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Özet 

Soğuk Savaşın bitimi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında patlak veren etnik ça-
tışmalardan en önemlilerinden biri de eski Yugoslavya topraklarında yaşanmış; Hırvatis-
tan ve Slovenya’dan sonra bağımsızlığını ilân eden Bosna Hersek, dört yıl boyunca kanlı 
çatışmalara ev sahipliği yapmıştır. ‘Büyük Sırbistan’ yaratma hayalindeki Sırpların, 
Bosna’nın bağımsızlığını engelleme ve Boşnakları bu uğurda katletme politikasına karşı 
uzun süre etkisiz kalan uluslararası toplum, ancak 1995 yılında ABD’nin de itici gü-
cüyle Bosna’da etkili askerî tedbirler alabilmiş ve BM Güvenlik Konseyi kararları sonu-
cunda NATO, Bosna’daki katliamları ve çatışmaları durdurmak için kuvvet kullanma 
yetkisiyle donatılarak görevlendirilmiştir. Bu çalışmada amaçlanan söz konusu askerî 
müdahalenin gerçekleştirilmesine yol açan unsurları da irdeleyerek, müdahalenin etkinli-
ğini ve uluslararası hukuka uygunluğunu tartışmaktır. 

GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük felaket olarak tanımlanan Bosna-
Hersek çatışması, Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar arasında geçmiş; kanlı çatışmalar 
sonucunda binlerce sivil ve masum insan yaşamını yitirmiştir. Yugoslavya’nın dağılma 
sürecinde Slovenya ve Hırvatistan’dan sonra bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek, 
‘Büyük Sırbistan’ hayalindeki Sırplar tarafından saldırıya uğramış ve önceleri bir iç sa-
vaş olarak gelişen çatışma, zamanla soykırıma dönüşmüştür. Özellikle 1993 yılından 
itibaren, Bosna’daki insanî kriz korkunç bir hale gelmiş ve nüfusun yarıdan fazlası 
göçmen durumuna düşmüştür. 

Uluslararası toplumun bu çatışmayı dindirmeye yönelik ilk girişimi, şiddet içerme-
miş ve bu strateji, etnik savaşı durdurmada başarısız olmuştur. Bosna-Hersek çatış-
masının başlangıcında Avrupa, bu konudaki tüm sorumluluğu ve inisiyatifi üzerine al-
mış ve bu sorunun Avrupa’nın kendi iç işi olduğunu savunmuştur. Ancak, barışçıl yol-
lardan bu işi çözmek isteyen ve güç kullanımına sıcak bakmayan Avrupa, Sırpları cay-
dırma konusunda başarısız olmuş ve üstlendiği sorumluluğu Birleşmiş Milletler’e (BM) 
bırakmıştır. Bu süreç içerisinde BM ve Avrupa Topluluğu’nun (AT) birlikte üstlendikleri 
barış girişimleri ve barışa yönelik çeşitli planları söz konusu olmuştur.   
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AT içinde olduğu gibi, BM içinde de Bosna’da kuvvet kullanımına olumlu yaklaşılma-
mış ve Bosna sorununun dışarıdan müdahale ile halledilemeyeceği düşünülmüştür. Ancak 
yine de BM’de uçuşa yasak bölgelere ve güvenli bölgelere ilişkin Güvenlik Konseyi kararla-
rı çıkartılmış ve bu bölgeleri korumak için NATO’ya havadan müdahalede bulunma yetkisi 
verilmiştir. Ayrıca BM, bölgeye insanî yardım dağıtılmasını sağlamak için barış gücü asker-
leri (UNPROFOR) göndermiş ve bu askerleri, yardım sağlama konusunda BM Şartı’nın VII. 
bölümüne dayanarak kuvvet kullanma yetkisi ile donatmıştır. Ancak bu kararların uygu-
lanmasında başarılı olunamamış, UNPROFOR askerleri sadece kendilerine karşı yapılan bir 
saldırıda güç kullanırken, pek çok Sırp uçağı, uçuşa yasak bölgelerden defalarca geçmiş ve 
Sırplar güvenli bölgelere bomba yağdırarak, buraları tamamen güvensiz hale getirmişlerdir.  

1995 ortalarına kadar, ABD de bu çatışmaya ilgisiz ve kayıtsız kalırken, üç Ameri-
kan diplomatının Bosna’da öldürülmesi ile olaylara dahil olmaya başlamış ve kapsam-
lı bir NATO hava saldırısı için girişimlerde bulunmuştur. Bu çalışmada, Bosna’da kuv-
vet kullanımına yol açan gelişmeler irdelenmiş, bu askerî müdahalenin niteliği ve et-
kinliği sorgulanmıştır. 

BOSNA-HERSEK KRİZİNİN GELİŞİMİ 

1990’lı yılların başında Yugoslavya bir dağılma süreci içine girmiş; Slovenya ve Hırva-
tistan’dan sonra Bosna-Hersek de bağımsızlığını ilan etmişti. II. Dünya Savaşı sonra-
sında Tito döneminde istikrarlı bir devlet olarak kurulan Yugoslavya’nın çözülmesi ba-
zı nedenlere dayandırılmaktadır. Bunları şu şekilde sıralandırmak mümkündür: Mare-
şal Tito’nun ölümünden sonra etnik grupları bir arada tutan bağ ve karizmanın kaybo-
luşu, Sırp milliyetçiliğinin gün geçtikçe artması ve Büyük Sırbistan hayalinin tekrar 
hortlaması, Slovenya ve Hırvatistan’ın ekonomik yönden daha gelişmiş bölgeler ol-
masının, onları Avrupa’ya özellikle Almanya’ya yakınlaştırmış olması, komünizmin 
çökmesinin federal birlikte çözülmeye neden olması, eski, tarihsel, etnik ve dinsel ça-
tışmaların otorite boşluğu nedeniyle yeniden su yüzüne çıkması.1

Bosna-Hersek’te Çatışmaya Yol Açan Olaylar 

Bosna-Hersek, Sırp ve Hırvat çekişmesi ortasında kalmış bir bölgedir. Burada yaşayan 
yaklaşık 5 milyon nüfusun % 43’ü Boşnak, % 32’si Sırp, % 17’si Hırvatlardan meydana 
gelmektedir.2 Bosna’da özellikle başkent Saraybosna’da çoğulcu bir Bosnalı kimliğini 
Hırvat-Sırp-Müslüman ayrımına üstün tutan bir potansiyel mevcuttu. Çok kültürlü bir 
toplumu içinde barındıran Saraybosna’da Ortodoks kilisesi, Katolik katedrali, Müslü-
man camisi ve Yahudi sinagogu bir arada bulunmaktaydı.3 Ancak, 1990’dan sonra, ar-
tan milliyetçilikle paralel bir şekilde Bosna’daki Sırp ve Hırvat yayın organlarında 
‘Bosnalı’ tanımının yerini ‘Bosnalı Sırp’ ve ‘Bosnalı Hırvat’ terimleri almaya başlamış 
ve giderek bu tanımlardan ‘Bosnalı’ ibaresi de düşmüş ve ‘Sırp’ ve ‘Hırvat’ tanımları 
kalmıştır.4

                                                           
1  Mustafa Selver, Balkanlara Stratejik Yaklaşım ve Bosna, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003), s. 93. 
2  Y.a.g.e. , s. 98. 
3  Donald W. Shriver, “Bosnia in Fear and Hope”, World Policy Journal, Vol. 18, No. 2, Summer 2001, 

<http://www. worldpolicy.org/journal/sum01-2.html> (19.05.2005).  
4  Tanıl Bora, Bosna Hersek: Yeni Dünya Düzeninin Av Sahası, (İstanbul: Birikim Yayınları, 1999), s. 70. 
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1991 yılında Slovenya ve Hırvatistan’ın Yugoslavya’dan ayrılması sonucunda Belgrad ta-
rafından kontrol edilen Yugoslav ordusu bu ülkelere saldırmış ve BM eski Yugoslavya’ya silâh 
ambargosu uygulamaya başlamıştır.5 Ancak Sırbistan, Batının; özellikle Almanya’nın desteği 
karşısında Slovenya ve Hırvatistan’ı gözden çıkarmış; Karadağ, Bosna-Hersek, Makedonya, 
Voyvodina ve Kosova’dan oluşacak yeni Yugoslavya’nın peşine düşmüştür. Bosna-Hersek 
bağımsız olursa Sırbistan ile Karadağ arasında Müslümanların etki alanı doğacak ve Karadağ 
ile fiziki temas kesilecekti. Bu yüzden Sırbistan, Bosna-Hersek’in bağımsızlığını önlemek için 
elinden geleni yapmıştır.6  

1991 sonlarından itibaren, Yugoslavya’nın bütünlüğünde en fazla ısrar etmiş olan İngilte-
re ve Fransa, Almanya’nın dayattığı emrivakileri kabullenmiş ve 1992 başlarında Slovenya ve 
Hırvatistan’ın bağımsızlığı AT ülkelerince tanınmıştır.7 AT ülkelerinin tanınmak için başvuran 
ülkeleri tanıma kararı almasından sonra, Bosna Hersek de hemen başvurusunu yapmış ve 
durumu Ocak 1992 içinde Hakemlik Komisyonu’nca incelenmiştir. Komisyonun ön şart ola-
rak Bosna Hersek’te bir referandum yapılmasını önermesi üzerine Şubat 1992’de referan-
dum yapılmış, bu referandumda Boşnaklar ve Hırvatlar birlikte hareket ederek bağımsızlık 
için oy vermişlerdir. Bu referandum sonrası Bosna Hersek’te ilk Boşnak Sırp çatışması baş 
göstermiştir.  

3 Mart 1992’de kendisini bağımsız bir devlet olarak ilan eden Bosna’yı, ABD ve AT 6 Ni-
san 1992’de tanımışlardır. Bosnalı Sırpların, Belgrad’ın desteğiyle, Bosna’nın bağımsızlık ila-
nını geri almasını talep etmesinin ardından, bu talep, Bosna-Hersek cumhurbaşkanı 
İzzetbegoviç tarafından reddedilmiş ve tam anlamıyla savaş başlamıştır.8

Savaş Sırasında Tarafların Stratejileri 

Sırpların amacı, tüm güneydeki Slavları, Sırp önderliği altında toplayıp Büyük Sırbistan’ı 
kurmaktı. Bundan dolayı Sırplar, Slovenler ve Hırvatlar tarafından yürütülen bağımsızlık 
hareketine şiddetle karşı çıkmışlardır. İtirazlarını hukukî bir esasa dayandırmak isteyen 
Sırplar, iki husus üzerinde ısrarla durmuşlardır: Yugoslav Federe Devleti’nin kuruluşun-
dan bugüne kadar çeşitli cumhuriyetlerin iç hudutlarını gösteren hiçbir resmi doküma-
nın olmaması ve kantonlaşma prensibi (etnik grupların kendi yaşadıkları yerin bağımsız-
lığını ilan etmek prensibinden yola çıkarak, her cumhuriyet içinde yaşayan Sırpların, 
kendi alanlarında bağımsızlığını ilan etmelerinin doğal sayılması gerektiği). Sonuç olarak, 
Sırpların politik hedefi, Hırvatistan’da ve Bosna Hersek’te kurulacak bağımsız kanton 
devletler ile gelecekte birleşerek Büyük Sırbistan’ı kurmaktı. 9

Hırvatların politik hedefi, Bosna Hersek’in parçalanmasından sonra, Hırvat toplu-
munun bulunduğu bölgeleri ele geçirmek ve Hırvatistan topraklarına katmaktı. Askerî 
hedeflerinin arasında ise, Bosna Hersek’teki etnik Hırvatları Sırp saldırılarına karşı ko-
rumak, Hırvat toplumunun yaşadığı bölgeleri ele geçirmek, gerekirse Müslümanlardan 
ve Sırplardan toprak olarak daha da genişlemek ve Sırpların Hırvatistan’da bulunan 
Sırp Krajinası ile birleşmesini engellemek gibi hedefler bulunmaktaydı.  

                                                           
5  ‘Bosna Hersek’, <http://www.tika.gov.tr/Dosyalar/Bosna%20Hersek.doc> (19.05.2005). 
6  Selver, a.g.e., s. 99. 
7 Bora, a.g.e., s. 228. 
8  Richard Holbrooke, Bir Savaşı Bitirmek, (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 1999), s. 55.  
9  Selver, a.g.e., s. 133. 
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Müslüman Boşnakların politik hedefi; Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin toprak bü-
tünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, cumhuriyetin parçalanarak Sırp ve Hırvatlar ara-
sında bölüşülmesini önlemek ve tek yanlı uygulanan silah ambargosunu kaldırmaktı. 
Askerî hedefleri ise, kuşatılmış yerleşim birimlerini savunmak ve kuşatılmış halkın be-
kasını sağlamak, Sırpların koridor açma faaliyetlerini engellemek, havadan yapılan 
yardımların güvenliğini sağlamak ve Saraybosna’yı sonuna kadar savunmaktı.10

Çatışmayı Dindirmeye Yönelik Hazırlanan Planlar 

1993’ün ilk aylarından itibaren, Bosna’daki insanî kriz korkunç bir hale gelmiş ve nü-
fusun yarıdan fazlası göçmen durumuna düşmüştür. 1992’den itibaren insanî yardım 
sağlamakla görevlendirilen BM askerleri (UNPROFOR) büyük oranda etkisiz hale geti-
rilmiştir. Nazilerden elli yıl sonra, ‘etnik temizlik’ sorunu yeniden gündeme gelmiştir.11 
AT’nin Bosna’nın bağımsızlığını tanıması sonucunda, Sırp ordusu ve milis güçleri çok-
kültürlü yapıya sahip bir Bosna’yı savunan sivilleri öldürmüşler ve Bosna’da soykırım 
suçu işlemişlerdir. Etnik olarak homojen bir ‘Büyük Sırbistan’ yaratmak isteyen ve 
bundan dolayı da Sırp olmayanlardan temizlenmiş bir Bosna yaratmayı amaçlayan 
Bosnalı Sırplar, toplama kampları oluşturmuşlar, toplu katliam ve tecavüzler gerçek-
leştirmişler, kasabaları yakmışlar ve işkence uygulamışlardır.12

Bosna’ya yönelik uluslararası toplumun ilk girişimi şiddet içermemiş ve bu strateji, et-
nik savaşı durdurmada başarısız olmuştur. NATO bombardımanından önce, İngiliz Dışişle-
ri Bakanı Lord Carrington’ın AT destekli barış misyonu, BM talebi sonrasında ABD Genel 
Sekreteri Cyrus Vance’ın Lord Carrington ve AT arabulucusu David Owens’la çalışması, 
BM Güvenlik Konseyi’nin tüm Yugoslavya’ya silah ambargosu uygulaması, BM barış gücü 
askerlerinin insanî yardım dağıtmak için Bosna’da konuşlandırılması ve BM’nin Müslüman 
vatandaşlar için güvenli bölgeler ilan etmesi gibi şiddet içermeyen girişimler bulunmakta-
dır.13 Uluslararası topluluk tarafından barışın sağlanmasına ilişkin oluşturulan Vance-Owen 
Planı, Güvenli Bölgeler Planı ve Owen-Stoltenberg ya da diğer adıyla Üç Bölgeli Plan taraf-
lar arasında kabul görmemiş ve barışın sağlanmasına hizmet edememiştir. Bu bölüm al-
tında savaşın gidişatını daha iyi anlayabilmek için bu planlara yer verilecektir.  

Vance-Owen Planı 

1993 ilkbaharı boyunca BM arabulucusu Vance ve AT arabulucusu Owen’ın hazırladığı 
barış planı gündemdeydi. Bu plan, Bosna-Hersek’in bir federasyon çatısı altında on 
özerk kantona bölünmesini öngörüyordu. Planla en büyük haksızlık Boşnaklara ya-
pılmıştı, çünkü Bosna’daki nüfus oranları yüzde 43,7 olmasına rağmen, Bosna toprak-
larının sadece yüzde 26.36’sının Boşnakların kontrolüne bırakılması planlanıyordu.14

Bosna-Hersek’i kantonlaştırmayı amaç edinen Vance-Owen planı, üçü Sırpların, 
üçü Hırvatların ve üçü Müslümanların kontrolü altında olacak dokuz kanton ile 

                                                           
10 Y.a.g.e., s. 134. 
11 Radha Kumar and David Pacheco, ‘Humanitarian Intervention’, <http://www.partition conflicts. org/ 

partitions/ regions/balkans/conflict/05_04_04> (18.05.2005). 
12 Susie L. Holler, ‘A Just War Critique of the International Community’s Intervention in Bosnia-Herzegovina 

between 1992-1995’, <http://www.amcips.org/articles/shoeller. htm> (20.05.2005). 
13 Y.a.g.m., <http://www.amcips.org/articles/shoeller.htm>. 
14 Erhan Türbedar, ‘Yugoslavya’nın Dağılması ve Bosna Savaşı Kronolojisi (1986-1995)’, <http:// 

www.avsam. org/dosyalar/BOSNASAVASIKRONOLOJISI.doc> (18.05.2005). 
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Saraybosna’da uluslararası yönetime tabi olacak tarafsız bir kanton oluşturulmasını 
öngörmüştür.15 Özellikle pek çok Amerikalı yorumcu, bu planın Bosna’nın parçalan-
masına öncülük edeceğini belirtmiş ve planı etnik kantonlaştırmaya neden olmakla 
suçlamıştır.16 Nitekim, başarısız olmasının yanında bu planın zararlı olduğu da ortaya 
çıkmıştır. Çünkü bu plan, Bosna merkezinin bazı kesimleri için Hırvat ve Müslüman 
taraflar arasındaki rekabeti körüklemiş, gerçek bir Bosna iç savaşının oluşmasını kam-
çılamış ve Sırplara karşı en etkin siper işlevi görmüş Hırvat-Müslüman ittifakını kırmış-
tır. Ayrıca harita üzerindeki kantonlara etnik etiketler yapıştırılması, toprak mücadele-
sini daha da teşvik etmiştir.  

Müslümanların kontrolündeki eyalet sayısı 4’e, Hırvatlarınki ise 2’ye indirilince, 
Müslüman Boşnakların lideri İzzetbegoviç, 25 Mart 1993’te planı imzalamıştır.17 Müs-
lüman ve Hırvat toplumu temsilcilerinin ilke olarak kabul ettiği bu plana Sırp tarafı, 
eyaletlerin uluslararası ilişki kurma yetkisine sahip olmasını talep ederek önce karşı 
çıkmıştır. Ancak 12 Ocak’ta Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nca onay-
lanması koşuluyla, plan benimsenmiştir. ABD’nin Bosna’ya askerî müdahale gereğini 
savunarak bir atağa geçmesi, Sırpların uzlaşmaya yanaşmasında önemli pay sahibi 
olmuştur.18 Fakat 6 Mayıs 1993 tarihinde Bosna Sırp Parlamentosu’nun planı reddet-
mesi ve bunun için referanduma gidilmesine karar vermesi üzerine, 15 Mayıs 1993 ta-
rihinde Bosna Sırpları büyük çoğunlukla planı reddetmiş, Vance-Owen Planı kabul 
edilebilirliğini tamamen yitirmiştir.19  

Güvenli Bölgeler Planı 
Vance-Owen Planı’nın reddedilmesi üzerine, BM Güvenlik Konseyi, Körfez Savaşı’nda 
Irak’taki Kürt bölgeler için kullandığı ‘Güvenli Bölge’ formülünü benimsemiş20 ve BM An-
laşması’nın yedinci bölümü çerçevesinde hareket ederek, 16 Nisan 1993’de çıkardığı 
819 sayılı karar ile Srebrenica’yı güvenli bölge olarak ilan etmiştir. Buna ek olarak BM, 
Mayıs 1993’de çıkardığı 824 sayılı karar ile Zepa, Tuzla, Saraybosna, Goradze ve Bihaç’ı 
güvenli bölge kapsamına dahil ederek, güvenli bölge sayısını altıya çıkartmıştır.21

Güvenli bölgeler, Sırp güçlerinin ve silahlarının çekilmesiyle Müslüman bölgelere 
yardım akışının sağlanması ve BM koruma güçlerinin rolünün genişletilmesi amacıyla 
oluşturulmuştu.22 BM UNPROFOR güçleri ve NATO hava güçleri, BM Güvenlik Konseyi 
tarafından gerekli olduğunda bu bölgeleri korumak için ve kendilerini savunmak için 
güç kullanma yetkisi ile donatılmışlardı.23 Ancak, BM Anlaşması’nın yedinci bölümü 
çerçevesinde hareket edecek BM Koruma Güçleri, bu bölgelerde üstlendikleri misyon-
ları gerçekleştirmede başarısız kalmışlardır. 34.000 askerin BM Koruma Gücü olarak 
                                                           
15 Sumantra Bose, ‘Bosnia: Peace and Reconciliation’, Trouble in the Balkans, <http://www. fathom. 

com/course/ 21701727/session4.html> (19.05.2005). 
16 Julia Preston, ‘Mediators Urge Support for Balkan Peace Plan; Christopher Hesitant on Endorsement’, 

The Washington Post, Vol. 113, No. 2, 02.02.1993, s. 3. 
17 Selver, a.g.e., s. 147. 
18 Bora, a.g.e., s. 113. 
19 Selver, a.g.e., s. 147. 
20 Kumar and Pacheco, a.g.m., http://www.partitionconflicts.org/partitions/regions/ balkans/conflict/05_04_04. 
21 Sophie Haspeslagh, ‘The Bosnian Safe Havens’, <www.beyondintractability.org/iweb/ docs/Safe_ 

Havens-Bosnia.pdf>  (20.05.2005). 
22 Kumar and Pacheco, a.g.m., <http://www.partitionconflicts.org/partitions/regions/ balkans/ 

conflict/05_04_04>. 
23  Carroll Payne, ‘The Peace Process in the Former Republic of Yugoslavia’, World Conflict Quarterly, March 2001, 

<http://www.globalterrorism101.com/articlePeaceInYugoslavia. html> (18.05.2005). 
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görev yapması beklenirken, bu bölgelerde sadece 7.600 asker görevlendirilmiştir. Bu 
askerlerin etkisizliği bir tarafa, NATO hava saldırıları tehdidi de bu bölgelere yapılan 
Sırp saldırılarını caydırma konusunda başarısız kalmıştır. Her ne kadar UNPROFOR 
askerlerine, BM tarafından alınan 836 sayılı karar ile, güvenli bölgelere karşı gerçek-
leştirilecek saldırıları caydırma görevi verilmiş olsa da, bu görev daha çok sadece BM 
askerlerinin saldırıya uğraması halinde güç kullanılabileceği şeklinde yorumlanmıştır.24 
Sonuçta, korumayı sağlayacak BM güçleri, Müslümanlara ateş edildiğinde değil, ken-
dilerine bir saldırıda bulunulduğunda güç kullanma yetkisine sahip olacaklardı.  

BM’nin Bosna’daki güvenli bölgeler operasyonu, katılan tarafların uzlaşısına dayan-
mamaktaydı. BM Güvenlik Konseyi’nin çatışmayı dindirmekteki yetersizliği ve isteksizliğine 
bağlı olarak, tarafların hiçbiri güvenli bölgeleri korumaya yönelik işbirliği için bir girişimde 
bulunmamıştır. Tarafların bu planı hayata geçirmek için yeterli niyeti sergilememeleri so-
nucunda, bu bölgelerin silah ve askerden arındırılmasına yönelik amaç gerçekleştirileme-
miş ve bu bölgeler adeta Bosna’daki en tehlikeli yerler haline gelmiştir.25 Güvenli bölgeler, 
‘güvenli’ dışında her şey olmuşlardır.26

Owen-Stoltenberg Planı 

Ağustos 1993’de Lord Owen ile yeni BM elçisi Thorvald Stoltenberg, Bosna’nın üç 
homojen etnik devlete bölünmesine ilişkin bir yeni bir plan açıklamışlardır. Bu yeni 
plan aslında, 1993 Haziranında Hırvat lider Franjo Tudjman ile Sırp lider Slobodan 
Miloseviç’in üzerinde anlaştıkları bir önerinin yenilenmiş versiyonu şeklindeydi. Bu 
plana göre, Bosna Hersek topraklarının %52’si Sırplara, %31’i Bosnalı Müslümanlara, 
%17’si de Hırvatlara bırakılacaktı.27 Sırp ve Hırvat askerî çıkarlarına uygun düşen bu 
plan, Bosna hükümeti tarafından, askerî olarak savunmasız bir devlet yaratacağı ileri 
sürülerek reddedilmiştir.28  

Müslümanlara göre bu plan, ciddi sınır sorunları yaratacaktı. Üç bölgenin sınırları-
nı belirlemek, hâlâ ülkenin birçok bölgesinde üç ayrı etnik kökene ve mezhebe men-
sup insanların iç içe yaşamaları nedeniyle, son derece zor olacaktı. Planın yeni nüfus 
mübadelelerine yol açması, Müslümanlara deniz çıkışını kapatması gibi riskler mevcuttu.29 
Ayrıca bu plan ile birlikte, bir BM üyesi olan Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin uluslararası 
hukuk altındaki devlet statüsü yok edilecek ve BM üyeliğinden Bosna mahrum bırakılacak-
tı.30 Bunlardan dolayı da Bosna Hersek Parlamentosu, bu planı 29 Eylül 1993’de reddet-
miş ve plan uygulanamamıştır. 

 

                                                           
24  Haspeslagh, a.g.m., <www.beyondintractability.org/iweb/docs/Safe_Havens-Bosnia.pdf>. 
25 Y.a.g.m., <www.beyondintractability.org/iweb/docs/Safe_Havens-Bosnia.pdf>. 
26 Holbrooke, a.g.e., s. 89. 
27 Alan F. Fogelquist, ‘The Yugoslav Breakup and the War in Bosnia-Herzegovina: Implications for Kosova?’, Eurasia 

Research Center, <http://eurasia-research.com/ 000327BHkosova.htm> (18.05.2005). 
28 ‘A Summary of the Crisis in Bosnia’, <http://www.geocities.com/Heartland/1935/crisis. html> 

(18.05.2005). 
29 Selver, a.g.e., s. 150. 
30 Nafeez Mosaddeq Ahmed, ‘Engineering War in Bosnia’, Media Monitors Network, <http://www. media 

monitors.net/mosaddeq20.html#_edn16> (19.05.2005). 
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Dayton Barış Anlaşması’na Giden Süreç 

BM’nin ve Batılı devletlerin barış için öngördükleri planların sonuçsuz kalması ve Sırpla-
rın saldırılarını yoğunlaştırması üzerine, ABD ve AT, Sırplara karşı NATO hava bombar-
dımanı tehdidi ile daha aktif bir politika izlemeye başlamışlardır.  Şubat 1994’de NATO, 
Sırp güçlerine yönelik bir ültimatom yayınlamış ve bu ültimatomda Sırpların 
Saraybosna’dan ağır silahlarını çekmesi ya da bu silahları BM kontrolüne bırakması ge-
rektiğini ifade etmiştir.31 Böyle bir ültimatomun yayınlanmasına olanak sağlayan gelişme 
ise, 1994 Şubatında pek çok kişinin ölümüne sebep olan Saraybosna bombalamasıdır. 
NATO, Sırp güçleri eğer Saraybosna’dan 20 kilometre dışarıya çekilmezse ve ağır silah-
larını BM kontrolüne bırakmazsa hava saldırılarına başlayacağı konusunda tehditler sa-
vurmuştur.32

Savaş boyunca NATO, Bosna-Hersek üzerindeki uçuşa yasak bölgenin gözetimi ile BM 
yaptırımlarının Adriyatik'teki uygulamasının denetiminde sorumluluk sahibi olmuştur. NA-
TO ayrıca karadaki BM Koruma Gücü’ne yakın hava desteği de sağlamış ve NATO güçleri 
Saraybosna kuşatmasını kaldırmak için hava saldırıları gerçekleştirmiştir. İttifakın ilk askeri 
çarpışması 28 Şubat 1994 tarihinde meydana gelmiş ve NATO uçakları, Bosna-Hersek 
üzerinde BM tarafından ilân edilen uçuşa yasak bölgeyi ihlâl eden dört savaş uçağını dü-
şürmüştür.33 Bu olay, NATO’nun Bosna’da gerçekleştirdiği ilk askerî müdahale olmuştur. 
Bu saldırının ardından Nisan 1994’de Sırp güçlerinin bir diğer güvenli bölge Goradze’yi 
bombalamaya başlaması üzerine, NATO da Sırp güçlerine karşı tekrar hava saldırısında 
bulunmuştur. Ancak 10-11 Nisan’da gerçekleştirilen bu NATO saldırısı, Sırp güçlerini cay-
dırmaya yetmemiş ve oldukça sınırlı bir operasyon şeklinde kalmıştır.34 Atılan altı bomba, 
önemli bir zarara yol açmamış ve NATO, ‘kâğıt üzerinde kaplan’ olarak ün salmıştır. Sırp 
güçleri bu sınırlı saldırılara, 150 Fransız barış gücü askerini rehin alarak ve Nisan ortaların-
da Goradze’ye girip Drina nehrinin sağ kıyısını işgal ederek cevap vermişlerdir.35  

Bu arada Mart 1994’de ABD hükümetinin yardımıyla bir Müslüman-Hırvat Federas-
yonu oluşturulması için bir anlaşma geliştirilmiş ve 18 Martta İzzetbegoviç ile Tudjman 
arasında ‘İki Toplumlu Federasyon ve İlişkilerin Geliştirilmesi’ne ilişkin Washington’da 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bunun ertesinde 1994 ilkbaharında Federasyon ile Bosnalı 
Sırplar arasında anlaşma zemini oluşturma gayretlerine yönelik olarak, ABD, Rusya, İn-
giltere, Fransa ve Almanya arasında ‘Beşli Temas Grubu’ oluşturulmuştur. Bu Temas 
Grubu’na göre, Müslüman-Hırvat Federasyonu ile Bosnalı Sırplardan oluşacak Bosna, 
bütünlüğünü korumalı ve Bosna topraklarının %51’i Federasyona, %49’u da Sırplara ve-
rilmeliydi. Müslümanlar ve Hırvatlar tarafından kabul edilen bu hususlar, Bosnalı Sırplar 
tarafından reddedilmiş, ancak bu konularda 1995 Dayton barış görüşmelerinde bir so-
nuca varılmıştır.36

Aynı yılın Kasım ayında Sırplar, Hırvatistan’ın Sırp kontrolündeki bölgesinde bulu-
nan Udbina askerî havaalanından kalkan savaş uçaklarıyla, Batı Bosna’daki Müslüman 

                                                           
31 Carroll J. Doherty, ‘US Policy on Use of Force Puzzles Many Lawmakers’, Congressional Quarterly Weekly 

Report, Vol. 52, No. 15, 16.04.1994, s. 906. 
32 Kumar and Pacheco, a.g.m., 

<http://www.partitionconflicts.org/partitions/regions/balkans/conflict/05_04_04>. 
33 ‘Balkanlarda NATO’, <http://www.natoistanbul2004.org.tr/tur/n1415.asp> (18.05.2005). 
34 Doherty, a.g.m., s. 906. 
35 Kumar and Pacheco, a.g.m.,<http://www.partitionconflicts.org/partitions/regions/balkans/ conflict/ 05_04_04>. 
36 Selver, a.g.e., ss. 155-156. 
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ve Hırvat mevkilerine saldırmışlardır. Bu olay, savaşın dozunu dikkati çekecek kadar 
arttırmıştır. Konu, yalnız savaş uçaklarının kullanılması ya da BM’nin ‘uçuşa yasak 
bölge’ sınırlamalarının ihlâl edilmiş olması değildi. Uçaklar aynı zamanda Hırvatistan 
ve Bosna arasındaki uluslararası sınırı da geçmişlerdi. Bunun üzerine NATO, Udbina 
hava üssüne hava saldırısında bulunmuş ancak bu, büyük bir saldırıdan ziyade küçük 
hava vuruşları şeklinde gerçekleşmiştir. Hatta basın bu saldırılara sonradan ‘iğne de-
likleri’ ismini takmıştır.37  

1995 yılına gelindiğinde çatışmaların iyice arttığını söylemek mümkündür. Batı’nın 
Sırp saldırıları karşısında gerekli tepkiyi gösteremiyor olması ve Sırpların eylemleri için 
caydırıcı bir güçle karşılaşmıyor olmaları, çatışmanın boyutunu arttırmıştır. 1995 Ma-
yısında Sırpların Saraybosna’yı hedef alan ve giderek artan bombalamaları sonucu, 
NATO da Sırp mevzilerine ateş açarak karşılık vermiştir.38 Buna misilleme olarak Bos-
nalı Sırplar, yüzlerce BM barış gücü askerini rehin almışlar,39 Tuzla’ya ateş açmışlar ve 
ayrıca bir Amerikan F-16’sını da düşürmüşlerdir. Ancak, buna rağmen ABD’nin ciddi 
bir tepkisi oluşmamıştır.40

Bu arada Sırpların, hava saldırıları durdurulmadığı taktirde, rehinelerin öldürüleceğine 
ilişkin tehditlerinin gündeme gelmesi ile beraber, NATO hava saldırıları durdurulmuştur. 
300’den fazla BM barış gücü görevlisini rehin alan Sırplar, onları gelecek saldırılara karşı 
‘canlı kalkan’ diye adlandırarak ağaçlara ve elektrik direklerine kelepçelemişlerdir.41 27 
Mayıs tarihinde Sırp televizyonlarında, NATO hava saldırılarına hedef olabilecek uçak 
hangarlarına kelepçelenmiş Fransız, İngiliz ve Kanadalı barış gücü askerlerinin görüntüleri 
yer almıştır.42 Tehlikeye maruz bölgelerde barış gücü askeri bulunduran uluslar, özellikle 
İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar, Bosnalı Sırplara karşı herhangi bir misillemenin, rehi-
nelerin ve diğer barış gücü mensuplarının öldürülmesine yol açacağından korkmuşlar ve 
onların serbest bırakılması için görüşmelere girişilmesini istemişlerdir. BM kuvvetlerinin 
bölgeden çekilmesi gündeme gelmiş ve ABD ile NATO, BM askerlerinin çekilişinde yar-
dımcı olacaklarını açıklamışlardır. Sonuçta, 18 Haziranda rehineler serbest bırakılmış ve 
Saraybosna civarındaki BM barışı koruma kuvvetleri geri çekilmişlerdir.43

Rehine krizi ile beraber güçsüzlüğü iyice ortaya çıkan BM, Temmuz 1995’de, gü-
venli bölgelerden biri olarak ilan edilmiş Srebrenica’ya yönelik Sırp saldırıları ile daha 
da güç duruma düşmüştür. Çünkü, Srebrenica’yı ele geçiren Sırplar, yaklaşık 400 Hol-
landalı barış gücü askerini ele geçirmişlerdir44 ve Hollanda hükümeti, tüm kendi asker-
leri Bosna’dan çıkıncaya kadar hava saldırılarına izin vermeyi reddetmiştir. Uluslarara-
sı Kızılhaç Komitesi’ne göre, 12-16 Temmuz 1995 tarihleri arasında Srebrenica’da öl-
dürülen Bosnalı Müslüman sayısı 7079’dur. Kendilerine karşı bir eyleme girişilemeyen 

                                                           
37 Holbrooke, a.g.e., s. 86. 
38 Bu NATO saldırıları, daha önceki ‘iğne delikleri’nden biraz daha ağır olsa bile, nereden bakılırsa bakılsın bun-

lara ciddi demek mümkün olmadığı gibi, fazla da uzun sürmemiş. Y.a.g.e., s. 89. 
39 ‘The Abdication, Again’, New Republic, Vol. 212, No. 25, 19.06.1995, s. 7. 
40 Jeane Kirkpatrick, ‘Weak President Worsens Bosnian Situation under U.N.’, Human Events, Vol. 51, No. 

25, 30. 06.1995, s. 18. 
41  Holbrooke, a.g.e., s. 89. 
42 David L. Phillips, ‘Appeasement All Over Again’, Wall Street Journal, 11.02.2003, <http:// www.cfr.org/ 

pub5525/david_l_phillips/appeasement_all_over_again.php> (18.05.2005). 
43  NATO El Kitabı, (Brüksel: Office of Information and Press, 2001), s. 110. 
44 David Rohde, ‘A Cautionary Tale For US before It Enters Bosnia’,<http://www.columbia. edu/ 

itc/journalism/nelson/rohde/p-10131.html> (17.05.2005). 
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Sırplar, burada öyle katliamlar gerçekleştirmişlerdir ki, bu savaş boyunca yaşanan olay-
lardan hiçbiri, yoğunluk açısından Srebrenica ile boy ölçecek düzeye ulaşmamıştır.45

Ağustos sonlarında, Saraybosna pazarında gerçekleşen Sırp bombardımanında 37 
kişinin ölümünden sonra BM, Bosnalı Sırplara bir ültimatom yayınlamış; bu ültimatom-
da Saraybosna’ya yapılan bombardımanın kesilmesini, güvenli bölgelere yapılan saldırı-
lara son verilmesini, Saraybosna kuşatmasındaki ağır silahların geri çekilmesini ve 
Saraybosna’da hava ve kara yoluyla girişe izin verilmesini talep etmiştir. 30 Ağustos ta-
rihinde, Bosnalı Sırpların bu istekleri reddetmesinden sonra, NATO askerî hedefler üze-
rine ağır bir hava saldırısı başlatmış ve Bosnalı Sırplar ancak bundan sonra NATO istek-
lerine uyum sağlamışlardır.46 Bu saldırı, o zamana kadar NATO tarihinde gerçekleşen en 
büyük askerî eylem olmuştur.47

20 Eylül günü NATO ve BM kuvvet komutanları, Bosnalı Sırpların BM’nin belirlediği 
şartlara uyduklarına karar vermişler ve hava saldırılarına son verilmiştir.48 Nihayet, 14 
Aralık 1995’de Bosna Hersek devleti ve onu oluşturan Federasyon (Boşnak ve Hırvat-
ların oluşturduğu Bosna-Hersek Federasyonu) ve Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin temsil-
cilerinin imzaladıkları Dayton Barış Anlaşması ile Bosna-Hersek’teki dört yıllık savaş 
sona erdirilmiştir.49

Dayton Barış Anlaşması ve Getirilen Çözüm 

Dayton Barış Anlaşması’na göre, Bosna-Hersek Devleti, Bosna-Hersek Federasyonu 
ve Sırp Cumhuriyeti olarak iki birimden oluşmaktadır ve Bosna, Bosna-Hersek ismiyle 
tek bir devlet olarak idame ettirilecektir. Anlaşmanın uygulanması amacıyla bölgede 
12 ay süreyle NATO Uygulama Gücü (IFOR) adı altında 60.000 civarında askerden olu-
şan askerî bir güç görevlendirilmiştir. Bu anlaşma ile beraber BM Güvenlik Konseyi, 
Eski Yugoslavya’yı oluşturan bütün cumhuriyetlere yönelik silah ambargosunun kaldı-
rılması yönünde karar almıştır.50

Eylül 1996’da Bosna’da seçimlerin yapılmasıyla IFOR görevini tamamlamış ve NA-
TO Dışişleri ve Savunma Bakanları, azaltılmış bir askerî varlığın, Bosna’da barışın de-
vamı için istikrarın sağlanabilmesinde gerekli olduğu konusunda görüş birliğine var-
mışlardır. Böylece, NATO’nun bir İstikrar Gücü (SFOR)  oluşturması konusunda an-
laşmaya varılmış ve SFOR, IFOR’dan sonra 20 Aralık 1996’da faaliyete geçirilmiştir. 
BM Güvenlik Konseyi’nin 12 Aralık 1996 tarih ve 1088 sayılı kararı uyarınca SFOR’a 
IFOR’un resmi halefi olarak ve BM Anayasası Bölüm VII uyarınca Barış Anlaşması’nın 
askerî boyutlarını uygulama yetkisi verilmiştir. Çalışma kuralları IFOR’unkilerle aynı 
olan SFOR’a, görevini yerine getirmesi ve kendini koruması için gerekirse kuvvet kul-
lanma yetkisi verilmiştir. 51

ABD içerisinde, Dayton Barış Anlaşması’nı uygulamak için NATO’nun güç kullan-
ması konusunda fikir ayrılıkları yaşanmıştır. Genel Sekreter Madeleine Albright gibi 
                                                           
45 Holbrooke, a.g.e., s. 97.  
46  Selver, a.g.e., ss. 156–157. 
47  Holbrooke, a.g.e., s. 130. 
48 NATO El Kitabı, s. 110. 
49 Turan Aydın, ‘Bosna-Hersek’teki Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Türkiye’, Avrasya Etüdleri, Cilt: 3, Sa-

yı: 2, Yaz 1996, ss. 57–58. 
50 Selver, a.g.e., ss. 157–158. 
51 NATO El Kitabı, s. 114. 

9 



Merve İrem Yapıcı 

şahinler, istikrarın sağlanması için güç kullanımının gerekli olduğunu ifade ederlerken, 
Savunma Sekreteri William Cohen gibi izolasyonistler, güç kullanımını içermeyen bir 
stratejiye odaklanmışlardır. Bu anlaşmazlık sonrasında SFOR, savaş suçlusu olarak 
ilan edilen kişilerin yakalanmasında başarı elde edememiştir.52 Aslında Dayton An-
laşması’na göre de, NATO askerlerinin normal yükümlülükleri içinde savaş suçlularını 
aramak ve yakalamak yoktur. NATO askerleri ancak onlarla iletişime geçildiğinde, sa-
vaş suçlularını göz altına alma ve Lahey’deki mahkemeye gönderme yetkisine sahip-
tirler. Bundan dolayı da, savaş suçlusu Sırp liderler Radovan Karadziç ve Ratko 
Mladiç, henüz yakalanamamışlardır ve onların yakalanması ancak Sırbistan’ın yetkisi 
ile gerçekleşecek hale gelmiştir.53

Bosna’daki 30.000 askerle IFOR’un yarısı güce sahip SFOR, Müslüman ve Hırvatları 
daha etkili savaşmaları için eğitmiş ve donatmıştır. Buna dayanarak ABD, askerlerini Bos-
na’dan çekmek istemiş ve Avrupa ülkelerinin buradaki misyonu üstlenebileceklerini dü-
şünmüştür.54 Nihayetinde Aralık 2004’de AT, Bosna’daki NATO misyonunu devralmıştır. 

BOSNA-HERSEK KRİZİNE ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ 

Uluslararası toplumun Bosna-Hersek krizine tepkisi yetersiz kalmış; BM, AGİK ve AT savaşı 
durdurmak ve Bosna-Hersek krizini bir çözüme kavuşturmak için ciddi ve etkili tedbirler 
içeren kararlar alamamış, NATO gibi yaptırım gücü olan uluslararası kuruluşlardan yarar-
lanma imkânını yeterince değerlendirememişlerdir.55 Bu olayı Avrupa’nın iç meselesi ola-
rak değerlendiren ABD ise bu krizi durdurmak için girişimde bulunma konusunda oldukça 
geç kalmış ve sonuçta kriz binlerce kişinin ölümü ve mülteci konumuna düşmesi ile so-
nuçlanmıştır. Bu bölüm altında BM’nin, Avrupa devletlerinin ve ABD’nin krize karşı nasıl 
tepki gösterdikleri incelenecektir. 

BM’nin Tepkisi ve Bu Krizdeki Etkinliği 

Bosna’daki savaşı, ‘zengin insanların savaşı’ olarak adlandıran dönemin BM Genel Sekreteri 
Butros Butros Gali, Bosnalıların Afrikalılara oranla daha az yardıma ihtiyacı olduğunu sa-
vunmuştur.56 Gali, sık sık Bosna’da BM’nin sadece barışı koruma operasyonunu gerçekleşti-
receğini ve insanî yardıma öncelik vereceğini vurgulamıştır.57 Bir anlamda, askerî müdahale 
seçeneğinin geriletilmesinde Gali’nin, BM’nin gücünün Avrupa ve Batı içi sorunlarda yoğun-
laşması sebebiyle, Üçüncü Dünya’ya kaynak ve vakit kalmamasından kaygı duymasının, bu 
nedenle uluslararası topluluğun Bosna-Hersek’te aşırı enerji harcamasını önlemek istemesi-
nin de payı olduğunu söylemek mümkündür.58

BM, ilk olarak 25 Eylül 1991 tarihinde çıkardığı 713 sayılı karar ile tüm eski Yugos-
lavya’ya her türlü silah ve teçhizat sevkıyatının durdurulması için gerekli tedbirlerin 
alınmasına karar vermiştir. Ancak, tüm eski Yugoslavya için alınan silah ambargosu 

                                                           
52 Ünlü savaş suçlularının saklandığı bir binayı ele geçirmek için SFOR’un kullanılmasına ilişkin bir plan yapılmış an-

cak diğer güç kullanmaya yönelik girişimlerde olduğu gibi, bu plan da rafa kaldırılmıştır. Susan Ellingwood, ‘The 
Dayton Game’, The New Republic, Vol. 217, No. 2–3, 14.07.1997–21.07.1997, s. 17. 

53 ‘Karadziç’i Teslim Edeceğiz’, Sabah, 03.06.2005, s.22. 
54 Ellingwood, a.g.m., s. 17. 
55 Selver, a.g.e., s. 137. 
56 ‘The Abdication, Again’, ss. 7-8. 
57 David Rohde, ‘UN Leaders Split Over Use Of Force in Bosnian War’, Christian Science Monitor, Vol. 87, 

No. 135, 08.06.1995, s. 1. 
58 Bora, a.g.e., s. 241. 
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kararı, en çok Bosna-Hersek’teki Müslüman Boşnakları etkilemiştir. Çünkü, yasaklara 
rağmen Sırp tarafına ulaşan silah yardımları karşısında Boşnaklar, hayli güçsüz bıra-
kılmıştır. Bosna’da Sırp tarafın elinde yüksek miktarda silah varken, diğer tarafta ol-
dukça az silah bulunmasından dolayı, BM ambargosu soykırıma yardım etmiş ve etik 
dışı kabul edilmiştir.59 Bazı hukukçulara göre, bu ambargo uluslararası hukuku ihlâl 
eden ve meşru olmayan bir girişimdir. Bunun nedeni de, Bosna devletine bu ambar-
goyu uygulayarak, BM Anlaşmasının 51. Maddesindeki ‘meşru müdafaa hakkı’nın ihlâl 
edilmiş olmasıdır.60

1992 yılında BM, Koruma Güçleri olarak bilinen UNPROFOR askerlerini Bosna’ya gön-
dermiş, bu askerler insanî yardım dağıtmak ve BM Güvenli Bölgelerine yönelik saldırıların ce-
saretini kırmak için görevlendirilmiştir.61 BM Güvenlik Konseyi’nin UNPROFOR’a ilişkin 21 
Şubat 1992 tarihli kararında, bu gücün Yugoslav krizini çözümleyecek görüşmeler için gerekli 
barış ve güvenliği sağlayacağı ifade edilmişti. Ancak, Bosna-Hersek’teki UNPROFOR askerle-
rinin misyonu, göreve başladıkları Haziran 1992’den itibaren insanî yardım dağıtmak ve 
Saraybosna havaalanının güvenliğini ve işlerliğini sağlamak gibi insanî faaliyetlerle sınırlandı-
rılmıştır.62 Her ne kadar UNPROFOR güçleri BM Anlaşmasının VII. Bölümü çerçevesinde gö-
revlendirilmiş olsalar da, ana amaçları insanî yardım için orada bulunan personeli korumak 
olmuş ve güvenli bölgelerdeki sivillerin refahını sağlamak, onlar için ikinci planda kalmıştır.63 
Yani bir anlamda oradaki sivilleri değil, kendilerini korumayı amaç edinmişlerdir.  

UNPROFOR, savaşan bir güç değil de barışı korumaya çalışan bir güç olarak görev 
yapmıştır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak, Batı, Sırpların müttefiki olan Rus-
ya’nın Sırpları hedef alan bir eyleme karşı tepkisinden çekinmiştir. Ayrıca birleşmiş 
Almanya’nın bölgedeki özellikle eski müttefiki Hırvatlar üzerindeki rolü konusunda 
belirsizlikler mevcuttur. Ve Clinton yönetiminin dış politika konusundaki yetersizliği 
ve bir girişimde bulunma konusunda isteksiz oluşu da BM’nin daha etkili bir girişimde 
bulunmasını engellemiştir.64  

Bosna’daki UNPROFOR askerleri, silahlarını sadece kendilerine emir verildiğinde, 
kendilerini savunmak için ve çok zorunlu olduğunda hayat kurtarmak için kullanmış-
lardır. Bosna’daki şehirler yıkılırken, siviller üzerine bomba yağarken, pek çok sivil aç-
lıktan ölürken, yiyecek taşıyan konvoyların yolu kesilirken ve toplu kıyımlar gerçekleş-
tirilirken, savaş alanında görev yapan askerlerin güç kullanması yasaklanmıştır.65 Gü-
venlik Konseyi, Ağustos 1992’de kabul ettiği, insanî yardımın dağıtılmasını sağlamak 
için güç kullanımını içeren 770 sayılı kararı uygulamaktan caymıştır. Ayrıca Konsey, 
Mayıs ve Haziran 1993’de kabul ettiği ve Saraybosna’daki güvenli bölgelerin güçle sa-
vunulması konusundaki 824 ve 826 sayılı kararları uzun bir süre uygulamamış; uçuşa 
yasak bölgelerin oluşturulmasıyla bu bölgelerin korunması arasında altı aylık bir boş-
luk doğmuştur.66

                                                           
59 Hoeller, a.g.m., <http://www.amcips.org/articles/shoeller.htm>. 
60 AHMED, a.g.m., <http://www.media monitors.net/mosaddeq20.html#_edn16>. 
61 Ken Epps, ‘Bosnia-Herzegovina-Attaining Human Security’, <http://www.ploughshares.ca/ CONTENT/ 

MONITOR/ monj00e.html> (19.05.2005). 
62 Adam Roberts, ‘Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights’, International Affairs, Vol. 

69, No. 3, 1993, s. 442. 
63 Thomas G. Weiss, ‘Bosnia, 1992–1995: Convoluted Charity?’, (Ed.) Thomas G. Weiss, Military-Civilian Interactions: 

Intervening in Humanitarian Crises, (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999), s 99. 
64 Y.a.g.m., s. 107. 
65 Kirkpatrick, a.g.m., s. 18. 
66 Azeem Suterwalla, ‘Collective Insecurity’, Harvard International Review, Vol. 22, No. 4, Winter 2001, s. 9.  
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BM, her fırsatta UNPROFOR askerlerinin tarafsız olduğunu belirtmiştir. Ancak bu 
tarafsızlık, insanî yardımı dağıtmak için gerekli olduğunda güç kullanılabileceğini yad-
sımamalıdır. Fakat durum öyle bir hale gelmiştir ki, güç kullanma yetkisi olmayan ba-
rışı koruma askerleri, yardımın büyük bir kısmından yararlanan Müslüman tarafa yar-
dımı ulaştırmak için Bosnalı Sırp güçlerinden izin almak zorunda kalmışlardır.67 Bu da 
BM müdahalesinin güçsüzlüğünü göstermeye yeterlidir.  

BM’nin Bosna’daki insanî müdahalesi, gıda dağıtımının yanında, çatışan tarafların 
uluslararası insanî hukuka bağlı olmalarını sağlayacak girişimleri de içermiştir. Buna 
yönelik olarak da Bosna’daki savaş suçlularını yargılamak için Savaş Suçları Mahke-
mesi oluşturulmuş68 ve Mayıs 1993’de oluşturulan bu mahkeme, ilk yargılamasına 
1996 yılında başlamıştır.69

BM, 9 Ekim 1992 tarihinde aldığı 781 sayılı karar ile Bosna-Hersek hava sahasında 
uçan Sırp uçaklarına uçuş yasağı getirmiştir. Sırpların Vance-Owen Planı’nı reddetme-
leri üzerine BM, 1 Nisan 1993’de bu uçuş yasağını ihlâl eden Sırp uçaklarının belirli 
şartlarda düşürülmesini öngören 816 sayılı kararı çıkartmış ve NATO, 12 Nisan 1993 
tarihinden itibaren Bosna-Hersek uçuş yasağı ihlâllerini uygulama görevi üstlenmiş, 
bu görev için uçak filoları görevlendirmiştir.70 Bosna’daki Sırp güçleri, Hırvat ve Müs-
lümanlara oranla çok daha fazla hava gücüne sahiptiler. Sırp uçuşlarını sınırlamaya 
yönelik girişimler, 781 sayılı kararın çıkartılmasına neden olmuş ve BM uçuşları ile di-
ğer insanî amaçlara yönelik uçuşlar bu karardan muaf tutulmuştur. 1992 Kasımı ile 
1993 Martı arasında toplam 465 ihlâl gerçekleşince, bu planı aktif hale getirmek için 
816 sayılı karar çıkartılmış ve NATO uygulama için yetkilendirilmiştir.71

Müslümanların Sırplar tarafından yoğun bir şekilde katliama uğraması üzerine, 27 Ni-
san 1993 tarihinde BM yeni yaptırımlar kabul etmiştir. Çıkartılan 820 sayılı karar ile, insanî 
yardım malzemeleri dışındaki tüm malların karadan ve denizden Yugoslavya’ya girişi ya-
saklanmış, Tuna Nehri’nin Yugoslavya toprakları dışında kalan bölümünde Yugoslav gemi-
lerinin çalışması yasaklanmış, Yugoslav yetkililer tarafından deniz aşırı ülkelerden elde edi-
lecek tüm malî fonlar dondurulmuştur.72

Mayıs 1993’de 836 sayılı karar ile güvenli bölgeleri ilan eden ve bu bölgelerin ha-
vadan korunmaya alınmasına karar veren BM, UNPROFOR askerlerine bu bölgelerin 
korunması için kuvvet kullanımı yetkisi vermiş olsa da, bu yetki daha çok sadece BM 
askerlerinin saldırıya uğraması halinde güç kullanılabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 
Yani korumayı sağlayacak BM güçleri, Müslümanlara ateş edildiğinde değil, kendileri-
ne bir saldırıda bulunulduğunda güç kullanma yetkisine sahip olmuşlardır. Sonuçta, 
Bosna-Hersek krizinde BM’nin üstlendiği rol ve yarattığı etkiye bakılacak olursa, bu 
uluslararası kuruluşun etkili olabildiğini söylemek zordur. BM’nin oluşturduğu uçuşa 
yasak bölgeler ve güvenli bölgeler, bir işe yaramamış, güvenli bölgeler güvensiz, uçuşa 
yasak bölgeler de Sırp uçaklarının cirit attığı yerler olmuştur. Kuvvet kullanma konu-
sunda isteksiz olan BM, Sırplara karşı etkili yaptırımlarda bulunamamış ve çatışmayı 

                                                           
67 Rohde, ‘UN Leaders Split Over Use Of Force in Bosnian War’, s. 1. 
68 Roberts, a.g.m., s. 443. 
69 Weiss, a.g.m., s. 115. 
70 Selver, a.g.e., s. 144. 
71 Weiss, a.g.m., s. 112. 
72 Selver, a.g.e., s. 144. 
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dindirmek yerine insanî yardım sağlamayı amaçlamıştır. Ancak kuvvet kullanmada ye-
tersiz kaldığından dolayı, bu yardımları da yerine ulaştırmada büyük ölçüde başarısız 
olmuş ve sonuçta 1992-1995 arasında Bosna’da çok büyük bir facia yaşanmasının 
önüne geçilememiştir. 

AT’nin ve Avrupa Devletlerinin Tepkisi 

Avrupa, Yugoslavya’nın çözülme sürecinin başlangıcında, ülkenin bütünlüğünün bozulma-
masından yana tavır almıştır. Bu tavrın altında yatan temel neden, başka etnik-milli topluluk-
ların kendi milli devletlerini kurmaya girişmesini teşvik edebilecek, dolayısıyla Doğu Avru-
pa’ya hatta eski SSCB topraklarına yayılacak bir çatışmalar ve istikrarsızlık zincirini harekete 
geçirebilecek bir emsal yaratmamaktı.73 Özellikle Fransa, Bosna Hersek’in bağımsızlığa 
ulaşması ile Avrupa içinde İslâmî bir devletin kurulmasından endişe etmekteydi. Ayrıca Hır-
vatistan ve Slovenya’nın bağımsızlığına sıcak bakan Almanya’nın, yayılmacılığından ve he-
gemonyasını arttırmasından korku duymaktaydı.74

Almanya ile Fransa arasında Bosna konusundaki karşıtlığa rağmen, Bosna gibi tehlikeli 
ve karışık bir çatışma durumunda, devletler tek taraflı girişimlerden ziyade örgütler aracılı-
ğıyla çok taraflı girişimlerde bulunmayı tercih etmişlerdir. Bundan dolayı da Avrupa devlet-
leri AT çatısı altında tek bir politika izlemek için uzlaşma yoluna gitmişlerdir.75 Ancak yine 
de bu bölüm altında İngiltere, Fransa, Almanya gibi önemli Avrupa devletlerinin Bosna-
Hersek sorunu karşısındaki tutumuna kısaca değinilecek ve sonrasında AT çatısı altında 
yapılanlar incelenecektir. 

 İngiltere: İngiltere, genel olarak çatışmanın kuvvet kullanımından ziyade, dip-
lomatik yollarla çözümlenmesini istemiş, ancak insanî yardımın sağlanması ve 
barışı koruma operasyonları için sınırlı güç kullanımını da desteklemiştir. İngiliz 
halkının kuvvet kullanılması yönündeki baskısına rağmen, hükümet, askerî bir 
çözümden yana olmamış ve askerî gücün, orada insanî yardım için bulunanla-
rın hayatını tehlikeye atacağını savunmuştur. Çok taraflı girişimlerden yana 
olan ve Bosna’da diplomatik çözümü savunan İngiltere, AT’nin ve BM’nin böl-
geye yönelik barış inisiyatiflerini desteklemiş ve bu destek doğrultusunda 
UNPROFOR’a 2500 asker yollamış ve Adriyatik’e bir çift savaş gemisi gönder-
miştir. ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak İngiltere, NATO’nun Avrupa güvenli-
ğini sağlamada AT’den çok daha önemli olduğuna savunmuş ve bu sorunda 
NATO’nun öne çıkması gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak Fransa’nın NATO’nun 
Bosna’daki insanî yardım çabalarına dahil olmasını bloke etmesiyle, İngiltere 
bir anlamda BM çerçevesinde hareket etmeye zorlanmıştır.76  

 Fransa: Yugoslavya’nın bütünlüğünde en fazla ısrar etmiş olan ülke, İngiltere 
ile beraber Fransa’ydı.77 Ancak çatışmaların çıkması ile beraber, Mart 1992’de 
Fransa ilk eylemi gerçekleştirmiş ve insanî yardım sağlayan ilk ülke olmuştur. 
Bosna’da tek taraflı bir eyleme girişmek için isteksiz ve yetersiz olan Fransa, 

                                                           
73 Bora, a.g.e., s. 226. 
74 Selver, a.g.e., s. 93. 
75 Raymond E. Johns, ‘Bosnia and Collective Security: UN, EC, NATO, CSCE, WEU – Which Task For 

Whom?’, Executive Research Project, (Washington: The Industrial College of the Armed Forces, National 
Defence University, 1993) s. 5. 

76  Y.a.g.m., ss. 5, 6, 7.  
77  Bora, a.g.e., s. 228. 
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tıpkı İngiltere gibi, AT ve BM inisiyatiflerini desteklemiştir. AT’nin etkisizliğinden 
dolayı hayal kırıklığına uğrayan Fransa, daha çok BM’nin girişimlerine destek olmuş 
ve UNPROFOR’a 4500 asker göndermiş, Adriyatik’teki BM deniz gücüne de gemile-
riyle takviyede bulunmuştur. Avrupa’da gücünü arttırmak isteyen Fransa, Avru-
pa’nın ABD desteğine daha az dayanması gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda, 
Fransa, NATO’nun bir kenara çekilmesini ve bu krizde AB’nin güvenlik örgütü Batı 
Avrupa Birliği’ne (BAB) güçlü bir liderlik verilmesini istemiştir.78  

 Almanya: Almanya, Hırvatistan’ın ve Slovenya’nın bağımsızlığını destekleyerek, Yu-
goslavya’nın parçalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Uzun bir süre Hırvatistan’ı 
tanımaları için AT’ye ve ABD’ye baskı yapan Almanya’nın Dışişleri Bakanı, 1991 Aralı-
ğındaki bir AT dışişleri bakanları toplantısında, diğer AT ülkeleri kendilerini destekle-
mezse Almanya’nın Hırvatistan’ı tek başına tanıyacağını ifade etmiştir. Tam tarihi 
Maastricht Anlaşması yeni, birleşik bir ‘Avrupa’nın doğuşunu müjdelerken, birdenbi-
re Avrupa’nın birlik politikasında bir çözülme tehdidiyle yüz yüze gelen Avrupalılar, 
Almanya’ya bir anlamda teslim olmuşlardır.79 Yugoslavya’nın bölünmesine ve Bosna 
sorununun patlak vermesine katkıda bulunan Almanlar, bu sorunu gidermek için 
ciddi bir girişimde bulunmamışlar ve kolektif güvenlik çabalarını desteklemişlerdir. 
Almanya, Bosna’da sadece askerî olmayan roller üstlenmiş ve buradaki insanî yardım 
çabalarına destek olmak amacıyla asker göndermekten kaçınmıştır.80 

Yukarıda da görüldüğü üzere, Avrupa devletleri, kendi başlarına Bosna’da inisiyatif al-
maktan kaçınmışlar ve BM ile AT çatısı altında gerçekleşen girişimleri desteklemişlerdir. 
Ayrıca hemen hemen tüm Avrupa devletleri, çatışmayı dindirmek için kuvvet kullanımına 
soğuk bakmışlar; sadece insanî yardımın sağlanması amacıyla sınırlı güç kullanımına yeşil 
ışık yakmışlardır. Özellikle Fransa ve Almanya, bu konunun Avrupa meselesi olduğunu, 
ABD ve NATO’nun karışmasının gereksiz olduğunu savunmuşlar ve daha çok AT ile BAB’ı 
öne çıkarmaya çalışmışlardır. Ancak, olaylar Avrupa’nın bu sorunla mücadelede yetersiz 
kaldığını, bu konuyu eline gözüne bulaştırdığını ve eninde sonunda ABD ile NATO’ya ihti-
yaç duyduğunu kanıtlamıştır. 

AT’nin Bosna’daki faaliyetlerine bakılacak olursa, bu örgütün soruna ilk dahil olan 
ve inisiyatifi eline alan örgüt olduğunu söylemek mümkündür; ki zaten Bosna Her-
sek’in bağımsızlığını 6 Nisan 1992’de ilk olarak tanıyan AT olmuştur.81 1991 yılında 
Washington, Yugoslavya krizine yönelik AT’nin barışçıl çözüm çabalarını tamamen 
destekleyeceğini açıklamış, ancak AT tarafından 1991’de gerçekleşen Brioni Anlaşma-
sı, barış konferansı ya da yaptırımlar uygulanması gibi girişimlerin Yugoslavya’da istik-
rarı sağlayamadığı görülmüştür.82 1992 başlarında AT’nin Bosna’daki üç etnik grup ile 
barışa yönelik yaptığı görüşmeler de bir sonuç vermemiş ve Müslüman ve Hırvatlar 1992 
Şubatında  bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.   

                                                           
78  Johns, a.g.m., ss. 8, 9. 
79  Holbrooke, a.g.e., s. 52.  
80  Johns, a.g.m., s. 10. 
81 Timothy L. Sanz, ‘The Yugoslav Conflict: A Chronology of Events 1990-1993’ , Military Review, 

December 1992, <http:// fmso.leavenworth.army.mil/documents/chronmr.htm> (02.06.2005). 
82 Agnieszka Orzelska, The Implications of The Yugoslav Conflict for The Relations between The United States and 

The European Union, (Warszawa: Instytut Studiow Politycznych PAN, 2004), <http://staczek. 
com/orzelska/en.html> (30.05. 2005).  
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1992 yazında eski İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, AT adına taraflar arasında 
Londra Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasını sağlamış, ancak bu anlaşma çok kısa süreli 
olmuş ve AT bu anlaşmanın uygulanması için yaptırım uygulamakta yetersiz kalmıştır. 
Sonrasında Carrington’ın yerine gelen AT temsilcisi Lord Owen ile BM temsilcisi Cyrus 
Vance bir araya gelip, daha önce bahsedilen Vance-Owen barış planı üzerinde görüşmele-
re başlamışlardır.83 30 Mayıs 1992 tarihinde Sırplara karşı muhtelif yaptırım ve ambargo 
kararı alan AT, Vance Owen Planı’nı güçlü bir şekilde desteklemiş ve 1993 Nisanında Sır-
bistan’a daha güçlü yaptırımlar uygulamaya karar vermiştir. Bu arada AT’nin güvenlik ör-
gütü gibi işleyen BAB, ambargoyu denetlemek için kendi bünyesindeki gemileri Adriyatik’e 
göndermiştir. Tüm bu diplomatik çabalara rağmen AT liderleri, Bosna’ya silah ambargo-
sunun kaldırılması ve Sırplara hava taarruzları uygulanmasını öngören ABD planını 22 Ma-
yıs 1993’de reddetmiş ve güç kullanımına uzak durmuşlardır.84 Yaptırım gücünden uzak 
olması sonucunda etkisiz girişimlerde bulunan AT, Bosna sorununda üstlendiği sorumlu-
luğu yavaş yavaş BM’ye terk etmiş ve bu çatışmadan elini ayağını çekmiştir. 

ABD’nin Tepkisi  

Bosna krizinde ABD’nin otoritesini fazla kullanmadığını ve bu krizi Avrupa’nın iç işi 
olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Nitekim, BM gücüne hiç asker göndermeyen 
ABD’deki Clinton yönetimi, sivillerin öldürülmesinin yanlış olduğunu ve durdurulması 
gerektiğini belirtse de, yapabileceği tek şeyin Yeltsin’i arayarak Sırpları durdurması ge-
rektiğini söylemek olduğunu ifade etmiştir.85 Clinton Bosna-Hersek sorununun çözü-
münü daha çok, Sırbistan’a yönelik ekonomik ve diplomatik baskılara dayandırmıştır. 
Ancak bu politikanın Sırp lider Miloseviç’i memnun etmek dışında bir sonuca ulaş-
madığı ve ABD’nin 1995’e kadar tamamen etkisiz kaldığını söylemek mümkündür.86  

Bosna konusunda Bush’u eleştiren Clinton, yönetime geldiği ilk yıllarda kendisi de 
Bosna’da ABD’nin yetersizliğini göstermek dışında durumu değiştirememiştir. Bu dö-
nemde ABD yönetiminde, askerî müdahalenin zararlı olacağı ve eylemsizlikten daha 
kötü sonuçlara yol açacağını savunan grup çoğunlukta olmuş; bu grup, eylemsizlikten 
ziyade öncelikle Saraybosna’da bir elçilik açarak Bosna hükümetine gerçek bir hükü-
met gibi davranılması ve sonrasında da Bosna’ya askerî yardımı da içeren yardımlarda 
bulunulması gerektiğini savunmuştur.87 Yönetimin önemli üyelerinin güç kullanımına 
karşı olmalarının yanında, Vietnam Savaşı sonrasında orduda da bir isteksizlik söz 
konusudur.88  

ABD’nin Bosna’ya yönelik müdahalede bu kadar geç kalmış olmasının çeşitli nedenleri 
vardır. Bunlardan ilki; Balkan tarihini yanlış okumaktır. ABD’deki yaygın kanıya göre, Bal-
kanlarda çok eskiye dayanan nefret karşısında, yabancıların yapabileceği bir şey yoktur. 
Eski nefretler, bölge dışından birilerinin çatışmaları önlemeye çalışmasını imkânsız kılmış-
tır. Bundan dolayı Bosnalılar, Sırplar ve Hırvatlar birbirini öldürmeyi kesmeye karar verin-
ceye kadar, dış dünyanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. İkinci neden; 1991 yılında başka 
yerlerde gerçekleşen önemli olaylar nedeniyle Balkanlar’da olup bitenlerin gözden kaçı-

                                                           
83 Johns, a.g.m., s. 17. 
84 Selver, a.g.e., ss. 141, 142. 
85 ‘The Abdication, Again’, ss. 7–8. 
86 ‘Turning Point in Bosnia?’, National Review, Vol. 45, No. 10, 24.05.1993, s. 14. 
87 Paul Wolfowitz, ‘Clinton’s First Year’, Foreign Affairs, Vol. 73, No. 1, January-February 1994, ss. 33, 34. 
88 ‘Turning Point in Bosnia?’, s. 14. 
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rılmasıdır. Bu dönemde Berlin duvarı yıkılmış, Almanya birleşmiş, Orta Avrupa’da komü-
nizm ölmüş, Sovyetler Birliği onbeş bağımsız devlete ayrılmıştı. Üstelik Irak’ın Kuveyt’i iş-
galine karşılık olarak, ABD liderliğindeki koalisyon, Kuveyt’i kurtarmak üzere harekete 
geçmişti. Bu esnada, Yugoslavya, ABD’li politika yapıcılarının pek çoğunun gözünde stra-
tejik önemini kaybetmiş bir yerdi. Aslında bağımsız bir devlet olarak tanınmasından sonra 
Bosna’da yaşananlar, Saddam Hüseyin’in saldırmasından sonra Kuveyt’te yaşananlardan 
farksızdı. Ancak ABD açısından en büyük farklılık, Kuveyt’in tersine Bosna’da petrol ol-
mamasıydı.89 Üçüncü bir neden, ABD’nin Irak sonrası yorgunluğuydu. Bir yandan Çöl Fırtı-
nası, bir yandan da SSCB’nin ölüm çırpınışları, Washington’u çok yormuştu. Buna ek ola-
rak, 1991’de Bush yönetimi, ABD başkanlık seçimlerine bir yıl kala Yugoslavya’ya bulaş-
mak istemiyordu.90 Bush yönetimi, Bosna’nın ABD’nin değil, AT’nin işi olduğunu ve bunu 
Avrupalıların halletmesi gerektiğini belirtiyor, ABD’nin Yugoslavya’dan ziyade SSCB ile ilgi-
lenmesi gerektiğini ifade ediyordu.91

Bosna ile beraber, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Washington, ilk defa olarak önemli 
bir güvenlik sorununu tümüyle Avrupalılara bırakmış görünüyordu. Üstelik Avrupalıların ken-
dileri de buradaki sorumluluğu üstlenmek istiyorlardı. Avrupalılar, Yugoslavya’yı ABD’siz, 
kendi başlarına çözebileceklerine inanmışlardı ve Washington da, Soğuk Savaş artık bittiğine 
göre, Yugoslavya işini Avrupalılara bırakabileceğini düşünüyordu.92 Avrupa’nın konunun çö-
zümü ile ilgili net bir siyasi irade gösterememesi sonucunda kriz ile ilgilenmeye başlayan 
ABD, soruna geç müdahale etmiş ve bunun sonucunda Bosna’daki pek çok sivil hayatını 
kaybetmiş ve durum daha da kötüleşmiştir.  

ABD devlet başkanlığı seçimleri sırasında Balkanlar’daki tepkisizliğinden dolayı 
Bush’u eleştiren Clinton, seçildikten sonra vaatlerinin tersine bu tepkisizliği devam 
ettirmiştir. Öyle ki; 1995 ilkbaharında çatışma amacı bulunmayan ve BM yetkisi ile 
uçuşa yasak bölgeleri kontrol etme çabasında olan bir Amerikan F-16’sının Sırplar ta-
rafından düşürülmesi karşısında, ABD yönetimi sesini çıkarmamıştır.93 ABD’yi NATO 
çatısı altında bir askerî müdahale seçeneğine zorlayan şey ise, Ağustos 1995’de 
ABD’nin Bosna’daki müzakerecilerinden üçünün Sırplar tarafından öldürülmesi ol-
muştur.94 İlk defa Bosna’da kayıp veren ABD, bundan sonra askerî seçenek üzerinde 
durmuş ve nitekim 30 Ağustos 1995’de Bosnalı Sırplara yönelik NATO bombardımanı 
başlamıştır. 

BOSNA-HERSEK’TE KUVVET KULLANIMI VE ETKİNLİĞİ 

Bosna-Hersek’teki çatışmayı önlemek için uzun süre etkisiz kalan Batılı devletler, 
1995 yazından itibaren Sırp saldırılarının yoğunlaşması sonucunda askerî müdahale 
seçeneğine daha sıcak bakmışlardır. Bosna’da üç Amerikalının öldürülmesi sonucun-
da daha aktif bir siyaset izlemeye başlayan ABD de, bir anlamda askerî müdahale için 
itici bir güç olmuştur. Bunun sonucunda da BM’nin yetkilendirmesi ile 1995 yılının 
Ağustos sonlarında NATO, Sırp hedeflerine ağır bir hava bombardımanına başlamış 

                                                           
89 Hoeller, a.g.m., <http://www.amcips.org/articles/shoeller.htm>. 
90 Holbrooke, a.g.e., s. 42-47. 
91 Alexander M. Haig, ‘The Question of Humanitarian Intervention’, FPRI Wire, Vol. 9, No. 2, February 2001, 

<http://www. fpri.org/fpriwire/0902,200102.haig.humanitarianintervention.html> (18.05.2005). 
92 Holbrooke, a.g.e., s. 48-50. 
93 Kirkpatrick, a.g.m., s. 18. 
94 Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Y.a.g.e., ss. 21–37.  
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ve bu saldırılar sonucunda Bosnalı Sırplar da barışa yanaşmak zorunda kalmışlardır. 
1994 yılı içerisinde de BM’nin ilân ettiği uçuşa yasak bölgelerden geçen Sırp uçakları-
nı durdurmak için BM’nin yetkilendirmesi ile NATO, Sırp hedeflerine hava saldırıları 
gerçekleştirmiş ancak bu saldırılar kapsam ve sonuçları bakımından oldukça etkisiz 
kalmışlardır. ABD’nin liderliğindeki NATO’nun bu kuvvet kullanımını, ‘insanî müdaha-
le’ olarak nitelendirenler bulunmaktadır. Ancak bu operasyon, BM kararı ile gerçekleş-
tirildiği için artık ‘insanî müdahale’ olmaktan çıkmıştır. Bu tartışmayı daha iyi anlaya-
bilmek için ‘insanî müdahale’ kavramını incelemek gerekmektedir. 

Bosna’da Kuvvet Kullanımı: Bir İnsanî Müdahale Örneği mi? 

İnsanî müdahale, bir devletin bir başka devletin vatandaşlarını, o devletin kendi zul-
münden kurtarmak için, ülkesi dışında münferiden kuvvet kullanmasıdır.95 Yani, bir 
devletin bir başka devlete karşı, buradaki geniş çaplı insan hakları ihlâllerini önlemek 
için kuvvet kullanmasıdır.96 Bosna örneğinde, NATO ve egemen gücü ABD, Bosna’daki 
insan hakları ihlâllerine karşı, kafalarına göre kuvvet kullanmamışlardır; burada BM’nin 
yetkilendirilmesi söz konusudur. Ancak meselâ Kosova olaylarında, BM kararı olma-
dan hareket eden NATO, bu girişimini insanî müdahaleye dayandırarak açıklamaya 
çalışmıştır. Fakat, bu müdahale hukukî değildir çünkü insanî müdahale tarihin hiçbir 
döneminde hukuka uygun olmamıştır.  

BM Anlaşması’nın VII. Bölümünde insan hakları ihlâllerinin ‘uluslararası barışı tehdit 
etmesi’, ‘barışı bozması’ ya da ‘saldırı’ fiili oluşturması halinde BM’ye tasarrufta bulunma 
yetkisi veren hükümler bulunmaktadır. Bölgesel örgütlerin ise, BM yetki vermeden meşru 
müdafaa esası dışında kuvvet kullanmaları düşünülemez.97 Bu açıdan Bosna’da VII. Bölüm 
çerçevesinde hareket eden BM, Bosna’daki insan hakları ihlallerinin uluslararası barış ve 
güvenliği tehdit ettiğine karar vererek, NATO’yu kuvvet kullanma konusunda yetkilendir-
miştir. Bundan dolayı da Bosna’daki kuvvet kullanımı hukuka uygundur ve ‘insanî müda-
hale’ olarak yorumlanamaz.  

1995’de ABD askerlerinin NATO çatısı altında Bosna’ya gönderilmesini, ‘insanî müda-
hale’ olarak izah edenlere göre, Bosna’da, insanî müdahalenin en yoğun biçimi olan ‘ye-
niden inşa etme‘ modeli yaşanmıştır. Bu model, müdahale edilen ülkenin tüm siyasî sis-
temini liberal, demokratik ya da çok kültürlü bir sistem olarak organize etmeyi amaçlar. 
Aslında, Bosna’da yapılan, yeniden inşa etmekten çok yeni bir inşa kurmaktır. Çünkü, 
Bosna’da tarihin hiçbir döneminde liberal-demokratik bir siyasî sistem olmamıştır ve şim-
di bu sistem inşa edilmeye çalışılmaktadır.98  

Bosna’nın bir insanî müdahale örneği olduğunu savunanlar, NATO’nun kendisini 
tehdit eden bir durum olmamasına rağmen, egemen bir devletin yetki alanına giren 
politikaları düzenlemek için, egemen bir devlete saldırdığını söylemektedirler.99 Ancak 
burada göz ardı edilen şey, Bosna’da yaşanan katliamların uluslararası barış ve düzeni 

                                                           
95 Sertaç Hami Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, (Ankara: 

Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003), s.174. 
96 Funda Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Bileşmiş Milletler, (Ankara: Mülkiyeli-

ler Birliği Vakfı Yayınları, 1998), s. 125. 
97 Başeren, a.g.e., s. 177. 
98 James Kurth, ‘Global Intervention: Sheer Ignorance to the Fore’, <http://www.moun.com/Articles/ oct2003/ 10-17-

5.htm> (23.05.2005). 
99 Haig, a.g.m., <http://www.fpri.org/fpriwire/0902.200102.haig. humanitarianintervention.html>. 
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tehdit ettiği ve bu konuda da BM’nin NATO’yu yetkilendirmiş olmasıdır. Sonuçta, her 
ne kadar açıkça belirtilmese de NATO’nun ilk amacı BM’nin kararı doğrultusunda, si-
villerin öldürülmesi ve katliamların durdurulması olmuştur. Hava saldırılarının ilk ama-
cı, Bosna’daki devletin yeniden yapılandırılmasından ziyade, insanların saldırılardan 
zarar görmesini engellemektir.100

Müdahaleyi Hazırlayan Durum ve Şartlar 

Daha önce de ifade edildiği gibi, müdahalenin bu kadar geç gerçekleşmiş olması, duru-
mun daha da ağırlaşmasına ve pek çok sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Bu ka-
dar geç müdahale edilmesinin pek çok nedeni vardır. Mesela, müdahalelerin çoğunda 
‘elektronik popülizm’ gibi bir durum vardır ki; bu da bir insanî felaket çıkana ve medyada 
kanlı görüntülerin verilmesine kadar beklenilmesini, böylece bir başkanın askerî eylem için 
halk desteğini daha kolay sağlamasını içermektedir.101 Bosna örneğinde de bu durum ya-
şanmış; 1995 yılında uluslararası medyada Saraybosna pazaryeri katliamının gösterilme-
sinden sonra, askerî müdahale seçeneği daha fazla konuşulur hale gelmiştir.102 ABD’nin 
olaya tepkisinin incelendiği bölümde müdahalenin gecikme nedenlerinin bir kısmından 
bahsedilmişti. Ancak bu bölüm altında özellikle Clinton’un kuvvet kullanımına ilişkin poli-
tikası ve BM’nin içinde müdahaleye ilişkin yaşanan tartışmalar ele alınacaktır.  

Clinton Yönetimi ve Kuvvet Kullanımı 

Clinton yönetimi, kuvvet kullanımına ilişkin bazı prensipler geliştirmiş ve Şubat 
1995’deki Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde bu prensipler açıklanmıştır. Buna göre, 
kuvvet kullanımına olanak tanıyacak üç çeşit ulusal çıkar bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki; ABD toprağını, vatandaşlarını, müttefiklerini korumak gibi yaşamsal çıkarlardır ki; 
bu çıkarlar söz konusu olduğunda ABD, tek taraflı askerî güç kullanabilecektir. İkinci-
si, sınırlı güç kullanımına neden olacak yaşamsal olmayan ama önemli çıkarlardır. 
Üçüncüsü ise, ABD askerinin minimal risk üstlenmesi koşuluyla sınırlı güç kullanımına 
olanak sağlayacak insanî çıkarlardır.103  

1995’te Bosna’ya yönelik uygulanan politika, Clinton’un çizgisiyle uyumludur. 
Bosna Sırplarına karşı girişilen NATO hava saldırıları, alan olarak geniş fakat zaman ve 
amaç olarak sınırlı kalmış; üzerinde anlaşmaya varılmış bir durumu gözlemlemek ya 
da Avrupalı barış gücünün yerini almak haricindeki durumlarda ABD kara kuvvetlerinin 
bölgeye dâhil olmasına olanak sağlanmamıştır. Ayrıca Clinton, 1995 yılından itibaren 
Bosna operasyonunu, Orta Avrupa’ya istikrar getirmesi bakımından Amerikan çıkarları 
içerisinde tutmaya başlamıştır.104  

                                                           
100 John Langan, ‘Justice or Peace? A Moral Assesment of Humanitarian Intervention in Bosnia’, America, 

Vol: 170, No: 5, 02.12.1994, s. 10. 
101  Haig, a.g.m., <http://www.fpri.org/fpriwire/0902.200102.haig.humanitarianintervention.html>. 
102 Bosna’daki askerî müdahalede medyanın rolü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gregory Kent, ‘Humanitarian 

Agencies, Media and the War against Bosnia: ‘Neutrality’ and Framing Moral Equalisation in A Genocidal War 
of Expansion’, <http://www. jha.ac/articles/a141.pdf> (27.05.2005). 

103 Charles A. Stevenson, ‘The Evolving Clinton Doctrine on The Use of Force’, Armed Forces and Society, 
Vol. 22, No. 4, Summer 1996, ss. 511-536.  

104 Y.a.g.m., ss. 530, 531. Orta ve Doğu Avrupa’daki dengenin sarsılmasından sonra ortaya çıkan jeopolitik boşluk 
alanını doldurmaya kararlı olan ABD, NATO’nun oluşturduğu güvenlik alanı ile Polonya’dan Adriyatik’e inen ku-
şak üzerinde yeni bir dengeleyici stratejik rol üstlenmektedir. Selver, a.g.e., ss. 184, 185.  
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Ancak, daha önce de bahsedildiği gibi, 1995 yılına kadar ABD yönetiminde askerî 
müdahale seçeneğine karşı olumsuz bir tutumun ağırlığını koyduğunu söylemek 
mümkündür. Avrupa’nın Bosna’daki başarısızlığı, bundan dolayı Sırpların giderek ar-
tan saldırıları ve Amerikalı sivillerin öldürülmesi ile medyanın giderek bu katliamlara 
daha çok ağırlık vermesi sonucunda, Clinton askerî müdahale seçeneğine sıcak bak-
mış ve daha önce ABD çıkarları ile bağlantılı görmediği Bosna operasyonunu, Ameri-
kan çıkarları içerisine almaya başlamıştır.  

Özellikle 1994 yılı içerisinde, ABD yönetiminde Bosna Sırplarına karşı askerî girişimde 
bulunma konusunda büyük bir kararsızlık yaşanmıştır. Bu dönemde Kongredeki liderler, 
genelde sınırlı ABD hava saldırılarından yana olmuşlar, pek çok hukukçu ise bu seçeneğin 
karşısında durmuştur. Hukukçulardan Ronald Dellums, BM yetkisi altında bulunan ABD ve 
NATO güçlerinin barışı koruma misyonun ilk kuralını ihlâl etmemesi gerektiğini, yani taraf 
tutmaması ve düşman edinmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Dellums gibi askerî girişime 
karşı çıkan hukukçular, Frank McCloskey gibi Sırplara karşı kuvvet kullanımını savunan 
isimlerle sık sık tartışma içine girmişlerdir.105 Sonuçta bu tartışma, Clinton’un kuvvet kul-
lanılmasına ilişkin baskı yapması ve BM’nin VII. bölüm çerçevesinde yetkilendirdiği NA-
TO’nun, daha ağır hava saldırılarına geçmesine karar verilmesi ile sona ermiştir. 

BM’nin Müdahaleye Bakışı 

BM içerisinde, Bosna’ya yönelik askerî müdahale seçeneğine olumlu bakılmıyordu. 
Özellikle Hollanda, İngiltere, Fransa ve Kanada, Bosna-Hersek’e yönelik askerî bir 
müdahale halinde burada görev yapan 10.000’e yakın barış gücü askerinin hayatının 
tehlikeye düşeceğine inanıyorlardı.106 Bosna’da askerleri risk altında bulunan ülkeler-
den Hollanda, tüm kendi askerleri Bosna’dan çıkıncaya kadar hava saldırılarına izin ver-
meyi reddediyordu.107 Yunanistan, ulusal çıkarları gereği Balkanlar’da yapılacak bir müda-
halenin krizi daha da büyüteceğini savunmaktaydı. Ayrıca BM ve kuruluşun Genel Sekrete-
ri Gali, Bosna Hersek gibi önemli bir ihtilafta tüm yetkileri NATO’ya devrederek, devre dışı 
kalmak istemiyor ve öncü rolüne, diğer NATO üyesi olmayan ülkelerden de destek alarak 
devam etmek istiyordu.108  

Pek çok BM barış gücü görevlisi duyarlı durumda kaldığı için, bombalama başlar-
ken bile kaygılar, hatta muhalefet derindi. Washington’un yeni oluşan kararlılığı olma-
sa, Avrupalılar bombalama projesini iptal eder ya da çapını çok küçültürlerdi. BM içe-
risinde müdahale konusunda ABD ile en çok işbirliği yapan, Kofi Annan olmuştu. 
Washington’a yardım ederek, bir yıl sonra Gali’nin yerine Genel Sekreter seçilmesi 
aşamasında, ABD’nin onu desteklemesini sağlamıştı.109  

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra gerçekleşen BM müzakerelerinde ilk günden iti-
baren, Güvenlik Konseyi düzenlemelerinin katı retoriği ile kelimeleri eyleme çevirme isteği 
arasında açık bir zıtlık oluşmuştur. Bunun nedeni, farklı BM aktiviteleri için farklı görevleri 
ortaya koyan BM Şartı’nın VI. ve VII. bölümleri arasındaki farklılıktır.110 BM Şartı’nın VI. bö-

                                                           
105  Doherty, a.g.m., s. 906. 
106  Selver, a.g.e., s. 140. 
107  Holbrooke, a.g.e., s. 96. 
108  Selver, a.g.e., ss. 140, 141. 
109  Holbrooke, a.g.e., ss. 131, 132. 
110  Suterwalla, a.g.m., s. 9. 
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lümünde, uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözümlenmesi ele alınmıştır.111 VII. bölümde 
ise, Güvenlik Konseyi’ne barışı tehdit edecek bir şekilde bir ülkede insan hakları ihlâli olup 
olmadığını belirleme ve bu ihlâlleri sona erdirmek için askerî eyleme izin verme hakkı ve-
rilmiştir.112 Her ne kadar, Bosna hakkındaki Güvenlik Konseyi kararları, VI. bölüme karşı 
gelerek, BM güçlerine VII. bölüm çerçevesinde güç kullanma yetkisini verse de, bu kararlar 
tam olarak uygulanamamış ve BM bir anlamda VII. bölüm çerçevesindeki eylemlerden geri 
çekilerek, VI. bölüm çerçevesinde hareket etmiştir. Meselâ, Güvenlik Konseyi’nin insanî 
yardım dağıtılmasını sağlamak için güç kullanımına izin veren, Ağustos 1992’deki 770 sayı-
lı kararı uygulanmamış; Mayıs ve Haziran 1993’de kabul edilen ve güvenli bölgelerin güçle 
savunulmasına olanak sağlayan 824 ve 826 sayılı kararlar ise ancak uzun bir süre sonra 
uygulanabilmiştir.113 Sonuçta, BM içerisinde kuvvet kullanımına ilişkin kararlar alınsa da, 
bu kararların uygulanmasında başarısız kalınmıştır. 

Müdahalenin Niteliği ve Etkinliği 

BM Anlaşması’nın VII. bölümünde yer alan 39. madde, barışın tehdidi, bozulması ve 
saldırı durumunda Güvenlik Konseyi’ne bunu saptama ve gerekli tavsiyelerde bulun-
ma ya da Anlaşmanın 41. ve 42. maddeleri gereğince alınacak önlemleri kararlaştırma 
yetkisi vermiştir.114 39. maddede belirlenen durumlardan birisinin gerçekleştiğine ka-
rar veren Güvenlik Konseyi, ya 41. maddede belirtilen ve kuvvet kullanma içermeyen 
yollara başvurmaya karar verebilir ya da 42 .madde uyarınca hava, kara ve deniz kuv-
vetleri aracılığıyla kuvvet kullanılmasını içeren her türlü girişimde bulunabilir. Eğer 
Güvenlik Konseyi 42. madde doğrultusunda kuvvet kullanımını içeren tedbirlere baş-
vurma kararı alırsa, kendine ait bir askerî gücü olmadığından dolayı üye devletlerin 
BM emrine kuvvet vermelerini talep edebilir. Bunun yanında BM, zorlayıcı tedbirlerin 
uygulanması için bölgesel örgütleri de kullanabilir.115 BM Anlaşmasının 53. maddesi, 
Güvenlik Konseyi’nin kendi yetkisindeki zorlama önlemlerini uygulamak için bölgesel 
örgütlerden yararlanabileceğini söylemekte ama Güvenlik Konseyi’nin izini olmadan 
bu örgütler uyarınca zorlama önlemlerinin uygulanamayacağını belirtmektedir.116

Bosna-Hersek’e yönelik NATO müdahalesi, BM’nin yukarıda belirtilen 39. madde uya-
rınca Bosna’daki çatışmanın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini kabul etmesi ve 
bu çatışmayı durdurmak için Anlaşmanın 42. ve 53. maddelerine dayanarak, NATO’ya BM 
adına kuvvet kullanma yetkisi vermesi sonucunda gerçekleşmiştir. Yani BM kararı doğrul-
tusunda gerçekleştiği için bu müdahale, hukuka uygundur. NATO müdahalesine zemin 
hazırlayan, Güvenlik Konseyi’nin 816 ve 836 sayılı kararlarıdır. Güvenlik Konseyi 31 Mart 
1993 tarihinde kabul ettiği 816 sayılı karar ile üye ülkeleri ‘bölgesel örgütler aracılığıyla ve-
ya kendi başlarına Bosna Hersek hava sahası ihlallerine karşı gerekli önlemleri almaya’ 
yetkili kılmıştır. NATO’nun 12 Nisan 1993’de başlattığı operasyonun zemini de bu karara 
dayanmaktadır.117 Güvenlik Konseyi’nin 4 Nisan 1993’de aldığı 836 sayılı karar ise, üye ül-
kelere güvenli bölgelerde, UNPROFOR’u görevlerini ifa ederken desteklemek amacıyla, 
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117  Ülkü Demirtürk Demirdöğen, ‘Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları ve Güç Kullanma Olgusu 

(1946–1996)’, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 11, 2006, s. 250. 

20 



Bosna Hersek’te Gerçekleştirilen Askeri Müdahalenin Uluslararası Hukuktaki Yeri 

hava gücünü kullanarak gerekli önlemleri alma yetkisi vermiştir. Bu karara dayanarak NA-
TO, 10-11 Nisan 1994 tarihlerinde iki havadan destek operasyonu düzenleyerek Goradze 
bölgesindeki Bosnalı Sırp mevzilerini hedef almıştır.118 Ancak bu görev doğrultusunda 
NATO, Ağustos 1995’e kadar dar kapsamlı operasyonlarda bulunmuş ve sınırlı bir kuvvet 
kullanımı gerçekleştirmiştir. 1995 Ağustosunda başlayan NATO’nun yoğun hava saldırıları, 
tekrar bu 836 sayılı karara dayandırılmıştır.119

BM içerisinde üye devletler arasında uzlaşma kolay sağlanamadığı için Ağustos 
1995’deki yoğun hava saldırıları öncesinde ayrı bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkartı-
lamamıştır. Bu noktada, BM Genel Sekreteri Gali’nin yardımcısı ve barış gücü operas-
yonlarından sorumlu olan Kofi Annan, BM’nin NATO’yu ağır hava saldırıları konusun-
da yetkilendirmesinde önemli bir rol oynamıştır. 29 Ağustos 1995 tarihinde Annan, 
BM sivil yetkilileriyle askerî komutanlarına, Bosna hava saldırılarını veto etme hakları-
nı bir süre için askıya alma talimatı verdiğini ABD’ye bildirmiş; böylece savaş başladı-
ğından itibaren ilk defa, hava saldırıları alma kararı yalnızca NATO’nun ve dolayısıyla 
ABD’nin eline geçmiştir.120  

Oysa ki bu zamana kadar güvenli bölgelerin korunması için kuvvet kullanımı konu-
sunda BM ve NATO’nun birlikte karar almasını gerektiren ‘iki anahtar’ düzenlemesi 
yürürlükteydi. Bu düzenlemeye göre, her iki örgüt de diğerinin hava gücü kullanımını 
veto etme hakkına sahipti.121 Bu ise, kuvvet kullanma konusunda farklı görüşlere sa-
hip NATO ile BM arasında anlaşmazlığın doğmasına ve her iki örgütün de kendi üs-
tünlüğünü kabul ettirme çabası içine girmesine neden oluyordu.122 Hem bu anlaşmaz-
lık hem de BM’nin NATO’yu harekete geçirme konusundaki geciktirme politikası, 
1995 Ağustosuna kadar gerçekleştirilen operasyonların başarısızlıkla sonuçlanmasının 
nedenleri arasında yer almıştır. 

NATO’yu Güvenlik Konseyi’nin 836 sayılı kararı ile kuvvet kullanma konusunda yetki-
lendiren BM, getirdiği ‘iki anahtar’ düzenlemesi ile bu yetkiyi sınırlandırmış; NATO’nun 
olası askerî müdahalelerinin idaresini kendi üzerine almış ve onayı olmadan NATO’nun 
harekete geçmesini engellemişti. Ancak 1995 Ağustosunda Annan’ın çabaları sonucu ‘iki 
anahtar’ mekanizması ortadan kalkmış ve kuvvet kullanma yetkisi tamamen NATO’ya bı-
rakılmıştır. Bazı hukukçulara göre, 1995 Ağustosundaki askerî müdahalenin NATO’nun 
idaresi altında gerçekleşmiş olması, müdahalelerin sadece BM kontrolü altında gerçek-
leşmesine izin veren BM Şartı’nı ihlal etmektedir.123 Ancak, sonuçta müdahaleyi NATO 
idaresine bırakan da yine BM’nin kendisidir.  

Bosna’daki NATO’nun askerî müdahalesi, ‘haklı savaş doktrini’ açısından da ince-
lenmektedir. Haklı savaş doktrini savaş etiğini iki açıdan yargılamaktadır. Bunlar, ‘jus 
ad bellum’ yani savaşın açılması ile ilgili kurallar ve ‘jus in bello’ yani savaşın yürütül-
mesi ile ilgili uygulanacak kurallardır.124  
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‘Jus ad bellum’ kriterlerinden ilki, haklı sebebin varolmasıdır. Savaş açılmasındaki 
haklı sebep genelde, masum insanların yaşamını korumaktır. Bosna’da soykırım su-
çu işleyen Bosnalı Sırp milislere karşı gerçekleşen NATO müdahalesi, Bosnalı Müslü-
manların toplu bir soykırıma uğramasını önlemek için yapılmış ve bu nedenden dolayı 
da haklı sebebe dayanmıştır. Kriterlerden ikincisi, savaşın yasal bir otorite tarafından 
başlatılması gereğidir. Yasal otorite kriterine göre savaş, özel ordular tarafından de-
ğil, egemen devletler ya da uluslararası kurumlar tarafından yürütülmelidir. Bu kriter 
Bosna’da uygulanmıştır, çünkü burada müdahaleyi yürütenler, BM ve NATO otoritesi 
altındaki üye devletler olmuşlardır. Üçüncü kriter, savaşın son çare olması gerektiği-
dir. Son çare kriteri, şiddeti dindirmeye yönelik tüm çabaların tüketilmesinden sonra 
askerî tedbirlere başvurulmasını öngörmektedir. Bu kriter Bosna’da karşılanmış, hatta 
askerî müdahale için oldukça geç kalınmıştır. Uluslararası toplum, 1995’teki NATO 
bombardımanlarından önce insanî yardım dağıtılması, güvenli bölgeler oluşturulması, 
çeşitli barış planlarının hazırlanması gibi şiddet içermeyen pek çok girişimde bulun-
muştur; ancak bu girişimler, savaşı durdurmada başarısız olmuşlardır.  

Savaşa başvurulmasına ilişkin diğer bir kriter, orantılılık kriteridir. Bu kriter, savaş-
tan sağlanacak toplam fayda ile toplam zararın karşılaştırılmasını gerektirmektedir. Eğer 
bir savaş çok yıkıcıysa, karşısında sağlanacak fayda yüksek olmalıdır. Bosna’da  soykı-
rımı durdurmak için Sırp mevzileri bombalanmış, bombalamada çok az Sırp ölmüş ve 
ölenlerin neredeyse hepsi savaşan askerler olmuştur. NATO, pek çok sivil kayba yol aç-
tığı Kosova operasyonunun tersine, Bosna’da Sırp sivil yerleşim bölgelerini bombala-
mamıştır. Sonuçta, Bosna’daki askerî müdahale, aşırı kayba yol açmadan Bosna’da 
ölümleri durdurmuş ve bu açıdan orantılılık kriterini karşılamıştır. Beşinci kriter, makul 
bir başarı şansının olması gerekliliğidir. Bu kriter de Bosna’da karşılanmıştır, çünkü 
Sırp ordusu karşısında Bosnalı Müslümanlara yardım eden bir NATO gücünün başarı 
şansı her zaman bulunmaktaydı. Altıncı kriter, doğru niyet kriteridir. Bu kriter, haklı se-
bep var ise, savaşın amacının tek taraflı bir kazanç olmaması gerektiğidir. Bu da tüm ta-
rafların dahil olduğu barış ve uzlaşmanın sağlanması anlamına gelmektedir. Bosna’daki 
uluslararası müdahale ile doğru niyet kriteri test edilmiş ve SFOR’un devam eden so-
rumluluğu ile doğru niyet gösterilmiştir.125 Yukarıda da görüldüğü üzere, ‘jus ad 
bellum’un bu altı kriterinin Bosna’da karşılandığını söylemek mümkündür. 

Ancak ‘jus ad bellum’a bağlı bir kriter daha vardır ki; bu kritere Bosna müdahalesinde 
rastlanamamıştır. Savaş açıkça ilân edilmeli, savaşı başlatanın hedefi, savaşı önlemek için 
ileri sürülen koşullar belirtilmelidir.126 Savaş amaçlarının bildirilmesi kriteri, savaşın 
resmi bir deklarasyonunu ya da en azından savaş amaçlarının kamuya duyurulmasını 
içermektedir. NATO, 1995’de Bosnalı Sırpları bombalamaya başladığı zaman, tek amacı 
Sırpları savaşa son vermeye zorlamak ve ateşkes görüşmelerine başlamak mıydı, yoksa 
Bosna’yı tek bir devlet altında çokkültürlü bir toplum olarak yeniden mi inşa etmek isti-
yordu? Amaçların tam olarak belirtilmemesinden dolayı, Bosna müdahalesinde bu kriterin 
karşılandığını söylemek zordur.127  

‘Jus in bello’, yani savaşın yürütülmesine ilişkin kurallar, sivillere zarar verilmemesi (ay-
rımcılık) ve aşırı güç kullanılmaması (orantılılık) şeklindedir. NATO hava müdahalesi, ay-
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rımcılık ve orantılılık prensibini karşılamaktadır. Sadece askerî hedeflerin vurulması ve çok 
az sivilin zarar görmesi açıkça ayrımcılık ilkesinin uygulandığını göstermektedir. Askerî he-
defler kısa bir süre içinde düşmüşler, Bosnalı Sırplara karşı toplu bir misilleme uygulan-
mamış ve Sırpları görüşme masasına getirmek için yeterli derecede sınırlandırılmış güç 
kullanılmıştır. Sonuç olarak, Bosna’daki askerî müdahale, ‘jus in bello’ kriterlerini karşıla-
mış ve savaşı sona erdirmiştir.128  

Aslına bakılırsa, Bosna’daki müdahalenin ‘haklı savaş’ doktrinindeki kriterlere uygun 
olup olmamasının bir önemi de yoktur. Çünkü söz konusu kriterler, kuvvet kullanmanın 
yasak olmadığı dönemlerde oluşturulmuş ve BM Şartı ile her türlü kuvvet kullanımının 
yasaklanması sonucu geçerliliğini yitirmiştir. Daha doğrusu 1945 sonrasında ‘jus ad 
bellum’ yani kuvvete başvurmaya ilişkin tek kriter meşru müdafaa hakkı olmuştur. Bir 
başka ifadeyle, kuvvet kullanma yasağının tek istisnası meşru müdafaa haline gelmiştir. 
BM Şartı ile beraber, bir taraftan devletler meşru müdafaa durumu istisna kalmak üzere 
kuvvet kullanma yetkisini terk ederlerken, diğer yandan münhasıran kuvvet kullanma 
yetkisiyle donatılmış merkezi bir otorite yaratmışlardır ki bu otorite de BM’nin kendisi-
dir. O yüzden NATO’nun askerî müdahalesinde önemli olan ‘haklı savaş’ kriterlerine de-
ğil, yapılageliş haline dönüşmüş olan BM Şartı’na uygun olmasıdır. Yukarıda da ifade 
edildiği gibi bu müdahale, BM Şartı’nın ilgili maddeleri uyarınca alınan BM Güvenlik 
Konseyi kararlarına uygundur ve bundan dolayı da hukukidir.  

30 Ağustos gecesi gerçekleşen, ‘Kararlı Kuvvet’ operasyonunda, İtalya’daki üsler-
den ve Adriyatik’te demirlemiş bulunan Theodore Roosevelt uçak gemisinden hava-
lanan 60’ı aşkın uçak, Saraybosna çevresindeki Bosna Sırp mevzilerini vurmuş; bu, 
NATO tarihinde o zamana kadarki en büyük askerî eylem olmuştur. Daha önceki hava 
saldırılarında, BM ile NATO kendilerini sınırlamış, yalnızca Sırpların yerden havaya ro-
ket mevzilerini ya da tek tek tanklarını hedef almaya özen göstermişken, bu sefer çok 
farklı olarak, masif saldırılara yönelmiştir.129 30 Ağustosta başlayan NATO harekâtı, 11 
gün sürmüş ve Bosna’daki Sırp askerî hedeflerine yönelik 3500 sefer düzenlenmiştir. 
38000 sefer ile 78 gün süren Kosova operasyonu ile karşılaştırıldığında, Bosna hava 
harekâtı yumuşak ve etkili olmuştur. Çok az sayıda Sırp hayatını kaybetmiş, hedefler 
genelde cephane depoları ve NATO saldırılarının başlayacağını bilen Sırp askerlerinin 
bıraktığı ağır silâh parçaları olmuştur.130 Ancak, az bir kayıpla sonlanan Bosna harekâ-
tının, zamanlama açısından başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Müdahale-
nin bu kadar geç gerçekleşmiş olması, pek çok sivilin yaşamını kaybetmesine, kentle-
rin harap olmasına ve büyük bir kısım Bosnalının göç etmesine yol açmıştır.  

Sonuçta, bu askerî müdahale ile, ABD bir kez daha üstünlüğünü kanıtlamış ve Av-
rupa devletlerinin zayıflığı ortaya çıkmıştır. Amerikalı köşe yazarı William Pfaff’a göre, 
ABD Bosna- Hersek krizi ile Avrupa’nın lideri olduğunu kanıtlamıştır. Bush yönetimi 
de, Clinton yönetimi de, Avrupa hükümetlerini Avrupa liderliğini üstlenme yolunda 
teşvik etmişler ancak Avrupalılar başarılı olamamışlardır.131 ABD’nin 1995 yılında ger-
çekleştirdiği çabalar ve NATO’yu harekete geçirmesi sonucunda ancak, bu askerî mü-
dahale gerçekleşebilmiştir. 
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SONUÇ 

Bosna-Hersek çatışmasını Avrupa’nın iç işi olarak gören ve bu sorunu Avrupalıların 
sorumluluğuna bırakan ABD, ilk başlarda Bosna-Hersek’i çıkarları açısından önemli 
görmemiş ve bu sorunun dışında kalmayı yeğlemiştir. Bu konuda Bush yönetimini 
eleştiren Clinton da, iktidara gelince soruna yönelik ABD’nin tepkisizliğini uzunca bir 
süre devam ettirmiş; ancak Avrupalıların başarısız kalmaları, Sırpların saldırılarını git-
tikçe arttırmaları, 1995’den itibaren kanlı görüntülerin medyada daha fazla yer alması 
ve ABD’li diplomatların Bosna’da hayatlarını kaybetmesi ile beraber ABD yönetimi, 
daha aktif bir politika izlemeye ve askerî müdahale konusunda baskı yapmaya başla-
mıştır. 

Avrupa devletleri ise, artan Sırp saldırıları karşısında yapılacak ağır bir müdahale-
nin oradaki barış gücü askerlerinin hayatını tehlikeye atacağını düşünmüş ve askerî 
müdahale seçeneğine karşı daha temkinli yaklaşmışlardır. BM içerisinde bu konuda 
bir uzlaşma sağlanmasının zorluğundan dolayı, 1995 Ağustosundaki NATO hava sal-
dırılarından önce ayrı bir Güvenlik Konseyi kararı çıkartılmamış, bu saldırılar Konsey’in 
güvenli bölgelerin savunulmasında NATO’ya havadan koruma yetkisi veren, 1993 ta-
rihli 836 sayılı kararına dayandırılmıştır. Ayrıca, 29 Ağustos 1995 tarihinde BM Genel 
Sekreter Yardımcısı Kofi  Annan, BM sivil yetkilileri ile askerî komutanlarının Bosna 
hava saldırılarını veto etme haklarını bir süre için askıya almış ve böylece hava saldırı-
ları alma kararı yalnızca NATO’nun ve dolayısıyla ABD’nin eline geçmiştir. Sonuçta, 
NATO’nun müdahalesi bir BM kararına dayandırıldığı için hukuka uygundur. 

Ancak, NATO müdahalesini, hukuka aykırı nitelikteki ‘insanî müdahale’ kapsamı 
içine sokanlar bulunmaktadır. Eğer Kosova operasyonunda olduğu gibi, Bosna’daki 
NATO müdahalesi bir BM kararına dayanmamış olsaydı bu, insanî müdahale olarak 
tanımlanabilir ve hukuka aykırı olurdu. Ancak Bosna’daki müdahalede, BM’nin Bos-
na’daki insan hakları ihlâllerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği sonucuna 
varması ile VII. bölüm kapsamında NATO’ya güç kullanma yetkisi vermesi söz konu-
sudur. 

1995 Ağustosunda başlayan NATO askerî müdahalesi, NATO tarihinde o zamana 
kadarki en büyük askerî eylem olmuş; daha önceki hava saldırılarında NATO, BM di-
rektifleri doğrultusunda kendisini sınırlamışken, ‘iki anahtar’ düzenlemesinin de orta-
dan kaldırılmasıyla NATO, BM kısıtlaması olmadan masif saldırılara yönelmiştir. Ancak 
Kosova operasyonu ile karşılaştırıldığında, Bosna hava harekâtı oldukça yumuşak 
geçmiş, çok az Sırp hayatını kaybetmiş ve ölenlerin neredeyse hepsi savaşan askerler 
olmuştur. NATO, pek çok sivil kayba yol açtığı Kosova operasyonunun tersine, Bos-
na’da Sırp sivil yerleşim bölgelerini bombalamamıştır. Fakat az bir kayıpla sonlanan 
Bosna harekâtının, zamanlama açısından başarılı olduğunu söylemek mümkün değil-
dir. Müdahalenin bu kadar geç gerçekleşmiş olması, pek çok sivilin yaşamını kaybet-
mesine, kentlerin harap olmasına ve büyük bir kısım Bosnalının göç etmesine yol aç-
mıştır. Yine de Bosna’daki NATO harekatının hem barışın sağlanmasında, hem de BM 
ile NATO arasındaki ilişkilerin gelişiminde önemli bir rol oynadığı yadsınamaz bir ger-
çektir. 
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