
Ramazan 2020 - gün 5 Devlet:  BOSNA-HERSEK 

Devletin resmi adı: Bosna-Hersek. Eskiden Yugoslavya devletinin içinde tek bir 
cumhuriyet (republika) sayılırdı. Ama 1992-95 yılları arasında Bosna savaşı oldu ve önce 
Yugoslavya'dan koptu, sonra içerden parçalandı.

O iç savaşta 100.000 kişi öldürüldü, hem askerler, hem sivil halkı. Bosna'da yaşayan 3 
etnik grup kendi bölgelerini kurmaya çalıştılar; o gruptan olmayanları yok etmeye 
baktılar: 'etnik temizleme' adı altında binlerce kişi öldürüldü, onbinlerce kovuldu.

 1) Slovenya
 2) Hırvatistan
 3) Bosna-Hersek
 4) Sırbistan

 5) Karadağ
      (Çerna  Gora)
 6) Kosovo
 7) Makedonya

Eski Yugoslavya

25 sene sonra bile 
savaşın izleri her 
yerde görülüyor.Sarayevo 1993: Yanan 

parlamento binası



Bosna'daki halk aslında birdir: aynı dil konuşuyorlar ve dıştan birbirlerini fark edemezsin.
Ama tarih ve din onları birbirlerinden ayırıyor ve düşman kılıyor. 

1) Sırplar: ortodoks hristiyanlardır ve Kiril alfabesini kullanıyorlar. Duygusal olarak 
kendilerini Rusya'ya daha yakın hissediyorlar.

2) Hırvatlar: katolik hristiyanlardır ve Latin alfabesini kullanıyorlar. Duygusal olarak 
kendilerini İtalya, Avusturya gibi Avrupa ve özellikle katolik devletlerine daha yakın 
hissediyorlar.

3) Bosnaklar: sunni müslümanlardır ve Latin alfabesini kullanıyorlar. Duygusal olarak 
kendilerini Türkiye'ye ve müslüman devletlerine yakın hissediyorlar.

Savaştan önce Bosna'nın nüfusu 4,4 milyon idi, ama şimdi 3,8 milyona düştü. Bunların 
50% Bosnak, 30% Sırp ve 15% Hırvat'tır. 

İki ayrı 'devlet içinde devlet' kuruldu: Sırplar kendilerini ayırıp 'Republika Sırpska' 
kurdular (haritada sarı bölgeler). Birçokları da Sırbistan'la birleşmek istiyorlar. Bosnaklar 
ve Hırvatlar da birleşip 'Bosna-Hersek Federasyonu' kurdular. Haritada Hırvatların 
yaşadığı bölgeler açık yeşil, Bosnakların bölgeleri koyu yeşil olarak gösteriliyor. 

Savaştan sonra herkes büyük umutla geleceğe baktı. Ama 24 yıl geçti ve ekonomi hala 
çok zayıf, işsizlik ve kanunsuzluk da her gün artıyor. Bütün halkta bir bıtkınlık ve bunalım
duygusu var. İnsanların çoğu, hatta gençlerin 60% başka devletlerde yaşamak istiyor.

Savaştan önce bütün Bosna'da çok çok az evangelist imanlı vardı. 1948'den 1992'ye kadar 
bütün Bosna'da ancak 3 tane topluluk vardı. Savaş patlayınca bütün önderleri kaçtılar. 
Ama Rabbe şükürler olsun, savaştan sonra kiliselerin sayısı çoğaldı; şu anda 30 tane var 
(bütün devlette). Sessizlik içinde müslümanlara bile müjdecilik yapılıyor.

BOSNA için dua ihtiyaçları:

1. Rab, Sırplar, Hırvatlar ve Bosnakların arasında savaştan kalan yaraları iyileştirsin; 
insanlar da nefreti besleyen dinlere bağlı kalmasınlar. Her yerde olduğu gibi, Bosnak-
lar da islamiyetin gerçek yüzünü görüp onu terk etsinler, Mesihte yaşam bulsunlar. 

2. Üniversite öğrencilerine müjdeleyen IFES misyonu için dua edelim, okumuş 
müslümanların arasında da imana gelenler olsun.

3. Tamamen müslüman olan Bihaç kasabasında OM misyonunun bir timi var. Rab 
kapıları açıp iyi haberi müslüman halka yaymak için onlara hikmet ve anlayış versin.

4. Sarayevo'da Robert ve Sandrina: kürtaja karşı savaşmak için bir 'aile merkezi' 
açtılar. Aynı zamanda küçük bir topluluk kurdular. Rab onlara gelen kadınların 
yüreklerini açsın, bebeklerinin hayatlarını korusunlar ve diri Allahı tanısınlar.

 

 


