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BOSNA HERSEK’TE HÜKÜMET SİSTEMİ 
 
Bosna Hersek, Sosyalist Yugoslavya Federasyonu’nun dağılması ile ortaya çıkan yeni devletlerden biridir. 
1991 yılından önce Slovenya daha sonra Hırvatistan’ın Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan 
etmeleriyle başlayan süreç, 1992 yılında Bosna Hersek’te bağımsızlık için bir referandum düzenlenmesiyle 
devam etmiştir. Bağımsızlık kararı ile ülkede yaşayan üç topluluk (Boşnak, Sırp, Hırvat) arasındaki gerginlik 
kanlı bir çatışmaya dönüştü. Avrupa’nın ortasını bir yangın yerine çeviren iç savaş yaklaşık 3,5 yıl sürdü. 1995 
yılında ABD’nin inisiyatifinde Ohio-Dayton’da Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı, Hırvatistan ve Sırbistan 
temsilcileri bir araya gelerek savaşı sona erdirecek koşullar üzerinde anlaştılar. “Dayton Anlaşması” olarak 
bilinen metin ise 14 Aralık 1995’te Paris’te imzalandı. Bu metin, aynı zamanda Bosna-Hersek devletinin 
anayasasını da oluşturur. Dayton Antlaşması’nın imzalanmasında ciddi bir Amerikan baskısı ve ısrarı 
olmuştur.  
 

1 Sakarya Üniversitesi – Uluslararası ilişkiler. alican.ulaj7@yahoo.com 
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* 14 Aralık 1995’te Paris’te “Dayton Anlaşması” imzalandı. 
 
Dayton Anlaşması, Bosna’ya dünyanın en garip yönetim sistemini getirdi. Sistem sanki işlemesin diye 
kurulmuştu. Bosna’da 26 yıldır sistem maalesef işlemiyor. Dört yıla yakın süren bu savaşın sonunda Bosna-
Hersek, 250 binin üstünde ölü, 2 milyonun üstünde yersiz, yurtsuz göçmen ve 100 binin üstünde tecavüze 
uğramış kadın ve kıza rağmen, geri kalanları kurtarabilmek için Dayton toplantısına katılmaya ve Dayton 
Anlaşması’na imza koymak zorunda kalmıştır. 
 
 Aliya Izzetbegoviç’e, Dayton Antlaşması’na neden razı olduğu sorulduğunda, “Bunun adil bir barış 
olmadığını fakat zulüm dolu savaşın devam etmesine kıyasla daha adil olacağını ve mevcut şartlarda ve 
böylesi bir dünyada daha iyi bir barış antlaşması yapma imkânlarının olmadığını” söylemiştir. Onun bu 
sözlerinden anlaşıldığı üzere o dönemin zor şartlarını ortaya  koymuştur.  
 
Günümüzde Bosna Hersek oldukça parçalı bir siyasi  sistemle idare edilmektedir. Bosna Hersek’te iki entite 
ile bir küçük özerk bölgeden oluşan bir idari yapılanma mevcut. İki siyasi entiteden biri Bosna Hersek 
Federasyonu (FBİH) diğeri ise Sırp Cumhuriyetidir (RS). Özerk bölge ise yaklaşık on iki kilometre kare alana 
sahip ve uluslararası denetime tabii olan Brćko bölgesidir. BM gözetiminde böyle bir özerk bölge de Bosna 
Hersek yönetim sisteminin içinde garip bir şekilde varlığını sürdürmeye çalışıyor. 
 
Bosna Hersek’te devlet düzeyinde en yüksek siyasi makam Cumhurbaşkanlığı Konseyi’dir. Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sırp, Boşnak ve Hırvat olmak üzere üç kişiden oluşuyor. Üçlü Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi üyeleri 4 yıllık bir süre için göreve geliyorlar ve 8 aylık dönemler ile görev değişimi yapıyorlar. Her 
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üç üye ülkeyi oluşturan iki federe birimde doğrudan halkoyu ile seçilir. Boşnak ve Hırvat üye Bosna-Hersek 
Federasyonu’ndan (FBIH), Sırp üye ise Sırp Cumhuriyeti’nden (RS) gelen oylarla tespit ediliyor. Anlaşıldığı 
üzere, RS’de yaşayan Hırvat ve Boşnakların veya FBİH’de yaşayan Sırpların cumhurbaşkanlığa 
seçilemeyeceğini söylemektedir. Bu haliyle anayasa ülkede yaşayanlara “Bosna-Hersek vatandaşıdan çok, 
“entite vatandaşı” muamelesi yapmaktadır. Dayton Barış Anlaşması da böyle bir etnik bölünmüşlüğü 
yasallaştırdığı için, ülke toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına ciddi ve sürekli bir tehdidi beraberinde 
getirmiştir. Başkanlık Konseyi’nin başlıca yetkileri şu şekilde sıralanabilir: 
 

• Dış politikanın yürütülmesi, 
• Elçilerin ve diğer uluslararası temsilcilerin atanması,  
• Silahlı güçlerin kontrolü,  
• Başbakanın atanması.   

 
Yürütme organının ikinci kanadı Bakanlar Kurulu’dur. Üçlü Başkanlık Konseyi’nin atayacağı bir başbakan 
tarafından oluşturulur. Kurulda; bir başbakan ve 9 bakan vardır. Her bir etnik unsura üçer bakanlık 
verilmekte. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu’nda başbakan da dâhil olmak üzere her bakanın iki yardımcısı 
bulunuyor. Örneğin, bakan Boşnak ise yardımcılarından birisinin Sırp diğerinin Hırvat olması gerekiyor. 
Devlet yönetiminde bir kararın alınabilmesi için bakan ve bakan yardımcılarının üçlü onayı gerekir. Aksi 
halde karar alınmaz. Bakanlar Kurulu, Başkanlık Konseyi’ne karşı değil, parlamentoya karşı sorumludur. Hem 
başkanlık sisteminin hem de parlamenter sistemin bazı unsurlarını içermesi nedeniyle Bosna-Hersek’in 
hükümet sistemi, Fransa örneğinde olduğu gibi “yarı başkanlık sistemi” olarak adlandırılabilir.  

 
Bosna-Hersek’te devlet düzeyinde 
Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi olmak 
üzere iki kamaralı bir parlamento 
bulunmakta. Temsilciler Meclisi; bütün ülke 
halkını temsil eder. 42 üyeden oluşur. Bu 
meclisin üyelerinin 2/3’si BİH federasyon 
bölgesinden, 1/3’i Sırp Cumhuriyeti 
bölgesinden seçilmesi öngörülmüştür. Diğer 
meclis ise, üç kurucu halkının beşer üye ile 
eşit olarak temsil edildiği 15 üyeli Halklar 
Meclisi. Bu meclis, parlamentonun diğer 
kanadı olan Temsilciler Meclisinde kabul 
edilen bir kararı veto etme hakkına sahiptir. 
Bosna Hersek parlamento başkanlığını 
Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere 3 kişi 
yönetmekte.  

*Bosna-Hersek’in idari bölgeleri 
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Entite düzeyindeki idari yapısına baktığımızda; Bosna Hersek Federasyonu’nda siyasi olarak daha yerel bir 
yapı mevcutken diğer entite Sırp Cumhuriyeti’nde ise merkezi bir yapı söz konusudur. Sırp Cumhuriyeti’nde 
bölge halkı tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, kendi parlamentosu ve kendi bakanlar kurulu ile bu 
bakanlar kurulunun başında da bir başbakanı bulunuyor. Sırp Cumhuriyeti’nin yasama organı Milli Meclis’tir. 
Bu organın faaliyetlerine yardımcı olan Halklar Şurası ve Senato da bulunmaktadır. Sırp Cumhuriyeti’nin fiili 
başkenti ise Banja Luka şehridir, entitenin devlet kurumlarının neredeyse tamamı bu şehirde bulunuyor. 
Ayrıca, Sırp Cumhuriyeti’nin kendi entite sınırları içerisinde kullandığı bir bayrağı bulunuyor. Bosna Hersek 
Federasyonu ise kendi içinde 10 kantona ayrılmıştır. Her kantonun kendi parlamentosu ve başkanı 
bulunmakta. Federasyon parlamentosu ise devletin merkezi parlamentosu gibi iki kanattan oluşmaktadır; 
kanatlardan biri Bosna Hersek Federasyonu Temsilciler Meclisi diğeri ise Bosna Hersek Federasyonu Halk 
Meclisi’dir. Bosna Hersek Federasyon Hükümeti’nin de diğer entitede olduğu gibi bir bakanlar kurulu ve 
başbakanı bulunmaktadır. Federasyonun ayrıca bir de başkanı bulunmaktadır. Bosna-Hersek’i oluşturan 
Bosna ve Hersek Federasyonu (FBİH) ile Sırp Cumhuriyeti (RS), kendilerine has siyasi kurumlarıyla, 
polisleriyle, yargı mekanizmalarıyla, eğitim sistemleriyle, medyalarıyla ve bağımsız devletlere özgü diğer 
kurumlarıyla adeta aynı devlet içinde “iki küçük devlet” haline gelmiştir. Bosna Hersek’te tüm siyasi 
mekanizmaların üzerinde Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği bulunuyor. Dayton Anlaşması’na göre ülkedeki 
siyasi kurumların işlemesini sağlaması bu kurumun sorumluluğundadır. 
 
Yüksek Temsilci AB tarafından atanıyor. Temsilci, ülkenin tüm kurumlarında sınırsız bir yetkiye sahiptir. Bu 
yetkiler kapsamında Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi’nin üyelerini dahi görevden alabilmekte. Bu kurum 
için de “devlet içinde devlet” demek uygun olur. 
  
Görüldüğü gibi Bosna-Hersek’te oldukça karmaşık ve parçalı bir idari yapılanma var. Dayton Anlaşması, 
Bosna devletini işlemeyecek şekilde dizayn etmiş. Pek çok insan ülkenin idari yapısının dünyadaki en 
karmaşık yapılardan biri olduğunu söylüyor. Zaten hali hazırda Bosna Hersek’te yaşayan halkın büyük, bir 
çoğunluğu da ülkenin siyasi işleyişini ayrıntılı olarak bilmiyor.  
 
Dayton’un getirdiği bu yapı, Bosna Hersek’te kararların alınmasını olumsuz etkiliyor. Karar alma sürecindeki 
en önemli sorunlardan  biri Devlet  Başkanlığı  Konseyi’nde yaşanıyor. Dış politika gibi önemli konularda 
verilecek kararlar,  üç üyenin de mutabık kalmasıyla alınabiliyor. Bu kararların alınması bazen çok uzun 
sürüyor, bazen de hiç gerçekleşmiyor. Türkiye’deki genel halk bu  yapıyı bilmemektedir. Bu idari yapı 
bilinmediği için de Bosna Hersek hükümetinin dış politikada aldığı kararlar anlaşılmamaktadır. Bu sebeple 
de Bosna Hersek yönetiminin bu karmaşık yapısını sizlere aktarmaya çalıştım. 
 
Ülkenin tüm siyasal sistemi milliyetçilik temeline göre kurgulanmış durumda. Bu da Bosna Hersek için bir 
kısırdöngüye yol açmış. Bosna Hersek devleti içindeki Hırvatlar Hırvatistan’a, Sırp Cumhuriyeti ise Sırbistan’a 
bağlanmayı çözüm olarak görmekteler ve Bosna Hersek devletine ölü doğmuş bir proje gibi bakmaktalar. 
Bosna’nın milliyetçiliğe değil, gençlere ve değişime ihtiyacı vardır. Bosna’daki savaşı sonlandıran ancak 
ülkeye karmaşık bir yapı getiren Dayton Barış Anlaşması’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusu 
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uzun süredir gündemdedir. Dayton’un getirdiği anayasanın değişmesinden yana olan Boşnaklar, olası ikinci 
Dayton’da uluslararası garantörlerden birinin de Müslüman ülkelerden biri olması gerekiyor. Bu rolü 
üstlenmeye en layık ülke elbette ki Türkiye Cumhuriyeti’dir. Her şeye rağmen, Bosna geleceğe ümitle 
bakıyor… 
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