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Projenin Kısa Tanıtımı 
 

Savaşlar çoğunlukla belirli bir devletin ya da ortak çıkarlara sahip bir grup devletin 

politikalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşları da bu duruma bir istisna 

değildir. Balkan Savaşlarını Avrupa’da artan milliyetçiliğin bir sonucu olarak görmek 

mümkünse de ekonomik ve sosyal hayatta gerek yerel gerekse de global düzeyde görülen 

değişiklikler Balkanları yeniden şekillendiren bu savaşın nedenlerini göz ardı ederek 

anlaşılamaz. 19. Yüzyılın başındaki hızlı sosyo-ekonomik gelişmeler ekonominin ve politik 

sistemlerinin gelişmesinin yolunu açarken, bu sürecin büyük orduların, donanmaların 

kurulma süreciyle ele ele gittiğini söylemek mümkündür. 

 



 

Balkan Savaşları sonrasında Balkanlar’da barışı görmek mümkün olmamıştır. Aksine 1990’lı 

yılların sonuna kadar devam edecek bir istikrarsızlık ve çatışma ortamı bölgeye hâkim 

olmuştur. Bu süreçte “ötekileştirme” temelli etnik ayrılıklar pekişmiştir.  O kadar ki bu durum 

“Balkanlaşma” adı ile Avrupa’da politik söyleme dahi yerleşmiştir.  

 

Gelinen noktada TASAM olarak, Balkanlar’da barış, güvenlik ve toplum inşası üzerine kurulu 

bir refah vizyonu geliştirilmesinin çatışmaların tekrarını önleyeceği ve savaşların mirasını 

bertaraf edeceği düşüncesindeyiz. Bunun için de toplumlararası iletişimin güçlendirilmesi, 

ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve zihinsel bariyerlerin aşılmasına ihtiyaç vardır. Bu 

ihtiyaçtan hareketle, TASAM olarak her yıl Balkanlar’daki işbirliği sürecinin gelişimine katkı 

sağlamak amacıyla düzenlediğimizUluslararası Balkan Forumu’nun beşincisinin ana temasını 

“100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu” olarak 

belirlenmiştir. 

 

5. Uluslararası Balkan Forumu, hem Balkan savaşlarının uzun vadeli sonuçlarını tartışmayı 

hem de Balkanlar’daki dost ve akraba toplulukların problemlerini analiz edip ilgili ülke 

temsilcileri ile birlikte perspektifler çizmeyi hedeflemektedir. 

 

 

Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları    
 

““100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu”  ” konulu 

5. Uluslararası Balkan Forumu’nun amacı Balkan Savaşları’nın doğurduğu uzun vadeli 

sonuçları ağırlıklı olarak siyasi bir olay olarak değerlendirmekten çok, bu sonuçların bölge 

halklarının günlük hayatlarını nasıl etkilemiş olduğunu ve bugüne kadar gelinen noktada nasıl 

dönüşümler doğurduğunu ortaya çıkarmak ve böylece Balkan Savaşları’nın 100. 

yıldönümünde çatışmaların önlenmesi ile barış ve refah vizyonu yönünde yapılan 

tartışmalara katılarak bir Balkan Barışı’na katkıda bulunmaktır. 

 

Bu sayede “100. Yılında Başkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu” 

konusu, tarafları ve Türk yetkililerin bir araya getirilmesi ile masaya yatırılacak, bu çerçevede 

Balkan bölgesinin geçirdiği dönüşüm ve değişim tarihsel ve güncel bağlamlarda analiz 

edilerek, Balkanlar’ın geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunmak mümkün olacaktır. 



 

Bu çerçevede 5. Uluslararası Balkan Forumu’nun kısa vadeli amaçları; 

- Uluslararası ortamda Bölge ülkelerinin bir araya getirilmesi, 

- Bölgeyi yıllarca istikrarsızlığın çemberinde tutmuş olan nedenlerinin incelenmesi,  

- Bölge ülkelerinin beklentilerinin belirlenmesi, 

- Bölge ülkelerinin çatışmaların çözümüne yönelik politikalarının analiz edilmesi, 

- Balkan Savaşları’nın bölgenin siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmesini nasıl 

etkilediğinin analiz edilmesi, 

- Savaşların sonlandığı günden bugüne kadar gelinen noktada Bölgedeki gelişme ve 

modernizasyon süreçlerinin incelenmesi, 

- Savaşların ulus-devlet inşa sürecindeki muhtemel olumlu/olumsuz etkilerinin analizi, 

- Balkanlar’da çatışmaların neden ve sonuçlarına yönelik bakış açılarının öğrenilmesi, 

- Etnik milliyetçiliklerin çatışmaların artmasındaki yerinin belirlenmesi, 

- Etnik ve dini farklılardan doğan iç savaşlarınBölgede neden olduğu kayıpların tespit 

edilerek, bunların önlenmesine dair bir yol haritası çıkarılması, 

- Modernizasyon sürecinin Balkanlar’daki olumlu/olumsuz sonuçlarının analiz edilmesi 

- Çatışmaların olmadığı, barış ve refahın hâkim olduğu bir Balkan bölgesinin 

oluşmasında geçerli senaryolar/fikirler üretilmesi, bu sayede bölge ülkeleri arasındaki 

ilişkilerde önyargılı yaklaşımların önüne geçilmesi için kamuoyu oluşturulması, 

 

Bu analizler doğrultusunda 5. Uluslararası Balkan Forumu uzun vadede; 
 

- Bölge ülkelerinin bakış açıları ve tarihsel bir perspektif ile günümüz Balkanlarını 

değerlendirmeyi, 

- Uygulanacak politikalarla karşılıklı çatışmaların kazanımlaradönüştürülmesi için 

çalışmalar yapmayı, 

- Hazırlanacak raporlar ve deklarasyonlarla politika uygulayıcılarına lojistik bilgi 

transferleri yapmayı, 



 

- Sürekli ve düzenli eğitimlerle toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yaparak, sivil inisiyatifle toplum içinde örgütlü dinamikler oluşturmayı ve ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü çalışmalar yapmayı, 

- Forum sonunda hazırlanacak kitap ve belgelerle, karşılıklı bilgi ve ilgi eksiğinin önüne 

geçmeyi, 

- Bu doğrultuda Bölge akademisyenlere, öğrencilere, kamu kuruluşlarında ve 

aktivistlere belgelik ve lojistik bilgi üretimi yapmayı, 

- Hem bölge ülkelerinin kendi aralarındaki hem de te tek hepsinin Türkiye olan 

ilişkilerindeki karşılıklı işbirliği ve kazanımların artması için, karşılıklı önyargıların 

ortadan kaldırılmasını, 

- Kurulacak bu ilişkiler aracılığıylaikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerin gelişimine katkıda 

bulunacak ve mevcut sorunları azaltacak nitelikte projeleri üretmeyi ve uygulamaya 

koymayı, 

- Tamamlayıcı, dinamik ve hızlı hareket edebilen bir yapı olarak STK ve Düşünce 

Kuruluşlarının Balkanlar’da çatışmaların önlenmesi ve refah vizyonunun gelişimi için 

geniş bir misyon ve vizyon çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerini sağlamayı, 

- Balkanlar’daki tarihsel ve güncel durum konusunda Türk kamuoyunu daha fazla 

bilinçlendirmeyi, 

- Gönüllü çalışmalar ve projeler oluşturarak uygulamaya koymayı, uygulama 

aşamasındaki projelere de destek sağlamayı, 

- Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında kültürel alanlarda müşterek faaliyetleri organize 

etmeyi, 

- Balkan Savaşları’nın üzerinden geçen 100 yılda bölgede milliyetçilik, siyasi şiddet ve iç 

savaşlardan beslenerek oluşan zihniyetin değişmesini çeşitli kültürel, akademik ve 

iktisadi faaliyetlere ön ayak olmak suretiyle sağlamayı ve bu sayede AB’ye 

entegrasyonu hızlandırmayı, 

- Karşılıklı çıkarlara dayalı konularda makaleler hazırlanmayı, yayınlamayı ve yayınların 

değişimini teşvik etmeyi, 

                    amaçlamaktadır.  



 

 

Projenin Gerekçesi 
 

Balkan Savaşları (1912-1913) Güneydoğu Avrupa tarihinde 20. yüzyılın kayda değer en 

önemli olaylardan biridir.  Bu savaşların uzun dönemli neticeleri bölgenin siyasi, sosyo-

ekonomik ve kültürel gelişmesini etkilemiştir. Bugün dahi, bu savaşların neticeleri bilimsel ve 

kamusal tartışmaların konusu olabilmektedir.  

 

Bu savaşlara dâhil olmuş devletlerin tarihleri gerek ülkeler arasında gerekse de ülkelerin 

kendi içinde çatışan yorumlara mazhar olmuştur. Bulgaristan ve Türkiye gibi ülkelerde, 

yenilginin yol açtığı travma sorumluluk arayışını tetiklerken, diğer taraftan da savaşın 

nedenlerinin tanımlanması siyasi bir hedef haline gelmiştir. Farklı sebeplerden dolayı, savaşın 

galipleri Sırbistan ve Yunanistan’da ise Balkan Savaşları etki alanı geniş olan bir konu olarak, 

Sırbistan tarafında Birinci Dünya Savaşı’na eklemlenirken, Yunanistan tarafında da Anadolu 

savaşı ile değerlendirilmiştir.  

 

Balkan Savaşları’nın kökleri 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonuçlarına, dolayısıyla tarihte 

Doğu Sorunu olarak bilinen soruna dayanmaktadır. Bu sorunun 3 ana unsuru vardır: Osmanlı 

topraklarında hâkimiyet arayan Büyük Güçlerin diplomatik mücadeleleri, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun tedrici gerilemesi ve Balkan halklarının kendi ulus-devletlerini kurmak 

adına gerçekleştirdikleri özgürlük hareketleri. Bu üçüncü unsur bağlamında ortaya çıkan kriz 

netice olarak çözümlenmiş, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan yeni topraklar 

kazanarak bağımsızlılaşırken, Doğu Rumeli özerk eyaleti oluşturulmuştur.   

 

Balkan Savaşları bölgede yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki hiçbir ülke gerçek 

anlamda yeni sınırlarından memnun kalmamış; Yunanistan Ege adalarını isterken, Sırbistan 

denize bir çıkış arayışı içerisine girmiş ve Bosna-Hersek ile Karadağ aynı toprağa sahip olmayı 

amaçlamıştır. Tüm bu niyetler ve beklentiler çağdaş tarihçiler tarafından bir sonraki Balkan 

Savaşı olarak nitelendirilecek olan Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Balkan ülkelerinin 

politikalarını şekillendirmiştir. Daha da önemlisi, Balkan Savaşları Balkan halkları arasına 

nefreti, şüpheyi ve korkuyu yerleştirmiştir. Milli anlatılar kişisel hatıraları ve ortak duyguları 

aşındırmış ve komşu ülkelerde düşman imajını şekillendirmiştir.  

 



 

Savaşların ortaya çıkardığı psikolojik travma bir kez daha Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı 

travma ile birleşerek olumsuzlukları pekiştirmiştir. Bu bağlamda, savaşlar milli duyguları ve 

milli kimliği güçlendirirken, milli dayanışma ve ortak kader nosyonlarını ortaya çıkarmıştır.  

 

Yine de Balkan ülkelerinin tarihindeki ana eğilim barışçıl gelişme ve modernizasyon 

olagelmiştir. Çabalar modern liberal yasal kurumlar ve siyasi sistemler oluşturmak yönünde 

harcanmış, başta karayolu ve demir yolu olmak üzere yaygın iletişim ağları oluşturulmasına 

gayret gösterilmiş, aktif iç ve dış ticaret bağları kurulmuştur. Her bakımdan, Balkan ülkeleri 

Avrupa dünyasına entegrasyonu tahayyül etmiştir.  

 

Bu bağlamda milli kültürün geliştirilmesi modernizasyonun ve Devletin kilit rol oynadığı milli 

kimlik inşasının ana hedefi olmuştur. Her ne kadar Balkanlarda ulus devletler kurulduysa da 

ulusların konsolidasyonu sürecinde zorlu zamanlar geçirilmiştir. Eğitim, milli tatiller ve 

kutlamalar, askerlik hizmeti ve din bu konsolidasyon sürecinde başvurulan araçlar olmuş, 

milliyetçiliğin ruhu her olaya ve her sürece hakim olmuştur.   

 

Savaşlar savaş alanlarını, zaferleri ve kayıpları akla getirmektedir. Oysa ki savaşların gerçeği 

arka plandaki sıradan insanların savaş yüzünden çektiği acılarda, sevdiklerini kaybetme 

korkularında ve savaştan dolayı altüst olan günlük yaşamlarında aranmalıdır.  

 

TASAM olarak hedeflenen Balkan Savaşları’nın üzerinden geçen 100 yılda bölgede 

milliyetçilik, siyasi şiddet ve iç savaşlardan beslenerek oluşan zihniyeti AB’ye entegrasyonu 

hızlandırarak, ekonomik işbirliğini ve toplumlararası iletişimi güçlendirerek ve en önemlisi 

savaş/iç savaş yıllarının getirdiği ırkçı düşüncelerin neden olduğu zihinsel bariyerler ile fiziki 

bariyerlerin aşılmasına giden yolun açılmasına katkıda bulunarak Balkan Savaş’ından Balkan 

barışına giden süreci hızlandırmaktır.  

 

 

a) Projenin amacına nasıl ulaşacağı 
 

Forum süresince şu sorulara cevap aranacaktır: Balkan Savaşları’nın nedenleri nelerdir? Bu 

savaşların uzun ve kısa vadeli sonuçları neler olmuştur? Bu savaşların bölgedeki etnik/dini 

çatışmalara katkıları var mıdır/nasıl olmuştur? Savaşların ulus-devlet inşa projelerinde nasıl 

etkili olmuştur? Forum’da ele alınacak ana tema ve alt temalar ise şunlardır:  



 

 

Ana Tema 
 

100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu  

 

 

Alt Temalar 
 

- Balkanlar’da Osmanlı Dönemi’nin Sonu ve Dağılma  

- Balkan Siyasetinde Milliyetçilik ve İrredantizmin Gelişimi 

- Balkanlar’da Modernitenin Sonuçları 

- Balkanlarda Komünist Dönem ve Sonrası: Siyasi Şiddet ve İç Savaşlar  

- Küresel Çağda Balkanlar: Gelecek için Politikalar ve Senaryolar  

 

 

b) Projede Hedeflenen Kitleler 

 

i)  Kitlenin kimlerden oluştuğu ve sayısı  

 Balkan ülkelerindeki STK ve Düşünce Kuruluşları 

 Balkan ülkelerinin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri 

 Türkiye’nin Balkan ülkelerindeki diplomatik temsilcileri  

 Kamu kurum ve kuruluşları üst düzey yöneticileri 

 Türkiye ve Balkan ülkelerinden uzman, akademisyen ve araştırmacılar 

 Türkiye, Balkan Ülkeleri ve Uluslararası kamuoyu 

 Medya mensupları 

 Üniversiteler ve öğrenciler 

 

 ii)  Bu kitlelere ulaşma olasılığı ve olasılığın dayanağı 

 

TASAM tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda, 

kurumumuzun kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği projeler; Türkiye’de ve 

dünyanın farklı coğrafyalarında kurduğu bağlantılar ve daha önce gerçekleştirmiş 

olduğu kongre ve forumlara gösterilen ilgi ve alaka sonuncunda hedeflenen kitleye 

ulaşımda herhangi bir güçlük yaşanmayacağı düşünülmektedir. 
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Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı 
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Faaliyet ve Çıktılar 

 

Forum kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler yukarda “projenin amacına nasıl ulaşacağı” 

başlığı altında ifade edilmiştir.  

 

Söz konusu etkinlikler çerçevesinde 5. Uluslararası Balkan Forumu; 

 

 Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında siyasi ve sosyo-kültürel alanlarda işbirliği ilişkilerinin ve 

imkânlarının geliştirilmesine; 

 Bölge’de yaşanılan problemlerin çözümüne; 

 Bu bağlamda Balkan Savaşları’nın doğurduğu uzun vadeli sonuçların bugüne kadar gelinen 

noktada Bölgede nasıl dönüşümler doğurduğunu ortaya çıkarmaya  

 Balkan Savaşları’nın 100. yıldönümünde çatışmaların önlenmesi ile barış ve refah vizyonu 

yönünde yapılan tartışmalara katılarak bir Balkan Barışı’na katkıda bulunmaya  

 Türkiye’nin Bölge’deki etkinliği ve saygınlığının arttırılmasına hizmet edecektir. 

 

Ayrıca, Forum’da ortaya çıkan bilgileri, verileri ve değerlendirmeleri kalıcı hale getirmek için 

toplantı sonrası bir sonuç raporu ve bir kitap hazırlanarak ilgili kurum ve yetkililere 

gönderilecektir. Forumun kitaplaşması, bu toplantıya emeği geçenlerin çalışmalarını daha 

anlamlı kılacaktır. 

 

Forum’a, gazete ve televizyonların genel yayın ve haber müdürleri ile köşe yazarları davet 

edilecek ve Forum faaliyetlerinin basında yer alması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır. 

Ayrıca afiş, broşür, davetiye gibi Forum tanıtım malzemeleri kullanılacaktır. 

 



 

 

Forum Program Taslağı  

 

1. Gün: 25 Nisan 2012 

Açılış Resepsiyonu 

 

2. Gün: 26 Nisan 2012 

 

09.00 - 9.30 Kayıt 
 

9.30 - 11.00 Açılış Konuşmaları   
 

11.00 - 12.30 1. Oturum 

  Balkanlar’da Osmanlı Döneminin Sonu ve Dağılma: Balkan Ayaklanmalarının 

Çok Boyutlu Analizi  
   

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği  
 

13.30 - 15.00 2. Oturum 

  Balkan Siyasetinde Milliyetçilik ve İrredantizmin Gelişimi: Milli Kimlik,  

  Sembolik Sınırlar ve Gelenekler 
 

15.00 - 15.15 Kahve Arası 
 

15.15 - 16.45 3. Oturum 

  Balkanlar’da Modernitenin Sonuçları: Homojenizasyon Politikaları ve Azınlıklar Sorunu  
 

Akşam Kültürel Etkinlik 

 

3. Gün: 27 Nisan 2012  

 

09.30 - 11.00 4. Oturum 

  Balkanlar’da Komünist Dönem ve Sonrası: Siyasi Şiddet, Çözülme ve İç Savaşlar  
 

11.00 - 11.15 Kahve Arası 
 

11.15 - 12.45 5. Oturum 

  Balkanlar’da Yeni Bir Düzene Doğru: İç Savaş Sonrası Dönem ve Demokrasiye Geçiş  
 

12.45 - 13.45 Öğle Yemeği  
 

13.45 - 15.15 6. Oturum 

  Küresel Çağda Balkanlar: Gelecek için Politikalar ve Senaryolar   
 



 

15.15 - 15.30  Kahve Arası  
 

15.30 - 17.00 7. Oturum  

  Dinî Fundemantalizm ve Etnik Barış (Araştırma Projesi Sonuçları Tebliğleri) 
   

Sonuç Deklarasyonu 
 

Akşam Kültürel Etkinlik 

 

4. Gün: 28 Nisan 2012  

Tarihi ve Turistik Mekânlara Gezi 

 

Forum sonrasında bildirilerin tasnifi, çevirileri ve baskı ve baskı öncesi 

editörlük hizmetleri bir aylık zaman diliminde sonuçlandırılacaktır. 

 

 

Medya 
 

Proje kapsamındaki faaliyetlere Balkanlar’daki ve ülkemizdeki sivil toplum ve düşünce 

kuruluşlarının temsilcileri, gazete ve televizyonların genel yayın ve haber müdürleri ile köşe 

yazarları davet edilecektir. Ayrıca bu faaliyetlerin medyada yer alması için tanıtım çalışmaları 

yapılacaktır.  

 

 

Tanıtım Malzemeleri 
 

Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin içeriği şunlardır: 

Afiş, Broşür, Davetiye, Dosya, Bloknot, Promosyon 

Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır. 

 

 

Toplantı Kitabı  

 

5. Uluslararası Balkan Forumu’nda katılımcılar tarafından sunulan bildiriler ve yapılan 

değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili kurum ve 

yetkililere gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili taraflara 

aktarılması, iş birliği sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 



 

Bütçe 
 

“Maliyet Dökümü” bölümünde ifadesini bulan bütçe harcamaları Eylül 2011 - Mayıs 2012 

dönemi içerisinde yapılacaktır.  

 

 

5. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU (TASLAK) BÜTÇESİ  (€) 

 

Gider Kalemleri 
Birim Fiyatı              

(KDV Hariç, €) 

Miktar / 

Kişi 

Toplam  

(€) 

Basım/Yayın 

Davetiye 0,75 3000 2.250 

Afiş 2 500 1.000 

Dosya 2 500 1.000 

Program Kitapçığı 0,75 3000 2.250 

Bloknot 1 500 500 

Kalem 1 500 500 

Kongre kitabı 5 2000 10.000 

Toplam   17.500 

İletişim ve Dağıtım 

Giderleri 

Davetiye Gönderimi (yurtdışı dahil) 0,75 3000 2.250 

Diğer iletişim giderleri   1.750 

Toplam   4.000 

Kongre Salonu 

Salon,  ikram, Öğle Yemeği (2 gün)   20.000 

Salon Görselleri   3.000 

Teknik Eleman (2 gün)  4 1.000 

Toplam   24000 

Tercüme 

Simultane Tercüme Sistemi   3.300 

Simultane Tercümanlar   4.200 

Toplam   7.500 

Konaklama ve 

Ulaşım 

Konaklama (yemekleri dahil ) ortalama 3 gün  150 45.000 

Ulaştırma (yurtiçi/dışı seyahat, konuşmacı&yabancı protokol dahil)  150 75.000 

Toplam   120.000 

 Kültürel Etkinlik   6.000 

Organizasyon 

Araçlar+ Otobüsler+ Şoför +Transferman   3.500 

Promosyon  150 3000 

Akademik Danışmanlık (telif, vb.)   5.000 

PR   4.000 

Profesyonel Organizasyon Desteği   13.000 

Toplam   25.000 

GENEL TOPLAM                                                                                                                                            AVRO                                                                                                                                        207.500  


