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İskoçya’nın Bağımsızlık Referandumu: 
Avrupa’da Yeni Bir Devlet mi Doğuyor?
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GİRİŞ
18 Eylül tarihinde Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülke-
den biri olan İskoçya’da bağımsızlık referandumu yapı-
lacak. Referandumda İskoçya özerk bölgesinde yaşayan 
4,2 milyon seçmen “İskoçya bağımsız olmalı mı?” so-
rusuna cevap verecek. Referandumun yapılmasıyla ilgili 
karar 2012 yılında alınmasına rağmen bu ayın başına 
kadar konu uluslararası kamuoyunun dikkatini çekme-
di. Bunun en önemli nedenlerinden biri Ağustos ayının 
sonuna kadar yapılan kamuoyu araştırmalarında refe-
randumda evet sonucunun çıkmasının çok düşük bir 
ihtimal olarak görülmesiydi. Buna rağmen Eylül ayının 
başında yapılan kamuoyu yoklamalarında bağımsızlık 
taraftarlarının bir anda öne geçmesi hem Londra’da 
alarm zillerinin çalmasına hem de dünya kamuoyunun 
ilgisinin İskoçya’ya yoğunlaşmasına neden oldu.

İskoçya’nın bağımsızlığını kazanmasının uluslara-
rası siyaset açısından birçok sonucu olacaktır. Bağımsız 
bir İskoçya’nın Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkileri, 
bu durumun dünya üzerindeki diğer ayrılıkçı hareket-
ler üzerinde ne gibi etkilerinin olacağı, parçalanmış bir 

Birleşik Krallık’ın AB ve uluslararası sistem içerisinde-
ki yeni konumunun ne olacağı gibi cevabını bekleyen 
birçok soru bulunmaktadır. Bu yazı İskoçya’daki ba-
ğımsızlık hareketinin arka planını, bağımsızlık taraf-
tarlarının ve karşıtlarının argümanlarını ve İskoçya’nın 
bağımsızlık kazanmasının uluslararası siyaset açısın-
dan sonuçlarını analiz edecektir.

İSKOÇ MİLLİYETÇİLİĞİNİN ARKA PLANI
İskoçların kökeni Britanya adasının yerli halkı olan 
Keltlere; İngilizlerin kökeni ise adaya daha sonra göç 
eden Anglo Sakson ve Normanlara dayanmaktadır. 
Adanın yerli halkı ve yeni göç eden kavimler arasın-
da yüzyıllar süren bir mücadele yaşanmıştır. Sonuçta 
1707 yılında İskoçya ve İngiltere Birleşik Krallık adı 
altında birleşmiş ve sonrasında bu birliğe İrlanda da 
katılmıştır. Bu mücadele yükselen milliyetçilik akımla-
rına paralel olarak 20. yüzyılın başında İrlanda’da yeni-
den ortaya çıkmış ve İrlanda’nın bağımsızlığını kazan-
masından sonra Kuzey İrlanda’da 20. yüzyılın sonuna 
kadar devam etmiştir. 

•	 İskoç milliyetçiliğinin arka planında ne var?  

•	 Referandum öncesi bağımsızlık taraftarlarının ve karşıtlarının argümanları nelerdir?

•	 Bağımsız bir İskoçya’nın uluslararası siyaset açısından ne gibi sonuçları olur?
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İskoçya bağımsızlık hareketi ise İrlanda’daki gibi 
silahlı mücadeleden ziyade siyasi mücadeleye yönel-
miştir. Bu bağlamda İskoç Milliyetçi Partisi (SNP) ku-
rulduğu 1934 yılından beri İskoçya’nın bağımsızlığını 
savunmaktadır. SNP Birleşik Krallık genelinde yapılan 
genel seçimlerde uzunca bir dönem varlık göstereme-
miştir. En başarılı olduğu 1974 yılında bile Londra’da-
ki Avam Kamarası’na 11 milletvekili gönderebilmiş-
tir. Buna rağmen SNP özellikle 1980’lerde Margaret 
Thatcher’in liberal politikalarına karşı yürüttüğü etkin 
muhalefet ile adından söz ettirmeyi başarmış ve İskoç 
milliyetçiliğinin ana temsilcisi olmuştur.

İskoçya ile İngiltere’nin birleşmesinden bugüne 
kadar İskoçya’da kimi çevreler tam bağımsızlık talep 
etmişler kimi çevrelerse İskoçya’da özerk bir yöneti-
min var olmasını savunmuşlardır. Bu konu ile ilgili 
kurulan Kilbrondon Komisyonu 1973 yılında yayın-
ladığı raporda İskoçya’da özerk bir yönetimin kurul-
masını desteklemiştir. Konu ile ilgili ilk referandum 
1979 yılında yapılmış ama evet oyları yeterli çoğunlu-
ğa ulaşamadığı için sonuçsuz kalmıştır. Buna rağmen 
İskoçya’daki özerk yönetim yanlıları mücadelelerine 
devam etmişlerdi. Bu mücadele sonucunda İşçi Partisi 
1990’larda İskoçya’ya özerk yönetim verilmesini par-
ti programına dâhil etmiştir. İşçi Partisi’nin Birleşik 
Krallık’ta 1997 yılında yapılan genel seçimleri ezici bir 
çoğunlukla kazanmasından sonra aynı yıl içerisinde 
İskoçya’ya özerklik verilmesi ile ilgili bir referandum 
yapılmıştır. Yapılan referandumdan evet oyu çıkması 
üzerine 1998 yılında çıkarılan “İskoçya Yasası”na göre 
İskoçya’da özerk bir parlamento kurulmasına karar ve-
rilmiştir. Bu parlamento 292 yıl aradan sonra 12 Ma-
yıs 1999 yılında Edinburgh kentinde açılmıştır. Par-
lamentonun SNP Milletvekili Winnie Ewing’in “25 
Mart 1707’de kapanan İskoç Parlamentosu bugün 
tekrar açılmıştır”1 sözleriyle açılması parlamentodaki 
milliyetçi kanadın bu durumu nasıl okuduğuna dair 
bir ipucu vermektedir. Süreç içerisinde parlamento-
nun yetkileri Londra’daki yönetimin çıkardığı birçok 
yeni yasa ile genişlemiştir. 

1. “12 May 1999: Winnie Ewing reconvenes the Scottish Parliament”, 
BBC News, 31 Ekim 2009.

İskoçya’da yapılan 1999 ve 2003 yıllarındaki se-
çimler sonucu İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar bir-
likteliğinde koalisyon hükümetleri kurulmuştur. SNP, 
ilk defa 2007 yılında yapılan seçimlerde birinci parti 
olmuş ve Yeşiller Partisi’nin desteği ile bir azınlık hü-
kümeti kurmuştur. SNP, 2007 yılındaki seçim prog-
ramında 2010 yılında bağımsızlık referandumu yapa-
cağını vadetmiş ama kurulan hükümetin bir azınlık 
hükümeti olması ve Londra’nın muhalefeti nedeniyle 
bu vaadini gerçekleştirememiştir. Bağımsızlık tartış-
malarının yeniden alevlenmesinde en büyük etken 
2011 yılında yapılan seçimlerde SNP’nin 69 millet-
vekili çıkararak tek başına iktidar olması olmuştur. Bu 
sonuç üzerine Londra yönetimi 18 Eylül 2014 tarihin-
de İskoçya’nın bağımsızlığı konusunda bir referandum 
yapılmasını kabul etmiştir.

BAĞIMSIZLIK TARAFTARLARININ VE  
KARŞITLARININ ARGÜMANLARI 
İskoçya’da referandumun yapılacağı kesinleştikten son-
ra SNP liderliğindeki bağımsızlık taraftarları ve karşıt-
ları İskoç halkını ikna etmek üzere geniş kapsamlı bir 
kampanya başlattılar. Bağımsızlık karşıtı “birlikte daha 
iyi” (Better Together) kampanyasını yürüten İngiltere 
İşçi Partisi milletvekili Alistair Darling liderliğindeki 
koalisyon bütün kampanyasının olası bir bağımsızlığın 
olumsuz sonuçları üzerine yoğunlaştırarak negatif bir 
kampanya yürütmektedir. Bu kampanyanın ana strate-
jisi bir felaket senaryosu üzerinden İskoç halkını korku-
tarak referandumda hayır oyu vermelerini sağlamaktır. 
Buna karşın bağımsızlık taraftarı kampanyayı yürüten 
SNP liderliğindeki koalisyon olası bir referandumun 
İskoçya ekonomisine faydaları üzerinde durarak pozitif 
bir kampanya yürütmektedir. SNP lideri Alex Salmond 
liderliğindeki bağımsızlık yanlıları yürüttükleri bu po-
zitif kampanya sayesinde kampanya başında yüzde 34 
civarında olan bağımsızlığı destekleyenlerin oranını Ey-
lül ayının başında yüzde 51 civarına taşıdılar.2

Bağımsızlık referandumu kampanyası sırasında beş 
ana konu etrafında tartışmaların yaşandığı söylenebilir. 

2. Peter Geoghan, “Showdown in Scotland”, Foreign Policy, 8 Eylül 2014.
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Birinci konu İskoçya’nın bağımsızlığı kazanması 
durumunda para biriminin ne olacağı konusudur. Ba-
ğımsızlık yanlıları İskoçya’nın sterlini kullanmaya de-
vem edeceğini iddia etmesine rağmen İngiliz hükümeti 
böyle bir şeyin mümkün olamayacağı konusunda ısrar 
etmektedir. Böyle bir durumda İskoçya’nın Birleşik 
Krallık ile bir anlaşma yapmadan sterlini kullanmaya 
devam etmesi, avro kullanması ya da kendi para birimi-
ni oluşturmak gibi farklı yollara başvurması bekleniyor. 

Tartışmalarda ön plana çıkan ikinci konu ise Ku-
zey Denizi’ndeki petrol ve gaz rezervlerinin geleceğinin 
ne olacağı ile ilgilidir. Bağımsızlık yanlıları bu rezervler-
den elde edilen gelirin onda birini Norveç tarzı bir fon 
oluşturarak sosyal yardımlarda kullanacaklarını söylü-
yorlar. Bağımsızlık karşıtları ise rezervlerin gitgide azal-
dığına dikkat çekerek bu rezervlerin İskoç ekonomisini 
ayakta tutmak için yeterli olmayacağını iddia ediyorlar. 

Üçüncü konuyu sınır kontrolleri ve göç meseleleri 
teşkil etmektedir. SNP, İskoçya’nın yaşlanan nüfusunu 
gerekçe göstererek Birleşik Krallık’ın göçü kısıtlayan 
politikalarının tersine İskoçya’ya olan göçü yüzde 10 
oranında arttırmayı planlıyor. Bölgesel yönetim baş-
kanı Alex Salmond Birleşik Krallık ile İskoçya arasında 
herhangi bir sınır kontrolüne gerek olmadığını iddia 
etse de İngiliz hükümeti sınır kontrol noktaları oluş-
turulacağını açıkladı. Bağımsızlığını kazanan İskoçya 
eğer AB üyesi olursa Şengen bölgesine dâhil olacağın-
dan dolayı, İngiltere ile arasında bir sınır kontrol nok-
tası oluşturmak zorunda kalabilir.

Bağımsızlık referandumu çerçevesinde tartışılan 
dördüncü konu bağımsız bir İskoçya’nın AB üyeliği 
etrafında yaşanmaktadır. Bağımsızlık yanlıları İskoç-
ya’nın AB ile üyelikten çıkmadan müzakereler yürüte-
bileceğini iddia etmektedirler. Bağımsızlık karşıtları ise 
İskoçya’nın bağımsızlığını kazanması durumunda AB 
üyeliğinden çıkacağını ve üyelik için yeniden başvur-
ması gerektiğini iddia etmektedirler. 

Referandum çerçevesinde yapılan tartışmalarda 
beşinci konu ise İskoçya’nın batı sahillerinde bulunan 
HM deniz üstününün geleceği ile alakalıdır. Birleşik 
Krallık’ın nükleer caydırıcılığı için stratejik öneme 
sahip olan bu deniz üssü nükleer başlıklı trident fü-

zelerini taşıyan Vanguard denizaltılarına ev sahipliği 
yapmaktadır. İngiltere bağımsızlık durumunda deniz 
üstünün taşınmayacağını savunurken bağımsızlık ta-
raftarları nükleer silahlardan arındırılmış bir İskoçya’yı 
savunarak bu deniz üssünün 2020 yılında kapatılaca-
ğını vadetmektedirler.3

Yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere İskoç ba-
ğımsızlık referandumu tartışmalarında diğer ayrılıkçı 
hareketlerin aksine dil ve kültür temaları etrafında bir 
tartışma yapılmadı. Kampanya sırasında her iki taraf da 
ekonomik temaları ön plana çıkardılar. Buna rağmen 
seçmenlerin bağımsızlık gibi konularda genelde rasyo-
nel hareket etmedikleri ve seçmenlerin tavrını belirleyen 
ana unsurun milliyetçi duygular olduğu söylenebilir. Bu 
noktada ekonomik argümanların daha çok milliyetçi 
duyguları destekleyici bir rol oynadıkları iddia edilebilir.4

BAĞIMSIZ BİR İSKOÇYA’NIN  
ULUSLARARASI SİYASETE ETKİSİ 
İskoçya’nın bağımsızlığını kazanmasının uluslararası 
siyaset açısından birçok ciddi sonucunun olacağı açık-
tır. Öncelikle İskoçya’nın ayrılmasıyla Birleşik Kral-
lık’ın gayri safi yurtiçi hasılası ve nüfusu yüzde 10, 
toprakları ise yüzde 30 oranında küçülecektir. Bu du-
rumun sterlinin para piyasalarındaki gücünü de olum-
suz etkilemesi beklenmektedir. 

Referandum sonucu İskoçya’nın bağımsızlığını 
kazanması ciddi bir ihtimal olarak belirmesiyle birlik-
te, uluslararası finans çevrelerinde bunun İskoçya’nın 
ekonomisi ve uluslararası piyasalar için sonuçlarının 
ağır olacağı ile ilgili uyarılar gelmeye başlamıştır. Bu 
manada ünlü ekonomist Paul Krugman’ın yazdığı bir 
makaleyle bağımsız bir İskoçya’yı İspanya gibi bir ifla-
sın beklediğini iddia ederek İskoçları hayır oyu verme-
ye çağırması ilgi çekicidir.5

Olası bir bağımsızlık küçülen İngiltere’nin ulus-
lararası siyasetteki ağırlığının ve etkisinin azalması-

3. “Scotland’s Referandum: Questions & Answers”, https://www.scotrefe-
rendum.com/questions-and-answers/ (erişim tarihi: 17 Eylül 2014).

4. Mark Blyth, “It›s Not About the Money: Why Scotland Might Just Say 
Yes to Independence”, Foreign Affairs, 9 Eylül 2014.

5. Paul Krugman, “Scots, What the Heck?”, The New York Times, 7 Eylül 2014.
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na neden olacaktır. Bunun sonucunda birçok ulus-
lararası organizasyonda İngiltere’nin temsil ağırlığı 
tartışma konusu olacaktır. Bunlardan en önemlisi 
İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sonucu oluşmuş 
BM Güvenlik Konseyi üyeliğidir. Etkinliği ve gücü 
azalmış olan İngiltere’nin Güvenlik Konseyi üyeliği 
tartışmaya açılabilir. 

İskoçya’nın ayrılmasıyla Birleşik Krallık AB üye-
si ülkeler içinde nüfus bakımından üçüncü sıradan 
dördüncü sıraya gerileyecektir. Bunun sonucunda 
Avrupa Parlamentosu’nda Birleşik Krallık’a ayrılan 
milletvekili sayısında ve AB bürokrasisi içerisinde İn-
giliz bürokratlarına ayrılan kotaların sayısında düşüş 
yaşanacaktır. Bu durum İngiltere’nin AB içindeki et-
kinliği azalmasına neden olacaktır. AB içinde etkinliği 
azalan bir İngiltere’nin ABD nezdinde stratejik öne-
minin azalacağı açıktır.

İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmasının Kuzey İr-
landa’da sorunlu bir şekilde yürüyen barış sürecine ne-
gatif etkide bulunarak ayrılıkçılığı yeniden alevlendir-
mesi ve Galler bölgesinde özerklik tartışmalarını arttır-
ması mümkündür. Bu durumun Avrupa’daki Katalan, 
Bask, Flaman, Korsika ve güney Tirol bölgelerindeki 
ve dünyanın diğer noktalarındaki ayrılıkçı hareketler 
üzerinde bağımsızlık düşüncelerini teşvik edici bir et-
kisinin olması beklenmektedir. Özellikle İspanya’nın 
muhalefetine rağmen 9 Kasım 2014 tarihinde referan-
dum yapmayı planlayan Katalan özerk yönetiminin 
olası bir İskoç bağımsızlığını kendi argümanlarını güç-
lendirmek adına kullanacakları açıktır. 

İskoçya’nın bağımsızlığını kazanmasının İngilte-
re’de UKIP (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) lider-
liğinde yükselmekte olan İngiliz milliyetçiliğini daha 
da güçlendirmesi beklenebilir. Bu durum sonucunda 
İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 2017’de yap-
mayı planladığı referandumdan ayrılma kararının çık-
ması daha büyük bir olasılık olarak görülmelidir. 

Daha önce de belirtildiği gibi İskoçya’daki ba-
ğımsızlık yanlıları olası bir bağımsızlık durumunda 
İskoçya’nın AB üyeliğinin düşmeyeceğini iddia etmek-
tedirler. Buna rağmen AB Komisyonu Başkanı Barroso 
Şubat 2014’te yaptığı açıklamada İskoçya’nın AB üye-
liğine tekrardan başvurması ve bütün üyelerin onayı-

nı alması gerektiğini belirtmiştir.6 Böyle bir durumda 
kendi ülkelerindeki ayrılıkçı hareketleri cesaretlendir-
memek adına İspanya ve Belçika gibi ülkelerin İskoç-
ya’nın AB üyeliğine onay vermesi zor gözükmektedir. 

Son olarak İskoçya’nın bağımsızlığını kazanması 
durumunda NATO’ya üyelik için yeniden başvurması 
gerekecektir. Böyle bir durumda bütün üyelerin onayı-
na ihtiyaç olduğundan dolayı Birleşik Krallık’ın tutumu 
önemli olacaktır. Daha da önemlisi NATO trident fü-
zelerinin İskoçya’nın batı sahillerinden taşınmamasını 
İskoçya’nın üyeliği için elzem gördüğünü açıklamıştır.7 
Bu durum bağımsızlık yanlılarının İskoçya’nın nükleer 
silahlardan arındırılması politikasıyla çatışmaktadır. 

SONUÇ
18 Eylül’de yapılacak referandumdan nasıl bir sonuç çı-
kacağını kestirmek yapılan kamuoyu araştırmalarında 
her iki tarafında oylarının birbirine çok yakın seyret-
mesinden dolayı çok zor gözükmektedir. Buna rağmen 
hem Birleşik Krallık’taki hem de uluslararası çevreler-
deki bağımsızlık karşıtı tarafın bir felaket senaryosu 
çizerek negatif bir kampanya ile İskoçları “hayır” oyu 
vermeye ikna etmeye çalışmasının beklenmedik sonuç-
ları olabilir. Bu baskı karşısında İskoçların bir kısmının 
evet oyu vermeye yönelmesi ihtimal dâhilindedir. 

Referandumdan hayır sonucu çıksa bile İskoç-
ya’nın özerklik konusunda daha geniş yetkilere ka-
vuşması beklenmektedir. Hâlihazırda Ağustos ayında 
Muhafazakârlar, İşçi Partisi ve Liberaller İskoçya’ya 
daha fazla özerklik verilmesi konusunda görüş birliğine 
vardıklarını açıkladılar.8 Bağımsızlık yanlılarının seçimi 
az bir farkla kaybetmeleri durumunda dahi bu referan-
dumdan güçlü bir şekilde çıkacakları ve gelecekte İngil-
tere’nin ekonomik sorunlarını aşamaması halinde yeni 
bir referandum talebinde bulunmaları beklenebilir. 

İskoçya bağımsızlığını kazanması halinde ise bu 
durumun uluslararası siyaset açısından bir dizi sonu-
cunun olması beklenmektedir:

6. “Scottish independence: Barroso says joining EU would be ‹difficult›”, 
BBC, 16 Şubat 2014.
7. “Nato blow to SNP›s defence plans for independent Scotland”, The Te-
legraph, 15 Ağustos 2013.
8. «Scottish independence: Cameron, Miliband and Clegg sign ‹No› vote 
pledge», BBC News, 16 Eylül 2014.
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İSKOÇYA’NIN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU: AVRUPA’DA YENİ BİR DEVLET Mİ DOĞUYOR?

•	 Öncelikli olarak İskoç bağımsızlığı Birleşik Kral-
lık’taki diğer özerk bölgelerdeki ve Avrupa’daki 
diğer ayrılıkçı hareketler üzerinde domino etkisi 
yapması beklenebilir. 

•	 İskoçya’nın ayrılmasıyla toprak, nüfus ve ekonomik 
güç bakımından küçülen bir İngiltere’nin uluslara-
rası siyasetteki etkisi azalacaktır. AB içerisinde etki-
si azalan bir İngiltere’nin ABD nezdinde stratejik 
değerinde bir azalma olması beklenmelidir. 

•	 İskoçya’nın bağımsızlığını kazanması İngiltere’nin 
savunma politikalarında ciddi değişikliler yapma-

sını gerektirecektir. Özellikle nükleer caydırıcılık 
açısından hayati öneme haiz trident füzelerini ta-
şıyan Vanguard denizaltılarının İskoçya’daki HM 
denizaltı üstünü kullanıp kullanamayacağı hu-
susu hem NATO hem de İngiltere’nin savunma 
planlamaları açısından çok önemli görülmektedir. 

•	 İskoçya’nın bağımsızlığını kazanmasının her ge-
çen gün yükselen İngiliz milliyetçiliğini güçlen-
dirme ihtimali bulunmaktadır. Bu durum İngil-
tere’deki AB karşıtı kanadı güçlendirecek ve İn-
giltere’nin AB’den ayrılma ihtimalini arttıracaktır. 
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