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KOSOVA’DA HÜKÜMET KRİZİ 

Dünya’nın korona ile tanışmasından kısa bir süre önce, 6 Ekim 2019’da Kosova’da erken genel seçimler 
yapılmış, Kendin Karar Al Hareketi (Levizja Vetëvendosje) ve lideri Albin Kurti oyların %25,5’ini alarak birinci 
parti olarak çıkmıştı. Kosova’nın en eski siyasi partisi ve başbakanlık yarışında tek kadın adaya sahip olan 
Kosova Demokratik Birliği (LDK) ise %24,8 oranında oy ile ikinci olmuş, Kosova siyasetinin en baskın 
partilerinden olan Kosova Demokrat Partisi (PDK) de oyların %21,1’ini alarak seçim yarışında üçüncü sırada 
kalmıştı. Ülkede geçen yıl 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin 
Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki LDK’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, Kosova’da aylar 
süren siyasi krizin ardından seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten güvenoyu alarak 3 Şubat 2020’de 
göreve gelmişti. 

 

Kosova’nın Sırpların işgali altında bulunduğu yıllarda öğrencilerin sokak gösterileriyle Kurti’nin liderliğinde 
büyüyen Vetëvendosje Hareketi, Haziran 2005 yılında diğer siyasi aktivistlerle birlikte resmi bir siyasi parti 
olarak kuruldu.  Bu arada Vetëvendosje Hareketi, Kosova’nın kendi kaderini belirlemesi gerektiğini 
savunarak Kosova halkını ülkenin geleceği hakkında yapılan uluslararası anlaşmalara karşı çıkmaya 
zorlamak amacıyla sokak gösterileri düzenleyerek siyaset sahnesine çıkarak halkın takdirini toplamıştır. 
Hareketin düzenlediği en büyük sokak gösterilerinden birisi de Kosova’nın bağımsızlığının ilanından önce 
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2007’de ortaya konan “Ahtisaari Planı’na” da karşı çıkması ve bu planın Kosova’yı Sırbistan’dan ayırmadığını, 
asıl amacının Kosova’nın Arnavutluk’la birleşmesini engellemek olduğunu belirtmiş ve bu plana karşı sürekli 
gösteriler düzenlemiştir. Çünkü Ahtisaari Planına dayanarak kaleme alınan Kosova Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 1. madde 3. fıkrasında “Kosova Cumhuriyeti’nin, herhangi bir ülkenin veya ülke kısmının toprak 
bütünlüğü üzerinde hak iddiası yoktur ve herhangi bir ülke veya ülke kısmı ile birleşmeyi talep 
etmeyecektir” hükmü yer alıyor. Albin Kurti’nin politikalarının merkezinde ise “Büyük Arnavutluk” yatmakta. 
Çünkü Kurti tarihi seyrin Arnavutlar aleyhinde geliştiği, bu yüzden Arnavutların ayrı oldukları ve bu yanlış 
tarihi seyrin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyor. Kurti, bu nedenle Kosova Anayasasının 1. madde 3. fıkrasının 
mutlaka değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. 

 

Kosova bayrağını kabul etmeyen Kurti, bu konudaki tavrının nasıl olacağı sorusuna, Kosova bayrağına saygı 
duyacağını, fakat kendi parti binasında Kosova bayrağının değil her zaman Arnavutluk bayrağının olacağı 
cevabını vermişti. Kurti, Kosova bayrağının dayatılmış bir bayrak olduğunu belirterek, bayrakların 
tarihlerinin, geçmişlerinin ve anlamlarının olması gerektiğini ifade etmektedir. AB içerisinde Arnavutların 
birleşme düşüncesine ise katılmamakta ve AB içerisinde birleşmenin, Arnavutların bir devlet çatısı altında 
birleşmesinin alternatifi olamayacağını, bunların iki ayrı mesele olduğunu belirtmektedir. Bu manada 
Vetëvendosje Hareketi’nin halkçı ve bağımsız tutumu ile bir anlamda Kosova’nın emperyal dünya etkisinden 
kurtulacağı düşünülüyor. Ya da umut ediliyor. 

 

Önceleri hükümete ve uluslararası kurumlara karşı dışarıdan muhalefet eden Vetëvendosje hareketi, 2010 
yılında ilk kez katıldığı seçimlerde %12 oy alarak Kosova parlamentosunda 14 sandalye kazanmıştı. 
Parlamento içerisinde aktif bir muhalefet sergileyerek sözlü muhalefetle yetinmeyen, zaman zaman bu 
muhalefeti fiziksel şiddete kadar götüren Vetëvendosje hareketi, Başbakan’a yumurta fırlatmak, 
parlamento çalışmalarını sekteye uğratacak şekilde göz yaşartıcı bomba kullanmak gibi yollara başvurdu. 
Özellikle Karadağ ile Kosova arasında yapılan sınır anlaşmasına “Kosova 8,000 dönüm toprak kaybediyor” 
gerekçesiyle karşı çıkan hareket, bu anlaşma meclis gündemine her gelişinde göz yaşartıcı bomba 
kullanarak çalışmaları engellemeyi ve bu yöntemle anlaşmanın üç yıl daha geç onaylanmasını sağladı. 

 

Aynı şekilde Haşim Thaçi’nin cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için de çeşitli protestolar düzenleten 
Kurti, faaliyetleriyle doksanlı yıllardan itibaren Kosova’da en fazla konuşulan kişilerden biri oldu. Fikirlerinde 
sabit ve dengeli olmasıyla halkın güvenini kazanan Kurti, 15 yıllık muhalefet döneminden sonra bunun 
karşılığını 6 Ekim seçimlerinde aldı. Mevcut siyasi statükonun karşıtı olarak bilinen Kurti’nin seçim stratejisi 
ve bilgeliği, Kosovalıların oyların almasına yol açmıştı. Kosova’nın mevcut sosyal ve ekonomik tıkanmışlığını 
aşabileceği düşünülen bir kişi olarak Kurti için beklentiler ve umutlar büyüktü. Kurti sadece Kosovalı 
Arnavutların umudu değil bütün Balkanlardaki Arnavutların umudu olarak görülmekte. 
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3 Şubat 2020 tarihinde resmi olarak göreve başlayan Kurti liderliğinde hükümet koalisyonu iki ay gibi kısa 
bir sürede birçok yeni atılımlara adım atmıştı. Bütün dünyada olduğu gibi Korona Virüs salgınına uğrayan 
ülkede hükümetin bu salgını önlemesinde gerekli tedbirlerini almış ve önemli adımlar atmıştı. Ülkede 14 
Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Uygulama epeyce virüsün ülkede yayılmasını önlemişti. 
Ayrıca, her ülke için olduğu gibi zor bir süreçten geçen Kosova için Türkiye yardımını esirgemedi. Korona 
virüsle mücadeleye destek amacıyla yardım talebinde bulunan 6 Balkan ülkesi Kuzey Makedonya, 
Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi 
yardım malzemesi gönderilmişti. 

 

Başbakan Kurti, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu’yu “Başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili 
tutumuna karşı olduğu” ve “Korona virüs ile ilgili panik yaydığı” gerekçesiyle görevden alarak koalisyon 
ortağı olan LDK ile ayrılığa düştüler. LDK Genel Başkanı İsa Mustafa ise söz konusu bakanı görevden alma 
konusunda kendisine danışılmadığına dikkat çekerek, gensoru önergesi kararı almıştı. Ülkenin koronavirüs 
ile mücadele ettiği bir zamanda LDK gensoru vererek vatandaşın çıkarını bir kenara bıraktı. LDK lideri 
Mustafa ayrıca Kurti’nin Sırbistan ile Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere uygulanan %100 gümrük 
vergisini kaldırmayarak Kosova-ABD ilişkilerini tehlikeye attığını ifade etmişti. Kurti, 20 Mart’ta Sırbistan ile 
Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere uygulanan %100 gümrük vergisinin hammadde için kaldırılması 
kararı almış, ancak LDK gensorudan vazgeçmemişti. Sırp mallarına yönelik %100 gümrük vergisi Kasım 2018 
tarihinde konulmuştu. Bu yaptırım Sırp ekonomisine 160 milyon avro zarara mal olmuştur. ABD, Kosova 
liderlerini Sırbistan’a uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması yönünde teşvik ediyordu. Bu bağlamda 
Başbakan Kurti, ABD’nin de baskıları sonucunda 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Sırbistan ürünlerine 
uygulanan %100 gümrük vergisinin tamamen yürürlükten kaldırılacağını ve karşılıklı ilkesinin 
uygulanmasına başlanacağını açıklamıştı. 
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Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda Kosova Meclisi Genel Kurulu’nda düzenlenen oturumda, 
Başbakan Albin Kurti hükümeti hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilerek, henüz 50 gün önce 
göreve başlayan Kurti hükümetinin düşmesi kararı verildi. Başbakan hakkında verilen gensoru önergesi, 32 
hayır oyuna karşın 82 evet ve 1 çekimser oyu alarak 11 saat süren oturumla kabul edildi. 

 

Kosova’da hükümet ortaklarının koalisyondan ayrılmasının ardından mecliste güvenoyu alamayan 
Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü. 
Önergeye muhalefet partileri de destek vermişti. Son seçimlerde LDK sıralarından başbakanlık yarışında tek 
kadın aday olan ve hükümet kurulduğunda Kosova Meclis başkanı görevine gelen Vjosa Osmani ise 
oylamada hayır oyu kullanmıştı. “Vatandaşların zor bir durumda oldukları bu dönemde güvensizlik 
oylamasını kabul etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Kosova Meclisi oturumunda söz alan 
Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, Hükümet’in düşürülmesi 
oylamasında çekimser oy kullanacağını duyurmuştu. 

 

Kosova’da hükümet ortaklarında LDK Lideri İsa Mustafa’nın koalisyon ortaklığından çekilmesinin ardından, 
Kosova genelinde binlerce kişi balkonlarda tencere ve tavayla protesto gösterisi düzenledi. Başta başkent 
Priştine olmak üzere Prizren’de de halk, koronavirüs salgınıyla herkesin birlikte mücadele etmesi gereken 
şu günlerde siyasilerin kendi çıkarları peşinde koştuğunu ifade ederek siyasileri kınadı. Kosova da halk ve 
birçok STK, milletvekillerinin Kurti hükümeti aleyhinde oy kullanmamasından yanaydılar. 

 

Oturumda söz alan Kurti, “Şahsım için de hükümet için de üzülmüyorum. Hükümetsiz kalacak olan halkım 
için üzülüyorum. Yolsuzlukla mücadele için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. 
Gençler için, kadınlar için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. Sizleri korona virüsle 
mücadele için çalışan bir hükümetten mahrum bırakmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Olayın perde 
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arkasında ise Başbakan Kurti’nin, Kosova ile Sırbistan arasında gerçekleşmesi planlanan “toprak 
anlaşmasına” yanaşmaması yattığı düşünülüyor. Ayrıca Başbakan Albin Kurti çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
Başbakan Kurti, “Darbe yapılacaktı, Güvenlik Kurulu’ndan belgeler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.  

 

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin koronavirüs tehdidini bahane ederek OHAL kararı almak istediğini ve 
hükümetine darbe yapılmak istediğini söyledi. Albin Kurti meclisteki uzun konuşmasında özetle Kosova’nın 
yeni bir bölünmeye gittiğini, Thaçi ve Sırplar arasında bir anlaşmanın hazır halde beklediğini, kendilerinin de 
bunun önündeki engel olduğunu söyledi. Hükümetin düşürülmesinin nedeninin İçişleri ve Kamu Yönetimi 
Bakanı Agim Veliu’nun görevden alınması veya Sırbistan ile Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere 
uygulanan %100 gümrük vergisi olmadığını dile getiren Kurti, bunun ABD’nin Sırbistan ile Kosova arasındaki 
diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell arabuluculuğunda Washington’da gerçekleşen 
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında varılan 
anlaşmaya yol açmak için olduğunu savundu.  

 

Başbakan Kurti, Sırbistan’la müzakerelerine kendisinin liderlik edeceğini ancak herhangi bir anlaşmanın 
gerçekleşmesi için Sırbistan’ın 1999 katliamlarından dolayı özür dilemesi, savaş tazminatı ödemesi ve 
Kosova’ya ait idari borçlarını ödeme şartını koymuştu. Bunun için bu yıl içerisinde Kosova ile Sırbistan 
arasında herhangi bir anlaşmayı beklemediğini ve bu konuda acele etmeyeceğini söylemişti. 

 

Hükümeti düşürmek için önerilen önerge, ABD ve diplomatları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. ABD 
Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett Twitter hesabından, meclisin hükümete karşı güvensizlik oylaması 
oturumu düzenlemesinden memnuniyet duyacağını belirtmişti. Büyükelçinin bu açıklaması Kosova-
Sırbistan diyaloğu için görevlendirilen ABD özel temsilcisi Richard Grenell tarafından da desteklenmişti. 
Önergenin ABD ve diplomatları tarafından memnuniyetle karşılanması ABD’nin Kurti’yi başbakan olarak 
istemedikleri çıkarımını ortaya koymakta. Kurti hükümeti iş başına gelince bölgede bir Amerikan barış 
anlaşmasına karşı çıktıkları için ABD tarafından baskı görmüştü. 

 

Albin Kurti ve AB için bölgede Sırbistan-Kosova arasında bir toprak değişimi düşünülemez. Bu durum AB 
politikasını ve Alman hükümetinin çizgisini tersine çevirecektir. Brüksel ve Berlin, saf etnik kalelerin 
oluşması yerine serbest sınırları ve azınlıkların güçlü bir şekilde korunmasını desteklemektedir. Bu 
doğrultuda Almanya ve Fransa, hükümet ortağı olan LDK’nin tekrar bu kararı gözden geçirmelerini istediğini 
duyurmuşlardı. 
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Netice olarak Kosova’da yeni bir hükümet kurulması bekleniyor. Yeni hükümetin nasıl kurulacağı da ayrı bir 
tartışma niteliği taşımakta. Anayasa’ya göre yeni hükümeti kurma görevi de Cumhurbaşkanına aittir. 
Cumhurbaşkanı Thaçi, ülkedeki son siyasi durum nedeniyle Anayasaya saygı göstererek siyasi partilerin 
liderleriyle başlatacağı istişarelerinde yeni hükümetin kurulması için geçerli kriterleri açıklayacağını 
belirtmişti. Tabi Thaçi’ye göre yeni seçim ve meclisin feshi olmayacak, yeni bir hükümet kurulma olasılığı 
olacak. Kosova Anayasası 95. maddesine göre “Eğer başbakan istifa eder veya başka bir nedenden dolayı 
hükümet düşerse Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı siyasi partilerle görüşerek veya Meclisin 
çoğunluğunu kazanan koalisyonlarla görüşerek Hükümeti kurması için yeni bir aday atar. Bu tanım yeniden 
en az bir defa daha Vetëvendosje’ye hükümeti kurma görevi verilebileceğini ifade etmektedir. Vetëvendosje 
hükümeti kurma görevini almayı reddederse veya hükümeti kurmak için yeni bir başbakan seçmeyi 
başaramazsa, Kosova cumhurbaşkanının hükümeti kurması için meclisteki diğer unsurlardan yeni bir aday 
seçmesi gerekmekte. 

 

Mustafa LDK’nın duruşu Vetëvendosje ile birlikte yeni hükümeti kurmak için PDK hariç diğer bütün partilerle 
görüşmelere de hazır olduklarını belirtti. PDK’nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda muhalefette kalmayı 
tercih ettiğini anlamaktayız. Cumhurbaşkanının diğer siyasi partilerle istişarelerinden sonra, Kosova’nın yeni 
bir hükümete sahip olması ve yeni seçimlere gitmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Mecliste yer 
edinmeyi garanti eden ülkedeki azınlık siyasal unsurlar bile yeni seçimlere gidilmemesi, daha kapsayıcı yeni 
bir hükümetin kurulmasından yanadır. 

 

Kurti, kendisi ve Cumhurbaşkanı Thaçi’nin yeni bir hükümetin kurulması konusunda anlaşmadıklarını ancak 
koronavirüs pandemisinin yarattığı durum geçtikten sonra erken parlamento seçimleri için çağrıda 
bulunduğunu defalarca açıklamıştı. 
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Şu anda Kosova ve tüm dünya COVID-19 salgınıyla karşı karşıyadır. Seçimlerin düzenlenmesinin mevcut 
koşullarda mümkün olmadığı anlaşılmakta. Yeni seçimler yapılana kadar yeniden geçici siyasi bir hükümet 
kurulacaktır. Bu bağlamda, Koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra yeniden seçimlere gidileceği ihtimali 
olduğu anlaşılmakta. Yeni bir seçime gidilmesi durumunda Albin Kurti liderliğindeki Vetëvendosje’nin 
seçimden daha büyük bir zaferle çıkması bekleniyor. Salgının yazın sonu gibi bitmesi halinde yeni 
seçimlerin Ağustos-Eylül arası yapılması durumunda yeni bir hükümetin kurulması bir yıla yakın 
sürebileceğini söyleyebiliriz. Anlaşılacağı üzere önümüzdeki süreçte Kosova’yı siyasi kriz ve istikrarsız bir 
dönem beklemekte. Bu da unutulmamalıdır ki istikrarsızlık, Balkanların makûs talihidir ve dış güçlerce idare 
edilme yoludur. 
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