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Kosova, Güney Osetya, Abhazya ve Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti Örneklerinde Kendi Kaderini
Tayin Etme Hakk›n›n De¤erlendirilmesi
ce ilkesi olan devletlerin toprak bütünlü¤ü ilkesi ile BM anlaflmas›nda yer alan bir ilke olarak SDR’in ba¤daflt›r›lmas› yöntemi 1970
tarihli devletler aras›nda dostça iliflkiler ve iflbirli¤i bafll›¤›n› tafl›yan
BM genel kurulu karar›nda öngörülmüfltür. Bu karara göre SDR’nin
toprak bütünlü¤ü korunarak “iç SDR” olarak etnik gruplara genel
iradeye kat›lma ve yine her etnik grubun kendi dini, etnik, kültürel
özelliklerinin korunmas›na yönelik yetkiler verilerek (olana¤› verilerek) kullan›lmas› mümkündür. Bu olanaklar›n sa¤lanmamas› özellikle ayr›mc›l›k, insan haklar› ihlâlleri, söz konusu etnik grubun varl›¤›n›n tehlikeye girmesi, adil olmayan yönetim durumlar›nda nihai
çare olarak (ultima ratio) “iç SDR”nin “d›fl SDR”ye dönüflmesi söz
konusu olmaktad›r. Bu durumlarda farkl› etnik gruplar›n bir arada
yaflama (koexistenz) flans›n›n kalmad›¤›, devletin ifllevini kaybetti¤i varsay›larak ba¤›ms›zl›k, baflka bir devletle birleflme veya baflka
bir devlete kat›larak SDR’i kullanabilmesi söz konusu olabilmektedir.

Prof. Dr. A. Füsun Arsava
At›l›m Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
SDR uluslararas› hukukta dinamitlerle yüklü bir kavram olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Gerçekten SDR birinci dünya savafl›na neden
olan milliyetçilik prensibinin dayana¤› olmufl, savafl ertesinde de
Avrupa siyasi co¤rafyas›n› de¤ifltirmifltir. SDR’nin uluslararas› belgelere ilk kez BM fiart’› ile girdi¤i görülmektedir. BM fiart›’n›n de¤iflik maddelerinde yer alan (1,55,73,76) SDR, BM bünyesinde yap›lan ikiz anlaflmalar olarak isimlendirdi¤imiz Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleflmesi’nin, Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin 1.maddelerinde, BM Genel Kurulunun 1960 tarihli sömürge yönetimindeki toplumlara ba¤›ms›zl›k verilmesi hakk›ndaki deklarasyonda, 1970 tarihli devletler aras›nda dostça iliflkiler ve iflbirli¤i deklarasyonunda, Uluslararas› Adalet Divan›n›n 1971 ve 1975
tarihli istiflari mütalâalar›nda, uluslararas› iliflkileri yönlendiren
prensip olarak AG‹T belgelerinde ve nice baflka örne¤in iki Almanya’n›n birleflmesine esas olan 2+4 anlaflmas›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Tek tarafl› ba¤›ms›zl›k ilân› mevcut devletin r›zas› d›fl›nda gerçekleflen bir durum olmas› nedeniyle uluslararas› hukukta tart›flmal›
ve devletlerin tan›nmas› konusunu gündeme getiren bir konudur.
BM Güvenlik Konseyi toprak bütünlü¤ü ilkesi ›fl›¤›nda tek tarafl›
ba¤›ms›zl›k ilânlar›n› uluslararas› hukuka uygun görmemektedir.
BM Güvenlik Konseyi buna uygun olarak SDR’in etnik gruplar taraf›ndan ayr› ayr›, ba¤›ms›z olarak kullan›lma iddias›n›n gündeme gelece¤i örneklerde toprak bütünlü¤ü ilkesini vurgulamaktad›r.
K›br›s bu çerçevede gündeme gelen örneklerden birini oluflturmaktad›r. K›br›s 1960’da K›br›s Cumhuriyeti olarak uluslararas› camiada bir devlet olarak yerini alm›flt›r. 1960 K›br›s Cumhuriyeti
SDR’›n birlikte kullan›lmas›n›n somut örneklerinden birini oluflturmufltur. ‹ki halk›n ayr› ayr› SDR kullanarak adan›n bölünmesi yerine, ayn› devletin çat›s› alt›nda iki halk›n genel iradeye kat›lmas› ve
yine kendi etnik, dini, kültürel konular› bak›m›ndan muhtar yetkiler
kullanmas› kabul edilmifltir. SDR’nin birlikte kullan›lmas›n› öngören bu model bir “ortakl›k” devleti olarak isimlendirilmifltir.

SDR prensibinin uygulanmas›nda en önemli sorun kimlerin halk
olarak kabul edilece¤i, SDR istinat ederek kendi kaderini tayin etme hakk›n› iddia edebilece¤i konusudur. 1960 tarihli sömürge toplumlar›na ba¤›ms›zl›k verilmesi hakk›ndaki BM Genel Kurul karar›,
yabanc› bir yönetime tâbi olan toplumlar›n SDR’e istinat edebilmesini kabul etmifltir. Gerçekten de 1960 sonras› sömürgeler tasfiye
olmaya bafllam›flt›r. Sömürge toplumlar› söz konusu bu deklarasyona istinat ederek uluslararas› camiaya ba¤›ms›z birer devlet olarak kat›lm›fllard›r. Yabanc› yönetime tâbi toplumlar›n yan› s›ra günümüzde SDR a¤›rl›kl› olarak ülke s›n›rlar› içinde yaflayan farkl› etnik gruplar taraf›ndan iddia edilmektedir. BM anlaflmas›n›n en yü-

Adadaki nüfusun a¤›rl›¤›n› oluflturan Rumlar›n, say›sal anlamda
az›nl›k oluflturan Türklerin genel iradede söz sahibi olmas›n› kabullenmemesi sonucu bu ortakl›k devleti üç y›l içinde ifllevini kaybetmifltir. Bundan sonraki insan haklar› ihlâlleriyle dolu, koexistenz’in
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art›k devam etmesinin mümkün olmad›¤› geliflmeler 1960 devletinin ifllevini kaybetmesi sonucunu do¤urmufl ve K›br›s Cumhuriyetinden d›fllanan K›br›s Türklerinin 1983’te kendi ba¤›ms›z devletlerini ilân etmesine yol açm›flt›r. Bu tablo iç SDR’nin d›fl SDR’e dönüflmesinin hangi koflullarla ortaya ç›kt›¤›n› gösteren somut bir örnektir. KKTC’nin ilân›n›n hemen ertesinde BM Güvenlik Konseyi
1983’te 541 ve 1984’te 550 say›l› karar›n› alarak, 1960 K›br›s
Cumhuriyetinin toprak bütünlü¤ünün alt›n› çizerek, uluslararas› camiaya KKTC taraf›ndan ilân edilen ba¤›ms›zl›¤›n tan›nmamas› ça¤r›s›n› yapm›flt›r.

S›rbistan’›n toprak bütünlü¤ünün alt›n› çizerek (ayn› K›br›s’la ilgili
541 ve 550 say›l› kararlarda oldu¤u gibi), Kosova’da Kosova özerk
yönetiminin yetkilerinin ihyas›n› da temin edecek geçici bir BM yönetimi oluflturulmas›n› ve yine NATO yönetiminde uluslararas› askeri bir gücün Kosova’n›n iç ve d›fl savunmas›ndan sorumlu olmas›n› karara ba¤lam›flt›r. 1999’dan 17 fiubat 2008’e kadar geçen
sürede Rusya, ABD ve AB’den oluflan Kosova Troika’s›n›n çal›flmalar› Kosova sorununun çözümüne katk› yapamam›flt›r. BM Genel
Sekreteri 2005’te Kosova’n›n nihai statüsünde BM’in inisiyatif kullanmas›n› teminen Ahtisari’yi özel temsilci olarak görevlendirilmifltir. Ahtisari haz›rlad›¤› Kosova plân›n› 2007’de sunmufltur. Uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in Kosova’n›n koflullu ve gözetime tâbi flekilde ba¤›ms›zl›¤›n› gerektirdi¤ini öngören Ahtisari plân› Rusya Federasyonu taraf›ndan BM Güvenlik Konseyinde S›rbistan’›n toprak
bütünlü¤ünün alt›n› çizen 1244 say›l› Güvenlik Konseyi karar› ›fl›¤›nda reddedilmifltir.

KKTC’ni flimdiye dek sadece Türkiye Cumhuriyeti tan›m›flt›r. Uluslararas› Hukukta tan›nmaya devleti oluflturan bir unsur karakteri
verilmemektedir. Tan›nma Uluslararas› Hukukta saptay›c› bir iflleve sahip olarak kabul edilmektedir. Uluslararas› hukuk uluslararas› camiada yer alan mevcut devletlere devlet oldu¤unu iddia eden
bir entitenin ortaya ç›kt›¤› durumlarda de¤erlendirme yapmalar›n›
mümkün k›lan takdir haklar›n› kullanma olana¤› vermektedir.
Uluslararas› camiada yer alan mevcut devletler ünlü hukukçu Georg Jellinek’in ortaya att›¤› ve bugün halâ geçerlili¤ini koruyan üç
element teorisi ›fl›¤›nda (üç element teorisi 1933 tarihli Montevideo
deklarasyonunda, Milletler Cemiyeti döneminde Mandalar Komisyonu taraf›ndan ve son olarak 1991 tarihli Badinter Komisyonu taraf›ndan teyit edilmifltir) devleti oluflturan üç unsurun, yani insan toplulu¤u, ülke ve egemenlik kriterlerinin yerine gelip gelmedi¤ine, etkin bir otoritenin mevcut olup olmad›¤›na ve etkin otoritenin kamu
düzenini kurmak ve devam ettirme ehliyetinin olup olmad›¤›na bakarak bir de¤erlendirme yaparak, takdiren ortaya ç›kan entiteyi tan›ma veya tan›mama hakk›n› kullanma imkân›na sahiptir. Tüm kriterleri tamamlad›¤› halde tan›nmayan devletler oldu¤u halde, kriterleri tamamlamad›¤› halde tan›nan devletler de bulunmaktad›r.
Kriterlerin tamamlanmamas›na ra¤men erken tan›ma durumlar›nda iç ifllere müdahale sorununun gündeme geldi¤inin de göz ard›
edilmemesi gerekmektedir. Bu durum hukuki sonuçlar› olan tek
tarafl› siyasi bir irade beyan› olarak tan›mlanan tan›ma iflleminin
Uluslararas› Hukukta siyasi bir araç olarak kullan›ld›¤›n› ortaya
koymaktad›r.

Bundan sonraki geliflmeler oldukça h›zl› olmufl ve Kosova tek tarafl› olarak 1244 say›l› karar› ve Ahtisari plan›n› kabul etti¤ini dile
getirdi¤i bu deklarasyonla tek tarafl› olarak 17 fiubat 2008’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilân etmifltir. Ba¤›ms›zl›k ilân› derhal ABD, arkas›ndan
Türkiye ve günümüzde 40’› aflk›n devlet taraf›ndan tan›nm›flt›r.
Kosova konusunda ortaya ç›kan en önemli sorun 1244 say›l› Güvenlik Konseyi karar›nda alt› çizilen S›rbistan’›n toprak bütünlü¤ü
ilkesine ra¤men Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›larak, SDR’›n ba¤›ms›zl›k modeli fleklinde kullan›lmas›d›r. BM anlaflmas› uluslararas›
bar›fl ve güvenli¤in korunmas› sorumlulu¤unu Güvenlik Konseyi’ne
vererek, Güvenlik Konseyi’nin BM anlaflmas›n›n VII. bölümü muvacehesinde ba¤lay›c› kararlar almas›n› kabul etmifltir. Güvenlik
Konseyi’nin VII. bölümüne göre ald›¤› kararlar befl büyüklerin veto
yetkisine sahip oldu¤u konulara iliflkindir. Rusya Federasyonu Ahtisari plan›n› kabul etmeyerek 1244 say›l› karar›n devam›n› teminat
alt›na alm›flt›r. 1244 say›l› karar, karar metninin de özellikle vurgulad›¤› üzere Güvenlik Konseyi baflka türlü karar al›ncaya kadar
geçerlili¤ini sürdürecektir. Bu çerçevede 1244 say›l› güvenlik
Konseyi karar›na ra¤men Kosova’n›n tek tarafl› ba¤›ms›zl›k ilân›na
destek olmak üzere Uluslararas› Hukuk doktrininde çözüm aray›fllar›na giriflildi¤i görülmektedir. Üzerinde durulan hususlardan bir
tanesi Güvenlik Konseyi’nin uluslararas› camiada yer alan devletlerin tan›ma tasarruflar›n› engelleme yetkisinin bulunmamas›d›r.
Uluslararas› Hukuk tan›ma yetkisini uluslararas› camiada yer alan
devletlerin takdirine b›rakm›flt›r. Devletler “etkinlik” kriteri ›fl›¤›nda etkin olan tan›n›r prensibine istinaden tan›ma tasarruflar›n› siyasi bir araç olarak kullanmaktad›r. Kosova gerçekten etkin bir
otorite midir? Bu etkinli¤in ne 1999 Güvenlik Konseyi karar› sonras›, ne de 17 fiubat 2008 sonras› Uluslararas› Hukukun kriterleri
›fl›¤›nda söz konusu olmad›¤› aç›kt›r. Etkinlik kriterinin yerine ge-

Buradan Kosova örne¤ine geçti¤imizde Kosova’n›n 17 fiubat
2008’de ba¤›ms›zl›¤›n› tek tarafl› olarak ilân etti¤ini görüyoruz.
Kosova 17 fiubat 2008’e kadar Uluslararas› Hukuk ve S›rbistan
anayasas› ›fl›¤›nda S›rbistan’›n toprak bütünlü¤ü içinde yer alan
muhtar bir bölgeydi. Kosova’ya 1974’te verilen muhtariyetin
1989’da geri al›nmas› Arnavutlar ve S›rp’lar aras›nda sürtüflmeyi
bafllatm›fl ve bu sürtüflme yo¤unlaflarak insan haklar› ihlâlleri ve
etnik temizli¤e kadar varm›flt›r. 1999’da Kosova’ya NATO müdahalesi cereyan etmifl ve bunun ertesinde de 1999’da BM Güvenlik
Konseyi toplanarak 1244 say›l› karar› alm›flt›r. 1244 say›l› karar
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tirilmemesine ra¤men Kosova’n›n tan›nmas›, Sezession (ayr›lma)
durumlar›nda tan›ma tasarrufunun inflai bir sonuç do¤urarak tan›nan entiteyi uluslararas› sisteme entegre etmek yoluyla toprak bütünlü¤ü iddialar›na son verme amac› güttü¤ü aç›kt›r. Güvenlik Konseyi kararlar›n›n Kosova örne¤inde görüldü¤ü gibi tan›may› engelleyici bir ifllevi olmad›¤› kabul edilmektedir. Güvenlik Konseyi’nin
ayr›ca bir yarg› organ› gibi de¤erlendirme yaparak kimi devletleri
meflru, kimi devletleri de gayri-meflru ilân etmesi de Uluslararas›
Hukuka uygun de¤ildir. Uluslararas› Hukukun gözünde devletlerin
oluflumu tarihi, siyasi, sosyolojik bir olgu olarak aç›klanmaktad›r.
Uluslararas› hukuk ortaya ç›kan etkin otoritenin ne flekilde ortaya
ç›kt›¤›yla ilgilenmemektedir. Güvenlik Konseyi’nin uluslararas› camiaya yeni kat›lan kimi devletleri gayri-meflru ilân etmesi yetki afl›m›d›r. Bütün bu tezlerin ötesinde üzerinde durulan en önemli hususun ise, Güvenlik Konseyi kararlar›n›n da di¤er tüm Uluslararas›
Hukuk normlar› gibi dinamik yorum tekni¤ine göre yorumlanmas›
gereklili¤idir. Uluslararas› Hukuk, uluslararas› iliflkileri düzenleyen
bir hukuk olarak, uluslararas› iliflkilerdeki dinamizmi takip etmek
zorundad›r. 1244 say›l› karar›n al›nd›¤› 1999 ile ba¤›ms›zl›¤›n ilân
edildi¤i 2008 aras›nda çok fley de¤iflmifltir. Yap›lan çözüm giriflimleri sonuç vermemifltir. 1244 say›l› karar›n S›rbistan’›n toprak bütünlü¤ünü vurgulayan düzenlemesinde ›srar etmek befl büyüklerin
Güvenlik Konseyi’nde kararlar› bloke etmesine göz yumulmas›, dolay›s›yla Kosova sorununun çözümünün engellemesine yol açmak
anlam›n› tafl›r. Güvenlik Konseyi kararlar›n›n ba¤lay›c›l›¤› kabul
edilmekle beraber, t›kan›klar›n dinamik yorumla afl›lmas› gerekmektedir. Bütün bu üretilen tezlerin KKTC’nin tan›nmas› giriflimleri çerçevesinde kullan›lmas› mümkünken gündeme gelmemesi nedenlerini özellikle uluslararas› camian›n Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›na
verdi¤i destekte ve Kosova’l›lar›n ba¤›ms›zl›k konusundaki kararl›klar›nda aramak gerekmektedir.

rasyonu devlet baflkan› Medvedev 1999’da NATO hangi misyonla
Kosova’ya girmiflse, kendilerinin de ayn› misyonla, yani insani müdahale amac› ile Güney Osetya ve Abhazya’ya girdiklerini ifade
ederek, nas›l ki Kosova’l›lar›n Miloseviç’in yapt›klar›ndan sonra
S›rplarla bir arada yaflamas› mümkün olmam›flsa, Osetlerin ve Abhazya’l›lar›n da fiakasvilli’nin yapt›klar›ndan sonra Gürcülerle bir
arada yaflamas›n›n mümkün olmad›¤›n›n alt›n› çizmifltir. Savafl esnas›nda 1500 Oset ölmüfl, 38.000 kifli göçmen durumuna gelmifltir. Sarkozy’nin giriflimleriyle yap›lan ateflkes anlaflmas›n› takip
eden günlerde, 25 A¤ustos 2008’de Rusya Federasyonu Güney
Osetya ve Abhazya’n›n tek tarafl› ba¤›ms›zl›k ilân›n› tan›m›flt›r.
ABD’nin ve AB’nin Rusya Federasyonunu tan›ma ifllemini geri almas›na yönelik giriflimleri fayda etmemifltir. Bu arada Gürcistan
BDT’den ayr›ld›¤›n› ilân etmifl, NATO Gürcistan’›n üyeli¤i çal›flmalar›na h›z vermifltir.
‹ki süper güç olarak ABD ve Rusya Federasyonu aras›nda ortaya
ç›kan so¤uk savafl rüzgârlar›na neden olan etki alanlar›n› koruma
mücadelelerinde toprak bütünlü¤ü ve SDR ilkelerinin bir araç olarak kulland›¤› görülmektedir. Kosova’da SDR’a sahip ç›kan
ABD’nin Güney Osetya ve Abhazya’da SDR’› reddederek Gürcistan’›n toprak bütünlü¤üne destek vermesi, Rusya Federasyonu’nun buna karfl›l›k Kosova sorununda S›rbistan’›n toprak bütünlü¤üne sahip ç›kmas›na karfl›l›k, Güney Osetya ve Abhazya savafl›nda SDR’a destek vermesi süper güçlerin kendi ç›karlar›na göre
bu ilkeleri kulland›¤›n›n aç›k kan›tlar›d›r.
Uluslararas› camian›n bu tutars›z davran›fl› KKTC örne¤inde daha
da aç›kt›r. 1244 say›l› karar›n Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› engellemedi¤ini kabul eden uluslararas› camia, 1983 tarihli 541 ve 1984
tarihli 550 say›l› Güvenlik Konseyi kararlar›n›n (25 y›l önceki kararlar›) K›br›s Cumhuriyeti’nin toprak bütünlü¤ünün alt›n› çizmesi nedeniyle KKTC’nin tan›nmas›n› engelledi¤ini söyleyebilmektedir.
E¤er Güvenlik Konseyi kararlar› dinamik yorum tekni¤ine göre yorumlan›yorsa ve befl büyüklerin Güvenlik Konseyi’ndeki engellemeleri yorum yoluyla afl›lmak durumundaysa, ayn› engel KKTC için
neden afl›lmamakta ve halâ 8 Temmuz 2006 Gambari süresi olarak isimlendirilen prosedür çerçevesinde K›br›s’ta birleflik devlet
modeli üzerinden “tek egemenlik, tek uluslararas› sujelik ve tek
vatandafll›k” slogan›yla birbirinden etnik, dil, din ve kültür bak›m›ndan farkl› iki ayr› halk›n sanki tek bir halkm›fl (K›br›sl›l›k) gibi mütalâa edilerek, bir yapay çözüm bulunmas› istenmektedir.

Buradan Güney Osetya ve Abhazya’n›n tek tarafl› ba¤›ms›zl›k ilanlar› konusuna geçersek dikkate al›nmas› gereken en önemli husus
olarak, bu bölgelerin de Kosova gibi muhtar bölgeler oldu¤unu hat›rlamak gerekmektedir. Güney Osetya’n›n ve Abhazya’n›n muhtar
bölgeler olarak 1991’de ba¤›ms›zl›klar›n› ilân etmesi üzerine
1993’te Gürcistan ordusu bu bölgelere girmifl ve iç savafl bafllam›flt›r. Rusya Federasyonu Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT)
misyonu ile 1993’ten itibaren bu bölgelerde asker bulundurmaktad›r. BDT misyonu yan› s›ra, Güney Osetya’da ve Abhazya’da AG‹T
misyonu ile Rus, Gürcü ve Oset askerlerinden oluflan bir askeri
güç ve BM gözlemcisi de görev yapmaktad›r..

Bu çerçevedeki en önemli sorumluluk kendi kaderini baflkalar›n›n
tayin etmesine izin vermemesi gereken K›br›s Türküne düflmektedir. K›br›s Türkünün kendi ba¤›ms›z, etkin olmas›na ra¤men tan›nmayan devletlerine sahip ç›karak ba¤›ms›z devletlerini koruma kararl›l›klar›n› göstermesi gerekmektedir.

8 A¤ustos 2008’de Gürcistan ordusunun Güney Osetya ve Abhazya’ya girmesi üzerine 12 A¤ustos 2008’de Rusya Federasyonu
bölgeye müdahale etmifl, bunun sonucu olarak Gürcü ordusu ile
Rusya Federasyonu ordusu çat›flma içine girmifltir. Rusya Fede-
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