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Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci,
Lüksemburg Hükümet
Heyeti’ni kabul etti
DACÝ: Kosova'yý yönetmek için
insancýl ve doðal kaynaklara sahibiz
JUNCKER: Birleþmiþ Milletler

Örgütü'nün 1244 Rezolüsyonu ve yerli
ile uluslararasý enstitülerinin iþbirliði
yolundan gidilmeli

Sayýsýz gazeteciyle birlikte,
Lüksemburg Hükümeti Heyeti'nin
baþýnda bulunan Baþbakan Claude

Juncker'i, Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci kabul etti.  Bu kabul sýrasýnda Daci,
sözkonusu konuklarý Kosova'daki devinimler
ve ayný zamanda özgürlük, demokrasi,
bütünlüklü geliþme ile Avrupa-Atlantik strük-
türlerine entegre edilme için Kosova halkýnýn
amaçlarýyla haberdar etti.
Lüksemburg Baþbakaný'yla yaptýðý
görüþme sýrasýnda Profesör Daci,
Kosova'daki yeni realite ve onun halkýnýn
gereksinimine gereken anlayýþýn göster-
ilmediði yüzünden, savaþ sonrasý yýllarda
Kosova'da duraksamanýn kaydedildiðine de
iþaret etti.  Diðer yandan Daci, uluslararasý
yardým yaný sýra, Kosova'nýn bütünlüklü
geliþmesi için yetkilerin yerli enstitülere
aktarýlmasýnýn da gerekli olduðunu belirtti.
Kosova'yý yönetmek için gereken sorumlu-
luðu üstlenmemiz amcýyla, insancýl ve doðal
kaynaklara sahibiz derken, Sayýn Grosman
ve Kosova konusuna ait Temas Gurubu'nun
tutumlarýnýn oldukça faydalý olduðunu vur-
guladý.
Görüþmenin devamýnda konuþmada bulu-
nan Lüksemburg Baþbakaný Claude Juncker,
Kosova'ya, Kosova'yla ilgili tutumun saðlan-
masý fonksiyonundaki enformasyonlarý topla-
masý amacýyla geldiðini belirtti.  Juncker'in
sözlerine göre, Kosova'nýn geleceði için
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Bu yýlýn 30 Ekim tarihinde
düzenlenen Meclis toplan-
týsýnda, Anayasa

Çerçevesi'nin deðiþmesi ve
tamamlanmasýna ait çalýþma
gurubunun kurulmasýyla ilgili
öneri görüþüldü.  Toplantýnýn
baþýnda, Kosova Hükümeti ve
Adliye, Yasacýlýk ile Anayasa
Çerçevesi Komisyonu'nun,
Anayasa Çerçvesi'nin deðiþme-
siyle ilgili istemlerini kýsa çizgiler-
le açýklama yaparken, Komisyon
Baþkaný Prof. Arsim Bajrami, bu
giriþimin Anayasa Çerçevesi'nde
bütünlüklü Anayasa esasý
olduðunu ve deðiþtirgeler
sayesiyle Anayasa
Çerçevesi'nde deðiþmeler ile
tamamlamalarýn yapýlmasý
yönünde Meclise hak verdiðini
belirtti.
Diðer yandan bu giriþim, kendi
önsözü ile geçici hükümlerinde,
sorumluluklarýn zaman zaman
uluslararasý enstitülerden yerli
enstitülere geçmesini öngören
Anayasa Çerçevesi ruhundadýr.
Ayný zamanda bu Çerçeve, sup-
stansiyel özyönetimin zengin-
leþmesi ve Kosova'daki ulus-
lararasý administrasyon misy-
onun gerçekleþmesi doðrul-
tusunda UNMIK ile uluslararasý
administrasyona yardýmýn
sunulmasý amacýyla, süreçte
deðiþmelerin yapýlmasýný
öngörmüþtür.

Uluslararasý administrasyon-
dan sorumluluklarýn tek

yönlü üstlenilmesi olaylarý
mevcut deðil

UNMIK strüktürlerinde olduðu
gibi geniþ kamuoyunda da, bu

Meclis'in kendi çalýþmalarýyla
gereksiz þeyler yapmaya ya da
sorumluluklarý tek yönlü üstlen-
meye çabalandýðý söylentileri
olduðu için, herþeyden çok
bunun yapýlmasý gereklidir.
Fakat, düþünceme göre bu, ulus-
lararasý administrasyondan
sorumluluklarýn tek yönlü üstlen-
mesi deðil, ortak sorumluluklarýn
baþarýyla gerçekleþmesi
amacýyla Kosova Meclisi'nin
UNMIK'e sunmuþ olduðu
oldukça yapýcý taleplerden
biridir.  Bu yönde bizler,
Kosova'daki Misyonun gerçek-
leþmesi sözkonusu iken,
UNMIK'in korkuya kapýlmamasý
doðrultusunda elimizden geleni
de yapmaya hazýrýz.  Demek
oluyor ki, kendi özyönetim kapa-
sitelerini güçlendirmekle bu halký
yetenekleþtirmeli ve bu Meclis'in
belirlemiþ olacaðý bir dönem için
Kosova halkýnýn politik istek-
lerinin nihayi kararlarýnýn alýn-
masý yönünde güçlendirmelidir.
Anayasa Çerçevesi'nin esas
amacý gerçekleþtirildiðinden
ötürü, Anayasa reformun yapýl-
masý gereklidir.  Bu Çerçeve'nin
esas amacý, Kosova'da
demokrasi enstitülerin kurulmasý
amacýyla, Anayasa esasýnýn
saðlanmasýydý.  Bu enstitüler
daha önceden kurulmuþ, fakat
hala Anayasa'daki sýnýrlandýr-
malara göre çalýþmaktadýr.
Fakat, düþünceme göre, 1244
Rezolüsyonu'nda öngörülenler
gerçekleþmiþ deðildir.  Bu
herþeyden önce, Kosova'ya ait
supstansiyel özyönetim konumu-
nun gerçekleþmemesine
iliþkindir.

diðer enstitülerin varolduðu
sýnýrlandýrmalarý gözönünde
bulundurarak, supstansiyel
özyönetim konumundan hala
oldukça uzak olduðumuz
sanýsýndayým.  Kosova yönetim
kapasitelerinin kurulmasý ve
güçlendirilmesi amacýyla, içerikli
Anayasa reformuna gidilirse, o
zaman supstansiyel özyönetimin
saðlanmasý oldukça önemlidir.
Düþünceme göre, Anayasa
reformlarý þu anda üç temel
amaç yönünden gitmektedir.  Ilk
amaç, sorumluluklarýn aktarýl-
masý amacýyla Anayasa ve
Yasa esasýnýn kurulmasýdýr.
Hükümet, Kosova Meclisi ve
ayný zamanda UNMIK ile özel
temsilci, yetkilerin aktarýlmasý
sürecine geçileceðini ifade
etmiþti.
Supstansiyel yetkilerin aktarýl-
masý amacýyla, Anayasa
esasýnýn saðlanmasý gereklidir.
Anayasa reformunun ikinci
amacý, uluslararasý standartlarý
yerine getirmesi, daha doðrusu
statüsten önce standartlar for-
mülüne göre ilerleme kay-
detmesi amacýyla Kosova
enstitülerine gereken olanaklarý
saðlamasýdýr.
Düþünceme göre, bu Meclis ile
Kosova Hükümeti'nin elinde
varolduðu yetkileriyle, standart-
larýn yerine getirilmesi yönünde
bizler fazla birþey yapamayýz.
Bu standartlarýn gerçekleþmesi
yönünde ne kadar yetenekli
olduðumuzu göstermemiz
amacýyla, verilen sorumluluk-
larýn artýrýlmasý, daha doðrusu
yeni yetkilerin verilmesi gerek-

Anayasa Çerçevesi'nin deðiþmesi ve
tamamlanmasýna ait Çalýþma Gurubu

kuruldu
Anayasa Çerçevesi'nin deðiþmesi süreci, bu Meclisin real bir yanaþýmýdýr.  Ayný zamanda



lidir.
Üçüncü amaç ise, 1244
Rezolüsyonu'nun kesinleþtir-
ilmesi ve final statüsün körüklen-
mesi doðrultusunda UNMIK e
gereken yardýmýn sunul-
masýdýr.
Düþüncemize göre, UNMIK ile
Birleþmiþ Milletler'in strateji
amaçlarýndan birini, Kosova
statüsünün finalizasyonu süreci-
ni körüklemesi oluþturmaktadýr.
Ve bu sadece, Kosova'daki
askeri ile sivil katýlýmýn baðlan-
týsý olmadan yetkilerin Kosova
enstitülerine aktarýlmasýyla
saðlanmýþ olabilir.
Anayasa Çerçevesi'nin deðiþme-
si süreci, bu Meclis'in real bir

yanaþýmýdýr.  Ayný zamanda
bu, Meclis'in hemen yeni
Anayasa'yý hazýrlamasý çalýþ-
malarýna geçmesinin gerekli
olduðu demek deðildir.  Anayasa
Çerçevesi'nde deðiþmeler
yapýlýncaya kadar, Kosova,
halkýn politik isteðinin yerine
getirmesi konusunun onaylan-
masý ile sona ermesi hazýrlýk-

Düþünceme göre, sorumluluk-
larýn kanuni yolla üstlenmesi
yönünde UNMIK in Kosova'daki
Misyonunu baþarýyla sona
erdirmesine yardýmda bulunur-
sak, o zaman bu gerçekten reel
siyasettir.  Fakat, bu Meclis
Kosova'nýn yeni Anayasý'nýn
hazýrlanmasýna bir an önce
geçmeye zorunludur ve bu
Anayasa, Kosova halkýnýn poli-
tik isteði implementasyonu
konusunun çözümlenmesine
kadar hazýr olmalýdýr.  Tek
sözle bu yöndeki hazýrlýklara bir
an önce geçilmelidir, dedi konuþ-
masý sýrasýnda Profesör Arsim
Bajrami.

Konuþmasýnýn devamýnda
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci, milletvekillere bazý bilgiler
verdi ve Baþkanlýðýn, son iki
toplantýsýnda, bu adým
konusunda tartýþmalarda bulun-
muþ ve yönlenmiþtir.  Biz bugün
sadece süreci baþlatmaktan
konuþuyoruz, bundan dolayý
tartýþmacýlara, çalýþma
gurubuna ve Kosova Meclisi'nin

belirli Komisyonu'na, tüm yetki-
leri almasý, geniþ profesyonel ve
ulusal esasý etkinleþtirmeleri ve
uluslararasý yardýmý aramalarý
için müsade etmelerini istedi.
Biz, bu sürece UNMIK'in hukuk
dairesinin katýlmasýný (bu konu-
da oydaþ olduk) istedik ve bu
konuda anlaþmaya vardýk.

Sabri Hamiti, Kosova
Meclisi'nde LDK Partisi Gurubu
adýna, bu giriþimi destekledik-
lerini ve giriþimin baþlatýlmasý
için günün çattýðýný, dolayýsýy-
la Kosova yurttaþlarýnýn büyük
bir gereksinmesi olan,
Kosova'da genel yaþamýn
iþlevliliði için geçerli olan

Anayasa Çerçevesi üstüne
gerekli deðiþmelerin yapýlmasý
sürecinin baþlatýlmasý gereklil-
iðini destekledi.  Bu konuda belir-
li tüzük de mevcuttur.  Kosova
Anayasa Çerçevesi'nin 14. mad-
desi, bu sürecin baþlatýlmasý
için olanak saðlýyor.  Aynýca,
Kosova Meclisi Yönetmenliði ile,
olasýl deðiþmelerin yöntem ve
sürecini çok incelikli bir þekilde

Kosova Meclisi toplantýsýndan bir an



belirledik.  Sonunda, biz önce-
den de Anayasa Çerçevesi'nde
deðiþmeler yaptýk, öyleki bu
özel bir olay deðil.
Biz, Kosova Meclisi Baþkanlýk
Kurulu'nun önerisi üzere, Çalýþ-
ma Gurubu'nun kurulmasý
yönünde önerisine de sahibiz.
Bu çalýþma grubunda yer alacak
ad ve yapýsý konusunda benim
uyarým yok, ancak, Kosova
Meclisi'nde LDK Partisi Gurubu
adýna, bu Komisyon'un, 7 üye-
den oluþmasý gerektiðini
düþünüyorum.  Ve hemen LDK
adýna, bu Gurub'ta, ünlü
hukukçu ve bu Meclis'in
saygýdeðer milletvekili Sn.
Nekibe Kelmendi'nin bulun-
masýný öneriyorum.

Dragiša Krstovi}, bu giriþimin,
hukuk konularý, yasama ve
Anayasa Çerçevesi'ne ait Meclis
Komisyonu'nda görüþüldüðünü
ve orada Sýrp topluluðunun tem-
silcilerinin bu giriþime karþý
olduklarýný, bunu, Anayasa
Çerçevesi'nin de þimdilik uygu-
lanýr olduðunu, yetkilerin aktarýl-
masýndan baþka birþeyin ilginç
olmadýðýný ve Anayasa
Çerçevesi'nin bu tür giriþimi ve
bu tür deðiþmeleri için zamanýn
olmadýðýna dair açýklamayla
özürlediklerini bildirdi.
Anayasa Çerçevesi'nin 14.
Bölümü'nde yazdýðýna göre,
Birleþmiþ Milletler Genel
Sekreteri Özel Temsilcisi'nin,
geçici özyönetim enstitüsyon-
larýna yetkilerin ve görevlerin
aktarýlmasýný saðlamak için
gereken önlemleri almasý
gerekir.  Ve bana göre bu yeter-
lidir, Özel Temsilci'si, kendisi
deðerlendirdiði zaman, geçici
enstitüsyonlara yetkileri aktara-
bilmesi için bu yeterlidir.
Diðer yandan, bana göre, 14.3
noktasýnda GSÖT'nin, kendi gir-
iþimi ya da Meclis üyelerinin üçte
birinin desteklediði istem esasý
üzere, Anayasa Çerçevesi
üstüne deðiþtirgeleri getire-

bildiðinin belirtilmesi iyi bir þey-
dir.  Ben, bu istemin, Meclis
üyelerinin üçte biri tarafýndan
desteklenen bu istemin, Mecliste
kabul edileceðine kesinlikle inan-
maktayým.  Ancak, Genel
Sekreter Özel Temsilcisi'nin,
bundan hemen sonra,
deðiþmeleri yapýp yapmayacaðý
konusunda emin deðilim.  Çünkü
o, ilk önce, tümümüzün hep
beraber çaba gösterdiðimiz stan-
dardlarýn yerine getirilmesi, az
deðil, çok sayýda olan ve çok
yavaþ ya da çok zor ya da
gerçekleþmesi zor olan stan-
dardlarýn yerine getirilmesini
isteyecektir.  Standardlar yerine
getirilince, ondan sonra çok
daha bazý sorunlar da çözüm-
lenecektir, dolayýsýyla Anayasa
Çerçevesi'nin deðiþmesi de ya
da Kosova Anayasasý'nýn getir-
ilmesi için hazýrlýklarýn ciddi bir
þekilde sürdürülmesi konusu ve
tabii ki bundan sonra daha çok
sayýda sorunlarýn çözümlen-
mesi de gündeme gelecektir.
Demek oluyor ki biz þimdilik
Anayasa Çerçevesi'nin deðiþme-
si için deðiliz.  O, þimdilik iþlevlil-
iðini korumaktadýr ve bana göre
o, hem Meclis hem de diðer geçi-
ci enstitüsyonlarýn iþlevliliði için
çok güzel, normal hukuk
çerçevesini teþkil etmektedir.

Þu andaki durum, Kosova
enstitüsyonlarýn baþarýlý
çalýþabilmesini engelliyor

Ramush Haradinaj, Kosova
Meclisi'nin, Anayasa
Çerçevesi'nin deðiþtirilmesi
yönünde giriþimde bulun-
masýnýn iyi olduðunu vurguladý.
Bunun, Kosova Hükümeti'nin
komple kadroya sahip olamsý
için de önemli olduðunu ileri
sürdü.  Bu gereklidir ve biz buna
kendi desteðimizi veriyoruz.
Biz herkese, bu Meclise ve part-
nörümüz olan uluslararsý toplu-
luða da, Kosova Hükümeti'nin

iþlevliliðini gerçekleþtirmesi için,
nihayi satatüsün çözümlen-
mesinin demek olmadýðýný,
Kosova'nýn daha iyi iþlevlilik
kazanmasý ve Kosova
Hükümeti'nin kendi görevlerini
daha iyi gerçekleþtirmesi demek
olduðunu vurguladý.
Tam anlamýyla stabil bir toplum
olmamýz için, yöresel iþbirliði
için hazýr olan bir toplum ve
entegrasyon göreviyle sorumlu
olmamýz için biz, yetenekli
olmamzý gerekir ve Kosova
Enstitüsyonlarý'nýn iþlevliliðini
saðlayacak Kosova
Anayasasý'na sahip olmamýzý
istememiz gerekir.
þimdiki durum, Kosova'nýn
heryönlü kalkýnmasýný, Kosova
Enstitüsyonlar'ýn baþarýlý çalýþ-
masý ve bununla birlikte, kendi
kendimizle ve dolayýsýsyla bize
düþen sorumluluklarla yüz yüze
gelmemizi engellemektedir.

Mahir Yaðcýlar, Anayasa
Çerçevesi'nin 14.3 noktasýna
göre, deðiþmelerin yapýlmasý
için olanak verilmiþtir, öyleki,
Anayasa Çerçevsi'nin deðiþme
ve tamamlamalarýný biz de
destekliyoruz.  Konuþmasýnýn
devamýnda o, Komisyonun 7
üyeden oluþmasýna dair öneriyi
destekledi ve bu komisyonda, bir
üyenin Türk topluluðuna ait
olmasýný önerdi.

Hatixhe Hoxha, Çalýþma
Gurubu'nun, 7 üyeden oluþ-
masýna dair öneriyle oydaþ
olduðunu belirtti ve yeni üye
olarak Hydajet Hyseni'nin
olmasýný önerdi.

Hasan Meta, Anayasa
Çerçevesi'nin deðiþme ve
tamamlamalarýný yapmasý
gereken Komisyonun, UNMIK ve
Güvenlilik Konseyi  tarafýndan
kabul edilmemesinin olasýl
olduðunu vurguladý.  Bu bir daha
kendi kendimizi kandýrma örneði
olabilir ki bu Kosova



Am e r i k a ' n ý n
Steytdepartment çaðrýsý
üzere ABD ziyaretinde

bulunan Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci, Amerika
Administrasyonu ile siyasetinin
ünlü kiþileriyle görüþtü.  Eski
Senatör Bob Dol ile yaptýðý
görüþme sýrasýnda Kosova
Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
Kosova Baþkaný Ibrahim
Rugova'nýn selamlarýný ilettik-
ten sonra, kendisini Kosova'daki
güncel durumla haberdar edip,
Kosova Enstitüleri'nin þimdiye
kadarki etkinliklerine deðindi.
Konuþmasýnýn devamýnda
Baþkan Daci, Kosova Enstitüleri
amacýnýn, azýnlýklarýn Kosova
toplumuna entegre edilmesi
olduðunu iþaret ederek, özellikle
Sýrp azýnlýðý sözkonusu
olduðu sýrada, yetersiz iktisadi
geliþme yüzünden, entegrasy-
onun, ortaya atýlan istekler
üzere gerçekleþmediðini belirtti.
UNMIK, 1244 Rezolüsyonu'yla
garanti edilen yetkilerin 2003
yýlýnda yerli enstitülere aktarýla-
caðýna söz vermektedir,
anlaþýlan bizler bu süreçte
oldukça gecikmiþ sayýlýrýz.
Bu münasebetle eski Senatör
Dol, herkesin, Birleþmiþ Milletler
Örgütü tarafýndan yapýlan
engellerin bilincinde olmasýnýn
gerekli olduðunu belirterek,
Kosova'daki bütünlüklü
süreçlerde baþarýlý sonuçlarýn
kaydedilmesi amacýyla,
Amerika Kurultayý yoluyla
baskýnýn yapýlmasý gereklil-
iðine iþaret etti.  Diðer yandan,
Vaþington'da bu gibi enformasy-
onlarýn varolmayýþý yüzünden,
þahsi olarak kendisinin
þaþtýðýný ve ayný zamanda
kendi meslektaþlarý sayesiyle
gereken enformasyonlarý
Devletin Steyt Departmaný'na
bir an önce sunmalarýnýn
gerekli olduðunu vurguladý.

Çünkü gerçekler, 4 yýldan sonra
da Kosova'da belirgin
sonuçlarýn kaydedilmediðini
göstermektedir.
Eski Devlet Sekreteri Merlin
Olbrayt'la yaptýðý görüþme
sýrasýnda Baþkan Daci, azýn-
lýklar sýralarýndan mülteciler ile
evlerini terk edenlerin geri dön-
meleriyle ilgili Rezolüsyon'u
onaylayan Kosova'nýn savaþ-
tan çýkan tek ülke olduðunu ve
ayný zamanda evlerini terk
edenlerin geri dönme konusu-
nun Kosovalýlarýn yetkisine
düþmediðini belirtti.
Statüs kvo iyi olmadýðýndan
ötürü, bazý deðiþmelerin yapýl-
masý gereklidir ve sizler spesifik
iþler üzerinde çalýþýp, çaba sar-
fetmelisiniz.  Bu sürecin hala
tamamlanmamasý için oldukça
üzgünüm.  Düþünceme göre
Kosova, diktatörlüðü yaþayan
bir ülke olarak barýþta yaþamak
modelini kabul etmeye hazýr
olan bütün halklar için örnek
olmalýdýr, dedi konuþmasý
sýrasýnda Olbrayt.
Devlet Sekreter'in yardýmcý
asistaný Sayýn Lisa Tepperle
görüþen Baþkan Daci, Belgratla
yapýlacak olan diyalog için bir
gurubun kurulmasýyla ilgili
Hükümet tarafýndan karar
alýndýðýný ve Viyana toplan-
týsýndan sonra büyük bir iler-
lemenin kaydedildiðini vurgu-
ladý.  Sayýn Tepper ise,
Viyana'daki görüþmelere katýl-
mayan Kosova liderleri arasýn-
daki beraberliðin saðlan-
masýnýn gerekli olduðuna
deðindi.
Yapýlan görüþmeler sýrasýnda
özel önem, Kosova statüsünün
çözümlenmesi amacýyla stan-
dardýn saðlanmasýna ve
UNMIK'in, Kosova'nýn iktisadi
geliþmesine gereken katkýda
bulunmadýðý gerçeðine verildi.
Kosova statüsünün çözümlen-

Sýrbistanla her zaman, her yerde ve her
konuda görüþülebilir, sadece
Kosova'nýn politik statüsü görüþüle-

mez.  Uluslararasý topluluk, özellikle ABD ile
Avrupa Birliði, global uluslararasý siyasetinde
de buna benzer bunalýmlarýn çözümlenmesi
amacýyla, baþarýlý tarih olarak Kosova
olayýndan yararlanmalýdýr, dedi Etnik gruplar
arasý iliþkilere ait Proje Müdürü Sayýn Allen
Kassof ile görüþmede bulunan Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci.  Bu görüþme sýrasýn-
da, Kosova ile onun yöresinin geleceði ve
ayný zamanda Priþtine - Belgrad ve yörenin
diðer yerlerinde yapýlmasý öngörülen diyalog
hakkýnda konuþuldu.
Sayýn Kassof, 15 Kasým tarihinde Priþtine'de
düzenlenecek olan "Kosova'da etnik guruplar
arasýndaki iliþkiler - belediyelerden pozitif
örnekler" konusu üzerindeki konferansýn
örgütleyicisidir.  Bu konferansa, ülkenin en üst
düzey yetkilileri, Kosova'da mevcut olan ulus-
lararasý enstitülerin yüksek resmi yetkilileri,
Priþtine'deki Hükümet Bürolarý þefleri ve
Kosova Belediye Baþkanlarý katýlacaktýr.
Bu konferans sýrasýnda konuþmada bulu-
nan Sayýn Kassof özetle þunlarý dedi: "Pozitif
görgülerden baþarýlý örnek ile önerileri ince-
leyip, çýkardýktan sonra diðerlerine aktar-
maya çalýþacaðýz.  Kosova'nýn ilerideki
statüsü, çeþitli etnik guruplarýn yaþayabile-
ceði uygun bir ortamýn saðlanmasý amacýy-
la, politik projelerin gerçekleþmesi yönündeki
Hükümetin baþarýsýna önemli ölçüde baðlý
olacaktýr.  Bazý standardlarda ilerlemenin

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI'NIN ABD'DEKÝ HIZLI
DÝPLOMASÝ ETKÝNLÝÐÝ

Viyana'daki görüþme-
den sonra ilerleme

kaydedildi

Daci - Kassof karþýlaþmasýndan bir an



30Ekim 2003 tarihinde
düzenlenen Kosova
Meclisi toplantýsýnda,

Ayrým Yapma'ya karþý Yasa
Tasarýsý'nýn ilk okunuþu
yapýldý.  Bu Yasa Tasarýsý'yla
ilgili önsözü Kosova Hükümeti
Baþkaný Bajram Rexhepi sundu.
Baþbakan Rexhepi'nin sözlerine
göre, Ayrým Yapma dýþý
ilkesinin insan haklarýna ait ulus-
lararasý yasacýlýðýn esas akide
(doktrinin) oluþturduðu ve bunun
Kosova'daki yasanýn ek
bölümünü teþkil ettiði gerçeði
gözönünde bulundurularak,
özgürlük ile demokrasi ve insan
haklarý ile özgürlüðün saygýlan-
masý ilkelerinin korunumuyla
uyumlu olarak Kosova
Hükümeti'nin, Ayrým Yapma'ya
karþý Yasa Tasarýsý'nýn hazýr-
lanmasý giriþiminde bulunmuþ-
tur.

Avrupa Birliði'ne üye
olmak için atýlan ilk

adým
Sözkonusu Yasa Tasarýsý uzun
bir dönem için hazýrlanan
tasarýyý oluþtursa gerek, bu
tasarýnýn hazýrlanmasý yönün-
deki çalýþmalar ise yerli ve ulus-
lararasý uzmanlarla ve ayný
zamanda UNMIK temsilcileriyle
koordine edilmiþtir.  Bu Yasa'nýn
amacý, bütün Kosovalýlar için
her tür ayrým yapma þekillerinin
önlenmesidir.  Bu Yasa, Avrupa
ile Uluslararasý seviyede mevcut
olan antiayrým yapma yasalarý
ile standartlarý ve ayný zamanda
Kosova'daki geçici özyönetim
enstitüleriyle ilgili Anayasa
Çerçevesi'nde duran görevlerin
yerine getirilmesiyle uyumludur.
þunu belirtmek isterdim ki, bu

Yasa, ýrk ve etnik ayrýmý yapýl-
maksýzýn insanlarýn eþitçe
saygýlanmasý ilkelerinin yerine
getirmesiyle (implementasyonuy-
la) ilgili Avrupa Birliði Konseyi'nin
emri üzere dolaysýz bir þekilde
kurulmaktadýr /2003/43/.
Fakat, sadece ýrk ve etnik
esasýnca yapýlan ayrým yap-
mayla sýnýrlandýrýlmadan,
bunun aynýsý diðer kategorilerin
korunumuna da geniþletilmiþtir.
Örneðin: cinsiyet, yaþ, dil,
düþünce ya da politik inanç,
ulusal ve dini mensubiyet, sýnýr-
landýrýlmýþ yeteneðe sahip kiþil-
er vb.  Bunlarýn hepsi
Kosova'daki koþullar ile özelikler-
le uyumlaþtýrýlmýþtýr.
Ayrým Yapma'ya karþý Yasa, hiç
ayrým yapýlmaksýzýn, iþbulma,
ödeme, iþten uzaklaþtýrýlma,
çalýþma örgütlerine katýlma ile
üye olma, sosyal korunum, eðitim
ve adliye organlarý alanýndaki
kamu ile özel sektörün tüm tüzel
ve özel kiþileri savunacaktýr.
Bu Yasa'nýn uygulanmasý, yurt -
taþlarýn yaþamýn tüm alanlarýn-
da ve özellikle geçici özyönetim
enstitüleri çerçevesinde eþit
olarak saygýlanmasýna faydalý
bir biçimde etki etmektedir.
Kendisine ayrýmýn yapýldýðýný
düþünen kiþiler, belirli Yasa
korunumundan faydalanarak,
sadece bu tür konular için kurula-
cak olan organa baþ vurabilirler.
Bu organ ortaya atýlan sorunlarý
özel olarak inceleyecek, gereken
çözümleri bulmaya çalýþacak ve
ayrým yapmaya uðrayan kiþilere
somut hukuki yardým sunmuþ
olacaktýr.

Bu Yasanýn özel özellikleri
þunlardýr:

• dolaylý ile dolaysýz ayrým
yapma, huzursuzluk, kurban
olmak ve ayrým (segregasyon)
kelimelerinin açýklanmasý,

• gereken önlemlerle birlikte,
ayrým yapmanýn yasaklandýðý
alanlarda Yasa'nýn uygulan-
masý,

• delillerin aðýrlýðýyla ilgili kural-
lar, ayrým yapmaya karþý delil-
lerin öne sürülmesi sýrasýnda
olaylarýn hangilerinde delillerin
suçlanan kiþiye aktarýlmasý,
suçiþlerine ait mahkeme süreç-
leri,

• önerilen yaptýrýmlar, para
cezalarý, eþit ölçüde saygýlan-
ma merkezinin kurulmasý.

Düþünceme göre bu Yasa ken-
disinde politik önceliðini de taþý-
maktadýr, bununla Kosova,
Balkan'lar ile Avrupa'da ayrým
yapmaya karþý yasacýlýðýn
baþýna geçmektedir ve bu,
ayrým yapmaya karþý Yasa'nýn
getirilmesiyle, yerli yasacýlýðýn
hazýrlanmasýnýn daha baþýnda
Kosova'nýn kendi hukuki akitleri-
ni Avrupa yasacýlýðýyla
tamamýyla uyumlaþtýrdýðý
göstergesini teþkil etmektedir.
Ayný zamanda bu, Avrupa
Birliði'ne üye olmak için ilk
adýmýn atýldýðýný göstermekte-
dir, çünkü bu Yasa'nýn getirilme-
si, yerli yasacýlýðýn Avrupa
Yasacýlýðý'yla
t a m a m ý y l a
uyumlaþtýrýl-
masýný saðla-
maktadýr.
Bu Yasa ayný-
c a ,
Kosovalýlarýn
hak ile özgür-
l ü l ü k l e r i n i n

Ayýrým Yapma'ya karþý Yasa Tasarýsý
görüþülüyor

Kendisine ayrýmýn yapýldýðýný düþünen kiþiler, belirli Yasa korunumuna sahip



garanti edilmesi ve adaletin
güçlendirilmesi yönündeki
kuvvetli dayanaðý teþkil etmekte-
dir, dedi Bajram Rexhepi.

Yasa, Kosova'daki tüm
vatandaþlarýn eþit ölçüde

saygýlanmasýný kap-
samaktadýr

Zylfije Hundozi, halkýmýzýn her
zaman ayrým yapmaya karþý
olduðunu belirterek, bu amaçlarýn,
bugün Meclis'te görüþülmekte olan
Yasa þekline aktarýlmasýnýn uygun
olduðunu vurguladý.
Hiçbir açýdan dolaysýz ya da
dolaylý ayrým yapmanýn yapýl-
masýna izin verilmeden bu Yasa,
Kosova'daki tüm yurttaþlarýn eþit
ölçüde saygýlanmasýný kap-
samaktadýr.  Anlaþýlan, Yasa
Tasarýsý'nda sözünü edilen soru-
nun gerektiðince kapsanmasý ve
bu yasa tasarýsýnýn daha anlamlý
olmasý amacýyla üstün çaba
sarfedilmiþtir.  Bu yasa tasarýsýyla
ilgili belirli uyarýlarýn ortaya atýl-
masýyla birlik-
te, Sayýn
H u n d o z i ,
s ö z k o n u s u
y a s a
tasarýsýnýn
amaçlarý ile
ilkeleri arasýn-
da gereken
b a ð l ý l ý ð ý n
olmadýðýný belirtti.  Örneðin:
ilkelere göre iþbulmanýn sadece
kamu organlarda kapsanmasý
öngörülmüþ, amaç ise olanaklý
iþbulmanýn tüm alanlarýnda hiç
ayrým yapýlmadan iþbulmanýn
saðlanmasýdýr.
Bazý hükümlerde, eþit ölçüde
saygýlanmaya ait merkezin ne
zaman kurulacaðý süresi ve ayný
zamanda bunun Ombudpersona
karþý iliþkisi belirtilmemiþtir, fakat
metinde merkezin yetkileri belir-
tilmiþ ise de, sözün sadece bir
ipoteðe iliþkin olduðu anlaþýlabilir.

Alush Gashi - Kosova
Meclisi'nde LDK Partisi Gurubu

geleceði için
oldukça büyük
önem taþýyan
bu yasa
t a s a r ý s ý n ý
desteklemem
mutluluk ve
onur vermekte-
dir.  Baðýmsýz
ve demokratik Kosova'da, ayrým
yapmaya karþý iyice seçilmiþ ve
iþlenmiþ olan Yasa oldukça
içeriklidir.
Diskriminasyona karþý merkezin
kurulmasýyla ilgili sorunlarýn
varolduðu gözönünde bulunduru-
larak, ilerideki çalýþmalarda bu
konu hakkýnda daha fazla konuþu-
lacaðýna inanarak, Kosova
Meclisi'nde LDK Partisi Gurubu
adýna bu Yasayý desteklemektey-
iz ve ilerideki safhalarda katkýmýzý
sunmaya çalýþacaðýz.

Kosova'nýn tüm yasalarýnda
ayrým yapýlmamasý ilkesi

mevcuttur
Arsim Bajrami - þu anda
Kosova kendi devletini kurma ve
bir Avrupa kimliðini kurma
çabasýnda olmasýna raðmen,
böyle bir Yasa'nýn hazýrlan-
masý Kosova için oldukça
gereklidir.  Tabii ki bu doðrultu-
da, Avrupa standartlarýný izle-
memiz gereklidir.
Fakat, þunu belirtmem gerekir ki
Kosova, ayrým yapýlmamasýna
ait ilkenin garanti edilmesinden
konuþulurken, daha þimdiki
safhada gerekeni yapmýþtýr ve
düþünceme göre, yurttaþlarýn
tümünün eþit ölçüde saygýlan-
masý yönünde Anayasa
Çerçevesi, uluslararasý stan-
dardý aþan ve ayný zamanda
azýnlýklara pozitif ayrým yapma
yapan Anayasa akitidir ve bu,
herkesin eþit hakka sahip ola-
caðý sivil toplum ile yurttaþlar
toplumunun kurulmasý amacýy-
la, uluslararasý standartlarý
kabul ettiðiyle ilgili Kosova'nýn
delillerinden birini teþkil etmek-
tedir.

Düþünceme göre, bu pozitif
diskriminasyon, Kosova'ya ait
göstergeyi zenginleþtiren,
Kosova'nýn azýnlýklarý entegre
etmeye hazýr olduðunun bir
delilini daha oluþturmaktadýr.
Hazýrlanmakta olan bu Yasa,
Kosova Yasalarý'nýn tümünde
ayrým yapmaya karþý ilkesi
mevcut olduðu için temel
yasalardan biridir.  Düþünceme
göre, onaylamýþ olduðumuz
yasalarýn hepsi, çeþitli esaslar
üzere ayrým yapmaya karþý ilke
esasýnca kurulmaktadýr.  Ama,
ayrým yapmaya karþý esas
ilkeleri içeren temel yasamýzýn
olmasý ve bunun diðer yasalara
aktarýlmasý da faydalýdýr
bence.
Bugün tartýþmýþ olduðumuz bu
Yasa yaný sýra, diðer ülkelerin
de hazýrlamýþ olduðu, azýnlýk-
larýn haklarýna ait yasanýn da
hazýrlanmasý için yakýn bir
geleceðimizi düþünmeliyiz.
Bununla, uluslararasý beyan-
namelerle öngörülen en yüksek
standartlara saðlayýp,
Kosova'nýn tüm yurttaþlarýný
savunmaya hazýr olduðumuzu
garanti etmiþ olacaðýz.
Oldukça iyi bir yasanýn hazýr-
landýðý gerçeði yaný sýra,
düþünceme göre, ikinci defa
görüþüldüðünde deðiþtirgelerle
birlikte düzeltilmesi gereken
yeterince hatalar vardýr.  Bu
hatalar da þunlardýr.
Birincisi, Yasa'nýn mantýksýz
kompozisyonu.  Teknik ile içerik
a ç ý s ý n d a n
yapýlan hata-
lar az deðildir.
Bu bir
karýþýmdýr.
D ü þ ü n c e m e
göre, birkaç
m o d e l d e n
bölümler alýn-
mýþ ve bu Yasa'nýn sunni kom-
binasyonu yapýlmýþtýr.
Diðer yandan, altbaþlýklar



Yasa'da, politik tutum sayýlan
ve hukuki hüküm olmayan
hükümler de yer almaktadýr.
Örneðin: bu Yasa'da yasa dili
eksiktir, 2. maddedeki c nok-
tasýnda þöyle bir formulasyon
mevcuttur: "Kosova halkýnýn
barýþ içinde yaþamasý için
desteðin saðlanmasý ilkesi" gibi
yasa amaçlarýndan biri.  Bu
konu, hukuki konu deðildir.
Barýþý hukuki norma olarak
öngöremediðimiz için bu bir
politik süreçtir.  Barýþ, gerçek
realite olmalýdýr.  Hukuki nor-
mayla yurttaþlarý barýþa zor-
layamayýz, çünkü bu kurulmasý
gereken bir süreçtir.  Bunun için
bu, görüþülmesi gereken tipik
bir hükümdür.
10. maddede de toplumsal
diyalogdan söz edilmektedir.
Oysa bu, hukuki normalara ait
modern doktrinler için tipik
olmayan eski sistemlerin ideolo-
ji normasýdýr.

Dragiša Krstovi} - Profesör
Gashi ile profesör Bajrami'nin
sözlerinden esinlenerek þunu
söylemek istiyorum.  Böyle bir
yasayla ne devlet kurulabilir, ne
de baðýmsýzlýk elde edilebilir.

Bu Yasa'nýn getirilmesi gereklil-
iði çeliþkili deðildir ve belki de
bu, özel bir havada, yeni
enstitülerin kurulmuþ olduðu
dönemde ve multietnik bir
çevrede yaþadýðýmýz için
bütün yasalardan önce Meclis
tarafýndan getirilmesi gereken
ilk Yasa olmalýydý.
Ne yazýk ki, Kosova
Meclisi'nde "Povratak" (Dönüþ)
Koalisyonu Gurubu'nun
düþüncesine göre, bu Yasa
Tasarýsý iyi deðildir ve bu
sadece ayrým yapmanýn
yasaklanmasýna ait Birleþmiþ
Milletler Beyannamesi'nin kötü
verziyonudur.
Bu Yasa Tasarýsý öyle bir

tasarýdýr ki en iyi deðiþtirgeler-
le bile düzeltilemez.  Bileþik
olmasýna raðmen, içindeki for-
mulasyonlar da anlayýþlý
deðildir.  Anlayýþlý olmamasý
için - kabul edilmezdir.
Ben Yasadaki bazý bölümleri
okumama izin vermenizi rica
e d i y o r u m .
A r n a v u t
m e s l e k -
d a þ l a r ý m
a r a s ý n d a
S ý r p ç a ' y ý
çok iyi bilen-
l e r i n
varolduðunu
da biliyorum.
2. maddedeki a noktasýnda,
ayrým yap-
maya karþý
s a v a þ ý m d a
önceliðin cin-
siyete, yaþa,
medeni hale
ve özellikle
s e k s ü e l
a lýþkan lýk-
lara verilmesi ve tüm bunlardan
sonra etnik mensubiyet hariç,
ulusal mensubiyetin korun-
masýnýn yer almasý hiç de
mantýklý deðil.
Eðer bu gibi formulasyon
iþleme alýnabilirse, ben gerçek-
ten bizim burda neler yapabile-
ceðimizi bilmiyorum.  Iþte bir
örnek daha.  Lütfen dikkatle
izleyin.  3. maddedeki a nok-
tasýnda þunlar deniliyor:
"dolaysýz ayrým yapmaya,
ortaya atýlan bir ya da birkaç
temel esasýnca diðerlerine
kýyasla eþit þekilde davran-
maktýr".  Eðer sizlerden kimse
bunu anlayabildiyse ve bunu
anlatabilecek hukukçu varsa,
ben o insanlara elimi uzatýrým.
"Viktimizasyon" kelimesi, hiçbir
yerde bulamadýðým bir kelime,

diðer ansiklo-
p e d i l e r d e
r a s t l a y a -
b i l d i m .
Demek oluyor
ki, þimdilik
S ý r p ç a ' d a
böyle bir
kelime yok.

Faik Marolli - Kosova
Meclisi'nde "Diðer Azýnlýklara"
ait Meclis Gurubu, bu Yasa
Tasarýsý'ný genelde destekle-
mektedir.  Bu Yasa
Tasarýsý'nýn kendi alaný var ve
bunun aynýsý deðiþtirgelerle
düzeltilmiþ ve tamamlanmýþ
olacaktýr.

Sabri Hamiti:  Ayrým yapmaya
karþý Yasa baþlýðýný gerçekten
beðendim: fakat, þunu herzaman
için bilmeliyiz ki, eðer böyle bir
Yasa getirilirse, pozitif ya da
negatif ayrým yapma formülasy-
onu ister Yasa þeklinde, ister de
verbal þeklinde kabul edilmeye-
cektir.  Daha doðrusu pozitif ile
negatif þeklindeki ayrým yap-
malarýn her zaman için ortadan
kaldýrýlmasý gereklidir.  Ve
böyle hatalarýn zamanýnda düz-
eleceðine inanmaktayým.  Bu
Yasa içerisinde de benim ortaya
attýðým formülasyona göre iyice
açýklanmayan yöntemler var ve
ister istemez pozitif ayrým
yapma diye adlandýrýlan ele-
manlar kurnazlýkla ortaya çýkýy-
or.
Düþünceme göre bu formülasyon,
ister konuþ-
malarda, ister
dil formülasy-
onlarýnda, ister
de Yasa tutum-
larýnda her
zaman için sil-
inmelidir.  
Belirt i ldiðine
göre, bu Yasa'nýn þekli fazlasýyla
eþithaklý saygýlanmayý kap-



sadýðý için, kuþkusuz ki ileride
bunun hazýrlanmasýnda gerek-
tiðinden çok çabanýn sarfedilmesi
gerekecektir.
Hydajet Hyseni, Kosova yurt-
taþlarýnýn ayrýmcýlýðýna karþý
yasa tasarýsýný görüþmekte
olduðumuz bu dönemde, aslýn-
da birinci maddede ileri
sürüldüðü þekilde Kosova yurt-
taþlarýnýn ayrýmcýlýðýyla
karþýlaþmaktayýz.  Bugün
Güvenlilik Danýþtayý'nda,
Kosova'sýz Kosova hakkýnda
konuþulmaktadýr.  Hatta, orada
yeri olmayanlarýn bulunmasýyla
birlikte Kosova temsilcisinin
katýlmadýðý Priþtine-Belgrad
diyalogu hakkýnda bile tartýþ-
malar yürütülmüþtür.  Olumlu
ayrýmcýlýðýn ve birisine karþý
öyle denilen olumlu ayrým-
cýlýðýn, diðerlerine ve sýk sýk
çoðunluða ya da azýnlýk toplu-
luklara karþý olumsuz ayrým-
cýlýðý yaratmadýðýný ileri
sürenlerle oydaþým.  Buysa
bazan meydana gelebiliyor.
Ben þunu vurgulamak istiyorum,
anlamsýz öncüllükleri
öngördüðü zaman Kosova yurt-
taþlarý ve topluluklarýn hak-
larýnýn gerçekleþmesi
karþýsýnda bunu bir ilerleme
olarak görmem.  Belirli bir
ulusun üyesi olarak, vergisini,
t e l e f o n u n u ,
c e r y a n ý
ö d e m i y o r ,
a r a b a
p l a k a l a r ý n ý
takmýyor ve
yasaya saygý
göstermiyorsa
ve tüm bun-
lara izin ver-
iliyorsa, bu anti ayrým yapma
deðildir.  Bana göre bu aslýnda,
amac edindiðimiz þeylere zarar
getirir, buysa þu demektir: azýn-
lýk topluluklara karþý özel bir
dikkat ile normal iliþkilerin
yaratýlmasýdýr.

F a t m i r
S e j d i u ,
Baþbakan'ýn
d o ð r u d a n
d o ð r u y a
katýlýþýnýn,
M e c l i s ' e
gelen pro-
jelerin hazýrlanýþ þekli ve
onlarýn uygulanmasý hakkýnda
bir mesajdýr.

Birinci soru, tartýþma süresinde
ortaya atýlana göre, elimize
verilen Arnavut, Ingiliz ve Sýrp
dilleri üzere olmakla, metinlerin
yeterince uyumlaþtýrýlmamasý
konusudur.
Ikinci soru, dikkat çekmek iste-
diðim þey, yasa tasarýlarýnda
idare düalizminin yaratýlmasý
konusudur.  Bu yasayla ortaya
atýlan normlardan biri, örneðin
7. madde.  Alýn ve bakýn- bu
ayrýcalýða göre kimin etki ede-
bileceði konusunda büyük bir
ikircimlik vardýr.  Galiba inþa
edilmesi gereken daireden söz
edilmesi gerekir, ya da bu
mahkemeler olmalý, yarýn ise
her iki taraf arasýnda bir anlaþ-
mazlýk meydana gelebilir,
taraflar gittikten sonra ?
Hayata geçirilmesi alanýna soku-
lan bir projede bir etkinliðin
bölümünü neler oluþturmaktadýr
ve mahkeme konusunu ya da
diðer alanlarý aþan yasa prefer-
a n s l a r ý
k o n u s u n d a
uyumlaþtýrma
g i r i þ i m i n d e
ciddi bir istek
olmalýdýr.
Geçmiþ safha-
da da bizim
cinsiyet ler in
e þ i t h a k l ý
muamelesi için yasada da örnek-
lerimiz vardý, þimdi bir dairenin
inþa edilmesi, diðer bir dairenin
daha sonra inþa edilmesi vs.

Diðer örgütlere aktarýlabilecek
bölümün geniþliði ve gereksin-
mesi konusunda dikkatlý
olmalýyýz.

Hajredin Kuçi, bizim ayrým-
cýlýða karþý olduðumuzu göster-
memize dair amaçla razý
olduðunu vurguladý, ancak ayný
zamanda, uluslararsý sözleþmel-
erde mevcut olandan daha ince-
likli olarak göstermeye de gerek
duymadýðýmýza dair düþüncesi-
ni de ortaya attý.

Ljiljana Keni}, etnik topluluk-
larýn durumuna ait AGIT'in
onuncu raporunu muhakkak ki
hatýrlýyorsunuz.  Azýnlýk
sözünden bilerek kaçýnýyo-
rum, ki buradaki açýklamada,
bir taraftan, ilk sýrada Sýrp
olmak üzere
belirli toplu-
l u k l a r ý n ,
çeþit boyutta
olmak üzere
z u l ü m ,
k o r k u t m a ,
provokasyon-
larla ve
serbest devinimin sýnýr -
landýrýlmasý olaylarýyla hala
karþýlaþmaktadýr.  Diðer yan-
dan, tüm topluluklarýn, özellik-
le Sýrp topluluðunun anlamlý
bir yaþam sürdürmeleri için
önemli bir engeli oluþturmak-
tadýr.
Eðer ki bu yasa, sadece Sýrp
olduklarý için Sýrplar'ý öldür-
menin durdurulmasýna;
Crnica'da bomba saldýrýlarýnýn
durdurulmasýna ve Miomir
Savic'in, Sýrplar'a karþý son
k u r b a n ý
o l m a s ý n a
y a r d ý m c ý
olursa; eðer
Sýrp çocuk-
larýnýn bir
d a h a
öldürülmeme-
sine; yasa



Sýrp topluluðu için, devinim
hakkýnýn bir hayal olmasýna
etki edebilirse; Gilanlý Sofijana
Peric gibi evine dönen her-
hangibir Sýrb'ýn, hastanede dört
kurþunla son bulmamasýna
yardým edebilmiþ olursa, ben de
bu yasayý desteklerdim.  Yasa
pratikte nasýl uygulamalý? Özel
olarak, bunun olabileceðine pek
inanmýyorum.

Ramadan Kelmendi, Yasa'nýn,
özürsüz ayrýmcýlýkla ilgili olan
yalancý dava için ceza önlemlerii
de öngörmesi gerektiðini ileri
sürdü, çünkü bu durumda,
Kosova'da yýllarca topluluklar
arasý iliþkilerdeki durum ve
ayrýmcýlýk ile ilgili moral ve
harhangibir diðer maddi zarar
için tazmin göz önünde bulun-
durulursa büyük bir anarþi mey-
dana gelmiþ olurdu.
Benim için, 10. maddenin -
toplumsal dialog; 11. madde -
hükümet dýþý örgütleri gibi for-
mulasyonlar ayan olmayan,
özürsüz, anlaþýlmaz ve yanlýþ
gibi görünüyorlar.
Ayrýmcýlýk ile ilgili aðlaþýlarý,
Kosova halk avukatý görüþe-
cektir, ancak, onun yasa etk-
isinin, belirlenmiþ olmadýðýný
ve bu safhada onun alacaðý
kararýn uygulanýr olamadýðýný
b i l m e m i z
gerekir.  Her
n a s ý l s a ,
Kosova halk
a v u k a t ý
k a r a r ý n ý n
u y g u l a n ý þ
formu saptan-
m a m ý þ t ý r .
Bu, sözkonusu yasanýn gerçek-
leþmesine de bir engeldir.

Ran|el Nojki}, Kosova Meclisi'nde
Sýrp Meclis Grubu'nun bu yasaya
evet oyu vermemeye hakký
olduðunu vurguladý.  Ben gerçek-
ten, çok yapýcý bir þekilde, yasa

hakkýnda konuþmak istedim,özel-
likle, sizin de muhakkak elinizde
olmasý gereken Finlandya Üniver-
sitesi'nin evrakýna dayandýðýný
bilerek bunu yapardým, ki bu
evrakta, ayrýmcýlýðýn ne olduðu,
insan haklarýnýn hangileri olduðu,
bu topraklarda bütün insanlarýn
hak ve özgürlüðünün ne olduðunu,
ilk sýrada Avrupa Birliði'ne girmek
istediðimiz, ancak Avrupa Birliði'ne
layýki þekilde davranmak
istemediðimiz Avrupa Birliði
tarafýndan verilen tarifi okumak
mümkündür.

Xhavit Haliti, burada hiç kims-
enin, yasa hakkýnda düþüncesi-
ni ortaya atacak kiþiye karþý
gelmeyi düþünmediðine
inandýðýný ileri sürdü.  Ancak,
yasa, adalet ve cinayetleri
keþfetmekle
görevli olan-
larýn kendi
s ö z l e r i n i
söy lemeden
önce bizi
i t h a m
edemessiniz.
Ben, tüm
uluslararasý mekanizmalarý ve
Kosova yurttaþlarý tarafýndan
kabul edilmiþ olan bir yargýtay-
larýndan biri olacak Kosova
Yargýtayý'nýn kurulmasý
yönünde ortakça çalýþmamýzý
gerçekten istemekteyim.
Çünkü, sizin de ortaya
attýðýnýza göre, Avrupa'ya git-
meye çalýþýyoruz, rüya
gördüðümüz zamanlarda da
biribirimizi itham eden insanlar
gibi deðil Avrupa yurttaþlarý
olarak Avrupa'ya gitmeye
çalýþmalýyýz.  Çünkü güya
rüyalarý birisi uydurmuþ ve bu
rüyalarý uyduran kiþiler, ya
çoðunluk ya da her zaman
suistimal edilmiþ olan bir
çoðunluðun ya da bir halkýn bir
bölümüdür.  þimdi ise kötülük-
leri, acý bir geçmiþi, idare ve
enstrümanlar sahibi olan sizin,
bizden daha büyük sorumlu-

çünkü bizim, NATO bombardý-
manýna ve ortakça gerçek-
leþtirmeye çalýþtýðýmýz bir
demokrasýnin baþlamasýna
kadar, hiçbir desteði olmayan
güçsüz ahali
üstüne ard
arda gerçek-
l e þ t i r d i k l e r i
h e g e m o n y a
için bizim
h i ç b i r
s o r ý u m l u -
luðumuz yok-
tur.

Blerim Baruti, bu yasayla,
eþithaklý muameleye ait bir
merkezin kurulmasýnýn
öngörüldüðünü, þimdiye kadar
ise uzun bir zamandýr Kosova
Omdbusperson enstitüsyonunun
çalýþtýðýný ileri sürdü.  Bu
münasebetle, uygarlýðýn
seviyesini gösteren toplumumuz-
daki bazý
gerçekleri de
anmak gerekir.
Bugün ,
K o s o v a ' n ý n
b u
Meclisi'ndeki
120 milletvek-
ilinden 35'i
a z ý n l ý k l a r a
aittir.  Bunlardan 20 sandalye,
yüzdeliðe baklýlýrsa, yüzde 30
ile temsil edilenler için
ayrýlmýþtýr, olsun ki Kosova'da
ahalinin yüzde 90'ý Arnavuttur.
Kosova Hükümeti'nde, 3 bakan
azýnlýklar arasýndandýr.
Aynýca, Kosova Meclisi'nde,
kadýnlar yüzde 30 ile temsil
edilmektedirler.  Kosova yargý-
tayýnda, kadýnlar yüzde 30
oranda katýlmaktadýrlar.  Kosova
yargýtayýnda, birinci yasanýn
kabul edilmesinden, bu yasaya
kadar, uluslararsý standardlarý,
Avrupa yasalarý ve normlarýný
gözümüz önünde bulundurarak
layýki seviyede olmasý yönünde
çaba harcamýþýzdýr.



Mr. sci. Ramadan B.
Kelmendi'den

Bilindiði gibi, uygun hukuk
düzeni ve adliyesi
olmayan devlet, büyük

haksýzlýklarý doðurur,
dolayýsýya ne þahsi, ne de
kolektif özgürlük saðlanýr,
anayasallýk ve yasallýk çiðnenir.
Kosova'da, hukuk sistemi ve
mahkemelerin bir bölümü büyük
bir bunalým yaþamaktadýr, bu
bunalým özellikle, Adalet
Bakanlýðý'nýn olmayýþý ve bir
zamanki iþgalcinin yasalarýný
(Sýrbistan yasalarýný) uygulayan
hukuk sisteminin yürürlükte
olmasý yüzünden meydana
gelmektedir.  Böylece, dünyada
özel bir hukuki çeliþkiyi yaratýp,
tehnokrasi özelliklerini içeren,
demokratik olmayan hukuki-
mahkeme sisteminin uygulan-
masýna neden oluyor.  Devletin
direklerlerinden biri bildiðimiz gibi
adalettir, bu nedenle bunu vurgu-
luyorum, oysa adalet mahkemel-
er, daha doðrusu hakem ve
savcýlar sayesiyle gerçekleþir.
Ancak somut örnekte olduðu gibi,
hakemler ve savcýlar, kendi tem-
silcileri-milletvekilleri sayesiyle
halk tarafýndan seçilmeyince, o
zaman mahkemenin amacý ve
seviyesi de bilinir ve belirgindir.

Ölçütsüz atamalar
Devleti dünyada cehenem eden,
haksýzlýk ve rüþfetçi ve profesy-
onel olmayan mahkemedir,
halkýn çýkarýný düþünmeyen
mahkeme sistemidir vs.  Çünkü,
otonom yasalarýn olmadýðý
yerde, yasayý, hak etmeyenin
uyguladýðý devlette özgürlük
yoktur.
Kosova, kendi Hükümeti ve

Meclisi, günlük siyasete ve idare
sahiplerine destek verecek olan-
lara deðil, profesyonel bir kadro-
su, ünlü hukukçularý, tarafsýz ve
özerk düþünceli hukukçularý,
þüpheli geçmiþi olmayan, yüksek
karakterli ve insancýl gururu,
doðruluk taraftarýna dayanacak,
bir hukuk sisteminin yapýlan-
masý yönünde yoðun çaba har-
camaktadýr.
Maalesef, Kosova Hakemler ve
Savcýlar Danýþtayý (KHYD),
önceden hiçbir sürece tabii tutul-
madan, ölçütsüz olarak hakem
ve yargýçlarý öneriyor ve atýyor,
Belgrad'ta and içen bir bölüm
hakemleri, Kosova Meclisi'nde
asla and içmeden, dünyada en
tutarsýz yasalarý, yani Sýrbistan
yasalarýný uygulamýþ ve de hala
uygulayan hakemleri seçmiþ ve
atamýþ.  Bu olumsuz seleksiyonu
KHYD yapmaktadýr.  Formal
olarak ise, uyarýlar ortaya atýlýy-
or ve Meclis tarafýndan kabul
olunmuyorsalar da, onlar çalýþ-
maya baþlýyor ve böylelikle,
Kosova'da asla savunulamaz
mahkeme sistemini yaratýyorlar.
Ilerlemiþ hukuk sistemine, özerk
mahkemesine sahip olan
demokratik dünyada kamuoyu,
rüþfetçi bireylerin ve bölücü
geçmiþi olanlarýn, bundan baþka
geçmiþ bir sistemin emekliliðe
ayrýlmýþ bireylerin mahkeme
sistemine katýlmasý durumlarýn-
da çok hasas ve serttir.
Bazý durumlarda, özellikle ise
Kosova Mahkeme sisteminde,
yasa hükümlerinde yazýlmýþ
olanlar ve onlarýn pratikteki
uygulanýþý arasýnda büyük fark
yaratýlmaktadýr.
Somut olarak, Kosova Mahkemesi
için son üç öneride KHYD, devam-
lý olarak etik hakemlerin profesy-

sýra Kosova Anayasa
Çerçevesi'nin 9,4, ve 7.bölümüne
saygý göstermemiþtir.  Bununla
birlikte o, kötü bir seleksiyon ile,
emekliliðe ayrýlmýþ olanlarý,
bölücü Sýrp yasalarýný uygu-
layan, Kosova özelliðinin yýkýl-
masýna sempati ile bakan, grev ve
göstericileri cezalandýran, ulusal
bayraðýný taþýyanlarý, iki par-
maðýný kaldýranlarý, kýrmýzý-
siyah giysi giyenleri, 2 Temmuz
1990 tarihinde Kosova'nýn
baðýmsýzlýðýna ait Anayasa
Deklarasyonu'nu kabul edenleri,
Kosova Cumhuriyeti Anayasasýný
kabul edenleri, "Nëna Tereza"
Derneði sayesiyle halka yardým
edenleri , BSPK (KBSB)'ne üye
olanlarý, Sýrbistan siyasetine
karþý gelenleri, Sýrplara gerçeði
söyleyen Sýrbistan'ýn milliyetçi,
bölücü, irredantist diye
adlandýrdýðý kiþileri, silahý eller-
ine alan ve UÇK üyesi olanlarý
cezalandýran kiþilerden olan
listeyi, ancak 1999 Mart ayýna
kadar çalýþtýðýna dair for-
malitenin yerine getirilmesi için mil-
letvekillerin önüne sermiþtir.  Sýrp
idaresinin bu zoraki önlemlerini
kabul eden, Sýrbistan Meclisi'nin
yasalarýný uygulayan,
Sýrbistan'ýn emri üzere Sýrp Dilini
ve Kiril Alfabesi'ni kabul edenler-
den söz edilmektedir.
Miloþeviç'in hukuk sisteminin
hakemleri olarak iþyerlerinde git-
tikçe güç kazanan bu vicdansýz
hakemler, dolaylý ya da
dolaysýz, hakem kodeksinin
özeti ile aykýrý olan, diktatör
siyasetinin uygulanmasýna
katýlmýþlardýr.
Bu olgu-tehlikeli olduðu kadar,
Kosova toplumu için o kadar da
korkunçtur, çünkü adaletin sunul-
duðu, savunulduðu ve gerçek-

Kosova'da hukuk sistemi ve mahkemelerin
bir bölümündeki bunalým



leþtiði bir yer olak adalet sarayýnda
çalýþacak kiþilerden söz edilmektedir.

Ceza hizmeti hakkýnda bilgi
verilmiyor

Bugün Kosova'da adalet, belirli bir sayý-
da seçilmeyen (þansýna hepsi deðil)
Kosova Meclisi önünde and içmeyenler
tarafýndan uygulanmaktadýr, bazýlarý
ise Sýrbistan'ýn küçük düþürücü siyaseti-
ni bile uygulamýþlardýr.  Tüm bunlar,
Kosova'da, etkilisiz, adaletsiz, profesy-
onel olmayan, baðýmlý ve bayaðý tek
taraflý mahkeme sistemine sahip
olmamýza neden olmuþtur.
>>>>
<<<<
Bu tür hakemlerle, Sýrbistan'ýn
Kosova'da hukuk sistemi kopacak
yerde, ömrü uzanmakatdýr.  Kosova
Mahkeme sistemi, ceza hizmetiyle de
sýký baðlýdýr.  Ki bu konu hakkýnda
kamuoyuna, cezaevlerdeki iþlevlilik,
orada çalýþanlarýn sayýsý ve strük-
türü, iþçilerin çalýþma koþullarý, ceza
evi çeþitleri, eðitim-ýslah sistemi,
cezalananlarýn sayýsý, cezaevlerinde
yaþam koþullarý vs. hiçbir bilgi ver-
ilmemektedir.
Mitroviça cezaevinde, hiçbir ceza sub-
ayýnýn olmadýðý ve administrasyonda
hiçbir Arnavut iþçinin çalýþmadýðý bil-
inmektedir.  Kuzey Kosova hukuk sis-
temi ise (Mitroviça, Zveçan, Leposaviç,
Zubin Potok) hala Kosova Mahkeme
sistemine entegre olmamýþtýr.
Bundan baþka, terör, kýþkýrtma,
hýrsýzlýk, cinayet, eziyet, Arnavutlara
zulüm eden askeri-polis-millitan Sýrp
güçlerine karþý, 1999 yýlýnýn Eylül,
Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýnda,
Mitroviça kenttaþlarý tarafýndan
Fransa Zabýtasý'na sunulan 8.620 suç
bildirisinin kaderi hala bilinmemektedir.
Allahaþkýna, adalet bu mudur?  Tüm
bunlar, vatandaþlarýn mal-mülk ve
diðer haklarýna aðýr darbelerdir.
Dolayýsýyla þu soru ortaya çýkýyor:
hiç atanmamýþ, onursuz ve ortam-
larýnda hiçbir otoritesi olmayan, pro-
fesyonel olmayan, rüþfet yiyen,
sadece gelir peþinde olan bazý
avukatlarla baðlanmýþ hakemlerle,
Kosova Mahkemesi, adaleti uygulaya-
bilir mi?

Depremden hasar gören
belediyeler, Kosova 
Meclisi'nden ek yardým
gördüler

6Kasým tarihli Meclis oturumunda milletvekili Fatmir
Recepi milletvekillere, geçen yýl depremden sonra bu
Meclis tarafýndan Gilan, Kameniça ve Vitiya yörelerine

yardýmýn sunulmasý konusunda alýnan kararýn gerçek-
leþtiðini bildirdi.  O, olaðanüstü etkinlikleri ve katýlarý
dolayýsýyla Meclis Baþkaný'na ve belirli bakanlýða, söz
konusu araçlarýn, en sonunda en çok hasar görmüþ olan
enstitüsyonlar, yurttaþlar ve ailelere ulaþmasýna yardýmcý
olduklarýndan dolayý teþekkürlerini belirtti.
Ben ve bu Meclis'in söz konusu yöreden gelen milletvekilleri,
gelecek cumartesi günü, adý geçen üç belediyenin yönetici-
leriyle bir toplantý düzenleyerek, bu araçlarýn, gerçekten
gerektiði gibi kullanýlmasý ve enstitüsyonlarýn yenilenmesi ve
ayný zamanda bu Meclis'in kararlaþtýrmýþ olduðu ailelere
ulaþtýrýlmasý yönünde görüþmelerde bulunacaðýz.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, bunun iyi bir haber

Gilan



Nafiye GAÞ

Kosova'daki geçen seçim
sisteminin hem iyi, hem de
kötü yanlarý vardý, çünkü

hiçbir temiz seçim modeli
demokratik bir toplumun sahip
olduðu tüm kriterileri ve ayný
zamanda ister cinsiyet, ister de
etnik guruplar için gereken
amaçlarý yerine getirebilecek
durumda deðildir, tek sözle
uygun temsili yapabilme gücü
yoktur.
Seçimlerin amacý, Hükümet ile
Hükümet strüktürlerinde, bir
ülkenin toplumunda mevcut olan
tüm elemanlarýn temsil edilme-
sidir, fakat bu temsil de yönetim
ile kararlarýn baþarýyla alýn-
masýnýn doðru proporsiyonu
esasýnca yapýlmalýdýr.

Kadýnlarýn tanýtýlmasýnda
yüzde 30'luk orana saygý

gösterilmeli
Savaþtan henüz çýkmýþ sayýlan
Kosova'nýn þimdiki durumunu ve
savaþ neticelerini gözönünde
bulundurarak, barýþýn saðlan-
masý yönünde uluslararasý
strüktürler, ilk sýrada AGIT, diðer
ülkelerin tecrübelerinden yararla-
narak Kosova'daki seçim sistem-
ini proporsiyonel sistem ile
kapalý listeler esasýnca sap-

tamýþtýr.  Bu sistemin iyi
tarafýný, Kosova Meclisi'nde
birçok politik gurubun temsil
edilmesi oluþturmaktadýr.
Meclise ait olan toplam 14 parti
ile politik gurubunda 120 mil-
letvekili bulunmaktadýr.  Bunun
dýþýnda, Arnavutlar hariç, çeþitli
ulusal mensubiyeti temsil eden
toplam 7 politik partiden oluþan
uluslar ile çeþitli topluluklar temsil
edilmiþtir.
Kosova'daki proporsiyonel siste-
mi, demokrasi sistemin inþa
edilmesinin daha baþýnda
varolan gereksinmelerin yönetimi
ve belirli politik stabilliðin saðlan-
masý yönünde, bir parti konsen-
zusun þart koþtuðu faydalý politik
barýþý da saðlamýþtýr.  Bu esas
üzere Kosova Hükümeti ve þu
anda Kosova'da etkinlikte bulu-
nan tüm diðer enstitüler kurul-
muþtur.  Üç yýl süren bu yöne-
timde klasik pozisyonumuz
olmadýðý için kararlarýn alýn-
masý doðrultusunda politik
baskýlarla da karþýlaþmýþ
deðiliz.
Proporsiyonel olmasýna raðmen,
Kosova'daki seçim sistemi, bu
gibi temiz sistemin zayýflýklarýný
ortadan kaldýran daha bazý
koþullarla kapsanmýþtýr.
Örneðin: seçimler sýrasýnda
kadýnlara yüzde 30 oranlýk hak
verilmiþtir.  Bunun dýþýnda, diðer
uluslar sýralarýndan Kosova
Meclisi'nde 20 milletvekilin yer

burada yüzde 10'u Sýrp halkýna
mensup kiþiler oluþturmaktadýr.
Ayný zamanda, Kosova Anayasa
Çerçevesi'yle, çeþitli topluluk-
larýn temsil edilmesinin saðlan-
masý amacýyla, organlarýn
seçilmesi doðrultusunda kilitsel
noktalar öngörülmüþtür, fakat bu
kilitsel noktalar kadýnlarýn temsil
edilmesini kapsamýþ deðildir,
böylece yönetici organlar sektör-
lerindeki kadýnlarýn sayýsý, ister
seçilen kadýnlarýn genel sek-
törüne, ister de toplumdaki
kadýnlarýn sektörüne uygun
deðildir.
Kosova'da, ister lokal, ister
merkezi seviyedeki seçim strük-
türlerinde kadýnlarýn temsil
edilmesi garantili biçimlerden biri
olmalýdýr, demek oluyor ki
serbest seçimlerde kadýnlarýn
bu oraný aþamýyacaðý demek
deðildir.  Ben ileride de kadýn-
larýn temsil edilmesinde önemli
noktayý oluþturan bu yüzde
30'luk oranýn ayný kalmasý
taraftarýyým ve bir þekilde bu,
kadýnlarýn yönetici organlarda
da temsil edilmesini garanti
etmelidir.  Örneðin: eðer bir parti
3 Bakanlýk yerine sahip çýkarsa,
o zaman bu yerlerden biri bir
bayanla tamamlanmalýdýr.

Ýdeal þekil bulunmalý
Geçmiþten aktarýlan sayýsýz
koþullar, geleneksel çalýþmalarda
kadýnlarýn seferber olmasý ve

Kosova’ da seçim sistemi
Reformu ve kadýnýn duru-

Kosova Anayasa Çerçevesi'yle, çeþitli topluluklarýn
temsil edilmesinin saðlanmasý amacýyla, organlarýn

seçilmesi doðrultusunda kilitsel noktalar
öngörülmüþtür, fakat bu kilitsel noktalar kadýnlarýn

temsil edilmesini kapsamýþ deðildir, böylece yönetici
organlar sektörlerindeki kadýnlarýn sayýsý, ister

seçilen kadýnlarýn genel sektörüne, ister de toplum-



Kosova'daki kadýnlarýmýz erkek-
lerle eþit haka sahip deðildirler.  Bu
durum eðitim ile iþbulma
seviyesinde de aynýdýr.  Her
toplumda olduðu gibi, Kosova'da
da kadýn nüfusun yarýsýný oluþ-
turmaktadýr, fakat iþbulma oraný
hala düþüktür, daha doðrusu
yüzde 25'ten daha azdýr.  
Bununla birlikte yüksek öðrenim
görme seviyesi de oldukça düþük-
tür.  Bunun için de kadýnlarýn tem-
sil edilmesinin kaliteye zarar

dikkatli olmalýyýz. 
>>>>

<<<<
Eðer belirli kalifiye ile yeteneklere
sahipsek, devamlý olarak sefer-
ber olma olanaklarýmýz varsa ve
eðer her açýdan politik ile diðer
alanlarda katkýda bulunabilirsek,
o zaman biz sayýyý deðil, sun-
abileceðimiz katkýyý gözönünde
bulundurmalýyýz ve ayný
zamanda erkeklerle birlikte sefer-
ber olmak ve temsil edilmeliyiz.

deðildir, çünkü her seviyedeki
seçim strüktürlerinde sayý
bakýmýndan kadýnlarýn temsil
edilmesi oran açýsýndan
oldukça düþüktür, fakat
gereksinim duyulan yerlerde
birkaç dil bilen, politik ile devlet
iþleriyle uðraþmak için istek ve
zamaný olan ve ayný zamanda
verilen görevleri baþarýyla yer-
ine getirebilecek yetenekli ve
eðitimli kadýnlar temsil edilme-
lidir.

Hükümetin iþbirliðiyle
birlikte Kosova
Meclisi, yasanýn

hazýrlanmasý ile onaylanmasý
sürecinde, Avrupa
yasacýlýðýnýn standartlarýyla
uyumlu olarak çözümleri
sunma hakkýna sahiptir.  Bu
açýdan, esas amaçlardan birini,
insan haklarý ile azýnlýklar
haklarýnýn saðlanmasýna
iliþkin olan standartlarýn yer-
ine getirilmesi de teþkil etmek-
tedir.  Ayný zamanda bu,
herþeyin ortakça süreçte
bulunmasý için Kosova'nýn
þimdiye kadar harcamýþ
olduðu çabalarý çerçevesinde
oldukça önemli olan faktörler-
den birini de oluþturmaktadýr
ve sadece bu þekilde vatan-
daþlar kendisini kendi
ülkesinde gibi hissedebilir.
Böylece, baðýmsýzlýðý kurma
çabasýnda bulunan
Kosova'nýn amacý Avrupa'nýn
bir parçasý olmasýdýr.
Bu sözler, Kosova Meclisi
Baþkanlýk Kurulu üyesi
Fatmir Sejdiu'nun, ECMI
(Azýnlýklar Konusu'na ait
Avrupa Merkezi) Müdürü
sayýn Mark Welleri ve
sözkonusu büro þefi Robert

Cuis ile yaptýðý görüþme
sýrasýnda ortaya atýlan esas
saptamalardan bazýlarýydý.
Bu görüþmenin esas konusunu,
Yasa Tasarýsý'nýn hazýrlan-
masýndan baþlayarak
yasacýlýk alanýnda sözkonusu
merkezin yardýmda bulu-
nacaðý oluþturmaktaydý.
Bununla ilgili Sayýn Mark
Weller, Meclis organlarýndan
geçecek olan yasacýlýðýn
bütünlüklü sürecinde daimi
yardýmda bulunacaðýna söz
verdi.
Sayýn Mark Weller ile
görüþmede bulunan Fatmir
Sejdiu, zamanla uyumlu
olmayan bazý þeylerin ortadan
kaldýrýlmasý amacýyla,
Anayasa Çerçevesi'nin tamam-
lanmasý sürecinden de bahset-
ti.
Yetkilerin yerli enstitülere
aktarýlmasý gerekliliðine
deðinirken, Sayýn Sejdiu,
yetkilerin aktarýlmasýnýn
görevlerin sorumlulukla yerine
getirilmesi alanýný
saðladýðýný belirtip, þimdiye
kadar bu alanda uluslararasý
faktör tarafýndan bazý kuþku-
larýn mevcut olduðunu da vur-
guladý.

AMERÝKA RESMÝ KÝÞÝLERÝN,
KOSOVA'DA KAYIP KÝÞÝLER KOMÝSY-
ONU TEMSÝLCÝLERÝYLE TOPLANTISI

Zorluklarýn nedeni yetkilerin
yetersizliðinden kay-
naklanýyor

Kosova Meclisi'nin Kayýp Kiþilere ait
Komisyonu Baþkaný Flora Brovina
ve Kosova Hükümet'inde Kayýp

Kiþilere ait Komisyonu Baþkaný Habit
Hajredinaj, Demokrasileþme ve
Yardýmsever Konularýna ait Daire'ye baðlý
Amerika'nýn Steyd Departamenti temsilcisi
Ireneo Bong Miquiabas ve kayýp kiþiler
sorunuyla uðraþacak olan Amerika
Dairesine baðlý politik resmi kiþisi David A.
Holms ile görüþtüler.
Bu münasebetle, Amerika'nýn resmi kiþileri ,
Kosova aileleri tarafýndan dört yýldan bu
yana Sýrp devlet güçleri tarafýndan zoraki
kaçýrýlan ve kayýp kiþilerle ilgili konular
hakkýnda bilgi edindiler.  Bütün süreçlerin
uygulanmasýndan sonra, kimliklerin çok
yavaþ saptanmasý ve öldürülenlerin
cenazelerinin geri çevrilmesi, çözümlenmesi
gereken çok acý verici bir sorundur.
Yetkilerin olmayýþý yüzünden bu iki
komisyonun karþýlaþtýklarý zorluklar vur-
gulandý.  UNMIK'in kayýp kiþilere ait
Dairesi, bizim enstitüsyonlarýmýz partnör
kimliðinde bile olmadan, bu konu ile ilgili
bütün yetkilere sahiptir.
Amerika'nýn remi kiþileri, Priþtine ve
Belgrad arasýndaki görüþmelerin, kayýp
kiþilerin kimliklerinin belirlenmesine olumlu
etkide bulunabilir.  Bu toplantýda evsahibi,
bu çok zor bir konunun çözümlenmesi

Fatmir Sejdiu, ECMI Müdürü
Mark Weller'i kabul etti

Yasanýn hazýrlanmasý ile onaylanmasý
sürecinde Kosova'nýn, Avrupa yasacýlýðýnýn

standartlarýyla uyumlu olarak çözümleri sunma



Hükümetin, Kosova ile SKD Birliði arasýnda
olasýl görüþmeler üstüne tutumun Meclis
tarafýndan alýnmasýna dair önerisiyle ilgili

olarak Kosova Baþbakaný Bajram Rexhepi þunlarý
dedi:  "UNMIK'in önceki þefi þtayner tarafýndan ilan
edilen ve yetkili uluslararasý enstitüsyonlar tarafýn-
dan desteklenen sekiz standardtan birisi olan
Sýrbistan ile diyalogu, Kosova Hükümeti hiçbir
zaman küçümsememiþ ve de abartmamýþtýr.  Bu
konu, diyalogun meydana gelmesi durumunda,
daha hazýr olmamýz amacýyla birkaç defa
Hükümette gündeme getirilmiþtir.

Hükümet'e daha çok yetki verilmelidir
Kosova vatandaþlarýnýn real beklentileri ve diyalo-
gun da kapsandýðý öngörülen standardlarýn yerine
getirilmesi yönünde, iþlevliliðinin artmasý ve daha
etkili olabilmesi için Hükümet'e daha büyük yetkinin
verilmesini haklý olarak istedik.  Bu açýdan,
þimdiye kadar UNMIK'in buna hazýr olduðunu
görmedik, diye vurguladý Rexhepi.
Konuþmasýnýn devamýnda o katýlýmcýlara, yeni
gözlemci Harri Holkeri'nin gelmesiyle, 26 Aðustos
2003 tarihinde, diðer bakanlýklarýn oluþturulmasý
yönünde ilk adým olarak Hükümet'te bazý
dairelerin kurulmasý için asgari istemlerini yazýlý
olarak sunduðunu bildirdi.  Ancak, bunu ciddi olarak
görüþeceðine dair þifai söz vermekten baþka, bun-
dan iki aylýk bir beklemeden sonra, hala ayan bir
cevabýn gelmediðini vurguladý.
Bu arada Sýrbistan Meclisi ve SKD Birliði
Parlamentosu, Kosova'yý hukuk açýdan
Sýrbistan'ýn bir bölümü olarak tanýyan Anayasa
buyruðunu kabul ettiler, buysa 1244. Rezolüsyona
saygýsýzlýktýr!?  Yetkili uluslararsý enstitüsyon-

larýn buna tepkisi, Sýrbistan ve Kosova'nýn 1244.
Rezolüsyonu'na etkisi olmayacaktýr þeklinde
olmak üzere genelde olduðu gibi, soluk ve hafifti.
Bu kýsaca, hatta öyle denilen pratik konulardan söz
edilince bile, Sýrbistan'la herhangi bir görüþme için
aþýnmaz bir engeli oluþturmaktadýr.
Kosova'nýn yeni gözlemcisinin listesinde, iktisa-
dinin kalkýndýrýlmasý, uluslararsý finansi
enstitüsyonlarýndan borçlarýn alýnmasý için yol-
larýn bulunmasý ve yeni iþyerlerinin açýlmasý ile
ilgili olanaklar; azýnlýk topluluklarýn entegrasyonu;
polis hizmeti ve yargýtaylarýn daha da etkinleþtir-
ilmesi; düzen ve yasallýða saygý; öðretmen ve
saðlýk iþçilerinin, emeklilerin, malüllerin gibi bazý
sosyal kategorileri için en elveriþli çözüm yol-
larýnýn bulunmasý yönünde ortak emeðin sunul-
masý gibi Kosova'nýn karþýlaþtýðý güncel sorun-
larýnýn bulunacaðýný haklý olarak bekledik.
Ancak, þaþkýnlýðýmýza raðmen, onun bütün ener-
jisi, yetkili uluslararsý enstitüsyonlarýn desteði ile
Sýrbistan'la diyaloga yöneliktir.  Yerli enstirüsyon-
lardan söz edilince, her þekliyle, her zaman ve her
yöntem ile onlarýn katýlacaðýnýn kendiliðinden
normal olduðuna dair bir düþünce vardý.
Bu arada Sýrbistan, görüþmelerde taraf olarak, son
iki-üç yýldýr yýpratýcý etkinliðiyle bilinen Sýrbistan
Asbaþkaný Nebojša Covic olmak üzere
Koordinasyon merklezini saptamýþtý, Kosova dele-
gasyonunu ise özel temsilci yönetmeliydi.  Bununla
sadece Hakerup-Covic sözleþmesi geçerli sayýlýp,
ancak görüþmeler "Hayrenki - group" yüksek çalýþ-
ma grubunun görüþmelerine benzemiþ olurdu.
Özellikle yeni UNMIK þefinin geliþinden sonra,
paralel Sýrp Enstitüsyonlarý'nýn kaldýrýlacaðýna
dair daha önceden de verilen sözlere inanmýþtýk.
Maalesef, eðitim, saðlýk, yönetim, ulaþým ve
telekomunikasyon alanlarýnda ya da bütün Kosova
yöresinde aktarýlan diðer yetkiler açýsýndan
yekvücutlu yönetimin gerçekleþmesi yönünde,
yapýlmasý gerekenler þimdiye kadar yerinden
kýmýldamamýþtýr.
Tüm bunlar ve diðer þeyler Hükümet için, kendi
baþýna karar almakta zorlanmasýna neden oldu.
28 þubat 2002 tarihinde yapýlan Anlaþma sonucu
olan Koalisyon hükümeti, vatandaþlarýna, politik
öznelere ve Meclise karþý kendisine düþen sorum-
luluklarýný bilerek, 27 Eylül 2003 yýlýnda düzenle-
nen 70. oturumunda, bu konuda tartýþtý ve diyalog
konusunda, gerekli açýklamalarda bulunmakla

Hükümet, Sýrbistan ile diyalogun öne-
mini ne küçümsemiþ ne de abart-

Bulunduðumuz yýlýn 2 Ekim tarihli oturumun
baþlangýcýnda Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
gündem sýrasýnýn saptanmasýyla ilgili yoðun ve
yapýcý görüþmeler hakkýnda milletvekilleri bilgilendir-
di.  Yaný sýra o, birisi Sn. Solana'dan, diðeri ise Temas
Grubu'ndan olmak üzere iki mektup aldýðýný söyledi.
Her iki mektubun içeriðinin hemen hemen ayný
olduðunu ve Kosova Enstitüsyonlarý temsilcilerinin
sorumlu davranmalarý için çaðrýnýn yer aldýðýný,
dolayýsýyla, daha Haziran ayýnda düzenlenen Selanik
Zirve toplantýsýnda, Priþtine ile Belgrad arasýnda
görüþmelerin baþlamasýna dair görevin sap-



kendi katýkýsýný sunmasý amacýyla tüm bakan-
larýyla Hükümet'in de katýlýmý ile, Meclis'in politik
karar almasý konusunda anlaþtý ve bu karar
Kosova Meclisi'ne sunuldu.
Selanik Zirve oturumunda, Sn. þtayner'in önerilen
noktalarýndan sadece þunlar kabul edildi:  mülteci-
lerin geri dönmesi, kayýp kiþiler, energetik, ulaþým
ve telekomunikasyon.  Bu noktalardan ikisi- mülte-
cilerin geri dönmesi ve kayýp kiþiler, sadece
UNMIK yetkisindedir, energetik ve ulaþým ise yerli
enstitüsyonlar ve UNMIK 'in karma sorumluluklarý-
na düþmektedir.
Baþbakanýn konuþmasý ve açýklamalarýndan
sonra Sn. Nexhat Daci, katýlýmcýlara, UNMIK
Delegasyonu'nu Harri Hokeri'nin, Kosova
Enstirüsyonlarý'ný ise, kendilerinin anlaþma üzere
saptayacaklarý delegasyonun yöneteceðine dair
kararýn alýndýðýný bildiren açýklamanýn geldiðini
söyledi.

Politik sorumluluðumuzun gerektirdiði
seviyeye uygun davranmalýyýz

Kosova Meclisi'nde LDK Partisi Gurup þefi Sabri
Hamiti, bu salonda iki hafta önce de konuþmuþ
olduðumuz bir konu hakkýnda Kosova
Baþbakaný'nýn konuþmasýna tanýk olduðumuzu
söyledi.  Öyleki, iki hafta önce söylediklerimize yeni
bir þey eklemeye gereðin olmadýðýný ileri sürdü,
çünkü, Baþbakan'ýn konuþmasýndaki birçok nok-
talar, iki hafta önce burada konuþulanlarýn ortaya
atýlmasýna benzemektedir.  Bu açýdan, bulun-
duðumuz politik durum ile ilgili iç uzlaþmanýn var
olduðunu görüyoruz.
Diðer taraftan, bugün Meclis'ten ne istendiði
anlaþýlmýyan konuþmasýný dinledik.  Diyalog
olanaðý ile ilgili ikircimlikten baþka, onun istemini
tamamýyla anlamadým.
Selanik'te AB'nin Zirve toplantýsýndan bu yana
Kosova Enstitüsyonlarý temsilcilerinin, komþusu
olarak SKD Birliði'nin de katýlýmýyla, komþularla
diyalog için hazýr olduklarýný açýkça beyan ettik-
lerinin ayan olmasý gerekir.  Ikincisi, Kosova'nýn
Enstitüsyonlarý ve yetkili politik partilerinin temsilci-
leri, uluslararsý politik yetkilileri ile görüþtükleri her
fýrsatta, her zaman ayan olarak bu diyalog taraftarý
olduklarýný ileri sürmüþlerdir.  Bu bellidir ve bana
olduðu gibi herkese ayandýr.
Politik ve yönetici sorumluluðumuzun gerektirdiði
seviyeye uygun davranmamýzý isterdim ve yüksek
politik yönetici görevinde bulunanlarýn, politik ikiyü-
zlülüðü ellerinden geldiði kadar ortadan kaldýr-
malarýný ve enstitüsyonel yöntemiyle kurulmuþ olan
politik tutumlarý, kapanýk kapýlar ardýnda, yani dört
göz arasýnda olduðu gibi, seçmenler önünde olmak
üzere aleni temaslar süresinde de savunmalýdýrlar.

muzu göz önümüzde bulundurursak, hatta ideal
toplumsal düzenlerde bile sorumlu kiþiler için bunun
gerekli olduðunu düþünüyorum.
Bizim Meclisi'mizin, özellikle politik açýdan diyaloga
karþý gelmek için hiçbir nedeni yok.  Ancak
Meclisi'miz, þtayner tarafýndan dile getirilen ve
Kosova'daki ve Kosova dýþýndaki diðer ulus-
lararasý enstitüsyonlar tarafýndan desteklenen
diyalog, standardlardan biri ise, diyalogun da kendi
standardlarýnýn var olduðunu bilecek kadar olgun-
dur.
Bu diyalogun, hazýrlýk standardlarý var mý?  Bana
göre yok.  Bir, önerilen konulardan söz edilince,
onlardan ikisi hakkýnda asla tartýþmamak gerekir,
çünkü savaþta kayýp kiþiler hakkýnda sorumluluk
sorunu, imzalayan tüm devletler için geçerli olan
uluslararasý anlaþmalarla onaylanmýþ ve onlara
saygý göstermek ve uygulamak gerekir.  Iki, öner-
ilen diðer konular kýsmendir ve þimdi buna,
UNMIK-Kosova Hükümeti (ki buna önceden iki
kafalý hükümet demiþtim) arasýnda sorumlulukla
ilgili sorun baðlanmaktadýr, bu, Hükümete
tamamýyla býrakamýyacaðýmýz sorumluluktur,
ancak bunu UNMIK de ona saðlayamaz.  Demek
oluyor ki, yarý yarýya ayrýlan sorundan söz
edilmektedir.  Bu, olasýl somut sorunlar konusunda
diyalog baþlamazdan önce Hükümet ile UNMIK
arasýnda sýký sözleþmeyle çözümlenebilir.
Sonunda:  Diyaloga katýlanlarýn ayný masada
oturduklarýnýn gözükmesi ve ortak resim çekmek
için diyalog gerekiyorsa, ben bunu yararsýz ve
oyun olarak sayýyorum.  Kosova toplumunun,
vatandaþlarýn sorunlarý hakkýnda gereksinme
varsa, o zaman diyalog muhakkak ki gereklidir.
Ancak, bu vatandaþlarýn politik geleceðine zarar
veriyorsa, Kosova'da yerine getirilebilecek hiçbir
somut vatandaþ çýkarý yoktur, diye vurguladý
Hamiti.

Uluslararsý topluluk, anayasal saldýrý
denemelerinde bulunurken Sýrbistan'ý
engellemek için somut enstitüsyonel

etkinliklerde bulunmamýþtýr.
Arsim Bayrami, bugün tartýþmakta olduðumuz
konunun, en önemli politik konulardan biri olduðunu
ve dolayýsýyla bizden, otoritemizi belli edecek çok
büyük bir sorumluluk istenmektedir.  Bilindiði gibi
kendi enstitüsyonlarý önünde düþüncesini ortaya
atmýþtýr, o her zaman Sýrbistan'da dahil olmak
üzere yöredeki bütün ülkelerle, iyi komþu iliþkiler
siyasetini desteklemiþtir.
Ancak, bilindiði gibi, Kosova 1244
Rezolüsyonu'nun uygulanmasýnda ve Kosova'nýn
nihayi statüsünün hazýrlanmasý yolunda çok
yavaþ yürümektedir, Kosova'nýn nihayi statüsünün



için bir politik çözüm yolunu kolaylaþtýrmak için bu
UNMIK ve BM'in en önemli görevlerinden biridir.
Kosova'ya yetkileri ve sorumluluklarý çok yavaþ
aktarýldýðý bu koþullar altýnda da özyönetim için
yetenekli olduðunu tasdýklamasý için, Kosova'dan,
çok olumsuz ve iki nedenden dolayý eþit haksýz
koþullarda, Sýrbistan'la bir sürece girmesi isteniyor:
Bir, Sýrbistan'nýn, Kosova'ya karþý saldýrgan
devlet siyasetini sergilemiþ, Anayasa akidleri
sayesiyle Anayasa saldýrganlýðýný yapmýþ ve
yapmaya çalýþmýþtýr.  Ikincisi, Kosova'nýn, yetki-
leri olmadan ve bana göre tam anlamýyla haklý
olmayan bir temsilcilikle, son derece haksýz bir
pozisyona gitmektedir.
Diðer yandan, standardlardan biri olarak Belgrad'la
görüþmelerin olmasýný saptayan uluslararasý toplu-
luk, bana göre, Kosova'nýn hukuki-politik benliðinin
kurulmasýný çok yavaþ hazýrlamýþtýr;  1244
Rezolüsyonu çok yavaþ uyguluyor ve bu rezolüsy-
onun uygulanmasýnýn, beþinci yýlýna girmekteyiz,
aslýnda kendi benliðimizi belirtme hakkýna sahip
olmadan bunu yapýyoruz.  Diðer yandan uluslararasý
topluluk, geçen gün Sn. þtayner'den iþittiðimiz sözlü
bildirilerden baþka, Sýrbistan'ýn Anayasa
saldýrýlarýný engellemek için somut enstitüsyonel
önlemeleri almamýþ ve Kosova hakkýndaki bu
saldýrýlarý geçersiz saymak ve daha geç bir safhada
Kosova statüsünün demokratik çözümünün saðlan-
masýna yardýmcý olmasý için herhangibir önemli
adým atmamýþtýr.
Bu açýdan Kosova'nýn, bu görüþmeler için hazýr olup
olmadýðýna real olarak bakmamýz gerektiðini
düþünüyorum.

Dragiša Krstovi}, Kosova Meclisi'nde "Povratak"
(Dönüþ) Gurubu þefi, bu sorunlarý çözmemiz ve
Kosova'daki durumu düzeltmemiz yönünde, ulus-
lararsý misyonun yardýmýyla þimdiye kadar sun-
duðumuz çabalarla, bizi memnun edecek sonuçlarý
elde etmeye yetmediðini vurguladý.  Bundan
dolayý, benim düþünceme göre, Sýrbistan ile
Karadað Birliði ve Kosova Geçici Özyönetim
Enstitüsyonlarý arasýnda görüþmelerin, bu sorun-
larýn çözümlenmesi ve Kosova ile Metohiya'nýn,
daha güzel bir geleceðe doðru adým atmasý, tüm
insanlar için rahat ve güvenli bir yaþam için
koþullarýn saðlanýlmasý, geçmiþi bizden çok uzak-
larda býrakmamýz ve her konuda katýlýmcý
olmamýz.  Avrupa ile dünyanýn uygar halk ile
toplumlarýna katýlmamýz gerektiðini düþünüyorum.
Bunu ne kadar daha erkenden anlarsak, geçmiþi ve
bugünü de daha çabuk ardýmýzda býrakýr ve daha
güzel ve güvenli geleceðe adým atmýþ oluruz.
Bundan dolayý, tüm bunlar hakkýnda görüþmelerin
de yerini hiçbir þeyin tutamýyacaðýný ve bu
görüþmelerin, bu yörenin geleceðe adým atmasý

Eðer bu þansý kaçýrmýþ olursak, Sýrbistan ile
Karadað Birliði ile Kosova Geçici Özyönetim
Enstitüsyonlarý arasýndaki görüþmelere bizim
yanaþýmýmýz farklý olursa, bu görüþmelere yanlýþ
yön vermiþ olursak, ki bunu sorumsuz siyasetçiler
yapabilirler de, o zaman, zor olan bugünümüz çok
daha uzun, geleceðimiz ise devamlý uzak kalacaktýr.
"Povratak" (Dönüþ) Koalisyonu milletvekiller grubu,
görüþmelerin baþlamasý yönünde ýstrar eden
uluslararasý topluluðun çabalarýný selamlýyor ve
yaþamakta olduðumuz duruma kýyasen büyük bir
dönüþümde bulunmamýz için bunun bir fýrsat

olduðunu düþünmektedir ve dolayýsýyla, tam ve
samimi görüþmelerin, Kosova'daki bütün topluluk-
larýn, özellikle ise Arnavut ile Sýrp topluluðunun
yakýnlaþmasý ve barýþmasýna sebep olabileceði-
ni düþünmektedir.
Bundan dolayý, burada ortaya atýlan bazý tutum-
larý anlamadýðýmý söylemek mecburiyetindeyim.
Bu yüzden maalesef bizim kaygýmýz gittikçe
büyümektedir, ancak biz, Kosova sorunlarýnýn
çözümlenmesi için bugün umudun olduðunu
düþünüyoruz.

Teknik görüþmeler herþeyden çok
improvizasyonu teþkil etmekte

Kosova Meclisi'nde AAK Parti Gurubu adýna
konuþan Ramush Haradinaj, teknik görüþmelerin
gerçekleþmesi doðrultusunda yapýlan hazýrlýk-
larýn, herþeyden çok teknik improvizasyonu teþkil
ettiðini belirtti.  Ilk sýrada, görüþmeleri nasýl baþlat-
acaðýmýzla ilgili aramýzdan hiç kimsenin ayrýntýlý
planý ya da þemasý yok.  Bunun neden improviza-
syonu teþkil ettiðiyle ilgili sadece bir örneði ortaya
atmaya çalýþacaðým? Sayýn Harri Holker ister
heyetin yöneticisi, ister de aracý olarak bir heyetle



lendi, kendisiyle tokalaþtýk ve bununla herþey sona
erdi"!
Bundan sonraki adresimiz neresi? Yapýlan konuþ-
malar hakkýnda bilgi edinmemiz amacýyla bundan
böyle kime baþvurmamýz gereklidir?
Bizler bu kürsüde de düþüncemizi ortaya attýk: bize
ciddi ve relevant uluslararasý aracý gerekmektedir;
ilk sembolik karþýlaþmadan sonra adresimizin
neresi olduðunu bilmemiz amacýyla, doðru adresin
belirlenmesini istiyoruz.  Sembolik olsa bile,
Amerika Hükümeti temsilcilerinin de yer almasýnýn
gerekli olduðunu belirttik.  Çünkü, Kosova'daki
savaþýn sona ermesi yönünde uluslararasý toplu-
luðu yönetenlerin bizim için neler yaptýklarý bil-
incinde olduðumuzu belirtmemiz amacýyla onlarý
davet etmeye görevliyiz.  Ayrýntýlarý açýklamadan,
böyle bir karþýlaþmada Kosova yurttaþlarýný, bu
durumda ise enstitüler liderlerini yönetmek iyi deðil,
ayný zamanda kimin kiminle konuþacaðýný sapta-
madan, görüþmelerle ilgili istemin þemasýz
Meclise gönderilmesi de doðru deðil.  Ayan
olmayan bu gibi görüþmeleri nasýl destekleyebili-
riz.
Bu görüþmeleri tam anlamýyla iprovizasyon eden
bir örneði daha ortaya atmak istiyorum: Sayýn Harri
Holker "task forsu", yani görüþmelerin baþarýyla
sürdürülmesi amacýyla, çalýþma gurubu ya da
ekibi kurduðunu belirtmekte.  Bu görüþmeleri kim-
ler yönetiyor? UNMIK mi, yoksa Kosova Hükümeti
mi? Eðer Kosova Hükümeti bu görüþmelere
katýlýyorsa, bu görüþmelere Baþkan ve Kosova
Baþbakaný'nýn katýlmasý ve karþý tarafla tokalaþ-
masý gerekiyorsa, o zaman onlarýn kendi "task
forsu" olmalýdýr.
Sayýn Harri Holkeri'nin görevi Kosova'daki ulus-
lararasý topluluk kapasitelerini güçlendirmek deðil,
onlarý azaltmak ve tüm sorumluluklarý yerli
enstitülere aktarmaktýr.  Bizler bu istemimizi daha
ilk günde ortaya attýk.  Sayýn Harri Holker'in
Belgratla yapýlmasý gereken teknik görüþmelere
öncelik verdiðini bilerek, yapýlmasý öngörülen
görüþmelerin gerçekleþmesini engellemek ve dur-
durmak istemedik ve bu þekilde Sayýn Holkeri'ye,
Kosova Enstitüleri ile Kosova Hükümeti kapa-
sitelerinin artýrýlmasý yönünde neler yaptýðý bil-
incinde olduðumuzu belirtmek istedik.
Ama Sayýn Holkeri bugüne kadar insanlarýmýz ve
enstitülerimize saygý göstermediði için, bizler de
bu görüþmelerin gerçekleþmesine "evet" diye-
meyiz.  Demek oluyor ki, tamamýyla bir
improvizasyon yaþandý!
Diðer bir örnek alalým: neden Kosova'da Kamu
Güvenlik Bakanlýðý ve Adliye Bakanlýðý'nýn
kurulmasýna izin verilmiyor, oysa bilinen bir
gerçektir ki, çeþitli ülkelerin bölgeleri, ister feder-
al, ister de diðerleri Kamu Güvenlik Bakanlýðý'na

tekniksel olduðu için, o zaman Kosova'nýn bazý
önemli alanlarda yetenekleþmesi gereklidir.
Diðer yandan Savunma Bakanlýðý ile Diþiþleri
Bakanlýðý'nýn kurulmasý yönünde de þu ana
kadar hiçbir þeyin yapýlmamasý gerçekten çok
anlamsýz gibime geliyor.

Konuyla ilgili tartýþmalara katýlan Sadik Idrizi
ise, "Diðer Topluluklarýn", Priþtine ile Belgrad
arasýnda yapýlacak olan diyalogla ilgili Kosova
Meclisi'ndeki çoðunluðun tutumunu destekleye-
ceðini belirtti.  Eðer diyalog gerçekleþirse, diðer
topluluklar, kendi özel sorunlarý yüzünden katýl-
mayý istemekteler.

Ýç diyaloða gereksinim duymaktayýz
Xhavit Haliti'nin düþüncesine göre, bir bütünlük
olarak Kosova siyaseti, siyasetçiler, meclis guru-
plarý ve tüm diðer özneler komþu ülkelerle
diyaloðun yapýlmasýna karþý olmadýklarýný
birkaç kez ifade ettiler.  Fakat, komþu ülkelerle
demezden önce, bizim ne olduðumuzu ve o
görüþmelerde neyi temsil ettiðimizi bilmemiz
gereklidir.  Bunun için de bu açýdan son gün-
lerde bizde mevcut olmayan, oysa Sýrbistan'da
örgütlü tartýþma haline dönüþen konuyla ilgili
birkaç soru sormak istiyorum.  Ayný zamanda bu
gibi koþullar altýnda görüþmelere katýlýp katýl-
mayacaðýmýzla ilgili kendi düþüncemi ortaya
atmak istiyorum.
þimdiye kadar Sýrbistan'ýn tüm resmi temsilci-
leri, komþu ülkeyle deðil, "Özerk Bölgemizle"
kelimesini kullanarak görüþmede bulunacak-
larýný ifade ettiler.  Oysa bizler her zaman
konuþmamýzda hep "komþu ülkelerle" kelimesini
kullandýk.
Tartýþmasýnýn devamýnda Sayýn Haliti þöyle
konuþtu: "Belgrad'a yolculuk yapabileceðimiz
gemileri yaktýk, ve her kim baþka türlü düþünüy-
orsa, hata yapmýþ demektir, bundan baþka eðer
herhangi bir kimse oraya dönebilmesi için gemi
kurmayý düþünüyorsa, o da hatalýdýr, boðula-
bileceðini gözönünde bulundurmalýdýr.  Bundan
ötürü de uluslararasý topluluk, Sýrbistan ve mil-
letvekilli olarak bizler, Kosova olarak Sýrbistan'la
barýþçýl bir anlaþmanýn imzalanmasýný ve
bunu yaparken Sýrbistan'ýn Kosova sýnýrýndan
kendi silahlý güçlerini çekmesini istemeliyiz.
Eðer bunlarýn hepsi gerçekleþmezse, o zaman
Kosova ile Sýrbistan arasýndaki barýþçýl anlaþ-
ma sadece formalite olarak sayýlýr.

Toplantýnýn devamýnda konuþmada bulunan



Kosova Meclisi'nin 9 Ekim tar-
ihli toplantýsýnda, Kosova
Meclisi Geçici Yönetmeliði

üstüne deðiþtirgelerin sunulmasý
ile ilgili yasama, yargýtay ve
Anayasa Çerçevsi konularýna ait
Komisyon'un önergelerinin
görüþülmesi dolayýsýyla söz alan
Arsim Bayrami, uzun zamandan
beri bu mecliste, hangi yönetmelik
ile çalýþýldýðýnu sorduðunu,
ancak buna hiçbir zaman cevap
verilmediðini ileri sürdü.
Aslýnda biz daha geçen yýl Kosova
Meclisi Yönetmeliði'ni kabul ettik ve
bana göre onun yürürlüðe
girmesinin devamlý ertelenmesi
özürlü deðildir diye düþünüyorum.
Bu arada, UNMIK'in hukuk dairesi,
bazý uyarýlarda bulunmuþ ve bazý
çözüm yollarýnýn, Meclis yetkilerini
aþtýðýný ve Anayasa Çerçevesi'yle
çeliþkili olduðunu saptayan bazý
uyarýlarda bulundu.
Yasama konularýna ait Komisyon,
bu uyarýlarý kabul etmiþ,
görüþmüþ ve hakkýnda tartýþmalar
yürütmüþtür ve onlardan
bazýlarýnýn, kabul edilmesi gerek-
tiðini saptadý.  Çünkü Anayasa
Çerçevesi'nde uygun deðiþmeleri
yapmasak, Yönetmelikteki bazý
konularý asla aþamayýz.
Aynýca, "Povratak" (Dönüþ)
Koalisyonu'nun bir malzemesi
daðýtýldý, ki böylece deðiþtirgeler
üstüne deðiþtirgelerin sunulmasý
pratiði devam ediyor, buysa iyi bir
pratik deðildir.  Komisyon, tüm bun-
larýn anlamsýz olduðunu ileri sürdü
ve komisyon çalýþmalarý
süresinde de bu kaygýlarýn ortaya
atýldýðý ve bu çalýþmalara
"Povratak" (Dçnüþ) Koalisyon'un
her iki temsilcisinin katýldýðýný ve
düþüncelerini ortaya attýklarýný
vurguladý.  Bu uyarýlardan
bazýlarý, kabul edilmiþtir, öyleki
bunlar hakkýnda konuþmanýn
anlamsýz olduðunu düþünüyorum.
Özellikle, þimdi Yönetmelik konusu

ortaya atýlamaz, çünkü o daha
önce kabul edilmiþti.  Biz, sadece
UNMIK tarafýndan atlan uyarýlar
konusunda tartýþmalýyýz, diye vur-
guladý Bayrami.

Ýsrarlar geçerli sayýl-
mazsýn

Ortaya attýðýmýz önergelerin özetli
olmadýðýný , sadece bazý termi-
noloji deðiþmeler ve Anayasa
Çerçevesi'nin ýsrar ettiði meburen
deðiþmelerden söz edilmektedir
diye düþünüyoruz.
Bu Yönetmeliðin, bu uyarýlarla bir-
likte ertelemeden yürürlüðe
geçmesini istemekteyiz.
Yönetmeliðin, yasa olmadýðýný ve
yasama süreçleri safhasýndan
geçmediði, daha doðrusu üç
görüþün sürecine tabii tutul-
madýðýný unutmamamýz gerekir.
Bu, Kosova Meclisi'nin özel akididir
ve bugün Meclis'in bu raporu -
yönetmeliði kabul etmesi durumun-
da, aynýsýnýn daha bugün yürür-
lüðe girmiþ olarak bilinmesini istiy-
oruz.
Meclis Baþkanlýðý'ndan, erteleme-
den yeni Yönetmeliði ilan etmesini
ve bütün milletvekillere aynýlarýnýn
daðýtýlmasýný istiyoruz.
Aynýca, Kosova Meclisi'nin bütün
milletvekillerinin, milletvekillere özel
olan yeni kartlarla tedarik
edilmelerini istiyoruz.
Bütün milletvekillerin, Anayasa
Çerçevesi ve bu Yönetmelik ile
tanýnmýþ olan sýnýrlý dokunulma-
zlýðýn milletvekiller için geçerli
olmasý için dokunulmazlýk kart-
larýyla tedarik edilmelerini istiyoruz.
Baþkanlýktan, özellikle ise Meclis'in
Administratif Hizmeti'nden , bu
konunun ciddiye alýnmasýný istiy-
oruz.  Çünkü biz, vekilliðimizin yarý
yolunda bulunmamýza raðmen,
hala milletvekillik ya da dokunulma-
zlýk karnelerine sahip deðiliz.

Hydajet Hyseni, bu bizim "turbo"

sürecimizin göz alýcý olduðunu,
ancak bunun bazan karmaþýklýða
yol açtýðýný, tüm bunlarýn ise uzun
sürmesine, hatta yýllarca
baþýmýzýn dönmesine neden
olmaktadýr.  Örneðin:  Yönetmelikle
baþýmýza gelenler, bunu göster-
mektedir.
Bu Meclis'in göz önünde bulundur-
masý gereken benim bazý ilkesel
uyarýlarým var.  Biz Anayasa
Çerçevesi'ne göre yani, bu
enstitüsyonun kurulmasýndan
önce bildiðimiz gibi kabul edilen ve
ýsrarla kabul ettirilen bir evraka
göre çalýþmaktayýz.  Onun ýsrarla
kabul edildiðini, kurulduktan sonra
yetkilerin enstitüsyonlara aktarýl-
masý süreci de göstermeketdir.  Bu
süreci hiç olmassa þifai olarak iler-
leten ek açýklamalar da yapýldý.
Bize bugün, dün gece de, Kosova
Baþkanlýk Kurulu'nun, hiç olmassa
bir yere kadar komple edileceðine
dair söz verildi.  Ve düþünün ki, bu
süreci frenleyen, donduran ve hatta
bazý hareketleriyle geri çeviren
önerilerle karþýlaþmaktayýz.
Buna göre, bu önerileri dikkatla
görüþmemiz gerekmektedir, çünkü
bu Meclise herhangibir þeyin ýsrar-
la kabul ettirilmiþ olmasý, baþka bir
þey, bunu bir daha geçerli say-
mamýz baþka bir þeydir.
Bundan dolayý, 8.6 noktasýný
görüþüp aynýsýný yeniden for-
mülleþtirmeyi istiyorum, ancak bu
tarafsýz bir þekilde yapýlmalýdýr.
Yeniden formülleþtirmek, uygun
Anayasa hükümlerle uyumlu
olmalýdýr.  Bu, söylenenleri asla
zeddelememektedir, ama bu yüz-
den de yetkilerin aktarýlmasý
sürecinin ellerini de baðlamamak-
tadýr.  Düþünceme göre ayný for-
mulasyonun, 5. deðiþtirge için de
geçerli olmasý gerekir.  Benim
açýklamam, birincisi, Yönetmelik
ve belli kurallarla, bu ya da þu
etmenin yetkisinin açýklamasýný
yapmadýðýmýzý belirtmek istiyo-

Kosova Meclisi'nin
Yönetmenliði üstüne



rum.  Bundan çok, 5. deðiþtirge,
þeffaflýktan söz etmektedir ve bu
noktada, þeffaflýktan konuþulduðu
nokta hakkýnda, biz þimdi, ortaya
atýldýðý gibi, bunun yedek yetkiler
olup olmadýðýný açýklamada
bulunmamýz anlamsýzdýr, siz ise,
yedek yetkilerin ne demek
olduðunu düþünün.  Ben þimdi
Anayasa Çerçevesi'nin 5.5 nok-
tasýna dayanmaktayým, ki buna
göre olaðanüstü durumlarýn ve sivil
korunma hizmetler stratejisinin sap-
tanmasý ve uygulanmasý gibi,
olaðanüstü durumlar için hazýrlýk-
lar alanýnda, Kosova
Enstitüsyonlarý'na sorumluluklar da
saptanmakatdýr.  Yedek yetkilerden
konuþulduðu yerlerde þunlar vur-
gulanmaktadýr:  Sivil korunma ve
olaðanüstü durumlarla ilgili olay-
larýn sorumluluðu, özyönetim
enstitüsyonlarýndan yavaþ yavaþ
aktarýlacaktýr.  Bundan dolayý, bu
iki maddeden, Anayasa hüküm-
lerinin sýnýrlayýcý açýklama
olanaðýný ortadan kaldýrmak
gerekir.  Bu öneri, bu olanaðý
kaldýrdýðýný umuyorum.
2. deðiþtirge, 10. düzenleme ile ilgili
bir uyarýyý daha ortaya atmak istiy-
orum, o da dokunulmazlýða aittir.
Bu konunun þöyle tanýmlan-
masýný öneriyorum:  Bu dokunul-
mazlýk, yasayla yasaklanmýþ
davranýþlarý kapsamamaktadýr,
örneðin:  topluluklararasý, ýrklar,
dinler, cinsiyetler ve diðer toplumsal
grupasyonlar arasý þiddeti kýþkýrt-
mak gibi hareketler dokunulmazlýk
dýþýnda kalmalýdýr.  Açýklama ise
þöyledir:  buna müsade edersek,
bu bizim kiþisel suçunu yay-
dýðýmýz anlamýna gelir.  Bu hiçbir
yerde rastlanmayan bir þeydir.
Ikincisi, bu durumlarda dokunulma-
zlýk kaldýrýlmaktadýr, buysa þöyle
açýklanmaktadýr:  açýkça þiddeti
yaygýnlaþtýran davranýþlarý kap-
samamaktadýr.  Ancak, bununla
gizli etkinlik olanaðýna müsade
ediliyor, ya da sadece topluluk-
lararasý þiddet cezalandýrýlýrken,
dinlerarasý, cinsiyetler ve diðer
toplumsal grupasyonlar arasý þid-
detiler neden cezalandýrýlmasýn
ki.  Bundan dolayý, bu formülasy-
on, baþlangýçta zayýflýklara sahip-

gerçekten anlamsýzdýr.
Sonunda, benim son uyarým
þudur:  Genel Sekreterin Özel
Temsilcisi'ni, Meclis'in toplantýsýna
katýlýp katýlmamasýyla bizim
görevlendirmemizi Yönetmelik
görüþmez.  Bu, Anayasa ile düzene
koyulmaktadýr.  Biz ise, Özel
Temsilci, Meclis toplantýlarýna
katýlabilir, ancak bizim onu bununla
görevlendirmeye Yönetmelik ile
hakkýmýz olmadýðýný ileri sürebil-
iriz.  Burada, düzelti özelliðinde
olan çok sayýda uyarýlar var,
ancak onlar UNMIK uyarýlarýnýn
konusu deðildir.  Ben, 8.den 11'inci
deðiþtirge arasýndaki konularýn,
yapýlmasý gereken düzelti þek-
linde deðiþmeler paketi ile kapsan-

masýný öneriyorum.  Muhhakak
yapýlmasý gereken onlarca, hatta
yüzlerce uyarýnýn var olduðuna
inanmanýzý istiyorum.
Ljiljana Keni}: Ben Sn. Arsim
Bajrami'nin tutumuyla oydaþ
olamýyorum, aslýnda 23.09.2003
tarihinde, yani zamanýnda sun-
mamýza raðmen bizim
deðiþtirgelerimizin sürece neden
alýnmadýklarýný sormak istiyo-
rum.  Bana göre, hiç kimsenin,
bizim deðiþtirge önermemizi ve
sunmamýzý engellemeye hakký
yoktur.  Ve galiba bütün
Sekreterlið'in ve sonu sonunda
sizin de çalýþmalarýnýz üstüne
ciddi bir uyarýda bulunmamýz
gerekecektir.  Her nasýlsa, ben
bunun gelecek haftaya ertelen-
mesini ve bizim deðiþtirgelerimizin
de diðer milletvekiller önünde
olmasýný öneriyorum.

Çerçevesi'yle ve Kosova
Meclisi'nin çalýþmalarýyla ters
olmayan, birkaç ay önce
Yönetmeliði kabul etmiþtik.  Ben
komisyonun, UNMIK Hukuk
Dairesi tarafýndan gelen uyarýlara
cevap vermeye çalýþtýðýný anlýy-
orum, ancak, bir seferinde kabul
ettiðimiz ve geri dönemiyeceðimiz
için Yönetmeliðimizi deforme
etmesi yüzünden Komisyon'un bu
önerileri de kabul etmemiz gerek-
tiðini de düþünmüyorum.  Demek
ki, bu öneriyi biz desteklemiyeceðiz
ve onun desteklenmemesini istiy-
oruz, çünkü birkaç ay evvel kabul
ettiðimiz Yönetmenliðe zarar
getireceðini düþünüyoruz.

Uyarýlar, özeti deðiþtirmiy-
or

Sabri Hamiti, Komisyonun son
derece profesyonelce çalýþtýðýný
ileri sürdü, çünkü bu komisyon,
Yönetmeliðimizle ilgili bir parla-
menter grup tarafýndan ortaya
atýlan önerileri ve UNMIK'in
uyarýsýný görüþmüþtür.  Bana
göre, her zaman için onlarý
görüþmüþ olduðu ve bir verziyon
yarattýðý için Komisyon iyi bir iþ
yapmýþtýr.
Benim düþüncem ve Kosova
Meclisi'nde LDK Parti Grubu'nun
düþüncesinden söz edilince, ben,
bu uyarýlarýn kabul edilir
oldukarýný düþünüyorum, çünkü,
aslýnda özette hiçbir þey deðiþtir-
miyor.  Ben onlarý iyice inceledim,
yanýmda Yönetmelik de var ve
onlarý incelemeye ve onu metinsel
açýdan deðerlendirmeye



Saptanan gündem sýrasýna
göre 23 Ekim 2003 tarihli
oturumunda Kosova

Meclisi malzemelerinin
görüþülmesinden önce Baþkan
Nexhat Daci, Kosova Meclisi
adýna, Slovenya organlarý
tarafýndan, Kosova Savunum
Birlikleri Komutaný general-leyt-
nant Agim Çeku'nun durdurul-
masý ve tutuklanmasý ile ilgili
düþüncesini verdi ve Kosova'da,
devamlý olarak Kosovalýlarýn
isteði ve katýlýmý dýþýnda ek
politik istikrarsýzlýðýn
yaratýldýðýný vurguladý.
"Kosova'da komþu ülkenin
bütününün iþlevliliðini
koruduðunu, enstitüsyonlar
olarak bir buçuk yýldan beri
Uluslararsý topluluðuna, inandýr-
maya çalýþtýk, buna raðmen,
gereken sonuç alýnmamýþtýr.
Bunu, Viyana'daki Zirve oturu-
munda da tasdýklamaya
çalýþtým ve maalesef benim
haklý olduðum gözüktü.
Var olmayan bir mahkeme,
Kosova'da var olmayan bir idare
tarafýndan gelen hapis emri ile,
bizim ileri sürdüðümüz gibi
Kosova'nýn en canlý ve en önem-
li enstitüsyonlarýndan birinin
baþkaný durdurulmuþ ve tutuk-
lanmýþtýr.  Bu, Kosova yönetici-
lerinin ikinci kez küçümsenmesin-
den baþka, bununla sadece onlar
ve onlarýn kiþisel benlikleri deðil,
Kosova benliði, onun geçmiþi,
bugünü ve Kosova'nýn geleceði
küçümsenmektedir.  Bunun yaný
sýra, sizin ve bütün Kosova'nýn
bir gecelik uykusuzluðundan
sonra, uluslararsý topluluk içinde
çok sorumlu kiþilerin var olmasý
sevindiricidir, öyleki bizim
teþekkür borcumuz, olumlu etkide

bulunmak isteyenlere, özellikle
kararlý, dirençli ve verimli etkinliði
için Sn Holkeri'ye minnetarýz.
Bu, enstitüsyonlarýmýz, özellikle
Meclis için bir boþluk býrakýyor:
Ileride ne yapmalý?  Çok büyük
kýþkýrtmalar yapýlmaktadýr.
Seçmenler tarafýndan
kazandýðýmýz sorumluluk-
larýmýz, çok yönlüdür ve biz bu

sorumluluklara uygun davran-
malýyýz.  Biz, belirli rizikolarý,
pahalýya mal olan görmezlikten
geliþleri, ancak ve ancak Kosova
çýkarýna olduðunu bilerek, tüm
bunlarýn Kosova ve vatan-
daþlarýnýn çýkarýna olduðuna

derinden inanarak, uluslararasý
topluluk ile barýþ taraftarýydýk.
Biz, Kosova halkýnýn tasarlan-
mýþ, planlaþtýrýlan ve öngörülen
stratejik geleceði yüzünden,
ileride de bu gemide beraber
kalmak istiyoruz.  Ancak bu gibi
davranýþlarla hayýr", dedi pro-
fesör Daci.
Meclisin enstitüsyonel tep-

kisi
Toplantýnýn devamýnda Bujar
Dugolli konuþmada bulundu.
Dugolli, bu toplantýda bir gün
önceki olayýn acilen
görüþülmesini ve Meclis'in danýþ-
man yoluyla deðil, enstitüsyonel

KOSOVA MECLÝSÝ, KOSOVA SAVUNUM BÝRLÝKLERÝ KOMUTANI GENERAL-LEYTNANT
AGÝM ÇEKU'NUN DURUDURULMASI VE TUTUKLANMASI OLAYINI TARTIÞTI

BEYANNAME'NIN TAM METNÝ

Kosova Meclisi
23 Ekim 2003 tarihi

Priþtine
Kosova Meclisi,

TMK Komutaný General-laytnan Agim Çeku'nun ve ondan önce
Kosova Enstitüsyonu'nun temsilcisi ile Kosova yurttaþlarýnýn  tutuk-
lanmasý nedeniyle duyduðumuz huzursuzluktan dolayý, Kosova'da
paralel Sýrp organlarýnýn ve Sýrbistan'da Kosova Mahkemeleri diye
adlandýrýlan organlarýn iþlevliliðine karþý gelerek þu:

B E Y A N N A M E
kabul ediyor:
Kosova Meclisi, Sýrbistan Enstitüsyonlarý ve Kosova Yöresi'nde
iþlevliliði olan Sýrp mahkeme organlarý tarafýndan alýnan ve Kosova
yurttaþlarýna karþý olan tüm tutuklama kararlarýný, mahkeme karar-
larýný ve bu kararlarýn uygulanmasýný geçersiz saymaktadýr.
Meclis, Kosova ve Kosova dýþýndaki uluslararasý enstitüsyonlardan,
Interpol ve Europol ile birlikte, Kosova'nýn BMÖ himayesi altýnda
olmasý ve kendi demokratik enstitüsyonlarýna sahip olmasý
dolayýsýyla, Kosova yurrtaþlarýna karþý tutuklama kararlarýný taný-
mamalarýný istiyor.
Meclis, GSÖT Harri Holkeri'den, Kosova'da paralel enstitüsyonlarýn
kaldýrýlmasý için acil adýmlarý atmasýný istiyor.
Meclis, TMK Komutaný General-leytnan Agim Çeku'nun geçen günkü

Durumdaki gerginliðin gevþemesi
süreçlerine katýlýmý zorlaþtýran



olarak tepkide bulunmasýný iste-
di.  Ayný zamanda Kosova
Hükümeti'nden, Miloþeviç döne-
minden kalma suçlu (kriminel)
sayýlan paralel enstitülerin her
zaman için ortadan kaldýrýlmasý
amacýyla, Slovenya Hükümeti ile
Belgrad Hükümeti'ne protesto
mektubu göndermesini de önerdi.
Örnek olarak, Priþtine Il
Mahkemesi'ndeki yönetici Danica
Marinkovic kendi emri üzere üç
politik mahkumu öldürmüþtür.
Bunlarýn arasýnda Besnik
Restelica, Rexhep Bislimi ve Cen
Dugolli bulunmaktadýr.  Danica
Marinkovic, Kosova'da güvenlik
ve barýþýn saðlanmasý yönünde

enstitüler taþýyýcýlarýna karþý
dava açan temel kriminellerden
biridir.

Sürekli provokasyonlar
Bu toplantýda söz alan Berat
Luzha, Sýrp hükümeti tarafýn-
dan Kosova'ya karþý yapýlan
sürekli provokasyonlar yaný sýra,
bu kez Slovenya devlet organ-
larýnýn provokasyonlarýyla da
tanýk olduðumuzu belirtti.  PDK
Meclisi Gurubu, resmi protesto
olarak bir Beyanname'nin hazýr-
lanmasýný ve onun Slovenya
devlet organlarýna gönderilmesi-
ni önermektedir.  Bununla birlikte
Sayýn Holkeri'den, Kosova'da
etkinliðini sürdüren Sýrbistan'ýn
paralel enstitülerine karþý nihayi
ve sert önlemler almasý iste-
minde bulunmayý da önermekte-
dir.  Sizler hepiniz AGIT'in
Raporu'nu okumuþsunuzdur.
Raporda, Içiþleri Sekreterliði'yle
birlikte Sýrbista'nýn tüm devlet
organlarýnýn sadece
Sýrbistan'da deðil, Kosova'da da
etkinliðini sürdürdüðü belirtilmek-
tedir.
Düþünceme göre, bu gibi paralel
enstitülerin sönmesi zamaný
gelmiþtir.  Sýrbistan, önceleri
olduðu gibi þimdi de Miloþeviç'in
siyasetini sürdürdüðü için,
Kosovayla gerçek diyaloðun
yapýlmasý doðrultusunda
gereken koþullarý yerine
getirmemektedir.
Konuyla ilgili tartýþmaya katýlan
Randjel Nojkic ise, konuþmasý
sýrasýnda sýnýrlandýrýlmasýnýn
gerekli olduðunu belirterek þöyle
konuþtu:  "Siz, Kosova ve
Metohiya'nýn bütünlüklü Meclisi
adýna deðil, büyük bir Meclis
çoðunluðu hakkýnda konuþmak-
tasýnýz ve ben sizin bu þekilde
davranmanýzý rica ediyorum.
Viyana ziyaretindeyken siz ve
Sayýn Rugova, Kosova ve
Metohiya'nýn halkýný deðil,
çoðunluk gurubunu temsil ettiniz.
Kosova ve Metohiya'nýn belirli
yurttaþlarý tarafýndan güven
kazanan ve oldukça önemli olan
büyük bir gurubu bu þekilde

Savaþ cinayetleri için sorumlu
olduklarýný söylüyorsunuz, oysa
düþünceme göre savaþ cinayet-
leri için herkes sorumludur.  Siz
de, savaþ sýrasýnda Kosova ve
Metohiya topraklarýnda Sýrp,
Arnavut, Rom ve diðer halkýn
kurban gittiðini biliyorsunuz.
Öyle ki, eðer kurbanlar varsa,
bunlar için sorumlu olan kiþiler de
vardýr.  Yaþamýþ olduðumuz
devletin herþeyden önce bu alan-
lardaki topluluðunu savunmak
istemesi normaldýr.  Bundan
ötürü, býrakýn bunun hakkýnda
adliye organlarý ve uluslararasý
topluluk karar getirsin.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci þunlarý dedi:  Nojkic'in zor-
luklarýný ben alayabilirim, çünkü
o bir demokratik sisiteme katýl-
masýný istemedi, bundan dolayý,
demokrasi ve demokratik çoðun-
luðun esas kurallarýný anlamak
durumunda deðil.

Sýrbistan’ýn Kosova
yurttaþlarýna karþý

almakta olduðu tüm akid-
lerin kaldýrýlmasý

isteniyor
Sabri Hamiti, gündem sýrasýna
geçmezden önce, somut güncel-
liðin, acý bir konunun gerektirdiði
bir konunun açýldýðýný ileri
sürdü.  Bizim yabancý ülkelerle
iliþkilerimizden ve insan-
larýmýza, bu somut örnekte ise
temsilcilerimize karþý
davranýþlardan söz edilmektedir.
Siz, insanlara karþý bu tür
davranýþlarýn, hergünkü hayatta
basit diye adlandýrdýðýmýz bu
davranýþlarýn ne kadar yabani
olduðunu bilmelisiniz, dahasý bu
davranýþlarýn kiþilere-temsil-
cilere karþý kullanýldýðý zaman
nasýl bir nitelikte olduðunu
düþünülebilir.
Ben, bu þekilde de karþýlan-
masýnýn iyi olduðunu düþünüyo-
rum.  Ancak Meclis, seçmenleri
önünde çok sorumlu bir organ
olarak, Kosova'nýn politik temsili
önünde-eðer yazýlý olarak tutum
almayý kararlaþtýrýrsa, o zaman,
tutumu þu þekilde olmalýdýr:

TMK Komutaný
General-leytnant Agim

Çeku'nun tutuklan-
masý kýnandý

Kosova Meclisi Baþkaný Akademik
Nexhat Daci, bugün, Isveç Dýþiþleri
Bakanlýðý'ndaki Siyasi Müdürü Sayýn
Anders Linden ve Kosova'daki Isveç
Daire þefi Karin Henmarc ile görüþmede
bulundu.  TMK Komutaný General-leyt-
nant Agim Çeku'nun Slovenya'da tutuk-
lanmasýndan söz ederken, Baþkan
Daci bu davranýþý kýnadýðýný belirtti.
Böyle bir davranýþ Kosova enstitülerinin
þahýzlarýna ikinci kez yapýlmaktadýr.
Bundan önce, daha doðrusu
Miloþeviç'in Lahey Mahkemesi'ne gön-
derilmesinden hemen sonra Sýrp
organlarý tarafýndan PDK Partisi
Baþkaný Hashim Thaçi Budapeþte'de
tutuklanmýþtý.  Ve bu, Sýrbistan'ýn,
Kosova'daki yeni durumu zor kabul
ettiðinin bir kanýtýný daha oluþtursa
gerek.  UNMIK'in iþbirliðiyle çalýþtýðýný
gözönünde bulundurarak, Kosova
Enstitüleri'ne gereken saygý sunul-
malýdýr, dedi konuþmasýnýn devamýn-
da Baþkan Daci.
Ayný zamanda Baþkan Daci, Slovenya
Hükümeti ile diðerlerinin bu gibi
davranýþlarýný sert bir dille kýnadý.
Miloþeviç'in Lahey Mahkemesi'nde
bulunduðu bir gerçektir, ama onun
güvenlik hizmetinin tüm solcularý etkin-
liklerini Sýrbistan ve Kosova'da
sürdürmektedir.  Bizim sürekli
amacýmýz Avrupa'dýr ve bu yönde
standartlarý gerçekleþtirmeye hazýrýz,
çünkü bunlar Avrupa standartlarýný da
oluþturmaktadýr.  Biz yasalarýn hepsini




