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ÖNSÖZ

Balkanlar, birçok jeostratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel sebepten dolayı Türki-
ye’nin en yakından ilgilendiği bölgelerden biri olmuştur. Türkiye’nin son yıllarda 
gelişen ekonomik ve sosyal dinamikleri ve aktif dış politikası, resmi kurumların, 
iş çevrelerinin ve sivil toplumun Balkanlara yaklaşımına olumlu yansımış, bölge 
ülke ve toplumlarının da birçok alanda Türkiye’yle işbirliğine sıcak bakması saye-
sinde karşılıklı ilişkilerde kayda değer ilerlemeler meydana gelmiştir. 

Öte yandan, Türkiye’de son yıllarda Balkanlar siyasetinin yeterince yakın-
dan takip edilmediği de bir gerçektir. Balkanların 1990’ların sonlarından itibaren 
yakalamış olduğu istikrar ortamı her ne kadar Türkiye’nin bölgeyle olan siyasi, 
ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek için bir fırsat sunsa da stratejik ve 
akademik araştırma çevrelerinde Balkanlara yönelik ilgiyi azaltmış, araştırmacılar 
Ortadoğu gibi gündemi daha hareketli ve tartışmalı olan bölgelere yönelmişlerdir. 
Böylelikle Balkanlardaki güncel siyasi konular üzerine yazılan kitaplar ve medya-
nın bu konulara ayırdığı yer oldukça sınırlı kalmıştır. Türkiye’de Balkanlarla ilgili 
yapılan araştırma ve yayınlar daha çok tarihsel konulara ve bölgesel politikalara 
ilişkin veya tematik içerikli olduğundan, Balkan ülkelerinin güncel iç siyasetlerine 
dair bir kaynak eksikliği söz konusudur. 

Halbuki, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse top-
lumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplo-
matlar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi 
duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç 



K A R A D A Ğ  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

10

bulunmaktadır. Zira çok partili hayata 1990’lı yılların başında geçen ve demok-
ratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam etmekte olan bu 
ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı 
kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın hemen hemen her alanına yansımakta-
dır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili herhangi bir alanda bir proje veya çalışma-
ya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. 
Keza, ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli ön-
görülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve 
çıkar çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

SETA olarak bu eksikliği bir ölçüde giderebilmek adına, daha önce başka ül-
keler için hazırlamış olduğumuz siyaseti anlama kılavuzlarından Balkanlar için 
de hazırlamaya karar verdik. İlk etapta hazırladığımız bu çalışma, Avrupa Birli-
ği’ne üyelik süreçlerini henüz tamamlamamış ve isimleri literatürde topluca “Batı 
Balkanlar” olarak geçen altı ülkeyi (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Koso-
va, Makedonya ve Sırbistan) kapsamaktadır. Balkanların geri kalan ülkelerini ise 
bundan sonraki çalışmalarımızda incelemeyi amaçlamaktayız. 

Batı Balkanlardaki siyasi aktörler hakkında biyografik kaynaklar, bölgede 
güncel siyasete ilişkin nitelikli yayınların azlığı ve medyanın büyük ölçüde siyasi 
baskı altında bulunması gibi sebeplerden dolayı eksik ve çelişkili bilgilerle dolu-
dur. Dolayısıyla burada sunduğumuz bilgilerin isabetliliğini mümkün olduğunca 
sağlayabilmek için çalışmamızı dikkatli bir okuma ve değerlendirme süreci için-
de hazırlamaya özen gösterdik. Siyasi aktörlerle ilgili bilgi almak için bölgede ve 
uluslararası alanda yayınlanmış birçok farklı kaynağa müracaat ettik. Bununla be-
raber yazılı kaynaklarla yetinmeyerek Batı Balkanlarda kapsamlı saha araştırması 
yaptık. Bu sürede Arnavutluk (Tiran), Bosna-Hersek (Saraybosna, Banja Luka, 
Mostar), Karadağ (Podgorica, Cetinje, Bar), Kosova (Priştine, Prizren, Mitrovica), 
Makedonya (Üsküp, Kalkandelen) ve Sırbistan’da (Belgrad, Vojvodina, Sancak, 
Preşevo vadisi) 130’a yakın siyasetçi, siyasi analist, diplomat, bürokrat, gazeteci ve 
STK temsilcisi ile mülakatta bulunduk. Bizlerle görüşmeyi kabul ederek çalışma-
mıza yardımcı olan herkese bu vesileyle şükranlarımızı sunarız.

Çalışmamızda ülkeler ortak başlıklar altında incelenmiştir. Her ülke için 
ilk olarak yasama, yürütme ve yargı organlarının ve bellibaşlı kurumlarının 
anayasa ve kanunlarca öngörülen yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra 
ülkenin siyasi gündemini belirleyen önemli meselelere değinilmiş, meselelerin 
arkaplanı ve mevcut durumu ortaya konmuştur. Bu bilgilerin ardından ülke 
siyasetinde rol oynayan önemli siyasi partilerin tarihçeleri ve programlarında 
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öne çıkan noktalar sunulmuş, daha sonra ise ülkenin önemli siyasi şahsiyetlerin 
hayat hikayeleri ve siyasi görüşlerine yer verilmiştir. Bunun ardından toplumda 
öne çıkan ve çoğunlukla siyasetle bağlantılı olduğu bilinen dini yapı hakkın-
da bilgi verilmiştir. Ülkenin önemli basın-yayın kuruluşları ve -varsa- bunla-
rın siyasi aktörlerle ilişkileri incelendikten sonra ülkenin siyasi ve sosyal hayatı 
üzerinde ağırlığı olduğu düşünülen bellibaşlı aydın, işadamı ve diğer toplumsal 
aktörlere yer verilecektir. Böylelikle ülke siyasetinin genel görünümünün geniş 
bir perspektifle sunulması hedeflenmektedir.

Bu çalışmanın hazırlanabilmesi için proje desteği sunan Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ve projenin çeşitli aşamalarında bizden yardım-
larını esirgemeyen Senada Zatagić, Karolina Dejnicka, Tilyana Skender, Gloria 
Shkurti, Juleda Hani, Fatos Dibra, Muhammed Murati, Abdülhamit Yıldırım, Es-
mer Drkenda, Liburn Mustafa, Betül Doğan, Muhammet Koçak, Furkan Şenay ve 
ismini burada sayamadığımız meslektaş ve dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Batı Balkanların nüfus bakımından en küçük ülkesi olan Karadağ’ın ele alın-
dığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğrudan 
veya dolaylı olarak etkileyen dini-etnik unsurlar, medya ve iş çevreleri hakkında 
bilgiler yer almaktadır. 2006’da Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve 
Avrupa’nın en genç ülkelerinden biri olan Karadağ, Türkiye’de en az bilinen Balkan 
ülkelerinden biridir. Oysa AB ve NATO üyeliğine aday durumda olan bu ülkenin 
Türkiye ile ekonomik ve toplumsal ilişkileri son yıllarda düzenli bir ilerleme göster-
mektedir. Hazırlamış olduğumuz bu kitabın Karadağ’ın ülkemizde daha iyi tanın-
masına ve bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Batı Balkanlardaki altı ülkenin siyasi yapılarının, kurumlarının ve aktörleri-
nin tanınması için temel bir başvuru kaynağı olarak hazırladığımız bu altı ciltlik 
çalışmada bölgenin bütün aktörlerine yer vermek mümkün olmadığından bazı 
kişi ve kurumlar ister istemez çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Yine de 
bu ülkelerdeki güncel siyasete ilişkin Türkiye’de yayınlanan ilk toplu ve düzenli 
rehber olma özelliğini taşıyan çalışmamızın Balkanlardaki siyasi hayatın daha iyi 
anlaşılması için yol gösterici olacağını ümit ediyoruz.

Mehmet Uğur Ekinci
Nedim Emin
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GENEL GÖRÜNÜM  
VE TARİHÇE 

•	 Yüzölçümü 13.812 km2 (Eskişehir).
•	 Nüfus yak. 660.000 (Eskişehir). En kalabalık şehir Podgorica (yak. 150.000).
•	 Nüfus artış hızı yılda binde -6. Yaş ortalaması 39.
•	 Nüfusun yüzde 45’i Karadağlı, yüzde 29’u Sırp. Diğer önemli etnik gruplar: 

yüzde 9 Boşnak, yüzde 5 Arnavut, yüzde 3 Karadağlı (Slav) Müslüman, yüzde 
1 Hırvat, yüzde 1 Roma.

•	 Nüfusun yüzde 61’i şehirli.
•	 Resmi dil Karadağca. Bu dil nüfusun yüzde 37’sinin anadili (yüzde 43’ünün-

ki Sırpça).
•	 Nüfusun yüzde 72’si Ortodoks, yüzde 19’u Müslüman, yüzde 3’ü Katolik.
•	 İşsizlik oranı yüzde 20.

Bağımsızlığı 1878 Berlin Antlaşması ile tanınmış olan Karadağ, 40 yıllık ba-
ğımsızlık döneminden sonra Sırbistan ile birleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında kurulmuş Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nde özerk statüye sahip 
olan Karadağ, 1990’ların başında Komünist dönemin sona ermesinin ardından 
Sırbistan ile federal ortaklığını devam ettirmiştir. Bununla beraber, savaş yılları-
nın zor şartları ve Slobodan Milošević’in baskıcı yönetimi, Sırbistan’dan ayrılma 
düşüncesinin gittikçe güçlenmesine sebep olmuştur. 1990’ların ikinci yarısında 
Milošević’in Karadağ siyasetindeki etkisi zayıflamış, 2000 yılında Milošević’in 
devrilmesinin ardından Karadağ’dan gelen yeni statü talepleri Sırbistan yöneti-
mince de dikkate alınmıştır.
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Sırbistan ve Karadağ arasında 14 Mart 2002 tarihinde Belgrad’da imzalanan 
anlaşmayla iki ülke arasında daha gevşek bir federal yapıya geçilmesine karar ve-
rilmiştir. İki taraf arasında anayasa ve ekonomi politikaları gibi konularda gö-
rüşmelerin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 2003’te Sırbistan-Karadağ birliği 
resmen kurulmuştur. Bu dönemde din, etnik kimlik ve ulusal sembollerde Ka-
radağlıların Sırplardan ayrışmaları daha da belirginleşerek hızlanmış, Karadağ 
içerisinde bağımsızlık için referandum yapılmasına yönelik fikirler güçlenmiştir. 
Nihayet 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılan referandumda Karadağ halkının yüzde 
55’i bağımsızlık yönünde karar vermiş ve 3 Haziran 2006’da Karadağ bağımsızlığı-
nı resmen ilan etmiştir. Ülkenin mevcut anayasası 2007’de kabul edilmiştir. 
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SİYASİ YAPI VE KURUMLAR

YASAMA ORGANI VE SEÇİMLER
Karadağ’da yasama erki tek kamaralı Millet Meclisi’ne aittir. Mecliste 81 milletve-
kili bulunur. Seçimler dört yılda bir yapılır. Milletvekillerinden 76’sı yüzde 3’lük 
ülke barajını geçen partilerin aldığı oy oranına göre seçilirken geri kalan 5 tanesi 
Arnavut ve Boşnak azınlık kontenjanından seçilir. 

Meclisin görevleri arasında anayasayı, kanunları ve nizamnameleri kabul et-
mek, savaş ve seferberlik ilan etmek, bütçeyi kabul etmek, milli güvenlik ve savun-
ma stratejisini belirlemek, kalkınma planlarını belirlemek, ordunun ülke sınırları 
dışında kullanılmasına karar vermek, af ilan etmek, başbakan ve bakanlar kurulu-
nu, Yüksek Mahkeme Başkanı’nı, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Devlet Başsavcı-
sı ve savcıları, ombudsmanı, Merkez Bankası başkanını ve Devlet Denetleme Ku-
rulu üyelerini görevlendirmek ve görevden almak bulunmaktadır. Meclisin devlet 
kurumları ve hükümet üzerinde denetleme yetkisi vardır. Kamu kurumlarını il-
gilendiren konulara ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulabilir; hükümetin 
çalışmalarına ilişkin yazılı soru ve gensoru önergeleri verilebilir. 

CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanı devleti temsil eder. Görevleri arasında orduya başkomutanlık et-
mek, meclisin kabul ettiği kanunları yayınlamak, gerektiğinde meclisin yenilen-
mesi için seçim çağrısı yapmak, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve ombudsmanlık 
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için meclise aday önermek, hükümetin tavsiyesiyle diplomatik misyon şeflerini 
atamak ve genel af ilan etmek bulunur. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Savunma 
ve Güvenlik Kurulu’na başkanlık eder. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılır. Geçmiş 15 yılın en az 10 yılı 
boyunca Karadağ’da ikamet etmiş olan her Karadağ vatandaşı cumhurbaşkanlığı-
na aday olabilir. Bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. 

YÜRÜTME ORGANI
Ülkede yürütme organı hükümettir. Hükümetin kurulması için öncelikle cum-
hurbaşkanı, mecliste temsil edilen partilerle istişare ederek bir başbakan adayı 
belirler. Bu kişi, kabine üyeleri ile hükümet programını meclisin onayına sunar. 
Meclisin güvenoyu vermesiyle hükümet göreve başlar. 

Hükümetin görevleri arasında iç ve dış politikayı yürütmek, kanun ve tü-
zükleri uygulamak, kararnameler çıkarmak, meclise bütçeyi, kalkınma planını 
ve milli güvenlik ve savunma stratejilerini sunmak, uluslararası anlaşmalar im-
zalamak ve diplomatik misyon şeflerini cumhurbaşkanına önermek bulunmak-
tadır. Kanun hakkında kararnameler yalnızca savaş durumunda veya büyük afet, 
salgın, kamu düzeninin ve anayasal düzenin tehdide uğraması gibi olağanüstü 
hâllerde çıkarılabilir. 

YARGI
Karadağ’da yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Askeri ve özel yetkili 
mahkemelerin kurulması anayasada yasaklanmıştır. 

Ülkedeki en yüksek yargı mercii Yüksek Mahkeme’dir (Vrhovni Sud). Yük-
sek Mahkeme başkanının atanması ve görevden alınması, cumhurbaşkanı, meclis 
başkanı ve başbakanın ortak görüşünün Meclis tarafından uygun bulunmasıyla 
olur. Yüksek Mahkeme başkanı, aynı zamanda yargıçlar ve mahkeme başkanları-
nı atamakla görevli bağımsız bir kurul olan Hakimler Kurulu’nun da başkanıdır. 
Hakimler Kurulu’nun üyeleri arasında Adalet Bakanı, biri iktidardan biri muha-
lefetten olmak üzere iki milletvekili, cumhurbaşkanının seçtiği iki hukukçu ve 
hakimlerce seçilen dört hakim bulunur. 

Kanunların anayasaya uygunluğu, Anayasa Mahkemesi tarafından denetle-
nir. Bu mahkeme aynı zamanda devlet kurumları arasındaki uzlaşmazlıkları ve 
seçimlere ilişkin tartışmaları da karara bağlar. Anayasa Mahkemesi’nin yedi üyesi 
bulunur; bunlar Meclis tarafından dokuz yıllığına seçilerek görevlendirilirler.
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Ülkede bu mahkemelerin dışında bir temyiz mahkemesi, bir idare mahkemesi, 
iki ticaret mahkemesi, iki istinaf mahkemesi ve 15 asliye mahkemesi bulunmaktadır.1

Devlet görevlilerin görevleri sırasında işlediği suçların takibi devlet savcıları ta-
rafından yürütülür. Savcıların bağımsız olarak hareket etmesinin sağlanması için ba-
ğımsız bir Savcılar Kurulu bulunmaktadır. Bu kurulun üyeleri Meclis tarafından seçilir. 

ULUSAL GÜVENLİK KURUMLARI
Ülkenin ulusal güvenlik politikalarında yetkili en üst organ, Savunma ve Güven-
lik Kurulu’dur. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan’dan oluşan bu kurul, 
ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumunun değerlendirilerek gerekli ön-
lemlerin alınmasından sorumludur. Gerek gördüğünde ordu kullanımı, savaş ve 
olağanüstü hâl ilanı gibi kararların alınması için meclise teklifte bulunur. Ayrıca 
general ve subayların atanmasından da sorumludur. 

Ülkenin 2008 yılında kabul edilen Ulusal Güvenlik ve Savunma Stratejisi Bel-
geleri’nde, günümüzde Karadağ’a yönelik güvenlik tehditlerinin oldukça azalmış 
olduğu, fakat gelecek için tamamen ortadan kalkmış olmadığı belirtilmekte ve 
küçük bir ülke olan Karadağ’ın güvenliğinin ortak güvenlik sistemlerine üyelik 
yoluyla en verimli biçimde sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Böylelikle ülkenin 
savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve NATO ve AB ile bütünleşmenin ger-
çekleştirilmesi hedeflenmektedir.2 

Karadağ ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşur. Zorunlu askerli-
ğin bulunmadığı ülkede ordu mensuplaının tamamı profesyoneldir. Ordu resmen 
Savunma Bakanlığı’na bağlı olup ordunun kullanımı ile ilgili karar verme yetki-
si Savunma ve Güvenlik Kurulu’na aittir. Genelkurmay Başkanı, 1963 doğumlu 
Amiral Dragan Samardžić’tir.

Silahlı kuvvetlerin ana çatısını oluşturan Kara Kuvvetleri’nin karargâhı Da-
nilovgrad şehrindedir. Bir alaydan ibaret olan Kara Kuvvetleri’ne Albay Dragutin 
Dakić komuta etmektedir. Karargâhı Golubovci şehrinde olan Hava Kuvvetle-
ri’nin komutanı ise Albay Živko Pejović’tir. Bar ve Tivat’ta olmak üzere iki üssü 
bulunan Deniz Kuvvetleri’ne ise Albay Darko Vuković komuta etmektedir.3 

1. Karadağ mahkemeleri için bkz. http://sudovi.me/
2. Karadağ Silahlı Kuvvetleri web sitesindeki http://www.vojska.me/ebiblioteka/strategije/7-strategija-naciona-
lne-bezbjednosti ve http://www.vojska.me/ebiblioteka/strategije/8-strategija-odbrane-crne-gore adreslerinde 
yer alan metinlerden.
3. Bilgiler Karadağ Silahlı Kuvvetleri web sitesinden derlenmiştir (http://www.vojska.me). 
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimleri ülkenin iç güvenliğinden so-
rumludur. Polis teşkilatının görevleri arasında can ve mal güvenliği, sınırların gü-
venliği ve terörle mücadele sayılabilir.

Merkezi başkent Podgorica’da bulunan Milli Güvenlik Teşkilatı (Agencija 
za Nacionalnu Bezbjednost), devletin istihbarat kurumudur. Daha önce Devlet 
Güvenlik Servisi adı altında İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan kurum, 2005 yılında 
özerk bir kurum olarak yeniden yapılandırılmıştır. Teşkilatın kanununda ülkenin 
bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, güvenliğine ve anayasal dü-
zenine yönelik her türlü faaliyete karşı ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi topla-
ma yetkisinin olduğu belirtilmektedir.4 2012 yılından beri kurumun başkanlığını 
ülkenin bağımsızlığından itibaren Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuş olan 
1954 doğumlu Boro Vučinić yapmaktadır. 

YEREL YÖNETİM
Anayasada farklı şekillerde yerinden yönetim birimleri kurulabileceği belir-
tilmekteyse de ülkede halen mevcut yerinden yönetim birimleri olarak yalnız-
ca belediyeler bulunmaktadır. Kendilerine ait nizamnameleri ve yönetmelikleri 
bulunan belediyeler, yetki alanlarına giren konularda merkezi yönetimden özerk 
hareket ederler. 

Belediye seçimleri dört yılda bir yapılır. Seçimlerde belediye meclisleri teşek-
kül eder. Belediye başkanları ise belediye meclis üyelerinin en az dörtte birinin 
gösterdiği adaylar arasından yine dört yıllığına seçilir. 

AZINLIKLAR
Toplumun büyük bölümünü kendini Karadağlı ve Sırp olarak nitelendirenlerin 
oluşturduğu Karadağ’da azınlıklar deyince bunların dışındaki topluluklar akla gel-
mektedir. Bu topluluklar içerisinde en önemlileri nüfusun yaklaşık yüzde 9’unu 
oluşturan Boşnaklar ve yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan Arnavutlardır. Bunların dı-
şında ülkede yüzde 3 civarında Karadağlı (Slav) Müslüman, yüzde 1 civarında Hır-
vat ve Roma ve daha az sayıda Aşkali, Rus, Macar, vs. topluluklar yaşamaktadır.5 

2006 yılı Karadağ’da azınlıklar için bir dönüm noktası olmuş, referandumdan 
kısa süre önce çıkarılan kanunla azınlıklara ortak temsil ve hareket amaçlı ulusal 

4. Milli Güvenlik Teşkilatı Kanunu, bkz. http://www.anb.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx-
?rid=161532&rType=2&file=LAW%20on%20National%20Security%20Agency.pdf
5. 2011 Nüfus Sayımı Resmi İstatistikleri, bkz., http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/sa-
opstenje(1).pdf
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konseyler kurabilme hakkı tanınmıştır. 2007 anayasasında da azınlıkların bireysel 
ve toplu hakları açıkça belirtilmiştir. Anayasanın 79. Maddesine göre ulusal azın-
lıklar milli, etnik, kültürel ve dini özelliklerini ifade etme, koruma ve geliştirme 
haklarına sahiptir. Haklarını korumak için ulusal konseyler oluşturabilirler. Dil 
ve alfabelerini şahsi ve kamusal işlerinde ve eğitimde kullanabilirler. Kamu gö-
revlerinde ve idarede nüfusları oranınca temsil edilirler. Anayasada ayrıca resmi 
dil Karadağcanın yanısıra Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça dillerinin de 
resmi işlerde kullanılmasına imkan tanınmaktadır.

1990’ların ikinci yarısında Milošević yönetimini desteklemekten vazgeçen 
Milo Đukanović, böylelikle ülkedeki Müslüman azınlığın desteğini kazanmıştır. 
Belgrad yönetiminin özellikle savaş yıllarında Müslümanlara yönelik olumsuz 
politikaları yüzünden Boşnak ve Arnavut azınlık, Karadağ’ın bağımsızlığına gi-
den süreçte yine Đukanović’in yanında yer almıştır.6 Geçmişteki bu ortak tavır-
lardan dolayı azınlıklar arasında Đukanović ve DPS’nin imajı hala güçlüdür.7 Bu-
nunla beraber, 2006’da azınlıkların ulusal konseyler altında örgütlenmeye başla-
malarının ülkede azınlık milliyetçiliğini güçlendirdiğine ve kitlesel partiler yerine 
ulusal partilere desteğin giderek artmakta olduğuna dair görüşler de mevcuttur.8 
Nitekim son yıllarda Arnavutlar anadil, ulusal semboller ve kamuda istihdam ko-
nularında uygulamaların yetersiz olduğunu öne sürerek hükümeti eleştirmekte ve 
anayasal haklarının uygulamaya geçirilmesini talep etmektedirler.9 

Karadağ’daki en önemli iki azınlık grubuna bakıldığında, Boşnakların siyasi 
bakımdan birleşmiş, Arnavutların ise bir hayli bölünmüş durumda oldukları dik-
kat çekmektedir. Geçmişte Karadağ’da çeşitli Boşnak partileri varken bu partilerin 
2006 yılında Boşnak Partisi (BS) altında birleşmeleri oyların bütünlüğünü sağ-
lamaktadır. Buna karşılık kişisel anlaşmazlıklar ve dini farklılıklar (Müslüman/
Katolik) gibi sebeplerle ülkede faaliyet gösteren çok sayıda Arnavut partisi mev-
cuttur. Halen Karadağ meclisinde Boşnak Partisi’ne mensup üç milletvekili bu-
lunmaktayken Arnavutlar iki ayrı parti koalisyonundan seçilmiş birer milletvekili 
tarafından temsil edilmektedir.

6. Boşnak Partisi MYK üyesi ve Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Suljo Mustafić ile mülakat, Eylül 2013.
7. Karadağ’da görevli bir diplomat ile mülakat, Eylül 2013.
8. CEDEM düşünce kuruluşundan Nenad Koprivica ile mülakat, Eylül 2013.
9. FORCA Genel Başkan Yardımcısı ve Arnavut Ulusal Konseyi Başkanı Genci Nimanbegu ile mülakat, Eylül 
2013; “Shqiptarët protestojnë në Mal të Zi, kërkojnë më shumë të drejta”, mapo.al, 7 Nisan 2014; “Uashington, 
protestë për të drejtat e shqiptarëve në Mal të Zi”, zeriamerikes.com, 8 Nisan 2014.
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GÜNCEL SİYASETİ 
BELİRLEYEN ÖNEMLİ 

MESELELER

AB ÜYELİK SÜRECİ
Karadağ ile AB arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması Ekim 2007’de imzalanmış, 
Karadağ hükümeti Aralık 2008’de AB’ye tam üyelik başvurusu yapmıştır. AB tara-
fından Karadağ vatandaşlarına Aralık 2009’dan itibaren Schengen ülkelerine vizesiz 
seyahat edebilme hakkı tanınmıştır. Karadağ’ın Aralık 2010’da adaylık statüsünü al-
masının ardından tam üyelik müzakereleri 29 Haziran 2012’de resmen başlamıştır.

Karadağ’ın AB üyeliğini engelleyen önemli bir siyasi sorunun bulunmaması, 
ülkeyi mevcut adaylar içerisinde üyeliğe en yakın ülkelerden biri haline getirmek-
tedir. Karadağ’ın tam üyeliğe kabul edileceği tarih AB müktesebatına göstereceği 
uyuma bağlı olmakla beraber uyum sürecinin 2020 yılı dolaylarına kadar süreceği 
tahmin edilmektedir.10 2013 İlerleme Raporu’na göre Karadağ’ın ilerleme kaydet-
mesi beklenen en önemli konular arasında istihdam ve iş güvenliği (19. Fasıl), 
çevrenin korunması ve iklim değişikliği (22. Fasıl), yargı reformu ve yolsuzlukla 
mücadele (23. Fasıl) ve organize suçlarla mücadele (24. Fasıl) bulunmaktadır.11 

Karadağ’da meclisteki bütün siyasi partiler AB üyeliğini desteklemektedir. 
Kamuoyu yoklamalarına göre halkın yüzde 70’ten fazlası AB üyeliğinden yanadır.12

10. “Montenegro may become an EU member after 2020”, balkaneu.com, 15 Temmuz 2013; “Serbia, Montenegro 
and Macedonia together in EU by 2020-Brussels paper”, balkaninside.com, 21 Ekim 2013.
11. Avrupa Komisyonu, Karadağ 2013 İlerleme Raporu, Brüksel, 16 Ekim 2013.
12. “Podržavaju, a ne znaju šta nas čeka u EU”, Dan, 22 Mart 2014.
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NATO ÜYELİĞİ TARTIŞMALARI
Bağımsızlıktan sonra Karadağ hükümeti NATO üyeliğini öncelikli dış politi-
ka hedeflerinden biri olarak belirlemiş, Aralık 2006’da Barış İçin Ortaklık (PfP) 
programına dahil olmuştur. NATO’ya Üyelik Hareket Planı (MAP) Aralık 2009’da 
kabul edilen Karadağ’ın tam üyelik sürecinin 2014 yılı içerisinde tamamlanma-
sı öngörülmekteyken NATO’nun bu yıl almış olduğu kararla Karadağ’ın üyeliğe 
kabulü ileri bir tarihe ertelenmiştir. Batı dünyası ile Rusya arasındaki ilişkilerin 
gerginleştiği bir dönemde açıklanan bu kararın alınmasında, Karadağ güvenlik 
birimlerinde Rus etkisinin mevcut olduğuna yönelik endişelerin rol oynamış ola-
bileceği iddia edilmektedir.13 

Karadağ’da başta hükümet koalisyonu olmak üzere Avrupa-Atlantik enteg-
rasyonuna önem veren partiler NATO’ya üyeliğin en kısa zamanda gerçekleş-
mesini isterken14 Sırp partileri tarafsız bir güvenlik politikasının ülke çıkarlarına 
daha uygun olacağı düşüncesiyle buna karşı çıkmaktadırlar. Karadağ kamuoyun-
da ise NATO üyeliğine yönelik güçlü bir irade henüz mevcut değildir. Yapılan 
kamuoyu yoklamalarında farklı sonuçlar alınsa da üyeliğe destek verenlerin ora-
nının toplumun yarısına dahi ulaşamadığı görülmektedir.15 Bunun sebebi olarak, 
Kosova Savaşı sırasında NATO uçaklarının Karadağ’ı da bombalamış olması gös-
terilmekteyse de16 temel sebep NATO’nun küresel siyasetteki pozisyonuna yönelik 
şüphelerin ve Sırbistan ve Rusya yönelimli geleneksel dış politika anlayışının ha-
len varlığını korumasıdır.17 Kamuoyundaki bu olumsuz tavır karşısında hükümet, 
NATO’nun Karadağ’ı kabul etmesi durumunda üyelik kararının mecliste alınması 
gerektiğini savunmakta,18 Sırp partileri ise bu konuda kararın mutlaka halk oyuna 
sunulması gerektiği fikrindedirler. 

NATO’nun genişlemesine karşı çıktığı bilinen Rusya hükümeti, bugüne 
değin Karadağ’ın üyelik süreci aleyhinde abartılı söylemlerde bulunmaktan ka-
çınmıştır.19 Bununla beraber zaman zaman Rusya’daki milliyetçi siyasetçilerden 

13. “NATO rules out admitting new members anytime soon”, Fox News, 5 Temmuz 2014.
14. “Članstvo u NATO prioritet Crne Gore u 2014”, Blic Online, 30 Ocak 2014.
15. Karadağ hükümetinin web sitesindeki http://www.gov.me/en/News/137091/46-of-citizens-support-monte-
negro-s-NATO-accession.html adresinde yer alan haberden.
16. SNP Genel Başkan Yardımcısı Vasilije Lalošević, Dan gazetesi Siyasi Haberler Editörü Vukomir Radenović ve 
Karadağ’da görevli bir diplomat ile mülakatlar, Eylül 2013.
17. SDP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Mirko Stanić ile mülakat, Eylül 2013.
18. “Marković: Referendum za ulazak u NATO nije racionalno rješenje”, Vijesti, 28 Şubat 2014.
19. NATO destekli bir sivil toplum kuruluşu olan CDT’den Milica Kovačević ile mülakat, Eylül 2013.
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Karadağ’ın NATO’ya girmemesine yönelik tehdit içeren beyanatlar gelmektedir.20 
Ayrıca Karadağ’da NATO üyeliğini destekleyenler, bu konuda ülkedeki muhale-
fetin Rusya tarafından organize edildiğini ve desteklendiğini iddia etmektedirler.21 

Son yıllarda gerek Karadağ hükümeti, gerekse uluslararası toplumun destek-
lediği STK’lar, toplumu NATO’ya üyelik konusunda bilinçlendirmek ve olumsuz 
bakışı kırmak amacıyla yoğun çalışmalar yapmaktadır. Buna rağmen NATO’ya 
üyeliğin ülkeye gerçek anlamda neler kazandıracağının somut ve ikna edici bi-
çimde ortaya konamaması yüzünden bu konudaki şüpheler ve olumsuz görüşler 
varlığını sürdürmektedir.22

SIRP SİYASETİ
2006 referandumuna değin Sırbistan ile birliğin korunması temelinde DPS hükü-
metine muhalefet eden Sırp partileri, referandumdan sonra uzun süre Karadağ’ın 
bağımsızlığını kabullenmemiş, hükümete yönelik kayıtsız şartsız muhalefet anla-
yışını sürdürmüşlerdir. Sırp siyasetçilerin bu tutumu toplumda yeterince destek 
görmediği gibi, DPS kamuoyundaki bağımsızlık taraftarlığından da yararlanarak 
oylarını büyük ölçüde korumuştur. Ayrıca Sırp siyasetçilerinin Lahey’de yargıla-
nan Sırp savaş suçlularına yönelik gösterdikleri sempati ve Kosova’nın bağımsızlı-
ğına karşı çıkmaları da Karadağ toplumunda tepki çekmiştir.23

Bağımsızlığının ardından Karadağ ve Sırbistan hükümetleri arasında yaşanan 
soğukluk, muhalefetteki Sırp partilerince siyasi bir koz olarak kullanılmışken son 
yıllarda iki hükümet arasında ilişkilerin düzelmesine paralel olarak Karadağ’daki 
Sırp siyaseti kendini yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Sırbistan hükümetinin 
de teşvikleriyle24 Sırp siyasetçiler daha yapıcı ve kapsayıcı bir muhalefet anlayışı 
geliştirmektedirler. Milliyetçi bir Sırp partisi olan NOVA, Karadağ’ın bağımsız-
lığına karşı çıkmaktan vazgeçmiş,25 etnik siyasetten uzak bir merkez partisi olan 
PzP ile ortaklığa giderek bu sayede ana muhalefet konumuna yükselmeyi başar-
mıştır. Sosyalist çizgideki bir Sırp partisi olan SNP ise Srđan Milić liderliğinde 
geçmişe nazaran daha ılımlı bir siyasi çizgi benimsemektedir. Yine de Sırp parti-

20. Leos Rousek, “Montenegro Seeks Security With NATO Membership”, The Wall Street Journal, 16 Mayıs 2014.
21. Srdjan Jankovic ve Robert Coalson, “As NATO Membership Gets Closer, Montenegro Feels The Heat From 
Russia”, Radio Free Europe – Radio Liberty, 12 Haziran 2014.
22. NATO destekli bir sivil toplum kuruluşu olan CDT’den Milica Kovačević ile mülakat, Eylül 2013.
23. Boşnak Partisi MYK üyesi ve Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Suljo Mustafić ile mülakat, Eylül 2013.
24. Karadağ’da görevli bir diplomat ile mülakat, Eylül 2013.
25. NOVA milletvekili ve Demokratik Cephe Meclis Grup Başkanı Goran Danilović ile mülakat, Eylül 2013.
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leri hala dil, din ve kimlik siyasetine ağırlık vermekte, ülkenin temel sorunlarına 
ilişkin alternatif politikalar geliştirmekte yetersiz kalmaktadırlar.26

Sırp siyasetçiler, Karadağ’ın Sırbistan ile tarihsel, sosyal ve ekonomik bağla-
rına vurgu yaparak iki ülke arasında özel ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi 
görüşünü benimsemektedirler. Karadağca ve Karadağ Ortodoks Kilisesi gibi yeni 
üretilen kimlik unsurları karşısında Sırpça ve Sırp Ortodoks Kilisesi’nin savunu-
culuğunu yapmaktadırlar. Sırbistan’ın dış politikasıyla da uyumlu olarak Kara-
dağ’ın AB üyeliğini desteklemekte, NATO üyeliğine ise karşı çıkmaktadırlar. 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
Komünist dönemin tek partisinin varisi olan DPS’nin Karadağ’daki hakim par-
ti pozisyonunu koruması ve Komünist dönemin sonlarından bu yana Başbakan 
Milo Đukanović’in ülke siyasetinde oynadığı baskın rol, ülkenin demokrasiye ve 
serbest piyasaya geçiş sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Kamu kurumlarında 
DPS büyük ölçüde kadrolaşmış, partiye ve Đukanović’e yakın çevreler önemli 
mevkilere getirilmiş ve birçok kamu ihalesini kazanmışlardır. Ayrıca iktidar par-
tisinin seçimler öncesinde devlet kaynaklarını suiistimal ettiğine ve birçok kişi-
den iş vaadiyle oy istediğine dair iddialar vardır.27 Yolsuzluk ve rüşvetin yaygınlığı 
demokrasinin gelişimine olduğu kadar ülke ekonomisine büyük zarar vermekte, 
AB üyeliğinin önünde de önemli bir engel teşkil etmektedir. 

Son yıllarda muhalefetten ve uluslararası toplumdan gelen baskılarla bera-
ber hükümetin bu meselelere daha ciddi yaklaşması sonucu yargı reformu ve 
yolsuzlukla mücadele konularında birtakım önemli reformlar yapılmıştır. Buna 
karşılık AB, yolsuzluk soruşturmalarının pek azının cezai yaptırımlarla sonuç-
landığının altını çizmekte, kurumların uygulama kapasitelerinin artırılması, 
yargı ve kolluk kuvvetleri arasındaki eşgüdümün daha etkin hale getirilmesi, 
işlemlerde şeffaflığın sağlanması ve seçim süreçlerinin daha sıkı gözlemlenmesi 
gibi taleplerde bulunmaktadır.28 

26. Radio Antena M Genel Yayın Yönetmeni Darko Šuković, CEDEM düşünce kuruluşundan Nenad Koprivica ve 
RTV Atlas CEO Yardımcısı Meli Meliha Ramusović ile mülakatlar, Eylül 2013.

27. Jelena Kulidžan, “Crnogorska ‘afera snimak’”, dw.de, 25 Temmuz 2013.
28. Avrupa Komisyonu, Karadağ 2013 İlerleme Raporu, Brüksel, 16 Ekim 2013.
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SİYASİ PARTİLER

DPS (DEMOKRATSKA PARTIJA 
SOCIJALISTA CRNE GORE; KARADAĞ 
SOSYALİST DEMOKRAT PARTİSİ)
Komünist dönemin tek partisi olan Yugoslavya Ko-
münistler Birliği’nin Karadağ kolunun (SKCG) mi-
rasçısı olan DPS, ülkede çok partili hayata geçilmesinin ardından 1990 ve 1991’de 
yapılan kongrelerle bu ismi alarak yeniden yapılandırılmıştır. 1989’da SKCG yö-
netimini eline almış olan üç genç siyasetçi (Momir Bulatović, Milo Đukanović ve 
Svetozar Marović) 1990’ların ilk yarısında DPS’nin liderlik kadrosunu oluştur-
muştur. Yeni adıyla ilk olarak 1992 genel seçimlerinde yarışan parti, sahip olduğu 
teşkilat ve imkanların avantajlarını da kullanarak iktidarını korumuş ve o tarihten 
bu yana bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. 

Parti 1990’lı yılların ilk yarısında Milošević yönetimine yakın bir duruş ser-
gilese de zamanla Belgrad ile ilişkiler konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. 
Sırbistan ile birliğin korunmasını savunan, Genel Başkan Bulatović liderliğindeki 
gruba karşılık liderliğini Đukanović’in yaptığı reform ve Avrupalılaşma yanlısı 
kanat giderek güçlendi. Đukanović’in 1997 yılında muhalefet partilerinin de des-
teğini alarak Karadağ cumhurbaşkanlığına seçilmesi sonrasında partinin Miloše-
vić yanlısı kanadı topluca istifa ederek SNP’yi kurdu. Böylece Đukanović partinin 
genel başkanlığına gelerek partinin politikalarını kendi savunduğu değerler uya-
rınca yeniden belirledi. Yine bu tarihten itibaren DPS, Liberal Parti (LS CG) ve 
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Sosyal Demokrat Parti (SDP) gibi reform yanlısı partilerle beraber hareket etmeye 
başladı. DPS ile SDP’nin ortaklığı halen devam etmektedir.

DPS, Sırbistan’dan ayrılmanın Avrupa ile bütünleşmeyi hızlandıracağı fik-
riyle 2000’lerin başlarından itibaren bağımsızlığı açıkça savunmaya başladı. 
2001 yapılan parti kongresinde parti programına bağımsız Karadağ hedefi ek-
lendi.29 Parti, 2006 yılındaki bağımsızlık referandumunun, dolayısıyla bağımsız-
lığın gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadı. Bu çalışmalarından dolayı sahip 
olduğu “bağımsızlığı gerçekleştiren parti” imajı, DPS’ye yönelik halk desteğinin 
güçlü kalmasını sağladı. 2006’da bağımsızlığın ardından gerçekleştirilen seçim-
lerde DPS-SDP bloğu mecliste 41 milletvekili elde ederken 2009 seçimlerinde 
bu sayı 48’e çıktı. 

2012’de gerçekleştirilen seçimlere DPS, Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Libe-
ral Parti ile birlikte Avrupalı Karadağ adlı blokta katıldı. Bloğun yüzde 46’nın üze-
rinde oy almasına ve DPS’nin 32 milletvekili çıkararak meclisteki çoğunluğunu 
devam ettirmesine rağmen bir önceki seçimlere göre DPS’nin meclisteki sandalye 
sayısında azalma oldu. 2014 yılında 12 il ve iki ilçede düzenlenen belediye seçim-
lerinde de parti yine birinci sırada yer almakla beraber eskiden tek başına yönet-
tiği birçok belediyede koalisyona gitmek zorunda kaldı.30 Başkent Podgorica’da da 
uzun yıllar koalisyonda olduğu SDP ile yolları ayrılan DPS’nin geçmiş yıllara göre 
güç kaybetmekte olduğu söylenebilir.

DPS, her ne kadar sol temeller üzerine inşa edilmişse de iktidarda bulunduğu 
sürece ideolojiden ziyade icraatı ve seçmen tabanını korumayı ön plana almıştır. 
Bu sebeple net bir ideolojik duruş sergileyemeyen parti, pragmatik politikalar iz-
lemiştir.31 Nitekim programında günümüz dünyasında ideolojilerin eskisi kadar 
önemli olmadığını ileri sürmekte, temel amacını vatandaşlara daha iyi yaşam ko-
şulları, iş imkanları ve güvenlik sunmak olarak ifade etmektedir. Bu amaçla AB ve 
NATO üyeliğini destekleyen parti, yönetimde kalitenin artırılmasının ve ülkeye 
daha çok yatırımcı ve turist çekilmesinin önemini vurgulamaktadır. 32

Parti, Sosyalist Enternasyonal’e ve Avrupa Sosyalistler Partisi’ne üyedir. 

29. DPS’nin web sitesindeki http://www.dps.me/o-nama/istorijat adresinde yer alan tarihçeden.
30. “Montenegro’s Ruling Party Wins Local Elections”, Balkan Insight, 26 Mayıs 2014.
31. Florian Bieber, “The Party System of Montenegro”, Věra Stojarová ve Peter Emerson (der.), Party Politics in 
the Western Balkans (Routledge, New York: 2010), s. 121.
32. DPS’nin web sitesindeki http://www.dps.me/images/stories/Kongres/VI_KONGRES_Program.pdf adresinde 
yer alan parti programından.
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SDP (SOCIJALDEMOKRATSKA 
PARTIJA CRNE GORE; KARADAĞ 
SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ)
1993 yılı sonlarında Reformcu Sosyal Demokrat 
Parti (SDPR) ve Karadağ Sosyalist Partisi (SPCG) 
adlı sol partilerin bir araya gelmesiyle oluşturul-
muştur. Bu bakımdan parti kendini “Karadağ’da bölünerek değil, birleşerek ku-
rulmuş tek parti” olarak tarif etmektedir.33 Kurulduğu yıllarda Karadağ’da savaşa 
karşı duran ve Belgrad yönetimine muhalefet eden tek sol parti olmuştur.34 İlk 
kez katıldığı 1996 seçimlerinde Karadağ meclisinde sandalye elde edemeyen SDP, 
1998 yılından itibaren seçimlerde ve hükümette DPS ile işbirliğine gitmiştir. Son 
yapılan 2012 seçimlerine DPS’nin liderliğindeki Avrupalı Karadağ bloğu içeri-
sinde giren parti, seçimlerin sonucunda mecliste altı milletvekilliği elde ederken 
hükümette DPS’nin koalisyon ortağı olmaya devam etti. Parti, yerel seçimlere ise 
2010 yılından beri tek başına katılmaktadır.

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonominin kendi haline 
bırakılamayacağı görüşüne sahip olan parti, devletin ekonomide yer alarak piya-
sanın toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkileri azaltabileceği inancındadır. 
Sivil toplumun güçlendirilmesi, kişi hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi, azınlık 
haklarının gözetilmesi, toplumsal adalet ve refahın sağlanması gibi ilkeleri olan 
parti, Karadağ’ın AB ve NATO üyeliğini desteklemektedir.35 

Parti, bağımsızlık, reform ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme gibi 
temel konularda DPS ile benzer görüşler taşıdığından iki parti arasındaki ortaklık 
uzun süredir devam etmektedir. Öte yandan SDP, DPS’yi yabancı sermaye ve özel-
leştirme konularına plansız ve kontrolsüz yaklaşmakla eleştirmektedir. Kendini 
DPS’ye göre daha solda gören parti, özellikle küçük işletmelere ağırlık vererek 
üretim ve istihdamın artırılmasını ve ihracata dayalı büyümenin gerçekleştiril-
mesini amaçlamaktadır. Yabancı yatırımlara kategorik olarak karşı çıkmamakla 
beraber KİT’lerin özelleştirilmesi, yabancı işçi istihdamı ve ithalat gibi konularda 
temkinli hareket edilmesi gerektiğini savunmaktadır.36 Ekonomi politikalarında-
ki farklı görüşlerin dışında, SDP’nin DPS’li Podgorica Belediye Başkanı Miomir 

33. SDP’nin web sitesindeki http://www.sdp.co.me/IstorijatPartije adresinde yer alan tarihçeden.
34. SDP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Mirko Stanić ile mülakat, Eylül 2013.
35. SDP’nin web sitesindeki http://www.sdp.co.me/Program adresinde yer alan parti programından.
36. SDP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Mirko Stanić ile mülakat, Eylül 2013.
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Mugoša’ya karşı ortaya koyduğu olumsuz tavır, bu iki parti arasındaki ilişkilerde 
gerginliklere sebep olmaktadır. 2014 yerel seçimlerinin ardından DPS Podgori-
ca’da birinci sırada yer alsa da belediye başkanı seçtirebilmek için SDP’nin deste-
ğine ihtiyaç duyduğundan bu partiyle uzun pazarlıklara girişmek zorunda kalmış 
ve sonuçta iki parti anlaşamamışlardır.37 SDP, DPS ile ortaklığını mevcut şartlar 
dahilinde ülkeye hizmet etmenin en iyi yolu olarak görmekte, gelecekte vizyon sa-
hibi ve ilkeleri kendisiyle örtüşen bir toplumsal hareket veya siyasi partinin ortaya 
çıkması durumunda DPS yerine onunla ittifak yapabileceğini ifade etmektedir.38

Sosyalist Enternasyonal’e ve Avrupa Sosyalistler Partisi’ne üye olan SDP’nin 
2003 yılından beri genel başkanlığını Ranko Krivokapić yapmaktadır. 

SNP (SOCIJALISTIČKA NARODNA 
PARTIJA; SOSYALİST HALK PARTİSİ)
1997 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ardından DPS’nin Sırp ve Milošević 
taraftarı bir grup üyesinin bu partiden ayrılarak 
kurdukları merkez-sol partidir. İlk genel başkanı, 
DPS’nin de eski lideri olan Momir Bulatović’tir. 2000 yılında Yugoslavya’da Mi-
lošević rejimi devrildiğinde partide yeniden bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış ve 
partinin Predrag Bulatović liderliğindeki ılımlı kanadı güçlenerek yönetimi ele 
almıştır.39 Yeni yönetimin iş başına gelmesinin ardından parti, 2003 yılına değin 
federal hükümette Sırbistan Demokratik Muhalefeti (DOS) bloğuyla koalisyon 
halinde olmuştur. 

SNP, 2006 yılında yapılan referandumda Sırbistan ile siyasi birliğin devamı-
nı savundu. Referandumdan bağımsızlık kararının çıkmasının ardından yapılan 
seçimlerde SNP’nin başarısız olması üzerine Predrag Bulatović genel başkanlık 
görevinden istifa etti. Parti, yeni lider Srđan Milić’in yönetimi altında daha refor-
mist bir çizgi benimseyerek AB üyeliğini destekledi. Milić’in yönetime gelmesinin 
ardından SNP içinde yaşanan kutuplaşma yüzünden eski başkan Predrag Bulato-
vić liderliğindeki muhafazakar kanat partiden ayrıldı. 

37. “DPS i SDP saglasni da vladavina prava načelno bude uslov za formiranje vlasti u Podgorici”, Dan, 8 Temmuz 
2014; “Izbori: najrealnija opcija”, Atlas TV, 23 Temmuz 2014.
38. SDP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Mirko Stanić ile mülakat, Eylül 2013.
39. “Montenegro: Analysis of the Parliamentary Elections held on October 14th 2012”, balkanreview.com, 14 
Nisan 2013.
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SNP, 2009 yılında yapılan seçimlerden ikinci parti olarak çıkmayı başardı 
ve ana muhalefet partisi olarak mecliste yerini aldı. DPS’nin iktidar avantajların-
dan haksız olarak yararlandığı gerekçesiyle 2012 genel seçimlerini boykot etmeyi 
planlayan parti, daha sonra seçimlere katılmaya karar verdi. Seçimlerde oylarının 
önemli bir kısmını diğer iki muhalefet partisinin oluşturduğu Demokratik Cep-
he’ye kaptıran SNP, yüzde 11 oyla yalnızca dokuz milletvekili çıkardı ve mecliste 
üçüncü sıraya düştü. 

Yolsuzlukla mücadele, özelleştirmeler ve sosyal politikalar konularında hü-
kümeti eleştiren SNP, maliyenin en kısa zamanda sağlam bir disipline kavuştu-
rulmasını ve yabancı yatırımın daha iyi planlanıp denetlenmesini gerekli gör-
mektedir. Sırbistan ile tarihsel ve kültürel bağların devam ettirilmesini, sağlık ve 
eğitim alanları başta olmak üzere işbirliğinin artırılmasını, otoyol bağlantısının en 
kısa zamanda gerçekleştirilmesini ve Kosova konusunda ortak hareket edilmesini 
savunmaktadır. NATO üyeliğine sıcak bakmayan parti, üyeliğin meşruiyeti için 
mutlaka halk oyuna sunulması gerektiğini vurgulamaktadır. Tarihi ve kültürel ba-
kımdan Karadağ’a yakın gördüğü Rusya ile özellikle ekonomi alanında ilişkilerin 
geliştirilmesini arzu etmektir. Bütün bu görüşleri ana muhalefetteki Demokratik 
Cephe ile büyük ölçüde örtüşen SNP, çoğu zaman bu koalisyonla ortak hareket 
etmektedir. Öte yandan, Karadağ’dan çıkıp yetişmiş bir kadroya sahip olduğu id-
diasıyla Karadağlı ve Sırp kimliklerini bir arada benimseyen SNP, bu bakımdan 
kendini NOVA’dan ayrı tutmakta ve bağımsız duruşunu korumaya özen göster-
mektedir. Parti, etnik konulara vurgu yapan NOVA’ya kıyasla toplumun geneline 
hitap eden meselelere daha çok ağırlık verdiğini iddia etmektedir.40 

Partinin genel başkanlığını 2006 yılından beri Srđan Milić yapmaktadır.

DF (DEMOKRATSKI FRONT; 
DEMOKRATİK CEPHE)
Demokratik Cephe, 2012 yılında Yeni Sırp De-
mokrasisi (NOVA) ve Değişim Hareketi (PzP) 
adlı partilerin kurdukları bir muhalefet koalis-
yonudur. Liderliğini eski Büyükelçi ve Dışişleri Bakanı Miodrag Lekić’in yaptığı 
muhafazakâr-liberal çizgideki bu koalisyon, DPS’nin uzun süreli iktidarına son 
vermeyi amaçlamaktadır. 

40. SNP Genel Başkan Yardımcısı Vasilije Lalošević ile mülakat, Eylül 2013.
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Ülkenin mevcut siyasi, bürokratik ve ekonomik düzende temel noksan ve 
yanlışlar bulunduğunu ve ülkede birliğin, demokratikleşmenin ve kalkınmanın 
sağlanabilmesi için birçok alanda köklü reformlar yapılması gerektiğini savunan41 
Demokratik Cephe, Sosyalist Halk Partisi (SNP)’ye olan desteğin azalmasıyla 
ciddi bir popülarite kazandı ve kuruluşunun hemen ardından girdiği 2012 genel 
seçimlerinde yüzde 23 oyla 20 milletvekili çıkararak ana muhalefet konumuna 
yükseldi. Birçok muhalif grubun desteğini alarak 2013 cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde aday olan Genel Başkan Lekić, yalnızca 7.600 oyla seçimi Filip Vujanović’e 
karşı kaybetti. Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçim sonuçları-
na itiraz etti, fakat bir sonuç alamadı. 

Koalisyonu oluşturan iki parti, birçok konuda hükümete karşı ortak bir duruş 
geliştirmekle beraber NATO’ya üyelik ve Sırbistan ile ilişkiler gibi konularda kendi 
aralarında görüş ayrılıkları yaşamaktadırlar. Her iki parti de kendi kimliğini koru-
maya devam ettiğinden aralarındaki birlik gevşek bir çatı koalisyonu niteliğindedir.42

NOVA (NOVA SRPSKA 
DEMOKRATIJA; YENİ SIRP 
DEMOKRASİSİ)
2009 yılı başlarında Sırp Halk Partisi (SNS) ve Ka-
radağ Sosyalist Halk Partisi’nin (NSS CG) birleş-
mesiyle kurulmuş bir Sırp partisidir. Daha önce 
2006 seçimlerine Sırp Listesi ittifakının başkanı olarak girmiş olan Andrija Man-
dić’in liderliğinde kurulan partinin Sırpları temsil edecek geniş tabanlı bir ittifak 
olması amaçlanmıştır.43 

Kuruluşunun hemen ardından 2009 genel seçimlerine giren parti, üçüncü 
sırada yer alarak sekiz milletvekili çıkarabildi. 2012 genel seçimlerinde seçim-
lerine Demokratik Cephe koalisyonda giren partinin mecliste halen sekiz san-
dalyesi bulunmaktadır.

Öncelikli olarak Karadağ’daki Sırp kimliğinin korunması ve geliştirilmesini 
hedefleyen NOVA, merkezi ve yerel yönetimlerde Sırpların yeterince yer alma-

41. DF’nin web sitesindeki http://www.demokratskifront.me/index.php/program adresinde yer alan program 
metninden.
42. NOVA milletvekili ve Demokratik Cephe Meclis Grup Başkanı Goran Danilović ile mülakat, Eylül 2013.
43. “Montenegro: Analysis of the Parliamentary Elections held on October 14th 2012”, balkanreview.com, 14 
Nisan 2013.
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sını, eğitim ve kültür haklarının güvence altına alınmasını savunmaktadır. Ay-
rıca Sırbistan ile tarihten gelen siyasi ve ekonomik bağların sürdürülmesine ve 
milli kimliğin korunması bakımından önemli gördüğü Sırp Ortodoks Kilisesi’nin 
hukuki statüsünün devamına vurgu yapmaktadır. Muhafazakar bir parti olarak 
ailevi ve toplumsal değerlere özel önem vermektedir.44 Hükümeti milli geliri artır-
ma konusuna planlı yaklaşmamakla eleştiren parti, turizm, enerji ve tarım-hay-
vancılık gibi alanlarda yeni stratejiler geliştirerek dış yatırımların artırılmasını 
hedeflemektedir. Karadağ’ın tek büyük limanı olan Bar şehri ile Belgrad arasına 
yapılması düşünülen, ama yüksek maliyet yüzünden hükümetin yaklaşık on yıldır 
başlatamadığı45 otoyol projesine fevkalade önem veren parti, bu yolun inşasının 
hem ülkede ticaret ve turizmi geliştireceğini, hem de Sırbistan ile bağları kuvvet-
lendireceğini vurgulamaktadır.46

Karadağ’ın tek bir güvenlik topluluğunun parçası olmak yerine dengeli bir 
dış politika izlemesini ulusal çıkarlarına daha uygun gören parti, NATO ile PfP 
temelinde sürdürülen ilişkilerin yeterli olduğunu öne sürmekte ve tam üyeliğe 
karşı çıkmaktadır. Bu konuda kamuoyundaki olumsuz görüşleri işaret ederek ka-
rarın halk oyuna bırakılması gerektiğini savunmaktadır.47 Parti, Başbakan Đuka-
nović’in 1999’daki Kosova Savaşı’ndan beri NATO ile işbirliği yapmasını ise adeta 
bir vatan hainliği olarak nitelendirmektedir.48

Partinin kuruluşundan beri genel başkanlığını Andrija Mandić yapmaktadır.
 

PZP (POKRET ZA PROMENE; 
DEĞİŞİM İÇİN HAREKET)
Reformcu bir merkez partisi olan PzP’nin temelle-
ri, Nebojša Medojević’in başkanlığında bir grup re-
form yanlısı iş adamı ve akademisyenin 2002 yılında 
Değişim Grubu adında bir sivil toplum kuruluşu ça-
tısında örgütlenmesiyle atıldı. Sırbistan’daki G17+ adlı STK’yı örnek alarak kurulan 
Değişim Grubu, liberal ekonomi, şeffaflık, demokratikleşme gibi değerleri savundu. 

44. NOVA’nın web sitesindeki http://www.nova.org.me/node/20 adresinde yer alan parti programından.
45. “Autoput je skupa igračka za CG”, rtcg.me, 1 Haziran 2014.
46. NOVA milletvekili ve Demokratik Cephe Meclis Grup Başkanı Goran Danilović ile mülakat, Eylül 2013.
47. NOVA milletvekili ve Demokratik Cephe Meclis Grup Başkanı Goran Danilović ile mülakat, Eylül 2013; 
“Montenegro Opposition Demand NATO Referendum”, Balkan Insight, 13 Mart 2014.
48. NOVA’nın web sitesindeki http://www.nova.org.me/node/4131 ve http://www.nova.org.me/node/4132 
adreslerinde yer alan bilgilerden.
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Grup, ülkede kötü ve otoriter gördüğü yönetim karşısında toplumu daha iyi 
seferber edebilmek amacıyla 2006 yılında siyasi partiye dönüşme kararı alarak 
Değişim için Hareket (PzP) adı altında yeniden yapılandırıldı. Kuruluşundan kısa 
süre sonra düzenlenen Karadağ’ın bağımsızlık referandumunda tarafsız kalan 
PzP, yine aynı yıl yapılan seçimlerde yeni bir parti için başarılı sayılabilecek bir 
sonuç alarak mecliste 11 sandalye kazandı. Ertesi yıl yapılan anayasa oylamasın-
da diğer muhalefet partilerinin aksine iktidarla uzlaşmacı bir tavır sergileyerek 
olumlu oy kullandı. 

Parti, 2008 yılında Kosova’nın bağımsızlık ilanına Sırbistan’ın yanında yer 
alınmasını savunarak karşı çıktı ve bu konuda bağımsızlığı tanıyan hükümeti 
eleştirdi. Partinin giderek Sırp etnik kimliğinin baskın olduğu SNP ve NOVA 
ile yakınlaşması partinin toplumsal tabanını olumsuz etkilediği gibi bazı üye-
lerin partiden ayrılmasına sebep oldu. 2009 genel seçimlerinde oy oranı bir 
önceki seçimlere göre düşen PzP yalnızca beş milletvekili çıkarabildi. 2012 se-
çimlerine Demokratik Cephe çatısı altında giren partinin halen mecliste beş 
sandalyesi bulunmaktadır.

Kendini bir “modern burjuva” hareketi olarak tanımlayan PzP, özellikle eko-
nomik ve mali konulara ağırlık vermekte, ülkenin ekonomik potansiyelinin gerçe-
ğe dönüştürülmesini hedeflemektedir. Bununla beraber hukukun üstünlüğü, sür-
dürülebilir kalkınma, toplumsal diyalog ve Avrupa ile bütünleşme gibi konulara 
özellikle vurgu yapmaktadır.49 Programında Karadağ’ın NATO’ya tam üyeliğinin 
desteklediğini belirten parti,50 bununla beraber üyeliğin bir oldu-bittiyle değil, 
ulusal mutabakatla, yani meclis kararı yerine halk oylamasıyla gerçekleştirilme-
sini savunmaktadır.51 Bu bakımdan PzP’nin NATO üyeliğine dair duruşu, ortağı 
NOVA ile kısmen örtüşmektedir.

Partinin kuruluşundan bu yana genel başkanlığını Nebojša Medojević  
yürütmektedir. 

49. PzP’nin web sitesindeki http://www.promjene.org/index.php/2013-06-23-00-11-18/sta-je-donijela-pzp 
adresinde yer alan bilgilerden.
50. PzP’nin web sitesindeki http://www.promjene.org/images/documents/Program_PZP.pdf adresinde yer alan 
parti programından.
51. “Medojevic for referendum, Pajovic for parliament”, rtcg.me, 14 Mart 2014.
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PCG (POZITIVNA CRNA GORA; 
POZİTİF KARADAĞ)
Darko Pajović’in liderliğinde Mayıs 2012’de ku-
rulmuş merkez-sol ve çevreci bir partidir. Ülkede 
uzun süre bağımsızlık karşıtlığı ve Sırp kimliği 
üzerinden şekillenmiş olan muhalefet anlayışı yerine toplum tabanlı ve sosyo-e-
konomik projelere ağırlık veren yeni bir muhalefet partisi olma amacıyla kurul-
muştur. Diğer bir deyişle parti, bağımsızlığı ve Karadağlılık kimliğini benimseyen 
fakat sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve iktisadi politikalar bakımından hükü-
metten memnun olmayan kitleye hitap etmektedir.52 Genç ve sivil toplum tabanlı 
bir kadroya sahip parti, ülkede özellikle ekonomi alanındaki derinleşmiş sorunla-
ra yeni bir kadroyla yeni çözümler getirmek iddiasındadır.53

Partinin programı, “Avrupa ve Atlantik önceliklerinin ve kalkınma vizyonu-
nun stratejik planlanması, toplumsal dayanışma ve adaletli gelir dağılımına da-
yalı bir devlet anlayışı, sorumlu ve titiz bir kamu politikası” gibi temeller üzerin-
de şekillenmiştir. Yerel yönetimlere daha fazla yetki tanınmasını savunan parti, 
plansız özelleştirmelere karşı çıkarak milli kaynakların daha dikkatli ve sorumlu 
kullanılması çağrısında bulunmaktadır.54 Meclisteki partileri ekonomi politikaları 
bakımından birbirinden farksız gören PCG, neoliberal politikalara karşı duru-
şuyla ülkedeki tek gerçek sol partinin kendisi olduğu iddiasındadır. Devletin kü-
çük işletmelere sübvansiyon sağlamasını, büyük şirketlere herhangi bir destekte 
bulunmamasını, özelleştirmelerin de kâr etmeyen KİT’lerle sınırlandırılmasını 
savunmaktadır. Ekonomik kaygılara çevrenin feda edilmesine karşı çıkan parti, 
Karadağ anayasasındaki “ekolojik devlet” ibaresinin gerçek anlamda uygulan-
masını sağlayacak stratejiler önermektedir.55 Dış politikada ise AB ve NATO ile 
bütünleşmeye öncelik vermekte, NATO’ya üyelik kararının referandum yoluyla 
değil, mecliste alınmasını uygun bulmaktadır.56

PCG, Ekim 2012’de düzenlenen genel seçimlerde henüz çok yeni bir parti 
olmasına rağmen yüzde 8’in üzerinde oy alarak Genel Başkan Pajović’in de dahil 
olduğu 7 milletvekili çıkarmayı başarmıştır. 2014 yıllarında yapılan belediye se-

52. “Darko Pajović: Sve smo vidjeli, straha nema”, Vijesti, 26 Şubat 2012.
53. PCG Siyaset Direktörü ve Milletvekili Srđan Perić ile mülakat, Eylül 2013.
54. PCG’nin web sitesindeki http://www.pozitivnacrnagora.me/wp-content/uploads/2012/10/Positive-Monte-
negro-Programme-in-English.pdf adresinde yer alan parti programından.
55. PCG Siyaset Direktörü ve Milletvekili Srđan Perić ile mülakat, Eylül 2013.
56. “Pajović: Pozitivna kreće u kampanju za NATO”, Vijesti, 14 Mart 2014.
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çimlerinde oylarını yükseltmiş olmasa da Podgorica belediye başkanlığında SDP 
ile beraber belirleyici durumda olması partinin önemini korumasını sağlamıştır.

BS (BOŠNJAČKA STRANKA;  
BOŞNAK PARTİSİ)
Karadağ’daki Boşnak Partisi’nin geçmişi Yugos-
lavya’da çok partili hayata geçildiği 1990’ların başına kadar gider. Bu dönemde 
Karadağ’daki Boşnaklar ilk olarak Bosna-Hersek merkezli Demokratik Hareket 
Partisi (SDA) bünyesinde siyasete katılmış, partinin Karadağ kolu Arnavut parti-
leriyle beraber seçimlere gitmiştir. Savaş döneminden itibaren Karadağ’da Boşnak 
partilerinin sayısı artmıştır. Karadağ’ın bağımsızlığından kısa süre önce dört Boş-
nak partisi tek bir çatı altında bir araya gelmeye karar vermiştir. Böylelikle Şubat 
2006’da Rožaje’de yapılan kongrede SDA’nın Karadağ kolu, Uluslararası Demokrat 
Birliği (IDU), Boşnak Demokrat İttifakı (BMS) ve Ulusal Eşitlik Partisi (SNR) 
birleşerek Boşnak Partisi (BS) adını almışlardır.57 Partinin kuruluşundan bu yana 
genel başkanlığını Rafet Husović yapmaktadır. 

2012 genel seçimlerine tek başına giren parti, yüzde 4’ün üzerinde oy alarak 
mecliste üç sandalye elde etmiştir. Seçimler sonrasında DPS ile koalisyona git-
miş ve böylece Genel Başkan Husović hükümette bakanlık koltuğu elde etmiştir. 
Parti, 2014 belediye seçimlerinde Podgorica başta olmak üzere birkaç şehirde 
DPS ile ittifak yapmış, diğer belediyelerde ise tek başına seçimlere gitmiştir. 
Hiçbir yerde belediye başkanlığı elde edememekle beraber il meclislerinde üye-
likleri bulunmaktadır.

Öncelikle Karadağ’daki Boşnakların kimlik ve haklarının korunmasını, milli, 
kültürel ve dini kurumlarının devamını amaç edinen Boşnak Partisi, savaş sıra-
sında topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış Boşnakların geri dönmelerinin 
sağlanmasını talep etmektedir. Partinin savunduğu konular arasında halklar ara-
sında eşitlik, demokratikleşme, insan hakları, din hürriyeti, ademimerkeziyetçi-
lik, kalkınmada bölgeler arası eşitlik ve serbest piyasa ekonomisi bulunmaktadır. 
Parti, Karadağ’ın AB ve NATO üyeliğini desteklemektedir.58 

DPS’nin 1990’ların ortalarından itibaren Belgrad’dan bağımsız bir siyaset be-
nimsemesinden ve daha sonra Karadağ’ın bağımsızlığında baş rolü oynamasın-

57. BS’nin web sitesindeki http://www.bscg.me/istorijat/ adresinde yer alan tarihçeden.
58. BS’nin web sitesindeki http://www.bscg.me/ciljevi adresinde yer alan bilgilerden.
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dan dolayı bu partiyle tarihsel bir yakınlığı olan Boşnak Partisi, bugün de NATO 
üyeliği ve bölgesel siyaset gibi konularda bu partiyle ortak görüşlere sahiptir. Mu-
halefet partilerinden gelen tekliflere rağmen DPS ile ortaklığını devam ettiren 
parti, gelecekte kendi programlarıyla örtüşen muhalefet partileriyle de işbirliği 
yapabileceğini ortaya koymaktadır.59

BDZ U CRNOJ GORİ (BOŠNJAČKA 
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA U 
CRNOJ GORI; KARADAĞ’DAKİ 
BOŞNAK DEMOKRAT TOPLULUĞU)
Sancak Müftüsü Muamer Zukorlić taraftarlarının 
Novi Pazar merkezli partisinin Karadağ Sancağı’n-
daki koludur. 2013 yılı sonlarında kurulmuştur. Merkezi Rožaje’de bulunan partinin 
kuruluşundan itibaren genel başkanlığını Hazbija Kalač yapmaktadır.60 Boşnak mil-
liyetçisi bir parti olup uzun vadede Boşnakların birliğini amaçlamaktadır.

2014 belediye seçimlerine yalnızca Rožaje ve Bijelo Polje’de katılan parti 
önemli bir varlık gösterememiş, yalnızca Rožaje belediye meclisinde bir sandalye 
elde edebilmiştir.61 

FORCA (FORCA E RE DEMOKRATIKE; 
YENİ DEMOKRATİK GÜÇ)
2005 yılında kurulmuş Arnavut partisidir. Ku-
rucusu ve genel başkanı Nazif Cungu olan parti, 
Arnavutların uluslararası antlaşmalarla garanti 
edilmiş haklarının güvence altına alınmasına ve 
Arnavutların çoğunluk olduğu bölgelerin kalkın-
masına öncelik vermektedir. Yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi, her seviyede anadilde eğitim imkanının tanınması, ulusal sem-
bollerin özgürce kullanılması, kamuda daha fazla Arnavutun istihdam edilmesi 
gibi diğer Arnavut partileriyle örtüşen talepleri bulunan parti,62 son yıllarda eko-

59. Boşnak Partisi MYK üyesi ve Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Suljo Mustafić ile mülakat, Eylül 2013.
60. BDZ u Crnoj Gori’nin web sitesindeki http://www.bdzajednica.me/profil/ adresinde yer alan bilgilerden.
61. “Rezultati izbora u južnom Sandžaku 2014”, sandzakpress.net, 26 Mayıs 2014.
62. FORCA’nın web sitesindeki http://forca.me/?cat=25 adresinde yer alan parti programından.
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nomik meselelere daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır.63 İlk olarak 2009 seçim-
leri sonucunda Karadağ meclisinde temsil edilen FORCA, 2012 genel seçimlerine 
Güç Birliği adlı seçim bloğu içerisinde katılmış, yaklaşık yüzde 1,5 oy alarak mec-
liste bir sandalye elde etmiştir.

KOALICIONI SHQIPTAR  
(ARNAVUT KOALİSYONU)
2012 seçimlerinden önce Demokrat Parti (PD), 
Arnavut Alternatifi (ASH) ve Karadağ Demokrat 
Birliği (LD në MZ) adlı üç Arnavut partisinin bir 
araya gelerek oluşturdukları koalisyondur. 2011 
sonlarında kurulmuş olan PD’nin başı çektiği koalisyon, seçimlerde yüzde 1’in 
biraz üzerinde oy alarak bir milletvekiliyle Karadağ meclisinde temsil edilmeye 
hak kazanmıştır. Meclise milletvekili olarak giren PD Genel Başkanı Fatmir Gje-
ka, Ocak 2014’teki erken yerel seçimlerin sonucunda Ulcinj belediye başkanlığını 
kazanmış ve milletvekilliğini ASH partisinden Nik Gjeloshaj’a bırakmıştır.

UDSH (UNIONI DEMOKRATİK 
I SHQIPTARËVE; ARNAVUT 
DEMOKRAT BİRLİĞİ)
1993 yılında kurulmuş Arnavut milliyetçisi parti-
dir. Genel başkanlığını Mehmed Zenka yapmak-
tadır. Uzun yıllar Karadağ’ın önde gelen Arnavut 
partilerinden biri olan ve 1996 genel seçimlerin-
den itibaren Karadağ meclisinde sürekli temsil 
edilen UDSH, 2012 seçimlerinde yüzde 0,8 oyla meclis dışı kalmıştır. Yerinden 
yönetimin güçlendirilmesi, vatandaşların yerel yönetimlerde nüfus oranına göre 
istihdam edilmesi, ulusal simgelerin kullanılması ve Arnavutça’nın resmi dil ilan 
edilmesi gibi talepleri bulunan parti,64 1990’ların ikinci yarısından beri DPS’ye 
yakın ve merkezle uyumlu bir çizgi izlemiştir.65 

63. FORCA Genel Başkan Yardımcısı ve Arnavut Ulusal Konseyi Başkanı Genci Nimanbegu ile mülakat, Eylül 2013.
64. “Mbahet Kuvendi VI Zgjedhor të UDSH-së në Ulqin”, visit-ulcinj.com, 15 Ocak 2013.
65. Florian Bieber, “The Party System of Montenegro”, s. 129.
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FILIP VUJANOVIĆ
Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanović, 1954 
yılında Belgrad’da doğdu. Belgrad Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Birkaç yıl memur ola-
rak çalıştıktan sonra yaklaşık 11 sene Titograd’da 
(şimdiki Podgorica) serbest avukatlık yaptı.

1993’te Karadağ’ın o zamanki Cumhurbaşka-
nı Momir Bulatović’in davetiyle Karadağ Sosyalist 
Demokrat Partisi’ne (DPS) girdi ve aynı yıl Ka-
radağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirildi. 1995 yılına 
değin bu görevde kaldıktan sonra yaklaşık üç yıl boyunca İçişleri Bakanlığı yaptı. 

Milo Đukanović’in DPS’nin başına geçip Karadağ Cumhurbaşkanı olmasının 
ardından 1998 başlarında başbakanlık görevine geldi ve meclis başkanı seçildiği 
5 Kasım 2002 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. Đukanović’in 25 Kasım’da cum-
hurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığını da vekaleten 
yürüttü. 11 Mayıs 2003’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 64 oyla 
ilk sırayı alarak Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi. Daha sonra 2008 cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini yüzde 52, 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerini de yüzde 51 oyla 
kazanan Vujanović halen bu görevini devam ettirmektedir. 

Karadağ’ın AB siyasi, iktisadi ve sosyal normlarına en kısa zamanda ulaşacağı 
inancında olan Vujanović, turizm ve kalkınmaya öncelik verilmesini, askeri har-
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camaların sınırlı tutulmasını istemektedir. Karadağ’ın NATO’ya üyeliğini de dış 
politika önceliği olarak görmekle beraber66 Karadağ’a bir NATO üssü kurulması-
na sıcak bakmamaktadır.67 

Vujanović, IPSOS adlı uluslararası kuruluşun Ekim 2013’te düzenlediği 
anketin sonuçlarına göre halk arasında ülkenin en güvenilir politikacısı olarak 
görülmektedir.68

MILO ĐUKANOVIĆ
Karadağ Sosyalist Demokrat Partisi (DPS) Genel 
Başkanı ve Başbakan Milo Đukanović, 1990’lı 
yılların başlarından bu yana ülkenin en güçlü 
siyasi lideri konumundadır. 1962 yılında Kara-
dağ’ın ikinci büyük şehri olan Nikšić’te doğan 
Đukanović’in babası Yugoslavya’nın tek partisi 
olan Yugoslavya Komünistler Birliği (SKJ) üye-
lerindendi. Karadağ Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi’nden mezun oldu. Gençliğinden itibaren çeşitli sosyalist-komünist siyasi ör-
gütlerde aktif görev aldı. Zamanla Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloše-
vić’in dikkatini çekerek genç yaşına rağmen SKJ’nin Karadağ’daki kolu Karadağ 
Komünistler Birliği’nde (SKCG) hızla yükseldi.69 1989 yılı başlarında iki arkadaşı 
Momir Bulatović ve Svetozar Marović ile beraber eski yönetimi devirerek partinin 
yönetimini devraldı.70 

1990’da Karadağ’da ilk kez düzenlenen çok partili genel seçimlerde SKCG liste-
sinden seçilerek meclise girdi. Partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Momir 
Bulatović’in kendisine başbakanlık görevini vermesiyle 15 Şubat 1991’de başbakan 
olan Đukanović, üç dönem üst üste bu görevi sürdürdü. Bu dönemde ayrıca Kara-
dağ Sosyalist Demokrat Partisi’nin (DPS) genel başkan yardımcılığını yürüttü.

Siyasetteki ilk yıllarında partisinin Milošević’e bağlılığından ötürü diğer eski 
Yugoslav ülkelerinin aksine Sırbistan’la ortaklığın korunmasına yönelik siyaset iz-

66. “Članstvo u NATO prioritet Crne Gore u 2014”, Blic, 30 Ocak 2014.
67. “Филип Вуянович:’Независимость Черногории В Мире Уважают’”, ESJ Russia, 3 Şubat 2008.
68. “Vujanović najpopularniji političar, negativne ocjene za Medojevića”, Vijesti, 19 Ekim 2013.
69. Miodrag Zarković, “Milo Đukanović - Mali maršal iz Nikšića grada PDF Štampa El. pošta”, Nova Srpska 
Politicka Misao, 16 Aralık 2009.
70. “Jubilej: 25 godina od antibirokratske revolucije”, Blic, 11 Ocak 2014.
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ledi. Milošević’e olan desteği 1990’ların ortalarından itibaren gitgide azaldı. Savaş 
karşıtı, reform ve Avrupa ile entegrasyon taraftarı bir politika takip etmeye başla-
dı. Görüşlerindeki bu değişiklik Bulatović ile aralarının açılmasına ve parti içinde 
bölünmelere sebep oldu. 1997 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bulatović’e karşı 
adaylığını açıkladı ve ikinci turda yüzde 50,79 oy alarak Karadağ’ın yeni cumhur-
başkanı oldu. Aynı zamanda parti başkanlığını da Bulatović’ten devraldı. 

1998 ve 2002 genel seçimlerinde liderliğini yaptığı seçim ittifakları sırasıyla 
yüzde 49 ve yüzde 45 oy alarak açık arayla birinci sırada yer aldı. 1999 Koso-
va savaşı sırasında Milošević’e karşı açıkça Kosova’yı destekledi; savaştan kaçan 
Kosovalı sığınmacılarla Milošević muhalifi Sırpları ülkeye kabul etti.71 2002 se-
çimlerinin ardından başbakan olmak istediği için72 cumhurbaşkanlığını bıraktı 
ve Ocak 2003’te yeni hükümeti kurdu. Bu dönemde Karadağ’ın bağımsızlığına 
yönelik çalışmalara hız verdi. Nihayet 21 Mayıs 2006’da düzenlenen referandum-
dan Karadağ’ın bağımsızlığı için “evet” sonucu çıktı. 3 Haziran 2006 tarihinde 
Karadağ bağımsızlığını resmen ilan etti. 

2006 genel seçimlerinde liderliğini yaptığı Avrupalı Karadağ ittifakı, oyların 
yüzde 49’unu alarak birinci sırada yer aldı. Seçimlerden sonra Đukanović, gerek 
Karadağ’ın bağımsızlığını ilan etmesi, gerekse AB yanlısı partilerin seçimden zaferle 
çıkması sonucu artık ülkede bağımsızlık ve demokrasinin rayına oturduğu fikriy-
le artık başbakanlığı bıraktığını açıkladı.73 Fakat halefi Željko Šturanović’in sağlık 
sorunları yüzünden başbakanlığı bırakması üzerine 29 Şubat 2008’de tekrar bu gö-
reve geldi. 2009 genel seçimlerinde yeniden Avrupalı Karadağ ittifakının başında 
yer aldı. İttifak seçimi yüzde 52 gibi büyük bir çoğunlukla kazandı. 2010 sonlarında 
AB’nin Karadağ’a adaylık statüsü vermesinden kısa süre sonra başbakanlıktan istifa 
ettiyse de parti liderliğini sürdürdü. Mayıs 2011’de yapılan parti kongresinde yeni-
den genel başkanlığa seçildi. 2012 genel seçimlerinde liderliğini yaptığı Avrupalı 
Karadağ ittifakı bir miktar kaybına rağmen yüzde 46 ile yeniden iktidara geldi. 

Özellikle erkek kardeşi Aco olmak üzere ailesinde önemli işadamları bulunan 
Đukanović, siyasetten ayrı kaldığı dönemlerde işadamlığı ile uğraşmış, yatırım, 
danışmanlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren beş adet şirket kurmuştur.74 

71. “The Smartest Man In The Balkans”, Radio Free Europe – Radio Liberty, 17 Ekim 2008
72. “Montenegro profile”, bbc.co.uk, 31 Ocak 2014.
73. Karadağ Başbakanlığı web sitesindeki http://www.predsjednik.gov.me/en/primeminister/Prime_Minis-
ter_s_biography adresinde yer alan biyografisinden.
74. “Djukanovic goes for Language No. 3”, Balkan Insight, 19 Ocak 2014; “As EU Membership Looms, So Do 
Troubling Questions”, reportingproject.net, 3 Ocak 2014.
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Independent gazetesinin 2010 tarihli haberine göre dünyanın en zengin 20. siyasi 
lideri olan Đukanović’in bu serveti nasıl elde ettiği tartışma konusu olmuş, ulusla-
rarası sigara kaçakçılığı ve yolsuzluk dahil birçok suçlamayla karşı karşıya kalmış-
tır.75 Kendisinin ve kardeşlerinin şirketlerine özelleştirmelerde ve kredi temininde 
ayrıcalık tanındığına dair ciddi şüpheler dile getirilmektedir.76 Đukanović ayrıca 
kamuya ait alüminyum şirketi KAP’ın 2005 yılında özelleştirilmesi konusunda 
muhalefet partilerince eleştirilmekte, şirketi satın alan Rus firmasına gerekenin 
çok ötesinde taviz verildiği iddia edilmektedir.77 

Đukanović, kendisine muhalif yayınlar yapan Vijesti ve Dan gazeteleriyle Mo-
nitor dergisini açıkça eleştirmekte, bunlara karşı okunurluğu daha az olan Pobjeda 
gazetesini desteklemektedir. Bu kuruluşlara sürekli tazminat davaları açılması ve 
devletten reklam verilmemesinin basın özgürlüğüne aykırı olduğunu düşünenle-
re karşılık78 Đukanović’e yakın çevreler, muhalif medyanın kendisine saldırarak 
ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını iddia etmektedir.79

Şubat 2011’den bu yana Karadağ Basketbol Federasyonu başkanlığını yürüten 
Đukanović, Rusça ve az İngilizce bilmektedir.

 
IGOR LUKŠIĆ
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Igor 
Lukšić, 1976 yılında Karadağ’ın Bar şehrinde 
doğdu. Orta sınıf bir ailenin çocuğudur. Karadağ 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 
aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. 

Üniversiteden mezun olmasının ardından bir 
süre Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nda uzman ola-
rak çalıştı. Daha sonra Karadağ Sosyalist Demok-
rat Partisi’ne (DPS) girerek partinin dış ilişkiler 

75. Toby Green, “Rich and powerful: Obama and the global super-elite”, The Independent, 19 Mayıs 2010; “Doc-
uments tarnish Montenegro’s EU bid”, bbc.co.uk, 29 Mayıs 2012.
76. Miranda Patrucić, Mirsad Brkić ve Svjetlana Čelić, “Đukanović’s Montenegro a Family Business”, reportingproject.
net, https://reportingproject.net/underground/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=19; 
Milena Perović-Korać ve Milka Tadić-Mijović, “Djukanovic’s Clan Property”, Monitor Online, 23 Mart 2011.
77. “Економист: Крај ере Ђукановића”, rtrs.tv, 16 Ağustos 2013.
78. Bkz., Freedom House adlı düşünce kuruluşunun Karadağ için hazırladığı özet rapor: http://freedomhouse.
org/sites/default/files/Montenegro%20FOTP2014%20draft.pdf
79. “Vladimir Beba Popović: Obaveštajni aparat radi protiv Vučića i Mila”, Danas, 18 Haziran 2014.
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danışmanlığını yaptı. 2001’de yapılan Karadağ genel seçimlerinde DPS listesinden 
seçilerek milletvekili oldu. Bu tarihten beri devamlı olarak Karadağ Parlamento-
su’nda bulunmasının yanısıra 2003-2006 yılları arasında Sırbistan-Karadağ Parla-
mentosu’nda da milletvekilliği yapmıştır. 

2003 yılı başlarında bir süre Başbakan Đukanović’in halkla ilişkiler danış-
manlığını yürüttükten sonra Sırbistan-Karadağ hükümetinde Dışişleri Bakan 
Yardımcısı oldu. Şubat 2004’te Karadağ Maliye Bakanlığı’na getirildi, 2010 yılına 
kadar bu görevi sürdürdü. 2006’dan itibaren 5 sene boyunca Karadağ’ın Dünya 
Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndaki guvernörlüğünü yaptı. Aralık 
2008’de ayrıca Başbakan Yardımcısı unvanını aldı. 

Aralık 2010’da Đukanović’in istifası üzerine başbakanlığa geldi. Başbakanlığı 
döneminde Karadağ’ın AB üyelik müzakereleri başladı ve Dünya Ticaret Örgü-
tü’ne üyeliği tamamlandı. 

4 Aralık 2012’de başbakanlığı yeniden Đukanović’e devretti. Halen bu hü-
kümette Dışişleri ve Avrupa ile Bütünleşme Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan 
Lukšić, aynı zamanda DPS’nin genel başkan yardımcısıdır. 

Karadağ’ın Batı dünyası ile arasında birçok ortak değer bulunduğunu ve bu 
değerler karşısında birtakım global güvenlik tehditlerinin mevcut olduğunu öne 
sürerek ülkesinin NATO’ya üyeliğini desteklemektedir.80 Aynı zamanda ekono-
mik kalkınmanın hızlanması ve demokrasinin yerleşmesi için Avrupa Birliği ile 
bütünleşmeyi ve gerekli yapısal reformların süratle yerine getirilmesini gerekli 
görmektedir.81 Sosyaldemokrat bir partide olmasına rağmen ekonomide liberal 
prensiplere inanan Lukšić, devletin ekonomik faaliyetlere katılımının asgaride tu-
tulması fikrindedir.82

Lukšić, Eylül 2013’te Batı Balkanlar’da AB dışında kalan altı ülkenin başta 
organize suçlar ve yolsuzluk olmak üzere ortak sorunlarına beraber çözüm ara-
mak amacıyla Batı Balkanlar Altılısı adlı bir ortaklığın kurulması fikrini ortaya 
attı.83 Bazı Arnavutlarca “Yugoslavya’nın yeniden kurulması” olarak düşünülerek 
itiraz edilen bu girişim, AB tarafından desteklenmesine rağmen84 henüz somut bir 
neticeye ulaşmış değildir.

80. Bkz. Igor Lukšić’in kişisel web sitesi: http://igorluksic.wordpress.com/2010/10/04/nato-the-balkans’-best-defense
81. Bkz. Igor Lukšić’in kişisel web sitesi: http://igorluksic.wordpress.com/2011/12/23/at-the-end-of-the-year
82. Bkz. Igor Lukšić’in kişisel web sitesi: http://igorluksic.wordpress.com/2010/07/21/the-growing-populari-
ty-of-freedom
83. “Montenegro proposes ‘Western Balkans Six’”, B92, 17 Eylül 2013.
84. “Luksic: I was misinterpreted about ‘Western Balkan Six’”, kosovain.eu, 26 Eylül 2013.
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2010-2011 yılları arasında Karadağ Basketbol Federasyonu başkanlığını ya-
pan Lukšić’in ayrıca Kahkaha Kitabı (2001) ve Korku Kitabı (2011) adlı şiir ve 
nesir kitapları vardır. Karadağ Sanat ve Bilimler Akademisi’ne üye olan İngilizce, 
Lukšić, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. 

RAFET HUSOVIĆ
Boşnak Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Rafet Husović, 1964 yılında Karadağ’ın 
Sancak bölgesindeki Rožaje kasabasında doğdu. 
Priştine Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 
mezun oldu. 

Önceleri matematik öğretmenliği yapan ve 
siyasetle ilgilenmeyen Husović, 1990 yılında Yu-
goslavya’da çok partili hayata geçilmesinden son-
ra Boşnakların Alija Izetbegović önderliğinde 
kurduğu Demokratik Hareket Partisi’ne (SDA) girdi. 1992-1997 yılları arasında 
partinin merkez idare kurulunda görev alan Husović, daha sonra beş yıl boyunca 
SDA’nın üyesi bulunduğu Uluslararası Demokratik Birlik’in (IDU) merkez kurul 
üyeliğini yaptı. 

2002-2004 yılları arasında Sancak Boşnak Milli Konseyi’nin, 2004-2006 yıl-
ları arasında da Sırbistan-Karadağ Boşnak Milli Konseyi’nin üyeleri arasında yer 
aldı. 2006 yılında Karadağ’daki Boşnaklar’ın haklarını savunan dört partiyi (Ulus-
lararası Demokratik Birlik, Demokratik Hareket Partisi, Boşnak Demokratik İtti-
fakı, Milli Eşitlik Partisi) Boşnak Partisi (BS) adı altında birleştirdi ve bu partinin 
başkanı oldu. Partinin 2009 seçimlerine iktidardaki Karadağ Sosyalist Demokrat 
Partisi (DPS) ile ittifak yapması neticesinde seçimlerden sonra kurulan koalisyon 
hükümetinde portföysüz bakan olarak yer aldı. Bu görevini Aralık 2012’ye kadar 
sürdüren Husović, bu tarihte kurulan Đukanović hükümetinde bölgesel kalkın-
madan sorumlu bakanlık ve başbakan yardımcılığına getirildi.85

85. BS’nin web sitesindeki http://www.bscg.me/rafet-husovic/ adresinde yer alan biyografisinden.
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DUŠKO MARKOVIĆ
Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Duško 
Marković, 1958 yılında Mojkovac kasabasında 
doğdu. Kragujevac Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından birkaç yıl 
Brskovo maden işletmelerinde avukat olarak ça-
lıştı. Mojkovac belediye meclis katipliği ve bele-
diye başkan yardımcılığında bulundu.

1991’de Karadağ hükümetinin genel sekre-
terliğine getirilen Marković, Ekim 1998’e kadar 
bu görevde kaldı. Bu tarihten itibaren Karadağ İçişleri Bakan Yardımcılığı ve o dö-
nem İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Güvenlik Servisi (SDB)’nin başkanlığı-
nı yaptı. Bu kurumun 2005’te özerkleştirilmesi ve Milli Güvenlik Teşkilatı (ANS) 
adını almasından sonra da başkanlığını 2010 yılına kadar devam ettirdi. 

Temmuz 2010’da kabineye NATO ve AB ile güvenlik alanındaki ilişkilerden so-
rumlu portföysüz bakan olarak giren Marković, Aralık 2010’da kurulan Lukšić hü-
kümetinde siyasi sistemden ve dış ve iç politikalardan sorumlu Başbakan Yardım-
cısı ve Adalet ve İnsan Hakları Bakanı oldu. Halen bu görevlerini sürdürmektedir. 

AB ve NATO’ya üyeliği Karadağ’ın ana dış politika hedefleri olarak gören Mar-
ković,86 ülkenin AB üyeliği önündeki en önemli engellerden biri olarak gösterilen87 
organize suçlar ve yolsuzlukla mücadele konularına özel önem vermektedir.88 

SVETOZAR MAROVIĆ
DPS Genel Başkan Yardımcısı Svetozar Marović, 
1955 yılında Kotor’da doğdu. Podgorica’daki Ka-
radağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Budva belediyesinde avukat olarak çalıştı. 
Siyasete genç yaşlarında ilgi duyan Marović, Sos-
yalist Gençler Birliği’ne girdi ve bu birliğin önce 
Budva, daha sonra da Karadağ merkez teşkilatı-
nın başkanlığını yaptı. 

86. Karadağ Başbakan Yardımcılığı web sitesindeki http://www.predsjpol.gov.me/en/news/115415/Turkey-to-en-
courage-investors-to-invest-in-Montenegro-assist-in-advancing-security-sistem.html adresinde yer alan haberden.
87. “Documents tarnish Montenegro’s EU bid”, bbc.co.uk, 29 Mayıs 2012
88. Karadağ Başbakan Yardımcılığı web sitesindeki http://www.predsjpol.gov.me/en/news/114419/DPM-Mar-
ko.html, http://www.predsjpol.gov.me/en/news/113234/Montenegro.html ve http://www.predsjpol.gov.me/en/
news/115178/Montenegro-set-to-combat-corruption.html adreslerinde yer alan haberlerden.
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1989 yılı başlarında Milo Đukanović ve Momir Bulatović ile beraber Karadağ 
Komünistler Birliği’nde (SKCG) Slobodan Milosević taraftarı bir darbe gerçek-
leştirerek partinin ve dolayısıyla Karadağ siyasetinin en önemli üç isminden biri 
haline geldi.89 1990 seçimleriyle Karadağ meclisine milletvekili olarak girdi. Aynı 
yıl DPS’nin kurucularından biri olan Marović, partinin yönetim kadrosunda de-
vamlı olarak yer aldı. 

1994’ten 2001 yılına kadar Karadağ Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 1990’la-
rın ortalarından itibaren yakın dostu Đukanović ile beraber Milosević’e olan deste-
ğini azalttı ve Karadağ’ın Belgrad’dan bağımsız hareket etmesini savundu. 

Meclis başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından bir süre Meclis Dışişleri 
Komisyonu başkanlığı yaptı. 2003 yılında Sırbistan-Karadağ birliğine geçilmesi-
nin ardından ülke meclisi tarafından cumhurbaşkanlığına seçildi. 2006 yılında 
Karadağ’ın bağımsız olmasına kadar bu görevi sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı dö-
neminde Yugoslav savaşlarında Sırbistan ve Karadağlıların Bosna-Hersek ve Hır-
vatistan’da işlemiş olduğu katliam ve suçlardan dolayı özür diledi.90 

Etkileyici konuşmasıyla tanınan Marović, DPS’nin ideolojisi üzerinde par-
tinin kuruluşundan beri önemli rol oynamıştır.91 Felsefeyle de yakından ilgile-
nen Marović’in bir kitabı ve gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda maka-
lesi bulunmaktadır.

İngilizce, İtalyanca ve Rusça bilmektedir.92

MILAN ROĆEN
Başbakanlık Başdanışmanı Milan Roćen, 1950 
yılında Karadağ’ın kuzeyindeki Žabljak şehrin-
de doğdu. Belgrad Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra bir süre gazetecilik yaptı. Aynı za-
manda Karadağ Komünistler Birliği’ne üye olan 
Roćen, önce partinin enformasyon ve propagan-
da biriminde, daha sonra da merkez kurulunda 

89. “Jubilej: 25 godina od antibirokratske revolucije”, Blic, 11 Ocak 2014.
90. “Marović i Mesić razmenili izvinjenja građanima Hrvatske i SCG”, B92, 10 Eylül 2003; “Marović se u Sarajevu 
izvinio za zla počinjena BIH”, B92, 13 Kasım 2003.
91. “Markuzijanac sa Biblijom”, Vreme, 13 Mart 2013.
92. DPS’nin web sitesindeki http://www.dps.me/nasa-partija/potpredsjednici adresinde yer alan biyografisinden.
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görev aldı. 1988-1992 yılları arasında Karadağ’da bakan yardımcılığı görevinde 
bulunan Roćen, daha sonra beş yıl boyunca Yugoslavya’nın Moskova büyükelçi-
liğinde müsteşar olarak görev aldı. 1997’de ülkesine döndükten sonra Milo Đu-
kanović’e siyasi konularda danışmanlık yaptı. 2003-2006 yılları arasında Sırbis-
tan-Karadağ’ın Rusya büyükelçisi olarak görev yaptı. 2006 yılı başında Karadağ’a 
döndü. Başbakan Đukanović’in baş danışmanı olarak bağımsızlık referandumu-
nun organize edilmesinde görev aldı. Aynı yıl Đukanović’in siyaseti bıraktığını 
açıklamasının ardından Željko Šturanović’in kurduğu hükümette dışişleri bakan-
lığına getirildi. Sonraki Đukanović ve Luksić kabinelerinde de bakanlığını devam 
ettiren Roćen, Temmuz 2012’de bütün yapabileceklerini yaptığını söyleyerek ken-
di isteğiyle görevinden ayrıldı.93 Đukanović’in en güvendiği isimlerden biri ola-
rak94 2012 yılının son günlerinde başbakanlık başdanışmanlığına atandı.95 Halen 
bu görevi sürdürmekte olan Roćen aynı zamanda DPS’nin Merkez Kurul üyesidir.

RANKO KRIVOKAPIĆ
Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı ve 
Karadağ Meclis Başkanı Ranko Krivokapić, 1961 
yılında Kotor’da doğdu. Niş Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi.

1980’lerin sonlarında siyasete atılan Krivo-
kapić, ilk kez 1989 yılında Karadağ meclisine gir-
di. 1990’da Yugoslavya’da Ante Marković liderli-
ğinde oluşturulan Reformcu Güçler Birliği’ne ka-
tıldı. Daha sonra çeşitli sol görüşlü partilerin bir araya gelek oluşturdukları Sosyal 
Demokrat Parti’nin (SDP) kurucularından biri oldu.

1989 yılından beri Karadağ meclisinde milletvekili olan Krivokapić, aynı zaman-
da Federal Yugoslavya ve Sırbistan-Karadağ meclislerinde de milletvekilliği yapmıştır. 

2001 yılında Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanlığına seçilen Krivokapić, 
2003 yılından beri Karadağ meclis başkanlığı görevini yürütmektedir. Karadağ’ın 
bağımsızlığını savunan bir siyasi parti lideri ve meclis başkanı olarak, 2006 yılın-
da bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından oluşturulan Kurucu Meclis’in ve bu 

93. “Roćen se povlači sa funkcije šefa crnogorske diplomatije”, Blic, 2 Temmuz 2012.
94. “Kočan: Roćen čuva Đukanovićevu moć”, Blic, 15 Temmuz 2012.
95. “Milan Roćen savetnik Đukanovića”, B92, 27 Temmuz 2012.
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meclisin Anayasa Hazırlama Komisyonu’nun başkanlıklarını yaptı. On yılı aşkın 
süredir Karadağ’ın AGİK delegasyonunun başında yer alan Krivokapić,96 2013-
2014 yılları arasında AGİK Parlamenterler Asamblesi’nin başkanlığını yapmıştır. 
Halen meclis başkanlığı görevinin yanısıra Meclis Anayasa Komisyonu’nun da 
başkanlığını yürütmektedir.

Karadağ’ın AB ve NATO üyeliğini destekleyen Krivokapić,97 iktidardaki DPS 
ile uzun süredir seçimlerde birlikte hareket etmesine rağmen bu partinin özellikle 
kalkınma konusundaki icraatlarını yetersiz bulduğunu ifade etmektedir.98 Hükü-
metin özelleştirme politikalarını da eleştiren Krivokapić, kamuya ait en büyük 
sanayi şirketi olan KAP alüminyum şirketinin özelleştirilmesiyle ülkenin büyük 
zarara uğratıldığı gerekçesiyle iktidar ortağını sert biçimde eleştirmiştir.99

İngilizce bilmektedir. 

RIFAT RASTODER
SDP Genel Başkan Yardımcısı ve Karadağ Meclis 
Başkan Vekili Rifat Rastoder, ülkenin önde gelen 
Boşnak siyasetçilerindendir. 1950 yılında Sancak 
bölgesindeki Radmanci köyünde doğdu. Üniver-
sitede elektronik mühendisliği eğitimi almasına 
rağmen100 bu mesleği yapmayarak gazeteciliğe yö-
neldi. Gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlayan 
Rastoder, uzun yıllar Karadağ Radyo ve Televiz-
yonu’nda ve Pobjeda gazetesinde çalıştı. 1991’de devlete ait medya kuruluşlarından 
ayrılarak bağımsız kuruluşlarda çalışmaya başladı. Antena M radyosunun kurucu-
larından olan Rastoder, Monitor dergisinde de yazarlık ve editörlük yapmıştır.

1990’da ülkede çok partili hayata geçilmesiyle medyanın yanısıra siyasetin de 
dönüşümü için aktif bir rol üstlenen Rastoder, bu yıldan itibaren Faşizme Karşı 
Halk, Karadağ Sivil Forumu, Karadağ Reformcu Hareketi ve Karadağlı Boşnaklar 

96. Karadağ Meclisi web sitesindeki http://www.skupstina.me/index.php/en/skupstina/predsjednik/biografija 
adresinde yer alan biyografisinden.
97. “Krivokapić: Skupština postaje ključna u EU”, Pobjeda, 13 Kasım 2012.
98. “Ranko Krivokapić: Ne treba nam promjena vlasti, već promjena u vlasti”, Pobjeda, 1 Ocak 2012.
99. “Krivokapić o privatizaciji KAP-a: Ogromno neznanje ili korupcija”, Vijesti, 28 Şubat 2012.
100. Karadağ Meclisi web sitesindeki http://www.skupstina.me/~skupcg/index.php/en/gradjani/demokratske-ra-
dionice/30-skupstina/poslanice-i-poslanici/parlamentarne-partije/socijaldemokratska-partija-crne-gore/111-ri-
fat-rastoder adresinde yer alan biyografisinden.
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Forumu gibi sivil toplum örgütlerinin kurulmasında ve yönetiminde görev aldı. 
SDP’nin kurucuları arasında yer alan Rastoder, 1995 yılından beri partinin genel 
başkan yardımcılığını yürütmektedir. 1998 yılından bu yana Karadağ Meclis Baş-
kan Vekilliği görevini sürdüren Rastoder, ayrıca Meclis Siyasi Sistem, Adalet ve 
İdare Komisyonu’nun başkanı ve Meclis İdare Komisyonu’nun üyesidir. 

Gençlik yıllarında tiyatroyla uğraşan Rastoder, ayrıca karate dalında sporcu-
luk, antrenörlük ve hakemlik yapmıştır.101 Yayınlanmış kitapları da bulunan Ras-
toder, ülkenin önde gelen tarihçilerinden Šerbo Rastoder’in ağabeyidir. 

Rusça ve az İngilizce bilmektedir.

MIODRAG LEKIĆ
Demokratik Cephe (DF) Lideri Miodrag Lekić, 
1947 yılında Bar’da doğdu. Belgrad Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 
Yugoslavya’nın Mozambik, Lesotho ve Swaziland 
büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 1992-1995 
yılları arasında Karadağ hükümetinde meclis dı-
şından dışişleri bakanlığı yapan Lekić, daha son-
ra Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nin İtalya ve Malta büyükelçiliklerinde bulun-
du. Ocak 2003’te yeniden başbakanlığa gelen Milo Đukanović ile görüş ayrılığına 
düşen Lekić, aynı yıl diplomatlık görevini bıraktı. 

2012 genel seçimleri öncesi Yeni Sırp Demokrasi Partisi (NOVA) ve Deği-
şim İçin Hareket (PzP) partileri ile bazı muhaliflerce kurulan Demokratik Cep-
he bloğunun liderliğini yaptı. Bu ittifak, seçimlerde yüzde 23 oy alarak mecliste 
ana muhalefeti oluşturdu. 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demokratik 
Cephe’nin adayı olan Lekić, SNP’nin de desteğini almasına rağmen seçimleri 
çok az farkla kaybetti. Seçim sonrasında Vujanović’in galibiyetine itiraz etse de 
sonuç değişmedi.

2014 yılında AB ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Karadağ hü-
kümetince desteklenmesini eleştiren Lekić, bunun özellikle ekonomik anlamda 
ülkeye ağır sonuçlarının olabileceğini ileri sürmektedir.102 AB üyelik sürecinde 

101. SDP’nin web sitesindeki http://www.sdp.co.me/Potpredsjednici/21 adresinde yer alan biyografisinden.
102. “Lekić: Frontu neprihvatljiv stav Vlade prema Rusiji”, Vijesti, 5 Haziran 2014.
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hükümetin gereken reformları yeterince hızlı biçimde yerine getirmediğini düşü-
nen Lekić,103 ülkenin NATO’ya üyeliğinin ise ancak ülke çapında bir referandum 
sonucunda gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamaktadır.104

İtalya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü ile La Sapienza ve LUISS üni-
versitelerinde dersler veren Lekić’in uluslararası ilişkiler ve siyasi tarih konuların-
da yayınlanmış kitap ve akademik makaleleri bulunmaktadır.105 Halen Karadağ 
Meclis Anayasa Komisyonu ve Podgorica Belediye Meclisi üyesi olan Lekić, İngi-
lizce, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce bilmektedir. 

SRĐAN MILIĆ
Sosyalist Halk Partisi (SNP) Genel Başkanı 
Srđan Milić, 1965 yılında Bar’da doğdu. Dubro-
vnik Üniversitesi Dış Ticaret ve Turizm Fakülte-
si’nden mezun olduktan sonra uzun süre turizm 
sektöründe çalıştı. 

Sosyalist Halk Partisi’nden (SNP) aday ol-
duğu 2002 Karadağ genel seçimlerinde meclise 
girdi. Partinin Kasım 2006’daki olağan kongre-
sinde genel başkanlığa seçildi. Liderliği altındaki 
SNP, 2009 genel seçimlerinde yüzde 17, 2012 seçimlerinde ise yüzde 11 oy aldı. 
Ayrıca 2008 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimine de aday olarak giren Milić, yüz-
de 12 oyla dördüncü oldu. 

Ekonomide sosyal demokrat bir görüşü benimseyen Milić, ülkede pazar 
ekonomisinin yerleşmesinin yanısıra sendikaların da güçlü olmasını istemekte-
dir. Karadağ’ın AB’ye üyeliğine sıcak bakmakta ve bu yolda gereken reformların 
ivedilikle yapılmasını savunmaktadır.106 Son zamanlarda hükümete yönelik üs-
lubunu sertleştiren Milić, ülkenin giderek bir tek parti devletine dönüştüğünü 
öne sürmektedir.107

103.  “Tribina DF-a u Beranama: Vlast glumi da ide ka EU”, Vijesti, 4 Mart 2014.
104. “Lekić: DF će prihvatiti referendumsku odluku o NATO”, Vijesti, 12 Mart 2014.
105. Miodrag Lekić’in kişisel web sitesindeki http://www.lekic.me/index.php/radovi adresinde yer alan bilgilerden.
106. Srđan Milić’in kişisel web sitesindeki http://www.srdjanmilic.com/strana.php?pid=55 adresinde yer alan 
bilgilerden.
107. “Milić: Samo SNP ima pravo da napiše riječ “istina”, Vijesti, 17 Mayıs 2014; “Milić: DPS i SDP glume rat u 
vlasti”, Vijesti, 19 Mayıs 2014.
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Halen Karadağ Meclisi’nde İdare Komisyonu’nun ve Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe Komisyonu üyeliğini yapmakta olan Milić, İngilizce, Almanca ve İtalyan-
ca bilmektedir. 

ANDRIJA MANDIĆ
Yeni Sırp Demokrasisi (NOVA) Genel Başkanı 
Andrija Mandić, 1965 yılında Karadağ’ın merke-
zindeki Šavnik kasabasında doğdu. O dönemde 
adı Titograd olan Podgorica’daki Metalurji-Tek-
noloji Fakültesi’ni bitirdikten sonra gece kulübü 
işletmeye başladı. 1990’da ülkede çok partili ha-
yata geçildiği dönemde siyasete atıldı; Ante Mar-
ković liderliğinde oluşturulan Reformcu Güçler 
Birliği’nde yer aldı. Fakat bu hareketin bir yıl kadar sonra dağılması üzerine siya-
setten uzaklaştı. Bir süre sonra gece kulübünü kapatan Mandić madencilik işine 
girdi. Ülkenin ilk özel alüminyum üreticisi olan firması, ülkenin en büyük şirketi 
haline geldi.108 Bu durum bazılarınca yolsuzlukla ilişkilendirildi.

1990’ların ortalarında siyasete geri dönerek Halkın Partisi’ne (NS) katıldı. 
Partinin milliyetçi-muhafazakar kanadında yer alan Mandić, partisinin 1997’de 
DPS ile koalisyona gitmesi üzerine bir grup arkadaşıyla beraber istifa etti. 1998 
yılında Karadağ’daki Sırpların haklarını savunmak adına kurulan Sırp Halk Par-
tisi’nin (SNS) kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı. 2001’de ilk kez Karadağ 
Meclisi’ne girdi. 2003 yılında partisinin genel başkanlığına seçildi. Genel başkan-
lığı döneminde Đukanović’e karşı sert bir muhalefet yürüttü. Koyu bir milliyetçi 
üslup kullanması, birçok ılımlı üyenin partiden ayrılmasına sebep oldu. 2006 ba-
ğımsızlık referandumunda Sırbistan ile birliğin korunmasının en ateşli savunucu-
ları arasında yer aldı. Aynı yıl, SNP dışındaki Sırp partileriyle seçimlerde işbirliği 
yapmak amacıyla Sırp Listesi’ni oluşturdu. 2006 genel seçimlerine bu listenin lide-
ri olarak girdi ve seçimlerdeki başarısı sayesinde ana muhalefet lideri oldu. 2008 
cumhurbaşkanlığı seçiminde Sırp Listesi’nin adayı oldu, fakat yüzde 20 oyla Filip 
Vujanović’in ardından ikinci sırada yer aldı.

2009 yılı başlarında Sırp Listesi, Yeni Sırp Demokrasisi (NOVA) adında bir 
partiye dönüştürüldü ve Mandić genel başkanlığa seçildi. Halen partinin genel 

108. NOVA’nın web sitesindeki http://www.nova.org.me/node/32 adresinde yer alan biyografisinden.



K A R A D A Ğ  S İ Y A S E T İ N İ  A N L A M A  K I L A V U Z U

50

başkanıdır. Karadağ Meclisi’nde Anayasa, Güvenlik ve Savunma, ve Yolsuzlukla 
Mücadele komisyonlarının üyesidir. 

NEBOJŠA MEDOJEVIĆ
Değişim için Hareket (PzP) Genel Başkanı Ne-
bojša Medojević, 1966 yılında Pljevlja’da doğdu. 
Karadağ Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fa-
kültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından 
itibaren sosyal ve siyasi örgütlere aktif olarak 
katıldı. Öğrenci Forumu, Faşizme Karşı Hareket 
adlı dernekler ile Reform Güçleri Birliği ve Sos-
yal Demokrat Parti (SDP) adlı siyasi partilerin 
kuruluşunda yer aldı. 

1991-1999 yılları arasında Karadağ Hükümeti İktisadi Yapılanma ve Dış 
Yatırımlar Dairesi’nde özelleştirmelerden sorumlu olarak çalıştı. Aynı zamanda 
SDP’de başkanlık divanı üyesi olarak siyasi hayatını sürdürdü. 1999 yılında parti-
sinden ayrılarak sivil toplum hareketlerine yöneldi. Podgorica Değişim Merkezi 
ve Değişim Grubu adlı sivil toplum örgütlerini kurarak buralarda yöneticilik yap-
tı. Yolsuzlukları eleştirerek liberalleşmeyi ve demokratikleşmeyi savundu.

Başkanı bulunduğu Değişim Grubu adlı STK, 2006 yılında siyasi partiye dö-
nüşme kararı aldı. Medojević, Değişim için Hareket (PzP) adıyla kurulan yeni 
partinin ilk genel başkanı seçildi. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde ilk kez Kara-
dağ Meclisi’ne milletvekili olarak girdi. 2008 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimin-
de partisinin adayı olan Medojević, yüzde 17 civarında oy alarak Filip Vujanović 
ve Andrija Mandić’in ardından üçüncü sırayı aldı.

Memuriyet kariyerinden dolayı özelleştirmeler konusunda uzman olan Me-
dojević’in bu konuda yazdığı çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. 

Karadağ Meclisi’nde Anayasa, Güvenlik ve Savunma, ve Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarının üyesidir. 

İngilizce bilmektedir.109

109. Nebojša Medojević’in kişisel web sitesindeki http://web.archive.org/web/20100327101153/http://nebojsamedo-
jevic.com/en/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=30 adresinde yer alan biyografisinden.
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DARKO PAJOVIĆ
Pozitif Karadağ (PCG) Genel Başkanı Darko Pajo-
vić, 1972’de Podgorica’da doğdu. Karadağ Üniver-
sitesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdi. Maribor Üniver-
sitesi’nde tüp bebek üzerine uzmanlık eğitimi aldı. 
Bir süre biyoloji öğretmenliği yaptıktan sonra Po-
dgorica Tüp Bebek Merkezi’nde embriyolog olarak 
çalıştı. Karadağ’daki ilk tüp bebeği gerçekleştirdi.110 

Pajovic, bir süre SDP gençlik kollarında gö-
rev almakla beraber 111uzun yıllar siyasetten çok sivil toplum çalışmalarına ağır-
lık vermeyi tercih etti. 2000 yılında kurduğu Green Home derneğinin 2012’ye 
kadar başkanlığını yaptı; ekoloji, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma 
gibi konularda birçok proje yürüttü. Ayrıca Uluslararası Doğa Koruma Birliği 
(IUCN), Karadağ Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Konseyi ve UNESCO ile İş-
birliği Komisyonu gibi kuruluşlarda üyelik yaptı. Mayıs 2012’de Pozitif Karadağ 
(PCG) adlı siyasi partiyi kuran Pajović, kuruluşundan beri partinin genel baş-
kanlığını yürütmektedir.

İktidardaki DPS ile ana muhalefetteki Demokratik Cephe’nin eski kafalı par-
tiler olarak temelde birbirinden farksız olduğunu düşünen Pajović, ülkedeki ger-
çek muhalefeti kendilerinin temsil ettiğini iddia etmektedir.112 Hükümetin yolsuz-
luk ve anti-demokratik uygulamalar konusunda AB’nin uyarılarını dikkate alması 
gerektiğini vurgulamakta,113 NATO üyeliğindeki gecikmeyi de hükümetin siyasi 
rakipleriyle uğraşmaktan adalet ve güvenlik alanında gereken reformları gerçek-
leştirememesine bağlamaktadır.114 

Halen Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyeliği yapmakta olan Pajo-
vić, İngilizce bilmektedir.

110. PCG’nin web sitesindeki http://www.pozitivnacrnagora.me/en/president/ adresinde yer alan biyografisinden.
111. “Pajović: Sa drugima jedino ako promijene politiku i kadrove”, Vijesti, 10 Ekim 2012; “Darko Pajović, na 5. 
Kongresu Socijaldemokratske partije, 27. oktobra 2001”, Pobjeda, 12 Ekim 2012.
112. “Pajović: Nema suštinske razlike između DPS i DF”, Vijesti, 15 Mayıs 2014.
113. “Pajović: Vlast treba ozbiljno da shvati izvještaj EK”, Vijesti, 19 Ekim 2013.
114. “Pajović: Reforme bezbjednosnih službi usporavaju NATO integracije”, Vijesti, 17 Haziran 2014.
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MIOMIR MUGOŠA
Podgorica’nın eski belediye başkanı Miomir 
Mugoša, 1950 yılında Cetinje’de doğdu. Belgrad 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 
Karadağ’da operatör doktor olarak çalıştı. Yugos-
lavya’da 1990-2000 yılları arasında Sağlık Bakan-
lığı ve kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Kuruluşundan itibaren DPS üyesi olan Mu-
goša, ilk olarak Temmuz 2000’da Podgorica be-
lediye başkanlığına seçildi. Daha sonra 2002, 2006 ve 2011 yıllarında bu göreve 
yeniden seçilerek yaklaşık 14 sene başkentin belediye başkanlığını yaptı. Güçlü 
bir belediye başkanı görüntüsü çizen Mugoša’nın aynı zamanda adı sık sık yol-
suzluk ve skandallarla anıldı.115 Bu yüzden 2011 yılından itibaren SDP kendisinin 
başkanlığına karşı çıkmış ve Mugoša belediye başkanlığında kaldıkça Podgori-
ca’da DPS ile ittifak yapmayacağını açıklamıştır.116 Kentte birinci parti olmasına 
rağmen belediye başkanı seçimi için SDP’nin desteğine ihtiyaç duyan DPS, Mu-
goša’yı Mayıs 2014 yerel seçimlerinde aday göstermemiştir. Seçimlerin ardından 
SDP, DPS’nin belediye başkan adayına destek vermek için Mugoša dönemine dair 
yolsuzluk iddialarının araştırılmasını şart koşmuş, DPS ise partideki önemli ak-
törlerden biri olan Mugoša’nın soruşturulmasına sıcak bakmamıştır.117

Karadağ meclisinde milletvekilliği devam eden Mugoša, Rusça ve az İngi-
lizce bilmektedir.118

115. “Poznat novi radni angažman bivšeg gradonačelnika Podgorice”, Dan, 25 Haziran 2014.
116. “More than electing Podgorica’s mayor”, transconflict.com, 15 Temmuz 2011.
117. “DPS i SDP saglasni da vladavina prava načelno bude uslov za formiranje vlasti u Podgorici”, Dan, 8 Tem-
muz 2014; “Poznat novi radni angažman bivšeg gradonačelnika Podgorice”, Dan, 25 Haziran 2014.
118. Podgorica Belediyesi web sitesindeki http://www.podgorica.pg.bildhosting.com/en/mayor-0 adresinde yer 
alan biyografisinden.
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DİNİ YAPI VE KURUMLAR

Karadağ Anayasası’nda dini kurumların devletten bağımsız olacağı öngörülmüş, 
onlara dini işlerin düzenlenmesinde serbestlik ve eşitlik tanınmıştır.

ORTODOKS HIRİSTİYANLAR
Daha önceleri Karadağ’ın kendine ait bir Ortodoks kilisesi bulunmaktayken bu kili-
se Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı döneminde 
Sırp Ortodoks Kilisesi’ne bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Sırp Ortodoks Kilisesi, 
yetki alanındaki diğer bölgelerde olduğu gibi Karadağ’da da Sırp milli kimliğinin 
yerleşmesi ve güçlenmesi için çalışmış, Karadağlıları Sırplardan farklı bir grup ola-
rak kabul etmemiştir. Bu durum, Karadağ milliyetçileri tarafından ulusal kimlik ve 
egemenliklerine yönelik bir müdahale olarak görülmüştür. Soğuk Savaş’ın bitimin-
den sonra Karadağ’da bağımsızlık fikirlerinin güçlenmesi, müstakil Karadağ Orto-
doks Kilisesi’nin yeniden canlandırılması fikrini de beraberinde getirmiştir. Bağım-
sızlık savunucuları, Sırpların Karadağlı kimliği üzerindeki etkisinin kırılması için 
dini kurumların birbirinden ayrılmasını gerekli görmüşler, kiliselerin ayrılmasıyla 
Karadağ’ın bağımsızlığının da daha kolay gerçekleşeceğini öngörmüşlerdir. 

Ekim 1993’te Karadağ Ortodoks Kilisesi yeniden kurulmuştur. Sırp Orto-
doks Kilisesi ise buna şiddetle karşı çıkmış, kiliseyi siyasi amaçlı bir örgüt olarak 
tanımlamış ve diğer Ortodoks kiliselerini Karadağ Ortodoks Kilisesi’ni tanıma-
maya davet etmiştir.119 Halen Sırp Ortodoks Kilisesi’nin elinde olan dini mülkler 

119. Kenneth Morrison, Montenegro: A Modern History (I.B.Tauris, New York: 2009) s. 128-139.
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üzerinde Karadağ Ortodoks Kilisesi’nin hak iddia etmesinden120 dolayı, iki kilise 
arasında bugün yaşanan resmiyet kazanma mücadelesi, bir kimlik mücadelesi ol-
manın yanısıra aynı zamanda ekonomik bir mücadeledir. 

Sırp Ortodoks Kilisesi: Karadağ, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin iç yapılanmasında 
merkezi Cetinje’de bulunan Karadağ-Kıyı Bölgesi Metropolitliği’ne bağlıdır. Bu 
bölgenin metropolitliğini 1991 yılından beri Amfilohije Radović yapmaktadır. 
Karadağ doğumlu olmakla beraber kendini bir Sırp olarak nitelendiren Metropo-
lit Amfilohije, siyasi konular hakkında görüş beyan etmekten çekinmeyen koyu 
milliyetçi bir dini liderdir. 1990’lardaki savaş döneminde Karadağ ve Bosna-Her-
sek’te Sırp milliyetçiliği propagandası yürütmesi ve Sırp savaşçılara destek ver-
mesiyle tanınan Amfilohije, Karadağ’ın bağımsızlığına da şiddetle karşı çıkmıştır. 
Son zamanlarda Karadağ hükümetini AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını des-
teklemesinden dolayı sert biçimde eleştirmekte,121 NATO’yu ise dünyaya hakimi-
yet kurmaya çalışan zorba bir güç olarak nitelendirmektedir.122 Aktif bir dini lider 
olarak Belgrad’daki patrikin desteğini alan Amfilohije’nin döneminde Karadağ’da 
kilise ve dini görevlilerin sayısı büyük artış göstermiştir.123

Karadağ Ortodoks Kilisesi: Karadağ Ortodoks Kilisesi, müstakil (otosefal) bir 
kilise olarak 1766 yılında kurulmuş olduğunu kabul etmekle beraber,124 1993 yı-
lında Milošević idaresindeki Sırbistan’dan ayrılmak isteyen milliyetçi ve liberal 
Karadağlıların öncülüğünde yeniden kurulmuştur. Kilisenin ilk dini liderliğine 
Toronto’da papazlık yapmakta olan Antonije Abramović getirilmiştir. Abramo-
vić’in ölümünün ardından İtalya’da bulunan Miraš Dedeić (Mihailo), 1997 başla-
rında Karadağ’a gelmiş ve metropolitlik görevini devralmıştır.125 Mihailo, Karadağ 
Ortodoks Kilisesi liderliğini halen sürdürmektedir.

Sırp Ortodoks Kilisesi, gerek Karadağ Ortodoks Kilisesi’nin meşruiyetini, ge-
rekse Mihailo’nun din adamlığını tanımamakta, Mihailo’yu siyasi amaçlarla hare-

120. Karadağ Ortodoks Kilisesi Metropoliti Miraš Dedeić (Mihailo) ile mülakat, Eylül 2013.
121. Srđan Janković, “Amfilohije, Rusija i spoljna politika Crne Gore”, Radio Free Europe – Radio Liberty, 13 
Mayıs 2014.
122. “Church dignitary likens NATO to ‘Fourth Reich’”, B92, 1 Temmuz 2013.
123. Kenneth Morrison, Montenegro: A Modern History, s. 132-135.
124. “Vladika Mihailo Dedeić: Crna gora je još uvijek pod okupacijom Srbije”, slobodnadalmacija.hr, 3 Eylül 2011
125. Kenneth Morrison, Montenegro: A Modern History, s. 137-138.
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ket etmekle suçlamaktadır.126 Mihailo ise Karadağ kilisesinin 1920’lerde “elinden 
zorla alınmış” olan müstakilliğinin yeniden tesis edilmiş olduğunu iddia etmekte 
ve siyasi bir maksadının olmadığını belirtmektedir.127 Sırp Ortodoks Kilisesi’nin 
öteden beri dini bir fanatizm içinde olduğundan yakınan Mihailo, bu kiliseye bağ-
lı din adamlarının kendisine ve Karadağ Ortodoks Kilisesi’ne yönelik sözlü saldırı 
ve tacizlerinin halen devam ettiğini öne sürmektedir. Ayrıca Sırp Ortodoks Kili-
sesi’ni Karadağ’ın iç işlerine karışmakla ve ülkedeki dini topluluklar arasındaki 
uyum ve hoşgörü ortamına zarar vermekle eleştirmektedir.128 

Gerek bağımsızlığa giden dönemde, gerekse sonrasında ülkede kendini Ka-
radağlı olarak tanımlayanların bir bölümü Sırp Ortodoks Kilisesi yerine Karadağ 
Ortodoks Kilisesi’ne bağlanmışlardır. Buna rağmen ülkede Sırp Ortodoks Kilise-
si’ne bağlılık daha yaygındır. Ayrıca Karadağ’daki dini binaları elinde bulunduran 
Sırp Ortodoks Kilisesi geniş maddi kaynaklara sahipken, Karadağ Ortodoks Ki-
lisesi kendini finanse etmekte zorluk yaşamaktadır. Kilisenin Cetinje yakınların-
daki merkezi, üç katlı ve bahçeli bir kır evi görünümündedir. Yine de başta Milo 
Đukanović olmak üzere bazı siyasetçiler müstakil bir Karadağ Ortodoks Kilise-
si’nin varlığını Karadağ’ın çıkarlarına uygun gördüklerinden bu kiliseyi söylemde 
de olsa desteklemektedirler.129 

MÜSLÜMANLAR
İslam’ın ilk olarak 15. yüzyılda Osmanlı fetihleriyle girdiği ve sonraki yüzyıllarda 
yayıldığı Karadağ’da Müslümanlar bugün nüfusun yaklaşık yüzde 19’unu oluştur-
maktadırlar. Karadağ’daki en büyük Müslüman topluluklar olarak Boşnaklar ve 
Slav Müslümanlar ülkenin kuzey ve doğusundaki Sancak bölgesinde, Müslüman 
Arnavutlar ise ülkenin güney kısımlarında yoğun olarak yaşamaktadırlar. Müslü-
manlar genellikle ülkenin sanayi ve ekonomi bakımından gelişmemiş yerlerinde 
yaşadıklarından bu bölgelerde yatırım ve istihdam ihtiyacı ön plana çıkmaktadır.130 

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı yönetimi altında 1929 yılında Belgrad’daki baş müf-
tülüğe bağlanan Karadağlı Müslümanlar, Komünist dönemde de buraya bağlı ola-
rak kendi teşkilatlarını devam ettirdiler. Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 1994 

126. “Amfilohije: Mihailo je lažni pop i najobičniji prevarant”, Večernje Novosti, 9 Ocak 2014.
127. Kenneth Morrison, Montenegro: A Modern History, s. 139.
128. Karadağ Ortodoks Kilisesi Metropoliti Miraš Dedeić (Mihailo) ile mülakat, Eylül 2013.
129. “Djukanovic Supports ‘Independent Church in Montenegro’”, Balkan Insight, 18 Mayıs 2011; Kenneth Mor-
rison, Montenegro: A Modern History, s. 141.
130. Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzić ile mülakat, Eylül 2013.
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yılında Karadağlı Müslümanlar, Podgorica merkezli Karadağ İslam Birliği’ni (Islam-
ska Zajednica u Crnoj Gori) kurarak yeniden örgütlendiler. Bugün ülkede Müslü-
manların işleriyle ilgilenen tek dini teşkilat olan birliğin başkanlığını 2003 yılından 
beri Rifat Fejzić yapmaktadır. 13 ilde örgütlenmiş olan İslam Birliği, ülke çapına 
yayılmış camilerin yanısıra Podgorica’da lise düzeyinde bir medreseye sahiptir.131 

Ocak 2012’de Karadağ Hükümeti ile Karadağ İslam Birliği arasında imza-
lanan bir protokolle hükümet, ülkedeki Müslüman cemaatini resmen tanımıştır. 
Müslümanların kamu ve özel sektörde baş örtüsüyle çalışabilme, Cuma namazı ve 
bayram izni gibi birtakım dini haklarının güvence altına alındığı bu anlaşmada 
ayrıca İslam Birliği’nin kendi başına çözemediği meseleleri için Türkiye Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na danışılması kabul edilmiştir.132

Öte yandan, Bosna Hersek’teki Riyaset tarafından sadece Sırbistan Sancağı 
değil, bütün Sancak bölgesinin başmüftüsü olarak atanan Muamer Zukorlić’in 
son yıllarda Karadağ’daki Boşnaklara yönelik yürüttüğü dini ve siyasi örgütlenme 
faaliyetleri dikkat çekmektedir.133 Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzić ise bu faa-
liyetlerin Karadağ’daki İslam topluluğunun bölünmesine sebep olabileceğine dair 
endişelerini dile getirmektedir.134 

131. Karadağ İslam Birliği web sitesindeki http://www.monteislam.com/islamska-zajednica-u-crnoj-gori 
adresinde yer alan bilgilerden.
132. Karadağ İslam Birliği web sitesindeki http://www.monteislam.com/wp-content/uploads/2012/01/ugovor_
sa_islamskom_zajednicom1.pdf adresinde yer alan bilgilerden.
133. “Ugljanin i u Vučićevoj Vladi?” Vesti, 28 Mart 2014.
134. Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzić ile mülakat, Eylül 2013; “Fejzić: Zukorlić nastoji razbiti Islamsku 
zajednicu u Crnoj Gori”, sandzacke.rs, 9 Haziran 2014.
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MEDYA

Karadağ’da medya, Batı Balkanlar’ın birçok ülkesinde olduğu gibi siyaseten fazla-
sıyla kutuplaşmış ve bölünmüş durumdadır. İktidar partisi DPS’nin yanında yer 
alan devlete ait görsel ve yazılı basın kuruluşlarının karşısında dışarıdan da destek 
bularak gitgide güçlenmiş olan bir muhalif basın bulunmaktadır. Piyasanın bü-
yük bölümüne hakim olan üç büyük günlük gazeteden Vijesti ve Dan hükümete 
muhalif, tirajı daha düşük olan Pobjeda ise hükümete yakın yayın yapmaktadır. 
Çoğunluk hissesi devlete ait olan Pobjeda gazetesi, muhalif gazeteleri Başbakan 
Đukanović’e karşı manipülatif ve karalayıcı haber yapmakla eleştirirken,135 Vijesti 
ve Dan gazeteleri ile haftalık Monitor dergisinin mensupları, iktidara yakın çev-
relerce baskı ve tehditlere maruz kaldıklarını iddia etmektedirler.136 Gerek yazılı, 
gerekse görsel medya kuruluşlarının tamamına yakını ekonomik sorunlarla bo-
ğuşmakta olduğundan tiraj ve rating kaygısından dolayı sansasyona ve polemiğe 
dayalı bir habercilik anlayışı yaygındır.137 

YAZILI BASIN
Pobjeda (Zafer): Çoğunluk hissesi devlete ait olan Pobjeda, Karadağ’ın en eski 
günlük gazetesidir. 1944’te yayın hayatına başlamıştır. Hükümetin maddi anlamda 

135. Pobjeda gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vesna Šofranac ile mülakat, Eylül 2013.
136. Dan gazetesi Siyasi Haberler Editörü Vukomir Radenović ile mülakat, Eylül 2013.
137. RTV Atlas CEO Yardımcısı Meli Meliha Ramusović ve Pobjeda gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vesna 
Šofranac ile mülakatlar, Eylül 2013.
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desteklediği gazete, hükümet görüşlerine yakın yayın yapmaktadır.138 Gazetenin 
gerek hükümetle ilgili haberlere öncelik vermesi, gerekse köklü bir gazete olarak 
koruduğu ağırbaşlı görünümünden dolayı tirajı Vijesti ve Dan’a nazaran düşük 
kalmaktadır.139 Genel yayın yönetmenliğini Eylül 2013’ten beri Vesna Šofranac’ın 
yaptığı gazetenin bir önceki genel yayın yönetmeni ise daha önce Başbakan Đu-
kanović’in basın danışmanlığını yapmış ve halen hükümetin halkla ilişkiler büro 
şefliğini yürütmekte olan Srđan Kusovac’tır. AB uyum süreci kapsamında uzun 
zamandır özelleştirilmesi gündemde olan gazetenin yüklü miktardaki borçları 
nedeniyle satışı gerçekleşememiştir.140 (http://www.pobjeda.me/)

Vijesti (Haberler): 1997 yılında yayın hayatına başlayan Vijesti, Karadağ’ın ilk 
bağımsız günlük gazetesidir. Kurucuları arasında akademisyen ve gazeteci Mi-
odrag Perović bulunmaktadır. Daily Press adlı şirket tarafından çıkarılan gazete-
nin hissedarları, dört Karadağlı kişi ve şirketin yanısıra uluslararası bir kuruluş 
olan Medya Gelişimi Fonu (MDIF) (yüzde 30) ve Avusturyalı medya grubu Sty-
ria AG’dır (yüzde 25). Reform ve Avrupa ile entegrasyon yanlısı, merkez-sol bir 
çizgiye sahip olan gazete, bu duruşundan dolayı ilk yıllarında Milošević’e karşı 
Đukanović yanlısı bir tutum sergilemiş, fakat daha sonraki dönemlerde Đukano-
vić’in tek adam yönetimini eleştirmeye başlamıştır. Son yıllarda iktidara açıkça 
muhalefet eden gazete, bu yüzden tehdit ve saldırılara maruz kaldığını, reklam 
almasının hükümetçe engellendiğini iddia etmektedir.141 Gazetenin ayrıca radyo 
ve televizyon kanalları bulunmaktadır. (http://www.vijesti.me/) 

Dan (Gün): 31 Aralık 1998’de ilk sayısını çıkaran günlük gazetedir. Kiril alfabe-
siyle yayın yapan gazete, kuruluşundan beri DPS hükümetine muhalif ve Belg-
rad’a yakın bir çizgi izlemiştir. Devlet-mafya ilişkileri ve yolsuzluk gibi konulara 
fazlaca yer veren gazete saldırılara uğramış, gazetenin kurucusu ve genel yayın 
yönetmeni Duško Jovanović 2004 yılında bir suikast sonucu yaşamını yitirmiştir. 
Bu olaya hala sayfalarında bir köşe ayıran gazete, hükümetten suikastın aydınla-
tılmasını beklemektedir. Gazete son yıllarda, Đukanović’e yönelik eleştirilerinden 

138. Bkz., Freedom House düşünce kuruluşunun 2014 yılında yayınladığı Karadağ’da basın özgürlüğü raporu: 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/montenegro
139. Pobjeda gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vesna Šofranac ile mülakat, Eylül 2013.
140. V. Radojević, “Digli ruke od ‘Pobjede’”, Večernje Novosti, 24 Temmuz 2014.
141. Barbara Frye, “Death Threats and Deadlines”, tol.org, 23 Kasım 2012; ayrıca bkz., Freedom House düşünce 
kuruluşunun 2014 yılında yayınladığı Karadağ’da basın özgürlüğü raporu: http://www.freedomhouse.org/re-
port/freedom-press/2014/montenegro
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dolayı tazminat cezalarına çarptırılmıştır.142 Gazetenin sahibi olan Jumedia Mont 
grubu aynı zamanda haftalık Revija D dergisinin ve Radio D ve Radio D Plus ka-
nallarının da sahibidir. (http://www.dan.co.me/)

Dnevne Novine (Günlük Gazete): Tarafsız habercilik iddiasıyla ve bir ticari 
girişim olarak143 Ekim 2011’de yayın hayatına başlamış tabloid gazetedir. Boris 
Darmanović’in sahibi olduğu Media Nea şirketi tarafından çıkarılmaktadır. Tirajı 
diğer günlük gazetelere göre düşüktür. (http://www.dnevne.me/)

Monitor: 1990 yılında yayın hayatına başlayan bu haftalık haber dergisi, Kara-
dağ’ın en eski özel basın-yayın kuruluşudur. Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı 
Miodrag Perović, liberal bir yazar, akademisyen ve iş adamıdır. Dergi, 1990’larda 
Milošević’e sert bir şekilde muhalefet etmiş ve Karadağ’ın bağımsızlığından yana 
tavır almıştır.144 Sahibi, çok sayıda hissedarı bulunan Montenegropublic şirketidir. 
(http://www.monitor.co.me/)

Koha Javore (Haftalık Zaman): Karadağ’da çıkan tek Arnavutça gazete olan Koha 
Javore, haftalık olarak yayınlanmakta ve Arnavutları ilgilendiren aktüalite ve kül-
tür-sanat konularına ağırlık vermektedir. 1999 yılında Karadağ Meclisi tarafından 
kurulmuş ve yayın hayatına Şubat 2002’de başlamış olan gazete, devlet gazetesi 
Pobjeda tarafından yayınlanmaktadır.145 (http://www.kohajavore.co.me/)

RADYO-TV
RTCG (Karadağ Radyo ve Televizyonu): Ülkenin resmi radyo-TV kuruluşudur. 
TVCG 1, TVCG 2 ve TVCG SAT adlı televizyon kanalları ile RCG ve R98 adlı 
radyo kanallarından yayın yapmaktadır. (http://www.rtcg.me/) 

RTV Vijesti: Vijesti gazetesinin radyo ve televizyon istasyonudur. 1998 yılında 
kurulmuştur. Gazetenin siyasi duruşuna paralel olarak son yıllarda hükümete 
muhalif bir çizgi izlemektedir.146 (http://www.rtvvijesti.com/)

142. Bkz., Freedom House düşünce kuruluşunun 2014 yılında yayınladığı Karadağ’da basın özgürlüğü raporu: 
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/montenegro
143. “Crna Gora dobila četvrte dnevne novine”, Blic, 10 Ekim 2011.
144. Pål Kolstø, haz., Media Discourse and the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other (Ashgate, 
Surrey: 2009), s. 260.
145. Dusica Tomovic, “Montenegro’s Only Albanian Paper Pleads for Help”, Balkan Insight, 14 Ağustos 2014.
146. “DPS: Nećemo učestvovati u režiranoj predstavi tandema Perović-Ivanović”, Pobjeda, 22 Mayıs 2014.
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RTV Atlas: Duško Knežević’in başında olduğu Atlas Şirketler Grubu’na ait radyo 
ve televizyon istasyonudur. Genel izleyiciye yönelik programlar yayınlayan Atlas 
TV, siyasi konularda tarafsız bir tutum izlemekte ve açık oturumlarında gündeme 
dair karşıt görüşlere yer vermektedir.147 (http://www.rtvatlas.tv/)

Pink M: Sırp Željko Mitrović’in sahibi olduğu ve Sırbistan’da yayın yapan RTV 
Pink’in Karadağ kanalıdır. 2002 yılından beri yayın yapmaktadır. (http://www.
pinkm.com/)

Radio Antena M: Karadağ’ın ilk özel haber radyosu olan Antena M, Miodrag 
Perović tarafından 1994 yılında kurulmuştur. Bağımsız habercilik anlayışını be-
nimsemiş olan kanal, geçmişte birçok Avrupalı ve Amerikalı kuruluş ile işbirliği 
yapmış ve ülkede demokrasinin gelişimine yaptığı katkılardan ötürü uluslararası 
ödüller almıştır.148 Radyonun genel yayın yönetmenliğini Karadağ’ın önde gelen 
gazetecilerinden Darko Šuković yapmaktadır. (http://www.antenam.net/)

İNTERNET MEDYASI
MINA (Montenegrin Independent News Agency): Bağımsız bir haber ajansıdır. 
Kurucusu ve yöneticisi, bilgisayar mühendisi ve girişimci Jaša Jovićević’tir. (http:// 
www.mnnews.net/)

Cafe del Montenegro: 1997 yılında yayın hayatına başlamış, Karadağ’ın ilk inter-
net portalıdır. Zamanla haber içeriği genişlemiş ve ülkede en çok ziyaret edilen 
haber sitelerinden biri olmuştur. Genel yayın yönetmenliğini gazeteci Aleksandra 
Obradović yapmaktadır. (http://www.cdm.me/)

Analitika: 2009 yılından beri yayında olan bu haber portalının genel yayın yö-
netmenliğini Monitor dergisinin eski yöneticilerinden tecrübeli gazeteci Drasko 
Đuranović yapmaktadır. (http:// www.portalanalitika.me/)

147. RTV Atlas CEO Yardımcısı Meli Meliha Ramusović ile mülakat, Eylül 2013.
148. Radio Antena M web sitesindeki http://www.antenam.net/web/index.php/o-nama adresinde yer alan bilgilerden.
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ÖNEMLİ AYDIN VE 
YAZARLAR

MIODRAG PEROVIĆ
Akademisyen, gazeteci ve işadamı Miodrag Pe-
rović, 1947 yılında Belgrad’da doğdu. Doğduktan 
kısa süre sonra ailesiyle Karadağ’a taşındı. Belgrad 
Üniversitesi’nin Makine ve Fen fakültelerinden li-
sans dereceleri aldıktan sonra Matematik üzerine 
yüksek lisans ve doktora yaptı. 1970 yılında asis-
tan olarak girdiği149 Podgorica Üniversitesi Mate-
matik Bölümü’nde profesörlüğe kadar yükseldi. 

Akademisyenliğinin dışında ülkede son yir-
mi yılın en önemli medya patronu olan Perović, 1990 yılında Yugoslavya’nın Ko-
münist dönemden sonraki ilk özel haftalık haber dergisi olan Monitor’u kurarak 
bu derginin başyazarlığını ve editörlüğünü yaptı. 1994 yılında Karadağ’ın ilk özel 
haber radyosu olan Radio Antena M’yi, 1997 yılında ise ilk özel günlük gazete 
olan Vijesti’yi kurdu. Bu medya kuruluşları, 1990’lar boyunca Milošević yöneti-
mine muhalif yayınlar yaptı. Karadağ’ın bağımsızlığını ve Avrupa ile bütünleşme-
sini savundu. Çeşitli Avrupa ve ABD kuruluşlarından destek sağlayarak bunlarla 
ortak projeler gerçekleştirdi.150 

149. “Feature: The Future of the Former Yugoslavia”, East European Constitutional Review 10 (2001): s. 100.
150. http://antenam.net/web/index.php/o-nama
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Uzun yıllar bağımsızlık, reform ve Avrupalılaşma konularında Milo Đuka-
nović’i destekleyen Perović, son yıllarda Đukanović’in artan güç ve nüfuzunun 
ülkede demokrasinin gelişmesinin önünde büyük bir engel olduğunu düşünerek 
kendisini siyaseti bırakmaya davet etmektedir.151

Halen Podgorica Üniversitesi Matematik Bölümü’nde profesörlük yapmaya 
devam etmekte ve Monitor’un yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Ma-
tematik alanında çok sayıda akademik yayını bulunan Perović, İngilizce, Rusça, 
Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.152

ŽELJKO IVANOVIĆ 
Ülkenin en önemli gazetecilerinden olan Željko 
Ivanović, Nikšić’te doğdu. Belgrad Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi Gazetecilik Bölümü’n-
den mezun oldu. 1980’lerin sonlarında Belgrad 
merkezli Vecernje Novosti gazetesi ve NIN dergi-
sinde çalıştıktan sonra 1990 yılında bir grup genç 
arkadaşıyla Karadağ’daki ilk siyasi dergi olan 
Krug’u çıkardı. Derginin birkaç ay içinde yayın 
hayatına son vermesinin ardından rağmen Ivanović bir başka haber dergisi olan 
Monitor’ün kurucuları arasında yer aldı ve sekiz sene boyunca bu derginin ge-
nel müdürlüğünü yürüttü. Savaş döneminde savaş karşıtı bir duruş benimseyerek 
eski Yugoslavya’daki benzer görüşteki gazetecilerle beraber Alternative Informa-
tive Network (AIM) adıyla bir haber ajansı kurdu.153 1997 yılında da ülkenin ilk 
özel günlük gazetesi olan Vijesti’nin kurucuları arasında yer aldı. Yönetiminde 
bulunduğu gazetenin 2000’li yılların ortalarından itibaren Đukanovic’e ağır eleş-
tiriler getirmeye başlaması yüzünden çok sayıda tehdit aldı ve 2007 yılında bir 
saldırıda yaralandı.154 

151. “Perović: Đukanović ima još samo malo vremena da ode”, Vijesti, 25 Ekim 2013.
152. “Mogu li se od profesure zaraditi milioni?”, Pobjeda, 27 Nisan 2012.
153. Avrupa Komisyonu web sitesindeki http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/speak_up/conference_speakers.
pdf adresinde yer alan biyografisinden.
154. Bkz. Human Rights Action adlı sivil toplum kuruluşunun Karadağ’daki gazetecilere yönelik saldırılara il-
işkin hazırladığı 13 Mart 2013 tarihli rapor: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Prosecution-of-at-
tacks-on-journalists-in-Montenegro-13.3.2013..pdf
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Vijesti gazetesini çıkaran Daily Press şirketinin hissedarlarından olan Ivano-
vić, halen bu gazetenin genel müdürlüğünü yapmaktadır. Ayrıca birçok Avrupa 
ülkesinin basın-yayın faaliyetlerini takip ederek basın özgürlüğü konusunda faa-
liyet gösteren Viyana merkezli Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü’nün (SEEMO) 
Karadağ temsilcisidir.

ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ
Tarihçi Živko Andrijašević, 1967 yılında Bar’da 
doğdu. Nikšić Üniversitesi Felsefe Fakültesi Ta-
rih Bölümü’nden mezun olduktan sonra Belgrad 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nde 
19. ve erken 20. yüzyıl Karadağ tarihi üzerine 
yüksek lisans ve doktora yaptı. Nikšić Üniversi-
tesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. Karadağ ve Balkan tarihi 
üzerine çok sayıda kitap ve makalesi vardır.155 2012 yılı sonlarında Başbakan Đu-
kanović’in iç politika danışmanlığına getirilmiş, 2014 yılı başlarında kendi iste-
ğiyle bu görevden ayrılmıştır.156

155. Karadağ Başbakanlığı web sitesindeki http://www.predsjednik.gov.me/en/primeminister/Cabinet/Zivko/ 
adresinde yer alan biyografisinden. 
156. “Živko Andrijašević na lični zahtjev razriješen savjetnika premijera”, Pobjeda, 16 Ocak 2014.
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ÖNEMLİ İŞADAMLARI

ALEKSANDAR (ACO) ĐUKANOVIĆ
Başbakan Milo Đukanović’in kardeşi ve ülke-
nin en zengin işadamlarından biridir. Kendisine 
ait Monte Nova adlı şirket, 2007 yılında devlete 
ait Nikšić Bankası’nın kısmi özelleştirilmesinde 
şartnameye uygun tek teklifi sunarak ihaleyi ka-
zanmıştır. Özelleştirme sonrasında Prva Banka 
(Birinci Banka) adını alan bankanın toplam his-
selerinin yüzde 39,22’sini elinde bulunduran Aco 
Đukanović halen en büyük hissedar konumun-
dadır.157 Ağabeyi sayesinde kendisine bankaların verdiği kredilerde usulsüzlükler 
olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmaktadır.158 Ayrıca büyük inşaat projeleri de 
yürüten Aco Đukanović’in159 şirketlerine ait projelere aşırı imar artışı sağlandığı-
na dair eleştiriler yapılmaktadır.160 

157. Prva Banka’nın web sitesindeki http://www.prvabankacg.com/en/shareholders-with-the-largest-number-
of-shares/ adresinde yer alan bilgilerden.
158. “The Banking Clan”, reportingproject.net, 31 Mayıs 2012.
159. “Zavod za urbanizam kupio Đukanović”, B92, 21 Ocak 2007.
160. Dejan Milovac ve Ines Mrdović, Urban Planning Captured by Corruption, The Network for the Affirmation 
of NGO Sector (MANS) Case Study, Podgorica, 2012, s. 65, 86-87.
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VUK RAJKOVIĆ
Ülkenin en önemli işadamlarından olan Rajko-
vić, Başbakan Đukanović’in sağdıcı ve iş ortağıdır. 
Bankacılık tecrübesi olmamasına rağmen 2007 
yılında özelleştirilen ve büyük hissesini Aco Đu-
kanović’e ait Monte Nova adlı şirketin aldığı Prva 
Banka’nın yönetim kurulu başkanlığına getiril-
miş, fakat bir süre sonra bu görevden alınmıştır.161 
Đukanović’in sahibi olduğu şirketlerden Global 
Montenegro’nun kurucuları arasında yer alan 
Rajković, turizm ve emlak yatırımları yapan bu şirketin halen yöneticiliğini yap-
maktadır. Ülkenin en büyük petrol şirketi olan Jugopetrol’ün yönetim kurulu üyesi 
olan162 Rajković’in ayrıca otomotiv, turizm ve medya gibi alanlarda faaliyet gösteren 
şirketleri vardır.163 Kendisinin başbakanla olan yakınlığı sayesinde birçok kez ban-
kalardan usulsüz kredi temin ettiğine dair iddialar ortaya atılmaktadır.164

DUŠKO KNEŽEVIĆ
Karadağ’ın başlıca holdinglerinden olan Atlas 
Şirketler Grubu’nun kurucusu ve yönetim kuru-
lu başkanıdır. Podgorica’da doğdu. Belgrad Üni-
versitesi’nden Finans ve Bankacılık diploması al-
dıktan sonra aynı üniversitenin İktisat bölümün-
de yüksek lisans ve doktora yaptı. 

1990’ların başlarında Podgorica’da Atlas Şir-
ketler Grubu’nu kurdu. Holdingin bugün banka-
cılık, finans, yatırım, sigortacılık, medya, emlak, 
turizm, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren birçok kuruluş ve şirketi 
bulunmaktadır. Karadağ Menkul Kıymetler Borsası’nın hissedarı olan holdin-
gin ulusal düzeyde yayın yapan televizyon ve radyo kanalları vardır. Ülkenin ilk 

161. “Sito nije isplatio šest plata i 24 doprinosa”, Dan, 14 Haziran 2014.
162. Jugopetrol’ün web sitesindeki http://www.jugopetrol.co.me/Text.aspx?menuitemid=546&lan=1 adresinde 
yer alan bilgilerden.
163. “Ministarstvo održivog razvoja izdalo Vuku Rajkoviću urbanističko-tehničke uslove za gradnju mhe u Bi-
jelom Polju”, Dan, 23 Nisan 2014.
164. “Best Man, Best Loan Terms”, reportingproject.net, 2 Haziran 2012.
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özel üniversitesi olan Akdeniz Üniversitesi de bu holdinge aittir.165 Karadağ’ın en 
önemli turizm kentlerinden Budva’da geniş arsalara sahip olan holdingin166 Kıbrıs 
Rum Kesimi ve Rusya’da bankacılık ve finans alanında iştirakleri vardır. Holding 
ayrıca BAE kraliyet ailesiyle beraber Podgorica’da Karadağ’ın en büyük iş merke-
zini inşa etmektedir.167 Holdingin 2010 yılında kurulan vakfı (Atlas Foundation), 
eğitim, sağlık, çevre, kadın hakları ve bölgesel işbirliği gibi alanlarda faaliyet gös-
termektedir.168 Bu vakıf aynı zamanda 2011 yılından bu yana Balkanlardan çeşitli 
paydaşlarla beraber Samit 100 adlı bölgesel işadamları zirvesini düzenlemektedir. 

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’un küresel sorunlara çare aramak amacıyla 
kurduğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok siyasetçi, işadamı ve aydının 
üyesi bulunduğu Clinton Global Initiative (CGI) adlı grubun üyesi olan169 Kneže-
vić’in Başbakan Đukanović ile dostluğunun iyi olduğu bilinmektedir.170

165. Atlas Şirketler Grubu’nun web sitesindeki http://www.atlas-g.com/Atlas_Group_-_Corporate_presenta-
tion.pdf adresinde yer alan bilgilerden.
166. “Budva od Betona: Atlas na Trgu Republike”, Monitor, 2 Mayıs 2014.
167. “Atlas Capital Center in Podgorica to open autumn 2013 - See how EUR 140 million will look like”, ekapija.
com, 18 Haziran 2013.
168. Atlas Vakfı’nın web sitesindeki http://www.atlasfoundation.me/stranica/our-goals adresinde yer alan bilg-
ilerden
169. Bkz., Duško Knežević’in kişisel web sitesi (http://www.duskoknezevic.com).
170. “Društvo skrivenih talenata”, Monitor, 24 Haziran 2011; “Slučaj Duška Kneževića: Bankareva treća lična”, 
Monitor, 9 Mayıs 2014.
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KARADAĞ SİYASETİNİ  
ANLAMA KILAVUZU

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler, gerekse toplumlar 
arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta siyasi karar alıcılar, diplomat-
lar, işadamları ve STK’lar olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi 
duyan herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımala-
rına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira çok partili hayata 1990’lı yılların başında 
geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen 
devam etmekte olan bu ülkelerde siyasi yapı ve aktörlerin etki ve nüfuzu 
yalnızca siyaset dairesiyle sınırlı kalmamakta, ekonomik ve sosyal hayatın 
hemen hemen her alanına yansımaktadır. Bu bakımdan, Balkanlar ile ilgili 
herhangi bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konular-
da en azından temel bilgilere sahip olmak esastır. Keza, ülkelerdeki siyasi 
gelişmeleri yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bu-
lunabilmek için siyasi aktörlerin pozisyonları ile aralarındaki fikir ve çıkar 
çatışmalarının iyi anlaşılması gerekir.

Balkanların nüfus bakımından en küçük ülkesi olan Karadağ’ın ele alındığı 
bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğru-
dan veya dolaylı olarak etkileyen dini-etnik unsurlar, medya ve iş çevreleri 
hakkında bilgiler yer almaktadır. 2006’da Sırbistan’dan ayrılarak bağım-
sızlığını ilan eden ve Avrupa’nın en genç ülkelerinden biri olan Karadağ, 
Türkiye’de en az bilinen Balkan ülkelerinden biridir. Oysa AB ve NATO üye-
liğine aday durumda olan bu ülkenin Türkiye ile ekonomik ve toplumsal 
ilişkileri son yıllarda düzenli bir ilerleme göstermektedir. Hazırlamış oldu-
ğumuz bu kitabın Karadağ’ın ülkemizde daha iyi tanınmasına ve bundan 
sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.   

ANKARA    •    İSTANBUL    •    WASHINGTON D.C.    •    KAHİRE     

RAPOR


