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ÖZ
Bu çalışmada, Çatışma Analizi ve Çözümü Alanı kapsamında 21.yüzyılın eşiğinde kanlı bir
savaşa ev sahipliği yapmış olan Bosna Hersek savaşı incelenmiştir. 1990 yılı sonrası
Balkanlarda yaşanan istikrarsızlıklar en çok Bosna Hersek’i etkilemiş ve felakete
sürüklemiştir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde birçok bölgede yaşanan çatışmaların
incelenmesine yorum katabilmektir. Çatışma haritalaması yöntemiyle hazırlanan bu çalışma,
Çatışma Akış Şeması şeklinde tanımlanan sırasıyla; Çatışmanın tarihi ve tarihsel arka planı,
çatışmanın tarafları, çatışmanın konusu, çatışmanın nedenleri ve koşulları, çatışmanın
bağlamı, çatışmanın dinamiği, çatışmanın sonucu ve müdahale yöntemleri ile Bosna Hersek
çatışmasını açıklamaktadır. Son olarak ise sonuç bölümünde Bosna Hersek’in mevcut durumu
için yorumlar yapılmış ve barışçıl bir çözüm için katkı sağlamak adına öneriler dile
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, çatışma haritalaması, çatışma analizi, Bosna Hersek çatışması.

GİRİŞ
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından federe devletlerden oluşan Yugoslavya da
dağılma sürecine girmiştir. Bu büyük sosyalist hegemon güçlerin kaybından dolayı ortaya
çıkan boşluk, ekonomik krizler ve siyasi gelişmeler, bölgede etnik ve dini ayrılıkların da
belirmesine sebebiyet vermiştir. Yugoslavya içerisinde bulunan 7 devletten ilk olarak
Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlık taleplerini dile getirmiş ve bağımsızlıklarını elde
etmişlerdir. Daha sonra aynı talep Bosna Hersek’ten gelmiş ancak bağımsızlığı diğer devletler
kadar kolay olmayacak bu ülkede 4 yıl sürecek bir iç savaş yaşanmıştır. Etnik ve dini
kimlikler, 1992-1995 yılları arasında yaşanan bu çatışmanın hem sebebi hem de sonucu
olmuştur. Müslüman Boşnaklar, Ortodoks Sırplar ve Katolik Hırvatların yaşadığı bu bölgede
kanlı bir savaş yaşanmıştır. Bu çatışma uluslararası arenaya yansımış ve üçüncü taraf
müdahaleleri ile durdurulmuştur. Çatışma Analizi ve Çözümü kapsamında incelenecek olan
Bosna Hersek çatışması sırasıyla; Tarihsel arka planı, tarafları, konusu, nedenleri ve koşulları,
bağlamı, dinamiği, müdahale yöntemleri ve sonucu şeklinde ayrılan akış şeması ile
açıklanacaktır.

1. Çatışmanın Tarihsel Arka Planı
Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu himayesinde bulunan Bosna Hersek, kozmopolit
bir yapıda olmasına rağmen o dönemin şartlarında milliyetçilik duygusunu öne çıkaramayan
bir bölge olmuştur. Ancak yine de, Sırpların ilk etnik düşüncelere dayanan faaliyetleri, o
dönemde güneye inmek isteyen Rusya’nın Ortodoks ve Slav kimliğiyle Sırpları etkilemesiyle
başlamıştır. Tımar sistemi sebebiyle Boşnaklara daha geniş alanlar verilmesi Sırpları oldukça
rahatsız etmiştir.1 1908 yılından itibaren Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun
hâkimiyetine girmiştir. Daha o dönemde sınırları belli olan bir bölge haline gelmiş ve etnisite
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya,
Karadağ ve Slovenya’nın oluşturduğu Yugoslavya devletinin ortaya çıkışı ise Birinci Dünya
Savaşı sonrası gerçekleşmiştir. İki dünya savaşı arasındaki süreçte ise Boşnakların çoğunlukta
olduğu bu bölgede henüz gerilimi başlatan nedenler görülmemektedir. Ancak İkinci Dünya
Savaşı sonrası, Sırplaştırma politikaları baş göstermiştir. Bosna Hersek’in kuzey ve güney
kısımlarına Sırpların göç ettirilmesinin amacı, kuzeyde Hırvat Boşnak ayrımını, güneyde ise
Karadağ Müslümanları ile Boşnak ayrımını yaratmaktır. Doğu Bloğu ülkelerinin 1990’lı
yıllara yaklaşırken komünizmi terk ederek bağımsızlık istemeleri etnik ve dini farkların ortaya
çıkışını tetiklemiştir. Sırbistan yönetiminin ve Başkan Miloseviç’in benimsediği “Büyük
Sırbistan” hayali, Bosna’da başlayacak çatışmanın en büyük sinyalidir. Hırvatistan ve
Slovenya’nın bağımsızlığı sonrası Bosna Hersek’te de yankı uyandırdı. İlk ayrılık Bosnalı
Sırpların Yugoslavya içerisinde kalmak isterken, Boşnak ve Hırvatların bağımsızlık istemeleri
sonucunda yaşanmıştır. Referandum yapılmasına karar verilmiş ve çıkan sonuç bağımsızlık
yönünde olmuştur. Daha sonra da, Bosna Hersek parlamentosu bağımsız bir “Bosna Hersek
Devleti” kurulduğunu ilan etmiştir.2 Buna karşılık Bosna Hersek içerisinde kendi
parlamentolarını kurarak Yugoslavya’ya bağlı kaldıklarını duyuran Sırplar, büyük bir savaşın
temellerini orada atmış olmuştur. 1992 yılında başlayan savaş, 1995 yılına kadar sürmüş ve
NATO müdahalesi ile çatışma durdurulmuştur. BM’nin ve ABD’nin önderliğinde 1995
yılında imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile savaş sona ermiştir.
Savaşın taraflarını da düşünerek savaşı üç bölümde inceleyebiliriz: İlk dönem, Müslüman ve
Hırvat Koalisyonu’nun 1992-1993 yıllarındaki Sırp güçlerine karşı verdiği mücadeledir.
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İkinci dönem 1993-1994 yıllarında yaşanan Müslüman ve Hırvat savaşıdır. Üçüncü ve savaşa
son veren dönem ise, NATO’nun, Müslüman ve Hırvat güçleri ile birlikte Mart-Ekim 1995
tarihindeki Sırplara karşı yaptığı savaştır.3

2. Çatışmanın Tarafları
Çatışmanın çözümü için öncelikle bilinmesi gereken nokta, tarafların kim olduğuyla ilgilidir.
Çatışmayla olan ilgisine göre birincil, ikincil ve üçüncül taraflardan oluşan çatışmalarda,
taraflar; insanlar, örgütler ya da ülkeler olabilir.4 Bosna Hersek çatışmasında ise belirli
amaçları doğrultusunda birbirlerine karşı direkt güç kullanan birincil taraflar Boşnaklar ve
Sırplardır. (Hırvatlar bu çatışmada hem mağdur hem suçlu durumuna düşebilen, aslında
birincil taraf sayılabilecek ancak ne Boşnaklar ne de Sırplar kadar net amaçları olmayan bir
topluluk olarak adlandırılabilir.) Birincil tarafları destekleyen ancak çatışmanın sonucundan
doğrudan etkilenmeyen ikincil taraflar ise; Sırplarla ittifak kuran Rusya ve Boşnaklarla ittifak
kuran ABD’dir. Bu iki devletin dışında sayabileceğimiz çatışma içerisindeki diğer aktörler ise
üçüncül taraflardır. Çatışmanın başında etkisi olmayan ancak sonucu etkileyebilecek olan
üçüncül taraflar; BM, NATO, AB gibi kuruluşlardır.

3. Çatışmanın Konusu ve Tarihi
Çatışmanın Konusu ve tarihi birbiriyle bağlantılı olan iki unsudur. Çatışmanın bugünkü
konusu, dünde kalan olayların bir yansımasıdır diyebiliriz. Çatışmanın tarihinde yaşanan bir
kriz, savaş, ya da gerilim çatışmanın taraflar üzerindeki psikolojik etkilerini anlamamıza
yardımcı olmaktadır. Bosna Hersek Savaşı’nın çözümlenmesi için de bakılması gereken
önemli bir unsur çatışmanın tarihidir. Sonuçta Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı yer olan bu
bölgede, daha öncesinde de etnik-dini gerilimler yaşanmıştır.
Öncelikle, tüm bölgenin Slav ırkından gelmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna’yı
fethinden önce bir birliktelik simgesi olarak kabul edilmekteydi. Türklerin Bosna Hersek’i
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1463 yılında kendi topraklarına katmasıyla5 Boşnaklar tarafından Müslümanlık kabul
edilmiştir. Daha sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu, 1878 Osmanlı Rus Savaşı
sonrası imzalanan Berlin Antlaşması’na dayanarak Bosna Hersek’i önce işgal sonra da ilhak
(1908) etmiştir. İlhak sonrasında Rusya, Osmanlı ve Avusturya Macaristan arasında çıkan her
gerginlikte bu bölgede yaşayan halk zarar görmeye başlamıştır. Avusturya Macaristan
yönetiminde Ortodoks, Katolik ve Müslümanlara eşit sayıda sandalyeler verilmesi
yönetimdeki Sırpları rahatsız etmiş ve Sırp milliyetçiliğinin doğmasına neden olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlama sebebi olarak da görülen Avusturya veliahdı Ferdinand,
Saraybosna’da bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmüştür. Birinci Dünya Savaşı’nın bitişiyle
de kendi Slav kökenlerine rağmen Müslüman kimliğini öne çıkarmak isteyen Boşnaklar,
Tito’dan talep ettikleri ulus statüsünü alarak, Bosna Hersek’te Müslüman milletini
oluşturmuşlardır. Komünist yönetim döneminde Sırpların Müslüman Boşnak nüfusa olan
tepkisi belirli bir seviyede kalsa da Yugoslavya’nın dağılması sürecinde önemli ölçüde
etkisini göstermiştir. Anayasaya göre Yugoslavya’nın devlet başkanlığına geçmesi gereken
ülke Hırvatistan iken, Sırplar bunu kabul etmeyip kendilerini Yugoslavya’nın mirasçısı olarak
görmüşlerdir. Hırvat Sırp gerilimi ise bu tarihten sonra artmıştır. Aliya İzzetbegoviç’in Bosna
Hersek Cumhurbaşkanı seçilmesiyle de Boşnaklara olan tepkiler artmış ve büyük katliamlara
yol açacak Sırp saldırıları başlamıştır. Sırp saldırılarının başlangıcı, Nazi Almanyası’nın
Avrupa’da hızla işgal gerçekleştirdiği “Blitzkrieg” (Yıldırım Savaşı) yöntemine benzetilerek,
“Sırp Blitzkrieg”i olarak adlandırılmıştır.6 Dünyanın bu durumu algılaması biraz gecikmiştir.
BM Barış Gücü korunmasında olan Srebrenica bölgesi başta olmak üzere, Sepa ve Gorajde
gibi Müslümanların yaşadığı yerlerde Sırp saldırılarının gerçekleşmesi, kısa bir sürede etnik
soykırımın başlaması, çocukların göç ettirilmesi, kadınların tecavüz kamplarına götürülmesi
ve Müslüman erkeklerinde toplu bir şekilde katliama kurban gitmeleri uluslararası alanda
gecikerek ses getirmiştir.7 Bu savaşta Boşnaklar için, Hırvatlar ve Sırplar gibi dayanak olacak
bir anavatan yokluğu çektiği görülmüştür. Sonuç olarak çatışmanın konusu olarak
sayabileceğimiz birkaç madde vardır: Boşnakların Müslüman olmaları sebebiyle küçük
görülmeleri, söz hakkı verilmemesi ve zulme maruz kalmaları sonucunda ortaya çıkan iç
savaş başta olmak üzere, Sırpların “Büyük Sırbistan” hayallerini gerçekleştirmek üzere toprak
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ve yönetim talebi üzerine Hırvatların ve Boşnakların verdiği bağımsızlık mücadelesi
denilebilir.
4. Çatışmanın Nedenleri ve Koşulları
Çatışma nedenlerini açıklarken kullandığımız teorilerden “Temel İnsan İhtiyaçları Teorisi”,
Bosna Hersek çatışması için uygun olan teoridir. Çünkü Temel İnsan İhtiyaçları Teorisi,
sebepleri derinlerde yatan çatışmalarda ve çözülmesi zor çatışmaların açıklanmasında
kullanılmaktadır.8 Sosyal bir etnik çatışma olan Bosna çatışmasında bu teoride belirtilen
kimlik, güvenlik ve tanınma ihtiyaçlarının birçok örneği bulunmaktadır. Ayrıca bu çatışmada
Müslüman Boşnakların istekleri kimlik ve tanınma doğrultusunda iken daha sonra güvenlik
ihtiyacına da dönüşmüştür. Sırplar açısından ise “Büyük Sırbistan” hayali doğrultusunda
verilen toprakların ve hakların onları tatmin etmemesi söz konusudur.
Maddeler halinde belirtecek olursak; Bölgede ortaya çıkan milliyetçi duyguların artışı ve bu
artışı etkileyen liderler, büyük güçlerin bölge üzerindeki kavgaları ve nüfuz alanı yaratma
istekleri, tarihi düşmanlıkların seçimli travma olarak geri dönüşü, din farklılıkları, son olarak
da ekonomik kriz ve çevre ülkelerin etkisi diyebiliriz.
3 Mart 1992 yılında Bosna Hersek, bağımsızlığını ilan ederek 3 farklı grubu içerisinde
barındıran kozmopolit yapıya sahip bir devlet haline gelmiştir. Nüfusunda Müslüman Boşnak,
Ortodoks Sırp ve Katolik Hırvatları hemen hemen aralarında uçurum bulunmayacak şekilde
barındırmaktadır.9 Çatışmanın nedenlerinden biri olarak gösterebileceğimiz nokta, halkların
birinin diğerinden aşırı derecede çoğunlukta ya da azınlıkta olmaması durumudur.
Nüfuslarının yakın olması daha kolay hak iddia etmelerine ve kendilerini savunmalarına
sebep olmaktadır. Tito’nun “Yugoslavya altı cumhuriyet, beş ulus, dört dil, üç din, iki alfabe,
bir siyasi parti ve bir Yugoslav’dan (Tito) ibarettir” sözü, durumun en açık şekilde
belirtilmesine bir örnektir.10 Ancak genel olarak tüm bu söylediklerimizden hareketle, Bosna
Hersek’te ki iç savaşın en büyük sebebinin etnik ve dini ayrılıklar olduğunu kesinleştirebiliriz.
Tarihsel süreçte de bahsettiğimiz gibi, Yugoslavya Anayasası’na göre sırayla götürülen devlet
başkanlığı’nın 1991 yılında Hırvatistan’a geçmesine karşı çıkan Sırplar, Hırvatistan ve
Slovenya’nın bağımsızlığına da tepki göstermişlerdir. Slovenlerin ve Hırvatların bir şekilde
8
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bu yükselişe geçen gergin ortamdan erken bir şekilde sıyrılması, Sırpları durdurmak yerine
daha da alevlendirmiştir. Bosna Hersek, jeopolitik konumu nedeniyle de en küçük gerginlikte
Hırvatistan, Sırbistan ya da Avrupa devletlerinin müdahale etme olasılığından dolayı,
ülkedeki halkın bir kısmının bu devletlere güvenerek hareket etmelerine sebep olmuştur.
Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığına karşı olumlu bir bakış açısı sergileyen ve
destekleyen Avrupa devletleri, Bosna Hersek konusunda aynı tutumu sergilememiş ve hatta
bazı negatif olayları göz ardı etmişlerdir. Bosna Hersek, Avrupa devletleri tarafından tanındığı
takdir de destek göreceğini beklerken, durum Sırbistan’ın istediği şekilde ilerlemiş ve büyük
bir soykırım tarihe kazınmıştır.
Çatışmanın bir başka nedeni de, 28 Haziran 1389 tarihli Kosova Savaşı’dır. Sırbistan’ın
Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girdiği gün Sırplar için “seçilmiş travma” haline
gelmiştir. Miloseviç, “kimse sizi bir daha yenemeyecek” sözüyle yüzyıllarca bu yenilginin
duygusunu diri tutan Sırpların düşüncelerini dile getirmiştir.11

5. Çatışmanın Bağlamı
Çatışmanın nedenleri kadar, çatışma yaşanılan ortam ve o bölgedeki kültür de önemlidir. Her
sosyal grubun farklı kültürü vardır ve kültür, çatışma süresince tarafları etkilemektedir. Bu
etkileşim altı şekilde gerçekleşmektedir.12 Bosna Hersek örneğinde ise, en büyük kültür
farklılığı dini göstergelerde ortaya çıkmaktadır. Müslüman Boşnaklara, fetih sonrası
Türkleşen bir Slav ırkı gözüyle bakılması onların her zaman öteki olarak bakılmasına sebep
olmuştur. Ayrıca Yugoslavya ülkeleri arasında Bosna Hersek, okuma yazma oranının
düşüklüğüne, bölgenin geri kalmışlığına rağmen “kentlilik” ve “uygarlık” ölçüsü olarak
bakılan bir bölge olmuştur. Bu sebeple çatışmanın başlangıcında Sırplar, saldırgan olarak
değil, “uygarlıktan nasibini almamış serseriler/haydutlar” olarak görülmekteydi.13 Yine aynı
şekilde Sırpların kültürünün korunmasında en büyük etken Kosova yenilgisi olmuştur.
Coğrafi olarak da Bosna Hersek’in tamamen Sırp kontrolüne geçmesi planı ve Büyük
Sırbistan hayalinin sebebi budur.
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6. Çatışmanın Dinamiği
Çatışma dinamiği, çatışma süresince kullanılan araçlar, tarafların çatışma stilleri ve etkiye
tepki şeklinde gerçekleşen olaylardan oluşmaktadır. Çatışma stillerinden başlayacak olursak;
Sırpların tüm söylemleri ve faaliyetleriyle kazan-kaybet stratejisi doğrultusunda hareket
ettiklerini görürüz. Çatışmanın sonucunda kazanmak istedikleri amaçları için gerektiğinde
şiddete başvurmaktadırlar. Sırpların Büyük Sırbistan hayali, onları hem daha fazla toprak
talep etmeye hem de talepleri karşısında hiçbir tepki görmemek için orantısız güç kullanmaya
yöneltmiştir. Rekabetçi stile uygun davranışları bulunan Sırplar, çatışma stillerinde kullanılan
hayvan figürlerine göre köpekbalığı stilini benimsemişlerdir. Boşnaklar için çatışmada birçok
figür sergiledikleri söylenebilir. Ancak yine de en uygun stil uzlaşma stilidir. Toprak
bütünlüğünü korumak, silah ambargosuna engel olmak ve en önemlisi kendilerini savunmak
amacında olan bu grup, tilki figürü ile özdeşleşir. Her iki taraf için de kazanç ya da kaybı göz
önünde bulunduran Boşnaklar, amaçlarına ulaşmak ve diğer aktörlerle ilişkilerini iyileştirmek
istemektedir. Orta yolu bulmanın öneminden hareketle, şiddete mecbur kalınmadığı sürece
başvurmamaktadırlar. Hırvatlar açısından da durum benzerdir. Yugoslavya’dan ayrılan bir
Hırvatistan kurulmasına rağmen onların bir kısmı Boşnaklarla beraber Bosna Hersek’in
toprak bütünlüğünü korumak istemiştir. Ancak Boşnaklar kadar şiddete maruz kalmadıkları
için onlara uygun olan stil hem kaçınma hem de uzlaşma gibi görünmektedir. Ama tabiî ki
şunu da kabul etmek gerekir ki, Boşnaklarla beraber zulüm gören Hırvatların görüşü ile
Sırpların politikasını destekleyen Hırvatların görüşü oldukça farklılık göstermektedir.
Çatışman dinamiğini etkileyen önemli durumlardan biri BM Barış Gücü’nün Boşnakların
beklentilerini karşılamayacak şekilde hareket etmesidir. Aynı şekilde NATO’nun askeri
müdahalesi de zaman açısından beklenenden daha geç yapıldığı gerekçesiyle Boşnaklar
tarafından eleştirilmektedir. Son olarak, hem Boşnaklar hem de Sırplar arasında bu çatışma,
Rapoport’un belirttiği “kavga etmek”14 kategorisine girmektedir. Çünkü tarafların birbirlerini
düşman olarak algılaması ve rekabetin ötesinde birbirlerinin yok edilmesi amacıyla hareket
ettikleri görülmektedir.
7. Çatışma Sonucu ve Müdahale Yöntemleri
Çatışma sonucunda önemli olan nokta, doğrudan şiddeti durduran negatif barışın yanında
yapısal ve kültürel şiddeti de durduran pozitif barışın sağlanabilmesidir.15 Bosna Hersek’te
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yaşanan savaş bir iç savaş olarak adlandırılsa da, İkinci Dünya Savaşı sonrası katliama sebep
olan en büyük savaştır. Savaşın seyrinde BM, NATO, AB gibi kuruluşlardan beklenen
müdahale istendiği gibi gerçekleşmese de, negatif barış bir şekilde sağlanmıştır. İmzalanan
Dayton Barış Antlaşması sayesinde durum netliğe kavuşsa da tarafların tatmin olmadığı bir
sonuç elde edilmiştir.
Çatışmanın pozitif sonucu olarak görülen Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş Suçları
Mahkemesi’nin kurulması, uluslararası hukuka katkı sağlamıştır. İnsan haklar lehine gelişen
ve örf-adet hukuku oluşturulan bu mahkeme sayesinde, savaş suçluları en adil şekilde
yargılanmaya çalışılmıştır.16
Çatışmanın ABD önderliğinde imzalanan bir anlaşma ile bitmesi, Batılı devletlerin Balkanlara
olan bakış açısını da gözler önüne sermiştir. Bağımsız, özgür bir Bosna Hersek devletinin
varlığı için yapılması gereken işbirliği ABD’ye ihtiyaç duyulmadan Balkan devletleri arasında
gerçekleşmelidir. Etnik ayrılığın ve dini faktörlerin bir kenara bırakılarak Bosna halkının
ülkeleri için çaba göstermeleri, diğer devletlerin de bölgeye deneme tahtası gözüyle
bakmalarını engelleyecektir. Ayrıca eski liderleri Tito’nun zamanını anımsayarak, kendi
kendini yöneten bir yapı çerçevesinde ve bir üst kimlik kurarak etnik gruplar arasındaki
farklılıkları azaltmak için hareket etmeleri17 onlar için daha barışçıl olacaktır.
Bosna savaşı hakkında eklenmesi gereken bir nokta da, BM ile NATO arasındaki belli belirsiz
görülen uyuşmazlıktır. BM’nin iç savaş süresindeki müdahale kararı için yapılan toplantıda
bazı ayrılıklar gündeme gelmiştir. Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere,
ABD ile birlikte hareket edip müdahale taraftarı iken; Rusya ve Çin bu müdahaleyi veto
etmiştir. Sırpların sıkı bir Rus dostu olmasından dolayı Rusya tarafından verilen veto anlaşılsa
da, Çin’in tam olarak isteği anlaşılamamıştır. NATO müdahalesi sırasında gerçekleşen Çin
Büyükelçiliği’nin yanlışlıkla bombalanması ise, ileride ortaya çıkacak ABD-Çin rekabetinin
bir göstergesi olmuştur. Aynı şekilde ayrılıkçı hareketler AB ülkeleri arasında da görülmüştür.
Bosna Hersek’in bağımsızlığına sıcak bakan Avrupalı devletlerin yanı sıra Yunanistan gibi
kendi dış sorunları sebebiyle bağımsızlığı desteklemeyen ülkeler de bulunmaktadır.
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SONUÇ
1990’lı yıllarda yeni devletlerin doğuşuyla ortaya çıkan yeni ayrılıklar ve bu ayrılıkların
sağlanması için verilen mücadeleler her zaman demokratik bir şekilde gerçekleşmemiştir.
Özellikle Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Hırvatistan ve Slovenya’nın sorunsuz bir
şekilde bağımsızlıklarını elde etmesine karşın Bosna Hersek’in bağımsızlık talebi oldukça
kanlı sonuçlar doğuracak bir çatışmaya neden olmuştur. Üç farklı toplumun bulunduğu bu
bölgedeki çatışmalar en çok Müslüman Boşnaklar’ı etkilemiştir. Sırplar tarafından soykırıma
maruz kalan Boşnak halkı, NATO müdahalesi ve BM Barış Gücü sayesinde istikrara
kavuşmuşlardır. 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Anlaşması ise; belirsiz ve net olmaması
nedeniyle, insanların onu sorgulayamamasına ve yorumlayamamasına neden olmaktadır.
Saraybosna’da görev yapan bir yargıcın da söylediği gibi, Dayton’un içeriği konusunda
insanlar bilgisiz, cahildir ve bu cahillik medya tarafından desteklenmektedir.18 Ancak
bilinmesi gereken şudur ki, geciken bir müdahale ve yeterince önem verilmeyen bir halkın
maruz bırakıldığı bu katliam Avrupa’nın göbeğinde ve çok yeni bir tarihte gerçekleşmiştir.
Günümüzde Bosna Hersek, egemen ve bağımsız bir devlet olarak görülse de, halkın
egemenliğine fiilen katılmadığı ve toprak bütünlüğünü uluslararası bir yapıya borçlu olan, bu
sebeple temkinli bir şekilde hareket etmesi gereken bir ülkedir.19 Bu çalışmada, Bosna Hersek
çatışmasının en önemli nedeni olarak gösterdiğimiz etnik ve dini kimliklerin orada halen var
olduğunu bilerek, bu kapsamda yeni ekonomik, siyasi ve askeri reformların yapılmasının
gerekliliği belirtilmiştir. Kendi içlerinde istikrarı sağlayamamış olan bu halkın üçüncü taraf
müdahaleleri sonrasında da onlara daima muhtaç olacakları hissi giderilmeli ve bölgede çıkarı
olan büyük devletlerle halkın ve bütün bir Bosna Hersek ülkesinin lehine anlaşmalar
yapılmalıdır. Kalıcı bir barışın sağlanabilmesi adına atılacak adımlar, öncelikle çatışmanın
tarihi ve nedenleriyle doğrudan bağlantılı olduğu için, bu doğrultuda inceleme yapılmalıdır.
Son olarak, bu çalışmada incelenen; bölünmemek için kanlı bir savaşa neden olan ve
21.yüzyıla girerken zulüm görmüş bir halkın yaşadığı Bosna Hersek, Çatışma Analizi ve
Çözümü çalışmalarında en yeni örneklerden biridir.
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