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BALKANLARDA YENİ SAVAŞ ALANI – MAKEDONYA 

Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra kurulan Makedonya Cumhuriyeti; 

Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan’a sınırları bulunan bir devlettir. Stratejik 

açıdan önemli olan Makedonya’da tarihi süreç içerisinde farklı milletler yaşamıştır. 67.741 

km2'lik bir yüz ölçümü olan Makedonya’da Osmanlı hâkimiyeti 14. yüzyılın ortalarında 

başlamış ve 1913 yılında II. Balkan Savaşı’ndan sonra imzalanan Bükreş Antlaşması'na kadar 

devam etmiştir. İmzalanan bu antlaşma ile Makedonya toprakları Osmanlı Devleti’nden 

alınarak Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’a verilmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki 

dönemlerde Sırbistan’ın eyaleti olarak kalmıştır. 

 II. Dünya Savaşı sonrasında Makedonya, Federal Yugoslavya kimliği altında federatif 

bir kimlik kazanarak "Makedonya Cumhuriyeti’’ adıyla kurulan altı federe cumhuriyetten biri 

olmuştur. 8 Eylül 1991'de yapılan referandumu takiben bağımsızlığını ilan etmiştir. 2 milyon 

nüfusa sahip Makedonya nüfusunun %50’sini Makedonlar, %38’ini Arnavutlar, %5’ini Türkler, 

%2’sini Romenler, %2’sini Sırplar ve %3’ünü de diğer gruplar oluşturmaktadır.  

Tarihi süreç içerisinde komşu devletlerin ilgi odağı olmuştur. Sırbistan tarafından 

‘’Güney Sırbistan’’ olarak tanımlanmaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan bu topraklarda hak 

iddia etmektedir. Yunanistan’ın Makedonya’yı tanımaması ve uluslararası örgütlere üye 

girişimlerini engellemesi sebebiyle iki ülke ilişkileri bozuktur.  

Diğer Balkan ülkeleri gibi Makedonya’da NATO ve AB üyeliğinde önemli yer 

tutmaktadır. 2011 yılında, Makedonya nüfusunun dini durumunu tespit edecek nüfus sayımı 

başarısız olmuştur. Dolayısıyla yapılan analizlere göre Makedonya’da % 40’ın üzerinde 

Müslüman nüfus yaşamaktadır. Müslümanların çoğunluğunu Arnavutlar, daha sonra Türk, 

Boşnak ve Rumlar oluşturmaktadır. Ancak saat kulelerine haçların dikilmesi, camilerin 

yakılması veya inşaatına izin verilmemesi, Makedonya Diyanet İşleri Başkanlığı vakıf 

mallarının iade edilmemesi, Makedonya Müslümanlarının kimliklerinin korunması ve 

güçlenmesi için de dışarıdan bir enjekteye ihtiyaç duyulduğu aşikârdır.  

 



 

 

MAKEDON-ARNAVUT SORUNU 

Makedonya nüfusunun içerisinde yüzde 38 Arnavut yaşamaktadır. Yugoslavya’nın 

dağılmasıyla bağımsızlığınıkazanan Makedonya,hemen ardından içsel bir sorunu olan 

Arnavut azınlık sorunu yıllarca çözüme kavuşturulmaya çalışıldı. Makedonlar ve Arnavutlar 

arasındaki anlaşmazlıklar ülkenin farklı coğrafi kesimlerinde yaşanmaktadır. Bu da toplumsal 

kaynaşmadaki kültür, din, ekonomik, sosyal statü, ekonomik durum, sosyal statü ve eğitim 

seviyesi farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

Kalkandelen’de izinsiz kurulan üniversite Arnavut Üniversitesi ve 1993’te Arnavutların 

İlidira bölgesinin özerklik istemesi gerilimleri arttırmıştır. 1999’daki Cumhurbaşkanlık 

seçimlerinde Makedon Cumhurbaşkanı adayı BorisTrajkoski ve Arnavutların desteklediği 

Demokratik Parti işbirliği yapmış ve BorisTrajkoski Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Bu 

durum Arnavutların toplumsal işbirliği ve sivil katılıma karşı olduğunu göstermiş ama ilişkiler 

yumuşamamış tersine gerilerek ülkenin kuzey batı bölgesinde silahlı bir ayaklanma çıkmıştır. 

2001’de Arnavutlar tarafından kurulan temsil ve sivil hak talep Arnavut Ulusal 

Kurtuluş Ordusu gerilla çatışmalarına başladı. Bundan dolayı 200’den fazla kişi ölmüş ve 100 

binden fazla kişi göç etmiştir. Arnavut örgütü Üsküp’ün batısını işgal etmeye kalkınca ABD ve 

AB anlaşmazlığı çözmek için arabulucularını devreye soktu. Uluslararası baskı nedeniyle bir 

araya gelen taraflar Ohrid Antlaşması’yla 8 aylık bir çatışmazlık süreci başlamış oldu ve 

böylece yeni bir sürece girilmiş olundu. 

 

OHRİD ANTLAŞMASI 

Anlaşmada esas olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amaçlandı. Belediyelere 

geniş haklar tanındı ve nüfusu %20’nin üzerinde olması durumunda azınlık dilleri yerel resmi 

dil statüsüne kavuştu. Nüfusun %50’den fazla olduğu belediyelerde ise ilgili etnik gruba 

bayrak ve diğer etnik semboller kullanma izni verildi. Anadilde ilk, orta ve lise eğitimi 

verilmesi yasal güvence altına alındı. Anadilde üniversite eğitimi ise sadece ülke genelinde 

nüfusu %20’nin üzerinde olan etnik gruplara tanındı.Makedonların dışındaki diğer etnik 

gruplara da devlet kadrolarında daha fazla temsil hakkı verilmesi yasal güvence altına alındı. 

2007 yılında devlet kademelerinde %83 olan etnik Makedonlar, 2014 yılında %74,8’e geriledi. 



 

 

Arnavutların devlet görevlerine katılımında büyük bir artış görüldü. 2007 yılında %10,8 olan 

Arnavut temsili 2014’de %18,6’ya yükseldi. 

 

MAKEDONYA İSİM SORUNU 

Yunanistan ile yaşanan krizin nedeni ülkenin Yugoslavya'dan ayrılarak 1992'de 

"Makedonya" ismiyle bağımsızlığını etmesiyle başladı. Atina, tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu 

Makedonya isminin kullanılmasına şiddetle karşı çıktı. Yunanistan'ın kuzeyinde 

Makedonyaadında bir bölge olması nedeniyleMakedonya’nın burada toprak iddia 

etmesinden endişe ediliyordu.1992'de Selanik'te "Makedonya Yunandır." diyen milyonlarca 

kişi protesto düzenledi. 

Makedonya 1 yıl sonra Birleşmiş Milletlere‘’Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya’’ 

adıyla katıldı.Atina 1994'te Makedonya'ya Selanik limanını, ticaret kapısını kapayarak 

ekonomik ambargo başlattı. Yunanistan Makedonya'dan antik Yunan mitolojisinin güneş 

sembolünü bayrağından kaldırması ve anayasasından da bazı maddeleri çıkarmasını 

istemiştir. Daha sonra ticari ve siyasi ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atıldı ama 

isim krizi yeniden başladı. 

Yunanistan, Makedonya'ya desteğini ifade etse de 2005'te başlayan Avrupa Birliği 

üyelik müzakelerinin başlamasını engelledi. 2008'de Nato'ya geçici ismiyle üye olmak 

istediğinde bir kez daha Atina'dan veto yedi. 2011'de Üsküp'e Büyük İskender heykeli 

dikilmesiyle tartışma konusu olan 'Büyük İskender kimin atasıdır?" tartışması derinleşti. 

İki ülkenin başbakanları Zaev ve Çipras uzlaşmanın sağlanabilmesi için son aylarda 

diplomasi trafiğini artırdı. Yunanistan’da milliyetçi gruplar "Makedonya Helendir, (Yunandır) 

Helen kalacak!" sloganlarıyla daha birkaç ay önce Atina'da dev protestolar düzenlendi. Çipras 

ve iktidardaki partisi radikal sol SYRIZA hükümeti ise sessiz kalmayı tercih etti.Makedonya 

Üsküp’teki hava alanının "Yunanlıların atası" olarak kabul edilen "Büyük İskender" adını 

değiştirdi. Ocak 2018'de BM altında müzakereler yeniden başladı. 

Atina ve Üsküp arasında uzlaşan isim "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak 

anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma ile ‘’Yunan kültürü ve tarihinin bir parçası olan antik 

Makedonya ile kuzey komşumuzun tarihi birbirinden ayrıldı.’’ diyen Yunan lideriÇipras bu 



 

 

"tarihi" antlaşmadan artık "geri dönüş olmadığını" duyurdu. Makedonya Başbakanı 

ZoranZaev de bir basın toplantısı düzenleyerek "tarihi" antlaşmanın ülkesinin etnik ve 

kültürel kimliğini muhafaza ettiğini söyledi. 

 

MAKEDONYA-BULGARİSTAN SORUNU 

Bulgaristan’ın Makedonları bir millet ve Makedoncayı bir dil olarak tanımaktan 

çekiniyor olması nedeniyle Makedon tarihçileri Sofya’yı, 19. ve 20. yüzyıllara ait Makedonya 

politikalarından tamamen vazgeçmemiş olmakla suçlamaktadırlar. Makedonların Bulgar 

olduğu ve Makedoncanın Bulgarca dilinin bir şivesi olduğu yönündeki kanaat Bulgaristan’da 

yaygındır. Son yıllarda ise Sofya’nın Makedonya vatandaşlarına kolaylaştırılmış bir 

prosedürleBulgar pasaportu veriyor olması Üsküp’ü oldukça rahatsız etmiştir. Her yıl yüzlerce 

Makedon gencin burslu olarak Bulgar üniversitelerine kayıtlarını yaptırıyor olması da 

Makedonya’da tartışmasına neden olmuştur. Makedon politikacılar ve medya kaynakları, bu 

tür uygulamalarla Bulgaristan’ın Makedonya’yı Bulgarlaştırmak suretiyle kendi topraklarına 

katmaya çalıştığına ileri sürmektedir. Makedonya’da Bulgaristan’a yönelik yürütülen 

milliyetçi eleştiriler de Bulgaristan’ı rahatsız etmektedir. 

 

SIRP KATOLİK KİLESE SORUNU 

Sırp Ortodoks kilisesi, Yugoslavya'dan ayrılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan etmesi 

üzerine Makedon kilisesinin tanınmasınıkabul etmemektedir. Ortodoks kilisesi, Sırp Ortodoks 

kilisesi tarafından tanınması için yapılan tüm çabalar başarısız olmuş ve bu konuda 

tartışmalar sürekli devam etmiştir.  

2009 yılında Makedon Ortodoks kilisesi adına Ohri başpiskoposluğu sıfatını ekleyerek 

tarihisel olarak Makedonya’daki Ortodoks geleneğinin devamı olduğunuispat etmek 

istemiştir. Buna olumsuz tepki gösteren Sırp Ortodoks kilisesi ise Makedon başpiskopos 

GospodinJovan’ın bu karar yüzünden yargılanacağını söylemiştir.Sırp Ortodoks kilisesinin bu 

tavırları Makedon kilisesi tarafından Sırbistan devletinin bir politikası olarak telakki 

edilmektedir. 

 


