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8. 2. 

1990 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER



8. 2. 1. SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin

Bağımsızlıklarına Kavuşması

SSCB’nin Dağılması

 Soğuk Savaş’ın taraflarından birisi olan 

Doğu Bloku ve bu blokun lider ülkesi 

SSCB, XX. yüzyıl son çeyreğinde siyasi ve 

ekonomik olarak sorunlar yaşamaya başladı. 

Batı Bloku ile küresel siyaset sahasında 

girişilen güç yarışı, Sovyet sistemini işlemez 

hâle getirdi. Bu süreçte nükleer silahlanma 

ve Yıldız Savaşları adı verilen uzay 

çalışmaları SSCB ekonomisini olumsuz 

etkiledi.



SSCB sisteminin çıkmaza girmesi, Doğu Bloku’nun diğer ülkelerine 

de yansıdı. Ekonomide ve sistemde yaşanan sorunlar, SSCB’nin 

diğer Doğu Bloku ülkeleri üzerinde kurduğu siyasi ve askerî 

otoriteyi sarstı. Bu durum SSCB’nin uydu devletleri kabul edilen 

diğer sosyalist ülkelerin kamuoyunda daha fazla özgürlük taleplerine 

yol açtı.



 SSCB yönetimi, 1987’de Devlet Başkanı Gorbaçov’un açıkladığı Glasnost ve 

Perestroika (Perestroyka) programlarıyla, Sovyet sisteminde şeffaflığa ve 

yeniden yapılanmaya gidileceğini ilan etti. Böylece demokratik 

uygulamalarla totaliter yapı gevşetilerek toplumsal hareketlerin yatıştırılması 

hedefleniyordu. Ayrıca devlet denetimindeki sosyalist ekonomi anlayışının 

yumuşatılarak ekonominin canlandırılması düşünülüyordu. Bu adımlar 

atılarak Sovyet sistemindeki sorunların aşılacağı ve uluslararası sahada ABD 

ile rekabetin sürdürülebileceği öngörülüyordu.



SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, ortaya koyduğu Perestroika

düşüncesiyle ile tıkanan siyasi sistemi ve devlet teşkilatını yeniden 

düzenlenmek istedi. Fakat diğer yandan SSCB’yi oluşturan 

cumhuriyetlerde SSCB’den ayrılmaya yönelik eğilimler güçlendi.



 Bu sorunu aşmak için Gorbaçov, 1990’da “Egemen Devletler Birliği 

Antlaşması” adımını attı. Böylece SSCB’den ayrılmaya yönelik eğilimlerin 

gücü azaltılacak ve hatta SSCB’yi oluşturan devletler arasında daha sıkı bir 

yapı kurulacaktı. Bu doğrultuda Egemen Devletler Birliği Antlaşması 

imzalanması kararlaştırıldı. Bu adımı SSCB’nin geleceği açısından iyi 

görmeyen ordu içindeki bazı komutanlar Gorbaçov’a karşı bir darbe yaptı. 



SSCB’nin en büyük cumhuriyeti olan 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris

Yeltsin, darbeyi yapanlara karşı halkı 

direnmeye çağırdı. Yeltsin’in çağrısıyla 

halk darbecilere karşı koydu. Aynı 

zamanda Batılı devletler de Yeltsin’e 

destek verdi. Kısa süre sonra darbe 

yapanlar dağılmak zorunda kaldı. Olayın 

hemen ardından SSCB yapısı içinde yer 

alan devletlerin tamamına yakını, 

bağımsızlıklarını ilan ettiler. 



19 Ağustos 1991’de Kremlin Sarayı’na SSCB bayrağı yerine Çarlık 

Dönemi’nde kullanılan Rus bayrağının çekilmesi ve ardından 

Sovyet Komünist Partisinin faaliyetlerine son verilmesiyle SSCB 

resmen dağıldı.



Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye

 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

dağılmasıyla birlikte Orta Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını 

kazandı. Türkiye, bu süreçte bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri’ni 

tanıyan ilk ülke oldu. Bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Türkmenistan, 

Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan ile Türkiye’nin ortak bir dile, ortak 

bir hafıza ve ortak bir kültüre sahip olması bu devletlerle olan ikili ve 

bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır.



Türkiye, SSCB’nin dağılması sonrasından sonraki süreçte Orta 

Asya’da bağımsızlıklarını kazanan ülkelerdeki Türkler için sosyal, 

ekonomik ve kültürel alanda birçok çalışma yapma gereği duymuştur. 

İlk zamanlarda Türk Cumhuriyetleri’ne kısa vadeli yardımlar 

yapılmıştır. 



Daha sonra yapılan yardımların zaman içinde uzun dönemli projelere 

ve kalkınma merkezli iş birliği çalışmalarına dönüşmesi 

planlanmıştır. Böylece bölgede yapılacak tüm bu faaliyetleri ve dış 

politika önceliklerini uygulayacak, koordine edecek organizasyonlara 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda gerek resmî gerekse sivil 

kuruluşlar kurularak bu faaliyetler sürdürülmüştür.



 Türkiye’nin SSCB sonrası dönemde Orta Asya ve Kafkasya’da yapılacak 

faaliyetleri ve dış politika önceliklerini uygulayacak, koordine edecek bir 

organizasyon ihtiyacı doğrultusunda 1992’de Dışişleri Bakanlığına bağlı 

olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

kurulmuştur. TİKA, 1999 yılında başbakanlığa bağlanarak faaliyetlerini 

sürdürmüştür. Türkiye’nin, TİKA aracılığı ile dost, kardeş ve akraba 

ülkelere yönelik olarak yaptığı çalışmaların temelinde, bir barış kuşağı 

oluşturma çabası bulunmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)



SSCB sonrası süreçte TİKA’nın Türk Cumhuriyetlerindeki hedefi; bu 

ülkelerin kendi sosyal yapısını kurması, kendi kimliğini sağlıklı bir 

şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi haklarını geliştirmesi, teknik 

altyapı konusunda eksiklerini giderebilmesi konularında destek 

vermekti. Bu süreçte eğitim, sağlık, yenileme, tarımsal kalkınma, 

maliye, turizm ve sanayi alanında birçok proje ve faaliyet TİKA 

tarafından gerçekleştirildi.



1995’e kadar Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde ekonomik, 

sosyal ve kültürel faaliyetler 

yürüten TİKA, o tarihten itibaren 

eğitim ve kültürel iş birliği 

çalışmalarına ağırlık verdi. 

Özellikle okullar, kütüphaneler, 

laboratuvarlar inşa edildi; 

üniversitelere teknik donanım 

yardımları yapıldı.



TİKA, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 2000’li yıllardan 

itibaren faaliyet coğrafyasını genişletti. Türkiye’nin izlediği aktif 

ve ilkeli dış politikaya bağlı olarak TİKA’nın çalışma yaptığı 

ülkelerin sayısı her geçen gün arttı.



 6 Nisan 2010’da başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu 

olarak Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmuştur. 

Kurumun görevi; yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, kardeş toplulukların ve 

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerin çalışmalarını 

koordine etmek; bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri 

geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Kurumun çalışmalarıyla yurtdışında 

yaşayan Türk vatandaşlarıyla ve kardeş topluluklarla ilişkiler güçlendirilmiştir. 

Bu ilişkilerin sağlamlaştırılmasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar daha 

öne çıkarılmıştır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı



4 Aralık 1995’te gerçekleştirilen seçimlerde Refah Partisinin birinci 

parti çıkmasına rağmen hükûmeti kurma görevi, Anavatan Partisi 

(ANAP) ve Doğru Yol Partisi koalisyonuna verildi ve yeni hükûmet 

kuruldu. Fakat kurulan hükûmetinin kısa bir sürede başarısız 

olmasının ardından Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi arasında yeni 

bir koalisyon kuruldu.



 Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

 Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 1993’te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu 

antlaşma ile kurulmuştur. TÜRKSOY’un kuruluş amacı Türk halklarının gönül 

birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere 

aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktır. 



 TÜRKSOY’un 6 kurucu üyesi ile beraber 8 tane de gözlemci üyesi 

bulunmaktadır. Nevruz kutlamaları, TÜRKSOY’un geleneksel etkinliklerinin 

başında gelir. Sanatsal buluşmalar kapsamında her yıl Türk dünyasından 

fotoğrafçılar, ressamlar, opera sanatçıları, şairler, medya mensupları, tiyatro 

grupları, dans ve müzik toplulukları TÜRKSOY tarafından düzenlenen 

etkinliklerle bir araya getirilmektedir.



 Yunus Emre Enstitüsü

 Yunus Emre Vakfı, Türkiye’nin diğer ülkeler ile 

kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek 

amacıyla 2007’de kurulmuş bir kamu vakfıdır. 

Kurumun görevi aşağıdaki gibidir:

 1. Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını 

dünyaya tanıtmak,

 2. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine 

sunmak,

 3. Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak 

isteyenlere yurt dışında hizmet vermek. 2007’de yasa 

ile kurulan ve 2009’da faaliyetlerine başlayan Yunus 

Emre Enstitüsünün yurt dışında 40’tan fazla kültür 

merkezi bulunmaktadır.



 Kültür merkezlerinde verilen 

Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı 

ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla 

yapılan iş birlikleri ile Türkoloji 

bölümleri ve Türkçe öğretimi 

desteklenmektedir. Kültür 

merkezleri aracılığıyla Türk kültür 

ve sanatını tanıtmak amacıyla 

birçok etkinlik düzenlenmekte, 

ulusal veya uluslararası 

etkinliklerde Türkiye temsil 

edilmektedir.



Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Kırım Türk’ü düşünür İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, 

fikirde, işte birlik” ilkesini yaşama geçirmek için Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından 

kurulmuştur. Vakıf, çalışmalarıyla Türk Dünyası’nı Kültürel anlamda iş birliğine 

kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu amaçla Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk 

Dünyası’nın stratejik noktalarında eğitim kurumları açmıştır. Bu kurumlar, 

kuruldukları ülkelerin insan gücü ihtiyaçlarını gidermeye yönelmişlerdir. Bunların 

yanı sıra Türk Dünyası ile ortak düzenlenen kültür kurultayları, gençlik ve çocuk 

şölenleri de vakfın faaliyetleri arasındadır.



 Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren çağdaş medeniyetler seviyesine 

ulaşma yolunda uluslararası gelişmeleri yakından takip etmiştir. Bu amaçla OECD 

(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ve NATO gibi uluslararası teşkilatlara 

üye olunmuştur. Yine bu doğrultuda II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa için bir 

barış ve iş birliği projesi olarak nitelendirilen Avrupa Ekonomik Topluluğunun 

(AET) 1957’de kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da 

topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur.

8. 2. 2. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye



AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu 

kabul ederek üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak 

bir ortaklık antlaşması imzalanmasını önermiştir. Söz konusu 

antlaşma 12 Eylül 1963’te imzalanmış ve 1 Aralık 1964’te 

yürürlüğe girmiştir. Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Birliği 

ilişkilerinin hukuki temelini oluşturmaktadır. 



Türkiye’nin AET’ye uyum süreci antlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 

Aralık 1964 itibarıyla başlamıştır. Bu dönem taraflar arasındaki 

ekonomik farklılıkları azaltmaya yönelik çalışmalar içerdiği için 

“Hazırlık Dönemi” olarak adlandırılmıştır.



 Türkiye-AB ilişkileri, 1970’li yılların başından 1980’lerin ikinci 

yarısına kadar Türkiye’de yaşanan siyasi ve ekonomik nedenlerden 

dolayı istikrarsız bir süreç yaşamıştır. 12 Eylül 1980 Askerî 

Darbesi’nin ardından AB ile ilişkiler resmen askıya alınmıştır. 

1983’te Türkiye’de sivil idarenin yeniden kurulmasıyla Türkiye dışa 

açılma sürecine girmiştir. Böylece 12 Eylül 1980’den itibaren 

dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkileri yeniden başlamıştır.



 AET, 1991 Maastricht (Mastrikt) Antlaşması ile resmen Avrupa Birliği (AB) adını 

almıştır. (1993’te yürürlüğe girmiştir) Yeniden başlayan ilişkiler sonucu 5 Mart 

1995’de yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca, Türkiye ile AB 

arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. 10-11 Aralık 1999’da 

yapılan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye adaylığı resmen onaylanmış ve diğer 

aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.



Türkiye adaylık sürecinde AB ile üyelik 

müzakerelerinin devam etmesi için ön 

şart olarak belirlenen siyasi kriterlerin 

karşılanmasına yönelik uyum yasası 

paketlerini meclisten geçirmiştir. Temel 

hak ve özgürlüklerin kapsamını 

genişleten demokrasi, hukukun 

üstünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, 

insan hakları gibi alanlarda mevcut 

düzenlemeleri güçlendiren ve güvence 

altına alan reformlar yapılmıştır.



17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde, AB-Türkiye ilişkilerinde bir 

dönüm noktası daha yaşanmış ve zirvede Türkiye’nin siyasi kriterleri 

yeteri ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005’te üyelik 

müzakerelerine başlanması kararı alınmıştır. Günümüzde de 

müzakereler hâlâ devam etmektedir. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti 

siyasi sisteminde Avrupa Birliği bakanlığı da kurulmuştur.



Bosna Savaşı, 1 Mart 1992’den 14 Aralık 1995’e kadar sürmüş olan bir 

savaştır. Bosna Savaşı, 1945’te Balkanlarda kurulan Yugoslavya 

Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından çıkmıştır. Yugoslavya Devleti; 

Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Slovenya, Makedonya 

ve Karadağ Cumhuriyetlerinden oluşan federal bir cumhuriyetti.

8. 2. 3. Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler



1980’de Devlet Başkanı Mareşal Tito’nun ölümünden sonra 

Yugoslavya’yı oluşturan federal devletler arasındaki ilişkiler 

bozulmaya başladı. Oluşan siyasi gerginlik sonucu 1990’da 

Yugoslavya’yı oluşturan cumhuriyetlerden birisi olan Slovenya 

bağımsızlığını ilan etti. Böylece Yugoslavya parçalanma dönemine 

girdi.



 Slovenya’nın ardından Hırvatistan ve Makedonya’nın da bağımsızlığını ilan 

etmesi üzerine ağırlıklı olarak Sırplardan oluşan Yugoslavya ordusunun bu 

devletlere saldırmasıyla Yugoslavya İç Savaşı başladı. Yaşanan gelişmeler 

karşısında 27 Kasım 1991’de Bosna-Hersek kendi ülkesinin bütünlüğünü 

korumak için bağımsızlığını ilan etti. 



Bosna-Hersek nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Boşnaklar ve 

Hırvatlar bağımsız bir devlet olarak tanınmak isterken Bosna-

Hersek’te yaşayan Sırplar, Batı Sırp Cumhuriyeti’ni ilan ettiler ve 

istedikleri bölgeleri ele geçirmek için Müslüman Boşnaklara karşı 

saldırılara başladılar.



1992’de Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik yapmak 

amacıyla Sırp ağırlıklı federal ordunun, Sırp milislerin ve daha 

sonra da Hırvat milislerin saldırıları üzerine Bosna-Hersek 

harabeye döndü. Mostar şehri, Hırvat güçleri tarafından 9 ay 

boyunca kuşatma altına alındı ve şehir, yoğun bombardımana 

tutuldu. Şehrin sembolü olan Osmanlı mirası Mostar Köprüsü, 

Hırvat topçuları tarafından imha edildi.



Bosna Savaşı’nın başlarında, Sırp kuvvetleri, Sırp köylülerinin de 

desteği ile Bosna’nın doğusundaki Srebrenica (Srebrenitsa) 

çevresindeki Boşnak kasabalarına ve köylerine saldırdı. Sırplar, 

Boşnak yerleşim yerlerinde hâkimiyeti ele geçirdikten sonra tüm 

sivilleri topladılar. 1993’te, BM Güvenlik Konseyi Srebrenica’yı

güvenli bölge olarak ilan etti ve bölgeye yönelik her türlü silahlı 

saldırıyı yasakladı. 



 Ancak, bu karar hiçbir şekilde uygulanamadı ve bölgedeki Müslüman Boşnaklar, 

1995 yılına kadar Sırplar tarafından abluka altında tutuldu. NATO tarafından takviye 

olarak gönderilen uçaklar da Sırpların katliamlarını durduramadı ve Sırpların tüm 

Hollandalı askerleri öldürme tehdidi karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. 

Şehrin düşmesinden sonra, yaklaşık 25.000 kişi büyük bir korku içinde Srebrenica

yakınlarında bulunan Potoçari köyündeki BM’e bağlı Hollanda askerî kampına 

doğru kaçmaya başladılar. Bunlardan 6.000 kadarı kampa girmeyi başarırken geri 

kalanlar kampın çevresinde toplandılar veya dağlara kaçtılar.



Sırp tehditleri sonucu kampta bulunan tüm Müslüman Boşnaklar, 

Hollandalı BM askerleri tarafından silah zoruyla dışarı 

çıkmaya zorlandılar. Bu insanlara hiçbir şey yapılmayacağını 

söyleyen Sırplar, 11 Temmuz 1995 ile 17 Temmuz 1995 tarihleri 

arasında 8 binden fazla genç ve yetişkin erkeği katlettiler. Bu 

hadise Srebrenica Soykırımı olarak tarihe geçti.



 Sırp milislerin Srebrenica ve Markale’de sivillere karşı giriştiği katliamlar 

uluslararası camiada tepkiyle karşılandı. 1995’te yapılan NATO toplantısında 

Bosna-Hersek’teki Sırp hareketine müdahale etme kararı çıktı. Bu doğrultuda 

NATO hava kuvvetleri, Sırpların ikinci Markale katliamından sonra 30 

Ağustos tarihinde Sırp hedeflerine yönelik büyük bir saldırı başlattı ve 

Sırpların tüm askerî altyapısı imha edildi. Bosna’daki Sırp askerî birliklerine 

yönelik düzenlenen NATO bombardımanına gerekçe olarak Markale’deki

silahsız Boşnaklara karşı gerçekleştirilen saldırı ve Srebrenica katliamı 

gösterildi.



 5 Eylül 1995’te ABD’nin girişimiyle savaşan taraflar Cenevre kentinde barış 

görüşmelerine başladılar. Cenevre’de varılan antlaşmadan sonra Bosna-

Hersek’teki üç toplumun liderleri olan Aliya İzzetbegoviç , Slobodan

Miloseviç ve Franjo Tudjman (Franko Tujman) ABD’nin Dayton (Deytın) 

kentinde barış masasına oturdular ve 21 Kasım 1995’te Dayton Barış 

Antlaşması’nı imzaladılar. Antlaşma özetle şöyleydi:



1. Bosna-Hersek adı aynı olan ve daha önce tanınan uluslararası 

sınırlara uygun sınırları olan tek bir devlet olarak kalacaktır.

2. Devlet iki birimden, Bosna-Hersek Federasyonu ve Bosna Sırp 

Cumhuriyeti’nden oluşacaktır.

3. Tüm taraflar La Haye’deki (Lahey) savaş suçları mahkemesine 

yardımcı olacaktır.



 Dayton’da imzalanan ön antlaşma, 14 Aralık 1995’te Paris’te tarafların 

imzasıyla kesinleşti. Böylece Bosna Savaşı resmen sona erdi. 1992 

baharında başlayan ve 1995 yılının aralık ayında Dayton Barış 

Antlaşması imzalanıncaya kadar devam eden savaşın sonuçları şöyle 

oldu:

 1. Tahmini olarak 102.622 kişi hayatını yitirdi.

 2. Ölenlerin %83’i Boşnak, %10’u Sırp, %5’i Hırvat’tı.

 3. Nüfusun yarıdan fazlası yerinden edildi ve evsiz kaldı.

 4. Yaklaşık 1,2 milyon kişi mülteci konumuna düştü.

 5. Mültecilerin yarım milyonu komşu ülkelere, geri kalan 700.000 Bosnalı 

da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

 6. Çatışmaların yarattığı ortamda demografik yapı bozuldu. Ülkedeki 

hiçbir kent ve kasaba savaştan önce sahip olduğu etnik çeşitliliği 

koruyamadı.



 Böylece, NATO Barış Uygulama Gücü’nün denetiminde, Dayton

Antlaşması’nın aşama aşama uygulanmasıyla, Bosna-Hersek’te barışın 

oluşmasında ve bölgede yeni bir düzenin kurulmasında önemli gelişmeler 

sağlandı. 21. yüzyıla girerken Müslüman Boşnaklara yapılan zulüm de 

durmuş oldu.



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


