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ÖZ
[ALDANMAZ, Ahmet]. Kosova: Yugoslavya Federasyonundan Bağımsızlığa,
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından söz konusu olan gelişmeler doğrultusunda
Yugoslavya kurulmuştur. Bu durum, daha önceki dönemlerde bir arada yaşamamış
olan etnik kökenlerin aynı devlet içerisinde yer almalarına neden olmuştur. Ancak
Yugoslavya, Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile birlikte mikro milliyetçi
akımların baskısına dayanamamış ve dağılmıştır. Bu süreçte söz konusu olan Kosova
Sorunu

da,

tarihsel

temelleri

olan

ve

çok

boyutlu

bir

sorun

olarak

değerlendirilmektedir. Zira Kosova Sorunu; Balkanları, Kafkasya’yı ve Ortadoğu’yu
etkileyecek güce sahip bir sorun olarak görülmektedir. Kosova’nın bağımsızlığını ilan
etmesi ile birlikte bu sorunun çözümleneceği düşünülse de, bilakis daha karmaşık bir
hal alması söz konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kosova, Yugoslavya, Sırp Milliyetçiliği, Arnavut Milliyetçiliği, Balkanlar

ii

ABSTRACT
[ALDANMAZ, Ahmet]. Kosovo: Independence from Yugoslavia Federation, Master
Thesis, Ankara, 2018
Following the First World War, Yugoslavia was established in line with the
developments in question. This has caused ethnic origins that have lived together in
the previous periods to take part in the same state. However, with the end of the Cold
War era, Yugoslavia has not been able to withstand the pressures of micro – nationalist
movements. In this process, The Kosovo Matter is regarded as a multi – dimensional
problem with historical basis. Although it is thought that this problem has been
resolved with the announcement of Kosovo’s independence, it has become a matter of
becoming more complicated.

Key words
Kosovo, Yugoslavia, Serbian Nationalism, Albanian Nationalism, Balkans

iii

İÇİNDEKİLER DİZİNİ
ÖZ ............................................................................................................................... i
ABSTRACT ................................................................................................................ ii
İÇİNDEKİLER DİZİNİ ........................................................................................... iii
KISALTMALAR ....................................................................................................... v
ÖNSÖZ ....................................................................................................................... vi
GİRİŞ .......................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
KOSOVA SORUNUNUN TARİHSEL SÜRECİ
1.1. Ülke Profili ve Kosova’nın Demografik Yapısı ................................................ 6
1.2. Kosova’nın Bağımsızlığının Arka Planı ............................................................ 8
1.2.1. Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı Döneminde Kosova .......................................... 9
1.2.2. Yugoslavya Krallığı ve II. Dünya Savaşı Yıllarında Kosova .......................... 11
1.2.3. Tito Yönetimindeki Yugoslavya’da Kosova ve 1974 Anayasası’na Göre
Kosova’nın Statüsü .......................................................................................... 15
1.2.4. Tito Sonrası Dönemde Kosova ........................................................................ 22
İKİNCİ BÖLÜM
KOSOVA SORUNUNUN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ VE
KOSOVA SORUNUNA YAKLAŞIMLAR
2.1. Kosova Sorununun Ortaya Çıkmasının Nedenleri ........................................ 28
2.1.1. Yükselen Milliyetçilik Akımları ...................................................................... 28
2.1.1.1. Arnavut milliyetçiliği .................................................................................... 30
2.1.1.2. Sırp milliyetçiliği .......................................................................................... 32
2.1.2. Ekonomik Nedenler ......................................................................................... 36
2.1.3. Ortak Bir Yugoslav Üst Kimliğinin Oluşturulamamış Olması ........................ 38
2.1.4. Sovyetler Birliği’nin Yıkılması ve Yeni Dünya Düzeni .................................. 40
2.2. Kosova Sorununa Yaklaşımlar ........................................................................ 42
2.2.1. ABD’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı ............................................................ 42
2.2.2. Rusya’nın Kosova Sorununa Yaklaşımı .......................................................... 48

iv

2.2.3. Avrupa Birliği’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı ............................................. 53
2.2.4. Türkiye’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı ........................................................ 56
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NATO MÜDAHALESİ (1999) VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN
KOSOVA’DAKİ MİSYONU
2.1. Nato Müdahalesi Öncesi Kosova ..................................................................... 61
2.2. Nato Müdahalesi (1999) .................................................................................... 62
2.2.1. Rambouillet Görüşmeleri ................................................................................. 68
2.2.2. NATO’nun Sırbistan – Karadağ’a Yönelik Hava Saldırılarına Başlaması ...... 74
2.2.3. NATO Müdahalesinin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi ........................... 78
2.2.4. Kosova Krizinde NATO’nun İnsani Müdahalesi ............................................. 82
2.2.5. KFOR – Kosova Güçleri (Kosovo Forces) ...................................................... 86
2.3. Birleşmiş Milletler Kosova İçin Geçici Yönetim Birimi – Unmık ................ 87
2.3.1. Kosova’da BM Geçici Yönetim Misyonunun (UNMIK) Yapılandırılması .... 88
2.3.2. Birleşmiş Milletlerin Çıkış Stratejisi ................................................................ 90
2.3.3. Birleşmiş Milletler ve Kosova’nın Statüsü ...................................................... 92
2.3.4. Martti Ahtissari’nin Planı ve Kosova Cumhuriyeti’nin İlanı ........................... 92
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞININ SONUÇLARI
3.1. Küresel Bağlamdaki Sonuçları ........................................................................ 95
3.2. Balkan Coğrafyası Bağlamındaki Sonuçları .................................................. 99
3.2.1. Bosna – Hersek Bağlamındaki Sonuçları ......................................................... 99
3.2.2. Makedonya Bağlamındaki Sonuçları ............................................................. 104
3.2.3. Sırbistan Bağlamındaki Sonuçları .................................................................. 108
3.2.4. Yunanistan Bağlamındaki Sonuçları .............................................................. 112
3.2.5. Karadağ Bağlamındaki Sonuçları .................................................................. 114
SONUÇ .................................................................................................................... 116
KAYNAKÇA .......................................................................................................... 120
ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................ 131

v

KISALTMALAR
AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AGSP

Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası

BM

Birleşmiş Milletler

BMGK

BM Güvenlik Konseyi

DEA

ABD Uyuşturucu İle Mücadele Örgütü

DS

Demokrat Parti (Sırbistan)

DSS

Sırbistan Demokratik Partisi

EUFOR

Avrupa Birliği Barış Gücü

EULEX

Avrupa Birliği Kosova Misyonu

FBİH

Bosna Hersek Federasyonu

GSMH

Gayri Safi Milli Hâsıla

IMF

Uluslararası Para Fonu

IWPR

Savaş ve Barış Rapor Enstitüsü

KFOR

NATO İstikrar Gücü

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kominform

Komünist Enformasyon Bürosu

NATO

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü

NLA

Ulusal Kurtuluş Ordusu

ODGP

Avrupa Birliği Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

OHR

Bosna – Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi

SPONA

Bağımsız Sırp Hareketi Birliği

SSCB

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

UÇK

Kosova Kurtuluş Ordusu

UÇPMB

Preşova, Medvedja ve Bujanovac Kurtuluş Ordusu

UNHCR

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği

UNMİK

Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu

YFC

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

YSFC

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti

vi

ÖNSÖZ
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GİRİŞ
Tarihsel süreç içerisinde Balkanlar; birçok farklı dil, kültür ve inanış ile
birlikte, farklı etnik gruplara da ev sahipliği yapmış olmak bakımından önem
taşımaktadır. Bu coğrafyada tarihsel süreç içerisinde Roma, Bizans ve Osmanlı gibi
imparatorluklar siyasi egemenlik kurmuştur. Bu imparatorluklar, bölgenin hem
ekonomik hem de siyasi açıdan farklı birikimlere sahip olmasını sağlamıştır.
Bununla birlikte Balkanlar, hem kıtaları birbirine bağlayan stratejik yollar
üzerinde bulunmak hem de geniş ve verimli arazilere sahip olmak bakımından Avrupa
ülkelerinin ve diğer hâkim ülkelerin her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu bağlamda
Balkanlar hem Avrupa ülkelerinin kıta içerisinde güvenlikleri hem de Doğu Avrupa,
Adriyatik, Ege Havzası ve Akdeniz Havzası’ndaki egemenlik kaygıları bağlamında
önemli görülmüştür1
Balkanlarda önemli bir bölge olarak nitelendirilen Kosova toprakları üzerinde,
Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nı kaybetmesi ile Sırp Krallığı hâkimiyet
kurmaya başlamıştır. Zira Balkan Savaşları’nın bölgenin nüfusunda önemli
değişiklikler meydana getirmesi sonucu, yapılan baskılar neticesinde Türkler bölgeden
göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu gelişmeler doğrultusunda Kosova, I. Dünya
Savaşı’nın ardından Yugoslavya Krallığı’nın bir parçası haline gelmiş, kuzey
toprakları

Sırp

hâkimiyet

alanını

oluştururken

güney

toprakları

Karadağ

hâkimiyetinde kalmıştır2
Kosova, II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiştir.
Yugoslavya Krallığı’nın işgali, halkın da desteklediği dağ çeteleri tarafından Tito
önderliğindeki direnişlerle karşılanmıştır. Nazi Almanyası’nın II. Dünya Savaşı’ndan
yenilgi ile ayrılmasının ardından Yugoslavya işgalden kurtulmuştur. Bununla birlikte

Alkan Necmettin, Yugoslavya’nın Dağılması. Balkanlar El Kitabı – 2: Çağdaş Balkanlar.
Karatay, O. ve Gökdağ, B. A. (Ed.), Karam Vadi, Ankara, 2007. S. 103
2
İlkdoğan Gül, ABD, AB, Rusya ve Türkiye ekseninde Kosova’nın bağımsızlık süreci.
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Atılım Üniversitesi, Ankara. 2009. s. 67
1
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devletin yönetim şekli olan monarşi yıkılmış ve yerine 1945 yılında Tito liderliğinde
“Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” kurulmuştur3
Kosova, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir eyaleti haline
getirilmiş ve 1963 yılında Kosova’ya özerklik verilmiştir. Bu dönemde Kosovalı
Arnavutlar ve Türkler, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içerisinde etnik ve
dini açıdan bir farklılık oluşturmaktaydılar. Kosovalı Arnavutlar ve Türkler,
egemenlik haklarının artırılmasına yönelik girişimde bulunmalarının ardından, 1974
yılı itibariyle yönetimde birtakım ayrıcalıklar elde edebilmişlerdir. Bu doğrultuda da
Arnavutlara ve Türklere, kendilerine ait sivil toplum kuruluşu kurma ve okul
müfredatlarında düzenleme yapabilme izni verilmiştir4
1980’li yıllar itibariyle Kosova’da Arnavutlar ile Sırplar arasındaki gerilim en
üst noktasına ulaşmıştır. Etnik ve dini açıdan farklılık gösteren Kosova’nın özerk bir
cumhuriyet olmaya yönelik talepleri de, merkezi yönetim tarafından tepki ile
karşılanmıştır. Kosova Sorunu’nun başlangıcı olarak nitelendirilen bu dönemde,
binlerce üniversite öğrencisi sokaklara dökülerek taleplerini dile getirmek istemiş ve
bu süreçte birçok sivil yaşamını yitirmiştir5
1989 yılında Miloseviç liderliğindeki yönetim, Kosova’ya verilen mevcut
hakları sınırlandıran bir referandumunun sonuçlarını kabul etmek doğrultusunda,
özerk bölgelerin Sırp merkezi yönetimine bağlanmasını sağlamıştır. Referandum
sonuçları, sadece Kosova tarafından değil, Yugoslavya’nın diğer özerk bölgeleri
tarafından da yoğun tepkilerle karşılanmıştır. Kosova yerel yönetimi de, referandumu
tanımayacağını açıklamış ve oylamaya katılmamıştır. Bunun üzerine Sırplar,
Kosova’ya zırhlı araç ve tanklarla girerek zorla yeni referandumun kabul edilmesini
sağlamışlardır6

Baş, Numan, Kosova sorununun ortaya çıkışı ve Balkanlar üzerine etkileri. (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 2009. s. 59.
4
Nasrattinoğlu, İrfan, Yugoslavya Türkleri ve sorunları. Balkan Türkleri Sempozyumu Bildiriler
Kitabı. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.1992. s. 38.
5
Oruç, Zülküf, Balkanlarda Osmanlı mirası ve ulusçuluk çerçevesinde Balkan Türklerinin kimlik
ve yönetim sorunları Kosova – Makedonya örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Sakarya
Üniversitesi, Sakarya. 2011. S. 71
6
Sarı, İsmail, Kosova’nın bağımsızlığının uluslararası sistem bağlamında değerlendirilmesi.
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 2010. S.90.
3
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması ile birlikte dünya
genelinde birçok yeni devletin ortaya çıkması, Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’nin de bu durumdan olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur. Bu
dönemde birçok etnik grubun yer aldığı Yugoslavya’da Hırvatlar, Slovenler ve
Boşnaklar bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir7
Sırplar, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin ana unsuru olarak
kendilerini görmek bakımından bağımsızlıklara karşı çıkmışlardır. Kosova da bu
dönemde tam bağımsızlığını kazanmak istemiş olsa da, Sırpların çok sert tepkileri ile
karşılaşmıştır. Sırplar Kosova’yı işgal etmiş ve birçok sivili katletmiştir. 1995 yılında
başlayan işgal, 1998 yılında Kosovalıların silahlı direnişte bulunmalarını beraberinde
getirmiştir. Ancak Kosovalılar, askeri teknolojiler bakımından üstün olan Sırplar
karşısında başarı gösterememiştir. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa’nın orta yerinde
ve dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen bu katliama ancak 1999 yılında müdahale
etmiştir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (KAAÖ – North Atlantic Treaty
Organization – NATO) devreye girmesi ile birlikte Sırplar Kosova’dan çıkartılmış ve
kontrol BM’ye bırakılmıştır8
Kosovalıların 1980’li yıllarda başlayan özerklik ve bağımsızlık hareketleri,
1990’lı yıllarda Sırpların Kosovalılara şiddet uygulamaları ile karşılanmıştır. Bu
dönemde Sırplar, etnik temizliğe neden olan uygulamalarda bulunmuşlardır. Kosova
Operasyonu ile bölgede NATO koruması başlatılmış ve bağımsızlık düşüncesi
Kosovalılar tarafından daha fazla dile getirilmeye başlanmıştır. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve NATO Kosova’nın bağımsızlığını olumlu
karşılarken, Rusya ve Sırbistan bu duruma şiddetle karşı çıktığını ifade etmiştir9
Bu gelişmeler doğrultusunda Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova
Cumhuriyeti’ni dünya kamuoyuna duyurarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan
etmiştir. Kosova’nın bağımsızlığı; AB ülkelerinin büyük bir bölümü, ABD ve Türkiye

Türbedar, Erhan, Kosova’nın bağımsızlığı ve muhtemel etkileri. Stratejik Analiz Dergisi, 8(95),
(2008/a). s. 21.
8
Yürür, Pınar, Balkanlar’da uluslararası himaye yöntemleri: Bosna – Hersek örneği. Avrasya Dosyası
Dergisi, 14(1), (2008/a). s. 26.
9
Turan, Betül, Ünalp, Rezzan. ve Özbay, İskender, Geçmişten Günümüze Kosova Tarihi ve Türkiye
Kosova İlişkileri. Ankara: Genel Kurmay. 2009. s. 122.
7
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tarafından tanınmıştır. Rusya, Sırbistan, Yunanistan ve İspanya Kosova’nın
bağımsızlığına karşı çıkmış; Kosova’yı Sırbistan’a bağlı bir bölge olarak
değerlendirmiştir10
Çalışmada da bu doğrultuda; Kosova sorununun tarihsel süreci ile ilgili
belirlemelerde bulunulmasının ardından, Kosova sorununun ortaya çıkmasının
nedenleri ile Kosova sorununa yaklaşımların ele alınması ve Kosova’nın
bağımsızlığının küresel bağlamdaki ve Balkanlar bağlamındaki sonuçlarının belirli
boyutları ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda çalışmanın “Kosova Sorununun Tarihsel Süreci” üst başlıklı
Birinci Bölümü bağlamında; “Ülke Profili ve Kosova’nın Demografik Yapısı”,
“Kosova’nın Bağımsızlığının Arka Planı”, “Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı
Döneminde Kosova”, “Yugoslavya Krallığı ve II. Dünya Savaşı Yıllarında Kosova”,
“Tito Yönetimindeki Yugoslavya’da Kosova ve 1974 Anayasası’na Göre Kosova’nın
Statüsü” ve “Tito Sonrası Dönemde Kosova” alt başlıkları doğrultusunda ayrıntılı
belirlemelerde ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Çalışmanın “Kosova Sorununun Ortaya Çıkmasının Nedenleri ve Kosova
Sorununa Yaklaşımlar” üst başlıklı İkinci Bölümü bağlamında; “Kosova Sorunun
Ortaya Çıkmasının Nedenleri”, “Yükselen Milliyetçilik Akımları”, “Ekonomik
Nedenler”, “Ortak Bir Yugoslav Üst Kimliğinin Oluşturulamamış Olması”, “Sovyetler
Birliği’nin Yıkılması ve Yeni Dünya Düzeni”, “Kosova Sorununa Yaklaşımlar”,
“ABD’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı”, “Rusya’nın Kosova Sorununa Yaklaşımı”,
“Avrupa Birliği’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı” ve “Türkiye’nin Kosova Sorununa
Yaklaşımı” alt başlıkları doğrultusunda ayrıntılı belirlemelerde ve değerlendirmelerde
bulunulacaktır.
Çalışmanın “NATO Müdahalesi (1999) ve Birleşmiş Milletlerin Kosova’daki
Misyonu” üst başlıklı Üçüncü Bölümü bağlamında; “NATO Müdahalesi Öncesi
Kosova”, “NATO Müdahalesi (1999)”, “Rambouillet Görüşmeleri”, “NATO’nun
Sırbistan – Karadağ’a Yönelik Hava Saldırılarına Başlaması”, “NATO Müdahalesinin

10

Sipahioğlu, Bahtiyar, Dünden Bugüne Balkanlar. İstanbul: Akademi. 2010. s. 78.
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Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi”, “Kosova Krizinde NATO’nun İnsani
Müdahalesi”, “KFOR – Kosova Güçleri (Kosovo Forces)” alt başlıkları doğrultusunda
ayrıntılı belirlemelerde ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Çalışmanın Üçüncü Bölümü kapsamında ayrıca; “Birleşmiş Milletler Kosova
İçin Geçici Yönetim Birimi – UNMIK”, “Kosova’da BM Geçici Yönetim Misyonunun
(UNMIK) Yapılandırılması”, “Birleşmiş Milletlerin Çıkış Stratejisi”, “Birleşmiş
Milletler ve Kosova’nın Statüsü” ve “Martti Ahtissari’nin Planı ve Kosova
Cumhuriyeti’nin İlanı” alt başlıkları ele alınacaktır.
Çalışmanın “Kosova’nın Bağımsızlığının Sonuçları” üst başlıklı Dördüncü
Bölümü bağlamında; “Küresel Bağlamdaki Sonuçları”, “Balkan Coğrafyası
Bağlamındaki Sonuçları”, “Bosna – Hersek Bağlamındaki Sonuçları”, “Makedonya
Bağlamındaki Sonuçları”, “Sırbistan Bağlamındaki

Sonuçları”, “Yunanistan

Bağlamındaki Sonuçları” ve “Karadağ Bağlamındaki Sonuçları” alt başlıkları
doğrultusunda ayrıntılı belirlemelerde ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Çalışmanın Sonuç Bölümü’nde ise, çalışmada yer verilen konular özet
mahiyetinde ele alınacak ve değerlendirilecektir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KOSOVA SORUNUNUN TARİHSEL SÜRECİ
1.1. Ülke Profili ve Kosova’nın Demografik Yapısı
Kosova Cumhuriyeti 2008 yılı itibariyle tek taraflı olarak bağımsızlığını
açıklamak doğrultusunda, Balkan coğrafyasında Yugoslavya etrafında birleştirilmiş
olan topluluklar arasında en son ve en geç kopan devlet olarak değerlendirilmektedir.
Kosova’nın yönetimi 1999 – 2008 yılları arasında BM tarafından üstlenilmiş,
bağımsızlık ilan edilmesi ile birlikte de denetim AB’ye geçmiştir11
Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti Priştine’dir ve ülkede para birimi olarak Euro
kullanılmaktadır.

Kosova’da,

Arnavutça’nın

Ghog lehçesi

konuşulmaktadır.

Kosova’nın sınır komşularını Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya
oluşturmaktadır. Sırbistan ile özerk bölge sınırı, aynı zamanda devlet sınırı olarak
kabul

edilmektedir.

Bununla

birlikte,

Sırbistan

Kosova’nın

bağımsızlığını

tanımamakta ve Kosova sınırlarını, kendisine ait özerk bir bölge olarak kabul
etmektedir. Bu nitelikleri doğrultusunda Kosova, aynı zamanda Avrupa siyasi
haritasında yer alan ülkeler arasında bulunmaktadır12
Kosova yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçen, bu doğrultuda
da tipik karasal iklim etkisinin hissedildiği bir ülkedir. Yaz aylarında sıcaklığın
ortalama 30 0C’ye ulaştığı ve kış aylarında da ortalama – 10 0C’ye kadar düştüğü
belirtilmektedir. Ülkede bitki örtüsü meşe ve kayın gibi kozalaklı ağaçlardan meralara
dek uzanan bir çeşitlilik göstermektedir. Yıl boyunca da göl havzalarında; geçirgen
olmayan kayalıkların ve paleozoik yapıların varlığı dolayısıyla, yağışların etkili
olduğu görülmektedir. Bu yönüyle Kosova, her yıl yeterli miktarda yağış almaktadır13

Kosova Ülke Raporu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Avrupa Birliği ve Uluslararası İşbirliği
Şubesi. 2011. s. 3.
12
Akgün, Sibel, Kosova Türklerinin tarihten bugüne kimlik mücadelesi. Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, 34, 2012. s. 12. .
13
Özey, Ramazan, Balkanlar ve Balkan Ülkeleri Coğrafyası. Ankara: Pegem A. 2016. s. 244.
11
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Denize kıyısı bulunmayan, topraklarının büyük bir bölümü dağlık ve engebeli
arazilerden oluşan ve Balkan Yarımadası’nın Güneydoğu Avrupa Sıradağları’nın
arasında yer alan Kosova’nın; kuzey ve doğusunda Sırbistan, kuzeybatısında Karadağ,
güneybatısında Arnavut, güneyinde Makedonya yer almaktadır14 Ülkede dağlar çok
yüksektir ve dik yamaçlardan oluşmaktadır. Bu özellik, ülkenin kış turizminde önemli
bir destinasyon merkezi olarak görülmesini sağlamakta ve ekonomiye katkıda
bulunmaktadır15
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sırbistan’ın, Hırvatistan’ın ve Slovenya’nın
kurulmasından günümüze dek geçen süre içerisinde, Kosova nüfusunun büyük bir
çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu görülmektedir. 1981 yılı itibariyle ve
Yugoslavya dağılmadan önce yapılmış olan son resmi sayıma göre; Kosova Özerk
Bölgesi’nin nüfusu 1 milyon 580 bin olarak belirlenmiş ve bu sayının % 77’sinin
Arnavutlardan, % 14,9’unun Sırplardan ve Karadağlılardan oluştuğu ifade edilmiştir.
Bu doğrultuda Kosova’da Arnavut olmayanların sayısının, 236 bin 526 kişi olduğu
belirtilmiştir16
1991 yılında yapılan nüfus sayımı Arnavutlar tarafından boykot edilmiş olsa da,
büyük ölçüde tahminlere göre yapılan belirlemelere göre; Kosova Özerk Bölgesi’nin
nüfusu 1 milyon 970 bin olarak belirlenmiş, bu sayının da % 82,2’sinin Arnavutlardan
% 10,9’unun Sırplardan ve Karadağlılardan oluştuğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte
söz konusu edilen bu oranların, dönem itibariyle ne Arnavutlar ne de Sırplar tarafından
gerçekçi bulunmadığı görülmektedir17
Kosova İstatistik Ofisi tarafından 2003 yılı itibariyle BM idaresi altında
bulunulmaktayken yayımlanan “Kosova Resmi Raporu” kapsamında da, ülke nüfusu
1 milyon 900 bin olarak ifade edilmektedir. Kosova Resmi Raporu kapsamında ayrıca,
Arnavutların Kosova nüfusu içerisindeki oranı % 88 ve Sırpların oranı ise % 7 olarak

Malcolm, Noel, Kosova: Balkanları Anlamak İçin. Çeviren: Arıkan, Ö., İstanbul: Sabah. 1999.
s. 11.
15
Daşi, Suat, Kosova’da tarım sektörü ve rekabet gücü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. 2015. s. 4.
16
Aksöz, Abdulkadir, Balkanlarda Doğan Son Devlet: Kosova. İstanbul: İslam Dünyası Sivil Toplum
Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB). 2015. s. 8.
17
Ülger, İrfan. K, Kosova’nın bağımsızlığının self determinasyon çerçevesinde analizi. Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 31, 42-43. 2016.
14
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ifade edilmektedir18 Kosova’nın 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle de nüfusu, 1 milyon
800 bin olarak belirlenmiştir19
1.2. Kosova’nın Bağımsızlığının Arka Planı
20. yüzyılın sonları itibariyle; Sırbistan Yönetimi’nin Arnavutlara yönelik
uyguladığı baskı, şiddet ve etnik arındırma politikaları doğrultusunda ve sivil halka
karşı katliama girişilmesi nedeniyle 1999 yılı Mart ayında NATO Kosova’ya
müdahalede bulunmuştur. Bu gelişmenin ardından BM Güvenlik Konseyi’nin 1244
Sayılı Kararı ile bölgede uluslararası yönetim kurularak, faaliyet alanları ve görev
tanımları açık bir şekilde ifade edilmiş olan “BM Kosova Misyonu (UNMIK)” ve “BM
Barış Gücü (KFOR)” yapılandırılmıştır. Dönem itibariyle Sırp ve Arnavut temsilcileri
arasında yürütülen müzakerelerden somut bir sonuç alınamayınca, çözüm arayışları
çerçevesinde Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari Kosova için rapor
hazırlamakla görevlendirilmiştir20
17 Şubat 2008 tarihinde Kosova Parlamentosu, 8 yıl devam eden uluslararası
yönetimin ardından bağımsızlık kararı almıştır. Bağımsızlık kararı “Ahtisaari Raporu”
esas alınarak verilmiş ve bu durum uluslararası platformda yeni bir tartışmanın
gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda; Yugoslavya dağılmadan önce
Federe Cumhuriyeti statüsünde dahi olmayan ve Sırbistan’a bağlı özerk bir bölge
niteliğinde bulunan Kosova’nın bağımsızlık ilanı Belgrat Yönetimi tarafından protesto
edilmiş ve uluslararası bağlamda da kendi kaderini tayin hakkının sınırlarının hangi
noktada başladığı ve bittiği tartışılmaya başlanmıştır21

Özey, Ramazan, Balkanlar ve Balkan Ülkeleri Coğrafyası. Ankara: Pegem A. 2016. s. 247.
T.C.
Ekonomi
Bakanlığı
Resmi
İnternet
Sitesi.
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulkedetay/Kosova;jsessionid=JuHd4hflpNOI_eybtXdqlJaW7AsGCC58EQLHLbe5Jo1ZuzQ3Ty66!11665
79369?_afrLoop=1909356628179039&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrlstate=10zm74f5np_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1909356628179039%
26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D10zm74f5np_5, (Erişim) 15 Temmuz 2017.
20
Pekyardımcı, Elif. B, İnsancıl Müdahale Kavramı ve Kosova Sorunu. (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi, Ankara. 2006. s. 85.
21
Almqvist, Jessica, The Politics of Recognition, Kosovo and International Law. Real Instituto Elcano
Documento de Trabajo, Working Paper, 14, 1 – 17. 2009.
18
19
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Bu doğrultuda çalışmanın bu aşamasında; Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı
Dönemi’nde, Yugoslavya Krallığı ve II. Dünya Savaşı yıllarında ve Tito
Yönetimi’ndeki Yugoslavya’da Kosova, 1974 Anayasası’na göre Kosova’nın statüsü,
Tito sonrası dönemde Kosova ile Arnavutların ve Sırpların görüşü ile ilgili ayrıntılı
belirlemelerde ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.
1.2.1. Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı Döneminde Kosova
I. Dünya Savaşı’ndan bir süre önce ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
Balkanlar’dan

çekilmeye

başlaması

ile

birlikte,

Arnavutların

görüşüne

başvurulmaksızın, 22 Mart 1923 tarihinde gerçekleştirilen “Londra Sefirler
Konferansı”nda Arnavutlar Sırp Krallığı’na bağlanmışlardır. Bu durumun bir neticesi
olarak Balkanlar’daki mevcut siyasi gelişmeler; hem Arnavutların aleyhine gelişme
göstermeye devam etmiş, Kosova’da sürekli tırmanan bir Sırp – Arnavut çekişmesi
gündeme gelmiştir. Bu dönem itibariyle aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu
sonrasında Balkanlar’ın yeni bir siyasi istikrara kavuşturulması konusu Avrupa
ülkeleri tarafından tartışılmaya başlanmıştır22
I. Dünya Savaşı sonrasında Fransızlar, “Birleşik Balkan Projesi” ile kendi
alanlarında kalacak olan Yugoslavya’yı istemekteyken; Ruslar ise, Germen etkisinin
Balkanlar’da devre dışı bırakılmasını ve Güney Slavların birleşmesini talep
etmişlerdir. İtalyanlar da bu süreçte, Hırvatların kontrolünde yeni bir “Balkan Bloğu”
oluşturulmasına yönelik yeni stratejiler üretilmesi çabası içerisine girmişlerdir23 1908
ve 1915 yılları itibariyle de; Bosna – Hersek ve Kosova’nın Avusturya – Macaristan
ile Bulgar kuvvetleri tarafından ilhak edilmesinden dolayı, Sırplar ile Avusturya –
Macaristan arasında bir gerilim yaşanmaya başlanmıştır24 Sırplar, “Büyük Sırbistan”
hayalini sınırlandırması açısından bu durumu kabullenmemişlerdir25

Krasniqi, Fitim, Uluslararası ve bölgesel güç dengesi bağlamında Kosova sorununun analizi.
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Üniversitesi, Bursa. 2003. s. 36.
23
Özdağ, Muzaffer, Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine. Ankara: Avrasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi (ASAM). 2001. s. 252-253.
24
Popoviç, Aleksandre, Balkanlarda İslam. Çeviren: Komisyon, İstanbul: İnsan. 1995. s. 220-221.
25
Sander, Oral, Siyasi Tarih. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi.1984. s. 253254.
22
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I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinin ortaya çıkması ile birlikte, Balkanlar’da
çok önemli siyasi hareketliliklerin de gündeme geldiği görülmektedir. Bu kapsamda,
bölgenin en kozmopolit yapıya sahip devleti olan Avusturya – Macaristan’ın
parçalanması fikri üzerinde durulmaya başlanmış ve bu fikir, Batı ülkeleri tarafından
Balkanlar’da gelecek vaat eden bir çözüm olarak genel kabul görmüştür. Bu çözümün
merkezinde ise; Balkanlar’ın önemli etnik grupları olan Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler
yer almaktadır26
Söz konusu edilen bu çözüme yönelik olarak ilk adım, 6 Ekim 1918 tarihi
itibariyle Hırvatistan’ın merkezi Zagreb’te atılmıştır. Bu bağlamda, Avusturya –
Macaristan Devleti’nin egemenliği altında bulunan tüm Slavların bağımsız olabilmesi
amacıyla, “Sloven, Hırvat ve Sırp Milli Komitesi” oluşturulmuştur. Sloven, Hırvat ve
Sırp Milli Komitesi’nin temel amacı, Balkanlar’da bulunan bu etnik grupların bir
devlet çatısı altında toplanması olarak belirlenmiştir. Buna yönelik olarak da Sloven,
Hırvat ve Sırp Milli Komitesi öncelikli hedefinin, bu etnik gruplara bağımsızlık
aranması olarak ifade etmiştir. Bu temel amaç ve öncelikli hedefe ilişkin olarak da,
tüm Güney Slavlarını tek bir bayrak altında toplamak iddiası ile 1 Aralık 1918
tarihinde “Sırp – Hırvat Sloven Krallığı” resmen ilan edilmiştir27
1918’de bu etnik grupların bir araya gelmesi ile oluşturulan Sırp – Hırvat Sloven
Krallığı’na; daha sonraki dönemlerde Karadağ Krallığı ve Trianon Antlaşması ile
Avusturya – Macaristan Devleti’nden ayrılmış olan Voyvodino da dâhil olmuştur28 Bu
şekilde Sırp – Hırvat Sloven Krallığı, Güney Slav halklarının ilk birlik denemesi olarak
variyetini devam ettirmeye başlamıştır. Yugoslav siyasi tarihinde “Birinci Yugoslavya
Dönemi” olarak nitelendirilen bu dönem, 1941 yılında söz konusu olan Alman işgaline
dek varlığını sürdürmüştür29

Türkoğlu, Emir, Kosova Arnavutlarının milliyetçiliği. Balkan Diplomasisi. Derleyen: Lütem, Ö.
E. ve Demirtaş – Coşkun, B., Ankara: ASAM. 2000. s. 71.
27
Alkan, Necmettin, Yugoslavya’nın dağılmasında rol oynayan faktörler. Avrasya Dosyası, Sırbistan
– Bosna – Hersek Özel Sayısı, 3(3), 27 – 40. 1996
28
Bora, Tanıl, Milliyetçiliğin Provokasyonu. İstanbul: Birikim. 1995. s. 38-39.
29
Gjejlani, Erleta, Değişen uluslararası güvenlik sistemi bağlamında Yugoslavya’nın dağılması ve
Kosova’nın nihai statüsü sorunu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Uludağ Üniversitesi, Bursa.
2007. s. 52.
26
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19. yüzyılda, önce Manastır Vilayeti ve ardından da Sofya Vilayeti içerisinde
kalan, 1878 Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması ile vilayet konumuna getirilmiş olan
Kosova, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Sırbistan sınırları içerisinde kalmış ve
Balkanlar’da kurulan bu yeni devletin bir parçası haline gelmiştir. Bu dönemden
itibaren Kosova, Sırbistan Krallığı ile bütünleşmiş bir parça olarak değerlendirilmiş,
ancak bu durum Arnavutlar tarafından hiçbir zaman kabullenilebilir görülmemiştir. Bu
nedenle de 1913 yılı, Kosova’nın sömürgeleştirilme sürecinin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir30
18 Haziran 1921 tarihinde, yeni kurulan devlette “Vidovdan” adı verilen anayasa
ilan edilmiştir. Bununla birlikte Vidovdan ile devletin üniter yapısına ve egemenliğine
Sırpların hâkim kılınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda dönem itibariyle Sırp
baskıları gündeme gelmeye başlamış ve bu süreç, 1929 yılında diktatörlüğünü ilan
eden Kral Alexander Karayorgiyeviç Dönemi’nde dek variyetini devam ettirmiştir31
1.2.2. Yugoslavya Krallığı ve II. Dünya Savaşı Yıllarında Kosova
1929 yılında diktatörlüğünü ilan eden Kral Alexander Karayorgiyeviç, ilk iş
olarak parlamentoyu feshetmiş ve yönetime el koymuştur. 1929 yılı sonunda yeni bir
anayasa ilan edilmiş ve devletin ismi “Yugoslavya Krallığı” olarak değiştirilmiştir32
Yugoslavya Krallığı’nda yer verilen “Yugoslav” ifadesi ile Güney Slavların ve
“Yugoslavya” ifadesi ile de Slavların vatanının kast edildiği ifade edilmiştir33
Yugoslavya Krallığı’nda; tek devlet, tek kral ve tek millet anlayışı
benimsenmiştir. Buna istinaden eyaletlerin sınırları kaldırılmış ve ülke sınırları,
bölgede yer alan nehirlere göre yeniden belirlenmiştir. Bu doğrultuda da Yugoslavya
Krallığı, Sırp nüfusun çoğunluğunun esas alındığı bir yapıya kavuşturulmuştur34 Bu
süreçte Kosova; Üsküp merkezli Vardarska, Niş Merkezli Moracska ve Cetinje
merkezli Zentska olarak bilinen üç vilayet arasında paylaştırılmıştır. Vardarska,
Moracska ve Zentska Vilayetleri’nin yöneticiliğini yapacak valiler çok geniş yetkilerle
30

Akman, (2006), a.g.e. s. 167.
Malcolm, (1999), a.g.e. s. 127.
32
Sükan, Özer, 21. Yüzyıl Başlarında Balkanlar ve Türkiye. İstanbul: Harp Akademileri. 2001
33
Gjejlani, (2007), a.g.e. s. 51-52.
34
Akşin, Sina, Fırat, Melek, İki savaş arası dönemde Balkanlar (1919 – 1939). OBİV, s. 103. 1993.
31
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donatılmıştır. Aynı şekilde bu valilerin, orduda görev yapan Sırp milliyetçisi ve sertlik
yanlısı komutanlardan seçilmesine özen gösterilmiştir35
Söz konusu edilen bu gelişmeler doğrultusunda Vardarska, Moracska ve Zentska
Vilayetleri’nin valileri, “Eski Sırbistan” olarak nitelendirilen Kosova Bölgesi’nin
demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikalar üretmeye ve uygulamaya
başlamışlardır36 Bir dönem bakanlık yapmış olan Vaso Cubrilovic de 1937 yılında
Belgrat’ta

hükümete

verdiği

bir

memorandumda,

Arnavut

sorununun

çözümlenebilmesi için Müslüman Arnavutların baskıyla göç ettirilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Vaso Cubrilovic memorandumda, Yugoslavya’nın üzerinde yer aldığı
toprakların “kanlı Balkan toprağı” olduğunu ve bu durumun Yugoslavya Hükümeti
tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle de Cubrilovic
Kosova’daki sorunun; kolonizasyon şeklinde hızlı sonuç vermeyen ve genel olarak
Batı ülkeleri tarafından uygulanan yöntemlerle değil, bilakis Arnavutların kitle halinde
göç ettirilmeleri ile çözüme ulaştırılabileceğini ifade etmiştir37
Arnavut tarihçilerine göre; Cubrilovic tarafından söz konusu edilen bu politika
doğrultusunda, 1918 – 1941 yılları arasını kapsayan dönemde yaklaşık 300 bin
Arnavut Sırplar tarafından Kosova’dan zorla göç ettirilmiş ya da kovulmuş ve
Kosova’ya da yaklaşık 60 bin Sırp yerleştirilmiştir. Aynı anlayışla bölgede kalan
Arnavutlara yönelik adaletsiz uygulamalar devam ettirilmiş ve Kosova’da söz konusu
olan huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlık etkisini daha fazla gösterir hale gelmiştir38
1933 – 1938 yılları arasını kapsayan dönemde, bölgenin önemli bir aktörü
konumunda bulunan Türkiye ile Yugoslavya arasında birçok kez Kosova ve
Makedonya Bölgesi’nde yaşayan Arnavut Müslümanlar ve Türklerin durumu ile ilgili
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde 11 Temmuz 1938 yılı
itibariyle, yaklaşık 40 bin Müslüman Arnavut ve Türk’ün Türkiye’ye göç etmesi ile
ilgili olarak taraflar arasında bir protokol imzalanmıştır. Bununla birlikte II. Dünya
Savaşı’nın çıkması ile bu protokol uygulanamamıştır. Buna karşın Yugoslavya
35

Malcolm, (1999), a.g.e. s. 342.
Yürür, Pınar, Geçmişten günümüze Kosova sorunu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi
Üniversitesi, Ankara. 1999. s. 8-9.
37
Baş, (2009), a.g.e. s. 10.
38
Yürür, (1999), a.g.e. s. 8.
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Hükümeti’nin Kosova ve Balkanlar’daki diğer bölgelerde izlediği politikalar
nedeniyle, I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasını kapsayan dönemde Kosova’dan
yaklaşık 90 bin ile 150 bin Müslüman Arnavut ve Türk’ün Türkiye’ye göç ettikleri
belirtilmektedir39
II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Almanya Balkanlara doğru bir istila
harekâtı başlatmış ve bu doğrultuda Kosova toprakları işgal edilmiştir. II. Dünya
Savaşı’nın ilk yıllarında Almanya ile müttefiki olan İtalya tarafından uygulanan
Kosova ve Arnavutluk politikası bölgedeki Kosovalı Arnavutlar tarafından da destek
görmüş ve bu doğrultuda bazı Kosovalı Arnavut çeteleri, bölgede söz konusu olan
çatışmalarda Almanya ile birlikte hareket etmiştir40
Kosovalı Arnavut çetelerinin Almanya ile birlikte hareket etmesinin temelinde
ise; İtalyan işgalinin Kosova, Batı Makedonya ve Arnavutluk’u fiilen birleştirdiği
düşüncesinin yer aldığı belirtilmektedir. Zira bu durum, Kosovalı Arnavutlar
tarafından bir kurtuluş ümidi olarak görülmüştür. Aynı şekilde Kosova’nın Almanya
tarafından Arnavutlara vaat edilmesi de, Kosovalı Arnavutlar tarafından olumlu bir
gelişme olarak değerlendirilmiştir41
Yugoslavya Komünist Partisi Lideri Tito tarafından geliştirilen politikalar da,
Almanya ve İtalya tarafından Balkanlar’da söz konusu edilen bu politikalarla benzerlik
göstermektedir. Bu doğrultuda Tito, Arnavutluk Komünist Partisi Lideri Enver
Hoca’nın desteğini sağlamış ve Arnavutlara da, talep etmiş olurlarsa savaş sonrasında
Arnavutluk ile birleşebilecekleri yönünde vaatte bulunmuştur42
II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarını kapsayan dönemde Almanya, 6 Nisan 1942’de
Belgrat’ı bombalayarak Yugoslavya’ya girmiş ve 17 Nisan 1942 tarihi itibariyle de
Yugoslavya koşulsuz olarak teslim olmuştur43 Yugoslavya’nın teslim olmasının
ardından kral ülkeden ayrılmış ve Londra’da sürgün hükümeti kurmuştur. Aynı
dönemde Almanya’nın himayesi altında Hırvatistan ve Bosna topraklarını kapsayacak
39

Malcolm, (1999), a.g.e. s. 345.
İpek, Nedim, Kosova Vilayeti dâhilinde gerçekleşen göçler. History Studies, 2, 1, 2010. s. 78-79.
41
Bozbora, Nuray, Arnavut Milliyetçiliğinin Doğuşu, Gelişimi ve Günümüzdeki Etkileri. Ankara:
ASAM. 2008. s. 143.
42
Karatay, O. (1998). Kosova Kanlı Ova. İstanbul: İz. 2001. s. 88.
43
Armaoğlu, Fair, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914 – 1995). Ankara: Timaş. 2017 1996? s. 374.
40

14

şekilde “Bağımsız Hırvat Devleti” kurulmuş ve devlet yönetimi, faşist eğilimli Ustaşa
Hareketi Lideri Ante Paveliç’e verilmiştir44
Dönem itibariyle ayrıca, Slovenya’nın kuzey bölgeleri Almanya ve Macaristan
arasında paylaşılmıştır. Bunun haricinde Macaristan, Voyvodina’da yaşayan Macar
azılığın bulunduğu Tuna Irmağı ile Tisa Irmağı arasında kalan bölgeyi ilhak etmiştir.
Karadağ Bölgesi İtalya ve Sırbistan ile Voyvodina’nın doğu bölümü de Almanya
tarafından işgal edilmiştir. Bu doğrultuda Yugoslavya’yı kontrolü altına almış olan
Hitler, 22 Haziran 1941 itibariyle SSCB’ye karşı bir saldırı başlatmıştır45
Kosova’da yaşayan Müslüman Arnavutların, 20. yüzyılın başından itibaren
Sırplar tarafından uygulanan baskıcı politikalardan uzaklaşabilmek için İtalyan ve
Alman işgalini ümit verici görmeleri dolayısıyla, bu desteğin bir karşılığı olarak İtalya
Arnavutluk’un Kosova’yı ilhak etmesine izin vermiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda
Arnavutluk’ta, Arnavut okulları tekrar açılmaya ve Arnavutça kitaplar ve gazeteler
yeniden basılmaya başlanmıştır. Hatta ülkede bir “Arnavut Radyosu” kurulmuştur46
Söz konusu edilen bu gelişmelere karşın; Almanya ve İtalya tarafından
gerçekleştirilen işgale karşı ilk uyanış olarak nitelendirilen, Arnavutluk’ta
“Arnavutluk Kurtuluş Komitesi”nin ve Sırbistan’da “Ulusal Kurtuluş Hareketi:
Çetnikler”in kurulması çalışmaları Tito ve Batı ülkeleri tarafından desteklenmeye
başlanmıştır47 Çentikler; Almanya ve İtalya tarafından gerçekleştirilen işgalin
ardından, Yugoslavya’da Sırpların hâkim olacakları bir yönetim kurulması savunusu
ile çalışmalarda bulunmayı amaçlamıştır. Partizanlar ise; savaş sonrasında kurulacak
olan Yugoslavya’nın, bünyesinde barındırdığı tüm uluslar nezdinde temsil edilmesini
savunmuşlardır. Etnik köken itibariyle Hırvat olmasına karşın Tito da, savaş
sonrasında kurulacak olan Yugoslavya’nın ulus ötesi olacağını belirtmiş ve
oluşturulacak olan yeni yönetim sisteminde tüm uluslara temsil hakkı tanınacağını

Jelavich, Barbara, Balkan Tarihi – 2. Çeviren: Savan, Z. ve Uğur, H. İstanbul: Küre. 2006. s. 253.
Ülger, İrfan. K, Yugoslavya Neden Parçalandı. Ankara: Seçkin. 2003. s. 45-46.
46
Yerasimos, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu. Çeviren: Tekeli,
Ş., İstanbul: İletişim. 1994. s. 79.
47
Gürkan, İhsan, İkinci Dünya Savaşından günümüze değin Balkanlar. Balkanlar. Editör: Soysal,
İ., İstanbul: Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı. 1993. s. 136-137.
44
45

15

belirtmiştir. Bu durum da neticesinde, Sırplar haricindeki Yugoslav halkları tarafından
memnuniyetle karşılanmıştır48
Batı ülkelerinin isteği doğrultusunda, 1943 yılı Ağustos ayı itibariyle tüm
partizan grupların bir araya gelmesi ile ilk görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede
Kosova’nın geleceği ile ilgili bir sonuca varılamamış, bu doğrultuda Kosova ile ilgili
kararın savaş sonrasına bırakıldığı belirtilmiştir49 Taraflar arasındaki ikinci görüşme
ise, 1 Ocak 1944 tarihinde “Bujan Konferansı”nda gerçekleştirilmiştir. Bujan
Konferansı’nda; ABD, İngiltere ve SSCB’nin garantörlüğünde ve Atlantik, Moskova
ve Tahran Konferansları’ndan hareketle, Kosovalı Arnavutların Arnavutluk ile
birleşmelerinin tek yolunun işgalcilere karşı Yugoslavya’nın tüm halkları ile birlikte
hareket etmek olduğu noktasında görüş birliğine varılmıştır50 Tito’nun İngiltere ve
SSCB ile yaptığı görüşmeler sonrasında da, 1944 yılı Ekim ayı itibariyle SSCB
Yugoslavya’ya girmiştir51
1.2.3. Tito Yönetimindeki Yugoslavya’da Kosova ve 1974 Anayasası’na Göre
Kosova’nın Statüsü
Batı ülkelerinin ve SSCB’nin müdahaleleri ile Tito ve partizan örgütler
tarafından başlatılan direnişler doğrultusunda, II. Dünya Savaşı sonrasında
Yugoslavya Almanya ve İtalya’nın işgalinden kurtulmuştur. Bununla birlikte Tito,
hem Batı ülkeleri hem de SSCB ile ilişkilerinde çok dikkatli olmaya özen göstermiştir.
Zira II. Dünya Savaşı’nın bitmesine ve işgalden kurtulmuş olunmasına karşın, hala
Kosova’nın geleceği konusunda bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu gelişmeler
doğrultusunda; 10 Temmuz 1945 tarihinde Tito’ya bağlı “Kosova Milli Kurtuluş
Hareketi” öncülüğünde Prizren’de toplanan “Kosova Bölge Halk Meclisi”,
Kosova’nın Federal Sırbistan’ın bir parçası olarak Yugoslavya içerisinde kalmasını
karara bağlamıştır52
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Bu dönemde Tito önderliğindeki Yugoslavya, SSCB’nin uydusu olmama
anlayışından hareketle, 29 Kasım 1945 tarihinde “Yugoslavya Federatif Halk
Cumhuriyeti”nin kuruluşunu ilan etmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ardından dünya “Doğu
Bloğu” ve “Batı Bloğu” olmak üzere iki bloğa ayrılmış; Tito’nun liderliğinde
“Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” olarak yeni bir devlet haline getirilen
Yugoslavya sosyalizmi benimsemiş olmasına karşın, birçok özelliği ile Doğu Bloğu
ülkelerinden farklılık gösterecek şekilde yapılandırılmıştır53
Tito’nun önderliğindeki partizan hareketi, Alman işgaline karşı tüm Balkan ve
Orta Avrupa arasındaki en sert direnişi göstermiştir. Belirtildiği üzere iki kutuplu Yeni
Dünya düzeninin hâkim olduğu bu dönemde, diğer Doğu Bloğu ülkelerinden farklı
olarak Yugoslavya, Alman işgalinden SSCB’den ve Kızıl Ordu’dan destek almadan
kendi çabası ile kurtulmuştur. Bu çabası sayesinde Yugoslavya, II. Dünya Savaşı
sonrasında SSCB’nin uydusu olmamayı başarmış ve bağlantısızlık hareketinin
önderliğini üstlenebilmiştir54
Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasında temel alınan 1946
Anayasası; SSCB’nin 1934 Anayasası’ndan esinlenilerek ve Yasama Meclisi’nin iki
kanadı ile ülkede yaşayan tüm ulusların ve etnik grupların temsiline olanak tanıyacak
şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda Yugoslavya Halk Meclisi doğrudan yapılan
seçimlerle belirlenmiş; Milletler Meclisi ise, Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti’ne
bağlı cumhuriyetlerden gelen temsilcilerle oluşturulmuştur. Tito önderliğinde kurulan
Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde Stalin’in uygulamalarının
taklit edilmesi adına hareket edilmiştir. Bununla birlikte Tito, hem sosyalist ülkelerin
dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini savunmuş, hem de SSCB’ye tümüyle bağlı
olmamak temelinde SSCB’nin uydusu olmayı reddetmiştir. Bu anlayışla da Tito’nun
Batı ülkeleri nezdinde Moskova’ya sağladığı destek, 1948 yılı itibariyle
Yugoslavya’nın Kominform’dan ihraç edilmesine dek devam etmiştir55
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Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasının temelinde yer alan 1946
Anayasası doğrultusunda eski Yugoslavya toprakları, federatif yapıya uygun olarak
idari ve siyasi açıdan yeniden taksim edilmiştir. Aynı şekilde 1946 Anayasası ile
Sırplar, Hırvatlar, Makedonlar, Karadağlılar ve Slovenler Yugoslavya Federe Halk
Cumhuriyeti’nin kurucu milli unsurları olarak kabul edilirken, Arnavutlar ve
Bosnalılar kurucu millet statüsünde kabul edilmemişlerdir56
Kosova’da bu süreçte, Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti’nde Federal
Sırbistan’a bağlı özerk bir bölge olarak değerlendirilmiştir57 Bu doğrultuda
Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti içerisinde Sırbistan’ın bir parçası olarak
konumlandırılan Kosovalı Arnavutlar, eski rejime nazaran daha rahat bir yaşam
sürdüreceklerini düşünmeye başlamışlardır. Zira bu dönemde Arnavutlar, ilk kez
ulusal bir grup olarak kabul görmüşler ve Arnavutça, Yugoslavya’nın resmi
dillerinden biri olarak tanınmıştır58
Tito’nun Kosova ve Arnavutlar ile ilgili ılımlı politikasının temelinde, ilk olarak
Almanya’nın ve İtalya’nın işgaline karşı başlatılmış olan kurtuluş mücadelesinde ön
plana çıkan Enver Hoca’nın Kosova’yı Arnavutluk’a bağlama fikrinin önüne
geçebilme anlayışı yer almaktadır. Bununla birlikte Tito, yeni kurulmuş olan
Yugoslavya Federe Halk Cumhuriyeti’nde Kosova sorununun tekrar gündeme
gelmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda Tito tarafından; Sırp
hegemonyasında bulunan bir Yugoslavya yerine tüm halkların eşit şekilde temsil
edildiği “Büyük Yugoslavya” fikri ortaya konulmuştur. Ancak bu fikir Federal
Sırbistan ile Sırp milliyetçileri tarafından kabul edilebilir bulunmamış, hatta Tito’nun
bu dönemden yıllar sonra dahi Sırplar tarafından olumsuz tepkilerle anılmasına neden
olmuştur59
1948 yılı itibariyle; hem Arnavutluk’un sürekli SSCB tarafında yer alması, hem
de Tito ile Stalin Arasında birçok konuda ihtilaf çıkması dolayısıyla, Yugoslavya ile
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Arnavutluk arasında sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Bu temelde ilişkilerde yaşanan
gerginlik durumu Kosova ile ilgili politikalara da yansımış ve Arnavutlar üzerinde
yeniden baskı uygulanması gündeme gelmiştir60 Bu dönemde ayrıca; iç işlerinden
sorumlu olan ve Tito’nun yardımcılığını üstlenmiş bulunan Sırp asıllı Rankoviç’in,
Kosova’daki ve bölgedeki Müslüman Arnavutlar üzerinde 1968 yılına dek devam
ettirilen şiddetli baskılarının da başladığı görülmektedir. Aşırı Sırp milliyetçiliği
kapsamında söz konusu edilen bu baskılar, Rankoviç’in Tito tarafından görevden
alınmasına dek devam ettirilmiştir61
Rankoviç’in görevden alınmasının ardından ve özellikle de Kosova ve
Arnavutluk’ta söz konusu olan endişe ve korku doğrultusunda yaşanan küçük çaplı
isyanlar ve gösteriler nedeniyle, Yugoslavya Anayasası’nda bazı değişiklikler
yapılması adına hareket edilmiştir. Bu değişiklikler kapsamında Yugoslavya
Anayasası’na bazı eklemelerde bulunulmuş ve 7 Nisan 1963 tarihli “Yeni Yugoslavya
Anayasası” ile ülkenin adı “Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmiştir. Buna göre de Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti’nde
federasyon dâhilindeki ulusal haklar, üçlü bir ifade şekli ile yeniden belirlenmiştir62
Bu ulusal haklar ile ilgili üç ifade aşağıda verildiği gibi belirlenmiştir63;
 Birinci ifade; Yugoslavya Ulusları’nı oluşturan, Yugoslavya dışında bir
devlete sahip olmayan ve anavatanları Yugoslavya’yı oluşturan cumhuriyetlerden biri
olan Sırpları, Hırvatları, Slovenler, Karadağlıları, Makedonları ve Müslümanları
kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
 İkinci ifade; Yugoslavya Ulusları’nı oluşturan ve Yugoslavya dışında bir
anavatanları bulunan Kosova Arnavutları, Türkleri, Macarları, İtalyanları, Çekleri,
Romenleri, Çingeneleri, Slovakları ve Bulgarları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
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 Üçüncü ifade ise; nüfusları çok az olan azınlıklar anlamında Yahudileri,
Polonyalıları, Rusları ve Almanları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Bununla birlikte Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Yeni Yugoslavya
Anayasası kapsamında söz konusu edilen bu ifadeler, Kosova Arnavutlarının duyduğu
rahatsızlığın ortadan kaldırılmasını sağlayamamıştır. Zira Yeni Yugoslavya
Anayasası’nda, Kosova Arnavutlarının millet statüsü yine reddedilmiş ve Kosova
Arnavutlarına sadece azınlık statüsü tanınmıştır64
Yeni Yugoslavya Anayasası çerçevesinde Kosova’nın statüsü, “özerk il”
kapsamından “özerk bölge” kapsamına dâhil edilmiştir. Kosova’nın statüsündeki bu
terfi ettirme durumuna karşın; özerk bölge oluşturulmasına yönelik insiyatif
Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti’ne verildiğinden, Kosova Bölgesi ile
Voyvodina Bölgesi’nin ancak Sırbistan Meclisi tarafından oluşturulabileceği ek bir
madde ile belirtilmiştir. Bu durum Kosova’nın anayasal statüsünün federal düzeyde
tamamen ortadan kaldırılmasını ve tümüyle Sırbistan Cumhuriyeti’nin iç
düzenlemelerine bağlanmasını beraberinde getirmiştir65
Yeni Yugoslavya Anayasası ile birtakım düzenlemelerde bulunulmasına ve bu
süreçte Tito’nun ilk kez Kosova’yı ziyaret etmesine karşın, 1967 ve 1968 yılları
itibariyle Kosovalı Arnavutlar kendileri tarafından kurulan bir cumhuriyette yaşamak
istediklerine yönelik taleplerini dile getirmeye başlamışlardır. Bu doğrultuda 27 Kasım
1968 tarihinde gerçekleştirilen bağımsızlık yanlısı gösterilerde Kosovalılar, bölgedeki
ayrımcı politikanın değiştirilmesi gerektiğini belirtmiş ve Sırpların Kosova’nın batı
bölgesi için kullandıkları “Metohia” ismi yerine “Kosova” isminin kullanılmasına
yönelik taleplerini ifade etmişlerdir. Bu gösterilerde Kosovalılar ayrıca, Kosova
Bölgesi’nde bir üniversite kurulmasını istediklerini de iletmişlerdir66
Kosovalılar tarafından düzenlenen bağımsızlık yanlısı gösteriler Yugoslavya
Hükümeti tarafından sert tepkilerle karşılanmıştır. Buna karşın Hükümet, konu ile
ilgili anayasal düzenlemede bulunmak doğrultusunda Kosova Bölgesi’nin tamamı için
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“Kosova” adının kullanılmasını kabul etmiştir. Bu gelişmelerle birlikte Tito; Arnavut
Lider Enver Hoca ile bir antlaşma imzalamış ve Priştina Üniversitesi’nde ders verecek
öğretim üyelerinin ve ders kitaplarının Arnavutluk’tan gelmesini kabul etmiştir.
Tito’nun bu yaklaşımları Kosovalı Arnavut milliyetçilerine verilen bir taviz olarak
değerlendirilmekle birlikte; bu gelişmeler doğrultusunda Kosovalı Arnavutlar, 1970’li
yıllar itibariyle federal düzeyde bir hukuki varlık olarak yer edinmeyi
başarabilmişlerdir67
1974 Anayasası ile de Kosova, cumhuriyet ve özerk bölge temsilcilerinin yer
aldığı Federal Başkanlık Konseyi’nin 8 üyesinden biri olma statüsünü elde etmiş ve
Yugoslavya Federasyonu’nda yer alan 6 cumhuriyetin hemen tüm yetkilerine sahip
kılınmıştır68 Yine 1974 yılı itibariyle Kosova’da Arnavutça gazete ve dergiler
yayımlanmaya başlanmış ve Priştina Üniversitesi, kısa zaman içerisinde Yugoslavya
Federasyonu’nda bulunan üçüncü büyük üniversite olma niteliğine sahip olmuştur69
1974 Anayasası kapsamında söz konusu edilen değişiklikler doğrultusunda
ayrıca; Kosova Bölgesi’nin ve Votvodina Bölgesi’nin kendi anayasaları olması hükme
bağlanmış ve bu iki bölgenin onayı olmadan Sırbistan Anayasası’na ekleme ya da
çıkarma yapılamayacağı belirtilmiştir. Aynı şekilde özerk bölge temsilcilerine
cumhuriyet seviyesinde alınan kararları veto hakkı verilmiştir. Bu gelişmeler ile de;
1974 Anayasası, Sırbistan Anayasası ve Kosova Anayasası şeklinde üç anayasa
uygulamasının dünyada ilk örneğinin ortaya çıktığı görülmektedir70
1974 Anayasası genel olarak, federasyonun kurucu milletlerine kendi kaderini
belirleme hakkı ve federe cumhuriyetlere de federasyondan ayrılma hakkı tanıyacak
şekilde düzenlenmiştir. Buna karşın Kosovalı Arnavutlara, Yugoslavya dışında bir
anavatanları olması dolayısıyla, kendi kaderini belirleme hakkı ve federasyondan
ayrılma hakkı tanınmamıştır. 1974 Anayasası çok uluslu Yugoslavya’nın toprak
bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanmış en iyi düzenleme olarak
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nitelendirilmekle birlikte, Kosovalı Arnavutlara kendi kaderini belirleme hakkı ve
federasyondan ayrılma hakkı tanımaması açısından eleştirilmiştir71
1974 Anayasası’nın eleştirilmesinin temelinde, daha sonraki dönemlerde
Kosova’nın bağımsızlık kazanmak istemesinin ya da “Büyük Arnavutluk” hayali
etrafında bir araya gelinmesinin Sırplarda endişe yaratması yer almaktadır 72 Bununla
birlikte 1974 Anayasası’nda; belirtildiği üzere Yugoslavya Federasyonu’nda yer alan
altı cumhuriyete federasyondan ayrılma hakkı tanınmasına karşın, Kosova Bölgesi’ne
Voyvodina Bölgesi’ne bu hakkın tanınmamış olması, cumhuriyet statüsü talep eden
Arnavutları rahatsız etmiştir. Özellikle Arnavut milliyetçileri bu durumdan duydukları
rahatsızlığı sık sık dile getirmişler ve Kosova’nın bağımsızlığını kazanabilmesi için
mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etmişlerdir73
Söz konusu edilen bu gelişmeler doğrultusunda görülmektedir ki; Tito,
Yugoslavya

Federasyonu’nu

kendisine

endeksli

bir

sistem

ekseninde

ve

Yugoslavya’ya özgü bir sosyalizm anlayışıyla bir arada tutmayı amaçlamıştır. Bu
bağlamda Tito tarafından ortaya konulan “Yugoslav Sosyalizmi”, “Kapitalist Batı
Ülkeleri” ile “Stalinci Doğu SSCB” arasında denge kurulmasına yönelik ortaya
konulan bir unsur olarak değerlendirilmektedir74
Tito’nun denge stratejisi kapsamındaki politikaları ile bu dönemde Yugoslavya
Federasyonu’nun refah düzeyinin yükselmeye başladığı görülmektedir. Bununla
birlikte refah düzeyinin yükselmesi ve zenginlik, Yugoslavya Federasyonu’nun
variyetini devam ettirebilmesi için yeterli olmamıştır. Zira Federasyonu’nun bir arada
tutulabilmesi için, farklı unsurları bir arada gözetme gerekliliği bu süreçte göz ardı
edilmiştir. Oysa Yugoslavya Federasyonu’nu çok farklı ulusal unsurlardan meydana
gelmekte ve farklı dinlere mensup insan topluluklarından oluşmaktaydı. Neticesinde
de Tito’nun Yugoslavya Federasyonu’nu bir arada tutma siyaseti, kendisini hayatta
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iken başarıya ulaşmış gibi değerlendirilse de, 35 yıllık bir dönemin ardından 1980
yılında Tito’nun ölümü ile son bulmuştur75
1.2.4. Tito Sonrası Dönemde Kosova
4

Mayıs

1980

tarihinde

Tito’nun

ölümünün

ardından,

Yugoslavya

Federasyonu’nu için kanlı bir dönem başlamıştır76 Bu bağlamda Tito’nun ölümü,
Yugoslavya Federasyonu’nu için olduğu kadar Kosova için de önemli bir dönüm
noktası olarak değerlendirilmektedir. Zira Tito’nun ölümü ile birlikte, Yugoslavya
Federasyonu’nda farklılıkların gözetilmesi ya da Yugoslav kimliği altına
birleştirilmesi anlayışına son verilmiş, bunun yerine aşırı milliyetçiliğin hâkim olduğu
bir anlayışla hareket edilmeye başlanmıştır. Bu yeni anlayış da neticesinde,
Yugoslavya Federasyonu’nu oluşturan etnik kimliklerin iktisadi ve içtimai
birlikteliğinin dağılmasını beraberinde getirmiştir77 Bu gelişmeler doğrultusunda
Yugoslavya Federasyonu’nda gündeme gelen kriz ile enflasyon % 2500’e ulaşmış ve
krizin en ağır faturası, Yugoslavya’nın en yoksul bölgesi olan Kosova’ya çıkmıştır78
Yugoslavya Federasyonu’nun dağılması sürecinde Kosova, zengin doğal
kaynaklara sahip olunmasına karşın Yugoslavya’nın ekonomik açıdan en geri kalmış
bölgesi olmaya devam etmiştir. Bu dönemde ayrıca, Sırp milliyetçiliğinin etkisinin de
hızla arttığı ve Yugoslavya Federasyonu’nu oluşturan milletlerin birbirlerine karşı
oldukça güvensiz oldukları görülmektedir. Bu gelişmeler de neticesinde, Kosovalı
Arnavutların Sırplara karşı yeniden var olma mücadelesi içerisine girmelerini
beraberinde getirmiştir. Başlangıçta Sırp – Arnavut çatışması milli nitelikte devam
ettirilmekteyken, süreç içerisinde Sırplar konuya dini boyut da eklemişler ve Kosovalı
Arnavutlara karşı yürütülen faaliyetlerin aynı zamanda radikal İslam’a karşı olduğunu
belirterek faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır79
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Miloseviç önderliğinde sürdürülen ve Yugoslavya Federasyonu’nun dağılma
sürecinin temelinde yer aldığı kabul edilen ilk kıvılcımların ortaya çıkmasına neden
olan aşırı Sırp milliyetçiği bağlamındaki yaklaşımlar, 1981 yılı itibariyle Kosova
Priştina Üniversitesi’ndeki öğrenci olaylarını tetiklemiştir. Bu tarihte Kosova Priştina
Üniversitesi’ndeki öğrenciler tarafından başlatılan eylemler; kısa süre içerisinde
Kosova genelinde, Karadağ ve Makedonya’da da etkili olmaya başlamış, Yugoslavya
Federal Başkanlık Konseyi bu olayları güç kullanarak bastırmıştır. 1981 Olayları
sonrasında Yugoslavya Federasyonu’nda olağanüstü hal uygulaması başlatılmış ve
özellikle Arnavutlara karşı yürütülen şiddetli baskı politikaları yürürlüğe konulmuştur.
1981 yılı Sonbaharı itibariyle de; 2 bin Arnavut hapsedilmiş, 500 kişi farklı cezalara
maruz bırakılmış ve eylemlere destek verdiği belirtilen 200 işçi işten çıkartılmıştır80
1981 Olayları’nda, Sırpların soykırıma uğradıkları dahi iddia edilmiştir. Bu
iddialarla Sırplar, Kosova ile Arnavutluk’un birleşmesinin önüne geçmeyi
amaçlamışlardır. Bu dönemde ayrıca Yugoslavya İçişleri Bakanlığı; 1918 Olayları’nın
arkasında Almanya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığını savunmuş ve
olayların tırmanmasına özellikle Arnavutluk’un neden olduğunu belirtmişlerdir81
1980’li yıllarda sürdürülen Sırp baskısı, Sırbistan Bilimler Akademisi üyeleri
tarafından açıklanan ve “Sırp Memorandumu” olarak adlandırılan belge ile etkisini
daha da artırmıştır. Bu dönemde Sırplar, 1974 Anayasası’nın Sırbistan’ı üç bölgeye
ayırmasına şiddetle karşı çıktıklarını ve Sırpların geleceğinin anayasaların
değerlendirmesine bırakılamayacağını belirtmişlerdir82
Bu süreçte Miloseviç, Sırp Memorandumu ile siyasi faaliyetlerine ilişkin
programını ortaya koymayı amaçlamış ve iktidarını devam ettirebilmek için de Sırp
milliyetçiliğini ön planda tutmaya devam etmiştir83 Hatta Miloseviç; 1389 yılında
yaşanan Kosova Savaşı’nın üzerinden 600 yıl geçmiş olmasına karşın, hala Sırplar ile
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Kosovalıların savaşta olduklarını ve bu savaşta silah kullanılması ihtimalinin her
zaman var olduğunu belirtmiştir84
Bu gelişmeler doğrultusunda Sırp milliyetçiliği kapsamındaki ilk talep, 1974
Anayasası’nda yer alan ve büyük bir bölümü Kosova ile ilgili olan yaklaşık 130
maddenin değiştirilmesine yönelik olarak paylaşılmıştır. Yugoslavya Federal
Meclisi’nde gerçekleştirilen birçok oturum doğrultusunda, Sırplar tarafından söz
konusu edilen önerilerin 39 tanesi kabul edilmiştir. Bu değişikliklerle de Kosova’nın
özerkliği kaldırılmış ve Kosova’ya yönelik ekonomik planlamalara ve yerinden
yönetim uygulamalarına kısıtlamalar getirilmiştir85
Kosova’ya yönelik söz konusu edilen bu kısıtlamaları, 1989 yılı Şubat ayında
Kosova’nın otonomisine yönelik değişiklikleri içeren diğer kısıtlamalar izlemiştir. Bu
kısıtlamalar, daha sonraki dönemlerde baskı altında bulunan Kosova Meclisi’ne de
kabul ettirilmiştir. Bu değişiklikler ile Kosova Bölgesi ile Voyvodina Bölgesi’nin
federal yönetim kapsamında yer alan yasama hakları kaldırılmıştır. Bu değişiklikler
kapsamında ayrıca; özerk bölgelerin kendi ekonomik alanlarında karar verme
haklarına, kendi güvenlik bölgelerini oluşturma haklarına ve Yugoslavya Federasyonu
içerisinde Sırbistan’dan bağımsız hareket edebilme yetkilerine son verilmiştir. 1974
Anayasası’nda söz konusu edilen değişikliklere yönelik gösteriler de şiddet
uygulanarak bastırılmış ve bu doğrultuda Sırbistan, Kosova üzerindeki denetimini
daha da artırmıştır86
1974 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle, Yugoslavya Federal Başkanlık
Konseyi’nde Sırbistan’ın gücü artırılmıştır. Karadağ Cumhuriyeti de bu süreçte
Sırbistan’ı desteklemeye yönelik yaklaşımlar sergilediğinden, Yugoslavya Federal
Başkanlık Konseyi’nde Sırbistan’ın istemediği kararların onaylanması ihtimali
ortadan kaldırılmıştır87
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1981 Olayları’nı takip eden sekiz yılda, Kosova’nın bağımsızlığını savunan
herkesin sürekli baskı görmesi söz konusu olmuştur. Bu bağlamda 1981 – 1989 yılları
arasını kapsayan dönemde birçok Arnavut bilim adamı, siyasetçi, hukukçu ve
öğretmen tutuklanmıştır. Bu döneme ilişkin veriler doğrultusunda da görülmektedir ki,
söz konusu edilen bu sekiz yıllık dönemde cezaevinde bulunanların % 85’i
Arnavutlardan oluşmaktaydı88
Kosova’ya yönelik söz konusu edilen bu uygulamalar, Slovenya’daki ve
Hırvatistan’daki sivil toplum kuruluşları (STK) ve insan hakları örgütleri tarafından
“Anayasa Darbesi” olarak nitelendirilmiş ve kınanmıştır. Slovenya’da ve
Hırvatistan’da yönetimde bulunan komünist partiler ise, Kosova’da zorla
gerçekleştirilen değişiklikleri sadece izlemekle yetinmişlerdir. Bosna – Hersek
Cumhuriyeti de bu gelişmelere tepkisiz kalmış, Makedonya ile Voyvodina Özerk
Bölgesi de Sırbistan’dan yana tavır takınmıştır. Karadağ da bu dönemde; özellikle
Sırbistan Komünist Partisi’nin etkisi ile Sırp milliyetçiliği kapsamında söz konusu
edilen baskılara tepkisiz kalmış ve bilakis Sırbistan’dan yakın yaklaşımlar
sergilemiştir89
1990 yılı Nisan ayı itibariyle Kosova’daki üniversiteli öğrencilerin zehirlenmesi
olayı ve Sırbistan’ın Kosova Polis Teşkilatı’nda görev yapan yaklaşık 200 polisi işten
uzaklaştırarak yerine 2 bin 500 Sırp polisi görevlendirmesi doğrultusunda, Kosova
Hükümet Başkanı ve Kosova Hükümeti’nde görev yapan altı Bakan görevinden istifa
etmiştir. Sırbistan bu durumu değerlendirmekte gecikmemiş ve Kosova’ya bir Sırp
Başbakan vekili atanmıştır90
1990 yılı Temmuz ayı itibariyle de, Miloseviç yeni bir anayasa talep ettiklerini
belirtmiştir. Bu talep kapsamında Miloseviç, cumhurbaşkanının doğrudan halk
tarafından seçilmesini istediklerini ifade etmiş, bu şekilde de Kosova’nın özerkliğinin
kesin olarak ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda Kosova
Meclisi’nin Arnavut üyeleri; Miloseviç tarafından önerilen anayasanın çıkarılmasını
önlemek ve kendi geleceklerini tayin etme hakkını elde etmek amacıyla, 2 Temmuz
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1990 tarihinde Kosova Meclisi’nde Kosova’nın Yugoslavya Federasyonu’nda yer alan
diğer cumhuriyetlerle eşit statüye sahip olduğunu ilan etmişlerdir. 5 Temmuz 1990
itibariyle de Sırbistan Yönetimi, Kosova Meclisi’ni ve Kosova Hükümeti’ni
feshettiğini açıklamış ve 1946 yılından sonra ilk kez, Kosova Bölgesi’nin idaresini
devralmıştır91
Kosova

Meclisi’nin

ve

Kosova

Hükümeti’nin

Sırbistan

tarafından

feshedilmesinin ardından birçok Kosovalı Arnavut siyasetçi ve entelektüel,
“Kacanicka” olarak adlandırılan “Yeni Kosova Anayasası”nı ilan etmişlerdir. Yeni
Kosova Anayasası Sırbistan tarafından illegal olarak nitelendirilmiş ve hala
Yugoslavya

Federasyonu

içerisinde

yer

alan

bir

cumhuriyet

olarak

değerlendirilmiştir92
Buna karşın 1990 yılı Eylül ayında, merkezi Zagrep’te olacak şekilde “Kosova
Cumhuriyeti Meclisi” oluşturulmuştur. 1991 yılı Eylül ayında da sürgünde bulunan
Kosova Cumhuriyet Meclisi Priştine’de gizli bir toplantı düzenlemiş ve Kosova’nın,
Yugoslavya Federasyonu’nda yer alan diğer cumhuriyetlerle ittifak yapma hakkına
sahip bağımsız bir cumhuriyet olduğuna karar vermiştir. 26 – 30 Eylül 1991 tarihleri
arasını kapsayan dönemde Kosova’da gerçekleştirilen referandum ile de, 19 Ekim
1991 tarihinde “Bağımsız Kosova Cumhuriyeti” resmen ilan edilmiş ve İljaz Ramajla
Kosova Meclis Başkanlığı’na atanmıştır93 22 Mayıs 1992 tarihinde Kosova’da
gerçekleştirilen seçimlerde de, Demokratik Kosova Partisi Lideri İbrahim Rugova
Kosova Cumhurbaşkanı seçilmiştir94
Sırbistan, bu süreçte Kosova Cumhuriyeti Meclisi tarafından yürütülen tüm
faaliyetleri kanunsuz olarak nitelendirdiğini deklare etmiş ve Kosova Cumhuriyeti
Meclisi’nin çalışmalarında yer alan tüm isimleri yargılamak ve tutuklamak istemiştir.
Bağımsız Kosova Cumhuriyeti ise, sadece Arnavutluk tarafından resmen tanınmıştır.

91

Karatay, (2001), a.g.e. s. 106-107.
Babuna, (1997), a.g.e. s. 16.
93
Babuna, (1997), a.g.e. s. 17.
94
Kut, Şule, Balkanlarda Kimlik ve Egemenlik. İstanbul: Bilgi. (2005/a). s. 151.
92

27

Bölgede yer alan diğer ülkeler ile Batı ülkeleri ise, aynı dönemde Bosna – Hersek ve
Slovenya’da söz konusu olan Yugoslavya İç Savaşları’nı izlemeyi tercih etmiştir95
Sonuç olarak; özellikle 1980 yılında Yugoslavya Federasyonu’nda bütünleştirici
unsur konumundaki Tito’nun ölümü ile birlikte, bölgede Sırp milliyetçiliğinin
tetiklediği siyasi krizlerin ve şiddetli iç çatışmaların, Yugoslavya’nın parçalanmasının
en önemli nedenleri olduğu görülmektedir. Zira Tito’nun ölümü ile Yugoslavya
Federasyonu’nda yer alan etnik unsurları bir arada tutabilecek ve bu unsurları eşit
derecede gözetebilecek bir siyasi aktör çıkmamıştır.
Bu temelde de Yugoslavya Federasyonu’nun parçalanması; kendisini öncelikli
olarak 1990 yılı Aralık ayında Slovenya’da ve 1991 yılı Ocak ayında Makedonya’da,
ardından da 1991 yılı Haziran ayında Hırvatistan’da ve 1992 yılı Mart ayında Bosna –
Hersek’te bağımsızlık ilan edilmesi ile göstermeye başlamıştır96 Yugoslavya’da
başlayan iç savaş da, aslında Yugoslavya Federasyonu’nun resmen parçalandığını
açıkça ortaya koyar niteliktedir97
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İKİNCİ BÖLÜM
KOSOVA SORUNUNUN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ VE
KOSOVA SORUNUNA YAKLAŞIMLAR
2.1. Kosova Sorununun Ortaya Çıkmasının Nedenleri
Kosova Sorunu’nun ortaya çıkmasının nedenleri; Arnavut Milliyetçiliği ve Sırp
Milliyetçiliği bağlamında yükselen milliyetçilik akımları, ekonomik nedenler, ortak
bir Yugoslav üst kimliğinin oluşturulamamış olması ve SSCB’nin yıkılması ile ortaya
çıkan Yeni Dünya düzeni kapsamında ele alınacak ve değerlendirilecektir.
2.1.1. Yükselen Milliyetçilik Akımları
Yugoslavya’da milliyetçilik akımları, tarihin farklı dönemlerinde ulusların
birbirlerine karşı acımasızca katliama girişmelerini beraberinde getirmiştir. Bu
bağlamda Çekoslovakya gibi ülkelerde sosyalizm sonrasında gündeme gelen
sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi adına hareket edilmişken, Yugoslavya
sorunların çözümüne yönelik her aşamada milliyetçilik akımlarının ertelenmiş tarihi
hesaplaşmasına sahne olmuştur. Tito Dönemi’nde de II. Dünya Savaşı Yugoslav
halklarının faşizme karşı savaşı olarak tanıtılmasına karşın, İkinci Dünya Savaşı
sırasında birbirini öldüren Yugoslavların sayısının dış düşmanlar tarafından
öldürülenlerden çok daha fazla olduğu görülmektedir98
1945 yılında II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte Balkan ülkelerinde
iktidara gelen komünist yönetimlerin büyük çoğunluğu milliyetçi eğilimlere sahip
kadrolardan oluşmaktaydı. Bununla birlikte milliyetçi söylemler komünist ideoloji ile
bağdaşmadığından, bu eğilimlerin bastırılması ya da maskelenmesi adına hareket
edildiği görülmektedir. Buna karşın milliyetçi eğilimler kapsamında politikalar
üretilmesinin önüne geçilememiş ve genel olarak tüm Balkan ülkelerinde olduğu gibi
Yugoslavya’da da politik eylemlere milliyetçi eğilimler yansıtılmıştır99 Söz konusu
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edilen bu gelişmelere karşın Tito Yönetimi’nin Yugoslav halklarına karşı eşit yaklaşım
sergilemiş olması, Yugoslavya’da milliyetçilik akımlarının Tito Dönemi’nde halkın
geneline yayılmamasını sağlamıştır.
Yugoslavya’da devlet örgütlenmesi farklı milliyetçi eğilimlerin temsil
edilmesine olanak tanıdığından; Sırp milliyetçileri Yugoslavya genelinde hâkimiyet
kurmayı, Hırvat ve Sloven milliyetçileri de Yugoslavya Federasyonu’ndan ayrılmayı
ve Batı ülkeleri ile entegrasyon sağlamayı amaçlamışlardı. Makedon milliyetçileri ise;
Yugoslavya içerisinde Sırplara ve Arnavutlara, Yugoslavya dışında da Yunanistan ve
Bulgaristan’a karşı varlıklarını kanıtlama çabası içerisine girmişlerdir. Bu süreçte
Kosova Arnavutları da, Arnavutluk ile birleşme amaçları doğrultusunda hareket
etmeyi tercih etmişlerdi100
1960’lı yıllardan itibaren Yugoslavya’da, komünist ideolojinin “bürokratik
merkeziyetçi” yapısına zıt olmasına karşın “bürokratik âdemi merkeziyetçi” bir yapı
geliştirilmiştir. Bu temelde Tito Yönetimi, muhalif hareketlere karşı bu yapının
öngördüğü yöntemlerle yaklaşmıştır. Bu yöntemlerin en önemlileri arasında
değerlendirilen “işçilerin özyönetimi” ile işçilere büyük işletmelerin yönetimini seçme
hakkı tanınmış ve bu şekilde işçilerin toplumsal mülkiyet hakkına sahip olması
öngörülmüştür. “İşçilerin özyönetimi” anlayışı, Tito Yönetimi’nin Yugoslavya’yı
SSCB’den ve SSCB’nin merkezi planlamasından ayırmak için tasarlanmış yeni bir
anlayış olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde Tito Yönetimi, işçilerin özyönetimi
anlayışına yoğunlaşarak yerel çıkarlara öncelik tanımayı amaçlamıştır101
Tito Yönetimi’nin muhalif hareketlere karşı uyguladığı yöntemler, federe
cumhuriyetlerin refahı öncelikli olarak kendi sınırları içerisinde gerçekleştirmelerini
sağlamış ve bu şekilde Yugoslavya’da milliyetçilik ekonomik bir zemine
oturtulmuştur. Bu dönemde Sırp kökenli istihbarat şefi Alexander Ranloviç’in de
görevden alınması ile birlikte, ekonomik yaklaşımlar siyasi uygulamalarla da
desteklenmiştir. Bu gelişmeler uluslara ve etnik gruplara yönelik baskıların büyük
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oranda bertaraf edilmesini sağlamış ve milliyetçilik eğilimleri komünist parti
bürokrasisinde hâkimiyet sağlayacak boyutlara ulaşmıştır102
Yugoslavya’da milliyetçilik eğilimlerinin değer kazanmasının bir diğer nedeni
de küreselleşme olarak değerlendirilmektedir. Yugoslavya örneğinde de görüldüğü
gibi küreselleşme, siyasi ve ekonomik etkiler bağlamında öncelikle “mikro
milliyetçilik” eğilimlerini etkilemektedir. Bu bağlamda Yugoslavya’da söz konusu
olan mikro milliyetçilik eğilimleri, ulusal devleti aşan ve devleti daha küçük parçalar
halinde algılamaya neden olan bir anlayışa dayanmaktadır103
Bu belirlemeler doğrultusunda Kosova Sorunu’nun bir ayağını, Sırp
milliyetçileri ile Arnavut milliyetçileri arasındaki çatışmaların oluşturduğu
görülmektedir. Bu çatışma tarihsel süreç içerisinde de kendisini, taraflar arasında
soğuk, şüpheye ve önyargılara dayanan ve nefretin hâkim olduğu ilişkilerle ortaya
koymaktadır. Bu nitelikteki ilişkiler politikacılar tarafından da sistematik bir şekilde
desteklenmiş ve neticesinde de Kosova tarihi baskının, şiddetin, isyanların ve göçlerin
egemen olduğu bir nitelik kazanmıştır. Sırp milliyetçileri ile Arnavut milliyetçileri
arasındaki çatışmaların 1999 yılı itibariyle en üst seviyeye ulaştığı görülmektedir. Zira
Sırplar ve Arnavutlar yüzlerce yıl aynı topraklar üzerinde yaşamalarına karşın; din, dil
ve kültürel farklılıklar dolayısıyla her zaman farklı dünyaların halkları olarak
değerlendirilmişlerdir104
2.1.1.1. Arnavut milliyetçiliği
Arnavut Milliyetçiliği’ne yönelik gelişmelerin, Balkan ülkelerindeki diğer
milliyetçilik eğilimlerine göre daha geç bir tarihe denk geldiği görülmektedir. Bu
bağlamda Arnavut Milliyetçiliği’ne ilişkin ilk paylaşımlar, 1878 Berlin Kongresi
sürecinde kurulmuş olan Prizren Birliği ile gündeme gelmiştir. Bu durumun en önemli
nedenlerinden birisi; büyük bir bölümü Müslüman olan Arnavutların, Osmanlı
İmparatorluğu’nun asli unsurları olarak Osmanlı Devleti ile sıkı geleneksel ve dini
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bağlılık geliştirmiş olmaları şeklinde ifade edilmektedir. Arnavut Milliyetçiliği’nin
Balkan ülkelerindeki diğer milliyetçilik eğilimlerinden daha geç bir dönemde etkisini
göstermesinin bir diğer nedeni de, dini ve kültürel bölünmüşlük nedeniyle Arnavutlar
arasında

tarihsel

anlamda

siyasi

birlik

düşüncesinin

gelişmemesi

olarak

değerlendirilmektedir. Neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda söz konusu olan
geleneksel ve dini temelli yapılanma da, Arnavutlar da siyasi birlik düşüncesi
gelişmemesini desteklemiştir105
Arnavut Milliyetçiliği; özellikle Çarlık Rusya’sı başta olmak üzere, dönemin
Hıristiyan

emperyalist

devletlerinin

Balkan

ülkelerindeki

Hıristiyanları

desteklemelerine ve kışkırtmalarına bir tepki olarak doğmuştur. Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalanma sürecine girmesi ile birlikte de Müslüman Arnavutların
Osmanlı İmparatorluğu tarafından tanınan ayrıcalıklardan ve muafiyetlerden mahrum
kalmaları, Arnavut Milliyetçiliği’nin etkisini artırmasını sağlamıştır106
Arnavut Milliyetçiliği’nin temel unsurlarından birisi Müslümanlıktır. Bu durum
da neticesinde, Kosova’nın dinsel inançların etkin olduğu bir bölge olmasını
sağlamıştır.

Aynı

şekilde

Eski

Yugoslavya’nın

gelişmiş

bölgeleri

olarak

değerlendirilen Slovenya ve Hırvatistan ile Kosova arasında ekonomik gelişmişlik
bağlamında büyük farklılıklar olması da, Kosova’da Arnavut Milliyetçiliği’nin
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Zira Kosova Yugoslavya’nın refah düzeyi en düşük
bölgesi olarak değerlendirilmektedir107
Arnavut Milliyetçiliği, Tito Dönemi’nde özellikle Priştine Üniversitesi’nde
gelişme olanağı bulmuştur. Priştine Üniversitesi’nde öğrenim gören ve işsizlikle ve
ekonomik sıkıntılarla baş etmek durumunda kalan Arnavut gençler, kendilerinden
daha iyi yaşam koşullarına sahip olan Sırplara tepkilerini ortaya koymak için şiddet
eylemlerine yönelmeye başlamışlardır. 1913 yılında yapılmış olan Londra
Konferansı’nda Arnavutluk Devleti’nin büyük devletlerin himayesinde bulunan
bağımsız ve egemen bir prenslik olarak tanımlanması da, Arnavut Milliyetçiliği’ni
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desteklemiştir. Bu süreçte Arnavut topraklarının yarısı Arnavut Devleti sınırları
içerisinde değerlendirilmişken; diğer yarısı da üç Balkan ülkesi arasında
paylaştırılarak Kosova Sırbistan’a, Çamerya, Follorina ve Kostur Yunanistan’a ve
Playa, Gucia, Hot ve Gruda Karadağ’a bırakılmıştır. İkinci Balkan Savaşı sonrasında
da, Arnavut nüfusun yaşadığı Makedonya topraklarının büyük bir bölümü Sırbistan’a
verilmiştir. Bu durum özerk bir Arnavutluk yaratma hayalinin başarısızlığa
uğramasına neden olmuş ve bu parçalanmış yapı günümüze dek varlığını devam
ettirmiştir108
Sonuç olarak Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılma sürecine
girdiği 1990 yılı başları itibariyle Arnavut Milliyetçiliği; hem uluslararası anlaşmalar
kapsamında belirlenmiş siyasi sınırların neden olduğu parçalanmışlık, hem de ulusal
kimlik oluşturulmasında bölgesel, dini ve sosyo – ekonomik farklılaşmaların neden
olduğu zafiyetler dolayısıyla, ortak bir hareket olmaktan daha çok sadece Priştine ve
Tiran merkezli olarak iki koldan desteklenen bir hareket olarak kalmıştır109
2.1.1.2. Sırp milliyetçiliği
Sırp Milliyetçiliği’nin, yabancı işgalcilere karşı uzun süreden beri devam
ettirilen şiddete dayalı bir mücadele kapsamında ortaya konulduğu görülmektedir. Bu
kapsamda Sırp Milliyetçiliği’nin temelinde yer alan “Büyük Sırbistan” hayalinin 14.
yüzyıla ve Sırbistan’ın bir imparatorluk olduğu dönemlere dayandığı belirtilmektedir.
1389 yılında Kosova’da Türklere karşı yapılan savaş da, Büyük Sırbistan hayaline
hizmet etmeye yönelik önemli bir olay olarak değerlendirilmektedir110
Kosova Savaşı Sırpların bu dönemden sonraki yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı
İmparatorluğu yönetiminde yaşamalarına neden olmasına karşın, Sırplar bu savaşı
Osmanlı İmparatorluğu’nun işgalci despotizmine karşı büyük bir direnişin sembolü
olarak görmektedirler. Bununla birlikte Kosova Savaşı’nda Sırpların aldığı yenilgi,
Sırp Milliyetçiliği’nin temellerinin atılmasında büyük önem taşımaktadır. Kosova
Savaşı’nın yıldönümü olan 28 Haziran Sırbistan’da hala “ulusal gün” olarak
108
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kutlanmakta ve Sırp Milliyetçiliği’nin savaş efsaneleri anlatılarak desteklenmesine
devam edilmektedir111
Kosova, Ortaçağ’da variyet gösteren ve kısa bir ömre sahip olan Sırp
İmparatorluğu’nun coğrafi anlamda merkezi durumundadır. Bu nedenle günümüz
itibariyle dahi Kosova, Sırplar tarafından “Eski Sırbistan” olarak adlandırılmaktadır.
Bununla birlikte Kosova Sırplar için, Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmeyi
çağrıştırma gibi bir anlama da sahiptir112
Söz konusu edilen bu gelişmeler nedeniyle Sırplar Arnavutlara karşı ırkçı bir
tavır takınmış olsalar da, gerçekte Arnavutlar Kosova Savaşı’nda Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı Sırpların yanında yer almışlardır. Sırp – Hırvat – Sloven
Krallığı’nda ve daha sonraki dönemlerde kurulmuş olan Birinci Yugoslavya
Dönemi’nde de devlet yönetimine hâkim olan Arnavutlar değil bilakis Sırplardır. II.
Dünya Savaşı’nın ardından Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin kurulması
sürecinde Tito’nun Yugoslavya’yı oluşturan uluslararasında etnik dengelerin
korunmasına özen gösterileceğini belirtmesine karşın, Sırp milliyetçileri kendilerine
haksızlık yapıldığını savunmuşlardır. Zira Sırp milliyetçilerine göre Tito Yönetimi;
Hırvat ve Arnavutların milliyetçi duygularını kontrol altında tutmak amacıyla, devlet
yönetiminde Sırpların ve Sırbistan’ın rolünü bilinçli olarak azaltmıştır. Bu durum da
Sırplara göre neticesinde, Sırp egemenliğine geri dönüşü engellemekte ve Sırp
olmayan

milliyetlerin

Yugoslavya

Federasyonu

içerisindeki

topraklarının

genişletilmesi amaçlanmaktadır113
Sırp milliyetçileri; 1974 Anayasası’nın da Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti kapsamında yer alan federe cumhuriyetlere çok geniş yetkiler verdiğini,
bu

yetkilerin

Yugoslavya

Sosyalist

Federal

Cumhuriyeti’ni

çözülmeye

götürebileceğini ve bu nedenle de 1974 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılması
doğrultusunda devletin yeniden merkezileştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Sırp
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milliyetçileri tarafından söz konusu edilen bu düşünceler, 1980 yılından itibaren büyük
oranda Sırplardan oluşan Yugoslavya Federal Ordusu tarafından da desteklenmiştir114
1985 yılında Sırp Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan memorandum da,
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde yer alan etnik mozaiğe karşı Sırp
Milliyetçiliği’ni temsil etmektedir. Bu memorandumda Tito Yönetimi Sırbistan’ı üçe
bölmekle suçlanmış ve Sırp olmayan unsurların da desteği ile Arnavut milliyetçilerin
Kosova’da bir anti Sırp politikası izledikleri belirtilmiştir. Miloseviç politikalarının
teorik temelini oluşturduğu kabul edilen bu memorandum ayrıca; daha önceki
dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’na karşı girişilen iki Sırp ayaklanmasına
göndermede bulunulması doğrultusunda, 1986 yılında Sırbistan Cumhurbaşkanı olan
Miloseviç’in liderliğini yaptığı “üçüncü Sırp uyanışı” olarak kabul edilmiştir. Bu
dönemden itibaren Miloseviç, milliyetçi politikalarını ilk olarak Kosova’da
uygulamaya başlamıştır115 Bu doğrultuda Miloseviç, 1989 yılı itibariyle Kosova ve
Voyvodina’nın otonomi statülerini ortadan kaldırmış ve bu iki özerk bölgeyi doğrudan
Sırbistan’a bağlamıştır116
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içerisindeki Sırp hegemonyasının
artırılmasına yönelik Miloseviç tarafından uygulamaya konulan bu kapsamdaki
politikalar, Yugoslavya’nın dağılmasında büyük etkisi olan gelişmeler arasında
değerlendirilmektedir. Zira Miloseviç tarafından Sırp Milliyetçiliği’nin körüklenmesi,
Sırpların hem azınlıkta hem de yoğunlukta bulundukları bölgelerde gerilimin
yükselmesine neden olmuştur117
Bu dönemde aynı zamanda; Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
içerisinde yer alan en zengin iki cumhuriyet olan Hırvatistan Cumhuriyeti ve Slovenya
Cumhuriyeti’nden

gelen

Yugoslavya’nın

bağımsız

devletlerden

oluşan

bir

konfederasyona dönüştürülmesi talebine karşın Miloseviç, Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti’nin yaklaşık % 35’ini oluşturan Sırp nüfusun bir bayrak altında
toplanmasına yönelik talebini dile getirmiştir. Yugoslavya Sosyalist Federal
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Cumhuriyeti’ndeki Sırp nüfusun diğer cumhuriyetlere karşı bir koz olarak kullanılması
olarak değerlendirilen bu yaklaşım, Miloseviç tarafından konfederasyon talebine
yönelik Sırp nüfusun varlığını devam ettirmesini sağlayacak zorunlu bir yaklaşım
olarak değerlendirilmiştir118
1980’li yılların sonlarına doğru Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde
“Federal Komünistler Birliği”nin çözülmeye başlaması ile birlikte, “Sırbistan
Komünistler Birliği” de Sırp Milliyetçiliği’ne yönelik söylemlerine ağırlık vermeye
başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda 1990 yılı Haziran ayında Sırbistan
Komünistler Birliği, adını “Sırbistan Sosyalist Partisi” olarak değiştirmiş ve dönem
itibariyle gerçekleştirilen ilk çok partili seçimleri kazanmıştır. Aynı dönemde Sırbistan
ve Karadağ haricinde, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti genelinde yapılan
tüm seçimleri milliyetçi söylemlere sahip partiler kazanmıştır. Bu sürecin Sırplar;
milliyetçilik eğilimlerini desteklemediklerine yönelik açıklamalarda bulunmuş olsalar
da, kendilerini Yugoslavya’nın dominant unsuru olarak görmeye ve sadece Sırbistan’ı
değil Yugoslavya’yı istediklerini dile getirmeye başlamışlardır119
Miloseviç; 28 Haziran 1990 tarihinde Kosova’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun
egemenliğine geçmesinin 600. yıldönümünde Priştine’de toplanan Sırplara, Kosova
için yeni bir mücadeleye hazır olunduğunu ve bu mücadelenin, gerek görülmesi
durumunda silahlı bir mücadele olarak gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir (Bora,
1995, s. 142). Miloseviç’in bu yöndeki yaklaşımları ve söylemleri, ülke genelinde
etnik gerginliğin tırmanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Sırbistan içerisinde
Sırp Milliyetçiliği’ne karşı olan muhalefetin saf dışı bırakılması amaçlanmıştır. Bu
durum Kosova’da Arnavutlar ile Sırplar arasında uzlaşmaz bir noktanın ortaya
çıkmasına neden olmuş ve neticesinde de güçlü taraf olan Sırpların saldırıları
başlamıştır120
Bu süreçte Sırp Milliyetçiliği, tarihi temelleri ve milliyetçi eğilimlere atfedilen
değerler doğrultusunda Ortodoks bütünleşmesi anlayışı tarafından da desteklenmiştir.
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Sırp Ortodoks Kilisesi de kendisini, Sırp menfaatlerinin birinci koruyucusu ve Sırp
Milliyetçiliği’nin merkezi konumunda görmeye başlamıştır. Sonuç olarak da Sırp
Milliyetçiliği; dini değerlerle desteklenmekten ziyade, direkt olarak dini düşüncenin
milliyetçiliği beslediği ve milli düşünceye hâkim olduğu bir anlayışla savunulmuştur.
Zira Sırp Ortodoks Kilisesi Eski Yugoslavya’nın son dönemlerinde komünizme
muhalefet etmeye yönelik yaklaşımlar sergilemiş olsa da, Kosova’da Sırpların
korunması konusunda Miloseviç ile aynı tarafta yer almayı seçmiştir121
2.1.2. Ekonomik Nedenler
Kosova, Birinci Yugoslavya Dönemi’nde ekonomik açıdan çok fazla gelişme
kaydedememiş bir bölgedir. II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulmuş olan Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde ise Tito Yönetimi, Arnavutların desteğini
kazanmak için Kosova’ya özel bir önem atfetmiştir. Bu önem doğrultusunda da; 1965
yılından itibaren Kosova’ya ve Yugoslavya’nın diğer geri kalmış bölgeleri arasında
değerlendirilen Bosna, Karadağ ve Makedonya’ya Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti Federal Kalkınma Fonu’ndan yardım aktarılmaya başlanmıştır. Kosova,
söz konusu edilen bu bölgeler arasında ekonomik açıdan en geri bölge olmasına karşın,
aktarılan yardımlarla hızla gelişim göstermiştir. Bununla birlikte 1966 – 1984 yılları
arasını kapsayan dönemde Bosna, Karadağ ve Makedonya’nın Federal Kalkınma
Fonu’ndan aldıkları pay sürekli düşerken, Kosova’nın aldığı payın sürekli artırılması
adına hareket edilmiştir. Hatta Federal Kalkınma Fonu son dönem kaynaklarının
yarısına yakını Kosova’ya aktarılmıştır122
Bu dönem itibariyle ayrıca; Federal Kalkınma Fonu’ndan aktarılan yardımlara
ek olarak, Yugoslavya’nın geri kalmış bölgelerinin gelişimine yönelik “Dünya
Bankası (DB – World Bank – WB)” tarafından 1949 – 1984 yılları arasında sağlanan
kredilerden önemli bir bölümü de Kosova’ya gönderilmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren
âdemi merkeziyetçiliğin gelişmesi ile birlikte cumhuriyetlere kaynak aktarımı
konusunda federal yönetim tarafından sıkı bir denetleme yapılmamış olması,
Karatay, Osman, Miloseviç Dönemi Yugoslav dış siyaseti: Başarısız bir mirasyedilik olayı.
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Kosova’nın bu dönemde yardımlardan fazlasıyla yararlanabilmesini sağlamıştır. Aynı
şekilde Yugoslavya Federal Yönetimi’nin maden yatakları ve elektrik üretimine
yönelik yatırımlar için Kosova’ya kaynak aktarması da, yardımların büyük boyutlarda
gerçekleşmesini sağlamıştır. Buna karşın yardımların sadece belirtilen sanayi
kollarında

kullanılması

dolayısıyla,

Kosova’da

çok

fazla

istihdam

alanı

yaratılamamıştır123
Söz konusu edilen bu gelişmelere karşın Yugoslavya’nın sosyalist ülkeler
arasında bölgesel gelir dağılımı en dengesiz ülke olması, pazar ekonomisine geçişi
ağırlaştırmıştır. 1970’li yıllar itibariyle gündeme gelen dünya ekonomik bunalımı ve
bu temelde yaşanan neo liberal dalga dönemi ile Yugoslavya’ya dayatılan önlemler
de, Yugoslavya Federal Yönetimi’nin istikrar sağlamadaki gücünü tümüyle
zayıflatmıştır. Bu durum, sosyalizmin ülkedeki unsurları birbirine bağlayan
yapılanmasının da çözülmesine neden olmuş ve sonuç olarak bölgesel gelir
dağılımındaki adaletsizlik çok daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Dolayısıyla da 1976
yılı itibariyle ülkenin en zengin bölgesi konumundaki Slovenya’da kişi başına düşen
milli gelir, Kosova’da kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık yedi katına ulaşmıştır.
1979 yılı verilerine göre; Yugoslavya’da ortalama Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH)
2.635 ABD Doları iken, Kosova’da 795 ABD Doları düzeyinde kalmıştır124
1984 yılı verilerine göre de; bu dönemde Yugoslavya genelinde işsizlik oranı %
12,7 ve Slovenya’da % 1,8 düzeyinde gerçekleşmişken, bu oran Kosova’da % 29,1’e
ulaşmıştır125 Yine 1984 yılı verilerine göre; Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’ne bağlı federe cumhuriyetlerde bin canlı doğumda çocuk ölüm oranları
Voyvodina’da 12, Slovenya’da 15, Hırvatistan’da 16, Karadağ’da 22, Bosna –
Hersek’te 29 ve Makedonya’da 49 olarak gerçekleşmişken, bu rakam bu rakam
Kosova’da 63’e ulaşmıştır126
Sonuç olarak Yugoslavya Federal Yönetimi tarafından uygulamaya konulan
âdemi merkeziyetçi genel ekonomi politikaları, özellikle Slovenya ve Hırvatistan’ın
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gelişmesini hedeflemiş ve Kosova gibi zaten geri kalmış olan bölgelerin geri kalmışlık
düzeylerinin daha da artması söz konusu olmuştur. Bu bağlamda 1952 yılına ilişkin
Kosova – Slovenya gelişmişlik karşılaştırması 1’e karşı 4,1 olarak belirlenmişken,
1984 yılı itibariyle bu karşılaştırma 1’e 6,1 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, İngiltere
ile Kuzey Afrika arasındaki günümüzdeki gelişmişlik farkını ifade etmesi bakımından
oldukça dikkat çekicidir127
“1981

Ekonomik

Krizi”

ile

birlikte

Yugoslavya

Sosyalist

Federal

Cumhuriyeti’ne bağlı federe cumhuriyetlerde ekonomik gelişmişlik farklılıkları
arasındaki uçurumun artması, bu cumhuriyetlerde milliyetçilik eğilimlerinin artmasına
neden olmuştur. Bu dönemde gelişmiş federe cumhuriyetler Makedonya ve Kosova
gibi gelişmemiş bölgelerin ekonomik yükünü çekmek istemedikleri için, bu
bölgelerdeki ayrılıkçı milliyetçilik söylemlerini desteklemeye başlamışlardır. Bu
durum da neticesinde, Kosova gibi refah düzeyi çok düşük olan bölgelerdeki üniversite
mezunu

işsizler

arasında

milliyetçilik

değerinin

yükselmesini

beraberinde

getirmiştir128
2.1.3. Ortak Bir Yugoslav Üst Kimliğinin Oluşturulamamış Olması
Eski Yugoslavya; altı cumhuriyet, beş ulus, dört dil, üç din, iki alfabe, bir siyasi
parti ve sadece bir Yugoslavya’dan ya da Tito’dan ibarettir söylemi, ortak bir
Yugoslav üst kimliği oluşturulamamış olmasını en iyi ifade eden söylem olarak
değerlendirilmektedir. “Yugoslav” ifadesinin Sırpça – Hırvatça “Güney Slavlar”
anlamına gelmesi ve bu doğrultuda Yugoslavya’nın “Güney Slavların Yurdu” olarak
görülmesi de, yine Yugoslav üst kimliği oluşturulamamasının önemli gerekçeleri
arasında görülmektedir129
Yugoslavya ya da Güney Slav halkları arasında birlik oluşturulması düşüncesi,
I. Dünya Savaşı öncesinde hiçbir etnik köken için değerli görülmemiştir. Zira I. Dünya
Savaşı öncesinde Sırplar, sadece “Büyük Sırbistan” hayali ile sınırlarını genişletmeyi
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düşünmekteyken; Avusturya – Macaristan İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan
Sloven ve Hırvatlar da otonomi kazanmayı önemsemekteydiler130
Hırvatlar ve Slovenlerle birlikte Sırpların bir arada bulundukları bir devlet
kurulması projesi, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Müttefik Devletler arasında
gizli bir anlaşma yapıldığının öğrenilmesi ile gündeme gelmiştir. Müttefik Devletler
İtalya’ya, kendileri ittifak kurulması doğrultusunda Slovenya’yı ve Hırvatistan’ın
Dalmaçya Kıyıları’nı vermeyi taahhüt etmişlerdir. Bu gelişme nedeniyle 1915 yılında
Slovenler ve Hırvatlar arasında kurulmuş olan “Yugoslav Komitesi” ve sürgün edilmiş
olan Sırp Hükümeti, Müttefik Devletlerin İtalya ile ittifak yapmasını engellemeyi
sağlamak için birlikte hareket etme kararı almıştır. Bu kararın uygulanması amacıyla
1917 yılı Temmuz ayında Slav uluslarının temsilcileri Korfu’da bir araya gelmiş ve
“Korfu Deklarasyonu”nu yayımlamışlardır. Korfu Deklarasyonu’na göre; Sırp –
Hırvat – Sloven Krallığı kurulacaktır ve Sırp kökenli Karayorgeviç Hanedanı
yönetiminde anayasal düzene dayalı, demokratik ve parlamenter bir monarşi tesis
edilecektir131
Yugoslavya’nın temelini oluşturduğu kabul edilen Korfu Deklarasyonu;
Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin ırk ve dil açısından aynı halk grubu içerisinde
değerlendirilmeleri gerektiği anlayışına dayanmaktadır. Bununla birlikte Sırplar,
Hırvatlar ve Slovenler, aralarında ne denli benzerlik bulunursa bulunsun tarihsel ve
kültürel açıdan farklılık göstermektedirler. Bu nedenle de Korfu Deklarasyonu’nun,
söz konusu edilen bu halklar arasındaki tarihsel ve kültürel farklılıkları göz önünde
bulundurmadığı

belirtilmektedir.

Aynı

şekilde

Korfu

Deklarasyonu’nun

Yugoslavya’da yaşayan halkları Sırplardan, Hırvatlardan ve Slovenlerden ibaret
görmesi de önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir132
Sırp – Hırvat – Sloven Krallığı, Güney Slav halklarının ilk birlik denemesi olma
niteliğine sahiptir. Krallık dönemi Yugoslavya tarihinde “Birinci Yugoslavya
Dönemi” olarak adlandırılmaktadır ve bu dönem 1941 yılında yaşanan Alman işgaline
dek devam etmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ardından da Tito önderliğinde “İkinci
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Yugoslavya Dönemi” yaşanmaya başlanmış ve bu dönem sosyalist ilkelere göre
temellendirilmiştir. Tito Yönetimi, Yugoslavya’yı oluşturan halklara eşit mesafede
yaklaşmaya çalışmış ve bu doğrultuda bir “Yugoslav üst kimliği” oluşturulması
amaçlanmıştır. Buna karşın Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde kendisini
“Yugoslav” olarak nitelendirilen nüfusun oranı hiçbir dönemde çok fazla olamamıştır.
Kendisini “Yugoslav” olarak nitelendiren, ancak farklı etnik kökenlere mensup anne
– babalara sahip üst düzey komutanlar ya da diplomatlar nedeniyle de Yugoslavya’nın
“Yugoslavyasız Yugoslavya” olarak adlandırıldığı görülmektedir133
Birinci Yugoslavya Dönemi’nde Yugoslavya’da, ABD İç Savaşı’nda olduğu
gibi “kuzeyli – güneyli” ayrımı yapılmaya başlanması da, Yugoslav üst kimliği
oluşturulmasının önünde önemli bir engel olarak görülmektedir. Bu dönemde
Yugoslavya’da; kuzeyde yer alan federe cumhuriyetlerin zenginliği ve yüksek eğitim
düzeyini, güneyde yer alan federe cumhuriyetlerin ise geri kalmışlığı ve eğitimsizliği
temsil ettiği düşünülmeye başlanmış ve bu şekilde cumhuriyetler arasında ayrım
yapılması gündeme gelmiştir. Bu ayrım da neticesinde; Slovenya ve Hırvatistan ile
Bosna, Kosova ve Makedonya arasındaki farklılıkların belirginleşmesine ve “birlik
içerisinde kardeşçe” söylemi ile yola çıkan Yugoslavya’nın hiçbir zaman bu amacına
ulaşamamasına neden olmuştur134
2.1.4. Sovyetler Birliği’nin Yıkılması ve Yeni Dünya Düzeni
II. Dünya Savaşı yıllarında İngiltere Başbakanı Churchill ve SSCB lideri Stalin,
Doğu Avrupa’yı etki alanları açısından paylaşmayı öngören bir anlaşma
imzalamışlardır. Bu anlaşmaya göre, Yugoslavya üzerinde SSCB’nin ve Batı
ülkelerinin etkisinin yarı yarıya olması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda da
Yugoslavya’da kurulacak yeni düzenin hangi yapıda olacağı, II. Dünya Savaşı
sonrasında belirginleşmeye başlamıştır135
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Bununla birlikte SSCB önderliğinde Yugoslav Komünist Partisi’nin Yugoslav
Devrimi’ni veto etmek istemesi ve süreç içerisinde paylaşım pazarlıkları konusunda
SSCB ile Yugoslavya arasında sorunlar yaşanması, SSCB ile Yugoslavya arasında bir
soğukluk ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreçte SSCB ile Yugoslavya arasında
yoldaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla “Yugoslav Modeli Sosyalizm” olarak
nitelendirilen yönetim modelinin uygulamaya konulması planlanmış olunsa da, 1948
yılı itibariyle taraflar arasındaki bu soğukluk en üst seviyesine ulaşmıştır. Bu
gelişmeler neticesinde 1948 yılı sonlarında; Yugoslavya’nın uygulamaya koyduğu
Balkanlar politikası ve taraflar arasında sosyalizmin farklı yorumlanmasına yönelik
yaşanan sorunlar doğrultusunda, Yugoslavya Kominform’dan çıkarılmış ve SSCB ile
Yugoslavya yollarını ayırmıştır136
Tito Yönetimi’nin SSCB’ye bağlılığına karşın Yugoslavya’nın Kominform’dan
çıkarılması ya da bir anlamda atılması, Yugoslavya’nın SSCB ile Batı ülkelerinin yarı
yarıya nüfuz bölgesi haline getirilmesinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Bu
başlangıç da neticesinde, ABD ve SSCB arasında sağlanan eşgüdüme dayalı
manevralara endeksli olarak kendisini ortaya koymaya başlamıştır. Bu gelişmeler, Tito
Yönetimi’nin Yugoslavya’ya yönelik planı çok daha iyi anlamasını sağlamıştır. Zira
dönem itibariyle yaptığı bir konuşmasında Tito, Yugoslavya’nın nüfuz bölgeleri
politikası içerisinde yer almak istemediğini ve uluslararası pazarlık sürecinde
Yugoslavya’nın rüşvet olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.
Ancak Yugoslavya’nın bu planların dışında yer alması olası olamamıştır137
Yugoslavya, 1947 yılı itibariyle ABD tarafından yapılan Marshall yardımlarını
kabul etmemiştir. Buna karşın SSCB tarafından uygulanan ambargolara daha fazla
direnememesi dolayısıyla, 1950 yılında Batı ülkelerinden 500 Milyon ABD Doları
ekonomik ve 1 Milyar ABD Doları askeri yardım almak durumunda kalmıştır. Tito
Yönetimi tarafından bu yardımların kısa vadedeki amacı, SSCB ile bağlarını tümüyle
koparan Yugoslavya’nın ayakta kalmasını sağlamak olarak ifade edilmiştir.
Yardımların uzun vadedeki amaçları ise, Balkan Yarımadası’nda SSCB etkisinin
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sınırlandırılmasının ve Yugoslavya’nın Batı ülkelerine daha fazla yakınlaştırılmasının
sağlanması olarak belirtilmiştir138
Yugoslavya’nın Kominform’dan çıkarılmasının ardından Tito Yönetimi, Mısır
Devlet Başkanı Nasır ve Hindistan Devlet Başkanı ile birlikte “Bağlantısızlar
Hareketi”ni kurmuş ve hareketin önderliğini yapmaya başlamıştır. Bu dönemde
Yugoslavya tarafından uygulanan sosyalist pazar ekonomisi Batı ülkelerinin
beğenisini kazanmış ve sosyalist rejimi uygulayan diğer ülkelere örnek
gösterilmiştir139
1989 yılı itibariyle Berlin Duvarı’nın yıkılması ve ardından SSCB’nin dağılması
ile birlikte Yugoslavya’nın Batı ülkeleri nezdindeki önemi azalmaya başlamıştır. Bu
dönemden önce Yugoslavya’ya milyarlarca ABD Doları tutarında kredi veren ve
Yugoslavya’yı SSCB’ye karşı kullanan Batı ülkeleri, Yugoslavya’yı artık sadece insan
hakları ihlallerine konu etmeye başlamışlardır. Oysa insan hakları ihlalleri
Yugoslavya’da daha önceki dönemlerde yaşanmaktaydı. Sonuç olarak Batı ülkeleri
nezdindeki değerini kaybeden Yugoslavya’dan ayrılan Slovenya Cumhuriyeti ve
Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu (AT) tarafından oluşturulan “Badinter
Komisyon Raporu” açıklanmadan Almanya tarafından tanınmıştır. Aynı şekilde ABD
de, Kosova’nın bağımsızlığını kabul edeceğine yönelik açıklamada bulunarak, konu
ile ilgili tepkisini ortaya koymuştur140
2.2. Kosova Sorununa Yaklaşımlar
Kosova Sorunu’na yaklaşımlar; ABD’nin, Rusya’nın, Avrupa Birliği’nin ve
Türkiye’nin konuya yaklaşımları bağlamında ele alınacak ve değerlendirilecektir.
2.2.1. ABD’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı
Orta Avrupa’da ve Güneydoğu Avrupa’da sosyalist sistemin çökmesi nedeniyle,
bu dönemde “süper güç” olarak nitelendirilmeye başlanan ABD ve diğer büyük güçler
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izledikleri politikalarda değişiklik yapmaya başlamışlardır. ABD, Soğuk Savaş
Dönemi’nde Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan’ı
koruması altına alan ve dönemin “güçlü imparatorluğu” olarak nitelendirilen SSCB ile
çatışmaya girmemeyi tercih etmişken; Soğuk Savaş Dönemi sonrasında hem
kendisinin hem de Rusya’nın çok fazla etkili olamadığı sosyalist Yugoslavya’da
gündeme gelen yeni gerçekler ve çatışma ortamları ile karşı karşıya kalmıştır. Oysa
Eski Yugoslavya’nın da dâhil olduğu ve ABD ile SSCB’nin sıklıkla karşı karşıya
gelmelerine ve çatışmalarına neden olan Güneydoğu Avrupa Bölgesi, II. Dünya Savaşı
sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanma dolayısıyla yaşananların ya da bir başka
ifadeyle Yalta ve Postdam’ın sonuçlarının dengelenmesini sağlamaktaydı141
Ancak Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile birlikte, Yugoslavya’da daha
önceki dönemlerde göz ardı edilen etnik sorunlar etkisini daha fazla hissettirmeye
başlamıştır. Önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere, bu dönemde küreselleşmesinin
de etkisini daha fazla ortaya koymaya başlaması ile birlikte mikro etnik milliyetçilik
eğilimleri yeniden yapılandırılmış ve Yugoslavya’da etnik kökenler arasında büyük
çatışmalar yaşanması gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda süper güç
ABD; SSCB’yi yendikleri ve dönüştürdükleri gibi, Balkanlar’da da gerek görülmesi
halinde bir dönüştürme sürecinin başlatılacağını belirtmiştir. Hatta ABD’nin
açıklamalarına göre; gelişmelere göre Balkan ülkelerinin yalıtılması, dışlanması ve
zorlanması adına hareket edilecekti. Bu nedenle de ABD, söylenilenlerin dışında
hareket eden Yugoslavya’yı; İran, Irak, Tayvan, Küba ve Libya gibi “rogue states
(istenmeyen devletler)” kategorisinde değerlendirmeye başlamıştır142
Bu dönemde ABD’nin Kosova’da yaşananlara müdahil olmasının temel
nedenleri, ABD’nin hızla artan askeri harcamalarını meşrulaştırmak istemesi ve
Avrupa ülkelerinin ABD yörüngesinden uzaklaşmasının önlenmesi olarak ifade
edilmektedir. Bununla birlikte ABD, Kosova Sorunu’nda NATO’ya öncülük etmek
doğrultusunda; hem NATO’yu kendisine bağlı bir güç haline dönüştürmeyi, hem süper
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güç olduğunu bu şekilde bir kez daha göstermeyi hem de Balkanlar’da ve Kafkasya’da
Rusya’yı daha fazla devre dışı bırakmayı amaçlamaktaydı143
ABD’nin Kosova Sorunu’na müdahil olmasının bir diğer nedeni de; NATO’nun
Orta Avrupa’da ve Doğu Avrupa’da gündeme gelen yeni stratejik dengelerin
merkezinde yer almasına yönelik yaklaşımların devamlılığının sağlanmasına yönelik
olarak, Miloseviç’in saldırgan politikalarının ve Yugoslavya’nın sahip olduğu askeri
gücün ve stratejik önemin azaltılmasını sağlamak ve bu şekilde Yugoslavya’yı daha
fazla denetim altında tutmak olarak ifade edilmektedir. Zira Yugoslavya, Soğuk Savaş
Dönemi’nde ABD ve SSCB’nin ardından üçüncü büyük askeri güce sahip devlet
konumundaydı

ve

bu

gücün

dönem

itibariyle

sınırlandırılması

gerektiği

düşünülmekteydi. Bu nedenle de ABD, NATO merkezli olarak Avrupa’da ve ABD
askeri

gücü

olarak

da

Ortadoğu’da

bir

stratejik

güvenlik

oluşturmayı

planlamaktaydı144
Kosova Müdahalesi sürecinde ve bu dönemden sonra söz konusu olan gelişmeler
ve NATO’nun Orta Avrupa’ya ve Doğu Avrupa’ya yönelik genişleme planlarının ele
alındığı ve 1999 yılı itibariyle gerçekleştirilen Washington Zirvesi de, ABD’nin
Kosova Sorunu’na yönelik yaklaşımlarının planlı olarak gerçekleştirildiğini ortaya
koyar niteliktedir. Zira bu yaklaşımları ile ABD; hem Orta Avrupa’da ve Doğu
Avrupa’da söz konusu olan dengenin sarsılması ile gündeme gelen jeopolitik boşluğu
doldurmaya kararlı olduğunu, hem de NATO tarafından oluşturulan güvenlik alanı ile
Polonya’dan Adriyatik Denizi’ne uzanan bölgede yeni bir stratejik rol üstlenmek
istediğini ortaya koymayı amaçlamaktaydı145
Soğuk Savaş Dönemi sonrasında ABD, enerji kaynaklarını kontrol altına almaya
ve enerji akışını güvence altında tutmaya yönelik olarak doğuya doğru yayılma
stratejisini benimsemeye başlamıştır. Bu stratejiye uygun olarak ABD, daha öncesinde
Varşova Paktı’nda yer alan ülkeleri NATO’ya dâhil ederek genişleme sürecini
başlatmıştır. Sırpların Bosna ve Kosova’da gerçekleştirdiği soykırıma tepkisiz kalan
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AB ülkelerinin bu yaklaşımları sayesinde de ABD, bölgeye yerleşmesi için uygun
ortamı bulabilmiştir146
Bu gelişmeler doğrultusunda NATO Harekâtı; Sırbistan’ın NATO politikaları
ile uyumlu hale getirilmesi, Yunanistan ve Türkiye arasında işbirliği sağlanmasına
yönelik temeller atılması, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’ya NATO kontrolünde
istikrar kazandırılması ve Balkanları Hazar Denizi’ne bağlayan petrol boru hattı ve
doğalgaz

boru

hattı

projelerine

ilişkin

sorunların

giderilmesi

amacıyla

gerçekleştirilmiştir147
NATO ve ABD için Balkanlar; petrol boru hattı ve doğalgaz boru hattı için
önemli bir ulaşım yolu olması nedeniyle stratejik önem sahip bir bölge ve Batı Avrasya
ve Doğu Avrasya arasındaki bölge için önemli bir güvenlik unsuru ya da jeopolitik
unsur olarak görülmekteydi. Bu bağlamda ABD’nin Hazar Denizi Havzası’ndan çıkan
ve Balkanları geçmek doğrultusunda devam eden doğalgaz boru hattını koruma
politikası, ABD’nin enerji güvenliğine ve temel değerlerini paylaşmayanlara yönelik
uygulanan bir koruma politikası olarak ifade edilmiştir. Bu koruma politikası ile ABD,
bağımsızlığını yeni kazanmış olan Balkan ülkelerini Batı’ya yakınlaştırmaya
çalıştıklarını belirtmiştir148
“Arnavutluk – Makedonya – Bulgaristan Petrol Şirketi (AMBO) Petrol Boru
Hattı Projesi”nin Yunanistan üzerinden geçirilmemesi ya da bu süreçte bir anlamda
Yunanistan’ın devre dışı bırakılması da; Arnavutların Arnavutluk’ta, Kosova’da ve
Makedonya’da ABD desteği ile variyetlerini devam ettirebilmelerini sağlamıştır. Bu
süreçte ABD, Bulgaristan’a NATO üyeliği vererek ve Makedonya’yı anayasal adı ile
tanıyarak ödüllendirmiştir. Yunanistan ABD tarafından oluşturulan bu yeni Başkan
ekseninin dışında tutulmuş olsa da; AMBO Petrol Boru Hattı Projesi ve Arnavutluk’un
Adriyatik Denizi kıyılarında yer alan Dürres’i İstanbul’a, Burgaz’a ve Varna’ya hem
demiryolları hem de otoyollar aracılığı ile bağlayan ve birçok Trans – Avrupa
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ulaştırma koridoru ile kesişme noktasında yer alan “8. Koridor Projesi” ile ABD,
Balkan ülkelerinin gelişimini büyük oranda desteklemiştir149
NATO Harekâtı’nın ardından Kosova Sorunu; sadece Belgrad ile Priştine
arasında yaşanan bir sorun olarak görülmemiş, ABD ve hatta Batı ülkeleri ile Rusya
arasındaki önemli bir sorun olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte ABD,
Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesini en fazla savunan ülke izlenimi yaratmaya
devam etmiştir. Buna karşın Sırbistan’a göre; ABD’nin Kosova’nın bağımsızlığını
elde etmesine yönelik yaklaşımlarının temelinde, Balkanlar’da ABD kontrolünde yeni
bir “NATO Devleti” oluşturulması anlayışı yer almaktadır150
Ortodoks – Slav kökeni nedeniyle tarihsel süreçte Balkanlar’da belirli bir
ağırlığa sahip olan Rusya dolayısıyla, ABD’nin Balkanlar’daki yaklaşımları hayati
çıkarlar olarak değerlendirilmektedir. Zira Rusya’nın Balkanlar’daki durumu
dolayısıyla, Rusya ile ABD sürekli çatışma yaşamıştır. Bu çatışma sürecinde AB,
ABD tarafından görünmekle birlikte, Soğuk Savaş Dönemi sonrasında ortaya çıkan
siyasi tablo nedeniyle ve özellikle de 1992 yılından itibaren siyasi bir birlik olarak
hareket etmeye karar vermiştir. Bu kararına yönelik olarak AB; doğuya doğru
genişlemek amacıyla Doğu Avrupa ülkelerine ve Balkan ülkelerine teknik ve mali
yardımlarda bulunmaya başlamış ve bu ülkelerin ekonomilerini liberal sisteme entegre
edebilmek için gerekli tüm desteği sağlamıştır151
AB’nin bu genişleme politikası, ABD tarafından da teşvik edilmiştir. Bununla
birlikte 1990’lı yılların başlarından itibaren AB içerisinde ABD karşıtı yaklaşımlar
benimsenmesi, ABD’nin tavrını gözden geçirmesine neden olmuştur. Buna yönelik
olarak da ABD, AB ile ilişkilerini geliştirebilmek ve güçlendirebilmek amacıyla yeni
politikalar oluşturmaya başlamıştır. ABD’nin bu amaçlarının aynı zamanda eski SSCB
topraklarına yayılma isteği ile örtüşmesi ve uyumlu olması öngörülmüş ve yeni
stratejilerin buna yönelik olması anlayışı benimsenmiştir. Bu doğrultuda ABD; AB ile

Daskalovski, Zhidas, Democratic consolidation and the “stateness” problem: The case of
Macedonia. The Global Review of Ethnopolitics, 3(2), 52 – 66. 2004
150
Friedrich, Jürgen, UNMIK in Kosovo: Struggling with uncertainty. Max Planck Yearbook of
United Nations Law, 9, 225 – 293, 2005.
151
Huysmans, Jef, Shape – shifting NATO: Humanitarian action and the Kosova refugee crisis. Review
of International Studies, 28(4), 599 – 618. 2002.
149

47

ilişkilerinin hiçbir zaman ve her ne pahasına olursa olsun korunacağına ve
koparılmayacağına, AB’nin siyasi gelişimine her şekilde yardımcı olunacağına,
Avrupa ülkelerinin güvenliğinin NATO tarafından sağlanmaya devam edileceğine ve
Doğu Avrupa ülkelerinin ve Balkan ülkelerinin AB’ye dâhil edilmesi çalışmalarının
destekleneceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştur. ABD açıklamalarında ayrıca,
Doğu Avrupa ülkelerinde ve Balkan ülkelerinde NATO ve ABD gözetiminin devam
edeceğini de iletmiştir152
ABD’nin Doğu Avrupa ülkelerinde ve Balkan ülkelerinde NATO ve ABD
gözetiminin devam edeceğini ifade etmeye yönelik açıklamaları aynı zamanda,
Balkanlar’da istikrar sağlanmasının ancak Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesi ile
olanaklı olabileceği savunusuna dayanmaktadır. ABD’nin bu savunusunun özünde ise;
Balkanların enerji kaynaklarına güvenli ve sürekli erişim için bir üs görevi görmesi ve
Avrupa’nın güvenliği için oldukça önemli bir bölge olması anlayışı yer almaktadır. Bu
nedenle de ABD; Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesi gerektiğine yönelik
söylemlerini ortaya koyarken, Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasının esas olduğunu
ifade edecek söylemlere yer vermeye de özen göstermiştir153
ABD tarafından ortaya konulan AB yanlısı yaklaşımlar dolayısıyla Avrupa
ülkeleri, AB tarafından savunulan yarışmacı çizgiyi takip etmekten ziyade ABD ile
işbirliği içerisinde olmayı tercih etmeye başlamışlardır. Bununla birlikte ABD’nin AB
yanlısı söylemlerinin, Balkanları Rusya’ya olduğu kadar AB’ye ve özellikle de
bölgede etkin konumda bulunan Almanya’ya bırakmak istenmemeye yönelik
söylemler olduğu belirtilmektedir. Bu söylemlerin temel alındığı stratejiler ile de
Balkanlar’da yeni ABD üsleri açılmış ve bu şekilde AB’nin değiştirilmesi öngörülen
Ortadoğu haritasına ve Rusya’nın sınırlandırılmasına yönelik politikalara destek
sağlaması amaçlanmıştır154
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Sonuç olarak ABD, 1990’lı yıllar itibariyle Balkanlar’da çok etkin olmamasına
karşın, etnik milliyetçi eğilimlerin aşırılık kazanması ile birlikte bölgeye yerleşmeye
başlamıştır. Bu şekilde de ABD; AB’nin gücünü kontrol altında tutmaya, “Yeni Dünya
Düzeni” ve “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” kapsamındaki uygulamaları için
Balkanlar’dan hareket etmeye, enerji yollarının güvenliğini sağlamaya ve Rusya’yı
kontrol altında tutmaya yönelik politikalarını uygulamaya yönelik Kosova’nın
bağımsızlığına önem vermiş ve bu durumu Balkanlar’daki varlığını devam
ettirebilmek için bir anlamda güvence olarak görmüştür. Bununla birlikte Kosova’nın
bağımsızlığının ABD tarafından tanınması, bilakis Kosova’daki ayrılıkçı azınlıklar
arasında ABD’nin popülaritesinin artmasına neden olmuştur155
2.2.2. Rusya’nın Kosova Sorununa Yaklaşımı
Tarihsel süreçte Balkanlar, amaçlarına hizmet etmesi ve stratejik özellikleri
dolayısıyla Rusya tarafından her zaman yaşamsal önemde değerlendirilmiştir. Bu
nedenle de Rusya, Balkanların başka bir ülkenin egemenliği ya da kontrolü altında
olmasını ulusal çıkarları açısından sakıncalı görmüştür. Buna yönelik olarak da Çarlık
Rusya’sı Dönemi’nden itibaren Balkanlar’da; Ortodoks olmaları dolayısıyla
Romenlerin, Sırpların, Makedonların, Yunanlıların ve Bulgarların etki altında
tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Aynı şekilde Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar ve
Makedonlar, Slav birliği ideolojisi yaklaşımı ile Rusya’nın etki alanında kalmışlardır.
Bununla birlikte Rusya’nın; “Katolik Slavlar” olarak nitelendirilen Slovenler ve
Hırvatlar ile Müslümanlığı seçen Arnavutlar üzerinde etkili olamaması söz
konusudur156
Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile birlikte, Rusya dış politikası
bağlamında hem genel sorunların hem de Balkanlara ilişkin sorunların kapsamının ve
ele alınış şeklinin değişmeye başladığı görülmektedir. Zira SSCB’nin dağılmasının
ardından Rusya yeni bir kimlik geliştirmeye ve bu yeni kimlik doğrultusunda küresel
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ekonomik gelişmelere ve demokratik ülkeler arasına ne derece dâhil olacağına yönelik
yeni kararlar almaya başlamıştır. Bu süreçte Rusya ekonomisinin zayıf olması ise,
istediklerini yapamamasının önündeki en önemli engel olarak değerlendirilmektedir157
1990’lı yıllar itibariyle Rusya, dış politikasını Batı Avrupa medeniyetlerinin bir
parçası olduğuna yönelik liberal bir anlayışla şekillendirmeye başlamıştır. 1992 yılı
itibariyle Hırvatistan ve Bosna – Hersek’in bağımsızlıklarının uluslararası platformda
tanınması Rusya tarafından eleştirilse de, Yugoslavya Federasyonu’nun dağılmasının
zorunlu olarak yine aynı liberal dış politika anlayışı ile karşılandığı görülmektedir.
Rusya dış politikası, 1993 yılından itibaren de devletçi ve milliyetçi bir eğilime
yönlendirilmiştir. Bu dönemden itibaren Rusya, büyük güç olarak uluslararası
ilişkilerde temel ve özel bir role sahip olduğu söylemi ile dış politika anlayışını ortaya
koymayı tercih etmiştir. Bu söylemle de, hem yakın hem de uzak çevrede Rusya’nın
ulusal çıkarlarının korunması için özel birtakım haklara sahip olunduğunun ortaya
konulması amaçlanmıştır. Özellikle Kosova’ya yönelik gerçekleştirilen NATO
Harekâtı ve Bosna Savaşı sırasında Rusya tarafından izlenen politikaların da, yeni Rus
dış politikasının temsil edilmesine yönelik olduğu görülmektedir158
Kosova Sorunu, Soğuk Savaş Dönemi sonrasında Rusya ile NATO’nun farklı
taraflarda yer aldıkları ilk durum olma niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle de
Rusya’nın Sırbistan’a olan desteği sadece siyasi alanla sınırlı tutulmuştur. Buna karşın
Rusya ile Batı ülkelerinde arasında doğabilecek olası bir kriz; Yeltsin Hükümeti’nin
Rusya’nın askeri ve ekonomik açıdan zayıf olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak
ve Rusya’nın savaşa sürüklenmesinin önlenmesine yönelik kararlılık sayesinde
önlenebilmiştir. Buna karşın dönem itibariyle Rus politikacıların büyük bir bölümü;
Kosova’ya yönelik NATO Harekâtı’nın önemli bir Balkan sorunu olması bakımından,
Balkanların dışına ve Avrupa geneline yayılarak yeni bir Doğu – Batı gerginliğine
dönüşeceğini savunmuşlardır159
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1990’lı yıllar itibariyle Rusya’nın, Balkanlar’da Slav – Ortodoks ekseni
kapsamında politikalar uygulamaya başladığı görülmektedir. Rusya tarafından ortaya
konulan bu politikalar, Slav kökenli bir nüfusa sahip olmamasına karşın, Ortodoks
söylemleri nedeniyle Yunanistan tarafından da desteklenmiştir. Bununla birlikte
Rusya’nın Ortodoks söylemleri, AB üyesi olmak isteyen Balkan ülkeleri tarafından
endişe ile karşılanmıştır. Bu nedenle de Rusya’nın tekrar Balkanlar’da yer almasını
önlemek isteyen Balkan ülkeleri, AB ve ABD ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmaya
özen göstermişlerdir. Hatta belirtildiği üzere başlangıçta Rusya’yı desteklemiş olan
Yunanistan dahi, AB ve NATO içerisinde zor durumda kalmamak ve yeni
kutuplaşmaların önüne geçmek için AB destekli ve ekonomi politikaları ağırlıklı
stratejiler uygulamaya başlamıştır160
Rusya; Yeltsin Dönemi’nde NATO ile işbirliği içerisinde olmasına karşın,
NATO’nun Balkanları da kapsayacak şekilde Doğu’ya yayılmasına engel olamadığı
için, Putin Dönemi’nde ABD ve AB’ye ilişkin yaklaşımlarını değiştirmeye
başlamıştır. Zira Yeltsin Dönemi’nde Rusya, Kosova’ya NATO Harekâtı
düzenlenmesi ile müdahalenin meşrulaştırılmasını dahi sadece izlemekle yetinmiştir.
NATO Harekâtı ile AB – ABD Koalisyonu, bilakis Rusya’ya karşı elini
güçlendirmiştir. Ancak belirtildiği üzere Putin Yönetimi ile Rusya’nın tutumunda
değişiklik yapılması gündeme gelmiş ve bu doğrultuda Rusya Çin ile anlaşma
imzalamıştır161
Bu anlaşma, Rusya’nın NATO’ya karşı ittifak yapması ve ulusal dış politika
önceliklerinde NATO’yu karşısına alan bir tutum izlemesi olarak yorumlanmış ve
ABD ve AB’yi telaşlandırmıştır. Hatta Rusya daha da ileri giderek Basra Körfezi’nde
askeri varlık bulundurmaya yönelik yaklaşımını ortaya koymaya başlayınca ABD ve
AB, NATO Genel Sekreteri George Robertson’u Putin ile görüşmesi için Moskova’ya
göndermiştir. Ancak bu görüşmeden bir sonuç alınamamış ve bilakis Putin Yönetimi
bu ziyaret sonrasında NATO’ya yönelik tutumunu daha da sertleştirmiştir. Buna
yönelik olarak da Putin, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin çok daha sertleşmesine
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neden olan; “Mademki NATO bizi istemiyor, o halde biz de NATO’nun sınırlarımıza
yaklaşmasını istemiyoruz” şeklindeki açıklamasını yapmıştır162
Rusya, söz konusu edilen bu gelişmeler doğrultusunda NATO’nun genişlemesi
çabalarını ve bu temelde kendi etki alanında ABD’nin etkisini artırmasını, kendi
varlığı için bir tehdit olarak algılamaya başlamıştır. Bu temelde de Rusya, SSCB
Dönemi’nde sınırları içerisinde yer alan ülkelerde NATO üsleri açılmasını, hem
Balkanlar’dan hem de Kafkaslardan Rusya’nın uzaklaştırılması girişimleri olarak
değerlendirmiştir. Bu girişimlere ve tehditlere yönelik olarak Rusya, Slav ve Ortodoks
kimliğini kullanarak Balkanlar’daki etkisini devam ettirmeye çalışmaktan başka bir
şey yapamamıştır163
Bu dönemde Rusya, ABD gibi dünyanın en güçlü devletinin AB gibi küresel
anlamda güçlü bir birlik ile hareket etmesinin küresel mücadelede eşitsizliğe neden
olduğunu sıklıkla dile getirmiştir. Bununla birlikte Rusya, AB’nin ABD ile birlikte
hareket etmemesi durumunda Rusya tarafından desteklenebileceğini belirtmiştir. Bu
açıklamaları ile Rusya, AB’nin ABD’den yardım almayarak genişlemesinin siyasi ve
askeri açıdan kendisi için bir istikrar unsuru olabileceğine yönelik düşüncelerini ifade
etmek istemiştir164
Rusya, Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesine en fazla tepki veren devlettir.
Bu tepkinin en önemli nedeni ise; Rusya’nın farklı etnik kökenlere sahip birçok ulusu
bünyesinde barındırmasıdır ve Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesinin, Rusya
içerisindeki

ayrılıkçı

etnik

milliyetçilik

eğilimlerini

harekete

geçireceği

düşünülmektedir. Bu nedenle de Rusya, Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesine
yönelik tepkisini dile getirerek, aynı zamanda kendi bünyesindeki ayrılıkçı etnik
milliyetçilik eğilimlerini harekete geçmesini engellemek istemektedir 165
ABD – AB ilişkilerinde söz konusu edilen bu gelişmeler yaşanmaktayken, Putin
Yönetimi Dönemi’nde Rusya; Çeçen ayrılıkçı hareketini kontrol edilebilir bir düzeye
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getirmeyi, Hazar enerji kaynaklarının büyük bir bölümünü kontrol etmeyi ve bu
ekonomisini daha iyi bir seviyeye ulaştırmayı başarabilmiştir. Bu başarılar nedeniyle
de artık, dünya siyasetinde daha fazla söz sahibi olmayı istediğini ve tek süper güç
tarafından yönlendirilen uluslararası bir sistemin içerisinde yer almaya karşı çıktığını
ifade etmeye başlamıştır. Buna yönelik olarak da Putin Yönetimi, Kosova Sorunu
konusunda uluslararası hukuka dayalı ve BM’nin koordinasyonu altında bulunan çok
taraflı bir işbirliğinden yana olunduğunu sıklıkla vurgulamıştır. Bu nedenle de Kosova
Sorunu’nun çözümlenmesine yönelik ve arabuluculuk yapmak amacıyla oluşturulan
Troyka, çok kutuplu dünya düzenini ifade etmesi açısından Rusya tarafından oldukça
önemsenmiştir166
Rusya’nın,

birtakım

ekonomik

çıkarları

dolayısıyla

da

Kosova’nın

bağımsızlığını elde etmesine karşı çıktığı belirtilmektedir. Zira 2008 yılı Şubat ayında
Rusya ile Sırbistan arasında, Sırbistan Petrol Sanayi’nin (NIS) % 51 hissesinin Rus
enerji kuruluşu Gazprom’a satılmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. Aynı şekilde
Rus havayolları şirketi Aeroflot, Sırbistan havayolları şirleti JAT’ı satın almak istemiş
ve konu ile ilgili olarak Sırbistan tarafından Rusya’ya bazı öneriler iletilmiştir. Yine
Rusya’nın Bulgaristan ile enerji konusunda anlaşma yapması adına hareket
edilmiştir167
Rusya, Kosova’ya bağımsızlık verilmesinden ziyade, özerklikten fazla bir statü
tanınmasını savunmuştur. Bu konuda da, benzer ayrılıkçı talepleri karşılamaya çalışan
Çin ile işbirliği içerisinde olmayı tercih etmiştir. Rusya ve Çin’in BM Güvenlik
Konseyi’nin beş daimi üyesinden iki olması ise, Kosova’nın bağımsızlığının BM
tarafından onaylanmasının önündeki en önemli engel olmuştur. Rusya, Kosova’nın
bağımsızlığını elde etmesini kabul ederek BM içerisinde etkin güç olmaya yönelik
konumunu da kaybetmek istememiştir. Putin Yönetimi tarafından yapılan
açıklamalarda da, Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesinin Rus dış politikasında
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aşılamayacak iki kırmızı çizgiden biri olduğu belirtilmiş ve bu konuda Rusya’nın
küresel bir güç olarak tepkisini ortaya koymaya devam edeceği ifade edilmiştir168
2.2.3. Avrupa Birliği’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı
AB, dünya genelinde Hazar Havzası enerji kaynaklarına en fazla ihtiyaç duyan
iki bölgeden biri olarak değerlendirilmektedir. Zira genel olarak enerjiye bağımlı
olarak yaşayan AB ülkelerinde, çok kısa süreli enerji kesintileri dahi büyük zararlar
yaşanmasına neden olabilmekte ve bu nedenle de AB ülkelerinde enerjiye çok büyük
önem atfedilmektedir. Bu bağlamda AB için Balkanlar, AB’nin enerji yolları üzerinde
yer alması dolayısıyla büyük önem taşımakta ve AB, Balkanlar’da söz konusu olan bir
istikrarsızlığı güvenliği açısından bir tehdit olarak görmektedir. Bu durum, AB’nin
Balkanlar’da istikrarı ve güvenliği sağlamasına yönelik çabaları beraberinde
getirmekte ve AB, Balkan ülkelerine yönelik üyelik vaadini bir koz olarak kullanması
sonucunu doğurmaktadır169
Yugoslavya’da etnik milliyetçi eğilimler temelinde çatışmalar yaşanmaya
başlanması, AB’nin 1992 yılı itibariyle oluşturmaya başladığı “Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası

(ODGP)”

bağlamındaki

yaklaşımların

başarısızlığı

olarak

değerlendirilmektedir. Yugoslavya’da yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Katolik
Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlıklarını ilan etmeleri Almanya tarafından hemen
tanınmıştır ve Almanya bu süreçte statükoya karşı bir duruş sergilemeyi tercih etmiştir.
Buna karşın İngiltere ve Fransa statükonun devam ettirilmesine yönelik bir tavır
takınmışlardır. Bu durum AB ülkeleri arasında fikir çatışmaları çıkmasına neden
olmuş ve bu çatışmalar da neticesinde, Bosna – Hersek’te yaşananlara üç yıl boyunca
ortak bir tepki gösterilememesini beraberinde getirmiştir. ABD, Dayton Anlaşması ile
barışı sağladığı için de Balkanlar’da AB’den bir adım önde olmayı başarabilmiştir. Bu
nedenle AB, Bosna – Hersek’te yaptığı hatayı tekrarlamamak için Kosova Sorunu’na
yönelik ortak bir yaklaşım ortaya koymaya özen göstermiştir170
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Bosna Savaşı’nın sona ermesini sağlayan Dayton Anlaşması, Kosova Sorunu ile
ilgili hiçbir madde içermemektedir. Bu durum Kosovalı Arnavutların umutsuzluk
yaşamalarına ve “Kosova Kurtuluş Ordusu (KKO – Ushtria Çlirimtare e Kosoves –
UÇK)” kurulması ile silahlı eylemlere başlanmasını beraberinde getirmiştir. Dayton
Anlaşması’nda Kosova ile ilgili hiçbir maddenin yer almamasının temelinde, ABD ve
AB’nin Bosna’da yaşananları çözümleyebilmek için Bosnalı Sırpları yatıştıran ve
anlaşma yapmaya ikna eden Miloseviç’e ihtiyaç duymalarının yer aldığı
belirtilmektedir. Bu nedenle de Miloseviç’i Kosova’nın geleceği ile açıklamada
bulunmaya zorlamanın, Dayton Anlaşması’ndan geri çekilmesine neden olacağı
düşünülmüştür171
1999 yılı itibariyle gerçekleştirilen “Rambouillet Görüşmeleri” kapsamında da
AB, Yugoslavya’nın Sırbistan’da gerçekleştirdiği katliamların ve soykırımın
durdurulması istenmiştir. Buna yönelik olarak da Kosova’da, AB’nin de içerisinde yer
aldığı NATO komutasında bir uluslararası gücün konuşlandırılması talebi gündeme
getirilmiştir. Ancak bu durum Miloseviç tarafından reddedilmiştir. Fransa, Yunanistan
ve İtalya bu konuda çekimser tutum sergilemiş olsalar da, AB NATO Harekâtı’nı
destekleyen bir yaklaşım benimsemiştir. AB tarafından söz konusu edilen bu yaklaşım
ise, ABD olmadan AB’nin sorun çözme yeteneğinin sınırlı olması şeklinde
yorumlanmıştır172
Balkanlar’da yaşanan bu gelişmeler, AB’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik
sürecin başlamasını sağlamıştır. Zira belirtildiği üzere; Bosna’da ve özellikle de
Kosova’da yaşananların ardından AB’nin kriz çözümlemeye yönelik politikalarının
yetersiz kaldığı görülmüş ve sadece ekonomi politikaları ile krizlerin üstesinden
gelinemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle de AB, kriz yönetimi bağlamında sorunları
önceden görebileceği uzun vadeli bir dış politika anlayışı geliştirmesi gerektiğine
kanaat getirmiştir. Bu şekilde, özellikle etnik çatışmaların neden olduğu
belirsizliklerin ve krizlerin üstesinden gelinebileceği düşünülmeye başlanmış ve
AB’nin tek vücut olarak hareket edebilme yetisinin geliştirilmesi gerektiğine karar
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verilmiştir173 Bu gelişmeler doğrultusunda AB’nin Balkanlara yönelik politikaları,
AB’nin en başarılı dış politika aracı olarak değerlendirilen genişleme vaadi üzerine
kurulmuştur. Bununla birlikte genişleme vaadi, sadece bazı Balkan ülkeleri için
gerçekleştirilebilmiş, diğerleri için hayal olma ötesine geçememiştir174
AB uzun yıllar Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesine yönelik olumlu
açıklamalarda bulunmadığı için, Kosovalı Arnavutlar uzun bir dönem AB’yi objektif
olamayan bir birlik olarak değerlendirmişlerdir. Hatta AB Konseyi, kendi kaderini
belirleme hakkına sahip bulunan Karadağ’ın dahi Sırbistan’dan ayrılmasına karşı
olunduğuna yönelik açıklamada bulunmuştur. Buna karşın 21 Mayıs 2006 tarihi
itibariyle Karadağ, başarılı bir halkoylaması sonucunda Sırbistan ile 88 yıllık
birlikteliğini tamamen sonlandırmıştır. Karadağ’ın Sırbistan ile birlikteliğini
sonlandırması ise, Kosovalıların da Sırbistan’dan ayrılmak istemelerine yönelik
beklentiyi güçlendirmesi dolayısıyla Kosova Sorunu’nun tırmanmasını beraberinde
getirmiştir175
Fransa ve Almanya, Kosova’nın nihai statüsünün belirlenmesine yönelik
diplomatik süreçte ABD ve İngiltere ile aynı yönde görüş bildirmiştir. AB içerisinde
bu konuda birlikte hareket edilmesi ise, önemli bir dış politika başarısı olarak
değerlendirilmiştir. Bu süreçte bazı AB ülkeleri Kosova’nın bağımsızlığını
tanımamaya yönelik bir tutum içerisinde olsalar da, AB’nin konu ile ilgili genel bir
bölünmüşlük içerisinde bulunmaması ve Kosova’nın bağımsızlığını tanıdığını
açıklaması önemli bir gelişme olarak görülmüştür176
AB’nin Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesi sürecine destek vermesinin en
önemli nedenlerinden birisi, AB’nin bölgedeki sorunlara önderlik rolünü üstlenen taraf
olarak yaklaşmak istemesidir. AB’nin bu sürece destek vermesinin bir diğer nedeni de,
Kosova Sorunu gibi önemli addedilen sorunların ODGP için önemli sınavlar olarak
görülmesidir. Zira AB, Kosova Sorunu’na yönelik sergilediği yaklaşım sayesinde hem
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birlik üyesi ülkelere hem de genel olarak tüm dünyaya birlik olmanın gereğinin yerine
getirilebildiği mesajını vermiştir. AB’nin bu sürece destek sağlamasının bir üçüncü
nedeni de, sınırlarına Balkanları da dâhil etmek istemesidir. Son olarak da AB;
“İkincillik (Yerellik ya da Subsidiarite) İlkesi” gereğince, sayıca en az halkların dahi
temsil edilmelerine verdiği önemi ifade etmek için Kosova’nın bağımsızlığını elde
etmesi sürecine destek sağlamıştır177
2.2.4. Türkiye’nin Kosova Sorununa Yaklaşımı
Balkanlar, tarihsel süreç içerisinde olduğu gibi, Kosova Sorunu bağlamında da
Türk dış politikası açısından özel bir önemle değerlendirilmiştir. Bu durumun
öncelikle, Türkiye’nin bir bölümünün Balkanlar’da olmasından kaynaklandığı
belirtilmektedir. Bu nedenle de Balkanlar’da istikrar ve barışın sağlanması, Türkiye
için her zaman önemli bir konu olarak görülmüştür. Bununla birlikte Balkanlar,
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olmak bakımından da önem taşımaktadır. Balkan
ülkelerinin halkları ile Türk halkı arasında önemli akrabalık bağlarının bulunması,
Balkanlar’da yaşanan sorunların mültecilerin Türkiye’ye göç etmelerine neden olması
ve Balkan Savaşları sonrasında Balkan Yarımadası’nın farklı bölgelerinden
Türkiye’ye göç eden Türk vatandaşlarının olması da, Balkanların Türkiye için söz
konusu olan önemini artırmaktadır178
Balkanlar için de Türkiye, sadece komşu bir bölge devleti olmanın ötesinde bir
anlam taşımaktadır. Zira Türkiye; Kafkasya – Orta Asya – Orta Doğu üçgeninde ve
Avrasya bütünlüğü içerisinde önemli bir güç olmakla birlikte, Balkanlar açısından da
önemli görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye, jeopolitik merkezi konumunun
kendisine sağladığı olanakları, tarihsel süreçte olduğu gibi Kosova Sorunu’nda da
kullanmak adına hareket etmeyi tercih etmiştir179
Türk Boğazları da; hem Balkan Yarımadası ile Anadolu Yarımadası’nı
birbirinden ayırması hem de bu iki yarımadayı birbirine bağlaması açısından hem
177
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Balkanlar hem de Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Bu niteliği
doğrultusunda Türk Boğazları, Trakya ile birlikte tüm Balkan Yarımadası’nı Türkiye
için kritik bir ileri savunma bölgesi haline getirmektedir. Aynı şekilde Türk Trakya’sı
da, Türkiye’nin Avrupa’ya ve Batı ülkelerinin gelişmişliğine karşı duyduğu ilginin
simgesi olan bir bölge olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan
en kısa ticaret yolunun Balkanlar’dan geçmesi de, Balkanların Türkiye için önemini
artırmaktadır. Bu temelde Avrupa’da yaşayan Türklerin anavatana ulaşmalarını da
sağlayan bu yolda çatışma yaşanması, vatandaşlarımızın oldukça büyük sıkıntılarla
karşı karşıya kalmalarına neden olacağından, Balkanlar Türkiye için önemli bir bölge
olarak değerlendirilmektedir180
Türkiye, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde ülkenin toprak bütünlüğünden yana
olduğunu açıklamıştır. Yugoslavya’yı oluşturan cumhuriyetler içerisinde yaşayan
Türk azınlık da, Türkiye ile aynı genel politikayı benimsediğini ifade etmiştir. Bu
nedenle de Türkiye, hem Balkanlar’daki Türk mirasının korunması hem de bölgedeki
soydaşlarını varlığının tehlikeye atılmaması için bölge politikalarının belirlenmesinde
öncü rolünü üstlenmeyi tercih etmiştir181
Türkiye Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü savunduğuna yönelik açıklamada
bulunmasına karşın, önemli bir NATO Üyesi olarak Yugoslavya’ya yönelik hava
harekâtında görev almış ve etkin bir rol üstlenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye,
Kosova’ya düzenlenen NATO Harekâtı’nı da en aktif destekleyen ülkeler arasında yer
almayı tercih etmiştir. Bu tercihe yönelik olarak, İtalya’nın Ghedi Üssü’nde bulunan
17 Türk F – 16 Savaş Uçağı NATO’nun kullanımına tahsis edilmiştir. Ardından da
NATO’nun isteği üzerine Bandırma Üssü, Çorlu Üssü ve Balıkesir Üssü NATO
uçaklarının kullanımına açılmıştır. Türkiye, NATO’nun bu taleplerini Türk dış politika
hedeflerine uygun olması dolayısıyla kabul etmiştir182
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Kosova Sorunu, Türkiye’nin stratejik öneminin ve Avrupa’ya güven ve istikrar
noktasında katkıda bulunmasının vazgeçilmez olduğunun bir kez daha anlaşılmasını
sağlamıştır. Bu bağlamda AB’nin Kosova Sorunu karşısında çaresiz kalması, “Ani
Müdahale Kuvveti” oluşturma sürecinde Türkiye’nin katkısı olmadan ciddi bir
“Avrupa Stratejisi”ne sahip olunamayacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sonuç
olarak da Kosova Sorunu; Türkiye’nin Kafkaslar – Orta Asya – Orta Doğu ekseninde
olduğu kadar, Balkanlar’da da merkezi konumda olduğunun çok daha iyi ortaya
konulmasını sağlayan önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir183
Türkiye; bu süreçte “Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti”ni “Kosova Barış Gücü
(The Kosovo Force – KFOR)” bünyesinde görev almak üzere bölgeye göndermiş ve
bu şekilde bölgedeki barış misyonuna önemli katkıda bulunmuştur. Türkiye’nin
KFOR bünyesinde görevlendirdiği askeri güç; başta Goralı, Türk, Boşnak ve Arnavut
olmak üzere tüm etnik gruplar arasındaki uyuşmazlıkların ve çatışmaların
giderilmesini sağlamıştır. Bu şekilde bölgede söz konusu olan etnik problemlerin
çözümlenebilmesi için ilk adımlar atılmış ve bölge insanının güvenliği başta olmak
üzere eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi katkıda
bulunulmuştur184
Bu dönemde Türkiye’nin Balkanlara yönelik yaklaşımlarının, ABD ile
arasındaki yoğun ve yakın ilişkiler doğrultusunda belirlendiği söylenebilir. Zira
Balkanlar’da bağımsızlıklarını ilan eden yeni devletler, Türkiye üzerinden ABD’ye
ulaşmaya yönelik yaklaşımlar sergilemeye başlamışlardır. Aynı şekilde ABD de;
Türkiye ile Balkanlar arasındaki ortak kültürel, tarihsel ve dinsel bağlardan hareketle,
Balkanlar’da ön plana çıkmayı amaçlamıştır. Bu gelişmeler de neticesinde, Türkiye ile
ABD’nin Balkanlar politikasında birbirlerine daha fazla yakınlaşmalarını beraberinde
getirmiştir185
Türkiye; 1999 yılı itibariyle gerçekleştirilen NATO Harekâtı’nın ardından, konu
ile ilgili olarak uluslararası politikalara siyasi ve askeri desteğini devam ettirmiştir.
Buna karşın, Kosova’da yaşananlara yönelik tepkisini ve duyduğu kaygıları sıklıkla
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dile getirmeye de özen göstermiştir. Bu süreçte Türkiye, Kosova’da yaşayan Türk
azınlığın statüsü meselesinin önemi üzerinde durmuş ve bu meselenin Türk dış
politikası açısından önemli olduğunu ifade etmek istemiştir. Ancak NATO
Harekâtı’nın ardından oluşturulan “BM Protektoratı” ile Türk azınlık, kazanılmış
haklarından bazılarını ve özellikle de kurucu unsur olma niteliğini koruma da sıkıntı
yaşamaya başlamıştır. Zira NATO Harekâtı, aynı zamanda bölgesel aktörlerin
taleplerinin göz ardı edilmesine ve bilakis küresel aktörlerin bölgede daha etkin
olmalarına olanak sağlamıştır186
Türkiye, Kosova Sorunu’na hiçbir zaman Balkanlar’daki Müslümanları ve Türk
azınlıkları kışkırtmak ya da bu unsurları bir baskı aracı olarak kullanmak adına
yaklaşmamıştır. Bununla birlikte Kosova Sorunu konusunda Türkiye’nin PKK ile
yaşadığı sorun arasında benzerlik kurulmaya çalışılması, resmi düzeyde yürütülen dış
politika görüşmelerinde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Bunun üzerine
Türkiye; Balkanlar’daki Müslüman ve Türk azınlıkların Türkiye’nin bölgede tarihsel
olarak söz sahibi olması gerektiğine yönelik yaklaşımları dolayısıyla da, ataları Türk
olan azınlıkların yanında yer almak, Türkiye’den gerekli desteği görmelerini ve yalnız
kalmamalarını sağlamak için Bosna – Hersek’te olduğu gibi Türk dış politikasında
daha aktif bir rol üstlenmeye başlamıştır 187
Ancak Türkiye’nin Yugoslavya Federasyonu içerisinde yer alan Kosova’nın
bağımsızlığını savunması ve bağımsız bir devlet kurması konusunda Kosova’ya destek
sağlaması, PKK sorununa ilişkin savunduğu teze ters bir yaklaşım olarak
değerlendirildiğinden ve Türkiye Kosova Sorunu’na yönelik yaklaşımlarının daha
sonraki dönemlerde örnek gösterilmesinden çekindiğinden, bu süreçte aynı zamanda
Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik savunusunu devam
ettirmiştir. Bu nedenle de Türkiye müzakerelerde, 1974 Anayasası’na benzer bir
anayasa ile ya da daha esnek bir yapılanma öngören bir konfederasyon formülü ile
sorunun çözümlenebileceğini savunmaktaydı. Bu durum dolayısıyla da Türkiye,
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Kosova Sorunu için herhangi bir askeri müdahalede yapılması talebinde
bulunmamıştır188
Türkiye, Kosova Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.
Küreselleşmenin etkisi ile etkisini daha fazla hissettirmeye başlayan mikro etnik
milliyetçilik eğilimlerine karşın Türkiye’nin bu yönde bir yaklaşım içerisinde
bulunması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte
Kosova’nın bağımsızlığının tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
konusunda BM’nin Annan Planı’ndan daha gerçekçi ve adil yaklaşımlar ortaya
koymasını bekleme hakkını da doğurmuştur189

Uzgel, İlhan, Kosovo: Politics of nationalism and the question of international intervention. Turkish
Rewiev of Balkan Studies, 4, 228 – 231. 1999.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NATO MÜDAHALESİ (1999) VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN
KOSOVA’DAKİ MİSYONU
2.1. Nato Müdahalesi Öncesi Kosova
21 Kasım 1995 yılında imzalanan ve Bosna – Hersek’in Sırplar, Hırvatlar ve
Boşnaklar arasında bölünmesine neden olan Dayton Barış Anlaşması’nda, Kosova ile
ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Oysa Kosova Arnavutlarının bu
dönemdeki politikası; Yugoslavya’daki savaşın durdurulması ve barışın tesis
edilmesine yönelik uluslararası arabuluculuk çabaları doğrultusunda, Kosova
Sorunu’nun

uluslararası

boyutta

ele

alınmasını

sağlamak

çerçevesinde

sürdürülmüştür. Bununla birlikte Batı ülkeleri ve uluslararası anlamda arabuluculuk
çabalarını destekleyenler, Kosovalı lider İbrahim Rugova’nın yanında olmak
doğrultusunda Kosova Sorunu’nun uluslararası gündemde yer almasına yönelik hiçbir
girişimde bulunmamışlardır190
Batı ülkeleri Miloseviç’in anlaşmayı bir an önce imzalamasını ve Bosna’da
yaşananların öncelikli olarak sona erdirilmesini istediklerinden, Dayton Barış
Anlaşması’nda Kosova Sorunu’na yer verilmesinden kaçınmışlardır. Bu durum
Miloseviç İktidarı’nın gücünü artırmasını sağlamıştır. Zira Miloseviç Dayton Barış
Anlaşması’nı imzaladığı için Batı ülkeleri tarafından barışçı bir lider olarak
addedilmeye başlanmış ve bilakis İbrahim Rugova’nın itibarı sarsılmıştır. Dayton
Barış Anlaşması’nın imzalanmasının ardından, Sırbistan ve Karadağ’ı kapsayan “Yeni
Yugoslavya”ya uygulanan uluslararası ambargo kaldırılmış ve ilişkiler büyükelçilik
düzeyine çıkartılarak normalleştirilmiştir. Bununla birlikte Kosova Arnavutları Batı
ülkelerinden

ve

ABD’den,

Kosova

Sorunu

çözümlenmeden

ambargonun

kaldırılmamasını ya da şartlı olarak kaldırılmasını talep etmişlerdir191

Stivachtis, Yamis. A, Kosovo refugees and national security. Refuge, 18(3), 41 – 46, 1999.
Vidmar, Jure, International legal responses to Kosovo’s declaration of independence. Vanderbilt
Journal of Transnational Law, 42, 779 – 851, 2009.
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Ambargonun kaldırılmasının ve diplomatik düzeyinin yükseltilmesinin ardından
Belgrat güçlenmeye başlayınca, İbrahim Rugova Kosova Sorunu’nun çözümlenmesi
yönünde istek duymadıklarını açıklamıştır. Bununla birlikte Batı ülkeleri bu
açıklamayı çok ciddiye almamış, bilakis 1996 yılı itibariyle AB üyesi ülkelerin tamamı
Kosova Sorunu ile ilgili görüşülmesine yönelik Belgrat’a büyükelçi göndermişlerdir.
Neticesinde de Dayton Barış Anlaşması, Kosova’daki mücadele yönteminin
sorgulanmasını ve İbrahim Rugova’ya yöneltilen eleştirilerin artmasını beraberinde
getirmiştir. Dayton Barış Anlaşması sonrasında ise; 1996 yılı Eylül ayı itibariyle
İbrahim Rugova, İtalyan Katoliklerinin arabuluculuğu ile Miloseviç ile görüşmelerde
bulunmuş ve Arnavutlar için okul ve üniversite binası yapılmasına ilişkin bir anlaşma
imzalanmıştır. Ancak anlaşma hiçbir zaman uygulanmamıştır. Bu nedenle de söz
konusu anlaşmanın, İbrahim Rugova’nın inandırıcılığının ortadan kaldırılmasına
yönelik yapıldığı düşünülmüştür192
2.2. Nato Müdahalesi (1999)
BM Güvenlik Konseyi Temas Grubu, 1998 yılı Mart ayı itibariyle Kosova
Sorunu’na yönelik değerlendirmesi doğrultusunda ilk kararını vermiştir. BM Güvenlik
Konseyi’nin daha önceki kararları belirli amaçlara yönelik olarak güç kullanılması
konusunda

yetki

vermekteyken;

BM

Güvenlik

Konseyi

Temas

Grubu

değerlendirmeleri doğrultusunda alınan ve söz konusu edilen 1998 Tarih ve 1160
Sayılı ilk karar, güç kullanılması konusunda yetki verilmesini içermemekteydi. Aynı
şekilde bu karar; Kosova’nın otonomisinin artırılmasına yönelik tavsiyeler içermekte
ve “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)” ve BM Güvenlik Konseyi Temas
Grubu’nun çalışmalarını desteklemektedir193
BM Güvenlik Konseyi, 1998 yılı Eylül ayı itibariyle de 1998 Tarih ve 1199
Sayılı Kararı’nı yayımlamıştır. Bu Karar’da da; güç kullanmaları endişesine karşın,
Sırp Güvenlik Kuvvetleri ve Yugoslav Ordusu’na ilişkin açıklamaları içeren
düzenlemelere yer verilmiş ve taraflara ateşkes çağrısında bulunulmuştur. BM
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Güvenlik Konseyi tarafından alınan 1998 Tarih ve 1199 Sayılı Karar’da ayrıca; talep
edilen şartlara uyulmaması durumunda bölgede barış ve istikrarın olası olamayacağı
belirtilmiş, ek önlemler alınması doğrultusunda ileri bir eyleme geçilebileceği ifade
edilmiş ve yine güç kullanılması konusunda yetki verilmemiştir194
Bu dönem itibariyle NATO, BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 1998 Tarih
ve 1199 Sayılı Karar’ın Yugoslavya Federal Cumhuriyeti tarafından kabul edilmesini
sağlamak amacıyla, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne askeri müdahalede
bulunulabileceği tehdidinde bulunmuştur. Bununla birlikte BM Güvenlik Konseyi’nin
bazı üyeleri; BM Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesi olmaksızın, NATO’nun
uluslararası barışa ve güvenliğe yönelik tehditlere yönelik kendi alanının dışına
müdahale etme hakkı ve yetkisine sahip olamayacağını belirtmişlerdir195
Bu

gelişmeler

doğrultusunda,

8

Aralık

1998

tarihinde

Brüksel’de

gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi Balkanlar Toplantısı’nda Kosova Sorunu ile
ilgili bir bildiri yayımlanmıştır. Söz konusu edilen Bildiri, aşağıda verilen hususları
içerecek şekilde düzenlenmiştir (NATO El Kitabı 50. Yıldönümü Sayısı, 2001, s. 12
vd.);
1. “NATO’nun amacı; Kosova’da yaşanan insani krize son verilmesine
yönelik gerçekleştirilen uluslararası çabalara katkı sağlamak, şiddeti sona
erdirmek ve kalıcı bir politik çözüm üretilmesine yardım etmektir. NATO
tarafından Ekim ayı itibariyle alınan kararlar, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti kuvvetlerinin Kosova’dan çekilmesinde ve bu doğrultuda
insani bir felaketin önlenmesinde etkili olmuştur.
2. Kosova’daki güvenlik durumu endişe verici niteliğini sürdürmektedir.
Kasım ayından itibaren kimi zaman Sırp Güvenlik Kuvvetleri ve kimi zaman
da Kosovalılar tarafından kışkırtılan şiddet olayları gerginliği artırmaya
devam etmektedir.
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3. Her iki tarafı da, BM Güvenlik Konseyi Kararları’na tümüyle uymaları ve
ateşkesi sürdürmeleri konusunda uyarıyoruz. Aynı şekilde savaş suçlarının
araştırılabilmesi için, Eski Yugoslavya İçin Savaş Suçları Mahkemesi’nin
işinin kolaylaştırılması beklenmektedir.
4. Kosova’ya daha güçlü bir statü kazandıracak, Kosova’nın daha fazla
özerklik

elde

etmesini

olanaklı

kılacak,

Yugoslavya

Federal

Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek ve etnik kökenleri ne
olursa olsun tüm Kosova halkının insani ve vatandaşlık haklarının
korunmasını

sağlayacak

politik

çözümler

desteklenemeye

devam

edilecektir. Bu doğrultuda Başkan Miloseviç’in Sırbistan’da bağımsız
medyayı ve siyasi çoğulculuğu bastırmaya yönelik uygulamaları
kınanmaktadır.
5. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve NATO arasındaki anlaşma uyarınca,
ittifakın hava denetim misyonu olma niteliğine sahip “Eagle Eye
Operasyonu”na devam edilecek ve BM Güvenlik Konseyi Kararları’na
uyulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne periyodik olarak bilgi
verilecektir.
6. AGİT Kosova Denetim Misyonu ile işbirliği yapılmaya devam edilecektir.
Bu süreçte AGİT Denetçileri’nin güvenliği her şeyden daha fazla
önemsenecektir. BM Güvenlik Konseyi konu ile ilgili olarak; 1199 Sayılı
BM Güvenlik Konseyi Kararı ile 1203 Sayılı BM Güvenlik Konseyi
Kararı’na uyulması konusunda ve AGİT ile Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma uyarınca belirlenen hususlara
yönelik olarak, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni sorumluluklarını yerine
getirmeye davet etmektedir. Bu süreçte gerek Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nden ve Sırp makamlarından ve gerekse de Kosova halkından,
AGİT Kosova Denetim Misyonu ile işbirliği yapmaları beklenmektedir. Bu
kapsamda özellikle AGİT Denetçileri’nin serbestçe hareket etme ve giriş –
çıkış yapma haklarına saygı gösterilmelidir. Zira AGİT Denetçileri’nin;
hiçbir tehdit ve kuvvet kullanımına
kalmamalarının sağlanması beklenmektedir.

ya da müdahaleye maruz
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7. NATO önderliğindeki Kuzey Atlantik Konseyi Tahliye Kuvveti, “Joint
Guarantor Operasyonu” için bir “Harekât Emri” yayımlamıştır. Bu
Harekât Emri uyarınca; acil bir durum olması durumunda AGİT Kosova
Denetim Misyonu personelinin süratle geri çekilebilmesi için, Kuzey
Atlantik Konseyi Tahliye Kuvveti derhal Makedonya Cumhuriyeti’nde
konuşlandırılacaktır.”
Uluslararası hukuk kuralları devletlerin eşit düzeyde egemenlik hakkı sahibi
oldukları anlayışından hareketle iç işlerine karışma ve kuvvet kullanma yasağı
getirmesine karşın, NATO tarafından yukarıda söz konusu edilen belirlemelerde
bulunulmuştur. Zira “Birleşmiş Milletler Şartı”; bir devletin saldırgan tutumunun
dünya barış ve güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda, önce ekonomik ve
diplomatik ve ardından da askeri yaptırımlar uygulanmasını öngören bir prosedür
içermektedir196
Birleşmiş Milletler Şartı’nın aynı zamanda; genel anlamda ülke vatandaşlarının
ve özel anlamda da azınlık gruplarının haklarına sürekli ve açık bir şekilde tehdit
uygulandığında kullanıldığı belirtilmektedir. Bu anlayışla da BM Güvenlik
Konseyi’nin; 1991 Tarih ve 668 Sayılı Kararı ile Irak’a ve 1992 Tarih ve 775 Sayılı
Kararı ile Somali’ye yönelik olarak, insani nedenleri ve insan hakları ihlallerini barış
ve güvenliğin bozulması olarak yorumlamak doğrultusunda silahlı müdahaleye izin
verdiği görülmektedir. Bu şekilde de BM Güvenlik Konseyi ilk kez, bir devletin kendi
sınırları içerisindeki insan hakları ihlallerini ve karışıklığını barış tehdidi olarak
yorumladığı görülmektedir. Buna karşın Kosova Sorunu konusunda; Sırbistan’a askeri
müdahalede bulunulmasına yönelik olarak Rusya ve Çin tarafından veto edilmesi
nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nde karar alınamayınca, bu müdahalenin NATO
tarafından gerçekleştirilmesi adına hareket edilmiştir197
Çatışmalar tehlikeli bir noktaya ulaştığında müdahalede bulunulmasına yönelik
karar verilmesine karşın, birçok sorunla karşı karşıya kalınmıştır. Zira Kosova

Mutuş, Ceren, Vatansever, Muzaffer, Kosova’nın bağımsızlığı yeniden müzakereye açılabilir
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Sorunu’nun çözümlenmesine ilişkin taraflar arasında birbirinden tamamen farklı
görüşler bulunduğundan, öncelikli olarak görüş farklılıklarının minimum düzeye
indirilmesine yönelik çaba harcanması adına hareket edilmiştir. Bu süreçte Belgrat ile
gerçekleştirilen

görüşmelerde,

değerlendirilemeyeceği

ve

Kosova

dolayısıyla

Sorunu’nun
da

bir

dışarıdan

iç
soruna

sorun

olarak

müdahalede

bulunulmaması gerektiğine ilişkin iddiaların kabul edilemeyeceği belirtilmiştir198
Kosova Sorunu’na yönelik uluslararası düzeyde yaklaşımların ortaya konulması
amacıyla atılan ilk adım olarak tekrar faal duruma getirilen BM Güvenlik Konseyi
Temas Grubu’nda; ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa ile birlikte Rusya’da yer
almaktaydı. BM Güvenlik Konseyi Temas Grubu’nda Rusya’nın da bulunması özel
bir önem taşımakla birlikte, ortak bir Avrupa politikası bulunmaması ve bu süreçte
kararlı bir yaklaşım izlemesi dolayısıyla grup içerisinde ABD liderlik rolünü
üstlenmiştir199
Kosova Sorunu’nun gündeme geldiği ilk dönemlerde NATO Genel Sekreteri
Haviyer Solana, konunun çözümlenebilmesi için NATO’nun askeri seçenekler
üzerindeki çalışmalarını devam ettirdiğine ve her türlü alternatifin olası olabileceğine
yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Haviyer Solana tarafından yapılan bu açıklamalar
ile Bosna – Hersek’te sivillere yönelik gerçekleştirilen ve etnik temizliğin amaçlandığı
saldırıların tekrar edilmesine NATO’nun hiçbir şekilde izin vermeyeceği
vurgulanmaktaydı200
Kosova Sorunu ile birlikte tedirginlik yaşamaya başlamasına karşın Rusya,
sorunun çözümlenmesi için NATO’nun müdahalede bulunmasına karşı bir tavır
sergilemiştir. ABD’nin liderliğindeki Batı ülkeleri ise, BM Güvenlik Konseyi ve
AGİT yerine NATO’nun yanında olmayı tercih etmişlerdir. Rusya ve Batı ülkeleri
arasındaki bu görüş farklılıklarından faydalanmak isteyen Miloseviç, politik destek
sağlamak amacıyla bu dönemde Rusya’yı ziyaret etmiştir. Ancak bu ziyaret
kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nde Kosova

Mandacı, Nazif, The Turks of Kosovo and the protection of minority culture at the local level.
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Sorunu ile ilgili bir oylamanın gündeme gelmesi durumunda veto hakkını
kullanacağına yönelik bir paylaşımda bulunmamıştır201
8 Ekim 1988 tarihi itibariyle ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Almanya üst
düzey görevlilerinin katılımı ile Londra Havaalanı’nda bir toplantı düzenlenmiştir.
Toplantıda BM Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkmadan müdahalede bulunulması
ABD tarafından açıkça desteklenmiştir. Fransa, Almanya ve İngiltere temsilcileri ise
daha çekimser bir yaklaşım sergilemişlerdir. Rusya da, BM Güvenlik Konseyi’nde
yapılacak konu ile ilgili oylamada veto hakkını kullanacağını açık bir şekilde
belirtmiştir. Bu nedenle de NATO, müdahalede tek başına hareket etmek durumunda
kalmıştır202
Sonuç olarak Rusya tarafından çok sert eleştirilmesine karşın AB’nin ve BM
Güvenlik Konseyi Temas Grubu’nun desteğini arkasına alan NATO; Kosova’da
başlattığı taarruzlarına son verip askeri birliklerini Kosova’dan geri çekmemesi ve
Kosovalı Arnavutlarla yapıcı bir diyalog başlatmaması durumunda, Yugoslavya’ya
karşı bir hava saldırısında bulunulacağı tehdidini gündeme getirmiştir. Dönem
itibariyle Avusturya’nın Belgrat Büyükelçisi Volfgang Petric, ABD’nin Kosova
politikalarındaki hâkim pozisyonunun bertaraf edilmesi amacıyla, “AB Özel Kosova
Temsilcisi” olarak görevlendirilmiştir. Volfgang Petric, ABD Özel Temsilcisi ile
birlikte krize politik çözüm bulunmasına yönelik görüşmelere katılmıştır. Hatta 1999
yılı Şubat ayında, barış anlaşması yapılması için gerçekleştirilen son görüşmelerde de
AB Özel Kosova Temsilcisi olarak Volfgang Petric hazır bulunmuştur203
Ancak hem ABD Özel Temsilcisi’nin hem de AB Özel Kosova Temsilcisi’nin
katıldığı ve belirtildiği üzere soruna politik çözüm bulunmasına yönelik
gerçekleştirilen görüşmelerden herhangi bir netice alınması ve barışın sağlanması
ihtimali, baskıların artması ile birlikte büyük oranda azalmaya başlamıştır. Özellikle
de 15 Ocak tarihi itibariyle Racak Köyü’nde sivillerin katledilmesine yönelik ortaya
konulan tepkiler, yoğun baskıların artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler
doğrultusunda ABD, sorunun ancak Yugoslavya’ya başlatılacak askeri bir saldırı ile
Mandacı, (2004), a.g.e. s. 65.
Mutuş, (2010), a.g.e. s. 174.
203
Uygun, (2000), a.g.e. s. 24.
201
202

68

çözümlenebileceğine kanaat getirmiştir. İkinci bir alternatif olarak da, BM Güvenlik
Konseyi Temas Grubu’nun Dayton Barış Anlaşması örneğinde olduğu gibi bir
konferans

düzenleyebileceği

belirtilmiştir.

Bu

alternatif

doğrultusunda

da,

“Rambouillet Konferansı” için çalışmalarda bulunulmaya başlanmıştır204
2.2.1. Rambouillet Görüşmeleri
2 Şubat 1999 tarihi itibariyle etnik Arnavut tarafı, Paris yakınlarındaki
Rambouillet’e de gerçekleştirilecek olan ve İngiliz Dışişleri Bakanı Robin Cook ve
Fransız Dışişleri Bakanı Hubert Vedri’nin eş – başkanlık yapacakları barış
müzakerelerine katılmayı etmiştir. Bu görüşmelere etnik Arnavut tarafı; bağımsızlığını
ilan eden Kosova’nın “Seçilmiş Başkanı” statüsündeki İbrahim Rugova, İbrahim
Rugova’ya muhalif Birleşik Demokratik Hareket lideri Recep Qosja ve UÇK Siyasi
Müdürü Hashim Thaçi’yi de kapsayan 16 kişilik bir heyet ile katılmıştır205
Yine 2 Şubat 1999 tarihi itibariyle Batı ülkeleri, Yugoslavya’daki hedeflerine
karşı bir hava saldırısı başlatmak konusunda Sırp Hükümeti’ni tehdit ederek,
müzakerelere katılması yönünde baskı uygulamıştır. Bu doğrultuda 4 Şubat 1999 tarihi
itibariyle gerçekleştirdiği toplantıda Sırbistan Ulusal Meclisi, 3 ret oya karşı 277 kabul
oyu ile müzakerelere katılma kararını kabul etmiştir. Bu karar ile de Rambouillet
Görüşmeleri’ne Sırbistan, Başbakan Ratko Markoviç ile Sırbistan Ulusal Meclisi
Başkanı Milan Milotinoviç’in de içinde yer aldığı 13 kişilik bir heyet göndermiştir206
Arnavut Heyeti 5 Şubat 1999 tarihinde, Rambouillet Görüşmeleri’nde istekleri
konusunda farklı yaklaşımlar ve derin görüş ayrılıkları olduğunu belirtmiştir. Bu
gelişmeler doğrultusunda “Barış Müzakereleri”, resmi olarak 6 Şubat 1999 tarihi
itibariyle başlamıştır. Barış Müzakereleri için 19 Şubat 1999 tarihi, “Bağlantı Grubu
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(Contact Group)” tarafından derlenmiş olan 24 sayfalık revize edilmiş “Barış Planı”
üzerinde anlaşmaya varılabilmesi için son tarih olarak belirlenmiştir207
Barış Planı, üç yıllık bir ara dönem kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla
birlikte Barış Planı’nda; Sırbistan’ın Kosova üzerindeki tüm gücünü kaybedebileceği
ve hâlihazırda statüsü tartışmalı olan Kosova Eyaleti’ne çok geniş bir özerklik
verilmesi ile birlikte, Yugoslavya ile sadece sınırlı kurumsal bağların kalabileceği
belirlemesinde bulunulmuştur. Ancak bu belirlemeler, Barış Planı üzerinde uzlaşmaya
varılmasını oldukça tartışmalı hale getirmiştir. Bununla birlikte Sırp tarafı, Barış
Planı’nda Kosovalı etnik Arnavutların Yugoslavya sınırlarını değiştiremeyeceklerine
yönelik bir ibare bulunmasını talep etmişler ve bağımsız amaçlardan vazgeçtiklerine
yönelik Kosovalı etnik Arnavutlardan bir teminat imzalamalarını istemişlerdir208
Sırplar tarafından söz konusu edilen bu talepler ileri sürülmüşken, etnik Arnavut
müzakereciler de Sırpların resmi bir ateşkes imzalamalarındaki ısrarlarını ifade
etmişlerdir. Zira Sırpların resmi bir ateşkes imzalamaları, UÇK’nın Sırplar tarafından
resmi olarak tanınması anlamına gelecekti. Ancak taraflardan gelen bu talepler,
arabulucular tarafından müzakerelerin ertelenmesine yönelik çabalar olarak
değerlendirilmiş ve bu nedenle de her iki taraf da suçlanmıştır. Bu gelişmeler
doğrultusunda İngiliz Dışişleri Bakanı Robin Cook ve Fransız Dışişleri Bakanı Hubert
Vederin, Sırp müzakereciler arasında yer alan Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Milan
Milotinoviç ile bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda Milotinoviç’e, Sırpların
müzakereleri geciktirdikleri suçlaması yinelenmiştir209
Bu süreçte ABD, Rambouillet Görüşmeleri’nden bir sonuç alınamaması
ihtimaline karşılık tarafları baskı altında tutmaya başlamıştır. Bu anlayışla 14 Şubat
1999 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Rambouillet’eye bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretinde Albright, Bağlantı Grubu’nun planının kabul
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edilmemesi durumunda NATO’nun hava saldırısı gerçekleştireceğine yönelik
uyarılarını Sırp tarafına yinelemiştir210
Rambouillet Görüşmeleri’nin tarafların talepleri dolayısıyla çıkmaza girmesi ve
bu nedenle de son derece ağır ilerlemesi nedeniyle, 14 Şubat’ta müzakerelerin bir hafta
daha uzatılması kararlaştırılmıştır. Müzakerelerin uzatılması ile de 16 Şubat 1999
tarihi itibariyle ABD Makedonya Büyükelçisi Christopher Hill, Miloseviç ile
görüşmek üzere Belgrat’a gitmiştir. Hill ve Miloseviç arasında gerçekleştirilen
görüşmede, müzakerelerin tamamlanmasına yönelik 20 Şubat 1999 olarak belirlenen
tarihin, gerek görülmesi durumunda uzatılabilmesi için Miloseviç ikna edilmeye
çalışılmıştır211
Rambouillet Görüşmeleri’nde taraflar arasındaki sorunun politik zeminde
çözümlenmesine yönelik çaba sarf edilmekteyken; müzakerelerin başarısız olması
ihtimaline

karşılık

ABD’nin,

Avrupa

ülkelerinde

Yugoslavya’ya

yönelik

gerçekleştirilebilecek hava saldırısında kullanmak üzere 51 ağır bombardıman uçağını
konuşlandırmak istemesi nedeniyle, 18 Şubat 1999 tarihi itibariyle Rusya ve Batı
ülkeleri arasındaki gerginlik tırmanmaya başlamıştır. Geleneksel olarak Sırp yanlısı
bir politika izleyen Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin; hem Yugoslavya’ya
gerçekleştirilecek bir hava saldırısına yönelik uyarılarda bulunmuş, hem de
Rambouillet Görüşmeleri için görevlendirdiği bir Rusya arabulucu haricinde ayrı bir
Rus görevliyi de NATO Barış Koruma Gücü’nü kabul etmesi konusunda ikna etmesi
için Miloseviç’e göndermiştir212
Rusya’nın bu yöndeki yaklaşımlarına karşın Miloseviç, “NATO Barış Koruma
Gücü” adı altında ülkesine yabancı askerleri kabul edeceğine, hava saldırısı ile
karşılaşmayı tercih edecekleri konusunda ısrarcı olmaya devam etmiştir. Miloseviç’in
bu tavrı ise, Rambouillet Görüşmeleri’nden bir sonuç alınamayacağı şeklinde
değerlendirilmiştir. Zira Miloseviç’in sert ve uzlaşmaz bir yaklaşım içerisinde
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bulunması, Sırp Heyeti’nin de Rambouillet Görüşmeleri’nde aynı yaklaşım ve
kararlılık ile hareket etmesini beraberinde getirmiştir213
Bu

gelişmeler

doğrultusunda,

Kosova

Sorunu’nun

politik

zeminde

çözümlenmesine yönelik gerçekleştirilen Rambouillet Görüşmeleri’nin birinci
turundan hiçbir sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte Rambouillet Görüşmeleri’nin
15 Mart 1999 tarihi itibariyle yeniden başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu karar
doğrultusunda Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar arasındaki barış müzakereleri, yine
Fransa ve İngiltere’nin eş – başkanlığında ve Paris’te Kleber Konferans Merkezi’nde
15 Mart 1999 tarihinde tekrar başlatılmıştır214
Kosovalı Arnavutlar, Kosova Sorunu’nda nihai çözüme ulaşılabilmesi için, çok
istekli olmamalarına karşın 15 Mart 1999 tarihinde gerçekleştirilen müzakerelere
katılmayı kabul etmişlerdir. Bununla birlikte 16 Mart 1999 tarihi itibariyle, Sırp tarafı
tarafından hazırlanan ve siyasi yetki paylaşım düzenlemelerine ilişkin değişiklikleri
içeren “Barış Anlaşması Taslak Planı”nı kabul etmemişlerdir. Sırp Heyeti’nde yer alan
Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Milan Milotinoviç ise 16 Mart tarihinde yaptığı
açıklamada; Sırp tarafının Barış Anlaşması Taslak Planı’nı imzalamaya hazır
olunduğunu,

ancak

bunun

siyasi

yetki

paylaşım

düzenlemelerine

ilişkin

değişikliklerinin kabul edilmesine bağlı olduğunu belirtmiştir215
Kosovalı Arnavut Heyeti 18 Mart 1999 tarihi itibariyle, siyasi yetki paylaşım
düzenlemelerine ilişkin değişiklikleri içermeyen Barış Anlaşması’nı resmen
imzalamıştır. Arnavut temsilcisi Hashim Thaçi, Barış Anlaşması’nın Kosovalı
Arnavutların olduğu kadar Sırpların da yararına olacağını ve bu nedenle de Sırp
tarafının da anlaşmayı imzalamasını beklediklerini belirtmiştir216
Arnavut Heyeti’nin bu yaklaşımı doğrultusunda, İngiltere ve Fransa Sırbistan
Heyeti ile nihai bir oturum gerçekleştirmiş olsa da bir ilerleme kaydedilememiş ve 19
Mart 1999 tarihi itibariyle Rambouillet barış müzakereleri sonlandırılmıştır. 23 Mart
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1999 tarihinde Sırp Ulusal Meclisi toplanmış ve konu ile ilgili çeşitli kararlar almıştır.
Bu kararlar Sırp Ulusal Meclisi tarafından bir bildiri olarak yayımlanmıştır217
Sırp Ulusal Meclisi tarafından yayımlanan bildiride, öncelikle ülkenin büyük
tehlike altında olduğu vurgusunda bulunulmuştur. Bildiride ayrıca, NATO
kuvvetlerinin sınıra birliklerini yerleştirmesinin ve kuvvet kullanmasının BM
Anlaşması’na kesinlikle aykırı olduğu belirtilerek BM Güvenlik Konseyi göreve
çağrılmıştır. Sırp Ulusal Meclisi Bildirisi’nde; Rambouillet Anlaşması’nın NATO ile
ilgili hükümler dışında ve Kosova’ya özerklik verilmesine yönelik kabul edildiği,
ancak ülkenin bölünmez bütünlüğünün ve egemenliğinin bu süreçte zarar görmesine
neden olacak Ek – B Bölümü şartlarının kesinlikle kabul edilemeyeceği ifade
edilmiştir218
Sırp Ulusal Meclisi Bildirisi’nde; Kosova’daki tüm etnik toplulukların ve
yurttaşların haklarının güvence altına alınması amacıyla ve Sırbistan’ın toprak
bütünlüğüne saygılı özerk bir yapının oluşturabilmesi için görüşmelere tekrar
başlanmak istendiği belirlemesine de yer verilmiştir. Yugoslavya’da bulunması talep
edilen uluslararası gücün sayısı ve niteliği de BM Güvenlik Konseyi Temas Grubu’na
bildirilmiş, görüşmelerin devam etmesi isteği iletilmiş ve Yugoslavya’da bulunacak
uluslararası gücün niteliği ile ilgili olarak anlaşmaya hazır olunduğu belirtilmiştir. Bu
doğrultuda AGİT ve BM Güvenlik Konseyi barışçı bir çözüm bulunabilmesi amacıyla
göreve çağrılmış ve AGİT Kosova Misyonu’nun ABD’nin talebi ile Kosova’dan
ayrılması kınanmıştır219
Bununla birlikte Sırp Ulusal Meclisi Bildirisi, BM Güvenlik Konseyi Temas
Grubu tarafından çok fazla dikkate alınmamıştır. 18 Mart 1999 tarihi itibariyle nihai
karar verilmiş ve bu tarihten itibaren söz konusu olan tüm gelişmeler NATO tehdidi
altında gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler yaşanmaya devam etmekteyken Yugoslavya iki
kez daha BM Güvenlik Konseyi’ne başvurmak doğrultusunda NATO tehdidine karşı
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önlem alınmasına ilişkin talebini yinelemiş, ancak bu başvurulardan da bir netice
alınamamıştır220
Chomsky’e221 göre ise, NATO tarafında yapılan açıklamalar büyük çelişkiler
içermektedir. Zira NATO açıklamalarında; bir yandan Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün devamlılığının esas
olduğunu belirtmekte, diğer yandan da Yugoslavya’ya karşı açıkça ve resmi olarak
hava saldırısında bulunulacağı tehdidini yöneltmektedir. Ancak NATO’nun bu
yaklaşımlarına karşın Yugoslavya, barış müzakerelerine katılmayı kabul etmiştir.
Rambouillet Görüşmeleri’nden önce BM Güvenlik Konseyi Temas Grubu
taraflara, Rambouillet Anlaşması’nın temellerini teşkil eden ve “Üzerinde
Tartışılamayacak İlkeler” başlığı altında bulunan hususları “BM Güvenlik Konseyi
Temas Grubu Bildirisi” olarak iletmiştir. BM Güvenlik Konseyi Temas Grubu
Bildirisi; özel olarak “Genel İlkeler”, “Yönetim”, “İnsan Hakları” ve “Uygulama” alt
başlıkları altında iletilmiştir. BM Güvenlik Konseyi Temas Grubu Bildirisi Genel
İlkeler Bölümü, aşağıda yer alan hükümleri içerecek şekilde düzenlenmiştir222;
1. “İki tarafın da ateşkes ilan etmesi gerekmektedir.
2. Sürekli bir diyalog kurularak barışçı bir çözüme gidilmesi gerekmektedir.
3. Üç yıllık geçici bir sürecin ardından, nihai statü için yeniden görüşmelere
başlanması ve bu süreçte geçici statünün tek taraflı değiştirilmemesi
gerekmektedir.
4. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün korunması
gerekmektedir.
5. Tüm etnik grupların kimliklerinin ve haklarının korunmasına yönelik gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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6. Kosova’da özgürce seçim yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
7. Savaş döneminde işlenen suçlar ile ilgili hiçbir yargılama yapılmaması
gerekmektedir.
8. Siyasi tutuklularla ilgili hiçbir yargılama yapılmaması gerekmektedir.
9. Uygulama

konusunda

uluslararası

işbirliğine

açık

olunması

gerekmektedir.”
2.2.2. NATO’nun Sırbistan – Karadağ’a Yönelik Hava Saldırılarına Başlaması
NATO Harekâtı süresince; Kosova, Karadağ ve Sırbistan’da bulunan Yugoslav
birlikleri ve stratejik noktalar hedef alınmıştır. Bu süreçte Miloseviç, Sırp
Milliyetçiliği’ni ön planda tutmaya yönelik olarak ve Sırpları Batı ülkelerine karşı
kışkırtmak amacıyla demeçler vermeye devam etmiştir. Bu doğrultuda Makedonya
başta olmak üzere, Arnavut azınlıkların yaşadıkları tüm Balkan ülkelerinde Sırplar
tarafından düzenlenen Batı ülkelerine karşıt gösteriler Balkanlar’ın bir karmaşa
ortamına sürüklenmesine neden olmuştur. Sırplar, Bosna’da olduğu gibi Kosova’da da
başlattıkları etnik temizliğe hız kazandırmışlar ve Arnavutlara ilişkin nüfus kayıtları,
ev ve işyerlerine ilişkin tapu belgeleri, doğum sertifikaları ve evlilik kayıtlarına ilişkin
belgeleri içeren tüm kayıtların silinmesi çalışmalarını başlatmışlardır223
Dönem itibariyle Kuzey Atlantik Konseyi tarafından 23 – 24 Nisan 1999
tarihlerinde Washington’da düzenlenen toplantıda Kosova ile ilgili olarak bir bildiri
yayımlanmıştır. Bildiride ön plana çıkan hususlar aşağıda verildiği gibi ifade
edilmiştir224;
1. “Kosova Sorunu; NATO’nun kurulduğu günden bu yana savunulan
değerlerin, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin tehdit
edilmesine neden olmaktadır. Devlet Başkanı Miloseviç Başkanlığı’ndaki
Belgrat Rejimi tarafından bilinçli olarak yürütülen baskı, etnik temizlik ve
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vahşet politikası son haddine ulaşmıştır. Yürütülen bu terör kampanyasının
başarıya ulaşmasına izin verilmeyecektir ve NATO bu duruma bir son vermeye
kararlıdır.
2. NATO Harekâtı, son dönemlerde BM Genel Sekreterliği ve AB Bildirileri’nde
de teyit edildiği üzere; tüm halklarının güvenlik içerisinde yaşadığı, evrensel
insan haklarından ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanılan, barış
içerisinde ve değişik etnik gruplardan oluşan demokratik bir Kosova’nın tesis
edilmesi

anlamında

uluslararası

toplumun

politik

amaçlarını

desteklemektedir.
3. NATO Harekâtı, Sırp halkına karşı değil, Kosova Sorunu’nu barışçı yollarla
çözmeyi birçok kez reddetmiş olan Belgrat politikasına karşı yürütülmektedir.
Bu noktada Devlet Başkanı Miloseviç’in aşağıda yer verilen hususları yerine
getirmesi gerekmektedir;
i. Kosova’daki baskı ve vahşet derhal sona erdirilmeli ve askeri eylemlerin
sona erdiğine yönelik denetlemede bulunulacağı garanti edilmelidir.
ii. Askeri güç, polis gücü ve milis gücü Kosova’dan geri çekilmelidir.
iii. Kosova’da bir uluslararası askeri gücün bulundurulması kabul edilmelidir.
iv. Anavatanlarından uzaklaştırılmış kişilerin ve mültecilerin koşulsuz olarak
ve güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri sağlanmalı ve insani yardım
örgütlerinin hiçbir engelle karşılaşmadan bu kişilere ulaşabilmeleri kabul
edilmelidir.
v. Rambouillet Anlaşmaları’na dayandırılacak bir politik çerçevenin
oluşturulabilmesi için çalışmalarda bulunmaya istekli olunduğuna yönelik
garanti verilmelidir.
4. Söz konusu edilen bu koşular üzerinde herhangi bir pazarlık yapılması olası
olamayacaktır. Belgrat, uluslararası toplum tarafından ortaya konulan bu
meşru istekleri yerine getirmedikçe ve çektirmeye devam ettiği insani acılara
son vermedikçe, NATO Harekâtı kapsamında “Yugoslav Savaş Makinesi”ne
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düzenlenen hava operasyonlarına devam edilecektir. Bu süreçte Başkan
Miloseviç ve Belgrat, tüm Kosovalıların can güvenliğinden sorumlu
tutulmaktadır.
5. Belgrat

üzerindeki

baskının

artırılabilmesi

için,

NATO

tarafından

gerçekleştirilen askeri eylemler yoğunlaştırılmaktadır. Aynı şekilde NATO
müttefikleri, Belgrat Rejimi üzerindeki baskının artırılmasına yönelik olarak
ilave önlemler almaktadırlar. Bu ilave önlemler arasında, yoğunlaştırılmış
ekonomik yaptırımlar ve petrol ürünlerine konan ambargo yer almaktadır. AB
ülkelerine, ilave önlemler konusunda başı çektikleri için minnet duymaktayız.
6. Rusya’nın, Kosova Sorunu’na çözüm arayışında önemli bir rolü ve BM
içerisinde özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. Buna yönelik olarak Rusya
tarafından sunulacak alternatif çözüm önerileri, uluslararası toplum
tarafından belirlenen ve yukarıda yer verilen koşullara dayandırılmalıdır.
Başkan Miloseviç’in bu aşamaya dek getirdiği çözüm önerileri ise,
uluslararası toplum tarafından belirlenen koşullara cevap vermemektedir.
7. NATO, Kosova Sorunu kapsamında söz konusu edilen insani felakete derhal
tepki göstermiştir. NATO bu süreçte; konu ile ilgili önemli bir örgüt olan
“UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees – Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)” ve diğer ilgili örgütlerle işbirliği
içerisinde,

mülteciler

ve

insani

yardım

ile

ilgili

çalışmalarını

yoğunlaştırmaktadır. NATO tarafından yapılan yardımlar, ihtiyaç duyulduğu
sürece devam ettirilecektir ve NATO kuvvetlerinin bu sürece katkıları
sürdürülecektir.
8. Belgrat Rejimi’ne komşu olanların sürecin güvenliğine yönelik tehditleri kabul
edilmeyecektir. Komşu ülkelerde NATO kuvvetleri bulundurulmasından ve kriz
süresince

bu

ülkelerin

kendi

sınırları

içerisinde

gerçekleştirdikleri

faaliyetlerden dolayı Belgrat Rejimi’nin komşularına yönelteceği tehditlere
derhal cevap verilecek ve müdahalede bulunulacaktır.
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9. NATO, bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliklerine verdiği
desteği devam ettireceğine yönelik taahhüdünü tekrar teyit etmektedir.
10. Özgür, açık ve ekonomik açıdan bütünleşmiş ve refah içerisinde bulunan bir
Güneydoğu Avrupa hedefi, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde demokrasiye
geçilmeden gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle de Voyvodina Sancağı dâhil,
tüm azınlıkların haklarını koruyan ve hem mevcut kriz sürecince hem de
gelecekte bu amaca hizmet etme sözü veren demokratik bir Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti amacına destek verilmeye devam edilecektir.”
NATO Harekâtı ile birlikte Sırp güçleri, 22 Mart itibariyle Kosova’nın güney ve
batı bölgelerine saldırmaya ve Arnavutları sınır dışı etmeye başlamışlardır. NATO
Harekâtı süresince Batı ülkeleri diplomasi ve barış görüşmelerini sürdürmüşlerdir.
Daha kapsamlı bir kara harekâtı düzenlenmesi düşünülmeye başlandığı dönemde ise
Miloseviç Barış Planı’nı imzalamayı kabul etmiştir. Bu kapsamda, Rambouillet
Görüşmeleri’nde söz konusu edilen Barış Planı’nın tamamının geçerli kabul edileceği
belirtilmiş ve Kosova, henüz adı konulmamış olan “Uluslararası Manda İdaresi”
yönetimine alınmıştır225
Konu ile ilgili ön plana çıkan diğer bazı hususlar da aşağıda verildiği gibi ifade
edilmiştir226;
 “Kosova’daki baskı ve şiddete derhal son verilecektir.
 Bölgede bulunan Sırp askeri gücü ve polis gücü geri çekilecektir.
 Bölgede, BM Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirilen sivil ve askeri bir
“Uluslararası Barış Gücü” konuşlandırılacaktır.
 BM Güvenlik Konseyi’nin konu ile ilgili Kararı’nı açıklamasının ardından,
normal hayata geçişi sağlamak amacıyla Kosova’da sivil bir yönetim
kurulacaktır.
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 NATO Harekâtı süresince anavatanlarından ayrılan mültecilerin güvenli
bir şekilde dönmeleri sağlanacaktır.
 Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünün korunması şartıyla, Kosova’da özerk
bir yönetim oluşturulması amacıyla çalışmalara başlanacak ve UÇK
silahsızlandırılacaktır.”
Barış Anlaşması ile NATO, Mart ayında gerçekleştirilen müzakerelerin
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan ve ifrata kaçan tüm taleplerinden
vazgeçmiştir. Sırbistan da, NATO’nun katılımı ile oluşturulan uluslararası bir güvenlik
gücünün varlığını kabul etmiştir. Bu doğrultuda BM Güvenlik Konseyi’nin 1224
Sayılı Kararı ile Kosova’da NATO komutası altında uluslararası bir güvenlik gücü
konuşlandırılmıştır. Ancak Sırbistan ve Rusya’nın resmi anlaşma koşullarının yerine
getirilmesine yönelik ısrarları ile NATO bombardımana başlamıştır. Miloseviç’in de,
Mart ayında yapılan anlaşmanın koşullarını değiştirmeye çalıştığı belirtilmiştir227
2.2.3. NATO Müdahalesinin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
Devletlerin “Meşru Müdafaa Hakkı”, BM Anlaşması’ndan kaynaklanan bir hak
olma niteliğine sahiptir ve BM Anlaşması 54 üncü Maddesi kapsamında “doğal” bir
hak olarak değerlendirilmektedir. BM Anlaşması 51 inci Madde kapsamında ise,
“Müşterek Meşru Müdafaa Hakkı” ile ilgili yapılageliş kuralları düzenlenmiştir. Aynı
şekilde “uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma yasağı” da, hem bir “yapılageliş
kuralı” hem de “Jus Cogens Kuralı (aksine düzenlemelerin geçersiz olduğu emredici
hukuk kuralları)” niteliğinde görülmektedir. Bu bağlamda da “uluslararası ilişkilerde
kuvvet kullanma yasağı” kapsamında söz konusu edilen bu kurallarla çatışan her
uluslararası anlaşma geçersiz kabul edilmektedir. Bu nedenle de, BM Anlaşması 51
inci Maddesi’nde düzenlenen “Müşterek Meşru Müdafaa Hakkı”na dayanılarak
kurulmuş olan NATO ve benzeri savunma örgütlerinin, “Meşru Müdafaa Hakkı”na
yönelik alacakları kararlarda yapılageliş kurallarını gözetmeleri gerekmektedir228
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BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlara ilişkin oylama prosödürü ise; BM
Güvenlik Konseyi’nin beş “Daimi Üyesi” olmak bağlamında ABD, İngiltere, Rusya,
Fransa ve Çin’e, kendilerini önlemlerden bağışık tutma olanağı tanımaktadır. Zira BM
Anlaşması 27 nci Maddesi’ne göre; her oylamada karar alma sayısı on beş üyede
dokuz üye iken, usule ilişkin olmayan konulara yönelik oylamalarda karar alma sayısı
bu dokuz üye oyu içerisinde beş “Daimi Üye”nin oyunun bulunmasını
gerektirmektedir. Bununla birlikte bir “Daimi Üye”nin çekimser kalması olumsuz oy
olarak değerlendirilmemektedir. Beş “Daimi Üye”den birisinin aleyhte oy kullanması
durumunda ise, BM Güvenlik Konseyi karar verememektedir229
Kosova’ya yönelik gerçekleştirilen NATO Harekâtı’nın ise, BM Güvenlik
Konseyi’nin bir yetkilendirmesi olmaksızın askeri bir paktın kendi inisiyatifi ile
gerçekleştirdiği bir müdahale olduğu belirtilmektedir. Önceki anlatımlarda da yer
verildiği üzere, bu kapsamda 1999 yılı Mart – Haziran ayları arasını kapsayan
dönemde Kosova Barış Planı’nı reddetmiş olan Yugoslavya’ya karşı NATO tarafından
hava saldırıları düzenlenmiştir. Neticesinde NATO Harekâtı’nın uluslararası hukuka
uygun olabilmesi için, BM Güvenlik Konseyi’nin NATO’yu konu ile ilgili
yetkilendirmeye yönelik bir karar alması gerekmekteydi. NATO her ne kadar
müdahalenin ve bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların insani amaçlarla
gerçekleştirildiğini ifade etmiş olsa da, bu durum BM Güvenlik Konseyi tarafından
yetkilendirilmemiş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. NATO, Rusya’nın bu kararı
veto edeceğini düşünmesi adına, BM Güvenlik Konseyi’nden izin alma yönünde bir
yaklaşımda da bulunmamıştır230
BM Sistemi içerisinde “uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma yasağı” yer
almasına karşın, devletlerin kuvvete başvurma hakkı da tamamen ortadan
kaldırılmamıştır. Zira “meşru müdafaa (self – defence)” gerekçesi söz konusu
olduğunda, meşru bir kuvvet kullanma hakkı gündeme gelebilmektedir. “Meşru
müdafaa (self – defence)” gerekçesi ise, “silahlı saldırıya hedef olma” koşuluna
Keskin, Funda, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler.
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bağlanmıştır. “Silahlı saldırıya hedef olma” koşulu da, BM Genel Kurulu Kararı’na ek
olarak kabul edilen “Saldırının Tanımına İlişkin Bildirge” ile 1974 yılı itibariyle
hukuken tanımlanmıştır. “Silahlı saldırıya hedef olma” koşulu söz konusu edilen bu
düzenlemeler kapsamında tanımlanmış olmakla birlikte; uygulamada uluslararası
toplumun hukuki gücünün ve etkisinin, BM Kurucu Anlaşması’nın konu ile ilgili
hükümlerinin yorumlanması doğrultusunda belirlendiği görülmektedir. Bu nedenle de
“silahlı saldırıya hedef olma” koşuluna yönelik uygulamaların bir örf ve adet kuralı
niteliği taşımaktadır231
Ancak hiçbir hukuk kuralı, iyi niyet ilkesi ve makul olma ölçütünden uzak bir
anlayışla yorumlanmamalıdır. Bu durum, meşru müdafaa hakkının uygulanması
koşullarında da esasa uygun olarak değerlendirilmek durumundadır. Bir silahlı
saldırının gerçekleşmediği, ancak gerçekleşmesi konusunda kesinliğin tartışmasız
kabul edilmesi gerektiği durumlarda meşru müdafaa hakkının uygulanması durumu
ise hukuka aykırı olarak değerlendirilmeyebilmektedir. Bu nedenle de her vaka,
kendisine özgü özellikleri kapsamında yapılan bir değerlendirmeye endeksli olarak ele
alınmalıdır. Yani silahlı saldırının gerçekleşmesi konusunda kesinliğin tartışmasız
kabul edilmesi gerektiği durumların varlığı, aranması gereken meşruiyet koşulu
kapsamında değerlendirilmelidir. BM Sistemi içerisinde bu vakaların meşru müdafaa
hakkının hukuki çerçevesi içerisinde kabul edilmesi ya da reddedilmesi de genel ve
tutarlı bir uygulama ile ortaya konulmakta ve bu kapsamın dışında kalan vakalar, BM
Güvenlik Konseyi toplantılarında kınanmaktadır232
İlgili literatürde, NATO Harekâtı’nın hukuksal açıdan geçerli olduğu yönündeki
görüşlerin yanı sıra, geçerli olmadığına ilişkin görüşler de yer almaktadır. Bu iki farklı
görüşün ise, uluslararası hukukun farklı yorumlanış biçimlerinden kaynaklandığı
belirtilmektedir. Bu yorumlama farklılıkları da, NATO Harekâtı’nın BM Güvenlik
Konseyi’nin onayı ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusundaki farklı
değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır233
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NATO Harekâtı ihlal edildiği belirtilen ve ile BM Anlaşması 2 nci Maddesi
kapsamında yer alan ilkeler aşağıda verildiği şekilde ifade edilmektedir234;
a) “BM Üyesi Devletler egemenlik açısından eşittir.
b) Devletlerarasındaki

anlaşma

yükümlülüklerinin

iyi

niyetle

yerine

getirilmesi gerekmektedir.
c) Devletlerarasındaki

uyuşmazlıkların

barışçı

yollarla

çözülmesi

gerekmektedir.”
NATO Harekâtı ile ihlal edilen uluslararası hukuk kuralları da aşağıda verildiği
gibi ifade edilmektedir235;
 NATO Harekâtı, 1907 Lahey Sözleşmesi’nde yer verilen ve silahlı
çatışmalara girmeden önce savaş ilan edilmesinin şart olduğu şeklinde ifade
edilen hükme uygun düşmemektedir.
 18 Ekim 1907 tarihinde yayımlanan Kara Savaşı’nın Yürütülmesine İlişkin
Cenevre Sözleşmesi 22 nci Maddesi’ne göre, savaşan taraflar düşmana zarar
vermede sınırsız olanaklardan yararlanma hakkına sahip değildir. Kara
Savaşı’nın Yürütülmesine İlişkin Cenevre Sözleşmesi 25 inci Madde’ye
göre de; şehirlere ve binalara saldırmak ve buraları bombalamak yasaktır.
Kara Savaşı’nın Yürütülmesine İlişkin Cenevre Sözleşmesi 3 üncü Maddesi
kapsamında da, yukarıda söz konusu edilen maddeleri ihlal eden kararların,
bu

ihlallerden

doğan

zararı

tazmin

etmekle

yükümlü

oldukları

belirtilmektedir.
 12 Ağustos 1949 yılında yayımlanan Cenevre Sözleşmesi ve 8 Haziran 1977
yılında yayımlanan Cenevre Sözleşmesi Ek Protokolü kapsamında; sivil
hedeflere saldırmak, insanlığa karşı suçlar işlemek, askeri bir gereksinim
olmaksızın sivil kurumlara ve yerleşim yerlerine zarar vermek ve gerekli
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olandan daha fazla acı çektiren ve yasaklanmış silahlar kullanmak
yasaklanmıştır.
Sonuç olarak; insani amaçlarla ya da insan haklarının açık ve sürekli olarak ihlal
edilmesinin önlenmesine yönelik olduğu gerekçesi ile de olsa, uluslararası hukukta
aranılan koşulların yerine getirilmediği askeri müdahaleler kabul edilebilir
görülmemektedir. Bu nedenle de söz konusu kapsamdaki müdahalelerin, devletlerin iç
işlerine karışmama ilkesine ve kuvvet kullanma yasağına uyduğu da kabul
edilmemektedir. Bununla birlikte Kosova Sorunu’nda; Çin ve Rusya’nın veto etmesi
doğrultusunda Sırbistan’a karşı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile müdahalede
bulunulması önlenmesi, bu müdahalenin NATO tarafından üstlenilmesi sağlanmıştır.
Bu durum ise, askeri müdahaleler için BM Güvenlik Konseyi kararı aranmadan
harekete geçilebileceği anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur236
2.2.4. Kosova Krizinde NATO’nun İnsani Müdahalesi
Kosova’da sistematik ve geniş çaplı insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği,
hemen tüm ilgili uluslararası örgütler tarafından kabul edilmiştir. Bölgede Kosovalı
Arnavutlara uygulanan baskılarla birlikte insani yardım örgütlerinin çalışmalarının
engellenmesi

de

bu

kapsamda

değerlendirilmektedir.

Özellikle

Priştina’da

gerçekleştirilen vahşete ve etnik temizleme olaylarına ilişkin toplu mezarların ortaya
çıkarılması, insan hakları ihlallerinin boyutlarını açık bir şekilde göstermektedir. Bu
temelde Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların, önceden planlanmış
olduğu ve sistemli bir şekilde yürütüldüğü belirtilmektedir237
Buna karşın NATO insani müdahalede bulunma konusunda aceleci
davranmamış ve Rambouillet Görüşmeleri’nin sonuçlandırılmasını beklemiştir.
Ancak Yugoslav Ordusu tarafından gerçekleştirilen en geniş çaplı saldırı sonrasında,
diplomatik çözüm seçeneğinin devre dışı kalması doğrultusunda NATO müdahalesi
kaçınılmaz hale gelmiştir. Uluslararası hukuk kapsamında “Tükenme Prensibi
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(Principle of Exhaustion)” olarak adlandırılan bu durum, güç kullanılması dışındaki
diğer tüm seçeneklerin tükenmesi olarak değerlendirilmektedir238
NATO müdahalesi öncesinde ve özellikle de 1998 yılı Eylül ayından sonra
sorunun çözümlenmesine yönelik diplomatik çabalar artırılmıştır. Dönem itibariyle
BM Güvenlik Konseyi, aşağıda bir bölümüne yer verilen 1199 Sayılı Kararı’nı
yayımlanmıştır239;
“(…) BM Anlaşması’nın Sekizinci Bölümü kapsamında BM Güvenlik
Konseyi; Kosova’daki tüm parti, grup ve kişilerin düşmanca tavır ve
davranışlarına son vermek doğrultusunda, anlamlı bir diyaloga götürmeye ve
insanlığa karşı işlenen suçları azami ölçüde azaltmaya yönelik ateşkesin
korunmasını talep etmektedir (…).”
NATO, Kosova’da yaşananların kısa bir süre içerisinde mülteciler aracılığı ile
Makedonya ve Arnavutluk’a yayılmasından endişe duymaktaydı. Böylesi bir sonucun
ortaya çıkması ise NATO tarafından, yeni bir Balkan krizi ve kabul edilemez bir durum
olarak değerlendirilmekteydi. Bu nedenle de NATO, tek taraflı hareket etmekten başka
bir çare olmadığı savunusu ile harekâtı gerçekleştirmiştir. 12 Haziran 1999 tarihi
itibariyle NATO bölgeye girdiğinde, NATO askerleri Kosova’da selamlanarak
karşılanmıştır. Bu durum ise, uluslararası hukukta yeri bulunan mağdurların
başkaldırışı ve uluslararası yardım talepleri kapsamında değerlendirilmiştir240
NATO bu süreçte, sınırlı güç kullanımına ve sınırlı hedef prensibine özen
göstermiştir. Bu nedenle de NATO Harekâtı’nın, “halkların kendi mukadderatlarını
belirleme prensibi (self – determination)” ve “egemenlik (sovereignty) prensibi”
temelinde gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Zira Nato
müdahalesi ile bölgedeki bir milletin mukadderatı korunmakta ve garanti altına
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alınmaktadır. BM tarafından da, tehlike altındaki her milletin kendi mukadderatını ve
yönetim şeklini belirleme hakkı olduğu birçok kez ifade edilmiştir241
Bu belirlemeler doğrultusunda NATO Harekâtı’nın, ikincil amaçları haksız
kılmamakla birlikte, insani müdahale kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
belirtilmektedir. Buna karşın yine de, esas amaç insani olmalıdır ve müdahale insan
haklarını koruma alanı ile sınırlandırılmalıdır. Neticesinde NATO Harekâtı’nın ilk
dönemlerinden itibaren, Yugoslavya’nın yaklaşımlarına son vermesi ve buna yönelik
tehdidin ortadan kalkması ile birlikte KFOR askerlerinin bölgeden çekileceği ifade
edilmiştir242
NATO Harekâtı kapsamında Kosova’ya gerçekleştirilen insani müdahale, aynı
zamanda çok taraflılığın ya da çokulusluluğun ortaya konulmasını sağlaması açısından
önem taşımaktadır. Zira NATO ülkeleri, Kosova Sorunu’na taraf olan ülkelere komşu
olmamalarına karşın müdahalenin gerçekleştirilmesine yönelik siyasi birlik ve irade
örneği ortaya koyabilmişlerdir. Bu noktada söz konusu ülkelerin bölgeye ilişkin
çıkarları ikinci planda tutulmuş ve NATO müdahalesi ile Batı Avrupa’da barış ve
güvenliğin sağlanması ve devam ettirilmesi öncelikli amaç olarak değerlendirilmiştir.
Bu nedenle de NATO Harekâtı; BM Güvenlik Konseyi Kararı ile gerçekleştirilmemiş
olması dolayısıyla, uluslararası hukukta yeni bir oluşum olarak kendisini ortaya koyan
ve insani müdahale amacıyla gerçekleştirilen silahlı bir girişim olarak görülmektedir243
Bununla birlikte durumun vahametine göre ya da acil müdahale gerektiren
durumlarla karşı karşıya kalındığında, BM Güvenlik Konseyi bir devlete insani
müdahalede bulunulabilmesi için başvurulması gereken bir kurum olma özelliğini
kaybedebilmektedir. Bu noktada, “uluslararası hukukta yer alan örf ve adet ilkeleri
(customary international law)” kapsamında hareket edilebilmektedir. Buna karşın
“uluslararası hukukta yer alan örf ve adet ilkeleri”, hiçbir zaman güç kullanımına
teşvik eden ilkeler olarak yorumlanmamalıdır. Eğer insani kriz mevcutsa, krizin ortaya
çıkmasına bölgedeki egemen devlet neden olmaktaysa ve kriz uluslararası barış ve
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güvenliğe yönelik bir tehdit niteliği taşımaktaysa, BM Güvenlik Konseyi Kararı
aranmaksızın herhangi bir devlet ya da bölgesel güvenlik örgütü insani krizi önlemek
amacıyla gereken tedbirleri alabilmektedir244
KFOR, NATO Harekâtı sonrasında göç edenlerin topraklarına dönüşünü
kolaylaştırma ve bölgede yaşanan etnik çatışmalara son verme görevini üstlenmişti.
Bununla birlikte KFOR bölgede; mahalli seçimlerin gerçekleştirilmesini, anayolların
korunmasını, yıkılan bazı bölgelerin yeniden inşasını ve kara mayınlarının
temizlenmesini sağlamıştır. NATO sayesinde ayrıca, insanlığa karşı işlenen suçların
belgelenmesi olası olabilmiştir245
Söz konusu edilen bu olumlu yönleri haricinde NATO Harekâtı’nın eleştirilen
yönleri de bulunmaktadır. Örneğin; İngiltere ve birçok başka NATO üyesi ülke, ABD
Hükümeti’nin bölgede

yaşanan çatışmaların durdurulmasına yönelik birlik

göndermeye isteksiz olmasını eleştirmişlerdir. Hatta ABD’nin kasıtlı olarak askeri
çözümler dışında çözümler ileri sürdüğü iddia edilmiştir. Aynı şekilde ABD de, hava
saldırıları için harcanan 5 Milyar ABD Doları’nın 3 Milyar ABD Doları’nı karşılamak
ve bölgedeki askerleri için 3,5 Milyar ABD Doları harcamak dolayısıyla NATO
Harekâtı’nın sonuçlarından memnuniyet duymamıştır. Neticesinde ABD tarafından
NATO Harekâtı’na ayrılan bu bütçe, ABD – NATO ilişkilerinin sorgulanmasına neden
olmuştur. Aynı şekilde NATO Harekâtı dolayıyla ABD ile Rusya’nın karşı karşıya
gelmesi de rahatsızlık verici olarak değerlendirilmiştir246
NATO Harekâtı’nın BM açısından en önemli başarısı ise, bu şekilde Sırp
baskısına ve Arnavutların Sırp kuvvetler tarafından ülkeden çıkarılmalarına son
verilmiş olunmasıdır. Bosna’da yaşanan insanlık dramına müdahalede bulunulmaması
doğrultusunda Kosova Sorunu’nun gündeme gelmesi ise, NATO’ya duyulan ihtiyacın
teyidi olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte uluslararası örgütler arasında işbirliği ve
eşgüdüm sağlanması adına hareket edilmiş ve her örgüt bir diğer örgütün görevlerini
ve hedeflerini güçlendirmeyi amaçlamıştır247
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2.2.5. KFOR – Kosova Güçleri (Kosovo Forces)
NATO Harekâtı; 9 Haziran 1999 tarihi itibariyle NATO ile Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Polis Gücü arasında, Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti kuvvetlerinin Kosova’dan çekilmesini sağlamak amacıyla
“Askeri Teknik Anlaşma (Kumanovo Anlaşması)” imzalanmasının ardından 10
Haziran tarihinde sona ermiştir. Kumanovo Anlaşması ile Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti kuvvetlerinin Kosova’dan çekilmesinin sağlanması ile birlikte, mayınlı
arazilerin işaretlenerek temizlenmesi amaçlanmıştır. Aynı şekilde Kumanovo
Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi 1244 Sayılı Kararı ile KFOR’un sorumlulukları
belirlenmiştir. Bu kapsamda da Kosova’da askeri unsurların yerleştirilmesi ve NATO
önderliğinde “Kosova Barış Gücü” olarak KFOR’un çalışmaları “Operation Joint
Guardian” adı altında başlatılmıştır248
BM Güvenlik Konseyi 1244 Sayılı Kararı ile KFOR, UNMIK bölgeye gelene
dek güvenliği ve kamu ve hukuk düzenini sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu
kapsamda KFOR, Kosova’da güvenliğin sağlanması amacıyla NATO liderliğinde
oluşturulan çokuluslu bir güç olarak 12 Haziran 1999 tarihi itibariyle göreve
başlamıştır. Rusya Federasyonu’nun KFOR’a katılımına ilişkin olarak ABD ve Rusya
Federasyonu arasında imzalanan “Helsinki Anlaşması” uyarınca da katılım
gerçekleşmiştir. KFOR’un bölgeye gelmesinin ardından da, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti asker ve polis kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi gerçekleşmiştir249
20 Temmuz 1999 tarihi itibariyle UÇK’nın silahlarını bırakmasına yönelik
olarak, hafif silahların yaklaşık % 30’u silah depolarında muhafaza altına alınmıştır.
14 Ağustos 1999 tarihi itibariyle de KFOR’un asker sayısının artırılmasının ardından,
20 Ağustos 1999 tarihinde UÇK’nın hafif silahlarının yaklaşık % 60’ı silah
depolarında muhafaza edilmeye başlanmıştır. 20 Eylül 1999 tarihinde de, UÇK’nın
silahlarını tamamen bırakması sağlanmıştır250
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Bu süreçte BM tarafından bölgede; insani yardımların gerçekleştirilmesi,
yeniden yapılanma çalışmalarının yürütülmesi ve sivil yönetimin yeniden tesis
edilmesi amacıyla “BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi” de görevlendirilmiştir. Bu
dönemde KFOR Komutanı da, barış operasyonuna yönelik güvenliğin sağlanması ile
sorumlu kılınmıştır. Buna yönelik olarak da KFOR; Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
ve Sırp kuvvetlerinin Kosova’ya yönelik olası saldırılarını önlemek, UNMIK ile ilgili
insani çabaları desteklemek, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması
temelinde güvenli ortam oluşturmak ve UÇK’yı silahsızlandırmak amacıyla
çalışmalarda bulunmuştur. Söz konusu edilen bu görevleri dışında KFOR; UNMIK
kapsamı içerisinde görev yapan çeşitli kuruluşlara güvenlik desteği sağlamak
haricinde bayındırlık, ulaşım, inşaat, demiryolu yapımı, mayın temizleme, sınır
güvenliği, uluslararası görevlilerin korunması, yangın hizmetleri, tıbbi hizmetler vb.
gibi konularda da yardım ve destek sağlamıştır251
Bu belirlemeler doğrultusunda görülmektedir ki, KFOR ile birlikte Kosova’da
yeni bir dönem başlamıştır. 2000 yılı Mayıs ayı itibariyle gerçekleştirilen Kuzey
Atlantik Konseyi Toplantısı kapsamında da; BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 Sayılı
Kararı doğrultusunda barışçıl, farklı etnik gruplardan meydana gelen, demokratik ve
nüfusunun tümü evrensel hak ve özgürlüklerden yararlanabilen bir Kosova için
uluslararası toplumla birlikte çalışmaya kararlı olunduğu teyit edilmiştir252 Bu
kapsamda, KFOR ile UNMIK arasında devam ettirilen üst düzey işbirliğinin de
desteklendiği ifade edilmiştir. Aynı şekilde, KFOR’un kuvvet düzeyinin ve
yeteneklerinin de karşılaşılan sorunlarla tutarlı olmasına yönelik kararlılık
yinelenmiştir253
2.3. Birleşmiş Milletler Kosova İçin Geçici Yönetim Birimi – Unmık
G – 8 Bonn Toplantısı’nda, Kosova’da sivil bir yönetim kurulması kararı
alınmıştır. Bununla birlikte Kosova’daki uluslararası sivil yönetimin, ne ABD ve
AB’nin ne de Rusya ya da AB dışında başka ülkelerin denetiminde olmaması gerektiği
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belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 10 Haziran 1999 tarihi
itibariyle Kosova ile ilgili kararını kabul etmesi ile birlikte de, Kosova Sorunu’nun
çözümlenmesine yönelik ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti askeri ve polis kuvvetlerinin Kosova’dan çekilmesi ile birlikte
bölgeye intikal eden KFOR, hiçbir direnişle karşılaşmamıştır. Aynı şekilde Sırp
birlikleri de, çekildikleri bölgeleri yakmalarına ve yağmalamalarına karşın NATO
tarafından öngörülen zamanlamaya genel olarak uymuşlardır254
Sonuç olarak Barış Planı’nın kabul edilmesi ve Kumanovo Anlaşması’nın
imzalanması ile birlikte BM Güvenlik Konseyi Kararı, Kosova’da yeni bir dönemin
başlamasını sağlamıştır. Bu yeni dönem; Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
makamlarının yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerini, mültecilerin
ve yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin
sağlanmasını, Kosova’da barış ve huzurun hızla tesis edilmesini, yaraların sarılmaya
başlanmasını ve Kosova halkının beklentilerini karşılayacak bir siyasal düzene
geçilmesini kapsamaktadır255
2.3.1. Kosova’da BM Geçici Yönetim Misyonunun (UNMIK) Yapılandırılması
UNMIK’in

Kosova’da

yapılandırılmasına

ve

görev

dağılımının

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar, Sırp kuvvetlerinin bölgeden tamamen
çekilmesinin ardından başlatılmıştır. UNMIK Kosova’da BM Sistemi uyarınca rutin
olarak yapılandırılmış olunsa da, UNMIK aracılığı ile BM’nin Kosova’da üstleneceği
görev son derece önem arz etmekte ve çok yönlü işlevler taşımaktadır. Zira UNMIK,
teknik görevler üstlenmesi yanında, meşruiyet zemini hazırlama sürecini de
üstlenmiştir256
UNMIK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, bölgede denge sağlanmasını
amaçlamıştır. Bu şekilde sadece Kosova’da değil, Sırbistan’da ve genel olarak tüm
Balkanlar’da uluslararası barış ve güvenliğin, istikrarın yerleşmesi ve refah düzeyinin

254

Jenne, Erin. K, Barriers to reintegration after ethnic civil wars: Lessons from minority returns and
restitution in the Balkans. Civil Wars, 12(4), 377, 2010.
255
Kenar, (2005), a.g.e. s. 385.
256
Jenne, (2010), a.g.e. s. 379.

89

artırılmasına katkıda bulunulması öngörülmüştür. Bu nedenle de, hem Sırbistan’ın
hem de Kosova’nın beklentilerinin belirli oranda karşılanması ile bölgede bir kez daha
aynı olayların yaşanmamasına yönelik bir siyasi yapı tesis edilmesi için çalışmalarda
bulunulmuştur. Bu süreçte oluşturulacak siyasi yapı da, Kosovalılar ile birlikte diğer
küçük etnik azınlıkların da garanti altına alınması gerektiği düşünülmüştür.
Neticesinde tüm bu görevlerin de, UNMIK sorumluluğunda ve bu sorumluluğun
gereği gibi yerine getirilmesinin Kosova Sorunu’nun çözümlenmesini sağlayacağı
bilinci ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır257
2 Temmuz 1999 tarihi itibariyle Fransız Sağlık Bakanı Bernard Kouchner, BM
Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından “UNMIK Özel Temsilcisi” olarak
görevlendirilmiştir. Bernard Kouchner, BM Genel Sekreteri tarafından atanan “BM
Geçici Özel Temsilcisi” Sergio Viera’nın yerine 15 Temmuz 1999 tarihi itibariyle
görev yapmaya başlamış ve bölgedeki en yüksek rütbeli sivil otorite olarak
çalışmalarını devam ettirmiştir258
UNMIK Özel Temsilcisi olarak Fransız bir devlet adamının görevlendirilmesi
dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir. Zira Fransa’nın çoğu zaman Sırbistan’ı
koruyan ve kollayan bir tutum içerisinde olması, BM Güvenlik Konseyi’nde
Fransa’nın Sırbistan’a yönelik önlemlerin yumuşatılmasını sağlamaya yönelik çaba
içerisinde bulunması, Fransa’nın AB ve NATO içerisinde Sırbistan’a karşı daha ılımlı
bir yaklaşım sergilemesi ve Fransa’nın Kosova’nın bağımsızlığına sıcak bakmaması
temelinde UNMIK Özel Temsilcisi’nin Fransız olmasına özen gösterilmesi, Sırbistan
siyasi elitinde ve kamuoyunda oluşabilecek olası tepkilerin hafifletilmesine ilişkin bir
yaklaşım olarak görülmüştür259
UNMIK Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Bernard Kouchner’e yardımcı
olması için, “UNMIK Baş Özel Temsilcisi” olarak da ABD’li James P. Covey ve çok
özel sorumluluklara sahip dört UNMIK Özel Temsilcisi daha görevlendirilmiştir.
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Diğer UNMIK Özel Temsilcileri’nin de; Kurumsal Yapılanmadan Sorumlu Özel
Temsilci olarak Hollandalı Daan Everts, İnsani Harekâtlardan Sorumlu Özel Temsilci
olarak Yeni Zelandalı Dennis McNamara, Geçici Sivil Yönetimden Sorumlu Özel
Temsilci olarak Fransız Dominique Vian ve Yeniden Yapılandırmadan Sorumlu Özel
Temsilci olarak İngiltere’den Jolly Dixon olmasına karar verilmiştir260
Bu dönemde KFOR bünyesinde görev alan Rus Askeri Birliği de, kendi
bölgesindeki sorumluluğu üstlenmiştir. Ancak Rus askerleri bölgedeki Kosovalı
Arnavutlar tarafından protesto edilmiştir. Zira Kosovalı Arnavutlar tarafından Ruslar,
Kosova’nın bağımsızlaşmasının önündeki en önemli engel olarak görülmekteydi. Bu
nedenle de Rus askerlerinin bölgede bulunması, Sırplar tarafından olumlu
karşılanmaktayken

Kosovalı

Arnavutlar

tarafından

olumsuz

olarak

değerlendirilmiştir. Bununla birlikte UNMIK görevlendirmesinde daha çok Sırp
tezlerinin ağırlık kazandığı belirtilmektedir. Zira UNMIK bünyesinde, belirli bir görev
bölgesi haricinde Almanlara görev verilmemesi Sırp tezlerine yönelik bir anlayış
olarak görülmektedir261
2.3.2. Birleşmiş Milletlerin Çıkış Stratejisi
UNMIK, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı uygulamalarına karşın
eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır. Bu bağlamda UNMIK’in, vizyonu eksik
uluslararası bir politikanın kurbanı olduğu belirtilmektedir. Zira UNMIK, Kosova’nın
gelecekteki statüsü konusundan uzaklaşılabilmesini sağlamak amacıyla tesis edilmiş
ve koruma operasyonları gerçekleştirmekten başka bir variyet gösteremeyen
uluslararası bir kuruluş olmanın ötesine geçememiştir262
Barış sürecinin ilk dönemlerinde uluslararası toplum tarafından benimsenen
“Statüden Önce Standartlar Yaklaşımı”, inanırlık sağlayamamış olması bakımından
“Önceliklere Dayalı Standartlar Yaklaşımı” ile değiştirilmiştir. Bu bağlamda statü
görüşmelerinin tamamlanmasının ardından dahi standartların uygulanmasını konusu,
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Kosova’nın Avrupa normlarına yakınlaşmasını sağlayacak kapsamlı bir politikanın
parçası olarak değerlendirilmiştir263
Statü görüşmeleri kapsamında oldukça iddialı ve ayrıntılı standartların
uygulanması yerine azınlıklara Kosova’da bir gelecekleri olduğu garantisini verecek
öncelikli konular üzerine yoğunlaşılması, erişilmesi olanaklı ve sonuçları somut
olması bakımından daha fazla tercih edilmiştir. Bu şekilde de, bölgede gözle
görülebilir ilerlemeler kaydedilebileceği ve halkın çoğunluğu ile azınlığı arasında daha
ılımlı bir ortam tesis edilebileceği öngörülmüştür. Önceliklere Dayalı Standartlar
Yaklaşımı ile aynı zamanda, hem Arnavutlar hem de Sırplar üzerinde baskı
oluşturulabileceği ve her iki tarafa da kendilerinden neler beklenildiğine yönelik doğru
ve inandırıcı mesajlar verilebileceği düşünülmüştür264
BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Kosova’nın nihai statüsüne ilişkin
müzakerelerin başlatılması gerektiğine yönelik tavsiyeleri doğrultusunda, BM Kosova
Özel Elçisi Kai Eide Kosova’da BM tarafından belirlenen bir dizi standardın hayata
geçirilmesi ile ilgili bir “Gözden Geçirme Raporu” hazırlamıştır. Kai Eide tarafından
hazırlanan Gözden Geçirme Raporu’nda; hedeflere tam olarak ulaşılamasa da,
müzakerelerin ertelenmesinin birtakım olumsuzluklara neden olacağı belirtilmiş ve bu
nedenle siyasi sürecin devam ettirilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir265
Bu gelişmeler doğrultusunda BM, bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik
olarak demokratik bir Kosova hedefine ilişkin bağlılığını yinelemiştir. Bu çerçevede
de azınlıkların korunması, din ve kültür miraslarının korunması, uzlaşmanın
desteklenmesi ve mülteci dönüşleri ile ilgili yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Dönem
itibariyle Kosovalı Arnavutlar tam bağımsızlığa yönelik ısrarlarını dile getirmekte
devam etmekteyken, Belgrat Kosova’nın Sırbistan – Karadağ’ın bir parçası olarak
kalmasına yönelik talebini ısrarla yinelemiştir266
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2.3.3. Birleşmiş Milletler ve Kosova’nın Statüsü
1999 yılı itibariyle Kosova’da BM Yönetimi’nin tesis edilmesi ile birlikte, nihai
politik ve hukuki statünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda geçiş sürecinde,
1999 yılında savaşın sona ermesini ve BM’nin Kosova’da müdahil olmasını sağlayan
BM Genel Kurulu 1244 Sayılı Kararı ile Kosova’nın UNMIK aracılığı ile yönetilmesi
düşünülmekteydi. Bununla birlikte Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ndeki pro – Sırp
pozisyonu ve ABD ve İngiltere’nin Kosova’nın bağımsızlığını desteklemesi,
Kosova’nın statüsü sorununun farklı yönlere götürülmesine neden olmuştur267
Kosova’nın statüsü sorununun belirsizliği, bölgenin kalkınmasını sağlayacak
sektörlerin de belirsizlik yaşamasına ve maddi zararların gündeme gelmesine neden
olmuştur. Avrupa Komisyonu Tebliği kapsamında da, Kosova’nın Avrupa’daki
geleceğine ilişkin belirlemelere yer verilmiş ve Kosova’nın gelecekteki statüsünün
belirsiz olmasının ekonomik kalkınmasının önündeki önemli bir engel olduğu ifade
edilmiştir. Bu nedenle de Kosova’nın statüsü sorunu; bölgenin ekonomik, kültürel,
sosyal ve politik birçok yönden kalkınmasını engelleyen önemli bir sorun olarak
değerlendirilmiştir268
2.3.4. Martti Ahtissari’nin Planı ve Kosova Cumhuriyeti’nin İlanı
Kosova’nın statüsünün belirlenmesi amacıyla, BM Özel Temsilcisi olarak
Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtissari görevlendirilmiştir. Martti Ahtissari,
öncelikli olarak Kosova’daki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş
ve değerlendirmelerini BM Genel Kurulu’na bir öneri olarak sunmuştur. “Martti
Ahtissari Planı” olarak da adlandırılan bu öneri kapsamında, Kosova’nın uluslararası
bağlamda gözetim altında tutulması şartı ile bağımsız bir ülke statüsü verilmesi
gerektiği belirtilmiştir269
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Ahtissari Planı’nın değerlendirilmesi amacıyla, BM Genel Kurulu kapalı bir
toplantı düzenlenmiştir. BM Genel Kurul Toplantısı’nda Sırbistan Başbakanı Vojistlav
Kostunica; Ahtissari Planı’nın reddedilmesini, yeni bir müzakere başlatılmasını ve
sürece başka bir müzakereci atanmasını talep etmiştir. Bununla birlikte Ahtissari
Planı’na ABD, İngiltere ve Fransa açık destek sağlamışlardır. Kosova’nın koşullu
bağımsızlığını öngören Ahtissari Planı, AB Parlamentosu tarafından da bir kararname
ile desteklenmiştir270
Bu dönemde BM Güvenlik Konseyi tarafından başka bir “Kararname Tasarısı”
hazırlanmış ve Tasarı ile Kosova’nın statüsünün belirlenmesi dört ay daha uzatılmıştır.
Kararname Tasarısı’nda ayrıca, dört aylık süre içerisinde Kosova’nın nihai statüsü
belirlenmemiş olunursa, Ahtissari Planı’nın uygulamaya konulacağı ve Kosova’nın
koşullu bağımsız ülke olarak kabul edileceği belirlemesine yer verilmiştir. Rusya ve
Sırbistan BM Güvenlik Konseyi Kararname Tasarısı’na itiraz etmiş, bu itiraz
dolayısıyla da Kararname Tasarısı yürürlüğe konulamamıştır271
Kosova’nın

statüsü

sorunu

BM

Güvenlik

Konseyi

kapsamında

çözümlenemeyince, sorun AB Bağlantı Grubu’na aktarılmıştır. AB Bağlantı Grubu
ise; Kosova’nın statüsü sorununun çözümlenmesi için 120 günlük süre öngörmüş,
Priştina ve Belgrat arasında ek müzakereler yapılmasına ve bu müzakerelere aracılık
edilmesine karar vermiştir. Ancak müzakerelerde, Kosovalı Arnavutlar bağımsızlığı
savunmaya ve Sırplar Ahtissari Planı’nı reddetmeye devam etmişlerdir. Neticesinde
ek müzakereler de sona ermesine karşın, Sırplar ve Arnavutlar arasında ortak bir payda
bulunamamıştır272
Ek müzakerelerden bir sonuç alınamaması ve Ahtissari Planı’nın Rusya’nın
itirazı nedeniyle BM tarafından uygulamaya konulamaması nedeniyle Kosova, tek
taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmeyi tercih etmiştir. Bu aşamadan sonra da
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Kosova’nın bağımsızlığı, bu durumu kabul eden ülkeler tarafından bireysel olarak
tanınmaya başlanmıştır273
17 Şubat itibariyle Kosova Başbakanı Hashim Thaci, Kosova Meclis Başkanı
Jakup Krasniqi’den “Olağanüstü Hal Toplantısı” düzenlemesini talep etmiştir.
Olağanüstü Hal Toplantısı’nda Kosova Başbakanı Hashim Thaci “Kosova
Bağımsızlık Bildirisi”ni Kosova Meclisi’ne sunmuştur. Kosova’nın bağımsızlığını
ilan etmesinin ardından, Rusya ve Sırbistan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova’ya
karşı önceki tutumlarını devam ettirmiş ve Kosova Cumhuriyeti’nin tanınmamasına
yönelik lobi faaliyetleri yürütmeye başlamışlardır. Ancak büyük uluslararası
devletlerin destek sağlamasının etkisi ile yeni kurulan Kosova Devleti’nin
bağımsızlığının hızla tanınması söz konusu olmuştur274
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞININ SONUÇLARI
3.1. Küresel Bağlamdaki Sonuçları
Kosova’nın ABD ve AB’den aldığı destek ile bağımsızlığını ilan etmesi, dünya
genelinde etkileri ve sonuçları olan bir olay olarak değerlendirilmektedir. Bu
doğrultuda Kosova’nın bağımsızlığının etkisiyle, dünya genelinde ayrılıkçı söylemlere
sahip bölgeler de bağımsızlık hakkına sahip olmaları gerektiğini iddia etmeye
başlamışlardır. Bu nedenle de Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi aynı zamanda,
bünyesinde ayrılıkçı düşünce ve hareketleri barındıran ülkeleri zora sokan bir gelişme
olarak görülmektedir275
Kosova’nın bağımsızlığını ilan ettiği 17 Şubat 2008 tarihi, “yerelleşme”
anlayışının küresel boyutta etkili olmaya başladığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu
temelde yerelleşme, sadece yerel yönetimlerin merkezi yönetimin güç ve yetkilerini
kısmen devralması ve özerklik içerisinde faaliyette bulunması şeklinde anlaşılmamaya
başlanmıştır. Zira artık küreselleşmenin bir unsuru olarak anlaşılan yerelleşme ile
mikro milliyetçilik hareketlerine de vurguda bulunulmaya başlanmış ve kimliklerini
korumak doğrultusunda federal devletler içerisinde yer alan halklar için de bağımsızlık
olgusundan bahsedilir hale gelinmiştir. Neticesinde mikro milliyetçilik hareketleri,
Kosova’nın da bağımsızlığını kazanmasının temelinde yer alan önemli hareketler
olarak değerlendirilmektedir. Bu hareketler doğrultusunda bağımsızlığını kazanmış
olan Kosova Cumhuriyeti de, dünya genelinde bağımsızlık hayali kuran tüm halklar
için önemli bir model ve örnek gösterilmektedir276
ABD ve AB anlamında Batı ülkelerinin desteği ile bağımsızlığını elde etmiş olan
Kosova örneği, bağımsızlık kazanmak isteyen diğer etnik ayrılıkçı azınlıklara da bu
ülkelerin

desteğini

almaları

gerektiği

mesajını

ileten

bir

örnek

olarak

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesinden bir
Balla, Shefget, Yeni Bir Kosova’nın Doğuşu. İzmir: Zeus. 2008, s. 31.
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süre önce konu ile açıklamalarda bulunan Güney Osetya Parlamentosu Sözcüsü
Tarzan Kokoiti, Kosova’nın bağımsızlığını elde etme sürecinden başarı ile çıkmasının
kendileri için de umut verici bir durum olarak görüleceğini belirtmiştir277
Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesi ile küresel anlamda tartışılan bir başka
husus da, önceki anlatımlarda da sıklıkla yer verildiği üzere, Kosova’nın
bağımsızlığını elde etmesi sürecinin BM’nin kuralları dışında işleyen bir süreç
olmasıdır. Zira BM Güvenlik Konseyi Kararı olmadan 1999 yılı itibariyle Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti bombalanmış ve yine BM Güvenlik Konseyi’nin Kosova’nın
bağımsızlığına karşı olduğunu ifade eden kararlara karşın bağımsızlık ilanının
engellenmesi olası olamamıştır. Bu nedenle de Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi
ile birlikte, BM’nin işlevselliği konusu tartışılmaya başlanmıştır. Hatta Kosova’nın
bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Yeremiş, ilk kez
etnik temeldeki bir hareketin BM Güvenlik Konseyi’nin önemli üyeleri tarafından
desteklendiğini belirtmiştir278
Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesi süreci silahlı mücadelelerle başlamış
olmasına karşın; Arnavutların silahlı direnişte bulunmaları ve NATO Müdahalesi ile
gündeme gelen fiili bağımsızlık durumu Batı ülkeleri tarafından onaylanmış, bu
kapsamda da Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesine bir anlamda izin verilmiştir.
Ancak bu süreç, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan bazı ayrılıkçı unsurlar tarafından
da silahlı mücadelenin önemli bir çözüm yolu olduğunun düşünülmesini beraberinde
getirmiştir279
Bununla birlikte Kosova’nın bağımsızlığını destekleyen Batı ülkeleri,
Kosova’nın şartlarının dünyanın farklı bölgelerindeki ayrılıkçı hareketlerden farklılık
gösterdiğini savunmuşlar ve bu nedenle de Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesinin
diğer sorunlu bölgeleri etkilemeyeceğini belirtmişlerdir. Bu kapsamda da, Kosova’nın
bağımsızlığını ilan etmesinin dünyada domino etkisi yaratmasının olası olmayacağı
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ifade edilmiştir280 Buna karşın Kosova’nın bağımsızlığının ABD tarafından tanınması
bazı kesimler tarafından, Bush Yönetimi’nin uzun yıllar unutulmayacak bir hatası
olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Kosova’nın bağımsızlığının ABD tarafından
tanınması, ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” ile ilişkilendirilmiştir281
Kosova’nın bağımsızlığı; sınırları olan bir ülkeye, halk tarafından kabul gören
bir hükümete ve ülke üzerinde kontrolü olan bir hükümete sahip olma gibi bağımsız
bir devlet olarak sahip olunması gereken üç temel şartın karşılanamadığı gerekçesi ile
Hindistan tarafından tanınmamıştır. Aynı şekilde Kanada da, “Quebec Ayrılıkçı
Hareketi” dolayısıyla Kosova’nın bağımsızlığını tanıyıp tanımama konusunda
kararsızlık yaşamıştır. Bununla birlikte, hem kuzeyinde bulunan Bask Bölgesi’ndeki
ayrılıkçı hareket hem de Katalonya Bölgesi’ndeki ayrılıkçı hareket dolayısıyla İspanya
da, Kosova’nın tek taraflı bağımsızlığını tanımayacağını açıklamıştır282
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte Belçika’da faaliyet gösteren
milliyetçi “Yeni Flaman Müttefikleri Hareketi” tarafından, halkların kendi kaderlerini
belirleme hakkının zorunlu bir hak olduğuna yönelik bir açıklamada bulunulmuştur.
Bu açıklamanın ardından, Londra’da faaliyet gösteren “The Institute for War and
Peace Reporting (IWPR)” Kafkaslar Editörü Thomas de Waal tarafından Kosova’nın
bağımsızlığının küresel anlamda güçlü bir dalgalanma yaratacağına yönelik yazılan bir
makale The Wall Street Journal’da yayımlanmıştır283
Bu süreçte Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıkan ülkelerin başında yer alan
Rusya tarafından da, Kosova’nın bağımsızlığının dünyadaki diğer ayrılıkçı hareketlere
örnek teşkil edeceğine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Bununla birlikte
Rusya’nın Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıkmasının temelinde, Yugoslavya
senaryosunun Rusya’da tekrarlanma olasılığının olmasıdır. Neticesinde 1992 yılı
itibariyle Rusya’nın Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıması Sırbistan’ın
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hayal kırıklığı yaşamasına neden olmuştur. Bu doğrultuda da 2002 yılında Miloseviç,
tarihin ve Rusya’nın kendisine ihanet ettiğini belirtmiştir284
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi; Çeçenistan, Tataristan, Yakutistan ve
Kalingrad gibi Rusya Federasyonu içerisindeki federe cumhuriyetlerin ve vilayetlerin
de bu durumu emsal gösterme durumunun gündeme gelmesine neden olmuştur. Aynı
şekilde Karadeniz – Kafkaslar Bölgesi’nde yer alan, eski SSCB sınırları içerisinde
bulunan ve dondurulmuş çatışma bölgesi olarak değerlendirilen; Moldova’dan
ayrılmayı talep eden Transdinyester (Pridnistrovye), Gürcistan’dan ayrılmayı talep
eden Abhazya ve Güney Osetya ile Azerbaycan’dan ayrılmayı talep eden Dağlık
Karabağ için de Kosova’nın bağımsızlığının tanınması olumsuz bir örnek olarak
değerlendirilmiştir285
Bununla birlikte 2008 yılı Ağustos ayında Gürcistan’ın Abhazya ve Güney
Osetya’ya askeri harekât düzenlemesi ve bu kapsamda gündeme gelen insan hakları
ihlali iddiaları, Rusya’nın önemli koz elde etmesini sağlamıştır. Zira bu gelişmeler
doğrultusunda Rusya, bu dönemde Batı ülkeleri ile sıcak ilişkiler geliştiren
Gürcistan’a, NATO tarafından 1999 yılında gerçekleştirilen Kosova Müdahalesi’nde
olduğu gibi askeri bir harekât gerçekleştirmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde
Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarının tanınma kararı almış
olması da, Batı ülkelerinin Kosova’nın bağımsızlığını tanıma kararına karşı bir
yaklaşım olarak değerlendirilmiştir286
Bu dönemde Rusya, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını uzun süre
tanımamak doğrultusunda, bu bölgeleri Gürcistan ve Batı ülkeleri ile ilişkilerinde bir
pazarlık aracı olarak kullanmayı tercih etmiştir. Ancak Putin Dönemi’nde izlenen
merkeziyetçi politika sayesinde Rusya’nın parçalanma tehlikesinin bertaraf edildiğinin
düşünülmesi doğrultusunda, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması
adına hareket edilmiştir. Aynı şekilde Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya’ya
askeri harekât düzenlemesi ve ABD’nin Doğu Avrupa’ya füze radar sistemleri
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yerleştirme konusundaki kararlılığı nedeniyle, Rusya’nın Abhazya ve Güney
Osetya’nın bağımsızlığını tanıdığı belirtilmektedir287
Sonuç olarak Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi ve ABD ile AB ülkeleri
tarafından bağımsızlık sürecinde desteklenmesi, söz konusu edilen tartışmaları
beraberinde

getirmiştir.

Zira

Kosova’nın

bağımsızlığının,

dünyanın

farklı

bölgelerindeki ayrılıkçı hareketleri cesaretlendirdiği iddia edilmiş ve bu nedenle de
bünyesinde ayrılıkçı hareket barındıran ülkeler tarafından endişe verici bulunmuştur.
Bununla birlikte Kosova Sorunu’nun Sırbistan ile Kosova Arnavutları arasındaki bir
sorun olmaktan çıkıp küresel aktörler arasındaki bir mücadele alanına dönüşmesi
nedeniyle, Kosova’nın bağımsızlığının da küresel etkiler ortaya koyan bir gelişme
olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
3.2. Balkan Coğrafyası Bağlamındaki Sonuçları
Kosova’nın bağımsızlığının Balkan coğrafyası bağlamındaki sonuçları; Bosna –
Hersek, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ kapsamında incelenecektir.
3.2.1. Bosna – Hersek Bağlamındaki Sonuçları
Üç ayrı din ve etnik özellik anlamındaki Boşnak, Sırp ve Hırvat kökenlere sahip
karma bir toplum niteliğindeki Bosna – Hersek’te; Boşnaklar hariç, Bosnalı Sırpların
ve Bosnalı Hırvatların Bosna – Hersek’e komşu bağımsız bir ana devletleri
bulunmaktadır. Bununla birlikte Hırvatların Katolik, Boşnakların Müslüman ve
Sırpların Ortodoks olmaları, Bosna – Hersek’te dinsel çeşitliliğin hâkim olmasını
sağlamaktadır. Bu nitelikleri doğrultusunda da Bosna – Hersek, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nin küçük bir örneği olarak kabul edilmektedir288
Bosna – Hersek; 1992 yılına dek Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içerisinde
federal bir birim olarak yer almaktayken, Slovenya ve Hırvatistan’ın Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti’nden ayrılmaları sonrasında federal yapı içerisinde Sırp
hâkimiyetinin artması doğrultusunda bağımsızlığını ilan etmiştir. 1992 ile 1995 yılları
287
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arasında yaşanan savaşta bir dönem Boşnaklar ve Hırvatlar Sırplara karşı savaşmışken,
bir dönem de Hırvat ve Sırplara karşı Boşnaklar tek başlarına ve iki cephede savaş
vermek durumunda kalmışlardır. Bu dönemde gerçekleştirilen soykırıma AB uzun
süre seyirci kalmayı tercih etmiştir. Bu şekilde de, bir anlamda ABD Müdahalesi’nin
zorunlu hale getirilmesi adına hareket edilmiştir289
21 Kasım 1995 tarihi itibariyle dönemin Bosna – Hersek Cumhurbaşkanı Aliya
İzzetbegoviç, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç
ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franco Tucman arasında Dayton Barış Anlaşması
imzalanmış ve bu doğrultuda Bosna’daki savaş sona erdirilmiştir. Bu temelde Dayton
Barış Anlaşması; kısa vadede Bosna’daki savaşın durdurulması, savaş dolayısıyla söz
konusu olan ölümlerin ve yıkımların önüne geçilmesi ve uzun vadede de Bosna’da
kalıcı barışın ve istikrarın tesis edilmesine yönelik bir ortam oluşturulması gibi iki
temel amaca yönelik imzalanmıştır290
Dayton Barış Anlaşması kapsamında öngörülen bu iki temel amaç
doğrultusunda kısa vadede Bosna’da yaşanan çatışmalar durdurulmuş olunmakla
birlikte, 1991 ve 1995 yılları arasında yaşanan etnik şiddet olayları neticesinde
gündeme gelen toplumsal kutuplaşma bağlamındaki sorunlar giderilememiştir. Dayton
Barış

Anlaşması’nda

öngörülen

amaçlar

kapsamındaki

askeri

hükümlerin

uygulanması için “Avrupa Birliği Barış Gücü (European Union Force Althea –
EUFOR)” görevlendirilmiştir. Yine Dayton Barış Anlaşması kapsamındaki sivil
hükümlerin uygulanması görevi ise, Saraybosna’da bulunan BM Yüksek
Temsilciliği’ne verilmiştir291
Aynı şekilde Dayton Barış Anlaşması’nın ardından Bosna – Hersek, büyük bir
bölümünü Boşnak ve Hırvatların oluşturduğu “Bosna – Hersek Federasyonu
(Federacije Bosne i Hercegovine – FbiH)” ile yine büyük bir bölümünü Sırpların
oluşturduğu “Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska – RS)” olarak iki ayrı entiteye
ayrılmıştır. Bununla birlikte Bosna – Hersek’in kuzeydoğusunda bulunan ve ihtilaflı
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bir bölge olan Brçko Vilayeti, Bosna – Hersek Devleti’nin hâkimiyeti altında özerk bir
yönetim haline getirilmiş ve Bosna – Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti
etnititelerinin dışında bırakılmıştır292
Söz konusu edilen bu belirlemeler doğrultusunda Dayton Barış Anlaşması ile
üzerinde uzlaşılan “Bosna – Hersek Devlet Modeli” kapsamında, Bosna – Hersek
Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti anlamındaki her iki etnititenin kendilerine özgü
siyasi ve ekonomik yapılanmaya sahip olmaları öngörülmüştür. Bu temelde Bosna –
Hersek Federasyonu’nun siyasi yapısı; “Entite Düzeyi”, “Kantonlar Düzeyi” ve
“Belediyeler Düzeyi” olmak üzere üç düzey kapsamında oluşturulmuştur. Entite
Düzeyi; iki kanatlı bir parlamento ile bir başkan ve bir başkan yardımcısını
içermektedir. Bosna – Hersek Federasyonu bünyesinde oluşturulan 10 kanton da nüfus
yapıları göz önünde bulundurularak; “Boşnak Yoğun Kanton”, “Hırvat Yoğun
Kanton” ve “Etnik Kökenleri Karışık Kanton” olmak üzere ayrılmışlardır. Bu
gruplandırma doğrultusunda da Bosna – Hersek Federasyonu’nda 5 Boşnak Yoğun
Kanton, 3 Hırvat Yoğun Kanton ve 2 Etnik Kökenleri Karışık Kanton yer almıştır. Sırp
Cumhuriyeti entitesi ise, yedi yönetim bölgesine sahip bir siyasi yapılanmaya endeksli
olarak düzenlenmiştir293
Dayton Barış Anlaşması kapsamında söz konusu edilen Bosna – Hersek Devlet
Modeli, dünya genelinde o güne dek alışık olunmayan bir devlet yapılanması
öngörmektedir. Bu temelde Bosna – Hersek Devlet Modeli’nde kamu düzeninin,
“OHR Temsilciliği ya da Yüksek Temsilcilik Ofisi” himayesinde ve çok hassas
dengeler çerçevesinde sağlanması öngörülmüştür. Buna yönelik olarak da OHR
Temsilciliği, ülkede kanunların çıkartılmasından siyasi partilerin Dayton Barış
Anlaşması hükümlerine göre hareket edip etmediklerinin kontrol edilmesine dek
uzanan geniş bir yetki ve görev alanı ile görevlendirilmiştir294
Bosna – Hersek’te etnik köken farklılıklarından kaynaklanan problemler, en
önemli problemler arasında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda etnik köken
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farklılıklarından kaynaklanan problemler, daha çok Boşnaklar ve Bosnalı Sırplar
arasında yaşanmaktadır. Zira Boşnaklar Bosna – Hersek’in yeniden yapılandırılmasına
ve bütünleştirilmesine yönelik çaba harcamaktayken; Bosnalı Sırplar ise, Sırp
Cumhuriyeti entitesinin yetkilerinin genişletilmesine yönelik savunularını ortaya
koymaktadırlar295
Bununla birlikte Sırp Cumhuriyeti entitesi vatandaşları, Saraybosna’yı değil
Belgrat’ı başkent olarak kabul etmekte ve Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmeye önem
vermektedirler. Bosnalı Sırplar için de Sırp Cumhuriyeti entitesi ayrı bir devlet olarak
değerlendirilmekte ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin, sadece geçici bir süre için Bosna
– Hersek toprakları içerisinde yer almaya devam edeceği düşünülmektedir. Bu
doğrultuda Sırp Cumhuriyeti entitesi Başbakanı Milorad Dodik de, Bosna – Hersek
Devleti içerisinde Sırpların isteksiz yaşadıklarını ve Bosna – Hersek Devleti’nin
Sırplara zorunlu olarak dayatıldığını belirtmiştir. Bu nedenle de Boşnaklar, Sırp
Cumhuriyeti entitesini Bosna – Hersek’in toprak bütünlüğüne bir tehdit olarak
değerlendirmektedirler296
Bosna – Hersek; söz konusu edilen bu gelişmelerin yaşandığı bir devlet olması
bakımından, Kosova’nın bağımsızlık ilan etmesine yönelik etkilerin de en fazla
hissedildiği bölge ülkelerden biri olma niteliğine sahiptir. Zira Sırp Cumhuriyeti
entitesi, en başından itibaren Kosova’yı kendi sınırları içerisinde tutabilmeye yönelik
olarak yaşanan gelişmeleri uluslararası topluma karşı bir koz olarak kullanmıştır.
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte de Sırp Cumhuriyeti entitesi
yetkilileri ayrılıkçı açıklamalarda bulunmaya başlamışlardır. Ancak bu açıklamalar
Bosna – Hersek Federasyonu entitesi tarafından sert cevaplarla karşılanınca,
neticesinde her iki tarafta da milliyetçilik yaklaşımlarının dozu artırılmaya
başlanmıştır297
Sırp Cumhuriyeti entitesi bünyesinde bulunan ve etkili bir milliyetçi örgüt
niteliğinde olan “Serb Movement of Independent Associations (SPONA)” Hareketi
Lideri Branislav Dukic de bu doğrultuda, Sırp Cumhuriyeti entitesi Başbakanı Milorad
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Dodik’ten seçim kampanyasında, Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi durumunda
Bosnalı Sırpların da bağımsızlık talep edeceklerine yönelik bir madde koyması
konusunda talepte bulunmuştur. Bu doğrultuda Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu da,
Kosova’nın geniş bir uluslararası tanınma elde etmesi durumunda Sırp Cumhuriyeti
entitesi yetkililerine, Bosna – Hersek Cumhuriyeti’nden ayrılma konusunda
referanduma gitme yetkisi verileceğini açıklamıştır298
Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nun söz konusu edilen bu kararı, Sırbistan ile
görüşmeleri neticesinde aldığı belirtilmektedir. Sırbistan’ın Sırp Cumhuriyeti
Parlamentosu aracılığı ile Bosna – Hersek içerisinde bu denli etkili olması ise, Bosna
– Hersek’in istikrarını etkileyebilme gücünü ortaya koyması açısından dikkat çekici
bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Sırbistan Başbakanı
Koştunitsa tarafından Sırbistan’ın Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nu etkileme çabası,
Kosova’nın ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin muhafaza edilmesine yönelik bir devlet
ve milli politika amacı olarak ifade edilmiştir299
Bu açıklamalarının ardından da Sırbistan Başbakanı Koştunitsa, BM Güvenlik
Konseyi’nin 10.06.1999 Tarih ve 1244 Sayılı Kararı’nın gözetilmemesi durumunda,
Dayton Barış Anlaşması hükümlerine de kendileri tarafından uyulmayacağı tehdidini
iletmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin 10.06.1999 Tarih ve 1244 Sayılı Kararı,
Kosova’nın Sırbistan sınırları içerisinde kalmasını öngörmektedir. Sırbistan
Başbakanı Koştunitsa da bu Kararı gündeme getirerek, Kosova’nın bağımsızlığını ilan
etmesi durumunda Batı ülkelerini Bosna’da söz konusu olan istikrarı bozmakla tehdit
etmiş olmaktadır300
Bu dönemde Sırp Cumhuriyeti entitesi, sadece Sırbistan ile değil, aynı zamanda
Rusya ile de yakın bir işbirliği içerisinde olunmasına özen göstermiştir. Sırp
Cumhuriyeti entitesinin Rusya’ya yönelik bu yaklaşımları ise ABD’nin BM eski
Temsilcisi Richard C. Holbrooke tarafından, Rusya’nın Sırp Cumhuriyeti entitesine
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ekonomik yardımda bulunmasından ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin yoğun bir siyasi
baskı altında olmasından kaynaklanan yaklaşımlar olarak değerlendirilmiştir301
Sırp Cumhuriyeti entitesinin Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinden önce
söz konusu ettiği Sırbistan ile birleşme isteği, Kosova’nın bağımsızlığını ilan
etmesinin ardından çok daha sık dile getirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamdaki
paylaşımlar özellikle milliyetçi çevreler tarafından gündeme taşınmış, Kosova’nın
bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte hem dünyada hem de Balkanlar’da değişebilecek
uluslararası dengelerin Sırp Cumhuriyeti entitesinin de tutumunu değiştirilebileceği
ifade edilmiştir302
3.2.2. Makedonya Bağlamındaki Sonuçları
Makedonya, 1991 yılına dek Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içerisinde yer
alan 6 cumhuriyetten biri olarak variyetini devam ettirmiştir. 1991 yılı itibariyle
Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte, Bosna – Hersek ile
beraber Makedonya da bağımsızlığını ilan etmek adına hareket etmiştir. Zira Slovenya
ve Hırvatistan’ın Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nden ayrılmaları, Bosna – Hersek
ile Makedonya’nın da federasyon ile bağlarının zayıflamasını beraberinde
getirmiştir303
Makedonya’da bağımsızlık ilan edilmesine yönelik olarak 8 Eylül 1991 tarihi
itibariyle düzenlenen referandum, ülkede yaşayan Arnavut azınlık tarafından boykot
edilmiştir. Aynı şekilde Makedonya Parlamentosu’nda yer alan Arnavut üyeler de,
1991 yılı Kasım ayı itibariyle kabul edilmiş olan Makedonya Anayasası’nı boykot
etmek adına hareket etmişlerdir. Makedonya Parlamentosu’nda yer alan Arnavut
üyelerin Makedonya Anayasası’nı boykot etmelerinin temel nedeni ise; Makedonya
Yeni Anayasası’nın Giriş Bölümü’nde ve Madde – 7 kapsamında yer verilen,
Makedonya’nın Makedon Ulusu’nun “Ulus Devleti” olarak tanımlanması ve
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Makedonya’nın resmi dili olarak “Makedon Dili”nin kabul edilmesi olarak ifade
edilmiştir304
Bu temelde Makedonya’da yaşayan Arnavutlar, Makedonya’nın bağımsızlığı
sürecinde Makedonlarla birlikte kurucu bir unsur olarak değerlendirilmeyi ve hükümet
düzeyindeki kurumların karar verici organlarında eşit seviyede katılımın gözetilmesini
talep etmişlerdir. Bu anlayışla da Arnavutlar; İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve
Adalet Bakanlığı gibi önemli devlet kurumlarında orantılı temsil yaklaşımı ile hareket
edilmesini, emniyet ve ordu gibi önemli yapılanmalarda görev verilmesini, Arnavut
Dili’nin ve Arnavut Bayrağı’nın resmi olarak kullanılmasına olanak tanınmasını,
Arnavut Dili’nde eğitim hakkı sağlanmasını ve Makedonya Anayasası’nda Arnavutlar
için de bazı haklara yönelik madde düzenlemelerine gidilmesini istemişlerdir305
Ancak bu talepleri gözetilmeyince Arnavutlar, Makedonya Demokratik Refah
Partisi’nin (PDP) de teşvik etmesi doğrultusunda Anayasa Referandumu’nu protesto
etmişler ve Makedonya’nın Makedonların “Ulus Devleti” olarak kabul edildiği
Makedonya Yeni Anayasası’na karşı mücadele çalışmaları başlatmışlardır. Bununla
birlikte Arnavutlar, Makedonya’da gerçekleştirilen 1991 Nüfus Sayımı’nı da protesto
etmişler ve sayım sonuçlarının aksine Makedonya’da yaşayan Arnavut nüfusunun
toplam nüfusunun yarısına yakınını teşkil ettiğini iddia etmişlerdir. 11 Aralık 1992
tarihi itibariyle de, Makedonya’nın batısında yer alan ve Arnavut azınlığın yaşadığı
bölgenin “İllirya” adı ile otonom bir bölge olmasına ilişkin Arnavutlar arasında bir
referandum gerçekleştirilmiştir. Bu referandum da Arnavutların büyük bir bölümü oy
kullanmış olsa da, referandum sonuçlar Makedonya yetkilileri tarafından geçerli kabul
edilmemiştir306
Arnavutların Makedonya kapsamında söz konusu ettikleri bu yaklaşımlar;
Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Arnavutluk ve Kosovalı
Arnavutlar ile birleşme ve “Büyük Arnavutluk Devleti”ni kurma amacına yönelik
yaklaşımlar olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kosova’nın bağımsızlığını
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ilan etmesi, Makedonya için de bir güvenlik sorunu oluşturmaya başlamıştır.
Kosova’da örgütlenen UÇK da bu dönemde, Kosova ile Makedonya arasındaki sınırın
her iki tarafında da barınma, lojistik destek sağlama ve eylem yapma olanağına sahip
olabilmiştir307
Dönem itibariyle ayrıca, Kosova’dan Makedonya’ya sızan Arnavut gruplar ile
Makedonya güvenlik güçleri arasında, öncelikle Makedonya’nın kuzeybatısında
bulunan Tanusevtsi Köyü çevresinde ve ardından da Kosova sınırında yer alan
Kalkandelen’de çatışmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu çatışmalar Makedonya’yı
savaşın eşiğine getirmişti ki, buna göre Makedonya’da başlayan savaşın Kosova’da
tetiklendiği belirtilmektedir308
Makedonya’da çatışmaların başlamasına neden olan Arnavut grup kendisini
“National Liberation Army (NLA)” olarak tanımlamıştır. NLA’nın üyelerinin büyük
bir bölümünü ise, Makedonya’da yaşayan Arnavutlar ile UÇK’nın militanları
oluşturmuştur. Bu temelde NLA temel amaçlarının, Makedonya’da yaşayan
Arnavutların haklarının geliştirilmesini sağlamak olduğunu belirtmiştir. 19 Mart 2001
tarihi itibariyle de rapor edilen NLA’nın politik talepleri; Makedonya’daki Makedon
çoğunluk ile Arnavut topluluk arasındaki farklılıkların giderilmesi için uluslararası
arabuluculukta bulunulması, Arnavut kökenli nüfusun tam sayısının belirlenmesi,
Makedonya Anayasası’nın değiştirilmesi doğrultusunda Arnavutlara kurucu unsur
statüsü verilmesi ve hapishanelerde bulunan politik suçluların serbest bırakılması
olarak ifade edilmiştir. NLA’nın politik talepleri kapsamında ayrıca, Makedonya’nın
toprak bütünlüğünün bozulmasının istenmediğine, ancak federal devlet yapılanması
tesis edilmesinin istendiğine yer verilmiştir309
2001 yılının Şubat ayından Ağustos

ayına dek NLA, Makedonya güvenlik

güçleri ile çatışmaya devam etmiştir. Bu çatışmalar, AB öncülüğünde taraflar arasında
imzalanan “Ohri Çerçeve Anlaşması” ile son bulmuştur. Ohri Çerçeve Anlaşması’nın
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temel amacı, hem Arnavut toplumunun sorunlarının çözümlenmesini sağlamak hem
de Makedonya Devleti’nin üniter yapısını korumak olarak belirlenmiştir. Bu şekilde
Ohri Çerçeve Anlaşması ile Makedonya’nın federalizme yönelerek parçalanacağı
endişesi duyan Makedon çoğunluğun beklentilerinin karşılanması olası olabilmiştir310
Aynı şekilde Ohri Çerçeve Anlaşması, Makedonya’da yaşayan Arnavutların da
eşitlik taleplerinin gözetilmesini sağlamaya yönelik siyasi ve anayasal reformların
planlanmasını içermesi bakımından önemli görülmektedir. Ohri Çerçeve Anlaşması
kapsamında söz konusu edilen bu gelişmeler doğrultusunda da, 1991 Anayasası’nın
anlaşmada öngörülen değişiklikler çerçevesinde düzenlenmesi ile milli azınlıklara ve
özellikle de Makedonya’da yaşayan Arnavutlara belirli haklar tanınmıştır311
Ohri Çerçeve Anlaşması ile âdem – i merkeziyetçi bir Makedonya Devleti
kapsamında daha fazla etnik tanınma taahhüdüyle Arnavut kesiminin de silah bıraktığı
görülmektedir. Bu bağlamda da Makedonya’da yaşayan Arnavutlar, Makedonya
Parlamentosu’nda ve Makedonya Mahkemeleri’nde Arnavut Dili’ni kullanabilme
hakkı elde etmişlerdir. Aynı kapsamda “Makedonya Kanun Metinleri” de hem
Makedon Dili’nde hem de Arnavut Dili’nde yayımlanmaya başlanmış ve Arnavut
nüfusunun % 20’nin üzerinde olduğu bölgelerde eğitim ve sağlık hizmetleri ile bütçe
planlamaları Arnavut yerel yönetimlerin kontrolü altında gerçekleştirilmiştir.
Arnavutlara milli sembollerini kullanma hakkı tanınmış ve Makedon Ordusu’nun
yaklaşık

%

25’i

Arnavutlardan

oluşacak

şekilde

yeniden

düzenlemede

bulunulmuştur312
Sonuç olarak Arnavutların Ohri Çerçeve Anlaşması ile kazandıkları haklar,
standart azınlık haklarının ötesinde verilen haklar olarak değerlendirilmektedir. Zira
2001 yılı sonlarından itibaren Ohri Çerçeve Anlaşması kapsamında söz konusu edilen
hükümlerin uygulanması konusunda önemli adımlar atılmaya devam edilmiştir. Bu
doğrultuda 1990’lı yıllar itibariyle Makedonya ve Arnavutlar arasında gerginlik
yaşanmasına neden olan ve Arnavut Dili’nde eğitim veren Kalkandelen
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Üniversitesi’nin yasallaştırılması söz konusu olmuş ve Kalkandelen Üniversitesi
“Devlet Üniversitesi” statüsüne kavuşturulmuştur313
Bununla birlikte Makedonya’da yaşayan Makedonlar ve Arnavutlar arasındaki
ilişki yok denecek kadar azdır ve hatta bu iki grup arasında evlilik yapılmamasına özen
gösterilmektedir. “Uluslararası Kriz Grubu” tarafından 2000 yılı itibariyle
yayımlanmış olan 98 No’lu Rapor kapsamında da, Makedonlar ile Arnavutların çok
ayrı yönlere giden ve birbirlerinden tamamen ayrı yaşayan gruplar olduğu
değerlendirmesine yer verilmiştir. Bununla birlikte Arnavutlar Makedonya’da “sahte
demokrasi” olduğunu ve Makedonlar da Arnavutların “sahte kardeş” olarak
görüldüğünü ifade etmektedirler314
Uluslararası Kriz Grubu 98 No’lu Raporu’nda ayrıca, Kosova’nın bağımsızlığını
ilan etmesinin Makedonya açısından önemli sonuçları beraberinde getirdiği
belirlemesine yer verilmiştir. Bu doğrultuda Uluslararası Kriz Grubu’na göre,
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi Makedonya’da yaşayan Makedonlar ve
Arnavutlar arasında önemli fikir ayrılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zira
Makedonya’da yaşayan Arnavutlar Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesini
desteklemişlerdir. Makedonlar ise bu durumun, Arnavutların arasında da benzer bir
bölgesel istek yaratacağını savunmuşlardır. Aynı şekilde Kosova’nın bağımsızlığının
silahlı mücadele yoluyla kazanılması, Makedonya’da yaşayan Arnavut azınlık için de
örnek teşkil edebilecek bir durum olarak görülmüştür315
3.2.3. Sırbistan Bağlamındaki Sonuçları
1987 yılından itibaren Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti’nde güç kazanan
Miloseviç, Sırp Milliyetçiliği temelinde ülke içerisinde muhalefete baskın çıkmayı
başarmıştır. Bununla birlikte Miloseviç, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin
dağılması ve iç savaşa sürüklenmesi sürecinde etkin bir rol oynayan isim olarak
değerlendirilmektedir. Ancak 2000 yılı Ekim ayı itibariyle gerçekleştirilen Sırbistan
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Genel Seçimleri’nden Miloseviç yenilgi ile çıkmıştır. Bu durum ise, Sırbistan siyasi
hayatında yeni bir sayfanın açılmasına neden olan bir durum olarak görülmektedir316
2000 yılı sonları itibariyle Sırbistan’da söz konusu olan bu gelişmeler
doğrultusunda, dünya

ile

yeniden bütünleşme çalışmalarında bulunulmaya

başlanmıştır. Ancak ülke içerisinde aynı yönde gelişmeler sağlanamamış ve
Sırbistan’ın bölünmüş hali varlığını devam ettirmiştir. Zira Miloseviç Dönemi’nde söz
konusu olan “demokratik blok” ve “demokratik olmayan blok” şeklindeki siyasi
kutuplaşma bu dönemde de devam etmiş ve ülke bir anlamda “iki ayrı Sırbistan” olarak
gruplandırılmıştır317
İki ayrı kutba sahip Sırbistan’ın bir kutbunda, demokratik Sırbistan savusunda
bulunan ve Batı ülkeleri ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmayı önemseyen siyasetçiler
yer almaktadır. Ancak Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi, demokratik Sırbistan
savunusunda olan bu siyasetçiler arasında da çatışmalar ve bölünmeler yaşanmasına
neden olmuştur. Zira milliyetçi söylemleri de bulunan “Sırbistan Demokrat Partisi
(Demokratska Sranka Srbije – DSS)” Lideri Koştunitsa ile “Demokrat Parti
(Demokratska Sranka – DS)” Lideri Boris Tadiç arasındaki görüş ve hedef farklılıkları,
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte çok daha bariz hale gelmeye
başlamıştır318
Bu dönemde Başbakan olan Sırbistan Demokrat Partisi Lideri Koştunitsa,
Kosova’nın bağımsızlığını tanıyacak hiçbir AB Üyesi Ülke ile anlaşma
imzalanmayacağına yönelik açıklamada bulunmuştur. Koştunitsa tarafından yapılan
bu açıklama, Sırbistan – AB ilişkilerinin bir anlamda durma noktasına gelmesine
neden olmuştur. Bununla birlikte Koştunitsa’nın liderliğindeki Sırbistan Demokrat
Partisi’nden 7 bakan tarafından desteklenen ve Sırbistan’ın ancak toprak bütünlüğünü
sağlamak doğrultusunda AB’ye girebileceğini ya da AB’ye entegrasyonunun Kosova
olmadan olası olamayacağı savunusunu içeren bir “Deklarasyon” yayınlanmıştır. Bu
Deklarasyon Tadiç’in liderliğini yaptığı Demokrat Parti’ye mensup 15 bakan
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tarafından reddedildiği için, Başbakan Koştunitsa istifa etmiştir. Söz konusu
Deklarasyon Tadiç tarafından, Sırbistan’ın AB ile entegrasyonunu önlemeye yönelik
bir olarak değerlendirilmiştir319
11 Mayıs 2009 tarihi itibariyle Sırbistan’da gerçekleştirilen “Erken Genel
Seçim”in ardından Demokrat Parti ile Sosyalist Parti, Mirko Çverkoviç
Başkanlığı’nda bir “Koalisyon Hükümeti” kurmuştur. Ancak Koalisyon Hükümeti’nin
Başbakanı Mirko Çvetkoviç Yemin Töreni’nde yaptığı konuşmasında, Koalisyon
Hükümeti’nin önceliğinin Kosova’nın bağımsızlığının reddedilmesi olacağını
belirtmiştir. Bununla birlikte AB Sırbistan’dan, Kosova’nın bağımsızlığını tanımasını
istemiştir. Ancak Sırbistan Kosova’nın bağımsızlığını tanımamış ve bilakis
Kosova’nın bağımsızlığının tanınması konusunu ABD, AB, BM ve NATO ile pazarlık
politikası haline getirmiştir320
BM tarafından yayımlanmış olan “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi”nin ihlal edildiği gerekçesi ile 20 Mart 1993 tarihi
itibariyle Bosna – Hersek tarafından Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne karşı
Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan dava, 27 Şubat 2006 tarihi itibariyle görülmeye
başlanmıştır. Uluslararası Adalet Divanı tarafından davaya ilişkin 27 Şubat 2007 tarihi
itibariyle açıklanan Karar’da ise, Srebrenitsa Soykırımı’nın kimler tarafından
gerçekleştirildiğine yönelik net bir belirlemede bulunulmamıştır. Buna göre de
Srebrenitsa Soykırımı, bireysel ve dönem itibariyle Sırp Ordusu’nu yönetenler
tarafından gerçekleştirilen bir eylem olarak değerlendirilmiştir. Uluslararası Adalet
Divanı tarafından alınan bu Karar da neticesinde, Kosova’nın bağımsızlığını ilan
etmesine karşılık Sırbistan’a verilen bir ödün olarak yorumlanmıştır321
Kosova’nın bağımsızlığının önde gelen NATO Ülkeleri tarafından tanınmasına
karşın Sırbistan tarafından tanınmaması, NATO ile Sırbistan ilişkilerinin olumsuz
yönde etkilenmesine neden olmuştur. Hatta Kosova’nın bağımsızlığını ilan
etmesinden yaklaşık iki ay önce Sırbistan Parlamentosu, NATO ile ilişkilerin askıya
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alınmasına neden olan bir Karar yayımlanmıştır. Sırbistan Parlamentosu tarafından
yayımlanan bu Karar kapsamında; NATO’nun Kosova’nın bağımsızlığını ilan
etmesinden yana bir tavır alması dolayısıyla, 1999 yılı itibariyle Sırbistan’ın NATO
tarafından bombalanması ile Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi arasında güçlü
ilişkiler bulunduğuna yönelik savunular ortaya konulmaya çalışılmıştır322
Güney Sırbistan Arnavutları ile Kosova Arnavutları, kültürel ve ekonomik
açıdan birbirlerine büyük oranda benzerlik göstermektedirler. Zira hem Güney
Sırbistan Arnavutları hem de Kosova Arnavutları Arnavut Dili’nin “Gheg Lehçesi”ni
konuşmaktadırlar ve birbirleri ile yakın ilişkiler kurmayı önemsemektedirler. 1999 yılı
Haziran ayı itibariyle de Sırbistan sınırları içerisinde ve tüm Kosova sınırı boyunca
oluşturulan “Tampon Bölge”de, “UÇK Modeli” doğrultusunda örgütlenmiş olan
“Preşova, Medvedja ve Bujanovac Kurtuluş Ordusu (UÇPMB)” konuşlandırılmıştır.
Neticesinde UÇPMB; “Doğu Kosova” olarak adlandırılan Preşova Vadisi’ni
kurtarmaya yönelik olarak ve “Büyük Kosova Projesi”ni hayata geçirmek amacıyla,
söz konusu edilen bu bölgeyi Sırbistan hedeflerine yönelik düzenlediği saldırılar için
üs olarak kullanmaya başlamıştır. Ancak 2001 yılı Mayıs ayı itibariyle ABD’nin
arabuluculuğunda, Sırbistan Arnavutları ile Sırbistan arasında imzalanan barış
anlaşması doğrultusunda UÇPMB dağıtılmıştır323
2006 yılı Ocak ayı itibariyle Bujanovac Belediyesi, Preşova Belediyesi ile
Medvedja Belediyesi’nden 61 encümen tarafından, Preşova Vadisi’ne anayasal ve
bölgesel özerklik tanınması talebi ile bir bildiri yayımlanmıştır. Bildiri kapsamında;
Preşova Vadisi’nin Kosova ile özel ilişkiler kurmasına izin verilmesi ve hatta 1992
yılında gerçekleştirilen referanduma dayanarak Preşova Vadisi ile Kosova’nın
birleşmesine olanak tanınması ile Arnavutlara sağlık, kültür, eğitim, ekonomi ve kamu
alanlarında âdemi – i merkeziyetçilik talep edilmiştir. Sırbistan ise, Preşova Vadisi
Sorunu’nun demokratik yollarla çözülmemesi durumunda ikinci bir “Kosova Sorunu”
ile karşı karşıya kalınabileceğini savunmuştur324
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3.2.4. Yunanistan Bağlamındaki Sonuçları
Yunanistan 1920 yılı itibariyle Sevr Anlaşması kapsamında; Balkan Savaşı
sonrasında egemenliği altında bulunmaya başlayan Yanya Vilayeti’nde nüfusun büyük
bir bölümünü oluşturan, genel olarak Ortodoks olan ve azınlık anlamındaki Müslüman
Arnavutların varlığını kabul etmiştir. Tarihsel süreç içerisinde Yunanistan’ın bölgenin
demografik yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunması söz konusu olsa da,
Yunanistan’da halen önemli sayıda Arnavut azınlık yaşadığı belirtilmektedir. Bu
doğrultuda günümüz itibariyle Yunanistan’da yaşayan Arnavutlar, “Ortodoks
Arnavutlar (Arvanidesler)”, “Çamerya Arnavutları” ve “Yunanistan’a Göç Eden
Arnavutlar” olarak üç grupta değerlendirilmektedir325
Arvanidesler, Yunanistan tarafından asimile edilmeye çalışılan azınlık grup
arasında değerlendirilmektedir. Çamerya Arnavutları ise tarihsel süreç içerisinde
soykırıma uğratılmış ve 1944 yılına dek çoğunluk konumunda bulundukları Çamerya
Bölgesi’nden etnik temizlik anlayışıyla uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde
Yunanistan’a göç eden Arnavutlar kapsamında yer alan Arnavut kökenli göçmen
işçilere karşı da olumlu yaklaşımlar sergilenmediği ifade edilmektedir326
Yunanistan, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılması ile gündeme gelen
kaos ortamına hazırlıksız yakalanmış bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Bu
nedenle de Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin parçalanması süresinin, en fazla
Yunanistan’ı

rahatsız

ettiği

belirtilmektedir.

Zira

bir

tarafta

Makedonya

Cumhuriyeti’nin kurulması ile “Büyük Arnavutluk” söylemleri gündeme gelmeye
başlamış, diğer taraftan da tarihsel kökleri itibariyle Türkiye’nin Balkanlar’da daha
fazla söz hakkına sahip olmaya başlaması günde gelmiştir. Bu gelişmeler de
neticesinde, Soğuk Savaş Dönemi boyunca “Doğu – Batı Kutbu” kapsamındaki düzen
içerisinde bölgeye dönük bir dış politika izleyen Yunanistan’ın politik yaklaşımlarını
alt üst etmiştir327
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Bu gelişmeler doğrultusunda Yunanistan; Bosna’nın bağımsızlığının tanınması
konusunda olduğu gibi, Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasında da Batı ülkeleri ile
farklı taraflarda yer almayı tercih etmiştir. Bununla birlikte Yunanistan’ın Kosova’nın
bağımsızlığı konusundaki tutumunun uluslararası hukukun uygulanmasına yönelik
anlayışından değil, bilakis pragmatist bir yaklaşım içerisinde olmasından
kaynaklandığı belirtilmektedir328
Yunanistan bölgede söz konusu olabilecek sınır değişikliklerinin kendisini de
etkileyebileceği noktasından hareketle, AB Ülkeleri’nden farklı olarak Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu
belirtmiş ve Sırbistan’ı her koşulda desteklemeye devam edeceğine yönelik
açıklamalarda bulunmuştur. Yunanistan ile Sırbistan arasında iyi ilişkiler kurulmasına
özen gösterilmesinin arka planında ise, tarihsel bağlar yer almaktadır. Bu gelişmeler
doğrultusunda Yunanistan kamuoyu da, hem Bosna’da hem de Sırbistan’da yaşayan
Ortodoks Sırpları desteklemiştir329
Yunanistan ayrıca, Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) için de emsal teşkil edebileceğinden endişe duymuştur. Aynı
şekilde Yunanistan sınırları içerisinde yaşayan ve uzun yıllar varlıkları sistematik bir
şekilde reddedilen Arnavutların da bazı haklar talep edebilecekleri anlayışı ile
Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıkılmıştır. Bu doğrultuda da Yunanistan;
Kosova’nın bağımsızlığını elde etmesinin ardından Arnavutluk ile birleşmesi
doğrultusunda batısında güçlü bir devlet oluşabileceği ihtimaline karşılık,
Balkanlar’da ve özellikle de Arnavutluk’ta yaşayan radikal İslamcı akımları
desteklemeye özen göstermiştir. Bu şekilde de, AB’nin Müslümanlara karşı cephe
alması sağlanmaya çalışılmıştır330
Bununla birlikte Yunanistan; sürekli sorun yaşadığı Makedonya, Bosna ve
Arnavutluk’un Türkiye ile “İslam Ekseni” kapsamında iyi ilişkiler geliştirmesini
önlemek amacıyla, Rusya ve Sırbistan’ı da içine alan bir “Ortodoks Ekseni” oluşturma
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ülkeleri ile bağlantısını Sırbistan üzerinden güvence altına almayı, bölgedeki
Arnavutları olabildiğinde elimine etmeyi ve Balkanlar’daki siyasi ağırlığını artırmayı
hedeflemiştir331
3.2.5. Karadağ Bağlamındaki Sonuçları
Karadağ,

Yugoslavya

Federal

Cumhuriyeti’nin

dağılmasının

ardından

Sırbistan’a bağlı kalmayı tercih eden tek ülke olma niteliğine sahiptir. Sırbistan’ın
denize çıkışını sağlayan tek ülke olması nedeniyle de, Sırbistan tarafından önemli bir
ülke olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte süreç içerisinde Karadağ;
Sırbistan’ın Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ile ilgili olarak Uluslararası Savaş
Suçları Mahkemesi ile yeterli işbirliği kurmaması, nüfusunun Müslüman olan
kesiminin Sırbistan otoritesi altında yaşamayı istememesi ve AB Üyelik sürecinin
aksamaması gibi nedenlerle, 21 Mayıs 2006 tarihi itibariyle Sırbistan’dan ayrılmaya
ilişkin bir halkoylaması düzenlemiştir. Halkoylaması sonucunda, AB tarafından koşul
olarak belirlenen % 55 barajı çok küçük bir oranla aşılmış ve Karadağ bağımsızlık
kararı almıştır332
Kosova’nın bağımsızlığını

ilan etmesi

de, Karadağ’ın bağımsızlığını

kazanmasında Arnavut oyların önemli olması dolayısıyla, Sırbistan’dan farklı bir
bakış açısı kapsamında değerlendirilmiştir. Bu temelde Karadağ Başbakanı Milo
Çukanoviç; Kosova’nın bağımsızlığının tanınması sürecinin Karadağ tarafından
yakından izlenmeye devam edeceğini belirtmiş ve neticesinde de Kosova konusunda
başkalarının çıkarlarına göre hareket etmek zorunda olmadıklarını bilmek
doğrultusunda, sadece Karadağ’ın çıkarlarına uygun bir karar verilmesine özen
gösterileceğini ifade etmiştir333
Karadağ Başbakanı Milo Çukanoviç tarafından yapılan bu açıklamada, daha çok
ABD’nin ve AB’nin konu ile ilgili yaklaşımlarının etkili olduğu belirtilmektedir. Zira
hem ABD hem de AB, Kosova’nın bağımsızlığının Karadağ tarafından tanınmasını
331
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arzu ettiklerini açıklamışlardır. Neticesinde de 10 Ekim 2008 tarihi itibariyle Karadağ
Kosova’nın bağımsızlığını tanıdığına yönelik açıklamada bulunmuştur334
Ancak Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Karadağ Arnavutlarının
taleplerinin gözetilmemesine neden olmuştur. Bu dönemde Karadağ Arnavutları
Karadağ Yönetimi’nden; Arnavutların yaşadıkları bölgelerde yerel yönetimlerdeki
yetkilerinin artırılmasını, Arnavutça’nın resmi dil olarak kullanılmasına izin
verilmesini, uluslararası hukuka uygun olması doğrultusunda Karadağ Anayasası’nda
azınlık haklarının tümüyle garanti altına alınmasını ve “İki Meclisli Parlamento
Sistemi”ne geçilmesini talep etmişlerdir. Bu bağlamda da Karadağ Arnavutları
Karadağ’ın bağımsız olmasından daha çok; Karadağlı Arnavutlara haklarının
verilmesinin ve Arnavutlara Karadağ siyasi ve ekonomik yaşamında daha fazla söz
hakkı tanınmasının çok daha önemli görüldüğünü ifade etmişlerdir335
Ancak Karadağ, “Büyük Arnavutluk” idealini göz önünde bulundurmak
doğrultusunda Karadağ Arnavutlarına talep edilen hakları tanımamıştır. Aynı şekilde
Karadağ Arnavutlarının

Karadağ Anayasası’nda

yapılmasını

talep ettikleri

değişiklikler de Karadağ Yönetimi tarafından reddedilmiştir. Zira Karadağ Yönetimi,
Karadağ Arnavutlarına tanınacak haklarla uzun vadeli mücadelelere neden
olunabileceğini savunmuştur. Bu durum ise öncelikli olarak, Kosova’nın
bağımsızlığını ilan etmesinin de etkili olduğu belirtilmektedir336

İrge, Nadire. F, Balkanlarda jeopolitik bölünmeler ve Türkiye. Uluslararası Balkan Kongresi –
21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği Kongresi
Bildiriler Kitabı: 28 – 29 Nisan. Editör: Çomak, H. ve Sancaktar, C., Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
2011, s. 221.
335
Özlem, (2009), a.g.e. s. 5.
336
İrge, (2011), a.g.e. s. 223.
334

116

SONUÇ
Balkanlar, tarihsel süreç içerisinde bölgeye yönelik söz konusu edilen istilalar
ve göçler doğrultusunda, etnik açıdan dünyanın en karışık bölgelerinden biri olma
özelliğine sahiptir. Bununla birlikte Balkanlarda yaşayan her etnik köken, kendisini
konumlandırdığı toprakların sahibi olduğunu savunmakta ve bu kapsamdaki tezini de
tarihsel dayanaklarla kanıtlamaya çalışmaktadır. Oysa Balkan tarihi, tek bir etnik
kökenin tarihini içeremeyecek denli büyük nüfus hareketlerine tanıklık etmiş bir
tarihtir. Bu temelde büyük çalkantılara sahne olan Balkanların en istikrarlı ve sakin
dönemini, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde yaşadığı görülmektedir. Balkanlarda
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ne duyulan bu özlemin, özellikle 1990’lı yılların
başları itibariyle gündeme gelen “Pax Ottoman” anlayışı ile kendisini ortaya koymaya
başladığı söylenebilir.
Balkanlarda Osmanlı İmparatorlu Dönemi’nin ardından söz konusu olmaya
başlayan savaşların ve çatışmaların İkinci Dünya Savaşı sonrasında kısa süreliğine de
olsa durduğu görülse de, Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile birlikte çalkantılı
dönemin tekrar ve çok daha şiddetli bir şekilde kendisini göstermeye başladığı
görülmektedir. Örneğin; Yugoslavya’da halkın bir bölümü İkinci Dünya Savaşı’nda
Nazi işgaline karşı savaşmaktayken, bir kısmı da Nazilerle işbirliği içerisinde
katliamlara taraf olmayı tercih etmiştir.
Aynı şekilde Tito liderliğindeki Partizan Hareketi kapsamında ve Batı
ülkelerinin de desteği ile Yugoslavya’da Sırp Çetnik Hareketi’ne ve Hırvat Ustaşa
Hareketi’ne karşı savaşılırken, Hırvat Ustaşa Hareketi’nin işbirliği içerisinde olduğu
Nazilere karşı da savaşılmış ve galip gelinmiştir. Tito liderliğindeki Yugoslavya,
İkinci Dünya Savaşı sırasında söz konusu edilen katliamların üzerini kapatmaya
çalışmıştır. Bu temelde dönem itibariyle gündeme gelen milliyetçi akımları da,
kardeşlik ve birlik söylemleri ve Yugoslavya üst kimliği savunusu ile engellenmeye
çalışılmıştır.
Soğuk Savaş Dönemi’nde “Sosyalist Pazar Ekonomisi” kapsamındaki
politikaları uygulayan Yugoslavya, bu dönemde kapitalist bloğun önde gelen
devletleri tarafından Doğu Bloğu’na karşı kullanılmıştır. Dönem itibariyle
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Yugoslavya; Tito’nun güçlü siyasi kişiliği sayesinde dış politikada kendisini
“Bağlantısızlar Hareketi”nin öncüsü olarak kendisini konumlandırmış, iç politikada da
milliyetçilik hareketlerini tanınan özerkliklerle dengede tutmaya çalışmıştır. Ancak
Tito’nun ölümünün ve Doğu Bloğu’nun çökmesinin ardından Yugoslavya’da
milliyetçilik hareketleri yeniden yükselişe geçmeye başlamıştır. Özellikle Birinci
Yugoslavya Dönemi’nde kendilerini Yugoslavya’nın ayrıcalıklı unsuru olarak gören
Sırplar, diğer cumhuriyetler üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıştır. Sırplar
tarafından söz konusu edilen bu yaklaşımlar, zaten çok hassas dengeler üzerine
kurulmuş olan Yugoslavya’da dengelerin bozulmaya başlamasına neden olmuş ve
neticesinde de Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılması sürecinin bir anlamda
önü açılmıştır.
Mikro milliyetçilik akımlarının, Tito Dönemi sonrasında Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti yetkilileri tarafından körüklendiği görülmektedir. Bu durum ise,
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içerisindeki etnik gerginliklerin üst düzeye
ulaşmasına neden olmuştur. Yugoslavya’da yaşanan etnik gerginlikler içerisinde
Kosova Sorunu’nun ise özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Zira nüfusunun
neredeyse tamamına yakını Arnavutlardan oluşan ve Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nin en geri kalmış bölgeleri arasında yer alan Kosova, Yugoslavya’da
yaşanan ekonomik çıkmazları en fazla hisseden cumhuriyet olarak görülmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda 1981 yılı itibariyle bölgede yaşanmaya başlayan
sorunlar, farklı boyutlar kazanarak günümüze dek varlığını devam ettirmiştir. Bu
temelde de Kosova Sorunu’nun, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılması
sürecini başlatan önemli bir sorun olduğu düşünülmektedir. Zira Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nde Tito Dönemi sonrasında ilk kez Kosova’da kendisini ortaya
koymaya başlayan etnik gerginlik temelli sorunlar, süreç içerisinde diğer
cumhuriyetlere de yansımış ve neticesinde de Yugoslavya’nın dağılması kaçınılmaz
hale gelmiştir.
Kosova Sorunu temelde, Balkanların “Sırp Milliyetçiliği” ve “Arnavut
Milliyetçiliği” anlamında iki büyük milliyetçi projenin çatışma alanı olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda Kosova’da da, “Büyük Sırbistan” hayaline sahip
Sırp milliyetçilerinin ve “Büyük Arnavutluk” hayaline sahip Arnavut milliyetçilerinin
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çatışmaları etkili bir şekilde yaşanmıştır. Kosova’da Sırp milliyetçileri ile Arnavut
milliyetçileri arasında yaşanan bu sorunlar ise uluslararası toplum tarafından,
Balkanlarda

söz

konusu

olan

Arnavut

Sorunu’nun

bir

parçası

olarak

değerlendirilmiştir.
Kosova’da Sırbistan Yönetimi tarafından söz konusu edilen antidemokratik
uygulamalar ve Arnavut sivillere uygulanan şiddet doğrultusunda, ABD bölgeye
yerleşme olanağına sahip olmuştur. Bu şekilde ABD, Soğuk Savaş Dönemi’nin
ardından kendisini rakipsiz görmesi temelinde bölgeye yerleşmek için uygun bir fırsat
bulduğunu düşünmeye başlamış ve bu şekilde Rusya’yı da kontrol edebileceğine
kanaat getirmiştir. Bu anlayışla ABD, Hazar Havzası’ndan batıya uzanan enerji
yollarını güvence altına alabilmek için NATO’nun öncüsü olarak “Kosova
Müdahalesi”ni gerçekleştirmiştir. ABD, NATO aracılığı ile Kosova’da devlet
kurumlarının gelişmesini sağlamış ve gelişmeler doğrultusunda bağımsızlığını ilan
eden Kosova’yı da ilk tanıyan devlet olmuştur. AB Kosova’nın bağımsızlığını tanıma
konusunda bölünmüş bir görüntü sergilemekle birlikte, genel olarak Rusya’ya karşı
ABD tarafında yer almayı tercih etmiştir.
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Rusya ile ABD’nin karşı karşıya
gelmelerine neden olmuştur. Zira Rusya, tek kutuplu dünya düzenine karşı çıkmak ve
ABD’nin NATO’yu kullanarak kendisini çevrelemesini tehdit olarak algılaması
temelinde Kosova’nın bağımsızlığını tanımamıştır. Bu bağlamda Rusya, Batı
ülkelerinin kendi çıkarlarına uygun küçük devletler yaratması adına etnik hareketlerin
desteklenmesine karşı olduğunu ifade etmiş ve konu ile ilgili olarak uluslararası
eğilimlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. Rusya tarafından söz
konusu edilen bu yaklaşım, Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin aynı zamanda
Rusya’daki ayrılıkçı hareketlere de örnek olacağının düşünülmesi bakımından ısrarla
dile getirilmiştir.
Bu gelişmeler doğrultusunda bağımsızlığını ilan eden Kosova, Balkanlardaki
ikinci Arnavut Devleti olmuştur. Bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ise,
Kosova’nın ne denli bağımsız olacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Bu süreçte
Kosova, Sırbistan tarafından önerilen “geniş özerklik” yaklaşımını kabul etmemiş ve
Batı ülkeleri tarafından kendisine sunulan “şartlı bağımsızlık” yaklaşımını
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benimsemiştir. Bu nitelikteki gelişmeleri içermesi bakımından Kosova’nın
bağımsızlığını ilan etmesi bir milat olarak kabul edilmektedir.
Kosova bağımsızlığını ilan etmiş olsa da, bağımsızlık ilanı Kosova Sorunu’nun
çözümlenmesi için yeterli olmamış, Balkanlarda etnik problemlerin çok daha içinden
çıkılmaz bir hal almasına neden olmuştur. Zira Balkanlarda birçok ülke farklı etnik
kökenlere sahip topluluklar barındırmaktadır ve Soğuk Savaş Dönemi sonrasında
zaten

etkisi

hissedilmeye

başlayan

milliyetçilik

akımlarının,

Kosova’nın

bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte çok daha etkili olmaya başlayacağı düşünülür
hale gelmiştir.
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