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Özet
Bu çalışmada, Keşmir bölgesi sorununun hukuki 
boyutu birtakım örneklemelerle ortaya konmuştur. 
Öncelikle Keşmir sorunun oluşum süreci ve bu 
süreçte yaşanan siyasi ve toplumsal olaylara 
değinilmiştir. BM Güvenlik Konseyinin Keşmir 
meselesi hakkında almış olduğu kararlara yer 
verilmiştir. Ardından bu sorun doğrultusunda yaşanan 
ihlaller kategorik olarak sunulmuş ve bu ihlallerin 
yaşandığı benzer durumlarda Uluslararası Adalet 
Divanı (UAD)’nın baktığı davalar ve aldığı kararlar 
üzerinden hukuki bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. 
Son olarak ortaya konulan argümanlar, BM Güvenlik 
Konseyinin ve UAD’nin kararlarında da sabit olarak 
bulunan “plebisit” kavramında temellendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keşmir Sorunu, Pakistan, 
Hindistan, BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası 
Adalet Divanı.

GİRİŞ
İki dünya savaşını geride bırakan uluslararası toplum, 
siyasi arenadaki çatışmaları sona erdirememiştir. 
Öyle ki özellikle İngiltere’nin sömürgelerinin 
bağımsızlık ilan etmeye başlaması  ile bu bölgelerde 
egemenliği devralan yeni yönetimler arasındaki 
anlaşmazlıklar da şiddetlenmiştir. Geçmişten 
günümüze hala devam eden toprak anlaşmazlığı 
temelindeki bu sorunların başında da Keşmir bölgesi 
gelmektedir. Hindistan, Pakistan ve Çin üçgeninde 
kalan bu bölgenin egemenlik sorunu, on yıllar 
öncesinden başlayan ve hala zaman zaman sıcak 
çatışmaya yol açan bir seyirle devam etmektedir. 
Dolayısıyla bu durum sadece bölgesel bir sorun 
olarak değil; bölgedeki insan hakları nezdinde de 
tartışma konusu olmuştur. Bu zeminlerde uluslararası 
hukukun da konusu haline gelen Keşmir; küresel bir 
problem haline gelmiştir. Zira Keşmir sorununun 
zaman zaman Soğuk Savaştan kalma ABD ve Rusya 
çekişmesinin dahi restleşme alanlarından biri 
olmuştur.

Dünya savaşlarından sonra, uluslararası diyaloğun ve 
barışın tesisi için aktif görev alan Birleşmiş Milletler, 
kabul etmek gerekir ki Keşmir sorununun çözümü 
noktasında girişimlerde bulunmuştur. Sorunun hala 
aynı sıcaklıkla devam etmesinden de anlaşılacağı 
üzere; bu girişimlerin sonuçsuz kalması, bölgedeki 
durumun uluslararası hukuk nezdinde tartışılmasının 
da önemini göstermiştir. Ek olarak uluslararası yargı 
gücünü elinde bulunduran Uluslararası Adalet 
Divanının içtihatlarında yer alan kararlardan da yola 
çıkarak Keşmir sorununa ilişkin bir yorum yapılabilir. 
Her ne kadar UAD, Keşmir ile ilgili doğrudan bir 
karar vermiş olmasa da; mahkemenin dünya üzerinde 
Keşmir sorununa birtakım yönlerden benzeyen 
bölgelerle ilgili verdiği kararların aslında Keşmir’in 
hukuki zemindeki durumunun tartışılmasını da 

kolaylaştırmaktadır.

Keşmir bu zeminlerde sadece ilgili devletlerin 
egemenlikleri çerçevesinde bir sorun değil aynı 
zamanda bölgede yaşayan insanlar üzerindeki hak 
ihlallerinin, hukuki olmayan kısıtlamaların da 
tartışılması gereken bir bölgedir. Aynı zamanda 
Keşmir için karşı karşıya gelen Pakistan ve 
Hindistan’ın her ikisinin de nükleer güce sahip 
olması; zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı 
bölgenin küresel boyutunu da ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla sorunun çözülmemesi sadece bölgeyi 
değil makro anlamda tüm dünya siyasetini ve 
ekonomisini etkileyecek düzeydedir.

Bu çalışmada öncelikle Keşmir sorununun gelişim 
süreci ele alınmıştır. Bölgedeki durumun uluslararası 
hukuk zemininde tartışıldığı ikinci bölümde ise 
yaşanan ihlallerin Birleşmiş Milletler kararlarındaki 
varlığı belirtilirken, bu ihlallerin uluslararası 
hukuktaki yeri sorgulanıyor. Aynı zamanda bölgedeki 
sorun, Uluslararası Adalet Divanının benzer 
durumlarda verdiği kararlar doğrultusunda analiz 
edilmiştir.

BM ZEMİNİNDE KEŞMİR
Asya’nın en verimli vadileri arasında görülen 
Keşmir’in özellikle Pakistan ve Hindistan arasında 
egemenlik sorununa yol açması; her şeyden önce 
bölgenin coğrafi, demografik ve siyasi 
özelliklerindendir. Bölgenin kuzeyi Pakistan 
tarafından kontrol edilirken, batısı ise sadece Pakistan 
tarafından tanınan Azad Keşmir İslam Cumhuriyeti 
egemenliğindedir.  Keşmir’in doğusu ise genel olarak 
Çin hakimiyetinde bulunurken, Keşmir sorununun 
ana merkezi olan alan ise Jammu-Keşmir bölgesinde 
bulunmaktadır (Cheema, 2015).

Sorunun tarihi genel olarak Hindistan ve Pakistan’ı 
bağımsızlığa götüren süreç ile başlatılabilir. 
İngiltere’nin imzaladığı antlaşma ile Krallık 15 
Ağustos 1947 yılında Hint bölgesinden çekilmiştir. 
Hindistan ana karasının Müslüman çoğunluklu 
alanları Pakistan egemenliği altında bağımsızlık 
kazanırken; kalan alanlar ise Hindistan egemenliğine 
bırakılmıştır. Bu alanlar dışında birçok yerel 
prenslikler ise Pakistan veya Hindistan’a bırakılmak 
konusunda inisiyatif sahibi olarak görülmüştür. Halk 
olarak Hintlilerin çoğunluğu oluşturduğu fakat 
yöneticileri Müslüman olan Gujarat ve Haydarabad 
olan bölgeler, halkın istekleri sonucunda Hindistan 
egemenliği altına girmiştir. Fakat sorunun başlangıcı 
olan bölge ise halkın çoğunluğu Müslüman olmasına 
rağmen Hintliler tarafından yönetilen Jammu-Keşmir 
bölgesidir. Jammu-Keşmir halkı Pakistan 
egemenliğine girmek isterken; bölgenin Hint 
yöneticileri, Hindistan devleti ile anlaşma yaparak bu 
istencin tersini hayata geçirmişlerdir.
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yöneticileri, Hindistan devleti ile anlaşma yaparak bu 
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Hindistan ve Pakistan’ın tarihsel olarak bölge 
özelindeki eylemlerine bakıldığında birçok çatışma 
yaşanmıştır. Başta 1947, 1965 ve 1971 yıllarında 
yaşanan sıcak çatışmalar, kabul etmek gerekir ki 
uluslararası alanın da dikkatini bölgeye çekmiştir. 
 Jammu-Keşmir bölgesi her iki ülke için de oldukça 
önemlidir. Öyle ki, bölgenin en başta gelen coğrafi 
çekiciliğini su kaynakları oluşturmaktadır. Bunun 
yanında bölgenin hakim yapısı, egemenliği elinde 
bulunduran devlete jeopolitik bir güç sağlamaktadır 
(Ataöv, 2014). Pakistan özelinde bakıldığında her 
şeyden önce Jammu-Keşmir’in demografik olarak 
Müslüman çoğunluklu olması ve bölgenin Pakistan’ın 
başkenti İslamabad’a yakınlığı bu sorunu Pakistan’ın 
en büyük sorunlarından biri yapmıştır. Diğer tarafta 
Hindistan ise; çoğunluğu Müslüman olan bu bölgenin 
kaybedilmesi halinde; Hindistan sınırları içinde başka 
azınlık bölgelerinin de bu tür taleplere girmesinden 
çekinmiştir (Toker, 2003). İki nükleer gücün karşı 
karşıya gelmesi ise; olası bir felakete karşı 
uluslararası aktörleri de soruna dahil olmak 
durumunda bırakmıştır. Özellikle BM Güvenlik 
Konseyi’nin  (38), (39) ve (47) kararları bu sorunun 
küresel bir sorun olduğunun göstergesidir. Aynı 
zamanda bu kararlar uluslararası hukukun da Keşmir 
özelindeki bakış açısını gözler önüne sermiştir. 

BM’nin (38) sayılı ve 17 Ocak 1948 tarihli kararı bu 
noktada daha çok klasik bir çağrı üzerine kuruludur.  
Kararda taraflara sadece durumu iyileştirmeye 
yönelik adımlar atması değil; aynı zamanda durumu 
kötüleştirici eylemlerden de kaçınması çağrısı 
yapılmıştır (BM Güvenlik Konseyi, 1948). 
Diplomatik alanda çok fazla karşılaşıldığı üzere bu 
tavsiye kararı, sorunun çözümü noktasında pek fazla 
bir etkiye sahip olmamıştır. 

BM’nin Güvenlik Konseyi düzeyinde alınan (39) 
sayılı kararda ise soruna Konseyin fiili olarak girişi 
göze çarpmaktadır. Zira bu kararda Konseyi temsil 
eden bir komisyonun kurulması ve bu komisyonun 
bölgedeki durumu objektif bir biçimde soruşturması 
vurgulanmıştır. Zaten BM Antlaşmasının 34. 
maddesine göre de Güvenlik Konseyi, uluslararası bir 
sorunun dünya barışına olası zararlarını soruşturma 
yetkisine sahiptir. Dolayısıyla Konsey, bu yetkiyi 
doğrudan Birleşmiş Milletler kurucu belgesinden 
almaktadır.

Keşmir sorunu noktasında BM Güvenlik Konseyinin 
21 Nisan 1948 tarihli; (47) nolu kararı ise bölge için 
alınmış en ayrıntılı ve çözüme yakın karardır (Toker, 
2003). Zira kararıın en dikkat çekici noktası; 
bölgedeki halk istencine yapılan vurgudur. Metne 
göre Jammu-Keşmir bölgesinde hangi devlete katılım 
sağlanacağına yönelik bir referandum ön görülürken; 
Pakistan ve Hindistan’a ise bu referandumun güven 

içinde icra edilmesi için gerekli tedbirleri alması 
noktasında tavsiyeler verilmektedir. 

(47) sayılı karar genel anlamda üç sütunda 
incelenebilir. İlk olarak Pakistan’a yönelik çağrılarda; 
Jammu-Keşmir bölgesindeki silahlı gruplara verilen 
desteğin ve aynı şekilde bölgeye sızmış Pakistan 
vatandaşlarının geri çekilmesi belirtilmiştir. Hindistan 
noktasında da beklenildiği üzere en dikkat çekici 
durum Jammu-Keşmir’deki Hint askeri kuvvetleri 
üzerinedir. Öyle ki kararda da bunun plebisitin 
yapılmasına engel olacağı vurgulanırken; Hint 
yönetimine bu kuvvetleri aşamalı olarak çekmesi 
çağrısı yapılmıştır. (47) sayılı kararın iki devlete 
yönelik vurguladığı bu çağrılar dışında kalan 
bölümler ise yapılacak referandumun yürütülmesine 
yönelik kararlardır. Buna göre Jammu-Keşmir’de 
referandumu yürütecek bir idarenin kurulması ve 
idarenin bu konuda yetkili olması istenmiştir. 
Kurumsal olarak oluşturulacak bu idarenin başının 
BM Genel Sekreteri tarafından seçilmesi ve Hindistan 
hükümetinin buna karşı çıkmaması da kararın ilgili 
vurgularındandır.  (47) sayılı kararın diğer maddeleri 
de seçim ortamının güvenilir ve objektif bir ortamda 
geçmesini sağlamaya yöneliktir Kısacası bu kararda 
bir plebisit çağrısı yapılırken Hindistan ve Pakistan’a 
birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

İHLALLERİN ULUSLARARASI HUKUKTA 
İRDELENMESİ
Keşmir sorunun uluslararası hukuk boyutunda 
incelenmesi için doğrudan verilmiş bir karar 
bulunmasa da Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin yaptığı çağrılar ve Uluslararası Adalet 
Divanının benzer durumlarda vermiş olduğu kararlar 
çerçevesinde hukuki bazı yorumlar yapılabilir. Bu 
incelemenin Keşmir bölgesindeki ihlaller üzerinde 
yapılması; sorunun çözümü açısından örnek hukuki 
bir zemin oluşturur.

Müdahillik Sorunu: Keşmir sorununun ilk kök 
tartışması Hindistan’ın tezinde ortaya çıkmaktadır. 
Zira Hindistan bölgenin tamamen kendi egemenliği 
altında olduğunu ve Pakistan’ı hukuki olarak 
ilgilendirmediğini iddia etmektedir. Bu durum 
Hindistan’ın görüşmelere kapalı bir görüntü 
vermesine sebep olmaktadır. Halbuki BM Güvenlik 
Konseyi’nin bütün kararlarında Pakistan asli 
taraflardandır ve bunu bizzat bölgedeki demografik 
yapının hami devleti olması görüşünden 
sağlamaktadır. UAD’nin Altın Para davasına da 
bakıldığında mahkeme kendi çıkarları etkilenen 
ülkelerin ilgili anlaşmazlığın parçası olabileceğini 
gözler önüne sermektedir (Doğan, 2019).

Kamu Hizmetlerine Erişimin Kısıtlanması: Bölgedeki 
en büyük sorun ise Hint silahlı kuvvetlerinin 
varlığıdır. Bu kuvvetlerin bölgede meydana getirdiği 
baskıların yanında yaptıkları eylemlerde dokunulmaz 
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çatışmaya yol açan bir seyirle devam etmektedir. 
Dolayısıyla bu durum sadece bölgesel bir sorun 
olarak değil; bölgedeki insan hakları nezdinde de 
tartışma konusu olmuştur. Bu zeminlerde uluslararası 
hukukun da konusu haline gelen Keşmir; küresel bir 
problem haline gelmiştir. Zira Keşmir sorununun 
zaman zaman Soğuk Savaştan kalma ABD ve Rusya 
çekişmesinin dahi restleşme alanlarından biri 
olmuştur.

Dünya savaşlarından sonra, uluslararası diyaloğun ve 
barışın tesisi için aktif görev alan Birleşmiş Milletler, 
kabul etmek gerekir ki Keşmir sorununun çözümü 
noktasında girişimlerde bulunmuştur. Sorunun hala 
aynı sıcaklıkla devam etmesinden de anlaşılacağı 
üzere; bu girişimlerin sonuçsuz kalması, bölgedeki 
durumun uluslararası hukuk nezdinde tartışılmasının 
da önemini göstermiştir. Ek olarak uluslararası yargı 
gücünü elinde bulunduran Uluslararası Adalet 
Divanının içtihatlarında yer alan kararlardan da yola 
çıkarak Keşmir sorununa ilişkin bir yorum yapılabilir. 
Her ne kadar UAD, Keşmir ile ilgili doğrudan bir 
karar vermiş olmasa da; mahkemenin dünya üzerinde 
Keşmir sorununa birtakım yönlerden benzeyen 
bölgelerle ilgili verdiği kararların aslında Keşmir’in 
hukuki zemindeki durumunun tartışılmasını da 

kolaylaştırmaktadır.

Keşmir bu zeminlerde sadece ilgili devletlerin 
egemenlikleri çerçevesinde bir sorun değil aynı 
zamanda bölgede yaşayan insanlar üzerindeki hak 
ihlallerinin, hukuki olmayan kısıtlamaların da 
tartışılması gereken bir bölgedir. Aynı zamanda 
Keşmir için karşı karşıya gelen Pakistan ve 
Hindistan’ın her ikisinin de nükleer güce sahip 
olması; zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı 
bölgenin küresel boyutunu da ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla sorunun çözülmemesi sadece bölgeyi 
değil makro anlamda tüm dünya siyasetini ve 
ekonomisini etkileyecek düzeydedir.

Bu çalışmada öncelikle Keşmir sorununun gelişim 
süreci ele alınmıştır. Bölgedeki durumun uluslararası 
hukuk zemininde tartışıldığı ikinci bölümde ise 
yaşanan ihlallerin Birleşmiş Milletler kararlarındaki 
varlığı belirtilirken, bu ihlallerin uluslararası 
hukuktaki yeri sorgulanıyor. Aynı zamanda bölgedeki 
sorun, Uluslararası Adalet Divanının benzer 
durumlarda verdiği kararlar doğrultusunda analiz 
edilmiştir.

BM ZEMİNİNDE KEŞMİR
Asya’nın en verimli vadileri arasında görülen 
Keşmir’in özellikle Pakistan ve Hindistan arasında 
egemenlik sorununa yol açması; her şeyden önce 
bölgenin coğrafi, demografik ve siyasi 
özelliklerindendir. Bölgenin kuzeyi Pakistan 
tarafından kontrol edilirken, batısı ise sadece Pakistan 
tarafından tanınan Azad Keşmir İslam Cumhuriyeti 
egemenliğindedir.  Keşmir’in doğusu ise genel olarak 
Çin hakimiyetinde bulunurken, Keşmir sorununun 
ana merkezi olan alan ise Jammu-Keşmir bölgesinde 
bulunmaktadır (Cheema, 2015).

Sorunun tarihi genel olarak Hindistan ve Pakistan’ı 
bağımsızlığa götüren süreç ile başlatılabilir. 
İngiltere’nin imzaladığı antlaşma ile Krallık 15 
Ağustos 1947 yılında Hint bölgesinden çekilmiştir. 
Hindistan ana karasının Müslüman çoğunluklu 
alanları Pakistan egemenliği altında bağımsızlık 
kazanırken; kalan alanlar ise Hindistan egemenliğine 
bırakılmıştır. Bu alanlar dışında birçok yerel 
prenslikler ise Pakistan veya Hindistan’a bırakılmak 
konusunda inisiyatif sahibi olarak görülmüştür. Halk 
olarak Hintlilerin çoğunluğu oluşturduğu fakat 
yöneticileri Müslüman olan Gujarat ve Haydarabad 
olan bölgeler, halkın istekleri sonucunda Hindistan 
egemenliği altına girmiştir. Fakat sorunun başlangıcı 
olan bölge ise halkın çoğunluğu Müslüman olmasına 
rağmen Hintliler tarafından yönetilen Jammu-Keşmir 
bölgesidir. Jammu-Keşmir halkı Pakistan 
egemenliğine girmek isterken; bölgenin Hint 
yöneticileri, Hindistan devleti ile anlaşma yaparak bu 
istencin tersini hayata geçirmişlerdir.
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bir konumda olmaları ayrı bir soruna sebep 
olmaktadır. Öyle ki Güvenlik Konseyi’nin 47 sayılı 
kararında şeffaf seçim ortamının sağlanması için bu 
kuvvetlerin çekilmesi istenmektedir. UAD’nin 
Myanmar davasında aldığı kararda da vurgulandığı 
üzere; devletler egemenlikleri altındaki bölgelerde 
halkların her türlü kamu hizmetini yapmakla 
yükümlüdür. Her ne kadar Keşmir’in egemenlik 
statüsü tartışmalı olsa da; egemenliğin kendisinde 
olduğunu iddia eden Hindistan, aynı şekilde bu 
sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. 
(Chittharanjan, 2005)

Orantısız Güç: Bölgede görev alan birçok insan 
hakları örgütü, Hint kolluk kuvvetlerinin halka 
orantısız güç uyguladığını bildirmektedir. Bu durum 
özellikle hastanelere plastik mermi şikayetiyle gelen 
hasta sayılarının önemli derecede yüksek olmasından 
da anlaşılmaktadır. BM Kolluk Kuvvetleri Davranış 
Kurallarına göre de kolluk kuvvetlerinin ancak çok 
zorunlu hallerde bu yollara başvurabileceği ve bunun 
da oldukça sınırlı olduğu vurgulanmaktadır (Archer, 
2015). UAD zemininde bakıldığında ise mahkemenin 
2004 tarihli Filistin davasından, İsrail’i aynı ihlal 
sebepleriyle mahkum ettiği görülmektedir.

İşkenceler: Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 7. 
maddesine göre hiç kimse hiçbir şekilde zalimane, 
onur kırıcı eylemlere veya işkencelere maruz 
bırakılamaz. Keşmir’de ise Hint askerinin 2016 
yılında 26 yaşındaki Faruk Dar’ı canlı kalkan olarak 
kullandığı görüntülerin internette yayılması, aynı 
Shabir Ahmad isimli gencin hapishanede gördüğü 
şiddet neticesinde ölmesi yine Hint kuvvetleri 
merkezinde yaşanan bir ihlalin anlaşılması için 
önemlidir (OHCR, 2016). UAD ise Srebrenitsa, 
Ruanda, Myanmar gibi birçok davada işkenceyi ve 
kötü muameleyi kesin bir dille reddetmiştir.

Plebisit Sorunsalı: Çalışmanın başında da  
vurgulandığı üzere Keşmir’deki sorunun ana 
omurgasını, bölge halkının taleplerinin engellenmesi 
oluşturmaktadır. Zira BM’nin kabul gören ana 
ilkelerinden biri sömürge halklarına “sınırsız” olarak 
tanınan kendi kaderini kendisinin tayin etmesi 
hakkıdır. Bu hüküm zemini BM İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde de kullanılmıştır (Doğan, 2019). Aynı 
kural Viyana Andlaşmalar Hukukunda da yer 
bulmaktadır. Hukuki normlarda bu denli güçlü olan 
ilkenin; BM’nin kararlarında da yer bulması 
olağandır. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi’nin (47) 
sayılı kararı da bölgedeki sorunun çözümü için bir 
halk oylaması yapılması üzerinedir. Bölgedeki 
Müslüman çoğunluğun farkında olan Hindistan 
yönetimi ise buna devamlı olarak karşı çıkmakta ve 
kararın uygulanmasını geciktirmektedir. Bu normun 
UAD nezdinde verilen kararlarda da açıkça vücut 
bulduğu görülmektedir. Mahkeme Kosova, Doğu 
Timor, Namibia davalarında verdiği kararlarla bu 

ilkenin altını tekrar çizmiştir. Aynı zamanda İsrail’in 
inşa ettiği sınır duvarına yönelik açılan davada da 
mahkeme verdiği hüküm ile; duvarın Filistinlilerin 
haklarına zarar verdiğini ve duvarın inşası için 
Filistinlilerinin görüşlerinin alınması gerektiğini 
vurgulamıştır. Dolayısıyla sömürge sonrası dönemde 
Keşmir’de hiçbir referandumun yapılmamış olması 
açıkça bu ilkenin ihlalidir (Şahbaz, 2020).

SONUÇ
İngiliz yönetiminin bölgeden ayrılmasından itibaren 
günümüze değin devam eden Keşmir sorununun ana 
merkezini bölgede yaşayan halkın egemenlik 
tercihinin dikkate alınmaması oluşturmaktadır. Öyle 
ki her ne kadar resmi bir referandumla sabit olmasa 
da; çoğunluğu Müslüman olan nüfusun Pakistan’a 
katılmak isteyeceği açıktır. Kaldı ki bu durum böyle 
olmasa dahi sömürge statüsünden çıkan bölgenin, 
ilgili bölge halkına sormadan yalnızca yöneticilerin 
inisiyatifi ile Hindistan’a bağlanması da açıkça hukuk 
ihlalidir. Ek olarak Hint kolluk kuvvetlerinin ve askeri 
gücünün bölgedeki halka yönelik eylemleri ve 
Hindistan Hükümetinin uzlaşıya kapalı politikaları 
sorunu çok daha çözülmez bir alana hapsetmektedir. 
Gerek BM kararları gerekse UAD hükümlerine de 
bakıldığında bu sorunun çözümünün 
gerçekleştirilecek bir plebisit ile sağlanacağı açıktır.

Keşmir meselesinde gerçekçi bir çözüm için BM’nin 
daha önce aldığı karar doğrultusunda özgür ve 
demokratik bir plebisit yapılarak Keşmir’in 
statüsünün Keşmirliler tarafından belirlenmesi 
gerektiği söylenebilir (Öztop, 2019).
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