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ÖNSÖZ

Balkanlar, birçok jeostratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel sebepten dolayı Türki-
ye’nin en yakından ilgilendiği bölgelerden biri olmuştur. Türkiye’nin son yıllarda 
gelişen ekonomik ve sosyal dinamikleri ve aktif dış politikası, resmi kurumların, 
iş çevrelerinin ve sivil toplumun Balkanlara yaklaşımına olumlu yansımış, bölge 
ülke ve toplumlarının da birçok alanda Türkiye’yle işbirliğine sıcak bakması saye-
sinde karşılıklı ilişkilerde kayda değer ilerlemeler meydana gelmiştir. 

Öte yandan, Türkiye’de son yıllarda Balkanlar siyasetinin yeterince yakın-
dan takip edilmediği de bir gerçektir. Balkanların 1990’ların sonlarından itibaren 
yakalamış olduğu istikrar ortamı her ne kadar Türkiye’nin bölgeyle olan siyasi, 
ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek için bir fırsat sunsa da stratejik ve 
akademik araştırma çevrelerinde Balkanlara yönelik ilgiyi azaltmış, araştırmacılar 
Ortadoğu gibi gündemi daha hareketli ve tartışmalı olan bölgelere yönelmişlerdir. 
Böylelikle Balkanlardaki güncel siyasi konular üzerine yazılan kitaplar ve medya-
nın bu konulara ayırdığı yer oldukça sınırlı kalmıştır. Türkiye’de Balkanlarla ilgili 
yapılan araştırma ve yayınlar daha çok tarihsel konulara ve bölgesel politikalara 
ilişkin veya tematik içerikli olduğundan, Balkan ülkelerinin güncel iç siyasetlerine 
dair bir kaynak eksikliği söz konusudur. 

Halbuki, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse top-
lumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplo-
matlar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi 
duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç 
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bulunmaktadır. Zira -Yunanistan hariç- çok partili hayata 1990’lı yılların başında 
geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam 
etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu yalnızca siyaset 
dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen her ala-
nına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili herhangi bir alanda bir proje 
veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip 
olmak esastır. Keza, ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe 
dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile ara-
larındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

SETA olarak bu eksikliği bir ölçüde giderebilmek adına, daha önce başka ül-
keler için hazırlamış olduğumuz siyaseti anlama kılavuzlarından Balkanlar için 
de hazırlamaya karar verdik. İlk etapta hazırladığımız bu çalışma, isimleri litera-
türde topluca “Batı Balkanlar” olarak geçen ve Avrupa Birliği’ne üyelik süreçlerini 
henüz tamamlamamış altı ülkeyi (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, 
Makedonya ve Sırbistan) kapsamaktadır. Balkanların geri kalan ülkelerini ise 
bundan sonraki çalışmalarımızda incelemeyi amaçlamaktayız. 

Batı Balkanlardaki siyasi aktörler hakkında biyografik kaynaklar, bölgede 
güncel siyasete ilişkin nitelikli yayınların azlığı ve medyanın büyük ölçüde siyasi 
baskı altında bulunması gibi sebeplerden dolayı eksik ve çelişkili bilgilerle dolu-
dur. Dolayısıyla burada sunduğumuz bilgilerin isabetliliğini mümkün olduğunca 
sağlayabilmek için çalışmamızı dikkatli bir okuma ve değerlendirme süreci için-
de hazırlamaya özen gösterdik. Siyasi aktörlerle ilgili bilgi almak için bölgede ve 
uluslararası alanda yayınlanmış birçok farklı kaynağa müracaat ettik. Bununla 
beraber yazılı kaynaklarla yetinmeyerek Eylül-Kasım 2013 arasında Batı Balkan-
larda geniş kapsamlı bir saha araştırması yürüttük. Bu sürede Arnavutluk (Tiran), 
Bosna-Hersek (Saraybosna, Banja Luka, Mostar), Karadağ (Podgorica, Cetinje, 
Bar), Kosova (Priştine, Prizren, Mitrovica), Makedonya (Üsküp, Kalkandelen) 
ve Sırbistan’da (Belgrad, Vojvodina, Sancak, Preşevo vadisi) 130’a yakın siyasetçi, 
siyasi analist, diplomat, bürokrat, gazeteci ve STK temsilcisi ile mülakatta bulun-
duk. Bizlerle görüşmeyi kabul ederek çalışmamıza yardımcı olan herkese bu vesi-
leyle şükranlarımızı sunarız.

Çalışmamızda ülkeler ortak başlıklar altında incelenmiştir. Her ülke için 
ilk olarak yasama, yürütme ve yargı organlarının ve bellibaşlı kurumlarının 
anayasa ve kanunlarca öngörülen yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra 
ülkenin siyasi gündemini belirleyen önemli meselelere değinilmiş, meselelerin 
arkaplanı ve mevcut durumu ortaya konmuştur. Bu bilgilerin ardından ülke 
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siyasetinde rol oynayan önemli siyasi partilerin tarihçeleri ve programlarında 
öne çıkan noktalar sunulmuş, daha sonra ise ülkenin önemli siyasi şahsiyetlerin 
hayat hikayeleri ve siyasi görüşlerine yer verilmiştir. Bunun ardından toplumda 
öne çıkan ve çoğunlukla siyasetle bağlantılı olduğu bilinen dini yapı hakkın-
da bilgi verilmiştir. Ülkenin önemli basın-yayın kuruluşları ve -varsa- bunla-
rın siyasi aktörlerle ilişkileri incelendikten sonra ülkenin siyasi ve sosyal hayatı 
üzerinde ağırlığı olduğu düşünülen bellibaşlı aydın, işadamı ve diğer toplumsal 
aktörlere yer verilecektir. Böylelikle ülke siyasetinin genel görünümünün geniş 
bir perspektifle sunulması hedeflenmektedir.

Bu çalışmanın hazırlanabilmesi için proje desteği sunan Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ve projenin çeşitli aşamalarında bizden yardım-
larını esirgemeyen Senada Zatagić, Karolina Dejnicka, Tilyana Skender, Gloria 
Shkurti, Juleda Hani, Fatos Dibra, Muhammed Murati, Abdülhamit Yıldırım, Es-
mer Drkenda, Liburn Mustafa, Betül Doğan, Muhammet Koçak, Furkan Şenay ve 
ismini burada sayamadığımız meslektaş ve dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

2008’de bağımsızlığını ilan eden, Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova’nın ele 
alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğ-
rudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-kültürel unsurlar, medya ve iş çevreleri 
hakkında bilgiler yer almaktadır. 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsız-
lığını ilan eden Kosova’nın 110 kadar devlet tarafından tanınmış olduğu halde 
Sırbistan hükümeti tarafından tanınmaması, ülkenin uluslararası toplumla bü-
tünleşmesinin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu sebeple Sırbistan 
ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yürütülen müzakereler bugün ülke 
siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biridir. Diğer önemli konular 
arasında ise devlet mekanizmaların işleyişinin sağlanması, Avrupa-Atlantik ku-
rumlarıyla bütünleşme ve ekonomik kalkınma sayılabilir. Özellikle son yıllarda 
oldukça çetin geçmekte olan partiler arası güç ve iktidar mücadelesi, ülkedeki 
siyasi aktör ve karar alıcıların bu meselelere yönelik yaklaşım ve politikalarını 
da etkilemektedir. Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan ve yerli bir Türk nüfusun 
da yaşamakta olduğu Kosova’nın mevcut iç ve dış siyasetinin iyi anlaşılması için 
ülkenin siyasi yapı ve aktörleri hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç vardır. Ha-
zırlamış olduğumuz bu kitap, Kosova’daki güncel siyasetin ve bunu belirleyen 
aktörlerin ülkemizde daha iyi tanınmasını ve bu ülkeye yönelik yürütülecek ça-
lışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.   

Batı Balkanlardaki altı ülkenin siyasi yapılarının, kurumlarının ve aktörleri-
nin tanınması için temel bir başvuru kaynağı olarak hazırladığımız bu altı ciltlik 



K O S O V A  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

12

çalışmada bölgenin bütün aktörlerine yer vermek mümkün olmadığından bazı 
kişi ve kurumlar ister istemez çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Yine de 
bu ülkelerdeki güncel siyasete ilişkin Türkiye’de yayınlanan ilk toplu ve düzenli 
rehber olma özelliğini taşıyan çalışmamızın Balkanlardaki siyasi hayatın daha iyi 
anlaşılması için yol gösterici olacağını ümit ediyoruz.

Mehmet Uğur Ekinci
Nedim Emin
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GENEL GÖRÜNÜM

•	 Yüzölçümü 10.887 km2. 
•	 Nüfus 2.126.708.
•	 En kalabalık şehir Priştine (200.000).
•	 Nüfus artış hızı yılda yüzde 1. Yaş ortalaması 27.
•	 Nüfusun yüzde 92’si Arnavut.
•	 Resmi diller Arnavutça ve Sırpça. 
•	 İşsizlik yüzde 45 (Resmi rakam; kayıt dışı ekonomi çok büyük).
•	 Avrupa’nın kişi başına düşen gelir bakımından en fakir ülkesi. Nüfusun yak-

laşık yüzde 30’u fakirlik sınırının altında yaşıyor. 
•	 Avrupa’da yaşayan diasporadan gelen paralar GSYİH’nın 5’te birine yakın. 
•	 Para birimi 2002’den beri Euro. Ülke içindeki Sırplar Sırp dinarı kullanıyorlar.
•	 İhracat: Maden, makine. Arnavutluk (yüzde 33), AB (yüzde 30, yüzde 17’si 

İtalya), Sırbistan.
•	 İthâlât: Maden ürünleri, yiyecek-içecek, makine. AB (yüzde 30), Makedonya, 

Sırbistan.
•	 GSYİH (PPP: Mal ve hizmetler ABD fiyatına endeksli): 13.6 milyar dolar 

(dünyada 143.)
•	 Kişi başına: 7.400 dolar (dünyada 136.) 

Dünyanın en genç devletlerinden biri olan Kosova, Balkanların Arnavut nü-
fus bakımından en yoğun olduğu ikinci ülkedir. Sırbistan, Makedonya, Karadağ 
ve Arnavutluk’a sınırı olan Kosova’nın başkenti Priştine’dir. Nüfusu 2.126.708 olan 
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Kosova, küçük bir ülke olmasına rağmen içinde birçok etnik unsur barındırmak-
tadır. Nüfusunun yüzde 92’si Arnavut olan Kosova, bu oran sebebiyle Balkanlarda 
“ikinci Arnavut ülkesi” olarak anılmaktadır. Kosova’da yaşayan diğer etnik unsur-
lar; yüzde 5.3 Sırplar, yüzde 1.6 Boşnak, yüzde 1.5 Türk ve diğer etnik unsurlardır. 
Kosova’nın dini nüfus dağılımı ise yüzde 96 Müslüman, yüzde 2.2 Katolik ve yüz-
de 1.5 Ortodoks’tur.1 Kosova, ekonomik olarak Avrupa’nın en yoksul bölgelerin-

1. “Në Kosovë, myslimanët janë 96 për qind”, Bota Sot, 9 Şubat 2012. 
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den biridir. Kosova’da 2013 verilerine göre, kişi başına düşen milli gelir 7.600$’dır. 
Ülkenin GSYİH’sı 14.11 milyar $’dır. Kosova’da para birimi olarak Euro (Avro) 
kullanılmaktadır. Ülke parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. 

Kosova’da resmi dil Arnavutça ve Sırpça’dır. Türkçe, Boşnakça ve Romca sa-
dece bu etnik grupların nüfus oranlarının yoğun olduğu belediyelerde resmi dil 
olarak kullanılmaktadır.2 Kosova 17 Şubat 2008’de Sırbistan’dan ayrılarak bağım-
sızlığını ilan etmiştir. Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2010’da aldığı tavsiye 
niteliğindeki kararla, uluslararası hukukun genel prensiplerine göre Kosova’nın 
bağımsızlığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 numaralı kararı 
ve anayasal çerçeveyi ihlal etmediğini bildirerek, Kosova’nın bağımsızlığına meş-
ruiyet kazandırmıştır. Kosova bu karardan sonra IMF ve Dünya Bankası’na üye 
olmuştur. Kosova’yı şimdiye kadar 107 ülke tanımıştır. 3

Kosova’da bağımsızlık sonrası ilk parlamento seçimleri 12 Aralık 2010 tari-
hinde gerçekleştirilmiştir. 120 milletvekilinden oluşan Kosova Meclisinde Baş-
bakan Hashim Thaçi’nin Genel Başkanlığını yaptığı Kosova Demokratik Partisi 
(PDK) 34, Kosova Demokratik Birliği (LDK) 27, AB karşıtlığı ile öne çıkan Ve-
tevendosje 14, Kosova’nın Geleceği için İttifak (AAK) 12 ve AKR ise 8 koltuk ka-
zanmıştır. Diğer topluluklara ait partiler ise 25 milletvekilliği kazanırken, Kosova 
Demokratik Türk Partisi (KDTP) Mecliste 3 milletvekili ile temsil edilme hakkına 
sahip olmuştur. PDK; Yeni Kosova İttifakı (AKR), Rugova Listesi ve azınlık par-
tileriyle bir koalisyon hükûmeti kurmuştur. 2014’te yapılan seçimlerde ise PDK 
yüzde 29.15, LDK yüzde 24.44, VV yüzde 12.84, AAK yüzde 9.13, NISMA yüzde 
4.97, AKR yüzde 4.42 oy oranına sahip olmuştur. Azınlık partilerden Sırp listesi 
yüzde 3.96 oy alırken, iki Türk partisinden Kosova Türk Demokrat Partisi kaza-
nan taraf olup yüzde 1.04 oy oranına ulaşmıştır.4

Kosova’nın kaderini etkileyen en önemli meselelerden biri Kosova-Sırbistan 
ilişkileridir. Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan, 2011 yılına kadar Ko-
sova ile üst düzey görüşmeyi kabul etmemiştir. Ancak 2011’de Kosova’nın temsil-
cisi Edita Tahiri ile Sırp temsilci Boris Stefanoviç görüşmeleri başlatmıştır. Daha 
sonra bu görüşmeler Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesinde devam etmiştir. 
Nihai olarak 2012’de iki ülkenin başbakanı ilişkileri normalleştirme adına AB 
Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton arabuluculuğunda görüşmelere başlamıştır. 

2. Kosova Anayasası 5. Madde: Bkz. http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=1,247 
3. Valdet Beqiraj, “Lista e shteteve qe kan pranuar pavarësinë e Kosovës”, Kosova, 04 Temmuz 2014.
4. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqzks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&UnitI-
D=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2
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Bu görüşmeler Nisan 2013’te sonuç vererek, taraflar arasında Brüksel Antlaşması 
imzalanmıştır. 15 maddelik antlaşmada Kosova’da Sırp belediyeler topluluğu oluş-
turulması, dolaşım serbestliği, polisin tek çatı altında “Kosova Polisi” ismiyle ör-
gütlenmesi, hukuk sistemi ve gümrük sisteminin işlevliğinin sağlanması konula-
rında uzlaşma sağlanmıştır. Özellikle antlaşmanın 14. maddesinde, iki ülkenin de 
birbirinin AB sürecini bloke etmeyeceğini taahhüt etmesi kritik bir madde olup, 
iki ülke ilişkilerinin normalleşme çabalarına süreklilik katması hedeflenmiştir.5

Kosova AB üyeliği için şu aşamada Ortaklık Antlaşması (Stabilization and 
Association Agreement-SAA) müzakerelerine başlamıştır. 2014’ün sonunda bu 
antlaşmanın imzalanması beklenmektedir. Bunun yanı sıra Kosova, AB ile vize 
serbestisi anlaşması bulunmayan tek Balkan ülkesidir.

TARİHÇE 
Kosova, tarih boyunca farklı imparatorlukların ve 1389’dan sonra Osmanlı Devle-
ti’nin egemenliği altında kalmış, coğrafi konumu itibarıyla önemli bir ülkedir. Os-
manlı’dan sonra 1912’den itibaren Sırp-Hırvat-Sloven krallığı egemenliğine geçen 
Kosova, Sırp milliyetçiliğinin mitlerinin yoğunlaştığı ülkedir. Aynı ülkede, 1878 
Berlin Kongresi öncesi Prizren’de “Prizren Birliği” ismi ile gizli bir toplantı yapı-

5. Nedim Emin, “Kosova ile Sırbistan Anlaşmasının Perde Arkası”, SETA Atölye, 22 Nisan 2013. 
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lıp, Arnavut milliyetçiliğine kurumsal nitelik kazandırılmıştır. Özellikle Sırp mil-
liyetçiliği, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde diğer Yugoslavya ülkelerinde oldu-
ğu şekliyle farklı ulusları hedef aldığı gibi, Arnavutların taleplerini de agresif bir 
şekilde bastırmaya çalışmıştır. Osmanlı döneminde iskân edilen ve günümüzde 
sayısı epey azalan Türkler de, bu iki milliyetçilik arasında var olmaya çabalamıştır. 

Nüfusunun çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova, 1944’ten sonra 
Tito döneminde eski Yugoslavya’nın iki özerk bölgesinden biri olmuştur. Kosova 
Arnavutları, 1960’ların sonundan beri kendilerine Federe Cumhuriyet statüsü veril-
mesi talep etmelerine rağmen, 1974’te yapılan bir anayasal düzenlemeyle Kosova ve 
Voyvodina’ya genişletilmiş özerklik verilmiştir. Ancak yeni düzenleme Arnavutların 
taleplerini karşılamadığı için, Kosova meselesi 90’lı yıllara kadar gündemdeki sıcak-
lığını korumaya devam etmiştir. 1990’ların başında Yugoslavya çözülme sürecine 
girdiğinde Kosova Arnavutları, federasyon içinde yükselen Sırp milliyetçiliği sebe-
biyle tedirgin olmaya başlamıştır. Öte yandan, diğer Yugoslav ülkelerin federasyon-
dan ayrılması da Arnavutlara yönelen Sırp baskısının artmasına neden olmuştur. 

1980 yılında Tito’nun ölümünün ardından yukarıda değinildiği üzere yük-
selen Sırp milliyetçiliği, Kosovalı Arnavutların bağımsızlık fikrinin daha güçlü 
bir şekilde dile getirilmesine sebep olmuştur. Kosova’daki gelişmelerin kaderini 
etkileyen ve belki de momentum olarak değerlendirilebilecek olay, Miloşeviç’in 
1989’da Kosova ovasında Kosova savaşının 600. yıldönümünde yaptığı milliyet-
çi tonu yüksek ve Yugoslavya’nın içindeki bütün ulusları korkutan konuşmasıdır. 
Miloşeviç, Kosova’nın özerkliğini kaldırarak bu korkuların artmasına ve Kosovalı 
Arnavutların bağımsızlık dışında herhangi bir alternatif düşünmemesine neden 
olmuştur. 1991-1995 arası Bosna-Hersek’te yaşanan etnik soykırım, endişe duyan 
Kosovalılara bağımsızlıktan başka bir seçenek bırakmamıştır.

1998’de Kosovalıları göçe zorlayıp bu sefer farklı bir etnik temizlik yöntemi 
uygulayan Sırpların bu tavırları Bosna-Hersek’te geç kalan uluslararası aktörleri 
harekete geçirmiş ve Kosova’nın bağımsızlığına kadar gidecek sancılı süreç başla-
mıştır. 1999 baharında NATO’nun Sırbistan ve Kosova’daki Sırp ordusuna düzen-
lediği operasyon ile Sırpların Kosova’dan çekilmesini sağlamış ve bölge BM’nin 
denetimi altına alınmıştır. Bu süreçte, 1990’lı yıllardan itibaren önce yurtdışında 
teşkilatlanan ve Kosova’daki bağımsızlık mücadelesinin askeri kanadını temsil 
eden Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) önemli bir rolü olmuştur. Esasında Ko-
sova’nın bağımsızlık ve birleşme dâhil tüm politikaları, Rugova tarafından belir-
lenen “barışçıl” yöntemlerle yürütülmüştür. Fakat Yugoslavya’nın dağılmasından 
itibaren geçen sürede Kosova sorunu ne uluslararasılaştırılabilmiş ne de çözüm-
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lenmiştir. Dayton Anlaşması’nda Kosova’dan bahsedilmemesi bardağı taşıran son 
damla olmuştur. Artık Kosova lideri İbrahim Rugova ve barışçıl politikası taraftar 
kaybetmeye başlayınca UÇK’nın rolü gittikçe artmıştır.6

1998-99’da sıcak çatışmanın yaşandığı Kosova’nın kriz döneminde uluslara-
rası toplum ile yüksek işbirliği düzeyinde olması kaçınılmaz hale gelmiştir. An-
cak bunun için koşullar da elverişli olmuştur. Gerek Kosovalı siyasi temsilciler 
gerek daha sonra doğrudan siyasallaşan UÇK BM ve NATO temsilcileri ile hem 
savaş sırasında hem de sonrasında genel anlamda işbirliği ve uzlaşma zemininde 
buluşmuştur. Bunun yanı sıra, UÇK ve siyasi temsilciler LDK ile birçok konuda 
fikir ayrılığı yaşasalar da, NATO müdahalesi öncesi yapılan nihai görüşmelerde 
uzlaşma halinde olmuştur. Dolayısıyla, bu sayede uluslararası kurumlar ile yapı-
lan müzakerelerde ciddi bir karmaşıklık ve çok seslilik olmamıştır. Öte yandan 
Bosna-Hersek tecrübesinden dolayı, uluslararası camianın Kosova’daki savaş ve 
ardından yaşanan geçiş sürecine destek verme ile müdahale etmesi için siyasi ve 
psikolojik zemin de elverişli hale gelmiştir. 

Bu koşullar altında 24 Mart’ta NATO “Müttefik Güç Harekâtı” ismini verdiği 
operasyonla Belgrad ve Kosova’daki Sırp askeri merkezleri bombalamıştır. 10 Ha-
ziran 1999’a kadar 77 gün süren NATO’nun hava operasyonu, Sırpların çekilmeyi 
kabul etmesi ve NATO’nun “Kosovo Force” isimli kara ordusunun (KFOR) Koso-
va’ya girme emri alması üzerine sona ermiştir. İki gün sonra II. Dünya Savaşı’n-
dan bu yana Avrupa’da gerçekleştirilen en geniş çaplı bir kara harekâtıyla NATO 
birlikleri 12 Haziran’da Kosova’ya girmiş ve Kosova’daki çatışmalar sona ermiştir.

1999’daki NATO müdahalesi ile sona eren çatışmaların ardından yaşanan ge-
çiş sürecinde UÇK’nın siyasi arenaya doğrudan katılması savaş esnasında ve ön-
cesinde Rugova-UÇK geriliminin siyasi bir mücadeleye dönüşmesini sağlamıştır. 
Bu da, bir anlamda savaş sonrası geçiş sürecini yaşayan bir ülkede mücadelenin 
siyasi kurumlar içinde kalmasını sağlamıştır. UÇK’nın bildirilerine bakıldığında, 
örgütün esas amacının hiçbir zaman iktidara gelmek olmadığı, herkesin arzula-
dığı özgürlüğe kavuşmak ve demokratik bir sistem kurmak olduğu belirtilse de 
bunun böyle olmadığı daha sonra anlaşılmıştır.7 

Sırp Ordusu ve UÇK arasındaki çatışma cephe mücadelesi veya gerilla müca-
delesi boyutunda olmamıştır. Arnavutlar ile Sırp güçleri arasında asimetrik bir savaş 
yaşanmıştır. Sırplar saldırılarını siviller üzerinde de yoğunlaştırmıştır. Bunun üzeri-
ne Batı artık Kosova’da bir insan hakları ihlali sorunundan daha çok tüm bölgeyi et-

6. Armend R. Bekaj, The KLA and the Kosovo War, (Berghof Conflict Research, Berlin: 2010), s. 17-27
7. Tim Judah, “The Kosovo Liberation Army”, Perceptions, (2000), Eylül-Ekim, s. 74-77
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kileyebilecek bir iç savaş yaşandığını kabul ederek, sorunla ilgilenmeye başlamıştır. 
Çatışmalar UÇK ile Sırplar arasında daha çok Arnavutluk-Kosova sınır böl-

gelerinde meydana gelmiştir. Yani NATO hava operasyonundan önce, UÇK’yı 
kara kuvveti olarak kullanarak, ön cepheye sürmüştür. UÇK’nın saldırılarına 
Miloseviç kat kat fazlasıyla misillemede bulunurken, UÇK’nın yuvalandığından 
şüphelenilen her yer Sırplar tarafından basılmış ve korkunç katliamlar yapılarak 
Arnavut nüfusun yok edilmesi yoluna gidilmiştir. En önemli çatışmalar ise ha-
rekât esnasında gerçekleştirilmiştir. 

1999’da imzalanan Rambouillet Antlaşması’nda Sırplar ile Kosova arasında 
umut verici müzakereler olsa da, Sırpların Kosova’da sivil Arnavutları göçe zorla-
ması sonucu uluslararası toplum müdahale yanlısı bir tavır sergilemek konusunda 
daha fazla ikna olmuştur. 

NATO’nun Sırbistan’a BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararını esas ala-
rak müdahale etmesinin ardından, Sırplar Kosova’dan çekilmek zorunda kalmış-
tır. Bunun ardından da Kosova’ya giren NATO askeri, KFOR ismiyle güvenliği 
sağladıktan sonra Kosova, UNMİK denilen BM’nin geçici idaresine geçmiş, son-
rasında ise AB de bu idarenin bir bölümüne dâhil edilmiştir. Bu süreçten sonra 
Kosova’nın bağımsızlık süreci fiilen başlamıştır. Ancak 2000’den itibaren Sırplarla 
yürütülen müzakerelerde herhangi bir mesafe kat edilememesi sonucunda, Ko-
sova Sırpların uzlaşmaz tavırlarına kızan uluslararası toplumun desteğini alıp ba-
ğımsızlığını ilan etmesinin yolunu açmıştır. 

Bu gelişmelerin hemen ardından Kosova kamuoyunda bağımsızlık beklenti-
leri oluşurken, diğer taraftan UNMİK ve AB, kurumsal anlamda Kosova’nın buna 
hazır olmadığını düşünmüştür. Ancak dönemin BM Genel Sekreteri eski Finlan-
diya Başbakanı Martti Ahtisari’nin planı bir anda devreye girmiş ve resmi olarak 
da Kosova’nın bağımsızlığına yolu açılmıştır. 

Ahtisaari’nin planında yer alan “Kosova’nın başka bir ülke ile birleşip bölün-
meyeceği” ilkelerini esas alarak hareket eden Kosova, 17 Şubat 2008’de bağımsız-
lığını ilan etmiştir. Bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler Türkiye, ABD ve Arnavutluk 
olmuştur. Daha sonra BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyelerinden İngiltere 
ve Fransa da Kosova’nın bağımsızlığını tanırken, IMF ve Dünya Bankası gibi ulus-
lararası kurumlara bağımsız bir ülke olarak katılmıştır. Ancak Kosova’nın bağım-
sızlığı –halen- Çin ve Rusya’nın vetosuna takılmaktadır. Ayrıca 2012’de başlatılan 
Priştine-Belgrad müzakereleri Nisan 2013’te antlaşma ile sona erse de, Sırbistan’ın 
kısa vadede Kosova’nın bağımsızlığını tanıması mümkün görünmemekte ve bu 
bağımsızlığın ilanının ardından Kosova’nın tanınma sürecinin tamamlanmasının 
uzun süreceği tahmin edilmektedir.
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SİYASİ YAPI VE KURUMLAR

Kosova Anayasası’na göre Kosova Cumhuriyeti bağımsız, egemen, demokratik, 
üniter ve bölünmezdir.8 Kosova Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yöne-
tilmektedir. Yasama yetkisi Kosova Meclisindedir. Kosova Cumhurbaşkanı toplu-
mun birliğini temsil eder ve ülkenin hem içerde hem dışarıda meşru temsilcisidir. 
Kosova Cumhurbaşkanı aynı zamanda anayasa ile belirlenen demokratik işleyişin 
garantörüdür. Kosova Hükûmeti ise ülkenin yürütme erkini oluşturur.9 Kosova 
Cumhurbaşkanı Kosova Meclisi tarafından seçilir. Kapalı oylama ile seçilen cum-
hurbaşkanının seçimi için milletvekili oylarının 2/3 çoğunluğu şarttır. Eğer 2 oyla-
manın ardından bu çoğunluk elde edilemezse, oy çokluğu ile cumhurbaşkanı seçilir. 

YASAMA ORGANI VE GENEL SEÇİMLER
Kosova’daki yasama organı Kosova Meclisidir. Meclis ilk kez 2001 yılında BM’nin 
girişimiyle kurulmuştur. 2008 yılında kazanılan bağımsızlığın ardından ilan edilen 
anayasa ile Kosova yeni parlamentosuna kavuşmuştur. Kosova Meclisi 120 milletve-
kilinden oluşmaktadır. Milletvekilleri halk tarafından seçilir. Bu 120 milletvekilinin 
100’ü doğrudan seçimle parlamentoda sandalye sahibi olurken, 120 sandalyenin 20’si 
azınlıklara ayrılmıştır. Buna göre, parlamentoda azınlık statüsünde 10 Sırp, 4 Roma, 
Aşkali ve Mısırlı, 3 Boşnak, Karadağlı, Hırvat ve Macar, 2 Türk ve 1 Goralı milletveki-

8. Kosova Anayasası Madde 1. 
9. Kosova Anayasası Maddde 4. 
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li bulunmaktadır. Ancak azınlıklar garanti altına alınan milletvekili sayısının üstünde 
milletvekili de çıkartabilir. Azınlıkların milletvekili sayısı anayasal olarak sağlanması 
taahhüt edilen sayının altında kalırsa bu hüküm devreye girmektedir.

Kosova’da milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılmaktadır. Kosova Meclisinin 
kanun yapma, anayasal değişiklikleri yapma ve yine anayasa ile belirlenen yet-
kileri vardır. Kosova Meclis Başkanı ve 5 Başkan Yardımcısı parlamento içinde 
milletvekillerin oy çokluğu ile seçilir.10

Parlamento; sağlık, gençlik ve ticaret gibi 19 komisyon ile çalışmalarını sürdür-
mektedir. Bağımsızlığın ardından 2010 senesinde yapılan ilk seçimlerde parlamen-
toda 34 sandalye sahibi olan Demokratik Kosova Partisi (PDK) birincilikle çıkmış-
tır. 2014 Genel Seçimlerinde ise PDK 37 milletvekili sandalyesine sahip olurken, 
LDK 30, VV 16, AAK 11, NİSMA 6 milletvekili ile parlamentoda temsil edilecektir. 
Türkler ve diğer azınlıklar ise 20 milletvekili ile parlamentoda temsil edilmektedir. 

YÜRÜTME ORGANLARI
Kosova’da yürütme organını, halk tarafından seçilen ve Cumhurbaşkanın onayla-
dığı Bakanlar Kurulu oluşturmaktadır. Bakanlar kuruluna Başbakan başkanlık et-
mektedir. Yürütme erki olarak hükûmet, Meclis tarafından belirlenen kanunların 
ve politikaların anayasaya uygun olarak uygulanmasından sorumludur. 

Tüm parlamenter demokrasilerde olduğu gibi Kosova Hükûmeti de başba-
kan, başbakan yardımcıları ve bakanlardan oluşmaktadır. Kosova Hükûmetinin iç 
ve dış politika konularında politika üretmek ve bu politikaları yürütmek, ülkenin 
ekonomik gelişimini sağlamak, kanun tasarıları sunmak, kanunların uygulanması 
için yasal düzenlemeler yapmak, bütçe önerisinde bulunmak, Kosova’daki idari 
organları yönetmek ve denetlemek, kamu kurumlarını yönetmek ve denetlemek, 
Kosova büyükelçilerinin atamasının yapılması için cumhurbaşkanlığına öneride 
bulunmak ve anayasal değişiklik teklifleri yapmak gibi yetkileri vardır. 

Kosova Başbakanı ise, hükûmetin başı olarak hükûmeti temsil eder ve yönetir. 
Meclisin onayına sunmadan bakanları seçer. Kosova polisinin istihbarat müdürü-
nü atar, Cumhurbaşkanı ile birlikte istihbarat şefini atar ve dış politika konusun-
da belirlenen politikaların uygulanması noktasında Cumhurbaşkanı ile istişarede 
bulunur.11 Kosova hükûmetinde en az 1 Sırp ve 1 diğer azınlıklardan olan 2 bakan 
yer almak zorundadır. Bunun yanı sıra en az 2 Sırp ve 2 diğer azınlıklardan bakan 
yardımcısının da hükûmette yer alması anayasanın garantisi altındadır. 

10. Kosova Anayasası Madde 67. 
11. Kosova Anayasası Madde 94. 
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En son 2010 yılında yapılan seçimlerin ardından başbakan olan Hashim Tha-
çi, yürütme organının da başı konumundadır. Çeşitli milletlerden milletvekilleri-
nin görev aldığı bakanlar kurulunda Mahir Yağcılar adlı Türk kökenli bir bakan 
da bulunmaktadır.

YARGI
Kosova’da yargı, mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Mahkemeler anayasa ve kanun-
lara göre hareket etmektedir. Kosova’daki en üst yargı organı Yüksek Mahkemedir. 
Yüksek Mahkeme Başkanı; yüksek mahkeme üyeleri arasından 7 yıllık bir görev sü-
resi ile Kosova Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ancak bu isim Kosova Cumhur-
başkanı’na Kosova Yargı Konseyi tarafından önerilir. Bunun yanı sıra, Kosova’daki 
bütün hâkimlerin ataması da Kosova Yargı Konseyi önerisi ile Kosova Cumhurbaş-
kanı tarafından yapılır. Hem Yüksek Mahkeme üyeleri hem de hâkim sayısının en az 
yüzde 15’i azınlıklardan olmak durumundadır. Kosova’daki hâkimlerin görev süresi 
3 yıldır. Kosova Yargı Konseyi ise Kosova yargı sisteminin bağımsızlığını ve tarafsız-
lığını koruyan bağımsız bir kurumdur. Bu kurumun 13 üyesi vardır ve görev süresi 
5 yıldır. Bu üyelerden 5’i konseyin kendi içinden seçtiği üyelerdir. 4 üyeyi Kosova 
Meclisi seçer, bu 4 üyenin en az 2’si hâkim ve 1’i de Kosova Avukatlar Odası üyesi 
olmak zorundadır. Bunun yanı sıra, 2 üye Sırp azınlık ve 2 üye de diğer azınlıklara 
mensup olmak durumundadır. Diğer yandan, Kosova yargı sisteminde Cumhuri-
yet Savcılığı da yer almaktadır. Başsavcı; Cumhurbaşkanı tarafından Kosova Savcılar 
Konseyi’nin önerisiyle atanır. Savcılar Konseyi de Kosova yargı sisteminde yer alan 
bağımsız bir kurumdur. Bütün bu kurumları tamamlayan yargı kurumu ise Kosova 
Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi, ülkede anayasanın çiğnendiği durum-
larda devreye girmektedir ve anayasa ile belirlenen görev ve yetkileri vardır. Anayasa 
Mahkemesi’nin 9 üyesi bulunmaktadır. Kosova Cumhurbaşkanı tarafından Meclisin 
önerisiyle atanır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 9 yıldır ve sadece 1 
dönem görev yapabilirler. Anayasa Mahkemesi Başkanı ise mahkeme üyeleri tarafın-
dan 3 yıllığına seçilir, başkanın sadece bir kez seçilme hakkı vardır.

ULUSAL GÜVENLİK KURUMLARI
Kosova ulusal güvenlik kurumlarının en üst mercii Kosova Ulusal Güvenlik Ku-
rulu’dur. Bu kuruma Kosova Başbakanı başkanlık eder. Ancak Kosova Cumhur-
başkanı, güvenlik kurulu ile toplantı yapma talebinde bulunabilir. Ulusal Güven-
lik Kurulu; Kosova Cumhurbaşkanı ve uluslararası otoriteler ile yakın işbirliği 
içinde bulunmaktadır. 
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Kosova’nın iç güvenliğinden sorumlu kurum ise polis teşkilatıdır. Polis; kamu 
düzenini korumak ve ülke içinde güvenliği sağlamakla mükelleftir. Aynı zaman-
da Kosova’daki etnik çeşitliliği de yansıtmaktadır. Kosova polis teşkilatının şefini 
başbakan tayin eder. Teşkilatın kadrosu kanun ile belirlenen çerçevede azınlıklara 
da yer vermek durumundadır. 

Kosova istihbarat ihtiyacını ise Kosova İstihbarat Ajansı sağlamaktadır. Bu 
kurumun görevi; Kosova güvenliğini tehdit eden olayları araştırmak, izlemek ve 
tespit etmektir. Bu kurumdaki görevliler tarafsız olmak ve bütün etnik unsurları 
temsil etmek durumundadır. İstihbaratın denetiminden sorumlu olan kurum Ko-
sova Meclisidir. Kosova Başbakanı istihbarat kurumunun şefi ve diğer üst düzey 
yöneticilerini atarken, Cumhurbaşkanı ile istişare eder. İstihbarat teşkilatı hem 
Kosova Başbakanı hem de Cumhurbaşkanı’na aynı düzeyde bilgi vermekle mü-
kelleftir. Kosova’nın güvenliğini sağlayan kurumlar –halen- AB tarafından destek-
lenmektedir. EULEX’in görev süresinin Haziran 2016’ya kadar uzatılması ve bu 
süre zarfında EULEX’in yapısal olarak küçültülmüş halde savaş suçları, yolsuzluk 
ve örgütlü suçlara ilişkin davalara bakmaya devam etmesi yönünde, AB makam-
ları ile Kosova makamları arasında anlaşmaya varılmıştır.

İleride Kosova Ordusu’na dönüşecek Kosova Güvenlik Gücü ise 2009 yı-
lında oluşturulmuştur. Kökeni UÇK’ya dayanan Güvenlik Gücü, NATO’ya bağlı 
KFOR’un himayesinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkenin yar-
dımları ile Kosova’nın askeri gücü olarak görev yapmaktadır. 1999 yılında Sırpla-
rın Kosova işgalinin bitmesinin ardından kurulan polis gücü ise yine uluslararası 
yardımlar ile zamanla gelişerek şimdiki gücüne ulaşmıştır.

YEREL YÖNETİMLER
Kosova’da idari organizasyon, Kosova’daki Birleşmiş Milletler Geçici Yönetim Mis-
yonu’nun (UNMIK) 27 Temmuz 2000 yılında ilan edilen 2000/43 numaralı kararına 
göre düzenlenmiştir. Bu karara göre, Kosova’da yerel yönetimlerin temel birimleri 
belediyelerdir ve Kosova’da 30 belediye bulunmaktadır. Buna göre her belediyenin 
kendi kapsadığı bölgesi vardır ve kendi yönetmelikleri ile idare edilmektedirler.12 

Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 2008’de yürürlüğe giren 
Kosova Anayasası’na göre, belediyeler hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Buna göre, yerel yönetimlerin merkezî yönetimden farklı bir idari kapsamı vardır. 

12. UNMIK resmi sitesi. http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2000regs/
RA2000_43.htm 
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Belediyeler, etnik ve dini ayrım yapmaksızın sınırları içindeki tüm vatandaşların 
haklarını korumakla mükelleftir. Belediyeler kapsadığı toplulukların etnik, kültü-
rel, dini ve dilsel kimliklerini korumak ve onları yaşatmalarına olanak sağlamakla 
yükümlüdür; tüm etnik unsurlara karşı kapsamı kanunla belirlenen belediye hiz-
metlerini yapmakla sorumludur. Kosova’da belediyelerin organizasyonu ve işleyi-
şi, Avrupa’nın “Yerel Özyönetim Şartı”na göre belirlenmiştir.13

13. Kosova Anayasası Madde 123. 
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GÜNCEL SİYASETİ 
BELİRLEYEN ÖNEMLİ 

MESELELER

SIRBİSTAN İLE DİYALOG SÜRECİ 
1999’daki NATO müdahalesinin ardından Kosova’nın Sırbistan’dan kopuşu ile 
birlikte, bu iki ülke yakın döneme kadar ilişki kurmamıştır. 1999’daki Kosova sa-
vaşı esnasında Sırplar, uluslararası müdahale ile durdurulmaları sonucu güvenlik 
güçlerini Kosova’dan çekmek zorunda kalmış ve Kosova ile yönetim düzeyinde bir 
ilişkileri kalmamıştır. Ancak bu sürecin ardından Kosova’nın statüsü hâlâ sorun 
olmaya devam etmiş ve Sırbistan Kosova’yı hiçbir şekilde tanımayacağını beyan 
etmiştir. Zira Sırbistan’a göre, Kosova Sırbistan’ın bir güney eyaletidir ve Sırbistan 
yönetimi içerisinde kalması gerekmektedir. Ancak 2008’de Kosova’nın tek taraflı 
bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte bu ilişkiler daha farklı bir hâl almıştır. Önce 
Kosova’nın bağımsızlığına şiddetle tepki gösteren Sırbistan bu meseleyi Uluslara-
rası Adalet Divanı’na taşımıştır. Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova’nın bağım-
sızlığının uluslararası hukuka uygun olduğuna karar vermesi Sırp tarafına geri 
adım attırmıştır. Bundan sonra Sırbistan özellikle AB’nin baskılarıyla Priştine ile 
diyalog için ilk adımlarını atmaya başlamıştır. 

2008’den sonra Kosova ile Sırbistan ilk temaslarını AB’nin arabuluculu-
ğunda 2011 yılında gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerde Kosova’nın statüsü 
ele alınırken, asıl hedeflenen, Kosova ile Sırbistan arasında işbirliği yapılacak 
konuların hayata geçirilmesi olmuştur. Bu şekilde tarafların uzlaşması için en 
azından uygun bir zemin hazırlanması, dolayısıyla ilişkilerin normalleştirilmesi 
amaçlanmıştır.14 İki ülkenin birer temsilci gönderdiği bu müzakere süreci baş-

14. Report: Serbia and Kosovo: The Path to Normalization, (International Crises Group, Belgium: 2013) s. 2-4.
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ladığında sadece bölgesel işbirliği, dolaşım serbestliği ve bazı hukuki sorunlar 
ele alınmıştır. Daha sonra diğer detaylı konuların da ele alındığı ve 7 tur süren 
bu görüşmeler, Belgrad–Priştine ilişkilerinin başlangıcı açısından önemli bir rol 
oynamıştır. Ancak bu müzakerelerin beklenen etkiyi yapmaması sebebiyle yeni 
bir diyalog sürecine ihtiyaç duyulmuştur. 

2012’ye gelindiğinde Sırbistan’da önemli iç siyasi gelişmeler yaşanmış, milli-
yetçi kökenli Sırp İlerlemeci Partisi (Srpska Napredna Stranka, SNS) ile Sırp Sos-
yalist Partisi’nin (Socijalistička partija Srbije, SPS) koalisyona gitmesiyle Demok-
rat Parti (Demokratska Stranka, DS) iktidarı sona ermiş, bununla beraber SNS’nin 
kurucusu Tomislav Nikoliç’in Cumhurbaşkanı seçilmesi Sırbistan’daki siyasi arit-
metiği değiştirmiştir.15 Kosova’da ise Hashim Thaçi iktidarını bir nevi konsolide 
etmiş, ancak başbakan olma hevesinde olan eski UÇK komutanlarından Ramush 
Haradinaj’ın Lahey’deki mahkemeden beraat ederek ülkeye geri dönmesi olumlu 
karşılanmamıştır. Diyalog sürecine karşı çıkmakla bilinen Kendin Karar Ver Hare-
keti’nin (Levizja Vetevendosja, VV) popülerliğini gittikçe artırması, kamuoyunun 
diyalog sürecine direnç göstermesine neden olmuştur. Ancak bu değişen siyasi 
ortama rağmen ABD’nin hem Sırbistan hem Kosova taraflarına baskı uygulaması, 
özellikle AB’nin devreye girip diyalog süreci konusunda ısrar etmesi ile süreç yeni 
bir aşamaya girmiştir. 

Eylül 2012’de AB temsilcisi Catherine Ashton’un Kosova Başbakanı Hashim 
Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ile New York’ta görüşme-
si16 yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bunun ardından, Ekim ayında Thaçi 
ve Dönemin Sırbistan Başbakanı Daçiç uzun sürecek bir müzakere maratonu-
na girmiştir.17 Yaklaşık 8 ay süren bu görüşmelerin sonunda Sırbistan ile Kosova, 
19 Nisan 2013’te bir mutabakat imzalamıştır. Görüşmeler AB Yüksek Temsilcisi 
Catherine Ashton’ın ısrarlı arabuluculuğunda yürütülürken, müzakerelerin ancak 
onuncu turunda mutabakata varılmıştır.18 15 maddelik anlaşmadaki çoğu madde 
Kosova’daki Sırp nüfusun haklarını garanti altına alan prensipleri içermektedir. 
Bu prensiplere göre, Mitrovitsa’nın kuzeyi ve Sırpların çoğunlukta olduğu diğer 
belediyelere kendi kendini yönetecek şekilde geniş haklar tanınmıştır.19 Antlaşma 

15. “Kdo je Tomislav Nikolić?”, MLADINA, 22 Mayıs 2012.
16. Bu görüşmenin ayrı ayrı ya da Ashton, Nikoliç ve Thaçi’nin arasında aynı anda yapılıp yapılmadığına dair 
farklı spekülasyonlar yapılmıştır. “Thaçi dhe Nikolic takohen në New York”, Albeu, 13 Eylül 2012.
17. “Takimi i parë Thaçi – Daçiç në Bruksel”, INA, 19 Ekim 2012.
18. Nedim Emin, Kosova ile Sırbistan Anlaşmasının Perde Arkası, SETA Atölye, 22 Nisan 2013. 
19. Antlaşma metni için bkz. http://www.rferl.org/content/text-leaked-copy-serbia-kosovo-agreement-brus-
sels/24963542.html 
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esasınca çoğunluktaki Sırp Belediyeler Birliği (Association/Community of Serb 
Majority Municipalities in Kosovo) Kosova’daki Sırpların yerel yönetim, yargı, 
güvenlik20 ve diğer ekonomik yapılanmalarını idare edecek en üst mercii olması-
nı öngörmüştür. Anlaşmanın kilit noktalarından bir diğeri de Kosovalı Sırpların 
Priştine’ye bağlı hareket etmek zorunda kalacak olmasıdır. Buna göre, Kosova’da-
ki tüm Sırp kurumlarının Kosova Anayasası ile uyumlu olup, Kosova’ya entegre 
bir şekilde işlemesi öngörülmüştür. Ayrıca metne göre, iki ülke de birbirinin AB 
sürecini bloke etmeyecek şekilde (14. madde) tutumlar sergileyeceğini taahhüt 
ederken, antlaşmanın uygulanması için AB’nin yardımıyla iki ülke tarafından bir 
komisyon kurulması planlanmıştır (15. madde).

Müzakerelerin antlaşma ile sona ermesinin ardından Avrupa Konseyi, Sır-
bistan’a AB adaylık statüsü vererek üyelik müzakerelerini başlatma kararı almış 
ve bir nevi Sırbistan’ı ödüllendirmiştir. Kosova ise ‘ortaklık antlaşması’ için müza-
kerelere başlangıç ile ödüllendirilmiştir. Şu aşamada, Kosova ile Sırbistan arasın-
da imzalanan antlaşma beklenen düzeyde olmasa da, ilişkilerin normalleşmesine 
katkı sağlamıştır. Ancak uygulama süresi konusunda sürecin ucunun açık olması 
diyaloğu negatif etkilemiştir.21

Priştine ile Belgrad’ın diyalog süreci halen devam eden bir süreçtir. Ancak 
Sırbistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayacağını vurgulaması22, 
bu diyalog sürecinin nihai hedefine ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Zira Kosova, 
müzakere sürecinin Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesini ve ardından da kendi 
bağımsızlığının tanınmasını sağlayacağını beklemektedir. Kosova Hükûmeti bu 
konudaki kararlığını Marti Ahtisaari’nin planındaki çoğu maddeyi anayasa uyar-
layarak göstermiştir.23 Bu konuda elinden geleni yapan Kosova, bağımsızlığını ta-
nıyan devletlerin sayısının artması ve nihai olarak BM tarafından kabul edilmesi 
noktasında uluslararası camiadan destek beklemektedir. Bunun yanı sıra, Koso-
va’nın Belgrad ile müzakerelerinde önemsediği bir diğer önemli konu ise Sırbistan 
ile sınırın netleşmesi ve kuzey bölgesinin Kosova’ya entegre olmasıdır.24 Kosova 
Hükûmeti, şehir nüfusunun önemli bir kısmını Sırpların oluşturduğu Mitrovit-
sa’nın Sırbistan yerine Kosova Anayasası’na bağlı kalmasını talep etmektedir. 

20. Gordana Andric, “Serb to Run Police in North Kosovo”, Balkan Insight, 06 Aralık 2013..
21. “Mustafa: Do të ketë afatizim të dialogut me Serbinë”, Telegrafi, 17 Haziran 2014.
22. Bu tavır Sırbistan’ın kırmızı çizgisini ifade etmektedir. Bu hususta Sırp liderlerin açıklamaları için bkz. “Vučić 
neće priznati Kosovo”, Radio-televizija Srbije-RTS, 13 Haziran 2014.; “Nikolić: Nikada nećemo priznati Kosovo”, 
Telegraf.rs, 14 Haziran 2014.
23. Bekim Shehu, “Kosova shumë pranë pavarësisë së vërtetë”, Deutsche Welle, 20 Ağustos 2012.
24. Serbia and Kosovo: The Path to Normalisation, International Crises Group (2013), s. 14-17.
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Kosova ile Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesi bölge istikrarı adına olduk-
ça önemlidir. AB üyelik hedefinin iki ülkenin de ortak hedefi olması normalleş-
menin yaşanması adına umut vericidir. Normalleşme iki ülkede siyasi istikrarın 
sağlanmasına katkı sağlamasından ziyade küçülen pazarların da genişlemesine ve 
iki ülkedeki ekonominin nefes almasına neden olacaktır. Priştine-Belgrad ilişki-
lerinin normalleşmesinin aynı zamanda iki ülkedeki lider profilinin değişmesine 
neden olma ihtimali vardır. Zira bu sorunlar iki ülkede de milliyetçiliği beslemek-
te ve milliyetçi liderlerin revaçta olmasına neden olmaktadır.25 

KUZEY MİTROVİTSA VE SIRPLARIN DURUMU
Kosova’nın kuzeyinde konumlanan Mitrovitsa, Kosova’nın kaderini etkileyen en 
önemli şehirlerin başında gelmektedir. İbra nehrinin ikiye ayırdığı Mitrovitsa, 
Kosova ile Sırbistan’ın en büyük gerilim hattını temsil etmektedir. Şehrin toplam 
nüfusu 100 bine yaklaşırken, demografik dağılım İbra nehrinin kuzey ve güne-
yine göre şekillenmektedir. Şehrin kuzeyinde yaklaşık olarak 15.000 Sırp, 3.000 
Arnavut, 2.000 Boşnak, 600 Türk ve 500 Roman’ın yaşadığı tahmin edilmektedir.26 
Güneyde ise nüfusun büyük çoğunluğunu Arnavutlar oluşturmaktadır. 

Savaş esnasında ve savaştan sonra Mitrovitsa bir anlamda Kosova’da istikra-
rın sigortası haline gelmiştir. Sırbistan Mitrovitsa’dan elini çekmemiş ve oradaki 
Sırplarla yakından ilgilenmiştir. Oysa Mitrovitsa’nın tamamı savaştan sonra Ko-
sova’nın sınırları içerisinde kalmıştır. Bu gerilim sebebiyle şehirden birçok Müslü-
man da göç etmiştir. Ancak savaştan sonra Mitrovitsa’da demografik oranlar biraz 
değişmiştir. Müslümanlar şehre geri dönmüş, Sırplar ise kuzeyde yoğunlaşmıştır. 
Ancak birçok tartışmaya neden olmasına rağmen genelde ayrılıkçı tavırlar takı-
nan Mitrovitsalı Sırpların durumu halen çözüme kavuşturulabilmiş değildir. 

İbra nehrinin kuzeyinde kalan Sırpların durumunun belirsizliği ülkedeki ge-
rilim potansiyelini diri tutmaktadır. Priştine-Belgrad müzakerelerinin belki de en 
önemli unsuru olan Mitrovitsalı Sırpların, resmî olarak Sırbistan-Kosova müza-
kerelerine genelde katılmaması ve boykot etmesi dikkat çekmektedir. Oysa müza-
kere masasında Sırbistan tarafının ana meselesi Mitrovitsa’daki Sırpların sorunları 
ve onların durumudur. Belgrad-Priştine hattının diyalog süreci en fazla kuzeydeki 
yerel halkı etkilemektedir. Müzakerelerin oluşturduğu normalleşme havasına rağ-
men Mitrovitsa’da var olan gergin ortam ise halen devam etmektedir. Bu gerilimin 

25. Democracy for Development (D4D) direktörü Leon Malazogu ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
26. Fr. Sava (Janjic), “Why Is Mitrovica a divided City Today?”, Kosovo.net, 06 Ağustos 2002.



G Ü N C E L  S İ Y A S E T İ  B E L İ R L E Y E N  Ö N E M L İ  M E S E L E L E R

31

yerelde daha derin olması doğal bir durumu teşkil ederken, gerilimin bitmesini 
istemeyen bazı yasadışı örgütlerin de varlığından bahsedilmektedir.27 Mitrovitsalı 
Sırplar Sırbistan ile sınır ve gümrük konulmasına ve Kosova plakasını kullanmaya 
karşı çıkmaktadırlar. Onlara göre bu konularda verilen tavizler Mitrovitsalı Sırp-
ları Belgrat’tan koparacaktır. 

Bölgede yaşayan Sırplar’ın kendi paralel kolluk kuvvetlerini oluşturmaları ise 
Priştine Hükûmetini rahatsız eden en önemli meselelerden biri olmuştur. Ancak 
Nisan 2013’te Belgrad, Priştine ile uzlaşınca, bu konuda Mitrovitsa’daki yönetici-
lere baskı yapmaya başlamış ve Mitrovitsa’daki Sırpların anlaşmaya sadık kalma-
ları istemiştir. Bunun yanı sıra, bölgede yaşayan Sırpların öncelikle Kosova’nın 
bağımsızlığını ve ardından da yerel seçimleri boykot edeceklerini açıklaması Mit-
rovitsa ile Belgrad’ın arasını açmıştır. Sırbistan-Kosova müzakerelerinde Kosova 
Hükûmetinin oy pusulalarında resmi logo kullanmamayı kabul etmesinin ardın-
dan, Sırbistan Hükûmeti de Mitrovitsa Sırplarına boykotu kaldırmaları yönünde 
baskı yapmıştır.28 

Bu sıkıntılı süreçlerden sonra 2013’te Belgrad ile Priştine’nin ilk defa da olsa 
bir belgeye imza atması Mitrovitsa’daki sorunun çözümü için ciddi bir adım olarak 
değerlendirilmektedir.29 Bunun sebebi en ufak bir noktada bile uzlaşmakta zorla-
nan iki ülkenin ilk defa resmi olarak anlaşmaya varmasıdır ve bu adım ilk aşama-
da tarafların psikolojik eşiği aşmaları adına umut vericidir. Ancak Mitrovitsa’da-
ki Sırpların korkularını yenmesinin zamana ihtiyaç duyduğu ifade edilmektedir.30 
Bölgedeki Sırplar, Sırbistan’a güvenlik sebebiyle olduğu kadar ekonomik olarak da 
ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple Belgrad’ın Mitrovitsa ile bağlarını koparması Mit-
rovitsa’daki Sırpların halen en büyük endişe kaynağı olarak değerlendirilmektedir.31 
Bu endişeleri gidermek için tüm tarafların epey çaba sarf etmeleri gerekmektedir. 

Mitrovitsa’daki Sırplar ise müzakerelerin asıl amacının kuzeydeki Sırplar ile 
Belgrad’ın ilişkilerinin zayıflatılması olduğunu savunmaktadır. Oysa Belgrad ile 
ilişkilerin güçlü kalması Sırplar için her şekilde hayati derecede önemli bir mesele 
olup, Priştine’ye entegrasyona karşı çıkmaları temelde bu kaygılar ile ilişkilendi-
rilmektedir.32 Müzakere sürecini yöneten ve arabuluculuk yapan Batılı ülkelere 

27. Mitrovitsa Belediye Başkan Yrd. Erol Zekeriya ile mülakat, Mitrovitsa, Eylül 2013.
28. Koha Ditore Baş Editörü Elmaz Isufi ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
29. Mitrovitsa Belediye Başkan Yrd. Erol Zekeriya ile mülakat, Mitrovitsa, Eylül 2013. 
30. Democracy for Development (D4D) direktörü Leon Malazogu ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
31. Mitrovitsa’da Sırpça yayın yapan Radio Kiss’in Genel Yayın Yönetmeni Miodrag Radomirović ile mülakat, 
Kuzey Mitrovitsa, Eylül 2013. 
32. “Strukturat Paralele Serbe Në Policinë E Kosovës, Shkaqet Dhe Pasojat”, AlbaniaPress, 23 Eylül 2009.



K O S O V A  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

32

güvenmeyen Mitrovitsalı Sırplar, Sırbistan ile Kosova’nın diyalog sürecinin meyve 
vermesine de kuşkuyla yaklaşmaktadır. 33 Buna göre, Mitrovitsalı Sırplar normal-
leşmeye sıcak bakan Sırbistan’a dahi tepki göstermektedir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen son yıllarda az da olsa olumlu gelişmeler de 
yaşanmaktadır. 2014’te Kosova’da yapılan parlamento seçimlerini boykot etme-
yen Sırplar, ilk defa boykot yanlısı radikallerin baskılarına boyun eğmemiştir.34 
Ayrıca AB üyeliğinin eşiğinde olan Sırbistan da, son yıllarda Mitrovitsalı Sırpla-
rın Kosova’daki kurumlar ile entegrasyonunu desteklemeye başlamış ve bölgedeki 
Sırpların radikal tutumlardan kaçınmasını tavsiye etmiştir. Bu sebeple, Kosovalı 
Sırpların siyasete daha aktif bir şekilde katılmalarını teşvik eden Belgrad yöneti-
minin, Mitrovitsa’daki Sırpların Belgrad’ın AB üyelik hedefine engel çıkarmasına 
eskisi kadar tahammül etmediği söylenebilir. Ancak bu tutumların her an değişik-
lik gösterebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

ULUSLARARASI TANINMA VE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı ilk aşamada BM’nin 5 daimi üye-
sinden ABD, Fransa ve İngiltere tanırken, Çin ve Rusya tanımamıştır. Türkiye ise 
Kosova’yı ilk andan itibaren hemen tanıyan ve Kosova’nın bağımsızlığına tam 
destek veren ülkelerden olmuştur. Rusya Federasyonu ile beraber Sırbistan, Ko-
sova’nın bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren bu kararı kanunsuz olarak ni-
telendirmiştir. Ancak 2012 yılında AB ile girişilen pazarlıklar sonucu Sırbistan 
Başbakanı Daçiç, Kosova’ya bir temsilci göndererek ofis açmayı kabul etmiştir. 
2013 yılında ise yapılan anlaşma uyarınca Sırbistan, Priştine yönetiminin Kosova 
üzerindeki hâkimiyetini tanımıştır.35 Bu antlaşmalarla iki devletin de AB’ye tam 
üyelik yolunda ilerlemesi ve aralarındaki problemlerin AB zemininde çözülmesi-
ni hedeflediği gözlemlenmektedir.

Kosova Cumhuriyeti, 1999 yılında başlayan uzun bir sürecin ardından Sır-
bistan Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Yaşanan iç çatış-
maların ardından, NATO tarafından yapılan müdahaleyle birlikte geçiş hükûmeti 
kurulmuş ve bağımsızlık süreci başlamıştır. Bu sürecin en önemli dayanak noktası 
1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıdır. Bu karar, Kosova’da 
uzun yıllardır süregelen iç çatışmalara bir son verilmesi ve müzakere süreçlerinin 

33. Mitrovitsa’da Sırpça yayın yapan Radio Kiss’in Genel Yayın Yönetmeni Miodrag Radomirović ile mülakat, 
Kuzey Mitrovitsa, Eylül 2013.
34. “Kosovo Serbs Urged Not to Boycott Elections”, Balkan Insight, 31 Mayıs 2014.
35. Nikolas K. Gvosdev, “Kosovo and Serbia Make a Deal”, Foreign Affairs, 24 Nisan 2013.
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başlatılması adına alınmış bir karardır. Bu karara dayandırılarak oluşturulan ge-
çiş hükûmetinde, devlet aygıtının üstlenmesi gereken görevler Birleşmiş Milletler 
Kosova Misyonu tarafından üstlenilmiştir. Misyon dört birimden oluşmaktadır. 
Bunlardan emniyet güçleri ve adalet birimleri, doğrudan BM yönetimi tarafın-
dan; sivil yönetim birimleri, BM tarafından; demokratikleşme ve kurumsallaşma 
birimleri, Avrupa Birliği Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından; kal-
kınma ve ekonomik gelişme birimleri, Avrupa Birliği tarafından üstlenilmiştir. 
Bununla beraber, NATO tarafından görevlendirilen Kosova Barış Gücü (KFOR) 
ise Kosova Ordusu olarak işlev görmüştür.

Kosova’da geçici özyönetimin kurulması için ilk adım 28 Ekim 2000 tarihin-
de atılmıştır. Bu tarihte Kosova tarihinde ilk defa özgür ve demokratik çoğulculuk 
prensipleriyle yerel seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerin organize edilmesi ve de-
netlenmesi doğrudan o dönem BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ge-
reği Kosova’nın demokratikleşme sürecinden sorumlu olan AGİT tarafından ya-
pılmıştır. İlk defa gerçekleştirilen bu seçimlerdeki başarı Kosova’daki demokratik 
kurumsallaşma süreci için önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde Ko-
sova’da uluslararası kuruluşlardan yerli otoriteye yönetim yetkilerinin devredil-
mesi süreci başlamıştır. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Rugova, 
2006 yılında ölümüne kadar bu görevine devam etmiş ve müzakere süreçlerinde 
Priştine’yı temsil etmiştir.

2001 yılında geçiş hükûmetine bir zemin sağlamak ve geçiş hükûmeti sonrası 
döneme genel hatları ile bir anayasa bırakmak adına dönemin BM Genel Sek-
reterliği Kosova Özel Temsilcisi Hans Haekkerup tarafından bir metin hazırlan-
mıştır. Fakat uluslararası kurumların tüm çabalarına rağmen Kosova genelinde 
gerilimin artması üzerine ve müzakerelerde elle tutulur herhangi bir gelişme ol-
maması sebebiyle BM farklı bir yol izlemeye karar vermiştir. Bu noktada, Kosova 
bağımsızlık sürecine giderken 2003’te BM Temsilcisi Herry Holker bir standartlar 
paketi gündeme getirmiştir. Genel hatları ile “Geçici Özyönetim Kurumları için 
Standartlar” olarak isimlendirilen bu paket ile “etnik köken, ırk veya din esas alın-
madan herkesin korkusuzca, kin veya tehlike olmaksızın serbestçe yaşayabileceği, 
çalışabileceği ve seyahat edebileceği ve herkes için hoşgörünün, adaletin ve barışın 
olacağı bir Kosova’yı” oluşturmak hedeflenmiştir. Bu paket ile işlevsel demokratik 
kurumların tesis edilmesi, kanun hâkimiyetinin sağlanması, hareket özgürlüğü, 
mültecilerin kalıcı dönüşü ve topluluklar ile mensuplarının haklarının garanti 
altına alınması, ekonomi alanında reformlar, mülkiyet hakkı, diyalog ve Kosova 
güvenlik güçlerinin oluşturulması gibi konularda Kosova’nın belirlenen standart-
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ları yakalaması istenmiştir. Bu paket ile amaçlanan Kosova’nın statüsü üzerinden 
yapılan tıkanmış durumdaki müzakereleri rahatlatarak, sonraki adımların daha 
rahat atılabilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda bu paketle, gelecekte kurulmasına 
muhtemel gözle bakılan bağımsız bir Kosova devletinin zemini hazırlamıştır.

Sırbistan’ın Kosova üzerindeki egemenliğini reddeden BM Güvenlik Konse-
yi, 1244 sayılı kararının ardından oluşan yönetim boşluğunu sonlandırmak üzere 
2005 yılında BM Genel Sekreterliği Özel Temsilcisi, Finlandiya eski Cumhurbaş-
kanı Marrti Ahtisaari iki taraf ile müzakere ederek bir plan hazırlıklarına başla-
mıştır. Ahtisaari Planı olarak adlandırılan bu plan, Kosova’nın geleceğini şekillen-
direcek nitelikte hazırlanmış bir taslak metin olarak kabul edilmiştir. 2007 yılında 
tamamlanan bu metne göre bağımsız bir Kosova devletinin kurulmasına dayanak 
olacak birçok öneri getirilmiştir. Bunlardan en önemlileri, Kosova devletinin bir 
anayasaya, devlet sembollerine –bayrak, para birimi gibi–, güvenlik güçlerine sa-
hip olması gereklilikleri ve uluslararası kuruluşlara üye olmasıdır. Bütün bu ka-
zanımların elde edilebilmesi için ise bir geçiş dönemi öngörülmüştür. Bu plana 
göre, BM Kosova Misyonu, AGİT ve Avrupa Birliği 120 günlük bir devir-teslim 
sürecinin ardından bütün yetkilerini kurulacak Kosova yönetimine bırakacak ve 
görevini tamamlayacaktır. Buna göre, Kosova devleti daha önce belirlenen stan-
dartlar doğrultusunda şekillendirilecektir. Fakat plan Belgrad yönetimi tarafın-
dan kabul görmemiştir. Sırp tarafının Kosova’nın bağımsızlığını öneren bu plana 
sıcak bakmaması uluslararası kuruluşların tepkisine neden olmuştur. Sırbistan, 
Kosova hakkında alınacak bir kararın BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul 
edilmesi gereğini şart koşmuştur. Avrupa Birliği’nin ve BM’nin plana destekle-
ri planın masada kalmasına olanak sağlamıştır. Buna göre, Ahtisaari Planı nihai 
bir karar olmamakla beraber, müzakere sürecinde güncel tutulan bir öneri olarak 
kabul görmüştür. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Rusya da plana karşı net 
bir tavır almamakla beraber, planın soyut olarak kalmasından yana tavır almıştır. 
Bu aşamada plan, varlığı kabul gören fakat uygulaması mümkün olmayan bir hâl 
almıştır. Müzakere süreçlerinin yeniden tıkanma olasılığı sebebiyle önlem olarak 
üçlü bir müzakere grubu (Troika) kurulmuştur.

Troika grubu; Amerika Birleşik Devletleri’nin, Avrupa Birliği’nin ve Rusya 
Federasyonu’nun atadığı birer temsilcilerden oluşmuştur. Grup çalışmalarına 
2007 yılının Ağustos ayında başlamıştır ve 2007 yılının Aralık ayında BM’ye bir 
rapor sunmaları öngörülmüştür. Böylece müzakere sürecinde ikinci ve son tur 
başlamıştır. Bu müzakere sürecinde genel hatlarıyla Rusya iki tarafın da kabul et-
mesi gereken bir kararı onaylayacağını belirterek, yine süreci yavaşlatmaya çalış-
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mıştır. Fakat Amerika ve Avrupa Birliği Kosova’da müzakere sürecine karşı artan 
umutsuzluk sebebiyle bir an önce bir orta yol bulunması gerektiğini, bu müm-
kün olmazsa, Ahtisaari Planı’nın devreye girmesi gerektiğini savunmuşlardır. 120 
günlük son müzakere sürecinin ardından yine sonuç alınamamış ve Ahtisaari Pla-
nı tek taraflı olarak Kosova tarafından devreye sokulmuştur.

17 Şubat 2008 tarihinde Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle beraber Ko-
sova yeni bir yolculuğa başlamıştır. Bu yeni sürecin Kosova devleti açısından en 
önemli hedef, bağımsızlığının diğer devletlerce tanınması ve uluslararası kuruluş-
lara üye olmasıdır. Ahtisaari Planı’nın tamamen uygulanamayışına bir kanıt olan 
bu durumun sebebi, Sırbistan ve Rusya Federasyonu’nun müzakere sürecinde bir 
ortak yol bulunmadan Kosova’nın bağımsızlığının tek taraflı olarak ilan edilişi 
ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bu karara destek vermesidir. 
Bu noktada Rusya ve Sırbistan devletlerinin bu kararın meşruluğunu sorgularken 
kullandıkları bir diğer argüman ise 2007 yılında yapılan Kosova seçimlerine ka-
tılımın düşük (%43) kalmasıdır. Bu seçimlerde Kosova’daki Sırp azınlık seçimleri 
boykot etmiştir ve dolayısıyla Kosova standartları olarak belirlenen ilkelere uygun 
seçimler yapılamamıştır. Bununla beraber bu boykot ile gelen sonuçlar sebebiyle 
Ahtisaari Planı’nda öngörülen azınlık temsilcileri seçilememiş ve Kosova demok-
rasisinin bir yara aldığı şeklinde yorumların yapılmasına neden olmuştur. Tüm 
bunlara rağmen ilan edilen Kosova devletinin bağımsızlığı ülkede yaşayan Arna-
vut çoğunluğu memnun etmiş ve umutlarını yeniden yeşertmiştir.

Kosova’nın bağımsızlığı günümüz itibariyle 108 ülke tarafından tanınmış-
tır. Ancak Sırbistan halen bu ülkenin hukuksuz bir şekilde bağımsızlığını ilan 
ettiğini savunmaktadır. 2012-2013 yılları arasında gerçekleştirilen ve anlaşmayla 
neticelenen Priştine-Belgrad müzakere sürecine rağmen, Sırbistan henüz Koso-
va’nın bağımsızlığını tanımaya yanaşmamaktadır. Ancak tüm bu olumsuzlukla-
ra rağmen Kosova’yı tanıyan ülkelerin sayısının artması Kosovalı diplomatlara 
heyecan vermektedir. Kosova’yı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye’nin bu 
noktada oynadığı rol yadsınamaz bir niteliktedir. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) hem de Türkiye’nin üye olduğu diğer uluslararası kuruluşlarda yürütmüş 
olduğu lobi faaliyetleri ile Türkiye, Kosova’nın tanınma sürecine destek veren 
ülkelerin başında gelmektedir. 

Kosova’nın bağımsızlığının ardından, 1999 savaşının hemen sonrasında baş-
layan devletleşme süreci büyük bir hızla devam etmiştir. Ancak bu devletleşme 
süreci, Priştine-Belgrad diyalog müzakerelerinin gidişatından doğrudan etkilen-
mektedir. Bunun yanı sıra, ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar da devlet 
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kurumlarının güçlenmesini yavaşlatmaktadır. Kosova, bağımsızlığının ardından 
bir taraftan uluslararası meşruiyetini arttırmaya yönelik hamleler yapmakla be-
raber, diğer yandan ülke içinde yoğun bir reform sürecine girişmiştir. Kosova’nın 
devlet olma yolunda attığı adımlar arasında şüphesiz ekonomik reformların çok 
büyük önemi vardır. Dışarıya açık ve serbest piyasa ekonomisi modeline geçiş ya-
pan Kosova’da yeni bir devlet olmanın getirdiği yapısal sorunlar ülke ekonomisi-
nin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, bu süreçte siyasi ve 
idari kuruluşların kurulma süreçleri de bu reformlara paralel bir şekilde gerçek-
leşmektedir. 2009 yılında kurulan Kosova Anayasa Mahkemesi, Kosova’daki yargı 
sistemi için şüphesiz önemli bir adımdır. Ancak yargı sisteminin kurumsallaşma 
sürecinin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 
Kosova’nın kurumlarını yapılandırma sürecinde hedeflenen kurumsal standart-
lara ulaşması için en önemli motivasyon AB ile 15 Ekim 2012’de imzaladığı ‘Or-
taklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlangıcı için Teknik Kriterler’ anlaşmasıdır. 
Buna göre, Kosova hem kurumsal gereklilikleri yerine getirmek durumundadır 
hem de AB’nin talep ettiği demokratikleşme ve özgürlükler alanındaki kriterleri 
sağlamalıdır. Kosova’nın Sırbistan ile 2013 yılında ilişkilerini normalleştirme an-
laşması imzalamasının ardından en kısa sürede AB ile Ortaklık Anlaşması müza-
kerelerine başlangıç ile ödüllendirilmesi beklenmektedir. Bunun ise devletleşme 
yolunda hızla ilerleyen Kosova’nın AB standartlarına erişme hedefine katkı sağla-
ması umulmaktadır.

EKONOMİK SORUNLAR
Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Kosova ekonomisi, bağımsız-
lığından itibaren yadsınamayacak derecede gelişme gösterse de, henüz makro-
ekonomik istikrarı yakalayamamıştır. Bunun en önemli nedenleri arasında ha-
len uluslararası yardımlara bağımlı olması ve diasporadan gelen dövize ihtiyaç 
duymasıdır. Bunun yanı sıra Kosova ekonomisi dışarıya açık olmakla birlikte, iç 
üretim imkânlarını geliştirememesi nedeni ile ticaret açığı vahim boyutlardadır. 

Kosova’nın ekonomisi de yaşadığı gerilimler ve savaşlar ile uluslararası arena-
daki siyasi durumundan birinci derecede etkilenmiştir. 90’lı yıllarda zaten Yugos-
lavya’nın ekonomik anlamda durumu en kötü bölgesi olan Kosova’nın ekonomik 
durumu savaşlar sonucu iyice kötüleşmiştir. 1999 yılından itibaren savaş sonrası 
yeniden yapılanma hamlesi ve dış yardımlar sonucu toparlanan Kosova ekonomi-
si şu an görece daha iyi bir konumda olsa da, ülkedeki tüm kurumların oluşum 
evresinde olması ülke ekonomisinin kalkınmasını yavaşlatmaktadır.
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Henüz BM üyesi olamayan ve tanınma süreci devam eden Kosova’nın bu du-
rumu ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Zira ekonomik işbirliği platform-
larında Kosova bu statüsü sebebiyle zorluklar yaşamakta ve diğer ülkeler gibi eşit 
düzeyde rekabet ortamına girememektedir. Kişi başına düşen milli gelir 7.600$ 
olup, Avrupa’nın bu bakımdan en fakir ülkelerinden biridir. İşsizlik oranının yüz-
de 45 olması da çok ciddi bir ekonomik sorun olarak göze çarpmaktadır. Bu ne-
denden dolayı Kosova ciddi oranda göç veren bir ülkedir. 

Kosova’da kayıt dışı ekonomi de hükûmetin yüzleştiği en büyük sorunlardan-
dır. Kosova GSYİH’nın yaklaşık yüzde 15’ini Almanya, İsviçre ve İskandinav ül-
kelerinde çalışan gurbetçilerin aktardığı dövizler, yüzde 10’unu ise dış yardımlar 
oluşturmaktadır. Kosova’da inşaat öncü sektör olarak göze çarpmaktadır. Ancak 
bu sektörün de yapısal sorunları bulunmaktadır. Kosova ekonomisinin lokomo-
tifinin hizmet ve ticaret sektörü olduğu ifade edilebilir. Ancak sanayinin geliş-
memiş olması sebebiyle, küçük bir ülke olmasına rağmen birçok sınai ürün ithal 
etmesine neden olmaktadır.

Madencilik alanında ciddi bir potansiyele sahip olan Kosova’nın, sahip oldu-
ğu zengin doğal kaynakların ekonomik yapılandırmaya katkı sağlayacağı düşü-
nülmektedir. Kosova’nın maden zenginlikleri arasında kurşun, çinko, bakır, gü-
müş, altın ve kömür yer almaktadır. Özellikle zengin linyit rezervleri ile Avrupa’da 
Almanya ve Polonya’nın ardından üçüncü sırada yer almakta olup, bölgenin en 
büyük enerji üreticilerinden birisi olma potansiyelini taşımaktadır. 

Kosova nüfusunun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşamaktadır. Kosova 
bir tarım ülkesidir ancak bölünmüş araziler, teknolojik imkânsızlıklar ve teknik 
uzmanlık yetersizliği sebebiyle tarımın ülke ekonomisine katkısı düşük oranda 
gerçekleşmektedir. Ülke, ekonominin önemli bir ayağı olan sanayinin gelişme 
seyrinde olması nedeniyle elektrik enerjisi sorunları ile de yüzleşmektedir. Ancak 
2012’den itibaren elektrik dağıtımı özelleştirildikten sonra bu durum kısmen de 
olsa düzelmiştir. 

Bunun yanı sıra BM Geçici Misyonu, Kosova’nın bölgesel ekonomik yapılara 
entegrasyonunu desteklemek amacıyla 2006’da Orta Avrupa Serbest Ticaret Böl-
gesi’ne (CEFTA) girmesini sağlamıştır. Ayrıca Kosova, Türkiye ile 2013’te Serbest 
Ticaret Antlaşması imzalamıştır. Türkiye halen Kosova’nın en önemli dış yatırım-
cı ülkelerinden birisidir.36

36. “2013’te Dış Politika”, SETA Analiz, Ankara, Şubat 2013, s. 31-34. 
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NATO VE AB ÜYELİĞİ
Kosova ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler 1999’da Kosova’daki savaştan sonra 
güçlenmeye başlamıştır. AB Kosova’nın kurumsallaşma ve devletleşme sürecini 
yakından takip ederken, 2008’deki bağımsızlık sürecine de destek vermiştir. Ancak 
AB üyesi 5 ülkenin Kosova’nın bağımsızlığını tanımaması da bu desteğin sınırlı 
kalmasına neden olmaktadır. Doğal olarak bu durum Kosova’nın AB üyelik hedefi-
ni olumsuz etkilemiştir. İlk etapta AB, Kosova’nın yeniden yapılanma ve ekonomik 
kalkınma süreçlerine destek olmakla yetinmiştir. Kosova bağımsızlığını ilan edene 
kadar Avrupa Parlamentosu ve Kosova Parlamentosu arasında üç gayri resmî top-
lantı (2002, 2004 ve 2005) yapılmıştır. Ortaklık Antlaşması’nın bir parçası olarak 
2004’te Avrupa Konseyi ilk kez Kosova’nın Avrupa ile ortaklığını kabul etmiştir.37

Ancak Kosova’nın bağımsızlığını ilanından sonra, AB bunun emsali olma-
yan bir durum olduğunu ve tüm AB devletlerinin kendi politikalarına göre karar 
vermeleri gerektiğini ilan etmiştir. 2008’de AB, Kosova’da hukukun üstünlüğünü 
sağlamak için AB Heyeti kurulmasına karar vermiştir. 2009’da Avrupa Konseyi 
Kosova ile vize serbestisi sürecinin başlatılmasını ve aynı zamanda Kosova ile AB 
arasında ticaret anlaşması için müzakerelerin başlamasını önermiştir. 

Bunun yanı sıra 2009’da ayrıca Ortaklık Antlaşması için diyalog süreci de 
başlamıştır. 2011’de iki taraf arasında, toplam yardım paketi 63.9 milyon Avro de-
ğerindeki Katılım Öncesi Yardım Aracı için 2010 Yıllık Programı imzalanmıştır. 
Avrupa Birliği ayrıca Kosova ve Sırbistan’ın ilişkilerinin normalleşmesini sağla-
mak maksadıyla 2012-2013 yılları arasında yürütülen diyalog sürecinde arabulu-
culuk yaparak çok kritik bir rol oynamıştır.

Kosova’nın NATO ile ilişkileri AB’den daha farklı bir düzlemde olmuştur. Zira 
uluslararası kurumlar ile öncelikle güvenlik esaslı ilişki kuran Kosova doğal olarak 
NATO ile daha yakın işbirliği imkânları elde etmiştir. Hem AB hem NATO çoğu 
Balkan ülkesi ile olduğu gibi Kosova ile de demokrasinin tesis edilmesinden çok, 
güvenliği önceleyen bir ilişki kurmuştur. Bu yüzden Kosova’da AB’nin rolünden 
çok NATO’nun rolü önemli olmuştur.38 Ancak aynı zamanda büyük bir çatışmayı 
atlatan Kosova’da NATO, savaş boyunca ve sonrasında barış ve istikrarı yeniden 
inşa için önemli aktörlerden biri olmuştur. Kosova’nın bağımsızlığından sonra da 
NATO, ülkede Kosova Barış Gücü (KFOR) ismiyle varlığını sürdürmüştür. Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 No’lu kararı gereğince KFOR savaştan 

37. Kosova AB Entegrasyon Bakanlığı resmi sitesi. http://www.mei-ks.net/?page=1,180
38. Democracy for Development (D4D) Direktörü Leon Malazogu ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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sonra Kosova’da barış ve istikrarı sağlamakla mükellef olmuştur. Ancak ülkede is-
tikrar sağlandıkça KFOR’un Kosova’daki varlığı en düşük seviyeye indirilmiştir.39

Bununla birlikte Kosova’nın en önemli dış politika hedeflerinden biri de 
NATO üyesi olmaktır. Fakat Kosova, Birleşmiş Milletler üyesi olmaması sebe-
biyle henüz NATO üyeliğine başvuramamaktadır. Şu aşamada Kosova’yı tanıma-
yan dört NATO üyesi İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya da Kosova’nın 
NATO üyeliği önünde bir engel olarak durmaktadır. ABD’nin Kosova’nın NATO 
üyeliğine tam desteği olmasına rağmen40, Kosova şimdiye dek sadece Mayıs 
2014’te NATO meclisinde “gözlemci” statüsü alabilmiştir41. Ancak Kosova’daki si-
yasi aktörlere göre bu adımın, Kosova’nın NATO üyeliğine yaklaşması için önemli 
bir gelişme olarak kabul edilmesi gerekmektedir.42

TÜRKLERİN DURUMU
Kosova Türkleri, Makedonya Türkleri gibi Osmanlı döneminde bu bölgeye iskân 
politikaları çerçevesinde yerleştirilmiştir. Ancak Kosova Türkleri, Makedonya 
Türkleri’nden daha yoğun bir şekilde Türkiye’ye göç etmiş ve Kosova’daki nüfus 
oranı epey azalmıştır. Kosova Türkleri’nin mukadderatı Yugoslavya döneminde 
Makedonya Türkleri’nden biraz daha farklı bir seyir izlemiştir. Kosova Türkleri 
ülkede yoğun bir şekilde çatışan iki ayrı dini ve etnik kimliğin arasında sıkışa-
rak kendini ifade etmekte zorlanmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, 
Sırplar ile Arnavutlar arasındaki gerilimde Müslüman Arnavutlarla birlikte Müs-
lüman azınlık olan Türklerin dini kimlik sebebiyle ayrı bir kategoride değerlen-
dirilmemesidir. Türklerin Arnavutlarla ailevi bağlarının güçlü olması ve Sırpların 
baskısı altında olan Arnavutların, Sırplara karşı aynı (Arnavut) kimlik çatısı altın-
da mücadele etme talepleri de Türklerin kimliklerini tehdit etmiştir. Bu sebeple 
Kosovalı Türkler ile Arnavutların uzun bir dönem ilişkileri gergin olmuştur.43 

Aslında Kosovalı Türkler ile Arnavutların geleneksel ilişkileri Yugoslavya dö-
neminde Tito’nun, çoğunluktaki Müslümanların Kosova’daki demokratik avan-
tajını kırmak için Türklere 1951’de milli azınlık statüsü tanıması ile negatif bir 

39. “NATO’s role in Kosovo”, NATO Resmi sitesi, 22 Ekim 2013. http://www.nato.int/cps/en/SID-CEE07341-
654DA690/natolive/topics_48818.htm 
40. “U.S. to Help Kosovo Join EU, NATO – Clinton”, RIA Novosti, 05 Nisan 2012.
41. “Kosova hyn vëzhguese në Asamblenë Parlamentare të NATO-s”, perjashtohet Rusia, TEMA, 06 Nisan 2014.
42. “Aspirata e Kosovës – anëtarësimi në NATO”, Prishtina Press, 20 Aralık 2011. ; “Çeku: Pranimi ne NATO eshte 
pergjegjesi”, Info Albania, 07 Nisan 2014. 
43. Kosovahaber Editörü Raif Kırkul ile mülakat, Prizren, Eylül 2013. 
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seyir göstermeye başlamıştır. Tito, toplumsal talepleri artma ihtimali olan Arna-
vutları dengelemek için azınlıkta olmasına rağmen Türklere yönetimde ve devlet 
kurumlarının tüm kademelerinde daha fazla yer vermiştir. Ancak 1970’li yıllar-
dan sonra Yugoslavya’nın içinde Sırp tehdidi artınca Tito bu sefer Arnavutlara 
yönelik politikalarını değiştirmiş ve Kosova’ya 1974’te özerklik tanımıştır. Bu du-
rum ise Kosova’daki Arnavut milliyetçiliğinin artmasına ve Arnavutların Türklere 
baskı uygulamasına neden olmuştur. Tito’nun ölümünden sonra iyice gerginleşen 
Sırp-Arnavut ilişkileri ise Türkleri de etkilemiştir. 1980’den sonra Yugoslavya yö-
netimini domine eden Sırplar, Kosova’daki etnik dengeyi sağlamak ve Türkiye ile 
ilişkilerini iyi tutmak adına Türklere daha müsamahakâr davranmıştır. Bu durum 
Arnavutların Türkleri Sırpların yanında görmesine ve Türk-Arnavut ilişkilerinin 
gerilmesine neden olmuştur. Bu dönemlerde Yugoslavya ile resmi ilişkiler dışında 
Türkiye’nin Kosova Türkleri ile ilişkilerinin zayıf olması da dikkat çekmektedir.44

Ancak 1999’da Sırbistan’a yapılan NATO harekâtı sırasında Türkiye’nin etkin 
bir rol oynaması Kosova’daki Türklerin durumunu doğrudan etkilemiştir. Zira 
Türkiye’yi “akraba devlet” veya “anavatan” olarak telakki eden Kosovalı Türkler 
uzun yıllar sonra koruyucu bir devlete kavuşmuş ve Kosova’da Sırp ile Arnavutla-
rın çatışma alanından çıkarak rahat bir nefes almıştır. 

Türkiye’nin bölgeye daha etkin bir şekilde ilgi göstermeye başlamasının ar-
dından Kosova Türkleri’nin Kosova’nın bağımsızlık sürecine destek vermeye baş-
ladığı görülmektedir. Bu durum, Türklerin ülkedeki durumuna olumlu yönde tesir 
etmiştir. Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlığına verdiği sınırsız destek, Kosova si-
yasal eliti nazarında itibarının artmasına, bunun ise doğrudan Kosovalı Türklerin 
ülkedeki konumunun güçlenmesine vesile olduğu gözlemlenmektedir. 2000’li yıl-
lardan sonra Türkiye’nin farklı kurumlarının bölgede etkinliklerini artırdığı görül-
mektedir. Ancak daha önce Türkleri merkeze alarak etkinlik göstermeye çalışan 
Türkiye’nin yumuşak güç enstrümanları Arnavutları da kapsayacak şekilde faaliyet 
göstererek politika değişikliğine gitmiştir. TİKA’nın bölgedeki imajı bunun için bir 
göstergedir. TİKA, bir taraftan Osmanlı’ya ait mimari eserleri restore ederken, di-
ğer taraftan da hem Türk hem de Arnavutların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde 
altyapı, eğitim, sağlık ve STK alanında farklı projelerle destek vermektedir.

Kosova’nın 2008’de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kosova Türkle-
ri için de yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye’nin Kosova’yı tanıyan ilk ülkeler-

44. Tuba Ünlü Bilgiç, Bestami S. Bilgiç, “Kosova Türkleri: ‘Sıradışı’ Bir Türk Diasporası”, Bilig-Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Dergisi, (2012), 62:41-62
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den biri olması hem Türkiye-Kosova ilişkilerine hem de Kosova’daki hükûmetin 
Kosova Türkleri ile olan ilişkilerine farklı bir ivme kazandırmıştır. Kosova Türk-
leri’nin kurdukları STK’lar Türkiye ile ilişkilerini yoğunlaştırırken, sivil toplum 
mecrasında etkinlik alanları da genişlemiştir. 

Günümüz Kosova’sında Kosovalı Türklerin azınlık hakları anayasal çerçe-
vede koruma altına alınmıştır. Prizren Belediyesi’nde Türkçe resmî dil olmuştur. 
Bunun yanı sıra, Kosova Anayasası ile Türkler için bir bakanlık koltuğu güven-
ceye alınmıştır. Öte yandan, Türkler hem ilköğretim hem lise hem de üniversite 
düzeyinde Türkçe eğitim görebilmektedirler. Fakat Türklerin sayısının az olması 
ve eğitim kadrosu konusunda yaşanan sıkıntılar Kosova’da Türkçe eğitimi olum-
suz yönde etkilemektedir. Ayrıca Kosovalı Türklerin yükseköğretimine genelde 
Türkiye’de devam etmesi, Kosova’daki eğitim kurumlarında Türk öğrenci kıtlığı 
yaşanmasına sebebiyet vermektedir.45 

Kosovalı Türklerin siyasi alanda temsil edilmesi, tıpkı Makedonya Türkleri’n-
de olduğu gibi parti çokluğu sorununu ortaya çıkarmaktadır. Kosovalı Türklerin 
en büyük partisi Kosova Türk Demokratik Partisi (KDTP) iken, KDTP’den ay-
rılanların kurduğu Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) de Türkleri temsilen si-
yasi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu iki partinin dışında çalışmaları daha ziyade 
Mamuşa merkezli olan Kosova Türk Birliği (KTB) de sayısı 35 bin civarında olan 
Kosovalı Türklere hitap eden üçüncü parti konumdadır. Bu üç partiden KDTP 
daha güçlü bir parti olarak hükûmette yer alırken, küçük bir azınlık konumunda 
olan Türklerin üç parti ile temsil edilmesi azınlıkların hükûmet ve parlamentoda-
ki koltukları anayasanın garantisi altında olmasına rağmen, Türklerin siyasi ener-
jisinin bu partiler arasındaki mücadeleye kurban edilmesine neden olmaktadır. 

45. KDTP Genel Başkan Danışmanı ve Mali Sorumlusu Ergin Kala ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
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SİYASİ PARTİLER

PDK (PARTIA DEMOKRATIKE E 
KOSOVËS, KOSOVA  
DEMOKRAT PARTISI) 
Kosova Demokrat Partisi (PDK), 1993’de kuru-
lan Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) savaştan 
sonra silahsızlanması ve muhafazakâr demokrat bir çizgiye geçmesiyle 1999’da 
kurulmuştur.46 PDK, Kosova siyasetindeki en etkili ve büyük partilerden birisidir. 
Kurucu kadrosunun ve liderlerinin, Kosova Savaşı’nda yer almış ya da 1980’lerin 
başında kurulan Arnavutluk milliyetçisi Kosova Halk Hareketi’nden (LPK) gelen 
aktif siyasi isimler olmaları bunda etkili olmuştur. Kuruluşunda, Kosova Demok-
ratik İlerleme Partisi (PPDK) ismiyle siyasi hayatta yer almış, fakat 2000 yılında 
isim değişikliğine gitmiştir.47 Aynı yıl Hashim Thaçi parti başkanı seçilmiştir.48 

PDK, katıldığı ilk seçimlerde ciddi bir çıkış yakalamış ve 2000’deki beledi-
ye seçimlerinde 6 belediye başkanlığı almıştır. Bir sene sonra ise AGİT’in göz-
lemciliğinde yapılan genel seçimlerde ise yüzde 26 oy almayı başarmıştır. 2004’te 
oylarını az da olsa yükselten PDK, yüzde 28 oy oranı ile ana muhalefette kalmış, 
belediye seçimlerinde de 7 belediye alarak yükselişini sürdürmüştür. PDK’nın ilk 
seçim kazandığı tarih 2007 yılı olmuştur. Kosova’nın bağımsızlığına giden süre-

46. PDK resmi sitesi. http://www.pdk49.com/index.php?page=1,5 
47. “Key Political Parties in Kosovo”, Balkan Insight, 27 Eylül 2010.
48. PDK resmi sitesi. http://pdk.info/sq-al/partia/historiku.aspx 
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cin hızlanması sebebiyle kritik bir dönemeç olan 2007 seçimlerinde büyük bir 
oy patlaması yaparak parlamento seçimlerinde yüzde 36 almış, aynı yıl yapılan 
belediye seçimlerinde ise 17 belediye alarak oldukça güçlü bir şekilde seçimleri 
kazanmıştır.49 2004-2007 parlamento seçimlerinde ciddi bir başarı gösteren PDK, 
2008’de Kosova’nın bağımsızlığını ilan ettiği dönemin kilit aktörü olmayı başar-
mıştır. 2009’daki belediye seçimlerinde 20 belediye başkanlığı kazanan partinin, 
2010’daki genel seçimde ise yüzde 32 oranı ile oylarında bir düşüş yaşanmıştır.50 
2014’teki seçimlerde ise oy oranını yüzde 30’a kadar gerileten PDK, birinci parti 
olmasına rağmen iktidarda yer almayı başaramamıştır.51

PDK; kuruluşunda etkili olan lider isimlerin, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) 
ve Kosova Halk Hareketi’nin (LPK) etkisiyle Arnavut milliyetçisi bir çizgide ol-
muştur.52 Günümüzde ise parti özellikle 2010’dan bu yana yapılan değişikliklerle, 
ekonomide liberal değerleri destekleyen, merkez-sağ53 bir konuma yerleşmiştir. 

Savaş sonrası Kosova’nın ilk başbakanı Bayram Recebi ve 2010 seçimleri son-
rası başbakan olan ve ikinci kez tekrar seçilen Hashim Thaçi, PDK tarihinin en 
kilit isimleridir.54 Kosova Halk Hareketi’nin (LPK) kurucularından biri olan Has-
him Thaçi, Kosova Savaşı esnasında Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) da li-
derliğini yapmıştır. Thaçi’nin liderliğinde PDK, Kosova’nın Avrupa standartlarına 
ulaşmasına yönelik politikalar üretilmesi, bağımsızlığın BM tarafından tanınması 
ve ekonomik özgürlük gibi konulara öncelik vermiştir.55 Savaş döneminde AB’nin 
nispeten kayıtsız kalması ve müdahalenin NATO tarafından gerçekleştirilmiş 
olması sebebiyle, PDK’nın Batı Avrupa’dan ziyade ABD ve Türkiye’ye yakın bir 
duruş sergilediği bilinmektedir. Ancak parti daha sonra Avrupa ülkeleri ile yakın 
ilişki içinde olmuştur. Ayrıca Kosova Savaşı’na liderlik edenlerin kurduğu partide, 
bu kadro hâlâ etkilidir. 

PDK, Kosova’nın 2012 yılında başlattığı Sırbistan ile müzakere sürecinin de 
ana aktörü olmuştur. Bu süreçte ülke birçok eleştiri ve suçlama ile karşı karşı-
ya kalmıştır.56 Diyalog sürecinde sorumluluk üstlenen PDK, sürece karşı çıkan 

49. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/sq/rezultatet-2007 
50. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi . http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithsh-
me_eyeodbpohj.pdf 
51. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&UnitI-
D=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
52. Bkz. http://www.europeanforum.net/country/kosovo#political_parties 
53. “Limaj dhe Krasniqi propozohen per Këshillin Drejtues edhe pse joprezent”, Rrokum, 27 Kasım 2013.
54. “Kosovo profile”, BBC News, 17 Temmuz 2014.
55. “Haşim Taçi: Savaş Meydanlarından Başbakanlık Koltuğuna”, Euronews, 13 Şubat 2014.
56. “RLK: Bisedimet me Serbinë asnjëherë nuk janë zhvilluar mbi parime të reciprocitetit, bashkëpunimit e 
fqinjësisë së mire”, Radio Kosova e Lirë, 21 Mayıs 2014.
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milliyetçilerin ve özellikle de Vetevendosja Hareketi’nin sert eleştirilerine57 maruz 
kalmıştır. Thaçi’nin bu süreçte müzakereleri yürütmekten ziyade Kosova’daki ka-
muoyunu ikna etmek konusunda zorluk yaşadığı görülmüştür. 

Kosova’nın en önemli partilerinden biri olan PDK, iktidarda olduğu 6 yıl 
boyunca birçok ithama da maruz kalmıştır. Diyalog sürecinde şeffaf olmamakla 
suçlanan parti, aynı zamanda ekonomik sorunlar ve yolsuzluklar konusunda da 
eleştiriler ile yüz yüze gelmiştir. Sırbistan ile diyalog konusunda parti içinde de 
fikir ayrılıkları yaşanırken, Thaçi’nin aykırı seslere baskı uyguladığı öne sürül-
müştür. Kosova BM üyeliği ve AB’ye entegrasyon süreçlerinin kritik dönemlerine 
girerken, Thaçi’nin insan ticareti ve yolsuzluklarla suçlanması ve bunun sonu-
cunda ekonomik gerilemenin müsebbibi olarak göstermesi PDK’nın yüzleştiği en 
önemli meydan okumalar olmuştur.

PDK’nın en temel sloganlarından biri “yolsuzluğa sıfır tolerans”58 olmasına 
rağmen, yolsuzluk Kosova siyasetinin en temel konularından biri olmaya devam 
etmiştir. PDK, iktidarda olduğu yıllarda Transparency International’ın eleştirileri-
ne maruz kalmış ve en son 2012-2013 döneminde 6 konuda gerileme yaşadığı öne 
sürülmüştür.59 Bunun yanı sıra, uluslararası haber ajansları ve araştırma kurumları 
PDK döneminde Kosova’da özellikle torpil ve nepotizmin sorun haline geldiğini ve 
yolsuzluğun arttığını60 iddia etmekte ve PDK’nın iktidar dönemini eleştirmektedir. 

PDK’ya yöneltilen bu suçlamalar aynı zamanda parti içinde de bölünmelere 
neden olmuştur. Partinin yolsuzluk suçlamalarına yönelik yediği en büyük dar-
be, eski PDK mensubu ve eski Tarım, Ormancılık ve Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Cabir Morina’nın hem bakanlıktaki görevinden hem de partiden istifa etmesinin 
ardından kullandığı ifadelerdir. Morina PDK’nın bozulmuş ve yolsuzluklara bu-
laşmış bir parti olduğunu ifade etmiş ve parti içinde tek adam yönetimi olduğunu 
belirtmiştir. Morina’nın dikkat çektiği en önemli husus ise partinin ideolojik bir 
ayrım yaşaması ile de ilgilidir. Ona göre Thaçi’nin partiyi merkez sağ bir çizgiye 
çekmesi tamamıyla kendi kararıdır ve bu önemli adımın hiçbir istişare yapılma-
dan atıldığının altını çizmiştir. 61 

Bunun yanı sıra partinin diğer iki kilit ismi olan Jakup Krasniqi ve Fatmir 
Limaj da isyan bayrağını açan önemli isimlerdendir. Thaçi ile fikir ayrılığı yaşayan 

57. “Kurti: Thaçit Nuk Bën t’i Besohet”, Bota Sot, 26 Aralık 2012.
58. PDK parti resmi sitesi. http://www.pdk49.com/repository/docs/Programi_zgjedhor_i_PDK_se.pdf 
59. “Kosova Vazhdon të Zhytet në Korrupsion”, Telegrafi, 03 Aralık 2013.
60. “Reuters: Kosovarët të frustruar nga qeverisja 6 vjeçare me korrupsion e Hashim Thaçit”, Express, 05 Haziran 
2014.
61. “Morina: Skandalet dhe aferat korruptive më shtyn ta lë PDK-në”, Kosova Press, 29 Mart 2014. 
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bu iki isim, daha sonra “Nisma” isminde bir parti kurmuş62 ve tamamen PDK ile 
bağlarını kopararak Thaçi’nin karşısında yer almayı tercih etmiştir. Oysa Krasniqi 
ve Limaj, Thaçi ile birlikte hem PDK’nın lider ekibini oluşturan UÇK’nın kurucu 
kadrosunda yer almış hem de partinin kurucuları arasında olmuştur. Partinin bu 
kilit isimlerinin ayrılmasının kısa vadede olmasa da uzun vadede Thaçi’nin yöne-
timinden memnun olmayanların ve küskünlerin Limaj ve Krasniqi’nin partisine 
geçmesine neden olabileceği63 iddia edilse de, ciddi bir kurumsal yapıya ve iktidar 
imkânlarına ulaşmış PDK’nın yönetici kadrolarının partilerini ve iktidarı terk et-
melerinin kolay olmayacağı tahmin edilmektedir.

Son seçimlerin kazanan kaybedeni konumuna düşen PDK’nın sorunları he-
nüz hitama ermemiştir. Zira Thaçi’ye yöneltilen yolsuzluk suçlamaları ciddi bir 
boyuttadır. Avrupa Konseyi Raportörü Dick Marty’nin Thaçi’yi organ ticareti64 ve 
savaş suçları işlemekle suçlaması olayın ciddiyetini göstermektedir. Bu sebeple 
Thaçi’nin, Kosova’da savaş suçları için kurulan Özel Mahkeme’de yargılanma ihti-
malinin belirmesi PDK’nın çalkantılı bir döneme girmesine zemin hazırlayabilir. 65 

Arnavutluk ile ilişkilerine ayrıca önem veren PDK, hem Sali Berişa hem de 
Edi Rama döneminde Arnavutluk ile her alanda işbirliğini geliştirmeyi hedefle-
mektedir. Bunun yanısıra PDK, 2012’de başlayan büyük Arnavutluk iddialarına 
mesafeli yaklaşan bir partidir. PDK Balkanların farklı ülkelerine dağılan Arna-
vutların arasında işbirliği ve etkileşimin artırılabileceğini ancak sınırların değiş-
mesini düşünmenin çok gerçekçi bir düşünce olmadığını savunmaktadır. PDK’lı 
yöneticiler Arnavutların yaşadıkları ülkeler arasında yakınlaşma arttıkça zaten sı-
nırların bir anlamı kalmayacağını belirtmektedir. Bu amaçları gerçekleştirmenin 
isabetli yolu ise AB sınırlarına dâhil olmaktır.66

Bu olumsuzluklara rağmen PDK Belgrad ve Priştine arasında yaşanan di-
yalog sürecinde çok kritik bir rol oynamıştır. Zira PDK ve onun lideri Thaçi bu 
dönemde müzakere ettiği Sırbistan ile diplomatik mücadele verirken, diğer yan-
dan da uluslararası aktörleri Kosova’nın pozisyonlarını kabul etmeleri konusunda 
ikna etmek için uğraşmıştır. Ancak PDK’nın en önemli başarısı, ülke kamuoyunu 
müzakerelerin ve diyalog sürecinin gerekliliğine ikna etmesi konusunda kullan-
dığı söylemdir. Bazı analistler, 2013’te somut bir antlaşma ile sona eren Belgrad ile 

62. “Jakup Krasniqi formon parti të re”, Lajmpress, 06 Haziran 2013.
63. “Analistët: Krasniqi–Limaj, ndarja e pashmangshme me PDK-në”, Telegrafi, 12 Aralık 2013.
64. “Kosovo’s organ-trafficking scandal Thaci in the soup”, The Economist, 21 Aralık 2010.
65. “Revista zvicerane: Hashim Thaçi “bosi i nëntokës”, në fundvit para Gjykatës Speciale”, Res Publica, 21 Ha-
ziran 2014.
66. PDK Genel Sekreteri Basri Musmurati ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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diyalog sürecini PDK’nın başarıyla yönettiğini düşünürken bazıları da Sırbistan’ın 
karşısında Kosovalı liderlerin yetersiz kaldığını ifade etmiştir. Özellikle diyalog 
sürecine karşı çıkanların başında gelen Vetevendosya Hareketi, diyalog sürecini 
ağır bir şekilde eleştirmiş ve Thaçi’nin Kosova’nın ulusal egemenliğini pazarlık 
konularına dâhil ettiğini öne sürmüştür.67 Öte yandan Thaçi’yi eleştirenlerin ker-
vanına eski PDK yöneticileri olan Fatmir Limaj ve Jakup Krasniqi de katılmıştır. 
Krasniqi ile birlikte Kosova’nın en etkili medya patronlarından Veton Suroi de 
hükûmeti eleştirmiş ve PDK’nın diyalog sürecinin sonunda tam olarak ne kaza-
nacağını bilmeden müzakerelere katıldığını iddia etmiştir.68 

Ancak tüm bu eleştirilere rağmen PDK diyalog sürecini başarıyla yürüttü-
ğünü ve hem uluslararası alanda hem de ulusal anlamda diyalog sürecinden ka-
zanım elde ettiğini savunmaktadır. PDK’ya göre Sırbistan ile atılan imza AB ile 
entegrasyon sürecine önemli bir ivme kazandıracakken, imzanın iç siyasetteki ilk 
neticesi Mitrovitsa’daki Sırpların seçimlere katılması ile zaten alınmıştır. Ayrıca 
telekomünikasyon ve enerji konularında da ciddi mesafe kat edilmiştir.69 Buna 
göre PDK, bu antlaşma ile Sırpların Kosova’daki kurumlara entegre olmaya başla-
dığını savunmaktadır. 

Kosova’da hemen hemen tüm ana akım partiler gibi PDK da uluslararası top-
lumun tepki ve tavırlarına dikkat ederek hareket etmektedir. Zira siyasi partiler 
tüm kararlarında uluslararası toplumun onayının Kosova için çok önemli oldu-
ğunu savunmaktadır. Bu yaklaşım, Batı’ya yönelik minnet ve hürmet duyguları 
besleyen Kosova toplumunda da karşılık bulmaktadır.70

 
LDK (LIDHJA DEMOKRATIKE E 
KOSOVËS, KOSOVA  
DEMOKRAT BIRLIĞI)
Kosova Demokrat Birliği (LDK), Kosova Savaşı sı-
rasında fikri önderlik yapıp sıcak çatışmaya girme-
miş İbrahim Rugova tarafından 1989’da kurulmuş-
tur. Miloşeviç yönetiminin Kosova’ya baskılarını 
artırdığı bir dönemde birkaç entelektüelle bir araya gelerek LDK’yı kuran Rugova, 
barışsever bir çizgide Kosova’nın bağımsızlığına giden yolda önemli bir rol oy-

67. “Albin Kurti kunder bisedimeve Kosove-Serbi”, Top-Channel, 10 Mayıs 2014. 
68. “Debate mbi rrjedhën e bisedimeve Kosovë – Serbi”, Zëri i Amerikës, 01 Mart 2013.; “Krasniqi: S’kemi plat-
formë zyrtare për bisedimet”, Telegrafi, 25 Mart 2013.
69. PDK Genel Sekreteri Basri Musmurati ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
70. Koha Ditore Baş Editörü Elmaz Isufi ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
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namıştır. Kuruluşundan bir sene sonra Sırbistan yönetimi tarafından kapatılan 
LDK, Kosova halkının Sırbistan zulmüne direnişinde kilit rol oynamıştır. 1991’de 
Kosova’nın bağımsızlığı için yapılan referandumu71 organize ve teşvik eden LDK, 
2000’li yıllara kadar Kosova’nın neredeyse tek lideri olmuştur. LDK’nın kurucu-
su Rugova, 1992’den savaş dönemine kadar Cumhurbaşkanlığı yapmış ve savaş 
döneminde uluslararası aktörler ve Sırbistan ile yapılan barışçıl müzakerelerde 
Kosova’nın en önemli siyasi temsilcisi olmuştur. Barış yanlısı pasif siyaseti tercih 
etmesi sebebiyle ‘Balkanların Ghandisi’72 olarak da anılan Rugova, LDK’nın tarihi 
ile bütünleşmiştir. 

UÇK ortaya çıktıktan sonra Rugova’nın barışçıl politikası Kosova’da taraftar 
kaybetmeye başlamıştır. Daha uzlaşmacı ve entelektüel kadrolar sayesinde Sırplar 
ile uzun vadeli mücadeleyi tercih eden LDK lideri, Kosova savaşında UÇK’nın 
etkin bir şekilde ortaya çıkışıyla birlikte ciddi bir siyasi rakiple karşı karşıya kal-
mıştır. UÇK savaştan sonra PDK ile siyasete eklemlenirken, günümüzdeki Koso-
va’nın bir nevi siyasi haritasının temellerini atmışlardır. Dolayısıyla, günümüzde 
Kosova’nın en büyük iki partisi olan PDK ve LDK’nın ortaya çıkış serüvenleri 
ve rekabetlerinin 15 yıla yakın bir tarihsel arka planı vardır. Rugova’nın hayatta 
iken özellikle savaş döneminde ülkenin tek siyasi figürü olması, onun uluslararası 
arenada tanınmış bir şahsiyet olmasına neden olmuştur. Bu sebeple Rugova’nın 
etkinlikleri Kosova halkının da nazarında bağımsızlık mücadelesi için kilit rol oy-
nadığı şekilde telakki edilmiştir. 

Ancak Rugova’nın vefatından sonra durum değişmiştir. LDK’nın Batı yanlısı 
ve sekülerliği savunan parti çizgisinin toplumsal meşruiyeti gittikçe yaygınlaşan 
UÇK’nın sempatisi sebebiyle sarsılmaya başlamıştır. Zira UÇK’nın bir devamı 
olarak PDK, kadrosunun savaşta bizzat yer alanlardan oluşması sebebiyle ciddi 
bir meşruiyet elde etmiştir. LDK’ya karşı ilginin azalışına rağmen Rugova’nın po-
pülerliği ve uluslararası çevreler tarafından desteklenmesi, LDK’nın 2006’ya ka-
dar seçimlerde başarılı olmasına neden olmuştur. Katolikliğe geçiş yaptığına ve 
Katolik olarak son nefesini verdiğine dair birçok tartışmaya73 konu olan Rugova, 
2006’da vefat etmiştir. 2001 ve 2004’te seçimleri kazanan LDK, bu tarihten sonra 
düşüş yaşamaya başlamıştır.74 2006’da partinin başına Fatmir Seydiu geçmiş ve 
aynı yıl Cumhurbaşkanı olmuştur. 

71. Referandumda Kosovalı Arnavutların %99.87’si bağımsızlığı savunmuştur. “Njëzetedy vjet nga zgjedhjet e 
para pluraliste në Kosovë!”, Blic, 24 Mayıs 2014.
72. Rugova’nın biyografisi hakkında bkz. http://home.mira.net/~kmurray/world/rugova.htm 
73. “Rugova s’është konvertuar në Katolik”, Shekulli, 21 Eylül 2013. 
74. “Key Political Parties in Kosovo”, Balkan Insight, 27 Eylül 2010.
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2007’deki seçimlerde ikinci parti konumuna düşen LDK’da bir değişim ha-
reketi başlamıştır. 2009’da Priştine Belediye Başkanlığı’nı kazanan LDK adayı İsa 
Mustafa parti içinde sivrilmeye başlamıştır. Zira Mustafa’nın belediye seçimlerin-
deki rakibi, PDK’nın adayı ve o dönem Başbakan Yardımcısı olan Fatmir Limaj 
olmuştur. Bu güçlü zaferden sonra Mustafa’nın parti içindeki konumu güçlenmiş-
tir. 2010’da Fatmir Seydiu ile birlikte LDK başkan adayı olan Mustafa’nın parti 
başkanlığını alması, LDK’da bir değişim döneminin başlangıcı olmuştur. 

LDK’nın lider isimlerinin değişmesi partinin duruşunda doğrudan etkili ol-
muştur. LDK’da PDK gibi köklerini dolaylı olarak Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan 
(UÇK) almış olsa da, Rugova’nın liderliğinde AB yanlısı ve daha seküler bir çiz-
gide seyretmiştir. Rugova’nın 2006’da Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini yürü-
türken vefat etmesi üzerine, parti içi lider arayışı ciddi sıkıntılar doğurmuştur. 
Rugova’nun ardından, hem cumhurbaşkanlığı hem de parti başkanlığı görevlerini 
üstlenen Fatmir Seydiu, liberal muhafazakâr bir duruş sergilemiştir. 2010 seçim-
lerinde yaşanan oy kaybı, parti içi memnuniyetsizlik ve lider değişikliğiyle sonuç-
lanmış, Seydiu’nun LDK’ya veda etmesine neden olmuştur. Görevi devralan İsa 
Mustafa önderliğindeki LDK, 2010’dan bu yana muhafazakâr vurgusunu artıran 
politikalar izlemeye başlamıştır. LDK’nın ekonomik politikalar anlamında liberal 
bir çizgide olduğu ifade edilmektedir.

LDK’nın son yıllarda sürekli ana muhalefette kalması, partide bazı yenilikçi 
seslere neden olmuştur. Kosova’nın bağımsızlığının babası olarak görülen Rugo-
va’nın vefatının ardından parti içi mücadeleler LDK’yı epey etkilemiştir. Ayrıca bu 
partinin ismi de yolsuzluk ve şahsi çıkarlar ile anılmıştır. LDK milletvekili Naser 
Osmani’nin yolsuzlukla suçlanması75 ve 2014 Parlamento Seçimlerinde de aday 
gösterilmesi76 Kosova kamuoyunda epey tartışılmıştır. LDK’nın bir diğer milletve-
kili Hashim Deshishku’nun da özelleştirme fonlarını manipüle ettiği gerekçesiyle 
yolsuzlukla suçlanması77 LDK’nın başını ağrıtan bir diğer mesele haline gelmiştir. 

Bunun yanı sıra LDK’da parti içinde kopuşlar yaşanmaya devam etmektedir. 
2014’te milletvekili seçilemeyen Ekrem Kryeziu’nun partisine tepki göstererek is-
tifa etmesi78 ve LDK’nın kalesi olarak bilinen Lap’ta LDK il yönetiminin, Başkan 
İsa Mustafa ile tartışması sebebiyle partiden ayrılması ve PDK’ya geçmesi79 bu 
kopuşlardan sadece birkaçıdır. 

75. “Arrestohet deputeti i LDK-së, Naser Osmani i dyshuar pë korrupsion”, Lajm, 01 Mayıs 2014.
76. “I dyshuari për korrupsion në listën e LDK-së për deputet”, Koha, 16 Mayıs 2014.
77. “Hashim Deshishku, deputet i LDK’së, pritet të arrestohet?”, Gazeta Express, 19 Mart 2014.
78. “Eqrem Kryeziu largohet nga LDK-ja”, Epokaere, 27 Haziran 2014.
79. “Braktiset LDK-ja në Llap”, Reporteri, 16 Eylül 2013. 
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Bazı analistler LDK’nın yaşadığı krizleri parti kimliği krizi olarak değerlen-
dirmektedir. Mustafa döneminde merkez sağ parti kimliğini tercih eden LDK, 
Rugova döneminde ise merkez parti olup, sağ ve sola yaklaşmamıştır. Ancak yeni 
yönetim bu iddiaları reddetse de80, LDK’nın iktidar hesapları sebebiyle Kosova’da-
ki milliyetçi eğilime cevap vermeye çalıştığı görülmektedir. LDK’nın başkanlığın-
da yaşanan bu fikir ayrılıkları, partinin eski gücüne kavuşmasını zorlaştırmakta-
dır.81 Partinin muhafazakârlaşma82 eğilimi LDK’nın geleneksel seküler tabanı ile 
çatışma yaşamasına neden olmaktadır. 

Eski bir parti olması hasebiyle LDK’da birçok fraksiyonun parti içi gerilimli 
bir mücadeleye girişmesi kaçınılmazdır. Partide birliği sağlayan Rugova’nın vefa-
tından sonra parti içi kavgalar ayrılıklara dönüşmüştür. İlk gerilim, Rugova’nın 
vefatından sonra parti başkan yardımcısı Ekrem Kryeziu ile partinin önemli isim-
lerinden ve o dönem Meclis Başkanlığı yapan Nexhat Daci arasında yaşanmıştır. 
Kryeziu Daci’yi Meclis Başkanlığı görevinden alıp tasfiye etmeye çalışmış ve bu 
durum, Daci’nin 2006’da LDK’dan ayrılıp 2007’de Lidhja Demokratike e Darda-
nisë (LDD) partisini kurmasına neden olmuştur.83

Bunun yanı sıra, LDK Sırbistan ile olan müzakerelere prensip olarak karşı 
çıkmamasına rağmen görüşmelere temsilci vermeyi reddederek, hükûmete mu-
halif çizgisini korumuştur. LDK Sırbistan ile yapılan müzakerelere önem veril-
mesi gerektiğini, ancak kalkınma gibi bundan daha öncelikli konulara daha fazla 
yer verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca müzakereleri yürüten PDK’nın 
Priştine-Belgrad müzakereleri sürecinde yeterince şeffaf olmadığını savunan 
LDK, Thaçi yönetiminin tavizkâr davrandığını öne sürmektedir. Bunun yanı sıra 
LDK yönetimi, PDK Hükûmetinin AB’nin arabuluculuğunda Sırbistan ile yaptığı 
görüşmeler için yetersiz olduğunu savunmaktadır. LDK yönetimi, ülkeleri için 
bu derece kritik konuların müzakerelerini yürüten PDK kadrolarında entelektüel 
anlamda donanımlı ve uzman kişilerin olmadığını ve PDK yöneticilerinin bazı 
suçlar ile başı dertte olması sebebiyle müzakere masasında özgürce karar alama-
dığını belirtmektedir.84

80. LDK Başkanlık Divanı Üyesi ve Milletvekili Vjosa Osmani ile görüşme, Priştine, Eylül, 2013
81. Albana Isufi, “Loja e dyfishtë e LDK-së ndëshkohet nga elektorati”, Evropa e Lirë, 16 Mart 2010.
82. Vjosa Osmani’ye göre bu doğru değildir ancak son yıllarda LDK’nın kullandığı retorik ve sergilediği yak-
laşımlara bakıldığında, LDK’nın biraz muhazafakârlaştığını ve PDK’nın çizgisine yaklaşarak PDK ile rekabet 
etmeye çalıştığı görülmektedir. Bkz. http://gazetatribuna.com/?FaqeID=8&LajmID=74581; Ayrıca: LDK Baş-
kanlık Divanı Üyesi ve Milletvekili Vjosa Osmani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
83. http://www.fes-prishtina.org/pdf/Drafti_perfundimtar.pdf 
84. LDK Başkanlık Divanı Üyesi ve Milletvekili Vjosa Osmani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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LDK Kosova’nın laik bir cumhuriyet olduğunu ve tüm dinlere bu ilkeye göre 
muamele etmesi gerektiğini savunmaktadır. Parti bu yüzden kamuda dini sem-
bollerin kullanımına karşı çıkmaktadır. AB hedeflerinin peşinde olan bir ülkenin 
din özgürlüğünü vicdan özgürlükleri kapsamında ele alması gerektiğini savunan 
LDK, bunun manipülasyonlara neden olmaması gerektiğini vurgulamaktadır.85 

Ancak 2014 seçim sonuçları, LDK’nın nefes alması için önemli bir fırsat ol-
muştur. Bu seçimlerde de ikinci parti olan LDK’yı kendi oyları ve konumundan 
çok PDK’nın hükûmeti tek başına kuracak oy oranına ulaşamaması ilgilendirmiş-
tir. Zira seçim sonuçları belli olur olmaz LDK barajı geçen diğer 3 parti ile de ko-
alisyon için prensipte anlaşarak, PDK’yı etkisiz hale getirecek hamleyi yapmıştır. 
Bu ise yeni kabinede 2014 seçimlerinde yüzde 25.74 oy alan86 LDK’nın en büyük 
hükûmet ortağı olmasına imkân tanımaktadır. 

AAK (ALEANCA PËR ARDHMËRINË E 
KOSOVËS, KOSOVA’NIN  
GELECEĞI ITTIFAKI) 
Kosova’nın Geleceği İttifakı (AAK), Kosova Kurtu-
luş Ordusu’nun (UÇK) mensuplarından Ramush 
Haradinaj liderliğinde Nisan 2001’de kurulmuştur. 
Haradinaj 2004 seçimlerinde LDK ile koalisyon yaparak başbakan seçilmiş, fakat 
2005’de eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICTY) yargılanmaya 
başlaması üzerine istifa etmiştir. 2008 yılında beraat et eden Haradinaj yeniden 
siyasete dönmüştür. 2001 ve 2004 yıllarında parlamentoya giren AAK, 2007 se-
çimlerinde yüzde 9.6 oy alarak, parlamentoya girmiş ve beşinci parti olmuştur. 
Ancak bu seçimlerin AGİT tarafından organize edilip denetlenmesi ve bundan 
sonraki seçimlerin organizasyonunun da Kosova Yüksek Seçim Kurulu’na devre-
dilmesi AAK tarafından eleştirilmiştir. Zira AAK yetkililerine göre, 2007’den son-
raki seçimlerde uluslararası kuruluşlar seçimleri yerli kurumlara teslim ettikten 
sonra seçimlerde hileler yapılmaya başlanmıştır.87 2010 seçimlerinde ise yüzde 
11 oranında oy almıştır.88 2010’da Ramush Haradinaj’ın ikinci defa savaş suçları 

85. LDK Başkanlık Divanı Üyesi ve Milletvekili Vjosa Osmani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
86. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz- ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&UnitI-
D=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
87. Parti Genel Sekreteri Burim Ramadani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
88. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithsh-
me_eyeodbpohj.pdf 
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sebebiyle yargılanması ve bu sürecin iki yıl sürmesi AAK’yı ilk etapta negatif et-
kilemiştir. Ramush Haradinaj’ın partideki etkisi mahkeme süreci devam ederken 
dahi devam etmiştir. Zira Haradinaj yargılanırken de partideki liderliği tartışmasız 
bir şekilde sürmüştür. Ancak 2012’de mahkemeden dönen Haradinaj’ın ülkesinde 
kahramanca karşılanması89 ülkede itibarını artırmış ve Thaçi’nin temsil ettiği UÇK 
mirasının kazandırdığı milliyetçi ve muhafazakâr oyların Haradinaj’a da geçeceği 
konuşulmaya başlanmıştır. Haradinaj’ın dönüşü esnasında Thaçi ile birkaç görüş-
me yapması, Thaçi’nin kendisi ile iktidarı paylaşacağına dair yorumlar yapılmasına 
neden olmuş90, ancak bu gerçekleşmemiştir. Haradinaj bu sürecin ardından belki 
de Thaçi’den beklediğini alamamış ve partisini PDK’ya muhalif bir çizgide tutarak 
2014 seçimlerine girmiştir. 2014 seçimlerinde gittikçe prestij kaybettiği iddia edi-
len Thaçi’nin alternatifi olarak görülen Haradinaj yüzde 9.6291 oy alarak, 2010’daki 
seçim sonuçlarından daha düşük bir orana gerilemiştir. AAK’nın bu seçimlerin 
ardından LDK, NİSMA ve Vetevendosje ile birlikte koalisyon kurma ihtimali bu-
lunmakta ve bu koalisyon partnerleri arasındaki kilit rolü nedeniyle, yapılan pazar-
lıklar sonucu başbakanlığın AAK’ya verileceği söylentileri dolaşmaktadır.92 

AAK’nin genel olarak merkez-sağ çizgide olduğu söylenebilir. Ancak asıl 
rekabet ettiği partinin PDK olması ve UÇK arka planının bulunması nedeniyle 
daha fazla milliyetçi ve muhafazakâr seçmene hitap etmektedir. Parti ekonomik 
liberalizasyonu savunurken, toplumdaki muhafazakâr hassasiyetlere önem ver-
mektedir.93 Milli bir kahraman olarak telakki edilen Haradinaj’ın partinin başında 
olması, AAK’nın milliyetçi bir parti olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. 

94 Parti güçlü bir şekilde AB ve ABD yanlısıdır. AAK’nın Kosova’da daha fazla Ha-
radinaj’ın imajı ile seçmene hitap etmektedir. 

Parti, Kosova’nın büyük Arnavutluk tartışmalarında yer almaması gerektiği-
ni savunmaktadır. Aynı zamanda Arnavut kimliğinin üç büyük dinin mensupları 
tarafından şekillendirildiğini ve bu sebeple Kosova’da herhangi bir dinin ön plana 
çıkarılmasının milli kimliğe zarar vereceğini savunmaktadır.95 Bunun yanı sıra, 

89. “Ramush Haradinaj pritet si hero në Kosovë: Bashkë për fitore të tjera”, Balkanweb, 29 Nëntor 2012
90. “Analistët s’e shohin zgjidhje “UÇK-Qeverinë””, Koha, 17 Aralık 2012.
91. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&UnitI-
D=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
92. Lumturie Blakaj , “Zyrtare: Ramush Haradinaj kryeministër”, Zeri, 10 Haziran 2014.
93. Jeton Zulfaj, Brikena Mulliqi, Mentor Shala ve Petrit Tahiri, Partitë Politike në Kosovë - Profili dhe Ideologjia, 
(Çelnaja, Priştine: 2008) s. 30; Jeton Zulfaj, Brikena Mulliqi, Mentor Shala ve Petrit Tahiri, Partitë Politike në 
Kosovë - Profili dhe Ideologjia, (Çelnaja, Priştine: 2008) s. 31.
94. Jeton Zulfaj, Brikena Mulliqi, Mentor Shala ve Petrit Tahiri, Partitë Politike në Kosovë - Profili dhe Ideologji-
a,(Çelnaja, Priştine: 2008) s. 33.
95. AAK Partisi Genel Sekreteri Burim Ramadani ile mülakat, Eylül 2013.
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parti lideri Haradinaj’ın verdiği bir demeçte kendisini Müslüman hissetmediğini 
belirtmesi96 ise Kosova’da AAK’nın Müslümanlara karşı negatif bir tutum aldığı 
yönünde eleştirilerin yapılmasına neden olmuştur.

AAK Sırbistan ile müzakere sürecine destek vermektedir, ancak iki ülke ara-
sında ilişkilerin normalleşmesi için Sırbistan’ın Kuzey Mitrovitsa’da Kosova’nın 
tam hâkimiyetini tanıması ve uzun vadeli samimiyetine dair Kosovalıları ikna et-
mesi gerektiğini savunmaktadır.97 Çoğu durumda parti lideri, Sırbistan ile ilişkiler 
konusunda verilen tavizler konusunda tepkili davranıp Thaçi hükûmetini sert bir 
şekilde eleştirmektedir. 2013’te Mitrovitsa’da Sırpların katıldığı yerel seçimlerde 
seçim pusulasından Sırpların talebi üzerine Kosova devlet logosunun çekilmesine 
Haradinaj tepki göstermiş ve bu müzakere sürecinden bıktığını açıklamıştır.98 Ha-
radinaj, Sırbistan ile Kosova’nın demokratik ve kendi kendine işleyebilen bir dev-
lete dönüşme sürecinde uluslararası toplumla daha da bütünleşmesi gerektiği ve 
EULEX’in ülkedeki misyonunu henüz tamamlamamış olduğu fikrindedir. Koso-
va’nın bağımsız bir devlet olarak kendi siyasi kimliğini, sembol ve müesseselerini 
koruması ve civardaki Arnavutlar ile bağların ancak ekonomik ve kültürel ilişkiler 
yoluyla devam ettirilmesi gerektiği görüşündedir.99

2014’te yapılan parlamento seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablo ve se-
çimden hemen sonra LDK, NİSMA, VV ve AAK arasında yapılan anlaşmaya ba-
kılacak olursa, Haradinaj’ın başbakan olması güçlü bir ihtimal olarak100 görülse de 
bunun gerçekleşmesi için LDK’nın ikna edilmesi zor görünmektedir.

AKR (ALEANCA KOSOVA E RE,  
YENI KOSOVA ITTIFAKI)
Yeni Kosova İttifakı (AKR), 2006 Mart ayında Ko-
sovalı ve ünü bölgeye yayılan işadamı Behgjet Pa-
colli tarafından kurulmuştur. 2007 seçimlerinde 
yüzde 9.6 gibi yeni bir parti için başarı sayılabilecek 
bir oy oranı ile Kosova siyasetine giriş yapan parti, 
13 vekille parlamentoda yerini almıştır.101 Kazakis-
tan, Rusya ve İsviçre’de ciddi yatırımlarının olması, 

96. “Haradinaj: S’e di pse jam mysliman”, Zeri, 24 Kasım 2013.
97. AAK Partisi Genel Sekreteri Burim Ramadani ile mülakat, Eylül 2013
98. Arlinda, “Haradinaj është mërzitur nga dialogu”, 11 Eylül 2013.
99. AAK Partisi Genel Sekreteri Burim Ramadani ile mülakat, Eylül 2013. 
100. “Opozita arrin marrëveshje, Ramush Haradinaj do jëtë kryeministri i Kosovës”, Tema, 10 Qershor 2014.
101. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme 
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bir işadamı olarak Pacolli’nin Kosova’da olumlu bir imaja sahip olmasına neden 
olmuştur. AKR’nin Arnavut milliyetçiliği vurgusu da partinin kısa sürede tutul-
masında etkili olmuştur. Bunun yanı sıra, AKR liberal ekonomiyi destekleyen 
bir sağ parti olarak ortaya çıkmıştır. 102 Behgjet Pacolli’nin güçlü bir figür olması 
nedeniyle isminin partinin önüne geçmesi, partinin “Pacolli’nin partisi” şeklinde 
anılmasına neden olmuştur. Partinin kısa sürede Kosova’nın farklı bölgelerinde 
teşkilatlanmasını Pacolli’nin sahip olduğu ekonomik imkânlar hızlandırmış ve 
AKR kısa sürede ulusal parti olmayı başarmıştır. AKR kendinin resmi olarak li-
beral demokrat bir çizgide olduğunu deklare etmektedir.103 Partinin programına 
bakıldığında AKR, temelde ekonomik gelişime odaklanmıştır. Zaten partinin ku-
ruluş amaçlarından biri de ülkede serbest piyasa ekonomisinin işleyeceği koşulla-
rı sağlamak olmuştur. Bunun yanı sıra, parti serbest ticaret alanlarının oluşturul-
ması ve sanayinin gelişmesi konularına da ayrıca önem vermektedir.104 

2010’da Kosova Genel Seçimlerine birkaç küçük parti ile koalisyon yaparak 
giren AKR, yüzde 7.29 oy alarak ilk seçimlerde yakaladığı çıkışı sürdürememiştir.105 
Ancak 2011’de AKR, PDK ile koalisyon yaparak iktidarda yer almış ve Başbakan 
Yardımcılığı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Diaspora Bakanlığı gibi 
dört kilit bakanlık koltuğunu elde etmiştir. Ancak 2011’de Kosova Cumhurbaş-
kanlığı seçimi esnasında Pacolli, Thaçi ile bir antlaşma yapmıştır. Bu antlaşmaya 
göre, Pacolli’nin cumhurbaşkanı, Thaçi’nin ise başbakan olarak kalması öngö-
rülmüştür. Ancak parlamentoda yapılan oylamada Pacolli’nin seçilmemesi için 
milletvekilleri seçimi boykot etmiş, yeterli çoğunluğa ulaşamamasına rağmen 
Pacolli’nin cumhurbaşkanı ilan edilmesi ve 37 gün görevde kalması ülkede bü-
yük tartışmalara neden olmuştur.106 Sonrasında ise Anayasa Mahkemesi’nin se-
çimlerde usulsüzlük yapıldığına dair karar alması ile Pacolli istifa etmek zorunda 
kalmıştır.107 Bu sebeple Pacolli, Başbakan Yardımcılığı görevine devam etmiştir. 

Son iki seçimde pek varlık gösteremeyen AKR, son 3-4 yılda ciddi bir düşüş 
yaşamaktadır. 2013’teki belediye seçimlerinde sadece iki belediye alabilen AKR108, 
bu düşüşünü 2014’teki genel seçimlerde de sürdürmüştür. Haziran 2014’te yapı-

102. Jeton Zulfaj,Brikena Mulliqi, Mentor Shala ve Petrit Tahiri, Partitë Politike në Kosovë - Profili dhe Ideologji-
a,(Çelnaja, Priştine: 2008) s.39-41. 
103. AKR Partinin resmi sitesi. http://akr-ks.com/akr/statuti/ 
104. AKR partinin resmi sitesi. http://akr-ks.com/wp-content/uploads/2013/10/AKR_Programi-2014.pdf 
105. Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithshme_
eyeodbpohj.pdf 
106. Elhami Ismajli, “A Është Behgjet Pacolli ish-President?”, Jeta në Kosovë, 29 Ağustos 2012. 
107. “Kosove: Gjykata Kushtetuese rrezon Presidentin Pacolli”, Lajmetshqip, 28 Mart 2011.
108. AKR, 2013 seçimlerinde Güney Mitrovitsa ve Cakova olmak üzere iki belediye başkanlığı almıştır. Bkz. 
Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/Rezultatet%20per%20KK%20
-%20Pergjitshme%20sipas%20komunave_syhgvgscej.pdf 
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lan genel seçimlerde yüzde 4.6’da kalan AKR109, seçim barajını aşamamış ve daha 
önce koalisyonda olduğu PDK’nın da zor pozisyonda kalmasına neden olmuştur. 

VV (LËVIZJA VETËVENDOSJE,  
KENDIN KARAR VER HAREKETI)
“Vetëvendosje” (VV) Hareketi, ismini 1968’de halk-
ların kendi akıbetleri hakkında kendilerinin karar 
vermesi için atılan slogandan almaktadır.110 Bu 
hareket, Kosova’da self-determinasyon konusunda 
ülkenin mücadelesini hatırlatmakta ve Kosovalı siyasetçi ve aydınların 1980’li 
yıllardan itibaren ilk bağımsızlık süreçlerindeki çabalarına atıf yapmaktadır. VV, 
2004 yılında aktivist Albin Kurti tarafından, aktif vatandaşlık ve doğrudan de-
mokrasiye katılım hakkını savunma iddiasıyla ilk etapta belli etkinlikler yapan 
bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. 1998-99 yıllarında Sırbistan ile yaşanan savaş 
sırasında uluslararası kuruluşların Kosova’daki yoğun etkinliğine yerli bir tepki 
hareketi olarak da nitelendirilebilecek VV, Kosova’nın dış müdahale olmadan da 
politika üretmesini sağlamayı hedeflemiştir. VV, Kosova’nın bütünüyle bağımsız 
olması amacıyla yola çıkmış ve hem iç hem de dış siyasetteki tercih ve tepkileri 
sebebiyle radikal milliyetçi bir parti olarak nitelendirilmiştir. Bir self-determi-
nasyon hareketi ve siyasi parti olan VV, Kosova’nın egemenliğini ve Arnavutların 
yaşadığı ülkelerin birleşmesini savunurken, uluslararası kuruluşların Kosova’daki 
siyasi karar alma süreçlerine müdahale etmesine karşı çıkmayı vizyonunun mer-
kezine oturtmuştur.111 Hem Kosova içinde hem de Kosova dışındaki Arnavutlar 
için self-determinasyonu savunan112 hareket, resmî olarak 12 Haziran 2005’te ku-
rulmuştur.113 VV, bir muhalif hareket olarak kuruluşundan itibaren Kosova siya-
setinde çok önemli bir rol oynamıştır.

Partinin lideri Albin Kurti, Kosova’nın Sırbistan ile yaşadığı çatışma sürecinde 
aktif şekilde siyasete katılmış ve o dönemlerde yaşanan kargaşalara yakından şahit 
olmuştur. Bu açıdan VV’nin parti kimliğinin oluşmasında Albin Kurti’nin siyasi 
karakteri yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Zira Kurti, 1997 yılında Kosova’da 

109. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/Rezultatet%20per%20
KK%20-%20Pergjitshme%20sipas%20komunave_syhgvgscej.pdf 
110. Kosova Meclisi resmi sitesi. http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,184,1 
111. VV’nin resmi sitesi. http://www.vetevendosje.org/wp-content/uploads/2013/09/Statuti_i_Levizjes_VETE-
VENDOSJE2.pdf 
112. Vetevendosja Dış İlişkiler Sekreteri Xhelal Svecla ile mülakat, Priştina Eylül 2013.
113. Brad Nosan, “Kosovo’s Vetevendosje Movement Doesn’t Like Foreign Intervention”, Vice, 15 Ağustos 2012.



K O S O V A  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

56

Miloseviç karşıtı gösterileri yapan öğrenci hareketlerine katılmış ve bu yüzden Sırp 
güvenlik birimlerinin hedefinde olmuştur. O dönemde Sırpların Kosova’ya uygu-
ladıkları baskıların yerini günümüzde uluslararası kurumlara bıraktığını düşünen 
Kurti, VV’nin bu uluslararası faktörlerin varlığına karşı mücadele etmesi gerektiği 
konusunda yoğun çalışmalar yapılması gerektiğine inanmaktadır. Ancak bu sebep-
le, hem Kurti hem de VV uluslararası kurumların hedefinde olmuştur.114 VV, kuru-
luşundan itibaren birçok protesto gösterisine imza atmış ve bu gösterilerin bir kıs-
mı Kosova’nın istikrarını tehdit ettiği yönünde eleştirilere maruz kalmıştır.115 VV, 
2007 yılında Kosova’nın bağımsızlığına giden yol haritası olarak sunulan Ahtisaari 
Planı tanıtıldığında Priştine’de tertiplediği gösterilere 60.000 kişi toplamış ancak 
bu eylemler esnasında 2 kişinin ölmesi ve 80 kişinin yaralanması sebebiyle parti 
lideri Kurti’nin yargılanmıştır.116 Kurti, öldürülen iki kişinin katilinin EULEX ol-
duğunu belirtmiş ve Kosova’daki uluslararası kurumların tepkisini çekmiştir.117 Bu 
süreçte Kurti, Kosova’daki uluslararası kurumların varlığının ülkedeki sorunların 
çözümüne katkı sağlamadığı yönünde açıklamalar yapmış ve Kosovalıların kendi 
meselelerini kendilerinin halletmeleri gerektiğini savunmuştur.118 

VV, Kosova’daki uluslararası kuruluşlar ile yaşadığı bir dizi sorunun ardından 
2010’da ilk defa seçimlere katılma kararı almıştır. Bu seçimlerde yüzde 12.62 gibi 
yüksek bir oy oranına119 ulaşan VV, seçimlerden itibaren Kosova siyasi arenasın-
da ciddi bir konum elde etmiş ve bu konumunu günden güne kabul ettirmeye 
başlamıştır. Zira 2010’daki seçim sonuçları VV’nin yükselen popülaritesine işaret 
etmiştir. Ayrıca kuruluşu aşamasında medyanın negatif bir imajla yer verdiği VV, 
bu seçimlerden sonra diğer önemli siyasi partiler arasına katılarak Kosova kamu-
oyunu etkilemeye başlamıştır.

Arnavut kimliğini önemseyen bir parti olan VV, ekonomik sorunlar sebebiyle 
ülkede kimlik kaybı yaşandığını öne sürmektedir. Zira partiye göre, ekonomik ola-
rak dışarıya bağımlı olan Kosova’ya destek veren ülkeler, Kosovalılara ekonomik 
destek ile birlikte kültürel değerlerini de empoze etmektedir. Bu da Arnavutların 

114. VV’nin resmi sitesi. http://www.vetevendosje.org/wp-content/uploads/2013/09/Historik_i_Levizjes_VE-
TEVENDOSJE.pdf 
115. Paul Lewis, “Former US Diplomat Backs Albanian Nationalist in Kosovo Elections”, The Guardian, 12 Aralık 
2010.
116. “Radical ethnic Albanian leader arrested”, b92.net, 13 Temmuz 2010.
117. ““Vetëvendosja” kërkon drejtësi për viktimat e 10 shkurtit”, BalkanWeb, 10 Şubat 2013.
118. “Kurti: EULEX-i Na Trajton si Afganistanin”, Tema, 19 Şubat 2012.
119. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithsh-
me_eyeodbpohj.pdf 
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milli kimliğine zarar vermektedir. VV’ye göre milli kimlik Arnavutların en güçlü 
yönüdür. Dini kimlik milli kimliğin gerisinde kalır. Bu sebeple VV’ye göre Arnavut-
ların, milli kimliklerinin zayıflamaması konusunda dikkatli olması gerekmektedir.120

Kurti’nin liderliğini yaptığı hareket sadece Kosova’daki Arnavutlar ile ilgilen-
memektedir. VV, bölgedeki tüm milliyetçi Arnavut hareketleri desteklemektedir. 
Kurti’ye göre Arnavutluk ve Kosova’nın, Arnavut devletleri olarak azınlıkta ka-
lan Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’daki Arnavutlara destek olmak için ortak 
platformlarda hareket etmesi gerekmektedir.121 Bu sebeple Kurti sıkça bölgede 
mezalime uğrayan Arnavutların anma toplantılarına katılmaktadır. Yunanistan’ın 
Arnavut nüfusunun yoğun olduğu Çameria bölgesinde bir anma toplantısına ka-
tılan Kurti, buradaki Arnavutlara destek olunması gerektiğini belirtmiş ve Yu-
nanistan’daki Arnavut nüfusun Arnavutluk ve Kosova’dan daha fazla olduğunu 
iddia etmiştir.122 Bunun yanı sıra, 2014’ün Temmuz ayında Makedonya’da 6 Arna-
vut’un müebbet hapis cezasına çarptırılması ile sonuçlanan yargılanma sürecine123 
de tepki göstermek maksadıyla yapılan protesto gösterilerine destek veren VV, 
Makedonya dışında bu gösterilere olumlu yaklaşan tek siyasi hareket olmuştur.124 

VV’nin Sırbistan ile diyalog konusunda da sert tavırları vardır. VV, öncelikle 
Kosova’nın Sırbistan toprağıymış gibi gösterilmesine neden olan Sırbistan Ana-
yasa maddesinin çekilmesini talep etmektedir.125 Bunun yanı sıra Sırbistan’ın Ko-
sova’da işlediği savaş suçları sebebiyle özür dilemesini de isteyen VV, Kosova’daki 
Sırpların bir azınlık gibi yaşamalarını kabul etmeleri gerektiğini savunmaktadır. 
Zira partiye göre her azınlığa haklar yerine imtiyazlar verilirse devlet işlemez hale 
gelir. Bu açıdan VV, yüzde beşlik Sırplara geniş imtiyazlar tanınarak ülke yöne-
timinin işlemez hale getirilmemesi gerektiğini düşünerek, azınlıklar konusunda 
dikkatli davranılmasına vurgu yapmaktadır.126 VV, bu taleplerin bir adım ötesine 
de geçerek Belgrad-Priştine diyalog sürecinin durdurulması gerektiğini belirtir-
ken, Kosova’daki Sırplar ile Sırbistan’daki Arnavutların mübadelesini de gündeme 
getirmiştir.127 Kosova ile Sırbistan diyalog sürecine karşı çıkan tek parti olarak, 

120. Vetevendosja Dış İlişkiler Sekreteri Xhelal Svecla ile mülakat, Priştina, Eylül 2013.
121. “Rritja e rolit të shqiptarëve në rajon”, Top Channel, 06 Temmuz 2014.
122. “Çamët besojnë te drejtësia europiane”, Top Channel, 28 Haziran 2014.
123. Tahir Selim, “Makedonya’da Müslümanların isyanı”, Dünya Bülteni, 08 Temmuz 2014.
124. “Albin Kurti dhe Vetëvendosja mbështesin protestat në Maqedoni”, Tetova1, 6 Temmuz 2014.
125. Sırbistan Anayasası’nın 114. ve 182. Maddesinde “Kosova” Sırbistan’a bağlı bir “özerk bölge” olarak geçmek-
tedir. Sırbistan Anayasası için bkz. http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.php 
126. Vetevendosja Dış İlişkiler Sekreteri Xhelal Svecla ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
127. “Kurti: Vetëvendosje nuk lejon shkelje të ligjit”, Evropa e Lirë, 29 Mayıs 2014.
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Sırbistan’dan Kosovalıların iradesini tanımasını istemektedir.128 VV’ye göre Koso-
va’nın bağımsızlığını ilan etmesi sadece Sırp işgalinden kurtulma anlamına gel-
mektedir. VV’nin nazarında ülke, henüz tam olarak bağımsız olmanın sağladığı 
avantajlardan yararlanamamaktadır.129

Hükûmetin ve diğer partilerin sürekli yolsuzluk suçlamalarına maruz kal-
masının Kosova için ciddi bir sorun olduğunu düşünen130 hareket, yolsuzluklarla 
mücadele konusunu ön plana çıkarmaktadır.131 Nepotizm, ihalelerde fesat ve yol-
suzluklara vurgu yapan VV, siyasetin halk merkezli olarak yeniden yapılandırıl-
ması, kötü yönetimin ve menfaat ilişkilerinin ortadan kaldırılması gibi konulara 
da özellikle vurgu yapmaktadır.132 

Halkla ve medya ile ilişkiler konusunda becerikli olan VV’nin siyasi reytin-
gi son yıllarda sürekli artış göstermektedir. 2013 Belediye Seçimlerinde başkent 
Priştine’yi alan VV, seçimlerde 4. parti133 olmasına rağmen önemli bir başarı elde 
etmiştir. 2014 Parlamento Seçimlerinde ise yüzde 13.52 oy134 alarak 3. parti konu-
muna yükselen VV, istikrarlı bir şekilde oylarını artırmaya devam etmektedir. Bu 
oy oranı ile VV, muhtemel iktidar ortağı olarak PKD karşısında yer alan blokta yer 
alarak pazarlıklar yapmıştır.

 
NİSMA (NISMA QYTETARE PËR 
KOSOVËN, KOSOVA IÇIN  
SIVIL GIRIŞIM)
Kosova için Sivil Girişim (NİSMA)135, PDK’nın en 
önemli iki ismi Jakup Krasniqi ve Fatmir Limaj’ın 
Thaçi ile yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden PDK ile yollarını ayırıp 2014 yılı-
nın Şubat ayında ile kurdukları partidir. Partinin başkanı eski UÇK komutan-
larından ve ülkedeki milliyetçi muhafazakâr kesimde popülaritesi olan Fatmir 
Limaj’dır. PDK’nın eski başkan yardımcısı olan Fatmir Limaj ve partinin eski 

128. VV’nin resmi sitesi. http://www.vetevendosje.org/wp-content/uploads/2013/09/jo_ngociata_sepse.pdf 
129. Vetevendosja Dış İlişkiler Sekreteri Xhelal Svecla ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
130. “Vetëvendosje e pret me rezervë deklaratën e Jakup Krasniqit”, Lajmi, 1 Mart 2014. 
131. “Kosovo’s Vetevendosje Makes Leap From Street to Parliament”, Balkan Insight, 15 Aralık 2010.
132. Vetevendosja Dış İlişkiler Sekreteri Xhelal Svecla ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
133. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/Rezultatet%20sipas%20Ko-
munave%20-%20Zgjedhjet%20Lokale%202013_xwmxwwoapy.pdf 
134. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
135. “Limaj dhe Krasniqi përcaktohen për emrin “Nisma Qytetare për Kosovën””, Express, 26 Şubat 2014.
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genel sekreteri Jakup Krasniqi, Thaçi ile düştükleri derin anlaşmazlık sebebiyle 
Ocak 2013’te yapılan PDK’nın kongresine katılmayarak136 ayrılığın sinyallerini 
vermiştir. Ardından bu iki önemli ismin peş peşe istifa etmesiyle PDK’da ilk 
ciddi yol ayrımı yaşanmıştır. 

Limaj, Kosova Savaşı esnasında savaş suçları işlediği konusundaki suçlama-
lardan dolayı yaşadığı mahkeme süreçlerinde PDK’nın yeterince destek verme-
mesi sebebiyle Thaçi ile ters düşmeye başlamıştır. Ancak özellikle PDK’daki parti 
içi seçim yönteminden memnun kalmayan Limaj, Krasniqi ile birlikte parti içi de-
mokrasi konusunda Thaçi’yi eleştirmiştir. Partide Thaçi’nin tek adamlığına itiraz 
eden Limaj ve Krasniqi, daha sonra istifa yolunu tercih etmiştir.137 

Bu yol ayrımından sonra Limaj ve Krasniqi yeni bir parti kurma çalışma-
larına başlamıştır. İki tecrübeli siyasetçi PDK’dan birkaç milletvekilini daha ya-
nına alıp, benzer bir çizgide siyaset yapmayı tercih etmiştir. Ancak Limaj ve 
Krasniqi’ye göre NİSMA bir anlamda PDK’nın hatalarından ders alan bir parti 
olarak sahneye çıkmıştır. Bu parti kurulduktan sonra ülkede en fazla merak edi-
len konu, NİSMA’nın PDK’yı ne ölçüde zayıflatacağıdır. Bazı analistlere göre, 
NİSMA’nın Kosova’da düşük oy alsa dahi iktidarı belirleyecek bir pozisyona 
gelme ihtimali bu partinin önemini artıracaktır.138 PDK ile yaşadığı derin an-
laşmazlık ve PDK’nın popülaritesini sarsabilecek potansiyele sahip olması dahi 
NİSMA’yı önemli kılmaktadır.

Kuruluşundan kısa bir süre sonra seçimlere katılan NİSMA, seçim esnasında 
popülist bir söylem kullanarak beklenenden öte bir oy oranına ulaşmıştır. Katıldı-
ğı ilk seçimde yüzde 5.23 oy oranına ulaşan NİSMA, Kosova siyaset arenasına iyi 
bir başlangıç yapmıştır.139 Ancak NİSMA, 2010 Genel Seçimlerinde yüzde 32.11140 
oy alan PDK’nın sadece yüzde 1.4 oranında düşüş yaşamasına neden olmuştur. 
Bu açıdan NİSMA ilk etapta PDK seçmenini kedine pek fazla çekememiştir. NİS-
MA’nın diğer muhalefet partileri LDK, AAK ve VV ile birleşerek 2014 seçimlerin-
de birinci parti olan PDK’yı devre dışı bırakarak hükûmet ortağı olma ihtimali141 
partinin geleceği açısından önemlidir.

136. “PDK, parti e qendrës së djathtë”, Koha, 27 Ocak 2013. 
137. Jeton Zulfaj, “Kush është “Nisma për Kosovën”!”, Zeri, 08 Mart 2014.
138. “Nisma për Kosovën e bën interesante skenën politike në vend”, Gazeta Tribuna, 28 Şubat 2014.
139. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
140. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithsh-
me_eyeodbpohj.pdf 
141. Nedim Emin, “5 Soru: Kosova Seçimleri”, SETA Yorum, 12 Haziran 2014.
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PD (PARTIA E DREJTËSISË,  
ADALET PARTISI) 
Adalet Partisi (PD), Eylül 1999’da Fuad Ramiqi 
tarafından kurulmuştur. Ramiqi’nin partiyle yol-
larının ayrılmasından sonra başkanlık koltuğuna 
Sylejman Qerkezi oturmuştur. 2008 yılından itibaren ise günümüzde de başkanlık 
görevini yürüten Ferid Agani partinin başına geçmiştir. Başkan Agani, partinin 
sağda veya solda değil “merkezin merkezinde” yer aldığını ve ülkenin yararı için 
her siyasi görüşle diyalog ve ortaklığa açık olduğunu bildirmektedir.142 Ayrıca par-
ti kendini muhafazakâr demokrat çizgide görmektedir. 

Bir siyasi parti olarak PD, Kosova siyasetinde ahlâki değerlerin daha fazla 
benimsenmesi için çalışmalar yapmayı şiar edinmiştir.143 Bununla birlikte PD, 
Kosova’da en büyük ve en eski İslamcı parti olarak bilinmektedir. Ülke gündemin-
de sıkça İslam’la alakalı tartışmalara dâhil olarak gündeme gelmektedir. 2014 se-
çimlerinde Labinote Demi-Murtezi isimli başörtülü milletvekili seçtirerek144 Ko-
sova’da başörtüsü tartışmalarına farklı bir boyut kazandırmıştır. Ancak PD, dini 
özgürlükler konusunda verdiği mücadelede koalisyon ortağı olan PDK’nın deste-
ğini almaktadır.145 Özellikle büyük tartışmalara neden olan lise ve üniversitelerde 
başörtüsü kullanımı talebi sebebiyle, Kosovalı siyasetçi ve aydınların eleştirilerine 
neden olan PD, PDK ile birlikte bu konuda adım atmış ve başörtüsü kullanımının 
serbest olmasını sağlamıştır.

PD, savaş sonrası toplum olarak Kosovalıların bazı temel sorunlarına üç ana 
başlıkta öneriler sunmaktadır. Birincisi, Kosova’da insan haklarına olan saygı ko-
nusunda bilincin artırılmasıdır. Özellikle dini özgürlükler konusunda çoğu za-
man nefrete varan İslam karşıtlığını minimize etmek için insan hakları ile ilgili 
çalışmalar yapılması gerektiğini savunmaktadır. İkincisi, eğitim sistemine ahlâki 
değerlerin entegre edilmesidir. Agani’ye göre burada İslam’ın rolü çok kritiktir. 
Üçüncüsü ise PD, dini kurumların devletçe tanınmasını hedeflemektedir. Bun-
lardan en önemlisi ise Kosova İslam Birliği kurumudur. Bu şekilde devlet resmî 
olarak Müslümanlar ile daha sağlıklı bir ilişki kuracaktır.146

142. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
143. Ferit Agani’nin kişisel web sitesi. http://feridagani.info/feridagani/ProfiliPolitik.aspx 
144. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
145. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
146. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.



S İ Y A S İ  P A R T İ L E R

61

PD küçük bir parti olduğu için seçimlere genelde koalisyon ortağı olarak 
girmektedir. 2010 seçimlerine Pacolli’nin AKR partisi ile koalisyon yaparak gi-
ren PD, iki milletvekili çıkarmıştır.147 2011’de partinin başkanı, Thaçi tarafından 
Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 1-2 arasında oy oranı 
bulunan parti, sahip olduğu oylardan çok daha fazla siyasi kazanım elde etmiştir. 
2013 Belediye Seçimlerinde pek varlık gösteremeyen PD, hiçbir belediye başkan-
lığı alamamış ancak 23 belediye meclis üyesine148 sahip olmuştur. PD, 2014 Genel 
Seçimlerinde ise PDK ile koalisyon yapıp seçimleri kazanmıştır.149 Parti yetkilile-
rine göre PDK’nın seçimleri kazanmasında PD, önemli bir rol oynamıştır.150

Sırbistan ile müzakereleri destekleyen ve bu konuda uluslararası toplumun 
destek ve gözetimini önemli gören parti, Sırbistan ile gerçekleşecek normalleşme-
nin, asıl üzerine eğilmesi gereken meselelerde ülkenin önünü açacağı fikrindedir. 
Bununla beraber, savaş ve gerilimin beslediği milliyetçiliğin bu normalleşmeyle 
beraber zayıflayacağı ve insanların ahlâki ve dini değerlerini daha fazla önemse-
yeceği beklentisi içindedir.151 PD, bu konulara parti programında da yer vererek 
dikkat çekmektedir.152 

PD, İslam dünyası ile ilişkileri ülkede en fazla önemseyen parti görünümünü 
verse de, Batı ile ilişkileri de önemsemektedir. Dış politikadaki vizyonunu Başkan 
Agani’nin deyişiyle, “Bulunduğu coğrafi konum ve tarihsel arka plan itibarıyla 
Kosova’nın kültürler ve medeniyetler arasında bir köprü haline gelmesi” olarak 
belirlemiştir. Agani, bunu yapmak için Avrupa ve ABD ile olduğu kadar Türkiye 
ve İslam dünyasıyla sıkı ilişkiler kurulmasının şart olduğu fikrindedir.153

Parti, savaş sonrası yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin Kosova 
toplumunun geleneksel ve manevi değerlerine yönelik yarattığı tehdidi ülkenin en 
önemli meselelerinden biri olarak görmektedir. Kosova’nın uluslararası topluma 
entegre olurken kendi Müslüman kimliğinden vazgeçmemesinin aksine Doğu ile 
Batı arasındaki diyalogda bu değerleri kullanarak bir köprü rolü oynaması gerek-
tiği görüşündedir. Başkan Agani’ye göre, ülkedeki ana akım partiler dine olan ka-

147. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithsh-
me_eyeodbpohj.pdf 
148. “PDK prin me vota dhe ulëse në kuvendet komunale”, Koha, 02 Aralık 2013.
149. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
150. “Partia e Drejtësisë: PDK nuk do t’i fitonte zgjedhjet pa ne”, Telegrafi, 11 Haziran 2014.
151. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
152. Ferit Agani’nin kişisel web sitesi. http://feridagani.info/feridagani/ProfiliPolitik.aspx 
153. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
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yıtsızlıklarından ötürü Kosova toplumunun öz değerlerine gerçek anlamda bağlı 
bir iç ve dış politika vaat etmekten uzak olduklarından dolayı, Adalet Partisi Ko-
sova siyasetinde önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.154

Partinin eğitim ve genel anlamda kamusal alanda başörtüsü sorununun çö-
zülmesi, devletin din ve ahlâk eğitimine önem vermesi, dini müesseselerin dev-
letçe tanınması gibi talepleri vardır. Siyasetini genel anlamda bu talep ve hedeflere 
göre şekillendirmektedir.

LİSBA (LËVIZJA ISLAME  
“BASHKOHU”, “KATIL”  
ISLAMI HAREKETI) 
“Katıl” İslami Hareketi (LİSBA), Kosova’da kurulan 
ilk İslami partidir. Kosova Savaşı’nda aktif rolüyle 
bilinen asker kökenli İslamcı Fuat Ramiqi’nin kurucusu olduğu LİSBA, kuru-
luşundan itibaren Kosova kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur. Partinin 
mevcut başkanı, Ramiqi’nin yakın arkadaşı olan Afrim Krasniqi’dir. Parti, Şubat 
2013’te Kosova’nın Merkez Seçim Kuruluna kayıt edilmesinin ardından resmî ola-
rak faaliyetlerine başlamıştır.155 Başta bir toplumsal hareket olarak çalışmalarına 
başlayan LİSBA, 2011’de başkent Priştine’deki Rahibe Tereza katedralinin karşı-
sında büyük bir cami inşaatının yapılması talebiyle organize ettiği gösteriler ile 
gündeme gelmiştir. Fuat Ramiqi önderliğindeki parti, ülkenin eğitim kurumla-
rında dini eğitimin yer almasını ve devlet kurumlarında başörtüsü kullanımının 
serbest bırakılması talepleriyle de ülke gündeminde genişçe yer almıştır.156 İslamcı 
bir parti olarak bilinen Adalet Partisi’nin kurucularından biri olan Ramiqi, LİS-
BA’yı kurarak Kosova siyasi arenasına ikinci bir İslamcı parti olarak yer almıştır. 
Partinin kurulmasındaki en önemli saik Kosova’da Müslüman topluluğa yapılan 
haksızlıkları önlemek olarak belirten parti yöneticileri, Müslümanların ülkede 
çoğunluğu oluşturmasına rağmen en fazla ayrımcılığa maruz kalan topluluk ol-
duğunu savunmakta ve bunun için siyasal mücadele vermeyi planladıklarını ifade 
etmektedir.157 Ancak bazı şartların oluşmaması gerekçesiyle LİSBA, 2014’te yapı-
lan genel seçimlere katılmamıştır. Seçimden önce aynı siyasi kökeni olan Adalet 
Partisi ile koalisyon yaparak seçimlere katılacağı iddia edilen LİSBA’nın bu parti 

154. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
155. “Ramiqi mësyn politikën, krijon partinë “Lëvizja Islame Bashkohu””, Bota Sot, 05 Şubat 2013.
156. “Licencohet partia e Fuad Ramiqit”, Albinfo, 07 Mart 2013.
157. “LISBA, partia islame në Kosovë Zhita: Pse na u imponua”, Shqiptarja, 17 Mart 2013. 
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ile belli noktalarda uzlaşamadığı ve seçimlere katılmama kararı aldığı iddia edil-
miştir.158 LISBA’nın kuruluşu Kosova’da İslamcıların siyasette daha görünür hale 
geldiği şeklinde yorumlara neden olsa da, seçimlerde alınan sonuçlar İslamcı si-
yasilerin ülkedeki etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Ancak buna rağmen 
LİSBA gibi radikal olduğu ifade edilen parti ve diğer siyasi organizasyonlar Ko-
sova’da tehdit olarak algılanmaktadır. 2014 yılının Eylül ayında LİSBA partisinin 
lideri Fuad Ramiqi ve partinin başkan yardımcısının tutuklanması da bu tehdit 
algısı ile ilintilidir.159 Ramiqi’nin tutuklanması, Kosova yargısı tarafından İslami 
terör ve radikal İslam’ın uzantılarına karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak 
değerlendirilmektedir.160 

TÜRK PARTİLERİ
KDTP (Kosova Demokratik Türk Partisi)
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 1990 
yılında kurulmuş ve 1999 yılında da o dönemde 
Kosova’nın idaresinden sorumlu olan UNMİK’e161 
kayıt yapmıştır.162 Kosova’daki en güçlü ve en eski 
Türk partisidir. Başkanı Mahir Yağcılar’dır. Parti, öncelikli olarak Kosovalı Türk-
lerin istihdam, dil ve kültür meseleleriyle ilgilenmektedir. Partinin geniş kitlelere 
ve diğer etnik unsurlara yönelik siyasi ve ekonomik programı olmamakla birlikte, 
Kosova’nın Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. KDTP parti 
vizyonunda çok kültürlü ve çok kimlikli Kosova toplumu içinde farklı unsurlar 
arasındaki hoşgörünün gelişmesine katkı sağlamayı da hedeflenmektedir.163 Parti 
ayrıca ülkedeki Türklerin sorunlarının tüm azınlıkların sorunları ile birlikte ele 
alınması gerektiğini savunmaktadır.164

KDTP, seçimlerde azınlıkta olan Türk seçmene hitap etmesi sebebiyle çok 
ciddi bir oy potansiyeline sahip değildir. Ancak Kosova Anayasası’nın azınlık-
lara tanıdığı haklar çerçevesinde genelde en az iki milletvekili ve bir bakan ile 

158. “Partia islamike LISBA nuk do të marrë pjesë as në zgjedhjet e 8 qershorit”, Tema, 22 Mayıs 2014.
159. “Në aksionin anti-terrorr u arrestua edhe nënkryetari i partisë së Fuad Ramiqit”, Gazeta Express,11 Ağustos 
2014.
160. “Akuza për terrorizëm,1muaj paraburgim për 14 të arrestuarit në Kosovë”, Ora News, 19 Eylül 2014.
161. UNMIK – United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (Kosova’daki Birleşmiş Milletler Ge-
çici Yönetim Misyonu)
162. KDTP resmi sitesi. http://www.kdtp.org/kdtp/ 
163. KDTP resmi sitesi. http://www.kdtp.org/kdtp/ 
164. KDTP Genel Başkan Danışmanı ve Mali Sorumlusu Ergin Kala ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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parlamento ve kabinede temsil edilmektedir. 2010 seçimlerinde yüzde 1.22 oy 
alan KDTP, bu sonucun ardından PDK ve AKR ile hükûmet ortağı olmuştur. Se-
çimlerden sonra hükûmet ile anlaşarak bir bakanlık koltuğu ile birlikte üç bakan 
yardımcılığı da almıştır.165 2013 belediye seçimlerinde ise KDTP hiçbir belediye 
başkanlığı koltuğu alamamıştır. Ancak belediye meclislerine 11 üye göndererek166 
yerel yönetimlerde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 2013 Belediye Seçimle-
rinde Prizren Belediye Başkanlığı için PDK ile koalisyon yaparak, PDK’nın adayı 
Ramazan Muja’nın seçilmesine167 katkı sağlamıştır.

Ülkedeki Türklerin siyasi temsilciliği iddiasındaki parti, Türk oylarının zaten 
az oluşuna dikkat çekerek yeni partiler kurulmasına karşı çıkmakta, alternatif gö-
rüşlerin KDTP içerisinde ortaya konmasının ve Türklerin tek çatı altında siyasette 
boy göstermelerinin daha doğru olduğunu savunmaktadır.168 

Türk kimliğini korumak dışında herhangi bir ideolojiye bağlı olmayan par-
tinin stratejisi bugüne kadar ülkenin siyasi merkeziyle iyi geçinmek ve böylece 
Türklerin haklarını siyasetin içinden savunmak olagelmiştir. Halen iktidardaki 
PDK hükûmetiyle koalisyon halinde olan partinin genel başkanı Yağcılar, aynı 
zamanda Kosova Kamu Yönetimi Bakanı olarak görev yapmaktadır. Parti, Türkiye 
ile ilişkilerinde de benzer bir stratejiyi takip etmiş ve AK Parti hükûmetiyle olan 
yakınlığını korumaya özen göstermiştir. Nitekim Gezi olayları sırasında parti Er-
doğan’a destek mitingleri düzenlemiştir.

2014 seçimlerinde oy oranında azalma olmasına rağmen Türklerin birinci 
partisi olmaya devam eden169 KDTP’nin, yeni kurulacak hükûmette Türklerin bi-
rinci partisi olarak da yer alması beklenmektedir. 

KTAP (Kosova Türk Adalet Partisi)
Parti kurucuları eski KDTP üyeleridir. KDTP’nin 
programına, yönetimine ve işleyişine dair uzun 
süre parti içi muhalefet yürüten bu üyeler, sonun-
da partiden ayrılıp 2013 yılında Kosova Türk Ada-
let Partisi’ni (KTAP) kurmuşlardır. KTAP kuruluşundan itibaren her platformda 

165. KDTP resmi sitesi. http://www.kdtp.org/kdtp/ 
166. “PDK prin me vota dhe ulëse në kuvendet komunale”, Koha, 02 Aralık 2013. 
167. “Prizren, PDK zyrtarizon koalicionin me minoritetet”, Bota Sot, 02 Ekim 2013. 
168. KDTP Genel Başkan Danışmanı ve Mali Sorumlusu Ergin Kala ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
169. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
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KDTP’nin politikalarını sert bir şekilde eleştirmektedir. KTAP’nin kuruluş amaç-
larından birisi de yanlış politikalar izlediğini düşündüğü KDTP’ye muhalefet et-
mek ve ona alternatif olmaktır.170 

Partinin merkezi Prizren’dedir. Ağustos 2013’te yapılan ilk olağan kurul-
tayda genel başkanlığa Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç oybirliğiyle seçil-
miştir. Partinin bir diğer önde gelen şahsiyeti ise Prizren Şubesi Başkanı Cemil 
Luma’dır.171 Luma, 2013 Belediye Seçimlerinde Prizren Belediye Meclisi Üyesi 
seçilmiştir. Prizren Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise KDTP ile aynı çizgide 
kalarak PDK’nın Prizren Belediye Başkanı’nı desteklemiş ve Thaçi’nin partisi ile 
koalisyon yapmıştır.172 İktidardaki PDK tarafından muhatap alınan ve önemsenen 
KTAP’yi, belediye seçimleri esnasında Thaçi’nin oy talebiyle de olsa bizzat ziyaret 
etmesi173 Türklerin ikinci partisine dolaylı destek verdiği şeklinde yorumların çık-
masına neden olmuştur. 

KTAP, kuruluşunun üzerinden kısa zaman geçmesine rağmen 2013 Yerel 
Seçimlerine tek başına katılmıştır. Genel Başkan Bütüç, Türklerin çoğunlukta 
olduğu tek kasaba olan Mamuşa’da tekrar belediye başkanı seçilirken, parti, Ma-
muşa, Prizren ve Gilan’da toplam 11 belediye meclis üyesi çıkarmayı başarmıştır.174 
Böylece KTAP, Türklerin tek partisi olarak bilinen KDTP’nin oylarını kısa sürede 
bölmeye başlamıştır. 

KTAP’nin en fazla eleştirdiği konulardan biri de KDTP’nin Türklere yönelik 
ciddi bir programının olmamasıdır. KTAP yetkililerine göre Türklerin tek güç-
lü partisi olan KDTP alternatifsizlik sebebiyle çoğu meselede pasif kalmakta ve 
Türkiye’den gelen destek sebebiyle iktidarını garanti olarak görmektedir.175 Mu-
halif kimliği ve ilginç çıkışlarına rağmen KTAP henüz Kosovalı Türklerin yüksek 
oranda tercih ettiği bir parti değildir. 2014 seçim sonuçlarına bakıldığından alı-
nan yüzde 0,32 oy oranı176 KTAP’nin Kosova Türkleri’ni temsil etmek için henüz 
zamana ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 

170. KTAP Prizren İl Başkanı Cemil Luma ile mülakat, Prizren, Eylül 2013.
171. “KTAP Prizren Şubesi Başkanı Cemil Luma”, Kosova Haber, 07 Ağustos 2013.
172. “Prizren, PDK Zyrtarizon Koalicionin me Minoritetet”, Bota Sot, 02 Ekim 2013.
173. “Kosova Başbakanı Taçi, Yeni Kurulan Türk Partisini Ziyaret Etti”, Sondakika.com, 05 Eylül 2013.
174. “Arif Bütüç: KTAP 2013 Yerel Seçimlerinde Başarıya Ulaştı”, Kosova Haber, 07 Kasım 2013.
175. KTAP Prizren İl Başkanı Cemil Luma ile mülakat, Prizren, Eylül 2013.
176. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
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KTB (Kosova Türk Birliği) 
2009’da kurulan Kosova Türk Birliği’nin (KTB) 
kuruluşundan bu yana başkanı Reşit Hanadan’dır. 
Merkezi Mamuşa’da bulunan partinin faaliyetleri 
büyük ölçüde bu şehirle sınırlıdır. 3 Kasım 2013 Ye-
rel Seçimlerine Mamuşa dışında sadece Priştine’de 
katılmış, onda da yalnızca bir belediye meclis üye-
liği kazanarak, kayda değer bir başarı elde edememiştir. 2013 Yerel Seçimlerin-
de kendi kalesi olarak gördüğü Mamuşa Belediyesi Başkanlığı seçiminde Gezim 
Mazrek’i aday gösteren KTB, oyların sadece yüzde 5.70’ini almış177 ve Türk parti-
leri içinde KTAP ve KDTP’nin ardından üçüncü sırada kalmıştır. 

KUZEY KOSOVA SIRP SİYASİ PARTİLERİ VE HAREKETLERİ

SLS (Samostalna Liberalna Stranka, 
Bağımsız Liberal Parti)
Bağımsız Liberal Parti (SLS), 2006’da Slobodan Pet-
rovic tarafından temelde Kosovalı Sırpların azınlık 
haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik liberal 
bir parti olarak Graçanica’da kurulmuştur.178 2010 
seçimlerinde yüzde 2.1 oy alarak 8 vekille parla-
mentoya girmiştir. SLS, liberal eğilimli ancak Mitrovitsa’daki çoğu Sırp partisi 
gibi milliyetçi çizgisi olan bir partidir. Ancak diğer Sırp partilerinden daha ılımlı 
bir pozisyonu vardır. AB entegrasyonunu savunan ve AB değerlerini benimseyen 
parti, Belgrad yönetimi ile ilişkileri iyi olsa da Priştine ile diyalogu en iyi olan 
partilerden biridir. 2009’daki yerel seçimlerde Sırp nüfusun yoğun olduğu Kosova 
belediyeleri Graçanica, Strpce ve Klokot’ta belediye başkanlığını alan SLS179, yerel 
yönetimlerde Sırpların en öne çıkan partisi olmuştur.

Kosova Başbakanı Hashim Thaçi’nin önerisiyle 2011’de koalisyon hükûmeti-
ne katılan SLS lideri Sloban Petrovic, Başbakan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler 
Bakanlığı olmak üzere iki bakanlık koltuğuna sahip olmuştur.180 2014’teki genel 

177. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/Rezultatet%20per%20
KK%20-%20Pergjitshme%20sipas%20komunave_syhgvgscej.pdf 
178. SLS resmi sitesi. http://www.sls-ks.org/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=60 
179. “Key Political Parties in Kosovo”, Balkan Insight, 27 Eylül 2010.
180. Clive Leviev, “Thaçi, Minority Parties Sign Deal on New Kosovo Government”, The Sofia Echo, 20 Ocak 
2011.
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seçimlere ise “Sırp Listesi” ismiyle diğer iki Sırp partisi ile ortak katılan SLS, 4 mil-
letvekili çıkarmıştır. Sırp listesi sürpriz bir şekilde seçimlere katılmış ve yüzde 5.13 
oranında181 oy toplamayı başarmıştır. Başkan Petroviç’in de milletvekili seçildiği bu 
seçimlerde, Sırp Listesi’nin yeni kurulacak hükûmette yer alması beklenmektedir.

G.I SDP (Građanska Incijativa Srbija, 
Demokratija, Pravda, Sırbistan Sivil, 
Demokrasi ve Adalet Hareketi) 
Merkezi Mitrovitsa’da bulunan Sırbistan Sivil, De-
mokrasi ve Adalet Hareketi (G.I SDP), Kosova’daki 
Sırp azınlığa hitap eden bir siyasi partidir. Başkanı 
Oliver Ivanoviç’tir. Parti isminin içinde “Sırbistan” ifadesinin yer alması Koso-
va’da eleştirilere ve bu hareketin provokasyon yapmakla itham edilmesine neden 
olmuştur.182 Ancak G.I SDP, daha sonra ismindeki Sırbistan yerine “Sırp” ifadesini 
kullanarak 2013’teki belediye seçimlerine katılmıştır. Bu seçimlere, partinin baş-
kanı Ivanoviç kuzey Mitrovitsa adayı olarak katılmıştır. Ancak Şubat ayında yeni-
lenen seçimlerden önce, Ivanoviç 1999 ve 2000 yılları arasında bazı katliamlarda 
adı geçmesinden dolayı EULEX tarafından tutuklanmıştır. Savaş suçları sebebiyle 
verilen bu tutuklama emri183 nedeniyle G.I SDP ağır bir yara almıştır. G.I SDP ye-
rel bir parti olmakla birlikte, milliyetçi bir çizgisi olduğu bilinmektedir. 2014’teki 
seçimlerde Sırp listesinde yer alan parti varlık gösterememiştir. 

G.I Srpska (Građanska Incijativa Srpska,  
Sırp Sivil Hareketi)
Sırbistan Hükûmetinin 2013’teki yerel seçimlerde 
ısrarla desteklediği184 Sırp Sivil Hareketi (G.I Srps-
ka), Kosovalı Sırpların en önemli siyasi partilerin-
den biridir. Partinin başkanı Vladeta Kostiç’tir. 2013’teki seçimlerden önce Gra-
çanica’da partinin mitingi esnasında Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar 
Vuçiç ve Kosova’dan Sorumlu Bakan Aleksandar Vulin birer konuşma yaparak 
G.I Srspka’ya açıkça destek vermiştir.185 Kostiç’in önderliğindeki parti, yerel siya-

181. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
182. “Oliver Ivanović Promenio Ime Liste”, RTS, 16 Eylül 2013. 
183. “Ivanoviću određen jednomesečni pritvor, osumnjičen za ratne zločine”, Radyo Slobodna Evropa, 28 Ocak 
2014.
184. “Government supports Civil Initiative list in elections”, B92, 02 Ekim 2013.
185. “Vučić i Vulin posjetili Kosovo uoči izbora”, Al Jazeera, 01 Kasım 2013.
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setle ilgilenmekle birlikte milliyetçi bir çizgidedir. Belgrad’a yakınlığıyla bilinen 
parti, 2013’teki seçimlerde büyük başarı elde etmiştir. Kuzey Mitrovitsa’da bu 
partinin adayı olan Krstimir Pantiç seçimleri kazanırken, Pantiç’in seçim sonrası 
“bu seçim sonucu ile Kosova’daki Sırplar, Kosova’nın Sırbistan ile kalmasını ter-
cih etti mesajı vermiştir” şeklinde bir açıklama yapması dikkat çekmiştir.186 Bu-
nun yanı sıra, Sırpların yoğun olduğu tüm belediyelerde kazanan187 G.I Srpska, 
2014 seçimlerine de katılma kararı alarak artık boykot siyasetinden vazgeçtikle-
rinin sinyalini vermiştir. 2014’teki genel seçimlerde ortak Sırp listesinin taşıyıcısı 
olan Kostiç, aynı zamanda Sırbistan Meclisinde de milletvekili olmuştur. Kosova 
Yüksek Seçim Kurulu bu durumu sebebiyle Kostiç’in milletvekili adaylığını red-
detmiştir. Ancak Sırp Listesi, Belgrad tarafından 2014 seçimlerinde de destek-
lenmiştir. Kosova’daki Arnavut siyasiler ise Belgrad’ın kontrol ettiği bu listeye 
ihtiyatla yaklaşmış ve listenin Kosova’nın içinde Sırbistan uydusu gibi bir fonksi-
yonu olacağını savunmuştur.188 

186. “Pobedila Građanska Inicijativa Srpska”, Akter, 01 Aralık 2013.
187. “Kostić: Pobeda “Srpske” u svim opštinama na jugu Kosova”, Vecernje Novosti, 03 Kasım 2013.
188. Valerie Hopkins, “Serbian Bloc Eyes Real Power In Kosovo”, Balkan Insight, 26 Mayıs 2014.
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SİYASİ AKTÖRLER

ATİFETE JAHJAGA 
Kosova’nın Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga, Ko-
sova’nın güneybatısında bulunan Yakova’da doğ-
muştur. İlk ve ortaöğretimini burada tamamla-
mıştır. 2000 yılında Priştine Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olmuştur. 2006-2007 yı-
lında İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde Polis 
Yönetimi ve Ceza Hukuku alanında yüksek lisan-
sını tamamlayan Jahjaga, aynı zamanda Alman-
ya’da George C. Marshall Avrupa Güvenlik Merkezi Çalışmaları’nda ve ABD’de 
FBI Ulusal Akademisi’nde mesleki eğitim almıştır189.

2011 yılında Kosova’da yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinde yaşanan de-
rin krizler neticesinde Jahjaga’nın ismi herkesin uzlaşabileceği bir isim olmuş-
tur. PDK’nın koalisyon ortağı olan AKR, başkanı Becet Pacolli’yi aday göstermiş, 
ancak Mecliste geçen olaylı oylamada Kosova Anayasası çiğnenmiş190 ve Anaya-
sa Mahkemesi Pacolli’nin cumhurbaşkanlığını iptal ederek geçersiz saymıştır.191 
Uzun süren tartışmaların ardından Jahjaga, 6 Nisan 2011’de Kosova Demokra-

189. Kosova Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi. http://www.president-ksgov.net/?page=2,92 
190. “Pacolli Harron Votimin, Mediat Komentojnë Shkesën për Kushtetuese”, Abc News , 28 Şubat 2011.
191. “Kosovë: Gjykata kushtetuese vlerëson të pavlefshme zgjedhjen e Presidentit”, 28 Mart 2011.
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tik Partisi, Kosova Demokratik Birliği ve Yeni Kosova İttifakı tarafından Kosova 
Cumhurbaşkanlığı için aday olarak ilan edilmiştir. Jahjaga, 7 Nisan’da Meclis oy-
laması ilk turunda mevcut 100 milletvekilinin 80’inin oyunu alarak ülkenin dör-
düncü cumhurbaşkanı seçilmiştir.192

Jahjaga, seçilmesinin ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, Cumhur-
başkanı olarak kendisinin ana amaçlarından birinin, Kosova’yı Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletlere üye yapabilmek adına var gücüyle çalışmak olduğunu ifade 
etmiştir. Jahjaga, yemin etmesinin ardından zaten uzlaşı sonucu aday gösterildiği-
ne vurgu yaparak, kendisinin hiçbir ayrım yapmadan tüm Kosovalıları kucaklaya-
cağını, aynı zamanda anayasanın teminatı altında olan demokrasinin ülkede hâ-
kim olması için çaba sarf edeceğini ve tarafsız olacağını vurgulamıştır.193 Özellikle 
yolsuzluk konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini savunan Jahjaga, Kosova 
halkını da bu mücadeleye davet ederek geniş bir kampanya başlatmıştır.194 

Siyasi istikrarın sağlanmasının ardından, 2012’nin sonlarında, atanmış bir 
cumhurbaşkanı olan Jahjaga’nın yerine seçilmiş bir cumhurbaşkanı olması ge-
rektiğini savunan bazı siyasiler, Jahjaga’nın istifa etmesi gerektiğini ortaya atmış-
tır.195 Ancak kısa vadede yeni bir krize neden olma ihtimali yüzünden, uluslararası 
desteği de arkasına alan Jahjaga’nın cumhurbaşkanlığı ülke kamuoyunda yaşanan 
tartışmalara rağmen devam etmiştir.

Diğer yandan Jahjaga, Kosova-Sırbistan diyalog sürecine de dâhil olarak, sü-
rece destek vermiştir. Priştine-Belgrad müzakerelerinde bizzat rol alan Jahjaga, 6 
Şubat 2012’de gerçekleşen ve en üst düzey girişim olarak anılan görüşmede Niko-
liç ile bir araya gelmiştir. Ancak görüşmede ülkenin en üst düzey yöneticisi olma-
sı sebebiyle temkinli tutumlar sergileyen Jahjaga, Belgrad ile henüz bir antlaşma 
imzalanmadığının altını çizerek, görüşmenin sadece sembolik önemine vurgu 
yapmakla yetinmiştir.196

Siyasette tecrübesiz, genç bir isim olan Jahjaga bir anlamda anayasal soruna 
dönüşen Cumhurbaşkanlığı Seçiminde bir çözüm ürünü olarak cumhurbaşkanı 
seçilmiştir. Daha önce Kosova Emniyet Müdürlüğü yapan Jahjaga, siyasi ya da 
ideolojik bir kimliğe sahip olmaması nedeniyle tüm partilerin desteğini almayı 
başarmıştır. ABD ile yakınlığı cumhurbaşkanı seçilmesinde kilit rol oynadığı ifa-

192. “AtifeJahjaga, presidentja e re e Kosovës”, Panorama, 07 Nisan 2011.
193. Besim Abazi, “Atifete Jahjaga – Presidente e Kosovës”, Zëri i Amerikës, 07 Nisan 2011..
194. “Korrupsioni po kërcënon Kosovën”, Bota Sot, 21 Aralık 2012.
195. “Jahjagën e pret fati i Pacollit?”, Koha, 27 Aralık 2012.
196. “Jahjaga vetëm shqip, Nikoliq vetëm serbisht”, Koha, 07 Şubat 2013.
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de edilen Jahjaga’nın, daha önce uluslararası kurumlar ile yakın temas içerisinde 
olmasına neden olan görevlerde bulunması da, uzlaşma ile seçilmesine katkı sağ-
lamıştır. FBI ve eski ABD Kosova Misyon Şefi Chris Dell197 ile yakınlığı bilinen 
Jahjaga’nın seçilmesi, AB ülkeleri tarafından da olumlu karşılanmıştır.

HASHİM THAÇİ 
Kosova’nın mevcut Başbakanı ve Kosova De-
mokrat Partisi’nin (PDK) Genel Başkanı Hashim 
Thaçi, 24 Nisan 1968’de Kosova’nın Drenica böl-
gesindeki Brocna kasabasında doğmuştur. Priş-
tine Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 
Thaçi, eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan 
Miloseviç rejiminin Kosova’nın Yugoslavya dö-
neminde verilen özerkliğini iptal girişimine karşı 
1989-1991’de gerçekleşen Kosovalı Arnavut öğrencilerin protesto gösterilerinde 
baş aktörlerinden biri olmuştur. 1990’ların ortalarında İsviçre’ye göç eden Thaçi, 
burada siyaset alanında eğitimine devam etmiş ve diasporadaki Arnavut siyasi 
çevreleri ile tanışmıştır. Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasının ateşli bir savunu-
cusu olan Thaçi, kısa bir süre sonra, 1993 yılında kurulan KKO-Kosova Kurtuluş 
Ordusu’na (Ushtria Çlirimtare e Kosoves-UÇK) katılmıştır. 

Thaçi, 1996-1997 yıllarında UÇK, Sırp liderleri, polisi ve Sırplarla çalışan Ko-
sovalı Arnavut işbirlikçilerine karşı bir Arnavut grubun yaptığı saldırıları orga-
nize eden isim olarak gündeme gelmiştir. Miloseviç rejimi, 1998 yılı başlarında 
önemli ölçüde Thaçi’nin liderlik ettiği Arnavut militanlara karşı geniş çaplı bir 
operasyon başlatmış ve zamanla olaylar savaşa doğru evrilmiştir. O dönemde “yı-
lan” lakabıyla tanınan Thaçi, militan grubun siyasi lideri olmuştur.

Şubat-Mart 1999›da, Fransa’nın Rambouillet kentinde düzenlenen uluslarara-
sı toplum nezaretindeki barış müzakerelerine Kosovalı Arnavut heyetindeki UÇK 
temsilcilerinden biri olarak katılmıştır. Thaçi, o dönemlerde Kosova’nın gittikçe 
sembol haline gelen lideri ve Sırbistan›a karşı barışçıl direniş yanlısı olması ne-
deniyle İbrahim Rugova’nın müzakere heyetinin başkanı olmasını desteklemiştir. 
Sırp temsilcilerin Kosovalı Arnavutlar tarafının imzaladığı anlaşma önerisini geri 
çevirmesi sonrasında, müzakereler 19 Mayıs 1999’da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

197. Daniel Hamilton, “Constitutional crisis proves just how far Kosovo has to go”, The Commentator, 12 Nisan 
2011.
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NATO’nun Belgrad’ı bombalamasının ardından Sırbistan ile çatışmaların 
sona ermesi ile birlikte UÇK ordusu dağıtılmıştır. Savaşta ve direniş mücadelesin-
de kazandığı popülarite ise Thaçi’yi aktif siyasete yönlendirmiş ve Thaçi, Kosova 
Halk Demokratik Partisi’ni kurmuştur. Kuruluş toplantısını Mayıs 2000’de yapan 
partide eski KLA lideri Thaçi parti genel başkanı seçilmiş ve partinin ismini Ko-
sova Demokrat Partisi (PDK) olarak değiştirmiştir.

2001 Parlamento Seçimlerinde Thaçi’nin partisi PDK, Rugova’nın LDK’sının 
ardında ikinci parti olarak 26 sandalye kazanmıştır. Parti, başbakanlık görevinin 
PDK’lı Bayram Recepi’ye verildiği LDK liderliğindeki hükûmete katılmıştır. 2004 
seçimleri, Thaçi’nin partisine Meclisteki temsil düzeyini 30 sandalyeye çıkarma 
olanağı sağlasa da, parti yine LDK’nın gerisinde kalmış ve bu sefer hükûmete ka-
tılmayıp muhalefette kalmıştır. Ancak 2007’deki genel seçimlerde PDK’nın birin-
ci olmasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Thaçi, 2010’da aynı başarıyı 
tekrarlamış ve başbakanlık görevini sürdürmüştür. Aslında 2010’da LDK ile koa-
lisyon yapan Thaçi’nin partisinin, en büyük siyasi rakibi ile siyasal evliliği bir sene 
sürmüş ve 2011’de partner değişikliğine gidilmiştir. Thaçi bu kez, liberal demokrat 
Pacolli’nin başkanı olduğu AKR ile anlaşarak yeni koalisyonu kurmuş ve başba-
kanlık görevini sürdürmüştür. 2014 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimler 
ise Thaçi için bir kırılma anını teşkil etmektedir. Zira bu seçimlerde PDK yüzde 
30.71 oy alarak birinci parti olmasına rağmen yüzde beşlik seçim barajını geçen 
diğer dört parti koalisyon yapmak için anlaşarak Thaçi’nin hükûmeti kurmasına 
imkân vermemiştir.198 Muhalefetin bu tavrına karşı hükûmeti kurma yetkisinin 
kendisinde olduğunu belirten PDK’nın direnç göstermesi sonrası mesele Anayasa 
Mahkemesine taşınmış ve mahkeme bu hakkın Thaçi’ye ait olduğunu açıklamıştır.199

Thaçi’ye karşı oluşturulan bu cephenin içerisinde kendi arkadaşları da yer al-
maktadır. AAK lideri Ramush Haradinaj, UÇK döneminde Thaçi’nin yakın arka-
daşlarından olmasına rağmen, 2014 seçimlerinde Thaçi’yi devirmek isteyen gru-
bun içerisinde yer almıştır. 2013’te Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden ikinci defa 
beraat ederek Kosova’ya dönen Haradinaj, Thaçi ile görüşmüş ve bu görüşmede 
Thaçi’nin Haradinaj’a başbakanlığı vereceği iddia edilmiştir.200 Ancak Thaçi’nin 
buna yanaşmaması üzerine AAK lideri Haradinaj, eski arkadaşının tam karşısın-
da yer alarak hükûmet karşıtı koalisyon bloğuna katılmıştır. Thaçi’nin karşısında 

198. “Ja teksti i draft-marrëveshjes së koalicionit LDK-AAK-Nisma dhe VV: Gjithçka vlen për dy vite!”, Telegrafi, 
12 Temmuz 2014.
199. “Thaçi mandatohet për qeverinë”, Top Channel, 01 Temmuz 2014.
200. “Skenari, Mediat: Thaçi President dhe Haradinaj Kryeministër”, Shqiptarja, 23 Aralık 2012. 
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yer alan arkadaşlarından Yakup Krasniqi ve Fatmir Limaj’ın Thaçi’nin tek adam 
yönetimini eleştirerek partiden ayrılması da PDK liderini olumsuz etkilemiştir. 
Limaj ve Krasniqi’nin yeni bir parti kurarak (NİSMA) seçime girmesi ve bu se-
çimlerde yüzde 5’in üstünde oy alması, Thaçi’nin partisinin oylarını çok etkileme-
se de Thaçi’ye yönelik muhalefetin keskinleşmesine ve Thaçi karşıtı muhaliflerin 
işbirliği yapmasına neden olmuştur. PDK’nın en güçlü rakibi LDK, Thaçi’yi sürek-
li sert bir dille eleştiren VV, Thaçi’nin Kosova savaşındaki rolünün getirdiği siyasi 
puanlara talip olan eski UÇK komutanlarından AAK lideri Haradinaj’ın yanı sıra 
Thaçi’nin eski arkadaşları olan ve içeriden gelen bir rakip olarak değerlendiri-
lebilecek Krasniqi-Limaj ikilisi birçok açıdan Thaçi’ye güçlü bir şekilde meydan 
okuyan bir muhalefet grubunu teşkil etmektedir.

Siyasi imajı çok güçlü olan bu liderin çoğu durumda pragmatik tavırlar ser-
gilediği ve ülkedeki çoğu meseleye uzlaşmacı yaklaştığı ifade edilebilir. Ancak son 
dönemlerde artan eleştiriler sebebiyle sert tavırlar da sergilemektedir. Thaçi, ikti-
darının ikinci döneminde yolsuzlukla mücadele konusunda zayıf kaldığı için sert 
eleştirilere maruz kalmıştır.201 Zira Thaçi’nin partisi birçok kez yolsuzluklarla bir-
likte anılmıştır. Thaçi’nin ikinci dönemde karşılaştığı en büyük meydan okuma, 
eski UÇK mensuplarının savaş suçları sebebiyle yargılanmasıdır. Bu yargılanma-
lara eski bir UÇK lideri olan Thaçi’nin göz yumması Kosova’daki milliyetçiler ve 
UÇK sempatizanlarının tepkisine yol açmıştır. Bunun yanı sıra, Kosova için çok 
kritik ve tarihsel nitelik taşıyan bir süreç olan Priştine-Belgrad diyalog sürecinde 
Thaçi, şeffaf olmamakla suçlanmış, bu kritik konuda kamuoyunu yeterince bilgi-
lendirmediği iddia edilmiştir.202 

Türkiye ile ilişkileri iyi olan Thaçi, özellikle Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan 
ilk ülkenin Türkiye olması nedeniyle, Priştine meydanlarında yapılan bağımsız-
lık kutlamalarında Türk bayrağı astırarak jest yapmıştır. Ayrıca Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Kosova ziyaretleri esnasında Erdoğan ile birlikte verdiği 
mesajlar, Thaçi’ye seçimlerden önce puan kazandırdığı iddialarına neden olmuş-
tur. Thaçi’nin Erdoğan ile yakınlığı bazı durumlarda Kosova’da203 ve civar ülkeler-
de eleştirilere neden olsa da, Kosova meydanlarında Thaçi ve Erdoğan’ın birlikte 
halka hitap ettiklerinde bu iki isme olan ilginin yoğun olduğu dikkat çekmektedir.

201. “Profili politik i Hashim Thaçit”, Shqiptarja, 09 Haziran 2014. 
202. “Kurti: Thaçit nuk bën t’i besohet”, Bota Sot, 26 Aralık 2012. 
203. Spahiu’ya göre Erdoğan’ın Thaçi’ye verdiği destek dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Zira bu koşulsuz 
destek neticesinde Thaçi’nin hataları Erdoğan’ın hanesine de yazılacaktır. Bu ise Erdoğan’ın Kosova’daki imajının 
zedelenmesine neden olabilir. Bkz. Analist Necmedin Spahiu ile mülakat, Mitrovitsa, Eylül 2013. 
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JAKUP KRASNİQİ 
Eski Meclis Başkanı ve Kosova için Sivil Giri-
şim Partisi’nin (NISMA) kurucusu olan Jakup 
Krasniqi, 1951’te Drenas’ta doğmuştur. İlköğre-
timini Fatos’ta (Negroc) tamamlamış, liseyi ise 
Priştine’de bitirmiştir. Lisans eğitimini Priştine 
Üniversitesi Tarih Bölümünde yapan Krasniqi, 
yüksek lisansını da 2003’te yine aynı bölümde 
tamamlamıştır. 2008’de Priştine Üniversitesi’nde 
“Kosova’da politik gelişmeler bağlamında Arnavut basılı medyası” başlıklı doktora 
tezini savunmuştur. Uzun bir dönem Kosova’nın değişik bölgelerinde öğretmen-
lik (1972-1994) yapmış ve ardından Sırbistan ile sıcak çatışmaların başlamasıyla 
1998’de UÇK’ya katılmıştır. UÇK’nın Genelkurmay sözcülüğünü yapan Krasniqi, 
Rambuye Konferansı’na ordunun siyasi temsilcisi olarak katılmıştır. Bu açıdan 
günümüzde Kosova siyasetinin önemli karakterlerinden birçoğu gibi Krasniqi de 
UÇK’nın kilit şahıslarından biri olarak sayılmıştır.204 

Krasniqi, PDK’nın kuruluşunda yer alarak parti içinde en önemli figürlerden 
biri olmuştur. 1992-1998 yılları arasında LDK saflarında siyaset yapan Krasniqi, 
partinin Drenas şubesi başkanlığını yapmıştır.205 1999–2000 yılları arasında ise 
İmar ve Kalkınma Bakanı olarak görev yapmış, ardından 2002-2004 yılları ara-
sında Kamu Hizmetleri Bakanlığı’na getirilmiştir. 2004’te PDK sıralarından mil-
letvekili seçilen Krasniqi, 2007’ye kadar partinin Meclisteki grup başkanlığını 
üstlenmiştir. 2008’de ise Kosova Meclis Başkanı seçilmiş, bu göreve 2011’de yeni-
den layık görülmüştür.206 Krasniqi iki defa emaneten cumhurbaşkanlığı yapmış-
tır. 2010’da Fatmir Sejdiu görevini tamamladığında cumhurbaşkanı olan Jakup 
Krasniqi, 2011’de olaylı bir şekilde görevinde istifa eden Pacolli’nin ardından da 
emaneten cumhurbaşkanlık görevini yeniden yürütmüştür.

UÇK’ya katılıp sonradan siyasete dahil olan isimlerden olan Krasniqi, Koso-
va’da ağırlığı olan bir siyasi karakterdir. 1981-1991 yılları arasında siyasi yasaklı 
olarak Sırplar tarafından mahkûm edilen Krasniqi’nin Kosova seçmen tabanın-
da az da olsa kendi kitlesi vardır. Başbakan Hashim Thaçi’nin başkanı olduğu 
PDK’nın 2013’ün başlarında yapılan kongresine Krasniqi’nin katılmaması büyük 

204. Kosova Meclisi resmî sitesi. http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,102,521 
205. “Jakup Krasniqi i “rikthehet” LDK-së”, Zeri, 07 Kasım 2013.
206. PDK resmi sitesi. http://www.pdk49.com/index.php?page=1,18#?page 
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endişelere yol açmış ve Kosova kamuoyunu günlerce meşgul etmiştir. Ardından 
PDK’yı sert bir dille eleştiren Krasniqi207 Fatmir Limaj ile birlikte PDK’dan istifa 
edip NİSMA partisini kurmuştur.208 Böylece PDK ile ilişkilerini tamamen kopa-
ran Krasniqi, benzer bir siyasi çizgide olmasına rağmen Thaçi karşıtı blokta yer 
almayı tercih etmiştir. NİSMA Kurucular Kurulu Başkanı olan Krasniqi, Limaj 
ile birlikte bu partinin en önemli iki şahsiyetinden biridir ve 2014 seçimlerinde 
NİSMA’dan milletvekili seçilmiştir.209

Kosova’nın bağımsızlığı, tarihi ve Kosova Kurtuluş Ordusu hakkında yayım-
lanmış kitapları bulunan Krasniqi, ileri düzeyde İngilizce ve Sırpça bilmekte ve 
aynı zamanda değişik siyasi-aktüel dergiler için yazılar kaleme almaktadır. 

BEHGJET PACOLLİ 
Yeni Kosova İttifakı (AKR) Genel Başkanı Beh-
gjet Pacolli, 1951’de Priştine’de doğmuştur. İl-
kokulu burada tamamladıktan sonra, henüz lise 
eğitimini tamamlamadan 17 yaşında çalışmak 
için Almanya’ya gitmiştir. Ekonomik kaygılarla 
Pacoli’nin farklı bir ülkeye gitmesi ve girişimci 
bir karaktere sahip olması onun başarılarla dolu 
iş hayatının da habercisi olmuştur. Almanya’nın 
Hamburg şehrinden başlayan hayat hikâyesindeki bu dönemi “tren istasyonla-
rında yatarak büyük işlerin hayallerini kurdum”210 diyerek özetleyen Pacolli, kar-
maşık ve daha sonra tartışmalara neden olacak bir iş hayatı serüvenine sahiptir. 
Almanya’dan sonra Avusturya’ya geçen Pacolli, burada bir şirkette satış elemanı 
olarak çalışmıştır. Avusturya’da ön plana çıktıktan sonra bir İsviçre şirketinin ele-
manı olarak Rusya’ya gitmiştir. Ancak bu şirketten kovulduktan sonra küçük bir 
tekstil şirketi kuran Pacolli, daha sonra dev bir şirkete dönüşecek olan Mobetex’i 
kurmuştur. Pacolli, İsviçre ile bağlantılı olan bu şirketi kurduktan sonra Almanya, 
Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde farklı sektörlerde de atılım yapmıştır. Ancak 
şu anda inşaat alanında uzmanlaşan Mobetex Şirketler Grubu, asıl büyük başarıyı 
Rusya’da elde etmiştir. Pacolli halen bu şirketin sahibi ve CEO’sudur. 2006’da 420 

207. “Jakup Krasniqi kritikon ashpër PDK-në”, Zëri i Amerikës, 25 Ocak 2013.
208. Nuhi Ismaili, “Krasniqi formon parti të re”, 23 Eylül 2013.
209. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/20140701%20Candida-
tes%20Seats%20Allocation_bspfuqcvtz.pdf 
210. Chris Bennett, “Te Jetosh Jeten e Bexhetit”, Institute for War & Peace Reporting, 10 Kasım 2005.
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milyon dolarlık mal varlığını bildiren Pacolli, Kosova’nın en zengin ismi olarak 
kayıtlara geçmiştir.211

İş hayatındaki başarılı ve bir o kadar da karmaşık hikâyesi Pacolli’nin doğdu-
ğu topraklar olan Kosova’da siyasete atılmasına bir engel teşkil etmemiştir. 2006’da 
AAK (Kosova’nın Geleceği İttifakı) partisini kuran Pacolli, 2007’deki seçimlere 
katılarak sürpriz bir şekilde üçüncülüğü elde etmiştir. 2011’de ise koalisyon yap-
tığı Thaçi ile imzaladığı anlaşma gereği Kosova’nın Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Ancak Pacolli’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi ülkede büyük tartışmalara yol açmış-
tır. Zira Pacolli, cumhurbaşkanı seçildiği esnada anayasal suç işlenmiş ve Anayasa 
Mahkemesi’nin kararıyla cumhurbaşkanlığı iptal edilmiştir.212 Becet Pacolli’nin 
aday olduğu 2011’deki Cumhurbaşkanı Seçimi dolayısıyla parlamentoda yapılan 
oylamaya LDK ve VV katılmayarak oylamayı boykot etmişlerdir. Özellikle VV, 
Pacolli’nin Sırpların tarihsel destekçisi olarak gördüğü Rusya’daki ticari faaliyet-
leri sebebiyle cumhurbaşkanı seçilmesini en fazla eleştiren partilerden biri olmuş 
ve oylamayı boykot etmiştir.213 

Pacolli, cumhurbaşkanlığı iptal edildikten sonra iktidar ortağı Thaçi tarafın-
dan Başbakan Yardımcısı olarak tayin edilmiş ve 2014 yılına kadar bu görevine 
devam etmiştir. 2014 Seçimlerinde ise Pacolli’nin partisi yüzde 4.66 oy alarak214 
yüzde beşlik seçim barajını aşamamış ve parlamentoya girememiştir. Bu sonuç 
Pacolli ve partisi için 2007’deki başarısından sonra en kötü sonuç olmuştur. Tüm 
seçim sonuçlarına bakıldığında Pacolli’nin sürekli düşüş içerisinde olduğu görül-
mekle birlikte, Kosova siyasetinde sadece uluslararası kurumlara entegrasyon ve 
liberal ekonomiyi savunmanın yeterince toplumsal karşılığı olmadığı anlaşılmış-
tır. Pacolli’nin bu düşüşü aynı zamanda Thaçi’yi de etkilemiş ve koalisyon partne-
rinin Meclis dışı kalması, Thaçi’nin hükûmeti kurmasını zora sokmuştur. 

Kosova dışında da tanınırlığı olan Pacolli’nin dil becerileri, onun uluslararası 
etkinliğini yansıtır gibidir. Zira Pacolli İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtal-
yanca, İspanyolca, Sırpça ve Hırvatça bilmektedir.215

211. “Behgjet Pacolli Net Worth”, The Richest, 17 Kasım 2013.
212. “Kosove: Gjykata Kushtetuese rrezon Presidentin Pacolli”, Lajmet, 28 Mart 2011.
213. “Behgjet Pacolli president i Kosovës”, Bota Sot, 22 Şubat 2011. 
214. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
215. Behgjet Pacolli’nin biyofrasi için kendisinn kaleme aldığı otobiyografik esere bkz. Behgjet Pacolli, Nga sfida 
në sfidë: jeta, Behgjet Pacolli, (Shtëpia Botuese Albanica, Priştine: 2010).
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HAJREDİN KUÇİ
Başbakan Yardımcısı Hajredin Kuçi, 2 Ocak 
1971’de Peje (İpek) şehrinde doğmuştur. 1993 
yılında Priştine Üniversitesi Hukuk Bölümünü 
bitiren Kuçi, ilk yüksek lisansını aynı üniversi-
tenin iktisat bölümünde, ikinci yüksek lisansını 
ise Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde tamamla-
mıştır. Doktorasını modüler sistem ile Priştine 
ve Avusturya Graz Üniversitesi’nde bitirmiş ve 
bu vesileyle Uluslararası Hukuk alanında doktora unvanını kazanmıştır. Prişti-
ne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği Hukuku, 
Avrupa Birliği politikaları ve enstitüleri alanlarında dersler vermiştir. Ayrıca de-
ğişik Avrupa üniversitelerinde, ABD’de ve başka bölgesel üniversitelerde misafir 
öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 

Kuçi, 1992-1994 yılları arasında Bota e re öğrenci dergisinin baş editörlüğü-
nü yürütmüştür. Ayrıca 1992-1996 yılları arasında Priştine Üniversitesi Bağım-
sız Öğrenciler Sendikası’nın başkan yardımcılığını yapmıştır. 1996–2004 yılları 
arasında ise Priştine Üniversitesi Dış İlişkiler Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 
2001, 2004, 2007 ve 2010 Kosova Genel Seçimlerinde 4 kez art arda Kosova Parla-
mentosu’nda milletvekili olmaya hak kazanan Kuçi, 2010 yılında Başbakan Thaçi 
tarafından Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiş ve 2014 
yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2014 Seçimlerinde de milletvekili seçilen 
Kuçi, bu konuda Kosova’da bir rekoru elinde bulundurmaktadır.

Değişik akademik alanlarda çalışmaları bulunan Kuçi, bölgesel ve ulusla-
rarası enstitülerde uluslararası panel, konferans ve seminerler vermiştir. Kuçi, 
Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinde büyük bir rol oynayan karakterlerden 
biridir. Aynı zamanda Kosova’nın uluslararası hukuki süreçlerinde sahip olduğu 
entelektüel donanım ve siyasi deneyim sebebiyle kritik bir rol üstlenmiştir Bunun 
yanı sıra Kosova Anayasası’nın tesis edilmesinde etkili aktör olmuştur. 2005-2007 
yılları arasında o dönem henüz emekleme aşamasında olan Kosova-Sırbistan 
müzakere sürecinde de yetkili uzman olarak görevlendirilmiştir.216 Demokrat bir 
siyasetçi olan Hajredin Kuçi, İngilizce ve Sırpça bilmektedir. Halen Priştine’de ya-
şayan Kuçi, evli ve dört çocuk babasıdır.217

216. Kosova Adalet Bakanlığı resmi sitesi. http://www.md-ks.org/?page=2,5 
217. Kosova Başbakanlık resmi sitesi. http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,43,21 
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BAJRAM REXHEPİ
İçişleri Bakanı Bajram Rexhepi, 3 Haziran 1954’de 
Mitrovitsa’da doğmuştur. 1979’da Priştine Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1985’te 
Zagreb’de uzmanlığını almış, 1990 yılına kadar 
Mitrovitsa Hastanesinde genel cerrah ve endosko-
pi uzmanı olarak çalışmıştır. Rexhepi, Sırbistan ile 
yapılan 1999 savaşı sırasında UÇK’ya katılmış ve 
Shâlâ çatışma bölgesinde doktor olarak çalışmış-
tır. Savaştan sonra, 2000 yılında yapılan belediye seçimlerinde Mitrovitsa Belediye 
Meclisinde görev almış ve bölünmüş kentin güney kesiminde Belediye Meclis Üye-
si seçilmiştir. PDK’nın oyların % 25,7’sini aldığı 17 Kasım 2001 Genel Seçimlerin-
de Mitrovitsa’dan milletvekili seçilen Rexhepi, uluslararası arenada kabul görmüş 
Kosova’nın ilk başbakanıdır. Bu makama, Kosova’daki üç büyük siyasi partinin uz-
laşması ile seçilmiştir. 4 Mart 2002’de ise koalisyon hükûmeti yönetmek için Mec-
lis’ten güvenoyu almıştır. Bu görevini 2004 yılına kadar sürdürmüştür.

2007 yılında milletvekili görevinden istifa ederek Mitrovitsa Belediye Başkan 
adayı olan Rexhepi, seçimleri kazanarak 2010 yılına kadar bu görevi sürdürmüş-
tür.218 2010 yılında PDK tarafından İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Rexhepi, 
tecrübeli bir devlet adamı olarak bu göreve getirilmiştir. Ancak seçildiği günden 
itibaren çok kritik bir bakanlık olan İçişleri Bakanlığı’nın özellikle yolsuzluk ko-
nusunda yeterli irade göstermemesi sebebiyle Rexhepi en fazla eleştirilen bakan-
lardan biri olmuştur. Bu sebeple 2013 yılında Rexhepi hakkında VV ve LDK gen-
soru vermiştir.219 Rexhepi kimlik belgeleri ile alakalı yapılan ihalede usulsüzlük 
yaptığı gerekçesiyle suçlamalara maruz kalmıştır. 220

Ilımlı bir politikacı olan Rexhepi, Kosova’da önemli siyasi figürlerden biri 
olmasına rağmen son dönemlerde epeyce eleştirilmesi sebebiyle itibar kaybına 
uğramıştır. Son seçimlerde milletvekili seçilemeyen Rexhepi’nin, PDK tarafından 
dışlandığı iddia edilmiştir. Rexhepi seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Mit-
rovitsa’da şehri Sırp ve Arnavut bölgesi olarak ikiye bölen İbar nehri üzerindeki 
köprülerde kurulan barikatların kaldırılmasının KFOR’un sorumluluğunda oldu-
ğunu belirtip, Kosova güvenlik güçlerinin gücünün sınırlı olduğunu itiraf ederek 

218. Kosova İçişleri Bakanlığı resmi sitesi. http://www.mpb-ks.org/?page=1,6 
219. Besiana Xharra, “Deputetët: Do ta shkarkojnë Rexhepin”, Zeri, 12 Mart 2013.
220. Liridon Llapashtica, “Mashtrime me tenderin 7-milionësh”, Zeri, 18 Haziran 2014.
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gündem oluşturmuştur. Rexhepi, Mitrovitsa’da yaşanan barikat krizi konusunda 
Brüksel’in daha yetkin davrandığını ve bu mesele hakkında kararların orada alın-
dığını öne sürmektedir.221 

İSA MUSTAFA
Kosova Demokrat Birliği (LDK) Genel Başkanı 
İsa Mustafa, 15 Mayıs 1951’de Prapaştica’da doğ-
muştur. İlkokul ve ortaokulu Priştine’de bitiren 
İsa Mustafa, Priştine Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi’ni bitirmiştir. Lisans eğitimi sonrası finan-
sal yönetim yüksek lisansı yapmış ve ekonomi 
alanında doktorasını tamamlamıştır. Mustafa, 
1974’te Priştine Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1980’de siyasete atılan Mustafa, 
1984-1988 yılları arasında Priştine Belediye Konseyi Başkanı olmuştur. Sırp re-
jimi döneminde Kosova’da Kalkınma Müdürlüğü de yapan Mustafa, Yugoslavya 
döneminde Arnavutları temsil eden önemli siyasilerden biri olmuştur. Mustafa o 
dönemde, Belgrad ile ilişkileri sebebiyle işbirlikçi olarak telakki edilen Kosovalı 
eski siyasetçi Rahman Morina’ya yakınlığı ve Miloseviç’in yönetiminde yer alması 
sebebiyle savaş sonrasında farklı suçlamalara maruz kalarak milliyetçi Arnavutlar 
tarafından eleştirilmiştir.222 Mustafa’nın eski parti başkanı Rugova ile arasının iyi 
olmadığı ve partinin başına geçtiğinde Rugova taraftarları ile yaşadığı gerginliğin 
eskiye dayandığı iddia edilmiştir.223

1990 yılına girerken Kosova’da Sırp rejiminin baskılarının arttığı dönemde 
Mustafa, Sırp güvenlik güçlerinin hedefinde olmuş ve kendisi hakkında tutuk-
lanma kararı çıkartılmıştır. Bu vesileyle Mustafa, 1990-1999 yılları arasında reji-
min baskılarından kurtulmak için aralarında Arnavutluk, Hırvatistan, İsviçre ve 
Almanya’nın bulunduğu farklı ülkelere sığınarak yaklaşık dokuz yıl Kosova’dan 
uzaklaşmıştır. Yurtdışında olduğu yıllarda sürgünde kurulan Kosova Hükûme-
ti’nin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nı yapmıştır. 1999’da ülkesine dönüşüyle bir-
likte, Priştine Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmiştir. Bunun yanı sıra sa-
vaştan sonra bir dönem Reinvest Enstitüsü’nde de çalışmıştır.224

221. “Shpërthen Bajram Rexhepi, akuzon PDK-në për vjedhje votash”, Almakos, 26 Haziran 2014.
222. “Isa Mustafa Gjatë Regjimit Komunist!”, Albaniapress, 17 Aralık 2010.
223. “Melihate Tërmkolli: Isa Mustafa e urrente Ibrahim Rugovën”, Indeksonline, 18 Ocak 2014.
224. “Isa Mustafa, Kryetar i LDK’së”, Jeta në Kosovë, 25 Eylül 2011.
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Savaştan sonra Kosova’nın devlet kurumlarının tesis edilme süreçlerinde İsa 
Mustafa’nın çok önemli rolü olmuştur. Zira Mustafa, hem uzman bir ekonomist 
hem de devlet yönetimindeki tecrübeleri hasebiyle Kosova’daki kurumların kuru-
cu akıllarından biri olmayı başarmıştır. Yeni kurulan Kosova Merkez Bankası’nın 
Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapan Mustafa, Priştine’deki Amerikan Üniversitesi 
Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Şubat 2006’dan, Priştine Belediye Başkanı se-
çildiği 2007 yılına kadar Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu’nun danışmanlı-
ğını yapmıştır. Mustafa, bilimsel işbirliği ve kapasite geliştirme programları çerçe-
vesinde yurtdışında birçok üniversitede konferanslar vermiştir. 

2007 yılı İsa Mustafa’nın siyasi kariyeri açısından bir dönüm noktası olmuş-
tur. Bu yılda yapılan belediye seçimlerinde Priştine Belediye Başkanı olan Mus-
tafa, seçimlerde PDK’nın adayı ile girdiği yarışı kazanmakla dikkat çekmiştir.225 
İki yıl sonra yenilenen iki turlu yerel seçimlerde ise ilk turda elde ettiği yüzde 
57.22’lik oy oranıyla aynı göreve yeniden seçilmiştir.226 İki seçimi art arda kaza-
nan Mustafa, böylelikle, parti içinde oluşan yenilenme ihtiyacı sebebiyle kısa süre 
içerisinde LDK içerisinde yükselen bir değer olmayı başarmıştır.

İsa Mustafa, 2010 yılında LDK’nın parti kongresinde eski Cumhurbaşkanı 
Fatmir Sejdiu’nun karşısında aday gösterilerek seçimlere girmiştir. Bu seçimlerde 
Mustafa, 359 delegeden 234 oy alarak Fatmir Sejdiu’nun yerine LDK’nın başka-
nı seçilmiştir.227 LDK, İsa Mustafa’nın başkan olmasıyla birlikte muhafazakâr bir 
parti olmasına rağmen biraz daha fazla sağa açılmaya başlamıştır. Ancak Mustafa 
güçlü bir şekilde partinin başına gelmesine rağmen, parti içinde gücünü konso-
lide etmesi biraz zaman almıştır. Zira LDK Kosova’nın en eski partisi olması ha-
sebiyle birçok parti içi kavgaları tecrübe etmiştir. Doğal olarak bu süreçte parti 
içinde farklı fraksiyonlar etkisini sürdürmüştür. Diğer yandan, Mustafa seçildik-
ten sonra da doğal olarak Sejdiu’nun parti içerisindeki etkisi sürmüştür. Musta-
fa, parti içi rekabetin LDK geleneğinde olmasını bir demokrasi kazanımı olarak 
değerlendirse de228, LDK’da ipleri eline almak için seçimlerde başarı elde etme 
ihtiyacı hissetmiştir.

Başkan seçildikten yaklaşık 1 ay sonra partisi genel seçim yarışına giren İsa 
Mustafa, girdiği ilk seçimlerde (2007) yüzde 22.6 olan oy oranını yüzde iki artı-

225. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/kryetarekomunedetajizu-
ara_agfqoznncv.pdf 
226. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/results_by_municipality_
abncbrbtrb.pdf 
227. “Isa Mustafa zgjidhet kryetar i LDK-së”, Evropa e Lirë, 07 Kasım 2010.
228. “Isa Mustafa zgjidhet kryetar i LDK-së”, Bota Sot, 07 Kasım 2010.
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rıp yüzde 24.6’ya yükseltmeyi başarsa da, beklenen çıkışı yakalayamamıştır. An-
cak üç yıl içerisinde yıpranan PDK’ya karşı kısmen partisini toparlayan Mustafa, 
2013’teki seçimlerde aldığı sonuçlar ile yine beklenen çıkışı yakalayamamıştır. Bu 
seçimde kazanacağından emin olarak Priştine Belediye Başkanı adayı olan Mus-
tafa, ilk turda iyi sayılacak bir farkla kazanmasına229 rağmen ikinci turda seçimi 
VV adayı Shpend Ahmeti’ye230 kaybetmiştir. Mustafa, bu sonuçla hayal kırıklı-
ğı yaşatsa da, kısa sürede partisini toparlayıp 2014 yapılan genel seçimlere ha-
zırlamıştır. Haziran 2014’teki parlamento seçimleri ise İsa Mustafa için yeni bir 
dönüm noktası olmaya adaydır. Zira bu seçimlerde partisi ikinci olarak yüzde 
25.74231 oy almasına rağmen, iktidar olma şansını elde etmiştir. PDK birinci parti 
olmasına rağmen İsa Mustafa VV, AAK ve NISMA ile seçimlerden hemen sonra 
anlaşıp koalisyonu kurmuş ve hükûmeti oluşturacak milletvekili sayısına ulaş-
mıştır.232 Kurulacak yeni hükûmette İsa Mustafa’nın Başbakanlık görevini tercih 
etmeyeceği ifade edilmektedir. Bu görevi koalisyon ortağı olan AAK lideri Hara-
dinaj’a bırakacağı konuşulan Mustafa’nın, yeni hükûmet kurulduktan sonra önce 
Meclis Başkanı sonra da Cumhurbaşkanı olması konusunda koalisyon ortakları 
ile uzlaşmaya vardığı iddia edilmektedir.233

Yeni dönemde Kosova’nın en önemli siyasi aktörlerinden biri olması bek-
len İsa Mustafa, Kosova’nın Sırbistan ile yürüttüğü müzakerelere ilkesel olarak 
destek verse de, Kosova Hükûmetinin müzakere yöntemini eleştirmiştir. Ancak 
yeni hükûmette bu müzakerelere tamamen karşı çıkan VV ile koalisyonda olması, 
İsa Mustafa’nın karşılaşacağı en büyük meydan okuma olacaktır. Zira uluslararası 
aktörler her şekilde Priştine-Belgrad diyalog sürecinin devam etmesini isterken, 
bu hassas konuda VV’nin baskısına maruz kalacak olan Mustafa’nın tavrının ne 
olacağı merak edilmektedir. 

229. Mustafa ilk turda en büyük rakibi VV adayı Shpend Ahmeti’ye yüzde 11 fark atarak oyların yüzde 42.75’ini 
almıştır. Ancak yüzde elliyi geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştır. Bkz. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. 
http://www.kqzks.org/Uploads/Documents/Rezultatet%20per%20KK%2020Pergjitshme%20sipas%20komuna-
ve_syhgvgscej.pdf 
230. “Isa Mustafa humb Prishtinën, fiton Kosovën”, Koha, 01 Aralık 2013.
231. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
232. “Haradinaj: AAK, LDK, VV e NISMA u pajtuan që asnjëra të mos i përgjigjemi ftesës së PDK’së për krijimin 
e qeverisë”, 04 online, 20 Haziran 2014.
233. “Zyrtare: Haradinaj kryeministër, LDK merr Presidentin dhe kreun e Kuvendit, Nisma Zëvendëskryemi-
nistrin”, Bota Sot, 10 Haziran 2014.
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RAMUSH HARADİNAJ
Kosova’nın Geleceği İttifakı (AAK) Genel Başka-
nı Ramush Haradinaj, 3 Temmuz 1968 tarihinde 
Deçan belediyesine bağlı Glogan köyünde doğ-
muştur. Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi’n-
den mezun olmuştur. Haradinaj, Sırpların bas-
kıları sebebiyle 1989 yılında yurtdışına çıkmak 
zorunda kalmıştır. 1998’de ülkesine dönünceye 
kadar yaklaşık 9 yıl İsviçre’de kalan Haradinaj, 
burada İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. İsviç-
re’de olduğu yıllarda 1997’de UÇK’nın kurucu kadrosunda yer almış, İsviçre’deki 
gurbetçi Arnavutlar ile birlikte UÇK’ya finansal destek sağlanması için çalışmalar 
yapmıştır. Haradinaj Kosova’ya döndüğünde ilk etapta UÇK Dukagjin Operasyo-
nel Bölgesi komutanlığını üstlenmiştir. Savaş sırasında ön plana çıkan isimlerden 
biri olan Haradinaj’ın, kardeşi dâhil olmak üzere birçok aile üyesi Sırp güvenlik 
güçleri tarafından öldürülmüştür. Haradinaj, UÇK’nın kurucu lideri Adem Yaşa-
ri’nin 40 kişilik ailesi ile birlikte öldürülmesinin ardından Fatmir Limaj ve Has-
him Thaçi ile birlikte UÇK’nın önde gelen isimlerinden biri olmuştur.234 

Savaş sona erdikten sonra UÇK tasfiye edilerek Kosova Güvenlik Ordusu’na 
(TMK) dönüştürülmüş ve Haradinaj bu orduya Komutan Yardımcısı olarak atan-
mıştır. Ancak resmi orduda kısa süren deneyiminden sonra Haradinaj, siyasete 
atılmaya karar vermiştir. Böylece Nisan 2000’de, “Kosova’nın Geleceği için İtti-
fak” Partisini (AAK) kurmuş ve aktif siyasete giriş yapmıştır.235 Haradinaj, savaş-
ta özellikle komutanı olduğu bölgedeki etkinlikleriyle ün yapması hasebiyle hem 
seçmenin hem de kamuoyunun tercihi olacağına inanmıştır. Haradinaj savaşta 
“Rambo” ismiyle bilinen komutan iken siyasete giriş yaparak bir nevi UÇK’nın 
sivilleşmesini temsil eden birkaç kilit şahsiyetten biri olmuştur. 

Haradinaj, 2004 Seçimlerinde LDK ve PDK’nın ardından partisini üçüncü 
parti konumuna yükseltirken, LDK ile koalisyon yaparak Kosova Parlamentosun-
da oy çokluğuyla başbakan seçilmiştir.236 Ancak 8 Mart 2005 tarihinde, eski Yu-
goslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi, Haradinaj hakkında savaş suçları 
işlediği konusunda iddianame yayımladığında hem Haradinaj hem de Kosova ka-
muoyu büyük bir şok yaşamıştır. İddianamenin yayımlanmasının ardından Hara-

234. Ramush Haradinaj’ın biyografisi için bkz. http://www.shqiperiaonline.tv/vipat-shqiptar/ramush-haradi-
naj-biografia/ 
235. “Ramush Haradinaj, Kosovo Rambo With a Taste for Politics”, Balkan Insight, 29 Kasım 2012.
236. “Ramush Haradinaj u zgjodh kryeministër i Kosovës”, Trepca, 3 Aralık 2014.
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dinaj, başbakanlık görevinden istifa etmiştir. İstifa ettiği sırada Kosova’da bir anda 
ortam gerilmiş ve uluslararası toplumun Haradinaj konusundaki bu tavrı yerel 
bir direncin oluşmasına neden olmuştur.237 Ancak Haradinaj, KFOR askerlerine 
teslim olup mahkemeye teslim olmayı kabul etmiş ve Lahey’e gitmiştir. Daha son-
ra mahkeme tarafından serbest bırakılan Haradinaj, ülkesine geri dönüp siyasete 
kaldığı yerden devam etmiştir. Ancak 2010’da Lahey’deki mahkeme tarafından 
yeniden yargılanan Haradinaj, 2012 yılında yeniden serbest bırakılmıştır. Bu ta-
rihten itibaren Thaçi ile koalisyon yapacağı ve başbakanlığın kendisine verileceği 
konuşulsa da, böyle bir şey gerçekleşmemiştir. 

Haradinaj Lahey’den döndükten sonra 2013’teki belediye seçimlerinde parti-
sini beklenen yükselişe sürükleyemese de, 2014’teki seçimlerde aldığı 9.62’lik oy 
oranı238 Haradinaj’a başbakanlık kapısını açmıştır. Zira LDK, VV ve NİSMA ile 
birlikte koalisyona giren Haradinaj’ın ortakları ile kendisine başbakanlık görevi-
nin verilmesi konusunda anlaştığı iddia edilmektedir.

Haradinaj, partisini kurduğunda UÇK’ya mensup çoğu eski lider gibi ilk 
etapta milliyetçi ve muhafazakâr duygulara hitap eden bir karakter sergilemiştir. 
Doğup büyüdüğü ve savaşta komutanlık yaptığı bölge gelenekçi özelliklere sahip-
tir. Bu sebeple Haradinaj’ın muhafazakâr olması doğal karşılanabilir. Ancak ken-
disi özellikle laiklik konusunda yaptığı vurgularla da sıkça gündeme gelmektedir. 
Karizmatik bir lider özellikleri taşıması sebebiyle Haradinaj’ın parti içindeki ko-
numu çok güçlü iken, ülkedeki imajı aynı oranda güçlü değildir. Başbakan olma 
ihtimaline rağmen aldığı yüzde 9 oranındaki oy oranı Haradinaj’ın ülkede hitap 
ettiği seçmen kitlesinin oransal sınırlarına dikkat çekmektedir. 

ALBİN KURTİ
Kendin Karar Ver Hareketi (VV) Genel Başkanı 
Albin Kurti, 24 Mart 1975 Priştine’de doğmuştur. 
İlkokulu ve lise eğitimini Priştine’de tamamla-
mıştır. 1993-94’te Priştine Üniversitesi Elektronik 
Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başla-
mıştır. 1997’de ise Priştine Üniversitesi Bağımsız 
Öğrenci Sendikası’nda dış ilişkiler sorumlusu 
olarak görevde bulunmuştur. Kurti, aynı zaman-

237. “Kryeministri i Kosovës jep dorëheqjen për t’u përballur me akuzat për krimet e luftës në Hagë”, Setimes, 
09 Mart 2005.
238. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
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da bu üniversitede barış ve özgürlük talebiyle yapılan öğrenci protestolarında aktif 
rol oynamamakla beraber, protestolarda öne çıkan figürlerden biri olmuştur.

Özgürlük ve barış öğrenci protestoları Sırp güvenlik güçlerinin sıkı takibi altın-
da iken, öğrenciler çoğu zaman polislerin şiddetine maruz kalmıştır. Protestolarda 
Kosova’nın bağımsızlığı talep edilirken, Kosova’daki okul, enstitü vs. gibi eğitim-öğ-
retim kurumları ile birlikte tüm kurumların Sırp dominasyonundan kurtulması 
talep edilmiştir. Doğal olarak protestolarda Kosova’nın eğitim kurumlarında ve 
enstitülerinde Arnavut entelektüellerin de yer alması talep edilmiştir. Kurti, arka-
daşlarıyla beraber bu öğrenci protestolarının önderlerinden olmakla birlikte, farklı 
tarihlerde birkaç direniş protesto gösterisinin organizasyonunda yer almıştır.

Kurti, bu kritik süreçlerde dünyaca ünlü siyasi aktörlerle görüşüp Kosova’da 
yaşananları anlatma fırsatı bulmuştur. Robin Cook (Büyük Britanya Dışişleri Ba-
kanı), Klaus Kinkel (Almanya Dışişleri Bakanı), Huber Vedrine (Fransa Dışişleri 
Bakanı), Rober Gelbard (Clinton’un Balkanlar temsilcisi ) gibi önemli isimlerle 
Kosova’daki Arnavutların lehine lobi faaliyetlerinde bulunmuştur.

1997’de Sırp polisi tarafından ilk defa tutuklanan Kurti, 1998’de Adem Dema-
çi’nin (o zamanlar UÇK’nın siyasi temsilcisi) ofisinde tercüman olarak görev yapmış-
tır. Kosova Savaşı sürerken, Sırbistan’a NATO tarafından hava operasyonu yapıldığı 
esnada Albin, Sırp polisleri tarafından tutuklanmıştır. NATO’nun Kosova’ya girmesi 
ile birlikte tüm diğer Arnavut mahkûmlar olduğu gibi Albin de Sırbistan’a aktarılmış-
tır. 2000 yılında Niş’te çıkarıldığı mahkemede “Yugoslavya’nın toprak bütünlüğüne 
yönelik suç işlediği gerekçesiyle yargılandığında Kurti, savunma vermeyi reddedip, 
“Beni sadece kendi halkım yargılayabilir. Bu mahkemeyi tanımıyorum, Sırbistan ve 
Yugoslavya’yı tanımadığım gibi” cümleleriyle Kosova tarihine geçmiştir. 239

2004 yılında ise Albin Kurti arkadaşları ile birlikte “Vetevendosje-VV ya da 
Self Determination” siyasi hareketini kurmuştur. VV’nin kurulmasıyla birlikte 
Kurti, Kosova halkına “JO Negociata Vetevendosje” (Müzakerelere hayır! Kendi 
başına karar ver) sloganıyla seslenerek hatırı sayılır derecede etki yapmıştır. Bu 
tavırları ile birlikte Kurti’nin karşı çıktığı iki mesele ön plana çıkmıştır. Birincisi, 
BM ve diğer uluslararası kurumların Kosova devletinin işleyişine müdahale etme-
sidir. İkincisi ise Kosova’nın Sırbistan ile yürüttüğü diyalog sürecidir. Kurti’ye göre 
diyalog yürütmek için iki tarafın eşit statüde olması gerekir. Dolayısıyla, Sırbis-
tan’ın öncelikle Kosova’nın bağımsızlığını tanıması gerekmektedir. Kurti’ye göre 
bunlar sağlanmadan Kosova tam bağımsız olamayacaktır.240 

239. Petrit Collaku, “Albin Kurti, Guardian of Flame of Kosovo Nationalism”, Balkan Insight, 08 Aralık 2010.
240. Albin Kurti kişisel web sitesi. http://www.albinkurti.org/manifesti.html 



S İ Y A S İ  A K T Ö R L E R

85

Kurti’nin uluslararası kurumlara gösterdiği tepki ve sergilediği sert tutum-
lar onun Kosova’daki EULEX polisi tarafından tutuklanmasına sebep olmuştur. 
2007’de Ahtisari Planı’na karşı çıkmak maksadıyla düzenlediği protesto göste-
rilerinde çıkan olaylarda ölü ve yaralıların olması sebebiyle Albin Kurti tutuk-
lanmış ve 5 ay tutuklu kalmıştır.241 Ancak Uluslararası Af Örgütü’nün Kurti’nin 
mahkeme süreci ile ilgili tepkilerinden sonra Kurti serbest bırakılmıştır. Bun-
dan sonraki süreçte ise Kurti eylemlerine şiddet kullanmadan direnç göstererek 
devam etmiştir.

2010’a kadar sadece bir aktivist hareket olan VV, Kurti ve arkadaşlarının ka-
rarı ile 2010’da ilk defa seçimlere katılmıştır. Bu seçimlerde gösterdiği başarının 
ardından Kurti’nin yıldızı parlamaya başlamıştır. Ancak Kurti, Sırbistan konusun-
daki duruşunu sürdürmüş ve 2012’de bu sefer parti lideri olarak Thaçi’nin yürüt-
tüğü Sırbistan ile müzakereler karşıtı protesto gösterileri organize etmiştir. Bir 
anlamda Kurti, ülkedeki siyasi arenaya dâhil olmasına rağmen aktivist tutumla-
rından vazgeçmemiştir. 2013’teki yerel seçimlerde ise başkent Priştine Belediye 
Başkanlığının kazanılması Albin Kurti’nin liderliğindeki VV’nin yükselişinin bir 
nişanesi olmuştur. 2014’teki seçimlerde ise VV oylarını yükseltmiş242 ve Kurti ilk 
defa hükûmette yer almayı kabul etmiştir.

Arnavut halkı tarafından milliyetçi, ancak bazen paradoksal olarak sol-milli-
yetçi olarak da nitelendirilen Kurti, şu ana kadar Kosova Parlamentosunda iki kez 
milletvekili olmaya hak kazanmıştır. Muhalif bir karaktere sahip Kurti, partideki 
yönetici aklı oluşturan kadronun entelektüellerden oluşması konusunda hassasi-
yet göstermektedir. Albin Kurti özellikle Thaçi ve partisine yönelik getirdiği sert 
eleştirilerle de gündeme gelmektedir. Ayrıca çok sayıda gazete ve dergide makale-
leri bulunan Kurti İngilizce, Sırpça ve Hırvatça bilmektedir.

MAHİR YAĞCILAR
Kosova Türk Demokratik Partisi (KTDP) Genel 
Başkanı Mahir Yağcılar, 06 Mayıs 1961 yılında 
Prizren şehrinde doğmuştur. İlköğretimini ve 
liseyi Prizren’de tamamlamıştır. 1984 yılında Sa-
raybosna Üniversitesi Ulaşım ve Trafik Fakülte-
si’nden mezun olmuştur. Nisan 2000’de Kosova 
Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı seçilen 

241. Bkz. http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/upn/bilag/216/1114119.pdf 
242. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://rezultatet.kqz-ks.org/NightResults/Results.aspx?RaceID=1&Uni-
tID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=2 
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Yağcılar, 2001 ve 2007 Genel Seçimleri sonucunda Kosova Parlamentosunda Türk 
milletvekili olarak yer almıştır. Mahir Yağcılar aynı zamanda ünlü ulaşım ve ta-
rımcılık şirketi olan Kosovatrans’ın yönetim kadrosunda yer almıştır. 1984-2001 
yılları arasında ise bu şirketin başkanlığını yürütmüştür.243

Bunun yanı sıra Yağcılar, Kosova Parlamentosu ve Kosova Hükûmetinde 
uzun yıllar Türkleri temsil eden en önemli siyasetçidir. Yağcılar, Meclis Grup Baş-
kanlığı da yürütmüş ve Kosova Anayasa Grubu Üyesi olarak aktif rol oynamıştır. 
Yağcılar, KTDP Başkanı olmanın yanı sıra, aynı zamanda Hashim Thaçi hükûme-
tinin 2007-2011 yılları arasında Çevre ve Alan Planlama Bakanlığını yürütmüş-
tür. Ayrıca 2011 Genel Seçimleri sonrasında ise yine Hashim Thaçi hükûmetinin 
Kamu Yönetim Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 

Mahir Yağcılar aynı zamanda Kosova-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı 
sağlayan siyasetçi olarak dikkat çekmektedir. Hükûmette yer alan önemli aktör-
lerden biri olması hasebiyle Yağcılar’ın Türk kimliği ve Türkiye hükûmeti ile yakın 
temasları Türkiye-Kosova ilişkilerinde oynadığı rolü mühim kılmaktadır. 

2013 Belediye Seçimlerinde istenilen sonucu elde edememesine rağmen 
2014’teki genel seçimlerde alınan sonuçlar KDTP’nin halen Kosova’daki Türk-
lerin en önemli partisi olduğunu gösterir nitelikte olmuştur. Zira bu seçimlerde 
Yağcılar’ın partisi iki milletvekili çıkarmayı başarmıştır.244 Seçimlerde Yağcılar da 
yeniden milletvekili seçilerek, parlamentoda ve muhtemelen hükûmette Türkleri 
temsil etme hakkını elde etmiştir. 

Mahir Yağcılar, “milliyetçi ve demokrat” bir siyasetçi profili çizmektedir. Aynı 
zamanda Kosova Türkleri’nin haklarını savunan en etkili siyasetçisi olarak da gö-
rülmektedir. Türk topluluğun kimliğinin, dilinin ve kültürünün korunması için 
aktif rol oynamaktadır. Arnavutça, Sırpça ve İngilizce bilen Yağcılar, evli ve iki 
çocuk babasıdır. 245

243. Kosova Başbakanlık resmi sitesi http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,43,27 
244. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/20140701%20Candida-
tes%20Seats%20Allocation_bspfuqcvtz.pdf 
245. KDTP Parti Resmi Sitesi. http://www.kdtp.org/kdtp/
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AGİM ÇEKU 
Kosova Savunma Bakanı Agim Çeku, 29 Ekim 
1960’da İpek yakınlarında doğmuştur. İlkokulu-
nu kendi memleketinde tamamladıktan sonra 
Belgrad’da askeri liseyi bitirmiştir. Daha sonra 
Yugoslavya asker akademisine geçen Çeku bu-
radan mezun olup, 1990 yılına kadar Yugoslavya 
ordusuna hizmet etmiştir. Bu dönemde Çeku, 
Almanya’da George Marshall Centre’da yönetici-
lik kursunu tamamlamıştır.246 Yugoslavya dağıldığında başlayan savaşlarda Hırva-
tistan ordusunun daveti üzerine Sırplara karşı savaşan Hırvatlar safına katılmayı 
kabul eden Çeku, 1993’te savaşta yaralanmıştır. Savaş gazisi olan Çeku’ya bu olay 
sonrasında “general” rütbesi verilmiştir. Savaş esnasında Hırvat askerlere ABD’li 
subayların verdiği eğitime katılan Çeku, Hırvat ordusuna birçok alanda hizmet 
etmiştir. 1995 yılında Hırvatistan-Sırbistan savaşına son veren ve Hırvat ordusu-
nun savaşı kazanması ile neticelenen Fırtına Operasyonu’nun planlanmasına ve 
Hırvat ordusunun savaş doktrinleri ve taktikleri güncellemesine yardım etmiştir. 
Çeku, bu katkı ve başarılarının ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tu-
djman tarafından terfi edilerek tuğgeneral rütbesine ulaşmıştır.

Ancak 1998’de Kosova Savaşı başladığında UÇK temsilcileri ile irtibata geçen 
Çeku, memleketinde Sırplara karşı başlatılan mücadeleye duyarsız kalmamıştır. 
1999 yılında UÇK’ya katılma kararı alan Agim Çeku, bu sebeple Hırvat ordusun-
dan istifa etmiştir. UÇK’ya katıldıktan sonra bu gerilla ordusunun Genel Komutanı 
olan Çeku, kısa sürede orduyu toparlamıştır. Uluslararası çevrelerle olan pozitif 
ilişkileri sebebiyle Çeku, UÇK’nın uluslararası destek almasına da katkı sağlamış-
tır. Savaşın sonlarına doğru NATO’ya sağladığı askeri bilgiler sebebiyle NATO’nun 
Sırbistan’a yaptığı hava operasyonunun başarılı olmasına katkı sunmuştur. 

Agim Çeku, Haziran 1999’da savaşın sona ermesi ve Sırp ordusunun Koso-
va’dan çekilmesi ile birlikte UÇK’nın silahsızlanma sürecini yönetmiştir. Çeku, 
bundan sonra UÇK’yı Kosova Güvenlik Güçleri’ne dönüştürerek onları entegre et-
meye çalışmıştır. Bu ordu, Kosova’nın resmi ordusu olmaya adayken, Çeku ise Ge-
nelkurmay Başkanı olarak belirlenmiştir. Bir dönem Çeku’nun Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin arananlar listesinde olduğu iddia edilse de bu iddia yalanlanmıştır.247

246. Kosova Savunma Bakanlığı resmi sitesi. http://www.mksf-ks.org/?page=2,161 
247. “Agim Ceku-bipgrafije”, Vecernji List, 12 Mart 2014. 
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Agim Çeku, Kosova Güvenlik Güçleri’nin operasyonel kapasiteye ulaşması 
için ordunun oluşum sürecini yönetirken, bu kurumun Kosova’nın resmi ordu-
sunu oluşturması için henüz zamana ihtiyaç vardır. Zira Çeku’ya göre, mevcut 
koşullarda Kosova Güvenlik Güçleri bir ordu olmak için yeterli kapasiteye ve ope-
rasyonel kabiliyete sahip değildir. Bu konuda NATO’nun desteğinin sürdüğünü 
ifade eden Çeku, eksikliklerin tamamlanmasının ardından bağımsızlığını ilan 
eden Kosova’nın da bağımsız bir orduya sahip olacağını belirtmektedir.248 

2 Mart 2006’da, Başbakan Bayram Kosumi’nin istifasının ardından AAK Baş-
kanı Ramush Haradinaj’ın önerisiyle Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Fatmir Sey-
diu, Agim Çeku’yu savaş sonrası Kosova’nın dördüncü başbakanı olarak atamış-
tır. Agim Çeku Haradinaj tarafından da desteklenmiştir. Kosova Meclisi, 10 Mart 
2006 tarihinde Çeku’nun başbakanlığını onaylamıştır. Çeku bu görevi 9 Ocak 
2008 tarihine kadar yürütmüştür. Çeku daha sonra yerini Hashim Thaçi’ye bırak-
mıştır. Ancak 2011’de Başbakan Hashim Thaçi, Çeku’nun askeri alandaki tecrü-
belerini Kosova Güvenlik Güçleri’ne aktarmayı sürdürmesini istemiş ve Çeku’yu 
Kosova Güvenlik Güçleri Bakanı olarak atamıştır. Çeku, 2013’te PDK’da başkanlık 
üyesi olmuş ve partiye resmen katılmıştır.249

ENVER HOXHAJ 
Kosova’nın Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, 1993 
yılında Priştine Üniversitesi Tarih Bölümünden 
mezun olmuştur. Lisansüstü çalışmalarını dü-
zenli olarak Viyana Üniversitesi İnsani Bilimler 
Fakültesi’nde Bilim Tarihi ve Politikası alanla-
rında yürütmüştür. 1994-2000 tarihleri arasında 
Viyana, Berlin, Münih, Roma, Bolonya, Firence 
ve Paris’teki çeşitli üniversitelerde uzun süren 
araştırmalardan sonra doktora tezini başarıyla savunmuştur. Avusturya’da kaldı-
ğı süre içerisinde Viyana Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Hox-
haj, 1996-2000 yılları arasında Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte’te 
Balkan araştırmaları ekibinin liderliğini üstlenmiştir. 2003-2004 yılında London 
School of Economics–Center for Study of the Global Governance’de misafir araş-
tırmacı olarak bulunmuştur.250 

248. “Çeku: FSK-ja në mot ushtri…”, RTV21, 24 Aralık 2012.
249. Kosova Savunma Bakanlığı resmi sitesi. http://www.mksf-ks.org/?page=2,161 
250. Kosova Dışişleri Bakanlığı resmi sitesi. http://www.mfa-ks.net/?page=1,34 
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Enver Hoxhaj etnisite, milliyetçilik, kimlik ve etnik çatışmalar konularında 
İngilizce ve Almanca pek çok bilimsel makale yayımlamıştır. Ayrıca, dünyanın 
pek çok üniversitesinde çeşitli dersler vermiştir. 2006 yılında Priştine Üniversite-
si Felsefe Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümünde doçent olan Hoxhaj, ileri düzeyde 
İngilizce, Almanca, Sırpça ve Hırvatça bilmektedir. Hoxhaj’ın halen Priştine Üni-
versitesi’nde araştırma görevlisi kadrosu bulunmaktadır. 

Siyasi tecrübesi olmayan ve akademiden gelen Hoxhaj, Kosova Meclisi Kültür 
ve Gençlik Komisyonu Başkanı olarak eğitim, gençlik ve Kosova’nın modernizas-
yonu konusunda başarılı işler yaptıktan sonra ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu 
vesileyle 9 Ocak 2008 tarihinde Başbakan Hashim Thaçi tarafından Eğitim, Bilim 
ve Teknoloji Bakanı olarak atanmıştır.251 Bu dönemde başarılı işler yapan Hoxhaj’ın 
özellikle uluslararası kariyeri ve uluslararası çevrelerle kurduğu yakın ilişkiler dik-
kat çekmiştir. 2005-2007 yılları arasında BM’nin özel temsilcisi Marti Ahtisaari ile 
yürütülen müzakere sürecinde Kosova delegasyonunda üye olarak yer almıştır. 

2008’de Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, bağımsızlığın ta-
nınması konusunda yoğun diplomatik çaba sarfetmeye başlamıştır. Bu vesileyle 
2010’da yeniden hükûmeti kurma yetkisini elde eden Başbakan Thaçi, uluslara-
rası deneyim ve kariyere sahip Enver Hoxhaj’ı Dışişleri Bakanlığı görevine tayin 
etmiştir. Bakanlık görevine başlamasından itibaren Hoxhaj’ın en fazla çaba sar-
fettiği mesele Kosova’nın tanınmasını sağlamak olurken, Sırbistan ile yürütülen 
müzakerelerde de kritik rol oynamıştır. Hoxhaj, Sırbistan ile yürütülen diyalog 
sürecinin AB arabuluculuğunda olmasını önemsemiştir. Zira iki ülkenin de AB 
hedefinin olması, bu müzakere sürecinin nihai olarak ortak hedefe yönelmesi-
ni sağlamıştır.252 Ancak Kosova’nın tanınması konusunda beklenen verimin alı-
namaması üzerine Kosova Dışişleri Bakanı Hoxhaj eleştirilere maruz kalmıştır. 
Özellikle partisinin talebi üzerine iç politikada aşırı angaje olması, Hoxhaj’ın en 
fazla eleştirilen yönü olmuştur.253 Hoxhaj’ın bu konudaki çabalarından ziyade 
AB’nin Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasına samimi bir şekilde destek ver-
mesi önemlidir. Beş AB ülkesinin henüz Kosova’yı tanımaması ve tüm Balkan 
ülkelerine vize liberalizasyonunun sağlanmasına rağmen Kosova’ya çifte standart 
uygulanması ve vize serbestisinin verilmemesi Priştine’nin motivasyon kaybına 
uğramasına neden olmaktadır.254 Hoxhaj’ın Kosova’nın bağımsızlığının tanınması 
için yürüttüğü diplomatik faaliyetler sürecinde AB’nin desteği bu sebeplerden do-

251. PDK resmi sitesi. http://pdk.info/sq-al/udh%C3%ABheqja/kryesia/enverhoxhaj.aspx 
252. Kosova Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Departmanı Müdürü Syle Ukshini ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
253. “Ku janë 360 njohjet e ministrit Hoxhaj për Kosovën ?!”, Bota Sot, 16 Mayıs 2014.
254. Kosova Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Departmanı Müdürü Syle Ukshini ile mülakat Priştine, Eylül, 2013.
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layı mühimdir. Kosova’nın tanınması konusunda Hoxhaj’ın yürüttüğü faaliyetlere 
en sıkı destek olan ülkelerden birisi de Türkiye’dir.255 Özellikle Türki Cumhuriyet-
ler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Kosova’nın bağımsızlığını tanıma-
sı konusunda Kosova Dışişleri Bakanı Hoxhaj ve o dönem Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu yakın işbirliği içerisinde olmuş ve Türki-
ye’nin bu konudaki katkıları Kosova tarafından sıkça dile getirilmiştir.256 

FERİD AGANİ 
Sağlık Bakanı ve Adalet Partisi Genel Başkanı 
Ferid Agani, 1959 yılında Priştine’de doğmuştur. 
İlköğretim ve lise eğitimini Priştine’de tamam-
lamış, 1984 yılında Priştine Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlığını 1991 
yılında Zagrep’te “Rebro” klinik merkezinde 
nöropsikiyatri bölümünde yapmıştır. 1986 yılın-
da psiko-terapi alanında yüksek lisansa başlamış 
fakat Sırpların Kosova eğitim kurumlarını işgal etmesi ve Arnavutların eğitimini 
engellemesi nedeniyle, master eğitimini ancak 2003 yılında Priştine Üniversitesi 
Psikiyatri Bölümü’nde tamamlayabilmiştir. Savaştan sonra Priştine Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Agani, aynı zamanda Psikoloji bölümün-
de de dersler vermiştir.

2000’li yıllarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde Psikiyatri servislerinde yapılan 
reformları yöneten Agani, 2002-2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Stratejik 
Yönetim Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu süreçte çeşitli sağlık reformları ko-
nusunda çalışmalar yapan Agani, sağlık sigortası ve modern tıp laboratuvarlarını 
Kosova’ya kazandırmış ve sağlıkta özel sektörün tesis edilmesi için hukuki taslak 
hazırlamıştır. 2004 yılında Psikiyatri alanında doktor unvanı kazanan Ferid Aga-
ni, ABD’nin South Carolina eyaletinde bulunan Clemson University’de misafir 
öğretim görevlisi olarak bulunmuştur.

Kosova Adalet Partisi’nin (PD) kurucularından biri olan Ferid Agani, 2004-
2007 yılları arasında Kosova Parlamentosunda PD milletvekili olarak, 2008 yı-
lına kadar da üst düzey parti yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2008’de yapılan 

255. Almarina Gegvataj, “Në ambasadën e Kosovës në Ankara festohet 6 vjetori i pavarësisë”, Albanian Telegrap-
hic Agency, 21 Şubat 2014.
256. Kosova Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Departmanı Müdürü Syle Ukshini ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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kongrede PD’nin Genel Başkanı seçilen Agani, 2010’da PDK ile koalisyonda yer 
alarak hükûmet ortağı olmuş ve Şubat 2011’de Kosova Sağlık Bakanı olarak ta-
yin edilmiştir.257

Ferid Agani, Kosovalı Müslümanların siyasi temsilcisi olarak görülmekle bir-
likte, ülkenin Batı ile entegrasyonuna da önem vermektedir. Zira Agani’ye göre 
nüfusunun önemli bir kısmı Müslüman olmakla birlikte Kosova aynı zamanda bir 
Avrupa ülkesidir.258 Agani Kosova’da çoğu zaman İslamofobik tavırlar sergileyen 
siyasetçi ve entelektüellerin kampanyalarına karşı Müslümanların sözcülüğünü 
yapmaktadır. Özellikle başörtüsünün eğitim kurumlarında kullanılabilmesi ko-
nusunda aktif bir şekilde çalışmalar yapmıştır.259 Ferit Agani, ahlâki değerlerin 
siyasete dâhil edilmesini önemli bir ilke olarak benimserken, bu konuda yapılan 
çalışmalara da öncülük etmektedir.260 

Siyasi olarak muhafazakâr-demokrat bir profili olan261 Ferid Agani, dini de-
ğerleri önemsemektedir. Kosova’da halen milli kimliğe odaklanılması gerektiğini 
ve siyasi tercihini buna göre yaptığını ifade eden Agani, henüz bir arayış içerisinde 
olan Kosovalıların kimliklerinde normalleşme yaşandığında dini değerlere daha 
önyargısız yaklaşacaklarını düşünmektedir.262

SLOBODAN PETROVİĆ
Başbakan Yardımcısı, Bağımsız Liberal Parti Ge-
nel Başkanı Slobodan Petroviç, 21 Aralık 1969 
yılında Priştine’de doğmuştur. Mesleği avukatlık 
olan Petroviç, Ocak 2006’da kurulan “Bağımsız 
Liberal Parti” kurucularından biridir ve aynı 
zamanda partinin liderliğini sürdürmektedir. 
2008-2011 yılları arasında, Kosova Parlamento-
sunda milletvekili olarak yer almıştır.263

2007-2010 yılları arasında Kosova Entegrasyon ve Telekomünikasyon Direk-
törlüğü’nü yürütmüştür. 2008 yılından beri Kosova Özelleştirme Konseyi üyesi-

257. Ferit Agani kişisel web sitesi. http://feridagani.info/feridagani/Biography.aspx 
258. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
259. “Ferid Agani: Shamia nuk është uniformë fetare, do të lejohet në shkolla nga shtatori”, Express, 10 Mayıs 
2014.
260. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
261. Ferit Agani kişisel web sitesi. http://feridagani.info/feridagani/ProfiliPolitik.aspx 
262. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Kosova eski Sağlık Bakanı Ferid Agani ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
263. “Ko je Ko – Slobodan Petrovic”, Medija Centar, 21 Nisan 2014. 
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dir. Çok sayıda uluslararası konferansa ve tartışma programlarına katılan Petro-
viç, aktif bir siyasetçi profili çizmiştir.

Kosova’daki Sırpların entegrasyonuna olumlu yaklaşan Petroviç, 2008 yılında 
Kosova‘daki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından “2008 yılının en iyi siyasetçisi” 
unvanına layık görülmüştür. 2010 Genel Seçimlerinde ise Petroviç’in partisi Sırp 
seçmeninin en yoğun tercih ettiği parti olmuş ve yüzde 2.05 oy toplamıştır.264 21 
Şubat 2011’de, Petroviç, Thaçi tarafından Başbakan Yardımcısı ve Yerel Yönetim 
Bakanı tayin edilmiştir. Slobodan Petroviç, Kosova halkı tarafından diğer Sırp si-
yasetçilere göre daha ılımlı bir liberal ve demokrat siyasetçi olarak tanınmaktadır. 

2014 Genel Seçimlerinde Sırp listesine dâhil olarak diğer Sırp partileriyle bir-
likte seçime giren Petroviç, bu seçimlerde sekiz milletvekili çıkartmıştır. Kendisi 
de milletvekili seçilen265 Petroviç, yeni hükûmete dâhil olacaklarını açıklamış an-
cak belli koşulların sağlanmasını talep edeceklerinin de altını çizmiştir. Bu talep-
lerden en önemlileri; özelleştirme konuları, Sırbistan’daki Kosovalı Sırpların geri 
getirilmesi ve Kosova’daki Sırp kurum ve belediyelerin işlevsel hale gelmesi gibi 
konular olacaktır.266

FUAD RAMİQİ 
LISBA Partisi Kurucu Başkanı olan ve Kosova’nın 
en fazla tartışılan simalardan biri Fuad Ramiqi, 
1960 yılında Kosova’nın Gilan ili sınırlarında 
bulunan Pozharan köyünde dünyaya gelmiş-
tir. Daha sonra çocuk yaşta Bosna-Hersek’e göç 
eden Ramiqi, eğitimine burada devam etmiştir. 
Bosna’da askeri lisede havacılık bölümünü oku-
muş, ardından Saraybosna’daki harp okulundan 
mezun olmuştur. Yugoslavya ve Hırvatistan ordusunda 1990’lı yıllara kadar subay 
olarak görev yapmıştır. 1991’den sonra ise Bosna Hersek’te kalıp, savaşın çıktığı 
esnada Boşnak ordusunun oluşmasında aktif roller üstlenmiştir. Bosna Savaşı’nda 
da 521 ve 506 tugaylarının komutanlığını yapan Ramiqi, Bosna Ordusu’nun safla-
rında yer almıştır.267 

264. Merkez Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/rezultatet_e_pergjithsh-
me_eyeodbpohj.pdf 
265. “Konačni rezultati izbora na KiM, Srbima 10 poslanika”, Blic, 26 Haziran 2014.
266. “S. Petrović: Srbi u Vladi Kosova uz određene uslove”, Blic, 08 Temmuz 2014.
267. “Biografi e shkurtër e Fuad Ramiqit”, Besimtari, 06 Şubat 2013.
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Fuat Ramiqi, Kosova’da protesto gösterileri ve Sırp baskıları artmaya baş-
layınca, kendi anavatanı olarak telakki ettiği Kosova’ya dönmüş ve 1995 yılında 
Kosova Savunma Bakanlığında görev yapmaya başlamıştır. Kosova Savaşı’nda da 
önemli görevlerde bulunan Ramiqi, askeri tecrübesi sebebiyle Kosova Savunma 
Bakanlığı’nda vazife yapmıştır. Ayrıca Savunma Bakanı Ahmet Krasniqi ve Halil 
Bicay dönemlerinde de bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Kosova Savaşı sonrasında aktif siyasete katılma kararı alan Ramiqi, Adalet 
Partisi’nin kuruluşunda yer almıştır. Ancak 21 Mart 2004’te Adalet Partisi’nden 
ayrılıp, 2004 Genel Seçimlerinde bağımsız aday olarak Kosova Parlamentosun-
da yer almıştır. Aynı zamanda “Müslüman STK Forumu” başkanlığını yapmış 
olan Ramiqi, 2008 yılında LDK Partisi’ne katılarak siyasi hayatına devam etmiş-
tir. Daha sonra LDK ile de anlaşmazlık yaşayan Ramiqi, bu partiden ayrılmış ve 
2013 yılında “LISBA-Bashkohu” İslami hareketini kurmuştur. Ramiqi, LISBA’yı 
kurduktan hemen sonra Kosova’nın değişik şehirlerinde başörtülü kız öğrenci-
lerin eğitim hakkının ellerinden alınması nedeniyle pek çok protesto gösterileri 
düzenlemiştir. Daha sonra 2013’te LISBA’yı siyasi partiye çeviren Ramiqi, partiyi 
kurduktan sonra siyaseten pek varlık gösterememiş ve bir diğer İslamcı parti olan 
PD’nin oylarını etkileyememiştir.

Ramiqi Kosova’da yaptığı çıkışlar ile kamuoyunda sıkça yer alan bir sima-
dır.268 Halk içinde “radikal İslamcı” olarak tanınmaktadır. Ahmet Krasniqi’nin 
öldürülmesinde parmağı olduğu iddia edilmiştir. Bunun yanı sıra değişik siyasi 
ve askeri meselelerle ilgili yorumlar yapan ve yazılar yazan bir analist olarak da 
bilinmektedir.269 Hamas’ın, Yusuf el-Kardavi’nin ve Tarık Ramadan’ın Kosova’daki 
temsilcisi olduğu iddia edilen Ramiqi270, Kosova’da sıkça gündemi etkileyen ak-
törlerden biridir. Ramiqi aynı zamanda İnsani Yardım Vakfı›nın organizasyonu 
ile İsrail ablukasındaki Gazze›ye yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkan 
Mavi Marmara gemisinde gönüllü olarak yer almıştır. Ancak Ramiqi’nin Eylül 
2014’te, Kosovalı güvenlik güçleri tarafından terörizme destek ve Kosova’da kitle-
leri tahrik etmek suçlamasıyla tutuklanarak gündem yaratmıştır.271 

268.“Feja Dhe Kombi. Debatojne Fuad Ramiqi dhe Femi Cakolli”, Rrokum Tv, 10 Ocak 2014 
269. “Biografi e shkurtër e Fuad Ramiqit”, Besimtari, 06 Şubat 2013.
270. “Schwartz: Fuad Ramiqi has ties to Hamas”, Center for İslamic Pluralism, 01 Temmuz 2011.
271. “Akuza për terrorizëm,1muaj paraburgim për 14 të arrestuarit në Kosovë”, Ora News, 19 Eylül 2014.
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SHPEND AHMETİ
Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, 18 
Nisan 1978’de Priştine’de doğmuştur. Ünlü Ko-
sova aktörlerinden Ali Ahmeti’nin de oğludur. 
İlköğretim ve lise eğitimini Priştine’de tamamla-
dıktan sonra, lisans öğrenimini 1996-2000 yılları 
arasında American University of Bulgaria’da İk-
tisadi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamla-
mıştır. 1998-2002’de üniversite yılları sırasında 
Ahmeti, ilk olarak öğrenci senatör, daha sonra 
da ‘Öğrenciler Hükûmeti’nin başkanlığını yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında 
Harvard Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını dereceyle biti-
ren Ahmeti’nin uzmanlık alanı ise iktisadi kalkınma ve siyasettir.272 

Ahmeti, 2005 yılından itibaren Kosova’daki American University’de (AUK) 
öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlamıştır. Bir akademisyen olan Shpend 
Ahmeti, 2010 yılına kadar aktif siyasetle meşgul olmamıştır. Dünya Bankası’nın 
Kosova’daki temsilciliğinde Kamu Harcamaları İnceleme bölümünde çalışan Ah-
meti, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nda da çalışmıştır. Çok sayıda uluslara-
rası toplantıya katılan Ahmeti, ‘’World Bank Spot Award” ve “European Debating 
Champions” ödülleri gibi pek çok ödüle de layık görülmüştür.

Shpend Ahmeti, 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte, FER – Fryma e Re Parti-
si’ni (Taze Soluk Partisi) kurmuştur. 2010 Genel Seçimlerine katılan FER, istediği 
sonucu elde edemeyince, VV (Albin Kurti) Partisi ile yola devam etmeye karar 
vermiştir. Dolayısıyla Ahmeti’nin partisi bir anlamda VV’nin içinde eriyerek siya-
si hayatına devam etmiştir. 

Shpend Ahmeti, 2013 Yerel Seçimlerinde VV Partisi tarafından Priştine Bele-
diye Başkanlığına aday olarak gösterilmiş ve sürpriz bir şekilde Belediye Başkanı 
seçilmiştir. İlk turda İsa Mustafa’dan daha az oy alan Shpend Ahmeti, ikinci turda 
ise kazanarak hem şahsi olarak hem de partisi adına büyük bir başarı elde etmiş-
tir.273 Zira VV’nin başkent Priştine’yi alması partinin geleceği adına çok mühim 
bir adım olmakla birlikte, VV’nin seçimlerde elde ettiği en büyük başarısı olarak 
da sayılmaktadır. 

Sempatik ve halkçı tavırları nedeniyle ‘halkın adamı’ olarak nitelendirilen 
Ahmeti, ılımlı ve liberal yaklaşımlar sergilese de milliyetçi karakterde bir profi-

272. Shpend Ahmeti’nin biyografisi için bkz. http://www.perprishtinen.com/biografia/ 
273. “Vetëvendosja fiton Prishtinën, Shpend Ahmeti me lot në sy ndërsa Prishtina në feste”, Lajm, 01 Aralık 2013.
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le sahiptir. Ahmeti aslında VV’nin benimsediği milliyetçi ve muhalif tavırlarıyla 
uyumlu bir çizgidedir. Sergilediği yönetim Ahmeti’ye olduğu kadar VV’ye olan 
sempatiyi de arttırmaktadır. Başkan seçilir seçilmez kutlamalar esnasında yaptığı 
konuşmada Ahmeti, “Priştine’yi biz kazanmadık, şehir yeniden halka iade edildi” 
şeklinde açıklama yaparak274, belediye başkanlığı döneminde halka yakın olacak-
larının sinyalini vermiştir. Yolsuzlukların en yoğun olduğu iddia edilen başkent 
Priştine’de Belediye Başkanı olmanın farkında olan Ahmeti, yolsuzlukla mücadele 
konusunda kararlı olacağını ifade etmiş275 ve bu konudaki tavrı nedeniyle ölüm 
tehditleri almıştır.276 Halen Priştine Belediye Başkanlığı görevini yürüten Shpend 
Ahmeti, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Makedonca, Bulgarca ve Almanca bilmekte, 
ayrıca evli ve iki çocuk babasıdır.

FATMİR LİMAJ 
NISMA Genel Başkanı Fatmir Limaj, 4 Şubat 
1971 yılında Kosova’nın Malişevo bölgesinde 
doğmuştur. İlköğretimi Banja’da, lise ve üniver-
site eğitimini Priştine’de tamamlamıştır. Kosova 
Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından 
olan Limaj, aynı zamanda da Hashim Thaçi’nin 
liderliğini sürdürdüğü PDK’nın kurucuları ara-
sında yer almıştır. 277

Limaj çocukluk yıllarında Sırplarla bir arada okuduğu okul sıralarında yaşa-
nan etnik milliyetçiliğe şahit olduğunda, Priştine’deki tek Arnavut futbol takımı-
nın taraftar grubuna katılarak Sırp milliyetçiliğine karşı Arnavut milliyetçiliğinde 
kendine yer aramıştır. Bu taraftar grubunun isminin ise Arnavutların geleneksel 
olarak kullandıkları keçe külahı anlamına gelen “plisat” olması, grubun Sırp poli-
sinin hedefinde olmasına neden olmuştur.278 

Limaj, 1998-1999 Kosova Savaşı’nda aktif rol oynamıştır. Savaş zamanında 
özellikle Malisevo bölgesinde Sırp güvenlik güçlerine karşı yaptığı operasyon-
larla gündeme gelmiştir. UÇK’da en fazla öne çıkan isimlerden biri olan Limaj, 
savaş zamanında dayanıklı ve disiplinli karakteriyle ün yapmış ve yaralanmasına 
rağmen savaşmaya devam etmiştir. Savaş devam ederken kurulan Kosova Geçici 

274. “Shpend Ahmeti, profili i politikanit të Lëvizjes Vetëvendosja”, ABC News, 03 Aralık 2013.
275. ““The Guardian”: Ahmeti, kryetari më i guximshëm i Evropës”, Koha, 22 Mayıs 2014.
276. “Shpend Ahmeti: Po më kërcënojnë me vdekje”, Lajm, 29 Mayıs 2014.
277. “Fatmir Limaj Indicted for Organized Crime and Corruption”, Eulex Kosovo, 16 Kasım 2012.
278. “The Turbulent Times of Kosovo’s ‘Commander Steel’”, Balkan Insight, 17 Eylül 2013.
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Hükûmeti’nde Savunma Bakanı olarak tayin edilen Limaj’ın siyasi hayatı bir nevi 
bu şekilde başlamıştır.

Ancak Limaj savaştaki bu prestijine rağmen, savaşın sona ermesinin ardın-
dan bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. 18 Şubat 2003’te, savaş 
suçu işlediği gerekçesiyle Sloven yetkililer tarafından gözaltına alınan Limaj, 3 
Mart 2003’te, Lahey’de Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmiştir. Ancak 2005’te ülkesine dönen ve bir kahraman gibi karşılanan Li-
maj, siyasete geri dönmüştür. 2007’de yeniden, savaş suçu işlediği ithamıyla tutuk-
lanan Limaj yine beraat etmiştir. 

2008-2010 yılları arasında, Hashim Thaçi Hükûmetinde Ulaştırma Bakanı 
olarak görev almıştır. PDK’nın kilit isimlerinden biri olan Limaj hakkında 2012 
yılında organize suç ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma açılmıştır. Hashim Tha-
çi’nin en yakın arkadaşlarından biri olan Limaj, PDK Başkan Yardımcılığı göre-
vinde de bulunmuştur. 

2013 yılında ise Thaçi ile büyük bir anlaşmazlığa düşen Limaj, partiden ay-
rılarak istifa etmiştir. Limaj, Kosova Savaşı esnasında savaş suçları işlediği konu-
sundaki suçlamalardan dolayı yaşadığı mahkeme süreçlerinde PDK’nın yeterince 
destek vermemesi sebebiyle Thaçi ile ters düşmeye başlamıştır. Ancak özellikle 
PDK’daki parti içi seçim yönteminden memnun kalmayan Limaj, parti içi demok-
rasi konusunda Thaçi’yi eleştirmiştir.279 

Bu yol ayrımından sonra Limaj ve Krasniqi yeni bir parti kurma çalışmaları-
na başlamıştır. İki tecrübeli siyasetçi PDK’dan birkaç milletvekilini daha yanlarına 
alıp, benzer bir çizgide siyaset yapmayı tercih etmiştir. Ancak Limaj’a göre NİSMA 
bir anlamda PDK’nın hatalarından ders alan bir parti olarak sahneye çıkmıştır. Bu 
parti kurulduktan sonra ülkede en fazla merak edilen, NİSMA’nın PDK’yı ne öl-
çüde zayıflatacağıdır. Bazı analistlere göre, NİSMA Kosova’da düşük oy oranı alsa 
dahi, iktidarı belirleyecek bir pozisyona gelme ihtimali bu partinin önemini artı-
racaktır.280 Zira PDK ile yaşadığı derin anlaşmazlık ve Limaj’ın PDK’nın popüla-
ritesini sarsabilecek potansiyele sahip olması dahi bu partiyi önemli kılmaktadır. 
Diğer yandan, Limaj da en az Thaçi kadar Kosova milliyetçi ve muhafazakârlarına 
hitap eden karizmatik bir liderdir. Yeni seçimlerde Limaj’ın Başbakan Yardımcısı 
olarak kabinede yer alması beklenmektedir.281

279. “Kush është Nisma për Kosovën!”, Zeri, 08 Mart 2014.
280. “Nisma për Kosovën e bën interesante skenën politike në vend”, Tribuna, 28 Şubat 2014.
281. “Ramushi kryeministër, LDK presidencen, Limaj zv.kryeministër”, Shqiptari, 10 Haziran 2014.
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DİNİ YAPI VE KURUMLAR

MÜSLÜMANLAR VE KOSOVA İSLAM BİRLİĞİ  
(BASHKËSİA ISLAME E KOSOVËS)
Kosova’da Müslümanlar ülkenin en kalabalık dini topluluğudur. 2011’da yapılan 
nüfus sayımına göre Kosova’da Müslümanların ülke nüfusuna göre oranının yüz-
de 96 olduğu belirtilmektedir.282 Kosova’da İslam’ın varlığı Osmanlı İmparator-
luğu’nun 14. yüzyılda Balkanlara yerleşmesi ile başlamıştır. Osmanlı zamanında 
tüm imparatorluk coğrafyasında olduğu gibi, Kosova’daki Müslümanların da din 
işlerini temsil eden kurumlar İstanbul’daki Şeyhülislam’a bağlı olan bölge müftü-
lükleri olmuştur. Osmanlı’nın Balkanlardan çekilmesinden sonra ise bir dönem 
Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın yönetimi altında kalan Kosova’daki Müslümanlar, 
Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’daki Müslümanlar ile birlikte Belgrad’da bulu-
nan “Yüksek Müftülük” kurumuna bağlanmıştır. Krallık döneminde tüm Yugos-
lavya Müslümanları, merkezi Saraybosna’da olan İslam Birliği Kurumu ile temsil 
edilmiştir. Bu kurumun başında ise Reisu’l-Ulema ismiyle tüm krallık Müslü-
manlarını temsil eden şahıslar görevlendirilmiştir.

1929’da Yugoslavya Krallığı kurulduktan sonra ise Kosova’daki Müslümanlar 
Üsküp’te bulunan Ulema Meclisi’ne tâbî olmuş, bu kurum ise yine Saraybosna’ya 
bağlı kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı esnasında ise Kosova İslam Birliği, Tiran’daki 
Arnavutluk Müslüman Topluluğu’na bağlanmıştır. Savaşın ardından Tito’nun ön-

282. “Regjistrimi i popullsisë, 96% e Kosovarëve Janë Myslimanë”, Tema, 09 Şubat 2012.
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derliğinde kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti döneminde ise Ko-
sova’nın bu ülkenin sınırları içerisinde kalması sebebiyle Kosovalı Müslümanlar, 
yeniden merkezi Saraybosna’da olan Yugoslavya İslam Birliği’ne tâbî olmuştur.283

Yugoslavya’nın dağılmasının ardından tüm eski Yugoslavya ülkelerinde Müs-
lümanların dini kurumları özerkliğini ilan etmeye başlamıştır. Ancak Kosova’ya 
1974’te Tito tarafından verilen özerklik statüsünün 1990’lı yıllarda Sırbistan tara-
fından geri alınmasıyla Kosova’da yaşanan karışıklıklar Kosova İslam Birliği’nin 
(KİB) statüsünü de etkilemiştir. Sırbistan’ın domine ettiği ve üçüncü Yugoslavya 
olarak anılan resmî adıyla Yugoslavya Federal Cumhuriyeti döneminde, fiilen Sır-
bistan (Yugoslavya) topraklarında kalmasına rağmen Kosova, 1993’te Saraybos-
na’daki İslam Birliği kurumundan koparak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu tarih-
ten itibaren Kosova İslam Birliği Kosova sınırları içerisindeki Müslümanlardan 
sorumlu yegâne resmî kurum olmuş ve diğer ülkelerdeki İslam Birliği kurumları 
ile bağlarını koparmıştır.284

1999’da NATO’nun Sırbistan’a müdahalesi ile birlikte Sırbistan Kosova’dan 
çekilmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra ise KİB kurumu için yeni bir dönem 
başlamıştır. Savaş döneminde zorlu bir süreç yaşayan kurum, savaştan sonra 
toparlanma dönemine girmiş ve İslam ülkelerinden gelen sınırlı destek ile dini 
alandaki çalışmalarını artırmıştır. 1999’da kurumun başkanı seçilen Naim Tırna-
va, günümüzde de KİB’in başkanlığını yapmaktadır. En son 2013’te bu kurumun 
başkanı seçilen Tırnava, Kosova’daki Müslümanların en önemli dini aktörüdür.

KİB’in kurumsal misyonu Kosova’daki İslam’ı yaşayışı planlamak, düzenle-
mek, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu kurum aynı zamanda 
ülkedeki Müslümanların dini haklarını korumaya çalışmaktadır. KİB dini hayatı 
düzenlerken referans olarak Kur’an’ı, sünneti, Hanefi mezhebinin fıkhi kaidele-
rini ve kurumun kendi tüzüğünü esas almaktadır. Kurumun aynı zamanda ül-
kede dini eğitim imkânlarını sağlamak gibi bir mükellefiyeti de bulunmaktadır.285 
KİB kendi bünyesinde, Yugoslavya döneminde 1965 yılında kurulan, günümüzde 
Priştine’de faaliyet gösteren ve lise seviyesinde dini eğitim veren ‘Alauddin’ isimli 
bir medrese (imam hatip lisesi) barındırmaktadır.286 Bunun yanı sıra eğitim ve 
öğretim faaliyetleri çerçevesinde KİB, 1992 yılında fakülte binası Priştine’de bulu-

283. Ramadan Shkodra-Sadik Mehmeti, Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği, (KİB Başkanlığı, Priştine: 2013) s. 
9-13. 
284. Ramadan Shkodra-Sadik Mehmeti, “Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği”, s. 15.
285. Kosova İslam Birliği resmi sitesi. http://bislame.net/aboutus/sq/ 
286. Alauddin Bey Medresesi resmi sitesi. http://medreseja.com/ 
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nan ve günümüzde de faaliyet gösteren bir İslami İlimler Fakültesi de kurmuştur.287 
KİB’in yayın faaliyetleri çerçevesinde aylık yayınlanan Dituria İslame288 ve üç ayda 
bir çıkan Edukata İslame289 isimli süreli yayınları da bulunmaktadır. 

KİB’in kurumsal yapısı Müslüman cemaati de kapsayacak şekilde teşekkül 
etmiştir. Her il ve ilçede bulunan cemaat kurulları KİB’in temsilcisi olup, bu ku-
rulların başındaki yetkili o il, ilçe veya bölgenin en yüksek temsilcisidir. Kurullar 
KİB’in konseylerine bağlı iken, konseyler de KİB’in meclisine tâbîdir. KİB meclisi 
ise başkanlığın altındadır. KİB ülkede yedi bölgede temsilcilik bulundurmaktadır. 
Bunlar Priştine, Gilan, Mitrovitsa, Prizren, İpek, Ferizay, Cakova ve Sırbistan top-
raklarında bulunan Preşova bölgeleridir.290 Özellikle Preşova’daki Müslüman top-
luluğun, merkezi Priştine’de olan KİB’e bağlı kalması Sırbistan tarafından tepkiyle 
karşılanmaktadır. Bu sebeple Belgrad yönetiminin, Preşova’da farklı bir İslam dini 
kurumunun tesis edilmesini ve bunun da Belgrad’daki müftülüğe tâbî olması hu-
susunda teşebbüsleri olduğu iddia edilmektedir.291

KİB’in 2008’de Kosova’nın bağımsızlığı kazanmasından sonra en önemli rol-
lerinden biri, ülkede yurt dışından gelen farklı dini grupların yarattığı İslamofobi 
ile mücadele etmektir.292 Bu algının kökenleri Yugoslavya dönemlerine de dayan-
maktadır. Ancak savaştan sonra Batılı kurumların ülkede etkinliğini artırması 
ile Batı’daki İslamofobi algısı Kosova’ya da sirayet etmiştir. Ülkedeki siyasal elitin 
büyük bir çoğunluğu, Avrupa değerlerini benimsemek için hem kamuda hem de 
toplumda İslam dininin varlığı ve görünürlüğünün zayıflaması gerektiğine inan-
maktadır. Bu ise ülkedeki Müslüman topluluğuna olduğu gibi dini kurumlara da 
baskı kurulmasına neden olmaktadır. Kosova’daki sivil toplum kuruluşlarının 
çoğu AB değerlerini savunurken, bu değerlerin yaygınlık kazanmasına en büyük 
engel olarak İslami değerler gösterilmektedir.293 Ülkede İslam’a yakın olan STK 
sayısının az olması KİB’in bu noktadaki rolünü önemli kılmaktadır. 

KİB’in Kosova’da aynı zamanda dengeleyici bir rolü vardır. Zira bu kurum, 
Kosova’daki geleneksel İslam anlayışından farklı olan bazı radikal eğilimli İsla-
mi hareketlerin yaygınlık kazanmaması ile de mücadele etmektedir. Bu konuda 

287. İslami Bilimler Fakültesi resmi sitesi. http://www.fsi92.net/ 
288. Kosova İslam Birliği resmi sitesi. http://bislame.net/dituria 
289. Kosova İslam Birliği resmi sitesi. http://bislame.net/edukata 
290. Ramadan Shkodra-Sadik Mehmeti, Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği, s. 19.
291. “Tërnava nuk lejon Bashkësinë Islame të Preshevës nën Serbi”, PreshevaJone, 18 Aralık 2014.
292. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tërnava ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
293. AKEA Derneği Başkanı Hysamedin Abazi ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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hükûmet ile ortak paydada buluşan KİB’in Kosova’nın tüm bölgelerinde faal ol-
ması, özellikle Vahhabilerin popüler ve etkin olmasının önündeki en büyük en-
geldir. KİB’in bu rolü Kosova hükûmeti tarafından önemsense de, Yugoslavya dö-
neminde kurumun el konulan vakıf mallarının tekrar iadesi konusunda herhangi 
bir adım atmaması Kosova’daki Müslüman topluluğunun en fazla rahatsızlık duy-
duğu konulardan biridir. 

Naim Tërnava 
Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tërnava, 
1961 yılında Kosova Lismir’de, Fushe Koso-
va bölgesinde dünyaya gelmiştir. İlköğretimini 
doğduğu köyde tamamlayan Tërnava, ardından 
İmam Hatip lisesinin muadili olan, Priştine’deki 
Alaaudin medresesinde lise eğitimini bitirmiştir. 
1984 yılında ise Mısır’ın El–Ezher Üniversitesi’n-
de Felsefe bölümünden mezun olmuştur. 

Mezun olduktan sonra memleketi Kosova’ya geri dönen Tërnava, doğduğu 
ilçede imam olarak göreve başlamıştır. 1986’da Alaaudin medresesinde Akaid ve 
İslam Felsefesi hocası olarak derslere giren Tërnava, aynı zamanda Kosova İslam 
Birliği’nin farklı birimlerinde değişik vazifelerde bulunmuştur. Dituria Islame 
isimli Kosova İslam Birliği bünyesinde aylık yayımlanan dergide yayın kuru-
lu üyeliği yapmıştır. 1990-1998 yıllarında İslam Birliği üyesi olarak görev yapan 
Tërnava, 1994 yılından itibaren İlahiyat Fakültesi’nde Akaid ve İslam Filozofisi 
öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında ise yüksek lisansını Ka-
hire’deki Amerikan Open University’de bitirmiştir. 1995-2003 yılları arasında ise 
Alaaudin Medresesi’nin genel müdürlüğünü yürütmüştür. 1999 yılında Kosova 
İslam Birliği Başkanı ve Kosova Müftüsü görevlerine seçilen Tërnava, 2013 yılında 
Kosova İslam Birliği Başkanlığı görevine üçüncü kez seçilmiştir. 

Tërnava, Kosova İslam Birliği’nin devletçe resmî bir kurum olarak tanınma-
ması ve devlet bütçesinden yardım alamaması nedeniyle kurumun temel finansal 
sorunlar yaşadığını belirtmekte294 ve toplanan yardımlarla herhangi bir kurumun 
sürdürülebilir bir yönetim sağlamasının zor olduğunu ifade etmektedir. Tërnava, 
savaş sırasında tahrip edilen camilerin onarılması, İslam eserlerinin korunması ve 
restorasyonu gibi projelerin gerçekleşmesine öncülük etmektedir. Bu projeleri yü-

294. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tërnava ile mülakat, Priştine Eylül 2013.
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rütürken İslam ülkelerinden maddi destek sağlamakta, Türkiye’den de Diyanet İş-
leri Başkanlığı, TİKA, vakıf, dernek ve belediyelerle ortak çalışmalar yapmaktadır.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tërnava, Kosova’nın coğrafyası gereği 
Avrupa’yla bütünleşmesinin şart olduğunun, fakat bunun toplumdaki Müslü-
man kimlik ve değerlerin korunarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizmekte-
dir. Resmî verilere göre, Kosova’da nüfusun yüzde 95 kadarı Müslüman olmasına 
rağmen siyasi elitin çoğunlukla dine mesafeli oluşu yüzünden Müslümanların 
bazı haklardan mahrum olduğunu söyleyen Tërnava, eğitim ve istihdamda ba-
şörtüsüne serbestlik tanınmasını ve sosyalist dönemde el konmuş Müslüman 
vakıf mülklerinin iadesinin halledilmesi gereken öncelikli meseleler arasında 
olduğunu belirtmektedir.295 

ORTODOKS HIRİSTİYANLAR VE ORTODOKS KİLİSESİ
Arnavut nüfusunun çoğunlukla Müslüman olduğu Kosova’da, Ortodoks dinine 
ülkede yaşayan Sırp azınlık mensuptur. Bu sebeple, ülkede Kosova Ortodoks Ki-
lisesi değil sadece Sırp Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kiliseler faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Kosova’daki Sırp Ortodokslar temsil eden kurum Osmanlı zamanın-
da da faaliyet gösteren ve Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 
da restore edilen İpek Patrikliği’dir. İpek Patrikliği’ne Kosova’daki dört manastır 
bağlıdır. İpek Patrikliği daha önce Sırp Ortodoks Kilisesi’nin merkezi iken, daha 
sonra merkez Belgrad olmuştur. Kosova’daki Stavropegiç Manastırı ise tarihsel 
olarak doğrudan Belgrad’daki Sırp Ortodoks Patriği’nin yetkisi altındadır. İpek 
Patrikliği’nin merkezi olan manastır, Kosova’nın İpek şehrinin yakınlarında ko-
numlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Kosova toprakları içerisinde Raska ve Prizren 
Sırp Ortodoks Piskoposluğu da vardır. Raska ve Prizren Ortodoks Piskoposluk 
bölgelerindeki manastırlar da ruhani geleneklerini devam ettirmektedir.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patiriği Miroslav Gavrilović-İriney’dir. Merkezi Belg-
rad’da olan Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, aynı zamanda tüm Balkanlarda-
ki Sırp Ortodoksların ruhani lideridir. Başpiskopos İriney’in aynı zamanda Belg-
rad ve Karlovci Metropolitanı ve İpek Piskoposu unvanları da vardır. Piskopos 
İriney, sıklıkla Kosova’nın güney Sırp bölgesi olduğunu iddia etmektedir.296 Ayrıca 
bu, Sırpları kutsal yerlerine girmekten alıkoyacağı için uluslararası topluluğu Ko-

295. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tërnava ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
296. “Patrijarh Irinej: Kosovo i Metohija nikad ne mogu biti van Srbije”, Blic, 19 Nisan 2014. 
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sova’nın bağımsızlığını tanımamaya davet etmektedir297. Piskopos İriney’in, Orto-
doks Kilisesi’nde ‘İsa’nın dirilişi” takdisi esnasında yaptığı konuşma Arnavutluk ve 
Kosova’da birçok tartışmaya sebep olmuştur. Bu konuşmasında İriney, Kosova’nın 
Sırbistan için kutsal bir yer olduğunu ve bu topraklarda yaşayan Sırpların evlerine 
dönmeleri gerektiğini iddia etmiştir.298 Sırp Ortodoks Kilisesi, tüm Balkanlarda 
olduğu gibi Kosova’da da Sırp milliyetçiliğinin en ateşli savunucusudur ve dini 
rolünden ziyade siyasi etkisi daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Miloseviç yönetimi sırasında Priştine’de kurulan bir Ortodoks kilisesiyle il-
gili anlaşmazlık da Kosova’da gündemi meşgul etmiştir. Priştine Üniversitesi, bu 
kilisenin kendi arsasında usulsüzce inşa edildiğini iddia etmekte ve bu yüzden 
yıkımını talep etmektedir299. 

KATOLİK HIRİSTİYANLAR VE KATOLİK KİLİSESİ
Prizren’deki Katolik Kilisesi Apostolik Yönetimi, Kosova’daki Katolikleri temsil 
eden kurumdur. 2000 yılında Üsküp-Prizren piskoposluk bölgesinden ayrıldık-
tan sonra Apostolik Yönetim olarak kurulmuştur. Dodë Gjergji, Apostolik Yöne-
timi’nin başrahibi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Vatikan’a bağlı olan 
bu kilise, Kosova’nın bağımsızlığını henüz tanımamıştır. Zira Vatikan, Kosova’yı 
Sırp toprağı olarak değerlendirmektedir.300

Kosova Katolik Kiliseleri ile Sırp Ortodoks Kiliseleri arasında sürekli tartış-
ma yaşanması ise dikkat çekicidir. Kosova Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi’nin 
Sırbistan’dan gelip Kosova’ya taşındığını, dolayısıyla da Sırp Ortodoks Kilisesi’nin 
doğal coğrafyasının Sırbistan olduğunu iddia etmektedir301

Bunun yanı sıra Kosova Katolik Kilisesi, Kosova’daki siyasetçilerin bu kuru-
ma gösterdiği hürmetle gündeme gelmiştir. Kosova’nın en önemli siyasi figür-
lerinden biri ve Kosovalılar tarafından “Kosova’nın atası” olarak nitelendirilen 
eski cumhurbaşkanı İbrahim Rugova, Katolik Kilisesi’ni destekleyen açıklamalar 
yapmıştır. Ayrıca Rugova’nın, ölümünden önce vaftiz edilip Katolik olarak ölme-
si sağlandığı konusunda iddialar ortaya atılmıştır. Kosova Katolik Kilisesi ise bu 
konuya dair net bir bilginin olmadığına dair açıklama yapmış ancak Rugova’nın 
Hıristiyanlıktan çok etkilendiğini ve kendini Hıristiyan gibi hissettiğini kendisine 

297. “Kisha serbe kërkon garanci për statutin e vet në Kosovë”, Bota Sot, 27 Aralık 2013. 
298. “Irinej: Kosova, e shenjtë për Serbinë”, Top Channel, 01 Haziran 2014.
299. ““Historia” e Kishës Ortodokse Merr Fund me Legalizimin”, Zeri, 15 Mayıs 2014. 
300. Bkz. http://www.catholic-hierarchy.org/country/brsqv.html 
301. Kosova Katolik Kilisesi resmi sitesi. http://www.kishakatolike.org/?cid=1,7 
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söylediğini iddia etmiştir302. Kosova’nın bir başka siyasi lideri Ramush Haradinaj, 
ataları Katolik iken kendisinin neden Müslüman olduğunu bilmediğini söyleye-
rek, çoğunluğun Müslüman olduğu Kosova’da tartışmalara neden olmuştur. Bu-
nun yanı sıra Haradinaj, kendisinin ibadet etmediğini ve bir Müslüman olarak 
camiye gitmediğini belirmesi dikkat çekmiştir.303 

Katolik Kilisesi de siyasi konularda açıklama yapmayı tercih eden dini ku-
rumlardan biridir. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova ziyareti 
esnasında sarfettiği “Kosova Türkiye’dir ve Türkiye Kosova’dır” cümlesinin ardın-
dan birçok din adamı olduğu gibi Katolik din adamları da sert tepkiler vermiş-
tir. Kosova Katolik Kilisesi Başrahibi Dode Gjergji medyaya verdiği bir demeçte, 
“Erdoğan’ın Arnavutların hükümdarı olma arzusunu ifade ettiğini” belirtmiş ve 
Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının saldırgan bir içeriğe sahip olduğu değerlen-
dirmesinde bulunmuştur.304 Dode Gjergji’nin bu açıklamasına Kosova’daki milli-
yetçiler tarafından destek gelirken, Müslümanların tepkisine yol açmıştır. 

302. “Ibrahim Rugova s’është konvertuar në Katolik”, Fishmedia, 21 Eylül 2013.
303. “Kosovë, videoja e Ramush Haradinaj:Unë nuk e di pse jam”, Shqiptarja, 25 Kasım 2013. 
304. “Deklarata e Erdoganit - “Provokuese dhe Ogurzezë””, Evropa e Lirë, 25 Ekim 2013. 
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MEDYA

Kosovalı medya mensuplarına göre ülke medyası siyasi partilere göre ayrışmış 
durumdadır. Medya, haberleri kendi partisinin gözüyle almak isteyen okuyucu 
ve izleyiciye hitap etmektedir. Televizyon ve gazeteler zaman zaman parti söz-
cüsü gibi hareket etmekte ve birbirleriyle siyasi meselelere ilişkin sert münaka-
şalar içine girebilmektedirler.305 Çoğu zaman İslam temaları da medyada yoğun 
olarak tartışılmaktadır. Bu konularda medya genelde negatif bir dil kullanmakta 
ve uzman din adamlarının görüşlerine başvurmadıkları için İslamofobik veyahut 
İslamcı tepkilerin oluşmasına neden olmaktadır.306 Bu münakaşalar da ideolojik 
farklılıklardan ziyade siyasi ve ekonomik çıkar merkezli şekillendirilmektedir. 
Nitekim ülkede medyayı finanse eden başlıca ekonomik çevreler aynı zamanda 
siyasetle de yakından ilişkilidir.307 Kosova’da medyanın teknik anlamda istenen 
seviyeye ulaşarak gelişmesi ve özgür olması ülkenin ekonomik seviyesi ile alaka-
lıdır. Bağımsızlığı ilan ettikten sonra ciddi bir dönüşüm sürecine giren Kosova’da 
çoğu sektörde olduğu gibi medyanın da politize olması doğaldır.308 Ancak her şeye 
rağmen Kosova’da medyanın tarafsızlığı ve özgürlüğü konusunda kamuoyunda 
hassasiyet oluşmaya başlamıştır. Bu meselenin kamuoyunda daha fazla yer alma-

305. Koha Ditore Baş Editörü Elmaz Isufi ile mülakat, Priştine, Eylül 2013. 
306. Kosova Devlet Televizyonu RTK Yayın Editörü Rabisha Muhaxhiri ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
307. Kosovahaber Editörü Raif Kırkul ile mülakat, Prizren, Eylül 2013.
308. Kosova Devlet Televizyonu RTK Yayın Editörü Rabisha Muhaxhiri ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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sı, medya kurumlarının manipüle edilmesini veyahut medyanın manipülasyon 
yapmasını zorlaştıracaktır. 

Kosova’da gazete tirajları oldukça düşüktür. İzleyici genelde TV medyasını 
veya internet medyasını tercih etmektedir.309 Yabancı kuruluşların medyaya fi-
nansal desteği Kosova’da oldukça yüksektir. Bu durum, medyanın gelişmesine 
ciddi oranda katkı sağladığı gibi, aynı zamanda yerli medya organlarının yabancı 
kuruluşların tesiri altında kalmasına da neden olmaktadır.310

YAZILI BASIN
Koha Ditore: Koha Grubu’nun sahibi olduğu bir medya organıdır. Günlük bir ga-
zete olan KOHA’nın da sahibi resmiyette Flaka Surroi görünmektedir. Ancak asıl 
sahibi Veton Surroi’dir. TV Kohavizion’un yayın politikalarına paralel bir yayın po-
litikası izlemektedir. Kosova’nın en kaliteli ve çok satan gazetesi olarak kabul edil-
mektedir. Kosova’nın en köklü gazetelerinden olan Koha Ditore, ülkenin önde gelen 
işadamlarından eski siyasetçi Veton Surroi tarafından kurulmuştur. Savaş sonrasına 
kadar Kosova’daki Arnavutların en kuvvetli medya organı olarak kalmıştır.311 

Batı ile yakın ilişkileri olan gazete, genel anlamda AB taraftarı bir duruşa sahip 
olmakla beraber, farklı görüş ve fikirlere de sayfalarında yer vermektedir. Kosova’da-
ki savaş döneminde ülkenin en güvenilir medya organı olup, sunduğu raporlar sa-
yesinde uluslararası toplumun ülkedeki gelişmelere yönelik tavrını belirleyici etkiye 
sahip olmuştur. Savaşın sona ermesinin ardından gazete uluslararası kuruluşların 
bağışlarından önemli gelir sağlamıştır. İlerleyen yıllarda Koha Ditore gazetesi ülke-
nin daha etkin gazetelerinden birine dönüşmüş ve hükûmet politikaları ile ortaya 
çıkan skandalları gündeme getirmiş ve genelde eleştirel bir dil kullanmıştır. Gazete-
nin patronu olan Surroi, 2004’te Ora Partisi lideri olarak siyasete atılmasının ardın-
dan gazete yönetiminden resmî olarak ayrılmıştır. Gazete günümüzde kız kardeşi 
Flaka Surroi tarafından yönetilmektedir. http://koha.net/

Gazeta Express: MediaWorks medya grubunun sahibi olduğu bir gazetedir. 
Hükûmete yakın olmakla birlikte Kosova’da medya sektörüne tahakküm eden 
KOHA grubunu rakibi olarak görülmektedir. Mevcut Genel Yayın Yönetmeni Sh-
pend Yakupi’dir. Kosova kamuoyunda belirleyiciliği olan gazete, araştırmacı ve 

309. Koha Ditore Baş Editörü Elmaz Isufi ile mülakat, Priştine Eylül 2013. 
310. Kosova Devlet Televizyonu RTK Yayın Editörü Rabisha Muhaxhiri ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
311. Koha Ditore Baş Editörü Elmaz Isufi ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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kaliteli sayılacak yayın politikalarına sahiptir. İlk etapta yazılı medya olarak ku-
rulup faaliyet göstermiş ve yazılı yayın ile birlikte paralel olarak online versiyonu 
da gelişip kısa zamanda popüler olmayı başarmıştır. Bu durum, bir yıl önce gaze-
tenin yazılı versiyonunun kapanmasına ve tüm konsantrasyonun Gazeta Online’a 
yönelmesine neden olmuştur. 

Express gazetesi değişken bir yayıncılık politikası izlemiştir. İlk başlarda 
PDK’ya yakın bir medya olan gazetenin bu tutumu iki yöneticisinin (Berat Bujala 
ve İlir Mirena) bu partiye üye olmasıyla zirve noktasına ulaşmıştır. Bununla bir-
likte, bu yöneticilerin PDK ile aralarının açılmasının ardından Express gazetesi, 
Hashim Thaçi de dâhil olmak üzere birçok PDK yöneticisini eleştirilerinin oda-
ğına koymuştur. Gazetenin, 2014 Haziran’ında düzenlenen seçimlerde Ramush 
Haradinaj’ın liderliğindeki AAK’yı destekleyici yayınlar yapması dikkat çekmiştir. 
http://www.gazetaexpress.com/ 

Gazeta Tribuna: Kurduğu genç ekiple son dönemlerde dikkat çekmeye başlayan 
gazete, Priştine merkezlidir. Gazeta Tribuna ülkenin daha etkin gazetelerinden biri 
olarak nitelendirilmektedir. Gazete dört yıl önce Kosova Başbakanı Hashim Tha-
çi’nin eski danışmanlarından Recep Hoti tarafından günlük bir gazete olarak ku-
rulmuştur. Kimi analistler, bu gazetenin medya kuruluşları için çok önemli bir gelir 
kaynağı olan hükûmet reklamlarından kalan küçük payı kapmak amacıyla kuruldu-
ğunu belirtmişlerdir. Ancak akabinde gazete hükûmetin etkisinden uzaklaşıp özel 
bir şirketin mülkiyeti haline gelmiştir. Bu şirketin ise AKR Başkanı Behcet Pacoli’ye 
yakın bir şirket olduğu iddia edilmektedir. http://www.gazetatribuna.com/ 
 
Bota Sot: Bota Sot gazetesi, LDK tarafından kurulan ve bu partiye yakın olarak bi-
linen bir gazetedir. Bota Sot, partinin hükûmette olduğu yıllarda güçlü bir medya 
organı iken, PDK’yı destekleyenler tarafından saldırılara maruz kalmıştır. Gaze-
tenin iki gazetecisi, Bardül Ayeti ve Bekim Kastrati LDK temsilcilerinin de bulun-
duğu bir saldırı esnasında vurulmuştur. Saldırı sonrası, PDK’nın illegal yapılan-
malara sahip olduğu ve bu saldırının faillerinin bu yapılar olduğu iddia edilerek, 
suçlamalarına adresi PDK olmuştur. Fakat resmî olarak bu hususta hiçbir şey ispat 
edilememiştir. Bota Sot İsviçre ve Kosova’da yayın yapmaktadır. Gazetenin sahibi 
Media Print’in patronu Cevdet Mazrekay’dır. http://botasot.info/ 

Zeri: Gazete Kosova’nın tarafsız sayılacak gazetelerinden biridir. Ünlü yayıncı Ble-
rim Şala tarafından kurulmuştur ve 3 yıl önce iş adamı Remzi Eyupi ve Makedon-
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yalı işadamı Lazim Destani tarafından satın alınmıştır. Gazete tabloid bir yapıya 
sahiptir. Son zamanlarda Hashim Thaçi hükûmetine en sert eleştirileri yöneten 
gazetelerden biridir. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Arbana Cara, hükûmet 
politikalarına yönelik eleştirel ve muhalif tutumu ile bilinmektedir. Kendisi aynı 
zamanda Türkiye’nin Balkanlardaki etkisine ve Thaçi-Erdoğan yakınlaşmasına 
karşı eleştirel tutumu ile de bilinmektedir. http://www.zeri.info/

Kosova Sot: Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden biridir. Gazetenin yayın 
politikası, uzun yıllar boyunca siyasi çatışmalardan uzak durmak üzerine kurul-
muştur. Fakat bu imaj, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Kadriu’nin 
PDK’nın Genel Başkan Yardımcısı olması ve partinin 2014 Seçimlerindeki aday 
listesinde yer almasıyla değişmiştir. Bu dönüşümden önce gazete genelde sıradan 
toplumsal konular ile ilgilenmiştir. Gazete, Kadriu ailesinin şirketlerinin çıkarları 
ile çakışan hususlara dikkat çekmekle suçlanmış ve özellikle hükûmet ve adalet 
sistemi temsilcilerine yönelik eleştirel yayınlar yapılmasının sebebinin çıkar iliş-
kileri olduğu iddia edilmiştir. http://www.kosova-sot.info/ 

Epoka e Re: PDK saflarında yer alan küçük bir gazetedir. Sahibi Muhamet Mav-
ray’ın, ülkedeki askeri kanadın siyasetteki temsilcileri ile yakın ilişkileri mevcut 
olduğu iddia edilmektedir. Mavray kardeşlerin sahibi olduğu bir inşaat şirketi 
sürekli olarak Kosova’nın merkezî kurumları tarafından yayınlanan ihaleleri ka-
zanmıştır. Bu durum, gazetenin yayın politikasına da yansımış, gazete muhalefete 
ve özellikle de LDK’ya yönelik eleştirel yayınlar yapmıştır. Fakat 2014 Seçimleri 
esnasında gerçekleştirilen seçim kampanyası süresince gazete PDK’dan ayrılan ve 
PDK’nın iki ünlü eski siması Fatmir Limay ve Yakup Krasniçi tarafından kurulan 
bir diğer parti NİSMA’yı da desteklemiştir. http://www.epokaere.com/ 

GÖRÜNTÜLÜ MEDYA
RTK: Kosova Radyo–Televizyonu (RTK), Kosova’daki tek kamu yayıncısıdır. RTK, 
Kosova’daki Sırp yönetimi sonlandırıldıktan sonra Avrupa Birliği tarafınca des-
teklenmiş ve bu kuruma bir süre uluslararası fonlar tarafından maddi finansman 
sağlanmıştır. Devlet televizyonu olduğu için multi-etnik yayın yapmaktadır.312 Ko-
sova’da devlet kurumlarının tesis edilmesi ve kurumsallaşmasının ardından RTK 
Kosova bütçesinden finanse edilmektedir. Farklı yorumcular tarafından devamlı 

312. Kosova Devlet Televizyonu RTK Yayın Editörü Rabisha Muhaxhiri ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
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olarak, RTK’nın genelde hükûmetteki partileri desteklediğine dair eleştiriler ya-
pılmaktadır. Aynı zamanda, RTK’nın Yönetim Kurulu Kosova Meclisi tarafından 
belirlenmektedir. Parlamento Seçimleri kampanyası esnasında RTK yayın sorum-
lusu Ridvan Berisha, RTK Genel Müdürü’nün kendisinden siyasilerin katılacağı 
tartışma programını yönetmemesi konusunda talepte bulunduğunu, bunun Baş-
bakan Hashim Thaçi tarafından talep edildiğini belirtmiş, Müdür Mentor Şala ise 
bu iddiaları yalanlamıştır. Bu iddia ile Kosova’da hükûmetin bu medya organına 
müdahale ettiği eleştirileri artmıştır. http://www.rtklive.com/ 

Klan Kosova: Merkezi Tiran’da bulunan bu medya grubunun sahibi Aleksander 
Frangay’dır. Önemli reklam gelirleri olan ve popülaritesi yüksek olan TV Klan Koso-
va’nın sağa daha yakın bir yayın politikası vardır. Çoğu zaman tarafsız görünmekle 
birlikte kritik dönemlerde Kosova Hükûmeti’ne karşı eleştirel bir tutum sergilemek-
tedir. TV Klan uydu yayını da yapmaktadır. Bu sebeple Arnavut diasporası tarafın-
dan yoğun olarak izlenen bir tv kanalıdır. http://tvklan.al/tag/kosova/ 
 
Rrokum TV: Özel bir televizyon kanalı olan Rokkum TV’nin sahibi Migjen Kelmen-
di’dir. Medya sektöründeki ağırlığını Kosova’da oluşturmaya çalışmaktadır. Kosova 
medyasının özellikle Surroi ve Saraqini ailesinin tekeline bırakıldığını iddia eden 
Kelmendi, ABD’nin bu iki şahsiyete medya sektörünü hediye ettiğini savunmaktadır. 
Rokkum TV objektif sayılacak bir yayın politikası izlerken, bazı medya grupları ise 
Rokkum TV’yi hükûmete yakın durmakla da suçlamaktadır. http://www.rrokum.tv/ 

TV 21: Merkezi Priştine’de bulunan bu medya grubunun tv, radyo ve internet say-
fası vardır ancak belirgin bir siyasi pozisyonunun olmadığı gözlemlenmektedir. 
Diğer yandan medya sektöründe de büyük bir ağırlığı yoktur. Siyasetten ziyade 
grubun ekonomik çıkarları ile daha fazla ilgilenmektedir. RTV21, RTK ve KTV ile 
birlikte ülkenin üçüncü ulusal televizyonudur. “Amerika’nın Sesi” eski gazetecisi 
Afërdita Saraqini-Kelmendi tarafından, KTV ile aynı dönemde ve aynı uluslara-
rası maddi kaynakların sayesinde kurulmuştur. Buna rağmen RTV21 televizyonu-
nun hükûmete yönelik yayın politikaları KTV kadar katı değildir. Televizyonun 
yayınları genelde eğlence programları, diziler ve talk show ağırlıklı olup ülkedeki 
kritik meselelere pek yer vermemektedir. http://rtv21.tv/home/ 

Kohavision (KTV): Kosova medyasının en önemli grubunu temsil eden KOHA 
Grubu’nun sahibi olduğu bir televizyon kanalıdır. Kanalın sahibi ünlü Kosovalı 
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medya patronu Veton Surroi’dir. Kohavizion resmî olarak Veton Surroi’nin kızkar-
deşi Flaka Surroi tarafından 2000 yılında kurulmuştur. 

Kısaltması KTV olan Koha Vision TV, Flaka Surroi tarafından yönetilen Koha 
Medya Grubu’nun bir parçasıdır. Kosova’da savaşın sona ermesinin hemen ardından 
US AİD ve diğer Amerikan kuruluşlarının desteği ile kurulmuştur. KTV, hükûmet 
yetkililerinin rüşvet skandalları hakkında yaptığı yayınları ile bilinen bir televizyon 
kanalı olup, Kosova’nın reytingi en yüksek televizyonlarından biri olarak nitelendiril-
mektedir. Yabancı fonlar tarafından desteklenen bir medya organı olması sebebiyle, 
KTV bölgedeki siyasi olaylar karşısında tarafsızlığını muhafaza ettiği ifade edilse de, 
çoğu zaman hükûmet karşıtı yayınlar yapabilmektedir. Bu sebeple, ülkedeki med-
ya için önemli bir gelir kaynağı olan hükûmetten reklam almak konusunda birçok 
hükûmet temsilcisinin direncine neden olmuştur. http://www.kohavision.tv/ 

Peace TV: 2009’da yayın yapmaya başlayan bu TV kanalının, Vahhabi örgütlerin 
finanse ettiği bir kanal olduğu iddia edilmektedir. Programlarında genelde İslami 
konularda vaaz şeklinde yayın yapan bu TV kanalının Kosova ve Balkanlarda İs-
lami radikalizmi tetiklediği öne sürülmektedir.

İNTERNET MEDYASI 
Telegrafi.com: Telegrafi, Kosova’nın en fazla ziyaret edilen haber portalıdır. 6 yıl 
önce birkaç bağımsız gazeteci tarafından kurulmuştur. 3 yıl sonra Gentian Luka 
tarafından satın alınmıştır. Gentian Luka, iş dünyasının önde gelen İpek’li bir aile-
sinin üyesidir ve kendisinin AAK lideri Ramush Haradinaj ile yakın ilişkili olduğu 
zannedilmektedir. Bununla birlikte, haber portalının sahibi Luka önemli sayıdaki 
okuyuculara yönelik sorumluluğundan ötürü tarafsızlığını koruyacağını belirt-
miştir. http://www.telegrafi.com/ 

Kosovapress.com: Kosova’da haber ve görüntülü haber satışı yapan tek ajanstır. 
Ajans, Kosova Savaşı esnasında kurulup, UÇK’ya yakınlığı ile gündemde olmuş-
tur. Savaşın akabinde ajans bu alanda gölgede kalmış fakat son 5 yılda önemli 
yatırımlar ile çok sayıda gazeteci ve marketing çalışanını kadrosuna dâhil etmiştir. 
Ajansın, UÇK’nın devamı olarak nitelendirilen hükûmetteki PDK partisi ile yakın 
olduğu düşünülmektedir. http://www.kosovapress.com/ 

Kosovalive.com: Kosova Savaşı sonrasında Kelmend Hapçiu tarafından kurulan 
bir haber ajansıdır. Yakın geçmişte ülkenin en ünlü haber ajansı olup, Kosova’daki 
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yabancı kuruluşlarda görev yapanlara yönelik İngilizce haberler de yayımlamıştır. 
Ancak Kosovalive, son 4 yılda pek etkin olmayan küçük bir haber portalına dö-
nüşmüştür. http://www.kosovalive360.com/ 

Mesazhi.com: Mesazhi, genellikle İslami içerikli uluslararası haberler yayınlayan 
bir haber portalı profili sergilemektedir. Portalda Anadolu Ajansı, Dünya Bülteni 
gibi haber kaynakları ve Türkiye’den Star gazetesinin yayınlarına da yer verilmek-
tedir. Mesazhi haber portalının yayın politikasının siyasi olarak tarafsız olduğu 
düşünülmektedir. Fakat bununla birlikte muhafazakâr bir çizgide yayın yapmak-
tadır. Haber portalının sayfalarında Türk siyaseti ve Türk siyasetçilerine önemli 
ölçüde yer verilmektedir. http://www.mesazhi.com/ 

Kosovahaber.net: Kosova’nın önde gelen internet haber portallarından olan 
Prizren merkezli Kosovahaber’in editörü, Kosova Türklerinden gazeteci Raif Kır-
kul’dur. Ülke siyasetinin güncel olarak takip edilebileceği bu site Türkçe, Arnavut-
ça ve Boşnakça yayın yapmaktadır. http://www.kosovahaber.net/ 
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ÖNEMLİ AYDIN VE YAZARLAR

ADEM DEMAÇİ
Kosova’nın önemli aydın simalarından eski siyaset-
çi ve yazar Adem Demaçi, 26 Şubat 1936’da Koso-
va’da dünyaya gelmiştir. Yüksek eğitimini Belgrad 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. 
1950’lerden beri yayımlanmış çok sayıda makale ve 
kitapları bulunan Demaçi, Kosova’nın en tanınmış 
yazarlarından biridir. Eserlerinde Arnavutların ge-
nelde geleneksel unsurlarına yer verir. En fazla ses 
getiren romanlarından biri “Kan Yılanları”dır. De-
maçi, Kosova’da Sırplar tarafından mahkûm edilen ve uzun yıllar hapis yatması se-
bebiyle ülkesinde oldukça saygın bir karakterdir. Demaçi, Sırbistan tarafından üç kez 
hapis cezasına çarptırılmış ve yaklaşık 30 yıl Sırp hapishanelerinde mahkûm olmuş-
tur. Kosova’nın bağımsızlık mücadelesinde önemli karakterlerden biri olan Demaçi, 
Sırpların baskıcı ve etnik temizlik muamelelerine karşı siyasal mücadele verdiği gibi, 
Yugoslavya döneminde de komünist rejime karşı ideolojik muhalefette bulunmuştur.

Bunun yanı sıra Demaçi, 1990’lı yıllardan beri aktif siyasetle uğraşmakta-
dır. 1991 yılında “Sarharov-özgür düşünce” ödülüne layık görülmüştür. Kosova 
Savaşı’nda, UÇK ordusunun fikri önderlerinden biri olmuştur. 1998’de UÇK’nın 
talebi üzerine gerilla ordusunun siyasi temsilciliğini üstlenmiş, Rambuje Planı 
ve Paris’te yapılan müzakerelerde UÇK’yı temsil etmiştir. Ancak Rambuje Pla-
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nı’nı Kosova’ya bölünmüş bir özerklik tanıyacağı gerekçesiyle kabul etmemiş ve 
antlaşmaya çekimser yaklaşmıştır.313 Arnavut milliyetçiliğinin önemli simaların-
dan olan Demaçi, Kosova’nın bağımsızlık mücadelesi verdiği süreçte sert tutum-
larıyla gündeme gelmiştir. Bağımsızlık sürecinin kilit şahsiyetlerinden biri olan 
eski Kosova Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova’nın Kosova’nın bağımsızlığına dair 
yaklaşımlarını sürekli eleştirmiştir. Demaçi’ye göre, Rugova’nın aşırı hümanist ve 
Avrupai yaklaşımları olmakla birlikte, Kosova’nın kahramanı değildir. Zira Ru-
gova savaş başladığında yurtdışına kaçarak Kosova mücadelesini sürdürmüştür. 
Demaçi’ye göre savaşta vatanını terk eden kahraman değildir.314 

Bunun yanı sıra uzun yıllar hapiste kalan Demaçi, çoğu zaman “Kosova’nın 
Nelson Mandela’sı” olarak anılmaktadır. Uluslararası Af Örgütü tarafından ise 
“vicdan mahkûmu” ilan edilmiştir. Kosova’nın bağımsızlığının mimarlarından 
biri olarak telakki edilen Demaçi, ülkede büyük kesimlerin saygı duyduğu bir 
isimdir. Çoğu zaman milliyetçi çıkışlarıyla gündeme gelen Demaçi, Kosova’nın 
yanı sıra bölgede Arnavutları ilgilendiren tüm meselelerde yaptığı yorumlarla 
gündem oluşturabilmektedir. 

REXHEP QOSJA
Kosova’nın en önemli entelektüel, edebiyatçi-ya-
zar ve akademisyenlerinden biri olan Rexhep 
Qosja, 25 Haziran 1936’da Karadağ’ın küçük bir 
kasabası olan ve Arnavutluk sınırına yakın Vusa-
je’de dünyaya gelmiştir. İlköğretimi memleketinde 
tamamladıktan sonra, liseye Priştine’de devam et-
miştir. Lisans eğitimini ise yine Priştine Üniversi-
tesi Felsefe Fakültesi’nde tamamlamıştır.315 

Qosja, Jeta e re (Yeni Hayat) dergisinin baş 
ve sorumlu yazarlığını yapmış, uzun yıllar Priştine “Albanoloji Enstitüsü”nün ge-
nel müdürlüğünü üstlenmiştir. Yayımlanmış çok sayıda kitabı olan Qosja, 3 ciltlik 
“Arnavut Edebiyatı-Romantizm Dönemi” kitabının da yazarıdır. Bunun yanında 
en çok ses getiren romanlarından biri de “Ölüm Gözlerde Gizli”dir316. Farklı dillere 

313. Adem Demaçi’nin biyografisi için bkz. http://pashtriku.beepworld.de/ademdemai.htm 
314. “Demaçi: Rugova nuk ishte hero”, Shekulli, 10 Aralık 2013.
315. Rexhep Qosja’nın biografisi için Bkz. http://www.toena.com.al/toena/Autoret_ekskluzive/REXHEP_QOS-
JA.html
316. Rexhep Qosja kişisel web sitesi http://www.rexhepqosja.com/biografia_rexhep_qosja.html
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de çevrilen bu roman, belki de Qosja’ya dünya edebiyatının kapılarının açılmasını 
sağlamıştır. Ayrıca bu roman, Qosja’nın “Doğunun Kafka’sı” olarak adlandırılma-
sına vesile olmuştur. Bunun yanı sıra Qosya’nın çok sayıda akademik çalışması 
vardır. Qosya, edebiyatçı ve yazar kimliğinden ziyade Balkanlardaki tüm Arna-
vutların yakından tanıdığı saygın bir isimdir. Bu sebeple Kosova Bilim ve Sanat 
Akademisi üyeliğinin yanında Arnavutluk Bilim Akademisi’nin de üyesidir. 

Qosja, Arnavut entelektüel dünyasında belki de ilk akla gelen akademisyen-
lerden biridir. Bunun yanı sıra özellikle Arnavutların kimliği ve aidiyeti konusun-
da ortaya çıkan tartışmalarda Qosja, Arnavutluk’taki İsmail Kadare ile birlikte ön 
plana çıkan iki aydından biridir. Qosha, özellikle Türkiye’ye dair yapılan “neo-Os-
manlıcı” suçlamalarına ilişkin olarak, aslında bu iddiaların Türkiye’nin Balkan-
larda artan etkisinden çekinen Sırplar tarafından ortaya atıldığını ifade etmesi 
dikkat çekmektedir. Türkiye’ye dair, “Bölgede gözle görülür bir şekilde ekonomik 
etkisini artırması elbette ki herkesin hoşuna gitmeyebilir ama Kosova’nın en ra-
hat ilişki kurabileceği doğal partneri Türkiye’dir ve ilişkilerimizin sadece ekono-
mi ile sınırlı kalmayıp daha ileriye taşınmasında bir beis görmüyorum”317 şeklin-
de değerlendirme yapan Qosya, “Bu konuları dikkatlice (Kadare’yi kast ederek) 
değerlendirmek lazım“ şeklinde yorum yapmıştır. Bunun dışında, Arnavutların 
yaşadıkları coğrafya yani jeo-politik olarak Avrupalı olduğunu ancak toplumun 
büyük bir bölümünün Müslüman olduğunu dolayısıyla da bu din ile şekillenen 
bir kültür ve medeniyete mensup olduğunu vurgulayan Qosja, Avrupalı kimliği 
ve Avrupa’nın ürettiği bazı değerleri sahiplenmek gerektiğini savunurken, aynı 
zamanda toplumun da sahip olduğu kimliğin tüm elementlerinin dikkate alınma-
sının gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Öte yandan, Kosova’nın bağımsızlığı için aktif rol üstlenen Qosja, savaş za-
manında yaptığı açıklamalarla Kosovalıların savaşa aktif bir şekilde katılımını 
sağlamaya çalışmış, bu yönde teşvik edici demeçler vermiştir.

317. “Rexhep Qosja: Turqinë e kemi mike, ndërsa Islamin fe…”, Shenja, 28 Aralık 2013.
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VETON SURROİ
Kosova’nın önemli medya aktörlerinden, medya 
patronu ve yazar Veton Surroi, 1961 yılında Ko-
sova’nın başkenti Priştine’de doğmuştur. Tanın-
mış bir Arnavut aileden gelen Surroi’nin babası 
Rexhai Surroi, eski Yugoslavya döneminde İs-
panya ve Latin Amerika ülkelerinde Büyükelçilik 
yapmıştır. Surroi ilköğretim ve liseyi Priştine’de 
bitirdikten sonra, lisans eğitimini Meksika’da, 
Mexico City Felsefe-Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. 

Surroi, 1989 yılında Kosova’da ilk muhalefet grubu olarak bilinen “The Asso-
ciation of Yugoslav Democrat Initiative” (Yugoslav Demokrat Girişimi Derneği) 
Kosova Şubesi kurucusudur. Ayrıca, ilk “Bağımsız Kosova İşçi Sendikası”nın da 
kurucusudur318. 1991-1992 yılları arasında, Kosova’daki Arnavutların muhalefet 
partisi olan Kosova Parlamento Partisi’nin (PPK) liderliğini üstlenmiştir. 

Veton Surroi, Kosova’daki en önemli medya patronlarından biridir. Ulusal 
ve uluslararası çapta tanınmış bir isim olan Surroi, medya sektörünün temsilcisi 
olmakla birlikte siyasete de angaje olmuştur. Surroi, Kosova’daki savaş döneminde 
bölgeden en güvenilir bilgileri aktarmakla epey ün kazanmıştır. Savaş esnasında 

318. NATO resmi sitesi. http://www.nato.int/docu/conf/2003/031016_bxl/cv-surroi.htm
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Surroi’nin yayın organlarının sunduğu raporların ve kendisinin yaptığı görüş-
melerin uluslararası toplumun tavrını etkilediği düşünülmektedir. Surroi; 1999 
Kosova Savaşı’nda, Rambuyev ve Paris müzakerelerinde yer almış, aynı zaman-
da savaşın bitmesi için çeşitli müzakereler düzenlemiştir. Bu sebeple uluslararası 
kuruluşlar ve medya organları ile yakın ilişkiler kurmuştur. Savaşın bitmesinin 
ardından gazetesi uluslararası kuruluşların bağışlarından önemli gelir sağlamıştır. 
Savaştan sonra Surroi’ye ait Koha Ditore gazetesi, ülkenin en etkin gazetelerin-
den birine dönüşmeyi başarmıştır. Sahip olduğu ekonomik güç ve saygınlık, Sur-
roi’nin medyada daha bağımsız hareket etmesini sağlamıştır. Bu vesileyle gazetesi 
hükûmet politikalarını ve hükûmetin eylemlerini sert bir dil kullanarak eleştire-
bilmektedir. Suroi, bu sayede ülkenin en popüler simalarından biri olmuştur.

Gazetesi aracılığıyla Kosova’daki siyasi eliti sürekli eleştiren Surroi, 2004 yı-
lında reformist bir çizgide olan ORA partisini kurarak bizzat siyasete dâhil olmuş-
tur. ORA, 2004 yılında düzenlenen genel seçimlerde, % 6.2 oy almış ve parlamen-
toda yedi milletvekili sandalyesi kazanarak iyi bir çıkış yakalamıştır. Ancak ikinci 
seçimlerde barajı geçemeyen ORA, medyadaki gücünü siyasete sürükleyememiş 
ve 2010 yılında LDK’ya dâhil olarak siyasete devam etmiştir.319 

Suroi, 2005-2007 yıllarında “Unity Team of Kosovo” grubunun üyesi olarak, 
Kosova’nın bağımsızlık sürecinde yürütülen müzakerelerde aktif rol oynamıştır. 
Ayrıca Kosova’da etkinlik gösteren düşünce kuruluşlarından biri olan Foreign Po-
licy Club’un da genel başkanıdır. 

Surroi, özellikle milliyetçi ve muhafazakârların eleştirdiği bir isimdir ve ba-
ğımsızlık mücadelesinde eski UÇK liderleri ile sıkça tartışma yaşamaktadır. Sur-
roi, Kosova Savaşı’na dair izlenimlerini aktardığı “Yılan’ın ayakları” isimli kita-
bında savaşın sadece silah ile kazanılmadığını320 ifade ederek, UÇK’nın rolünün 
abartıldığına vurgu yapmıştır. Surroi kitabında, bağımsızlığın Kosovalıların dire-
niş iradesi ve yoğun uluslararası destek ile elde edildiğinin altını çizmiştir. 

Bir medya patronu olan Veton Surroi, siyasi çizgide de ilerlemekte ve faa-
liyetlerine devam etmektedir. Reformist ve sosyal demokrat bir siyasi karaktere 
sahip olan Surroi, İslam’la ilgili yapılan tartışmalara dahil olduğunda ise İslam’ı 
tehdit olarak telakki eden açıklamalar yapmaktadır.321 Uluslararası konferans ve 
panellerde ismi sıkça görülen Surroi, IFJ Annual Award (2000), Holland’s Geuzen 

319. “ORA shkrihet në LDK”, Lajme, 22 Şubat 2010.
320. “Surroi me Këmbët e gjarprit Sjell Mesazhin e Nevojës për Riçlirim”, Koha, 04 Haziran 2014.
321. “Surroi: PDK, islami dhe veriu, tri kërcënimet për Kosovën”, Zeri, 28 Eylül 2013.
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Award for Freedom ödülleri gibi çok sayıda ödül almıştır.322 2000 yılında Bilder-
berg toplantısına katılması ise onun uluslararası çevreler tarafından da Kosova’nın 
en etkili şahsiyetlerinden biri olarak kabul edildiğini göstermektedir.323 Surroi İn-
gilizce, İspanyolca, Sırpça, Hırvatça ve Arnavutça bilmektedir.

AFËRDİTA SARAQİNİ-KELMENDİ
Gazeteci ve medya yöneticisi Aferdita Saraqini – 
Kelmendi, Kosova’da en güçlü ve en etkili kadın 
aktörlerden biridir. RTV 21 medya grubunun 
direktörü olmakla beraber, Kosova medyasının 
önemli figürlerindendir. 1990’lı yıllarda Sırp-
ların şiddet kullanımına karşı yapılan öğrenci 
hareketlerine katılmıştır. Saraqini Kosova’daki 
Arnavut kadın öğrencilerin tertiplediği birçok 
protesto gösterisine liderlik yapan isimlerden biri olmuştur.324 Radio 21’de ‘Kadın 
Medya Projesi’ni yönetmiştir. 

Yöneticilik ve medya alanlarında etkin bir şahsiyet olan Saraqini,325 Kosovalive 
bağımsız haber ajansının da kurucularından biridir. Saraqini, Kasım 2012’de The 
American Chamber of Commerce in Kosovo (ABD’nin Kosova’daki Ticaret Odası 
– AmCham) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.326 RTV 21’in yüzde 60 hisse-
sinin sahibi olduğu ifade edilen Aferdita, Saraqini ailesinin en önde gelen ismidir.327

322. Bkz. http://www.ii.umich.edu/UMICH/wcee/About%20Us/Documents/Surroi%20Kosovo%20lecture.pdf
323. Bkz. http://www.bilderberg.org/2000.htm 
324. Howard Clark, “Civil Resistence in Kosovo”, Pluto Press, London, 2000, s. 150.
325. Bkz. http://kosovalive.org/history
326. Kosova-ABD Ticaret Odası resmi sitesi. http://www.amchamksv.org/board-of-directors.html 
327. Media Ownership and its Impact on Media Independence and Plularalism, Isuf Berisha, Kosovo/a, (SEENPM 
Peace Institute, Ljublana: 2004) s. 233. http://www2.mirovni-institut.si/media_ownership/pdf/kosovo_a.pdf 
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2012 yılından itibaren SETA Dış Politika Direktörlüğü’nde araştırma asistanıdır. İstanbul Üniversitesi 
Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede 2013 yılında yüksek lisansını 
yapmıştır. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 
Balkan tarihi ve siyasetiyle yakından ilgilenmekle beraber bölge siyaseti ile ilgili farklı konularda ya-
zılar yazmaktadır. Çalıştığı bölge ile alakalı saha araştırması da içeren birçok araştırma projesinde yer 
almaktadır. Bazı Balkan dillerinin yanı sıra İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir.
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KOSOVA SİYASETİNİ  
ANLAMA KILAVUZU

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse toplumlar 
arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomat-
lar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi 
duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Zira -Yunanistan hariç- çok partili hayata 1990’lı yıl-
ların başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma sü-
reçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki 
ve nüfuzu yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal 
hayatın hemen hemen her alanına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar 
ile ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu 
konularda en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. Keza, ülkelerdeki 
siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde 
bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve çıkar 
çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

2008’de bağımsızlığını ilan eden, Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova’nın ele 
alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siya-
seti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-kültürel unsurlar, medya 
ve iş çevreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 2008 yılında Sırbistan’dan 
ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’nın 110 kadar devlet tarafından 
tanınmış olduğu halde Sırbistan hükümeti tarafından tanınmaması, ülke-
nin uluslararası toplumla bütünleşmesinin önünde önemli bir engel oluş-
turmaktadır. Bu sebeple Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik 
yürütülen müzakereler bugün ülke siyasetinin en önemli gündem madde-
lerinden biridir. Diğer önemli konular arasında ise devlet mekanizmalarının 
işleyişinin sağlanması, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme ve eko-
nomik kalkınma sayılabilir. Özellikle son yıllarda oldukça çetin geçmekte 
olan partiler arası güç ve iktidar mücadelesi, ülkedeki siyasi aktör ve karar 
alıcıların bu meselelere yönelik yaklaşım ve politikalarını da etkilemektedir. 
Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan ve yerli bir Türk nüfusun da yaşamakta 
olduğu Kosova’nın mevcut iç ve dış siyasetinin iyi anlaşılması için ülkenin 
siyasi yapı ve aktörleri hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç vardır. Hazırla-
mış olduğumuz bu kitap, Kosova’daki güncel siyasetin ve bunu belirleyen 
aktörlerin ülkemizde daha iyi tanınmasını ve bu ülkeye yönelik yürütülecek 
çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. 
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