2ivko M. AndrijeviC — ~erbo Rastoder, Crna Gora i velike sile, Zavod za
ucrZbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2006, 212 s.
Karada~~Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih-Co~rafya bölümü ö~retim üyeleri Prof. Dr.
~erbo Rastoder ve Prof. Dr. 2ivko M. Andrija§eviein birlikte haz~rlad~ klar~~ Crna Gora i velike
sile (Karada~~ve Büyük Güçler) ba~l~ kl~~kitap Podgorica'da 2006 y~l~nda yay~nlanm~~t~r.
Yazarlar Hakk~nda:
Prof. Dr. Serbo Rastoder, 19. ve 20. yüzy~llarda Karada~~tarihi ve Yugoslavya tarihi; tarih
ara~t~rmalar~nda metodoloji ve tarihçilik üzerine çal~~malar yapmakta ve çe~itli bilimsel kurulu~larda ve üniversitelerde (Karada~~Üniversitesi Uluslararas~~Ara~t~rmalar Merkezi, Karada~~
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü, Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi
Tarih Bölümü, Nik~iç Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü) bu konularda dersler vermektedir.
Çe~itli bilimsel enstitü veya merkezde asli üyeli~i ve yönetim kurulu üyeli~i bulunmaktad~r.
Pek çok monografik eserin bizzat ya da mü~terek yazar~d~r. Farkl~~konularda 100.1erle ifade
edilen bilimsel çal~~mas~~ bulunmaktad~r. Sadece iki ansiklopedide ("Enciklopedia Crne Gore"
ve "Crnogorska enciklopedia") yay~nlad~~~~madde say~s~~150'nin üzerindedir'.
Monografik eserleri ~unlard~r:
- Dr. Nikola Dobred4 arcibiskup barski i primas srpski 1872- 1955, Budva 1991.
- Zivotnapitanja Crne Gore 1918-1929, Bar, 1995.
- Politig~e stranke u Crnoj Gori 1918-1929, Conteco, Beograd, 1996.
- Skrivana strana istonje:Cmogorska buna i odmetni'iki pokret 1918 - 1929, I-IV, Bar, 1997.
- Janusovo lice istonje, Vijesti, Podgorica, 2000.
- Crna Gora u egzilu 1918-1925, 1-Il, Istorijski institut Crne Gore, Almanah, Podgorica, 2004.
- (2ivko A~~drijaleviC ile birlikte) Istorije Crne Gore od najranijih vremena do 2003. godine,
Podgorica, 2006.
- (2ivko Andrija§evi ile birlikte) Crna Gora i velike sile, Podgorica, 2006.
- Ba~njaci / Muslimani Crne Gore izmedu prdlosti i sada~nosti, 2010.
Alan~nda dünya çap~nda iyi bir üne ve sayg~n bir yere sahip olan Prof. Dr. 8erb° Rastoder, Karada~l~~ Bo~nak bir akademisyen ve entelektüel olarak da, Bo~naklar~n kültürel ve
tarihi miraslar~n~~ muhafaza ve tan~tma amac~ na yönelik olarak 1999 y~l~ndan itibaren Almanah
ad~yla bir bilimsel dergi yay~nlamaktad~r.
Prof Dr. ivko M. Andrijas'evii., 15. yüzy~ldan 20. yüzy~l~ n ba~lar~na kadar Balkan tarihi ve
Karada~~Tarihi üzerinde çal~~makta ve bu konularda dersler vermektedir. Monografik eserleri ~unlard~r2:
- Nacija s grdkom, Cetinje 2004.
- (~erbo Rastoder ile birlikte) Istorije Crne Gore od najranijih vremena do 2003. godine, Podgorica,
2006.
- (~erbo Rastoder ile birlikte) Crna Gora i velike sile, Podgorica, 2006.
- Crnogorska crkva 1852-1918, Nik§i, 2008.
- Sahoviâ 1924 - Kad su vakat kaljali insani, Podgorica 2011.

2

B hen univerzikta C~~~e Gore, br. 197, 1. Novembar 2005, s. 4-9
Bilkr~~ univerzitete~~Crne Gore, br. 241, 1 April 2009, 1-2.
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Kitab Hakk~nda:

Serbo Rastoder ve 2ivko M. Andrijakviein kaleme ald~klar~~ Crna Cora i velike sile (Karada~~ve Büyük Güçler) ba~l~kl~~ eser, Karada~~ile dokuz büyük siyasi gücün tarihsel süreç içerisinde ili~kilerini konu edinmektedir. Bunlar Venedik Cumhuriyeti, Osmanl~~ imparatorlu~u,
Rusya, Habsburg imparatorlu~u, Fransa, ~talya, Büyük Britanya, Amerika Birle~ik Devletleri
ve Almanya'd~r. Yazarlar konular~~kendi aralar~ nda payla~m~~lar ve bu büyük güçlerden ilk
dördü [Venedik Cumhuriyeti (s. 13-29), Osmanl~~ imparatorlu~u (s. 31-63), Rusya (s.65-95),
Habsburg imparatorlu~u (s. 97-119)] 2ivko M. Andrijakvk ve di~er be~i [(Fransa (s. 121139), ~talya (s.141-160), Büyük Britanya (s. 161-182), Amerika Birle~ik Devletleri (s.183-200),
Almanya (s.201-210)] Serbo Rastoder taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
Karada~~küçük co~rafyas~na ra~men, siyasi ve büyük tarihi olaylar~ n geli~iminde önemli
bir yere sahiptir. Kitab~n yazarlar~~Önsözde büyük güçler aç~s~ndan Karada~'~n önemini ~u
~ekilde ifade etmektedirler:
Karada~~ve Büyük Güçler aras~ndaki ili~kiler hakk~ nda yazmak, Avrupa tarihinde
nadir olan ola~and~~~~bir tarihi fenomen hakk~nda yazmak demektir. Muhakkak, Karada~~kadar küçük bir ülke hiçbir zaman büyük güçlerin bu kadar uzun süre ilgisini çekmemi~~ve onunla bu kadar yo~un politik ili~kiye girmemi~tir. Balkanlarda büyük güçler
için Karada~'~n politik önemi, ~üphesiz onun yüzölçümsel, ekonomik ve demografik büyüklü~ünü gösteren rakamlar~n önemini geçmi~tir. Karada~'~n bu önemi, 'Do~u Sorunu'nu çözmek konusuna büyük güçlerin gösterdi~i ilgiye dayanmaktad~r; bu sorun için
diplomatik formül Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun Balkanlarda ve Levant'ta fethetti~i topraklar~n yeniden düzenlenmesidir. Elbette, 'Do~u Sorunu'nun çözümlenmesi, sadece
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun kaderine karar vermek anlam~na gelmez, daha da önemlisi,
onun topraklar~n~ n paramparça edilmesinin ard~ ndan büyük güçler aras~nda güçlerin
düzenlenmesine de karar vermek anlam~na gelmektedir. Bu sorunun zuhurundan itibaren, büyük güçler Osmanl~lar~n Balkanlardaki topraklar~ n~n gelece~i hakk~nda farkl~~ tutumlara sahiptiler, ancak 19. yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda imparatorlu~un ölüm hükmünün
imzalanmas~~fikri etraf~nda topland~lar (Crna Cora i velike sile, s.7).
Kitapta, dokuz 'büyük güç'ün her biri münferit olarak ele al~nmakta ve ba~lang~c~ ndan
itibaren Karada~~ile ili~kilerine de~inilmektedir. Bu kitap Karada~'~n büyük güçlerle ili~kisini
konu alsa da asl~ nda bir anlamda söz konusu güçlerin özellikle 'Do~u Sorunu/~ark Meselesi'
çerçevesinde Osmanl~~ ile ili~kilerinin de kitab~d~r. Kitab~n her bölümünde bu devletlerin
olaylara yakla~~m ve taktikleri detayland~r~lm~~~ve bazen ortak bir hadisenin devletler nezdinde farkl~~ resimleri ba~ar~l~~~ekilde çizilmi~tir.
Crna Gora i velike sile sentez bir çal~~man~ n ürünü olup, yazarlar~ n önsözde belirttikleri
üzere "bu kitapta okuyucu Karada~~ve büyük güçlerin ili~kisi hakk~nda literatürde olmayan bir bilgi ile
kar~tla~mayacakt~r, ancak ilk defa olarak bu konu ile ilgili en önemli bilgileri ayn~~yerde bulacakt~r."
Böylece okuyucu konu ile ilgili bilgilerin bir araya getirildi~i ve sistematik bir plan ile i~lendi~i
önemli bir çal~~maya sahip olmu~tur. Konular~n çe~itli resim, harita ve belgelerle süslenmi~~
olmas~~okuyucunun tasavvurunu da zenginle~tirmektedir.
Karada~~
ve 'Büyük Güçler'in Ili~kileri:

•

Venedik Cumhuriyeti (s. 13-29): 12. yüzy~lda Venedik Cumhuriyeti Kuzey Adriyatik'te deniz hakimiyeti kurmu~~ve sonra bunu Levant'a ~amil k~lm~~t~r. 13. yüzy~lda do~u Adriyatik de
hakimiyet sahas~ na girmi~tir. Adriyatik ve Akdeniz'deki üstünlü~ünü korumak ad~ na Venedik
Cumhuriyeti Karada~~(Zeta) ve civar~~ bölgelerindeki hadiseler ile yak~ndan ilgilenmekteydi.
Bu ilgi, Türk ak~nlar~= Venedik ticari menfaatleri için ciddi bir tehdit olu~turmaya ba~lad~~~~

961

K~TAP TANITMA

14. yüzy~l itibariyle yo~unla~t~. Karada~~ve Venedik Cumhuriyeti aras~ndaki ili~kiler tamam~yla
Osmanhlara kar~~~mücadelede mü~terek menfaatler esas~na dayanmaktaych ve çe~itli safhalarla
18. yüzy~l~n ba~lar~nda son Venedik-Osmanl~~Sava~~~(1714-1718) zaman~m kadar devam etti.
Osmanl~~imparatorlu~u (s. 31-63): Karada~~ve Osmanl~~imparatorlu~u aras~ndaki siyasi ili~kiler 14. yüzy~l~n sonlar~nda ba~lamakta, imparatorlu~un sonuna kadar devam etmektedir.
Osmanl~lar~n Karada~'~~fethi 15. yüzy~l~n yetmi~li y~llar~na rastlarnaktad~r. i~kodra'nm fethiyle
birlikte Karada~~da Osmanl~lar~n eline geçmi~tir. Öncelikle yerel idareci Ivan Crnojeviç'in Osmanhlara itaatini bildirmesi ve y~ll~k haraç vermeyi kabul etmesi ile vassal bir idare kurtdmu~tur.
Karada~'~n bu vassal statüsü 1496 y~l~na kadar devam etmi~tir. Bu tarihte, bölge ~~kodra sanca~ma dahil edilmek suretiyle do~rudan Osmanl~~idaresine al~nm~~t~r. 16. yüzy~l~n ba~lar~nda k~sa
bir dönem Karada~~sancak olarak düzenlenmi~tir (1513-1530). Karada~~literatüründe genel
olarak Karada~'~n Osmanl~~idaresinde özel-otonom bir yap~ya sahip oldu~u görü~ü yer almaktad~r. Bu kitapta da ayn~~konuya yer verilmi~tir. Karada~~halkmm vergilendirmede ö~ür yerine
flo~ri ödüyor olmas~~bu dü~üncenin dayand~r~ld~~~~en önemli temeldir. Yazar 16. yüzy~l sonlar~ndan itibaren Karada~l~lar ile Türkler aras~ndaki çat~~malar~n ba~l~ca sebebinin de "elde edilmi~~
indiyazlan ve ddhiii otonondu~u savunma te~ebbüsleri" oldu~unu belirtmektedir (s.35).
18. yüzy~l~n ba~lar~ndan itibaren Karada~-Osmanl~~ili~kilerinde bir farkl~hk meydana
gelmi~tir. Yazar~n ifadesine göre Karada~~art~k Osmanl~~imparatorlu~u bünyesinde otonom
statüsünü de~il ba~~ms~zl~~~n~~korumaya çal~~an bir ülkedir. Karada~'~~tekrar Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na dahil etmek tüm Osmanl~~seferlerinin ba~l~ca amac~~haline gelmi~ti.
18. yüzy~l süresince Karada~l~-Osmanl~~çat~~malar~~devam etmi~tir. ~~kodra valisi Bu~ath
Mahmud Pa~a'n~n I796'da ilki Martiniçi ve ikincisi Krusa'da Karada~hlar ile yapt~~~~muharebeler yenilgi ile sonuçlanm~~t~r.
Krusa'dalti ma~lubiyet Karada~-Türk ili~kilerinde ve Karada~'~n devlet olarak geli~iminde yeni bir dönemin ba~langtod~r. Krusa'daki muharebeden sonra Türk beylerinden hiçbiri Karada~'dan haraç istememi~~ya da orada bir Türk üst idaresi modeli uygulamaya çal~~mam~~t~r. Tüm civar Türkler ve bizzat sultan için, resmi olarak tan~nmamalda birlikte, Karada~~ba~~ms~z bir ülkedir. Bab-~~Mi'de ve i~kodra'da nihayet, Karada~'~n hiçbir ~ekilde kendi idarelerinin olmad~~~~bir devlet oldu~u gerçe~i kabul edilmi~tir. Karada~'~n ba~~ms~zl~~~n~~art~k hiç kimse inkar etmemekte idi (s.43).
Vladika II. Petar Njego~~(1830-1851) zaman~nda Karada~'~n civar topraklar~~için "tarihsel hak" söylemi Karada~-Türk ili~kileri aç~s~ndan kilit bir prensip halini alm~~t~r. Bu söylemle
birlikte, II. Petar Karada~-Türk ili~kilerinde yeni bir ideolojik-tarihi temsilin de babas~d~r.
Petar'a göre Karada~~hiçbir zaman Türk idaresine girmemi~, bilakis aral~ks~z ba~~ms~zl~~~n~~
muhafaza etmi~tir. Bu fikrini kendi halk~~ile payla~t~~~~gibi, söylediklerinin gerçek oldu~una
Rusya ve Osmanl~~imparatorlu~u temsilcilerini inand~rmaya da çal~~m~~t~r. Onun ifadesiyle:
Kosova ovas~nda S~rp Çarl~~~~dü~tü~ü ve isteksizce Türk boyunduru~u alt~na girdi~i
o zamandan bugüne kadar Karada~~fas~las~z hem ba~~ms~zhik~n~~hem dinini muhafaza etmi~tir. Karada~hlar ne reaya olmu~lard~r, Tanrm~n izniyle, ne de olacaklard~r (s. 44-45).
Petar'~n halefi olan Knez Danilo (1851-1860), "Karada~~sorununun" çözümü için Karada~'~n ba~~ms~zl~~~n~n diplomatik yollarla tan~nmas~; Karada~~s~n~r~n~n Hersek ve Arnavutluk'a kadar geni~lemesi; Osmanhlarla hududun belirlenmesi ve bir k~y~~ ~ehri olan Bar'~n
Karada~'a b~rak~lmas~~ ~eklinde talepler öne sürmü~tür. Esas olarak 19. yüzy~l~n ortalar~ndan
1878'e kadar olan süreçte Karada~-Osmanl~~çat~~malar~~bu taleplerin çözümüyle, k~saca Karada~'~n ba~~ms~zl~~~n~n tan~nmas~~ve s~n~rlar~n~n geni~lemesi ile ilgilidir.

Belleten, C. I-XXV, 61
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1876-1878 Karada~-Osmanl~~ sava~~~Karada~l~larm lehine sonuçlanm~~~ve 1878 Berlin
Anla~mas~yla Karada~'~n ba~~ms~zl~~~~resmi olarak tan~nm~~t~r. Kongre sonras~nda Karada~~ile
Osmanl~~ aras~nda diplomatik ili~kiler de kurulmu~, Karada~~elçisi Stanka Radoniç 1879 y~l~~
A~ustosunda Istanbul'da ve Türk elçi Halil Be~~ayn~~ y~l~n Ekim ay~nda Cetinje'de göreve
ba~lam~~lard~r.
Osmanh ile Karada~~aras~ndaki baz~~ s~n~r problemleri 19. yüzy~l~n son yirmi y~h ve 20. yüzy~l~n ba~lar~nda çe~itli anla~malarla çözülmeye çal~~~lm~~t~r. Knez Nikola Njego~~(1860-1918) ile
Sultan II. Abdulhamid aras~nda dostça ili~kiler geli~mi~, ilki 1883 ve di~eri 1899'da olmak üzere
Knez iki defa Istanbul'u ziyaret etmi~tir. Hatta ilk ziyareti esnas~nda çe~itli k~ymetli hediyelerle
birlikte Sultan tarafindan kendisine Emirgan'da bir yal~~ hediye edilmi~tir. Karada~-Osmanl~~
ili~kileri Balkan sava~lar~~ ile yeniden sekteye u~ram~~, Karada~, II. Abdulhamid'in 'dostu' Knez
Nikola'n~n liderli~inde Osmanl~'ya sava~~açan ilk Balkan devleti olmu~tur.
Rusya (s.65-95):
Karada~'~n nas~l Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun egemenli~inden serbest kald~~~~ve
nas~l ba~~ms~z bir devlet oldu~unun aç~klamas~n~~ arad~~~m~zda bu büyük ölçüde Rusya
ile baglanul~d~r. Karada~'~n uluslararas~~tan~nm~~l~~~~ve topraklar~n~~önemli ölçüde geni~letmesinde hangi Avrupa gücünün en çok çal~~t~~~~sorusuna cevap ararsak, cevap Rusya
olacakt~r. Ve nihayet, son derece zay~f ekonomik imkanlara sahip bir devletin tüm idari
müesseseleri kurmas~n~n ve milli-ba~~ms~zl~k politikas~n~n yürütülmesi için kaynaklar~~
tedarik etmesinin nas~l mümkün oldu~unu aç~klamaya çali~~rsak, cevap yine Rusya ile
alakal~~olacakt~r. ~üphesiz Rusya, Karada~'~n devlet yap~s~n~n geli~iminde en önemli d~~politik etkendir (s. 65).
Rusya ile Karada~~aras~nda politik ili~kiler 1711 y~l~nda kurulmu~tur. I. Petro'nun idaresinde Rusya güçlü bir Avrupa devleti olma ve Karadeniz'e aç~lma politikas~~izlemekte idi ve
bu politika Rusya ile Osmanl~'y~~kar~~~kar~~ya getirdi (1710-1711 Prut Sava~~). I. Petro'nun
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na kar~~~elini kuvvetlendirmek için plan~, imparatorlu~un H~ristiyanOrtodoks tebaas~~ aras~nda ayaklanma ç~kmas~n~~ te~vik etmekti. ~~te Karada~~ile ilk politik
ili~kiler de bu plan dahilinde kuruldu. Haziran 1711'de Rus çar~n~ n iki elçisi Karada~'a gelerek çar~n Osmanl~lara kar~~~ayaklanma davetini iletmi~, bu daveti olumlu kar~~layan Karada~l~lar Osmanl~~ kale ve ~ehirlerine sald~rm~~lard~. 1715 y~l~nda Rusya'ya giderek Çar I. Petro'yu
ziyaret eden Karada~~Vladikas~~Danilo, Çar'dan Karada~'~~yüksek himayesine almas~n~, siyasi ve
maddi olarak yard~mda bulunmas~n~~talep etmi~; Karada~~halk~n~n "Rus hükümclartnm ça~r~s~~
üzere kan~m ak~tmaya her zaman haz~r" oldu~unu bildirmi~tir. Çar, Rusya'n~n Karada~'~n menfaatlerini koruyaca~~na; kilise ve halka maddi yard~mda bulunaca~ma dair söz vermi~tir. Vladikamn
pek çok hediye ve maddi yard~m ile geri döndü~ü bu ziyaret, Karada~'~n bundan sonraki geli~imi ve konumunu sa~lamla~urmas~~için tarihi bir öneme sahiptir. Siyasi ve mali aç~dan Rusya'ya
yaslanma o zamandan itibaren Karada~'~n d~~~politikas~n~n bel kemi~ini olu~turmu~~ve Karada~~
Rusya Çal-liginin Balkanlardaki her ad~m~~için önemli bir faktör olmu~tur.
Rusya, Karada~'~~20. yüzy~l~n ba~lar~na kadar siyasi ve ekonomik aç~dan desteklemi~tir.
Karada~l~larda zaman içinde Rusya himayesi alt~na girmenin Karada~'~n mevcudiyeti için en
önemli ~art oldu~u bilinci olu~mu~tur. Öyle ki, Karada~~Vladikas~~I. Petar ölüm dö~e~inde son
nefesini vermeden biraz evvel halefi olan ye~eni II. Petar Petroviç Njego~~(1830-1851)'a tek
dayana~~n~n Tanr~~ve Rusya oldu~unu ifade etmi~tir. Rusya Karada~'da Cetinje'deld manast~r
ve kilise harcamalar~~ için para yard~m~~yaparken, ayr~ca "halk~n ihtiyaçlar~", "kültürel gereksinimler" ad~~alt~nda önemli miktarda ödemeler yapmaya da devam etmi~tir.
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Siyasi deste~ini de pek çok durumda ortaya koymaktan geri durmam~~t~r. Mesela 1852
y~l~nda Karada~'~n "prenslikiknja&vina" ilan~~ Rusya taraf~ndan desteklenmi~tir. Ya da Osmanl~lar 1853'de Karada~'a askeri bir sefer düzenlediklerinde Rusya Bâb-~~'Ali'ye bask~~ yaparak bu sava~~n hemen durdurulmas~n~~talep etmi~tir. Rusya'n~n Karada~'a kar~~~koruyucu
tutumu Karada~l~lar~n 1858 y~l~nda Grahovo'da Osmanl~lara kar~~~kazand~~~~galibiyetten
sonra da devam etmi~; Rusya ve Fransa'n~n giri~imleri ile yeni bir Osmanl~~askeri faaliyetinin
önüne geçilmi~tir. Knez Nikola'n~n Hersek'te Osmanl~~kar~~t~~ ayaklanmay~~ te~vik ve yard~m
etmesi sonucunda ba~layan 1862 Osmanl~-Karada~~sava~~nda yine Rusya araya girmi~tir.
Rusya'n~n sava~~n durdurulmas~~ talepleri ve bunu di~er büyük güçlerin de desteklemesi üzerine Ömer Pa~a Latas'~n Karada~'a seferi durdurulmu~tur. Rusya, 1875 y~l~ndaki "Büyük Do~u
Krizi" ve 1876-1878 Karada~-Osmanl~~sava~lar~nda da Karada~'a siyasi ve ekonomik aç~dan
büyük destek vermi~tir. Bu destek olmaks~z~n Karada~'~n sava~mas~~kabil görülmemektedir.
1877-1878 Osmanl~-Rusya sava~~n~n ard~ndan imzalanan Ayastefanos Bar~~~Antla~mas~nda ve bu anla~man~n di~er büyük güçler nezdinde kabul görmemesi üzerine Berlin Kongresi'nde Ruslar, Osmanl~'n~n Karada~'~n ba~~ms~zl~~~n~~tan~mas~n~~sa~lam~~lard~r.
Karada~-Rusya ili~kileri 20. yüzy~l~ n ba~lar~nda de~i~ime u~ram~~t~r. Bu andan itibaren
Rusya, siyasi riya itham~yla Karada~~Knezi Nikola'ya kar~~~güvensizlik göstermeye ba~lam~~t~.
Rusya'n~n tutumundaki bu de~i~ikli~in sebeplerinden biri Nikola'n~n ~talya ve AvusturyaMacaristan'a kar~~~"çok fazla nezaket" göstermesi ve di~eri 1903'te S~rbistan taht~nda meydana
gelen de~i~imdi. Rusya, Karada~'~n güvensiz bir müttefik oldu~unu, art~k Karada~'a politik
aç~dan eskisi gibi ihtiyaç kalmad~~~n~, Karaçorçeviç'in S~rbistan'a dönmesi ile Balkanlardaki en
önemli müttefikine sahip oldu~unu dü~ünmekteydi.
1913 y~l~nda Balkan sava~lar~ndan sonra, "Türk sorununun gündem d~~~~kalmas~yla"
Rusya'n~n Karada~'a kar~~~tutumu kökten de~i~ti. ~imdi Balkanlardaki Rus ç~karlar~na güçlü
bir Slav devleti daha çok uymaktayd~. Daha 1913 y~l~~ ba~lar~nda Rus diplomasisi taraf~ndan
Karada~'~~ S~rbistan'a ilhak etme ve Kral Nikola'dan kurtulma planlar~~yap~lm~~t~. Rusya devlet
ba~kan~~ Balkan sava~lar~ ndan sonra Kral Nikola'n~n hal edilmesi ve "Büyük S~rbistan' ~n kurulmas~~ ~artlar~n~n olu~tu~unu beyan etmi~ti.
Birinci Dünya Sava~~'n~n ba~lang~c~nda Rus hükümeti aç~s~ndan, sava~~n sonunda Karada~~Devleti'nin ortadan kald~r~lmas~~gerekti~i konusunda ihtilaf yoktu. Karada~'~n Rusya için
bir yük oldu~u ve yeni siyasi ~artlarda Karada~'~n mevcudiyetinin art~ k bir anlam~n~n olmad~~~~
konu~ulmakta idi. Sava~~n ilk y~llar~ nda Rusya, Karada~~hükümetine S~rbistan ile uzla~ma
içinde çal~~mas~~konusunda ~srar ederken, S~rplara da Çar'~n ve Rus hükümetinin Karada~~ile
S~rbistan'~n birle~mesi görü~ünde oldu~unu bildirmekteydi.
Habsburg imparatorlu~u (s. 97-119): Karada~~ve Habsburg imparatorlu~u aras~nda ilk
ba~~18. yüzy~lda kurulmu~tur. Avusturya'n~n Balkanlarda Türk topraklar~n~n payla~~m~na
kar~~~olan ilgisi do~al olarak Karada~'a ilgisini de ortaya ç~ karm~~t~r.
1797 y~l~nda Venedik Cumhuriyeti'nin y~k~lmas~~ile onun Adriyatik ve k~smen Karada~~
k~y~~ kesimindeki topraklar~~ Avusturya'n~n idaresine geçmi~ti. 1814 Viyana Kongresi ile Avusturya'n~n bu topraklar~~zapt~~resmiyet kazanm~~~ve böylece Avusturya ile Karada~~s~n~r kom~usu olmu~lard~r.
1848 y~l~~ba~lar~nda patlak veren devrim hareketleri Fransa ile birlikte Habsburg ~mparatorlu~u'nu ciddi anlamda etkilemi~tir. imparatorlu~un ~ talya, Macaristan ve Çek topraklar~nda devrimin ulusal haklar için mücadele karakteri bulunmaktad~r. 1848 devriminden ve
ulusal fikirlerin gücünü gördükten sonra, Habsburg Monar~isi kendi Balkan politikas~nda
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ulusal hareketleri ve dolay~s~yla Karada~'~n ulusal politikas~n~~yau~urma yolunu tutmu~tur.
Avusturya'n~n, Osmanl~~topraklar~nda milli hareketlerin yay~lmas~~ve geni~lemesini engelleme
amac~, Osmanl~'da ç~kacak bir devrim yang~n~n kendi topraklar~na da kolayca s~çrayaca~~~
öngörüsüne dayanmaktad~r.
Avusturya Karada~'~~Balkanlarda bar~~~politikas~nda yan~na almak istem~l~se de bunda
ba~ar~l~~olamam~~ur. 1852 y~l~nda knez olarak ilan edilen Danilo Petroviç Njego~, Osmanl~~
suurlarmda bar~~~~desteklemek yerine Hersek'te bir isyan~~te~vik etmi~~ve Osmanh'n~n Karada~'a ordu sevkine sebep olmu~tur. 1853'te ba~layan Osmanl~-Karada~~sava~~n~n BosnaHersek'te karma~aya yol açaca~~ndan korkan Viyana, sava~a son verilmesini talep etmek üzere
Istanbul'a bir elçi göndermi~tir. Rusya'dan da ciddi uyar~lar alan Bâb-~~Ali sava~a son verme
karar~~alm~~t~r. Avusturya ilk defa kararl~~bir ~ekilde Karada~'~n lehine müdahalede bulunmu~tur. Bundan sonra Avusturya Karada~'daki siyasi etkisini artt~rmaya çal~~m~~, ancak Knez
Danilo'nun ba~ar~l~~muhalefeti ile kar~~la~m~~ur.
Balkanlarda Rus-Frans~z nüfuzundan korkan Habsburg Monar~isi 1856'dan itibaren
buralarda Türk ç~karlarm~n savunucusu olmu~tur. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun bütünlü~ünün korunmas~~ve bu bütünlü~ü bozacak her türlü hareketin engellenmesi suretiyle Balkanlardaki rakiplerinin özellikle de Rusya'n~n önü alinabilecekti. Balkanlarda Osmanh hâlcimiyetinin yok olmas~ndan sonra ulusal devrim dalgasm~n kendi topraklar~na yarlaca~mdan emin,
tüm gücüyle Osmanh'n~n toprak çözülümünü kontrol alt~nda tutmaya ve onun Balkanlardaki
topraklar~nda bar~~~~muhafazaya gayret gösteriyordu.
Avusturya-Macaristan, Balkanlardaki Osmanl~~topraklar~n~n payla~~m~~konusunu elbette
dü~ünüyordu, ancak bu sürecin do~rudan kendi kontrolü alt~nda ve tamamen kendi lehine
olmas~n~~istiyordu. 1875 y~l~ndaki "Büyük Do~u Krizi" ba~lang~c~nda bu defa AvusturyaMacaristan Balkanlarm siyasi haritas~~ile ilgisini aç~kça belli etmi~tir. Hersek'teki isyandan
ajanlar~~sayesinde birkaç ay öncesinden haberdar olan Avusturya, Hersek bölgesindeki Katolikleri ayaklanma için galeyana getirmeye çal~~m~~~ve bununla Osmanh'n~n bu topraklar~nda
ç~kacak bir karma~an~n kendi ç~karlar~~için önemini ortaya koymu~tur. imparator Franz Josef in 1875 Nisan~nda tam Hersek'teki karma~a s~ras~nda Dalmaçya k~y~lar~nda ve Kotorska
Boka'da gezintiye ç~kmas~~tesadüf de~ildir. Avusturya d~~~i~leri bakan~~Andra~i, ~i~nparatorun
bu ~ekilde '~ark Meselesi' ni harekete geçirmeyi ve isyan bölgelerindeki Slav halklar~n Avusturya'ya kar~~~beklentilerini gtiçIendirmeyi istedi~ini yazm~~t~r.
1876-1878 Karada~-Osmanl~~ sava~~nda, Avusturya Karada~~ordusunun faaliyetlerini
kontrol etmi~, sava~~n ba~~ndan itibaren Karada~hlarm Hersek bölgesine girmesine kar~~~
du~rmu~tur. 1878 Berlin Kongresi'nde de Karada~~s~n~r~n~n Hersek'ten alt~~kilometre uzakta
olmas~n~~sa~lam~~t~r.
Berlin Kongresi Avusturya-Macaristan'~n Balkanlardaki nüfuzunu resmile~tirmi~tir.
Avusturya, kongre kararlar~~ile Bosna-Hersek'i geçici olarak i~gal etmi~, Yeni Pazar sanca~ma
asker yerle~tirmi~~ve Karada~'a ait deniz sahas~nda denetim hakk~~kazanm~~t~. Avusturya
~imdi, Karada~'~~çevreleyen topraklar~n üçte ikisinde varl~k göstermekteydi. Karada~'~n içinde
bulundu~u durum, iki devlet aras~ndaki tüm ili~kileri kökten de~i~tirrni~tir. AvusturyaMacaristan Karada~'~n siyasi ve hukuki ba~~ms~zl~~~n~n en ciddi tehdidi haline gelmi~tir.
Kongreden sonraki ilk y~llarda iki devlet aras~ndaki ili~kilere Karada~'~n Hersek politikas~~
hakim olmu~; Viyana Karada~'~n Hersek'teki milli politikas~ndan vazgeçmesini ve tüm politik
problemlercle tarafs~z tutum almas~n~~talep etmi~tir. Karada~~gönülsüz de olsa Viyana'n~n bu
talebini yerine getirmek zorunda kalm~~t~r.

KITAP TANITMA

965

Karada~'~n milli politikalar~n~~bertaraf ettikten sonra, Avusturya-Macaristan bu defa Karada~~üzerinde ekonomik kontrol sa~lamaya çal~~m~~ur. 1878 sonras~~Karada~~ekonomisi
Avusturya-Macaristan'~n politikalar~na uygundur. ~çinde bulundu~u durum ve geli~memi~~
ekonomi sebebiyle Karada~~Avusturya pazar~na, endüstrisine ve kredi fonlar~na ba~~ml~~idi.
Sava~~sonras~~Karada~'~n Avusturya-Macaristan'a ba~unlili~~~tedricen artt~. Karada~'~~ekonomik anlamda kendine ba~~ml~~lulman~n en iyi yollar~ndan birisi Avusturya kredisi idi. 20.
yüzy~l ba~lar~nda d~~~borçlar 4,5 milyon fiorini bulmu~tu ve Karada~'~n y~ll~k geliri o s~rada
930.000 fiorin idi. Karada~~ald~~~~kredileri elbette düzenli olarak geri ödeyemiyordu. Karada~~
1906 y~l~na kadar kendi para de~erine sahip de~ildi; Avusturya paras~n~~- öncelikle fiorini,
190 I'den sonra kruna- kullanmaktayd~. Bu ~artlarda Karada~'~n Avusturya için itaatkâr bir
kom~u olmaktan öte ~ans~~yoktu.
20. yüzy~l~n ba~lar~nda Avusturya'n~n Balkanlarda tam bir hâkhniyet istedi~i aç~ku. Böyle bir hâkimiyetin S~rbistan ve Karada~~üzerinde mutlak bir kontrol sa~lat~rnaks~nn olmayaca~~~da kesindi. Bu zamanlarda Avusturya d~~i~leri bakan~, Avusturya'n~n Balkanlarda zay~f bir
S~rbistan, küçük bir Karada~, ba~~ms~z bir Arnavutluk ve büyük bir Bulgaristan yaratmak
istedi~ini ifade etmi~ti. Osmanl~'mn ise tedricen Balkanlardan at~lmas~~gerekiyordu.
1912 y~l~nda Balkan sava~lar~~ba~lad~~~nda, Avusturya Kral Nikola'ya, Karada~'~n S~rbistan ile topraksal birle~imine, dolay~s~yla onlar~n Yeni Pazar sanca~m~, Kosova'yl, Arnavutluk
ve Arnavutluk k~y~lar~n~~zapt etmelerine kar~~~koyaca~~n~~bildirmi~tir. Balkan sava~lanndan
sonra kurulan bar~~~ortam~~çok uzun sürmemi~~ve 1914 Haziran~nda, bir S~rp gencinin silah~ndan ç~kan kur~unla Avusturya-Macaristan veliahd~~Franz Ferdinand ve e~inin ölmesi üzerine yeni bir kriz patlak vermi~tir. Avusturya-Macaristan bu suikasttan sorumlu tuttu~u S~rbistan'a A~ustos 1914'de sava~~ilan etmi~; bu sava~ta Avusturya-Macaristan'~n kar~~s~nda yer alan
Karada~~ise ba~ar~l~~olamam~~ur. Sonunda kral ülkeyi terk etmek zorunda kalm~~, hükümet
orduyu da~~t~m§ ve Karada~~Ocak 1916'da Avusturya-Macaristan i~gali ile tan~~m~~ur. Bu i~gal
1918 y~l~~sonlar~na kadar devam etmi~tir.
Fransa (s. 121-139): Karada~-Fransa siyasi ili~kileri 19. ve 20. yüzy~llarda Avrupa'da yeni
güçler da~~l~m~~tarihiyle birlikte ele al~nmak zorundad~r. Karada~hlar ve Frans~zlar~n yo~un
ve do~rudan temas~, Napolyon'un ordusunun Avrupa'y~~temelden sarsu~~~zamana kaydedilmektedir. Napolyon'un ordusu Karada~'~n yüzlerce y~ll~k kom~usu Venedik Cumhuriyeti'ni
y~km~~ur (1797), ancak Avusturya ile yap~lan bar~~~anla~mas~~ile ~talya'da, Istra'da, Dalmaçya'da ve Kotorska Boka'claki Venedik topraklar~~Habsburg Monar~isi'ne b~rak~lm~~t~r. Böylece
Karada~~Avusturya ile kom~u olmu~tur. Rusya'n~n, aralar~nda Karada~'~~ciddi anlamda tehdit
eden Avusturya'n~n da bulundu~u Napolyon'un has~mlan ile yaku~la~mas~~üzerine Karada~~da
Fransa ile ba~lant~~kurmaya çal~~m~~ur. Avusturya'ya kar~~~mücadelesinde Fransa nezdinde
müttefik arayan Karada~, bu sebeple Rusya'daki konumunu ciddi anlamda zedelemi~tir.
1805'de Avusturya'dan ~talya ve Dalmaçya'daki topraklar~~olmas~yla birlikte Fransa Karada~'~n
kom~usu olmu~~ve bu durum Karada~'~n Fransa'ya kar~~~tutumunu de~i~tirmi~tir. Nihayet, bu
dönemin olaylar~~1814'de Viyana Kongresi'nde sona ermi~tir.
Viyana Kongresi'nin gölgesinden ç~kt~~~~ve önde gelen Avrupa gücü konumuna geldi~i 19.
yüzy~l ortalar~ndan itibaren Fransa yeniden Balkanlarla ilgilenmeye ba~lam~~t~r. K~r~m Sava~~~
(1853-1856) ve Paris Kongresi'nden (1856) sonra Bat~~Avrupal~~devletlerin, '~ark Meselesi'nin
çözümünü- "Türkleri Avrupa'dan ç~karma ve miras~n~n payla~~m~:~" tek ba~~na Rusya'ya b~rakmayacaklan anla~ilm~~ur.
K~r~m Sava~~'ndan sonra Knez Danilo, Karada~'~n ba~~ms~zl~~~n~n tan~nmas~~ve hudut
problemlerinin çözümlenmesi için Fransa'ya yönelmi~tir. Fransa diplomasisi Karada~'~n önce-
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likle Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun egemenli~ini kabul etmesi, bu ~ekilde Karada~'~n hukuki
konumunun belirlenmesi ve Knezin s~n~rsal taleplerinin ancak bundan sonra Osmanl~'ya sunulmas~~taraftand~r. Böylece Knez Paris ziyareti s~ras~nda III. Napolyon'a sundu~u 22 Nisan 1857
tarihli tezkerede, Karada~'~n topraksal geni~leme ve denize ç~k~~~~ kar~~l~~~nda Bâb-~~Ali'nin egemenli~ini kabul etmeye haz~r oldu~unu bildirmi~tir.
Italya'n~n birle~imi çerçevesinde geli~en sava~larla ba~lant~l~~ olarak Fransa-Rusya yak~nla~mas~~ve Fransa-Avusturya ili~kilerinin ~iddetlenmesi '~ark Meselesi'ne Fransa ile Rusya'n~n
e~güdümlü bir tutum sergilemesine sebep olmu~tur. 1862 y~l~nda Ömer Pa~a'n~n Karada~~
üzerine seferi, Fransa ve Rusya'n~n müdahalesi ile sonland~r~lm~~t~r. Fransa, Karada~~ve Bâb-~~
Ali'deki nüfuzunu kullanarak bar~~~~sa~lamaya çali~m~~t~r. Bu dönemde Fransa'n~n do~u politikas~nda da bir de~i~im söz konusudur. 1863 Leh ayaklanmas~~ Rusya-Fransa ili~kilerinin
~iddetlenmesine sebep olmu~~ve ~talya-Almanya birli~i meselesi, dolay~s~yla Avusturya-Prusya
Sava~~~(1866) ve Fransa-Prusya Sava~~~(1870-1871) 19. yüzy~l~n seksenli y~llar~n~n ba~lanna
kadar '~ark Meselesi' olaylar~nda Fransa etkisini d~~ar~da b~rakm~~t~r.
Altm~~h y~llar~n ortalar~ndan itibaren Fransa diplomasisi Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu
muhafaza politikas~~ gütmeye ba~lam~~, Rusya ise kendi ç~karlar~~ u~runa Balkan halklar~n~n
ba~~ms~zl~k mücadelelerini te~vik etmi~tir. Bu durum Fransa'n~n Karada~'daki nüfuzunu
yeniden Rusya'ya kapt~rmas~na sebep olmu~tur.
Birinci Dünya Sava~~'nda Fransa-Karada~~ili~kileri iki a~amada geli~mi~tir. ~lk a~ama
1914-1916 y~llar~~ aras~ndad~r ve sava~~n ba~lang~c~ndan Karada~'~n Avusturya-Macaristan
tarafindan i~galine kadar geçen süreçtir. Karada~~bu süreçte Fransa'n~n müttefiki olarak
sava~a devam etmi~tir. 1916 y~l~nda ülkenin Avusturya-Macaristan tarafindan i~galiyle Kral
Nikola ve Karada~~hükümeti Fransa'ya s~~~nm~~t~r. Bundan sonra Karada~-Fransa ili~kileri
genel olarak Karada~~Devleti'nin gelece~i meselesine indirgenmi~tir. Bu dönemde Fransa,
S~rp politikas~n~n ve Karada~~ile ilgili planlar~n~n en güçlü dayana~a olmu~tur. Fransa sava~~
sonunda Almanya ve Rusya'n~n Balkanlara nüfuzuna sed olabilecek bir Yugoslav devletinin
kurulmas~~fikrini desteklemi~tir. Karada~-Fransa ili~kileri ba~lang~c~ nda ve sonunda, öncelikle
Karada~~Devleti'nin var olma ve yok olma meselesi çevresinde geli~mi~tir.
~talya (s.141-160): Modern Italyan Devleti, 1815-1870 y~llar~~aras~nda uzun bir milli birle~me sürecinde ortaya ç~km~~t~r. Bu süreç içinde pek çok da~~n~k, ba~~ml~~ve yar~-ba~~ml~~
küçük Italyan devletleri, milli bir devletin çat~s~~alt~nda birle~mi~lerdir.
Karada~~ile Fransa aras~nda resmi diplomatik ili~kiler May~s 1879 tarihinde Cetinje'de
Italyan elçili~inin aç~l~~~~ile kurulmu~tur. ~ki devlet aras~ ndaki ilk yo~un ili~kiler 19. yüzy~l~ n
seksenli y~llar~na, pek çok Karada~l~~gencin e~itim için Italya'ya gitti~i zamana rastlamaktad~r.
Bununla birlikte Italya'n~n Karada~'a as~l ilgisi seksenli y~llar~n sonlar~nda Petroviç ve Savoya
hanedanlar~~ aras~nda kurulan s~hri akrabal~k zaman~nda geli~mi~tir. Knez Nikola'n~n be~inci
k~z~~Yelena 1896 y~l~nda Victor Emmanuel ile evlenerek ~ talya kraliçesi olmu~tur. Victor ile
Yelena'n~n ni~anlar~n~n A~ustos 1896'da resmi olarak ilan~yla birlikte, Karada~, Avrupa bas~n~n~n gündemine oturmu~tur. Çok say~da gazeteci ve foto~rafç~~Cetinje'ye ak~n etmi~; ~talya
kamuoyu Karada~, Petroviç Hanedan~~ ve Yelena hakk~ndaki her türlü haberi büyük bir ilgi
ile takip etmi~tir. Bu s~rada ~ talya'da Karada~~hakk~nda pek çok kitap bas~lm~~t~r. Bu evlilik
Italya'n~n Karada~'a ilgisini ve ayn~~zamanda Italyan kapitalinin geli~ini te~vik etmi~tir. Italyan
kapitali Karada~'~n geli~iminde etkili olmu~~ve Birinci Dünya Sava~~'na kadar Karada~~ekonomisinin genel yap~s~na önemli katk~da bulunmu~tur. ~talya, kendi özel kapitali vas~tas~yla
Karada~~üzerinden Balkanlara nüfuz etmi~tir.
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Karada~~ile Italya'n~n yo~un ekonomik ili~kileri diplomatik sahada ve d~~~politika sahas~ndaki ili~kiler ile tutarl~~de~ildi. Karada~-~talya d~~~ili~kilerinde kay~npeder ve damat aras~nda kar~ilikh güvensizlik söz konudur. Ilginçtir ki, Kral Nikola Birinci Dünya Sava~~'na itilaf
ordular~mn kumandanlar~~olan üç damad~~(S~rbistan Kral~~Petar, ~talya Kral~~Victor Emmanuel ve Rusya ordusunun kumandan~~Nikolay Nikolayeviç) ile birlikte girmi~tir. Ancak söz
konusu damadardan hiçbirisi, devletlerinin politik amaç ve menfaatleri ile çal~~mad~~~~hallerde dahi kritik zamanlar~nda kay~npederleri ve Karada~~için fedakarl~k yapmaya yana~mam~~lard~r. Karada~'~n damatlardan beklentileri genel olarak Karada~'~n ç~karlanmn korunmas~n~~
gerektiren kritik durumlarda sükftta u~ram~~t~r.
Birinci Dünya Sava~~~s~ras~nda ayn~~safta olmalar~na ra~men, Karada~'~n Haziran 1915'te
~~kodraty~~zapt~~ve genel olarak Arnavutluk'taki faaliyetleri, Balkanlara nüfuzu için Arnavuduk'u
köprü olarak gören ~talya ile ili~kilerinin so~umasma sebep olmu~tur. ~talya tepki olarak sava~~
s~rasmda Karada~'a yard~m~~kesmi~tir. Karada~'~n ~~kodra'y~~almas~~Arnavutluk'un bütünlü~ünü
koruma konusunda koalisyonun tutumuna da kar~~d~r. Karada~'~n Arnavutluk maceras~, krala
ve hükümete kar~~~bir güvensizlik yaratm~~, Karada~~kar~~t~~propaganda büyük bir maharede
~~kodra ve Medovo'nun zapt~n~n Avusturya-Macaristan ile yap~lan gizli bir anla~ma gere~i gerçekle~tirildi~ini yaym~~t~r. Italya'n~n Arnavutluk'taki ç~karlar~= zedelendi~i ve Londra Sözle~mesinin ihlal edildi~ini dü~ünen ~talya kral~, Karada~'~n bu politikas~na kar~~~oldu~unu gizlememi~tir. ~talya Adriyatik'in efendisi oldu~undan, bu politika Karada~.' izolasyona götürmü~~ve
1916 Ocak ay~nda Avusturya-Macaristan'~n i~galini çabulda~t~rm~~ur.
Bu i~galle birlikte Fransa'ya s~~~ nan Kral Nikola, Eylül 1917'de kendisini ziyarete gelen
~talya Kral~~III. Victor Emmanuel'den Karada~~saray ve hükümetinin Roma'ya geçmesi talebinde bulunmu~~ancak bu talebi damad~~tarafindan reddedilmi~tir. ~talya, 'koalisyon menfaatlerine ihaneti' konusundaki güçlü propaganda sonucunda Karada~'a kar~~~mesafeli ve dikkatli
bir tutum sergilemi~~ve Karada~~için, kendisini di~er koalisyon üyeleri ile çat~~maya sokacak
bir ~ey yapmay~~reddetmi~ti. ~talya diplomasisi, Karada~'~n yenilenmesi konusuna ancak kendisini di~er üyelerle kar~~~kar~~ya koymayacak ölçüde e~ilmeye kararl~~idi ve 'Karada~~Meselesi'ni
Balkanlardaki kendi menfaatlerinin korunmas~nda mahirane kulland~. Di~er taraftan, askeri
ve maddi deste~i olmayan Karada~, baz~~durumlarda taleplerini anlay~~la kar~~layan yegâne
devlet olan ve S~rbistan'~n denize ç~k~~~~olmas~na yani Yugoslav birli~ine aç~kça muhalif bulunan Italya'ya her gün biraz daha ba~~ml~~hale geliyordu.
Karada~~Ekim 1918 tarihinde itilaf güçleri tarafindan i~gal edildi. ~tilaf güçlerinin bu i~gali Kral Nikola ve Karada~~hükümeti ad~na yap~lm~~~ve uygun ~artlar olu~tu~unda ülkeye
dönü~leri konusunda Kral Nikola ve hükümetine garanti verilmi~ti. Bu i~gal s~ras~nda, Karada~'da, 26 Ekim 1918'de Podgorica Meclisi Karada~~ile S~rbistan'~n birle~mesi ve Petroviç
hanedan~n~n la~v~~karar~n~~alm~~t~r. Bu karar, hiçbir koalisyon üyesi tarafindan kabul edilmemekle birlikte sadece ~talyanlar, Karada~'~n i~gali öncesinde kararla~t~r~lan manda ~artlar~na
uygun davranmaya çali~m~~t~r. Bu Italya'n~n, sürgünde olan me~ru Karada~'~n etki ve iste~ine
mugayir olu~turulan yeni idari organlar~~ tan~mad~~~~anlam~na gelmektedir ve böylece Kral
Nikola'n~n politikasm~n en karakteristik savunucusu olmu~tur. ~talyanlar ve Frans~zlar~n
Karada~'daki farkl~~ ç~karlar~, onlar~n Karada~'a kar~~~tutumlar~n~~belirlemi~tir. Frans~zlar,
S~rplar~n kay~ts~z ~arts~z birle~me politikas~n~~izler ve yard~m ederken, ~talyanlar kendilerini
Frans~zlarla aç~k bir çat~~maya götürmeyecek ölçüde Nikola'n~n taraf~nda yer alm~~t~r.
Büyü* Brilanya (s. 161-182): Britanyahlar, Karada~.' ancak 19. yüzy~l~n ortalar~nda "ke~fetmi~lerdir". Bu zamanda, muhafaza etti~i hayat ve ataerkil ya~am tarz~n~~ilginç ve çekici
bulan çok say~da Britanyal~~yolcu ve seyyah Karada~' ziyaret etmeye ba~lam~~t~r.
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19. yüzy~l~n ba~larmda Fransa'ya kar~~~ortak sava~~sebebiyle (Boka- 1813-1814) Karada~hlar ile Britanyalilar aras~nda bir irtibat saglanm~~sa da, Britanyah diplomadann Karada~'a
ilgisi ancak 1875-1878 y~llar~~aras~ndaki büyük kriz döneminde dikkat çekici bir hal alm~~t~r.
Bu zamanda Britanya, nezdinde büyük ekonomik konuma sahip oldu~u ve Rusya'nm Balkanlara, dolay~s~yla Akdeniz ve Yak~n Do~uya duhulünde bir sed olarak gördü~ü Osmanl~~~mparatorlu~u'nun en büyük savunucusu durumundad~r. Bu ba~lamda, Britanya diplomasisi,
Karada~'~n sava~ç~~duru~unu ve 1875 y~l~nda Türk idaresine kar~~~avar bölgelerdeki isyanlara
yard~m~n~~Rus etki prizmas~ndan de~erlendirmi~~ve Balkanlardaki tüm huzursuzlu~u Rusya'n~n Osmar~ll'r zarflatma ihtiyac~~ile ili~kilendirmi~tir.
1878 y~l~nda Ayastefanos'da Türklere, Karada~, Bulgaristan ve S~rbistan'~n ba~~ms~zl~klar~n~n tan~nmas~~ve sm~rlarmm geni~lemesi; Romanya ile birlikte Besarabya'n~n da Rusya'ya
eklenmesi gibi direuneler söz konusudur. Bu durum, Bat~l~~devletler taraf~ndan Rusya'n~n pozisyonunun güçiernnesi ve tek tarafl~~olarak '~ark Meselesi'nin tanzim ve tahkimi olarak algdanm~~ur. ~lk tepki ~stanburda Rus tehdidi ve Bo~azlar~n kontrolü olas~l~~~n~~lcabule hiç de haz~r olmayan Britanya'dan gelmi~tir. Bundan dolay~, Avusturya-Macaristan ile de gizli bir anla~ma yapmak suretiyle Britanya Rusya'ya diplomatik bask~~yapm~~~ve Ayastefanos Anla~mas~'n~n yeniden gözden geçirilmesini teklif etmi~tir. Böylece, 13 Haziran 1878'de 'Karada~~Meselesi'nin
de çözüme kavu~tugu Berlin Kongresi toplanm~~ur. Kongrede Britanya, Bosna, S~rbistan ve
- ~'da kendi
Karada~'~n kaderinden ziyade, Rusya'n~n mümessili olarak Akdeniz ve Yak~n Dog~
hakimiyetini tehdit etti~ini dü~ündü~ü Bulgaristan ile ilgilenmi~tir. Böylece, Büyük Britanya
Berlin Kongresi'nde Osmanl~~ve Avusturya-Macaristan'~~korumu~, Balkanlardaki devledere
Rus politikas~n~n mümessilleri olarak bakm~~~ve onlara kar~~~kendi politikas~n~n stratejik çerçevesine zarar vermeyecek ölçüde temayül etmi~tir.
Berlin Kongresi'nden sonra, Karada~~di~er devletlerle oldu~u gibi Britanya ile de resmi
diplomatik ili~kiler kurmu~tur. ~lk diplomatik temsilci ~ubat 1879'da Cetinje'ye ula~m~~~ve bu
tarihten Mart 1921'e kadar Britanya-Karada~~resmi diplomatik ili~kileri devam etmi~tir.
1880 y~l~nda Britanya'n~n d~~~politikas~nda, en az~ndan Karada~~için, önemli bir de~i~im
söz konusudur. Bu sene parlamento seçimleri yap~lm~~~ve seçim sonucuna göre 1876 y~l~ndan
itibaren Benjamin Disraeli ba~kanl~~~nda idarede olan muhafazakarlar yerlerini William Ewart
Gladstone ba~kanh~mdaki liberallere b~rakm~~t~r. Gladstone, Balkan halklar~n~n hakk~n~~
savundu~u ve muhafazakarlar~n her ~ey pahas~na Türkiye'yi koruma politikas~n~~ele~tirdigi
için daha Do~u Krizi ç~kt~~~~anlardan itibaren Karada~'a kar~~~sempati beslemekteydi. Liberallerin yeni d~~~politikalar~ndaki alum, Türkleri Berlin Kongresi ~artlar~n~~yerine getirmeye zorlamak yönünde idi. Ulcinj konusunda Karada~-Osmanh anla~mazl~gma Britanya do~rudan
müdahil olmu~~ve bu konuda Osmanl~'ya diplomatik bask~~yapm~~t~r. 1880 y~l~nda bu olaydan
sonra kurulan iyi ili~kiler, 1887'de Britanya hanedan üyelerinin Cetinje'yi ziyareti ile taçlannu~t~r. Britanya hanedan üyelerinin bu ziyaretinin resmi bir karakteri olmamakla birlikte, Britanya'da Karada~~hakk~nda iyi bir propaganda sa~lam~~t~r.
Balkanlarda, 1908 y~l~nda Avusturya-Macaristan'~n Bosna-Hersek'i ilhak~~ile zuhur eden
krizden biraz sonra Balkan sava~lar~~patlak vermi~tir. Sava~~s~ras~nda Karada~'~n ~~kodra'y~~
alma gayesi, ba~~ms~z bir Arnavutluk devleti kurmaya çoktan karar vermi~~olan büyük güçlerin dikkatini çekmi~tir. Karada~~ordusu 23 Nisan 1913'te zapt etti~i ~~kodra'y~~büyük güçlerin
ciddi tehditleri üzerine 14 May~s'ta bo~altm~~ur. Britanya, Karada~'~~ ~~kodra'y~~terk etmeye
zorlayan uluslararas~~bir donanmay~~Adriyatik denizine göndermeyi desteklemi~tir. ~~kodra
krizinde Karada~~Büyük Britanya'mn deste~ini kaybetmi~~hatta Britanya Karada~'a kar~~~bir
Avusturya seferine kar~~~koymayaca~~n~~da beyan etmi~tir. Birinci Dünya Sava~~'na itilaf devletleri yan~nda giren Karada~~bu sava~~s~ras~nda da büyük güçlerin hiç ho~una gitmeyen
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büyük bir diplomatik hata yapm~~t~r. Haziran 1915'de yine ~~kodra'y~~zapt etmi~~ve bununla
koalisyonda güvenilmez ve itaatsiz müttefik imaj~n~~ güçlendirmi~tir.
Karada~'~n 1915 y~l~~sonlar~nda Avusturya-Macaristan ile müstakil bir bar~~~yapma niyeti
ile ilgili söylentiler di~er devletler gibi Britanya'y~~da ~üpheye dü~ürmü~tü. Bu tür spekülasyonlar Petrograd, Paris ve Londra'da son derece belirgindi ve 'temelsiz' ve 'gerçek d~~~' olmalar~na ra~men büyük güçlerin Karada~'a kar~~~ili~kilerini önemli ölçüde etkiledi. Bu durum
Karada~'~n askeri aç~dan çökü~ünü h~zland~rd~, çünkü müttefiklerinin yard~m~~yava~~ve yetersizdi. Her halükarda Karada~'~n i~gali Büyük Britanya'da son derece olumsuz reaksiyonlara
sahipti. Karada~'~n Avusturya-Macaristan ile yapt~~~~gizli anla~malarla koalisyona kar~~~samimiyetsiz tutumu hakk~nda genel bir inan~~~hâkimdi. Britanya diplomasisi Karada~'~n ba~~ms~z
bir devlet olarak yenilenmeme olas~l~~~n~, dolay~s~yla onun S~rbistan'a ba~lanmas~n~~ te~vik
etmeyi dü~ünen ilkler aras~nda idi. Di~er taraftan, Karada~~ile resmi ileti~iminde her zamanki
gibi ölçülü ve d~~~politikas~n~n genel prensiplerine uygun olarak hareket etmekteydi.
Amerika Birle~ik Devletleri (s.183-200): Karada~~ve Amerika Birle~ik Devletleri'nin ili~kileri di~er büyük güçlerle ili~kilerden ayr~lmaktad~r. Amerika Birle~ik Devletleri ancak Birinci
Dünya Sava~~~esnas~nda Avrupa politikas~ n~n bir parças~~ olmu~tur. ABD'nin diplomatik etkisi,
öncelikle bat~~ yar~mküreye yönelikti. Amerika ba~kan~~ James Monroe'nin 1823 y~l~nda yay~ nlam~~~oldu~u doktrin Avrupa'n~n Kuzey ve Güney Amerika'da herhangi bir ~ekilde hakim ve
müdahil olmas~n~~reddediyor ve Avrupa meselelerine kar~~~Amerika'n~n izolasyonunu, yani
bat~~yar~mküre d~~~ndaki uluslararas~~ olaylara kar~~mamay~~ öngörüyordu. Ancak bu durum
Avrupal~lar~n Amerika ile ilgilenmedi~i anlam~na gelmemektedir. Milyonlarca insan para
kazanmak için Amerika'ya ak~n etmi~tir. Sadece 1890-1921 aras~nda Amerika Birle~ik Devletleri'ne göçen insan say~s~~ 19 milyondur. En çok göçmen ~talya, Rusya, Polonya ve Balkan
ülkelerinden gitmi~tir. Bunlar aras~nda epeyce Karada~l~~ da bulunmaktad~r. Karada~l~lar
para kazanmak için Venedik, Avusturya, ~stanbul ve dünyan~n pek çok yerine ula~m~~lard~r.
1903 ve 1908 y~llar~~ aras~nda Amerika'ya giden Karada~l~~ say~s~n~n yakla~~k 25.000 oldu~u
hesaplanmaktad~r ki bu nüfusun % 10'u anlam~na gelmektedir. Bunlar 16 ila 26 ya~lar~~ aras~nda çal~~ma kabiliyeti en üst düzeyde gençlerdi. 1906 y~l~nda göçmenlerin aras~na kad~ nlar
ve çocuklar da kat~lmaya ba~lad~lar. Karada~~ve ABD aras~nda diplomatik ili~kiler mevcut
olmad~~~ndan Amerika'ya giden Karada~l~lar kendi devletlerinin diplomatik korumas~na
sahip de~illerdi. Karada~l~lar bunun için 1903 y~l~ndan itibaren San Francisco'daki Rus konsolosuna ba~vurmu~lard~r. 1905 y~l~nda Amerika Birle~ik Devleti Cetinje'ye resmi bir temsilci
göndermi~tir. Bu temsilcinin güven mektubunu Kral Nikola'ya verdi~i 30 Kas~m 1905, Karada~~ile Amerika aras~nda diplomatik ili~kilerin resmi ba~lang~ç tarihi olarak kabul edilmektedir. 1921 y~l~nda resmi olarak kesilinceye kadar devam eden diplomatik ili~kiler, Karada~'~ n
deniza~~r~~büyük güçleri kendi gelece~i ile ilgilendirme çabalar~~ çerçevesinde geli~mi~tir.
Sava~~sonunda, kendini sava~~müttefiki Fransa topraklar~nda bulan, arkas~nda büyük
güçlerin bulundu~u S~rbistan'~n tutumuna na-muyafik her tür faaliyeti engellenen ve gerçek
anlamda izole edilmi~~bulunan Karada~~hanedan ve hükümeti, bu izolasyon durumundan
kurtulmak için Amerika Birle~ik Devletleri'nin deste~ini almaya çal~~m~~t~r.
Almanya (s.201-210): Almanya Karada~'~ n en geç diplomatik ili~ki kurdu~u büyük Avrupa gücüdür. Gerçekte, Balkanlara ilgisi de ancak 1871'de küçük Alman devletleri aras~nda
birle~menin sa~lanmas~~ve büyük ulusal bir Alman Devleti'nin kurulmas~~ile ortaya ç~kan bir
büyük güçtür. 1871-1914 y~llar~~aras~nda endüstri, ticaret ve askeri sahalardaki h~zl~~yükseli~i
geleneksel Avrupa güçler dengesini bozmu~tur. Birinci Dünya Sava~~'na kadar güç ba~lam~nda ~talya ve Japonya'n~n birkaç kat~d~r, Fransa ve Rusya'dan önde gitmektedir ve Britanya'y~~
yakalam~~t~r. 1871 y~l~ nda 41 milyon olan nüfusu 1913 y~l~nda 66 milyona ç~km~~t~r. E~itim,
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sosyal güvence ve gelir kalitesi bak~m~ndan Almanya güçlü bir toplumu simgelemekteydi ve
zamanla Avrupa güçler politikas~n~n merkez üssü haline gelmi~tir. Birinci Dünya Sava~~~arifesinde dünya endüstri üretimindeki en büyük hissesiyle ikinci ihracatç~~ülke konumuna ula~m~~t~. Sahip oldu~u ekonomik güç, yeni toprak payla~~m~n~~amaçlayan Alman emperyalizminin dayana~~yd~. Politik anlamda Almanya'ya benzer bir durum, yine genç bir kapitalist ülke
olan ~talya'da söz konusuydu. ~talya da 19. yüzy~l~n yetmi~li y~llar~nda ulusal birlik sa~lam~~t~~
ve o da emperyalist güçler aras~nda kendine yer edinme gayreti içerisindeydi. '~ark Meselesi'nin çözümü ve Osmanl~~ miras~n~n geleneksel taraflar~~ olan Büyük Britanya, Fransa, Rusya
ve Avusturya-Macaristan'a bu defa ~talya ile Almanya da kat~lm~~~oldu. Almanya ekonomik ve
demografik potansiyeli ile dünyan~n yeniden düzenlenmesi konusunda aktif rol almak iste~ini
hiç beklemeden d~~a vurmu~tur.
1878 Berlin Kongresi'nde ba~~ms~zl~~~n~n tan~nmas~ ndan sonra Karada~~çe~itli devletlerle resmi diplomatik ili~kiler kurmaya ba~lam~~t~r. Bu ili~kiler di~er büyük güçlerle normal
ve ola~an geli~imi içinde kurulurken, Almanya örne~inde en ba~~ndan itibaren diplomatik
hadiseler söz konusudur. Berlin Kongresi'nin sonunda ilgili devletler için özel protokoller
yap~lm~~, tüm büyük güçlerin imzas~n~n bulundu~u anla~man~n bir örne~ini resmi olarak
Knez Nikola'ya teslim etmek üzere Berlin'den özel bir temsilci Cetinje'ye gönderilmi~ti. Bu
temsilci üç gün kald~~~~Cetinje'de Karada~hlardan gerekli ilgi ve ihtimam~~görmemi~; Alman
ba~bakan~~ Otto von Bismark hakaret olarak alg~lad~~~~bu diplomatik gaf üzerine, tüm Alman
elçilik ve konsolosluklar~ na her f~rsatta Karada~'a mevcut de~ilmi~~gibi davranmalar~, yok
saymalar~~ gerekti~ini bildirmi~tir. Bu diplomatik gaf Karada~~devletinin bu konudaki kötü
organizasyonun sonucu mudur yoksa Berlin Kongresi'nden sonra Alman diplomasisine kar~~~
bir k~zg~nl~ k göstergesi midir belli de~ildir. Ancak her halükarda Karada~-Almanya ili~kileri
dü~manca bir safhaya girmi~~ve daha ba~~nda kesintiye u~ram~~t~r. Karada~, ilerleyen zaman
içinde bu ili~kileri iyile~tirebilmek ad~na büyük çaba sarf edecektir. Her ~eyden önce 1879'da
Almanya ile Avusturya-Macaristan aras~nda var~lan ittifak anla~mas~, Karada~'~n Almanya
ili~kilerine büyük önem vermesine sebep olmu~tur. Çünkü Almanya'n~n mahmisi olan Avusturya-Macaristan, bu küçük Balkan devletini s~n~rlar~~ ve etkisi ile çevrelemi~~durumdad~r.
1899 y~l~nda Karada~~veliahd~~Danilo'nun bir Alman prensesi ile evlenmi~~olmas~~ da bu ili~kilerin düzelmesinde etkili olamam~~t~r.
Nihayet 1906 y~l~nda damad~~ ~talya Kral~~ III. Victor Emanuel'in arac~l~~~~ile Alman imparatoru, Karada~~Knezinin kendisini ziyaretini kabul etmi~~ve Nisan 1906'da bir davet mektubu göndermi~tir. Knez Nikola'n~ n Alman imparatoru II. Wilhelm'i ziyareti 17 May~s
1906'da gerçekle~mi~~ve bu ziyaretin en önemli sonucu Alman imparatorunun Cetinje'de
daimi bir diplomatik temsilcilik açma karar~~ olmu~tur. Almanya ile Karada~'~n diplomatik
ili~kileri bu tarihten, Karada~'~n Almanya'ya sava~~açt~~~~1914 y~l~ na kadar devam etmi~tir.
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