
BALKANLARIN TÜRK‹YE
AÇISINDAN ÖNEM‹

Türkiye topraklar›n›n yüzde 5’ini oluflturan Trakya
bölgesi Balkan co¤rafyas› içinde yer almaktad›r Dolay›-
s›yla, co¤rafi aç›dan Türkiye bir Balkan ülkesidir. Ama
bundan daha önemlisi, Türkiye yaklafl›k 550 y›l Balkan-
larda hüküm sürmüfl olan Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
miras›n› tafl›maktad›r ve kuruldu¤u tarihten itibaren yü-
zünü Bat›ya dönmüfl, Asyal›l›k veya Ortado¤ululuk kim-
li¤inden çok Akdenizli, Avrupal› ve Balkanl› kimli¤ine
vurgu yapm›flt›r. Dolay›s›yla, Türkiye sadece co¤rafi ola-
rak de¤il ama ayr›ca siyasi, tarihsel ve kültürel yönden

de bir Balkan ülkesidir.1 Bu nedenle, Balkanlar bölgesi
ve bu bölgedeki ülkeler ile iliflkiler Türkiye için son dere-
ce önemlidir. Bölgenin Türkiye aç›s›ndan önemini dört
alt bafll›k alt›nda özetleyebiliriz.  

Tarihsel Ba¤lar

Balkanlar tarihsel olarak Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
bafll›ca yay›lma alan›yd›.Osmanl› ‹mparatorlu¤u bir As-
ya veya Orta Do¤u ‹mparatorlu¤undan çok, bir Balkan
‹mparatorlu¤u görünümündeydi. Çünkü befleri kaynak-
lar ve iktisadi gelirler büyük ölçüde Balkanlardan sa¤la-
n›yordu. ‹mparatorlu¤un 215 Sadrazam›ndan 62’si Bal-
kanl›yd›. Ayr›ca, Osmanl› Padiflah› ile di¤er devlet yöne-
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Özet 
1990’l› y›llar dünya politikas› için son derece önemli bir dönem olmufltur. Çünkü bu dönem, II. Dünya Savafl›

sonras›nda dünya politikas›nda büyük bir rol oynam›fl olan Sosyalist Sovyetler Birli¤i ve di¤er Avrupal› sosyalist re-
jimlerin y›k›ld›¤› bir dönem olmufltur. Dolay›s›yla, 1990’l› y›llar Avrupal› sosyalist ülkelerin kapitalizme geçifl yap-
t›¤›, neoliberal politikalar üzerinden kapitalizmin yeniden yap›land›r›ld›¤› ve sosyalist ülkelerin kapitalist dünya sis-
temine entegre olduklar› bir dönemdir. Balkanl› sosyalist ülkeler (Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya)
1990’l› y›llarda gerçekleflen bu büyük de¤iflim-dönüflüm sürecine dâhil olmufllard›r. Ayr›ca bu süreç içerisinde, Sos-
yalist Yugoslavya’n›n parçalanmas› neticesinde Balkanlar bölgesinde befl yeni ulus-devlet ortaya ç›km›flt›r: Bosna-
Hersek, H›rvatistan, Makedonya, Slovenya ve S›rbistan-Karada¤ Federasyonu. Bu büyük de¤iflim-dönüflüm sürecin-
de Türkiye’nin Balkanl› eski sosyalist ülkelerle olan iktisadi, siyasal ve askeri iliflkileri büyük ölçüde geliflti ve yo-
¤unlaflt›. Bu makale 1990 sonras›nda gerçekleflen büyük de¤iflim-dönüflüm sürecinde Türkiye’nin Balkanlardaki es-
ki sosyalist ülkeler ile olan iliflkilerini inceliyor ve aç›kl›yor. Ayr›ca makalede, Balkanlar bölgesinin Türkiye aç›s›n-
dan önemi, sosyalizmden kapitalizme geçifl süreci ve bu süreç içerisinde Balkanlarda meydan gelen önemli iktisadi,
siyasal ve askeri olaylar elefltirel bir biçimde tart›fl›l›yor.

Abstract
Turkey’s Relations with the Balkan Countries in the aftermath of the Collapse of Socialism

The 1990s were a very important period for the world politics because the Socialist Soviet Union and the other
European socialist regimes, which had played a prominent role in world politics in the post WWII period collapsed
in these years. Thus, the 1990s was a period of transition of the European socialist countries to capitalism, recons-
truction of capitalism via neo-liberal policies and integration of the socialist countries into capitalist world system.
The Balkan socialist countries (Albania, Bulgaria, Romania and Yugoslavia) involved in this  great transformation
process in the 1990s.  During this process, five new nation-states were founded in the Balkans as a result of disin-
tegration of Socialist Yugoslavia: Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia, Slovenia and Federal Republic of Serbia
and Montenegro. During this transformation process, Turkey’s political, economic and military relations with the
ex-socialist countries of the Balkans improved and intensified significantly. This article studies and explains Tur-
key’s relations with the ex-socialist countries in the Balkans during the great transformation process after 1990. Al-
so, importance of the Balkan region for Turkey, transition to capitalism from socialism, and important economic, po-
litical and military developments in the region in the 1990s are critically discussed in this article.
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ticileri en çok Balkanlara önem veriyorlard› ve en önem-
li yat›r›mlar ve politikalar bu bölgeye yönelik gerçeklefl-
tiriliyordu.2 Yaklafl›k 550 y›l süren Osmanl› egemenli¤i
bölgenin dinsel, etnik, iktisadi ve kültürel yap›s›n› derin
biçimde etkileyerek günümüze dek ulaflan geliflmeler
üzerinde belirleyici oldu.3

Bu tarihsel geçmifl ve egemenlik iliflkileri bir tak›m
önyarg›lar üretmifltir. Yunanl›lar ve Ortodoks-Slav mil-
letler (S›rplar, Karada¤l›lar ve Bulgarlar) nezrinde Türk-
lere yönelik olumsuz önyarg›lar oluflmufltur. Çünkü bu
milletler 19. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren ulusal ba¤›m-
s›zl›k mücadelelerini Osmanl› yönetimine karfl› vermifl-
lerdir. Ba¤›ms›zl›k sonras›nda ise, kendi ulus-devletlerini
oluflturma sürecinde kendi tarihlerini yeniden kurgular-
ken Osmanl›/Türk karfl›tl›¤›n› gelifltirmifller ve Osmanl›
geçmiflinden ar›nma çabas›na girmifllerdir.4

Dolay›s›yla, hem Yunanl›lar hem de Ortodoks-Slav
milletler Osmanl› egemenli¤ini siyasal, ekonomik ve kül-
türel bask› dönemi olarak tan›mlam›fllard›r. Osmanl› yö-
netimi alt›nda olduklar› için bu süre içinde Bat› Avru-
pa’da yaflanan Rönesans, Reform ve Ayd›nlanma süreç-
lerinden geri kald›klar›n› ileri sürerek günümüzde yafla-
d›klar› sorunlar›n birço¤unu ve Bat› Avrupa’ya göre ikti-
sadi-siyasi geri kalm›fll›klar›n› buna ba¤lam›fllard›r.5

Ortodoks-Yunan ve Ortodoks-Slav milliyetçili¤inin te-
melini oluflturan bu bak›fl aç›s› için, Osmanl› ‹mparator-
lu¤unun bir baflka olumsuz etkisi, bu bölgeye ‹slamiyet
dininin tafl›nmas› olmufltur. Boflnaklar, Pomaklar, Tor-
befller ve ‹slam dinine mensup Arnavutlar Osmanl› döne-
minin Balkanlardaki olumsuz miras›n›n unsurlar› olarak
görülmektedir.

Türkiye taraf›ndan bak›ld›¤›nda da Yunan ve Orto-
doks-Slav milletlere yönelik olumsuz bir önyarg›n›n var
oldu¤u söylenebilir. 19. yüzy›lda Osmanl› egemenli¤ine
karfl› ortaya ç›kan milliyetçi hareketler, bu hareketlerin
baflar›ya ulafl›p kendi ulus-devletlerini kurmalar›, Balkan
Savafllar›’nda Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Balkanlardaki
egemenli¤ine son verilmesi ve Osmanl›n›n bölgeden çe-
kilmesi ile birlikte Türk ve Müslüman topluluklara yöne-
lik fliddet hareketleri Türkiye’de olumsuz bir önyarg›n›n
geliflmesine neden olmufltur.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Balkan-
lar, Türk d›fl politikas› aç›s›ndan genelde olumsuz bir
bölge olarak alg›lanm›flt›r. ‹ki dünya savafl› aras›nda,

bölge ‹talya’n›n yay›lma alanlar›ndan birisi olmufltur.
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ise Balkanlar bölgesi
SSCB’nin arka bahçesi ve komünist tehdidin gelifl yolu
olarak alg›lanm›flt›r. Ayr›ca, Türk devlet adamlar› ve ka-
muoyu, bu co¤rafyay› az›nl›k sorunlar›n›n yafland›¤› kar-
mafl›k bir bölge olarak görmüfltür.6

Öte yandan, Balkanlar›n Osmanl› siyaset hayat›n› ya-
k›ndan etkilemifl oldu¤unu söyleyebiliriz. Milliyetçilik,
cumhuriyetçilik, laiklik, parlamentarizm, liberalizm gibi
Bat›da geliflen siyasi fikirler ve hareketler Balkan top-
raklar› yoluyla Osmanl› siyaset hayat›na girmifl ve güç-
lenmifltir. Örne¤in, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti Selanik’te
kurulmufl ve geliflmifltir. Ayr›ca, Balkan co¤rafyas› aske-
ri, iktisadi, ticari ve teknolojik aç›lardan Osmanl› Devle-
tini besleyen bir bölgeydi. Dolay›s›yla, bu alanlarda mey-
dana gelen geliflmeler ve ortaya ç›kan yeni teknikler Bal-
kanlar üzerinden Osmanl› ‹mparatorlu¤una girmifltir.7

Türkiye’de Yaflayan Balkan Kökenli Nüfus

1877-1878 Osmanl›-Rus Savafl› ile birlikte yaklafl›k
100 y›l sürecek olan Balkanlardan Türkiye’ye göç dalga-
lar› bafllam›flt›r.8 En son göç dalgas› 1990’l› y›llarda Bos-
na-Hersek ve Kosova savafllar› nedeniyle yafland›. 100
y›l kadar sürmüfl ve Müslüman Arnavutlar›, Boflnaklar›,
Torbeflleri, Pomaklar› ve Türkleri Balkanlardan Türki-
ye’ye tafl›m›fl olan bu göç dalgalar› günümüz Türkiye’sin-
de yaklafl›k 5-7 milyon olarak tahmin edilen bir Balkan
kökenli nüfus yaratm›flt›r. Bu insanlar›n halen Balkan ül-
kelerinde akrabalar› yaflamaktad›r. Türkiye’deki Balkan
kökenli insanlar, geldikleri ülkelerdeki akrabalar› ile ilifl-
kileri ve ba¤lar› günümüzde de devam ettirmektedirler.
Dolay›s›yla, oradaki Müslüman ve Türk topluluklar›n
maruz kald›klar› bask›lar bu yaflayan ba¤lar/iliflkiler ka-
nal›yla Türkiye’ye aktar›lmaktad›r. Bu nedenle, özellikle
bunal›m ve çat›flma dönemlerinde, Balkanlardaki Türk
ve di¤er Müslüman az›nl›klara yönelik bask›lar›n yaflan-
d›¤› zamanlarda, hükümetler Türkiye’deki Balkan köken-
li nüfusu göz önüne almak zorunda kal›yorlar. Türki-
ye’de yaflayan Balkan göçmenlerinin belli bir örgütlenme
düzeyine ulaflm›fl bir “Balkan lobisi” oluflturduklar› söy-
lenebilir. Bunlardan baz›lar› Arnavut Kardeflleri Kültür
ve Dayan›flma Derne¤i, Bat› Trakya Türkleri Dayan›flma
Derne¤i, Balkan Türkleri Dayan›flma ve Kültür Derne¤i,
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayan›flma Derne¤i, Bosna-
Sancak Göçmenleri Kültür ve Dayan›flma Derne¤i ve Y›l-
d›r›m-Bosna Spor Kulübüdür.

2 fiimflek, Halil, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, ‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2002, s.221.
3 Bkz. Brown, Carl, Imparatorluk Miras›, Balkanlarda ve Ortado¤u’da Osmal› Damgas›, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2000, s. 9-10.
4 Todorova, Maria, “Balkanlarda Osmanl› Miras›”, Saybafl›l› ,Kemali ve Özcan, Gencer (ed.), Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, ‹stanbul: Der Yay›nlar›,
1997, s. 118-124.
5 Bu yayg›n kan›y›  paylaflanlardan  birisi  ünlü Bulgar tarihçi Nikolai  Todorov’dur. Todorov, O.‹. egemenli¤i süresince Bulgaristan’›n kültürel ve
ekonomik yönden Bat› Avrupa’daki geliflmelerden koptu¤unu ve bir  durgunluk  dönemi yaflad›¤›n›  ileri sürmüfltür. (Todorov, A Short History of
Bulgaria, Sofia: Sofia Press, 1977, sy. 42-43.) 
6 Bkz.  Ülman, Haluk, “Türk D›fl Politikas›na Yön Veren Etmenler”, SBF Dergisi, say›. XXIII, Eylül 1968, s. 251-253, 260-262.
7 ‹nalc›k, Halil (ed.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s. 256, 261- 264.
8 Bkz.  Kiriflçi, Kemal, “Post  Second  World  War  Immigration  From  the Balkan  Countries  to  Turkey”, New  Perspective  on  Turkey, vol. 12, 1995.
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Dolay›s›yla, Türkiye’deki Balkan kökenli nüfus, Bal-
kanlarda yaflan›lan sorunlar ve olaylar karfl›s›nda Türk
hükümetleri ve d›fl politikas› üzerinde bir bask› olufltura-
biliyor. Buna karfl›l›k hükümetler ve Türk d›fl politikas›
bu bask›y› dikkate almak zorunda kal›yorlar. Bunun en
güzel örne¤i Bosna-Hersek ve Kosova savafllar› s›ras›n-
da yaflanm›flt›r. Türkiye’nin, bu dönemde Boflnaklar›n ve
Arnavutlar›n lehine aktif bir d›fl politika izlemesinde,
Türkiye’de yaflayan Boflnak ve Arnavut nüfusun bu ko-
nudaki hassasiyetleri ve talepleri önemli bir rol oynam›fl-
t›r.

Balkanlardaki Türk ve Müslüman Az›nl›klar

Balkanlarda etnik aç›dan üç büyük Müslüman grup-
tan söz edilebilir: Türkler, Arnavutlar ve Slav Müslüman-
lar (Boflnaklar, Torbefller ve Pomaklar). Günümüzde,
Bulgaristan’da 900 bin, Yunanistan’da 120 bin, Make-
donya’da 100 bin, Kosova’da 12 bin Türk nüfus yafla-
maktad›r. Pomaklar ve Torbefller, Bulgaristan, Make-
donya ve Yunanistan’da yaflayan Slav kökenli Müslüman
topluluklarad›r. Müslüman Yugoslavlar olan Boflnaklar
Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Makedonya ve S›rbistan-Ka-
rada¤ Federasyonu (özellikle Sancak bölgesi) içinde yafl›-
yorlar. Müslüman Arnavutlar ise Arnavutluk, Kosova,
Makedonya ve Yunanistan’da yafl›yorlar. Balkanlar co¤-
rafyas›nda - Türkler de dahil - yaklafl›k 8,5 milyon Müs-
lüman nüfus yaflamaktad›r. Bunlar›n da¤›l›m› flu flekilde-
dir: Arnavutluk’ta 2,5 milyon, Bulgaristan’da 1 milyon,
Bosna-Hersek’te 2 milyon, Makedonya’da 500 bin, Koso-
va’da 2 milyon, Yunanistan’da 200 bin, Karada¤’da 100
bin, S›rbistan’da 50 bin.9

Etnik kökenleri ne olursa olsu, Balkanlardaki bu
Müslüman topluluklar Türkiye’ye karfl› olumlu düflünce-
ler besliyorlar ve bask›, çat›flma, kriz dönemlerinde Tür-
kiye’yi koruyucu/hami ülke ve devlet olarak görüyorlar.
Türkiye devleti ve toplumu da, kendi içinde Balkan kö-
kenli bir nüfusun yafl›yor olmas› ve köklü tarihsel-kültü-
rel ba¤lar nedeniyle Balkanlardaki bu Müslüman toplu-
luklar› kendi soydafllar› ve dostlar› olarak görmektedir.
Bu nedenle, özellikle kriz, çat›flma ve bask› dönemlerin-
de hem devlet hem de kamuoyu düzeyinde Türkiye’nin
bu insanlara olan ilgisi son derece yüksek olmaktad›r.     

Co¤rafi ve Stratejik Önem

Balkanlar bölgesine co¤rafi ve stratejik yönden bak-
t›¤›m›zda Türkiye aç›s›ndan befl önemli husus göze çar-
p›yor: 

1. Türkiye’nin Balkanlarda bulunan tek toprak parça-
s› olan Trakya bölgesi ‹stanbul ve Bo¤azlar›n savunma-
s› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Balkanlar üzerin-
den gelebilecek bir sald›r› için Trakya bölgesinde yeterli

“ülke derinli¤i” bulunmamakta ve bu nedenle buras› bir
stratejik savunma bölgesi olarak de¤erlendirilmektedir. 

2. Balkanlar, Türkiye’nin Avrupa’ya aç›l›m yoludur.
Türkiye’nin, ekonomik ve siyasal iliflkilerinin en yo¤un
oldu¤u ülkeler olan Avrupa ülkeleriyle aras›ndaki ba¤-
lant› yollar› bu bölgeden geçer. Dolay›s›yla, Balkanlar›n
istikrar ve bar›fl içinde bulunmas›, hem Türkiye’nin gü-
venli¤i hem de bu ba¤lant› yollar›n›n kesilmemesi veya
aksamams› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Bu nedenle,
1923’ten buyana Türk d›fl politikas›, Balkan co¤rafya-
s›nda istikrar ve bar›fl ortam›n›n varolmas›n› istemifl ve
bunun için sürekli olarak bölge ülkeleri ile iflbirli¤i kurma
yollar›n› aram›flt›r.10

3. Balkanlar› co¤rafi ve stratejik yönden önemli k›lan
bir baflka husus ise Yunanistan’›n bu bölgede yer al›yor
olmas›d›r. Her ne kadar son zamanlarda Türk-Yunan ilifl-
kilerinde bir yumuflama ve normalleflme yaflan›yor olsa
da, K›br›s ve Ege Denizi konusunda sorunlar ve anlafl-
mazl›klar hala çözülmemifl bir durumda beklemektedir.
Hat›rlanaca¤› gibi, 1995 y›l›nda, bir Türk yük gemisinin,
Türkçe ismiyle Kardak, Yunanca ismiyle ‹mia kayal›klar›
aç›klar›nda karaya oturmas›yla bafllayan ve “Kardak
Bunal›m›” olarak bilinen anlaflmazl›k s›ras›nda iki ülke
s›cak çat›flman›n efli¤inden dönmüfltü. Dolay›s›yla, Yuna-
nistan’›n Balkan co¤rafyas›nda etkin bir aktör haline
gelmemesi, di¤er bölge ülkeleriyle Türkiye’yi zor durum-
da b›rakabilecek iliflkiler gelifltirmemesi ve Türk d›fl poli-
tikas›n›n bu co¤rafyada Yunanistan’› dengelemesi veya
Yunanistan’dan daha etkin iliflkiler a¤› kurmas› Türkiye
için son derece önemli bir konudur.  

4. Balkanlar bölgesi, Avrupa, Asya ve Orta Do¤u ara-
s›nda hava ve kara tafl›mac›l›¤›nda geçifl yoludur. Ayr›-
ca, suyolu tafl›mac›l›¤›nda da Orta Avrupa, Karadeniz ve
Akdeniz’de önemli etkileri olan stratejik bir bölgedir.

5. Balkanlar, Avrupa’dan Orta Do¤u petrol alanlar›-
n› hedef alan muhtemel askeri harekatlar›n üs ve destek
bölgesi olma özellini tafl›r. 11

1990’LARDA BALKANLARDA GENEL 
DURUM: SOSYAL‹ST REJ‹MLER‹N
YIKILMASI VE KAP‹TAL‹ZM‹N 
YEN‹DEN YAPILANDIRILMASI

Hem konunun da¤›lmamas› için hem de tek bir maka-
le içinde incelenmesi mümkün olmad›¤› için,  1990’l› y›l-
larda Balkan ülkelerinde meydana gelen köklü de¤iflimi,
her bir ülke ba¤lam›nda ayr› ayr› ele almayaca¤›m.
Ama, Türkiye’nin 1990 sonras›nda bu ülkeler ile gelifltir-
di¤i iliflkileri anlayabilmek ve aç›klayabilmek için söz ko-

9 Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfus için bkz.  Sönmezo¤lu, Faruk (der.), Uluslararas› ‹liflkiler Sözlü¤ü, ‹stanbul: Der Yay›nlar›, 2005  ;   Brown,
J. F., “Turkey: Back to the Balkans”, Fullner, Graham E. ve Lesser, Ian O. (ed.), Turkey’s New Geopolitics. From the Balkans to Western China, Boulder:
Westview Pres, 1993, s. 145-150  ;  Nation, R. Craig, “The Turkic and Other Muslim Peoples of Central Asia, the Caucasus and the Balkans”, Mastny
ve Nation (ed.), op. cit., s. 113-124  ve  fiimflek, op. cit., s. 229.
10 Bilman, Levent, “The Regional Cooperation Initiatives in Southeast Europe and the Turkish Foreign Policy”, Perceptions, Eylül-Kas›m 1998, s. 76-77.
11 fiimflek, op. cit., s. 219-220.
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nusu köklü de¤iflimi genel hatlar›yla belirtmemizde fay-
da var.

1980-2000 dönemi, Balkan ülkelerini de içine alacak
flekilde, dünya kapitalist sisteminin yeniden yap›lanma-
ya u¤rad›¤› ve Balkan ülkelerinin dünya kapitalist siste-
mine entegre edildi¤i bir dönemdir. Dolay›s›yla, 90’larda
Balkan ülkelerinde meydana gelen köklü de¤iflim dönü-
flüm ve bu süreçte ortaya ç›km›fl olan s›k›nt›lar ve sorun-
lar, kapitalist dünya sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›
sürecinin bir parças›d›r. Baflka bir ifadeyle, Balkanlarda-
ki sosyalist ülkelerin kapitalizme geçifli ve dünya kapita-
list sistemine entegre edilmeleri dünya kapitalist siste-
minin yeniden yap›land›r›lmas›n›n bir sonucudur.   

II. Dünya Savafl› sonras›nda kapitalizm h›zl› bir ge-
niflleme dönemi yaflad›. Bu geniflleme 1974 Krizine ka-
dar devam etti. Genifllemeyi sert bir biçimde durdurup
kapitalizmi daralma dönemine sokmufl olan 1974 Krizi
üç temel nedenden kaynakland›:  

Birinci neden, afl›r› üretim, yani talepten daha fazla
üretim ve böylece üretilen ürünlerin sat›lamay›p elde bi-
rikmesi fleklinde ortaya ç›kt›. ‹kincisi, ücretler, sosyal
harcamalar ve sermayenin organik bilefliminde meydana
gelen h›zl› art›fl›n, art›-de¤er oran›n›n(yani sömürü oran›-
n›n) art›r›m› ile dengelenememesidir. Art›-de¤er oran›
artt›r›ld›¤› sürece ücret, sosyal harcama ve sermayenin
organik bileflimi art›fllar› kar oranlar›n› düflürmez. Hatta
e¤er art›-de¤er oran› söz konusu üç kalemdeki art›fltan
daha fazla artarsa kar oran› yükselir. Ama, köklü bir s›-
n›fsal tarihi olan güçlü, örgütlü ve bilinçli iflçi s›n›f›n›n
varl›¤›, merkez kapitalist ülkelerde (mkü) art›-de¤er ora-

n›n›n art›r›m›n› engellemifltir. Demek ki, 1974 Krizi’nin
ikinci nedeni s›n›fsal iliflkiler/mücadeleler ile ilgilidir.
Güçlü, örgütlü ve bilinçli iflçi s›n›f› art›-de¤er art›r›m›n›
s›n›rlad›, ve böylece ücret, sosyal harcama ve sermaye-
nin organik bileflimindeki art›fl dengelenemedi. Böyle bir
ortamda OPEC ülkelerinin petrol fiyatlar›n› yükseltmesi
ise krizin üçüncü nedenini oluflturdu. Piyasan›n darald›-
¤› ve sat›fllar›n azald›¤› bir ortamda, petrol fiyatlar›nda-
ki yükselifl, üretilen mallar›n fiyatlar›na yans›t›lamad›.
Bu nedenle, petrol fiyatlar›ndaki art›fl kar oranlar›n›n
düflmesi yönünde bir etki yaratt›.12

Piyasay› canland›rmak, tüketimi artt›rmak, zor du-
rumdaki firmalar› iflastan kurtarmak ve böylece krizi en-
gellemek için MKÜ hükümetleri aç›k kredi ve geniflleyici
para politikas› uygulad›lar. Bu politika enflasyonu artt›r-
d› ve bütçe aç›¤› olufltu. Böylece, durgunlukta enflasyon
yafland›.13

1974 Krizini 1982 Borç Krizi takip etti. Petrol fiyat-
lar›ndaki art›fl OPEC ülkelerinin petrol gelirlerini h›zla
artt›rd›. Elde biriken petrol dolarlar›n›n bir k›sm› ülke
içinde sanayi yat›r›m›nda kullan›ld›. Yat›r›ma dönüfltürü-
lemeyen petrol dolarlar› ise mkü bankalar›na yat›r›ld›.
MKÜ bankalar›nda biriken petrol dolarlar›, iç piyasada
yaflan›lmakta olan daralma nedeniyle mkü’lerde kullan›-
lamad›. Dolay›s›yla, bu paralar, düflük faiz karfl›l›¤›nda
ithal ikameci ekonomi politikalar› uygulayan çevre kapi-
talist ülkelere (çkü) verildi.14

Fakat, (a) gerekti¤inden fazla miktarda kredi al›m›,
(b) al›nan kredilerin verimli bir biçimde yat›r›ma dönüfl-
türülmemesi, (c) dünya pazar›nda hammadde ve tar›m
ürünlerinin fiyatlar›n›n düflmesi, ve (d) mkü’lerin,
çkü’lerden yapt›¤› ithalat›n daralmas› nedenlerinden do-
lay› çkü’ler borçlar›n› ödeyemez duruma geldiler. ‹lk ola-
rak Meksika 1982 y›l›nda borçlar›n› ödeyemeyece¤ini
aç›klad›. Meksika’y› Brezilya, Arjantin, Venezuella, En-
donezya, Nijerya gibi di¤er çkü’ler takip etti. Bu durum
sadece çkü’lerei de¤il, ayn› zamanda mkü’leri de zor du-
rumda b›rakt›. Çünkü, çevreye borç veren bankalar mer-
kezin büyük bankalar› idi. Dolay›s›yla, borçlar›n geri
ödenmemesi mkü bankalar›n› iflasa sürükledi. Bu ise,
merkezde finans-kapitalin iflas etmesi demekti.15

1974 Ekonomi Krizi ve 1982 Borç Krizi hükümetlerin
uygulad›¤› yanl›fl politikalar›n neden oldu¤u krizler de-
¤ildi; bu iki kriz, hem mkü’leri hem de çkü’leri saran ka-
pitalist üretim tarz›n›n yap›sal kriziydi. Bu nedenle, kriz-
den kurtulufl, tek tek ulusal hükümetlerin uygulayaca¤›
bir tak›m reformlar ile mümkün de¤ildi. Krizi atlatman›n

12 Bkz. Ar›n, Tülay, “Kapitalist Düzenleme, Birikim Rejimi ve Kriz (I): Geliflmifl Kapitalizm”, 11. Tez, say› 1, s. 131-135.
13 Bkz..  Frank, Andre Gunder ve Mandel, Ernest, Ekonomik Kriz ve Azgeliflmifl Ülkeler, çev. N. Saraço¤lu, ‹stanbul: Yaz›n Yay›nc›l›k, 1995, s. 80-88
ve  Mandel, Uluslararas› Ekonomi’de ‹kinci Kriz, çev. Yavuz Alagon, ‹stanbul: Koral Yay›nlar›, 1980, s. 75-82.  
14 Bkz. Kazgan, Gülten, Küreselleflme ve Yeni Ekonomik Düze, ‹stanbul: Alt›n Kitaplar›, 1997, s. 77-79  ;  Gibson, Heather D. ve Tsakalatos, Euclid,
“Uluslararas› Borç Krizi: Nedenler, Sonuçlar ve Çözümler”, fienses, Fikret (ed.), Kalk›nma ‹ktisad›: Yükselifli ve Gerileyifli, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›,
1996, s. 182-183;   Frank ve Mandel, op. cit., s. 96-99.
15 Bkz.  Arnaud, Pascal, Üçüncü Dünyan›n Borçlanmas›, çev. Fikret Baflkaya, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1995, s. 66-74.
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tek yolu kapitalist dünya ekonomisinin yeniden yap›lan-
d›r›lmas› idi. “Yeniden Yap›lanma” 1980-2000 dönemin-
de neo-liberal politikalar ile gerçeklefltirildi.

Mkü’ler taraf›ndan üretilen neo-liberalizm yedi temel
politikay› içeriyordu: (1) Emek, sermaye ve mal piyasa-
lar›n›n esneklefltirilmesi. Baflka bir ifadeyle, sermaye ve
mallar›n dünya pazar›ndaki ak›flkanl›¤› önündeki engel-
lerin kald›r›lmas›, iflçilerin örgütsüzlefltirilmesi / sendika-
s›zlaflt›r›lmas› ve çal›flma flartlar›na iliflkin kurallar›n es-
neklefltirilmesi. (2) Sosyal harcamalar›n azalt›lmas›. (3)
Devletin elindeki iflletmelerin ve tesislerin özellefltirilme-
si. Yani devletin kontrol etti¤i üretim araçlar›n›n özel
sermaye kesimine devredilmesi. (4) ‹hracat› destek kre-
dilerinin artt›r›lmas›. (5) Tar›m sübvansiyonlar›n›n azal-
t›lmas›. (6) ‹hracat› artt›rmak amac›yla devalüasyon ya-
p›lmas›. (7) Yabanc› sermaye gruplar›n›n haklar›n› koru-
yacak yasal düzenlemelerin ulusal ve uluslararas› düzey-
de gerçeklefltirilmesi.16

Mkü’ler taraf›ndan haz›rlanan neo-liberal politikalar,
IMF’nin oluflturdu¤u “‹stikrar Politikas›” ve Dünya Ban-
kas›’n›n oluflturdu¤u “Yap›sal Reform Program›” ad› al-
t›nda çkü’lere önerildi.17 Özelikle, IMF, borçlar›n› ödeye-
meyen çkü’lere, ancak neo-liberal politikalar› uygulama-
lar› halinde, borçlar›n› yeniden yap›land›r›laca¤›n› ve ye-
ni kredilerin verilece¤ini söyledi. Bu politikalar uygulan-
mad›¤› takdirde ise borçlar yeniden yap›land›r›lmayacak
ve yeni krediler verilmeyecekti.18

Söz konusu neoliberal ekonomi politikalar, iflçi s›n›f›-
n›n güçlü ve örgütlü oldu¤u mkü’de büyük bir muhalefet-
le karfl›laflt›. Bu muhalefetten dolay› neoliberal politika-
lar mkü’lerde daha düflük bir yo¤unlukta uygulan›rken,
iflçi s›n›f›n›n görece daha zay›f ve örgütsüz oldu¤u
çkü’lerde daha yo¤un bir flekilde uyguland›. Ekonomi
alan›nda uygulanan bu politikalar›n sa¤l›kl› ve sorunsuz
bir biçimde devam ettirilebilmesi için siyasi, hukuksal ve
sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yap›ld› ve devlet
bünyesinde bir tak›m yeni kurumlar oluflturuldu. Ayr›ca,
uluslararas› düzeyde de, kapitalizmin yeniden yap›land›-
r›lmas› sürecini koordine etmek için bir tak›m önlemler
al›nd› ve yeni düzenlemelere gidildi. 

Balkanlardaki sosyalist rejimlerin y›k›l›fl› ve bu ülke-
lerin kapitalizme geçifli iflte bu döneme denk gelmifltir.
Yani, kapitalist dünya sisteminin neoliberal politikalar

üzerinde yeniden yap›land›r›ld›¤› bir dönemde (1980–
2000) Balkanlardaki sosyalist ülkeler bu yeniden yap›-
lanma sürecinin d›fl›nda kalmad›lar. Yugoslavya, Bulga-
ristan ve Arnavutluk’ta 1980’li y›llarda, Romanya’da
1990’l› y›llarda neo-liberal ekonomi politikalar› uygula-
maya sokuldu ve bu politikalara uygun düflen bir tak›m
siyasal, hukuksal ve sosyal düzenlemeler yap›ld›.19

1990’l› y›llarda ise bu ülkeler resmen sosyalizmi terk
edip kapitalizme geçifl yapt›lar ve kapitalist dünya siste-
mine entegre oldular. Dolay›s›yla, 1990’l› y›llar, Balkan-
lar için sosyalizmden kapitalizme geçifl y›llar›d›r. Bu dö-
nemde (1990–2000) Balkan ülkelerinin genel durumunu
alt› noktada özetleyebiliriz:

1. 1990’l› y›llar boyunca, Balkan ülkelerinin iç ve d›fl
politikas›n› etkileyen en temel ve yayg›n olgu milliyetçi-
li¤in yükselifle geçifli olmufltur. Bu yükselifl kaç›n›lmaz
olarak beraberinde çat›flmalar› do¤urdu. Çünkü farkl› et-
nik, kültürel ve dinsel topluluklar›n iç içe yaflad›¤›; siya-
sal s›n›rlar ile etnik, kültürel ve dinsel s›n›rlar›n çak›flma-
d›¤›; etnik, kültürel ve dinsel aç›dan son derece heterojen
bir özellik tafl›yan Balkanlar co¤rafyas›nda milliyetçi
söylem ve siyaset tarih boyunca çat›flmalara, savafllara
neden olmufltur. Nitekim, en fliddetli çat›flman›n, bölge-
deki en heterojen ülke olan Yugoslavya’da ortaya ç›km›fl
olmas› bir tesadüf de¤ildi. Sosyalizm sonras› yeni ulus-
devletlerin infla edilmesi, kapitalizmin yeniden yap›lan-
d›r›lmas›, bu süreç içerisinde artan iktisadi çeliflkiler ve
yoksulluk, 1990’l› y›llarda Balkanlar co¤rafyas›nda ya-
flan›lan milliyetçi yükseliflin bafll›ca nedenleri oldu.20

2. Romanya’daki durum hariç, eski komünist parti-
lerin yönetici ve lider kadrolar›, partilerinin isimlerini
“sosyalist” olarak de¤ifltirdiler. Bu yeni ad alt›nda komü-
nist parti ilkelerinden uzaklafl›p milliyetçili¤e yöneldiler.
Öte yandan liberal, sosyal demokrat ve faflizme kadar
varan afl›r› milliyetçi partiler muhalif partiler olarak si-
yaset sahnesine girdiler ve tek parti sisteminden çok
partili hayata geçildi. ‹lk etapta, 1990’lar›n ilk yar›s›n-
da, liberal partiler seçimleri kazan›p iktidara geldiler.
Ama iktisadi sorunlar›n çözümünde ve halk›n durumunu
iyilefltirmede yetersiz kald›klar› görülünce yeni sosyalist
partiler tekrar iktidara geldiler. Bir tek S›rbistan’da, par-
tisinin ismini S›rbistan Sosyalist Partisi olarak de¤ifltiren
Slobodan Milosevic, 90’l› y›llar boyunca yeni kurulmufl
muhalefet partilerine karfl› iktidarda kalmay› baflard›.
S›rbistan Sosyalist Partisi ve Milosevic’in iktidar› muha-
lefet partilerinin örgütledi¤i bir toplumsal ayaklanma ile

16 Bkz.  Y›ld›zo¤lu, Ergin, Globalleflme ve Kriz, ‹stanbul: Alan Yay›nc›l›k, 1996, s. 117-118, 260-261 ; Koray, Meryem, “Küreselleflme ‹lerlerken
Gerileyenler: Ekonomi Karfl›s›nda Sosyal, Sermaye Karfl›s›nda Emek, Piyasa Karfl›s›nda Siyaset”, ‹ktisat Dergisi, say› 369, Temmuz 1997, s.  17-27
ve  Boratav, Korkut, “Yap›sal Uyum ve Bölüflüm: Uluslararas› Bir Bilanço”, Türk-‹fl Y›ll›¤›, 1997, s. 31-45.
17 Bkz. Ar›n, “Uluslararas› Para Fonu, Dünya Bankas› ve BM’nin Kalk›nma Stratejileri”, Petrol-‹fl Y›ll›¤›, 1995, s. 547-551.
18 Burbach, Roger, “Amerikan Demokrasisinin Trajedisi”, Düflük Yo¤unluklu Demokrasi, çev. Ahmet Fetih, ‹stanbul: Alan Yay›nc›l›k, 1995, s. 134.
19 Örne¤in, Yugoslavya’da, Federal Meclis taraf›ndan al›nan kararlar ve yap›lan yasal düzenlemeler ile 1980, 1983, 1984, 1985, 1988 ve 1989 reform-
lar› uygulanm›flt›r. Bu reformlar›n hepsi neoliberal ekonomi politikalar› içeren ve bu politikalara uygun olarak siyasal, hukuksal ve sosyal alanda
düzenlemeler yapan reformlard›r. Bu reformlar vas›tas›yla 1980’li y›llar boyunca sosyalist özyönetim modeli kademe kademe terk edildi ve 1990’l›
y›llarda resmen kapitalizme geçildi. Bu geçifl beraberinde parçalanmay› ve savafl› getirdi. 
20 Bu konuda yap›lm›fl iki güzel çal›flma için bkz.  Julliard, Jacques, Geliyorum Diyen Faflizm, ‹stanbul: AFA Yay›nlar›, 1994  ve  Bookman, Milica
Zarkovic, Economic Decline and Nationalism In The Balkans, New York: St. Martins Press, 1994.
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Ekim 2000’de sona erdi ve yerine Vojislav Kostunica li-
derli¤inde genifl bir koalisyon hükümeti kuruldu.21

3. Yugoslavya’n›n parçalanmas› sonucunda bölgede-
ki devlet say›s›nda art›fl yafland›. Eski devletlerin (Bulga-
ristan, Yunanistan, Romanya) yan›nda Slovenya, H›rva-
tistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve S›rbistan-Karada¤
Federasyonu devletleri Balkan politikas›nda yerlerini al-
d›lar. Demek ki, kapitalizmin Balkan co¤rafyas›nda yeni-
den yap›land›r›lmas› yeni kapitalist-ulus-devletlerin ku-
rulmas›na neden oldu. Dolay›s›yla, 1990’l› y›llar, Bal-
kanlar aç›s›ndan bölgesel ekonomi-politik ve askeri den-
gelerin de¤iflti¤i bir dönem olmufltur.

4. Bu ülkelerin hepsi sosyalizmden kapitalizme geçifl
döneminde s›k›nt› ve sorunlar yaflad›lar. Devlet yap›s›-
n›n yeniden örgütlenmesi, gelen d›fl yard›m ve kredilerin
iktidar çevrelerince özel servet edinme kaynaklar› olarak
kullan›lmas›, geliflmifl ve olgunlaflm›fl bir burjuva s›n›f›-
n›n olmay›fl›, siyasal sürecin ço¤u zaman etnik temeller
ve milliyetçilik üzerinde geliflmesi, rüflvetin yayg›nlaflma-
s›, e¤itim ve sa¤l›k gibi temel kamu hizmetlerinin yozlafl-
mas›, organize suç örgütlerinin geliflip güçlenmesi, kay›t
d›fl› ekonominin yayg›nl›k kazanmas›, vb. nedenlerden
dolay› büyük s›k›nt›lar yaflanm›flt›r. Her ne kadar önem-
li bir yol kat edilmifl olsa da, bu s›k›nt›lar hala devam et-
mektedir. Söz konusu sorunlar›n afl›lmas›nda en baflar›l›
olmufl ve flu anda en iyi yaflam koflullar›na sahip olan ül-
ke 1 May›s 2004’te AB’ye giren Slovenya’d›r.    

5. Liberalleflme, özellefltirme ve siyasi, iktisadi ve
sosyal alanlarda Bat› Avrupa tarz› kurum ve kuruluflla-
r›n›n oluflturulmas› 1990’l› y›llarda sosyalizmden kapita-
lizme geçen ve kapitalist dünya sistemine entegre olan
Balkan ülkelerinin ortak özellikleri olmufltur. Bu ülkeler,
geçifli h›zl› ve mümkün mertebede az bedeller ödeyerek-
ten gerçeklefltirebilmek için yüzlerini Bat› Avrupa devlet-
lerine, ABD’ye ve NATO, IMF, BM, Dünya Bankas›, Ulus-
lararas› Ticaret Örgütü gibi kurum ve kurulufllara çevir-
diler.

6. Kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas›, kapitalist
dünya sistemine entegrasyon ve bu süreçte yaflan›lan
köklü de¤iflim dönüflüm, çat›flmalar, savafllar Balkanlar
co¤rafyas› üzerinde uluslararas› nüfuz mücadelesine ye-
ni bir ivme kazand›rd› ve güçler dengesini de¤ifltirdi.
1945 sonras›nda güçlenen Sovyet/Rus etkisi 80’lerde
azald› ve 90’larda dibe vurdu. Sovyetler Birli¤inin parça-
lanmas› ve Rusya Federasyonu’nun kendi içinde ciddi

sorunlar yaflamas› nedeniyle bölgede bir “güç bofllu¤u”
olufltu. Rusya, S›rbistan-Karada¤ ve Yunanistan vas›ta-
s›yla etkinli¤ini artt›rmaya çal›flm›fl olsa da bunda pek
baflar›l› olamad›. Almanya ise yeni kurulan Slovenya ve
H›rvatistan devletlerini kendi “arka bahçesi” olarak alg›-
lad› ve bu iki “bahçe” üzerinden etkinli¤ini artt›rd›. ABD
ise, Balkanlar co¤rafyas› üzerinde, tarihinde hiç olmad›-
¤› kadar yüksek bir nüfuza ve etkinli¤e 90’l› y›llarda
ulaflt›. ABD bölge üzerinde nüfuzunu artt›r›rken Arna-
vutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Bulgaristan, Romanya ve
Türkiye ile iflbirli¤i iliflkileri kurdu ve gelifltirdi. Bu dö-
nemde, ayr›ca ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya bölge üzerinde
güçlerini artt›rm›fllard›r. Balkanlardaki yaklafl›k 8,5 mil-
yonluk Müslüman nüfustan faydalanarak ve özellikle
Bosna-Hersek Savafl› arac›l›yla bu yeni nüfuz mücadele-
sinde yer edinmek isteyen bir baflka ülke ‹ran olmufltur.
Fakat, ‹ran’›n bu hedefine ulaflamad›¤›n› söyleyebiliriz.22

1990 SONRASI TÜRK‹YE’N‹N 
BALKAN ÜLKELER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹

Balkanlarda sosyalizmin tasfiyesi, kapitalizmin yeni-
den yap›land›r›lmas› ve sosyalist ülkelerin kapitalist sis-
teme entegrasyonu Türkiye taraf›ndan olumlu geliflmeler
olarak nitelendirildi ve memnuniyetle karfl›land›. Türki-
ye’deki bu memnuniyetin bafll›ca iki nedeni vard›:

1. Sosyalizmden kapitalizme geçifl neticesinde Bal-
kanlarda komünizm tehlikesi yok oldu. Dolay›s›yla, Tür-
kiye, Balkanlardan gelebilecek her hangi bir ideolojik ve-
ya askeri komünist sald›r› tehlikesi ve tehdidinden kur-
tulmufl oldu. 

2.  SSCB de parçalanm›fl ve Orta Asya’da ba¤›ms›z
Türk devletleri kurulmufltu. Balkanlarda ise ciddi bir
Türk ve Müslüman nüfus vard›. Türkiye’nin bak›fl aç›s›n-
dan, S. Demirel’in ifadesiyle, “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne
Türk Dünyas›” oluflturulabilir ve Türkiye bu dünyan›n
bafl aktörü olabilirdi. Yani Türkiye, Balkanlarda yaflan›-
lan bu sürecin kendisine ciddi ekonomik, siyasal ve stra-
tejik avantajlar sa¤layaca¤›n› umuyordu. Balkanlar Tür-
kiye’nin bir aç›l›m alan› haline gelebilirdi. Balkanlara yö-
nelik bu bak›fl aç›s› ve söylem özellikle Türkiye’deki mil-
liyetçi, ‹slamc› ve liberal çevreler taraf›ndan üretildi ve
benimsendi. Osmanl› ‹mparatorlu¤una referans veren
bu anlay›fl ve söylem, Balkanlardaki gayrimüslim ve
Türk olmayan halklar (özellikle Yunanl›lar ve S›rplar)
aras›nda ise son derece olumsuz bir anlam tafl›d›. Bal-

21 Milosevic yönetiminin düflüflü ve Kostunica koalisyon yönetiminin kuruluflu hakk›nda yap›lm›fl en ayr›nt›l› çal›flma için bkz. Bujosevic, Dragan ve
Radovanovic, Ivan, The Fall of Milosevic: The October 5th Revolution, New York: Palgrava Macmillan, 2003.  
22 ‹ran’›n Balkanlar üzerinde yeni nüfuz mücadelesinde baflar›l› olamamas›n›n bafll›ca nedenleri flunlard›r: (1) ‹ran, Balkanlarda nüfuz sahibi olabile-
cek kadar güçlü bir ülke ve devlet de¤ildir. Kendi içinde ciddi sorunlar yaflayan bir devletin baflka bir bölge üzerinde etkili olabilmesi son derece zor-
dur. (2) Bat› devletleri ‹ran’›n Balkan co¤rafyas›nda etkin bir aktör olmas›n› engellemifllerdir. (3) ‹ran “‹slamiyet” dini arac›l›yla etkinli¤ini artt›rmak
istemifltir. Özellikle Bosna-Hersek’te Boflnaklar›n egemenli¤i alt›nda bir “‹slam Devleti”nin kurulmas› arzulanm›flt›r. Fakat, Balkanlar co¤rafyas›ndaki
‹slam anlay›fl› ‹ran ve Orta Do¤udaki ‹slam anlay›fl›ndan oldukça farkl›d›r, esnektir ve liberaldir. Bu farkl›l›¤› ve esnekli¤i do¤uran tarihsel nedenler,
Avrupa içinde yer alan bu bölgenin, Avrupa’da gerçekleflen Reform - Rönesans hareketlerinden ve Frans›z Devriminden etkilenmifl olmas› ve sosyal-
ist devrimleri / deneyimlerini yaflam›fl olmas›d›r. Dolay›s›yla, “Balkanl› Müslüman insan”a son derece yabanc› ve ters olan ‹ran ve Ortado¤u ‹slam
anlay›fl› arac›l›yla bölgede etkili olmak mümkün de¤ildir. 

Caner SANCAKTAR

56STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ/Say› 9, 2006



kanlara yönelik bu söylem ve yaklafl›m “Türkiye’nin ye-
ni-Osmanl›c›l›k (neo-Ottomanism) politikas›” olarak alg›-
land›. Bu nedenle, 1990’l› y›llarda, Balkanlardaki gayri-
müslim ve Türk olmayan kesimler (özellikle Yunan ve
S›rp taraflar›), Türkiye’yi, “Balkanlar’a yönelik yay›lma-
c› ve irredentist politika” uygulamakla suçlad›.23

Fakat çok geçmeden, Türkiye cephesinde, durumun
hiç de umuldu¤u kadar iç aç›c› olmad›¤› anlafl›ld›. Çün-
kü, Balkan co¤rafyas›nda büyük bir istikrars›zl›k, belir-
sizlik ve kriz ortam› olufltu. Yugoslavya’n›n parçalanma-
s›, savafllar›n ve çat›flmalar›n yaflanmas›, etnik temele
dayal› milliyetçi siyasetin geliflmesi, ayr›l›kç› hareketle-
rin güçlenmesi, organize suç örgütlerinin yayg›nlaflmas›,
Bat› Avrupa ile olan ticaret yollar›n›n aksamas›, Balkan-
lar’dan Türkiye’ye göç ak›m›n›n bafllamas›, eski hükü-
metlerin yerine kurulan yeni hükümetlerin Türkiye’ye yö-
nelik nas›l bir politika gelifltirecekleri konusundaki belir-
sizlik, bölgedeki güç ve nüfuz dengesinin ne yönde (Tür-
kiye’nin lehine mi yoksa aleyhine mi) geliflece¤i konusun-
daki belirsizlik, AB üyesi olan Yunanistan’›n bölgede
flimdiye kadar hiç olmad›¤› kadar etkin hale gelmesi gibi
geliflmeler Türkiye’yi tedirgin etmeye bafllad›. Özellikle
Balkanlarda milliyetçi ve ayr›l›kç› hareketlerin geliflmesi
ve yayg›nlaflmas›, bu hareketlerin baz›lar›n›n baflar›ya
ulafl›p kendi ba¤›ms›z ulus-devletlerini kurmalar›, kendi
içinde ayr›l›kç› PKK örgütü ve hareketi  ile mücadele et-
mekte olan Türkiye için rahats›z edici geliflmelerdi. 

Dolay›s›yla, bir yönüyle (sosyalizmden kapitalizme
geçifl ve kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› yönüyle)
Türkiye’ye yeni f›rsatlar sa¤layabilecek olan de¤iflim-dö-
nüflüm süreci, di¤er yönüyle (istikrars›zl›k, belirsizlik ve
kriz yönüyle) bir tak›m gö¤üslenmesi gereken yeni tehli-
keler ve tehditler üretiyordu. ‹flte bu ikilem, Türkiye’nin
1990 sonras› dönemde Balkan ülkeleri ile kurdu¤u iliflki-
lerine damgas›n› vurmufltur. fiimdi bu iliflkileri tek tek
ele alal›m:

Türkiye ve Arnavutluk

Arnavutluk, So¤uk Savafl döneminde Türkiye’nin,
Balkanlarda iliflkilerinin iyi oldu¤u bir ülkeydi. 1970’le-
rin ortalar›ndan itibaren uluslararas› alanda yaln›zc›l›k
politikas› izleyen Arnavutluk, efsanevi lideri Enver Ho-
ca’n›n 1985’te ölümünden sonra liberalizasyon sürecine
girdi ve 1991’de resmen sosyalizmden kapitalizme geçti.
Her Balkan ülkesinde oldu¤u gibi bu geçifl sanc›l› oldu.
Arnavutluk halen geçifl sanc›lar›n› en a¤›r biçimde yafla-
yan ülkelerden birisidir. 1990’lar boyunca Arnavutluk,
Yugoslavya’da Kosova, Makedonya’da Arnavut az›nl›k

ve Yunanistan’da Arnavut nüfusun ço¤unlukta oldu¤u
Kuzey Epir Bölgesi sorunlar ile bire bir ba¤lant›l› olmufl-
tur. Özellikle, Arnavut milliyetçilerinin gelifltirdi¤i (daha
do¤rusu hayal etti¤i) “Büyük Arnavutluk Projesi” söz ko-
nusu ülkelerdeki Arnavut az›nl›klarla yak›ndan ilgilen-
mifltir. Bu durum, Arnavutluk’un komflu ülkeler ile ciddi
sorunlar yaflamas›na neden olmufltur. Yani, 1990’lar
hem iç hem de d›fl politika yönünde Arnavutluk için son
derece zor, istikrars›z ve sorunlu bir on y›l olmufltur.
Böyle bir dönemde Türkiye-Arnavutluk iliflkilerinin olum-
lu bir seyir izledi¤ini ve geliflti¤ini söyleyebiliriz.

1990’l› y›llarda, iç ve d›fl sorunlarla çevrelenen Arna-
vutluk dayanabilece¤i ve destek alabilece¤i bir müttefik
aray›fl› içindeydi. Halk›n yüzde 70’i Müslüman olan Ar-
navutluk, yak›n tarihsel ba¤lar içinde oldu¤u Türkiye’yi
Balkanlarda güvenilir bir müttefik olarak gördü. Arna-
vutluk, sosyalizmi terk ettikten sonra, kapitalist dünya
sistemine daha h›zl› ve daha az sorunla entegre olabil-
mek için, uluslararas› örgütlere üye olmay› temel d›fl po-
litika olarak benimsedi. Bu amac›na ulaflmak için de Tür-
kiye’den destek ald›. Arnavutluk, Türkiye’nin deste¤i sa-
yesinde Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü (KE‹Ö)’ne
ve ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ)’ne girdi. Türkiye ayr›-
ca Arnavutluk’un NATO’ya girme talebini ve bu yöndeki
çal›flmalar›n› desteklemifltir. Öte yandan, Kosova Buna-
l›m› süresince Türkiye’nin Kosoval› Arnavutlar› destekle-
mesi, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne karfl› uygula-
nan ekonomik ambargoya ve askeri operasyona aktif bi-
çimde kat›lmas› Arnavutluk’u bir hayli memnun etti ve
Türkiye’ye yak›nlaflt›rd›.

‹ki ülke aras›nda askeri alanda da yak›nlaflma yaflan-
d›. 29 Temmuz 1992’de Askeri ‹flbirli¤i Anlaflmas› imza-
land›. Bu anlaflma ba¤lam›nda iki ülke aras›nda askeri
e¤itim program› bafllat›ld›, deniz tatbikatlar› yap›ld› ve
Türkiye’ye Arnavut ordusunu modernize etme yetkisi ve-
rildi.24 Ayn› y›l içinde iki ülke aras›nda Dostluk ve ‹flbirli-
¤i Anlaflmas› yap›ld›. fiubat 1993’te dönemin Cumhur
Baflkan› Turgut Özal Tiran’› ziyaret etti ve Arnavutluk’a
iktisadi, altyap› ve e¤itim alanlar›nda yard›mlar›n yap›-
laca¤› sözünü verdi. Ayn› y›l içinde, çok say›da Arnavut
genci Türkiye’nin verdi¤i burslarla Türk üniversitelerine
kabul edildi ve Tiran’da bir Türk lisesi infla edildi.
1997’de Banka Krizi nedeniyle Arnavutluk’ta patlak ve-
ren toplumsal ayaklanma ve siyasal kargafla BM güdüm-
lü Çokuluslu Bar›fl› Koruma Gücü (ALBA) taraf›ndan bas-
t›r›ld›. Türkiye ALBA’ya 800 kiflilik bir askeri birlik ile
kat›ld›.25 Ayr›ca, 1998-2001 tarihleri aras›nda Arnavut-
luk’taki Paflaliman› askeri üssü Türkiye taraf›ndan mo-
dernize edildi ve Deniz Harp Okulu infla edildi.26

23 Sezer, op. cit., s. 77-78  ve  Özcan, Gencer, “Türk D›fl Politikas›nda Süreklilik ve De¤iflim: Balkanlar Örne¤i”, Saybafl›l› ,Kemali ve Özcan, Gencer
(ed.), Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, ‹stanbul: Der Yay›nlar›, 1997, s. 224.
24 Khalilzad, Zalmay, Lesser, Ian O. ve Larrabe, F. Stephen, Türk – Bat› ‹liflkilerinin Gelece¤i: Stratejik Bir Plana Do¤ru, çev. Ifl›k Kuflçu, Ankara: ASAM
Yay›nlar›, 2001, s. 39.
25 Kramer, Heinz, A Changing Turkey. The Challenge to Europe and the United States, Washington, D.C: Brookings Institution Press,  2000, s.155.
26 Bkz. Oran, Bask›n (ed.), Türk D›fl Politikas›, cilt 2, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2001, s. 503.
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Ekonomik alanda ise siyasi ve askeri alanlardaki ka-
dar iyi iliflkiler gelifltirilemedi. Bunda, Arnavutluk’un pa-
zar olarak s›n›rl› olmas› ve Türkiye ekonomisinin ‹talya
ve Yunanistan ile rekabette zorlanmas› rol oynad›.
1996’da Arnavutluk ve Yunanistan aras›nda Kuzey Epir
Bölgesi ve Yunanistan’daki Arnavut az›nl›¤›n durumu ile
ilgili bir anlaflma sa¤land›. Bu tarihten itibaren Arnavut-
luk ile Yunanistan aras›nda iktisadi iliflkiler h›zla geliflti
ve Yunanistan, ‹talya’n›n ard›ndan Arnavutluk’un en çok
ticari iliflki kurdu¤u ikinci ülke konumuna yükseldi. 

Türkiye ve Arnavutluk aras›nda 1986’da Ticaret An-
laflmas›, 1988’de Ekonomik, Sanayi ve Teknik ‹flbirli¤i
Anlaflmas›, 1996’da Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Ko-
runmas› ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaflmalar›
imzaland›. Ayr›ca BDDK ile Arnavutluk Merkez Bankas›
aras›nda bankac›l›k ve finans iliflkilerini düzenlemek
amac›yla ‹kili ‹flbirli¤i Anlaflmas› 2001’de imzaland›. ‹ki
ülke aras›nda ticari iliflkileri gelifltirmek ve Türk firmala-
r›n›n Arnavutluk pazar›na girmesini kolaylaflt›rmak
amac›yla  1992’de Türkiye-Arnavutluk ‹fl Konseyi kurul-
du. Türkiye bu ülkeye 50 milyon dolarl›k bir Eximbank
kredisi açt› fakat ilk 15 milyonluk k›sm› geri ödenmedi¤i
gerekçesiyle kalan bölümü kulland›r›lmad›. 

Sosyalizmden kapitalizme geçifl ba¤lam›nda Arna-
vutluk pazar› yabanc› sermayeye aç›ld›. Bu aç›lmadan
Türk firmalar› da faydaland›. Arnavutluk’taki Türk fir-
malar› ço¤unlukla müteahhitlik faaliyetleri sürdürüyor-
lar. Enka, Tepe ‹nflaat, Gintafl, Seyafl, Be-Ha-fie bu ülke-
de faaliyet gösteren önemli Türk müteahhitlik firmalar›-
d›r. Madencilik alan›nda Kürüm Demir Çelik A.fi Elbasa
Vadisindeki demir çelik iflletmelerini uzun süreli olarak
kiralad›. Türkiye’de ise 2003 y›l› itibariyle 10 Arnavut
firmas› toplam 870 bin YTL’lik yat›r›m ile faaliyet halin-
dedir. 1996’da 62 milyon dolar olan iki ülke aras›ndaki
ticaret hacmi 2003’te 120 milyon dolara ulaflt›. Türkiye,
Arnavutluk’un toplam ithalat hacmi içinde, yüzde 6,5’lik
pay ile ‹talya, Almanya ve Yunanistan’›n ard›ndan dör-
düncü s›radad›r. Arnavutluk’un en çok ihracat yapt›¤› ilk
6 ülke içerisinde Türkiye yer almamaktad›r.27

Türkiye ve Bulgaristan

So¤uk Savafl döneminde NATO’nun Balkanlardaki en
sad›k üyesi Türkiye ile Varflova Pakt›’n›n en sad›k üyesi
Bulgaristan aras›ndaki iliflkiler genel olarak gergin ve
düflük düzeyde olmufltur. Bu dönemde, Türkiye’nin Bul-
garistan ile iliflkileri, Balkanlardaki di¤er sosyalist ülke-
lerle olan iliflkilerine göre daha sorunlu olmufltur. 

1984’te, Todor Jivkov yönetimi “Yeniden Do¤ufl Süre-
ci” ad›n› verdikleri Türk az›nl›¤a yönelik bir asimilasyon
politikas› bafllatt›. Asimilasyon politikas› çerçevesinde
Türklerin isimleri zorla de¤ifltirildi, geçmiflin izlerini sil-
mek amac›yla Türk mezarlar› y›k›ld›, Türkçe konuflanlar
cezaland›r›ld›, Türkçe kitap, dergi ve gazete bas›m› ya-
sakland› ve hatta ailelerin çocuklar›n› sünnet etmeleri
engellendi. E¤itim ve ifl hayat›nda Türklere yönelik ay-
r›mc›l›k uyguland› ve Türk-Müslüman ismi tafl›yanlar›n ifl
bulmas› giderek zorlaflt›. Ayr›ca, Bulgaristan Komünist
Partisi’ne ve Jivkov’a ba¤l› Bulgar tarihçiler ve antropo-
loglar, Bulgaristan’da yaflayan Türk az›nl›¤›n asl›nda
Bulgar oldu¤unu ve sonradan Osmanl› ‹mparatorlu¤u-
nun bask›s›yla Türklefltiklerini iddia ettiler.28 1989’a ge-
lindi¤inde ise Jivkov yönetimi Türkleri göçe zorlamaya
bafllad›. A¤ustos 1989’da Türkiye’ye göç edenleri say›s›
300 bine ulaflm›flt›.29

Dolay›s›yla 1984-1990 döneminde Türkiye-Bulgaris-
tan iliflkileri son derece gergin bir seyir izledi ve hatta
“Bulgar Zulmüne Karfl› Dayan›flma” mitinglerinde “Ordu
Sofya’ya” sloganlar› yükseldi. ‹ki ülke aras›ndaki iliflki-
ler, Bulgaristan içinde bafllayan köklü de¤iflim ile yumu-
flama sürecine girdi ve 1990’l› y›larda h›zla geliflti. 

‹lk önemli de¤iflim Kas›m 1989’da Bulgaristan Komü-
nist Partisi içinde yafland›. Bu tarihte, dönemin D›fliflleri
Bakan› Petar Mladenov Jivkov’u devirdi ve parti baflka-
n› oldu. 1990 y›l›nda partinin ad› Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) olarak de¤ifltirildi ve bir anayasa de¤iflikli-
¤i ile baflka partilerin kurulmas›na izin verildi. Muhalif
partiler, Demokratik Güç Birli¤i (DGB) ad› alt›nda birlefl-
ti ve Ekim 1991’de yap›lan ilk çok partili seçimde
BSP’nin iktidar›na son verdiler. Muhalefetteki BSP ile ik-
tidardaki DGB neoliberal politikalar›n uygulanmas› ve
sosyalizmden kapitalizme geçifl üzerinde uzlaflt›lar. Böy-
lece, di¤er sosyalist ülkelerde oldu¤u gibi Bulgaristan’da
da kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› ve kapitalist
dünya sistemine entegrasyon süreci h›z kazand›.30

Bulgaristan içinde meydana gelen bu de¤iflim Türk
az›nl›¤›n› olumlu yönde etkiledi. DGB ve BSP yöneticileri
Türk az›nl›¤› üzerinde uygulanan asimilasyon politikala-
r›n› k›nad›lar, Jivkov yönetimini bu politikadan sorumlu
tuttular ve asimilasyon faaliyetlerine son verilmesi ge-
rekti¤ini duyurdular. Kas›m ay›nda Jivkov devrildikten
sonra, yeni Mladenov yönetimi Aral›k 1989’da af yasas›
ç›kard› ve bu yasaya dayanarak hapiste bulunan çok sa-
y›da Türk az›nl›k mensubu serbest b›rak›ld›. Az›nl›k soru-
nuna çözüm bulmak amac›yla Ocak 1990’da bütün par-

27 Bkz. www. deik. org  ve  www.dtm.gov.tr
28 1984-1989 döneminde Türklere yönelik yap›lan asimilasyon ve bask› politikalar› hakk›nda bkz. Poulton, Hugh, The Balkans. Minorities and States
in Conflict, London: Minority Rights Group, 1993, s. 129-151. 
29 Bkz. Kümbeto¤lu, Belk›s, “Göçmen S›¤›nmac› Gruplardan Bir Kesit: Bulgaristan Göçmenleri ve Bosnal› S›¤›nmac›lar”, Saybafl›l› ve  Özcan (ed.), op.
cit., s. 233-243  ;  Kiriflçi, op. cit., s. 66-68  ve  Poulton, op.cit., s. 153-161. 
30 Bulgaristan’da 1990’larda yaflanan bu köklü de¤iflim-dönüflüm süreci hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Christy, Iliana Zloch, Bulgaria in a Time of
Change, Aldershot: Avebury, 1997.

Caner SANCAKTAR

58STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ/Say› 9, 2006



ti ve toplumsal örgütlerin temsilcilerinden oluflan bir
“yuvarlak masa” oluflturuldu. Mart 1990’da ç›kar›lan bir
yasa ile isteyen kiflilerin Türkçe isimlerini tafl›yabilecek-
leri kabul edildi, Türkçe dilinin kullan›lmas› serbest b›ra-
k›ld›, okullarda Türkçe e¤itim tekrar bafllat›ld›. Sofya’da
1990’da ‹slam Enstitüsü, Türklerin yo¤un oldu¤u yerler-
de 3 imam-hatip lisesi, K›rcali ve fiumen’de 2 Pedagoji
Enstitüsü aç›ld›. 1990’lar›n ikinci yar›s›nda ise Sofya
Radyosu Türkçe yay›n yapmaya bafllad› ve Türklerin yo-
¤un oldu¤u Razgrad, K›rcali, Haskova, fiumen ve Blago-
evgrad gibi kentlerde Türk as›ll› vali yard›mc›lar› görev
getirildi.31

Ayr›ca, çok partili hayata geçiflle birlikte 4 Ocak
1990’da Ahmet Do¤an önderli¤inde Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) kuruldu. Böylece, Bulgaristan’daki 900
bin kiflilik Türk az›nl›k, HÖH arac›l›yla siyasal olarak ya-
sal bir zeminde örgütlendi, parlamentoya girdi ve Bulga-
ristan siyaset hayat›n›n aktif bir aktörü haline geldi.32

1991 seçimlerinde 24 milletvekili ile parlamentoya giren
HÖH’ün çal›flmalar› ve DGB ile BSP’nin olumlu tutumla-
r› sayesinde, 1989’da Türkiye’ye göç edip geri gelenlerin
eski mallar›n› geri almalar›n› ve ifl bulmalar›n› kolaylafl-
t›ran ve bar›nma koflullar›n› düzenleyen bir yasa ç›kar›l-
d›. Bulgaristan’da yaflayan Türklere yönelik bask›lar›n
sona erdirilmesi ve zamanla Bulgaristan içindeki siyasi
ve iktisadi problemlerin çözülmeye bafllanmas› netice-
sinde Türkiye’ye göç edenlerin yaklafl›k yar›s› Bulgaris-
tan’a geri dönüfl yapt›.33

Hem sosyalizmin terk edilmesi yönündeki rejim de¤i-
flikli¤i hem de Türk az›nl›¤› üzerindeki asimilasyon poli-
tikalar›n›n sona erdirilmesi Türkiye-Bulgaristan aras›n-
daki gerginli¤i sona erdirdi ve iliflkilerin gelifltirilmesi
için iyi bir zemin haz›rlad›. Bu ba¤lamda, Aral›k 1991’de
“Sofya Belgesi” ve May›s 1992’de “Edirne Belgesi” im-
zaland›. Bu iki belgeye göre askeri e¤itim konusunda ifl-
birli¤i bafllat›ld› ve iki ülke s›n›r›n›n 15 km yak›n›nda as-
keri manevralar yapmama konusunda anlaflma sa¤lan-
d›. 6 May›s 1992’de Dostluk, ‹flbirli¤i ve Güvenlik Anlafl-
mas› imzaland›. Bu anlaflmaya göre her iki ülke s›n›rda-
ki birliklerini geri çekti. Ayr›ca, 1992 y›l› içinde Bulgaris-
tan’› ziyaret etmifl olan dönemin D›fliflleri Bakan› Hikmet
Çetin, Türkiye’nin, Bulgaristan’›n NATO üyeli¤ini destek-
ledi¤ini aç›klad›.34 Bu tarihten itibaren Türkiye, Bulgaris-
tan’›n NATO’ya girmek için yapt›¤› baflvurular› ve çal›fl-
malar› destekledi ve 29 Mart 2004’te Bulgaristan’›n NA-
TO’ya kabul edilmesine katk› sa¤lad›.

Rejim de¤iflikli¤i nedeniyle ortaya ç›kan iktisadi ve
siyasi istikrars›zl›k ve kargafla ortam›ndan faydalanan
PKK, 90’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren Bulgaristan’da fa-
aliyetlerini artt›rd›. Kürt Kültür ve E¤itim Dernekleri ku-
ruldu ve çeflitli konularda uluslararas› konferanslar dü-
zenlendi. PKK bu ülkeyi Türkiye ve Ortado¤u ile Bat› Av-
rupa aras›nda bir geçifl noktas› olarak kullanmaya bafl-
lad›. Bu durumdan rahats›zl›k duyan Türkiye konuyla il-
gili olarak Bulgar yetkililer ile bir dizi görüflmelerde bu-
lundu ve 1995’te iki ülke aras›nda PKK’n›n faaliyetlerini
engellemek amac›yla Uyuflturucu Kaçakç›l›¤› ve Terö-
rizmle Mücadele Anlaflmas› yap›ld›. 35

Sosyalizmden kapitalizme geçifl yapan ve bu ba¤lam-
da dünya kapitalist sistemine entegre olmak isteyen Bul-
garistan, d›fl politikada uluslararas› örgütler ile iyi iliflki-
ler gelifltirmeye öncelik verdi. ‹KÖ, Türk az›nl›¤› üzerinde
uygulanan asimilasyon ve bask› politikalar› nedeniyle
Bulgaristan’› “Kara Liste”ye alm›flt›. Rejim de¤iflikli¤i
sonras›nda Bulgar yöneticileri, ‹KÖ’nün kara listesinden
ç›kmak için Türkiye’nin yard›m›n› istedi. Türkiye bu iste-
¤i kabul etti ve 1997’de Bulgaristan’›n kara listeden ç›k-
mas›n› sa¤lad›.36

1990 sonras›nda iki ülke aras›ndaki iktisadi iliflkiler-
de de önemli geliflmeler kaydedildi:37

Sosyalizmden kapitalizme geçifl Bulgaristan pazar›n›
yabanc› sermayeye ve yat›r›mc›lara açt›. Bundan Türk
sermayesi ve firmalar› da faydaland›. 90’l› y›llar boyun-
ca yaklafl›k 2600 Türk firmas› Bulgaristan pazar›na gir-
mifl ama bunlardan sadece 1000’i faaliyetlerini devam
ettirebilmifltir. 2004 y›l› itibariyle Bulgaristan’daki do¤-
rudan Türk Yat›r›mlar› 150,7 milyon dolara, yabanc› or-
takl› Türk yat›r›mlar› ise 250 milyon dolara ulaflm›flt›r.
Türkiye’de ise 2003 y›l› itibariyle 32 Bulgar firmas› faali-
yet göstermektedir. Bu firmalar›n toplam sermayeleri 8
milyon YTL’dir. 

‹ki ülke aras›nda iktisadi iliflkileri gelifltirmek ve Türk
firmalar›n›n bu ülkeye girmesini kolaylaflt›rmak amac›y-
la 1991’de Türk-Bulgar ‹fl Konseyi kuruldu, 1994’te Ya-
t›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› Anlaflmas›,
1998’de Ticaret, Ekonomik, Sanayi ve Teknik ‹flbirli¤i
Anlaflmas›,  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas› ve
Serbest Ticaret Anlaflmas› yap›ld›. Serbest Ticaret An-
laflmas› uyar›nca, her iki ülke sanayi ürünlerine uygula-
d›klar› gümrük vergileri ile miktar k›s›tlamalar›n› tama-
men kald›rmay› ve tar›m ürünlerinde her iki ülkenin
AB’ye tan›d›klar› tavizleri karfl›l›kl› olarak birbirlerine
tan›may› taahhüt etmifllerdir. 

31 Poulton, op. cit., s. 163-171  ve  Oran (ed.), op. cit., s. 488-499.
32 Bulgaristan’daki Türk az›nl›k ve HÖH hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Özgür, Nurcan, Etnik Sorunlar›n Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi,
‹stanbul: Der Yay›nlar›, 1999.   
33 Demirtafl-Coflkun, Birgül, Bulgaristan’la Yeni Dönem, So¤uk Savafl Sonras› Ankara-Sofya ‹liflkileri, Ankara: ASAM Yay›nlar›, 2001, s. 33.
34 Kramer, op. cit., s. 156.
35 Oran (ed.), op. cit., s. 486-487.
36 Demirtafl-Coflkun, op. cit., 88.
37 Bkz  www.deik.org.tr  ve  www.dtm.gov.tr
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Yap›lan bu anlaflmalar ve Türk-Bulgar ‹fl Konseyi’nin
kurulmas› iki ülke aras›ndaki ticari iliflkileri olumlu etki-
lemifltir. 1996’da 510 milyon dolar olan iki ülke aras›n-
daki ticaret hacmi 2004’te 1 milyar 260 milyon dolara
ulaflm›flt›r. Ayr›ca, 1990 y›l›nda Bulgaristan’a 50 milyon
dolarl›k Eximbank kredisi aç›lm›fl, bunun 21 milyon do-
larl›k k›sm› kullan›lm›flt›r. Geri kalan k›sm› henüz kulla-
n›lmam›flt›r. 2004 verilerine göre, Türkiye yüzde 10’luk
pay ile, Almanya ve ‹talya’dan sonra, Bulgaristan’›n
üçüncü büyük ticaret orta¤›d›r.  

Türkiye ve Romanya

1980’lerde Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ekonomi-
politik anlamda di¤er üç Balkanl› sosyalist ülkeden iki
noktada farkl›l›k göstermifltir: (1) Yugoslavya, Bulgaris-
tan ve Arnavutluk’ta neo-liberal politikalar 80’li y›llarda
uygulanmaya bafllanm›flken, Romanya’da bu y›llarda ne-
oliberal politikalar uygulamaya sokulmam›flt›r. Dolay›-
s›yla, kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› Yugoslavya,
Bulgaristan ve Arnavutluk’ta 80’li y›llarda,  Roman-
ya’da ise 90’larda bafllam›flt›r. (2) 1980-2000 dönemin-
de, Yugoslavya, Bulgaristan ve Arnavutluk komünist
parti liderleri sosyalizmden kapitalizme geçifli kabullen-
mifller ve neoliberal politikalar›n uygulanmas›, kapitaliz-
min yeniden yap›land›r›lmas› ve dünya kapitalist siste-
mine entegrasyon konusunda hem içteki liberal muhale-
fet örgütler/partiler ile hem de mkü’ler ile bir mutabaka-
ta varm›fllard›r. Nitekim bu üç ülkede, neo-liberal politi-
kalar, mkü’ler, IMF ve Dünya Bankas›n›n tavsiyeleri ve
iflbirli¤i yoluyla uygulanm›flt›r. Fakat, Romanya Komü-
nist Partisi lideri Nicolae Ceauflescu bu sürece karfl› ç›k-
m›flt›r. ‹flte bu karfl› ç›k›fl O’nun kurfluna dizilmesine ne-
den olmufltur.  

ABD baflta olmak üzere, mkü’lerin destekledi¤i ve Ion
Iliesku’nun liderli¤ini yapt›¤› Ulusal Kurtulufl Cephesi
(UKC), Aral›k 1989’da Ceauflescu ve Romanya Komünist
Parti iktidar›na karfl› bir toplumsal ayaklanma bafllatt›.
Ordunun anti-komünist, liberal ve milliyetçi unsurlar›n›n
deste¤ini de arkas›na alan bu ayaklanma baflar›ya ulafl-
t›. Ceauflescu, efli Elena ile birlikte kurfluna dizildi. Bu
idam›n görüntü kay›tlar› ABD ajanslar› taraf›ndan dün-
ya medyas›na da¤›t›ld› ve dünya kamuoyuna seyrettiril-
di. Böylece, sosyalizmden kapitalizme geçifli ve dünya
kapitalist sistemine entegre olmay› reddetmenin dikta-
törlük oldu¤u ve bu tür diktatörlerin sonunun ölüm oldu-
¤u insan zihnine kaz›nmak istendi. 

Bu operasyonu May›s 1990 seçimleri takip etti. UKC
seçimlerden birinci parti olarak ç›kt› ve Iliesku devlet
baflkan› seçildi. Aral›k 1991’de, Frans›z ve Amerikan
anayasalar›n›n etkisi alt›nda haz›rlanm›fl yeni Romanya
Anayasas› kabul edildi. Bir y›l sonra ikinci çok partili

parlamento ve baflkanl›k seçimleri düzenlendi. Bu seçim-
den birinci parti olarak ç›kan UKC, hükümeti oluflturdu
ve UKC’nin lideri Iliesku ikinci defa Romanya Cumhuri-
yeti Devlet Baflkan› seçildi. 1993 y›l›nda ise neoliberal
politikalar› içeren ve Romanya’n›n pazar ekonomisine
geçti¤ini ilan eden ekonomi reformu kabul edildi ve uy-
gulamaya sokuldu. Böylece, di¤er üç sosyalist ülkede
80’li y›llarda bafllayan kapitalizmin yeniden yap›land›r›l-
mas› süreci, Romanya’da 90’l› y›llarda bafllad›. Aral›k
1989’dan 1993’e kadar yaflanan tüm bu olaylar, yine
ABD ajanslar› arac›l›yla, dünya kamuoyuna demokratik-
leflme ve özgürleflme olarak yay›nland› ve Iliesku özgür
Romanya’n›n ilk demokratik lideri olarak sunuldu.38

‹flte böyle bir ortamda Türkiye’nin Romanya ile olan
iliflkileri, flimdiye kadar hiç olmad›¤› kadar h›zla geliflti
ve yak›nlaflt›. Romanya sosyalizmden kapitalizme geçifl
ile birlikte - di¤er eski sosyalist ülkelerde oldu¤u gibi –
kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› ve dünya kapita-
list sistemine entegrasyon sürecini mümkün oldu¤u ka-
dar h›zl› ve sorunsuz atlatabilmek amac›yla yüzünü ABD
ve Bat› Avrupa devletlerine çevirdi. Bu nedenle, büyük
ölçüde ABD ve Bat› Avrupa devletleri taraf›ndan kontrol
edilen uluslararas› örgütlere üye olmak, 1990 sonras›
Romanya’n›n temel d›fl politikas›n› oluflturdu. Türkiye bu
süreçte Romanya’n›n destekçisi olmufltur. Türkiye, Ro-
manya’n›n Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü, Güney-
do¤u Avrupa ‹stikrar Pakt›, Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i
Giriflimi, Güneydo¤u Avrupa Çok Uluslu Bar›fl Gücü,
AG‹T ve Avrupa Konseyi örgütlerine ve oluflumlar›na ka-
t›lmas›n› desteklemifltir. Ayr›ca, Romanya’n›n NATO’ya
kat›lma talebi Türk d›fl politikas› taraf›ndan sürekli des-
teklemifl ve nihayet Romanya Mart 2004’te NATO’ya ka-
t›lm›flt›r. Balkanlarda istikrars›zl›k, belirsizlik ve çat›flma
ortam›ndan ürken Türkiye, Balkan ülkelerinin NATO’ya
giriflinin bölgede kendisi aç›s›ndan daha güvenli bir or-
tam yarataca¤›n› düflündü¤ü için hem Bulgaristan’›n
hem de Romanya’n›n bu örgüte kat›l›m›n› olumlu karfl›-
lam›flt›r.

1990 sonras› Türkiye-Romanya iliflkilerini etkileyen
bir baflka konu bu dönemde Romanya’da etkinli¤i gide-
rek artm›fl olan PKK faaliyetleri olmufltur. Bulgaristan
gibi, Romanya da, PKK taraf›ndan, Avrupa ile Türkiye
ve Ortado¤u aras›nda bir geçifl noktas› olarak kullan›ld›.
PKK, sosyalizmden kapitalizme geçifl sürecinde ortaya
ç›kan siyasal kargafla ve otorite bofllu¤u ortam›ndan fay-
dalanarak 90’l› y›llarda bu ülkeye girdi ve faaliyetlerini
artt›rd›. Bunun üzerine harekete geçen Türk yetkilileri
Bükrefl’e yapt›klar› ziyaretlerde konuyu gündeme getir-
diler. Romanya, May›s 1998’de PKK’n›n terörist bir ör-
güt oldu¤unu kabul etti ve bu örgüte karfl› Türkiye ile ifl-
birli¤i oluflturdu.39

38 Romanya’da sosyalizmin çöküflü ve kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› hakk›nda bilgi için bkz. Light, Duncan ve Phinnemore, David (ed.), Post-
Communist Romania: Coming to Terms with Transition, Londra: Palgrava, 2001.
39 Bkz.  Oran (ed.), op. cit., s. 507-508  ve  Tahsin, Cemil, “Romen-Türk Dostlu¤unun Temelleri”, Yeni Türkiye, Türk D›fl Politikas› Özel Say›s›, 1/3, 1995,
s. 302-306.
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Bu y›llarda Türk-Romen iliflkileri iktisadi alanda da
önemli bir geliflme kaydetmifltir:40

1990 y›l›nda Türk Eximbank Romen kurulufllar›na
Türkiye’den yapacaklar› ithalat için 50 milyon dolar tu-
tar›nda kredi açm›fl ve bu kredinin 45 milyon dolar› kul-
lan›lm›flt›r. ‹ki ülke aras›nda ticari iliflkileri gelifltirmek
ve Türk firmalar›na yeni bir pazar sa¤lamak amac›yla
1991’de Türk-Romen ‹fl Konseyi oluflturuldu. Türkiye ile
Romanya aras›nda 1987’de Ekonomik ve Teknik ‹flbirli-
¤i, 1989’da Çifte Vergilendirmeyi Önleme, 1991’de Yat›-
r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› Anlaflmas› ile
Dostluk ve ‹flbirli¤i Anlaflmas›, 1997’de Serbest Ticaret
Anlaflmas› imzaland›. Serbest Ticaret Anlaflmas› çerçe-
vesinde 2002 Ocak ay› itibariyle tüm sanayi ürünlerinde
gümrükler kald›r›ld›. 

1998’de Antalya’da toplanan Türk, Romen ve Bulgar
d›fliflleri bakanlar› “Terörizm, organize suçlar, uyuflturu-
cu ve psikotrop maddeler, kara para aklama, silah ve in-
san kaçakç›l›¤› ile mücadele anlaflmas›” imzalad›lar. Bir
y›l sonra Bükrefl’te yap›lan toplant›da bu üç ülke aras›n-
da Üçlü Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmas› ‹çin Ortak Bil-
diri imzaland›.41

Romanya’n›n sosyalizmden kapitalizme geçifli ve bu
süreçte yap›lan ikili anlaflmalar Türkiye ve Romanya ar-
s›ndaki ticari iliflkileri h›zla art›rd›. 1996’da iki ülke ara-
s›nda 750 milyon dolar olan ticaret hacmi 2005’te 2 mil-
yar 277 milyon dolara yükselmifltir. 2004 y›l› itibariyle
Romanya, Türkiye’nin en fazla ihracat yapt›¤› 11. ülke,
en çok ithalat yapt›¤› 19. ülkedir. Türkiye ise, Roman-
ya’n›n en fazla ihracat ve ithalat yapt›¤› ilk befl ülke ara-
s›nda yer almaktad›r. 

Sosyalist rejimin y›k›lmas› ve Romanya’n›n yabanc›
sermayeye aç›ml›s›yla birlikte Türk firmalar› bu yeni pa-
zara girme olana¤› yakalam›flt›r. 2000 verilerine göre
Romanya’da faaliyet gösteren Türk firmalar›n›n say›s›
5.600’dür. 2005 verilerine göre ise Türk firmalar›n›n bu
ülkedeki toplam sermayesi 390 milyon dolara ulaflm›fl-
t›r. Türkiye Romanya’ya yap›lan do¤rudan yabanc› yat›-
r›mlar içinde 9. s›rada yer almaktad›r.  Efes Pilsen, Pak
Holding, F‹BA Holding, Bay›nd›r Holding, ENKA, Koç
Holding, Hayat Holding, Kombassan Holding, Yaflar
Holding, Finansbank, Garanti Bankas›, Erdemir ve BO-
TAfi Romanya pazar›nda ifl yapan ve özellefltirmeden
pay alan bafll›ca Türk firmalar›d›r. Buna karfl›l›k, Romen
firmalar›’n›n Türkiye’deki yat›r›mlar› s›n›rl› kalm›flt›r.
2005 y›l› itibariyle Türkiye’de sadece 33 Romen firma
faaliyet göstermektedir. Bunlardan en büyü¤ü ülkemizde
petrol arama faaliyetlerinde bulunan Romen petrol flir-
keti PETROM’dur.

Türkiye ve Yugoslavya Bunal›m›

Yugoslavya Sosyalist Halk Cumhuriyeti 29 Kas›m
1945’te Yugoslavya Komünist Partisi liderli¤i alt›nda ku-
ruldu. S›rbistan, H›rvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek,
Makedonya ve Karada¤ olmak üzere 6 federe devletten
oluflan Sosyalist Yugoslavya (Jugoslavije)42 Federasyonu
25 Haziran 1991’de H›rvatistan ve Slovenya, 17 Eylül
1991’de Makedonya ve 3 Mart 1992’de Bosna-Hersek
federe devletlerinin ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmesiyle par-
çaland›. Geriye kalan S›rbistan ve Karada¤ federe dev-
letleri ise 27 Nisan 1992’de Yugoslavya Federal Cumhu-
riyeti(YFC)’ni kurduklar›n› ilan ettiler. 4 fiubat 2003’te
yeni Anayasa kabul edildi ve YFC’nin ismi S›rbistan-Ka-
rada¤ Federal Cumhuriyeti olarak de¤ifltirildi.43

Türkiye ve YFC

Yugoslavya’da bunal›m›n ortaya ç›kt›¤› s›ralarda sos-
yalist rejimin y›k›lmas›n› memnuniyetle karfl›layan Tür-
kiye bu ülkenin parçalanmas›n› istemiyordu. Çünkü Yu-
goslavya’n›n da¤›lmas›n›n getirebilece¤i istikrars›zl›k ve
baz› etnik gruplar›n ayr›l›kç› politikalar›n›n baflar›ya
ulaflmas› hem kendi iç politikas›, hem de d›fl politikas›
aç›s›ndan Türkiye’yi kayg›land›r›yordu. Bu kayg›lardan
dolay›, Yugoslavya’n›n Federal Devlet Baflkan› Nisan
1991’de Ankara’y› ziyaret etti¤inde dönemin Cumhur-
baflkan› Turgut Özal, Yugoslavya’n›n toprak bütünlü¤ü-
nü desteklediklerini belirtti. 

Fakat Almanya 23 Aral›k 1991’de ve AB 15 Ocak
1992’de Slovenya ve H›rvatistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›-
y›nca Türkiye parçalanman›n kaç›n›lmaz oldu¤unu gör-
dü ve 6 fiubat 1992’de Slovenya, H›rvatistan, Makedon-
ya ve Bosna-Hersek cumhuriyetlerini ayn› anda tan›d›.
Bu arada, S›rbistan Devlet Baflkan› Milosevic’in 22
Ocakta Ankara’ya gelerek Türkiye’yi bu cumhuriyetleri
tan›mamas› konusunda ikna etmeye çal›flm›fl ama bafla-
r›l› olamam›flt›.44

Bu tan›madan itibaren Yugoslavya bunal›m› süresin-
ce Türkiye, S›rbistan ve Karada¤ federe devletlerinden
oluflan YFC’nin karfl›s›nda yer alm›flt›r. Bosna-Hersek ve
Kosova savafllar›nda Türkiye Boflnaklara ve Arnavutlara
destek vermifl, BM ve NATO’nun YFC’ye karfl› uygulad›-
¤› yapt›r›m ve operasyonlara kat›lm›flt›r. Bu nedenle,
Türkiye ile YFC aras›ndaki ikili iliflkiler, Ekim 2000’de
S›rbistan Devlet Baflkan› Milosevic’in devrilip yerine
Kostunica yönetimi kuruluncaya kadar son derece ger-
gin ve kötü olmufltur. Kostunica yönetiminin kurulmas›n-
dan sonra YFC, hem BM’ye hem de Balkan ‹stikrar Pak-

40 Bkz.  www.deik.org.tr  ;  www. dtm. gov. tr  ve  Kramer, op. cit., 157-158.
41 Kramer, op. cit., s. 157-158.
42 S›rp-H›rvat dilinde “jug” sözcü¤ü “güney”,  “Sloven” sözcü¤ü “Slav”, “Jugosloven” sözcü¤ü “Güneyslav” ve “Jugoslavije” de “Güneyslavya” yani
“Güneyslavlar›n birlikte yaflad›¤› yer” anlamlar›na gelir. 
43 Bkz. Gieler, Wolfgang (ed.), Foreign Policy of States: A Handbook on World Affairs, ‹stanbul: TASAM Yay›nlar›, 2005, s. 431-440. 
44 Oran (ed.), op. cit., s. 491.
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t›’na kabul edildi ve böylece Türkiye-YFC iliflkileri h›zla
normalleflti ve geliflti.

1996’da 50 milyon dolar olan iki ülke aras› ticaret
hacmi, 2004 y›l› itibariyle 150 milyon dolara ulaflm›flt›r.
Türkiye’de toplam 23 S›rp-Karada¤ menfleli firma faali-
yet gösterirken, Efes Pilsen, Uzel ve Gintafl gibi baz›
Türk firmalar› da S›rbistan-Karada¤’da yat›r›mlar›n› sür-
dürmektedirler. Türkiye’deki yat›r›mlar› 438 bin YTL
olan S›rp-Karada¤ firmalar›n›n Türkiye’deki yabanc› ser-
maye içindeki pay› % 0,1’dir. 2000 sonras›nda Türkiye
ile S›rbistan-Karada¤ Federasyonu aras›nda Yat›r›mla-
r›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas›, Uluslararas› Karayo-
lu Tafl›mac›l›¤›, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, Bilimsel
ve Teknik ‹flbirli¤i, Turizm ‹flbirli¤i, Gümrük ‹darelerinin
Karfl›l›kl› Yard›mlaflmas› anlaflmalar› yap›lm›flt›r. ‹ki ül-
ke aras›nda Serbest Ticaret Anlaflmas› müzakereleri ise
devam etmektedir. Ayr›ca, iki ülke aras›nda iktisadi ilifl-
kileri gelifltirmek amac›yla 2002 y›l›nda Türkiye – S›rbis-
tan-Karada¤ ‹fl Konseyi oluflturuldu.45

Türkiye ve Bosna-Hersek

Slovenya, H›rvatistan ve Makedonya ba¤›ms›zl›klar›-
n› ilan ettikten sonra Bosna-Hersek 1 Mart 1992’de ba-
¤›ms›zl›k için referanduma gitti. Bosnal› S›rplar referan-
dumu boykot ettikleri için yüzde 64’lük bir kat›l›m oldu
ve kat›lanlar›n yüzde 99’u ba¤›ms›zl›k yönünde oy kul-
land›. S›rp milletvekillerinin boykot ettikleri Bosna-Her-
sek Parlamentosu 3 Martta Bosna-Hersek Cumhuriye-
ti’nin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Buna cevaben, S›rp millet-
vekillerinin oluflturdu¤u Bosnal› S›rplar›n Ulusal Meclisi,
27 Martta S›rp Cumhuriyeti’ni (Republika Srpska) ilan
etti ve bu cumhuriyetin S›rbistan Cumhuriyeti ile birlefl-
ti¤ini duyurdu. Öte yandan, H›rvatistan’daki Tudjman
yönetiminin deste¤ini arkas›na alan Bosnal› H›rvatlar›n
partisi H›rvat Demokratik Birli¤i Temmuz ay›nda Her-
sek-Bosna H›rvat Cumhuriyeti’ni ilan etti.46

Böylece, 21 Kas›m 1995’te Dayton Anlaflmas›’n›n pa-
rafe edilmesine kadar sürecek ve yaklafl›k 200.000 insa-
n›n ölümüne neden olacak olan Bosna Savafl›, S›rp, H›r-
vat ve Boflnak taraflar› aras›nda 1992 Nisan›nda baflla-
d›. Bu savafl sürecinde Türkiye aktif bir d›fl politika izle-
mifl ve Boflnaklar› desteklemifltir. Savafl süresince Türki-
ye’nin Bosna-Hersek konusundaki giriflimlerini flu flekil-
de özetleyebiliriz:

1. Türkiye Bosna-Hersek’in bütünlü¤ünü savundu ve
S›rbistan ile H›rvatistan aras›nda parçalanmas›na karfl›
ç›kt›. Ayr›ca, Boflnak taraf›n›n sald›r›ya maruz kalan ve
kendisini meflru olarak savunmaya çal›flan taraf oldu¤u-

nu ileri sürdü. Türkiye bu düflüncelerini uluslararas› plat-
forma tafl›mak, di¤er devletleri ve uluslararas› kamuoyu-
nu Boflnaklar›n lehine etkilemek için üyesi bulundu¤u bü-
tün uluslararas› örgütlerde (örne¤in; ‹slam Konferans›
Örgütü, BM, AG‹T, Avrupa Konseyi, NATO) yo¤un bir u¤-
rafl verdi. 

‹KÖ Haziran 1992’de Türkiye’de topland› ve Bosna-
Hersek Savafl›n› gündemine ald›. Toplant›da, BM’in uy-
gulad›¤› yapt›r›mlar S›rp taraf›n› cayd›rmada yetersiz
kald›¤› taktirde, S›rp taraf›na yönelik askeri müdahalede
bulunulmas› gerekti karar› al›nd›. Türkiye’nin uluslara-
ras› platformda en çok dikkati çeken u¤rafl› BM’ye “Bos-
na ‹çin Eylem Plan›” sunmas› oldu. Türkiye bu planda in-
sani önlemlerin yan›nda askeri önlemlerin de al›nmas›n›
ve Boflnaklar›n kendilerini savunabilmeleri için Boflnak-
lara yönelik uygulanan silah ambargosunun kald›r›lma-
s›n› önerdi. Di¤er bir dikkat çekici giriflim NATO içinde
yap›ld›. Türkiye, Bosna-Hersek’in toprak bütünlü¤ünün
korunmas› ve savafl›n engellenmesi için NATO’nun S›rp-
lara karfl› askeri operasyon yapmas›n› önerdi.47 NA-
TO’nun bu yöndeki operasyonlar›, ancak ABD’nin sava-
fla müdahale etme karar›n› almas›ndan sonra Eylül
1995’te bafllad›. 

2.  TBMM 8 Aral›k 1992’de BM Bar›fl Koruma Gücü-
ne (UNPROFOR) katk›da bulunmak ve BM çerçevesinde
giriflilecek bir uluslararas› askeri müdahaleye kat›lmak
için hükümete yurt d›fl›na asker gönderme yetkisi verdi.
Türkiye BM Güvenlik Konseyi’nin 31 Mart 1993’te ald›¤›
uçufl yasa¤› karar›n›n uygulanmas›n› denetlemek üzere
yap›lan operasyona 18 adet F-16 savafl uça¤› göndere-
rek kat›ld›. Ayr›ca, Türk savafl gemileri ambargonun de-
nizden uygulanan k›sm› için Adriyatik Denizinde görev
yapt›lar.48

3. Savafl boyunca yaklafl›k 20,000 Boflnak mülteci
Türkiye’ye geldi. Bunlar›n bir k›sm› Türkiye’de yaflayan
akrabalar›n›n yan›na yerleflti, bir k›sm› Balkan göçmen-
leri taraf›ndan kurulmufl dernekler taraf›ndan yard›m
gördü ve bir k›sm› da devletin kurdu¤u prefabrik kamp-
lara yerlefltirildi. 1994 y›l›nda K›rklareli, Tekirda¤, ‹stan-
bul, Ankara ve ‹zmit’te kurulan kamplarda yaklafl›k 3
bin Boflnak s›¤›nmac› bulunuyordu. A¤ustos 1993’te, sa-
vaflta yaralanm›fl Boflnak savaflç›lar›n›n tedavisi için 75
yatakl› bir hastane ‹stanbul’da aç›ld›. Ayr›ca, savafl ne-
deniyle Türkiye’ye s›¤›nm›fl Boflnak ailelerin çocuklar›
Türkiye’de bulunduklar› süre zarf›nda Türk okullar›nda
e¤itimlerine devam edebildiler.49

4. Savafl boyunca Türkiye’den Bosna-Hersekli Bofl-
naklara resmi ve resmi olmayan yollardan yard›mlar ya-

45 Bkz.  www.deik.org.tr ve www.dtm.gov.tr
46 Bkz. Bora, Tan›l, Bosna-Hersek: Yeni Dünya Düzeninin Av Sahas›, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1994, s. 84-87.
47 Bkz. Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, London: Frank Cass, 2000, s. 261-262.
48 Bkz.  www.tbmm.gov.tr.
49 Bkz. Kümbeto¤lu, op. cit., s. 243-252  ve  Kiriflçi, op. cit., s 71-72.
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p›ld›. Dönemin Genelkurmay Baflkan› Do¤an Gürefl, sa-
vafl sona erdikten sonra, Türkiye’nin savafl s›ras›nda giz-
li olarak Boflnaklara silah yard›m› yapm›fl oldu¤unu
aç›klad›.50

Aral›k 1995’te Dayton Anlaflmas›’n›n Milosevic,
Tudjman ve ‹zetbegoviç taraf›ndan imzalanmas›yla sa-
vafl resmen sona erdi. Türkiye savafl sona erdikten son-
ra da Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile iyi ve yak›n iliflkiler
kurdu. Dayton Anlaflmas›n›n uygulanmas›n› sa¤lamak,
denetlemek ve çat›flmalar›n tekrar ç›kmas›n› engellemek
amac›yla 60 bin kiflilik Uygulama Gücü (Implementation
Force – IFOR) oluflturuldu.51 Türkiye IFOR’a 1500 asker
ile kat›ld›. fiu anda 300 Türk askeri bu ülkede görev yap-
maktad›r. Bosna-Hersek’teki Türk askeri birlik burada
sadece askeri görevlerde bulunmuyor, ayn› zamanda
okul ve hastane yap›m›, kültürel festivaller/faaliyetler
düzenleme, savaflta ailelerini yitirmifl çocuklar›n bak›m›
gibi sosyal hizmetler veriyor.52

Savafl sona erdikten sonra, S›rplar›n gücünü dengele-
mek amac›yla, ABD Bosna-Hersek Federasyonu ordusu-
na (Boflnak-H›rvat ordusu) yönelik e¤it ve donat (train
and equip) program›n› bafllatt›. Bu program›n “e¤it” k›s-
m›nda yer alan Türkiye, May›s 1996’dan itibaren Bosna-
Hersek ordusundan gönderilen genç subaylar› Türk Si-
lahl› Kuvvetleri ve Harp Akademileri bünyesinde e¤itip
tekrar ülkelerine geri gönderiyor.53

Bar›fl sürecini denetlemek ve korumak için Aral›k
1995’te Bar›fl› Uygulama Konferans› (Peace  Implemen-
tation  Conference – PIC) oluflturuldu. 55 devletin içinde
yer ald›¤› PIC’in Yürütme Kurulunda Amerika, Fransa,
Almanya, ‹talya, Kanada, Rusya, Japonya, Avrupa Kon-
seyi, AB Baflkanl›¤› ve ‹slam Ülkeleri Konferans› bulunu-
yor. ‹slam Ülkeleri Konferans› PIC Yürütme Kurulu için-
de Türkiye taraf›ndan temsil ediliyor.54

Türkiye sadece askeri ve siyasi alanlarda de¤il ayr›-
ca iktisadi alanlarda da Bosna-Hersek ile iyi iliflkiler ge-
lifltirdi. Savafl sona erdikten sonra ülkenin yediden yap›-
land›r›lmas› için 80 milyon dolarl›k Eximbank kredisi
aç›ld› ve bunun 26 milyon dolarl›k k›sm› hibe edildi. D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) bünyesinde Türkiye –
Bosna-Hersek ‹fl Konseyi oluflturuldu. ENKA ve Tekfen
gibi büyük Türk firmalar› Bosna-Hersek’te yat›r›mlar
yapt›. 2004 y›l› itibariyle Türkiye ve Bosna-Hersek ara-
s›ndaki ticaret hacmi 100 milyon dolar› aflm›flt›r. Her ne
kadar iktisadi alanda olumlu geliflmeler kurulmufl olsa
da, Türkiye, ‹talya ve Fransa gibi AB üyelerinin rekabe-
ti karfl›s›nda zay›f düflmüfltür. Dolay›s›yla, günümüzde

Bosna-Hersek için as›l iktisadi partnerler AB üyeleridir.
2004 y›l› itibariyle, AB üye ülkelerinin Bosna-Hersek’in
toplam ticaret hacmi içindeki pay› yaklafl›k yüzde 55’dir.
Türkiye’nin pay› ise sadece yüzde 1.7’dir. Savafl sonra-
s›nda Türkiye ile Bosna-Hersek aras›nda Yat›r›mlar›n
Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas›, Ticaret ve Ekonomik ‹fl-
birli¤i ve Serbest Ticaret anlaflmalar› yap›lm›flt›r. 2002
tarihli Serbest Ticaret Anlaflmas›na göre Bosna-Hersek
menfleli tüm tar›m ve sanayi mallar› Temmuz 2003 tari-
hinden itibaren Türkiye’ye gümrüksüz ithal edilebilmek-
tedir. 2007’den itibaren ise Türkiye menfleli mallar Bos-
na-Hersek’e gümrük vergileri al›nmadan girebilecektir. 55

Savafl sonras›nda Türkiye Bosna-Hersek ile yak›n
kültürel iliflkiler gelifltirmifltir. Bunu en güzel örne¤i sa-
vafl s›ras›nda H›rvat silahl› güçleri taraf›ndan y›k›lan ta-
rihi Mostar Köprüsünün BM karar›yla bafllat›lan yeniden
infla faaliyetine Türkiye’nin kat›lm›fl olmas›d›r. Köprü,
yaklafl›k 50 devlet ve hükümet temsilcilerinin kat›ld›¤›
bir törenle 23 Temmuz 2004’te aç›ld›.

Görüldü¤ü gibi, Türkiye savafl s›ras›nda Boflnaklar›n
lehine aktif bir politika izlemifltir ve savafl sonras›nda da
bu ülke ile iyi iliflkiler gelifltirmifltir. Türkiye’nin bu tavr›-
n›n bafll›ca befl nedeni vard›r: (1) Müslüman Boflnaklarla
tarihsel ve kültürel ba¤lara sahip olunmas›. (2) Türki-
ye’de yaklafl›k 5-7 milyonluk bir Balkan kökenli nüfusun
varolmas›. (3) Savafl süresince, Türkiye kamuoyunun,
Boflnaklar›n haks›zl›¤a u¤ram›fl oldu¤unu ve bu nedenle
Türkiye’nin Boflnaklar›n lehine aktif bir politika izlemesi
gerekti¤ini düflünmesi. (4) Sosyalist rejimlerin y›k›ld›¤›
ve dünya kapitalist sisteminin neo-liberal politikalar üze-
rinde yeniden yap›land›r›ld›¤› bir dönemde, Türkiye’nin
Balkanlar co¤rafyas›n› iktisadi aç›dan bir aç›l›m alan›
olarak görmesi. (5) Savafl süresince Rusya ile birlikte
S›rplara ve S›rbistan’a yak›n davranm›fl olan Yunanis-
tan’›n bölgede daha etkin ve güçlü hale gelmesini engel-
lemek. 

Türkiye ve Kosova Bunal›m›

Sosyalist Yugoslavya Federasyonu’nu kuran 1946
Anayasas›na göre Kosova, S›rbistan Federe Cumhuriye-
ti içinde kendi yasama, yürütme ve yarg› organlar›na sa-
hip olan ve kendi dilini ve di¤er kültürel de¤erlerini kul-
lanabilen özerk bir yönetim birimi idi. Kosova bu konu-
munu 1989’a kadar devam ettirdi. Bu tarihte, S›rbis-
tan’daki Milosevic yönetimi parlamento karar›yla Koso-
va’n›n özerkli¤ine ve sahip oldu¤u haklara son verdi. Bu-
nun üzerine ‹brahim Rugova liderli¤inde Kosova Meclisi,
Eylül 1990’da, Kosova’n›n di¤er Yugoslavya Federasyo-

50 Oran (ed.), op. cit., s. 496.
51 60 bin kiflilik IFOR’un ismi 1997’de Stabilization Force – SFOR olarak de¤ifltirildi ve personel say›s› 36 bine indirildi. 2 Aral›k 2005 tarihinde
SFOR’un görevini Avrupa Birli¤i Gücü (EUFOR) ald› ve personel say›s› 6500’e indirildi. Bkz. www.eufbih.org. 
52 Bkz. www. nato. int ve www. tsk. mil. tr
53 Hale, op. cit., s. 263 ve ayr›ca bkz.  www.tsk.mil.tr ve  www.usip.org. 
54 Bkz. www.ohr.int.
55 Bkz.  www.deik.org ve www.dtm.gov.tr
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nu içindeki cumhuriyetler gibi bir federe cumhuriyet ol-
du¤unu ilan etti. Aral›k ay›nda ise yeni S›rbistan Anaya-
sas› kabul edildi ve bu Anayasa’ya göre Kosova’n›n
özerkli¤i resmen iptal edildi. Kosova Meclisi Eylül
1991’de ba¤›ms›zl›k referandumuna gitti ve referandum
sonras›nda Kosova’n›n ba¤›ms›z bir devlet oldu¤u ilan
edildi. May›s 1992’de ise Kosova Cumhuriyeti Parlamen-
to ve Baflkanl›k seçimleri yap›ld›. Rugova devlet baflkan›
seçildi ve Kosova Demokratik Birli¤i (KDB) oylar›n yüzde
76’s›n› ald›. 1998’e kadar Rugova ve KDB liderli¤indeki
Kosoval› Arnavutlar silahl› direnifle baflvurmad›lar. Bu
tarihten itibaren 

UÇK (Kosova Kurtulufl Ordusu) silahl› direnifli bafllat-
t›. S›rbistan ordusu ve polisinin bu direnifle tepkisi sert
oldu ve Kosoval› Arnavutlara yönelik bir etnik temizlik
operasyonu bafllat›ld›.56

ABD, Milosevic yönetimine Kosova’dan asker ve po-
lis gücünü geri çekmesini, NATO’nun buraya yerleflmesi-
ni ve 3 y›l sonra bir ba¤›ms›zl›k referandumu yap›lama-
s›n› önerdi. Bu öneri S›rbistan yönetimi taraf›ndan red-
dedilince, NATO kuvvetleri BM Güvenlik Konseyi karar›
olmadan 24 Mart 1999’da Belgrat’› bombalamaya bafl-
lad›. En sonunda Milosevic yönetimi ABD’nin taleplerini
kabul etti ve S›rbistan güçleri tarihsel ve dinsel yerler d›-
fl›nda Kosova’dan çekildi. Kosova’ya 50 bin kiflilik NATO
güdümlü Kosova Gücü (Kosovo Force – KFOR) yerleflti-
rildi. Kosova’n›n sivil yönetimi ise Kosova Birleflmifl Mil-
letler Misyonu (UN Mission in Kosovo – UNMIK)’na b›ra-
k›ld›.57

Kosova Bunal›m› boyunca Türkiye S›rbistan’›n karfl›-
s›nda, Kosoval› Arnavutlar›n yan›nda yer ald›. Kosova
Bunal›m› ile ilk resmi temas 1992’de Kosoval› Arnavut
lider ‹brahim Rugova’n›n Ankara’y› ziyaret etmesiyle ol-
du. Dönemin Cumhurbaflkan› Turgut Özal ile görüflen
Rugova, ilan ettikleri “Kosova Cumhuriyeti” için tan›n-
ma talebinde bulundu. Bu talep Türkiye taraf›ndan ka-
bul edilmemekle birlikte, Kosoval› Arnavutlara siyasal
destek sözü verildi.58

Bosna-Hersek Savafl› henüz yeni atlat›lm›flken,
1998’de Kosova’da çat›flmalar bafllad› ve h›zla yay›ld›.
Hem kamuoyunun hem de Türkiye hükümetinin dikkati
Kosova’ya yöneldi. Türkiye’nin Kosova Bunal›m›yla ilgili
ilk ciddi giriflimi 7 Mart 1998’de D›fliflleri Bakan› ‹smail
Cem’in Belgrat’a gidip Milosevic ile görüflmesi oldu. Cem
bu görüflmede üç aflamal› bir plan sundu: Çat›flmalar he-

men durdurulmal›; S›rbistan ile Kosova aras›nda iki y›l
önce imzalanm›fl olan ve e¤itim alan›nda özerklik tan›-
yan e¤itim anlaflmas› derhal uygulamal›; 1974 Sosyalist
Yugoslavya Anayasas›n›n tan›d›¤› haklar Kosova’ya geri
verilmeli. Ayr›ca, kendi içinde ayr›l›kç› PKK örgütü ile
u¤raflmakta olan ve toprak bütünlü¤ü konusunda hassas
olan Türkiye, S›rbistan’›n toprak bütünlü¤ünün korun-
mas› gerekti¤ini aç›klam›fl ve böylece Kosova’n›n ba¤›m-
s›z bir devlet haline gelmesini veya Arnavutluk ile birlefl-
mesine karfl› ç›km›flt›r59

Bosna-Hersek Savafl›nda oldu¤u gibi, Türkiye, Bat›
Avrupa ve özellikle ABD ile birlikte hareket etti ve Yu-
goslavya’ya uygulanan ekonomik yapt›r›mlara kat›ld›.
NATO ve özelde ABD Mart 1999’da S›rbistan’a yönelik
hava sald›r›s› bafllat›nca, Türkiye operasyona 18 F-16
savafl uça¤›yla kat›ld›. Ayr›ca, bir Türk savafl gemisi Ad-
riyatik’te ambargoyu denetleme görevini üstlendi. 27 Ni-
san 1999’da, Bakanlar Kurulu S›rbistan’a yönelik kulla-
n›lmas› için Bal›kesir, Band›rma ve Çorlu havaalanlar›n›
NATO uçaklar›na açma karar› ald›. Fakat, Haziran ay›n-
da, S›rbistan yönetimi NATO’nun - özelde ABD’nin - is-
teklerini kabul edince savafl sona erdi ve Amerikan uçak-
lar›n›n S›rbistan’› Türkiye üslerinden hareketle vurmas›-
na gerek kalmad›60

Savafl sona erdikten sonra BM Genel Sekreteri “Koso-
va’n›n Dostlar›” grubu oluflturdu. G-7 ülkeleri, Rusya,
Çin, Hollanda, Yunanistan ile birlikte Türkiye bu grup
içinde yer ald›.61 Ayr›ca, Türkiye KFOR’a 1000 asker ile
kat›ld›. Türk birli¤i, Türklerin yaflad›¤› Mamufla, Dragu-
fla ve Prizren yak›nlar›na yerlefltirildi.62 Günümüzde Ko-
sova’da bulunan Türk askerlerinin say›s› 400’dür.

Çok partili hayata geçiflle birlikte, Kosoval› Türkler
1990 y›l›nda Demokratik Birlik Partisi kurdular. Bu par-
tinin ismi daha sonradan Kosova Demokratik Türk Par-
tisi(KDTP) olarak de¤ifltirildi. Son 24 Ekim 2004 seçim-
lerinde 33 siyasi parti aras›ndan 6. olan KDTP 120 san-
dalyeli Kosova Parlamentosunda 3 sandalye kazand›.
Ayr›ca, Türklerin ço¤unlukta oldu¤u Prizren belediyesini
de KDTP kazand›.63 1990 sonras›nda, Kosoval› Türkler
Do¤ruyol, Gerçek ve Afl›kfendi gibi kültür ve dayan›flma
dernekler kurdular.64 Gerek KDTP gerekse kültür ve da-
yan›flma dernekleri Kosova’daki Türk az›nl›¤›n siyasal ve
sosyal alanlarda etkinli¤ini artt›ran oluflumlard›r. Türki-
ye ile KDTP ve Kosoval› Türklerin kurdu¤u dernekler ar-
s›nda yak›n iliflkiler gelifltirilmifltir.

56 Bkz. Babuna, Ayd›n, “The Albanians of Kosovo and Macedonia: Ethnic Identitiy Superseding Religion”, Nationalities Papers, vol. 28, March 2000,
s. 67-79  ve  Kut, fiule, “Kosova: Milliyetçili¤in Kördü¤ümü”, Foreign Policy, Güz 1998, s. 53-63. 
57 Daha fazla bilgi için bkz. www.nato.int ve www.unmikonline.org  
58 Oran (ed.), op. cit., s. 509. 
59 A.g.e., s. 511.
60 A.g.e., s. 512. 
61 Bkz. www.un.org
62 Hale, op. cit., s. 265.  
63 www. biyografi.net
64 www.hurgokbayrak.com
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Türkiye’nin Kosova Bunal›m› süresince, S›rbistan’a
karfl› Kosoval› Arnavutlar›n lehine aktif bir d›fl politika
izlemesinin nedenleri flunlard›r: (1) Kosoval› Arnavutla-
r›n ço¤unlu¤unun Müslüman olmas› ve bu bölgede 12
bin Türkün yafl›yor olmas›. (2) Türkiye kamuoyunun Ko-
soval› Arnavutlar›n yan›nda yer almas› ve Türkiye’de
Balkanlardan göç etmifl Arnavutlar›n yafl›yor olmas›. (3)
ABD ve Bat› Avrupa devletlerinin Kosoval› Arnavutlar›
destekliyor olmas›. (4) Türkiye’nin, Yunanistan’a karfl›,
Arnavutluk’un ve Balkanlardaki Arnavut nüfusunun des-
te¤ini almak istemesi. 

Türkiye ve Makedonya

Balkanlar›n etnik yönden en heterojen özellik göste-
ren Makedonya Yugoslavya’n›n parçalanmas› sürecinde
savaflmadan ayr›lan ve ba¤›ms›z bir devlet haline gelen
tek ülkedir. 1991’de ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra
komflular› Arnavutluk, Bulgaristan ve Yunanistan ile
önemli sorunlar yaflam›fl olan bu ülke Türkiye’ye yak›n-
laflm›fl ve Türkiye ile iyi iliflkiler gelifltirmeye özen göster-
mifltir. 

Arnavutluk, Makedonya içinde yaflayan ve Makedon-
ya nüfusunun yüzde 23’ünü oluflturan Arnavut az›nl›k ile
yak›ndan ilgilenmifl ve bu az›nl›k üzerinde bir tak›m ta-
lepler ileri sürerek Makedonya üzerinde bask› olufltur-
mufltur. Özellikle, Arnavut milliyetçileri Kosova’y› ve
Makedonya’daki Arnavutlar› da içine alacak bir “Büyük
Arnavutluk Projesi” gelifltirmifl ve bu durum Makedon-
ya’y› çok rahats›z etmifltir. Bu rahats›zl›k, Arnavutluk ile
Kosova’l› Arnavutlar›n deste¤ini alan Makedonyal› Ar-
navutlar›n 2001’de silahl› ayaklanma bafllatmalar› ile
doruk noktas›na ulaflt›. ABD ve AB’nin devreye girmesiy-
le, çat›flmalar›n daha fazla yay›lmas› önlendi ve 13
A¤ustos 2001’de Ohrid Anlaflmas› yap›ld›. Bu anlaflma
Arnavut az›nl›¤a genifl haklar tan›d›. Ayr›ca ülkeye çat›fl-
malar› engellemek amac›yla NATO birlikleri konuflland›-
r›ld›. NATO’nun Makedonya’daki misyonunu Mart
2003’te AB üstlendi.65

Bulgaristan Makedonlar›n Bulgar kökenli bir toplu-
luk ve Makedoncan›n Bulgar dilinin bir lehçesi oldu¤unu
ileri sürmüfltür. Bu nedenle, 1992’de Makedonya devle-
tini tan›yan Bulgaristan, ayr› bir Makedon ulusunun var-
l›¤›n› tan›mam›flt›r. Özellikle radikal Bulgar milliyetçileri
Makedonya’y› ve Makedonlar› “Büyük Bulgaristan Proje-
si”nin parças› olarak görüyorlar.

Makedonya’n›n, komflular› aras›nda en fazla sorun
yaflad›¤› devlet Yunanistan olmufltur. Yunanistan ilk
etapta Makedonya’y› tan›mad› ve 1993’te Selanik lima-
n›n› Makedonya’ya kapatarak 1995’e kadar bu ülkeye

ekonomik ambargo uygulad›. Ayr›ca, Yunanistan, Make-
donya’n›n AB taraf›ndan tan›nmas›n› engelleyerek bu ül-
kenin ekonomik yard›m fonlar›ndan faydalanmas›n› ön-
ledi. 1995’te, ABD’nin devreye girip bask› yapmas› sonu-
cunda, Yunanistan bu yeni ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl dev-
leti “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya” ad›yla
tan›d›. Yunanistan’›n talepleri do¤rultusunda Makedon-
ya devleti kendi bayrak ve anayasas›nda baz› de¤ifliklik-
ler yapmak zorunda kald›. Yunanistan’›n bu bask›lar›n-
dan dolay›, Makedonya ancak “Eski Yugoslavya Cumhu-
riyeti Makedonya” ad›yla BM, Avrupa Konseyi ve AG‹T’e
üye olabildi. 1995 Anlaflmas›ndan sonra Yunanistan-Ma-
kedonya iliflkileri geliflme gösterdi. fiu anda Makedon-
ya’n›n en önemli ikinci ticaret orta¤› Yunanistan’d›r.
Ama bu olumlu geliflmelere ra¤men, ABD’nin Makedon-
ya’y› “Makedonya Cumhuriyeti” ad›yla tan›mas›n›n he-
men ard›ndan, Kas›m 2004’te, Yunanistan hükümeti,
Makedonya’n›n NATO’ya veya AB’ye üye olma giriflimle-
rini veto edece¤ini aç›klad›.66

‹flte böyle bir sorunlu ortamda Makedonya ba¤›ms›z-
l›¤›n› kazand›¤› ilk günden itibaren Türkiye’ye yönelmifl
ve Türkiye ile iyi iliflkiler gelifltirmeye özen göstermifltir.
Makedonya’n›n bu tavr›na Türkiye olumlu karfl›l›k ver-
mifltir. Türkiye 6 fiubat 1992’de bu yeni devleti “Make-
donya Cumhuriyeti” ad›yla tan›d› ve 18 May›sta, iki ülke
aras›nda bir güvenlik protokolü imzaland›. Türkiye
1993’te Makedonya’da büyükelçilik açt› ve böylece bu
ülkede ilk büyükelçilik açan ülke oldu. ‹ki ülke aras›nda,
Mart 1994’te Askeri E¤itim ve ‹flbirli¤i, Nisan 1995’te
Savunma Sanayi ve ‹flbirli¤i ve Temmuz 1995’te Dostluk
ve ‹flbirli¤i anlaflmalar› imzaland›. Bu anlaflmalar çerçe-
vesinde, Türkiye, Makedon ordusunun modernize edil-
mesi ve personelinin e¤itimi konular›nda Makedonya’ya
yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca, söz konusu anlaflmalar ge-
re¤i, Türkiye, Amerikan yap›m› F-5 savafl uçaklar›n›n
yüzde 20’sini Makedonya’ya vermifltir.67

Makedonya’n›n BM, AG‹T ve Avrupa Konseyi üyelik-
lerini desteklemifl olan ve Yunanistan’›n ambargo uygu-
lad›¤› dönemde bu ülkeye petrol ve insani yard›m gön-
dermifl olan Türkiye, Makedonya’n›n AB ve NATO’ya gir-
mek için yapt›¤› çal›flmalar›n› da desteklemektedir. Tür-
kiye ayr›ca Ekim 1995’te Arnavutluk, Bulgaristan ve
Makedonya ile birlikte Bat›-Do¤u Otoyolu Projesi’ni bafl-
latm›flt›r. Proje, Arnavutluk’un Durres liman›ndan baflla-
yarak Üsküp ve Sofya üzerinden Varna ve ‹stanbul’a ula-
flacak 680 km’lik bir otoyolun yap›m›n› içeriyor. 8. Kori-
dor olarak bilinen bu proje tamamland›¤›nda ekonomi,
ticaret ve ulafl›m olanaklar›n› art›racak ve ‹stanbul’u Ad-
riyatik’e ba¤layacakt›r. Denize ç›k›fl› olmayan ve Selanik
liman›na ba¤›ml› olan Makedonya, bu proje sayesinde

65 Gieler, op. cit., s. 304-305
66 Makedonya’n›n komflular›yla yaflam›fl oldu¤u sorunlar ve “Makedonya Sorunu” için daha ayr›nt› bilgi için bkz.. Pettifer, James (ed.), The New
Macedonian Question, Londra: Macmillan Press, 1999  ve  Gieler (ed.), op. cit., s. 302-306.
67 Khalilzad, Lesser ve Larrabe, op.cit., s. 39.
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hem Adriyatik’e hem de Varna üzerinden Karadeniz’e ve
‹stanbul üzerinden Marmara Denizi’ne aç›lma olana¤› el-
de edecektir. 68

Makedonya’n›n d›fl iktisadi iliflkilerine bakt›¤›m›zda,
siyasi ve diplomasi alan›nda Makedonya’ya ciddi sorun-
lar yaflatan Yunanistan’›n Türkiye’den daha etkili oldu-
¤unu görüyoruz. Özellikle, özellefltirme sürecinde Yunan
firmalar› Türk firmalar›n›n önüne geçtiler ve stratejik sa-
y›lan iletiflim ve rafineri alan›nda önemli yat›r›mlar ger-
çeklefltirdiler. 

Türkiye, Makedonya ile iktisadi iliflkilerini gelifltir-
mek ve bu ülke pazar›na girmek amac›yla 1995’te Türki-
ye-Makedonya ‹fl Konseyi oluflturdu. ‹ki ülke aras›nda
1994’te Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i, 1997’de Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi, Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki
ve Korunmas›, Gümrük ‹dareleri Aras›nda Karfl›l›kl› Yar-
d›mlaflma ve 1999’da Serbest Ticaret anlaflmalar› imza-
land›. 2003 kay›tlar›na göre iki ülke aras›ndaki ticaret
hacmi 150 milyon dolard›r. Makedonya’da irili ufakl›
yaklafl›k 200 Türk firmas› Türkiye’de ise 17 Makedon fir-
ma faaliyet göstermektedir. Makedonya’daki en büyük
Türk yat›r›m› 10.4 milyon dolar ile T. C. Ziraat Banka-
s›’d›r. Türk sermayesi ülkedeki özellefltirme sürecinden
pay almay› baflarabilmifltir.69

Türkiye’nin Makedonya ile iyi iliflkiler gelifltirmesinin
ve hem Balkan politikas›nda hem de uluslararas› arena-
da Makedonya’y› desteklemifl olmas›n›n iki temel nedeni
vard›r. Birincisi, Türkiye Balkanlarda etkili ve güçlü bir
aktör olmak ve bu yolla da Yunanistan’›n etkinli¤ini ve
gücünü s›n›rland›rmak istiyor. Bu amaç do¤rultusunda,
Yunanistan ile ciddi sorunlar yaflayan Makedonya ile iyi
iliflkiler gelifltirilmifl ve bu devlet desteklenmifltir. ‹kinci
neden ise, bu ülkede yaklafl›k 100 bin Türkün ve toplam
500 bin Müslüman’›n yafl›yor olmas›d›r. Ayr›ca 1992’de
Türk az›nl›¤› temsil eden Türk Demokratik Birli¤i ad›nda
bir parti kurulmufltur. Makedonya’da Türk ve Müslüman
varl›¤›, hem Türkiye kamuoyunda Makedonya’ya yönelik
olumlu duygu ve düflüncelerin geliflmesine hem de Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin bu ülke ile yak›n iliflki kurma-
s›na neden oluyor.    

Türkiye’nin H›rvatistan ve Slovenya ile ‹liflkiler

Türkiye, 25 Haziran 1991’de ba¤›ms›zl›klar›n› ilan
eden H›rvatistan ve Slovenya devletlerini 6 fiubat
1992’de tan›d›. Bu tarihten itibaren H›rvatistan ve Slo-
venya ile iliflkiler olumlu bir seyir izledi. Bu iki ülke ile ik-
tisadi iliflkileri gelifltirmek ve Türk firmalar›na yeni pa-
zarlar açmak maksad›yla 1995’te Türk-H›rvat ‹fl Konse-
yi, 1997’de Türk-Sloven ‹fl Konseyi kuruldu.

Türkiye ile H›rvatistan aras›nda 1994’ten bugüne ka-
dar toplam 12 anlaflma imzalanm›flt›r:   Deniz Tafl›mac›-
l›¤›, Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i, Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl›
Teflviki ve Korunmas›, Askeri Alanda E¤itim, Teknik ve
Bilimsel ‹flbirli¤i, Turizm ‹flbirli¤i, T‹KA ‹flbirli¤i, E¤itim
ve Kültür, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, Uluslararas›
Karayolu Tafl›mac›l›¤›, Standardizasyon Alan›nda ‹flbirli-
¤i, Gümrük Alan›nda ‹flbirli¤i, Serbest Ticaret anlaflma-
lar›. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 1992-2004 aras›n-
da 6 milyon dolardan 113 milyon dolara yükselmifltir.
1993’te H›rvatistan’a 100 milyon dolarl›k Eximbank
kredisi aç›lm›fl, ancak bugüne kadar krediye ifllerlik ka-
zand›r›lmam›flt›r. Bu tip olumlu geliflmelere ra¤men Türk
firmalar›n›n bu ülkedeki yat›r›mlar› son derce düflük dü-
zeyde kalm›flt›r.

1997-2005 y›llar› ars›nda Slovenya ile toplam 8 an-
laflma yap›lm›flt›r: Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i, Serbest
Ticaret, Hava Ulaflt›rma, Askeri ‹flbirli¤i, Bilimsel ve
Teknolojik ‹flbirli¤i, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi,
Uluslararas› Yolcu ve Yük Tafl›mac›l›¤›, Yat›r›mlar›n Kar-
fl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› anlaflmalar›. 5 May›s 1998
tarihinde yap›lm›fl olan Serbest Ticaret Anlaflmas›, Slo-
venya’n›n 1 May›s 2004 tarihinde AB’ye girmesiyle bir-
likte feshedildi. Bu tarihten itibaren iki ülke aras›ndaki
ticari iliflkiler Gümrük Birli¤i kapsam›nda yürütülmekte-
dir. ‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 1993’te 76 milyon
dolardan 2005’te 330 milyon dolara yükseldi. Sloven-
ya’n›n toplam ihracat›nda Türkiye’nin pay› %1.1, ithala-
t›ndaki pay› ise %0.8’dir. Slovenya’n›n Türkiye toplam
ihracat›ndaki pay› %0.3, toplam ithalat›ndaki pay› ise
%0.2’dir. fiu anda toplam 230 bin YTL’lik sermaye ile 3
Sloven firma Türkiye’de faal durumdad›r. Buna karfl›l›k,
Slovenya’da hiçbir Türk firmas› bulunmamaktad›r.70

SONUÇ

1980-2000 dönemi, Dünya politikas›n› ve ekonomisi-
ni derinden etkilemifl olan büyük ve köklü bir de¤iflim-dö-
nüflüme sahne olmufltur: Dünya kapitalist sisteminin ne-
o-liberal politikalar üzerinden yeniden yap›land›r›lmas›,
Avrupa’daki sosyalist rejimlerin y›k›lmas› ve  bu ülkele-
rin kapitalist dünya sistemine neo-liberal politikalar üze-
rinden entegre edilmeleri. 

Balkanlardaki sosyalist ülkeler (Arnavutluk, Bulga-
ristan, Romanya ve Yugoslavya) bu köklü ve büyük de¤i-
flim-dönüflüm sürecin içinde yer ald›lar: Balkanl› dört
sosyalist ülke 90’larla birlikte neo-liberal politikalar üze-
rinden sosyalizmden kapitalizme geçifl yapt›lar ve dünya
kapitalist sistemine entegre oldular. Bu süreç sanc›l› ve
problemli bir süreç olmufltur. Hatta, bu süreç içerisinde

68 Bkz.  Turan, Mehmet, “Türkiye-Makedonya ‹liflkileri”, Avrasya Dosyas›, cilt 3, say› 3, 1996, s. 69-88  ;  Saraç, Erdo¤an, “Makedonya”, Yeni Türkiye,
Türk D›fl Politikas› Özel Say›s›, 1995, s. 285-289   ve  Kramer, op. cit., s. 156. 
69 Bkz. www.deik.org.tr ve www.dtm.gov.tr
70 Bkz. www.deik.org.tr ve www.dtm.gov.tr
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ortaya ç›km›fl olan sanc› ve problemlerin eski yo¤unluk-
ta olmasa da hala günümüzde devem etti¤ini söyleyebi-
liriz. Savafllar, belirsizlik ve istikrars›zl›k, etnik ve dinsel
temele dayal› milliyetçili¤in yükselifli, siyasi ve sosyo-
kültürel parçalanmalar, yoksullaflma, entelektüel ya-
flamda gerileme, zoraki göçler, mafyalaflma gibi prob-
lemler ve sanc›lar hep bu sürecin ürünleri olarak ortaya
ç›km›fllard›r.

1990 sonras› Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile olan ilifl-
kileri iflte böyle bir ortamda geliflmifltir. Bu ortam, Türki-
ye’ye, Balkan ülkeleri ile iliflkiler ba¤lam›nda iki ayr› du-
rum sunmufltur: (1) Dünya kapitalist sisteminin yeniden
yap›land›r›lmas› ve Balkanlardaki sosyalist ülkelerin ka-
pitalizme geçifli, Türkiye’ye, bu bölgeye yönelik ekonomi-
politik ve askeri aç›l›m olana¤› sunmufltur. (2) Fakat bu
süreç ayn› zamanda, yukar›da k›saca belirtti¤imiz prob-
lemleri ve sanc›lar› üretti¤i için, Türkiye’ye yönelik yeni
tehlikeler ve tehditler ortaya ç›karm›flt›r.

Dolay›s›yla, 1990 sonras› Türkiye’nin Balkanlar co¤-
rafyas› ile iliflkileri büyük ölçüde bu iki ayr› durum tara-
f›ndan etkilenmifl ve flekillendirilmifltir. Türk d›fl politika-
s› bir yandan Balkanlara yönelik askeri ve ekonomi-poli-
tik aç›l›m peflinde koflmufl, bir yandan da ortaya ç›kan
yeni tehlike ve tehditlere gö¤üs germek ve bu süreci mi-
nimum zararla atlatmak için çaba sarf etmifltir.

Makale boyunca yapt›¤›m›z inceleme ve aç›klamalar-
dan hareketle, Türkiye’nin bu dönemde Balkanlara yöne-
lik askeri ve ekonomi-politik bir aç›l›m gerçeklefltirdi¤ini
ve ortaya ç›kan tehlike ve tehditleri en az zararla atlat-
t›¤›n› söyleyebiliriz. Örne¤in, Balkanlarda ortaya ç›kan
siyasal ve sosyo-kültürel parçalanman›n Türkiye’ye s›ç-
ramas› ve Türkiye’yi de içine almas› engellenmifltir. Ay-
r›ca, 1990’larda Balkanlardan Türkiye’ye do¤ru gerçek-
leflen zoraki göçler Türkiye taraf›ndan baflar›yla yönetil-
mifl ve idare edilmifltir. Hatta, Türkiye’nin Balkanlardan
gelen mülteci ve s›¤›nmac›lara karfl› uygulad›¤› yap›c› ve
hoflgörülü politikalar Türkiye’nin uluslararas› platform-
da prestijini ve sayg›nl›¤›n› artt›rm›flt›r.  

Türkiye sadece ortaya ç›kan tehdit ve tehlikeleri ba-
flar›l› bir flekilde gö¤üslemekle kalmay›p, bu dönemde
Balkanlara yönelik belli bir düzeyde askeri ve ekonomi-
politik aç›l›m sa¤lam›flt›r. Örne¤in, NATO flemsiyesi al-
t›nda Bosna-Hersek, Kosova ve Arnavutluk’a Türk asker-
leri girmifltir. Bosna-Hersek Federasyonu (Boflnak-H›r-
vat Federasyonu), Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve
Makedonya ile askeri konularda iflbirli¤i iliflkileri ve an-
laflmalar› gelifltirilmifltir. Ayr›ca, Romanya ve Bulgaris-
tan yetkilileri ile bu ülkelerdeki PKK faaliyetlerine karfl›
iflbirli¤i ve ortak önlemler alma konusunda mutabakata
var›lm›flt›r. 

Ekonomi-politik alanda ise, 1990 sonras›nda sosya-
lizmden kapitalizme geçifl sürecini f›rsat bilen pek çok
Türk sermaye grubu Balkan pazar›na girmeyi baflarm›fl-
t›r. Eski sosyalist, yeni kapitalist Balkan ülkeleri ile ya-
p›lan ikili anlaflmalar ve kurulan ‹fl Konseyleri Türkiye
ekonomisinin ve sermayesinin bu ülkelere giriflini kolay-
laflt›rm›fl ve h›zland›rm›flt›r. Kapitalizme geçifl yapan
Balkanl› ülkeler kendi pazarlar›n› yabanc› sermayeye aç-
m›fllar ve devletin elindeki üretim araçlar›n› özellefltir-
mifllerdir. Bu özellefltirme sürecinden pek çok Türk ser-
maye grubu faydalanm›flt›r. 

Dolay›s›yla, hem ortaya ç›kan tehdit ve tehlikelerin
en az zararla atlat›lmas› hem de Balkanlara yönelik as-
keri ve ekonomi-politik aç›l›m sa¤lanmas› konular›nda
Türkiye’nin ve Türk d›fl politikas›n›n baflar›l› oldu¤unu
söyleyebiliriz. Nitekim, bu dönemde Türkiye’nin askeri
ve ekonomi-politik alanlarda Balkan ülkeleri ile iyi iliflki-
ler ve anlaflmalar gelifltirmesi, ve özellikle NATO flemsi-
yesi alt›nda Bosna-Hersek, Kosova ve Arnavutluk’a as-
ker sokmas›, Yunanistan’› bir hayli tedirgin etmifltir. Tür-
kiye’nin Balkanlarda uygulad›¤› aktif d›fl politika ve ge-
lifltirdi¤i iliflkiler-anlaflmalar a¤›, Yunanistan’da “Türk-
Müslüman ittifak› taraf›ndan çevrelenme” korkusu ya-
ratm›flt›r.71

Fakat, Yunanistan’da böyle bir “çevrelenme” korku-
sunun do¤mas› son derce yersizdir. Çünkü Türkiye ve
Türk d›fl politikas› bu dönemde Yunanistan’› bir “Türk-
Müslüman ittifak› ile çevreleme” amac› gütmemifl ve bu
yönde çal›flmam›flt›r. Türkiye Balkan ülkeleri ile askeri
ve ekonomi-politik iliflkiler-anlaflmalar gelifltirirken üç
fleyi amaçlam›flt›r: (1) Bölgede ortaya ç›kan yeni tehlike
ve tehditleri en az zararla atlatmak; (2) bölgeye yönelik
aç›l›m sa¤lamak; (3) Yunanistan’›n Balkanlarda baflat
bölgesel güç haline gelmesini ve Türkiye’ye zarar vere-
cek iliflkiler-anlaflmalar a¤› oluflturmas›n› önlemek. Bu
üç amac› ve bu do¤rultuda yap›lan çal›flmalar› “Türkiye,
Türk-Müslüman ittifak› arac›l›yla Yunanistan’› çevrele-
meye çal›fl›yor” fleklinde yorumlamak ve aç›klamak son
derce yanl›flt›r. 

Ayr›ca, flunu unutmamak gerekir ki, Türkiye, yaflan›-
lan savafllar ve krizler ortam›nda, tek bafl›na de¤il, NA-
TO flemsiyesi alt›nda Bosna-Hersek, Kosova ve Arnavut-
luk’a asker göndermifltir ve askeri faaliyetlerini NATO
içinde sürdürmüfltür. Ekonomi-politik aç›l›m meselesine
gelince; eski sosyalist Balkan ülkelerine iktisadi iliflkiler
ba¤lam›nda giren tek ülke Türkiye olmam›flt›r. Hatta, bu
konuda Türkiye Yunanistan’›n gerisinde kalm›fl, Yunan
sermaye gruplar› Türk sermaye gruplar›na oranla daha
fazla oranda bu ülke pazarlar›na girmifl ve özellefltirme
sürecinden daha fazla pay alm›flt›r. Dolay›s›yla, Yuna-
nistan’›n “Türk-Müslüman ittifak› taraf›ndan çevrelen-

71 Mango, Andrew, Turkey: The Challenge of a New Role, Westport: Praeger, 1994, s. 118-119  ;   Khalilzad, Lesser ve Larrabe, op.cit., s. 40.
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me” hissine kap›lm›fl olmas›, bütün bu yaflan›lan de¤i-
flim-dönüflüm sürecini ve süreç içerisinde ortaya ç›kan
olaylar›, iliflkileri, geliflmeleri yanl›fl de¤erlendirmeden
kaynaklanm›flt›r.

1990 sonras› dönemde, Türkiye her ne kadar Bal-
kanlara aç›l›m konusunda baz› baflar›lar sa¤lam›fl olsa
da, AB ülkeleri kadar baflar›l› olamam›flt›r. Türkiye’nin,
Balkanlar bölgesinde, AB ülkelerinin gerisinde kalmas›-
n›n bafll›ca nedenleri flunlard›r: 

1. Türkiye ekonomisi AB ülkelerinin ekonomileri ka-
dar güçlü ve istikrarl› de¤ildir.

2. Türk siyaset hayat› AB ülkelerindeki kadar istik-
rarl› de¤ildir.

3. Türkiye kendi içinde ciddi iktisadi, siyasi ve sosyal
sorunlar yaflayan bir ülkedir.

4. Sosyalizmden kapitalizme geçifl yapan Balkanl› ül-
keler Türkiye’den çok AB ülkeleri ile iliflkiler gelifltirme-
ye özen göstermifllerdir. Çünkü bu ülkeler, 1990 sonras›
dönemde, yüzlerini AB’ye dönmüfl ve AB’ye üye olmay›
temel d›fl politika hedefi olarak benimsemifllerdir. Bu du-
rumdan AB üyesi olan Yunanistan önemli avantajlar
sa¤lam›flt›r.

‹flte bu dört nedenden dolay› Türkiye, Balkanlar üze-
rindeki 1990 sonras› yeni nüfuz ve aç›l›m mücadelesinde
AB ülkelerinin gerisinde kalm›flt›r. Türkiye, Balkanlarda
uygulad›¤› aktif d›fl politikas›n› daha ileri bir seviyeye ta-
fl›yabilmesi ve bölgede daha etkili bir aktör olabilmesi
için üç fleye dikkat etmelidir: 

1. Kendi içinde ciddi sorunlar yaflayan bir ülke bu so-
runlar›n› çözemedi¤i sürece uluslararas› alanda etkili bir
aktör olamaz ve di¤er ülkeler taraf›ndan fazla ciddiye
al›nmaz. Bu nedenle ki, Türkiye e¤er Balkanlarda daha
etkili bir aktör olmak ve bu bölgeye aç›l›m konusunda
daha ileri bir seviyeye ulaflmak istiyorsa, kendi içinde
yaflad›¤› ekonomi-politik ve sosyal sorunlar› aflmal› veya
hiç de¤ilse minimum seviyeye çekmelidir. 

2. Balkan devletleri ve toplumlar› ile iliflkiler geliflti-
rilirken, bu co¤rafyada yaklafl›k 550 y›l hüküm sürmüfl
olan Osmanl› ‹mparatorlu¤una referans yapan ve “Adri-
yatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyas›” gibi söylemler ge-
lifltiren “Yeni-Osmanc›l›k (Neo-Ottomanism)” anlay›fl› ve
yaklafl›m› terk edilmelidir. Çünkü bu anlay›fl ve yakla-
fl›m, sadece Balkanlardaki Türkler ve di¤er Müslüman
topluluklar için sempatik ve romantik bir anlam ifade
ediyor. Balkan devletleri ise Yeni-Osmanc›l›k anlay›fl›na
ve söylemlerine karfl› olumsuz tepki veriyor. Bu anlay›fl
ve söylem, Müslüman ve Türk olmayan Balkan toplumla-
r›nda ve kültürlerinde Türkiye’ye yönelik olumsuz duygu
ve düflünceler uyand›r›yor. Kald› ki, Balkanlar bölgesin-
deki hassas etnik ve dini farkl›l›klar› uzlaflmaya ve sos-

yo-kültürel zenginli¤e dönüfltürebilecek yöntem, bu fark-
l›l›klar› yaratan tarihsel faktörlere taraf olmak ve vurgu
yapmak de¤ildir. Böyle bir yöntem farkl›l›¤› zenginli¤e
de¤il, çat›flmaya dönüfltür. Böyle bir durum ise, geçmifl
tecrübelerin de gösterdi¤i gibi, hem Türkiye’ye hem de
di¤er Balkanl› ülkelere zarar veriri. 

3. Türkiye’nin Balkanlarda etkili bir aktör olabilmesi
için üstünlük taslayan bir imparatorluk varisi gibi dav-
ranmas›na gerek yoktur. Ayr›ca, Türkiye’nin bölgede da-
ha etkili bir aktör olmas› ile alçak gönüllü, bar›flç›l bir
bölgesel politika izlemesi birbiriyle çeliflen tutumlar de-
¤ildir. Öyleyse, Balkanlarda takip edilmesi gereken d›fl
politika yöntemi, demokratik de¤erler ve ortak Balkanl›-
l›k kültürü çerçevesinde, bar›fl›n, insan hak ve özgürlük-
lerinin ve iktisadi refah›n bütün Balkan ülkeleri için is-
tenmesi ve bu do¤rultuda çal›fl›lmas›d›r. “Yeni-Osmanc›-
l›k” yerine böyle bir d›fl politika yönteminin kullan›lmas›,
hem Türkiye’yi bölge halklar› aras›nda daha fazla sevi-
len ve sözü dinlenen bir güç haline getirecektir, hem de
bölgedeki sorunlar›n çözümüne katk› sa¤layacakt›r. Do-
lay›s›yla, Türkiye Balkanlara yönelik d›fl politika geliflti-
rirken sadece kendi menfaatini de¤il, ayn› zamanda böl-
gedeki di¤er ülkelerin ve halklar›n menfaatlerini de göz
önünde bulundurmal›d›r.       

KAYNAKÇA

Kitap ve Makaleler
Arnaud, Pascal, Üçüncü Dünyan›n Borçlanmas›, çev.

Fikret Baflkaya, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1995.
Ar›n, Tülay, “Kapitalist Düzenleme, Birikim Rejimi ve

Kriz (I): Geliflmifl Kapitalizm”, 11. Tez, say› 1.
Ar›n, Tülay, “Uluslararas› Para Fonu, Dünya Banka-

s› ve BM’nin Kalk›nma Stratejileri”, Petrol-‹fl Y›ll›¤›,
1995.

Babuna, Ayd›n, “The Albanians of Kosovo and Mace-
donia: Ethnic Identitiy Superseding Religion”, Nationali-
ties Papers, vol. 28, March 2000.

Bilman, Levent, “The Regional Cooperation Initiati-
ves in Southeast Europe and the Turkish Foreign Po-
licy”, Perceptions, Eylül-Kas›m 1998.

Bookman, Milica Zarkovic, Economic Decline and
Nationalism In The Balkans, New York: St. Martins
Press, 1994.

Bora, Tan›l, Bosna-Hersek: Yeni Dünya Düzeninin Av
Sahas›, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1994.

Boratav, Korkut, “Yap›sal Uyum ve Bölüflüm: Ulusla-
raras› Bir Bilanço”, Türk-‹fl Y›ll›¤›, 1997.

Brown, Carl, ‹mparatorluk Miras›, Balkanlarda ve
Ortado¤u’da Osmanl› Damgas›, ‹stanbul: ‹letiflim, 2000.

Brown, J. F., “Turkey: Back to the Balkans”, Fullner,
Graham E. ve Lesser, Ian O. (ed.), Turkey’s New Geopo-
litics. From the Balkans to Western China, Boulder:
Westview Press, 1993.

Bujosevic, Dragan ve Radovanovic, Ivan, The Fall of

Caner SANCAKTAR

68STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ/Say› 9, 2006



Milosevic: The October 5th Revolution, New York: Palgra-
va Macmillan, 2003.  

Burbach, Roger, “Amerikan Demokrasisinin Trajedi-
si”, Düflük Yo¤unluklu Demokrasi: Yeni Dünya Düzeni ve
Yeni Politik Güçler, çev. Ahmet Fetih, ‹stanbul: Alan Ya-
y›nc›l›k, 1995.

Christy, Iliana Zloch (ed.), Bulgaria in a Time of
Change, Aldershot: Avebury, 1997.

Demirtafl-Coflkun, Birgül, Bulgaristan’la Yeni Dönem:
So¤uk Savafl Sonras› Ankara-Sofya ‹liflkileri, Ankara:
ASAM Yay›nlar›, 2001.

Frank, Andre Gunder ve Mandel, Ernest, Ekonomik
Kriz ve Azgeliflmifl Ülkeler, çev. N. Saraço¤lu, ‹stanbul:
Yaz›n Yay›nc›l›k, 1995.

Gibson, Heather D. ve Tsakalatos, Euclid, “Uluslara-
ras› Borç Krizi: Nedenler, Sonuçlar ve Çözümler”, fien-
ses, Fikret (der.), Kalk›nma ‹ktisad›: Yükselifli ve Gerile-
yifli, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1996.

Gieler, Wolfgang (ed.), Foreign Policy of States: A
Handbook on World Affairs, ‹stanbul: TASAM Yay›nlar›,
2005.

Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774-2000,
London: Frank Cass, 2000.

‹nalc›k, Halil (ed.), An Economic and Social History
of the Ottoman Empire, vol. 1, Cambridge: Cambridge
University Press, 1994.

Julliard, Jacques, Geliyorum Diyen Faflizm, ‹stanbul:
AFA Yay›nlar›, 1994.

Kazgan, Gülten, Küreselleflme ve Yeni Ekonomik Dü-
ze, ‹stanbul: Alt›n Kitaplar›, 1997.

Khalilzad, Zalmay, Lesser, Ian O. ve Larrabe, F. Step-
hen, Türk – Bat› ‹liflkilerinin Gelece¤i: Stratejik Bir Pla-
na Do¤ru, çev. Ifl›k Kuflçu, Ankara: ASAM Yay›nlar›,
2001.

Kiriflçi, Kemal, “Post Second World War Immigration
From Balkan Countries to Turkey”, New  Perspective  on
Turkey, vol. 12, 1995.

Koray, Meryem, “Küreselleflme ‹lerlerken Gerileyen-
ler: Ekonomi Karfl›s›nda Sosyal, Sermaye Karfl›s›nda
Emek, Piyasa Karfl›s›nda Siyaset”, ‹ktisat Dergisi, say›
369, Temmuz 1997.

Kramer, Heinz, A Changing Turkey: The Challenge to
Europe and the United States, 2000.

Kut, fiule, “Kosova: Milliyetçili¤in Kördü¤ümü”, Fore-
ign Policy, Güz 1998.

Kümbeto¤lu, Belk›s, “Göçmen S›¤›nmac› Gruplardan
Bir Kesit: Bulgaristan Göçmenleri ve Bosnal› S›¤›nmac›-
lar”, Saybafl›l›, Kemali  ve  Özcan, Gencer, Yeni Balkan-
lar, Eski Sorunlar, ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nlar›, 1997.

Light, Duncan ve Phinnemore, David (ed.), Post-Com-
munist Romania: Coming to Terms with Transition, Lon-
dra: Palgrava, 2001.

Mandel, Ernest, Uluslararas› Ekonomide ‹kinci Kriz,
çev. Yavuz Alagon, ‹stanbul: Koral Yay›nlar›, 1980.

Mango, Andrew, Turkey: The Challenge of a New Ro-
le, Westport: Praeger, 1994.

Nation, R. Craig, “The Turkic and Other Muslim Pe-
oples of Central Asia, the Caucasus and the Balkans”,
Mastny, Vojtech ve Nation, Craig R. (ed.), Turkey Betwe-
en East and West, Boulder: Westview Press,1996.

Oran, Bask›n (ed.), Türk D›fl Politikas›, cilt 2, ‹stan-
bul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2001.

Özcan, Gencer, “Türk D›fl Politikas›nda Süreklilik ve
De¤iflim: Balkanlar Örne¤i”, Saybafl›l›, Kemali ve Özcan,
Gencer (ed.), Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, ‹stanbul: Der
Yay›nlar›, 1997.

Özgür, Nurcan, Etnik Sorunlar›n Çözümünde Hak ve
Özgürlükler Hareketi, ‹stanbul: Der Yay›nlar›, 1999.   

Pettifer, James (ed.), The New Macedonian Question,
Londra: Macmillan Press, 1999.

Poulton, Hugh, The Balkans: Minorities and States in
Conflict, London: Minority Rights Group, 1993.

Saraç, Erdo¤an, “Makedonya”, Yeni Türkiye, Türk
D›fl Politikas› Özel Say›s›, 1995.

Sezer, Duygu Bazo¤lu, “Turkey in the New Security
Environment in the Balkan and Black Sea Region”,
Mastny, Vojtech ve Nation, Craig R. (ed.), Turkey Betwe-
en East and West, Boulder: Westview Press, 1996

Sönmezo¤lu, Faruk, II. Dünya Savafl›ndan Günümüze
Türk D›fl Politikas›, ‹stanbul: Der Yay›nlar›, 2006.

Sönmezo¤lu, Faruk (ed.), Uluslararas› ‹liflkiler Sözlü-
¤ü, ‹stanbul: Der Yay›nlar›, 2005.

fiimflek, Halil, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi,
‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2002.

Tahsin, Cemil, “Romen-Türk Dostlu¤unun Temelleri”,
Yeni Türkiye, Türk D›fl Politikas› Özel Say›s›, 1/3, 1995,

Todorov, Nikolai, A Short History of Bulgaria, Sofia:
Sofia Press, 1977.

Todorova, Maria, “Balkanlarda Osmanl› Miras›”,
Saybafl›l›, Kemali ve Özcan, Gencer (ed.), Yeni Balkanlar,
Eski Sorunlar, ‹stanbul: Der Yay›nlar›, 1997.

Turan, Mehmet, “Türkiye-Makedonya ‹liflkileri”, Av-
rasya Dosyas›, cilt 3, say› 3, 1996.

Ülman, Haluk, “Türk D›fl Politikas›na Yön Veren Et-
menler”, SBF Dergisi, say›. XXIII, Eylül 1968.

Y›ld›zo¤lu, Ergin, Globalleflme ve Kriz, ‹stanbul: Alan
Yay›nc›l›k, 1996.

Elektronik Posta Adresleri
www. biyografi.net
www.deik.org.tr
www.dtm.gov.tr
www. eufbih. org
www.hurgokbayrak.com
www. nato. int
www. ohr. int
www.tbmm.gov.tr
www.tsk.mil.tr
www.un.org
www.unmikonline.org.
www.usip.org

Sosyalizmin Y›k›l›fl› Sürecinde Türkiye’nin Balkan Ülkeleri ‹le ‹liflkileri

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ/Say› 9, 200669


