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ÖZ 

Uluslararası hukukta tanıma doktrinde kurucu okul ile açıklayıcı okul arasındaki 

büyük tartıĢma ekseninde ele alınmaktadır. 19. yüzyılda pozitivizmin etkisi altındaki 

uluslararası hukukta baskın görüĢ tanımanın kurucu nitelikte olduğuydu. 20. yüzyılın 

baĢından itibaren açıklayıcı görüĢ kabul görmeye baĢlamıĢ ve devlet olmanın mevcut 

devletlerin tanımasından bağımsız olduğu görüĢü baskın hale gelmiĢtir. Tanımanın 

siyasetin etkisine açık yapısı bu dönemde etkin birimlerin tanınması uygulamasıyla 

dengelenmiĢtir. Uluslararası hukuk kurallarının ihlali neticesinde ortaya çıkan 

birimler ise tanıma yasağına maruz kalmıĢlardır. Siyasetle hukuk arasındaki dengeyi 

sağlayan bu uygulama eski Yugoslav Devletleri‟nin etkin kontrolü sağlamadan 

tanınmaları sonucunda terk edilmiĢtir. Uygulamadaki belirsizlik 2008‟de Kosova‟nın 

bağımsızlık ilanının ardından açıkça ortaya çıkmıĢtır. Kosova‟nın ülkesi üzerindeki 

etkin kontrolü sağlamadan tanınması ve uluslararası toplumun Kosova‟yı önce 

tanıyıp ardından devlet inĢasına yönelik desteğe baĢlaması uygulamada özellikle 

sorunlu durumlarda kurucu teorinin geçerli hale gelmesine yol açmaktadır.  
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ABSTRACT 

Recognition is discussed under the framework of great debate between constitutive 

school and declaratory school in international law doctrine. In 19th century under the 

influence of positivism the constitutive view was dominant. Since the beginning of 

20th century declaratory view has gained acceptence and the dominant view became 

that statehood is independent from recognition of other states. The structure of 

recognition which is open the impacts of politics was balanced in this years in 

practice by the recognition of effective entities. However, the entities which emerged 

from the breaches of international law was confronted with non-recognition. This 

practice which provided balance berween law and politics was abandoned in the 

process of recognition of former Yugoslav States before they control their territory 

effectively. Uncertainty in practice became clear after the declaration of 

independence of Kosovo in 2008. Recognition of Kosovo without control its territory 

effectively and asistence of international community for the building of state after 

recognition led to validity of constitutive theory in practice particularly in 

problematic situations.  
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ÖNSÖZ 

Devlet kavramına iliĢkin merakım ve uluslararası meselelere olan ilgim tanıma 

konusunu çalıĢmamın temel sebepleridir. Bu konuyu incelemeye karar verdikten 

sonra danıĢman hocam Galip Engin ġimĢek‟in Kosova meselesini çalıĢmamı 

önermesi ile süreç baĢladı. Bu öneri çok boyutlu sorunlar ihtiva eden Kosova sorunu 

üzerinden yaptığım okumalar neticesinde uluslararası hukuka iliĢkin birçok meselede 

fikir sahibi olmama yol açtı. Gerek bu önerisi, gerekse bu çalıĢma sürecindeki 

desteğinden ötürü tez danıĢmanım Galip Engin ġimĢek‟e teĢekkür ederim. 

Bu çalıĢmanın gerçekleĢmesi ailemin desteği olmaksızın mümkün olmazdı. 

Süreç boyunca verdikleri destek için aileme teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

Tanıma, bir uluslararası hukuk kiĢisi tarafından, bir olgunun varlığının kabul 

edildiğini ve gelecekteki hukukî iliĢkilerin bu çerçevede sürdürüleceğini belirten 

hukukî iĢlemdir. Tanımanın zor ve karmaĢık bir mesele olduğu sıkça ifade 

edilmektedir. Bu durumun sebebi, tanıma meselesinde hukuk ile siyasetin iç içe 

geçmiĢ olmasıdır. Devletlerin tanımaya iliĢkin aldıkları kararlar siyasî kaygılar 

taĢımakta, ancak hukukî sonuçlar doğurmaktadır.
1
  

Tanıma, bir uluslararası hukuk kiĢiliği iddiasının veya somut bir durumun 

geçerliliğine iliĢkin iddianın uluslararası hukuktaki statüsüne iliĢkin bir uluslararası 

hukuk kiĢisi tarafından yapılan beyandır. Devletlerin, hükümetlerin, belirli bir 

alandaki etkin otoritenin, ya da toprak iddiasının tanınması gibi oldukça farklı somut 

durumların tanınması mümkündür. Tanımanın hem hukukî hem de siyasî alanda 

ortaya çıkardığı önemli sonuçlar ise, devletlerin, hükümetlerin, savaĢan statüsünün 

ve asi statüsünün tanınmasını herhangi bir mevcut durumun tanınmasından farklı bir 

yere koymaktadır.
2
 Bu birimlerin tanınmasıyla uluslararası hukuk kiĢilikleri kabul 

edilmekte, resmî iliĢkiler kurulmakta, statüye iliĢkin belirsizlik ortadan kalkmaktadır. 

Bu nedenle çalıĢmamız adı geçen alanlarla sınırlı kalacaktır.    

Bu çalıĢmanın birinci bölümünde amaç tanımanın uluslararası teori ve 

uygulamadaki evrimini ortaya koymaktır. Birinci bölümde ilk olarak tanımanın erken 

dönemdeki teori ve uygulamasına değinilecektir. Erken dönem doktrininde tanıma 

seçilmiĢ kralların tanınması meselesi üzerinden tartıĢılmıĢtır. Uygulamada ise kurucu 

nitelikteki Papalık tanıması, prenslerin göreve baĢlaması için conditio sine qua 

nondur.  

Modern uluslararası hukuk doktrininde tanıma, kurucu okulun ve açıklayıcı 

okulun görüĢleri çerçevesinde incelenmektedir. Kurucu teoriye göre tanıma devlet 

olmanın koĢullarından biridir. Bir devletin uluslararası toplumun bir üyesi olabilmesi 

için mevcut üyelerin onayını alması gerekir. Açıklayıcı teoriye göre ise, bir siyasî 

                                                 
1
 Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, seventh revised edition, 

Routledge, 1997, s. 82. 

 
2
 Meray, uluslararası uygulamada tanımanın baĢlıca bu üç durumda görüldüğünü belirtmektedir. Seha 

L. Meray, Devletler Hukukuna GiriĢ, Birinci Cilt, yeniden gözden geçirilmiĢ üçüncü bası, Ankara 

Üniversitesi Basımevi, 1968, s. 265. 
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topluluk devlet olmanın koĢullarını yerine getirmekle devlet statüsünü elde eder. 

Yeni devletin tanınması, uluslararası hukukun bir kiĢisi olarak ortaya çıkmasından 

bağımsız, siyasî bir iĢlemdir. 20. yüzyılın açıklayıcı ve kurucu teoriler arasındaki 

büyük tartıĢmasında (great debate) açıklayıcı teori büyük ölçüde destek bulmuĢtur. 

Ancak siyasî kaygılarla, devlet olma koĢulları tam olarak karĢılanmadan yapılan 

tanımalar uygulamada erken tanıma ve iç iĢlerine müdahale iddialarına yol açmıĢtır. 

Uluslararası tanıma hukukunun siyasetin etkilerine açık yapısına rağmen 

uygulamada siyasetle hukuk arasında bir denge sağlanabilmiĢtir. Uluslararası 

uygulamada ortaya çıkan normatif çerçeve, etkin kontrolü esas alan Montevideo 

kriterleri ile jus cogens kuralların ihlali halindeki tanıma yasağından oluĢmaktadır. 

Birinci bölümün sonunda incelenecek olan eski Yugoslav Devletleri‟nin tanınması 

olayı bu dengeyi sarsan bir etkide bulunmuĢ ve uluslararası tanıma hukukunu bir 

belirsizlik içine sokmuĢtur. Uygulamadaki tutarsızlık ve politizasyon Kosova‟nın, 

Abhazya‟nın ve Güney Osetya‟nın tanınmasına iliĢkin belirsizlik sonucunda etkisini 

21. yüzyıla taĢımıĢtır. 

Kosova 20. yüzyıl boyunca Arnavutlar‟ın ve Sırplar‟ın hak iddialarına sahne 

olmuĢtur. Tarihsel olarak Sırplar tarafından Sırp medeniyetinin beĢiği olarak görülen 

Kosova, Arnavut milliyetçiliğinin de doğduğu yerdir. ÇeĢitli zamanlarda yaĢanan 

göçler Kosova‟nın demografik yapısını Arnavutlar lehine değiĢirmiĢ, ancak Sırplar 

Kosova‟ya iliĢkin duygusal bağlarını korumuĢlardır. Bu nedenle Kosova, 

Arnavutlar‟ın cumhuriyet statüsü taleplerine rağmen Yugoslavya içinde Sırbistan‟a 

bağlı özerk bir birim statüsünde kalmıĢtır.   

         1989‟da Kosova‟nın özerk statüsünün kaldırılmasının ardından Kosovalı 

Arnavutlar‟a yönelik insan hakları ihlalleri meydana gelmiĢ, ancak uluslararası 

toplumun dikkati bu dönemde Yugoslavya‟nın daha vahim durumda olan 

bölgeleriyle sınırlı kalmıĢtır. 1997‟den itibaren Kosovalı Arnavutlar‟ın barıĢçı 

yöntemlerden vazgeçmesiyle beraber çatıĢmanın boyutları artmıĢ ve Sırplar‟ın bölge 

halkı üzerindeki baskısı 1999‟daki NATO müdahalesiyle kırılmıĢtır. Bu tarihte kabul 

edilen 1244 (1999) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ise Kosova için geçici bir 

uluslararası yönetim oluĢturulmasını öngörmüĢtür. 1999-2007 arasındaki süreçte 

Kosova‟nın nihaî statüsünü belirlemeye yönelik çeĢitli giriĢimler gerçekleĢmiĢ ancak 

tarafları uzlaĢtırmak mümkün olmamıĢtır. Bu Ģekilde kısaca özetlenebilecek olan 
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tarihsel süreç içinde Kosova meselesi ve meselenin hukukî altyapısı çalıĢmamızın 

ikinci bölümünü teĢkil etmektedir.  

1244 (1999) sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile oluĢturulan Öz-yönetimin 

Geçici Kurumları 17 ġubat 2008‟de bağımsızlık ilanında bulunmuĢlardır. Eski 

Yugoslav Devletleri‟nin tanınmasında ortak hareket eden AB de dâhil olmak üzere 

uluslararası toplum Kosova‟nın tanınması konusunda bölünmüĢtür. BM Genel 

Kurulu, Uluslararası Adalet Divanı‟ndan Kosova‟nın bağımsızlık bildirisinin 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığına iliĢkin danıĢma görüĢü talebinde 

bulunmuĢtur. Divan Kosova‟nın bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuku ihlal 

etmediğini tespit etmiĢtir. Ancak bağımsızlık bildirisine iliĢkin bu görüĢ, tanıma 

konusunda ne Sırbistan‟ın, ne de Kosova‟yı tanımamıĢ diğer devletlerin 

çoğunluğunun görüĢünü değiĢtirmiĢtir. Kosova‟nın tanınması halen hukukî bir sorun 

olarak uluslararası toplumun gündeminde kalmaya devam etmektedir. ÇalıĢmamızın 

üçüncü bölümünde Uluslararası Adalet Divanı‟nın danıĢma görüĢünün analizi yer 

almakta, ardından bu kararın tek taraflı ayrılma hakkına iliĢkin etkisiyle birlikte 

Kosova‟nın tanınmasının hukuka uygunluğu uluslararası tanıma hukuku uyarınca 

değerlendirilmektedir.      
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BÖLÜM 1 

ULUSLARARASI HUKUKTA TANIMA 

 
I) GENEL OLARAK TANIMA  

         Tek taraflı hukukî bir iĢlem olarak tanıma, bir devletin haklarını, 

yükümlülüklerini veya siyasî çıkarlarını etkileyebilecek belirli bir olgunun varlığını 

kabul etmesi ve gelecekteki hukukî iliĢkilerini bu çerçevede sürdürme yönündeki 

iradesini belirtmesidir.
1
 Yeni bir devletin veya hükümetin oluĢumu, toprak 

değiĢikliği, asilik gibi devletler arası iliĢkileri etkileyecek farklı olaylar tanıma 

sorununu gündeme getirir. Mevcut devletler değiĢen koĢullara yönelik yaklaĢımlarını 

tanıma iĢlemi ile ortaya koyarlar. Kısaca tanıma hukukî sonuçları olan yeni bir 

durumun kabul edilmesidir.    

GeniĢ anlamıyla tanıma, mevcut bir olgu ya da durumun diğer devletlerle 

iliĢkiler bakımından kabul edilmesini ifade eder. Ancak devletlerin ve hükümetlerin 

tanınması, hem bir uluslararası hukuk iĢlemi hem de siyasî bir iĢlem olarak özel bir 

önem taĢır. Önemli hukukî ve siyasî sonuçları nedeniyle tanımanın bu özel 

görünümleri, terimin sadece mevcut bir durumun kabulüne yönelik kullanımından 

ayırt edilmelidir.
2
    

Tanıma devletlerin ve hükümetlerin karĢılıklı haklarını ve yükümlülüklerini 

etkileyen bir iĢlemdir. Genellikle devletlerin yürütme organı tarafından yapılan 

tanıma, tanıyan devlet bakımından gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukukta 

tanınan birimin statüsünde değiĢiklik meydana getirir. Tanıma bir kez 

gerçekleĢtiğinde, yeni durum tanıyan devlete karĢı ileri sürülebilir hale gelir. 

Tanımanın tanınan devlet için, tanıyan devletin iç hukuk düzeninde dava açabilme 

                                                 
1
 Jose Maria Ruda, “Recognition of States and Governments”, International Law: Achivements and 

Prospects, (Ed. Mohammed Bedjaoui), UNESCO-Martinus Nijhoff Publishers, 1991, s. 449-465, 

449.  

 
2
 Robert Jennings-Arthur Watts, Oppenheim’s International Law: Vol. 1 Peace, 9th edition, Oxford 

University Press, 1992, s. 127. 
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imkânı elde etme, temsilcileri ve malları için dokunulmazlık elde etme gibi sonuçları 

ortaya çıkar.
3
   

II) ERKEN DÖNEM TEORĠ VE UYGULAMASINDA TANIMA 

         Her ne kadar tanıma ile bağlantılı meselelerle ilgilenilmiĢse de, erken dönem 

teorisinde tanıma ayrı bir yer almamıĢtır. Teorideki bu eksikliğin kaynağı 

uygulamadır, çünkü bu dönemde ülkelerinin mutlak hâkimi olan kralların (suprema 

potestas)  diğer devletler tarafından tanınmaya ihtiyaçları yoktur. 

         Bir devletin diğer bir devlet tarafından tanınması uygulamada yer almamasına 

rağmen, Orta Çağ uygulamasında bir devletin Hristiyan uluslar ailesinin bağımsız bir 

üyesi olabilmesi için Papalık tarafından tanınmaya ihtiyacı vardır.
4
 Kurucu 

nitelikteki Papalık tanıması, Prenslerin ülkelerini yönetebilmesi için olmazsa olmaz 

bir Ģarttır.
5
 Orta Çağ‟ın sonunda Papa‟nın gücünü yitirmesiyle birlikte bu yetkiyi 

Avrupa‟nın Büyük Devletleri ele geçirdiler. 19. yüzyılda Avusturya, Büyük Britanya, 

Rusya, Prusya, aralarına daha sonra katılan Fransa ile birlikte, Osmanlı 

Ġmparatorluğu, Ġran, Çin, Japonya gibi uzun yıllardır var olan devletleri uluslar 

ailesine kabul ettiler. 1815 tarihli Viyana Nihaî Senedi‟nin VI. maddesi ile Krakov 

Cumhuriyeti‟nin kurulması ve Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından koruma altına 

alınması gibi diğer bazı durumlarda ise, Büyük Devletler oligarĢisi bizzat yeni 

devletleri meydana getirdiler.
6
 

                                                 
3
 J.G. Starke, Introduction to International Law, ninth edition, Butterworths, 1984, s. 141-142. 

   
4
 Arnold Raestad, “La Reconnaissance internationale des nouveaux etats et des nouveaux 

gouvernements”, Revue de Droit International et de Legislation Comparee, C. 17, 1936, s. 

277‟den aktaran: Hans Martin Blix, “Contemporary Aspects of Recognition”, Recueil Des Cours, C. 

130, 1970-II, s. 586-703, 604. 15. yüzyıl sonuna kadar Avrupa‟da imparatorun patriğin elinden taç 

giymesi patriğin otorite ve görevinin imparator tarafından tasdik edilmesi demekti. Ancak bu tarihten 

sonra Papa‟nın monarka taç giydirmesi onun hâkimiyetini tasdik anlamına gelir. Ġlber Ortaylı, 

Ġmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, gözden geçirilmiĢ 25. baskı, Alkım Yayınevi, 2006, s. 169, dn. 3.     

 
5
 Blix, a.y. 

 
6
 J.J. Lador-Lederer, “Recognition-A Historical Stocktaking”, Part I, Nordisk Tidsskrift for 

International Ret, C. 27, 1957, s. 69; aktaran: Blix, a.g.m., s. 605.  
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         Tanıma meselesini ilk tartıĢan yazarlardan biri Justi‟dir. 1760 tarihli eserinde 

Justi, tanımayı seçilmiĢ hükümdarlar meselesi çerçevesinde değerlendirmiĢtir. 

Justi‟ye göre veraset yoluyla iktidara gelen hükümdarlar kadar seçimle gelen 

hükümdarlar da meĢrudur ve seçimle gelen hükümdarın diğer devletlerce tanınmaya 

ihtiyaç duyması, egemenliğini zedeleyen bir unsurdur. Justi tanımayı ancak 

hükümdarın üstün bir ünvan iddiasında bulunması durumunda gerekli görmüĢtür.
7
 

         Justi‟nin görüĢ belirttiği mesele, ileride doktrinde hükümetlerin tanınması adını 

alacaktır. Devletlerin tanınmasına meselesine dair ilk görüĢ belirten yazarlardan biri 

ise Steck‟tir. 1783 tarihli çalıĢmasında Steck, yeni bir devletin tanınmasının iki 

aĢamalı bir süreç olduğunu belirtmiĢtir. Birinci aĢama ana devletten bağımsızlık 

ilanı
8
, ikinci aĢama ise ana devletin ikna yoluyla ya da silah zoruyla yeni devleti 

tanımasıdır. Yeni devlet bir kez ana devlet tarafından tanındıktan sonra üçüncü 

devletler tarafından tanınmasına gerek yoktur. Bu aĢamadan sonra yeni devlet 

üçüncü devletler tarafından egemen ve eĢit bir devlet olarak muamele görmelidir. 

Steck, üçüncü devletler tarafından tanımayı kurucu bir iĢlem olarak devletler 

hukukundan çıkarma eğilimindeyken, açıklayıcı bir iĢlem olarak ise gereksiz 

görmektedir. Ayrıca erken tanıma meselesine de değinen Steck, üçüncü bir devletin 

ana devletin tanımasından önce yapacağı bir tanımayı erken tanıma olarak 

nitelendirmiĢ ve bu durumu ana devletin iç iĢlerine müdahale olarak 

değerlendirmiĢtir.
9
  

         Steck‟in etkisi 18. yüzyıl sonunda ve 19. yüzyıl baĢında Martens, Klueber, 

Wheaton gibi yazarların tanıma teorisi oluĢturma giriĢimlerinde görülmektedir. 

Martens‟e göre, üçüncü devletlerin yeni bir devlete yönelik tutumlarında iki faktör 

belirleyici rol oynamaktadır: Birincisi ana devletten ayrılan halkın bağımsızlık 

                                                 
7
 Johann Heinrich Gottlieb von Justi, Historische und Juristische Schriften, 1760, s. 185-199‟dan 

aktaran: C.H. Alexandrowicz, “The Theory of Recognition in Fieri”, B.Y.I.L., C. 34, 1958, s. 176-

198, 176-180. 

 
8
 Steck örnek olarak, Hollanda‟nın 1581‟de Ġspanya‟dan ve Kırım Tatarları‟nın 1772‟de Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndan bağımsızlık ilanlarını göstermektedir.  J.C.W. Von Steck, Versuche Uber 

Verschiedene Materien Politischer und Rechlichter Kentnisse, Berlin, 1783‟ten aktaran: C.H. 

Alexandrowicz, a.g.m., s. 181. 

 
9
 C.H. Alexandrowicz, a.g.m., s. 182-184. 
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bildirisi, ikincisi ise bağımsızlığın de facto olarak sürdürülebilmesidir. Bu koĢulların 

gerçekleĢmesi durumunda, üçüncü devletler yeni devletin meĢruiyetini kabul 

etmelidir.
10

 Üçüncü devletler tarafından tanımanın etkisi Klueber tarafından da 

benzer biçimde yorumlanmıĢtır. Klueber‟e göre, egemenlik bir devlet tarafından ya 

kurulduğu anda ya da önceden bağlı olunan devletten bağımsızlığın elde edildiği 

anda kazanılır. Üçüncü devletlerin tanıması kanıt teĢkil etmesi bakımından yararlı 

olsa da, egemenliğin elde edilmesi bakımından tanımaya ihtiyaç yoktur.
11

      

         19. yüzyıl yazarlarından Wheaton ise, eserinin üçüncü basısında, egemenliği iç 

egemenlik ve dıĢ egemenlik olarak ikiye ayırmıĢ, iç egemenlik için de facto bir 

bağımsızlığı yeterli görürken, dıĢ egemenlik için diğer devletlerin tanımasının 

gerektiğini belirtmiĢtir.
12

 Üçüncü devletlerin tanımasını gerekli gören Wheaton, 20. 

yüzyılın baĢlarına dek sürecek olan kurucu teorinin üstünlüğünün habercisi olmuĢtur.  

III) TANIMA TEORĠLERĠ 

         Tanımanın hukukî etkilerine iliĢkin olarak doktrindeki görüĢler iki düĢünce 

okulu arasında bölünmüĢtür. Kurucu okula göre bir devlet, ancak diğer devletler 

tarafından tanınmakla uluslararası hukuk kiĢiliği kazanır. Açıklayıcı okula göre ise, 

bir devletin mevcudiyeti bir vakıadır ve uluslararası hukuk kiĢiliği diğer devletlerin 

davranıĢlarından bağımsız olarak kazanılır.    

         Modern uluslararası hukukun ortaya çıktığı 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. 

yüzyılın baĢlarında doktrinde hâkim durumda olan kurucu teoridir. Bu nedenle, ilk 

olarak kurucu teori incelenecektir.   

    A) Kurucu Teori  

                                                 
10

 G.F. Von Martens, A Compendium of the Law of Nations, (çeviren: William Cobbett), 1789‟dan 

aktaran: C.H. Alexandrowicz, a.g.m., s. 185-186. 

 
11

 Johann Ludwig Klueber, Droit des Gens Modernes de l’Europe, J.-P. Aillaud, 1831‟den aktaran: 

C.H. Alexandrowicz, a.g.m., s. 187, 188. 

 
12

 Henry Wheaton, Elements of International Law, 1848‟den aktaran: C.H. Alexandrowicz, a.g.m., 

s. 194, 195. 
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         Kurucu teoriye göre yeni devletlerin ortaya çıkması, mevcut devletlerin 

iradesine bağlıdır. Kurucu teorinin felsefi kökeni pozitivizmin ve devletlerin mutlak 

egemenliği görüĢünün kurucusu Hegel‟e kadar uzanmaktadır. Hegel‟e göre, devletler 

özgür iradeleri çerçevesinde birbirleriyle tanıma iĢlemi yoluyla hukukî iliĢki 

kurarlar.
13

 

         19. yüzyıl pozitivist düĢüncesinde devletin mutlak ve koĢulsuz egemenliği 

görüĢü hâkimdir. Bu görüĢe göre uluslararası toplumda uygulanacak kurallar 

uluslararası hukukun özneleri olan devletlerce belirlenmektedir. Rıza uluslararası 

hakların ve yükümlülüklerin temelidir. Uluslararası topluma yeni bir üyenin dâhil 

olması da ancak mevcut üyelerin rızasıyla mümkündür. Oppenheim tanımayı Ģöyle 

açıklamaktadır: 

“Devletler Hukuku‟nun temeli uygar devletlerin ortak rızası olduğundan dolayı 

devlet olmak tek baĢına uluslar ailesinin bir üyesi olmak anlamına gelmez. Üye 

olan devletler ya Devletler Hukuku‟nu kademeli olarak örf ve adet ve 

anlaĢmalar yoluyla geliĢtiren asıl üyelerdir ya da ortaya çıktıklarında mevcut 

olan üyeler tarafından tanınmıĢ üyelerdir. Bir devlet sadece ve münhasıran 

tanıma ile uluslararası kiĢilik kazanır.”
14

 

         Jellinek‟e göre, “üstün bir hukuk düzeninin öznesi olmayan iki birimin hukukî 

iliĢkisi ancak karĢılıklı tanıma sonucunda meydana gelir.”
15

 Bir devletin tanımadan 

bağımsız olarak devletler topluluğunun bir parçası olduğunu kabul eden Jellinek, 

devletler topluluğunda hakları ve yükümlülükleri haiz tam bir uluslararası kiĢiliği 

elde etmek için tanımayı gerekli görmektedir.
16

 Aynı görüĢ Listz ve Oppenheim 

tarafından da paylaĢılmaktadır.
17

       

                                                 
13

 Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge University Press, 1947, s. 38. 

 
14

 Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise Vol. 1, (Ed. Hersch Lauterpacht), 8th edition, 

Longmans, Green and Co., London, 1955, s. 125.  

  
15

 Georg Jellinek, Die Lehre von Due Staatenverbindungen, Verlag Von O. Haering, Berlin, 1882, 

s. 92-99; Georg Jellinek, Die Rechtliche Natur Der Stadten vertrage, A. Hölder, Wien, 1880, s. 

48‟den aktaran: Lauterpacht, a.g.e., s. 38.  

 
16

 Lauterpacht, a.y. 

 
17

 A.y. 
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         Tanımada Vereinbarung (bileĢik irade) gören Triepel, tanıma ile tanıyan devlet 

ve tanınan devletin uluslararası toplumun yürürlükteki kurallarına uyma hususunda 

kendilerini bağladığını belirtmektedir.
18

 Anzilotti‟ye göre ise, uluslararası hukuk 

kuralları anlaĢma ile meydana gelir. Bu nedenle bir uluslararası hukuk kiĢisi bir 

anlaĢmaya taraf olmakla ortaya çıkar. Bu durumda tanıma önceden mevcut olmayan 

haklar ve yükümlülükler meydana getirdiği için karĢılıklı ve kurucudur.
19

  

         Kelsen‟e göre tanımanın biri siyasî diğeri hukukî olmak üzere iki yönü vardır.
20

 

Tanımanın siyasî yönü, tanıyan devletin takdir hakkını ifade eder ve herhangi bir 

hukukî sonuç doğurmayan tanıma bu anlamda açıklayıcıdır. Hukukî bir iĢlem olarak 

tanıma ise kurucu nitelikte tek taraflı bir iĢlemdir. Tanınan topluluğun hukukî varlığı 

hukukî tanıma ile ortaya çıkar ve böylece uluslararası hukuk iki devlet arasındaki 

iliĢkilere uygulanabilir hale gelir.
21

  

         Lauterpacht ise devlet olma kriterlerini karĢılayan organize siyasî toplulukların 

mevcut devletlerce tanınma hakkı, mevcut devletlerin ise bu toplulukları tanıma 

yükümlülüğü olduğu görüĢünü ileri sürmüĢtür. Tanımayı siyasî bir araç olmaktan 

çıkarıp hukukî zemine çekmeye çalıĢan Lauterpacht, tanımanın serbestçe 

kullanılabilecek bir takdir hakkı değil, tanıyan devletin fiili durumu incelemesi 

sonucunda vereceği hukukî bir kararla gerçekleĢmesi gereğinin altını çizmiĢtir.
22

 

Lauterpacht bu kararın mevcut devletlerce verilmesinin sebebi olarak ise bu görevi 

yerine getirebilecek tarafsız bir organın yokluğunu göstermiĢtir.
23

 

                                                 
18

 Heinrich Triepel, Droit International et Droit Interne, 1920, s. 101‟den aktaran: Ti Chiang-Chen, 

The International Law of Recognition, Stevens and Sons, London, 1951, s. 18.  

 
19

 Dionisio Anzilotti, Cours De Droit International, Librairie de Recueil Sirey, 1929, s. 160, 

161‟den aktaran: Lauterpacht, a.g.e., s. 39. Çelik‟e göre, anlaĢmalara milletlerarası hukukun kiĢileri 

taraf olabilir. Yazara göre, tanınmamıĢ bir devlet kendi kiĢiliğini sağlayacak bir anlaĢmaya taraf 

olamaz. Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, Birinci Cilt, yenilenmiĢ dördüncü baskı, Fakülteler 

Matbaası, Ġstanbul, 1980, s. 342-343. 

 
20

 Hans Kelsen, “Recognition in International Law”, A.J.I.L., C. 35, 1941, s. 605-617, 605. 

 
21

 Kelsen, a.g.m., s. 609. 

 
22

 Lauterpacht, a.g.e., s. 24. 

 
23

 Lauterpacht, a.g.e., s. 55. 
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    B) Açıklayıcı Teori 

         Modern uluslararası hukukta yazarların çoğunluğunun desteklediği açıklayıcı 

teoriye göre, bir devlet, devlet olmanın koĢullarını yerine getirmekle devlet statüsünü 

kazanır. Diğer devletlerin tanıması yalnızca bu gerçeğin teyidi niteliğindedir ve 

tanınan devlete uluslararası hukuk kiĢiliği kazandırmaz. Hall tanımaya iliĢkin Ģu 

görüĢü ifade etmiĢtir: 

“Teorik olarak organize siyasî bir topluluk, devlet olma kabiliyetini haiz 

olduğunu gösterir göstermez uluslar ailesine dâhil olur ve hukuka uygun olarak 

muamele görmelidir.”
24

   

         Açıklayıcı teorinin fikri kökeni doğal hukuk görüĢüne dayanmaktadır. Doğal 

hukuk görüĢüne göre uluslararası hukuk doğa benzeri devletler topluluğunun hukuk 

düzenidir.
25

 Böyle bir hukuk düzeninde bir devletin ortaya çıkıĢı ve uluslararası 

topluma dâhil olması diğer devletlerin iradesinden bağımsızdır. Bu nedenle devlet 

olma koĢullarını yerine getiren her topluluk kendiliğinden uluslararası kiĢilik 

kazanır.
26

  

         Açıklayıcı teoriye göre bir devlet, oluĢum anından itibaren ve tanınmadan önce 

uluslararası toplumun üyesi olur. Tanıma, yalnızca bağımsız bir devletin 

mevcudiyetine kanıt teĢkil eder. Institut De Droit International Nisan 1936‟da 

yayımladığı belgede Ģu görüĢleri ifade etmiĢtir: “Tanımanın etkisi açıklayıcıdır; yeni 

bir devletin mevcudiyeti, söz konusu mevcudiyete bağlanan bütün hukukî etkileriyle 

birlikte, bir ya da daha fazla devletin tanımayı reddetmesinden etkilenmez.”
27

 Yani 

bir devletin bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte bir uluslararası hukuk kiĢisi 

                                                 
24

 William Edward Hall, A Treatise on International Law, seventh edition, Oxford Clarendon Press, 

1917, s. 83.   

 
25

 Stefan Talmon,  “The Constitutive Versus The Declaratory Theory Of Recognition: Tertium Non 

Datur?”, B.Y.I.L., C. 75, 2005, s. 101-181, 106.   

 
26

 Shaw‟a göre açıklayıcı teori geleneksel pozitivist düĢünceye çok Ģey borçludur, çünkü devlet 

hukuken kendi çabası sonucunda meydana gelir ve diğer devletlerin tanıması gerekli değildir ki bu da 

devletin üstünlüğünün ve merkezi bir otoritenin yokluğunun bir sonucudur. Malcolm N. Shaw, 

International Law, sixth edition, Cambridge University Press, 2008, s. 446.  

 
27

 “Institut De Droit International: Resolutions Concerning the Recognition of New States and New 

Governments”, A.J.I.L., C. 30, No. 4, supplement: official documents (Oct. 1936), s. 185-187. 
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olarak varlığı yalnızca devlet olma kriterlerini karĢılamasına bağlıdır. Açıklayıcı 

teori ayrıca Montevideo Sözleşmesi
28

 ve Amerikan Devletleri Örgütü Şartı
29

 gibi 

uluslararası sözleĢmelerde ve uluslararası yargı organlarının kararlarında 

benimsenmiĢtir. Yugoslavya‟nın dağılması sürecinde kurulan Hakemlik Komisyonu 

(Badinter Komisyonu) 29 Kasım 1991 tarihli 1 No‟lu GörüĢü‟nde “diğer devletler 

tarafından tanımanın etkisi tamamen açıklayıcıdır” ifadesini kullanmıĢtır.
30

 

Uluslararası Adalet Divanı önündeki Soykırım davasında ise, Yugoslavya Federal 

Cumhuriyeti‟nin (YFC), Bosna-Hersek ve YFC‟nin birbirlerini tanımadıkları 

gerekçesiyle Divan‟ın yetkisini tartıĢması üzerine, Divan açıklayıcı teori ile uyumlu 

bir sonuca ulaĢmıĢ ve tarafların birbirini tanımamasını yetki bakımından engel olarak 

değerlendirmemiĢtir.
31

 

    C) Tanıma Teorilerinin Değerlendirmesi 

         19. yüzyılda pozitivist uluslararası hukuk doktrininin etkisi altındaki 

uluslararası uygulamada kurucu teori daha fazla kabul görmüĢtür. Bu dönemde 

Avrupa Devletleri‟nin kendi aralarında uyguladıkları kurallardan oluĢan Devletler 

Hukuku ancak bu kapalı kulübün üyelerinin tanıması durumunda yeni devletlere 

uygulanmaktaydı. 20. yüzyılda ise doğal hukuk doktrini ve halkların self-

determinasyonu ile daha uyumlu olan açıklayıcı teori uygulamada ağırlık kazandı. 

Bu teoriye göre bir devletin ortaya çıkması ve uluslararası kiĢilik kazanması tanıma 

ile değil devlet olma kriterlerini yerine getirmesiyle gerçekleĢmektedir. Yani devlet 

fiilen meydana gelmekle uluslararası kiĢilik kazanır. Tanıma ise bu statünün teyidi ve 

diplomatik iliĢkiler kurma niyetinin göstergesi niteliğindedir. Birinci Dünya 

                                                 
28

 “Montevideo Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International 

Conference of American States, December 26th, 1933”, L.N.T.S., C. 165, 1936, s. 19-31. 

 
29

 Charter of the Organization of American States, m. 9, 1967‟deki değiĢiklikten sonra m. 12; belgeye 

Ģu adresten ulaĢılabilir: <http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization 

_of_American_States.htm>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 4 Ağustos 2011. 

  
30

 Alain Pellet, “The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-

Determination of Peoples”, E.J.I.L., C. 3, 1992, s. 178-185, 182.  

 
31

 James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd edition, Oxford Clarendon 

Press, 2006, s. 25; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide Preliminary Objections, Judgement, ICJ Reports 1996, p. 595, para. 25, 26. 
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SavaĢı‟nın ertesinde Orta ve Doğu Avrupa‟nın yeni devletleri kendilerini sadece 

BarıĢ AntlaĢmaları‟nın bir sonucu olarak değil, aynı zamanda bağımsızlık 

bildirilerinin sonucunda meydana gelmiĢ olarak değerlendirmiĢlerdir.
32

 Almanya-

Polonya Karma Hakem Mahkemesi 1929 tarihli Deutsche Continental Gas-

Gesellschaft v. Polish State kararında, bir devletin kendiliğinden mevcut olduğunu 

(par lui-meme) ve tanımanın bu mevcudiyetin ilanından baĢka bir Ģey olmadığını 

ifade etmiĢtir.
33

 Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise yakın bir coğrafyada, yine bir 

Hakem Komisyonu bu kez bir devletin (Yugoslavya‟nın) dağılması ile ilgili olarak 

kurulduğunda benzer görüĢleri belirtmiĢtir.
34

  

         Diğer yandan kurucu teorinin tanıma uygulamasında görülmediğini söylemek 

yanlıĢ olur. Bir devletin iç hukuk düzenine aykırı olarak hükümetinin değiĢmesi ve 

bu hükümetin diğer devletlerce tanınması kurucu etkiye sahiptir. Ayrıca ülkesi 

üzerinde etkin kontrolü sağlayamamıĢ, ülkesinin bir kısmı iĢgal altında bulunan bir 

devletin tanınması da kurucu niteliktedir.      

         Kurucu teoriyi destekleyen bir diğer uygulama tanınmamıĢ bir devlete veya 

hükümete yönelik olarak tanımayan devletin yerel mahkemelerinde bir talepte 

bulunma imkânının olmamasıdır. Eğer yürütme organı bir devleti tanımamıĢsa yargı 

organlarının tanınmamıĢ devlete yönelik taleplere cevap vermesi mümkün olmaz. Bu 

anlamda kurucu bir nitelik arz eden tanıma, yargı organının tanınan devleti devlet 

olma anından itibaren dikkate alması, yani tanımanın geriye yürümesi anlamında ise 

açıklayıcı nitelik arz etmektedir. 

         Kurucu teoriye yönelen temel eleĢtiri bazı devletlerce tanınıp diğerleri 

tarafından tanınmayan bir “devlet”in statüsü sorunudur. Kurucu teorinin diğer 

eksikliği ise tanınmamıĢ bir devletin bir uluslararası kiĢilik olmaması dolayısıyla 

uluslararası yükümlülüklerinin de olmaması ve bu nedenle uluslararası hukukun 

                                                 
32

 Shaw, a.g.e., s. 448. 

 
33

 Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v. Polish State, 5 AD (1929-1930) no. 5; Recueil des 

Decisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes, C. 9, 1930, s. 336-348.  

 
34

 Bkz.: “Conference on Yugoslavia-Arbitration Committee Opinion No. 1”, I.L.M., C. 31, 1992, s. 

1494-1497.  
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yasaklarından, örnek olarak kuvvet kullanma yasağından bağıĢık olmasıdır. 20. 

yüzyıl uygulaması bu açıdan kurucu teoriyi desteklememektedir. Yeni kurulan bir 

devleti, devlet olmanın Ģartlarını yerine getirmesine rağmen, siyasî sebeplerle 

tanımayan devletler bu devletin hukukî hakları ve yükümlülükleri haiz olmadığını 

iddia etmemiĢlerdir. Arap Devletleri Ġsrail‟i tanımazken Ġsrail‟in saldırmama veya 

müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk kuralları ile bağlı olmadığını iddia 

etmedikleri gibi, benzer durum ABD‟nin komünist devletleri tanımaması durumunda 

da ortaya çıkmıĢtır.
35

  

         Devletin oluĢumu için tanımayı gerekli gören Lauterpacht‟ın görüĢü ise aslında 

iki teoriyi uzlaĢtıran bir yapıdadır. Lauterpacht‟a göre devlet olmanın uluslararası 

hukukça belirlenen Ģartlarını yerine getiren toplulukların mevcut devletler tarafından 

tanınması zorunludur. Bu görüĢ özü itibariyle kurucu olmakla birlikte, mevcut 

durumu (devlet olmanın Ģartlarının yerine getirilip getirilmediği) dikkate alması 

bakımından açıklayıcı teoriye yaklaĢmaktadır. Ne var ki tanıma pratiği tanıma görevi 

görüĢünü desteklememektedir. Devletler çoğunlukla devlet olma Ģartlarını yerine 

getiren toplulukları tanısa da bunu bir zorunluluk olarak görmemektedirler. Bazı 

komünist devletlere ve Ġsrail‟e yönelik uygulama devletlerin takdir haklarından 

vazgeçmeme yönündeki iradelerinin en açık göstergesidir. Lauterpacht‟ın görüĢü 

olması gereken hukuk bakımından değerli bir katkı olsa da tanıma siyasî niteliğini 

kaybetmemiĢtir. 

         Mevcut durumun açık ve tartıĢmasız olduğu olaylarda tanımanın etkisi 

açıklayıcıdır. Ancak mevcut durum belirsiz ve tartıĢmalı ise tanımanın kanıt olma 

özelliği öne çıkar. Tanımanın belirleyici etki yaptığı bu ikinci tür durumlarda tanıma 

yarı-kurucu etki göstermektedir.
36

 Sonuç olarak belirtmek gerekir ki bir devletin 

uluslararası alanda kiĢilik kazanmasının tanımadan bağımsız bir Ģekilde gerçekleĢtiği 

görüĢü ağır basmaktadır. Uluslararası hukuk devlet olmanın koĢullarını belirlemiĢtir, 

                                                 
35

 Shaw, a.g.e., s. 447. 

 
36

 Malanczuk, a.g.e., s. 84. 
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ancak bunların uygulanamadığı noktada, Crawford‟un belirttiği gibi, kurucu teori 

devreye girecektir.
37

    

IV) DEVLETLERĠN TANINMASI 

         Bir devletin tanınması, bir topluluğun, açık veya örtülü olarak, tek taraflı bir 

iĢlemle devlet olduğunun ve uluslararası hukuk kiĢiliğine sahip olduğunun diğer bir 

devlet tarafından kabul edilmesidir. Uluslararası hukuk halen temel olarak devletler 

arasındaki iliĢkileri ve devletlerin karĢılıklı haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen 

bir hukuk dalıdır. Devletler arasındaki iliĢkilerin hukukî bir zeminde yürütülmesi, 

hakların ve yükümlülüklerin bağlayıcı olabilmesi için iki devletin birbirini tanımıĢ 

olması gereklidir.   

         Bir devletin tanınması tek taraflı bir iĢlemdir, zira tanıma iĢleminin hukukî 

sonuçları bu tek taraflı irade beyanının yapılması ile ortaya çıkar. Kolektif tanıma 

uygulamada yer alsa da yardımcı niteliktedir. Kolektif tanıma her devletin yetkili 

organı tarafından yapılan tanımanın yerini almaz.
38

  

         Tanıma normal olarak açık bir Ģekilde yapılır. Ne var ki bazı belirli iĢlemlerin 

gerçekleĢmesi uygulamada örtülü tanımayı ortaya çıkarmaktadır. Diplomatik iliĢki 

kurmaksızın tanımanın mümkün olmasına rağmen tanıma olmaksızın diplomatik 

iliĢki kurmak mümkün değildir. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki örtülü tanımanın 

bir biçimi de diplomatik iliĢki kurulmasıdır. Diplomatik iliĢkilerin kesilmesi ise 

tanımanın geri alınması anlamına gelmez.
39

 

Tanıma de jure ve de facto olmak üzere iki Ģekilde yapılabilir. De jure tanıma 

bütün hukuksal etkileriyle gerçekleĢen tanımayı ifade eder. De facto tanıma ise 

geçici ve sınırlı nitelikteki bir tanımayı belirtmektedir. De facto tanımaya, tanıyan 

devletin tanınan devletin ülkesi üzerindeki otorite ve istikrara iliĢkin kuĢkuları yol 

açmaktadır. De jure tanıma kesin olup geri alınamazken, de facto tanıma bir geçiĢ 

                                                 
37

 Crawford, a.g.e., s. 28. 

 
38

 Crawford, a.g.e., s. 28. 

 
39

 Ruda, a.g.e., s. 450, 451. 
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dönemi için yapılmaktadır. Ġlgili devlet otoriteyi tam olarak sağladığında de facto 

tanımanın de jureye dönüĢtürülmesi mümkündür.
40

    

         Tanıma, tanıyan devletin takdirine bağlı bir iĢlemdir, ancak uluslararası 

uygulama erken tanımayı hukuken etkisiz kabul etmektedir. Bir birim ancak devlet 

olmanın koĢullarını yerine getirdikten sonra tanınmalıdır. Aksi bir durum ana 

devletin iç iĢlerine müdahale anlamına gelir. Tanımanın hukukî etki doğurması için 

tanınan topluluğun bir devletin uluslararası hukuk kurallarınca belirlenen 

niteliklerine sahip olması gereklidir.  

         Pozitivist doktrinin etkisi altındaki uluslararası hukuk teorisinin odak noktası 

tanıma olmuĢtur. Pozitivist doktrinin etkisini yitirmesiyle ve devlet olmanın 

tanımadan bağımsız bir biçimde gerçekleĢtiği yönündeki görüĢün ağırlık 

kazanmasıyla birlikte doktrin ve uygulamanın ilgilendiği temel kavram devlet 

olmaya baĢlamıĢtır.
41

   

         Georg Jellinek, 1900 tarihli Allgemeine Staatslehre (Devletin Genel Teorisi) 

adlı eserinde devlet olmanın üç unsurunu belirleyen doktrini geliĢtirmiĢtir.
42

 

Jellinek‟e göre bir devletin oluĢumu için bir insan topluluğunun belirli bir ülkede 

etkin bir kamu otoritesi çerçevesinde örgütlenmiĢ olması gereklidir. Jellinek‟in 

belirlediği kriterler uluslararası hukuk doktrini ve uygulamasında kabul görmüĢ ve 

Amerikan Devletleri arasında imzalanan Montevideo SözleĢmesi‟nde yer almıĢtır. 

Uluslararası hukukta devlet olmak için gerekli görülen temel kriterler 1933 tarihli 

Montevideo Devletlerin Hakları ve Yükümlülükleri Sözleşmesi’nin 1. maddesinde Ģu 

Ģekilde formüle edilmiĢtir: “Bir uluslararası hukuk kişisi olarak devlet şu nitelikleri 

                                                 
40

 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 2. bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s. 339; Meray, 

a.g.e., s. 273. 

 
41

 Crawford, a.g.e., s. 37. 

 
42

 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, O. Haring, 1900, s. 394-434‟den aktaran: Talmon, a.g.m., 

s. 109. 
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haiz olmalıdır: a) kalıcı bir nüfus; b) belirli bir ülke; c) hükümet; d) diğer devletlerle 

uluslararası ilişkiler kurma yeteneği.”
43

   

         Devlet bir arada yaĢayan insan topluluğunun oluĢturduğu siyasî bir örgüttür. 

Bir devletin nüfusunu ülkede yerleĢik olarak yaĢayan bireyler meydana getirir. Bu 

nüfusun kültür, dil, ırk ve diğer bakımlardan homojen olması gerekmez ki aslında 

böyle bir devlet bulmak da mikro-devletler haricinde neredeyse imkânsızdır.
44

 

Uluslararası hukuk bir devletin ortaya çıkması ya da varlığını sürdürebilmesi için 

asgari bir nüfus belirlememiĢtir. Söz konusu kalıcı nüfus devletin vatandaĢlarının 

yanında yabancıları da içerebileceği gibi, bu nüfusun dil, kültür, ırk ve diğer 

bakımlardan homojen bir yapıda bulunması da gerekli değildir.
45

  

         Bir devletin meydana gelmesi için gereken ikinci unsur ülkedir. Ülke, bir 

devletin üstün ve egemen yetkilerini kullandığı yeryüzünün belirli kısmıdır. Bir 

devletin ülkesi, kara, kara suları, iç sular, hava sahası ve toprak altından oluĢur. 

         Ülke, bir devleti oluĢturan temel unsurlardan biridir ve ülke olmadan devletin 

meydana gelmesi mümkün değildir. Bir uluslararası hukuk kiĢisi olarak kabul edilen 

ve bu çerçevede antlaĢmalar yapan ve diplomatik temsilciler gönderen Papalık, 1929 

tarihli Lateran AntlaĢması ile Vatikan denilen toprak parçasını elde etmeden önce 

devlet olarak görülmemiĢtir.
46

 Öte yandan Vatikan, Monako, Nauru gibi devletlerin 

                                                 
43

 “Montevideo Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International 

Conference of American States, December 26th, 1933”, L.N.T.S., C. 165, 1936, s. 19-31. 

 
44

 Chen, a.g.e., s.55; Jorri C. Duursma, Fragmentation and the International Relations of Micro-

States: Self-determination and Statehood, Cambridge University Press, 1996, s. 117. 

 
45

 Duursma, a.y. 

 
46

 P.K. Menon, The Law of Recognition in International Law: Basic Principles, The Edwin Mellen 

Press, 1994, s. 34. Vatikan bazı özelliklerine rağmen ve bazı yazarların Ģüphelerine rağmen Crawford 

tarafından devlet olarak değerlendirilmektedir. Vatikan Devleti ile Papalık‟ın iki ayrı uluslararası 

hukuk kiĢiliğine sahip olduğunu belirten yazar, Vatikan‟ın uluslararası hukuk bakımından devlet 

olduğu sonucuna ulaĢmaktadır. Papalık‟ın ise iki ayrı hukukî kiĢiliğe sahip olduğunu belirten yazar, 

Papalık‟ın hem Vatikan Devleti‟nin hükümeti olduğunu, hem de dünya çapında bir misyonu olduğunu 

belirtmektedir. Crawford., a.g.e., s. 230. Duursma ise, Vatikan‟daki iç organizsyona belirleyen 

kurallara iliĢkin incelemesinin ardından Papalık‟ın Vatikan Devleti‟nin hükümeti olmadığı sonucuna 

ulaĢmaktadır. Duursma, a.g.e., s. 386, 387. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Vatikan BM‟de “üye olmayan 

gözlemci devlet” statüsündedir. Bkz.: Permanent Missions to the United Nations, No. 298, March 

2008, UN Doc. ST/SG/SER.A/298, s. 292.  
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varlığı, bir devletin toprak olarak küçük bir alanı kapsamasının devlet olmaya engel 

olmadığının göstergesidir.  

         Bir devletin oluĢumu için sınırlarının kesin bir biçimde belirlenmiĢ olması Ģart 

değildir. Bu nedenle Arnavutluk sınır ihtilaflarına rağmen tanınmıĢ ve Milletler 

Cemiyeti‟ne üye olmuĢtur.
47

 Benzer biçimde sınırları kesin olarak belirli olmayan 

Ġsrail 1948‟de çok sayıda devlet tarafından tanınmıĢtır. Öte yandan 1988‟de 

Cezayir‟deki bir konferansta bağımsızlığı ilan edilen Filistin‟in devlet olarak kabul 

görmemesinin sebebi sınırlarındaki belirsizlikten değil, Filistin kurumlarının ülke 

üzerindeki etkin kontrol eksikliğinden kaynaklanmaktadır.      

         Devlet olmanın gereklerini yerine getirebilmek için bir topluluğun ülkesi 

üzerinde etkin kontrolü sağlayacak bağımsız bir hükümete ihtiyacı vardır. Bir 

devletin kurulmasından önce etkin bir hükümete sahip olması gerekir, ancak bu 

devlet olduktan sonra etkin bir hükümete sahip olmayan devletin statüsünün 

değiĢeceği anlamına gelmez.
48

 Son yıllarda Somali‟de ve son olarak Libya örneğinde 

görüldüğü gibi, iç savaĢın mevcut olduğu bir durumda ülkenin her noktasında etkin 

bir hükümet mevcut olmayabilir, ancak bu söz konusu devletin uluslararası 

statüsünde değiĢiklik meydana getirmez. 

         Diğer devletlerle uluslararası iliĢkiler kurma yeteneği bağımsızlığın bir 

sonucudur. DıĢ iliĢkilerini diğer devletlerden bağımsız olarak yürütme yeteneğinden 

yoksun bir devlet bu kriteri karĢılayamaz ve bağımsız bir devlet olarak 

değerlendirilemez. Bu sorun Güney Afrika Cumhuriyeti‟nin (GAC) bantustan 

devletlerine bağımsızlık vermesi sırasında gündeme gelmiĢtir. Bu devletlerden 

Transkei‟nin tanınmama gerekçelerinden biri, bütçesinin yaklaĢık yüzde 90‟ının 

GAC tarafından sağlanması olarak gösterilmiĢ ve bağımsız olmadığı ileri 

sürülmüĢtür. Benzer bir gerekçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟ne karĢı da ileri 

sürülmüĢtür.
49

 

                                                 
47

 North Sea Continental Shelf, Judgement, I.C.J. Reports 1969, p. 3, para. 46.  

 
48

 Martin Dixon, Textbook on International Law, 6th edition, Oxford University Press, 2007, s. 116.  
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 Caglar v. Billingham (Inspector of Taxes) and Related Appeals;  I.L.R., C. 108, s. 545, para. 182. 
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         Geleneksel kriterler olarak da adlandırılan Montevideo kriterlerini tam olarak 

karĢılamayan bir birimin devlet olarak tanınması erken tanıma teĢkil eder ve 

müdahale etmeme ilkesinin ihlali nedeniyle uluslararası hukuka aykırıdır.
50

 

Devletlerin tanınmasına iliĢkin geleneksel hukukî çerçeve açık ve anlaĢılır 

olduğundan dolayı görece tutarlı bir uygulama ortaya çıkmıĢtır. Uluslararası hukuk 

bütün kriterleri karĢılayan bir birimin tanınması yükümlülüğünü içermemektedir.  

Ancak uluslararası hukuk mevcut devletlere, bütün kriterleri karĢılamasına rağmen 

belirli kuralları ihlal eden bir birimin tanınmamasına yönelik negatif bir yükümlülük 

getirmiĢtir ki bu da devletlerin tanımaya iliĢkin takdir haklarının sınırını teĢkil eder.
51

  

         Bir topluluğun devlet olarak tanınabilmesi için gerekli olan ülke üzerindeki 

etkinliği ifade eden Montevideo kriterlerini karĢılaması yetmez. Devlet olma 

iddiasındaki topluluğun tanınabilmesi için bu etkinliğin ne Ģekilde sağlandığı da 

önemlidir. Söz konusu topluluğun uluslararası hukukun emredici (jus cogens) 

nitelikteki kurallarını ihlal etmesi tanıma yasağı ile sonuçlanır.  

Jus cogens bir kuralın ihlali gerekçesiyle tanıma yasağının kökeni 1931‟de 

Japonya‟nın Mançurya‟yı iĢgaline dayanmaktadır. 1 Mart 1932‟de Mançukuo 

adındaki devletin kuruluĢu ilan edilmiĢ ve aynı yılın Eylül‟ünde Japonya bu devleti 

tanımıĢtır. ABD DıĢiĢleri Bakanı Stimson‟un öncülüğünde alınan Milletler Cemiyeti 

Genel Kurulu‟nun 11 Mart 1932 tarihli kararında, “Milletler Cemiyeti Misakı ve 

Paris Paktı‟na aykırı olarak ortaya çıkan hiçbir durum, antlaĢma ve mutabakatın 

tanınmaması” kabul edilmiĢtir.
52

  

Klasik uluslararası hukukta jus cogens kavramı, bir antlaĢmanın taraflarının 

uzlaĢma ile uygulanmasından vazgeçemeyecekleri hukukun temel ilkelerini ifade 
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 David Raic, Statehood and the Law of Self-Determination, Kluwer Law International, 2002, s. 
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etmektedir. Bu ilkelerin emredici niteliğinin doğal hukuka dayandığına inanılmıĢtır. 

19. yüzyılda pozitivizmin ortaya çıkmasıyla jus cogens kavramına olan ilgi azalmıĢ, 

1969 tarihli Viyana AntlaĢmalar Hukuku SözleĢmesi‟nin 53. maddesinde kabul 

edilmesiyle kavram yeniden canlanmıĢtır.
53

  

Genel uluslararası hukukun üç normunun ihlali BM ve UAD uygulamasında 

tanıma yasağına yol açmıĢtır. Dugard‟a göre bu üç norm jus cogens niteliktedir: 

Saldırı ve kuvvet kullanma yoluyla toprak kazanımı yasağı, self-determinasyon 

hakkı, ırksal ayrımcılık yasağı.
54

 

Saldırı ve kuvvet kullanma yoluyla toprak kazanımı yasağı. Saldırı eyleminin 

uluslararası hukuka aykırılığı genel olarak kabul görmüĢtür.
55

 Saldırı yasağı devletler 

arasında kuvvet kullanımını yasaklar. Bir devletin kuvvet kullanımı suretiyle baĢka 

bir devletin toprağını ilhak etmesi veya yeni bir devlet oluĢumuna yardımcı olması 

yasaklanmıĢtır.
56

 Bu nedenle Ġsrail‟in Doğu Kudüs‟ü, Batı ġeria‟yı ve Golan 

Tepeleri‟ni iĢgali
57

 ve Irak‟ın Kuveyt‟i ilhakı
58

 BM organları tarafından kınanmıĢtır. 

Bu kuralın bir istisnası BangladeĢ‟in kuruluĢunda yaĢanmıĢtır.
59

 Coğrafi olarak 

Pakistan‟dan ayrı bir bölgede bulunan BangladeĢ (Doğu Pakistan), merkezi 

hükümetin sistematik baskı ve ayrımcılığına maruz kalmıĢtır. Hindistan‟ın kuvvet 
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 J.D. van der Vyver, “Statehood in International Law”, Emory International Law Review, C. 5, 
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aktaran: Vyver, a.g.m., s. 65. 

 
55

 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, s. 32, 
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kullanımını içeren müdahalesi sonucunda BangladeĢ Devleti kurulmuĢ ve bazı 

devletler tarafından tanınmıĢtır. Benzer bir durum Kıbrıs‟ta yaĢandığında ise 

uluslararası toplumun tepkisi aksi yönde olmuĢ, BM Güvenlik Konseyi‟nde 

KKTC‟ye yönelik tanıma yasağı kararı kabul edilmiĢtir.
60

    

Self-determinasyon hakkı. Bir devletin, halkının rızasına aykırı oluĢumu 

uluslararası hukukun temel bir ilkesi olan halkların self-determinasyonu hakkına 

aykırıdır. Halkın rızasına aykırı olarak kurulan siyasî birimler devlet olmaya iliĢkin 

geleneksel kriterleri karĢılasa dahi BM organları tarafından tanıma yasağı yaptırımı 

ile karĢılaĢmıĢ ve bu birimler uluslararası toplum tarafından devlet olarak 

görülmemiĢtir. Uluslararası toplum halkın çoğunluğunun iradesine aykırı olarak 

kurulan Güney Rodezya‟yı bu çerçevede tanımamıĢtır.
61

 Benzer Ģekilde Güney 

Afrika‟da oluĢturulan bantustan devletlerinin oluĢumu self-determinasyon hakkının 

ihlali nedeniyle BM tarafından kınanmıĢtır.
62

 

Yugoslavya Hakkında Konferans tarafından oluĢturulan Hakem Komisyonu, 

Bosna-Hersek‟in egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınabilmesi için halk 

iradesinin tam olarak oluĢmadığını tespit etmiĢ, bu eksikliğin giderilmesi için 

referandum yapılmasını tavsiye etmiĢtir.
63

 AT, Bosna-Hersek‟i ancak 1 Mart 1992‟de 

yapılan referandumda yüzde 63‟lük bir çoğunluğun bağımsızlık lehine oy 

kullanmasından sonra tanımıĢtır.
64

 

Irksal ayrımcılık yasağı. Irkçı bir rejim kurulmasının bir devletin oluĢumunu 

engellediği kabul edilmektedir.
65

 BM Genel Kurulu devletlere, Güney Rodezya‟da 
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çoğunluk yönetimine dayalı bir hükümet kurulmadığı sürece tanımama çağrısı 

yapmıĢtır.
66

 Güney Afrika Cumhuriyeti‟nin ırkçı rejimi tarafından oluĢturulan 

bantustan devletleri Genel Kurul tarafından geçersiz ilan edilmiĢ ve tüm hükümetlere 

tanımama çağrısı yapılmıĢtır.
67

 Ancak ırksal ayrımclık yasağı ihlalini, devlet olmayı 

ve tanımayı engelleyen bir kriter olarak kabul ederken, ihlalin kökenine bakmak 

gereklidir. Ġhlalin kökeni halkın self-determinasyon hakkını kullanmasının 

engellenmesidir. Bu ihlal sonucunda azınlık hakimiyetine dayalı, ırkçı bir rejim 

kurulmaktadır. Bu nedenle azınlık yönetimi esas ihlalin, halkın self-

determinasyonunun ihlalinin bir sonucudur.
68

    

Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından kabul edilen “Uluslararası 

Hukuka Aykırı Eylemlerden Devletlerin Sorumluluğu”nu düzenleyen maddeler bu 

uygulamayı teyit eder niteliktedir.
69

 Söz konusu belgenin 41(2). maddesi, genel 

uluslararası hukukun emredici bir kuralı çerçevesinde ortaya çıkan bir yükümlülüğün 

ciddi bir ihlalinin uluslararası hukuka uygun olduğunun hiçbir devlet tarafından 

tanınmamasını öngörmüĢtür. Bu hükümle jus cogens bir kuralın ihlali sonucu ortaya 

çıkan devletlerin tanınmamasına iliĢkin uygulama kuvvetlenmiĢtir. Son olarak 

Uluslararası Adalet Divanı Kosova‟ya iliĢkin DanıĢma GörüĢü‟nde, Güney Rodezya, 

Republika Srpska ve KKTC gibi olaylarda bağımsızlık bildirisinin baĢlı baĢına 

geçersiz olmadığını, ancak tanıma yasağının bu olaylardaki kuvvet kullanma yasağı 

veya genel uluslararası hukukun diğer kurallarının, özellikle emredici (jus cogens) 

nitelikteki kurallarının ağır biçimde ihlalinden kaynaklandığını tespit etmiĢtir.
70

   

V) HÜKÜMETLERĠN TANINMASI 

                                                 
66

 UN General Assembly Resolution 2379 (XXIII), UN Doc. A/RES/2379 (25 October 1968). 

 
67

 UN General Assembly Resolution 32/105, UN Doc. A/RES/32/105 (14 December 1977), Bölüm N, 

para. 2 ve 5. 

 
68

 Duursma, a.g.e., s. 131. 

 
69

 Responsability of States for Internationally Wrongful Acts, UN General Assembly Resolution 

56/83, UN Doc. A/RES/56/83 (28 January 2002). 

 
70

 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, para. 81. 

 



22 

 

         Hükümetlerin tanınması, devletlerin tanınmasından farklılıklar gösterir. Mevcut 

bir devletin olağan hükümet değiĢiklikleri, uygulamada tanımayı gerektir-

memektedir. Bu halde halefiyet doğrudan ve kendiliğinden gerçekleĢir.
71

 

Hükümetlerin tanınması sorunu, hükümet değiĢikliği bir devletin iç hukuk 

kurallarının ihlali sonucunda gerçekleĢmiĢse ortaya çıkar.   

         Siyasî çıkarlar genellikle önemli bir rol oynasa da usule aykırı hükümet 

değiĢikliklerinin tanınması hakkında uygulamada bazı ilkeler ortaya çıkmıĢtır. Bir 

devletin anayasal prosedürüne aykırı olarak gerçekleĢen hükümet değiĢikliğinde 

tanıma için iki Ģartın yerine gelmesi beklenmektedir. Birincisi, ilgili otorite 

tarafından ülkede etkin kontrolün sağlanması ve bu durumun nüfusun çoğunluğu 

tarafından kabul görmesidir. Keza söz konusu otoritenin etkin kontrolü sürdürmesine 

iliĢkin makul bir beklenti mevcut olmalıdır. Ġkinci Ģart, yeni hükümetin uluslararası 

yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini haiz olmasıdır. Objektif bir nitelik 

taĢıyan birinci Ģart mantıken sübjektif nitelikteki ikinci Ģarttan önce gelir.
72

    

         Etkin kontrolü sağlamıĢ de facto bir hükümetin tanınması, yeni rejimle iliĢki 

kurulabilmesi için gereklidir. Ancak bu tanımanın zamanlaması önemlidir. Zira erken 

tanıma söz konusu devletin iç iĢlerine müdahale teĢkil eder.  

         Tinoco tahkimi “etkin kontrol” kavramı bakımından önemli bir örnek olaydır. 

Tinoco, 1917‟de Kosta Rika‟daki hâkimiyeti eline geçirmiĢ ve düĢürüldüğü 1919‟a 

kadar ülkeyi yönetmiĢtir. 1922‟de yeni hükümet, Tinoco hükümeti tarafından kabul 

edilen uluslararası yükümlülükleri iptal etmiĢtir. Tinoco tahkiminin tek hakemi 

Yargıç Taft, bir hükümetin bazı devletler tarafından tanınmamasının genellikle ilgili 

hükümetin bağımsız ve etkin bir kontrol oluĢturmadığına yönelik kanıt teĢkil ettiğini 

belirtmesine rağmen, Tinoco yönetiminin ülkedeki etkin kontrolü elinde 

bulundurduğunu ve bu nedenle ülkenin geçerli hükümeti olduğunu belirtmiĢtir.
73
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         Tanımanın meĢruiyet eksikliği nedeniyle reddedildiği durumlarda, tanımama 

etkin kontrol eksikliğine yönelik kanıt olma niteliğini kaybeder. Yeni bir yönetimin 

otoritesi tartıĢmalı ise, tanımanın katkısı önemlidir. Ancak etkin kontrolü 

gerçekleĢtirmiĢ bir hükümetin tanınmaması, yeni hükümetin hukukî niteliğini 

etkilemez.
74

 Yargıç Taft‟ın görüĢü kurucu ve açıklayıcı teorilerin bir bileĢimini teĢkil 

eder. Etkin kontrolün tartıĢmalı olduğu bir durumda tanıma kurucu nitelikteyken, 

aksi durumda tanıma açıklayıcı niteliktedir.
75

         

         Geleneksel yaklaĢım olarak da adlandırılabilecek olan etkin kontrol teorisinin 

dıĢında, hükümetlerin tanınmasına iliĢkin baĢka teoriler de ileri sürülmüĢtür. Bu 

teorilerden en dikkat çekici olanı, meĢruiyet teorisi olarak da adlandırılabilecek olan 

Tobar doktrinidir. 1907 yılında Ekvador‟un eski DıĢiĢleri Bakanı Carlos R. Tobar 

tarafından ileri sürülen görüĢe göre, anayasal yollardan iktidara gelmeyen 

hükümetler tanınmamalıdır. Tobar‟ın görüĢleri 1907‟de ve 1923‟te Orta Amerika 

Devletleri tarafından imzalanan iki ayrı antlaĢmada kabul edilmiĢtir.
76

 Darbe veya 

devrimle iĢ baĢına gelen hükümetlerin tanınmamasını öngören bu antlaĢmaların tarafı 

olmamasına rağmen Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) söz konusu hükümlere 

uygun davranacağını ifade etmiĢtir.
77

 Bu politika ABD tarafından özellikle Panama 

Kanalı‟nın yakın çevresindeki istikrarı korumak için Orta Amerika Devletleri‟ne 

yönelik olarak uygulanmıĢtır.
78

  

         MeĢruiyet doktrinine alternatif nitelikteki Estrada doktrini, 1930‟da Meksika 

DıĢiĢleri Bakanı Senor Don Genaro Estrada tarafından açıklanmıĢtır.
79

 Söz konusu 

                                                 
74

 Shaw, a.g.e., s. 456. 

 
75

 Shaw, a.y. 

 
76

 “General Treaty of Peace and Amity of December 20, 1907”, A.J.I.L., C. 2, 1908, Supplement: 

Official Documents, no: 1/2, s. 219-229; “General Treaty of Peace and Amity of February 7, 1923”, 

A.J.I.L., C. 17, 1923, Supplement: Official Document, no: 2, s. 117-122.  

 
77

 L.H. Woolsey, “The Recognition of the Government of El Salvador”, A.J.I.L., C. 28, 1934, s. 325-

329, 328. 

 
78

  Shaw, a.g.e., s. 457. 

 
79

 Bildiri metni için bkz.: “Estrada Doctrine of Recognition”, A.J.I.L., C. 25, 1931, Supplement: 

Official Documents, s. 203. 

 



24 

 

bildiride, “tanıma uygulamasının diğer devletlerin iç işlerine müdahale teşkil ettiği 

ve bundan böyle Meksika Hükümeti’nin diğer devletleri yargılama niteliğindeki 

tanıma uygulaması yerine, kendisini yeni hükümetlerle diplomatik ilişkileri 

sürdürmek ya da sürdürmemek kararıyla sınırlandırdığı” ifade edilmiĢtir. Bu doktrin 

uygulamaya, yeni hükümetin bir bildiri ile açıkça tanınması yerine, diplomatik 

iliĢkilerin kurulması ya da devam ettirilmesi suretiyle örtülü olarak tanınması 

biçiminde yansımıĢtır. Mutlak bir de factoizm niteliğindeki Estrada doktrini, 

uygulamada anayasaya aykırı olarak iĢ baĢına gelen hükümetlerin tanınmasını 

ortadan kaldırmıĢtır. Bu doktrini benimseyen devletler tarafından yalnızca yeni 

devletler tanınmakta, anayasal ya da anayasaya aykırı hükümet değiĢikliği 

gerçekleĢen devletlerle iliĢkiler aynı Ģekilde devam etmektedir.
80

 

         Ne Estrada doktrini ne de Tobar doktrini uygulamada kalıcı olabilmiĢtir. 1965 

yılındaki Ġkinci Özel Amerikalılar-arası Konferans‟ta kabul edilen bir karar, bir 

hükümetin düĢmesinden ve de facto bir hükümetin kuruluĢundan hemen sonra, üye 

devletlerin görüĢ alıĢ veriĢinde bulunmalarını öngörmüĢtür. Ancak de facto 

hükümetle diplomatik iliĢkilerin yürütülmesi hususunda son kararı her hükümet 

kendisi verecektir.
81

 Uygulamada etkin bir Ģekilde kurulmuĢ yeni bir hükümeti 

tanımayı reddetmekle, önceki rejimin devamını sağlamak mümkün değildir.
82

 Bu 

nedenle anayasal meĢruiyeti, hükümetlerin tanınması için uygulamada bir gereklilik 

olarak görmek gerçekçi değildir. Hükümetlerin tanınması konusu günümüz 

uygulamasında her devletin kendi takdirinde olan bir meseledir ve zaman zaman 

siyasî çıkarlar rol oynasa da uygulamada etkinlik kriteri ağır basmaktadır.  

         Hükümetlerin tanınması sorunu, son dönemde Libya‟daki isyancıların 

tanınmasıyla gündeme gelmiĢtir. Arap Dünyası‟ndaki isyanların Libya‟ya 

sıçramasından kısa süre sonra, 5 Mart 2011‟de Libya Ulusal GeçiĢ Konseyi‟nin 

(UGK) kuruluĢu ilan edilmiĢtir. Bingazi merkezli paralel bir hükümet kuran 
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isyancılar hazırladıkları Anayasa taslağında, siyasî çoğulculuk temelinde demokratik 

bir yönetim kurma niyetlerini belirtmiĢlerdir.
83

 Ülkenin doğusunda hâkimiyeti ele 

geçiren UGK, 10 Mart 2011 tarihinde Fransa tarafından “Libya halkının meĢru 

temsilcisi” olarak tanınmıĢtır.
84

 Fransa‟nın ardından Türkiye‟nin de aralarında 

bulunduğu çok sayıda Devlet, UGK‟yi Libya halkının meĢru temsilcisi olarak 

tanımıĢtır.
85

  

Halkın meĢru temsilcisi olarak tanıma gerek tanıyan devletlere gerekse tanınan 

gruba çeĢitli avantajlar sağlamaktadır: (i) Mevcut hükümete karĢı mücadele eden 

gruba meĢruiyet sağlar; (ii) söz konusu grubun uluslararası örgütlerle ve diğer 

devletlerle iliĢki kurabilmesine imkân sağlar; (iii)  söz konusu gruba genellikle mali 

yardım sağlanır; (iv) tanıyan devletin tanınan grubun hâkim olduğu bölgedeki 

vatandaĢlarının ve çıkarlarının korunmasını sağlar.  

Libya UGK‟nin tanınması, 1970‟lerde Filistin KurtuluĢ Örgütü gibi ulusal 

kurtuluĢ hareketlerinin tanınmasını hatırlatmaktadır. Bu olaylarda açıkça söz konusu 

hareketlerin tanınmasının, hükümet olarak tanıma anlamına gelmediği belirtilmiĢtir. 

Benzer biçimde UGK‟nin meĢru temsilci olarak tanınması, Kaddafi Hükümeti‟nin de 

jure hükümet olarak uluslararası statüsünü etkilemez. Zira devletler aynı anda iki de 

jure hükümete sahip olamazlar. Ancak bu durum ülkenin belirli kesimlerinde etkinlik 

sağlayan grubun yerel de facto hükümet veya halkın meĢru temsilcisi olarak 

tanınmasına engel olmaz. Bu nedenle UGK‟yi Libya halkının meĢru temsilcisi olarak 
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tanıyan devletlerin Kaddafi Hükümeti‟nin diplomatik statüsünü ve uluslararası 

örgütlerdeki temsilcilerini tanımaya devam etmektedirler.
86

    

Tanıma beyanlarındaki kelimeler son derece önemlidir ve dikkatle seçilir, zira 

ifadedeki farklılıkların sonuçları değiĢiktir. UGK‟nin Libya halkının meĢru temsilcisi 

olarak tanınması ile Libya‟nın meĢru temsilcisi olarak tanınması farklıdır. Birinci 

ifade Kaddafi Hükümeti‟nin tanınmasını ortadan kaldırmazken, ikinci ifade hükümet 

olarak tanıma anlamına gelir ve Kaddafi Hükümeti‟nin artık tanınmaması sonucunu 

doğurur. Fransa ilk tanımasının ardından, 7 Haziran 2011‟de, UGK‟yi bu kez 

“Fransa ve Libya arasındaki temaslarda hükümet yetkisine sahip tek otorite” olarak 

tanımıĢtır.
87

 Bu açıklama Fransa‟nın UGK‟yi hükümet olarak tanıması anlamına 

gelir. Fransa‟nın ardından 12 Haziran 2011‟de BirleĢik Arap Emirlikleri, UGK‟yi 

Libya halkının tek meĢru temsilcisi olarak tanırken, DıĢiĢleri Bakanı, BAE‟nin UGK 

ile iliĢkilerinin Libya‟ya iliĢkin tüm meselelerde hükümetten hükümete iliĢki 

biçimini alacağını belirtmiĢtir.
88

 Son olarak 27 Temmuz 2011‟de BirleĢik Krallık, 

UGK‟yi, “Libya’daki tek hükümet otoritesi” olarak tanımıĢtır.
89

    

Fransa‟nın, BAE‟nin ve BirleĢik Krallık‟ın UGK‟yi de jure hükümet olarak 

tanıması, bu devletlerin Kaddafi Hükümeti‟ni artık tanımadıkları anlamına 

gelmektedir. Uluslararası hukukta bir hükümetin tanınabilmesi için aranan temel 

kriter ülke üzerinde etkin kontrolün sağlanmasıdır. Kaddafi Hükümeti ülkenin 

doğusunda hâkimiyeti kaybetse de, batıda halen etkin kontrolü elinde 

bulundurmaktadır. UGK‟nin kontrolü ülkenin belirli kısmı ile sınırlı kaldığı sürece, 

kontrol ettiği toprak parçasındaki yerel de facto hükümet olarak tanınabilir. Ancak 
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Kaddafi güçleri baĢkent Trablus dâhil olmak üzere ülkenin batısında hâkim 

durumdayken UGK‟nin de jure hükümet olarak tanınması, erken tanıma ve 

Libya‟nın iç iĢlerine müdahale teĢkil eder.
90

   

VI) SAVAġAN STATÜSÜNÜN VE ASĠ STATÜSÜNÜN TANINMASI 

         SavaĢan statüsünün tanınması, bir devlet içinde iktidar mücadelesi yürüten 

hükümet güçleri ile karĢı grup arasındaki düĢmanlığın hukuken kabul edilmesidir. 

SavaĢan statüsü, üçüncü devletler tarafından tanınabileceği gibi bizzat mücadele 

içindeki hükümet tarafından da tanınabilir. SavaĢan statüsü, taraflara sağladığı haklar 

ve yükümlülükler bakımından bir iç savaĢı hukuken egemen devletler arasındaki bir 

savaĢa yaklaĢtırır. Bu statünün tanınmasıyla birlikte, iki taraf da savaĢ hukuku 

kurallarına uygun davranma yükümü altına girerler.  

         SavaĢan statüsü bir kez tanındıktan sonra, diğer devletler söz konusu iktidar 

mücadelesi bakımından tarafsız davranma yükümü altındadırlar. Üçüncü devletlerle 

iliĢkiler bakımından savaĢan taraflar uluslararası hukukun savaĢ zamanı için vermiĢ 

olduğu yetkileri kullanabilir, bu çerçevede abluka, arama ve el koyma gibi önlemler 

uygulayabilirler. Öte yandan savaĢan statüsünün tanınması asi gruba, bu durumu 

tanıyan devletin çıkarlarına ve vatandaĢlarının haklarına saygı gösterme 

yükümlülüğü yükler. Mevcut hükümet ise, asi grup tarafından söz konusu devlet 

vatandaĢlarına yönelik meydana gelen ihlallerden sorumlu olmaz. Zira mevcut 

hükümet, asileri bastırmak için elinden geleni yapmaktadır.
91

        

         SavaĢan statüsünün tanınması 19. yüzyıl uygulamasından ortaya çıkmıĢ ve 

buna iliĢkin kriterler uluslararası örf ve adet hukuku tarafından belirlenmiĢtir. 

Uluslararası uygulamada savaĢan statüsünün tanınabilmesi için; (i) hükümet güçleri 

ile asi grup arasında silahlı çatıĢmanın varlığı, (ii) asi grup tarafından ülkenin belirli 

kısmının ele geçirilmesi ve (iii) asi grubun silahlı güçlerinin sorumlu tutulabilmesi 
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için tek merkezden komuta edilme Ģartları aranmıĢtır.
92

 Ancak bu koĢulların 

gerçekleĢmesine rağmen uygulamada savaĢan statüsünü tanıma zorunluluğu yoktur. 

Hukuken bir engel bulunmamasına rağmen Birinci Dünya SavaĢı sonrası dönem 

uygulamasında savaĢan statüsünün tanınması görülmemektedir. Bunun nedeni, 1949 

tarihli Cenevre SözleĢmeleri‟nin her birinin 3. maddesi ile 1977 tarihli II numaralı 

Protokol‟de yer alan insancıl hukuk hükümlerinin, “uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatıĢmaları” da kapsamına dâhil etmiĢ olması ve bunun sonucunda savaĢan 

statüsünün tanınmasının temel iĢlevini yitirmesidir.
93

     

         Asi statüsünün tanınması, bir hükümete karĢı siyasî nitelikli bir isyanın 

varlığının üçüncü bir devlet tarafından kabul edilmesidir. Asi grubun etkinliğinin 

belirli düzeye ulaĢması ve ülkenin belirli bir kısmında de facto bir otorite kurulması 

durumunda üçüncü devletler, vatandaĢlarının korunması, ticarî iliĢkilerinin 

sürdürülmesi gibi sebeplerle asi grupla iletiĢim kurmak durumunda kalabilir. Söz 

konusu sebepler tanıma bildirisinde belirtilir ve savaĢan statüsünün tanınmasından 

farklı olarak, asi statüsü sadece belirtilen konularla sınırlı olarak tanınır.  

         Asi grubu tek bir merkezden organize bir Ģekilde komuta edilmiyor ya da savaĢ 

hukuku kurallarına uymak yönündeki garantileri sağlayamıyor olabilir. Ancak iç 

savaĢ, asi grubun adi suçlu olarak görülemeyeceği bir düzeye ulaĢmıĢ olabilir. Bu 

durumda kendi çıkarlarını korumak isteyen devlet, savaĢan statüsü yerine asi statüsü 

tanıyacaktır. Günümüz uygulamasında görülmeyen asi statüsünün tanınmasına 19. 

yüzyıl uygulamasında rastlanmaktadır.  

VII) SOĞUK SAVAġ SONRASI DÖNEM UYGULAMASINDA TANIMA: 

ESKĠ YUGOSLAV DEVLETLERĠ’NĠN TANINMASI  
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         Soğuk SavaĢ‟ın bitimini simgeleyen Berlin Duvarı‟nın yıkılmasından kısa süre 

sonra Sovyetler Birliği barıĢçı bir biçimde dağılmıĢtır. Altı kurucu Cumhuriyet‟ten 

ve iki özerk eyaletten meydana gelen Yugoslavya Federal Cumhuriyeti‟nin (YFC) 

dağılıĢı ise kaotik bir süreç sonunda tamamlanmıĢtır.
94

 1980‟lerde yaĢanan ekonomik 

sıkıntıların yanında, Sırp lider Milosevic‟in merkeziyetçi politikaları ve milliyetçi 

söylemi dağılmanın temel sebepleridir. 

         Federal yapının baĢında, cumhuriyetlerin ve özerk eyaletlerin temsilcilerinin 

dönüĢümlü olarak baĢkanlık görevini yürüttüğü BaĢkanlık Konseyi vardı. BaĢkanlık 

Konseyi‟nde Sırbistan‟ın özerk eyaletler olan Kosova ve Voyvodina‟nın oyları ile 

birlikte hâkim konumda olması diğer cumhuriyetleri rahatsız etmekteydi. Hırvat ve 

Slovenler gevĢek bir federal yapıdan yanayken Sırplar ülkenin siyasî ve ekonomik 

kontrolünü bırakmaya yanaĢmıyordu.     

         27 Eylül 1990‟da Slovenya Meclisi, federal kurumlar tarafından yapılan 

yasaların bundan böyle cumhuriyet içinde uygulanmayacağını ilan etti. 23 Aralık 

1990‟da düzenlenen referandumda ise Sloven seçmenlerin yüzde 88,5‟i bağımsızlık 

yönünde oy kullandılar. Bir önceki gün ise Hırvatistan Meclisi kendi yasama 

iĢlemlerinin federal yasalardan üstün olduğunu ilan etmiĢti.
95

    

         BaĢkanlık Konseyi‟nde normal rotasyonun gerçekleĢmesi halinde Hırvatistan 

temsilcisinin baĢkan olması gerekirken, Mayıs 1991‟de, Sırbistan ve Karadağ iki 

özerk eyaletle birlikte seçimi bloke ettiler. 19 Mayıs‟ta düzenlenen referandumda ise 

Hırvat seçmenin yüzde 93,24‟ü bağımsızlık yönünde oy kullandılar.
96

  

         25 Haziran 1991‟de Hırvatistan
97

 ve Slovenya
98

 bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

Bağımsızlık ilanları Yugoslav Ulusal Ordusu‟nun (JNA) hakimiyetini elinde 
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bulunduran Sırplar‟ın sert tepkisine neden oldu. Haziran 1991‟de Slovenya‟da 

yaĢanan kısa süreli silahlı çatıĢma Federal Ordu‟nun Slovenya‟dan geri çekilmesi ile 

sona erdi. Temmuz 1991‟de ise Hırvatistan‟da daha yoğun silahlı çatıĢmalar yaĢandı. 

Avrupa Topluluğu (AT) Troykası‟nın
99

 giriĢimleri sonucunda 7 Temmuz 1991‟de 

Brioni AntlaĢması imzalandı.
100

 Bu AntlaĢma ile Hırvatistan ve Slovenya üç aylık bir 

süre için bağımsızlıklarını askıya almayı kabul ettiler. 

         ÇatıĢmaların yeniden baĢlaması ve Federal kurumlar aracılığıyla barıĢ 

görüĢmelerinin yürütülmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesi üzerine, AT 

tarafından 27 Ağustos 1991 tarihli bildiri ile “Yugoslavya‟da BarıĢ için Uluslararası 

Konferans”ın kuruluĢu ilan edildi.
101

 Konferans‟ın kuruluĢunu ilan eden bildiride AT 

Belgrad‟daki yetkililerin kuvvet kullanmasını kınarken aynı zamanda toprak 

bütünlüğü ilkesine vurgu yapmaktaydı: 

“Avrupa Topluluğu ve üye Devletler Hırvatistan‟da artan Ģiddet nedeniyle 

dehĢete kapılmıĢlardır. Onlar, Ģiddetin sorumlularına, barıĢçıl yöntemlerle ve 

uzlaĢmayla meydana getirilmeyen sınır değiĢikliklerinin asla tanınmayacağına 

dair kararlılıklarını hatırlatırlar… Topluluk ve üye Devletler, Federal 

BaĢkanlığı, komutası altındaki kuvvetleri yasa dıĢı olarak kullanmaya derhal 

son vermeye çağırmaktadırlar.”                        

         Bildiride yer alan bu ifadeler tanıma öncesinde Slovenya‟ya ve Hırvatistan‟a 

devlet statüsü verildiği izlenimi uyandırmaktadır. Federasyon‟un kuvvet kullanımını 

yabancı bir devletin müdahalesine benzer Ģekilde değerlendiren AT, merkezi devletin 

yetkilerini kullanmaması ve diğer birimlerin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi 
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çağrısında bulunmuĢtur. Uluslararası hukuk düzeni tanıma öncesinde söz konusu 

birimleri koruması altına almıĢtır.
102

  

         Aynı bildiri ile ayrıca bir “Hakem Komisyonu”nun kuruluĢu ilan edildi. 

BaĢkanlığı‟na Fransa Anayasa Mahkemesi BaĢkanı Robert Badinter‟in getirildiği 

Hakem Komisyonu‟nun (Badinter Komisyonu) amacı Yugoslavya‟nın durumuyla 

ilgili meseleler hakkında hukukî fikir üretmekti. 

         7 Eylül 1991‟de Yugoslavya Hakkında AT Konferansı Lord Carrington 

baĢkanlığında ilk toplantısını yapmıĢtır. Konferans, Yugoslav halklarının çatıĢan 

taleplerinin yarattığı sorunun barıĢçıl Ģekilde çözümü için Ģu ilkeleri temel almıĢtır: 

(i) Kuvvet kullanımı yoluyla sınırlarda tek yanlı değiĢiklik yapma yasağı; (ii) 

Yugoslavya‟daki herkesin haklarının korunması ve meĢru kaygılarının ve 

beklentilerinin bütünüyle göz önüne alınması.
103

 

         Yugoslavya Hakkında Konferans‟ın BaĢkanı Lord Carrington tarafından 

gönderilen sorular üzerine Badinter Komisyonu ilk hukukî görüĢlerini 29 Kasım 

1991 tarihinde bildirmiĢtir. Badinter Komisyonu 1 No‟lu GörüĢü‟nde ilk olarak, bir 

devletin ortaya çıkmasının veya yok olmasının fiiliyatın bir sorunu olduğunu, diğer 

devletlerin tanımasının etkisinin tamamen açıklayıcı olduğunu ifade etmiĢtir. Bunun 

ardından Komisyon, devlet olabilmek için sahip olunması gereken unsurları; ülke, 

halk ve organize siyasî otorite olarak tespit etmiĢtir. Komisyon, bir ülkenin iç siyasî 

örgütlenme biçiminin ve anayasal hükümlerinin sadece birer vakıa olmasına karĢın, 

bir hükümetin halk ve ülke üzerindeki egemenliğinin belirlenmesinde dikkate 

alınması gerektiğine iĢaret ettikten sonra, Yugoslavya‟daki duruma iliĢkin olarak altı 

cumhuriyetten dördünün bağımsızlık talebinde bulunduğunu ve Federasyon 

organlarının artık federal bir devlet için aslî kriterler olan katılımcı ve temsili bir 

yapıdan uzak olduğunu belirtmiĢtir. Sonuç olarak Komisyon YFC‟nin dağılma 
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sürecinde olduğu ve devletlerin halefiyetiyle ilgili doğabilecek sorunların çözümünde 

uluslararası hukukun ve özellikle insan haklarının ve azınlık haklarının dikkate 

alınması gerektiği yönünde görüĢ bildirmiĢtir.
104

      

         1 No‟lu GörüĢü‟nde tanımaya iliĢkin olarak Craven‟in ifadesiyle dogmatik bir 

duruĢ benimseyen Komisyon, sonraki görüĢlerinde tutumunu yumuĢatmıĢtır.
105

 

Komisyon 8 No‟lu GörüĢü‟nde tanımanın açıklayıcı değerde olduğunu ifade ettikten 

sonra, “tanımanın uluslararası örgütlere üyelikle beraber, bu devletlerin tanınan 

siyasî birimin bir gerçeklik olduğuna dair kanaatlerine delil teĢkil ettiğini ve ona 

uluslararası hukuk çerçevesinde belli haklar ve yükümlülükler verdiğini” 

belirtmiĢtir.
106

 Komisyon 10 No‟lu GörüĢü‟nde ise, “tanıma bir devletin kuruluĢu 

için bir ön Ģart değildir ve etkisi tamamen açıklayıcıdır, ne var ki tanıma diğer 

devletlerin uygulamak istedikleri zamanda ve biçimde uyguladıkları, sadece genel 

uluslararası hukukun emirleriyle ve özellikle diğer devletlere karĢı kuvvet kullanma 

yasağıyla ya da etnik, dinî ya da dilsel azınlıkların haklarını garanti eden kurallarla 

sınırlı olarak icra edilebilecek ihtiyari bir eylemdir” ifadesine yer vermiĢtir.
107

 

Tanıma iĢleminin ihtiyariliğine iliĢkin tutarlı bir uygulama olduğu gibi, doktrinde de 

bu yönde genel bir kabul mevcuttur. Ayrıca bazı kuralların ihlali halinde devletlere 

tanımama görevi yükleyen bir uygulama da yerleĢmiĢ durumdadır. 10 No‟lu 

GörüĢü‟nde Komisyon, kuvvet kullanma yasağı gibi uygulamada yerleĢik bir kuralın 

yanı sıra, azınlık haklarının ihlalini de aynı kategoride bir yasak olarak 

değerlendirmiĢtir. 
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         1 No‟lu GörüĢ‟ün ardından AT, 16 Aralık 1991 tarihinde, “Yugoslavya 

Hakkında Bildiri”yi
108

 ve “Doğu Avrupa‟daki ve Sovyetler Birliği‟ndeki Yeni 

Devletlerin Tanınmasına dair Rehber Kurallar Bildirisi”ni
109

 kabul etmiĢtir. Söz 

konusu belgeler, Avrupa Siyasî ĠĢbirliği‟nin (EPC) Olağanüstü Bakanlar Toplantısı 

sonucunda ortaya çıkmıĢtır.
110

      

          Tanımaya dair Rehber Kurallar‟da üye devletler ilk olarak Helsinki Nihaî 

Senedi‟nin ve Paris ġartı‟nın ilkelerine ve özel olarak self-determinasyon ilkesine 

bağlılıklarını teyit etmiĢlerdir.
111

 Ayrıca üye devletler “(yeni devletlerin tanınmasına 

dair) uluslararası uygulamanın normal standartları” ile “her olaydaki siyasî 

gerçekliğe” uygun davranmayı taahhüt etmiĢlerdir. Bildiri‟de, Doğu Avrupa‟da ve 

Sovyetler Birliği‟ndeki yeni devletlerin tanınabilmesi için aranan Ģartlar Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: 

 BM ġartı‟nın hükümleri ve Helsinki Nihaî Senedi ile Paris ġartı‟nda kabul 

edilen taahhütlere, özellikle hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına 

saygı, 

 AGĠK çerçevesi içinde kabul edilen taahhütlerle uyumlu olarak etnik ve ulusal 

grupların ve azınlıkların haklarının temin edilmesi, 

 Yalnızca barıĢçı yöntemlerle ve uzlaĢmayla değiĢtirilebilecek olan mevcut 

sınırların ihlal edilemezliğine saygı, 
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 Hem silahsızlanma ve nükleer silahların yaygınlaĢmaması hususlarında, hem 

de güvenlik ve bölgesel istikrar hususunda ilgili tüm taahhütlerin kabulü, 

 Devletlerin halefiyeti ve bölgesel uyuĢmazlıklarla ilgili tüm sorunların 

anlaĢmayla, uygun koĢullarda tahkim yoluna baĢvurmayı da içerecek Ģekilde 

çözümlenmesi taahhüdü. 

         Son olarak bildiri ile Ģiddete baĢvurmak suretiyle kurulan tüzel kiĢiliklerin 

tanınmayacağı ve anılan ilkelere uymanın taahhüt edilmesinin tanımanın ve 

diplomatik iliĢkilerin kurulmasının yolunu açacağı ifade edilmiĢtir. 

         Yugoslavya Hakkında Bildiri‟de ise, belirtilen Ģartları yerine getiren tüm 

Yugoslav Cumhuriyetleri‟nin Topluluk üyeleri tarafından 15 Ocak 1992 tarihinde 

tanınacağı ifade edilmiĢtir. Buna göre Yugoslav Cumhuriyetleri, 

 Bağımsız devlet olarak tanınma talebinde bulunmaya, 

 Rehber Kurallar‟da yer alan taahhütleri kabul etmeye, 

 Taslak Konvansiyon‟da
112

 yer alan hükümleri, -özellikle II. Bölümdeki insan 

hakları ve ulusal ya da etnik grupların haklarına dair hükümler- Yugoslavya 

Hakkında Konferans‟ın gözetimi altında kabul etmeye, 

 BM Genel Sekreteri‟nin ve Güvenlik Konseyi‟nin çabalarını ve 

 Yugoslavya Hakkında Konferans‟ın devamını desteklemeye devam etmeye 

davet edilmiĢlerdir. 

         Rehber Kurallar ve Yugoslavya Hakkında Bildiri ile AT, yeni devletlerin 

tanınabilmesi için uluslararası uygulamanın normal standartları dıĢında ilave Ģartlar 

ileri sürmüĢtür. Söz konusu Ģartların dikkat çekici yönü insan haklarının ve azınlık 

haklarının temininin tanınma için Ģart koĢulmasıdır. Taslak Konvansiyon gibi Ģeklen 
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henüz yürürlüğe girmemiĢ bir belgenin de Ģartlar arasında yer alması ilginç gözükse 

de söz konusu belge içerik bakımından diğer Ģartlarla uyumludur. 4 Kasım 1991 

tarihinde Yugoslavya Hakkında Konferans‟ta hazırlanan Taslak Konvansiyon insan 

hakları, ulusal ya da etnik grupların hakları, azınlık grupları için bölgesel özerkliğe 

iliĢkin hükümler içermektedir. Tanınma koĢulu olarak özellikle altı çizilen Taslak 

Konvansiyon‟un II. Bölümündeyse, ulusal azınlıklara; ulusal bir ambleme sahip 

olma, ikinci bir vatandaĢlığa sahip olma, azınlık grubunun ihtiyaçlarına ve 

değerlerine yönelik bir eğitim sistemine sahip olma ve söz konusu bölgeye yönelik 

yasama, yürütme ve yargı mekanizmaları oluĢturma hakları verilmektedir.
113

  

         AT‟nin tanımaya dair ileri sürdüğü koĢullarla ilgili altı çizilmesi gereken 

önemli bir nokta da “her olaydaki siyasî gerçekliğin” dikkate alınacağı ifadesidir. 

Geleneksel kriterlerde fiili durumu dikkate alan uluslararası hukuk, AT uygulaması 

ile giderek siyasî dengeleri gözeten bir yapıya bürünmüĢtür
114

. 

         AT‟nin giriĢimini Yugoslavya‟ya yönelik bir saldırı olarak niteleyen Sırbistan 

ile birlikte Karadağ davete olumlu yanıt vermemiĢlerdir. Komisyon tanınma talebiyle 

baĢvuruda bulunan diğer dört Cumhuriyet ile ilgili GörüĢleri‟ni 11 Ocak 1992 

tarihinde açıklamıĢtır.  

         Slovenya ile Hırvatistan‟ın daha önce tanınmamalarının sebebi Hırvatistan‟da 

Hükümet‟in ülkenin tamamında etkin kontrolü sağlayamamasının yanında, Sovyetler 

Birliği‟nin ciddi bir siyasî kriz içine girmesi ve Batılı Devletler‟in Yugoslavya‟daki 

ayrılıkçı hareketlerin Sovyetler için emsal teĢkil etmesinden çekinmeleridir. Buna 

rağmen Almanya adı geçen iki devleti tanıma yönündeki kararını 23 Aralık 1991‟de 

açıklamıĢ, ancak bu kararın 15 Ocak 1992‟de uygulanacağını belirtmiĢtir. Almanya 

AT‟deki ortaklarını, self-determinasyon hakkının, müzakerelerle bir sonuca 

ulaĢılamadığı durumlarda son çare olarak, toprak bütünlüğüne saygı ve devletlerin 

birliği ilkelerini sınırlamak suretiyle ayrılmaya ve tanınmaya imkan verecek Ģekilde 
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yorumlanması yönünde ikna etmeye çalıĢmıĢtır.
115

 6 Eylül 1991‟de Sovyetler 

Birliği‟nin Baltık Devletleri‟ni tanıması, 8 Aralık‟ta Rusya, Ukrayna ve Belarus‟un 

katıldığı üçlü toplantının ardından Sovyetler Birliği‟nin varlığının sona erdiğinin 

açıklanması ve 21 Aralık tarihli Alma-Ata Bildirisi ile diğer Sovyet 

Cumhuriyetleri‟nin de buna katılması
116

 AT üyesi devletlerin Yugoslav 

Cumhuriyetleri‟nin tanınmasına dair tereddütlerini gidermiĢtir.
117

 

         Komisyon‟un GörüĢleri arasında tanımaya iliĢkin olarak tartıĢmasız olan tek 

GörüĢ Slovenya‟ya iliĢkin 7 No‟lu GörüĢ‟tür.
118

 8 Ekim 1991‟de Slovenya 

bağımsızlık ilanını yenilemiĢtir. Sloven Hükümeti‟nin ülkedeki etkin kontrolü 

sağlamasının yanında, Slovenya‟nın göreli homojen etnik yapısı süreci 

kolaylaĢtırmıĢtır. Komisyon tarafından gerekli kriterleri karĢıladığı gözlemlenen 

Slovenya 15 Ocak 1992‟de üye devletler tarafından tanınmıĢtır.    

         1991 Ağustos‟unda Hırvatistan‟da çatıĢmaların yeniden baĢlaması ve 3 Ekim 

1991‟de BaĢkanlık Konseyi‟nin dört üyesinin (Sırbistan, Karadağ, Kosova ve 

Voyvodina temsilcileri) BaĢkanlık Konseyi‟nin ve Federal Meclis‟in yetkilerine el 

koymasının ardından 8 Ekim 1991‟de Hırvatistan da bağımsızlık ilanını yeniledi. 

Üye Devletler‟in çağrısı üzerine Hırvatistan tanınmak üzere Komisyon‟a baĢvuruda 

bulundu. Komisyon‟un Hırvatistan ile ilgili özel önem atfettiği husus Sırp azınlığın 

hukukî statüsü idi. Hırvatistan‟ın Krajina bölgesindeki 300,000 Sırp, Yugoslav 

ordusunun desteğiyle ülkenin yaklaĢık üçte birini kontrol etmekte ve bağımsız devlet 

olma iddiasında bulunmaktaydı. Benzer bir durum Bosna-Hersek‟teki Sırp nüfus için 

de söz konusuydu. Yugoslavya Hakkında Konferans‟ın BaĢkanı Lord Carrington 

gönderdiği soruda, Komisyon‟dan “Yugoslavya‟nın kurucu halklarından biri olarak, 

Hırvatistan‟daki ve Bosna-Hersek‟teki Sırp nüfusun self-determinasyon hakkına 
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sahip olup olmadığı” konusunda görüĢ bildirmesini talep etmiĢtir. Komisyon 2 No‟lu 

GörüĢü‟nde, Ģartlar ne olursa olsun, aksine anlaĢma olmadıkça self-determinasyon 

hakkının bağımsızlık anında mevcut sınırların değiĢimini içermediğini (uti possidetis 

juris) belirtmiĢtir. Bununla birlikte Komisyon, farklı etnik veya dinî grupların 

kimliklerinin tanınması gereğine ve Bosna-Hersek‟teki ve Hırvatistan‟daki Sırp 

nüfusun uluslararası hukuk gereğince azınlık haklarına sahip olduğuna iĢaret etmiĢtir. 

Taslak Konvansiyon‟un azınlık haklarını koruyan hükümlerine uyulması gereğini 

belirten Komisyon, 1966 tarihli insan hakları sözleĢmelerinin self-determinasyon ile 

ilgili hükümlerinin insan haklarına hizmet ettiğini, bu hak uyarınca her bireyin 

dilediği etnik, dinî ve dilsel topluluğa aidiyetine karar verebileceğini ifade etmiĢtir.
119

  

         Komisyon‟un 1966 tarihli insan hakları sözleĢmelerine yaptığı atıf ve self-

determinasyon hakkı ile insan hakları ve azınlık hakları arasında kurduğu bağlantı 

1966 tarihli BM Medenî ve Siyasî Haklar SözleĢmesi‟nin
120

 Ġnsan Hakları 

Komitesi‟nin self-determinasyon hakkına iliĢkin tespitleri ile paralellik arzeder. Ġnsan 

Hakları Komitesi 12 No‟lu Genel Yorumunda, self-determinasyon hakkının hayata 

geçirilmesinin bireysel insan haklarının geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi için temel 

bir koĢul olduğunu belirtmiĢtir.
121

 Self-determinasyon hakkının bütün diğer hakların 

kullanılabilmesi için bir temel teĢkil ettiğini belirten Komite, bir sözleĢmede yer alan 

bir hükmün diğer hükümlerle desteklenip zenginleĢtiğini temel alan karĢılıklı 

bağımlılık yaklaĢımını (interdependence approach) benimsemiĢtir.
122

 Kendisine 
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yapılan bireysel baĢvurularda self-determinasyon hakkına yönelik talepleri kabul 

edilemez bulan Komite, 25. maddedeki kamu hayatına katılım hakkı ile 27. 

maddedeki azınlık haklarını düzenleyen hükümlere yönelik taleplere iliĢkin 

değerlendirmesinde karĢılıklı bağımlılık yaklaĢımından yararlanmıĢtır. Marie-Helene 

Gillot v. Fransa kararında, baĢvurucular referandumlara katılım hakkından yoksun 

kaldıklarına iliĢkin Komite‟ye Ģikayet baĢvurusunda bulunmuĢlardır. Komite mevcut 

olayda 25. maddeye iliĢkin talebin 1. maddeyle bağlantılı olarak ele alınması 

gerektiğini belirtmiĢ ve referanduma katılım için getirilen sınırlamaların münhasıran 

self-determinasyon süreci ile bağlantılı konularla sınırlı olduğu ölçüde makul 

olduğunu belirtmiĢtir. Komite Yeni Kaledonya‟nın geleceğini iliĢkin bir referanduma 

katılımın, söz konusu topraklarla yeterince sıkı bağları olan kiĢilerle 

sınırlandırılmasını makul karĢılamıĢtır.
123

 Komite tarafından benzer yaklaĢım 27. 

maddeye iliĢkin olarak da benimsenmiĢ, Komite Apirana Mahuika ve diğerleri v. 

Yeni Zelanda kararında self-determinasyona iliĢkin hükmün diğer hakların 

yorumuyla, özellikle 27. maddedeki azınlık haklarının yorumuyla ilgili olduğunu 

belirtmiĢtir.
124

    

         Badinter Komisyonu Hırvatistan‟a iliĢkin kararını bildirmeden bir gün önce 

Hırvatistan Devlet BaĢkanı‟ndan gerekli koĢulların yerine getirilmesine yönelik 

güvence talep etmiĢtir. Devlet BaĢkanı, Komisyon‟a gönderdiği mektup ile Rehber 

Kurallar‟ın kabul edileceği, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri‟nin ve 

Yugoslavya Hakkında Konferans‟ın barıĢı koruma yönündeki çabalarının 

destekleneceği, Taslak Konvansiyon‟un hükümlerine ve özellikle II. Bölüm‟ün „Özel 

Statü‟ baĢlıklı 2 (c) maddesine uygun davranılacağı yönünde garanti vermiĢtir. 
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Bunun üzerine 11 Ocak 1992 tarihli kararında Komisyon, Anayasası‟na Taslak 

Konvansiyon‟un azınlık hakları ile ilgili bölümünün eklenmesi gerektiğini not 

ettikten sonra, Hırvatistan‟ın gerekli koĢulları karĢıladığını tespit etmiĢtir.
125

 

Hırvatistan 15 Ocak 1992‟de AT üyesi devletler tarafından tanınmıĢtır. 

         Lord Carrington‟ın bir diğer sorusu ise, “Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki ve 

Bosna-Hersek ile Sırbistan arasındaki iç sınırların uluslararası hukuka göre sınır 

teşkil edip etmediği”dir. Meseleyi 3 No‟lu GörüĢü‟nde inceleyen Badinter 

Komisyonu, eski sınırların aksine anlaĢma olmadığı sürece uluslararası hukuk 

tarafından korunan sınır niteliğinde olduğunu belirtmiĢtir. Komisyon bu sonuca 

ülkesel status quo ve özel olarak uti possidetis ilkesinden hareketle varmıĢtır. 

Komisyon uti possidetis ilkesinin baĢlangıçta dekolonizasyon sürecinde uygulanan 

bir kural olmasına rağmen, bugün Uluslararası Adalet Divanı tarafından Burkina 

Faso ile Mali arasındaki yargılamada genel bir ilke olarak tanınmıĢ olduğunu ifade 

etmiĢtir.
126

   

         Makedonya‟nın uluslararası tanıma elde etme süreci silahlı çatıĢma olmadan 

gerçekleĢmesine rağmen kolay olmamıĢtır. Gerekli anayasal düzenlemeleri yapan 

Makedonya tanınma talebiyle Badinter Komisyonu‟na baĢvuruda bulunmuĢtur. 

BaĢvurusunda insan hakları ve azınlık haklarına iliĢkin gerekli Ģartları yerine 

getirdiğini belirten Makedonya 6 Ocak 1992 tarihli Anayasa değiĢikliği ile komĢu 

ülkelerden toprak talebinin olmadığını açıkça ifade etmiĢtir. Komisyon tarafından 

gerekli koĢulları yerine getirdiği gözlemlenen Makedonya‟nın komĢu ülkelerden 

toprak talebinin bulunmadığı tespit edilmiĢtir.
127

 Komisyon‟un tespitlerine rağmen 

Yunanistan‟ın Makedonya ismine yönelik itirazları sonucu AT üyelerinin tanıması 
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hemen gerçekleĢmemiĢtir. Yunanistan‟ın itirazının sebebi coğrafi olarak Makedonya 

bölgesinin bir kısmının Yunanistan sınırları içinde yer almasıydı ve bu nedenle bu 

ismin ülkesel egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmekteydi.
128

 Yunanistan‟ın 

itirazlarına rağmen 8 Nisan 1993‟te Makedonya, “Eski Yugoslav Cumhuriyeti 

Makedonya” ismiyle BirleĢmiĢ Milletler‟e üye olmuĢtur. Ciddi bir itirazla 

karĢılaĢmadan de facto bağımsızlığını elde eden ve tanınma için gerekli tüm koĢulları 

yerine getiren Makedonya AT üyeleri tarafından ancak 16 Aralık 1993 tarihinde 

tanınmıĢtır.
129

 Makedonya‟nın tanınması süreci, Rehber Kurallar‟da yer alan “her 

olayın siyasî gerçekliğine göre hareket edilir” ifadesinin somutlaĢmıĢ halidir. Aslında 

tanımanın komĢu ülkelere etkisinin de hesaba katılacağını belirten Rehber 

Kurallar‟ın kendisi, bu hükümde Yunanistan‟ın hassasiyetini dikkate almak suretiyle 

siyasî gerçekliği yansıtmıĢtır.  

         Bosna-Hersek‟in tanınması Sırp azınlığın güçlü askerî direniĢi ve ayrılma talebi 

nedeniyle daha zor bir meseleydi. Ülkenin bazı kesimlerindeki Sırp hâkimiyetine 

rağmen Bosna-Hersek 15 Ekim 1991 tarihinde egemenlik ilanında bulundu. Bosnalı 

Sırplar ise 9 Ocak 1992 tarihinde bağımsız Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti‟ni 

(Republika Srpska) ilan ettiler. 11 Ocak 1992 tarihli GörüĢü‟nde Badinter 

Komisyonu, Bosnalı yetkililerin Rehber Kurallar‟ın ve Yugoslavya Hakkında 

Bildiri‟nin gereklerini yerine getirme niyetinde olduklarını, ancak Bosnalı Sırp 

azınlığın bu yöndeki bildiri ve kararlara iĢtirak etmediğini ifade etmiĢtir. Bosna-

Hersek halklarının iradelerinin bağımsız ve egemen bir Bosna-Hersek Cumhuriyeti 

kurma yönünde olduğunun söylenemeyeceğini belirten Komisyon, bu iradenin tespit 

edilmesi için referandum yöntemini tavsiye etmiĢtir.
130

 29 ġubat-1 Mart 1992 

tarihleri arasında düzenlenen referandum Bosnalı Sırplar tarafından boykot 

edilmiĢtir. Referanduma katılanların yüzde 99‟unun, toplam seçmenin ise yüzde 
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63‟ünün oyu bağımsızlık yönünde olmuĢtur.
131

 Referandumdan sonra baĢlayan 

çatıĢmalara rağmen Bosna-Hersek 3 Mart 1992‟de bağımsızlığını ilan etmiĢ ve 6 

Nisan 1992‟de AT üyeleri ve ABD tarafından tanınmıĢtır.
132

 Bosna-Hersek‟in YFC 

tarafından tanınması ise Bosna SavaĢı‟na son veren ve Bosna-Hersek‟in statüsünü 

belirleyen 14 Aralık 1995 tarihli Dayton-Paris AntlaĢması ile gerçekleĢmiĢtir.
133

 

         Bosna-Hersek‟in ve Hırvatistan‟ın tanınmasında ortaya çıkan bir özellik her iki 

Devlet‟in tanınma anında ülkelerinin tamamında etkin kontrolü sağlayamamıĢ 

olmaları ve bu nedenle ortaya çıkan erken tanıma sorunudur. Ġki Devlet‟in de Sırp 

nüfusun yoğunlukta olan bölgelerinde bağımsız Sırp Cumhuriyetleri ilan edilmiĢ 

ancak bunlar tanıma elde edememiĢtir. Bu tutuma gerekçe olarak, Rehber 

Kurallar‟da belirtilen Ģiddet yoluyla ortaya çıkan siyasî birimlerin tanınmayacağı 

ifadesi ve sınırların ancak anlaĢma yoluyla değiĢtirilebileceği ilkesi (uti possidetis) 

gösterilmiĢtir. Ülkesinin büyük kesimlerinde etkin kontrolü sağlayamayan 

Hırvatistan‟ın ve Bosna-Hersek meselelerinde mevcut sınırların geçerli kabul 

edilmesi uygulamasını sömürge dönemindeki idarî sınırların dekolonizasyon 

sürecinde kalıcı sınırlar halini almasına benzeten Warbrick, tanımanın uygulamada 

kurucu bir araç olarak kullanılmasının uzak olmadığı sonucuna varmıĢtır.
134

 Keza 

Yargıç Kreça Soykırım Davası‟ndaki karĢı oy yazısında, Bosna-Hersek‟in 

tanınmasının, bu ülkenin varlığını destekleyen bir argüman olarak kullanıldığını 

ifade etmiĢtir. Yargıç Kreça‟ya göre Bosna-Hersek uluslararası hukukta devlet 

olabilmek için aranan kriterleri karĢılamamasına rağmen diğer devletlerin verdiği, 

sübjektif bir beyan niteliğindeki hüküm ile devlet olarak tanınmıĢtır.
135
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7 April 1992; Her iki belge için bkz.: Trifunovska, a.g.e., s. 521.  

 
133

 Madde X ile taraflar birbirlerini uluslararası sınırları içinde egemen bağımsız devletler olarak 

tanımıĢlardır. Bkz.: “General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina”, I.L.M., 

C. 35, 1996, s. 90.  

 
134

 Colin Warbrick, “Recognition of States”, I.C.L.Q., C. 41, 1992, s. 473-482, 480. 

 
135

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Kreça, para. 26.  
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         Federasyon‟un diğer iki üyesi Sırbistan ve Karadağ ise Komisyon‟a tanınma 

talebi ile baĢvurmadılar. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) Meclisi 

27 Nisan 1992‟de kabul ettiği yeni Anayasa ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti‟ni 

(YFC) ilan etti. Ġki kurucu Cumhuriyet‟ten oluĢan  (Sırbistan ve Karadağ) yeni 

Federasyon, eskisinin halefi olduğunu ilan etmekteydi. YFC‟nin görüĢü diğer dört 

Cumhuriyet‟in Yugoslavya‟dan ayrıldıkları yönündeydi. Badinter Komisyonu 4 

Temmuz 1992 tarihli 8 No‟lu GörüĢü‟nde meseleyi değerlendirmiĢ ve 1 No‟lu 

GörüĢü‟ne atıf yapmak suretiyle YSFC‟nin dağılma sürecinin artık tamamlanmıĢ 

olduğunu, YSFC‟nin artık var olmadığını belirtmiĢtir.
136

 BM Güvenlik Konseyi‟nin 

konu ile ilgili tutumu Komisyon ile aynı doğrultuda olmuĢtur. Güvenlik Konseyi 757 

(1992) sayılı kararında YFC‟nin YSFC‟nin BM üyeliğini otomatik olarak 

sürdüremeyeceğini belirtmiĢ,
137

 777 (1992) sayılı kararında ise YSFC olarak bilinen 

Devlet‟in varlığının sona erdiğini ifade etmiĢtir.
138

 Güvenlik Konseyi bu görüĢünü 

Dayton BarıĢ AntlaĢması‟nı memnuniyetle karĢıladığı ve yaptırımların 

uygulanmasını askıya aldığı 1022 (1995)  sayılı kararında tekrar etmiĢtir.
139

  

         Uluslararası toplum tarafından yeni bir devlet olarak görülen YFC‟nin 

tanınmasının yolu ise 1996‟da Avrupa Birliği BaĢkanlığı‟nın yayımlamıĢ olduğu 

bildiri ile açılmıĢtır. AB BaĢkanlığı taraflar arasında ikili iliĢkiler ve diplomatik 

iliĢkiler kurulmasını memnuniyetle karĢıladığını belirttikten sonra, “YFC yetkilileri 

ve AB arasında imzalanan anlaşma ile barış ve istikrar yolunda önemli bir adım 

atıldığını, üye devletlerin YFC’yi tanımasının yolunun açıldığını” ifade etmiĢtir.
140

 

1991‟de Rehber Kurallar Bildirisi‟nde tanıma için azınlık haklarına saygıyı Ģart 

koĢan AT, 1996‟ya gelindiğinde Kosova‟daki azınlık hakları ihlallerini, uluslararası 

                                                 
136

 “Conference on Yugoslavia-Arbitration Committee, Opinion No. 8”, I.L.M., C. 31,  1992, s. 1521-

1523. 
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 UN Security Council Resolution 757 (1992), UN Doc. S/RES/757 (30 May 1992). BM Güvenlik 

Konseyi‟nin tüm kararlarına Ģu adresten ulaĢılabilir: <http://www.un.org/documents/scres.htm>, 

(çevrimiçi), eriĢim tarihi: 21 Temmuz 2011. 
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 UN Security Council Resolution 777 (1992), UN Doc. S/RES/777 (19 September 1992). 
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 UN Security Council Resolution 1022 (1995), UN Doc. S/RES/1022 (22 November 1995). 
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18>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 28 Mayıs 2011. 
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örgütlerin raporlarına rağmen, görmezden gelmiĢ ve tanıma için engel olarak 

değerlendirmemiĢtir.
141

 YFC‟de 24 Eylül 2000 tarihinde kurulan yeni Hükümet 

halefiyet iddiasından vazgeçmiĢ ve üyelik için BM‟ye baĢvuruda bulunmuĢtur. YFC 

1 Kasım 2000 tarihinde BM‟ye yeni bir üye olarak kabul edilmiĢtir.
142

 

         AT‟nin Yugoslav Devletleri‟ne yönelik ileri sürüdüğü koĢulları devlet olma 

koĢullarına ek yeni koĢullar olarak yorumlamamak gereklidir. Söz konusu Ģartlar 

tanıma Ģartlarıdır, ancak Bildiri‟nin adından da anlaĢılacağı gibi, devlet olma Ģartları 

değildir. AT tanıma için gerekli özel koĢulları sıralamak suretiyle söz konusu 

koĢulların karĢılanması halinde tanımanın gerçekleĢeceğini belirtmiĢtir ki bu olay 

koĢullu tanımanın bir örneğini teĢkil eder.
143

  

         Yugoslav Devletleri‟nin tanınması, tanımanın farklı iĢlevlerini ortaya koyan bir 

süreç olmuĢtur. Ġlk olarak Belgrad yönetiminin Ģiddet yoluyla yeni toprak 

kazanımlarını engellemek bakımından bir önlem olarak kullanılmıĢtır. Özellikle 

çatıĢmaların ilk aĢamasında Sırp güçlerinin kuvvet kullanımı yoluyla elde ettikleri 

fiili kazanımların hukukî bir sonuca ulaĢmayacağını ortaya koyması bakımından 

tanımanın caydırıcı bir iĢlevi söz konusu olmuĢtur. Ġkinci olarak iç çatıĢma 

niteliğindeki bir olayı uluslararasılaĢtıran iĢlevi sayesinde Slovenya ve Hırvatistan‟ın 

devlet olmalarını sağlamıĢ ve üzerlerindeki hukukî korumayı arttırmıĢtır. Tanımanın 

üçüncü hedefi ise insan haklarına ve azınlık haklarına bağlılığı sağlamak suretiyle en 

önemli çatıĢma nedenini ortadan kaldırmak olmuĢtur.
144                                              
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BÖLÜM 2 

KOSOVA MESELESĠ 

I) MESELEYE GENEL BAKIġ 

         10,887 kilometrekarelik toprağa sahip olan Kosova; kuzeyinde ve doğusunda 

Sırbistan, kuzeybatısında Karadağ, güneyinde Makedonya ve güneyinde ve batısında 

Arnavutluk ile sınır komĢusudur. YaklaĢık 2 milyonluk nüfusa sahip olan Kosova 

Avrupa‟nın en genç nüfusa sahip ülkesidir.
1
 Kosova nüfusunun yaklaĢık yüzde 90‟ı 

Arnavut, geri kalan yüzde 10‟luk kısmı ise Sırp, BoĢnak, Türk, Valah, Gorani, 

Roman, Mısırlı, AĢkali ve diğer gruplardan oluĢmaktadır.
2
   

         20. yüzyılda Kosova, Arnavutlar ile Sırplar‟ın uzlaĢmaz görünen iddialarının 

konusu olmuĢtur. Sırplar ile Arnavutlar‟ın uzlaĢma ihtimallerinin neredeyse imkânsız 

olmasının sebebi büyük ölçüde tarafların Kosova‟ya dair farklı anıları olmasındandır. 

Gerek Sırplar‟ın gerekse Arnavutlar‟ın Kosova‟ya iliĢkin tamamen farklı hikâyeleri 

vardır.
3
  

         Arnavutlar kendilerini antik çağlarda bölgede yaĢayan Ġlliryalılar‟ın torunları 

olarak görmektedirler. II. Dünya SavaĢı‟ndan itibaren hız kazanan milliyetçi 

politikalarını arkeolojik kazılarla destekleyen Arnavutlar Ġlliryalılar‟la bağ kurma 

                                                 
1
 Konferans: Bekim Sejdui, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, “Kosova‟s Future: Relations 

with Serbia and the Role of Turkey and the EU in the Western Balkans”, Sabancı Üniversitesi, 7 

Mayıs 2010. 

 
2
 UNMIK‟in 2003 tarihli raporuna göre Kosova‟nın nüfusu 1.7-1.9 milyon arasındadır. Bu nüfusun 

yüzde 88‟i Arnavut, yüzde 6‟sı Sırp, yüzde 3‟ü Müslüman Slav (BoĢnak, Gorani), yüzde 2‟si Roman 

ve yüzde 1‟i Türkler‟den oluĢmaktadır. Bkz.: UNMIK Fact Sheet (May 2003), 

<http://www.unmikonline.org/eu/index_fs.pdf>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 3 Mayıs 2010. 1991 

yılındaki nüfus sayımı Arnavutlar tarafından boykot edilmiĢtir. 20. yüzyılda Kosova‟nın demografik 

yapısındaki değiĢimlere dair Sırbistan‟ın tespitleri için bkz.: Serbia Written Statement of 17 April 

2009, s. 53-56, para. 111-123; Kosova‟nın Uluslararası Adalet Divanı‟na gönderdiği 17 Nisan 2009 

tarihli Yazılı Beyan‟da, Kosova Ġstatistik Bürosunun Aralık 2008 tarihli değerlendirmesinde Kosova 

nüfusunu 2.1 milyon olarak tespit ettiği belirtilmektedir. Bu nüfusun yüzde 92‟sinin Arnavutlardan, 

geri kalanının ise diğer gruplardan oluĢtuğu belirtilmiĢtir. Bkz.: Kosovo Written Statement of 17 April 

2009, s. 15, para. 2.15. Kosova‟da Nisan 2011‟de nüfus sayımı yapılmıĢ ancak Sırplar tarafından 

boykot edilmiĢtir. Edinilen ilk bilgilere göre nüfus 1.8 milyondur. Ġlk sonuçlar Haziran 2011‟de, 

detaylı sonuçlar ise Aralık 2013‟te açıklanacaktır. “Kosovo Census: Unexpected Results”, 

<http://newskosovo.wordpress.com/2011/04/22/kosovos-census-not-even-2-million-people/>, 

(çevrimiçi), eriĢim tarihi: 31 Mayıs 2011.   
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 Sabrina P. Ramet, “Kosovo: A Liberal Approach”, Society, C. 36, 1999, s. 62-69, 65. 
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çabası içinde olmuĢlardır.
4
 Arnavutlar için Kosova 1878‟de Arnavut milliyetçiliğinin 

doğduğu yerdir ve Ġlliryalılar‟ın soyundan geldikleri için Slavlar‟ın bölgeye 

gelmesinden yüzlerce yıl önce bölgeye yerleĢmiĢlerdir.
5
   

         Kosova‟nın asıl sahibi olduklarını iddia eden Sırplar‟ın iddiaları ise Orta Çağ 

üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Sırplar için Kosova Sırp ulusal kimliğinin beĢiğidir. Orta 

Çağ‟daki Sırp Krallığı‟nın merkezi buradadır ve Osmanlı Devleti‟ne karĢı destansı 

Kosova SavaĢı 1389 yılında bu topraklarda yapılmıĢtır. Sırplar 7. yüzyılda bölgeye 

göç ettiklerinde yerleĢim olmadığını öne sürmektedirler. Bölgedeki manastırlar ve 

diğer Orta Çağ kalıntılarına vurgu yapan Sırplar, Kosova üzerinde tarihsel bir hakka 

sahip olduklarını, Arnavutlar‟ın ise Osmanlı hâkimiyetinden sonra bölgeye geldiğini 

ve Sırplar‟ın arazilerini ele geçirdiğini ve bu nedenle bölge üzerinde hakları 

olmadığını belirtmektedirler.
6
   

         Sırplar Arnavutlar‟ı, Osmanlı hâkimiyetindeki ayrıcalıklı ulus olarak 

hatırlarken, Arnavutlar ise Osmanlı hâkimiyeti altında baskı altında Ġslamiyet‟e 

geçiĢlerini vurgulamaktadırlar.
7
  

         Benzer biçimde 20. yüzyıldaki geliĢmeler taraflarca farklı yorumlanmıĢtır. 

Sırplar geleneksel olarak kendilerini Yugoslavya‟nın kurucusu ve koruyucusu olarak 

görmüĢlerdir. Sırplar, 1943‟te Kosova‟da toplanan ve Arnavut Komünistler‟in 

Kosova‟nın Arnavutluk‟a bağlanmasını öngördüğü Bujan Konferansı‟nın ortak anti-

faĢist mücadelenin gerektirdiği disipline zarar verdiğini düĢünmektedirler. Sırp 

tarihçiler Ġkinci Dünya SavaĢı yıllarında Sırp evlerinin ateĢe verildiğini, mallarının 

yağmalandığını ve cinayetlerin iĢlendiğini belirtmektedirler. Sırplar, Ġkinci Dünya 

SavaĢı sonrasındaki komünist dönemde ise Kosova‟nın ekonomik açıdan geliĢtiğini, 

                                                 
4
 John Wilkes, The Illyrians, Blackwell Publishers, 1992, s. 10. 

 
5
 Miranda Vickers, Between Serb and Albanian: A History of Kosovo, Hurst and Co. Publishers, 

London, 1998, s. 2. 

 
6
 Vickers, a.y.; Noel Malcolm, Kosovo: A Short History, Macmillan, London, 1998, s. xxxi. Bu 

eserin Türkçe çevirisi için bkz.: Noel Malcolm, Kosova: Balkanları Anlamak Ġçin, Sabah Kitapları, 

Ġstanbul, 1999, çeviren: Özden Arıkan, (çalıĢmamızdaki atıflar eserin Ġngilizce metnine yapılmıĢtır).  
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 Ramet, a.g.m., s. 65. 
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okuryazar oranının arttığını ve giderek artan yetkileriyle de facto bir cumhuriyet 

haline geldiğini ifade etmektedirler. Ancak Sırplar‟a göre, bütün olumlu gidiĢata 

rağmen Arnavutlar (en önemlileri 1968‟de ve 1981‟de olmak üzere) defalarca 

ayaklanmıĢ ve Sırp nüfusa yönelik Ģiddet uygulamıĢlardır.
8
 

         Hikâyenin Arnavut versiyonuna göre ise, Kosova‟daki Ģiddetin mağdurları 

kendileridir. Arnavutlar‟a göre Sırplar‟ın Kosova‟yı ele geçirmesinden itibaren, 

Ġkinci Dünya SavaĢı yılları ile 1968-87 yılları arası haricinde, Kosovalı Arnavutlar 

insan hakları ihlallerine maruz kalmıĢlardır. Arnavutlar‟a göre, 1918-1941 yılları 

arasında Arnavutlar Sırbistan‟ın Kosova‟daki kolonizasyon politikası sonucunda 

Türkiye‟ye ve diğer ülkelere göç etmek zorunda kalmıĢlardır.
9
 1918-1927 yılları 

arasında kolonizasyon programına karĢı direniĢ gösteren 12,000 Kosovalı Arnavut 

yaĢamını yitirmiĢ, 22,000‟den fazlası ise hapse girmiĢtir. Baskıcı politika 50‟li ve 

60‟lı yıllarda da devam etmiĢ, Arnavutlar Türkiye‟ye göçe zorlanırken yerlerine 

Sırplar getirilmiĢtir.
10

 

         Tarafların yorumlarının ıĢığında mevcut durumu algılamaların çatıĢması olarak 

değerlendirmek mümkündür.
11

 Ġki taraf da kendini asıl mağdur olarak görürken 

uzlaĢmazlıkların çözümü kolay görünmemektedir.  

II) ANA HATLARIYLA 1945’E KADAR KOSOVA’DAKĠ GELĠġMELER 

         7. yüzyıldaki Sırp göçünün ardından 9. yüzyıla kadar Bizans‟a bağlı Sırp 

Prensliği‟ne dâhil olan Kosova, 9. yüzyılın ortasından itibaren Bulgar Krallığı‟nın 

hâkimiyeti altına girmiĢtir. 250 yıllık Bulgar-Bizans mücadelesinin ardından nihayet 

1018 yılındaki savaĢı kazanan Bizans Ġmparatorluğu bölgede hâkimiyeti ele 
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 Ramet, a.g.m., s. 66. 
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 Malcolm, a.g.e., s. 278-286;  Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, Written Contribution of 

the Authors of the Unilateral Declaration of Independence, 17 April 2009, s. 43, para. 3.07. (Bundan 

sonra “Written Contribution of the Writers of the UDI, 17 April 2009” olarak gösterilecektir). 
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 Written Contribution of the Writers of the UDI, 17 April 2009, s. 46, para. 3.13. 
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 Ramet, a.g.m., s. 67. 
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geçirmiĢtir.
12

 Kosova 1080 yılında Bizans Ġmparatoru Manuel Komneni‟nin ölümüne 

kadar Bizans‟ın hâkimiyetinde kalmıĢ, bu tarihten sonra merkezi bugünkü Sırbistan 

sınırları içinde yer alan Rascia olan Sırp Krallığı bugünkü Kosova‟nın da bulunduğu 

coğrafyayı da içerecek Ģekilde bölgeye hâkim olmuĢtur.  

         1389 yılında Prens Lazar komutasındaki Sırp ordusuyla I. Murat komutasındaki 

Osmanlı ordusu arasındaki Kosova SavaĢı‟nda her iki taraf ağır kayıplar vermiĢtir. 

Kosova SavaĢı‟nda elde edilen zafer Balkanlar‟da Osmanlı hâkimiyetinin yolunu 

açmıĢ, Ġmparatorluk 15. yüzyılın ortasında bölgenin mutlak hâkimi haline gelmiĢtir.
13

   

         Kosova SavaĢı‟ndan sonraki dönemde de bölgede varlıklarını sürdürmelerine 

rağmen, çeĢitli dönemlerde Kosova‟dan büyük Sırp göçleri yaĢanmıĢtır. 1690 yılında 

Avusturya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaĢta Sırplar‟ın Avusturya saflarında yer 

almaları ve savaĢtan Osmanlı Devleti‟nin galip çıkması üzerine, Pec Patriği III. 

Arsenije Crnojevic önderliğinde Kosova‟dan ilk büyük Sırp göçü gerçekleĢmiĢtir.
14

 

18. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleĢen Osmanlı-Rus SavaĢları sırasında 

Osmanlı‟nın Ortodoks Sırpları Rusya‟nın müttefiki olarak görmesi üzerine Sırplar 

ĠslamlaĢtırma politikasıyla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 1766 yılında Pec Ģehrindeki 

Patrikhane‟nin kapatılması üzerine Kosova‟daki Sırplar Ġstanbul‟daki Rum-Ortodoks 

Kilisesi‟ne bağlı hale gelmiĢler ve bu yüzyılda da Kosova‟dan Sırp göçleri devam 

etmiĢtir. Bir yandan Sırplar Kosova‟yı terk ederken, özellikle 19. yüzyılda 

Kosova‟ya Müslüman göçleri yaĢanmıĢtır.
15

 

         18. yüzyılda baĢlayan toprak kayıplarının ardından Osmanlı Devleti 19. 

yüzyılda yeniden yapılanmak üzere bölgede bir takım idarî düzenlemeler yapmıĢtır. 

Milliyetçilik akımının etkisini en sert Ģekilde hissettirdiği bu coğrafyada Osmanlı 

                                                 
12

 Vickers, a.g.e., s. 5. 

 
13

 Malcolm Orta Çağ Sırp Devleti‟nin nihaî sona eriĢ tarihi olarak 1459‟u göstermektedir. Malcolm, 

a.g.e., s. 92. Malcolm 7. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar geçen 800 yıllık süreç içinde Sırplar‟ın 

Kosova‟ya sadece 250 yıllık bir süre için hükmettiğinin altını çizmektedir. Malcolm, a.g.e., s. 41.   

 
14

 Jelavich 1690 yılındaki göçte yaklaĢık 70,000 Sırp‟ın yer aldığını belirtmektedir. Charles and 

Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920, University of 

Washington Press, 1977, s. 26.   

 
15

 Avusturya‟nın 1878‟de Bosna‟yı iĢgal etmesi üzerine buradaki Müslüman halkın bir kısmı 

Kosova‟ya göç etmiĢtir. 
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Devleti, Müslüman Arnavutlar‟ın yerleĢtiği bölgelerde kendi çıkarlarını koruyacak 

biçimde yeni bir idarî yapılanmaya gitmiĢ ve Kosova 1878 yılında vilayet olarak 

idarî bir birim statüsü kazanmıĢtır.
16

 Kosova aynı tarihte gerçekleĢen Berlin 

Kongresi‟nin ardından kurulan Sırbistan Devleti‟nin sınırları dıĢında kalmıĢtır. 

         Osmanlı‟nın bölgede güç kaybetmesi bu dönemde bütün grupları bağımsızlık 

arayıĢına yöneltmiĢtir. Sırplar‟ın topraklarını geniĢletme çabasının yanında, 

Arnavutlar da kendi devletlerini kurma hedefine odaklanmıĢlardır. Modern Arnavut 

ulusal hareketinin çıkıĢ yeri Arnavutluk değil Kosova olmuĢtur.
17

 1878‟de kurulan 

Prizren Birliği‟nin ilk etaptaki özerklik talepleri, Osmanlı‟nın çöküĢünün kaçınılmaz 

hale geldiği I. Balkan SavaĢı‟nda bağımsız Arnavutluk mücadelesine dönüĢmüĢtür. 

         Bu süreçte bölgede artan istikrarsızlık diğer bölge Devletleri‟ni de toprak 

geniĢletmek hususunda cesaretlendirmiĢ, 1912‟de I. Balkan SavaĢı patlak vermiĢtir. 

Kosova Balkan SavaĢı‟nda Sırp ordularının iĢgaline uğramıĢ ve Sırp hâkimiyetine 

girmiĢtir. Ortodoks halkların koruyuculuğuna soyunan Rusya‟nın kıĢkırtmaları ile 

birlikte Sırp ve Karadağ Hükümetleri‟nin uyguladığı sistematik Ģiddet politikaları 

halklar arasında düĢmanlık ve nefreti körüklemiĢtir.
18

 Bu dönemde Carnegie Vakfı 

tarafından kurulan uluslararası bir soruĢturma komisyonu raporunda Kosova‟nın 

durumu Ģöyle tasvir edilmiĢtir:  

“Evler ve bütün köyler ateĢe verildi, silahsız ve masum sivil halk katledildi… 

Bu yöntemler Sırp ve Karadağlı askerlerce, Arnavutlar‟ın yerleĢik olduğu 

bölgelerdeki etnik yapıyı tümüyle değiĢtirmek için uygulanıyor.”
19

    

                                                 
16

 Vickers, a.g.e., s. 38. Belirtmek gerekir ki bu dönemde Kosova Vilayeti‟nin sınırları bugünkünden 

oldukça farklıdır. Kosova Vilayeti, Bugün Sırbistan sınırları içinde kalan Novi Pazar‟ı ve 

Makedonya‟nın baĢkenti Üsküp‟ü de kapsamaktaydı. Balkanlar‟daki geç dönem Osmanlı 

Vilayetleri‟ni gösteren harita için bkz.: Malcolm, a.g.e., s. xxii; 1878‟den önce ise Kosova Osmanlı 

Devleti içinde farklı idarî birimler arasında bölünmüĢtü. Malcolm, a.g.e., s. xxxiii. 

 
17

 International Crisis Group Report, “Kosovo Spring”, 20 March 1998, <http://www.crisisgroup.org 

/~/media/Files/europe/Kosovo%201.ashx>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 25 Haziran 2010, s. 3, (bundan 

sonra “Kosovo Spring” olarak gösterilecektir). 

 
18

 Malcolm, a.g.e., s. xxx. 

 
19

 “Report of the International Commission of Enquiry into the Causes and Conduct of the Balkan 

Wars (1914)”, Carnegie Endowment for International Peace, s. 151‟den aktaran: Malcolm, a.g.e., s. 

254. 
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         Osmanlı‟nın mağlubiyetiyle sonuçlanan I. Balkan SavaĢı‟nın ardından 30 

Mayıs 1913‟te imzalanan Londra AntlaĢması ile Kosova, Sırbistan sınırlarına dahil 

olmuĢtur. Bu nedenle Sırbistan‟ın bugünkü görüĢü, Kosova‟nın 1913 tarihinde 

hukuken Sırbistan Devleti‟nin bir parçası haline geldiği yönündedir. Sırbistan‟a göre 

yeni sınırlar uluslararası antlaĢmalar ile tanınmıĢ ve garanti edilmiĢtir.
20

 Kosovalı 

Arnavutlar ise Kosova‟nın hiçbir zaman hukuken Sırbistan‟a dahil olmadığını ve 

ancak 1918‟de Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı‟nın kurulmasından sonra bu Devlet‟in 

anayasal ve yasal düzeninin bir parçası haline geldiğini belirtmektedirler. Kosovalı 

Arnavutlar, Kosova‟nın Yugoslav Devleti‟ne dâhil olmadan önce Sırbistan‟ın bir 

unsuru olmadığının altını çizmektedirler.
21

    

         I. Dünya SavaĢı‟nın ardından Kosova, Aralık 1918‟de kurulan Sırp-Hırvat-

Sloven Krallığı‟nın
22

 sınırları içinde yer almıĢtır. 1919‟da düzenlenen Paris BarıĢ 

Konferansı‟nda Büyük Devletler, azınlıkların haklarını koruyan bir antlaĢma 

imzalamayı, yeni kurulan diğer Devletler‟le birlikte Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı için 

de tanımanın bir koĢulu olarak ileri sürmüĢlerdir. 5 Aralık 1919 tarihinde uzun 

müzakereler sonucunda imzalanan Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin AntlaĢma ile 

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı azınlıkların haklarını korumayı taahhüt etmiĢ ve bunun 

sonucunda tanınmıĢtır. Söz konusu AntlaĢma‟nın genel hükümlerinin 

Yugoslavya‟nın tamamına uygulanması öngörülmüĢken, “devletin karĢılayacağı 

eğitim tesisleri”ne iliĢkin 9. maddenin uygulaması “yalnızca Sırbistan‟a ya da Sırp-

Hırvat-Sloven Krallığı‟na, 1 Ocak 1913 tarihinden sonra dâhil olmuĢ topraklarla 

sınırlı” tutulmuĢtur. Söz konusu tarih Sırbistan‟ın Balkan SavaĢları‟nda kazandığı 

toprakları da (Kosova da dâhil olmak üzere) yeni azınlık rejimine dâhil etmeyi 

hedeflemiĢtir. Sırbistan‟ın Balkan SavaĢları‟nda kazandığı topraklar Büyük Devletler 

                                                 
20

 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, Written Statement of Serbia, 17 April 2009, s. 57-58, 

para. 132 (bundan sonra “Written Statement of Serbia, 17 April 2009” olarak gösterilecektir) ve 

Written Comments of Serbia, 14 July 2009, s. 48, para. 89 (bundan sonra “Written Comments of 

Serbia, 14 July 2009” olarak gösterilecektir). 

 
21

 Written Contribution of the Writers of the UDI, 17 April 2009, s. 43, para. 3.06; Further Written 

Contribution of the Writers of the UDI, 17 July 2009, s. 33-34, para. 3.10-3.11.  

 
22

 Devlet‟in adı 1929‟da Yugoslavya olarak değiĢecektir. 
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tarafından 1919‟a kadar tanınmamıĢtır. Bu nedenle bu topraklar I. Dünya SavaĢı‟nda 

kazanılan topraklar ile aynı kategoride değerlendirilmiĢtir.
23

     

         Sırplar‟ın bölgeyi ele geçirmesinden II. Dünya SavaĢı‟na kadar Kosovalı 

Arnavutlar kolonizasyon programının baskısı altında kalmıĢlardır.
24

 “Üç isimli bir 

ulus” olarak tanımlanan yeni Slav Devleti, Slav olmayan nüfusu yüklenmiĢ olduğu 

uluslararası taahhütlere rağmen ihmal etmiĢtir.
25

 Tanımanın koĢulu olarak ileri 

sürülen ve istemeye istemeye imzalanan azınlık haklarına iliĢkin AntlaĢma 

uygulanmamıĢtır. Bu dönemde Arnavutça‟nın kullanımına kısıtlamalar getirilmiĢ, 

Avusturya iĢgali sırasında açılan Arnavutça eğitim veren okullar kapatılmıĢtır.
26

 

         II. Dünya SavaĢı‟nda Kosova‟nın Mihver Devletleri‟nin iĢgali altına girmesiyle 

olayların akıĢ yönü değiĢmiĢtir. BaĢlangıçta büyük kısmı Alman güçlerince iĢgal 

edilen Kosova‟nın Arnavutlar‟ın yerleĢik olduğu kesimi, Arnavutluk‟a hâkim 

durumda bulunan Ġtalyanlar‟a bırakılmıĢtır. Ġtalyanlar‟la iĢbirliği yapan 

Arnavutlar‟dan Ģiddet ve baskı gören Sırplar Kosova‟dan göç etmeye baĢlamıĢtır. 

Yugoslav rejimini benimsemeyen Kosovalı Arnavutlar, Mihver Devletleri‟nin 

iĢgalini bir çeĢit özgürleĢme olarak algılamıĢlardır. Diğer yandan bu düĢüncede 

olmayan bir kısım Arnavut ise, iĢgal güçlerine karĢı Komünist “Partizan” güçlerinin 

yanında direniĢe katılmıĢtır.
27

     

                                                 
23

 Ifor L. Evans, “Protection of Minorities”, B.Y.I.L., C. 4, 1923-24, s. 95-123, 108.  

 
24

 Ġlk olarak 1914‟te çıkarılan bir yasayla uygulamaya geçirilen kolonizasyon politikası, I. Dünya 

SavaĢı‟nda Avusturya-Macaristan ve Bulgar ordularının iĢgali nedeniyle kesintiye uğramıĢtır. 

Malcolm, a.g.e., s. 279. Bölgeyi yeniden ele geçiren Sırplar, 1919-1941 yılları arasında bu 

politikalarını çok daha etkili biçimde uygulamıĢlardır. Kolonizasyon programının hedefi askerî-

stratejik önemi olan bölgeye Sırp nüfusu yerleĢtirmekti. Çıkarılan kolonizasyon yasaları ile 

Kosova‟nın sınır bölgelerindeki araziler güvenilir Sırp yerleĢimcilerin kullanımına bırakılmıĢtır. 

Vickers, a.g.e., s. 105, 106. Sırp nüfusu bölgeye yerleĢmeye teĢvik eden uygulama Arnavut nüfusu ise 

göçe zorlamıĢtır. Malcolm 1918-1941 yılları arasında Kosova‟dan Türkiye‟ye ve Arnavutluk‟a göç 

eden Müslüman nüfusun sayısının 90,000 ile 150,000 arasında tahmin edildiğini belirtmektedir. 

Malcolm, a.g.e., s. 286.   

 
25

 Vickers, a.g.e., s. 95. 

 
26

 Malcolm, a.g.e., s. 267. 

 
27

 Malcolm, a.g.e., s. 301; Marc Weller, The Crisis in Kosovo: 1989-1999, Documents and Analysis 

Publishing, 1999, s. 35. (Bundan sonra “Weller, The Crisis in Kosovo” olarak gösterilecektir).  
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         Ġtalyanlar‟ın Eylül 1943‟te teslim olarak SavaĢ‟tan çekilmelerinin ardından 

Kosova‟nın kontrolünü Almanlar ele almıĢtır. Bu dönemde Ġkinci Prizren Birliği‟ni 

kuran Arnavut milliyetçileri, Alman güçlerinin yanında yer almıĢtır. Tito 

önderliğindeki Yugoslav Partizanlar yükseliĢe geçen Pan-Arnavut hareketine karĢı 

bir takım tavizler vermek yoluna gitmiĢlerdir. Mart 1944‟te Tito, Voyvodina ve 

benzer bölgelere geniĢ bir özerklik tanınacağını ve bu bölgelerin hangi federal birim 

içinde yer alacağını kendi temsilcilerinin kararlaĢtıracağını belirtmiĢtir.
28

 

Komünistlerin stratejisi bu yolla Kosova‟nın Yugoslavya‟ya bağlı kalmasını 

sağlamak olmuĢtur. Zira Tito, Kosova‟nın Yugoslavya‟ya bağlanmasını sağlamadan, 

komünizmi Sırplar‟a kabul ettiremeyeceğini biliyordu.
29

 Yugoslavya‟daki çeĢitli 

ulusal kurtuluĢ hareketlerinin temsilcilerinden oluĢan Yugoslavya Halkının 

Özgürlüğü için Anti-FaĢist Konsey (AVNOJ) 29 Kasım 1943‟teki ikinci oturumunda 

savaĢ sonrasında kurulacak Federal Yugoslavya‟nın yapısını belirlemiĢtir. 

Yugoslavya‟nın kurucu organı olarak kabul edilen AVNOJ, Federasyon‟un Sırp, 

Hırvat, Sloven, Makedon ve Karadağ milletlerinin eĢitliği prensibi üzerine inĢa 

edildiğini kabul etmekteydi. Azınlıkların ise tüm haklarının garanti edileceği ifade 

edildi.
30

 Ancak bir ay sonra Bujan‟da toplanan Kosova‟daki komünist hareketin yerel 

temsilcilerinden oluĢan Kosova Ulusal KurtuluĢ Konseyi, yayımladığı resmi bildiride 

Kosova halkının self-determinasyon ve ayrılma hakkının bulunduğunu ilan 

etmekteydi: 

“Kosova ve Dukagjin Platosu,
31

 sakinlerinin çoğunluğunu Arnavutlar‟ın 

oluĢturduğu bir bölgedir ve bugün, her zaman olduğu gibi, Arnavutluk ile 

birleĢmeyi arzu etmektedir… Kosova ve Dukagjin Platosu‟nun Arnavut 

halkının Arnavutluk ile birleĢmesinin tek yolu, kana susamıĢ Nazi iĢgalcilerine 

ve satılmıĢ yardakçılarına karĢı, Yugoslavya‟nın diğer halklarıyla birlikte ortak 

mücadele yürütmektir. Çünkü bu, Arnavut halkı da dâhil bütün halkların, 

ayrılma seçeneğini de içerecek Ģekilde, self-determinasyon yoluyla, kendi 

                                                 
28

 Malcolm, a.g.e., s. 315. 

 
29

 Vickers, a.g.e., s. 142. 

 
30

 Written Statement of Serbia, 17 April 2009, s. 63-64, para. 144, 145. 

 
31

 Kosova‟nın batısını Arnavutlar Dukagjin Platosu, Sırplar ise Metohija olarak adlandırmaktadırlar. 
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geleceklerini belirlemelerini sağlayacak olan özgürlüğü sağlamanın yegâne 

yoludur.”
32

    

         Temmuz 1945‟te II. Dünya SavaĢı‟nın sonu yaklaĢırken Prizren‟de toplanan 

Kosova Bölgesel Halk Konseyi, “Federal Sırbistan”ın bir parçası olmak yönünde 

karar almıĢtır. Bu kararı temel alan Sırbistan Ulusal Meclisi 3 Eylül 1945 tarihli 

yasayla Kosova‟ya Sırbistan içinde özerk bir birim statüsü tanımıĢtır. Temmuz 1945 

tarihli karar Sırplar tarafından Kosova‟nın Sırbistan‟a katılmasının hukukî temeli 

olarak gösterilmektedir. Kosovalı Arnavutlar ise bu kararın seçilmemiĢ bir organ 

tarafından, askerî yönetim koĢulları altında alındığını belirtmektedirler.
33

   

         Anti-faĢist mücadeleye katılan ve Müttefikler‟in zaferiyle Kosova halkının 

temsilcisi konumunu kazanan Komünist hareket Bujan Konferansı‟nda açık bir 

ifadeyle Arnavutluk ile birleĢme iradesini telaffuz etmiĢtir. Diğer yandan iĢgalci 

Mihver Devletleri‟nin yanında yer alan Arnavut milliyetçilerinin Arnavutluk ile 

birleĢme hedefi herkes tarafından bilinmekteydi. Buna rağmen Sırplar, tarihsel 

yurtları olarak gördükleri Kosova‟yı Sırbistan‟a bağlı tutmayı baĢarabilmiĢlerdir.   

III) ĠKĠNCĠ DÜNYA SAVAġI SONRASINDA KOSOVA’NIN STATÜSÜ 

         Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası dönemde Yugoslavya‟da siyasî geliĢmelerin 

etkisiyle çok sayıda Anayasa değiĢikliği yapılmıĢtır. Bu değiĢiklikler 1989‟da 

özerklik kaldırılana kadar her defasında Kosova‟nın statüsünün kapsamını bir derece 

arttırmıĢtır. 1946 Anayasası ile Sırbistan‟a bağlı özerk bölge statüsü elde eden 

Kosova, 1963 Anayasası ile özerk eyalet statüsüne yükseltilmiĢtir. 1968‟deki öğrenci 

olayları ile baĢlayan huzursuzluklar ise Kosova‟nın yetkilerini geniĢleten ve 1974 

Anayasası ile sonuçlanan bir dizi Anayasa değiĢikliğine sebep olmuĢtur.   

     A) 1946 Anayasası’nda Kosova’nın Statüsü 

                                                 
32

 “Resolution of the 1st Conference of the National Liberation Council for Kosovo and Dukagjin 

Plateau, 31 December 1943-2 January 1944”, bkz.: Weller, The Crisis in Kosovo, s. 50, 51. 

 
33

 Konsey‟in temsil kabiliyetinin 2,250 üyesi bulunan Kosova‟daki Komünist Parti ile sınırlı olduğunu 

belirten Arnavutlar, 142 Konsey üyesinden sadece 33‟ünün Arnavut olduğunu belirtmektedirler. 

Malcolm, a.g.e., s. 315; Written Contribution of the Writers of the UDI, 17 April 2009, s. 44, para. 

3.09.  
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         Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın ardından Kosova yeniden kurulan Federal 

Yugoslavya‟ya dâhil olmuĢtur. Altı Cumhuriyet‟ten oluĢan Federasyon içinde 

Kosova‟ya, Sırbistan Halk Cumhuriyeti‟ne bağlı özerk bölge statüsü tanınmıĢtır. 

Kosova gibi Sırbistan‟a bağlı olan Voyvodina‟ya ise daha üstün bir statü olan özerk 

eyalet statüsü tanınmıĢtır. 

         1946 tarihli Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti (YFHC) Anayasası‟nın 1. 

maddesi YFHC‟yi, “federal bir devlet içinde birlikte yaĢama iradesini açıklamıĢ, 

haklarda eĢit halkların ayrılma hakkını da içeren self-determinasyon hakkı temelinde 

oluĢturdukları topluluk” Ģeklinde tanımlamıĢtır.
34

 Anayasa‟nın 2. maddesinin 1. 

fıkrasında YFHC‟nin Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Makedonya ve 

Karadağ Halk Cumhuriyetleri‟nden oluĢtuğu ifade edilmiĢ, aynı maddenin 2. 

fıkrasında ise Sırbistan Halk Cumhuriyeti‟nin Voyvodina Özerk Eyaleti‟ni ve 

Kosova Özerk Bölgesi‟ni içerdiği belirtilmiĢtir. 

         Özerk eyaletlerin ve bölgelerin özerklik hakları ile özerkliğin kapsamının 

Cumhuriyet‟in Anayasası‟nca belirleneceğini belirten 1946 Anayasası‟na göre, bir 

özerk birimin en üstün hukukî belgesi statüdür.
35

 Özerk birimlerin statülerinin, 

Federal Anayasa‟ya ve özerk birimlerin en yüksek devlet otoritesi olan 

Cumhuriyet‟in Anayasası‟na uygun Ģekilde düzenlenmesi gereği Federal Anayasa‟da 

öngörülmüĢ ve ayrıca özerk birimlerin statülerinin bağlı olunan Cumhuriyet‟in Halk 

Meclisi‟nde onaylanması gereği belirtilmiĢtir.
36

     

         1953 tarihinde Yugoslavya‟da yeni Anayasa kabul edilmiĢtir. 1953 

Anayasası‟nda özerk birimlere yönelik kapsamlı bir değiĢiklik yapılmamıĢ, özerk 

birimlerce kabul edilen statülerin bağlı olunan cumhuriyet meclisince onaylanması 

                                                 
34

 1946 tarihli YFHC Anayasası‟nın bazı maddeleri için bkz.: Weller, The Crisis in Kosovo, s. 51-52; 

1946 tarihli YFHC Anayasası‟nın Ġngilizce metni için bkz.: <www.worldstatesmen.org/ 

Yugoslavia_1946.txt>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 3 Haziran 2011. 

 
35

 1946 tarihli YFHC Anayasası, madde 103 ve 104. 

 
36

 1946 tarihli YFHC Anayasası, madde 104; aynı doğrultuda bir hüküm 1947 tarihli Sırbistan 

Anayasası‟nın 13. maddesinde yer almıĢtır. 
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gereğine ise yer verilmemiĢtir.
37

 1953 Anayasası‟nın 113. maddesi ise Voyvodina 

özerk eyaleti ile Kosova özerk bölgesinin öz-yönetimlerini garanti etmiĢtir. 

    B) 1963 Anayasası’nda Kosova’nın Statüsü 

         1963‟te kabul edilen Federal Anayasa ile Devlet‟in adı Yugoslavya Sosyalist 

Federal Cumhuriyeti olarak değiĢmiĢtir.
38

 1963 Anayasası‟nın Temel Ġlkeler baĢlıklı 

giriĢ bölümünde Yugoslavya, “ayrılmayı da içerecek şekilde, her halkın self-

determinasyon hakkı temelinde kurulmuş bir federasyon” olarak tanımlanmıĢtır.  

         1963 Anayasası‟nın 111. maddesinin 1. fıkrası ile Cumhuriyetler‟e, ayırt edici 

ulusal ya da baĢka bir takım özellikleri bulunan bölgelerde, bu bölgede yaĢayan 

halkın özgür iradesi temelinde özerk eyalet kurma yetkisi tanınmıĢtır. 112. maddede 

özerk eyaletlerin hak ve görevleri ile organizasyona iliĢkin temel iliĢkilerinin 

cumhuriyet anayasasında düzenleneceği ifade edilmiĢtir. 111. maddenin 1. fıkrasında 

ise, Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti içinde, bölge halkının iradesiyle uyumlu olarak 

1945 yılında Sırbistan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi‟nin kararı uyarınca kurulan 

Voyvodina Özerk Eyaleti ile Kosovo-Metohija Özerk Eyaleti‟nin yer aldığı 

belirtilmiĢtir. Görüldüğü gibi 1963 tarihli Anayasa ile Kosova‟nın statüsü özerk 

bölgeden özerk eyalete yükseltilmiĢ ve Voyvodina ile eĢitlenmiĢtir.  

         1963 tarihinde Sırbistan‟da da yeni Anayasa yürürlüğe girmiĢ, 129. madde ile 

özerk eyaletlerin yetkileri düzenlenmiĢtir.
39

 Özerk eyaletlere eyalet bütçesini ve 

eyalet statüsünü kabul etme yetkilerinin yanında, ekonomi, sağlık, kültür ve sosyal 

güvenlik alanlarında düzenleme yapma yetkileri verilmiĢtir.  

         1963 tarihli Yugoslavya Anayasası‟nda 1968 yılında yapılan değiĢiklikler 

Kosova‟nın statüsünde bir takım iyileĢtirmeler yapmıĢtır. VII Numaralı değiĢiklikle 

Kosova-Metohija ismi Kosova olarak değiĢtirilmiĢtir. XVIII Numaralı değiĢiklikle 

                                                 
37

 Written Statement of Serbia, 17 April 2009, s. 67, para. 154. 
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 1963 tarihli YSFC Anayasası‟nın bazı maddeleri için bkz.: Weller, The Crisis in Kosovo, s. 52, 53; 

1963 tarihli YSFC Anayasası‟nın Ġngilizce metni için bkz.: <http://www.worldstatesmen.org/ 

Yugoslavia_1963.doc>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 3 Haziran 2011. 
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 1963 tarihli Sırbistan Anayasası‟nın bazı maddeleri için bkz.: Weller, The Crisis in Kosovo, s. 53. 
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ise özerk eyaletler, cumhuriyetler için yapılan tanımlama ile benzer biçimde, 

cumhuriyet içindeki “sosyo-politik topluluklar” olarak tanımlanmıĢtır.
40

 Yine XVIII 

Numaralı değiĢiklikle özerk eyaletlere, federasyonun ve cumhuriyetin anayasaları ile 

uyumlu olacak biçimde, anayasal yetkilerini belirleyecek bir kurucu eyalet yasası 

düzenleme imkânı tanınmıĢtır.
41

  

         Kosova‟nın statüsünü iyileĢtiren bir diğer Anayasa değiĢikliği 1971 yılında 

yapılmıĢtır. Federal Anayasa‟daki 1971 değiĢikliği ile özerk eyaletlere federal 

düzeyde daha geniĢ yetkiler tanınmıĢtır. XXXVI Numaralı değiĢiklikle özerk 

eyaletler Federal Meclis‟in yanı sıra Federal BaĢkanlık Konseyi‟nde, Federal 

Yürütme Konseyi‟nde (Federal Hükümet) ve Federal Anayasa Mahkemesi‟nde 

temsilci bulundurma hakkına sahip olmuĢlardır. XXXVI Numaralı değiĢiklikle 

Federal BaĢkanlık Konseyi‟nde her cumhuriyetten iki ve her özerk eyaletten bir 

temsilcinin yer alması öngörülmüĢtür. XXXVII Numaralı değiĢiklikle ise, bütün 

cumhuriyetlerin ve özerk eyaletlerin rızası olmaksızın Federal Anayasa‟da değiĢiklik 

yapılamayacağı yönünde düzenleme yapılmıĢtır. 

     C) 1974 Anayasası’nda Kosova’nın Statüsü 

         Yugoslavya‟nın dağılmasına kadar yürürlükte kalacak olan 1974 Anayasası 

Kosova‟ya özerk eyalet statüsü vermekteydi.
42

 Aslında 1971 yılında yapılan Anayasa 

değiĢiklikleri ile Kosova‟ya ekonomik karar alma sürecinde ve hatta dıĢ politikanın 

bazı alanlarında önemli bir takım haklar verilmiĢti. Bu haklar 1974 Anayasası‟nda da 

korunmuĢ, yapılan yeni düzenlemelerle özerk eyaletlerin statüsü cumhuriyetlerle 

neredeyse eĢit duruma gelmiĢtir.
43
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 Malcolm, a.g.e., s. 324. 
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         Gerek 1974 tarihli YSFC Anayasası, gerekse aynı tarihli Sırbistan Anayasası 

özerk eyaletleri, “öz-yönetime sahip; egemenlik haklarını iĢçilerin, milletlerin ve 

milliyetlerin, yine bunların çıkarına olarak kullanacağı sosyo-politik topluluklar” 

olarak tanımlamaktadır.
44

 1974 Anayasası‟nın Kosova ve Voyvodina‟yı, Sırbistan‟ın 

özerk eyaletleri olarak belirlemesine rağmen Anayasa Hukuku‟nun pek çok kriteri 

bakımından bunlar federal birimler ile eĢit konumdaydılar. Özerk eyaletlerin kendi 

meclisleri, merkez bankaları, anayasaları, anayasa mahkemeleri, dıĢ politikaları ve 

vergi politikaları bulunmaktaydı. 

         Özerk eyaletler 1974 Anayasası ile birlikte çok sayıda alanda Federal karar 

alma mekanizmalarına katılmak bakımından cumhuriyetlerle eĢit statüye ulaĢtılar. 

Federal Meclis‟te her cumhuriyetin 30 ve her özerk eyaletin 20 delege ile temsil 

edileceği düzenlemesi bu yönde atılmıĢ önemli bir adımdı. Aynı Ģekilde Federal 

BaĢkanlık Konseyi de her cumhuriyetin ve özerk eyaletin temsilcisinin yer aldığı bir 

yapı Ģeklinde düzenlendi. Federal Meclis Cumhuriyetler ve Eyaletler Dairesi‟nde her 

cumhuriyet meclisinden 12 ve her eyalet meclisinden 8 delege yer alacaktı. 

Yugoslavya Anayasa Mahkemesi‟ne ise her cumhuriyet 2, her özerk eyalet 1 üye 

gönderecekti. Federal Yürütme Konseyi ile Federal Mahkeme‟ye iliĢkin hükümler 

ise, her cumhuriyetin eĢit temsil esasına göre, her özerk eyaletin ise uygun temsil 

esasına göre temsil edileceğini düzenlemekteydi. Özerk eyaletlerin hukuksal 

eĢitliğini göstermesi bakımından en önemli düzenleme, Federal Anayasa‟da 

yapılacak her değiĢikliğin Federal Meclis ve cumhuriyetlerin meclislerinin yanı sıra 

özerk eyalet meclislerince de onaylanması Ģartının aranmasıdır. Buna ek olarak 

Sırbistan Anayasası‟nda yapılacak değiĢikliklerin, özerk eyaletlerin çıkarlarıyla 

iliĢkili olması halinde özerk eyalet meclislerinin onayının aranacağı belirtilmiĢtir.   

         Bu noktada neredeyse eĢit haklara sahip olan özerk eyaletlerin statüsünün 

neden cumhuriyet statüsüne yükseltilmediği sorusu akla gelmektedir. Bu soruya hem 

teorik hem de pratik gerekçelerle açıklama getirmek mümkündür. Teorik gerekçe 

Sovyetler Birliği‟nde Komünist doktrince geliĢtirilen millet-milliyet (Sırpça: narod-
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narodnost) ayrımıdır. Buna göre milletler, federasyon içinde cumhuriyet teĢkil etme 

ve kendi iradeleriyle federasyondan ayrılma hakkına sahip bulunmaktaydı. Milliyet 

ise esas kısmı baĢka bir yerde yaĢayan ve devlete sahip olan bir milletin yer 

değiĢtirmiĢ bir parçasıydı. Milliyetlere bir federasyon içinde kurucu ulus olma ve 

federe birim teĢkil etme imkânı tanınmamıĢtı. Kosova Arnavutlar‟ı bir milliyetti, 

çünkü milletin esas kısmı Arnavutluk‟ta kendi devletine sahipti. Aynı Ģekilde 

Voyvodina‟daki Macarlar da milliyetti.  

         Temel pratik gerekçe ise bu bölgelerin ayrılmasından duyulan endiĢedir.
45

 Bu 

endiĢenin bir sonucu olarak 1974 Anayasası‟nın BaĢlangıç Kısmı‟nda, her ne kadar 

uygulamada bu hakkın ne Ģekilde kullanılacağı belirtilmese de, her milletin ayrılma 

hakkını da içeren self-determinasyon hakkı bulunduğu belirtilmiĢ, ancak milliyetlere 

bu hak tanınmamıĢtır. Bunun yanında Kosova‟ya verilecek cumhuriyet statüsünün 

hem Kosova‟daki Sırp azınlık, hem de Sırbistan‟da yaratacağı siyasî huzursuzluklar 

Kosova‟nın bu statüden yoksun bırakılmasının diğer nedenidir.
46

   

IV) ÖZERKLĠĞĠN KALDIRILMASINDAN NATO MÜDAHALESĠNE 

     A) Özerkliğin Kaldırılması ve Buna Bağlı GeliĢmeler 

         1981 yılında meydana gelen öğrenci gösterileri ile baĢlayan Ģiddet olayları iki 

tarafın milliyetçileri arasındaki gerginliği arttırdı.
47

 Sırplar‟ın ve Karadağlılar‟ın 

Kosova‟dan giderek daha fazla sayıda göç etmesi 1980‟lerin ortasında bütün 

ülkedeki en gergin siyasî meselelerden biri haline gelmiĢti.
48

 Sırbistan‟da 

Kosova‟daki Sırplar‟a yönelik eylemlere karĢı harekete geçilmesi yönünde baskı 

arttı. 1986‟da Sırbistan Bilim ve Sanat Akademisi‟nin yayımladığı memorandumda 

geliĢmelerin sorumlusu olarak 1974 Anayasası gösterilmekteydi.
49

 1986‟da Slobodan 
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Milosevic Sırbistan Komünist Partisi‟nin yeni lideri oldu. Milosevic‟in 

yükselmesindeki temel etken Sırp halkını, Kosova‟nın kaybedilmeyeceğine dair ikna 

etme becerisiydi.
50

 Milosevic 24 Mart 1987‟de Kosova Polje‟de, Kosova‟da 

Arnavutlar‟ın Sırplar‟a yönelik kötü muamelesini kınayan ve Sırplar‟ın haklarını 

koruyacağını belirten ünlü konuĢmasını yaptı. Bu geliĢmelerin sonucunda 24 ġubat 

1989‟da Sırbistan Anayasası‟nda yapılan değiĢiklik Sırbistan Cumhuriyeti‟nin 

kurumlarıyla özerk eyaletler arasındaki iliĢkiyi büyük ölçüde değiĢtirdi. Sırbistan 

Meclisi‟nde oy birliğiyle kabul edilen değiĢikliklerden en dikkat çekici olanı, 

Sırbistan Anayasası‟nda yapılacak değiĢikliklere özerk eyaletlerin itiraz yetkisinin 

kaldırılmasıydı. Ayrıca Kosova polisinin, mahkemelerinin ve sivil savunmanın 

kontrolü Sırbistan‟a verilmekte, eğitim alanındaki haklar geri alınmakta ve kamuda 

Arnavutça‟nın kullanımına kısıtlamalar getirilmekteydi.
51

 Bu değiĢiklikler 23 Mart 

1989‟da Kosova Meclisi‟nde olağanüstü koĢullar altında ve gerekli olan 2/3 

çoğunluk aranmaksızın kabul edildi.
52

 Ardından da 28 Mart 1989‟da Sırbistan 

Meclisi‟nce onaylandı. Bu değiĢiklikler sonucunda Sırbistan, özerk eyaletleri olan 

Kosova‟nın ve Voyvodina‟nın kontrolünü eline aldı. Özerkliğin kaldırılması süreci 

Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi‟nin 26 ġubat 2009 tarihli 

Sainovic et al. kararına Ģu Ģekilde yansımıĢtır: 

“219. Sırp Anayasası, değiĢikliklerin Sırp Meclisi‟nde kabul edilmesinden önce 

Kosova Meclisi tarafından onaylanmasını öngörmekteydi ki bu Meclis oturumu 

23 Mart 1989‟da gerçekleĢti. Hem Kosova Arnavutu gazeteci Veton Surroi 

hem de o zaman orada bulunmamasına rağmen Frederick Abrahams, 

PriĢtina‟daki Kosova Meclis binasında gerçekleĢen bu oturumun polis araçları 

ve askerî araçlarla kuĢatılmıĢ durumdayken yapıldığı yönünde tanıklıkta 

bulundular. Surroi ayrıca gördüğü bir fotoğrafta oylamaya katılan bir kiĢinin 

aslında Meclis üyesi olmadığını ifade etti. Ek olarak Meclis üyelerine 

önlemleri desteklemeleri için oylama öncesi baskı yapıldığı yönünde duyumlar 

aldığını, ancak değiĢikliğin lehinde oy kullanan hiçbir üye ile böyle bir baskı 

nedeniyle bu yönde oy kullandığını belirten bir konuĢma yapmadığını belirtti. 

Mahkeme oylamayı etkilemek için bu baskının uygulandığını ve değiĢikliğin 

aleyhinde oy kullanan on Meclis üyesinin daha sonra misillemeye maruz 
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kaldığını gösteren -Milosevic davasındaki bir tanık beyanından ve Demokratik 

Kosova Derneği‟nin merhum lideri Ġbrahim Rugova‟nın tanıklık tutanağından- 

kanıtlar elde etmiĢtir.”
53

       

          Anayasa değiĢikliğinin ardından Kosova‟nın özerkliğini sınırlayan ve 

Arnavutlar‟ın üzerindeki baskıyı arttıran hukukî düzenlemeler devam etti. 1989‟da 

yürürlüğe giren bir yasayla Kosovalı Arnavutlar‟ın Kosova‟da gayrimenkul alım 

satımına kısıtlama getirildi.
54

 “Kosova‟da BarıĢ, Özgürlük EĢitlik, Demokrasi ve 

Refahın GerçekleĢtirilmesi için Program” adı altında Mart 1990‟da Sırbistan Meclisi 

tarafından yeni önlemler kabul edildi.
55

 Bunlara ek olarak “geçici önlemler” olarak 

nitelendirilen ve daha sonra uygulamada kalıcı hale gelen 26 Haziran 1990 tarihli 

“Olağanüstü Hallerde Cumhuriyet Organlarının Eylemleri Hakkında Yasa” ile 

Kosova‟daki Arnavut dilinde çıkarılan gazetelere baskı uygulandı, Kosova Sanat ve 

Bilim Akademisi kapatıldı ve binlerce kamu iĢçisi iĢten çıkarıldı.
56

   

          Milosevic önderliğindeki Sırplar Kosova‟nın yetkilerini elinden alırken, 2 

Temmuz 1990‟da Kosova Meclisi‟nin Arnavut üyeleri, Kosova‟nın Yugoslavya 

Federasyonu içinde eĢit ve bağımsız bir birim olduğunu belirten bir bağımsızlık 

bildirisi ilan ettiler.
57

 Bu harekete cevaben Sırbistan Meclisi, 5 Temmuz 1990‟da 

Kosova Meclisi‟nin ve Yürütme Konseyi‟nin iĢlevine resmen son veren yasayı kabul 
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etti.
58

 26 Temmuz 1990‟da ise Sırbistan Meclisi, Olağanüstü Hallerde ĠĢ iliĢkileri 

Hakkında Yasa‟yı kabul etti.
59

 Bu yasadan kaynaklanan yetkiyle iĢletme yöneticileri 

çalıĢanlar üzerinde disiplin önlemleri uyguladılar ve keyfi biçimde iĢten çıkarma 

olayları gerçekleĢti.
60

  

          7 Eylül 1990‟da büyük bir gizlilik içinde toplanan Kosova Meclisi‟nin Arnavut 

üyeleri bu kez “Kosova Cumhuriyeti Anayasası”nı ilan etmek hususunda uzlaĢtılar. 

Yeni bir meclis kurulmasını ve cumhuriyetin baĢkanının seçimle gelmesini öngören 

bu belge aynı zamanda Anayasa ile uyumlu olan önceki dönemdeki yasaların 

yürürlükte kalmasını öngörmekteydi.
61

 

         28 Eylül 1990‟da Sırbistan‟da yeni bir Anayasa kabul edildi. 1990 Anayasası 

ile Sırbistan artık “Sırp milletinin ve diğer millet ve milliyetlerin kısımlarının egemen 

haklarını kullandıkları”
62

 bir devlet değildi. 1990 Anayasası‟nın 4. maddesiyle 

Sırbistan Cumhuriyeti‟nin ülkesinin bir bütün olduğu ifade edildi, 6. maddeyle ise 

Voyvodina‟nın ve Kosova-Metohija‟nın statüsü yerel (teritoryal) özerklik olarak 

belirlendi.
63

 Sonuç olarak 1990 tarihli Sırbistan Anayasası ile Kosova‟nın özerkliği 

tamamen ortadan kalkmıĢ oldu.  
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          22 Eylül 1991‟de Kosova Meclisi bir kez daha resmî bir bağımsızlık bildirisi 

ilan etti ve referanduma sundu.
64

 Referandum ile onaylanan bu belge egemen ve 

bağımsız Kosova Cumhuriyeti‟ni ilan etmekteydi. Ancak bu dönemde Kosova 

yalnızca Arnavutluk tarafından tanındı.  

         AT Yugoslavya Hakkında Konferans‟a Kosova‟nın baĢvurusu Badinter 

Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmadı. 22 Aralık 1991‟de Ġbrahim 

Rugova Kosova‟daki Arnavut Siyasî Partileri‟nin EĢgüdüm Organı BaĢkanı sıfatı ile 

Lord Carrington‟a göndermiĢ olduğu mektupta Konferans‟tan, Kosova 

Cumhuriyeti‟nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını talep etti.
65

 

Kosova‟nın seçilmiĢ temsilcilerinin AT‟nin Tanımaya dair Rehber Kuralları‟nın 

gereklerini yerine getirme taahhütlerine rağmen Badinter Komisyonu talebi 

değerlendirmeye almadı.
66

 AT‟nin Kosova‟ya yönelik tavrını netleĢtiren açıklama 15 

Haziran 1992 tarihinde yapıldı. Söz konusu açıklamada AT, sınırların yalnız barıĢçıl 

yöntemlerle değiĢebileceğini hatırlattı ve Kosovalılar‟ın meĢru özerklik taleplerinin 

AT BarıĢ Konferansı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.
67

 

     B) Paralel Kurumlar ve Seçimler 

         Kosova Cumhuriyeti‟nin ilan edilmesinin ardından paralel kurumlar oluĢturma 

ve paralel seçimler düzenleme politikasına yönelen Kosovalı Arnavutlar gerek 

federal ve cumhuriyet düzeylerinde, gerekse yerel düzeyde merkezi hükümet 

tarafından düzenlenen seçimleri boykot ettiler. Bağımsızlık ilanının ardından altı 
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bakandan oluĢan geçici bir gölge hükümet zaten kurulmuĢtu.
68

 24 Mayıs 1992‟de 

düzenlenen parlamento seçimlerini Demokratik Kosova Birliği (LDK) kazandı.  

         Kosovalı Arnavutlar bir yandan kendi siyasî teĢkilatlanmalarını 

gerçekleĢtirirken, diğer yandan Sırbistan Hükümeti‟nin kurumlarınca sağlanan eğitim 

ve sağlık hizmetlerini boykot ettiler, ayrı vergi toplama sistemlerini oluĢturdular. 

Kosova‟nın paralel kurumlarınca sağlanan hizmetlerin finansmanı yoğun olarak 

Avrupa‟da yaĢayan Kosovalı Arnavutlar‟ın desteğiyle sağlandı.
69

  

         1990 yılından 1999‟a kadar Arnavutlar evlerde ve özel binalarda kendi eğitim 

sistemlerini uyguladılar. Uluslararası toplum soruna çözüm bulmak için giriĢimlerde 

bulunduysa da sonuç alınamadı. Bu konudaki en önemli giriĢim 1 Eylül 1996‟da 

Sırbistan lideri Milosevic ile Kosovalı Arnavutların lideri Rugova tarafından 

imzalanan St. Egidio AntlaĢması‟ydı.
70

 Arnavut çocukların okula dönüĢünü öngören 

AntlaĢma uygulamaya geçmediği için sorunu çözemedi.   

     C) Silahlı ÇatıĢmalar, Diplomatik Çabalar ve NATO Müdahalesi 

         Uluslararası toplumun Kosova‟daki krizin çözümüne yönelik giriĢimleri 

1990‟ların baĢına kadar uzanır. 1992‟de, bölgeye gönderilen keĢif misyonlarının 

ardından, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı (AGĠK) tarafından alınan 14 

Ağustos 1992 tarihli karar uyarınca Kosova, Sancak ve Voyvodina‟da görev yapmak 

üzere Uzun Süreli Misyon kuruldu.
71

 Söz konusu kararda Misyon‟un amaçları, 

taraflar arasında diyaloğu desteklemek, insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi toplamak, 

sorunların çözümü için temas noktaları oluĢturmak ve insan haklarına, azınlıkların 

korunmasına, basın özgürlüğüne ve demokratik seçimlere yönelik yasama faaliyeti 

için bilgi desteği sağlamak olarak tespit edildi. Haziran 1993‟te YFC, AGĠK 
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faaliyetlerine katılımının askıya alınması nedeniyle, Misyon‟un görev süresini 

uzatmadı. BM Güvenlik Konseyi 855 (1993) sayılı kararında, YFC yetkililerini 

konuyu yeniden değerlendirmeye çağırdı ancak bu çağrıya olumlu yanıt alınmadı.
72

    

         Yugoslavya‟daki krize yönelik bir diğer uluslararası giriĢim Ağustos 1992‟de 

toplanan Yugoslavya Hakkında Londra Konferansı oldu. Belgrad Hükümeti‟nin 

itirazları nedeniyle Kosova temsilcileri Konferans‟a ancak sınırlı olarak katılabildi. 

Sonuç olarak, Konferans tarafından Kosova meselesine iliĢkin çalıĢmak üzere 

Almanya Büyükelçisi Gert Ahrens baĢkanlığında Özel Grup kuruldu. Ancak 

Kosova‟nın statüsüne yoğunlaĢmak yerine bölgedeki günlük hayata yönelik 

konularda çalıĢmaya ağırlık veren ve bu alanda bir takım geliĢmeler kaydeden Özel 

Grup kısa süre sonra etkinliğini yitirdi.
73

    

         Bosna SavaĢı‟nı sona erdiren Kasım 1995 tarihli, Paris-Dayton AnlaĢması 

olarak da bilinen “Bosna-Hersek‟te BarıĢ için Genel Çerçeve AntlaĢması”nda
74

 

Kosova sorununa değinilmemesi, Kosova içinde Rugova Hükümeti‟nin 

yöntemlerinin sorgulanmasına yol açtı. Gerçekten de 1993 ortasından 1995 sonuna 

kadar uluslararası toplumun odaklandığı esas mesele Bosna-Hersek ve 

Hırvatistan‟daki silahlı çatıĢmalardı. Paris-Dayton AntlaĢması‟nın ardından BarıĢı 

Uygulama Konseyi kuruldu.
75

 Eski Yugoslavya Hakkında Uluslararası Konferans‟ın 

da görevlerini üstlenen Konsey, Paris-Dayton AntlaĢması‟nın uygulanmasına 

odaklandı ve eski Yugoslavya‟nın diğer bölgelerini ihmal etti.     
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          Temmuz 1997‟de Slobodan Milosevic YFC BaĢkanı seçildi. Eylül 1997‟de 

Ģiddet olaylarının artması üzerine Temas Grubu
76

 yaptığı açıklamada, “ne 

bağımsızlığı ne de statükoyu desteklemediklerini, Kosova‟nın YFC içinde 

iyileĢtirilmiĢ bir statüye kavuĢturulmasını desteklediklerini” belirttiler.
77

 

         1997‟nin ikinci yarısında yeni bir aktör olarak ortaya çıkan Kosova KurtuluĢ 

Ordusu (KKO/UÇK) teĢkilatlanma ve kapasitesini 1998 baĢından itibaren geliĢtirdi.
78

 

KKO‟nun silahlı eylemlerinin ardından YFC/Sırp güçlerinin Arnavut nüfus 

üzerindeki baskısı arttı ve Mart 1998‟de yoğun silahlı çatıĢmalar baĢladı. 

ÇatıĢmaların ve insanî krizin boyutlarının geniĢlemesi uluslararası toplumun 

Kosova‟ya yönelik giriĢimlerini arttırdı. Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza 

Mahkemesi‟nin bu dönemdeki diplomatik giriĢimlerin genel karakterine ve tarafların 

konumlarına iliĢkin yaptığı tespitler Ģöyledir:     

“312. 1998‟de Kosova‟da kriz ağırlaĢırken, bir yanda Kosova Arnavut 

topluluğu ve diğer yanda YFC ve Sırbistan yetkilileri arasındaki ihtilafın ana 

noktaları belirginleĢti. YFC ve Sırbistan yetkililerinin temel görüĢüne göre, 

Kosova için bulunacak herhangi bir çözüm YFC ve Sırbistan‟ın toprak 

bütünlüğüne, egemenliğine ve tanınmıĢ uluslararası sınırlarına saygı göstermeli 

ve Kosova‟daki tüm vatandaĢların ve ulusal toplulukların eĢitliğine tam saygı 

temelinde olmalıdır. Kosova‟nın ulusal toplulukları içinde geniĢ öz yönetimin 

bazı biçimleri dikkate alındı, ancak tam bağımsızlık kesinlikle reddedildi. 

Ayrıca YFC topraklarında yabancı birliklerin bulunmasına karĢı büyük bir 

isteksizlik vardı. Öte yandan Kosova Arnavut temsilcilerinin görüĢüne göre, 

sonuçta Kosova‟nın bağımsızlığına yol açacak olan bir referandum 

yapılmalıydı. Onlar ayrıca KKO‟nun dağıtılmayacağına iliĢkin teminat 

arayıĢındaydılar. 

313. 1998 boyunca Kosova Arnavutları ve YFC/Sırbistan yetkilileri arasındaki 

doğrudan görüĢmelerin olmayacağı ve bir çözüme ulaĢılamayacağı giderek 

belirginleĢirken, uluslararası toplum dikkatini uluslararası arabulucular 

tarafından yürütülecek arabuluculuk faaliyetlerine çevirdi. Taraflar arasında 

siyasî bir çözümü destekleme çabalarına, YFC‟ye karĢı yaptırımlar 
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uygulanması ve ısrarlı NATO askerî harekâtı tehditleri eĢlik etti ki her ikisi de 

açıkça tarafları barıĢçıl bir çözüm için görüĢmeler yapmaya zorlama niyeti 

taĢıyordu.”
79

     

          Krizin derinleĢtiği 1998-1999 yıllarında müzakereleri yürüten ana uluslararası 

organ Temas Grubu oldu. ABD Büyükelçileri Christopher Hill ve Richard 

Hallbrooke arabuluculuk çalıĢmaları yürüttülerse de bu giriĢimler baĢarısız oldu. Bu 

dönemde Kosova‟daki geliĢmeleri takip etmek amacıyla, Belgrad‟da bulunan 

diplomatların yer aldığı Kosova Diplomatik Gözlem Misyonu kuruldu. 

          Mart 1998‟de baĢlayan çatıĢmalar üzerine BM Güvenlik Konseyi 1160 (1998) 

sayılı kararını kabul etti.
80

 BM ġartı‟nın VII. Bölümü çerçevesinde kabul edilen bu 

kararda Güvenlik Konseyi, bütün üye devletlerin YFC‟nin egemenliğine ve toprak 

bütünlüğüne bağlılığını teyit etti.
81

 Güvenlik Konseyi ayrıca Kosova da dahil olmak 

üzere YFC‟ye silah ve ilgili ekipman satıĢını yasakladı.
82

 

         BM Güvenlik Konseyi Eylül 1998‟de kabul ettiği 1199 (1998) sayılı kararında, 

Kosova‟da kötüleĢen durumun bölge barıĢını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
83

 

BM ġartı‟nın VII. Bölümü çerçevesinde hareket eden Güvenlik Konseyi, bütün 

tarafları derhal ateĢkese davet etti ve yaklaĢmakta olan insanî yıkımın önlenmesi için 

acil adım atılmasını talep etti. Güvenlik Konseyi ayrıca YFC yetkililerine ve Kosova 

Arnavut liderliğine, derhal ön koĢulsuz ve uluslararası katılımın olduğu anlamlı 

diyalog çağrısında bulundu. 

         YFC ve Sırbistan‟ın 1160 (1998) ve 1199 (1998) sayılı Güvenlik Konseyi 

kararlarına uymalarını sağlamaya yönelik diplomatik giriĢimler sonucunda Ekim 

1998‟de BirleĢik Devletler Özel Elçisi Richard Hollbrooke Belgrat‟ı ziyaret etti. 13 
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Ekim 1998‟de NATO, 96 saatlik bir sürecin ardından baĢlayacak sınırlı hava saldırısı 

öngören bir harekete geçme emri (activation order) kabul etti. Özel Elçi ile Hükümet 

arasındaki müzakerelerin ardından 16 Ekim 1998‟de AGĠT ile YFC arasında AGĠT 

Kosova Teyit Misyonu (KVM) kurulması hakkında anlaĢma imzalandı.
84

 Aynı gün 

NATO‟nun Kosova üzerindeki hava gözetimine iliĢkin olarak NATO ile YFC 

arasında anlaĢmaya varıldı.
85

 BM Güvenlik Konseyi 1203 (1999) sayılı kararında bu 

anlaĢmaları memnuniyetle karĢıladı.
86

 

          EĢ zamanlı olarak Hill müzakere süreci devam etmekteydi.  ABD‟nin 

Makedonya Büyükelçisi Christopher Hill‟in liderliğinde yürütülen süreç 1998 

yazında, Temas grubunun tarafları müzakereler için çaba göstermeye çağırmasının 

ardından baĢlamıĢtı. Büyükelçi Hill tarafından ilk resmî teklif 1 Ekim 1998 tarihinde 

taraflara sunuldu. Kosova‟da karmaĢık bir kamu otoriteleri sistemi öngören teklife 

göre, Kosova en üst seviyede öz-yönetime sahip olacaktı. AnlaĢmada değiĢiklik 

yapılması ise ancak tarafların uzlaĢması ile mümkün olacaktı.
87

 Kasım ve Aralık 

1998‟de Özel Elçi Hill taraflara iki yeni taslak daha sundu.
88

 Sırbistan 18 Kasım 

1998‟de tek taraflı olarak kendi Kosova konferansını düzenledi.
89

 Bu konferansta 

Kosova‟daki tüm grupların sözde temsilcileri yer alırken, konferans sonucunda 
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Sırbistan Hill‟in sunduğu plan üzerinde değiĢiklikler içeren kendi taslağını sundu.
90

 

Öte yandan Sırp önerisini reddeden Kosovalı Arnavutlar‟ın baĢ müzakerecisi Fehmi 

Agani, Hill taslak planının daha fazla geliĢtirilmesi gerektiğini belirtmekteydi.
91

 Bu 

geliĢmelerin ardından YFC/Sırp güçlerinin Ocak 1999‟daki saldırıları uluslararası 

toplumda hayal kırıklığı yarattı.
92

 Bu duruma rağmen, Temas Grubu tarafından 

Rambouillet Konferansı için taraflara çağrı gönderilmesinden iki gün önce, 27 Ocak 

1999‟da Büyükelçi Hill tarafından taraflara son taslak sunuldu.
93

 

          29 Ocak 1999‟da Temas Grubu, hem YFC/Sırp güvenlik güçlerinin hem de 

KKO‟nun sorumlu olduğu artan Ģiddeti kınadı ve Federal Yugoslav ve Sırp 

Hükümetleri ile Kosova Arnavutları‟nın temsilcilerine, Temas Grubu‟nun doğrudan 

katılacağı müzakerelerin baĢlaması için çağrı yapıldığını açıkladı.
94

 30 Ocak 1999‟da 

NATO, tarafların uluslararası taahhütlerine uymalarını sağlamak için gerekli tüm 

önlemleri almaya hazır olduğunu ve NATO Genel Sekreteri‟ni YFC‟ye hava saldırısı 

düzenlenmesine iliĢkin olarak yetkilendirdiğini açıkladı.
95

 

         6 ġubat-23 ġubat 1999 tarihleri arasında gerçekleĢen Rambouillet Konferansı 

sırasında Temas Grubu müzakerecileri Hill (ABD), Petritsch (AB) ve Mayorski 

(Rusya) tarafından taraflara üç adet Kosova‟da BarıĢ ve Öz-Yönetim için Geçici 
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AnlaĢma taslağı sunuldu.
96

 Rambouillet‟de taraflar arasında anayasa teriminin 

kullanılması gibi küçük uzlaĢmazlıklar yanında, NATO güçlerinin bölgede 

konuĢlanmasına ve nihaî anlaĢma sürecine iliĢkin önemli uzlaĢmazlıklar da ortaya 

çıktı.
97

 Taraflara sunulan 23 ġubat 1999 tarihli Geçici AnlaĢma taslağında, üç yıllık 

bir süre için geçici uzlaĢma sonucunda Kosova‟da yaĢayan herkes için demokratik 

yerinden yönetim, barıĢ ve güvenlik sağlanması öngörüldü. Demokratik yerinden 

yönetim kavramının içeriğine eğitim, sağlık ve ekonomik kalkınmanın da yer aldığı 

halkın bütün gereksinimleri dâhildi. Geçici AnlaĢma taslağına göre, Kosova‟nın 

kendi anayasası, baĢkanı, meclisi, mahkemeleri, güçlü bir yerel yönetimi ve her 

topluluğun kimliğini koruyacak kurumları bulunacaktı. AnlaĢma taslağına göre, 

güvenlik kavramının içeriğini dolduracak kurum ise NATO‟ydu. Taraflar NATO‟yu, 

askerî gücünü Kosova‟ya yerleĢtirmesi için davet edeceklerdi. AnlaĢmanın yürürlüğe 

girmesinden üç yıl sonra da nihaî bir anlaĢmaya varılması için uluslararası bir 

toplantı düzenlenmesi öngörülmüĢtü.
98

  

          Her iki delegasyon da son tarih olan 23 ġubat‟a kadar anlaĢmayı imzalamadı. 

Yoğun görüĢmelerin ardından taraflar 15 Mart‟ta Paris Konferansı‟nda yeniden bir 

araya geldiler. YFC Konferans‟a kendi taslağını sunarken
99

, Kosovalı Arnavutlar 18 

Mart 1999‟da anlaĢmayı imzaladılar. 

          Paris Konferansı‟nın ardından 22 Mart‟ta Richard Hollbrooke‟un, Milosevic‟i 

anlaĢmanın kabulü için ikna etmeye yönelik son giriĢiminin de baĢarısız olmasının 

ardından, 23 Mart 1999‟da NATO Genel Sekreteri Javier Solana YFC‟ye yönelik 
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hava operasyonunun baĢlaması talimatını verdi.
100

 24 Mart‟ta baĢlayan hava 

bombardımanı 10 Haziran 1999‟a kadar sürdü.
101

 

          NATO, alan dıĢı bir bölgede ve BM yetkilendirmesi olmaksızın 

gerçekleĢtirdiği bombardımana insanî zorunluluk gerekçesiyle meĢruiyet 

kazandırmaya çalıĢmıĢtır. BirleĢik Krallık Savunma Bakanı, uluslararası hukukta 

istisnai durumlarda insanî yıkımdan kaçınmak için askerî harekât yapılabileceğini 

belirtmiĢ ve NATO müdahalesinin hukukî temelinin de böyle bir durumun 

mevcudiyeti olduğunu ifade etmiĢtir.
102

 Güvenlik Konseyi on ikiye karĢı üç oyla 

NATO‟nun kuvvet kullanımını kınamayı reddetmiĢtir.
103

 NATO harekâtına resmî bir 

onay gelmediği gibi, kınama da yapılmamıĢtır.
104

 Sonuç olarak bir kriz durumunda 

Güvenlik Konseyi‟nin yetkilendirmesi olmaksızın insanî müdahale uygulamasına 

baĢvurulabilmesi fikrinin doktrinde ve uygulamada zayıf bir destek bulduğunu 

belirtmek gerekir.
105
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         Krizin çözümüne yönelik çeĢitli giriĢimlerin ardından, 6 Mayıs 1999‟da G-8 

DıĢiĢleri Bakanları Kosova krizinin siyasî çözümüne yönelik ilkeler üzerinde 

anlaĢtılar.
106

 Sırbistan 29 Mayıs 1999‟da ilkeleri kabul etti ve 1 Haziran 1999‟da 

kararını Güvenlik Konseyi‟ne bildirdi.
107

 9 Haziran 1999‟da YFC/Sırp güçlerinin 

Kosova‟dan çekilmesini öngören Askerî Teknik AnlaĢma imzalandı.
108

 10 Haziran 

1999‟da Güvenlik Konseyi 1244 (1999) sayılı kararı kabul etti.
109

   

V) 1244 (1999) SAYILI KARAR VE KOSOVA KRĠZĠNE ÇÖZÜM 

ARAYIġLARI 

     A) 1244 (1999) Sayılı Karar ve Uygulaması 

         10 Haziran 1999‟de kabul edilen 1244 (1999) sayılı karar, 6 Mayıs 1999 tarihli 

G-8 DıĢiĢleri Bakanları tarafından kabul edilen genel ilkeler (ek 1) ve 2 Haziran 1999 
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Kavramı ve Kosova Sorunu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, 2006; Antonio Cassese, “Ex iniuria ius oritur: Are We Moving Towards International 

Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?”, E.J.I.L., C. 10, 

1999, s. 23-30; Mary Ellen O‟Connell, “The UN, NATO and International Law After Kosovo”, 

Human Rights Quarterly, C. 22, 2000, s. 57-89.  
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tarihinde Belgrat‟a sunulan ve YFC tarafından kabul edilen ilkeler (ek 2) üzerine inĢa 

edildi. BM ġartı‟nın VII. Bölümü çerçevesinde hareket eden Güvenlik Konseyi,  

1244 (1999) sayılı kararın 1. ve 2. paragraflarında Ģu ifadeleri kullandı: 

“1. Kosova krizinin siyasî çözümünün 1 No‟lu ekteki genel ilkeler ve 2 No‟lu 

ekte açıklanan ilkeler ve diğer unsurlar temelinde olmasına karar vererek; 

2. Yukarıda 1. paragraftaki ilkeler ve diğer unsurların Yugoslavya Federal 

Cumhuriyeti tarafından kabulünü memnuniyetle karĢılayarak ve bunların hızla 

uygulanmasında Federal Yugoslavya Cumhuriyeti‟nin tam iĢbirliğini talep 

ederek…”   

         1244 (1999) sayılı kararın 1 ve 2 No‟lu eklerinde yer alan ilkeler, Kosova 

krizinin çözümü için; (a) Kosova‟daki Ģiddet ve baskının derhal son bulması 

gerektiğini belirtmiĢ
110

, (b) Kosova‟da Güvenlik Konseyi‟nin kararı ile geçici bir 

yönetim kurulmasını öngörmüĢ
111

 ve (c) Rambouillet AnlaĢmaları‟nı, YFC‟nin ve 

diğer bölge ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ve KKO‟nun 

silahsızlandırılmasını dikkate alarak, Kosova‟nın öz-yönetimi için geçici bir siyasî 

çerçeve anlaĢması yapılabilmesi için siyasî sürecin baĢlamasını öngörmüĢtür.
112

    

          Eklerde belirtilen genel ilkelerle birlikte 1244 (1999) sayılı kararın ana metni 

insanî krizin derhal sona erdirilmesine ve uzun dönemdeki siyasî sürece 

odaklanmıĢtır. 

          Ġnsanî krizin derhal son bulması için 1244 (1999) sayılı kararın 3. paragrafı ile 

YFC‟den, Kosova‟daki Ģiddete ve baskıya derhal ve doğrulanabilir biçimde son 

vermesi ve Kosova‟dan tüm asker, polis ve paramiliter güçlerini hızlı bir zaman 

çizelgesine göre tamamen doğrulanabilir biçimde aĢamalı olarak çekmeye baĢlaması 

talep edilmiĢtir. 1244 (1999) sayılı kararın 5. paragrafı ile Güvenlik Konseyi, BM 
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himayesinde uluslararası sivil ve güvenlik mevcudiyetinin Kosova‟da konuĢlandırıl-

masına karar vermiĢtir.
113

  

          Uzun dönemdeki siyasî sürece iliĢkin olarak ise 1244 (1999) sayılı kararın 10. 

paragrafı Genel Sekreteri Kosova‟da geçici bir yönetim kurulması için uluslararası 

sivil mevcudiyetin kurulması konusunda yetkilendirmiĢtir. Güvenlik Konseyi 1244 

(1999) sayılı kararın 11. paragrafında uluslararası sivil mevcudiyetin ana 

sorumluluklarını sıralamıĢtır: 

“(a) Nihaî bir çözüme kadar, 2 No‟lu eki ve Rambouillet AnlaĢmaları‟nı 

(S/1999/648) bütünüyle dikkate alarak, Kosova‟da özerkliğin ve öz-yönetimin 

kurulmasını desteklemek;  

… 

(c) Siyasî bir çözüme kadar demokratik ve özerk öz-yönetim için, seçimler 

düzenlemek de dâhil olmak üzere, geçici kurumların geliĢimini organize etmek 

ve denetlemek; 

… 

(e) Kosova‟nın geleceğini belirleyecek siyasî sürecin oluĢumunu, Rambouillet 

AnlaĢmaları‟nı (S/1999/648) dikkate alarak oluĢturmak;  

(f) Son aĢamada yetkinin Kosova‟nın geçici kurumlarından siyasî anlaĢma ile 

kurulan kurumlarına geçiĢini denetlemek…”
114

 

         Sonuç olarak 1244 (1999) sayılı kararın temel özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür: 

- YFC‟nin bütün sivil ve askerî varlığının sona erdirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

YFC‟ye Kosova‟nın yönetimine iliĢkin hiçbir yetki verilmemiĢ, bunun yerine 

geçici bir dönem için yönetim uluslararası sivil mevcudiyete bırakılmıĢtır. 

- 1244 (1999) sayılı karar, Kosova‟nın gelecekteki statüsünün belirleneceği 

siyasî süreci oluĢturmak için UNMIK‟i (BM Kosova Misyonu) 

görevlendirmiĢtir. Bu süreçte Kosova‟da uygulanacak temel ilkeler ise özerklik 
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 Uluslararası güvenliğin yetkileri ve sorumlulukları 1244 (1999) sayılı kararın 7. ve 9. 

paragraflarında belirtilmiĢtir. 
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ve öz-yönetimdir. 1244 (1999) sayılı karar ayrıca nihaî çözüm için Rambouillet 

AnlaĢmaları‟nın dikkate alınmasını öngörmüĢtür. 

- 1244 (1999) sayılı karar siyasî bir çözüme ulaĢılamaması durumunda ne 

yapılacağına yönelik hüküm içermemektedir. Uluslararası sivil mevcudiyetin 

kalıcı olmasına yönelik bir hüküm ise bulunmamaktadır. 

1244 (1999) sayılı karar, uluslararası güvenlik gücünün (KFOR) konuĢlanması 

ve BirleĢmiĢ Milletler Kosova Misyonu‟nun (UNMIK) kurulmasıyla hızla 

uygulamaya geçmiĢtir.  

1) Uluslararası Güvenlik Gücü (KFOR) 

         1244 (1999) sayılı karardan önce, 9 Haziran 1999 tarihli Askerî Teknik 

AnlaĢma ile KFOR‟un Kosova‟da konuĢlanmasına yönelik görüĢ birliğine varılmıĢtı. 

KFOR‟un ilk unsurları 12 Haziran‟da Kosova‟ya girdi. Askerî Teknik AnlaĢma ile 

YFC/Sırbistan‟a, “KFOR‟un Kosova‟daki faaliyetlerine engel olmama ve KFOR‟un 

Kosova‟daki bütün vatandaĢlar için güvenli bir çevre kurmak ve sürdürmek için 

gerekli tüm eylemleri yerine getirme yetkisiyle donatılması”
115

 gibi bir dizi 

yükümlülük getirildi. KFOR ayrıca, uluslararası sivil mevcudiyetin ve diğer 

uluslararası örgütlerin güvenliği için ve söz konusu AnlaĢma‟ya uygun davranmayı 

sağlamak ve kendi güvenliğini sağlamak için, kuvvet kullanmayı da içerecek Ģekilde, 

gerekli eylemlerde bulunmakla yetkilendirildi.
116

   

Askerî Teknik AnlaĢma, 1244 (1999) sayılı karar gibi, düĢmanlıkların son 

bulmasını ve YFC‟nin kara ve hava kuvvetlerinin Kosova‟dan çekilmesini öngördü. 

1244 (1999) sayılı kararın 4. paragrafına göre, Kosova‟da uzlaĢılacak sayıda 

Yugoslav ve Sırp asker ve polis personel bulunacaktı. Yugoslav ve Sırp personel, (i) 

uluslararası sivil misyonla ve uluslararası güvenlik gücü ile irtibat halinde olacak; (ii) 

mayınlı arazileri iĢaretleyecek ve temizleyecek; (iii) Sırplar‟a ait alanlarda varlığını 

sürdürecek; ve (iv) ana sınır geçiĢlerinde varlığını sürdürecekti.
117

 Ancak bu personel 
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1244 (1999) sayılı karardan önceki personelin devamı olmayacak, çekilmeden sonra 

Kosova‟ya giriĢine izin verilecekti.
118

  

Askerî Teknik AnlaĢma‟ya göre, AnlaĢma‟nın yürürlüğe girmesinden on bir 

gün sonra YFC komutanı KFOR‟a aĢamalı çekilmenin tamamlandığını 

bildirecekti.
119

 20 Haziran 1999‟da YFC güçlerinin Kosova‟dan çekilmesi 

tamamlandı.
120

     

2) BM Kosova’da Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 

Kosova‟da sivil bir geçici yönetim kurulmasına yönelik çalıĢmalar da 

gecikmeksizin baĢladı. BM Genel Sekreteri 12 Haziran 1999 tarihli raporunda, sivil 

mevcudiyetin kapsamlı organizasyonu için bir baĢlangıç uygulaması konsepti 

belirledi.
121

 Genel Sekreter‟in raporuna göre, Genel Sekreter tarafından Güvenlik 

Konseyi‟ne danıĢarak atanacak bir özel temsilci UNMIK‟e baĢkanlık edecekti.
122

 2 

Temmuz 1999‟da Bernard Kouchner, Genel Sekreter tarafından ilk özel temsilci 

olarak atandı. Rapor ayrıca, özel temsilcinin dört yardımcısının bulunacağını ve 

bunların her birinin bir uluslararası örgütle birlikte (daha sonraki belgelerde “sütun” 

olarak söz edilecek olan) dört temel konudan sorumlu olacağını öngörmekteydi: (a) 

geçici sivil yönetim: BirleĢmiĢ Milletler; (b) insanî meseleler: BirleĢmiĢ Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği; (c) kurum inĢası: Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği 

TeĢkilatı; (d) yeniden inĢa: Avrupa Birliği.
123
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Genel Sekreter‟in 12 Temmuz 1999 tarihli ikinci raporu, bu dört temel unsurun 

yapısını, faaliyetlerini ve UNMIK‟in yetkilerini daha detaylı bir biçimde açıkladı.
124

 

Genel Sekreter raporunda Kosova‟daki yasama ve yürütme yetkilerinin, yargının 

idaresi de dâhil olmak üzere, Güvenlik Konseyi tarafından UNMIK‟e verildiğini 

ifade etti.
125

 Genel Sekreter raporda ayrıca uygulamadaki geçiĢi kolaylaĢtırmak için 

ortak sivil komisyonlar (JCCs) kurulduğunu belirtti. Bu komisyonlar sağlık, eğitim, 

kültür, yerinden ve merkezi yönetim, posta, telekomünikasyon ve enerji alanlarında 

kuruldu.
126

 Genel Sekreter siyasî düzeyde ise, UNMIK ile Kosova halkı arasında bir 

iĢbirliği mekanizması oluĢturmak, topluluklar arasındaki güveni yeniden sağlamak ve 

geçici yönetim yapısının her düzeyinde yer alacak adayları tespit etmek için Kosova 

Geçici Konseyi‟nin kurulmasına yönelik çalıĢmaların devam ettiğini belirtti.
127

 

Kosova Geçici Konseyi daha sonra açıklanacak olan Ortak Geçici Yönetim Yapısı 

„na  (JIAS) dâhil olacaktır. 

25 Temmuz 1999‟da 1999/1 No‟lu ilk UNMIK yönetmeliği Özel Temsilci 

Kouchner tarafından açıklandı.
128

 1999/1 No‟lu yönetmeliğin 1. bölümünün 1. 

paragrafı Kosova‟daki tüm yasama ve yürütme yetkisinin, yargının idaresi de dâhil 

olmak üzere, UNMIK‟e verildiğini ve Özel Temsilci tarafından kullanılacağını 

belirtmekteydi.    

     B) UNMIK Yönetiminde Kosova: Özerklik ve Öz-yönetime Yönelik Adımlar 

UNMIK yönetiminin (bu baĢlık altında açıklanacak olan) ilk yılları istikrarı 

sağlama ve geçici kurumları oluĢturma çabalarına sahne olmuĢtur. Sonraki yıllarda  

(bir sonraki baĢlık altında açıklanacaktır) ise Kosova‟nın nihaî statüsü sorununun 

çözümüne yönelik baĢarısız diplomatik çabalar öne çıkmıĢtır.  
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1) Ortak Geçici Yönetim Yapısı (OGYY)    

UNMIK yönetiminin baĢlangıç döneminde Kosova‟daki çeĢitli siyasî grupların 

öz-yönetimdeki rekabeti ortaya çıkmıĢtır.
129

 UNMIK rekabet halindeki siyasî yapıları 

meĢru yönetime dâhil etmek amacıyla bu siyasî gruplarla 15 Aralık 1999 tarihli 

“Kosova-UNMIK Ortak Geçici Yönetim Yapısı AnlaĢması”nı imzaladı. UNMIK 

2000/1 No‟lu yönetmelikle ise bu anlaĢmayı yasal zemine taĢıdı.
130

 2000/1 No‟lu 

yönetmeliğin OGYY‟nin ilkelerini belirleyen 1. bölümünde, Kosova‟daki yasamaya, 

yürütmeye ya da yargıya iliĢkin mevcut yapıların (Kosova Geçici Hükümeti ve 

Kosova Cumhuriyeti BaĢkanlığı gibi), 31 Ocak 2000 tarihinden itibaren Ortak Geçici 

Yönetim Yapısı‟na dönüĢeceği ve dâhil olacağı, bu tarihten sonra ise diğer yapıların 

mevcudiyetinin son bulacağı belirtilmiĢtir.
131

 2000/1 No‟lu yönetmelikte ayrıca, 

Kosova‟daki bütün toplulukların geçici yönetime bu yönetmelikte belirtilen usuller 

uyarınca ve adil temsil esasına göre katılacağı belirtilmiĢtir.
132

    

1244 (1999) sayılı karar çerçevesinde siyasî bir anlaĢmaya varılıncaya kadar 

demokratik ve özerk öz-yönetim için kurumlar oluĢturma çabasına giriĢen Özel 

Temsilci ayrıca yasama, yürütme ve yargı yapıları ile öz-yönetim için gerekli diğer 

                                                 
129

 Genel Sekreter 23 Aralık 1999 tarihli raporunda, UNMIK‟in bölgelerdeki ve belediyelerdeki sınırlı 
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yapılar için bir “sözleĢme” yapma giriĢiminde bulundu.
133

 SözleĢme ile oluĢturulacak 

yapılar mevcut OGYY yapılarının üzerine inĢa edilecekti. SözleĢmenin amacı 

Kosova‟daki bütün tarafları barıĢ ve istikrar için yükümlülük altına sokmaktı.
134

 

Sonuçta böyle bir sözleĢme yapılamadı ve Özel Temsilci Kosova‟daki bütün büyük 

siyasî parti ve toplulukların temsilcilerinin katıldığı ÇalıĢma Grubu ile birlikte geçici 

öz-yönetim için yeni bir yasal çerçeve taslağı oluĢturma çalıĢmalarına odaklandı.
135

 

Taslak çalıĢmaları sonucunda 15 Mayıs 2001‟de Geçici Öz-Yönetim için Anayasal 

Çerçeve ortaya çıktı.
136

  

2) 2001 Anayasal Çerçevesi 

15 Mayıs 2001 tarihli Kosova‟da Geçici Öz-Yönetim için Anayasal Çerçeve, 

Kosova‟nın özerkliği ve öz-yönetimi için önemli bir adımı teĢkil etmekteydi. 

Anayasal Çerçeve‟nin Temel Hükümler baĢlıklı bölümünde Kosova, “halkıyla 

birlikte kendine özgü tarihi, hukukî, kültürel ve dilsel özellikleri olan geçici yönetim 

altındaki bir birim” ve “Anayasal Çerçeve ile kurulan Öz-Yönetimin Geçici 

Kurumlarının sorumluluklarını yerine getirecekleri bölünmez bir toprak” olarak 

tanımlandı.
137

 Kosova‟nın yerel öz-yönetiminin temel biriminin, sorumlulukları 

yürürlükteki UNMIK mevzuatınca belirlenmiĢ belediyeler olduğu belirtilirken
138

, 

Kosova Öz-Yönetimi‟nin Geçici Kurumları‟nı teĢkil eden gizli oyla seçilmiĢ 120 
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üyeli meclis, gizli oyla seçilen baĢkanlık, hükümet, mahkemeler ve Anayasal 

Çerçeve‟de öngörülen diğer organ ve kurumlar kuruldu.
139

   

Ancak Öz-Yönetim‟in Geçici Kurumları‟na sağlanan özerkliğin önemli 

sınırlamaları bulunmaktaydı. Anayasal Çerçeve‟nin 8. bölümü ile bütçe için nihaî 

yetki, para politikası, gümrük kontrolü, sınır ötesine geçiĢler, dıĢ iliĢkiler ve 

yargıçların atanmasındaki nihaî yetki gibi bir dizi yetki ve sorumluluk münhasıran 

Genel Sekreter‟in Özel Temsilcisi‟ne verilmekteydi. 12. bölümde ise, Geçici 

Kurumlar‟ın sorumluluklarını yerine getirmesinin Özel Temsilci‟nin 1244 (1999) 

sayılı kararın uygulanmasına yönelik yetkisini etkilemeyeceği ve azaltmayacağı 

öngörülmüĢtü. Anayasal Çerçeve‟de değiĢiklik yapılması için ise ya Özel 

Temsilci‟nin kendisinin harekete geçmesi ya da Meclis‟in 2/3‟ünün talebi 

gerekmekteydi.
140

 

Özel Temsilci ayrıca, bütün toplulukların haklarının ve çıkarlarının 

korunmasını, Meclis‟i feshetme yetkisini ve Geçici Kurumlar‟ın 1244 (1999) sayılı 

karara aykırı davrandıkları durumlarda yeniden seçim düzenleme yetkisini elinde 

bulundurmaktaydı.
141

   

2001 Anayasal Çerçevesi hükümleri uyarınca toplulukların kendi kurumları 

bulunmamakta, ancak kamu kurumlarında iĢe alınmada adil dağılım gibi koruyucu 

nitelikteki bir dizi genel hak yer almaktaydı.
142

 Meclis‟teki temsile iliĢkin yapılan 

düzenlemeye göre, 120 sandalyenin 100‟ü seçimlerdeki oy oranına göre bütün 

taraflar arasında bölüĢülecek, 20 sandalye ise Arnavut olmayan topluluklara 

ayrılacaktı.
143

 Hükümet‟e iliĢkin düzenlemede ise, 2 bakanlığın Meclis‟te çoğunlukta 

bulunan topluluk dıĢındaki topluluklara ait olacağı öngörülmüĢtü.
144

 17 Kasım 
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 A.k. madde 1.5 ve bölüm 9. 
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 A.k., madde 14.3. 
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 A.k., madde 8.1. 
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 A.k., bölüm 4. 
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 A.k., madde 9.1.3(a). 10 sandalye Sırp topluluğuna, 10 sandalye ise diğer topluluklara ayrılmıĢtır. 
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 A.k., madde 9.3.5. Ġki bakanlığın biri Sırp topluluğuna, diğeri ise diğer topluluklara ayrılmıĢtır. 
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2001‟de düzenlenen seçimlerde Arnavut olmayan topluluklar Meclis‟te toplam 35 

sandalye kazandılar.
145

 

Kasım 2001 seçimleri genel olarak baĢarılı olarak değerlendirildi.
146

 BaĢkanlık 

için gerekli oy çoğunluğunun sağlanmasındaki sıkıntılara ve Hükümet 

kurulmasındaki birkaç aylık kilitlenmeye rağmen, 2002 baĢında partiler arasında 

uzlaĢmaya varıldı.
147

 Ancak ilerleyen yıllarda, özellikle 2004 sonrasında Kosova-

Sırp topluluğunun siyasî kurumlara katılımdaki isteksizliği Anayasal Çerçeve‟nin 

uygulanmasını zorlaĢtırdı.
148

 

     C) Nihaî Statüye Yönelik Çözüm GiriĢimleri 

1) Statü Öncesi Standartlar Politikası 

2001 Anayasal Çerçevesi, Kosova‟nın nihaî statüsüne yönelik hüküm 

içermemekteydi. Rambouillet AnlaĢmaları‟ndaki nihaî statüye yönelik hüküm 2002 

baĢında bir uluslararası konferans toplanmasını öngörmekteydi.
149

 Ancak Kosova‟nın 

nihaî statüsünü belirleyecek süreç “statü öncesi standartlar” politikasının 

uygulanmasına kadar ertelendi ve Ekim 2005‟e kadar baĢlamadı.  

22 Nisan 2002 tarihli raporunda Genel Sekreter, UNMIK‟in belirsiz bir süre 

Kosova‟da kalamayacağını ve bir yol haritası ile hukukun üstünlüğü ve demokratik 

kurumların iĢleyiĢi gibi kritik alanlarda belirli kriterlere ihtiyaç duyulduğunu 
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 Report of the Secretay-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

UN Doc. S/2002/62 (15 January 2002), para. 4. 
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 A.k., para. 3. 
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 Report of the Secretary General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

UN Doc. S/2002/436 (22 April 2002), para. 2. 
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 Bu konuda örnek olarak bkz.: Letter Dated 7 October 2005 from the Secretary-General addressed 

to the President of the Security Council, UN Doc. S/2005/635 (7 October 2005), Annex: A 

Comprehensive Review of the Situation in Kosovo, s. 2. Raporda Sırplar‟ın merkezi siyasî kurumların 

dıĢında kalmayı tercih ettikleri ve eğitim ve sağlık alanlarında paralel yapılar oluĢturdukları 

belirtilmektedir. 
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 Rambouillet AnlaĢmaları, bölüm 8, madde I(3). 
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belirtti.
150

 Güvenlik Konseyi‟ndeki 24 Nisan 2002 tarihli sunumunda Özel Temsilci 

Steiner 1244 (1999) sayılı kararın 11(e) paragrafında öngörülen Kosova‟nın 

gelecekteki statüsünü belirleyecek sürecin henüz baĢlamadığını ve Kosova toplumu 

ve kurumlarının bu sürece hazır olduklarını göstermeleri gerektiğini belirtti.
151

 Özel 

Temsilci bu amaçla statüye iliĢkin tartıĢmaların baĢlamasından önce, etkin, temsil 

edici ve iĢleyen kurumları ve hukukun üstünlüğünün mevcudiyetini de içeren bir dizi 

kriter açıkladı.
152

  

Statü öncesi standartlar politikası olarak da bilinen kriterler süreci Güvenlik 

Konseyi‟nden destek gördü.
153

 Güvenlik Konseyi‟nin 12 Aralık 2003 tarihli 

toplantısında Güvenlik Konseyi BaĢkanı tarafından, kriterlerin kapsamlı bir gözden 

geçirilmesi için ilk fırsatın 2005 yılı ortalarında ortaya çıkacağı ve 1244 (1999) sayılı 

karar çerçevesinde nihaî statü sürecinin baĢlamasının bu gözden geçirmenin 

sonucuna bağlı olduğu belirtildi.
154

 Ancak statü sürecinin baĢlamasına yönelik bu 

çerçeve, Mart 2004‟te ortaya çıkan etnik çatıĢmalar nedeniyle kısmen yarıda kaldı ve 

bu durum Genel Sekreter tarafından, demokratik ve istikrarlı bir Kosova için ciddi 

bir geri dönüĢ olarak değerlendirildi.
155

 Mart 2004‟teki olayların ardından Genel 

Sekreter, geleceğe yönelik atılacak adımların belirlenmesi için Kosova‟daki tüm 

aktörlerin politika ve uygulamalarının kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesi 
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 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

UN Doc.  S/2002/436 (22 April 2002), s. 10, para. 54.  
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 UN Security Council, 4518th meeting, UN Doc. S/PV.4518 (24 April 2002), s. 4. 
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 A.y. 
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 UN Security Council, Press Release SC/7951, 12/12/2003, “Security Council, in Presidential 

Statement, Expresses Support for „Standards for Kosovo‟, Welcomes Launch of Review Mechanism”. 

 
154

 A.k., s. 2-3. Bu toplantı öncesinde Özel Temsilci tarafından Güvenlik Konseyi‟ne “Kosova için 

Standartlar” baĢlıklı belge sunuldu. Bu belge nihaî statü sürecinin baĢlamasından önce ilerleme 

kaydedilmesi gereken alanları 8 baĢlık altında göstermekteydi. Bkz.: “Standards for Kosovo”, 

UNMIK Press Release, UNMIK/PR/1078 (10 December 2003). 
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 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

UN Doc. S/2004/348 (30 April 2004), para. 52.  
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gerektiğini belirtti. Genel Sekreter, Norveç‟in NATO‟daki Daimî Temsilcisi 

Büyükelçi Kai Eide‟yi bu görevi yürütmek üzere atadı.
156

 

2) Eide Raporları ve Temas Grubu’nun Rehber Ġlkeleri 

Büyükelçi Eide Ağustos 2004 tarihli baĢlangıç raporunda, “statü öncesi 

standartlar” politikasının son derece yüksek hedefler koyduğunu ve Kosova‟nın 

çoğunluğu tarafından gerçekçi bulunmadığını ifade etti.
157

 Gelecekteki statü için 

görüĢmelerin daha fazla ertelenemeyeceğini belirten Büyükelçi Eide, bu 

görüĢmelerin baĢlaması için ideal bir zamanın, hatta iyi bir zamanın bile 

olmayacağını belirtti.
158

  

Kapsamlı raporunu 7 Ekim 2005‟te tamamlayan Büyükelçi Eide, standartların 

uygulamasına iliĢkin ilerlemenin son derece karmaĢık olduğunu belirtti
159

 ve 

kapsamlı bir değerlendirmenin nihaî statü sürecinin baĢlaması gereğini ortaya 

koyduğunu ifade etti.
160

  

Güvenlik Konseyi Eide‟nin değerlendirmelerine katıldığını belirtti ve Genel 

Sekreter‟in 1244 (1999) sayılı kararda öngörüldüğü gibi Kosova‟nın nihaî statüsünü 

belirleyecek süreci baĢlatma kararına desteğini açıkladı.
161

  

Temas Grubu Genel Sekreter‟in nihaî statü sürecini baĢlatma yönündeki 

niyetini desteklediğini açıkladı ve bu süreçte izlenmesi gereken Rehber Ġlkeleri 
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 A.k., para. 62. 
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 Statement by the President of the Security Council, UN Doc. S/PRST/2005/51 (24 October 2005). 
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açıkladı.
162

 Rehber Ġlkeler‟de müzakere edilmiĢ bir çözümün uluslararası öncelik 

olması gerektiğini vurgulayan Temas Grubu, sürecin bir kez baĢladıktan sonra 

sonuca ulaĢması gerektiğini ifade etti. Tarafları iyi niyetli davranmaya ve yapıcı 

olmaya çağıran Temas Grubu, tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini ve 

Ģiddetin her türünün reddedilmesi gerektiğini belirtti. 

Temas Grubu Rehber Ġlkeler‟de özellikle insan haklarının uluslararası 

standartlarına ve demokratik değerlere saygılı ve çok etnisiteli bir Kosova 

öngörmekteydi. Varılacak çözümün çerçevesi ise Ģu ilke ile belirlenmekteydi: “Tek 

taraflı ya da kuvvet kullanma sonucunda ulaşılacak hiçbir çözüm kabul edilemez.”
163

 

Rehber Ġlkeler‟de ayrıca Güvenlik Konseyi‟nin meseleyi etkin Ģekilde takip edeceği 

ve Kosova‟nın nihaî statüsüne iliĢkin son kararın Güvenlik Konseyi tarafından 

onaylanması gerektiği belirtildi. 

24 Ekim 2005‟te Güvenlik Konseyi, nihaî statü sürecinin baĢlamasını ve Genel 

Sekreter‟in sürece liderlik edecek bir Özel Elçi atama niyetini memnuniyetle 

karĢıladığını açıkladı.
164

 31 Ekim 2005‟te Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi‟ne eski 

Finlandiya CumhurbaĢkanı Martti Ahtisaari‟yi Kosova‟nın nihaî statüsü süreci için 

Özel Elçi olarak atama niyetini bildirdi
165

, 10 Kasım 2005‟te ise Güvenlik Konseyi, 

bu atamayı desteklediğini açıkladı.
166

   

3) Nihaî Statü Süreci ve Özel Elçi’nin Kapsamlı Önerisi 

Nihaî statü müzakerelerinin baĢlangıcında iki tarafın konumları uzlaĢamaz 

görünmekteydi. 17 Kasım 2005 tarihli oturumunda Kosova Meclisi oy birliğiyle 
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Letter Dated 10 November 2005 from the President of the Security Council addressed to the 
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kabul ettiği kararda nihaî statü süreci için Kosova delegasyonunu yetkilendirirken 

aynı zamanda Kosova halkının bağımsız ve egemen Kosova Devleti kurma 

yönündeki siyasî iradesini teyit etti.
167

 Sırbistan ise konumunu 21 Kasım 2005‟te 

Sırp delegasyonunu yetkilendirdiği kararında açıkladı: “Sırbistan Cumhuriyeti‟nin 

bir kısmının tek taraflı ayrılmasını de facto olarak meĢrulaĢtıracak her giriĢim 

yalnızca demokratik bir devlete yönelik bir hukuk ihlali olmayacak, aynı zamanda 

bir uluslararası hukuk ihlali teĢkil edecektir.”
168

   

ġubat 2006‟da baĢlayan baĢlangıç görüĢmeleri ademi merkeziyet meselesine 

odaklandı. Mayıs 2006‟da kültürel miras, dinî alanlar ve ekonomik meselelere iliĢkin 

görüĢmeler baĢladı.
169

 

Temas Grubu 20 Eylül 2006 tarihli açıklamasında tarafların görüĢmeleri tek 

taraflı olarak bloke etmemesine yönelik uyarısını yineledi ve Özel Elçi‟yi kapsamlı 

bir öneri hazırlamaya teĢvik ettiğini belirtti.
170

 Sırbistan‟daki seçimler nedeniyle bir 

süre ertelenen kapsamlı öneri taslağı, Özel Elçi Ahtisaari tarafından 2 ġubat 2007‟de 

taraflara sunuldu.
171
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10 Mart 2007‟de Viyana‟da nihaî öneriyi görüĢmek üzere müzakerelerin son 

raundu baĢladı. Sırbistan taslak öneriyi Sırbistan‟ın toprak bütünlüğünü ve 

egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle reddetti.
172

 Genel Sekreter raporunda, tarafların 

bu müzakerelerde hiçbir ek ilerleme kaydedemediklerini tespit etti.
173

   

26 Mart 2007‟de Genel Sekreter, Özel Elçi‟nin raporunu Güvenlik Konseyi‟ne 

sundu. Özel Temsilci raporunda, “bir yılık doğrudan görüĢmelerden, iki taraflı 

müzakerelerden ve uzmanlarla istiĢarelerden sonra tarafların Kosova‟nın nihaî 

statüsüne iliĢkin anlaĢmaya varamayacaklarının ortaya çıktığını” ifade etti.
174

 Özel 

Temsilci raporunda ayrıca Ģu görüĢleri belirtti: 

“2. Süreç boyunca ve çeĢitli vesilelerle iki taraf da kendi kategorik olarak karĢıt 

konumlarını teyit ettiler: Belgrad Kosova‟nın Sırbistan içinde özerkliğini talep 

ederken, PriĢtina bağımsızlıktan daha azını kabul etmeyecek… 3. Benim kesin 

görüĢüm Ģudur ki, müzakerelerin Kosova‟nın statüsüne iliĢkin karĢılıklı 

uzlaĢılabilir bir sonuç üretme potansiyeli tüketilmiĢtir. Hangi biçimde olursa 

olsun ek müzakereler bu çıkmazı aĢamayacaktır… 5. Kosova‟nın statüsünü 

çözme zamanı gelmiĢtir. Kosova‟nın yakın tarihinin dikkatli bir 

değerlendirmesi üzerine, bugünkü Kosova‟nın gerçekleri ve taraflarla 

müzakereler hesaba katıldığında, Kosova için uygulanabilir tek seçenek, geçici 

bir dönem için uluslararası toplum tarafından denetlenecek olan 

bağımsızlıktır…”
175

 

Özel Elçi‟nin raporuyla birlikte, tamamladığı “Kosova Statü AnlaĢması için 

Kapsamlı Öneri” de Güvenlik Konseyi‟ne sunuldu.
176

 Kapsamlı Öneri Özel Elçi‟nin 

ifadesiyle, gelecekteki bağımsız Kosova‟nın temellerini kuruyor ve bu amaçla 
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uluslararası denetim yapılarını oluĢturuyordu.
177

 Kapsamlı Öneri, Kosova Anayasası 

için taslak hazırlamak üzere derhal bir Anayasa Komisyonu‟nun toplanmasını 

öngörmekte
178

, bu Komisyon‟a üyelik için rehber kurallara yer vermekte
179

, 

Anayasa‟da yer alması gereken ilke ve hükümleri belirlemekte
180

 ve Kosova 

Meclisi‟nin Anayasa‟yı 120 gün içinde üçte iki çoğunlukla onaylamasını 

öngörmekteydi.
181

 UNMIK yönetiminin 120 günlük bir geçiĢ döneminin ardından 

sona ermesini öngören Kapsamlı Öneri, bundan sonra bu AnlaĢma‟da aksi 

belirtilmedikçe bütün yasama ve yürütme yetkilerinin blok halinde Kosova 

yönetimine geçmesini öngörmekteydi.
182

 Anayasa‟nın yürürlüğe girmesinden en geç 

dokuz ay sonra ise genel ve yerel seçimlerin yapılması öngörülmüĢtü.
183

 Kapsamlı 

Öneri ayrıca, AnlaĢma‟nın yorumlanmasına iliĢkin nihaî yetkiye sahip olacak bir 

Uluslararası Sivil Temsilci (UST) atanmasını öngörmüĢtü.
184

  

Genel Sekreter, Özel Temsilcisi‟nin raporuna ve Kapsamlı Önerisi‟ne tam 

desteğini ifade etti.
185

 Güvenlik Konseyi ise Rusya Federasyonu‟nun önerisi üzerine, 

Kosova‟daki ve Sırbistan‟daki durumu yerinde incelemek üzere bir misyon 

oluĢturdu.
186

 Güvenlik Konseyi 10 Mayıs 2007 tarihli toplantısında misyonun 
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raporunu tartıĢtı.
187

 Rusya Federasyonu ve Çin temsilcileri ek müzakerelerin 

yapılması gereğini belirttiler.
188

 Güvenlik Konseyi‟nde Almanya, Amerika BirleĢik 

Devletleri, Belçika, BirleĢik Krallık, Fransa ve Ġtalya tarafından sunulan, Özel 

Elçi‟nin çözüm önerisinin kabulünü öngören karar taslağı, kabul görmeyeceği 

anlaĢılınca geri çekildi.
189

 

4) Troyka Öncülüğündeki Ek Müzakereler 

Güvenlik Konseyi‟nden Özel Temsilci‟nin Kapsamlı Önerisi‟ni onaylayan bir 

karar çıkmayacağı belli olunca, Temas Grubu Sırbistan ve Kosova arasındaki nihaî 

statüye iliĢkin ek müzakereleri yürütmek amacıyla Avrupa Birliği, Rusya 

Federasyonu ve BirleĢik Devletler temsilcilerinden oluĢan bir Troyka oluĢturmaya 

karar verdi.
190

 1 Ağustos 2007 tarihli açıklamasında Temas Grubu‟nun yeni 

giriĢimini memnuniyetle karĢıladığını belirten Genel Sekreter, uluslararası toplumun 

Kosova‟da yaĢayan bütün toplulukların endiĢelerini dikkate alan bir çözüm bulmak 

ve Kosova‟nın statüsünü açıklığa kavuĢturmak zorunda olduğunu vurguladı.
191

 

Temas Grubu 27 Eylül 2007 tarihli açıklamasında, çözümün Kosova halkı için kabul 

edilebilir olması gerektiğini, Kosova‟nın çok etnisiteli yapısına iliĢkin standartların 

uygulamasını temin etmesi gerektiğini ve bölgenin gelecekteki istikrarını 

desteklemesi gerektiğini vurguladı.
192
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 UN Security Council, 5673rd meeting, UN Doc. S/PV.5673 (10 May 2007). 
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 A.k., s. 5 ve 9. 
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 UN Security Council Draft Resolution, S/2007/437 (17 July 2007), Provisional, belge için bkz.: 
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Troyka taraflarla altısı yüz yüze olmak üzere toplam on toplantı yaptı.
193

 Ancak 

Troyka‟nın önemli çabalarına, iki tarafın da müzakerelere bütünüyle dâhil olmasına 

ve tarafların Ģiddete baĢvurmama hususunda verdikleri taahhüde
194

 rağmen 

müzakereler sonuçsuz kaldı. 4 Aralık 2007 tarihli raporun sonuç kısmında Troyka Ģu 

ifadeleri kullandı: 

“Müzakerelere iki taraf da bütünüyle dâhil oldu. Ancak, 120 günlük yoğun 

müzakerelerin ardından taraflar Kosova‟nın statüsü hakkında bir anlaĢmaya 

varamadılar. Ġki taraf da temel sorun olan egemenlik konusunda geri adım 

atmak istemiyordu.”
195

   

17 Kasım 2007‟de Kosova‟da, Kosova Meclisi, 30 belediye meclisi ve belediye 

baĢkanlığı için seçimler yapıldı.
196

 4 Ocak 2008‟de Kosova Meclisi‟nin yeni üyeleri 

yemin ettiler ve 9 Ocak 2008‟de Meclis BaĢkanı ile Devlet BaĢkanı seçildi.  

VI) BAĞIMSIZLIK BĠLDĠRĠSĠ VE SONRASINDAKĠ GELĠġMELER 

     A) Bağımsızlık Bildirisi 

Troyka‟nın nihaî statü anlaĢmasını kolaylaĢtırmaya yönelik giriĢiminin 

baĢarısızlığına rağmen Sırbistan Güvenlik Konseyi‟nde müzakerelerin yeniden 

baĢlamasını talep etti.
197

 Ancak Güvenlik Konseyi‟nde bu yönde bir karar alınmadı. 

AB yetkililerinin baĢlangıçta Kosovalı liderleri bağımsızlık bildirisi ilan etmemeye 

yönelik uyarılarına rağmen, kısa süre sonra ABD ve AB yetkilileri Kosova‟yı 

bağımsız bir devlet olarak tanıma niyetlerini Aralık 2007‟de açıkladılar. Bu nedenle 

                                                 
193
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 Bkz.: Sırbistan Devlet BaĢkanı Boris Tadic‟in 16 Ocak 2008‟de BM Güvenlik Konseyi‟nde yaptığı 

konuĢma, UN Security Council, 5821st meeting, UN Doc. S/PV.5821 (16 January 2008), s. 3. 
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AB ve ABD‟nin Ahtisaari planını Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın uygulama 

kararı almıĢ oldukları belli oldu.
198

  

17 ġubat 2008‟de Kosova Meclisi, Kosova Devlet BaĢkanı ve BaĢbakanı‟nın 

da katıldığı özel oturumda 120 üyenin 109‟unun katılımıyla bağımsızlık ilanında 

bulundu.
199

 Kosova Sırp topluluğunu temsil eden on üye ve Kosova Gorani 

topluluğunu temsil eden bir üye toplantıya katılmadılar. Bildiri Genel Sekreter‟in 

Özel Temsilcisi‟ne gönderilmedi ve Kosova Öz-yönetimi‟nin Geçici Kurumları‟nın 

Resmî Gazetesi‟nde yayımlanmadı.    

17 ġubat 2008 tarihli bildirinin giriĢ bölümünde Belgrad ve PriĢtina arasındaki 

uluslararası destekli müzakerelerde bir sonuca ulaĢılamamasından duyulan üzüntü 

ifade edildikten sonra Ģu ifadeler yer aldı:  

“1. Biz, halkımızın demokratik olarak seçilmiĢ liderleri, burada Kosova‟yı 

bağımsız ve egemen bir devlet olarak ilan ediyoruz. Bu bildiri halkımızın 

iradesini yansıtmaktadır ve BM Özel Elçisi Martti Ahtisaari‟nin tavsiyeleri ve 

Kosova‟nın Statü AnlaĢması için Kapsamlı Önerisi ile tam olarak uyumludur. 

2. Biz Kosova‟yı, ayrımcılık yasağı ve hukuk önünde eĢit koruma ilkelerinin 

rehberliğinde, demokratik, laik ve çok etnisiteli bir cumhuriyet olarak ilan 

ediyoruz. Kosova‟daki bütün toplulukların haklarını koruyacağız ve 

destekleyeceğiz ve siyasete ve karar alma süreçlerine etkin katılımları için 

gerekli koĢulları yaratacağız… 

5. Uluslararası toplumun Kosova‟daki BM Güvenlik Konseyi‟nin 1244 (1999) 

sayılı kararı temelindeki uluslararası mevcudiyeti aracılığıyla demokratik 

geliĢimimize devam eden desteğini memnuniyetle karĢılıyoruz. Ahtisaari 

Planı‟nı uygulamamızı denetlemesi için uluslararası sivil mevcudiyeti ve 

Avrupa Birliği öncülüğündeki bir hukukun üstünlüğü misyonunu davet 

ediyoruz ve memnuniyetle karĢılıyoruz… 

9. Biz burada, BirleĢmiĢ Milletler Kosova‟da Geçici Yönetim Misyonu‟nun 

(UNMIK) bizim adımıza üstlendikleri de dâhil olmak üzere, Kosova‟nın 

uluslararası yükümlülüklerini üstleniyoruz… 

12. Biz burada Kosova‟nın, açıkça, özellikle ve geri alınamaz biçimde, 

özellikle Ahtisaari Planı çerçevesindeki yükümlülüklerini de içerecek Ģekilde, 

                                                 
198

 Jure Vidmar, “International Legal Responses to Kosovo‟s Declaration of Independence”, 

Vanderbilt Journal of Transnational Law, C. 42, 2009, s. 779-851, 804. 

 
199

 Kosova‟nın bağımsızlık bildirisinin Ġngilizce metni için bkz.: Kosovo Declaration of 

Independence, <http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 5 

Temmuz 2011; I.L.M., C. 47, 2008, s. 467. 
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bu bildiride yer alan hükümlerle hukuken bağlı olacağını teyit ediyoruz… Biz 

bütün devletlerin bu bildiriye dayanma hakkını açıkça ilan ediyoruz…” 

Bağımsızlık bildirisinin ilanının ardından Sırbistan Devlet BaĢkanı Boris 

Tadic, Genel Sekreter‟i bildirinin, Sırbistan toprağının bir kısmının zorla ve tek 

taraflı olarak ayrılmasını temsil ettiğini ve ne Sırbistan‟da ne de uluslararası hukuk 

düzeninde hukukî etki doğurmayacağı konusunda bilgilendirdi.
200

 Ayrıca Sırbistan‟ın 

çağrısı üzerine 18 ġubat 2008‟de olağanüstü toplanan Güvenlik Konseyi‟nde Boris 

Tadic, bağımsızlık bildirisinin Sırbistan Ulusal Meclisi tarafından yok hükmünde ve 

geçersiz olduğunun açıklandığını belirtti ve bildiriyi hukuka aykırı bir eylem olarak 

kınadı.
201

   

    B) Kosova Cumhuriyeti Anayasası 

9 Nisan 2008‟de kabul edilen Kosova Anayasası, 15 Haziran 2008‟de 

yürürlüğe girdi.
202

 On dört bölümden oluĢan Anayasa temel hak ve özgürlüklere 

iliĢkin hükümler (Bölüm II) ile toplulukların haklarına ve topluluk üyelerinin 

haklarına (Bölüm III) iliĢkin hükümler içermektedir. Ayrıca Anayasa‟nın 143. 

maddesi ile Kosova, Mart 2007 tarihli Kapsamlı Öneri‟ye uygun davranmayı taahüt 

etmektedir.
203

 Bu hüküm, Anayasa değiĢikliklerinin, Kosova‟da çoğunluk olmayan 

toplulukların üçte ikisinin dâhil olduğu üçte iki çoğunlukla yapılabileceğini öngören 

hükümle kuvvetlendirilmiĢtir.
204

 Ayrıca azınlıkların korunmasına yönelik olarak, 

Kosova‟daki Toplulukların Haklarının ve Topluluk Üyelerinin Haklarının 
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 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

UN Doc. S/2008/211 (28 March 2008), para. 6. 

 
201

 UN Security Council, 5839th meeting, UN Doc. S/PV.5839 (18 February 2008), s. 5. 

 
202

 2008 tarihli Kosova Anayasası‟nın Türkçe metni için bkz.: http://www.kushtetutakosoves. 

info/repository/docs/Kosova.Cumhuriyeti.Anayasasi.pdf, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 6 Temmuz 2011. 

2008 tarihli Kosova Anayasası‟nın Ġngilizce metni için bkz.: <http://www.assembly-

kosova.org/common/docs/Constitution1%20of%20the%20Republic%20of%20Kosovo.pdf>, 

(çevrimiçi), eriĢim tarihi: 6 Temmuz 2011. 
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 A.k., madde 144.2. 
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Desteklenmesi ve Korunması hakkında Yasa 15 Haziran 2008‟de yürürlüğe 

girmiĢtir.
205

  

    C) Kosova’daki Uluslararası Mevcudiyetin Yeniden Yapılandırılması 

15 Haziran‟da yürürlüğe giren Kosova Anayasası, UNMIK‟in geçici sivil bir 

yönetim olarak mevcut yetkilerini kaldırmaktaydı. Kosova Hükümeti, geri kalan 

sınırlı görevleri üstlenmesi kaydıyla BirleĢmiĢ Milletler mevcudiyetinin devamını 

memnuniyetle karĢılayacağını bildirdi.
206

 Genel Sekreter, Anayasa sonrasında 

Kosova‟da BirleĢmiĢ Milletler‟in Ģu dört alandaki görevleri yerine getireceğini 

belirtti: (a) gözlemleme ve raporlama; (b) Kosova‟nın uluslararası anlaĢmalar 

yapmasını kolaylaĢtırmak; (c) pratik meselelerde PriĢtina ile Belgrad arasındaki 

diyaloğu kolaylaĢtırmak; ve (d) polis, mahkemeler, gümrük, taĢımacılık ve altyapı, 

sınırlar ve Sırp Kilisesi ile ilgili meseleler.
207

 

Bağımsızlık bildirisinin ilanının ardından uluslararası sivil mevcudiyetin 

yeniden yapılanması sonucunda Avrupa Birliği Kosova‟da daha etkin bir rol üstlendi. 

Avrupa Birliği Konseyi Aralık 2007‟deki açıklamasında, Avrupa Birliği‟nin 

Kosova‟nın sürdürülebilir istikrarı için destek vermeye hazır olduğunu belirtmiĢti.
208

 

16 ġubat 2008‟de Kosova‟nın daveti üzerine göreve baĢlayan Avrupa Birliği 

Hukukun Üstünlüğü Misyonu‟nun
209

 (EULEX) hukukî temeli tartıĢma konusu oldu. 

                                                 
205

 Bu yasada “ulusal, etnik, dilsel ve dinî farklılıkların gücün ve zenginliğin kaynağı olarak 
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Rusya Federasyonu, Güvenlik Konseyi‟nin 18 ġubat 2008 tarihli toplantısında 

EULEX‟in Güvenlik Konseyi‟nin gerekli kararı olmaksızın kurulduğunu belirtti. 

Ayrıca, EULEX‟in 1244 (1999) sayılı kararın hükümlerine uygun olmadığını belirten 

Rusya Federasyonu, Kosova‟daki uluslararası sivil mevcudiyet yetkilerinin yalnızca 

UNMIK‟e verildiğini belirtti.
210

 Kosova Hükümeti UNMIK‟in yetkilerinin EULEX 

lehine sınırlanmasını tercih ederken Sırp azınlık tam aksini savunmaktaydı. Alandaki 

bu zorluklar yasal sorunlarla birleĢince tarafların uzlaĢabileceği bir çözüm 

bulunmadan EULEX‟in faaliyete geçemeyeceği belli oldu.
211

 Genel Sekreter‟in 

giriĢimleri sonucunda Sırbistan ve Kosovalı Sırplar, Avrupa Birliği‟nin hukukun 

üstünlüğü alanında rol üstlenmesinin ancak söz konusu faaliyetlerin BM‟nin 

tamamen tarafsız yetkisi çerçevesinde gerçekleĢmesi halinde kabul edilebilir 

bulunacağını belirttiler.
212

   

Genel Sekreter 12 Haziran 2008 tarihli raporunda, BM‟nin hukukun üstünlüğü 

alanındaki amaçlarının Avrupa Birliği‟nin BM Ģemsiyesi altında ve Özel 

Temsilcisi‟nin baĢkanlığında daha fazla rol üstlenmesiyle en iyi biçimde 

gerçekleĢeceği görüĢünü belirtti.
213

 Bu nedenle Genel Sekreter, Avrupa Birliği‟nin 

daha fazla operasyonel rol üstlenebilmesi için uygulamada düzenlemeler yapacağını 

belirtti.
214

 

Genel Sekreter 15 Temmuz 2008 tarihli raporunda, Kosova‟daki derin 

değiĢiklikleri dikkate alarak uluslararası sivil mevcudiyetin 1244 (1999) sayılı karar 
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pdf>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 19 Ağustos 2011. 
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çerçevesinde yeniden yapılanması gereğini ifade etti.
215

 Genel Sekreter bu çerçevede 

UNMIK‟e, BM‟nin tam yetkisi altında, 1244 (1999) sayılı karara uygun olarak ve 

Özel Temsilcisi‟nin baĢkanlığında BM Ģemsiyesi altında, Avrupa Birliği ile hukukun 

üstünlüğü alanında iĢbirliği yapması talimatı verdiğini belirtti.
216

 

Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri, BM Genel Sekreteri‟ne sunduğu 

raporda, EULEX‟in 9 Aralık 2008‟den itibaren görevine baĢladığını belirtti.
217

 BM 

Genel Sekreteri 17 Mart 2009 tarihli raporunda, EULEX‟in hukukun üstünlüğü 

alanındaki operasyonel faaliyetlerine baĢlamasını Belgrad‟ın, PriĢtina‟nın ve bütün 

uluslararası tarafların iĢbirliği sayesinde gerçekleĢtiğini belirtti.
218

 Sonuç olarak 

Genel Sekreter‟in Avrupa Birliği‟nin Kosova‟daki uluslararası yönetime katılımının 

1244 (1999) sayılı karar çerçevesinde gerçekleĢtiğini belirtmesi ve BM‟nin statü 

konusunda tarafsız duruĢunu koruyacağına yönelik Sırbistan‟a teminat vermesi 

EULEX‟in faaliyetlerine baĢlamasının yolunu açtı. 
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BÖLÜM 3 

ULUSLARARASI ADALET DĠVANI’NIN KOSOVA’YA ĠLĠġKĠN 

DANIġMA GÖRÜġÜ VE KOSOVA’NIN TANINMASI 

 
I) ULUSLARARASI ADALET DĠVANI’NIN KOSOVA’YA ĠLĠġKĠN 

DANIġMA GÖRÜġÜ 

     A) BM Genel Kurulu’nun DanıĢma GörüĢü Talebi 

Kosova‟nın 17 ġubat 2008 tarihli bağımsızlık bildirisinin ardından, Sırbistan 

Kosova‟yı asla tanımayacağını belirtirken aynı zamanda bu adıma karĢı kuvvet 

kullanımına baĢvurmayacağını açıkladı.
1
 Bu açıklamayla uyumlu olarak 15 Ağustos 

2008‟de Sırbistan, Genel Kurul‟un atmıĢ üçüncü dönem ajandasına, “Uluslararası 

Adalet Divanı‟ndan Kosova‟nın tek yanlı bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuka 

uygun olup olmadığına iliĢkin danıĢma görüĢü talebi”ni eklemesini talep etti.
2
 Genel 

Kurul‟un Genel Komitesi, 17 Eylül 2008 tarihinde sunduğu ajanda taslağında, 

danıĢma görüĢü talebinin dâhil edilmesini önerdi.
3
 Genel Kurul 19 Eylül 2008‟de bu 

tavsiyeyi kabul ederek, Sırbistan‟ın talebini “adalet ve uluslararası hukukun 

desteklenmesi” baĢlığı altında gündeme dâhil etti.
4
  

23 Eylül 2008‟de Sırbistan, “Kosova‟nın tek yanlı bağımsızlık ilanının 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığına iliĢkin Uluslararası Adalet Divanı‟ndan 

danıĢma görüĢü talebi” baĢlıklı karar taslağını Genel Kurul‟a sundu.
5
 Sırbistan‟ın 
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karar taslağı Genel Kurul‟un 8 Ekim 2008 tarihli oturumunda 77 lehte, 6 karĢı ve 74 

çekimser oyla kabul edildi.
6
   

    B) Divan’ın Kosova’ya ĠliĢkin DanıĢma GörüĢü 

1) DanıĢma GörüĢünün Özeti 

Uluslararası Adalet Divanı 22 Temmuz 2010 tarihinde Kosova‟ya iliĢkin 

danıĢma görüĢünü açıklamıĢtır.
7
 Divan danıĢma görüĢünde, BM Genel Kurulu‟nun, 

“Kosova Öz-Yönetimi‟nin Geçici Kurumları‟nın tek yanlı bağımsızlık bildirisi 

uluslararası hukuka uygun mudur?” biçimindeki sorusuna cevap aramıĢtır. Divan‟ın 

Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢü, BM Güvenlik Konseyi‟nin daimî üyelerinin 

tamamının hem yazılı hem de sözlü aĢamaya katılıp görüĢ bildirdiği ilk karardır.
8
 Bu 

durum uluslararası toplumun Divan‟ın vereceği karara atfettiği önemin göstergesi 

olarak yorumlanabilir.  

Divan ilk olarak yargı yetkisi meselesini incelemiĢtir. Yargı yetkisini haiz 

olduğuna hükmeden Divan, takdir hakkını da görüĢ belirtmekten yana kullanmıĢtır. 

Ġkinci olarak sorunun anlamını ve kapsamını inceleyen Divan, soruyu dar bir 

çerçevede yorumlamıĢ, sorunun açık bir biçimde formüle edildiğini belirtmesine 

rağmen, soruda sonuca etki edecek önemde değiĢiklikler yapmıĢtır. Lotus ilkesini 

soruya uygulayan Divan, sorunun “uygun mudur” biçimindeki ifadesini “yasaklar 

mı” biçimine dönüĢtürmüĢtür. Son olarak sorudaki dönüĢüm çerçevesinde genel 

uluslararası hukukta ve lex specialiste tek yanlı bağımsızlık bildirisine iliĢkin yasak 

tespit edemeyen Divan, bildirinin uluslararası hukuku ihlal etmediğine hükmetmiĢtir. 

                                                 
6
 UN General Assembly, Resolution 63/3, UN Doc. A/RES/63/3 (8 October 2008). Kararın kabul 

edildiği Genel Kurul toplantısı kayıtları için bkz.: UN General Assembly, sixty-third session, 22nd 

plenary meeting, UN Doc. A/63/PV.22 (8 October 2008). 

 
7
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010. Karar metni için bkz.: <http://www.icj-

cij.org/docket/files/141/15987.pdf>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 23 Temmuz 2010; I.L.M., C. 49, 2010, 

s. 1410-1440, (bundan sonra “Kosovo Advisory Opinion” olarak gösterilecektir). 

 
8
 Sienho Yee, “Notes on the International Court of Justice (Part 4): The Kosovo Advisory Opinion”, 

Chinese Journal of International Law, C. 9, 2010, s. 763-782, 763. 
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Divan Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢünde uluslararası hukuk bakımından 

önem teĢkil eden tespitlerde bulunmuĢtur. Divan‟ın Güvenlik Konseyi kararlarının 

yorumuna iliĢkin ilkeleri belirlemesi uluslararası hukuka katkı sunmuĢtur.
9
 Divan 

ayrıca Güvenlik Konseyi kararlarının, devletler ve uluslararası örgütler dıĢındaki 

aktörlere yönelik talepler de içerebileceğini tespit etmiĢtir.
10

 Ayrıca Divan‟ın toprak 

bütünlüğü ilkesinin devletler arası iliĢkiler alanı ile sınırlı olduğunu belirtmesi de 

uluslararası hukuk teori ve uygulamasında etkili olacak bir tespittir.
11

  

2) DanıĢma GörüĢünün EleĢtirel Bir Analizi  

a) Yargı Yetkisi ve Takdir Yetkisi 

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü‟nün 65. maddesi uyarınca, “Divan, 

BirleĢmiĢ Millletler ġartı gereğince veya bunun hükümlerine uygun olarak danıĢma 

görüĢü istemeye yetkili her organın isteği üzerine, her türlü hukukî soru hakkında 

danıĢma görüĢü verebilir.” BM ġartı‟nın 96. maddesine göreyse, Genel Kurul ve 

Güvenlik Konseyi‟nin yanı sıra, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmek Ģartıyla 

diğer BM organları ve uzmanlık kurumları da kendi faaliyet alanlarındaki hukukî 

meselelerde Divan‟dan danıĢma görüĢü talebinde bulunabilirler. Bir ihtilafı çözmeyi 

amaçlayan davaların aksine, danıĢma görüĢünün amacı, talepte bulunan organ ve 

kurumlara hukukî tavsiye sunmaktır.
12

  

Divan içtihatları ile oluĢturduğu sistematik çerçevesinde önüne gelen bir 

danıĢma görüĢü talebi üzerine, ilk olarak yargı yetkisini haiz olup olmadığını 

incelemekte, eğer bu soruya verilen cevap olumlu ise önündeki davada takdir hakkı 

dâhilindeki bu yetkiyi kullanmamasına yol açacak herhangi bir sebep bulunup 

bulunmadığını kararlaĢtırmaktadır.
13

 Yargı yetkisinin tespiti için Divan ratione 

                                                 
9
 Kosovo Advisory Opinion, para. 94. 

 
10

 A.k., para. 116. 

 
11

 A.k., para. 80. 

 
12

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p.136, para. 60. (Bundan sonra “Wall Advisory Opinion” olarak 

gösterilecektir). 

 
13

 Kosovo Advisory Opinion, para. 17. 
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personae ve ratione materiae bakımlarından inceleme yapar. Diğer bir ifadeyle, 

talepte bulunan organın yetkili olup olmadığını ve talebin konusunun hukukî bir 

soruna dair olup olmadığını tespit eder. Divan kuruluĢundan bu yana yalnızca bir kez 

yargı yetkisi bulunmadığına hükmetmiĢ
14

, cevap vermeme hususundaki takdir 

hakkını ise hiç kullanmamıĢtır.
15

 Divan, “BarıĢ AntlaĢmalarının Yorumu” kararında 

bu yöndeki tutumuna gerekçe olabilecek nitelikteki Ģu ifadeye yer vermiĢtir: 

“BirleĢmiĢ Milletler‟in bir organı olan Divan‟ın cevabı, onun TeĢkilat‟ın 

faaliyetlerine katılımını temsil etmektedir ve ilke olarak reddedilmemelidir.”
16

  

“Nükleer Silahlar” kararında ise Divan‟ın yetkiye iliĢkin görüĢü Ģöyledir: 

“Statü‟nün 65. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Divan danıĢma görüĢü verebilir.” 

Bu yetki veren bir hükümden daha fazlasıdır. Divan‟ın defalarca vurguladığı 

gibi, bir kez yetkili olduğuna karar verdikten sonra, Statü, ondan istenen bir 

danıĢma görüĢünü verip vermemeyi onun takdirine bırakmıĢtır…”
17

 

Ancak Divan, danıĢma görüĢü vermek yönündeki takdir yetkisi hususunda tam 

bir serbestîye sahip değildir. YerleĢik içtihadı uyarınca Divan, yalnızca zorlayıcı 

sebeplerin bulunması halinde görüĢ belirtmeme yönündeki takdir yetkisini 

kullanabilir.
18

 Zira Divan‟a göre, bir danıĢma görüĢü talebine cevap verip 

vermemeye iliĢkin takdir yetkisi Divan‟ın yargısal iĢlevinin bütünlüğünü ve 

BirleĢmiĢ Milletler‟in temel yargı organı olarak niteliğini koruması için mevcuttur.
19

 

                                                 
14

 Divan Silahlı Çatışmalarda bir Devlet tarafından Nükleer Silah Kullanılmasının Hukukîliği 

danıĢma görüĢünde, sorunun, talepte bulunan Dünya Sağlık Örgütü‟nün faaliyet alanı dıĢında kaldığı 

gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiĢtir. Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armede 

Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 66. 

 
15

 Uluslararası Daimî Adalet Divanı 1923 tarihli Doğu Karelya’nın Statüsü kararında, tarafların 

rızasının bulunmaması gerekçesiyle karar vermemek yönündeki takdir hakkını kullanmıĢtır. Status of 

Eastern Carelia, P.C.I.J., Series B, No.5. 

 
16

 Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 70, para. 10. 

 
17

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

para. 14, (vurgu eklenmiĢtir). 

 
18

 Wall Advisory Opinion, para. 44. 

 
19

 A.k., para. 44, 45. 
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Divan Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢü verip vermeme konusunda 

içtihatlarına uygun olarak ilk önce yargı yetkisi meselesini incelemiĢtir. Genel 

Kurul‟un danıĢma görüĢü talep etme yetkisi ve sorunun hukukî niteliği konularında 

yetki yönünden bir engel olmadığını belirten Divan, BM ġartı‟nın 12. maddesinin de 

görüĢ belirtmesine engel teĢkil etmediğini tespit etmiĢtir. ġart‟ın 12. maddesine göre,  

Güvenlik Konseyi bir uyuĢmazlık ya da bir durum hakkında yetkilerini 

kullanmaktaysa, Güvenlik Konseyi talep etmediği sürece Genel Kurul meseleye 

iliĢkin hiçbir tavsiyede bulunmayacaktır. Güvenlik Konseyi‟nin yürüttüğü bir 

meseleye iliĢkin Genel Kurul‟un tavsiyesi ġart‟ın 12. maddesinin ihlalini teĢkil eder. 

ġart‟ın 12. maddesindeki yükümlülük Genel Kurul‟un uyması gereken bir 

yükümlülüktür ve Genel Kurul‟un hareket alanını kısıtlar. Ancak Genel Kurul‟un 

Divan‟dan hukukî bir meseleyle ilgili görüĢ talep etmesi ve Divan‟ın meseleye iliĢkin 

görüĢünü belirtmesi, Genel Kurul tarafından verilen bir tavsiye niteliği taĢımaz. 

Meseleye iliĢkin yargı yetkisini haiz olduğunu belirleyen Divan, takdir 

yetkisini görüĢ belirtmeme yönünde kullanmasına yol açacak zorlayıcı bir sebebin 

bulunup bulunmadığını incelemiĢtir. ġart‟ın 12. maddesi Divan‟ın karĢısına bir kez 

daha çıkmıĢ ve görüĢ belirtmeme yönündeki takdir yetkisinin kullanılması gereğini 

ifade eden görüĢler ileri sürülmüĢtür. Ancak Divan‟a göre, ġart‟ın 12. maddesi Genel 

Kurul‟un tavsiyede bulunma yetkisini kısıtlasa da bir uzlaĢmazlığa dâhil olma 

yetkisine halel getirmez.
20

 Ancak takdir yetkisinin kullanımına yönelik ileri sürülen 

baĢka gerekçeler de mevcuttur. Yargıç Keith‟in ayrık görüĢünde ileri sürdüğü gibi, 

görüĢü talep eden organ Güvenlik Konseyi olsaydı talebi geri çevirmeye yol açacak 

bir sebep bulunmazdı.
21

 Zira meseleyi yürüten organ Güvenlik Konseyi‟dir. Konsey 

31 Mart 1998 ile 14 Mayıs 1999 arasında hepsi BM ġartı‟nın VII. Bölümü 

çerçevesinde dört karar kabul etmiĢ, 10 Haziran 1999 tarihinde kabul ettiği 1244 

sayılı karar ile de uluslararası bir yönetim kurmuĢtur. Süreç boyunca Genel Kurul‟un 

iĢlevi ise insan hakları durumuna iliĢkin kararlar kabul etmek ve Kosova‟daki BM 

Misyonu‟nun (UNMIK) bütçesini onaylamak ile sınırlı kalmıĢtır. Divan‟ın Duvar 

                                                 
20

 Kosovo Advisory Opinion, para. 40. 

 
21

 Kosovo Advisory Opinion, Separate Opinion of Judge Keith, para. 6. 
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görüĢünde belirttiği gibi, “danıĢma görüĢlerinin amacı talepte bulunan organa 

eylemlerinde gerekli olan hukukî unsurları sağlamaktır.”
22

 

Bu noktada BM ġartı‟nın 24. maddesi gündeme gelir ve Güvenlik Konseyi‟nin 

üstün yetkiye sahip olsa da münhasır yetkiye sahip olmadığı ileri sürülebilir. 

Gerçekten de ġart‟ın 24. maddesi uyarınca uluslararası barıĢ ve güvenliğin 

sürdürülmesinde birincil sorumluluk Güvenlik Konseyi‟ne ait olsa da bu hüküm 

münhasır bir yetki vermez. Nitekim Duvar görüĢünde Divan ġart‟ın 12. maddesinin 

evrimine iliĢkin olarak Ģu yorumu yapmıĢtır:  

“…Divan not eder ki, Genel Kurul‟un ve Güvenlik Konseyi‟nin uluslararası 

barıĢ ve güvenliğin sürdürülmesine iliĢkin olarak (bakınız, örnek olarak, Kıbrıs, 

Güney Afrika, Angola, Güney Rodezya ve daha yeni olarak Bosna-Hersek ve 

Somali ile ilgili konular) aynı konu ile paralel Ģekilde ilgilenme yönünde 

zaman içinde artan eğilimleri mevcuttur. Genellikle, Güvenlik Konseyi 

meselelerin uluslararası barıĢ ve güvenlik ile ilgili yönlerine odaklanma 

eğilimindeyken, Genel Kurul meselelerin insanî, sosyal ve ekonomik yönlerini 

de dikkate alarak daha geniĢ bir bakıĢ açısı benimser.”
23

 

Divan bu yaklaĢımı 1950 tarihli ve 377 (V) sayılı ”BarıĢ için Birlik” kararının
24

 

özel bir ifadesi olarak yorumlamıĢ ve Kosova kararında da sürdürmüĢtür.
25

 377 (V) 

sayılı karar uyarınca barıĢın tehdidi, barıĢın bozulması ya da saldırı eylemi 

durumlarında Güvenlik Konseyi daimi üyelerin vetosu nedeniyle hareket 

kabiliyetinden yoksun kalırsa Genel Kurul meseleyi ele alacaktır. Divan Duvar 

kararının Ģartlarının farklı olduğunu kabul etmekle birlikte Genel Kurul‟un görüĢ 

talebini geri çevirmemesinde 377 (V) sayılı karara iliĢkin Duvar kararındaki 

yorumunun etkili olduğunu belirtmektedir.
26

 Divan Filistin meselesinde Genel 
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 Wall Advisory Opinion, para. 60. 

 
23

 A.k., para. 27. 

 
24

 United Nations General Assembly, Fifth Session, 377 (V), Uniting for Peace, 302nd plenary 

meeting, UN Doc. A/RES/377(V) (3 November 1950).  

 
25

 Peter Hilpold, “The ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Different Perspectives of a Delicate 

Question”, makaleye Ģu adresten ulaĢılabilir: <http://ssrn.com/abstract=1734443>, (çevrimiçi), eriĢim 

tarihi: 10 Mart 2011, s. 22; Wall Advisory Opinion, para. 29. Hilpold‟un görüĢleri için ayrıca bkz.: 

Peter Hilpold, “The Kosovo Case and International Law: Looking for Applicable Theories”, Chinese 

Journal of International Law, C. 8, 2009, s. 47-61.  

 
26

 Kosovo Advisory Opinion, para. 43. 
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Kurul‟un on yıllardır konuyu tartıĢtığını kabul etmekte, ancak Divan‟ın BM 

organlarına faaliyetlerinde destek sağlama iĢlevine verdiği önemin ağır bastığı 

görülmektedir. Gerçekten de Filistin Sorunu 1947 paylaĢım planından beri her yıl 

Genel Kurul‟un gündeminde yer almıĢ olmasına rağmen Kosova meselesi sadece 

Güvenlik Konseyi‟nin sorumluluğu dâhilinde kalmıĢtır. Divan ayrıca, danıĢma 

görüĢünü aldıktan sonra Genel Kurul‟un hangi adımları atacağını belirleme 

imkânının olmadığını ifade etmiĢtir.
27

 

Kosova meselesine iliĢkin olarak Güvenlik Konseyi‟nin uluslararası barıĢ ve 

güvenliğin sürdürülmesine yönelik birincil sorumluluğunu yerine getirmediği iddiası 

kanaatimizce tartıĢmalıdır. Kosova‟nın nihaî statüsüne iliĢkin Güvenlik Konseyi‟nin 

çözüm çabalarının bir süredir baĢarısız kaldığı doğru olsa da sonuca ulaĢmak için 

kesin bir takvim tayin edilmiĢ değildir. 377 (V) sayılı kararın amacı barıĢa yönelik 

yakın bir tehlikenin önlenmesidir. Kosova‟daki mevcut durumda söz konusu karara 

baĢvurmayı ve Güvenlik Konseyi‟nin ele aldığı bir meseleyi Genel Kurul‟a taĢımayı 

gerektirecek yakın bir tehlike mevcut değildir. Bu gerekçeyle takdir yetkisini 

kullanmak suretiyle Divan‟ın meseleye iliĢkin danıĢma görüĢü talebini geri çevirmesi 

uluslararası hukuk bakımından yerinde olurdu. 

b) Divan’a Yöneltilen Sorunun Anlamı ve Kapsamı 

Bir danıĢma görüĢüne iliĢkin karar alırken Divan kendisine yöneltilen soru ile 

kelimesi kelimesine bağlı değildir. Divan geçmiĢte, yöneltilen sorunun ifadesinden 

yola çıkarak bir takım düzenlemeler yapmıĢ, soruyu yönelten organın asıl niyetini 

ortaya koymuĢtur. Soru yeterince açık ve kesin değilse, talep meseledeki asıl hukukî 

sorunu yansıtmıyorsa ya da sorulan soru belirsiz veya muğlâksa Divan görüĢünü 

bildirmeden önce soruyu açıklığa kavuĢturma yoluna gitmektedir.
28
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 Kosovo Advisory Opinion, para. 44. 
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 A.k., para. 50. 
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Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢünde Divan‟ın da belirttiği gibi Genel 

Kurul‟un sorusu açıkça düzenlenmiĢtir.
29

 Genel Kurul‟un sorusu Ģudur: 

“Kosova Öz-Yönetimi‟nin Geçici Kurumları‟nın tek taraflı bağımsızlık 

bildirisi uluslararası hukuka uygun mudur?” 

Divan Genel Kurul tarafından sorulan sorunun açıkça düzenlenmiĢ, dar ve 

spesifik bir soru olduğunu belirtmiĢ ve soruyu yeniden düzenleme yoluna 

baĢvurmayacağını ifade etmiĢtir. Divan‟a tek taraflı bağımsızlık bildirisinin 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığı sorulmaktadır. Bu noktada Divan doğru bir 

biçimde kendisine bildirinin sonuçlarının sorulmadığını, bu nedenle Kosova‟nın 

devlet olup olmadığının ya da Kosova‟nın tanınmasının hukukî etkilerinin 

araĢtırılmayacağını belirtmiĢtir. Nitekim Genel Kurul veya Güvenlik Konseyi daha 

önceki olaylarda bir eylemin hukukî sonuçlarına iliĢkin görüĢ istediklerinde bunu 

açıkça ifade etmiĢlerdir.
30

 

Ancak Divan sorunun açıkça ifade edilmiĢ olduğunu belirtmesine ve herhangi 

bir değiĢiklik yapma gereği duymadığını ifade etmesine rağmen sonucu etkileyecek 

iki çok önemli değiĢiklik yapmıĢtır: 

  i) Lotus Ġlkesinin Uygulanması 

Genel Kurul tarafından sorulan soru “bağımsızlık bildirisi uluslararası hukuka 

uygun mudur” olmasına rağmen Divan sorunun “uluslararası hukuk bağımsızlık 

bildirisini yasaklar mı” Ģekline dönüĢtüğünü ifade etmiĢtir. Yargıç Simma‟nın da 

bildirisinde belirttiği gibi Divan, güncelliğini yitirmiĢ olan Lotus ilkesini açıkça ifade 

etmemekle birlikte bu kararında uygulamak suretiyle soruya tatminkâr bir yanıt 

verememiĢtir.
31

 Anılan ilkeye göre belirli bir eyleme yönelik olarak bir yasak mevcut 

değilse izin verici bir kuralın mevcudiyetine gerek yoktur.
32
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 A.k., para. 51. 
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 A.y. 
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 Kosovo Advisory Opinion, Declaration of Judge Simma, s. 1. 

 
32

 The Case of the S.S. “Lotus” (France v. Turkey), Judgment, No: 9, 1927,  P.C.I.J., Series A, No.10, 

s. 19-21. 
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Divan tarafından sorunun dönüĢümüne iliĢkin olarak gösterilen temel gerekçe 

Divan‟a yöneltilen sorunun, Kanada Yüksek Mahkemesi‟ne yöneltilen sorudan farklı 

olmasıdır.
33

 Kanada‟nın Quebec eyaletinin ayrılmasına iliĢkin olarak 1998‟de 

Kanada Yüksek Mahkemesi‟nden Quebec‟in ayrılma hakkının mevcut olup 

olmadığına iliĢkin danıĢma görüĢü talep edilmiĢtir. Kanada Yüksek Mahkemesi‟ne 

yöneltilen soru
34

 (Quebec Eyaleti‟nin yetkili organlarının “ayrılmayı gerçekleĢtirme 

hakkı” olup olmadığı sorulmaktadır) mevcut sorudan Ģeklen farklı gibi görünse de bu 

durum Kosova‟ya iliĢkin olarak Divan‟a yöneltilen “uygun mudur” Ģeklindeki 

sorunun “yasaklayıcı bir kural var mıdır” Ģeklinde anlaĢılmasına yetmez. Yapılan 

değiĢiklik sonucunda Divan için uluslararası hukuk ihlalinin olmaması uluslararası 

hukuka uygunluk için yeterli olmuĢtur. Divan soruya Lotus ilkesini uygulamakla 

uluslararası hukukun bazı konularda sessiz kalma ihtimalini de göz ardı etmektedir.
35

 

Lotus ilkesi devletler arasındaki iliĢkilere uygulanan bir ilkedir ve devletlerin 

egemenliği ve özgür iradeleri dolayısıyla yasaklanmayan eylemleri gerçekleĢtirme 

kabiliyetlerini vurgular. Kosova‟ya iliĢkin görüĢünde Divan‟ın söz konusu ilkeye 

devlet egemenliği aleyhine bir durum için baĢvurması ilkenin temel mantığı 

bakımından çeliĢki arz eder.
36

 Kaldı ki 1996 tarihli Nükleer Silahlar görüĢünde 

Divan, “nükleer silahların tehdidine ya da kullanımına uluslararası hukuk her hangi 

bir koĢulda izin vermekte midir?” biçimindeki sorunun gerçek amacını, nükleer 

silahların tehdidi ve kullanımının hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı olduğu 

durumların tespitini gerekli kıldığı biçiminde yorumlamıĢtır.
37

 Ne var ki Kosova‟ya 

iliĢkin kararında Divan soruda yaptığı değiĢiklik neticesinde genel uluslararası hukuk 

bakımından ve lex specialis bakımından bağımsızlık bildirisinin yasaklanıp 

yasaklanmadığını incelemiĢtir. 
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  ii) Bağımsızlık Bildirisinin Yazarlarının Kimliği  

Divan‟ın Genel Kurul‟un sorusunda yaptığı ikinci değiĢiklik bağımsızlık 

bildirisinin yazarlarına iliĢkindir. BM Genel Kurulu 8 Ekim 2008 tarihli ve 63/3 

sayılı kararında Divan‟a “Kosova Öz-Yönetimi’nin Geçici Kurumları”nın bağımsızlık 

bildirisinin uluslararası hukuka uygun olup olmadığı sorusunu yöneltmiĢtir. Genel 

Kurul‟un sorusu açıkça formüle edilmiĢ olmasına rağmen Divan bildirinin 

yazarlarının kimliğine dair detaylı bir analize giriĢmiĢtir. Divan‟a göre bağımsızlık 

bildirisinin yazarları Anayasal Çerçeve içinde Öz-Yönetim‟in Geçici Kurumları‟nın 

üyesi olarak değil, geçici yönetimin çerçevesi dıĢında, Kosova halkının temsilcileri 

olarak hareket etmiĢlerdir ve bu nedenle geçici bir dönem için düzenleme yapan ve 

farklı bir zeminde yer alan 1244 (1999) sayılı kararı ihlal etmemiĢlerdir.
38

  

Divan, BM Genel Sekreteri‟nin 28 Mart 2008 tarihli raporunda bildiriyi kabul 

eden organ olarak Kosova Meclisi‟ni gösterdiğini kabul etmektedir.
39

 Ancak 

DanıĢma GörüĢü‟ne göre söz konusu raporun amacı hukukî bir değerlendirme değil, 

Güvenlik Konseyi‟ni bilgilendirmektir.
40

 Belirtmek gerekir ki Divan‟ın çoğunluk 

görüĢü, bildirinin ilanının ertesi günü BM Genel Sekreteri‟nin durumu Güvenlik 

Konseyi‟ne bildirirken kullandığı Ģu ifadeleri dikkate almamıĢtır: 

“Özel Temsilcim‟den aldığım bilgiye göre Kosova Öz-Yönetimi‟nin Geçici 

Kurumları‟nın Meclisi dünkü oturumunda Kosova‟nın bağımsız ve egemen bir 

Devlet olduğunu ilan eden bir bağımsızlık bildirisi kabul etmiĢtir.”
41

  

         Genel Kurul‟un gündem maddesi ve sorduğu soru son derece açıkken, Genel 

Sekreter‟in ve Özel Temsilci‟nin görüĢleri ortadayken Divan, “bildiriyi ilan edenin 

Öz-Yönetim‟in Geçici Kurumları olup olmadığına karar vermekte serbest” olduğuna 

hükmetmiĢtir.
42

 Yargıç Bennouna‟nın karĢı görüĢünde ifade ettiği gibi, Genel 
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Kurul‟un sorusu daha açık olamazdı ve ilgilendiği tek konu, yazarların kim olduğuna 

bakmaksızın, bildirinin uluslararası hukuka uygun olup olmadığıydı.
43

 

Divan‟ın bildirinin yazarlarını geçici yönetimin çerçevesi dıĢında, sadece 

Kosova halkının temsilcileri olarak görmesinde iki etken öne çıkmaktadır. Birincisi 

bildiride kullanılan dildeki ve bildiri kabul edilirken izlenen prosedürdeki 

farklılıklardır. Divan‟a göre yazarların kullandığı ifadeler geçici yönetimin çerçevesi 

dıĢında hareket etme niyetlerinin kanıtıdır.
44

 Bildiride müzakerelerin tıkandığına atıf 

yapan yazarlar bağımsız ve egemen bir devlet kurma niyetiyle hareket etmiĢlerdir ki 

bu durum nihaî bir statü belirlenene kadar geçici bir dönem için görev yapan 

Meclis‟in yetkilerinin dıĢındadır.
45

 Öte yandan Divan bildirinin kabulünde uygulanan 

prosedürün Kosova Meclisi tarafından yasama iĢlemlerinde izlenen prosedürden 

farklı olduğunu ifade etmekte, örnek olarak bildirinin Öz-yönetim‟in Geçici 

Kurumları‟nın Resmî Gazetesi‟nde yayımlanması için Genel Sekreter‟in Özel 

Temsilcisi‟ne gönderilmediğini göstermektedir.
46

 Ne var ki gerek bildiri yazarlarının 

ifade ettikleri amaç gerekse prosedürdeki kural dıĢılıklar bir iĢlemi meĢrulaĢtırmak 

için yeterli değildir. Bir kurumun yetki aĢımı (ultra vires) suretiyle kabul ettiği bir 

iĢlem, bağlı olduğu hukuk kurallarına uymak yükümlülüğünden bağıĢık tutmak için 

yeterli bir gerekçe teĢkil etmeyeceği gibi, böyle bir durumda kurumun içinde yer 

aldığı yasal çerçeveyi ihlal ettiği sonucu ortaya çıkar. Yargıç Skotnikov‟un karĢı 

görüĢ yazısında belirttiği gibi, Divan‟ın çoğunluk görüĢü hukuk düzeninin dıĢında 

hareket etmekle onu ihlal etmek arasındaki farkı açıklayamamaktadır.
47

 

Genel Sekreter‟in Özel Temsilcisi‟nin sessizliği bildirinin Kosova Meclisi‟nin 

çerçevesi dıĢında bir iĢlem olduğuna iliĢkin Divan‟ın sunduğu ikinci kanıttır.
48
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Özellikle 2002-2005 yılları arasında Kosova Meclisi, Kosova‟nın bağımsızlığına 

yönelik giriĢimlerde bulunduğunda Özel Temsilci çok sayıda iĢlemi Meclis‟in 

yetkileri dıĢında olduğu gerekçesiyle Anayasal Çerçeve ile bağdaĢmaz bulmuĢtur.
49

 

Özel Temsilci‟nin hareketsizliğini arka planına bakmaksızın değerlendiren Divan 

hatalı bir sonuca ulaĢmıĢtır. Özel Temsilci‟nin sessizliği Genel Sekreter‟in 12 

Haziran 2008 tarihinde Sırbistan Devlet BaĢkanı Tadic‟e gönderdiği mektupta 

belirttiği gibi BirleĢmiĢ Milletler‟in benimsediği “sıkı tarafsızlık” tutumundan 

kaynaklanmaktadır.
50

 Bu nedenle Özel Temsilci‟nin sessizliği bildirinin onaylanması 

olarak okunamaz. Özel Temsilci‟nin sessiz kalmasının sebebi ne bildirinin Öz-

yönetim‟in Geçici Kurumları dıĢında bir organ tarafından yayımlandığını düĢünmesi, 

ne de aynı organın ultra vires bir iĢlem gerçekleĢtirdiğini düĢünmesidir. Bu nedenle 

Özel Temsilci bildiriyi ne onaylamıĢ ne de kınamıĢtır.
51

 Hatta DanıĢma GörüĢü‟nün 

verilmesinden sonra gerçekleĢen Güvenlik Konseyi toplantısında Özel Temsilci “sıkı 

tarafsızlık” tutumunu yinelemiĢtir.
52

 Aslında Genel Sekreter ve Özel Temsilci BM 

organlarında bildiriyi haber verirken kullandıkları ifadelerde bildirinin Öz-

Yönetim‟in Geçici Kurumları tarafından yapıldığı ifade edilmiĢ ancak Divan bu 

açıklamalara hukukî bir değer atfetmemiĢtir. Özel Temsilci‟nin sessizliğine hukukî 

sonuç bağlayan Divan, Temsilci‟nin harekete geçmeyerek görevini ihmal ettiğini 

tespit etmemiĢtir.
53

 

Diğer yandan bildirinin yazarlarının Geçici Yönetim‟in çerçevesi dıĢında, 

Kosova halkının temsilcileri olarak hareket ettikleri kabul edilse dahi, bu durumun 
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 Genel Sekreter söz konusu mektupta, Kosova‟nın bağımsızlık bildirisi ilanının ardından bazı 
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53

 Kohen-Del Mar, a.g.m., s. 122. 
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söz konusu kiĢilerce BM Güvenlik Konseyi‟nin 1244 (1999) sayılı kararı uyarınca 

kurulan Geçici Yönetim tarafından kabul edilen Anayasal Çerçeve‟nin dıĢına 

çıkılmasını meĢru hale getirip getirmeyeceği tartıĢmalıdır.
54

 Divan‟a göre 1244 

(1999) sayılı kararda Kosova Arnavut liderliğine ya da diğer aktörlere bir gönderme 

yoktur.
55

 Bu gerekçeyle Divan, 1244 (1999) sayılı kararın bildirinin yazarları için bir 

yasak içermediği sonucuna ulaĢmaktadır.
56

 Böylece bildirinin yazarlarının önünde 

1244 (1999) sayılı karar uyarınca kurulan Geçici Yönetim‟i tek taraflı olarak ortadan 

kaldırma yönünde bir engel bulunmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bildiri‟nin 

yazarlarının kimliği ne olursa olsun söz konusu bildirinin 1244 (1999) sayılı kararı 

ihlal edip etmediği aĢağıda incelenecektir.
57

 

c) Divan’ın Bağımsızlık Bildirisine ĠliĢkin Ġncelemesi 

Bağımsızlık bildirisine yönelik incelemesinde Divan, yöntem bakımından ilk 

olarak genel uluslararası hukuk bakımından, ardından lex specialis yönünden 

inceleme yapmayı tercih etmiĢtir. Divan‟ın önce Kosova‟nın mevcut statüsü 

bakımından lex specialis niteliğindeki 1244 (1999) sayılı karar ve Anayasal Çerçeve 

bağlamında bağımsızlık bildirisini incelemesi hukuk tekniği açısından daha yerinde 

olurdu. Bu değerlendirmenin ardından ise genel uluslararası hukuk açısından 

bağımsızlık bildirilerini incelemesi gereken Divan‟ın, bağımsızlık bildirilerinin 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığına hükmederken yapması gereken 

değerlendirme mutlaka sömürgecilik bağlamı dıĢında mevcut bir devletten ayrılma 

hakkının bulunup bulunmadığını, self-determinasyon hakkının içeriğini ve kapsamını 

belirlemeliydi. 

  i) Lex Specialis Bakımından Ġnceleme     
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 Kosovo Advisory Opinion, Dissenting Opinion of Judge Skotnikov, para. 13, 14. 

 
55

 Kosovo Advisory Opinion, para. 117. 

 
56

 A.k., para. 118. 

 
57

 Bkz.: i) Lex specialis Bakımından Ġnceleme, s. 105 vd. 
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Divan‟ın da belirttiği gibi 1244 (1999) sayılı kararın Kosova‟daki mevcut 

durumla ilgisi taraflarca tartıĢılmamıĢtır.
58

 Ancak Anayasal Çerçeve‟nin iç hukuk 

niteliğinde mi yoksa uluslararası hukuk niteliğinde mi olduğu konusunda görüĢ 

ayrılıkları ortaya çıkmıĢtır. 

Divan ilk olarak, Anayasal Çerçeve de dâhil olmak üzere, UNMIK 

yönetmeliklerinin 1244 (1999) sayılı Güvenlik Konseyi kararından kaynaklanan 

yetkiyle, Genel Sekreter‟in Özel Temsilcisi tarafından kabul edildiğini 

hatırlatmıĢtır.
59

 Anayasal Çerçeve‟nin bağlayıcı gücünü 1244 (1999) sayılı kararın 

bağlayıcı niteliğinden ve bu nedenle uluslararası hukuktan aldığını belirten Divan, bu 

gerekçeyle Anayasal Çerçeve‟nin uluslararası hukuk niteliğinde olduğunu 

belirtmiĢtir. Bu kısa açıklamanın ardından Divan, Anayasal Çerçeve‟nin 

uygulanacağı hukuk düzenine iliĢkin Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: 

“…Divan, Anayasal Çerçeve‟nin, 1244 (1999) sayılı karar ile oluĢturulan, 

yalnızca Kosova‟da 1244 (1999) sayılı karar ile getirilen geçici dönem 

boyunca, olağan bir durumda uluslararası hukuktan ziyade iç hukuk niteliğinde 

olan meseleleri düzenlemeyi amaçlayan özel bir hukuk düzeninde iĢlev 

gördüğünü gözlemlemiĢtir.”
60

   

Divan Anayasal Çerçeve‟nin aslında iç hukuka iliĢkin meseleleri düzenlediğini 

kabul etmiĢ, ancak kuralın niteliğinden ziyade kaynağına öncelik vererek uluslararası 

hukuk niteliğinde olduğunu tespit etmiĢtir. Divan bu noktada Uluslararası Daimi 

Adalet Divanı‟nın 1932 tarihli “Danzig Ülkesindeki Polonya VatandaĢları” danıĢma 

görüĢüne atıf yapmamayı tercih etmiĢtir.
61

 Versailles AntlaĢması‟na göre kurulan 
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Danzig Serbest ġehri, Milletler Cemiyeti‟nin koruması altına bırakılmıĢtır.
62

 Yine 

Versailles AntlaĢması tarafından, Milletler Cemiyeti tarafından atanan Yüksek 

Komiser ile Danzig Serbest ġehri‟nin temsilcileri tarafından, Milletler Cemiyeti‟nin 

garantisi altında olacak bir anayasa kabul edilmesi öngörülmüĢtür.
63

 Söz konusu 

anayasanın Milletler Cemiyeti tarafından onaylanması gerekecek ve bu anayasa 

yalnızca Milletler Cemiyeti‟nin izniyle değiĢtirilebilecekti.
64

 Danzig‟in Polonya 

vatandaĢlarına yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle talep edilen danıĢma 

görüĢünde, Polonya, Danzig Anayasası‟nın uluslararası hukuk niteliğinde olduğunu 

iddia etmiĢtir.
65

 Danzig Anayasası‟nın diğer devlet anayasalarından farklı, kendine 

özgü bir niteliği olduğunu kabul eden Divan, bu kendine özgü niteliğin yalnızca 

Danzig ile Cemiyet arasındaki bir konu olduğunu belirtmiĢ, Polonya bakımından ise 

Danzig Anayasası‟nın yabancı bir devlet anayasası niteliğinde, yani iç hukuk 

niteliğinde olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
66

 Benzer iki olayda farklı sonuçlara ulaĢan 

Divan, Anayasal Çerçeve‟nin iç hukuka iliĢkin düzenlemeler yaptığını tespit 

etmesine rağmen, dayanağını Güvenlik Konseyi kararından aldığı gerekçesiyle 

uluslararası hukuk niteliğinde olduğu tespitini yapmıĢtır.
67

 Sonuç olarak Divan 

Kosova kararında, lex specialis olarak 1244 (1999) sayılı karar ile birlikte 2001/9 

sayılı UNMIK yönetmeliği olarak kabul edilen Anayasal Çerçeve‟yi incelemiĢtir.  

Divan 1244 (1999) sayılı kararın yorumuna geçmeden önce Güvenlik Konseyi 

kararlarının yorumunda uygulanacak ilkeleri tespit etmiĢtir. Divan‟a göre Güvenlik 
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Konseyi kararlarının yorumunda, “kararın kabul edildiği oturumdaki üyelerin 

temsilcilerinin ifadelerinin analizi, aynı konudaki diğer Güvenlik Konseyi kararları 

ve BM organlarının ve ilgili karardan etkilenen devletlerin karar sonrasındaki 

uygulamaları” dikkate alınmalıdır.
68

 

Divan 1244 (1999) sayılı kararın esas itibarıyla Kosova için geçici bir rejim 

meydana getirmek için tasarlandığını gözlemlemiĢtir.
69

 1244 (1999) sayılı kararın 

asıl amacının geçici bir uluslararası yönetim kurmak olduğu doğrudur, ancak aynı 

kararda uluslararası sivil mevcudiyetin ana sorumluluklarından biri Ģöyle ifade 

edilmiĢtir: 

“(e) Kosova‟nın gelecekteki statüsünü belirleyecek bir siyasî süreci, 

Rambouillet anlaĢmalarını dikkate alarak, kolaylaĢtırmak (S/1999/648).”
70

 

1244 (1999) sayılı kararın atıf yaptığı Rambouillet anlaĢmaları nihaî statü için 

tek taraflı bir çözüm değil, tarafların uzlaĢacağı uluslararası bir konferans 

öngörmektedir.
71

 1244 (1999) sayılı karara yönelik sonraki uygulamanın da 

gösterdiği gibi Güvenlik Konseyi tek taraflı bir giriĢimi uygun görmemektedir. 2005 

yılında Kosova‟nın nihaî statüsünü belirlemeye yönelik süreç baĢladığında Güvenlik 

Konseyi üyeleri, BM Genel Sekreteri‟ne gönderdikleri mektubun ekinde, Temas 

Grubu‟nun (Almanya, BirleĢik Devletler, BirleĢik Krallık, Fransa, Ġtalya, Rusya‟dan 

oluĢan grup) üzerinde anlaĢtığı “Kosova‟nın Statüsü‟nün Çözümü için Rehber 
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olmak üzere Rambouillet Konferansı ile ilgili belgeler için bkz.: Weller, The Crisis in Kosovo, s. 

392-474. 

 



109 

 

Ġlkeler”e yer vermiĢlerdir.
72

 Rehber Ġlkeler‟e göre “tek taraflı ya da kuvvet kullanma 

neticesi ulaşılan herhangi bir çözüm kabul edilemez.” Aynı ilkeler uyarınca 

“Kosova’nın statüsüne yönelik nihaî karar Güvenlik Konseyi tarafından 

onaylanmalıdır.”
73

 

1244 (1999) sayılı kararda yer alan nihaî statüye yönelik hüküm önem 

taĢımaktadır. Bu hükme göre; 

“…uluslararası sivil mevcudiyetin ana sorumlulukları… Siyasî bir anlaşmaya 

kadar demokratik ve özerk öz-yönetim için geçici kurumların geliĢimini 

düzenleme ve denetlemeyi içerecektir”
74

 

Divan‟a göre “siyasî anlaĢma” ifadesi Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan 

uluslararası rejimin tek taraflı olarak sona erdirilmesi için engel teĢkil etmez. 

Divan‟ın bu sonuca ulaĢmasına iliĢkin gösterdiği birinci gerekçe söz konusu hükmün 

1244 (1999) sayılı kararın uluslararası sivil mevcudiyetin sorumluluklarını sıralayan 

bölümünde yer almasıdır. Bu gerekçeyi yeterli bulmamıĢ olacak ki Divan ikinci 

gerekçe olarak “siyasî anlaĢma” ifadesine iliĢkin kendisine sunulan görüĢlerdeki 

yorum farklılıklarını göstermiĢtir.
75

 Yargılamaya katılan taraflar ne kadar farklı 

yorum yaparlarsa yapsınlar hüküm açık bir ifadeyle, kurulan uluslararası rejimin 

“siyasî anlaĢma” ile sona ereceğini, tek taraflı olarak sona erdirilemeyeceğini 

belirtmektedir. Bu hükmün uluslararası sivil mevcudiyetin sorumluluklarının 

sayıldığı bölümde yer alması da bu sonucu değiĢtirmez. Öte yandan 1244 (1999) 

sayılı kararın 19. paragrafına göre, “uluslararası sivil ve güvenlik mevcudiyeti 12 

aylık geçici bir dönem için kurulmuĢtur, Güvenlik Konseyi aksine karar almadığı 

takdirde bundan sonra göreve devam eder.” Divan‟ın da belirttiği gibi, Güvenlik 

Konseyi 1244 (1999) sayılı kararı değiĢtirmeye yönelik herhangi bir karar almamıĢtır 
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ve bu karar halen yürürlüktedir.
76

 Keza 1244 (1999) sayılı kararın 11. paragrafının (f) 

bendi uyarınca, uluslararası sivil mevcudiyetin bir baĢka sorumluluğu da, siyasî 

anlaĢmaya varıldıktan sonra yetkinin geçici kurumlardan yeni kurumlara geçmesini 

denetlemektir.
77

 Fakat böyle bir anlaĢmaya varılamadığı için UNMIK‟in de böyle bir 

denetimi söz konusu olmamıĢtır. 

Divan‟ın da belirttiği gibi, yargılama aĢamasında 1244 (1999) sayılı karardaki 

siyasî anlaĢma (political settlement) ifadesinin anlamına yönelik farklı yorumlar 

yapılmıĢtır.
78

 Divan bu noktada Güvenlik Konseyi karar metinlerinin hazırlanıĢ 

sürecini ihmal etmiĢtir. Güvenlik Konseyi kararları genellikle siyasî dengeleri 

gözetmeyi amaçlayan bir biçimde muğlâk ifadeler içerir. Wood‟un belirttiği gibi, 

Güvenlik Konseyi kararlarının amacı hukukî etki yapmaktan ziyade siyasî etki 

yapmaktır ve bu karar metinlerinin bir antlaĢma metni gibi dikkatle hazırlandığını 

düĢünmek yanlıĢ olur.
79

 Divan, 1244 (1999) sayılı kararın metninin bağımsızlık 

bildirisinin yazarlarına yönelik spesifik bir yükümlülük ya da yasak yüklemediğini 

belirtmektedir.
80

 Güvenlik Konseyi kararlarının hazırlanıĢ sürecindeki zorlu 

diplomatik koĢullar içinde uzlaĢmanın sağlanmasındaki sıkıntılar göz önüne 

alındığında,  Divan‟ın 1244 (1999) sayılı kararda böyle spesifik bir hükmü araması 

gerçekçilikten uzak bir yaklaĢımdır.
81

 

Divan, Güvenlik Konseyi kararlarının üye devletler ve uluslararası örgütler 

dıĢındaki aktörlere yönelik de talepler içerebileceğini kabul etmiĢtir.
82

 Ancak 
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Divan‟ın 1244 (1999) sayılı karara iliĢkin olarak yaptığı yorum söz konusu kararın 

Kosovalı Arnavutlar‟a hukukî yükümlülükler yüklemediği Ģeklindedir, zira Divan‟a 

göre bildirinin yazarları Geçici Yönetim‟in temsilcileri olarak hareket etmemiĢlerdir. 

Kararın yorumunda kullanılan dile öncelik veren Divan, 14. paragrafta yer alan 

“bütün ilgililer” biçimindeki genel ifadeyi yeterli görmemiĢtir. Aynı konuya iliĢkin 

önceki kararları da dikkate alması gereken Divan bu kararlarda Arnavut 

topluluğunun liderliğine yönelik ifadelerin bulunduğunu, 1244 (1999) sayılı kararda 

ise bu yönde açık bir atıf olmamasını, söz konusu aktörlere yönelik hukukî 

bağlayıcılık bulunmadığı biçiminde, amaca aykırı düĢecek Ģekilde yorumlamıĢtır. 

Kaldı ki Güvenlik Konseyi kararlarının yorumunda toplantıya katılan üyelerin 

temsilcilerinin ifadelerinin dikkate alınması gereğini belirten Divan 10 Haziran 1999 

tarihli BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ġngiltere temsilcisinin Ģu ifadelerini 

dikkate almamıĢtır: “Bu karar Kosova Arnavutları‟na da bütünüyle uygulanır…”
83

 

Yani bağımsızlık bildirisinin yazarları Kosova Öz-Yönetimi‟nin Geçici Kurumları 

olmayıp Arnavut halkının temsilcileri olsa bile, 1244 (1999) sayılı kararın kapsamı 

dâhilinde olan kiĢilerdir.  

Ayrıca Güvenlik Konseyi kararlarının yorumunda BM organlarının karar 

sonrasındaki uygulamalarının dikkate alınması gereğini ifade eden Divan bunu 

yapmamıĢtır. Kosova Meclisi‟nin Kosova‟nın toprak bütünlüğünü tasdik eden bir 

karar almasının ve Genel Sekreter‟in Özel Temsilcisi‟nin bu kararı iptal etmesinin 

ardından Güvenlik Konseyi BaĢkanı‟nın yayımladığı 24 Mayıs 2002 tarihli açıklama 

Ģöyledir: 

“Güvenlik Konseyi Kosova‟nın seçilmiĢ liderlerini, 1244 (1999) sayılı karara 

ve Anayasal Çerçeve‟ye uygun olarak, sorumlulukları dâhilinde olan acil 

meselelere odaklanmaya çağırmaktadır.”
84

 

Yine Güvenlik Konseyi BaĢkanı tarafından yapılan 6 ġubat 2003 tarihli 

açıklamada ise “bütün topluluklar kamu kurumlarına ve karar alma süreçlerine etkin 

biçimde katılmaya” çağrılmıĢ ve “1244 (1999) sayılı karar ile Anayasal Çerçeve‟ye 
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uygun olmayan bütün giriĢimler” kınanmıĢtır.
85

 14 Nisan 2003 tarihli raporda ise BM 

Genel Sekreteri, “bütün yerel liderlerin 1244 (1999) sayılı karara sıkıca bağlı 

kalmaları” gerektiğini belirtmiĢtir.
86

 

1244 (1999) sayılı karara iliĢkin yorumunda Divan, bu kararda Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti‟nin (YFC) toprak bütünlüğüne yönelik sağlanan garantileri 

değerlendirmeyi ihmal etmiĢtir. 1244 (1999) sayılı karar YFC‟nin toprak 

bütünlüğüne yönelik Ģu garantileri içermektedir: (i) 1244 (1999) sayılı kararın giriĢ 

bölümünün 2. paragrafı meseleye iliĢkin önceki Güvenlik Konseyi kararlarını teyit 

etmektedir ki bu kararlarda YFC‟nin toprak bütünlüğü garanti altına alınmıĢtır.
87

 (ii) 

Aynı kararın giriĢ bölümünün 10. paragrafı YFC‟nin egemenliğini ve toprak 

bütünlüğünü güvence altına almakta ve Helsinki Nihaî Senedi ile 2 numaralı Ek‟e 

atıf yapmaktadır. (iii) 1244 (1999) sayılı kararın 1 Numaralı Ekinde, G-8 DıĢiĢleri 

Bakanları‟nın 6 Mayıs 1999 tarihli toplantıda Kosova krizinin çözümüne yönelik 

olarak kabul ettikleri genel ilkeler yer almaktadır. Söz konusu Ġlkeler‟in 6. 

paragrafında Kosova‟nın öz-yönetimi için yapılacak geçici siyasî çerçeve 

anlaĢmasının, Rambouillet anlaĢmaları ile YFC‟nin egemenliğini ve toprak 

bütünlüğünü dikkate alması gerektiği belirtilmiĢtir. (iv) Aynı hüküm 2 Numaralı 

Ekin 8. paragrafında da yer almaktadır. (v) 1244 (1999) sayılı kararın 1. paragrafı, 1 

ve 2 numaralı Eklere atıf yapmaktadır. 

YFC‟nin toprak bütünlüğüne yönelik olarak 1244 (1999) sayılı kararda yer alan 

bütün bu teminatlara iliĢkin yorumda bulunmayan Divan, söz konusu kararın kabul 

edildiği oturumdaki üyelerin temsilcilerinin görüĢlerini de dikkate almamıĢtır. Çin 

temsilcisinin ifadelerinden açıkça anlaĢılmaktadır ki 1244 (1999) sayılı karar 

YFC‟nin toprak bütünlüğünü teminat altına almasaydı Çin veto hakkını kullanırdı.
88
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Bağımsızlık bildirisinin 1244 (1999) sayılı kararı ihlal etmediğini belirten 

Divan, Anayasal Çerçeve‟ye iliĢkin incelemeye geçmiĢtir. Anayasal Çerçeve‟nin 5. 

Bölümünün Kosova‟nın Öz-Yönetimi‟nin Geçici Kurumları‟nın yetkilerini 

düzenlediğini belirten Divan, yargılamaya katılan bazı devletlerin bağımsızlık 

bildirisinin Anayasal Çerçeve‟nin vermiĢ olduğu yetkinin kapsamı dıĢında bir eylem 

olduğu görüĢünde olduğunu belirtmiĢtir.
89

 Anayasal Çerçeve‟nin uluslararası 

nitelikte olduğunu belirtmiĢ olmasına rağmen Divan bağımsızlık bildirisinin 

yazarlarının Öz-Yönetim‟in Geçici Kurumları çerçevesinde hareket etmediği 

gerekçesini tekrarlamıĢtır. Bildirinin yazarlarının Anayasal Çerçeve ile Öz-

Yönetim‟in Geçici Kurumları‟na getirilen yetki ve sorumluluklarla bağlı olmadığını 

belirten Divan, bildirinin Anayasal Çerçeve‟yi ihlal etmediği sonucuna ulaĢmıĢtır.
90

 

  ii) Genel Uluslararası Hukuk Bakımından Ġnceleme  

Divan genel uluslararası hukuk bakımından incelemesinde ilk olarak, 18. 

yüzyıldan itibaren uygulamada bağımsızlık bildirilerinin görüldüğünü ve uluslararası 

hukuka aykırı olarak değerlendirilmediğini belirtmiĢtir. 20. yüzyılın ikinci yarısında 

geliĢen uluslararası self-determinasyon hukukunun kendini yönetmeyen ülkelere ve 

yabancı hükümranlığı ve sömürüsü altında yaĢayan halklara bağımsızlık hakkı 

verdiğini belirten Divan, bu hakkın kullanılmasıyla ortaya çıkan devletlerle birlikte 

bu bağlam dıĢında da devletlerin ortaya çıktığını belirtmiĢtir. Divan‟a göre 20. 

yüzyılın ikinci yarısında self-determinasyon hakkı bağlamı dıĢında devletlerin ortaya 

çıkması uygulamada bağımsızlık bildirilerinin yasaklanmadığının kanıtıdır.
91

  

Yargılamaya katılan devletlerin ikincil bir argüman olarak self-determinasyon 

hakkı ve ayrılma desteğinin (remedial secession) Kosova halkına bağımsız bir devlet 

kurma hakkı verdiğini öne sürdüklerini belirten Divan, sorunun kapsamının bu 

meseleleri içermediğine, bu nedenle bu sorulara cevap vermenin gerekli olmadığına 
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hükmetmiĢtir.
92

 Bu nedenle genel uluslararası hukukta bir devletten tek taraflı 

ayrılma hakkının bulunup bulunmadığı sorununa değinmeyen Divan, toprak 

bütünlüğü konusunda ise görüĢ bildirmeyi tercih etmiĢtir. Divan‟ın, diğer hususlarda 

sessiz kalırken neden sadece toprak bütünlüğü konusunda görüĢ belirttiğini anlamak 

güçtür. 

Divan yargılamaya katılan bazı devletlerin tek taraflı bağımsızlık bildirisi 

yasağının toprak bütünlüğü ilkesinde gizli olduğunu belirttiklerini ifade etmiĢtir. 

Toprak bütünlüğü ilkesinin uluslararası hukukun önemli bir unsuru olduğunu belirten 

Divan, ilk olarak BM ġartı‟nın 2. maddesinin 4. fıkrasını hatırlatmıĢtır: 

“Bütün üyeler, uluslararası iliĢkilerinde, gerek herhangi bir baĢka devletin 

toprak bütünlüğüne veya siyasî bağımsızlığına karĢı, gerekse BirleĢmiĢ 

Milletler‟in amaçları ile telif edilemeyecek herhangi bir surette, kuvvet tehdidi 

ya da kullanımından kaçınacaklardır.”
93

       

          BM ġartı‟nın ardından örf ve adet hukuku niteliğinde
94

 olan Dostane ĠliĢkiler 

Bildirisi‟ne değinen Divan, söz konusu bildiride yer alan, devletlerin uluslararası 

iliĢkilerinde diğer devletlerin toprak bütünlüğüne ve siyasî bağımsızlığına karĢı 

kuvvet tehdidi veya kullanımını yasaklayan ilkeyi hatırlatmıĢtır.
95

 Divan son olarak 

Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı tarafından kabul edilen 1975 tarihli 

Helsinki Nihaî Senedi‟nin, taraf devletlerin bütün diğer taraf devletlerin toprak 

bütünlüğüne saygı göstermesi ilkesine değinmiĢtir.
96

 Söz konusu belgelerin belirtilen 

hükümlerine atıf yapan Divan, toprak bütünlüğü ilkesinin devletler arası iliĢkiler 

                                                 
92

 A.k., para. 82, 83. 

 
93

 “Charter of the United Nations”, UN Yearbook, 1946-47, Part III, s. 831-843; R.G. 24.08.1945-

6092. 

 
94

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, s.  101-103, para. 191-193. 

 
95

 UN General Assembly Resolution 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law 

concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the 

United Nations, UN Doc. A/RES/2625 (XXV) (24 October 1970). 

 
96

 Conferance on Security and Co-operation in Europe Final Act, Helsinki 1975, madde 4, Helsinki 

Nihai Senedi‟ne Ģu adresten ulaĢılabilir: <http://www.osce.org/mc/39501>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 

15 Temmuz 2011. 

 



115 

 

alanı ile sınırlı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
97

 Bu nedenle Divan‟a göre toprak 

bütünlüğü ilkesi bağımsızlık bildirilerini yasaklamaz.   

         Toprak bütünlüğü ilkesinin devletler arası iliĢkiler alanı ile sınırlı olduğunu 

belirleyen Divan, uygulamadaki önemli geliĢmeleri dikkate almamıĢtır. Son yıllarda 

kabul edilen evrensel ve bölgesel sözleĢmelerde yer alan ortak bir hüküm toprak 

bütünlüğü ilkesini devletler arası iliĢkiler alanıyla sınırlamamaktadır. Bu hüküm 

uyarınca ilgili bildirilerde yer alan hiçbir hüküm “egemen ve bağımsız devletlerin 

toprak bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığına aykırı olarak yorumlanamayacaktır.” Bu 

düzenleme 1992 tarihli Azınlıklar Bildirisi‟nde
98

, BirleĢmiĢ Milletler Yerli Halkların 

Hakları hakkında Bildiri‟de
99

, Bölgesel ya da Azınlık Dilleri için Avrupa ġartı‟nda
100

 

ve Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve SözleĢme‟de
101

 yer almaktadır. Bu 

belgelerin hepsinde yer alan hakların muhatapları, egemen devletler içinde yer alan 

azınlıklar veya yerli halklardır.  

Divan, yargılamaya katılan bazı devletlerin, Güvenlik Konseyi‟nin bağımsızlık 

bildirilerini kınayan kararlarını hatırlattıklarını belirtmiĢtir. Divan‟a göre, Güvenlik 

Konseyi söz konusu olaylarda bağımsızlık bildirilerinin ilan edildiği zamanda 

mevcut olan duruma iliĢkin tespitler yapmıĢtır. Güvenlik Konseyi‟nin Güney 

Rodezya‟ya, Kuzey Kıbrıs‟a ve Republika Srpska‟ya iliĢkin kararlarını hatırlatan 

Divan, bu olaylardaki hukuka aykırılığın ya hukuka aykırı kuvvet kullanımıyla ya da 

genel uluslararası hukuk ilkelerinin, özellikle emredici nitelikteki kuralların (jus 

cogens) ihlali ile bağlantılı olduğunu belirtmiĢtir. Divan‟a göre söz konusu kararlar 
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istisnai niteliktedir ve tek taraflı bağımsızlık bildirilerine iliĢkin genel bir yasağın 

mevcut olduğunu göstermez.
102

 

Sonuç olarak belirtilen gerekçelerle Divan, uluslararası hukukun bağımsızlık 

bildirilerine iliĢkin bir yasak içermediğini belirtmiĢ, bu nedenle Kosova‟nın 

bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuku ihlal etmediğine karar vermiĢtir.
103

  

Divan‟ın bağımsızlık bildirilerine iliĢkin sınırlı değerlendirmesi genel 

uluslararası hukuk bakımından yaptığı incelemede de etkili olmuĢtur. Bu tutumdan 

kısmen Genel Kurul‟un sorduğu sorunun sınırlı yapısı sorumlu olsa da, Divan 

sorunun gerçek hukukî amacını tespit edecek yetkiye sahiptir. Uluslararası hukukta 

bağımsızlık bildirilerine iliĢkin bir düzenleme yoktur. Devlet kurma amacına yönelen 

bağımsızlık bildirileri ancak temsil kabiliyeti olan kiĢiler tarafından yapıldığında 

dikkate alınır.
104

 Ancak burada dikkate alınan bildirinin kendisi değil hedefidir ki bu 

hedef mevcut devletten ayrılıp yeni bir devlet kurmaktır. Uluslararası hukukun bu 

durumu değerlendirmek üzere sahip olduğu kurum ise tanımadır. Yani bağımsızlık 

bildirisi devlet olma iddiasını ortaya koyar. Devlet olmanın Ģartları yerine gelmiĢse 

söz konusu birim tanınır. Ancak Divan‟ın da belirttiği gibi uluslararası hukukun 

temel bir kuralının ya da jus cogens nitelikteki bir kuralının ihlali söz konusu ise 

tanıma yasağı devreye girer.  

d) Genel Değerlendirme 

Divan‟ın 22 Temmuz 2010 tarihli Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢü 

Kosova‟nın 17 ġubat 2008 tarihli bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuku ihlal 

etmediğini tespit etmiĢtir. Divan‟ın bağımsızlık bildirisi kavramına iliĢkin sınırlı 

yorumu Genel Kurul tarafından yöneltilen sorunun amacı ile bağdaĢmamaktadır. 

Divan sorunun hukukî anlamını tespit etmeye iliĢkin yetkisini kullanarak Genel 
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Kurul‟un sorusunun asıl amacını tespit ederek Kosova‟nın Sırbistan‟dan ayrılmasının 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmeliydi.  

Divan Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢünde Güvenlik Konseyi kararlarının 

yorumuna iliĢkin ilkeleri tespit etmiĢtir. Ancak Divan danıĢma görüĢünde 1244 

(1999) sayılı kararı yorumlarken bu ilkeleri gerektiği gibi uygulamamıĢtır. Güvenlik 

Konseyi kararlarının yorumunda aynı konuya iliĢkin önceki kararların ve kararın 

kabul edildiği oturumdaki temsilcilerin görüĢlerinin dikkate alınması gerektiğini 

belirten Divan yorumunda bu karar ve görüĢleri yeterince değerlendirmemiĢtir. 

Divan‟ın Kosova‟ya iliĢkin danıĢma görüĢündeki kilit önemdeki tespit 

bildirinin yazarlarının kimliğine iliĢkindir. Bağımsızlık bildirisini ilan eden Kosova 

Meclisi, BM Güvenlik Konseyi‟nin BM ġartı‟nın VII. Bölümü çerçevesinde kabul 

ettiği 1244 (1999) sayılı kararı uyarınca kurulan Kosova Öz-yönetiminin Geçici 

Kurumları‟ndan biridir. Bu nedenle bu organın kararları dolaylı olarak Güvenlik 

Konseyi‟ne yüklenebilir niteliktedir. Güvenlik Konseyi BM„nin bir organı 

olduğundan dolayı söz konusu geçici yönetim kurumlarının ihlali BM‟nin 

sorumluluğunu doğurur. Zira Uluslararası Hukuk Komisyonu‟nun Uluslararası 

Örgütlerin Sorumluluğuna ĠliĢkin Taslak Hükümler‟den 5. maddeye iliĢkin yorumda, 

hem organların hem de temsilcilerin eylemlerinin örgüte atfedilebilir nitelikte olduğu 

belirtilmektedir.
105

 Ancak Divan bildirinin yazarlarının niyetine dayanmak suretiyle 

söz konusu kiĢilerin geçici yönetim çerçevesi içinde hareket etmediğini tespit etmiĢ 

ve BM‟yi olası bir sorumluluktan kurtarmıĢtır.
106

     

Divan Güvenlik Konseyi kararlarının devletler ve uluslararası örgütler 

dıĢındaki devlet-altı gruplara yönelik olarak da bağlayıcı talepler içerebileceğini 
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tespit etmesine rağmen, bildirinin yazarlarını, Geçici Yönetim dıĢında Kosova 

halkının temsilcisi sıfatıyla hareket ettiklerini belirterek 1244 (1999) sayılı karardan 

bağıĢık tutmuĢtur. Divan‟ın bu görüĢü Güvenlik Konseyi kararlarıyla kurulan 

uluslararası rejimlerin tek taraflı olarak sona erdirilebileceği Ģeklinde yorumlanması 

bu tür rejimleri tehlikeye atmıĢtır. Gelecekte devletlerin Güvenlik Konseyi 

kararlarına güvenerek BirleĢmiĢ Milletler‟e egemenliklerini geçici olarak devretmeyi 

kabul etmesi zorlaĢacaktır ve bu durumun uygulamada güçlüklerle karĢılaĢılmasına 

yol açması muhtemeldir.  

II) KOSOVA’NIN AYRILMASI VE TANINMASI 

     A) Uluslararası Hukukta Ayrılma ve Kosova’nın Ayrılması 

Divan‟a sundukları yazılı beyanlarda Kosova‟yı tanımıĢ olan bazı devletler 

Kosova halkının self-determinasyon hakkını kullandığını ve bu nedenle Sırbistan‟dan 

ayrılmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu ileri sürmüĢlerdir.
107

 Kosova‟nın 

ayrılma hakkını değil yalnızca bağımsızlık bildirisini inceleyen Divan, gerek self-

determinasyon hakkının içeriği ve kapsamına iliĢkin, gerekse ayrılma desteğine 

iliĢkin sessiz kalmıĢtır.  

Devlet içindeki bir halkın ayrılmasına iliĢkin doktrinde iki temel görüĢ vardır. 

Ayrılma desteği teorisi olarak adlandırılabilecek olan birinci görüĢe göre, uluslararası 

hukukun temel bir ilkesi olan toprak bütünlüğü ilkesi ayrılmayı yasaklar. Halklar 

self-determinasyon haklarını devlet yönetimine katılmak yoluyla kullanırlar. Ancak 

bir halkın yönetimde temsil edilmesi engellenmekteyse ve ayrımcılığa maruz 

kalmaktaysa, bu halk istisnaen ve son çare olarak ayrılma yoluyla self-

determinasyonunu gerçekleĢtirir.
108

 Etkinlik teorisi olarak adlandırılabilecek ikinci 

görüĢe göre ise, uluslararası hukukun en temel ilkelerinden biri olan toprak 

bütünlüğü ilkesi yalnızca devletler arası iliĢkiler alanı ile sınırlıdır. Uluslararası 
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hukuk ayrılmaya iliĢkin herhangi bir hüküm içermez. Uluslararası hukukta ayrılmaya 

iliĢkin ne izin veren ne de yasaklayan bir hüküm mevcut değildir. Bu nedenle ana 

devletin rızası olmaksızın ülkenin bir kısmında kalıcı ve barıĢçı bir biçimde etkin 

kontrolü sağlamakla ayrılmak mümkündür.
109

  

II. Dünya SavaĢı‟na kadar uluslararası belgelerde yer almayan ve siyasî bir 

kavram olarak kalan self-determinasyon hakkı ilk kez BM ġartı‟nda yer almıĢtır. BM 

ġartı‟nın 1. maddesinin 2. fıkrasında BM‟nin amaçlarından biri Ģöyle ifade 

edilmiĢtir: “Uluslar arasında eĢit haklar ilkesine ve halkların self-determinasyonuna 

saygı temelinde dostane iliĢkiler geliĢtirmek ve evrensel barıĢı güçlendirmek için 

gerekli önlemleri almak.” BM ġartı‟nın 55. maddesinde ise “uluslararasında barıĢçı 

ve dostane iliĢkiler kurulması için gerekli olan istikrar ve refah koĢullarını yaratmak 

üzere eĢit haklar ilkesine ve halkların self-determinasyonuna saygı temelinde”  

ekonomi, eğitim, kültür ve insan hakları alanlarında BM‟nin takip edeceği çeĢitli 

amaçlar sıralanmıĢtır.
110

 

BM Genel Kurulu 1960 tarihli ve 1514 (XV) sayılı kararı ile kabul edilen 

Sömürge Ülkeleri ve Halklarına Bağımsızlık Verilmesi hakkında Bildiri‟nin ardından 

uygulamada sömürge halklarının self-determinasyon hakkını kullanmak suretiyle 

kendi devletlerini kurması kabul edilmiĢtir.
111

 BM Genel Kurulu‟nun 1970 tarihli ve 

2625 (XXV) sayılı kararıyla kabul edilen ve örf ve adet hukuku niteliğinde olan 

Dostane ĠliĢkiler Bildirisi ile bütün halkların self-determinasyon hakkı teyit 

edilmiĢtir.
112

 Dostane ĠliĢkiler Bildirisi‟nin “eĢit haklar ilkesi ve halkların self-

determinasyonu” baĢlığını taĢıyan 5. ilkesinin 1. paragrafında, halkların bu hakkı 
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siyasal statülerini serbestçe belirlemek ve ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢmelerini 

serbestçe sağlamak yoluyla kullanacakları belirtilmiĢtir. Dostane ĠliĢkiler 

Bildirisi‟nin doktrinde güvence hükmü (safeguard clause) olarak da anılan 5. 

ilkesinin 7. paragrafı devletlerin toprak bütünlüğünü garanti altına almaktadır. Bu 

hüküm Ģöyledir: 

“Yukarıdaki paragraflarda yer alan hiçbir hüküm, yukarıda tarif edildiği gibi 

iĢleyiĢini halkların eĢit hakları ve self-determinasyonu ilkesine uygun olarak 

yürüten ve bu nedenle ülkesindeki bütün halkı ırk, inanç ve renk bakımından 

ayırmaksızın temsil eden bir hükümete sahip olan egemen ve bağımsız 

devletlerin toprak bütünlüğünü ve siyasî birliğini, tamamen veya kısmen, 

bölecek veya zayıflatacak hiçbir eyleme yetki verecek veya cesaretlendirecek 

Ģekilde yorumlanmayacaktır.”         

Dostane ĠliĢkiler Bildirisi‟nin bu hükmü ülkesindeki bütün halkı yönetime 

dâhil eden ve ayrımcılık yapmayan devletlerin self-determinasyon hakkına 

gösterdikleri saygı nedeniyle toprak bütünlüğünün korunacağını belirtmektedir.
113

 

Bunun anlamı Ģudur ki, iç self-determinasyon yoluyla self determinasyonun 

gerçekleĢtiremeyen, yani yönetime katılamayan ve ayrımcılığa maruz kalan halklar, 

dıĢ self-determinasyon yoluyla son çare (ultima ratio) olarak bağlı bulundukları 

devletten ayrılabileceklerdir.
114

 Bu nedenle söz konusu ayrılma doktrinde ayrılma 

desteği olarak ifade edilmektedir. 

Kosova‟nın ayrılmasına benzer bir durum bir süre önce Kanada‟nın Quebec 

eyaletinin ayrılmasına iliĢkin olarak gündeme gelmiĢtir. Quebec‟in ayrılmasına 

iliĢkin olarak Kanada Yüksek Mahkemesi‟ne yöneltilen soru, Kosova‟ya iliĢkin 

Divan‟a yöneltilen sorudan daha açık bir biçimde formüle edilmiĢtir. Kanada Yüksek 

Mahkemesi‟ne, uluslararası hukukun Quebec‟in yetkili organlarına tek taraflı 
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ayrılmayı gerçekleĢtirme hakkı verip vermediği sorulmuĢtur.
115

 Kanada Yüksek 

Mahkemesi‟nin cevabı Ģu tespitleri içermektedir: 

“Uluslararası hukukun kabul edilmiĢ kaynakları uyarınca bir halkın self-

determinasyonu olağan olarak iç self-determinasyon yoluyla sağlanır. Yani, bir 

halkın siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢimini mevcut bir devlet 

çerçevesi içinde sağlamasıdır. DıĢ self-determinasyon hakkı (ki bu davada tek 

taraflı ayrılma hakkı iddiası biçimini alması muhtemeldir) yalnızca çok uç 

olaylarda ve o zaman bile, dikkatle tanımlanmıĢ koĢullar altında ortaya 

çıkar…”
116

 

”Sömürge halkların self-determinasyon haklarını „emperyal‟ güçten koparak 

kullanma hakları artık tartıĢmasızdır…”
117

    

“Diğer açık olan nokta, sömürge bağlamı dıĢında yabancı boyunduruğu, 

hâkimiyeti ya da sömürüsü altında bulunan bir halkın dıĢ self-determinasyon 

hakkının ortaya çıktığıdır. Bu kabul köklerini Dostane İlişkiler Bildirisi‟nde 

bulur…”
118

 

“Bazı yorumcuların iddiasına göre, üçüncü bir durumda self-determinasyon 

hakkı tek taraflı ayrılma hakkına temel olabilecektir. Bu üçüncü durum değiĢik 

Ģekillerde tarif edilmesine rağmen, temel önerme Ģudur ki, bir halkın iç self-

determinasyon hakkını anlamlı Ģekilde kullanması engellendiğinde, o halk, son 

çare olarak, bu hakkını ayrılma ile kullanma hakkını elde eder. Viyana 

Bildirisi’nde belirtilen, hükümetlerin ülkeye ait olan bütün halkı hiçbir ayrım 

yapmaksızın temsil etme gereği, tamamıyla engellemenin muhtemelen ayrılma 

hakkı verebileceği iddiasının inandırıcılığını arttırmıĢtır.”
119

 

“…ayrılma hakkı uluslararası hukukta yalnızca halkların self-determinasyon 

hakkı çerçevesinde, bir halk bir sömürge imparatorluğunun bir parçası olarak 

yönetilmekteyse; bir halk yabancı boyunduruğu, hâkimiyeti ya da sömürüsü 

altındaysa ve muhtemelen bir halkın bir parçası olduğu devlet içinde self-

determinasyon hakkını anlamlı biçimde kullanması reddediliyorsa ortaya çıkar. 

Diğer koĢullarda halkların self-determinasyonlarını mevcut devletleri içinde 

gerçekleĢtirmeleri beklenmektedir. Ülkesinde yerleĢik bütün halkı ya da 

halkları, eĢitlik ve ayrımcılık yapmama ve iç düzenlemelerinde self-

determinasyon ilkesine saygı temelinde temsil eden bir devlet, uluslararası 
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hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğünü sürdürme ve diğer devletler tarafından 

toprak bütünlüğünün tanınması haklarına sahiptir…”
120

  

Uluslararası Adalet Divanı‟nın sınırlı yorumundan farklı olarak Kanada 

Yüksek Mahkemesi meselenin özünü değerlendirmiĢ ve self-determinasyon hakkının 

içeriği ve kapsamı ile ayrılma hakkına iliĢkin değerlendirmeler yapmıĢtır. Kanada 

Yüksek Mahkemesi, iç self-determinasyon hakkı reddedilerek ülkenin yönetiminde 

temsil edilemeyen halkın son çare olarak ayrılma hakkına sahip olduğu Ģeklindeki 

ayrılma desteği yorumuna katılmıĢtır. 

Ancak Uluslararası Adalet Divanı, toprak bütünlüğü ilkesinin devletler 

arasında geçerli olan bir ilke olduğunu tespit ederek devletin içindeki bir halka karĢı 

devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine dayanamayacakları yorumunu yapmıĢtır. Bu 

durumda ayrılma desteği yorumu geçerliliğini yitireceği için bu konuda bir tespite 

giriĢmesi durumunda Divan‟ın ayrılma desteği teorisini kabul etmesi düĢük bir 

ihtimaldir. Ayrılma desteğinin kabul edilmesi durumunda Kosova‟nın 1999‟da 

ayrılma hakkını elde ettiği sonucuna ulaĢılır. 1990‟larda ağır insan hakları ihlallerine 

maruz kalan ve özerkliği kaldırıldığı için yönetime katılamayan Kosova‟nın 

ayrılması bu teoriye göre meĢru kabul edilebilir. Ancak bu dönemde uluslararası 

toplum Kosova‟nın ayrılmasına imkân tanımamıĢ ve geçici bir uluslararası rejim 

kurulmuĢtur. Bu hakkın 2008‟de kullanılması ise son çare olma niteliğiyle 

bağdaĢmaz.   

Ayrılma hakkı konusunda Divan‟ın görüĢleriyle bağdaĢır nitelikte olan görüĢ 

etkinlik teorisidir. Bu görüĢteki yazarların self-determinasyon hakkına yönelik 

düĢünceleri farklıdır. Bu görüĢteki yazarlardan Abi-Saab‟a göre, güncel uluslararası 

hukukun BM ġartı ile gelen kurucu ilkeleri self-determinasyon ilkesi ile kuvvet 

kullanma yasağıdır.
121

 Uluslararası hukukun self-determinasyon hakkı bağlamı 

dıĢında ayrılma hakkını tanımadığını belirten yazar, bu durumun ayrılmanın 
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uluslararası hukukta yasaklandığı anlamına gelmediğini belirtmektedir.
122

 Öte 

yandan Abi-Saab ayrılmanın toprak bütünlüğünü ihlal etmediğini, zira toprak 

bütünlüğünün yalnızca devletler arasında uygulanan bir ilke olduğunu 

belirtmektedir.
123

 Bu teorinin savunucularına göre ayrılma kuvvet kullanma yasağı 

gibi uluslararası hukukun emredici bir normunu veya temel bir ilkesini ihlal etmediği 

sürece meĢrudur. Kuvvet kullanma yasağı ihlali nedeniyle ayrılmanın 

gerçekleĢemediği olaylar arasında Republika Srpska ve KKTC sayılırken, Güney 

Rodezya‟nın ayrılmasının gerçekleĢmemesi ise ırkçı bir rejimin kurulmak istenmesi 

nedeniyle genel uluslararası hukukun temel bir kuralının ihlali olarak 

değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Divan‟ın danıĢma görüĢü ile paralel tespitler 

içeren bu teoriye göre bir halk uluslararası hukukun jus cogens nitelikteki bir kuralını 

veya temel bir ilkesini ihlal etmediği sürece ayrılma hakkına sahiptir.  

Divan‟ın Kosova kararında yaptığı tespitler etkinlik teorisi ile büyük 

benzerlikler taĢımaktadır. Her ne kadar Divan ayrılma desteği ve self-determinasyon 

hakkına iliĢkin sessiz kalmıĢ olsa da Divan‟ın toprak bütünlüğüne iliĢkin tespiti ile 

Güney Rodezya, Republika Srpska ve KKTC‟nin bağımsızlık bildirilerine iliĢkin 

yapmıĢ olduğu tespitler, Divan eğer dar bir yorum yapmasaydı nasıl bir cevap 

verecekti sorusunun ipuçlarını vermektedir. Kuvvetle muhetemeldir ki Divan ayrılma 

hakkının uluslararası hukukta düzenlenmediğini belirtecek ve bu nedenle ayrılmanın 

yasaklanmadığını belirtecekti. Yani Divan, uluslararası hukukun temel bir ilkesini 

veya emredici bir normunu ihlal etmeksizin ayrılan ve devlet olma iddiasıyla etkinlik 

kuran bir birimin ayrılma hakkını tanıyacaktır. Ancak bu çerçevede Kosova‟nın 

genel uluslararası hukuk bakımından ayrılma hakkına sahip olduğu tespiti 

yapılabilecek olsa da, lex specialis derogat legi generali kuralı gereğince 1244 

(1999) sayılı Güvenlik Konseyi kararı Kosova‟nın ayrılmasının önünde engel olarak 
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kalmaya devam etmektedir. Zira 1244 (1999) sayılı kararın toprak bütünlüğüne 

iliĢkin teminatı bu yorum uyarınca Kosova‟nın ayrılmasını engellemese bile, aynı 

karar çözümün tarafların anlaĢması ve Güvenlik Konseyi‟nin onayı ile 

gerçekleĢmesini öngörmektedir. Bu nedenle 1244 (1999) sayılı karar halen 

yürürlüktedir ve Kosova‟nın ayrılması uluslararası hukuku ihlal etmektedir.  

Ancak Divan‟ın danıĢma görüĢünde bağımsızlık bildirisini 1244 (1999) sayılı 

karara aykırı bulmayan görüĢünden yola çıkılarak Kosova‟nın ayrılmasının mümkün 

olduğu da, kanımızca doğru olmamakla birlikte, savunulabilir. Zira Divan‟a göre 

bağımsızlık bildirisini yapanlar 1244 (1999) sayılı kararın çerçevesi dıĢında hareket 

etme niyetindedirler ve bu nedenle bağımsızlık bildirisi 1244 (1999) sayılı kararı 

ihlal etmez. Ancak hangi görüĢ kabul edilirse edilsin Kanada Yüksek Mahkemesi‟nin 

de belirttiği gibi, bir ayrılmanın nihaî baĢarısı uluslararası toplumun tanımasına 

bağlıdır.
124

    

    B) Kosova’nın Tanınması 

17 ġubat 2008 tarihli bağımsızlık bildirisinin ardından uluslararası toplumda 

Kosova‟nın bağımsız bir devlet olarak tanınıp tanınmaması konusunda görüĢ 

ayrılıkları ortaya çıkmıĢtır. Bağımsızlık bildirisinin hemen ardından ABD, Ġngiltere 

gibi Güvenlik Konseyi‟nin bazı daimî üyeleri tarafından tanınan Kosova, Rusya 

tarafından tanınmamıĢtır. Türkiye, Kosova‟yı ilk tanıyan devletlerden biridir. Son 

olarak Orta Afrika Cumhuriyeti‟nin tanımasıyla Kosova‟yı tanıyan BM üyesi 

devletlerin sayısı yetmiĢ yedi olmuĢtur.
125

 

Kosova‟nın Sırbistan‟dan ayrılıp yeni bir devlet olarak tanınması ayrılıkçı 

hareketlerle mücadele eden devletler tarafından ihtiyatla karĢılanmıĢtır. Bu 

durumdaki devletlerin çoğunluğu Kosova‟yı tanımamayı tercih etmiĢtir. Yıllardır dıĢ 

politikasını uyumlaĢtırma çabası içinde olan ve 1990‟ların baĢında eski Yugoslav 

Devletleri‟nin tanınmasında bir bütün olarak hareket eden Avrupa Birliği, Kosova 
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konusunda kendi içinde uzlaĢamamıĢ, AB Konseyi, üye devletlerin ulusal 

uygulamalarına ve uluslararası hukuka göre karar vereceklerini ifade etmiĢtir.
126

 

Ġspanya, Romanya, Yunanistan, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi AB 

üyeleri Kosova‟yı tanımamıĢlardır.  

Uluslararası hukukta ağırlıklı olarak kabul gören açıklayıcı teoriye göre bir 

devletin tanınması, tanınan devletin devlet olmanın koĢullarını karĢıladığını gösteren 

bir iĢlemdir. Bu nedenle mevcut bir devlet, devlet olma iddiasındaki siyasî bir birimi 

tanımadan önce devlet olma koĢullarını yerine getirip getirmediğini incelemeli, bu 

soruya verilen yanıt olumlu ise tanıma iĢlemini gerçekleĢtirmelidir.   

Devlet olmanın koĢullarını belirleyen Montevideo SözleĢmesi‟nin 1. 

maddesine göre “uluslararası hukuk kiĢisi olarak bir devlet Ģu nitelikleri haiz 

olmalıdır: (a) kalıcı bir nüfus; (b) belirli bir ülke; (c) hükümet; (d) uluslararası 

iliĢkiler kurma yeteneği”.
127

 Kosova‟nın kalıcı bir nüfusa ve belirli bir ülkeye sahip 

olduğu konusunda kuĢku yoktur. Hükümet ve diğer devletlerle uluslararası iliĢkiler 

kurma yeteneği kriterleri ise Kosova bakımından sorunlu olabilir. 

Bütün diğer kriterler ona bağlı olduğu için devlet olmanın en önemli kriteri 

olarak hükümet gösterilmektedir.
128

 Bir devletin hükümetinin sadece otorite olarak 

bulunması yeterli değildir. Hükümetin devletin ülkesi üzerinde etkin kontrolü 

sağlaması ve yönetim yetkilerini diğer devletlerden bağımsız olarak kullanması 

gerekmektedir.
129

 1244 (1999) sayılı karar ve Anayasal Çerçeve tarafından Kosova 

hükümeti kurulmuĢ ve Sırbistan Kosova‟daki etkin kontrolü kaybetmiĢtir. Bu 

nedenle Kosova‟nın Sırbistan‟dan bağımsız bir hükümete sahip olduğu iddia 

edilebilir. Ancak devlet olma kriterlerinin yerine getirilmesi için yalnızca belirli bir 
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devletin hükümetinden değil, bütün diğer hükümetlerden bağımsız ve etkin bir 

hükümetin kurulmuĢ olması gereklidir. Kosova‟nın bağımsızlık bildirisinin ardından 

1244 (1999) sayılı karar yürürlükte kalmıĢtır ve uluslararası yönetim halen 

Kosova‟da bulunmaktadır. Öte yandan Kosova‟nın güvenliği ve diğer kamu 

hizmetleri kısmen NATO ve AB gibi uluslararası örgütlere bağımlı durumdayken 

Kosova‟nın gerçekten böyle bir hükümete sahip olduğunu söylemek zordur.
130

 

Kosova Hükümeti ülkenin özellikle Sırplar‟ın yoğun olarak yaĢadığı kuzey 

bölgelerinde etkin kontrolü sağlayamamıĢtır. Kosova‟da Temmuz 2011‟de yaĢanan 

olaylar bu durumu açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. Kosova‟nın kuzeyinde Sırp 

nüfusun yoğunlukta bulunduğu Sırbistan sınırında çıkan olaylar üzerine AB Polis 

gücü devreye girmiĢ ve olayları yatıĢtırmıĢtır.
131

 Söz konusu gerginliğin ardından 

NATO, Kosova-Sırbistan sınır bölgesine takviye birlik göndermiĢtir.
132

  

Diğer devletlerle uluslararası iliĢkiler kurma yeteneği doktrinde bağımsızlık 

olarak da ifade edilmektedir. Bir devlet ancak diğer devletlerden bağımsız bir 

hükümete sahip olup onlar tarafından tanınırsa böyle bir yeteneğe sahip olur. Yani 

aslında bu yetenek devlet olmanın bir sonucudur ve devlet olma kriterlerini sağlayıp 

tanınan devletler bu yeteneğe sahip olur.  Bu nedenle uluslararası iliĢkiler kurma 

yeteneği kriteri de etkin bir hükümete sahip olup olmadığı tartıĢmalı olduğu için 

Kosova için sorun teĢkil etmektedir.
133

  

Bir siyasî topluluğun devlet olarak tanınabilmesi için devlet olma kriterlerini 

karĢılaması yeterli değildir. Devlet olma iddiasındaki topluluk aynı zamanda belirli 
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uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmemiĢ olmalıdır. Hukuka aykırı olarak ortaya 

çıkan siyasî birimlerin kolektif bir biçimde tanınmamasını öngören tanıma yasağı 

doktrininin kökeni Milletler Cemiyeti dönemine uzanmaktadır.
134

 Tanıma yasağının 

hukukî dayanağı ex injuria ius non oritur ilkesine dayanmaktadır. Lauterpacht‟a göre 

tanıma yasağı uluslararası hukuka aykırı eylemlerin geçersiz olması ve ihlali yapan 

için hak doğuramaması görüĢüne dayanmaktadır.
135

 Uluslararası örf ve adet hukuku 

gereğince devletler hukuka aykırı devlet oluĢumunu ve toprak kazanımını tanımama 

yükümü altındadırlar.
136

 Bu durum Uluslararası Adalet Divanı‟nın Duvar danıĢma 

görüĢünde, kuvvet kullanma yoluyla toprak kazanımlarını tanımama 

yükümlülüğünün örf ve adet hukukunu yansıttığı tespitiyle doğrulanmıĢtır.
137

 Ayrıca 

BM Genel Kurulu‟nun ve Güvenlik Konseyi‟nin tanıma yasağına iliĢkin kararları 

devletlerin bu tür ihlalleri tanımama yükümünü doğrular niteliktedir.  

BirleĢmiĢ Milletler uygulaması bazı emredici ilkelerin ihlali durumunda tanıma 

yasağına baĢvurmuĢtur. Kuvvet kullanma yasağı, kuvvet kullanma yoluyla toprak 

kazanma yasağı, sistematik insan hakları ihlalleri ve ırksal ayrımcılık yasağının ihlali 

ve self-determinasyon hakkının reddedilmesi BM uygulamasında etkin bir Ģekilde 

kurulmuĢ siyasî birimin tanınmasının yasaklanması yükümünü doğurmuĢtur. Irak‟ın 

Kuveyt‟i ilhakının
138

, KKTC‟nin
139

 ve Republika Srpska‟nın
140

 tanınmaması kuvvet 

kullanma yasağının ihlali nedeniyle Güvenlik Konseyi‟nin tanıma yasağına iliĢkin 

kararlar alması sonucunda gerçekleĢmiĢtir. Güney Rodezya‟daki Smith rejiminin 
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tanınmasına ise ırksal ayrımcılığa dayalı bir rejim oluĢturulması ve halkın self-

determinasyon hakkının ihlali gerekçeleriyle Güvenlik Konseyi tarafından yasak 

getirilmiĢtir.
141

    

Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından kabul edilen Uluslararası 

Haksız Eylemlerden Devletlerin Sorumluluğunu düzenleyen maddeler uluslararası 

hukukun emredici bir kuralının ihlali nedeniyle etkin bir birimin tanınmaması 

yükümünü kuvvetlendirici niteliktedir.
142

 40. madde Ģöyledir: 

“1. Bu bölüm genel uluslararası hukukun emredici bir kuralı çerçevesinde 

ortaya çıkan bir yükümlülüğün bir devlet tarafından ciddi Ģekilde ihlal edilmesi 

sonucunda meydana gelen uluslararası sorumluluğa iliĢkin olarak uygulanır. 

2. Böyle bir yükümlülüğün ihlali, sorumlu devlet tarafından yükümlülüğün 

yerine getirilmemesi büyük veya sistematik bir baĢarısızlığın sonucunda ortaya 

çıkmıĢsa ciddidir.”  

         41. madde ise, 40. madde çerçevesindeki bir ihlalin hiçbir devlet tarafından 

hukuka uygun olarak tanınmamasını ve ihlali sürdürecek yardım ve destekte 

bulunulmamasını öngörmektedir. Saldırı yasağı ve hukuka aykırı kuvvet kullanımı, 

kölelik ve köle ticareti, soykırım ve ırksal ayrımcılık, iĢkence yasağı, uluslararası 

insancıl hukukun temel kurallarının ihlali ve self-determinasyon hakkının ihlali UHK 

tarafından jus cogens olarak tespit edilmiĢtir.
143

 Bu Ģekilde UHK önceki belgelerde 

yer alan kuvvet kullanma sonucu elde edilen kazanımların tanınmamasına iliĢkin 

yükümü geniĢletmiĢtir. Uygulamada ise kuvvet kullanma yasağı ve self-

determinasyon hakkının ihlali dıĢında emredici bir hükmün ciddi Ģekilde ihlali 

nedeniyle ortaya çıkan durumun tanınmamasını öngören bir örnek yoktur.
144
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Bu açıklamalar çerçevesinde Kosova‟nın ayrılmasının uluslararası hukukun 

emredici nitelikteki bir hükmünü ihlal etmediği sonucuna ulaĢılır. NATO‟nun 

1999‟daki müdahalesi kuvvet kullanma yasağının ihlalini teĢkil etse de Kosova‟nın 

ayrılmasının bu müdahalenin bir sonucu olmadığı kabul edilmektedir. Divan 

önündeki yargılamada da bu husus taraflarca tartıĢılmamıĢtır. Bu konuda genel kabul 

NATO‟nun müdahalesi uluslararası hukuku ihlal etse bile 1244 (1999) sayılı kararın 

meseleyi yeniden meĢru zemine çektiği Ģeklindedir. Sonuç olarak Kosova‟nın 

ayrılmasının kuvvet kullanma yasağının ihlali nedeniyle tanıma yasağının 

kapsamında olmadığı tespiti yapılabilir. Kosova‟da kurulan rejimin Güney 

Rodezya‟da olduğu gibi halkın büyük kısmının iradesinin dıĢında ırkçı bir azınlık 

rejimi olduğu da iddia edilemez. Kosova Cumhuriyeti bütün halkı temsil etme 

iddiasındadır ve halkın büyük kesimi tarafından desteklenmektedir.  

Kosova‟nın ayrılması jus cogens nitelikteki bir kuralı ihlal etmese de 1244 

(1999) sayılı kararın çözüm için öngördüğü koĢulları ihlal ettiği gerekçesiyle 

Güvenlik Konseyi tarafından kınanabilirdi. Ancak Güvenlik Konseyi, üyeleri 

arasındaki görüĢ farklılıkları nedeniyle böyle bir karar kabul edememiĢtir. 

Bağımsızlık bildirisini takiben tanımanın fazlalığı da böyle bir olasılığı ortadan 

kaldırmıĢtır. Zira Güvenlik Konseyi‟nin üç daimi üyesi (ABD, Ġngiltere, Fransa) 

Kosova‟yı tanımıĢtır. Sonuç olarak tanıma yasağı doktrini Kosova‟ya iliĢkin 

uygulama alanı bulamamıĢtır. 

Kosova‟yı tanıyan ancak bu tanımanın olumsuz sonuçlarından kaygılanan bazı 

devletler Kosova‟nın sui generis bir olay olduğunu belirtmiĢ ve diğer olaylar için 

emsal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. ABD DıĢiĢleri Bakanı 

Rice, Kosova‟nın tanınmasına iliĢkin yaptığı açıklamada, Kosova‟nın özel bir olay 

olduğunu ve bugün Dünya‟da mevcut olan hiçbir olaya emsal teĢkil edemeyeceğini 

belirtmiĢtir.
145

 Ancak Kosova‟nın tanınması Worster‟in ifadesiyle “tanımalar 
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savaĢı”nı baĢlatmıĢtır.
146

 Kosova‟nın tanınması uluslararası toplumu devletlerin 

tanınması meselesi hakkında açık bir Ģekilde ikiye bölmüĢ, benzer bir durum birkaç 

ay sonra Gürcistan‟daki olaylar sonrasında tekrarlanmıĢtır.
147

 

Abhazya ve Güney Osetya‟nın tanınması olayı özerk birimlerin ana devletten 

ayrılması bakımından benzerlik taĢısa da Kosova meselesiyle arasında temel bir 

farklılık vardır. Kosova olayında NATO‟nun hukuka aykırı kuvvet kullanımı, 1244 

(1999) sayılı Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi nedeniyle illiyet bağını 

kaybetmiĢtir. Ancak Abhazya ve Güney Osetya olayında söz konusu birimlerin 

ayrılmaları doğrudan Rusya‟nın kuvvet kullanımının sonucudur. Rusya‟nın kuvvet 

kullanımı herhangi bir Güvenlik Konseyi kararına dayanmamaktadır. Bu devletlerin 

oluĢumu uluslararası hukukun emredici bir kuralının ihlali neticesinde 

gerçekleĢtiğinden tanınmaları uluslararası hukuku ihlal etmektedir.      

Uluslararası Adalet Divanı‟nın kararının ardından Kosova‟yı tanımayan 

devletlerin tutumu değiĢmemiĢtir. Öte yandan Divan‟ın kararının ardından geçen bir 

yıllık sürede Kosova‟yı yalnızca sekiz BM üyesi devlet tanımıĢtır.
148

 Bu durum 

Divan‟ın bağımsızlık bildirisini uluslararası hukuka aykırı bulmayan görüĢünün 

Kosova‟nın tanınma meselesini sona erdirmediğini ortaya koymaktadır. Divan 

bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuku ihlal etmediğini tespit etmiĢtir ancak bu 

durum tanımanın hukuka uygun olduğu anlamına gelmez.   
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Russian Federation, August 26, 2008, <http://www.In.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a 

7b43256999005bcbb3/ff61e0682d1506e1c3257523003f9dd6!OpenDocument>, (çevrimiçi), eriĢimi 

tarihi: 30 Temmuz 2011. 
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 Bkz.: <http://www.kosovothanksyou.com/>, (çevrimiçi), eriĢim tarihi: 31 Temmuz 2011. 
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Divan‟ın danıĢma görüĢünün ardından BM Genel Kurulu 9 Eylül 2010 tarihli 

kararıyla Divan‟ın danıĢma görüĢünü kabul etmiĢ ve Avrupa Birliği‟nin taraflar 

arasında diyalog sürecini baĢlatmaya hazır olmasını memnuniyetle karĢıladığını 

belirtmiĢtir.
149

 BM Genel Sekreteri de bu geliĢmenin önemini vurgulamıĢ ve BM‟nin 

bu giriĢime katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmiĢtir.
150

 AB‟nin öncülüğünde 

taraflar arasında baĢlayan diyalog sonucunda 2 Temmuz 2011‟de, nüfus kaydı, 

dolaĢım özgürlüğü ve üniversite ve diğer okul diplomalarının geçerliliği konularında 

üç anlaĢma imzalanmıĢtır.
151

 

Kosova, IMF ve Dünya Bankası
152

 gibi uluslararası örgütlere kabule edilmiĢ 

olsa da öngörülebilir bir gelecekte Rusya‟nın ve Çin‟in vetosu nedeniyle BM üyesi 

olması mümkün görünmemektedir. Dugard‟ın belirttiği gibi, BM üyeliğe kabul 

yoluyla kolektif bir hakemlik görevi üstlenmektedir.
153

 Gerçekten de Eski Yugoslav 

Devletleri‟nin tanınmasındaki karmaĢa nihaî olarak BM üyeliği ile sona ermiĢtir. BM 

üyelerinin yaklaĢık üçte biri tarafından tanınsa da Kosova ihtilaflı tanıma 

meselelerinin nihaî çözümü olarak görülebilecek olan BM üyeliğini henüz elde 

edememiĢtir.  
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SONUÇ 

Bu çalıĢmanın amacı uluslararası tanıma hukukunun siyaset ve hukuku 

dengeleyen görece tutarlı normatif yapısını ortaya koymak ve bu yapının son yirmi 

yıl içinde Yugoslavya‟daki krizle birlikte ne Ģekilde değiĢtiğinin altını çizmektir.  

Uluslararası hukuk devletlerin iradesini üstün tutan pozitivist görüĢün 20. 

yüzyılda üstünlüğünü kaybetmesiyle birlikte mevcut gerçekliği kabul etme eğilimi 

göstermiĢtir. Bu eğilim uluslararası hukuka devlet olma koĢulları ile tanıma 

koĢullarının, etkinliği esas alacak biçimde örtüĢmesi biçiminde yansımıĢtır. Ancak bu 

durum hukuk ihlallerinin meĢruiyet kazanması pahasına gerçekleĢmemiĢtir. Bu 

noktada tanıma yasağı uygulaması uluslararası hukuk ihlallerinin meĢruiyet 

kazanmasını önlemiĢtir.      

Ne var ki uluslararası uygulamada yerleĢmiĢ ve uluslararası siyasetle dengeyi 

sağlamıĢ olan bu tutarlı uygulama Yugoslavya krizinden zararlı çıkmıĢtır. Tanıma 

yasağı uygulaması kuvvet kullanma sonucunda oluĢan birimlere yönelik olarak 

sürdürülürken, ülkesinde etkin kontrolü sağlayamayan Bosna-Hersek ve 

Hırvatistan‟ın tanınması gerçekliğe hukukî değer atfeden geleneksel yapıdan 

uzaklaĢıldığını ortaya koymuĢtur. Öte yandan tanıma için öne sürülen koĢulların 

geleneksel normatif yapının yerini aldığını öne sürmek de hatalıdır. Zira Badinter 

Komisyonu tanımanın etkisinin açıklayıcı olduğunu ifade etmiĢtir ki bu görüĢ, 

uluslararası toplumun Yugoslavya örneğinde öne sürdüğü koĢulların etkinliğin yerini 

aldığı iddiasını geçersiz kılmaktadır. 

Uygulamadaki bu sapma Kosova meselesine de olumsuz biçimde yansımıĢ, 

bağımsızlık bildirisinin ardından uluslararası toplum tanıma konusunda ikiye 

bölünmüĢtür. Mesele Uluslarası Adalet Divanı önüne bağımsızlık bildirisi 

bağlamında taĢınmıĢ, Divan sınırlı bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmasına rağmen, 

uluslararası hukuk bakımından önemli tespitler de yapmıĢtır.  

Divan, toprak bütünlüğü ilkesini devletler arası iliĢkiler alanı ile sınırlamak 

suretiyle self-determinasyon hakkının toprak bütünlüğü ilkesi ile çeliĢtiği yolundaki 

düĢünceleri geçersiz hale getirmiĢtir. Öte yandan Divan Lotus ilkesini uygulamak 
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suretiyle, doktrinde bu ilkeyi ayrılma hakkına uygulayan yazarlarla paralel 

davranmıĢtır. Bu yazarlar (Abi-Saab, Pellet gibi), tıpkı Divan gibi toprak bütünlüğü 

ilkesinin devletler arası iliĢkiler alanı ile sınırlı olduğunu düĢünmüĢ ve ayrılma 

hakkının uluslararası hukuk tarafından yasaklanmadığını belirtmiĢlerdir. Divan‟ın 

yaklaĢımı bu yazarları haklı çıkarmaktadır. Lotus ilkesi ayrılma hakkına uygulandığı 

taktirde uluslararası hukukta ayrılmayı düzenleyen bir hükmün olmaması nedeniyle 

tek taraflı ayrılmanın uluslararası hukuku ihlal etmediği sonucuna ulaĢılır.   

Bu çerçevede Kosova‟ya dönecek olursak genel uluslararası hukuk bakımından 

Kosova‟nın ayrılmasının uluslararası hukuku ihlal etmediği sonucuna ulaĢırız. Ancak 

lex specialis Kosova‟nın ayrılmasını sınırlayan bir yapıdadır. BM Güvenlik 

Konseyi‟nin oluĢturduğu geçici yönetimi, ne Öz-yönetimin Geçici Kurumları‟nın, ne 

de Kosova halkının temsilcilerinin tek taraflı olarak ortadan kaldırma yetkisi yoktur. 

Diğer yandan BM„nin bir organı olan Güvenlik Konseyi‟nin kararıyla oluĢturulan 

Geçici Yönetim‟in bağımsızlık ilanı bir anlamda Güvenlik Konseyi tarafından 

yapılmıĢ bir ilan anlamına gelir ki bu da uluslararası bir örgüt olarak BM‟nin 

uluslararası sorumluluğunu doğurur. Ne var ki Divan‟ın bildirinin yazarlarına iliĢkin 

niyete dayalı tespiti bu sorumluluğun önünü kesmiĢtir.   

Son olarak belirtmek gerekir ki, Kosova ülkesi üzerindeki etkin kontrolü ancak 

uluslararası kurumlar aracılığıyla sağlamaktadır. Bu çerçevede devlet olmanın 

geleneksel koĢullarını karĢılamayan bir birimin tanınması mevcut uluslararası hukuk 

uyarınca erken tanıma ve esas devletin iç iĢlerine müdahale teĢkil eder. Kosova 

kurumlarının yapılanmasına, baĢta AB olmak üzere uluslararası kurumlar aracılığıyla 

destek sürmektedir. Son dönemde Doğu Timor‟da görülen ve Filistin‟de de 

gerçekleĢmesi beklenen uluslararası kurumlar aracılığıyla devlet inĢasının bir örneği 

de Kosova‟da gerçekleĢmektedir. Uluslararası uygulamadaki bu geliĢme uluslararası 

tanıma hukukunu derinden etkileme potaniyeline sahiptir. Topluluklar etkin kontrolü 

uluslararası kurumlar desteğiyle sağlamakta ve bu Ģekilde kurumsal yapılarını 

demokratik bir yapıda oluĢturmaktadırlar. Uluslararası toplum önce devleti tanıyıp 

daha sonra kurumlarını inĢa etmekte ve etkin kontrolü sağlayıncaya kadar denetimini 

sürdürmektedir. Bu geliĢme 21. yüzyılda uluslararası tanıma hukukunun yönünü 

belirleyecek temel etken olacaktır.  
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