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KOSOVA’DA ERKEN SEÇİM 

Başbakan Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi 

tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuz ayında görevinden istifa etmişti. Daha 

önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden 

beraat eden eski UÇK komutanının istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim 

kararı alınmıştı. Haradinaj, 1998-99 savaşında Sırbistan 'dan  bağımsızlık kazanmak için 

mücadele eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) komutanlarından biri olarak oynadığı 

rolle ilgili olarak sorgulanmıştı. 

Haradinaj’ın, Hollanda’nın Lahey kentindeki mahkemeye başbakan olarak değil, sade bir Kosova 

vatandaşı olarak çıkmak adına görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından Kosova 

meclisinde 22 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen oylamada, oy çokluğu ile meclisin feshedilmesi 

ve erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı. Söz konusu kararnameyi 26 Ağustos’ta imzalayan 

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de erken seçimin 6 Ekim 2019 tarihinde yapılması talimatını 

vermişti. 

 

 

6 Ekim tarihinde Kosova halkı, erken genel seçimler için sandık başına giderek oylarını kullandı. 

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, kayıtlı 1.938.869 seçmenin %44,18’i 

seçimde oy kullandı. Toplam 1 milyon 938 bin 869 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kosova'da, 20 

parti ve 4 seçim ittifakından bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı. 

Parti ve ittifakların seçim kampanyaları boyunca yoğun olarak hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve 



 

 
M: ugsambilgi@gmail.com 
W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 
Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

organize suçlarla mücadele, ekonomik kalkınma ve istihdam, gençlerin ülkeden göç etme 

eğilimini durdurma ve mevcut sınırlarla ülkenin AB'ye entegrasyonu gibi vaatler ön plana çıktı. 

Kosova’da 3 büyük parti var. Kabaca özellikleri şöyle: 

LDK (Kosova Demokratik Birliği): Kurumsal anlamda en ciddi ve en yüksek oy oranına sahip 
partilerden biri. Entelektüel kesimin tercih ettiği bir parti. AB yanlısı. Türkiye ile ilişkileri 
güçlendirmeye çalışan bir parti.  

Vetëvendosje-VV (Kendin Karar Ver): Sokak hareketlerinden, protestolardan yeşeren bu parti, 
nasyonalist bir tabana dayanarak kuruldu. Son dönemde Kosovalı dindar kesimlere de sıcak 
mesajlar vermeye başladı. Balkanlarda bulunan bütün “Arnavutların birlikteliğinin-işbirliğinin 
güçlenmesi”, temel siyasetlerinden birisi. Siyasal İslam’la ilişkileri gözle görülür hale gelmekte. 

PDK (Kosova Demokratik Partisi): Kosova savaşı sonrası, Arnavut milliyetçiliği üzerine kurulan, 
İslam dinine karşı duruşları da olan bir parti. “Türkiye mi, İsrail mi tercihinde kalsak, İsrail’i tercih 
ederiz” diyebilen bir parti. Vatikan ve Kosova Katoliklerine yakın. 

Yayınlanan resmi sonuçlara göre partilerin aldıkları oy oranı bu şekilde;    

Vetëvendosje-VV (Kendin Karar Ver): % 25.78 

PDK (Kosova Demokratik Partisi): % 21.17 

AAK-PSD Koalisyonu (Ramush Haradinaj’ın koalisyonu): % 11.63 

NİSMA-AKR Koalisyonu: % 4.92 (%5 barajı aşamıyor) 

Seçimde tek Türk partisi olarak yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 5 bin 972 oy 
alarak yüzde 0.79 oy oranıyla seçimi tamamladı. Kosova Parlamentosu 120 sandalyeden 
oluşuyor. Hükümet kurabilmek için en az 60 milletvekili gerekiyor. Yukarıdaki oylar dikkate 
alındığında VV ve LDK’nın toplam vekil sayısı muhtemelen 60’ı bulacak. Çünkü 120 sandalyeden 
oluşan Kosova meclisinde 100 sandalye doğrudan seçimle meclise girmeye hak kazanan 
milletvekillerine ayrılırken, 20’si azınlıklar için ayrılmıştır. Parlamentoda Sırp azınlığın 10, diğer 
azınlıklara ayrılan 10 milletvekilliği kotası bulunuyor. Şimdi sıra geldi yeni hükümetin 
kurulmasına. Hashim Taqi’nin partisi PDK’nın 12 yıl süren ve “savaş lordları” ile zorla ayakta 
tutulan iktidarı yıkıldı ve halk zaferini ilan etti.   

Bir önceki seçimi de kazanan ancak, “Kosova derin yapılarının” başbakanlığı vermemek için 
partisini böldükleri, Albin Kurti’nin Vetevendosja (Kendin Karar Ver) partisi, az bir farkla da olsa, 
yine seçimlerden birinci parti çıktı. Özellikle genç nüfus arasında popülaritesi her geçen gün 
artan Vetëvendosje’nin son seçimlerde elde ettiği başarı oldukça önemli. Vetëvendosje’nin bir 
diğer başarısı ise, milletvekili çıkaramayacak kadar düşük oy oranlarına sahip partilerden 
isimleri kendi saflarından aday göstermesi oldu; böylece başka partilerle açık bir koalisyon 
kurmamış gibi görünse de aslında birçok küçük parti ile iş birliği yaptı. Dikkat çeken bir başka 
husus da Vetevendosje listesinden birçok Türkiye mezunu milletvekili adayı olarak 
gösterilmesidir. Kosova’nın en önemli şehirlerin temsilcileri olarak yeni kurulacak parlamentoda 
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yerlerini alacaklar. Yeni kurulacak hükümette Türkiye ile olan ilişkiler daha ileriye taşınması 
adına güzel bir gelişme olarak kaydedilmekte. 

Seçim sonuçlarına göre; VV ve LDK’nın birlikte “Büyük Koalisyonu” kurmaları 
ve Kosovalı Sırplara bir, diğer azınlıklara bir bakanlık vererek yeni hükümeti oluşturmaları, akla 
en yakın çözüm gözüküyor. Burada üç önemli problem alanı çıkıyor karşımıza:                                                                                                                             

• VV(Kendin Karar Ver) ve LDK’nın bu kadar yakın oy farkı ile seçimlerden çıkmış olması, 
politik oyunlardan medet umanlara fırsat verecek, başbakanın hangi partiden olacağı 
konusunun nasıl aşılacağı? 

• Muhtemelen, hükümetin kurulmasının geciktirilmesini, kirli siyasi atraksiyonların 
yapılması olasılığı. 

• Albin Kurti’nin partisinin (Vetëvendosje-VV) yeniden “derin devlet” operasyonu ile 
bölünüp, bölünmeyeceği? Bir önceki seçim sonuçlarında partiyi bölmüşlerdi. 

Avrupa'nın en genç nüfusuna (ortalama yaş 29) sahip Kosova, son on yılda ortalama yüzde 4'lük 
bir yıllık ekonomik büyüme gördü; ancak halkın üçte birinden fazlası işsiz. 

Nüfusu 1,8 milyon olan Kosova'da bağımsızlık ilanından bu yana 200 binden fazla Kosovalı 
ülkesini terk etti ve Avrupa Birliği'ne sığınma başvurusunda bulundu. Uluslararası basında yer 
alan haberlere bakıldığında Kosova’nın en büyük sorununun Sırbistan ile tıkanan diyalog süreci 
olduğu düşünülüyor ancak Kosovalılar için temel sorun bu değil. 2019 yılı Mart ayında Ulusal 
Demokratik Enstitüsü (NDI) tarafından yapılan bir anket, işsizlik ve yolsuzluğun Kosova halkının 
en büyük iki problemi olduğunu ortaya koydu. Kosovalıların bu taleplerini doğru okuyan siyasi 
partilerin açıkladıkları programlarında bu konularla ilgili vaatler dikkat çekmekteydi. VV ve 
LDK’nın birlikte koalisyonu kurmaları durumunda Kosova’nın başlıca sorunlarını çözeceklerine 
dair ümitler vardır. Yeni kurulacak hükümetin gündeminde olacak maddelerden bir tanesi de 
Sırbistan ile ilişkileri normalleştirme sürecidir. Eski hükümetin 2018 yılının sonunda uygulamaya 
koyduğu Sırp mallarına yönelik %100 oranındaki vergileri kaldırması ya da en azından askıya 
alınması bekleniyor. Sırbistan kendi toprağı olarak gördüğü Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak 
tanımasa da gümrük vergilerinin kalkması durumunda AB ara buluculuğunda sürdürülen diyalog 
süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturabileceğini söylemişti. İlişkilerde 
normalleşme olması halinde Sırbistan ve Kosova’nın Avrupa-Atlantik ile entegrasyon yolunun 
açılabileceği bekleniyor.  Yeni kurulacak koalisyonun bir diğer özelliği de Sırbistan’ın Kosova 
üzerindeki etkisini azalacağı yönündedir. Azınlık partilerine ihtiyaç duyulmayan böylesi bir 
koalisyon ortaklığı, ülkede Sırbistan’ın yoğun etkisi altında kalan ve son seçimlerde oyların 
%6,2’sini almayı başaran Sırp Listesi Partisi’ni de kilit rolden çıkartmıştır. Bu durumun getirdiği 
özgüven sonucu Vetëvendosje lideri Kurti, yaptığı açıklamada, kurulacak olası hükümette, 
kanunen de mecburi olduğu üzere, Sırp toplumundan bir bakan olacağını, ancak söz konusu 
bakanın Sırp Listesi’nden olmayacağını belirtmişti. Kosova ve Sırbistan arasında toprak değişimi 
konusunun halen "ölmediğini" söyleyen Kurti, kendisinin iktidara gelmesiyle bu fikrin hayatta 
kalamayacağını ifade etti. Bilindiği üzere Kurti ve partisi Sırbistan ile toprak değişimi teklifine 
her türlü karşı çıkmaktalar. 
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ALBİN KURTİ 

Yeni kurulacak hükümette Türkiye ile ilişkileri nasıl bir seyir izleyeceği konusu en çok merak 
edilen konulardan bir tanesidir. Ablin Kurti’nin Türkiye’ye yaklaşımı oldukça olumlu. Birçok 
konuşmasında ‘’Türkiye bize çok yardım etti. Bence Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyi 
olmalı. Bizim hedefimiz NATO’ya girmek, Türkiye zaten NATO’da müttefikimiz.                         
Aynı zamanda ekonomik alanda da işbirliği içinde olmalıyız.’’demişti. Bu yılın Temmuz ayında 
partisinden bir heyet ile Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette birçok STK’lar ile buluşup resmi 
ziyaretlerde bulunmuştu. Aslında bu ziyaret önümüzdeki dönemde Türkiye ile iyi ilişkiler 
geliştirme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir Söz konusu ziyaret sırasında Anadolu 
Ajansı’na verdiği röportajda Kurti, Türkiye’nin hükümette kimin olduğuna bakmaksızın Kosova’ya 
desteğe devam edeceğini ve partisinin de ister hükümette olsun ister muhalefette, Türkiye ile iyi 
ilişkiler kurmak istediğini belirtmişti. Kurti ayrıca Türkiye’nin Kosova’da en büyük yatırımcılardan 
biri olduğunun farkında olduklarını ve Türkiye’deki Arnavut asıllı ve Türk iş adamlarının 
Kosova’ya daha fazla yatırım yapmalarına ihtiyaç duyduklarını da dile getirmişti. Kurti, 
Türkiye'de yaklaşık 5 milyon Arnavut yaşadığını, iktidara gelmeleri halinde diasporada olan 
Arnavutlara tekrar pasaport vereceklerini ve vatandaşlığa geçmeleri için gerekli kanunları 
çıkaracaklarını vaat etmişti. Ayrıca Türkiye'de okuyan çok sayıda Kosovalı öğrencilerine de 
Kosova'da pratik yapmaları için olanak sağlayacaklarını söylemişti. Osmanlı Arnavut arşivleri 
konusuna da değinen Kurti şunları söylemişti; "Türkiye'de bulunan Arnavut tarihi ve medeniyeti 
ile alakalı arşivlerin açılmasını sağlayacağız. Bu konuda araştırma yapacak Osmanolog ve 
tarihçilere finans sağlayacağız. İnanıyoruz ki eğer bu arşivler açılırsa Arnavutların Sırbistan'a 
karşı eli çok daha fazla güçlenecektir.’’ Burada bir konuyu daha belirtmekte fayda var. 
Vetëvendosje-VV (Kendin Karar Ver)’in lideri Albin Kurti’nin “siyasi İslamcılarla” iyi ilişkiler 
kurması meselesi. Arnavut nasyonalizmi ideolojisine sahip bir partinin “siyasal İslamcılarla” ne 
işi olabilir ki? Bu çok önemli bir soru. Kurti, verdiği röportajda başörtüsü konusuna değinerek 
şunları söylemişti; ‘’Başörtüsü konusunun hükümetlerin sorunu olmaması gerek, bireysel veya 
dini bir tercihin iktidarlar tarafından yasaklanmasının doğru değil, başörtüsü insan hak ve 
özgürlükleriyle ilgili bir şey. Dolayısıyla biz iktidara geldiğimizde Kosova'da bu sorun da ortadan 
kalkacak’’. Kosova’da siyasal İslamcıların oyu son derece düşük ve bu görüşü dillendiren partiler 
de var ve toplam oyları % 1 kadar. Kurti’nin partisinin nasyonalist tabanı Kurti’nin İslamcılarla 
yakınlaşmasını hissederse buna karşı çıkabilir ve ileride oy kaybı yaşanma tehlikesi vardır. 
Kosova’da din ile bu anlamda iç içe giren partiler kaybeder. Kosova’da Müslümanlar, sıradan 
cami cemaati ölçeğindedir. 

Türkiye’de birileri, Kosova’da Albin Kurti üzerinden bir siyaset mühendisliği düşünmüş olabilir. 
Onun için Albin Kurti böyle bir politika izliyor olabilir. Siyasal İslamcı unsurlarla” ilişkileri sürecek 
mi? Sol nasyonalist kimliğinden merkeze doğru yanaşan Albin Kurti ve dine karşı daha da ılımlı 
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hale gelen Albin Kurti, bu ılımlı halini muhafaza edecek mi? Siyasal İslam konusunda tuzağa 
düşecek mi? Bütün bu soruların cevabı ilerleyen zamanlarda yeni kurulacak Kosova hükümetinin 
Türkiye başta olmak üzere ve diğer İslam ülkeleri ile geliştireceği ilişkilerine bağlıdır.  
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