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DİNİ BİR LİDER OLARAK HAFIZ SABRİ KOÇİ’NİN ARNAVUTLUK’UN DİNİ 

VE SOSYAL YAPISINA ETKİSİ” 

 

20.yüzyılın ikinci yarısında, yarım asırlık bir süreçte tek partili komünist yönetime 

geçen Arnavutluk halkı din ve ifade özgürlüğü konusunda kısıtlamalarla karĢı karĢıya kal-

mıĢtır.1944 yılında iktidara gelen Enver Hoca‟nın liderliğindeki Arnavutluk Emek Partisi 

dinlere karĢıt tavır takınmıĢ ve bunun sonucunda ülkenin resmi dini olarak ateizmi belirle-

dikten sonra, radikal bir tutumla bütün dini yapıları yok etme yoluna doğru gitmiĢtir. Ule-

manın sürgüne gönderilmesi, hapse atılması yahut fail-i meçhul bir Ģekilde öldürülmesi bu 

sürecin dramatik sonuçlarından birkaçıdır. Hafız Sabri Koçi bu dönemde direniĢ gösterdiği 

için kayıtlara geçen en önde gelen isimlerdendir. Kendisi aynı sebepten ötürü rejim tarafın-

dan hapse atılmıĢ ve 20 yıl hapis hayatı yaĢamıĢtır. Henüz komünizm dönemi tam anlamıy-

la bitmeden hapisten çıkan Hafız Sabri, 1990‟dan sonra ülkenin resmi olarak demokratik 

sisteme geçmesiyle dini yapılarının yeniden faaliyete geçmesinde öncülük etmiĢ ve dolayı-

sıyla ülkenin sadece dini değil, aynı zamanda sosyal yapısındaki değiĢim sürecinde de etki-

si olmuĢtur. Bundan dolayı, bu dönem içerisinde yoğun mücadelesiyle bilinen ve komü-

nizmden sonra ülkenin ilk Müftüsü vasfıyla karĢımıza çıkan Hafız Sabri Koçi toplumsal, 

kültürel ve dini bağlamlarda ön plana çıkmıĢ olan bir figürdür. 

Bu çalıĢmada Hafız Sabri Koçi‟nin bir dini lider olarak hizmetleri, mücadelesi ve 

özellikle bu hizmetlerinin Arnavutluk‟un dini sosyal yapısına etkileri ele alınmıĢtır. Doğru-

dan konuyla alakalı olduğundan dolayı, tarihi ve siyasi açıdan komünist rejime giden aĢa-

malar; komünist dönemi öncesi, komünist dönem ve sonrası Arnavutluk tarihi ve dini yapı-

ları da kısaca konular arasında yer almaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: 

Arnavutluk, komünizm, resmi politikalar, Hafız Sabri Koçi, sosyal yapı, din özgürlüğü  
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HAFIZ SABRI KOÇI’S IMPACT AS A RELIGIOUS LEADER IN ALBANIA’S 

SOCIAL AND RELIGIOUS STRUCTURE  

 

In the second part of the 20th century, Albanian people get exposed to one-part 

communist rule for a half-century period, will be seriously deprived of their expression and 

religious freedom. In 1944, with the came into power ofAlbanian Labor Party under the 

leadership of Enver Hoxha, government put on a stand against religions and after 

determining atheism as official religious ideology of the country, all the kind of propaganda 

against used to get a violent attitude in order to destroy every kind of religious structure. As 

a result of this process many religious leaders where prisioned, exiled or killed under 

unknown circumastances. Hafiz Sabri Koçi is one of the leading figures in this period. He 

was imprisoned by the regime for the same reason and spent 20 years in prison. Hafiz Sab-

ri, who was set free during the last years of communist regime, has been one of the 

foremost leaders in the restructuring of religious structures after the country officially 

passed on to the democratic system after 1990. Thus, Hafiz Sabri Koçi, known as the first 

Mufti of Albania after communism and disinguished for his intense struggle in this period, 

constitutes a model personality. 

This study aims to present Hafiz Sabri Koçi's mission as a religious leader and 

especially his impacts in Albania‟s not only religious, but also social structure. Since it is 

directly related to the issue it was also given a historical and background of Albania‟s pre-

communist, communist and post-communist periods history and history of religions.  
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İÇİNDEKİLER 

 

TEZ ONAY SAYFASI ........................................................................................................... İİ 
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GİRİŞ 

 

1912 yılında bağımsızlıkla beraber Osmanlı yönetiminden kopmuĢ Arnavut halkı, 

1944- 1945 yıllarında Arnavutluk Emek Partisi‟nin yönetimine girmiĢtir. Ülkenin yarım 

asırlık bir dönemde komünist sisteme geçiĢi cami, dini kitaplar, dini kültür merkezleri, dini 

liderler ve kamusal alanda dini sembolize eden kıyafetler gibi dini temsillerin tamamının 

ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmıĢtır. AĢamalı bir Ģekilde iktidara geldiği 1944-45 yılla-

rından 1967‟ye kadar din karĢıtı propaganda ve baskı uygulayan komünist rejim, 1967 ana-

yasasıyla resmen hiçbir dini kabul etmeyerek halkın en temel özgürlüklerinden olan dinî 

özgürlüğünü elinden almıĢ ve bunun neticesinde Arnavutluk Cumhuriyeti „‟dünyanın ilk 

ateist ülkesi‟‟olarak kayıtlara geçmiĢtir. Halkın dini değerleri ile iktidar partisinin ideoloji-

sinin çatıĢma durumu, ciddi manada toplumsal krizlere ve kültürel gerilimlere yol açmıĢtır.  

1991 yılında ülkenin demokratik sisteme geçmesiyle birçok temel hak gibi din öz-

gürlüğü elde edilmiĢtir. Bu iki süreci de yaĢamıĢ biri olarak Hafız Sabri Koçi Arnavut-

luk‟un tarihinde önemli bir isimdir. Kendisi küçük bir köyde dünyaya gelmiĢ, fakat 

ĠĢkodra‟ya taĢınarak orada eğitimini tamamlamıĢ ve aynı Ģehirde hizmetlerine baĢlamıĢtır. 

Savunduğu fikirlerde ve dini duruĢunda tutarlı olduğu düĢünülebilecek tarihsel arka plana 

sahip olan Sabri Koçi‟nin, komünist rejiminin iktidara gelmesiyle çeĢitli yaptırımlarla yüz 

yüze geldiği bilinmektedir. Bu baskıların neticesinde ve birkaç defa görev bahanesiyle kü-

çük Ģehirlere bir nevi sürgün edildikten sonra, devlete karĢı geldiği gerekçesiyle hapis ceza-

sına çarpıtılmıĢtır. YaklaĢık 20 yıllık bir süreçte hapis cezasını tamamlayan Koçi, komünist 

dönem bitmeden kısa bir süre önce hapisten çıkar ve ülkenin demokratik sisteme geçmesiy-

le de kültürel, sosyal ve dini alanlarda çalıĢmalarını hızlandırır. Koçi Arnavutluk‟ta demok-

ratik sürecin ilk yıllarında ülkenin ilk cami açılıĢı, ilk dini yayınlar, Arnavutluk Müslüman 

Topluluğu‟nun yeniden yapılandırılması, Ġmam Hatip okullarının yeniden açılması ve buna 

dair bütün reformlar aracılığı ile kalıcı etkiler bırakmıĢtır. 

 Bu çalıĢmada, Hafız Sabri Koçi‟nin hayatı ve hizmetlerinden bahsetmeden önce, 

birinci bölümde Arnavutluk‟ta komünist rejimin iktidara gelmesinin siyasal, toplumsal ve 
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kültürel sonuçları ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Diğer bir ifadeyle, halkının yaklaĢık 

%70‟i müslüman olan bir ülkenin, dünyanın tek ateist ülkesi olarak tarihe geçme sebepleri 

aĢamalı bir Ģekilde konu edinilmiĢtir. Bu bağlamda Arnavutluk‟un tarihi, dini ve sosyal 

yapısıyla alakalı genel bilgiler verilmiĢtir. Ayrıca, Hafız Sabri Koçi‟nin hayatı ve faaliyetle-

ri en yoğun Ģekilde doğrudan komünizm dönemiyle ve ondan sonraki dönemle alakalı o l-

duğundan, AEP‟nin iktidara gelmesini hazırlayan ön aĢamalarından, iktidara geliĢinden ve 

uyguladığı yaptırımlardan da ayrıntılı bir biçimde bahsedilmiĢtir. Akabinde, Hafız Sabri 

Koçi‟nin hayatı, kiĢiliği ve faaliyetleri ile ilk dini temsilleri inĢa etme süreci hakkında bilgi 

verilmiĢtir. 

Bu araĢtırmanın amacı bir dini lider olarak Hafız Sabri Koçi‟nin faaliyetlerini ve 

özellikle demokrasiye geçiĢ sürecinde söz ettiğimiz Arnavutluk‟un dini, sosyal ve kültürel 

yapısına etkilerini ortaya koymaktır. Ayrıca, ülkeyi komünist yönetime doğru götüren ana 

sebepleri ve komünizm dönemi esnasında ülkede meydana gelen değiĢimleri ortaya koy-

mak bu çalıĢmanın hedeflerindendir.  

AraĢtırmada kaynak taraması ve birebir görüĢmeler yapılarak mülakat tekniği kulla-

nılmıĢtır. Ġlk bölümde Arnavutluk‟un tarihi arka planını aktarmak üzere kaynak taraması 

yapılmıĢ, Arnavutça, Türkçe, Ġngilizce ve Ġtalyanca olmak üzere kaynaklardan faydalanarak 

teorik çerçeve oluĢturulmuĢtur. Ġkinci bölüm ise, Hafız Sabri Koçi‟nin hayatı, hizmetleri ve 

kiĢiliğiyle alakalı olduğundan, yapılan mülakatların söylem analizi metoduyla yorumlan-

ması üzerine tasarlanmıĢtır. Aynı Ģekilde onunla alakalı yazılmıĢ kitap, kendisinin verdiği 

röportaj ve konuĢmalarının videoları, onunla alakalı gazete, sempozyum yazıları ve hayatı-

nı, hizmetlerini anlatan dokümanlardan faydalanılmıĢtır.   

Kaynak ve literatür taraması yaparken Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam AraĢtırma Mer-

kezi, Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi, Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 

Arnavutluk Tiran Komünist Dönemi ArĢivleri ve Kütüphanesi, Arnavutluk ĠĢkodra „‟Marin 

Barleti‟‟ Kütüphanesi, Daut Kalaja ve Fejzi Zaganjori gibi kiĢilerin özel kütüphanelerinden 

istifade edilmiĢ ve elektronik ortamdaki kaynaklardan faydalanılmıĢtır. Ayrıca Hafız Sabri 

Koçi‟nin hayatı, kiĢiliği ve hizmetleriyle alakalı daha ayrıntılı bilgi elde edinmek suretiyle 
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Arnavutluk Komünizm dönemini bizzat yaĢamıĢ ve Koçi‟yi yakından tanıyan kiĢilerle yüz 

yüze veya elektronik posta aracılığıyla mülakatlar yapılmıĢtır.  

Yapılan literatür taramasına göre Arnavutluk‟un tarihi ve siyasi yapısıyla alakalı 

birçok çalıĢma olmasının yanı sıra, Hafız Sabri Koçi ile alakalı da farklı çalıĢmalar mevcut-

tur. En spesifik çalıĢma olarak detaylı bir Ģekilde onun hayatını ele alan Faik Luli ve Ġslam 

Dizdari tarafından yazılmıĢ Një Jetë në Shërbim të Fesë
1
 biyografik eser karĢımıza çıkmak-

tadır. Aynı Ģekilde onun hayatını ele alan Hafız Sabri Koçi, Din Özgürlüğünün Feneri
2
 adlı 

belgesel söz konusudur. Bunun yanı sıra gazete yazıları, makale ve çeĢitli yazılar da mev-

cuttur. 

 

 

                                                
1 Faik Luli, Ġslam Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, Tiran, 1996 
2 https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=2667s, (01.07.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=2667s
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1.ARNAVUTLUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Bu bölümde Arnavutluk‟un tarihi, dini ve sosyal kimliğini oluĢturan unsurlarından 

bahsetmek suretiyle, ülkenin coğrafi konumuna, nüfusuna, içtimai yapısına, kökenlerine ve 

dil yapısına inerek Arnavutluk hakkında genel bir çerçeve çizilmesi hedeflenmiĢtir.  

1.1. Coğrafi Konumu 

Resmi adı Arnavutluk Cumhuriyeti (Republika e Shqipërisë) olan ülkenin baĢĢehri 

Tiran‟dır. Konumu itibariyle Avrupa ile Asya‟nın birleĢtiği bölgede yer alarak, kuzeyinde 

Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Makedonya ve güneyinde Yunanistan ile 

çevrili olup, Balkanların kilit noktası sayılacak bir öneme sahiptir. Batısında Adriyatik, 

güneybatısında ise Ġyonya Denizi‟ne kıyısı olan Arnavutluk Cumhuriyeti‟nin toplam deniz 

kıyı uzunluğu 240 mildir ve deniz yoluyla Ġtalya‟ya çok yakın mesafededir.  

Arnavutluk Cumhuriyeti coğrafi yapısı itibariyle çoğunlukla dağlık kesimden oluĢ-

maktadır ve en yüksek noktası Korabi‟dir (2751 m.).
1
 Bu bölgenin en yüksek noktası ku-

zeydoğusunda olup, güneye doğru inerken yükseklik azalmaya baĢlar. Ülkenin kıyı kesim-

lerinde ise, ovalık bölgeler yer alır.
2
 Bazı istisnalar dıĢında, ülkenin bütün akarsuları Akde-

niz‟e ulaĢır.  

1.2. Kökenleri 

Arnavutluk, farklı dini yapılarını hiçbir sorun yaĢamaksızın bir arada tutma özelliği-

ne sahip nadir ülkelerden birisi olarak tarihte yerini almaktadır. Bu ülke, Doğu ile Batı ara-

sında çokça köprü vazifesi gören, Balkan Yarımadası‟ndaki en eski halkın, Ġliryalıların ya-

Ģadığı ülkedir.
3
 Balkanlar üzerine yapılan çalıĢmalar, Ġliryalıların soyunun Hint- Avrupa 

aslına dayandığı ve aynı zamanda bölgenin en eski kökenli halkı olduğunu ortaya koymuĢ-

                                                
1 H. Charles Woods, „‟Albania and the Albanians‟‟, Geographical Review, Vol. 5, No. 4 (Apr.,1918), Pubished by 

American Geographical Society, https://www.jstor.org/stable/207419?seq=2#page_scan_tab_contents, s.258, 
(25.04.2018). 

2 Konstandin Çekrezi, Historia Shqiptare e Vjetërsisë dhe e Mesjetës, Kristo Luarasi Yayınları, Tiran, 1936, ss.15-16.  
3 Constantin A. Chekrezi, “Albania and the Balkans”, The Journal of Race Development 7, sayı 3 (1917): 329–41, 

https://doi.org/10.2307/29738205., (02.11.2017). 
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tur.
4
 Ġliryalılar, bir kısmı dağlı kesim, bir kısmı da verimli arazilerde tarımcılık yapan, ba-

ğımsız kabileler halinde yaĢayıp farklı siyasi, askeri ve dinsel ittifaklar içinde yer almıĢ 

kabileler olarak anılmıĢlardır.
5
 Milattan önceki dönemde Enkelejtet, Moloset, Taulantet ve 

Ardianet olmak üzere Ġliryalı dört ana kabileden bahsetmemiz mümkündür. Tek bir 

prenslik yapısını oluĢturmaya çalıĢan bu dört ana kabile, aralarında sürekli bir çatıĢma ha-

linde olmakla birlikte, daha ilk yıllarında topraklarını ve özerkliğini korumaları için Roma 

Ġmparatorluğu‟nun güçleriyle çatıĢmak zorunda kalmıĢlardır.
6
 

 Kökleri Ġliryalılara dayanan Arnavut halkı, Latince kaynaklarda Arbaneses veya 

Alabaneses, Slav kaynaklarda Arbanacı, Yunan kaynaklarda ise Albanoi yahut Arbanıtao 

olarak geçmektedir. Osmanlı‟nın ilk yıllarında Arvanid Ģeklinde anılmasının yanı sıra, son-

raki yıllarda Türkçe fonolojisine uydurup Arnavud ve Arnavut Ģekillerinde isimlendirilmiĢ-

ledir.
7
 Bu konuyla alakalı farklı bir görüĢ ġemsettin Sami tarafından ortaya konulmuĢtur. 

Sami‟nin görüĢüne göre “Arban” kelimesinin kökeni Arnavutçada tarla anlamına gelen 

„are‟ ve Farsçada olduğu gibi „yapıcı‟ anlamına gelen „ban‟ kelimelerinin birleĢiminden 

yola çıkarak “çiftçi” anlamına gelmektedir.
8
 

1.3. Nüfusu 

Yüzölçümü 28.748 km² olan Arnavutluk Halk Cumhuriyeti‟nin nüfusu 20. yüzyılın 

baĢında 1.650.000 ve civarı olduğu kaydediliyorken,
9
  2017‟de  INSTAT‟ın

10
 resmi nüfus 

sayımına göre 2.876.591 olarak kaydedilmiĢtir.
11

 20. Yüzyıldan itibaren nüfus sayısının 

değiĢmesiyle beraber, Arnavutluk dıĢında yaĢayan Arnavutların sayısı da artıĢ göstererek 

değiĢiklik görmüĢtür. Ġstatistiklere göre, genellikle ülkenin siyasi ve ekonomik sıkıntıların-

dan ötürü yaĢanan yurt dıĢı göç dalgaları, özellikle son yıllarda nüfus oranlarının düĢüĢüne 

                                                
4 Bozbora, Nuray, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, Boyut Kitapları, Ġstanbul, 1997, s. 23.; Mustafa L 

Bilge, “Arnavutluk”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi (DİA), C. III., T.D.V. Yayınları, Ġstanbul, 1988, s. 383. 
5 Bozbora, Nuray,”Arnavutların Kökeni”, Balkanlar El Kitabı, C. 1, Vadi Yay., Ankara, 2006, s.261. 
6 Qosja, Rexhep, Çështja Shqiptare, Toena yayınları, Tiran, 1998, s. 317.; Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçulu-

ğu’nun Gelişimi, s. 24. 
7 Bilge, “Arnavutluk”, s. 383. 
8 Olgun, Said, Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler (1878- 1912), Gece Kitaplığı yayınevi, Ankara, 2016, 

s.26. 
9 Atabay, Mithat, İmparatorluktan Ulus Devletlere Türkiye ve Balkanlar, Paradigma Akademi yayınevi, Ġstanbul, 2012, 

s.9.; Bilge, “Arnavutluk”, s. 383. 
10 Arnavutluk Cumhuriyeti Ġstatistik Enstitüsü. 
11 ĠNSTAT resmi sayfası, http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikë-dhe-socialë/popullsia/#tab2, ( 

05.11.2017 ). 

http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik�-dhe-social�/popullsia/#tab2
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sebebiyet vermiĢtir. Bu göç dalgalarını 1912 yılından itibaren üç zaman dilimine ayırmak 

mümkündür: 

I. 1912- 1944 yılları arasındaki dönem. Bu yıllar içerisinde Ġkinci Dünya sava-

Ģının etkileriyle beraber, ülkedeki ekonomik zorluklar 300.00 civarındaki 

Arnavut‟un göç etme yolunu tercih etmesine neden olmuĢtur.
12

 

II. 1944- 1990 yılları arasındaki dönem. Komünist rejiminin ilk iktidar yılların-

da yurt dıĢına giden Arnavutlar genellikle ekonomik yahut siyasi gerekçeler-

le göç etmiĢlerdir. Bununla beraber ülke içerisinde de çok yoğun bir Ģekilde 

göçler yaĢanmıĢtır. 1978 yılında baĢlayan komünist iktidarının ikinci devrin-

de ise, kapalı bir dıĢ politika takip edilmesinden dolayı çok az sayıda yaĢa-

nan yurt dıĢı göçleri tamamen siyasi nedenlerle yahut istihbarat gerekçeleriy-

le meydana gelmiĢtir.
13

 

III. 1991 ve sonrası yıllar. Bu dönemden sonra komünist iktidarın arkasında bı-

raktığı ekonomik ve sosyal enkazla, %67si ekonomik nedenlerden ötürü
14

, 

çoğunluk illegal yollara baĢvurarak, sadece ilk 5 yıl içerisinde 350.000 kiĢi-

nin göç ettiği kaydedilmiĢtir.
15

 Mesafe yakınlığından dolayı en çok tercih 

edilen Ġtalya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri olmasının yanı sıra, Ame-

rika BirleĢik Devletleri‟ne ve Kanada‟ya gidenlerin sayısı da göz ardı edile-

cek durumda değildir. Ġstatistiklere göre, 2015 yılına kadar bu sayının 

900.000 civarına ulaĢtığı bilinmektedir.
16

 

Çoğunluk itibariyle ülke dıĢına yaĢanan bu göçler, çok ciddi bir Ģekilde beyin göçü 

yaĢanmasına sebep olmuĢ ve aynı zamanda, nüfus oranlarının hızla büyümesini engellemiĢ-

tir.  

 

                                                
12 Dritan Hoxha, Emigracioni, İmigracioni dhe Pasojat në Zhvillimin e Shtetit dhe Sigurisë Kombëtare ,  Universiteti 

“Aleksander Moisiu Durrës”, Fakulteti Shkencave Politike Juridike, s.15.; Kosta Barjaba, “Albania Looking Beyond 
Borders”, Migration Policy Institute, 1 August 2004, https://www.migrationpolicy.org/article/albania-looking-beyond-

borders/, (14.03.2018). 
13 Arsida Velija, Arnavutluk Komünizm Dönemi ArĢiv Müdürü Agron Tufa ile mülakattan, 03.03.2017.  
14 Hoxha, Emigracioni, İmigracioni dhe Pasojat në Zhvillimin e Shtetit dhe Sigurisë Kombëtare, s.23. 
15 Hoxha, Emigracioni, İmigracioni dhe Pasojat në Zhvillimin e Shtetit dhe Sigurisë Kombëtare, s.17. 
16 Barjaba, “Albania Looking Beyond Borders”, https://www.migrationpolicy.org/article/albania-looking-beyond-

borders/, (14.03.2018).; Ayrıca bknz. „‟ĠNSTAT: 2014, thellohet bilanci neto i emigracionit, të ikurit më shumë se 
kthyerit, për herë të parë nga 2007‟‟, Monitor, 17.04.2015, http://www.monitor.al/instat-2014-thellohet-bilanci-neto-i-
emigracionit-te-ikurit-me-shume-se-kthyerit-1632-persona/, ( 20.12.2017). 

https://www.migrationpolicy.org/article/albania-looking-beyond-borders/
https://www.migrationpolicy.org/article/albania-looking-beyond-borders/
https://www.migrationpolicy.org/article/albania-looking-beyond-borders/
https://www.migrationpolicy.org/article/albania-looking-beyond-borders/
http://www.monitor.al/instat-2014-thellohet-bilanci-neto-i-emigracionit-te-ikurit-me-shume-se-kthyerit-1632-persona/
http://www.monitor.al/instat-2014-thellohet-bilanci-neto-i-emigracionit-te-ikurit-me-shume-se-kthyerit-1632-persona/
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1.4. İçtimai Yapısı 

Coğrafyanın insanlar üzerindeki tesirinin en bariz örneklerinden biri olarak Arna-

vutluk halkı, ikliminin sertliği neticesinde sert mizaçlı olmasıyla tanınmıĢtır. William 

M.Sloane Arnavutları Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

Anlamsız ölçülere varan bir onur kavrayıĢları vardır ve her biri silah ve mü-

himmat bakımından adeta küçük bir cephanelik taĢır. Avrupa‟nın silahlı ço-

cukları denmiĢtir kendilerine.
17 

Bu halkın tarih sahnesine çıkıĢının daha ilk yıllarından itibaren farklı ülkelerle te-

masta bulunması ve ardı ardına dıĢ ülkelerinin hakimiyeti altında kalması çok yoğun milli-

yetçilik duygularının oluĢmasını ve gelmesi muhtemel olan her türlü düĢman hücumuna 

karĢı her zaman halihazır bir vaziyette bulunmalarını tetiklemiĢtir.  

Arnavutlar, ĠĢkumbini (Shkumbin) nehrinin kuzeyinde bulunan Gegalar ve güne-

yinde Toskalar olmak üzere iki temel etnik gruba ayrılmaktadırlar. DavranıĢ biçimlerinin 

Ģekillenmesinde büyük ölçüde etkisini gösteren iklim Ģartlarının etkilerini bu iki grup ara-

sındaki farklarda bariz bir Ģekilde görmek mümkündür. 20. yüzyılın baĢında uzunca bir 

süre Arnavutlar arasında görev yapan Süleyman Külçe, bu iki etnik grup arasındaki farkı Ģu 

Ģekilde anlatmaktadır:  

Gega ve Toskaların kullandıkları dil birbirinden çok ayrı değilse vücutları, 

huyları hiç birbirine benzemez. Toskalar çokluk kara gözlü ve kara saçlı ol-

dukları halde Gegalar sarı saçlı ve mavi gözlüdürler. Toskalar daha anlayıĢ-

lı, gegalar ise daha mutaassıp  ve atılgandırlar. Gegalara göre Toskalar çok 

kısa boylu olurlar. Bu farkın sebebi, Gegaların Ġslavlarla, Toskaların Helen, 

Makedonya ve Romalılarla daha fazla kaynaĢmalarına delalet edebilir.
18

 

 Kuzeyde yaĢayan Arnavutların tümüne Gega adı verilmiĢtir. Çoğunlukla dağlık ke-

simde yaĢadıkları için, coğrafi Ģartlar baĢta olmak üzere dıĢ etkenler bu grubun sosyo-

kültürel alanına girilmesini imkansızlaĢtırmıĢtır ve böylelikle hiçbir iĢgalinin etkisi altında 

kalmadan adetlerini korumalarını sağlamıĢtır.
19

 Dağlı Gegalar için toplumsal birim „aile‟dir 

ve onunla beraber hareket etme eğilimi vardır. Ailenin en yaĢlı üyesi kabile reisidir ve her-

                                                
17 Olgun, Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler (1878- 1912), s.49. 
18 Olgun, Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler(1878- 1912), ss.45-49; Suleyman Külçe, Osmanlı Tarihinde 

Arnavutlar, Ġzmir, 1944, s.18. 
19 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutlar, s.10. 
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kes için sorumlu olduğu gibi, herkes ona Ģartsız güvenmeli, sözünü yerine getirmelidir. 

Aralarındaki tek anlaĢma biçimi Ģeref sözüdür.
20

 Bu bölgenin baĢka meĢhur olduğu bir 

özelliği kan davalarıdır. Geleneklerinin ayrılmaz bir parçası olarak günümüze kadar ulaĢan 

bu özellik, bölgenin halkı tarafından muhafazakar bir tavırla korumaya alınmıĢtır. Osmanlı 

döneminde, 1888 yılında, PadiĢah, ĠĢkodra Vilayetine emir gönderip bu geleneğin sonlandı-

rılmasını ve aynı Ģekilde kiliselerde ve camilerde konuyla alakalı telkinde bulunulmasını
21

 

istemesine rağmen herhangi bir değiĢiklik söz konusu olmamıĢtır. „Lek‟ Dokakin Kanu-

nu‟nda (Kanuni i Lek‟ Dugagjinit)
22

 ayrıntılı bir biçimde anlatılan bu gelenek, halen devam 

etmektedir.  

 Çoğunluk güney bölgesinde yaĢayan Toskalar ise, Gegalara nazaran daha yumuĢak 

bir yapıya sahiptirler. Yıllardır dıĢ ülkeleriyle süren temastan dolayı dillerini, isimlerini ve 

geleneklerini değiĢtirme konusunda daha elveriĢli olmuĢlardır.
23

 Sosyo- kültürel farklar bir 

yana, bu iki grup arasında dil bakımından lehçe farkı da vardır.
24

 

 Arnavutlar, bölgede en eski halklarından biri olmalarının yanı sıra, kendi bağımsız-

lıklarına karĢı duydukları sarsılmaz bağlılık ve milliyetçilik duyguları diğer Balkan halkla-

rına nazaran daha güçlü ve topraklarında daha kalıcı olmalarını sağlamıĢtır.
25

 Yıllar boyun-

ca bağımsız bir ülke için hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmayan Arnavutların bu ko-

nudaki hassasiyetleri göze çarpmaktadır. Bununla bağlantılı olarak sert ve savaĢçı karakter-

li, ölüm pahasına sözünde duran, misafirperver, onurlu ve itibar sahibi oluĢları en temel 

özelliklerindendir.
26

 

1.5. Dil Yapısı 

Arnavutluk‟un tek ve resmi dili olan Arnavutça, Hint-Avrupa dil grubu içerisinde 

yer almaktadır. Belirli bölgelerde ikincil diller kullanılmasının yanı sıra, sözü geçen dil 

yalnızca kuzeyden güneye lehçeler arasında değiĢkenlik göstermektedir. Arnavutça dili, ilk 

                                                
20 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.32. 
21 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, Shqipëria ne Dokumentet Arkivale Osmane, T.C.BaĢbakanlık Devlet ArĢivle-

ri Genel Müdürlüğü, Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Yayın Nu: 97, s.209. 
22 Orijinal adı „‟Kanuni i Lek‟ Dukagjinit‟‟, daha geniĢ bilgi için bknz. Gawrych George, „‟The Crescent and the Eagle: 

Ottoman Rule, Islam and the Albanians, 1874-1913‟‟, I.B.Tauris, 2006, s.30. 
23 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.33-34. 
24 Asllan Hamiti, Ġsmail Hamiti, Gjuha Shqipe, Üsküp, 2011, s.6. 
25 Woods, „‟Albania and the Albanians‟‟,, s.262. 
26  George P. Scriven, “The Awakening of Albania”, Geographical Review 8, sayı 2 (1919): 73–83, (05.11.2017). 
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defa yazı dili olarak 14.yüzyılda din adamları tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. Ġlk 

yazılı dokumanlar 1462 ve 1496 yıllarına ait olup papazlar tarafından yazılmıĢtır. Kitap 

Ģeklinde ise, 1555 tarihine ait ‘’Meshari’’ adlı, Katolik Kilisesi‟nin en meĢhur Papazların-

dan Gjon Buzuku tarafından yazılan eser karĢımıza çıkmaktadır.
27

 Buna binaen, tarih sey-

rinde Arnavutlar arasındaki din bölünmüĢlüğü ve etkisi farklı alfabelerin kullanılmasına da 

yol açmıĢtır. Böylelikle, Kuzeydeki Katolik din adamları Latin alfabesinin temelinde Kiril 

harflerini kullanıp Kuzey diyalektine göre yazarken, Güney bölgesindeki Ortodoks din 

adamları Yunan alfabesini kullanıp Güney diyalektine göre yazmıĢlardır.
28

 Müslümanlar 

ise mevcut Osmanlı yönetiminin resmi dili olan Türkçe yahut ikincil diller olarak Arapça, 

Farsça kullanmıĢlardır.
29

 Bahsedilen lehçeler arasındaki fark ise, Gegaların ile Toskaların 

oluĢum evrelerinden ve yaĢanılan coğrafyalarından kaynaklandığı gibi, bu iki grubun dıĢ 

bağlantılarla münasebetinden de büyük ölçüde etkilenmiĢtir.
30

 Ülkedeki ardı ardına olan 

iĢgaller sonucu, Arnavutça, özerkliğini kaybetmemesine rağmen, bu etkileĢimden nasibini 

almıĢtır.
31

 

2. TARİHİ SÜREÇ 

Ġliryalılardan baĢlayarak, tarih süreci boyunca Arnavut halkı farklı ülkelerle etkile-

Ģim içerisinde bulunmuĢtur. Bu etkileĢim Arnavutluk‟un geçtiği siyasi süreci etkilemesiyle 

birlikte, sosyal ve dini yapısını büyük ölçüde etkilemiĢtir. Bu bölümde, yaĢanılan tarihi 

süreç, Komünizm öncesi, Komünizm dönemi ve Komünizm dönemi sonrası olmak üzere üç 

ana baĢlığa ayrılarak ele alınmıĢtır. Konumuzun mahiyeti açısından, Arnavutluk Emek Par-

tisi‟nin kuruluĢundan ve iktidara gelmesinden ayrıntılı bir biçimde bahsedilmiĢtir.   

2.1. Komünizm Öncesi Dönem 

Arnavutluk‟un yerlisi olan Ġlirya kabilelerinin tarihi süreç içerisinde farklı etnik ya-

pılarla karĢı karĢıya geldiği kaydedilmektedir. Bu süreçte, sosyo-kültürel yapısı zamanla 

                                                
27 Asllan Hamiti, Ġsmail Hamiti, Gjuha Shqipe, s.5. 
28 Asllan Hamiti, Ġsmail Hamiti, Gjuha Shqipe, s.521. 
28 Bozbora, „‟Arnavutların Kökeni‟‟, s.261. 
29 Gawrych, „‟The Crescent and the Eagle: Ottoman Rule, Islam and the Albanians, 1874-1913‟‟,  s.22. 
30 Alecander Y. Rusakov, „‟Albanian Leanguage in The Ottoman Time: Formation of the Dialect Areas‟‟, Balkan 

Studies III, Cyril and Methodius University, Üsküp, 2011, s.38. 
31 Arnavut yazı dilinin tarih içerisindeki geliĢim ve etkileĢim süreçlerinden daha geniĢ bilgi için bknz. Robert Elsie, 

Histori e Letërsisë Shqiptare, çev. Abdurrahim Myftiu, Tiran, 1997. 
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büyük ölçüde izler bırakan değiĢimlere uğramalarına rağmen, kimliklerini ve dillerini mu-

hafaza etmeyi baĢardıklarını görmemiz mümkündür. 

 M.Ö.1. yüzyıldan baĢlayarak, M.S.6. yüzyıla kadar bölgedeki Roma Ġmparatorluğu 

iĢgalini ve etkisini görmemiz mümkündür.
32

 Ġlirya kabileleri bir yandan tek bir Prenslik 

yapısını oluĢturmaya çalıĢırken, diğer yandan dıĢ güçlerle ilk defa karĢı karĢıya gelip özerk-

likleri için savaĢmaya baĢlamıĢlardır. 

 Roma Ġmparatorluğu‟nun bölgedeki hâkimiyetini kaybetmesinin ardından, M.S.6. 

yüzyıldan itibaren, 9. yüzyıla kadar bölgede Slav göçlerinin kayda değer bir hızla yayılma-

sıyla Slavlar büyük ölçüde bölge nüfusuyla karıĢmaya baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda, Kuzey 

nüfusu etkilenmeye daha elveriĢli bir pozisyondayken Güney kabileleri Slav nüfus ile kay-

naĢmaktan uzak durmayı baĢarmıĢlardır.
33

 

9. ve 12. yüzyıllar arasında Kuzey Ġlirya bölgesi çok yoğun bir Ģekilde 9. yüzyılın 

ikinci çeyreğinde güçlenen Bulgar Krallığı ile Bizans Ġmparatorluğu‟nun çatıĢmasına Ģahit 

olmuĢtur. Bölgede hâkimiyet kurmak isteyen dıĢ güçlere empoze edilmiĢ bir biçimde ve 

henüz tek bir kültürel ve siyasi yapı haline gelemeyen Ġliryalı kabileler bu çatıĢmanın aka-

binde Bulgar gücünün kırılmasıyla Bizans Ġmparatorluğu‟nun iĢgali altında kalmıĢlardır.
34

 

14. yüzyılın ortalarına doğru Arnavutların tekrar Sırpların baskısı altında kalmaları-

nın ardından, bu yüzyılın ikinci kısmına doğru Osmanlı idaresinin ilk izleri görülmeye baĢ-

lanır. Osmanlı Devleti‟nin Arnavutluk‟la ilgili en eski kayıtları bu yüzyılın 80‟li yıllarına 

aittir.
35

 1402 yılında, Osmanlı‟nın Timur‟a karĢı Ankara SavaĢı‟nda mağlûp olması üzerine, 

bu savaĢa onların safında katılmıĢ olan birçok Arnavut beyi Venedik hâkimiyetini tanımıĢ-

tır. Dolayısıyla, yıllardır süren mücadelede, Osmanlı kendisini sürekli Venedik karĢısında 

bulduktan sonra, onlar ile çıkan nihai savaĢ sonucunda galip gelmiĢ ve Arnavutluk‟un ta-

mamını ele geçirerek Arvanid-ili (Arnavut-ili) adıyla bilinen sancağı kurmuĢtur (1415-

1417). O yıllara ait ayrıntılı tahrir defterlerine göre Osmanlı Devleti‟ne bağlı olan feodal 

ailelerinin sayısının arttığını görmekteyiz.
36

 Buna rağmen, zaman zaman Osmanlı ile çarpı-

                                                
32 Qosja, Çështja Shqiptare, s. 317. 
33 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.25. 
34 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.26. 
35 Muzafer Korkuti, Selim Ġslami, Frano Prendi, ve Skender Anamali, Historia e Popullit Shqiptar, C. 1., Toena Yayın-

ları, Tiran, 2002, s. 175. 
36 Bilge, “Arnavutluk”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi (DİA), s. 383. 
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Ģan Arnavutluk‟taki isyancıların sayısı da göz ardı edilir gibi değildi. Aralarından en çok karĢı-

mıza çıkan isim Ġskender Bey‟dir. Prens Yani Kastrioti‟nin dört oğlundan biri olan Georg 

Kastrioti babası tarafından eğitilmek üzere kardeĢleriyle beraber Sultan II. Murat‟a gönderil-

miĢti. Yıllarca Osmanlı tarafından eğitilen ve yetiĢtirilen Georg Kastrioti yavaĢ yavaĢ ordu içe-

risinde yükselerek Anadolu‟da bir sancağa sahip olacak kadar ilerlemiĢ ve o dönemden itibaren 

Türkler arasından Ġskender Bey olarak anılmaya baĢlamıĢtı. Yıllarını Osmanlının hizmetine 

veren Ġskender Bey, Arnavutluk Prensliği‟nin kendisine verileceği konusunda epey umutlan-

mıĢtı. Fakat babasının ölümünden sonra Sultan Murad bunun bir tehlike olacağını öngörüp bu 

görevi baĢkasına vererek onun bu umudunu kırmıĢtı. Ġskender Bey bunun üzerinden saf değiĢti-

rerek ve muhalif güçlerle iĢ birliği yaparak Osmanlı‟nın karĢısında durmuĢtur.
37

 

 Osmanlı‟nın bölgede hâkim olması Venedik‟in tepkisini çekmeyi baĢarmıĢtı ve 

Osmanlı, çıkan isyanların yanı sıra, Venedik‟in kıĢkırtmalarıyla da çokça karĢı karĢıya 

gelmiĢtir. Bu duruma bir son vermek isteyen Fatih bizzat Arnavutluk harekâtına çıkmıĢ ve 

kaybedilen birçok bölgeyi geri alarak, Venedik‟le yapılan savaĢlar neticesinde onlarla an-

laĢma imzalayarak bölgenin çoğunda hâkimiyet kurmayı baĢarmıĢtır. Osmanlı‟yı çok uzun 

bir süre meĢgul eden Ġskender Bey, 1468 yılında vefat etmiĢtir ve ölümünün ardından Ar-

navutluk‟un geri kalan toprakları da Osmanlı tarafından ele geçirilmiĢtir.
38

 

 Arnavutluk‟un Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun hâkimiyeti altında refah içerisinde var-

lığını sürdürmesi 16. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiĢtir. Tımar sisteminin bozulması 

ve mali sistemin zayıflaması diğer bölgelerde olduğu gibi, Arnavutluk‟u da etkilemiĢtir. 

Vergilerinin artması özellikle Hıristiyan nüfusunu etkileyerek, 17. ve 18. yüzyıllarda onlar 

tarafından meydana gelen isyanlara ve düĢman güçlerle iĢbirliği yapmalarına yol açmıĢtır. 

Bu isyanların artması ve Osmanlı Devleti‟nin zayıflamasının neticesinde, Balkan savaĢları-

nın baĢlamasından bir süre sonra, Ġsmail Kemal Bey önderliğinde Arnavutluk, 28 Kasım 

1912 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiĢtir ve Kemal baĢkanlığında geçici bir hükümet ku-

rulmuĢtur.
39

 

                                                
37 Alphonse de Lamartine, Osmanlı Tarihi, çev. Serhat Bayram,  Kapı Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.148.; Stavro Skendi, 

“Balkan Cultural Studies”, East European Monographs, Columbia University Press, 1980, ss.151-152.    
38 Bilgehan Pamuk, „‟Osmanlı Döneminde Arnavutluk‟‟, Balkanlar El Kitabı, C.I, Vadi Yayınları, Ankara, 2006, ss.340-

347. 
39 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 20.Yüzyıl, Çev.Zehra Savan, C.2, Küre Yay., Ġstanbul, 2006, s.105. 
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 Osmanlı hâkimiyetinin bitmesine rağmen, Arnavutluk‟un sonraki dönemde tama-

mıyla bağımsız bir Arnavutluk olduğunu söylenemez. Birinci Dünya SavaĢı‟na katılmayı 

öngöremeyen Arnavutluk, her taraftan çevrili olduğu ülkelerce iĢgale uğramıĢ ve toprakla-

rının birçoğu parçalanmıĢtır. 1913'te BarıĢ Konferansı'nın onayıyla, kendi sınırları içerisin-

de bağımsız bir Arnavutluk kurulma kararı verildikten sonra Tiran‟da milli hükümet kuru-

lur. Ardından, 1921 yılında yapılan seçimlerden sonra baĢbakan, içiĢleri ve dıĢiĢleri bakan-

lığı görevlerinde olmayı baĢaran Ahmet Zogu
40

, 1924 yılında, Arnavutluk Büyük Millet 

Meclisi‟nin cumhuriyet idaresini kabul etmesi üzerine CumhurbaĢkanı seçilir. OluĢturulan 

yeni anayasada, CumhurbaĢkanı‟nın koĢulsuz veto yetkisi, seçim çağrısı ve anayasada de-

ğiĢiklik yapma hakkı bulunuyordu. Bu haklarından ve Ġtalya‟yla kurduğu güzel iliĢkilerin-

den güç alarak Zogu, dıĢ ülkelerinin tepkilerine rağmen, 1928 yılında kendini I. Kral Zogu 

ilan etmiĢtir.
41

 

 Ülkeyi monarĢi sistemine götüren Zogu, sağlam bir yapı oluĢturma konusunda epey 

sıkıntı çekmekle beraber çok fazla iktidarda kalamamıĢ ve 1939 yılında Arnavutluk Ġtalya 

tarafından iĢgalinden sonra tekrar ülkeden kaçmıĢtır. 1939 yılında Ġtalya‟nın iĢgaliyle baĢla-

yan bu süreç 1944 yılına kadar, ülkenin Almanya ve Ġtalya tarafından idare edilmesiyle de-

vam etmiĢtir. 1944 yılında Enver Hoca ve takipçileri ülkeyi dıĢ iĢgal güçlerinden kurtarmak 

suretiyle gayri resmi bir törenle baĢkent Tiran‟a giriĢ yaparlar ve önceden oluĢturulan bir alt-

yapı üzerinde 1945 yılında seçimler yapılır. Bu seçimlerin neticesinde sosyalistlerin hâkim 

olduğu bir parlamento oluĢturulduktan sonra Arnavutluk Emek Partisi devri baĢlamıĢtır.
42

 

2.2. Komünizm Dönemi 

Arnavutluk‟ta komünizm devrinin baĢlaması, ülkeyi iktidar yıllarında olduğu gibi, 

sonraki dönemde de her açıdan uçuruma sürükleyen değiĢimlere iĢaret ettiğini çokça belir-

                                                
40 Tam adı Ahmet Bey Zogu 8 Ekim 1895 yılında Arnavutluk‟ta dünyaya gelmiĢtir. Aralık 1922 yılında ilk defa ülkenin 

cumhurbaĢkanı olarak ilan edilmiĢtir. 1928 yılında ülke otoriter bir rejime geçiĢ yaptıktan sonra Zogu, kendini Arna-
vutluk‟un Birinci Kralı olarak ilan etmiĢtir.1961 yılında Fransa‟da vefat etmiĢtir. Daha geniĢ bilgi için bknz. Mbreti 
Yne ne Rinine e Tij, Gutenberg Yayınevi, Tiran; 1935; Arnavutluk Kraliyet Ailesi resmi sayfası, 
http://www.oborrimbreterorshqiptar.al/pages/kingzog , (05.12.2017). 

41 Oktay GöktaĢ, Balkanların Anahtar Ülkesi Arnavutluk, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 1995, s.5. 

42 Peter R. Prifti, Elez Biberaj, “Albania”, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Albania, 
(06.11.2017).  

https://www.britannica.com/contributor/Peter-R-Prifti/3750
https://www.britannica.com/contributor/Elez-Biberaj/3669
https://www.britannica.com/place/Albania
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tilmiĢti. Onunla bağlantılı olarak, Arnavutluk‟un mevcut dini ve sosyal yapısını anlaĢıla-

bilmesi için bu devri ayrıntılı bir biçimde incelememiz gerekmektedir. 

 Resmi olarak 1945 yılında iktidara gelen, fakat altyapısı çok önceden oluĢturulan 

bu yapılanmanın getirdiği değiĢiklikler konumuzla alakalı olduğundan bu bölümde onun 

kuruluĢu, iktidar yılları ve özellikleriyle beraber ele alınmıĢtır. Ayrıca Arnavutluk‟ta ko-

münist sisteminin kurucu ismi olan Enver Hoca‟nın hayatı ve düĢünce yapısı kısa bir Ģekil-

de ele alınmıĢtır.  

 

2.2.1. Arnavutluk Emek Partisi’nin Kuruluşu ve Enver Hoca’nın  

                      İktidara Gelmesi 

Yeni kurulan Arnavutluk Devleti‟nin bağımsızlığının ilk yıllarında sallantılı bir par-

lamento devri yaĢadığını görmekteyiz. Ahmet Zogu,
43

 1914 yılında Alman hükümeti tara-

fından bölgeye gönderilen Wilhelm Wied‟in
44

 geliĢiyle, kendisine bağlı olan birlikleriyle 

Yugoslavya‟ya kaçtıktan sonra tekrar ülkesine dönmüĢtür. 1921-1924 yılları arasında, BaĢ-

bakanlık, DıĢiĢleri ve ĠçiĢleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Zogu, dıĢ güçlerin, özellikle 

de komünist grupların harekete geçmesiyle darbe teĢebbüsü ve ardından da suikast teĢebbü-

süyle karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

Ahmet Zogu ülkede meydana gelen ayaklanmalar neticesinde1924 yılında tekrar ül-

keyi terk eder. Aynı yıllar içerisinde halkın sevgisini kazanmıĢ, liberal partinin lideri ve 

Milletler Cemiyeti Arnavutluk delegesi Ortodoks Piskopos Fan Noli, egemen bir Arnavut 

kimliğinin inĢa edilmesi ve ülkenin ekonomik durumunun düzene girmesi için anti-feodal 

demokratik reformlar uygulamayı hedefleyerek hükümet kurar, ancak, dönemin en önde 

gelen isimlerinden olmasına rağmen istediği desteği alamadıktan sonra amaçlarına ulaĢma-

sının imkânsız bir hal aldığının farkına varır.
45

 Bu noktada Zogu tekrar ülke yönetimine 

                                                
43 Ahmet Zogu ve Arnavutluk‟ta monarĢi sistemiyle alakalı daha geniĢ bilgi için bknz. Nurcan Özgür Baklacıoğlu, 

“Krallık Döneminde Arnavutluk”, Balkanlar El Kitabı, C.2, Ed. Bilgehan Atsız Gökdağ, Osman Karatay, ss. 365-374. 
44 1876 yılında dünyaya gelen Wilhelm Wied, 1913 yılında Avrupa‟nın güçlü ülkeleri tarafından Arnavutluk‟u yönetme-

si suretiyle seçilerek, bağımsız Arnavutluk Cumhuriyetine gönderilmiĢtir. Bu kararın Ġsmail Kemal hükümeti tarafın-
dan kabul edilmesinin ardından, Wilhelm Wied Arnavutluk‟un Prensi olarak ilan edilmiĢtir. 1914 yılında ülkede mey-
dana gelen iç karıĢıklıklar ve Avrupa‟daki siyasi durumlarının karıĢması sonucunda Venice‟ye giderek Arnavutluk‟u 
kendi deyimiyle terk etmek zorunda kalmıĢtır. Arnavutluk‟un baĢına Zogu‟nun Wied‟in görevi resmen 1925 yılında 
sona ermiĢtir.  

45 Aleksandre Popovic , Balkanlarda İslam, çev.Komisyon, Ġnsan Yay., Ġstanbul, 1995, s.22. 
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hâkim olmuĢ, fakat 1939 yılında Ġtalya‟nın iĢgali ardından ülkeyi terk ederek Arnavut-

luk‟un siyaset sahnesinden kendisini tamamen çekmiĢtir.
47

 

 Siyasi iktidar belirsizliği ve problemleri yanı sıra, henüz sınırları belirleme ve ko-

ruma altına alma konusunda dıĢ güçlerle sıkıntı yaĢayan Arnavutluk, Rusya‟da resmi bir hal 

alan ve artık dünyada yayılmayı kendine hedef koyan sosyalist ideoloji için kaçırılmaması 

gereken bir fırsat olarak görülmektedir. 1915 yılında Londra‟daki gizli konferansın etkisi, 

dıĢ güçlerinin sürekli Arnavutluk‟un sınırlarını belirleme konusundaki dolaylı veya açık 

müdahaleleri ve Balkanlarda yaĢayan Arnavut halkının yıllardır etrafındaki ülkeler tarafın-

dan zulüm görmesi, Arnavut siyasetçilerin, aydınların ve halkın da aynı Ģekilde özerklik 

konusunda çok hassas olmalarına sebebiyet vermiĢti. Bağımsız ve dıĢ müdahalesiz bir ülke 

hayalleriyle yanıp tutuĢan Arnavut halkının bu konudaki çabalarını gören BolĢevik Rus-

ya‟sı, Arnavutluk‟a kendi ideolojilerinin girmesi yolunun buradan geçmesi gerektiğini an-

ladıktan sonra planlı bir Ģekilde Arnavutların bu zaafını çok iyi kullanmayı baĢarmıĢtır. 

Böylelikle, 1917 yılında, Hasan Prishtina‟nın devrimsel pro-BolĢevik „‟Partizanikoja Rota‟‟ 

birliği kurulmuĢtur. Aynı zamanda, yurt dıĢı ve yurt içi Arnavut basınında pro-BolĢevik 

propagandasının yapıldığını ve Rusya‟daki devrimin olumlu mahiyet taĢıyan bir yapı olarak 

dile getirildiğini görmekteyiz. Ülkenin sınırları konusunda en büyük destekçisi olacağını 

dile getiren BolĢevik Rusya‟sı, propaganda yoluyla az sayıda insan tarafından umut ıĢığı 

olarak görülmesine rağmen hükümetin bu konudaki olumsuz tavrı daha geniĢ bir BolĢevik 

uzantısının yayılmasını önlemiĢtir. Bu tavrın en bariz örneklerinden birisi de 1924 yılında 

Rauf Fiço‟nun ABD CumhurbaĢkanı için mecliste saygı duruĢu yapılması talebinin ardın-

dan meclis üyelerince reddedilmesiydi.
48

 

 Ahmet Zogu hükümeti ile bu konuda uzlaĢamayacağını anlayan BolĢevik güçler, 

ülkede propagandasının yayılması için baĢta sosyalist devrimci ideolojisini kabul eden ve 

Ahmet Zogu yokluğunda geçici hükümet kuran Fan Noli ile iletiĢime geçmek gibi baĢka 

dolaylı yollara baĢvurur fakat tekrar hedeflenen baĢarıya ulaĢamaz. Ülkenin geleceğine ve 

sınırlar konusundaki sorunlarının çözülmesine odaklanan Fan Noli, ilk baĢta sosyalist dü-

                                                
47 Nurcan Özgür Baklacıoğlu, “Krallık Döneminde Arnavutluk‟‟, Balkanlar El Kitabı, ss.365-374.; GöktaĢ, Balkanların 

Anahtar Ülkesi Arnavutluk, s.5; Ali Özkan, Enver Hoxha Dönemi Arnavutluk, (Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2012, s.73. 

48 Arsida Velija, Arnavutluk Komünizm Dönemi ArĢiv Müdürü Agron Tufa ile mülakattan , 03.03.2017.; Kastriot 
Dërvishi, Levizja Komuniste në Vitet 1924- 1944 dhe Formimi i PKSH-së, 55 yayınevi, ss.3-19. 



 16 

Ģüncelerin ve tarım reformlarının ülke için olumlu sonuçlar doğuracağını savunur.Ancak, 

1924 yılında Ahmet Zogu‟nun tekrar ülkeye gelmesiyle Viyana‟ya gider ve birkaç yıl bo-

yunca yurt dıĢında kurulan Komünist gruplanmaların içerisinde bulunduktan ve faaliyetle-

rini gözlemledikten sonra, 1931 yılında Amerika‟ya gitme kararını alır. Orada birkaç yıl 

kaldıktan sonra, kendisi tamamıyla komünist düĢüncelerinden vazgeçtiğini beyan etmiĢtir.
49

 

 Bu yıllar içerisinde, Rusya‟nın Arnavutluk‟ta gizli operasyonlar düzenlemesi ve 

birlikler kurmasının yanı sıra, Avrupa ülkelerinde de aynı Ģekilde örgütlenmeler kurarak 

oradaki komünist gruplarını organize etmek suretiyle amacına yaklaĢtığını görmekteyiz. 

Böylece, 1928 yılında, Viyana‟da yaĢayıp komünist düĢüncelerini taĢıyan bütün Arnavut 

komünistleri bir araya getirerek Arnavutlar Komünist Grubu kurma giriĢiminde bulunurlar. 

Aynı Ģekilde, 1929 yılında Korça, Gjirokastra, Tiran ve Fier Ģehirlerinde bulunan bağımsız 

illegal komünist gruplanmalarından da bahsetmemiz mümkündür, lakin bu çabaların henüz 

resmi bir hal alması söz konusu bile değildi. Örneğin, Ali Kelmendi, bu gruplanmaları bir 

araya getirme konusunda en önde gelen isimlerden biri olarak 1936 yılında komünist dü-

Ģüncelerinden oldukça rahatsız ve bu konuda net tepkisi olan Ahmet Zogu hükümeti tara-

fından sürgün edilir.
50

 

Bütün engellere rağmen, aynı zaman dilimi içerisinde ülkedeki komünist birlikler 

birbirleriyle iletiĢime geçerek daha organize bir hal almaya baĢlarlar. YavaĢ yavaĢ komünist 

ideolojisini taĢıyan kitapların basılması ve yayılması, halkın ve gençlerin sistematik bir 

Ģekilde örgütlenmesi ve komünist örgütlenmelerin organize edilmesi gibi faaliyetler, atılan 

adımların en önemlilerindendir. Bir baĢka adım, komünist ideolojisini taĢıyan çok sayıda 

kiĢinin hükümet dairelerinde resmi görevler almalarıydı.  

Yıllar süren mücadeleden ve operasyonel bir biçimde atılan bütün adımlar sağlam 

bir altyapıyı oluĢturduktan sonra, ana yapının kurulması için Yugoslavya‟dan iki yetkili 

temsilci gönderilir; Miladın Popoviç ve Dushan Mugosha. Komünist yapılanmanın içeri-

sinde uzun yıllar faal bir rolde bulunan Popoviç ve Mugosha, gereken desteği toplamayı 

baĢarır ve Arnavutluk‟ta komünist birlikler oluĢturma konusunda baĢarı elde ederler. Aka-

binde, Enver Hoca sahneye çıkar. 

                                                
49 Dërvishi, Levizja Komuniste në Vitet 1924- 1944 dhe Formimi i PKSH-së, ss.3-19. 
50 Dërvishi, Levizja Komuniste në Vitet 1924- 1944 dhe Formimi i PKSH- së, ss. 3-19. 



 17 

 Çocukluğundan beri devrimci bir ruha sahip Enver Hoca, Fransız Lisesinde okudu-

ğu esnada Fransa‟daki Rönesans hareketleriyle alakalı öğrendiklerinden çok fazla etkilene-

rek
51

hayranı olduğu Avni Rustemi‟yle aynı düĢünce çizgisinde bulunduğunun farkına var-

mıĢtır. Birtakım okumalar ve ilmi çalıĢmalar neticesinde de, kendisi daha yoğun bir Ģekilde 

komünist düĢüncelere yönelerek 1927 yılında
52

‘’Puna’’ adlı Korça komünist grubunun ilk 

üyelerinden birisi olmuĢtur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Fransa‟ya gidip yüksek 

öğrenimini orada tamamlamıĢtır. Üniversite yılları esnasında Fransa‟daki Marksist- Leni-

nist örgütlenmelerine, toplantılarına ve seminerlerine çokça katılmıĢ ve bu komünist düĢün-

celerini tam anlamıyla orada benimsemiĢtir. Bazı Arnavut arkadaĢlarının yardımıyla, 1934 

yılında Belçika‟daki Arnavut Konsolosluğu‟nda katip olarak görevini baĢlamıĢtır, fakat 

Zogu‟nun müdahalesiyle görevden uzaklaĢtırılmıĢtır. 1937 yılında Arnavutluk‟a döndükten 

sonra Zogu hükümeti tarafından çok yoğun bir Ģekilde gözlemlendiği için rahat bir Ģekilde 

iĢ bulamamıĢtır. En sonunda 1937 yılında Fransız Lisesinde ücretli öğretmenliğe baĢlamıĢ 

ve düĢüncelerini daha yoğun bir Ģekilde yaymaya baĢladıktan sonra, Korça Komünist gru-

bunun kararıyla Tiran‟da görevlendirilmiĢtir. Enver Hoca, birkaç yıl süren yoğun çabaları 

neticesinde ülkedeki bütün komünist gruplarıyla uzlaĢmayı sağlamıĢ ve 1941 yılında, Yu-

goslavya‟dan gelen temsilci heyetinin denetimi altında
53

 ve kendisinin önderliğinde Arna-

vutluk Emek Partisi kurulmuĢtur. 

 Partinin kuruluĢunun ardından, yapılan toplantılar neticesinde Anti- FaĢist Arnavut-

luk‟un, demokratik bir hükümete dönüĢmesi gerektiğine karar verildikten sonra, 22 Ekim 

1944 yılında, 19 günlük bir askeri mücadeleden sonra, Enver Hoca ve takipçileri Ġtalya‟ya 

karĢı ülkeyi kurtaran birlikler olarak baĢkente girerek
54

 iktidara gelmiĢlerdir. 

2.2.2. Arnavutluk Emek Partisi’nin İktidar Yılları ve Temel Özellikleri 

20. yüzyılın baĢından itibaren Arnavutluk‟un komünist bir yapıya geçiĢ sürecinin 

baĢlaması, 1944 yılında, Arnavutluk Emek Partisi‟nin resmi bir Ģekilde iktidara gelmesiyle 

                                                
51 Anis Qafa, Arnavutluk’ta Resmi Politikaların Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985), (Yüksek Lisans Tezi) Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2012, s.19. 
52 Komünist grupların ilk kuruluĢ tarihleri kaynaklarda farklılık göstermektedir.  
53 Jelavich, Balkan Tarihi 20.Yüzyıl, s. 289.  
54 Daha geniĢ bilgi için bknz. Enver Hoxha 1908- 1989, Publication of the Institute of Marxist-Leninist Studies at the 

CC of the PLA, t.y..; Özkan, Enver Hoxha Dönemi Arnavutluk, ss. 65-71. 
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sonuçlanmıĢtır. 1950 yılında yapılan ilk anayasa değiĢikliğiyle, Komünist Partisi, 1928 ta-

rihli cumhuriyetten monarĢiye geçiĢi onaylayan anayasasını kaldırıp, Arnavutluk Halk 

Cumhuriyeti‟ni ilan ederek tekrar cumhuriyet yönetimine dönmüĢtür.
55

 Marksizm- Leni-

nizm‟in ideolojik ve örgütsel temeli üzerinde kurulan bu parti, çoğunluk iĢçi sınıfı grupları-

nın birleĢmesinden oluĢmuĢtur ve kesin bir biçimde ülkenin milli bağımsızlığını kazanma-

sını, aynı zamanda ülkenin yabancı ülkelere olan iktisadi bağımlılığına son verilmesini 

amaçladığını iddia etmiĢtir.  

 Siyasi, iktisadi ve ideolojik olmak üzere, devrim yolunda atılması gereken adımla-

rın temelinde, Engels ve Marks‟ın düĢüncelerini teoride bırakmayıp geliĢtirerek uygulama 

boyutuna dönüĢtüren Lenin ve dönemin Rusya‟sının bu konudaki baĢarısı yatmakta ve her 

açıdan Arnavutluk Emek Partisi tarafından rol model olarak alınmaktaydı. 19. Yüzyılın 

baĢında ideolojisini sistemleĢtiren Stalin, Arnavutluk Emek Partisi tarafından özgürlük, 

bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele veren tüm ezilmiĢ dünya halklarının 

lideri, ayrıca, Arnavut halkının sadık dostu olarak görülmüĢtür. Bu temeller üzerine siyasal 

ve ideolojik bir altyapıyı oluĢturduktan sonra, AEP daha somut adımlar atarak yoluna de-

vam etmiĢtir. Stalin‟in kalkınma modelinde olduğu gibi, yeni sistem, özel mülkiyeti yasak-

lamıĢ, tarım sektörünün kolektifleĢtirilmesiyle sosyalist kamu mülkiyetine geçiĢ yaparak 

yeni bir iktisadi yapı ve bununla beraber tek-tipleĢmiĢ, sınıf ayrımının olmadığı bir toplum 

oluĢturmayı hedeflemiĢti.
56

 Baskı ve terör yoluyla reformlarını uygulayan Enver Hoca, 

Josef Stalin‟den daha Stalinci sayılacak kadar ideolojilerine bağlı kalmıĢ
57

 ve yılların iler-

lemesiyle düĢünceleri daha Ģiddetli ve tehlikeli bir hal almıĢtır.  

Ġktidarın ilk yıllarında Alman ve Ġtalyan güçlerine karĢı savaĢan AEP, sonraki dö-

nemde ideolojisine ters düĢen bütün muhalefet yapılarını Milli KurtuluĢun düĢmanı olarak 

empoze ederek dolaylı yahut dolaysız bir biçimle tamamıyla yok etme yoluna gitmiĢtir. Bu 

tavrının, iç iliĢkilerde olduğu gibi, dıĢ ülkelerle olan iliĢkilere de yansıdığını görmekteyiz. 

                                                
55 Arnavutluk Cumhuriyeti 1950 yılı Anayasası , http://shtetiweb.org/2013/10/08/kushtetuta-e-republikes-popullore-te-

Shqipërise-1950/, (13.02.2018). 
56 Arnavutluk Emek Partisi 2, C.II, Bora Yayınları, Ġstanbul, 1975.; Baklacıoğlu, “Krallık Döneminde Arnavutluk”, 

s.377. 
57 Özkan, Enver Hoxha Dönemi Arnavutluk; Enver Hoca, Enver Hoca Stalin’i Anlatıyor, Ankara, 1988, ss. 5-6. 
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Buna binaen, Arnavutluk Emek Partisi‟nin iktidar yıllarını iki zaman dilimine ayırmamız 

mümkündür:
58

 

1944- 1978 yılları arası. Bu yıllar içerisinde henüz dıĢ dünyayla bağlantısını kopar-

mayan Arnavutluk Emek Partisi, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya ile çok yoğun diplomatik 

ve siyasi iliĢkiler içerisindeydi. Marksizm- Leninizm‟e ihanet eden KruĢçev revizyonistleri 

Komünist Partisi‟nin ve Sovyet devletinin baĢına geçtiklerinde, AEP Sovyetler Birliği‟yle 

olan her türlü alakayı keserek Marksist- Leninist düĢüncelerinden hiçbir Ģekilde taviz ver-

memiĢtir. 

1978- 1991 yılları arası. Bu yıllar içerisinde dıĢ dünyayla her türlü alakayı kesen 

Arnavutluk yalnızlık politikasına sarılıp, kendi kendine yeten, izole edilmiĢ bir ülke haline 

gelmiĢtir. AEP, Sovyetler Birliği‟yle alakayı kesmesinin ardından Yugoslavya ile de bağ-

lantısını koparmıĢtır. 1978 yılının Genel Topluluklar konuĢmasında Enver Hoca, Yugos-

lavya ile alakalı konuĢurken Arnavutluk için bir tehdit unsuru oluĢturduğunu dile getirerek 

bu ayrıĢmaya vurgu yapmıĢtır.
59

 

Bir baĢka değinilmesi gereken önemli husus, AEP iktidar yılları içerisinde Arnavut-

luk‟un dünyada ilk ve tek ülke olmak üzere anayasal olarak ülkenin resmi din yerine ateiz-

mi ilan etmesiydi. 1967 anayasası yapılanmasıyla, 37 madde Arnavutluk Halk Cumhuriye-

ti‟nin hiçbir dini resmen kabul etmediğini veonun yerine güçlü bir Ģekilde ateizmi destekle-

diği düĢüncesini net ifadelerle açıklamıĢtır.
60

 Bir yıl sonra, 10 Temmuz 1968 tarihinde, 

ĠĢkodra‟da dünyanın ilk ateist müzesi açılmıĢtır. Ġktidara gelmesinin ilk yıllarında dinlere 

karĢı henüz net bir tavır belirlemeyen AEP, aĢamalı bir Ģekilde propaganda yoluyla onları 

ve yapılarını yok etme yoluna doğru gitmeye baĢlamıĢ ve neticesinde bunu anayasayla da 

desteklemiĢtir.
61

 

Enver Hoca‟nın her türlü özgürlüğü kısıtlayan, devleti çelik bir koza içinde tutarak 

yeryüzünün bütün ülkeleriyle iliĢkisini kesen yönetimi belli baĢlı yoksulluk ve geri kalmıĢ-

lık nedeni olarak görülmüĢtür. Bazı Balkan diktatörleri yaĢlanınca daha yumuĢak bir tavır 

                                                
58 Qafa, Arnavutluk’ta Resmi Politikalarının Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985), s.22. 
59 Enver Hoxha,  Albania is Forging Ahead Confidently and Unafraid, 8 Nentori Yayınevi, Tiran, 1978. 
60 Arnavutluk Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası, Madde 37, http://shtetiweb.org/2013/10/08/kushtetuta-e-republikes-

socialiste-te-Shqipërise-1976/, (13.02.2018). 
61 Azem Qazimi , Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, Tiran: West Print, 2012, s.112.; Arsida Velija, Arnavutluk 

Komünizm Dönemi ArĢiv Müdürü Agron Tufa ile mülakattan, 03.03.2017. 

http://shtetiweb.org/2013/10/08/kushtetuta-e-republikes-socialiste-te-shqiperise-1976/
http://shtetiweb.org/2013/10/08/kushtetuta-e-republikes-socialiste-te-shqiperise-1976/
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alırken, Enver Hoca‟nın onların aksine daha radikal ve daha paranoyak olduğu apaçıktır.
62

 

Enver Hoca‟nın önderliğinde, Arnavutluk Emek Partisi, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı 

gibi, sosyalist düĢüncelerine harfiyen sadık kalarak apayrı bir model oluĢturmayı baĢarmıĢ-

tır. KarĢı çıkan bütün düĢmanlarını yok etmek için her türlü yola baĢvuran komünist rejim, 

50 yıl boyunca ülkeyi her açıdan uçuruma sürükleyen bir sistem kurarak, toplumsal bir 

travmaya kendi imzasını atmıĢtır.  

 1985 yılında, Enver Hoca‟nın ölümü üzerinde, Ramiz Alia devletin baĢkanı olur ve 

1985- 1989 yıllar arası ekonomik açıdan zor Ģartlarda geçerken siyasi açısından sakin ge-

çer.
63

  Aralık 1990'da yeni siyasi partilerin kurulmasına izin verilerek Arnavutluk Emek 

Partisi'nin tekeli sona erer ve demokratik sisteme geçiĢ yapılır.
64

 Bu noktadan sonra, karan-

lık bir dönem geçmiĢte bırakılmıĢ gibi görünse de, ülke, komünist dönemin siyasi, ekono-

mik ve sosyal sancılarını en çok hissedeceği bir döneme girmiĢ bulunmaktadır.  

 

2.3. Komünizm Sonrası Dönem 

1990 yılında, çok partili sisteme geçen Arnavutluk demokratikleĢmeye yüz tutmuĢ-

tur. Anayasal olarak yeni sisteme geçiĢ 1991 yılının anayasa değiĢikliğiyle olmuĢtur. Bu 

anayasasının ilk maddesine göre, Arnavutluk Cumhuriyeti parlamenter bir sistemle yöneti-

len çoğulcu ve demokratik bir ülkedir.
65

 Aynı anayasa aracılığıyla, ülkenin bütün vatandaĢ-

larına yeniden özel mülkiyet hakkı tanınır
66

 ve yurt dıĢına çıkma, yurt dıĢıyla iliĢkiler ve 

bağlantılar kurma yasağı gibi
67

 din yasağı da kaldırılır.
68

 

 1990 yılı baĢlarında, Ramiz Alia Arnavutluk‟un dıĢa açılması gerektiğini belirleyip 

üzerine yoğunlaĢarak demokratikleĢme sürecini hızlandırmaya çalıĢır. 28 Eylül 1990 tari-

hinde, ilk defa BirleĢmiĢ Milletler toplantısına katılarak konuĢma yaptıktan bir ay sonra, 

                                                
62 Daha geniĢ bilgi için bknz. Özkan, Enver Hoxha Dönemi Arnavutluk. 
63 Tayfun Atmaca, „‟Demokrasi Döneminde Arnavutluk‟‟, Balkanlar El Kitabı, C.2, Editörler: Bilgehan Atsız Gökdağ, 

Osman Karatay, s.385. 
64 Baklacıoğlu, „‟Krallık Döneminde Arnavutluk‟‟, s.383. 
65 Arnavutluk Cumhuriyeti 1991 Anayasası,  http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991/, 

(01.12.2017). 
66 Arnavutluk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, Madde 10, 14,  http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-

kushtetuese-1991, (02.12.2017). 
67 Arnavutluk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, Madde 9,  http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-

1991, (02.12.2017). 
68 Arnavutluk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, Madde 7,  http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-

1991, (02.12.2017). 

http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
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Arnavutluk hava sahasının uluslararasına açıldığını açıklamıĢtır. Neredeyse yarım asır bo-

yunca izole hayatı yaĢayan Arnavut halkı, ülkedeki ekonomik, siyasal ve sosyal krizden 

kurtuluĢ yolu olarak Avrupa ülkelerine yahut ABD‟ye göç etmeyi seçmiĢtir.  Ġtalya‟ya de-

niz yolu yakınlığından dolayı, oraya giden kiĢilerin sayısı çok fazla olmuĢtur.
69

 Örneğin, 

1991 yılının Mart ayının sadece ilk haftasında 20 bine yakın kiĢi Ġtalya‟da Brindisi limanına 

sığınmaya çalıĢmıĢ fakat yoğunluğu nedeniyle kabul edilmeyip geri gönderilmeye çalıĢıl-

mıĢtı. Bu duruma karĢı hazırlıksız yakalanan Ġtalya‟yla beraber, diğer Avrupa ülkeleri de 

büyük ĢaĢkınlığa uğramıĢlardır.
70

 

 1991 yılında, ilk demokratik seçimleri % 65 oy çoğunluğuyla Arnavutluk ĠĢçi Partisi 

kazanmıĢ ve Ramiz Alia komünizmden sonra ülkenin ilk CumhurbaĢkanı olarak göreve baĢ-

lamıĢtır. Henüz kendine gereken desteği toplayamayan Demokratik Parti, Arnavutluk‟un si-

yaset sahnesine ancak bir yıl sonra, 1992 yılında yapılan erken seçimlerle damgasını vuracak-

tır. Seçim kampanyasını ülkedeki ekonomik sorunların demokratik yöntemlerle çözümlenme-

sine odaklayan Demokratik Parti, Sali Berisha önderliğinde ve ABD‟nin de desteğiyle halkın 

güvenini kazanarak % 62‟lik bir oy çoğunluğuyla iktidara gelmiĢtir.
71

 

 Ekonomik bir kargaĢanın mirasçısı olarak Berisha, ülkeyipost-komünist krizden çı-

karmak için verdiği sözlerini tutmakta güçlük çekmiĢtir ve ülkedeki durumların kötüye 

doğru gitmesi daha büyük kargaĢaya yol açmıĢtır. Yurt dıĢına göç dalgaları, uluslararası 

yaptırımlar ihlal edilerek kurulan bankerlik Ģirketleri, ülkedeki faiz ve enflasyon, yolsuzluk, 

yüksek oran iĢsizlik, partiler arasında çatıĢmalar ve devlet tarafından yasal olmayan yollara 

baĢvurulması ülkeyi tekrar erken seçime götürmüĢtür. 1997 yılında Sali Berisha, devlet 

baĢkanlığını Recep Mejdani‟ye bırakmıĢtır. 2004 yılında tekrar Berisha, dört yıllık baĢba-

kanlık seçimlerinin kazanarak, 2009 yılına kadar BaĢbakanlık koltuğuna oturmuĢtur. 2009 

yılından itibaren ülkenin yönetimi genel seçimler sonucunda muhalefetteki Arnavutluk 

Sosyalist Partisi‟ne geçmiĢtir.
72

 

 

                                                
69 Jery Laber, „‟Sloutching Toward Democracy‟‟, The New York Review, January 14, 1993, s. 29. 
70 Atmaca, „‟Demokrasi Döneminde Arnavutluk‟‟, s.389. 
71 GöktaĢ, Balkanların Anahtar Ülkesi Arnavutluk, ss.33-40; Sokol Brahaj, Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci ve 

Avrupa Birliği’nin Yapıcı Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir, 
2009, s.32. 

72 Atmaca, „‟Demokrasi Döneminde Arnavutluk‟‟, s.394.; Brahaj, Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci ve Avrupa 
Birliği’nin Yapıcı Etkileri, ss.30-44. 
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3. DİNİ YAPI 

3.1 Komünizm Öncesi Dönem ve Dinler 

Ġliryalıların döneminden itibaren çeĢitli iĢgale uğramaları sebebiyle Arnavutların 

geçmiĢinde uzun süreli hakim tek bir dinin köklerini bulmaya çalıĢmak oldukça zordur. 

Ġliryalıların ortaya çıkıĢlarının ilk yıllarına ait tarihi verilere göre doğaüstü varlıklara ve 

tanrılara
73

 inandıkları kaydedilmiĢtir. Ġlk dönemlerden kalma piramit Ģeklindeki mezarlık-

larla beraber, Gegaların yemin ederken gök hakkı için, su hakkı için gibi varlıklar yahut 

nimetler üzerine yemin etmeleri ve bunlara benzer örf ve adetlerde varlığını belli eden un-

surları da bu inançlarının bir uzantısı olarak değerlendirmemiz mümkündür.
74

 Arnavut top-

raklarında sonraki dönemlerde, çoğunluk itibariyle Roma, Bizans Ġmparatorluğu ve diğer 

iĢgaller neticesinde, Arnavutların Hıristiyanlığa yöneldiklerini görmekteyiz. Akabinde, 

Osmanlı Devleti‟nin gelmesiyle belirli bölgeler hariç, toplu bir Ģekilde Ġslam‟a girmeleri 

kaydedilmektedir.
75

 Doğaüstü varlıklara inanmakla baĢlayan bu dini süreç, farklı ülkelerle 

iletiĢim sonucunda onların dini yapılarından etkilenerek değiĢimlere uğramıĢtır ve ülkenin 

bağımsızlığına kadar bu değiĢimler bariz bir Ģekilde varlığını göstermiĢtir.  

Arnavut halkın 1912 yılındaki dini dağılımı %70 Müslüman, %20 Ortodoks ve %10 

Katolik olmasına rağmen
76

, bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından, Arnavut aydınları 

dini yapılarını da aynı Ģekilde bağımsız, sadece Arnavutluk‟a bağlı birer milli-dini yapıya 

dönüĢtürme çabası içine girmiĢlerdir. Onların bu mücadelesini 1921 yılında Arnavutluk 

Müslüman Cemiyeti‟nin Ġstanbul‟daki ana yapıdan ayrılması ve 1922 yılında BektâĢi ve 

Ortodoks cemiyetlerinin de aynı Ģekilde bu konuyla alakalı benzer kararları takip etmiĢtir.
77

 

Görüldüğü üzere, Arnavutluk‟ta dört dini topluluktan söz etmemiz mümkündür: 

Müslüman, Katolik ve Ortodoks ve BektâĢi. Müslüman yüzdelik, Sünniler ve BektâĢiler 

                                                
73 Stefanaq Pollo, Në Gjurmë të Historisë Shqiptare, Toena Yay., Tiran, 2003, s.25. 
74 Külçe, Osmanlı Tarihinde Arnavutlar, s.17. 
75 Skender Riza, „‟Ġslamizimi i Popullit Shqiptar‟‟, Rreth Përhapjes së İslamit ndër Shqiptarët, Drita Yayınevi, ĠĢkodra, 

1997, s.131. 
76 Lino Sciarra, Ahmed Raif, „‟L‟Ġslam in Albania‟‟, Oriente Moderno, Nuova serie, Anno 15 (76), Numero speciale. 

Problematiche islamiche in area balcanica: Albania, Bulgaria, Romania (progetto strategic CNR su «il sistema 
mediterraneo») (1996), Published by Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, s.2. 

77 Ali Basha, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, Tiran, 2000, s.139. 

https://www.jstor.org/publisher/ipocan
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olmak üzere iki topluluktan meydana gelmekte olup her bir topluluk özel temsilcileri ile 

temsil edilmekteydi.
78

 

Ahmet Zogu‟nun baĢbakan olduğu bu dönem içerisinde, 1922 tarihli Dini Kurumlar 

ile ilgili Anayasa Maddesi açıklamasına göre: 

Madde 92 

Bütün dinler aynı seviyede eşittirler ve toplumun ahlakını riske atmadıkları sürece 

devlet tarafından koruma altına alınmıştır. 

Madde 93 

Ülkede her birey, istediği dine mensup olma hürriyetine sahiptir. 

Bütün dinler tek bir ana dini yapıya bağlıdırlar; Müslümanlar baş-Müftü, Katolikler 

Kardinal, Bektâşiler Dede, Ortodokslar da baş-Patrik’e. Bu toplulukların, yurt dışında 

bulunan mevcut koordinasyonlar ile iletişimleri sadece manevi ve dogmatik olmak üzere 

sınırlandırılmıştır. Bu sınırları ihlal etmeden yapılan her türlü iletişim konusunda bütün 

dini yapılar özgürdür.
79

 

 Bu maddeleri Zogu döneminde, çok eĢlilik ve kadınların örtünmesi, peçe yasağı gi-

bi kararlar takip etmiĢtir.
80

 Her ne kadar dine yaklaĢımı konusunda Zogu hükümeti olumlu 

bir tavır göstermeye çalıĢmıĢsa da, „bağımsızlık‟ yahut „milliyetçilik‟ kılıfıyla yapılan bir-

takım reformların arkasında dıĢ müdahalelerin olması muhtemeldir.  

 Aynı dönem içerisinde, 1929 yılında yayınlanan bir kararnameye göre Arnavut-

luk‟ta bütün dinlerin özel statüsü tanınır ve hepsinin birer milli yapı olarak dıĢarıdaki yapı-

larla inanç konuları dıĢında her türlü alakayı kesmeleri gerekir.
81

 Mevcut döneme ait, 1927 

yılının istatistiklerinde Müslümanlar % 67.5, Katolikler % 10.6 ve Ortodokslar % 21.7 ora-

nındadır.
82

 

 1939- 1944 yılları arasında, Ġtalya‟nın ülkede hakim bulunduğu dönemde dini açı-

dan halkın dini yapılar etrafında çok fazla örgütlendiği görülmez. Bu dönem içerisinde, 

                                                
78 Popovic, Balkanlarda İslam, s.19. 
79 Ligja Permbi Komunitetet Fetare, A.Q.Sh: Fond 246 , viti 1922 , dosja 79 , http://kshk.gov.al/, (03.01.2018). 
80 Popovic, Balkanlarda İslam, s.23. 
81 Lino Sciarra, Ahmed Raif, “L‟Ġslam In Albanıa”, Oriente Moderno, c. 15 (76), (1996), ss. 1–77, 

http://www.jstor.org/stable/25817458, (14.02.2018). 
82 https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Demografia_e_Shqip%C3%ABris%C3%AB, (20.03.2018). 

http://kshk.gov.al/
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https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Demografia_e_Shqip%C3%ABris%C3%AB
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genel itibariyle herkesin ekonomik, siyasi, ideolojik ve bölgesel bağlamda harekete geçtiği-

ni görmekteyiz.
83

 

 AĢağıdaki bölümlerde, sırasıyla, Ġslam, Hıristiyanlık ve diğer dinler olmak üzere, 

komünizm öncesi dönemi ele alıp, tarih süreci içerisinde geliĢme aĢamalarından bahsederek 

kısa bilgi vermeye çalıĢacağız. Müslümanlar Sünni ile BektâĢi olmak üzere, Hıristiyanlar 

ise Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayrılarak ele alınmıĢtır.  

3.1.1. İslam 

3.1.1.1.Sünnilik 

Bazı kaynaklara göre, Arnavutların Ġslam dini ile ilk karĢılaĢması Osmanlı‟nın ön-

cesine dayanır. Ġslam davetçilerinin ve aynı Ģekilde Müslüman tüccarların, Endülüs‟ten 

Sicilya‟ya, oradan da Arnavutluk‟a geçerek bu halkın Ġslam dinini tanımalarına vesile ol-

duklarını belirten kanıtların mevcudiyetiyle beraber
84

,bu etkileĢimin 11. yüzyıla kadar 

uzadığı düĢünülmektedir. Bir baĢka görüĢe göre, Ġslam‟ın ilk defa Arnavutluk topraklarına 

girmesi Osmanlı döneminden önce, 11. Yüzyılda Sarı Saltuk‟un bölgeye gelmesiyle olmuĢ-

tur.
85

 Lakin Ģunu belirtmek gerekmektedir ki bu dönem içerisinde etkileĢim olmuĢsa da, 

Arnavutların Ġslam dinine toplu bir Ģekilde geçiĢi Osmanlı Devleti‟nin Arnavut topraklarını 

fethetmesiyle olmuĢtur. Bu görüĢün destekçisi olarak, Aleksandre Popoviç : 

Arnavut halkının en büyük dini grubu olan Müslümanlar, Ġslam‟a ilk ihtida-

ları XIV. yüzyılın sonlarında izlendi. Ġskender Bey‟in ölümüyle gittikçe ar-

tan Müslümanların sayısı, toplu olarak Ġslam‟a geçiĢ, XVII ve XVIII. yüz-

yıllarda öncelikle ekonomik, sonra da sosyal sebeplerle meydana geldi
86

 

diyerek, Arnavutların Ġslam Dini ile karĢılaĢması konusunda, üstelik, Osmanlı dö-

neminden önce hiçbir ize dahi rastlanmadığını ve ilk etkileĢimlerin Osmanlı dönemine ait 

olduğunu belirtir. Bu etkileĢimin neticesinde, halkın çoğu gönüllü bir biçimde, yahut dev-

Ģirme
87

 usulü üzerinden Ġslam‟a girmeyi seçmiĢtir.
88

 Osmanlı Devlet‟inin, bu bölgede doğ-

                                                
83 Lino Sciarra, Ahmed Raif, “L‟Ġslam In Albanıa”, ss. 1–77, (14.02.2018). 
84 Ali Musa Basha, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, Biblioteka Ġslame, Tiran, 2000, s. 35. 
85 Lino Sciarra, Ahmed Raif, “L‟Ġslam In Albanıa”, s.2. 
86 Popovic, Balkanlarda İslam, s.17 
87 Arnavut feodal ailelerinin çocukları saraya gönderilerek birer Müslüman- Osmanlı devlet adamı yetiĢtirilip ileride 

babalarının tasarrufundaki topraklarını devralmak üzere ülkelerine geri gönderiliyorlardı. Daha önceki Ġslâm devletle-
rinde görülmeyen bu usulün Çelebi Mehmed zamanında (1413-1421) uygulandığı, ancak oğlu II. Murad devrinde 
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rudan ĠslamlaĢtırma siyaseti izlemediği görülmektedir.
90

 Bunun en bariz göstergelerinden 

biri, feodal kiĢilerin kadroya alınmasında Müslüman olma koĢulunun aranmamasıydı; aksi-

ne, kendi dinlerini istedikleri gibi yaĢamalarına müsaade edilmiĢtir.
91

 Ġslam‟a girmeyi ön-

gören Hıristiyanlar çoğu zaman ekonomik refahlarını düĢünerek kabul etmiĢlerdir. EĢleri 

Müslüman olup, çocuklarını Müslüman gibi yetiĢtiren
92

  yahut Hıristiyan olup Ġslam‟a gi-

ren ve iki dini de aynı zamanda yaĢayan kiĢilerin sayısı da göz ardı edilir gibi değildir.
93

 

Yine de, genel itibariyle denilebilir ki Arnavutların çoğu Ġslam‟ı kabul etmiĢlerdir ve sade-

ce belli bölgeler; Mirdita, Dukagjin ve Malesia e Madhe
94

 gibi, tam anlamıyla Hıristiyan 

olarak yaĢamlarını devam etmiĢlerdir. Osmanlı Devleti‟ne karĢı isyanların çoğu bu bölge-

lerde gerçekleĢmiĢtir.  

Bu toplu geçiĢin ekonomik sebepleri yanı sıra, Arnavutlar arasında din istikrarsızlı-

ğı, XII. Yüzyılda Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki mücadeleyi ve halkın Katolik ve 

Sırp yöneticilerin zulmüne maruz kalmalarını da eklememiz mümkündür. Bu zulümden 

yorulan halk Ġslam dinine hızlı bir Ģekilde sarılmayı seçmiĢtir.  

Arnavutların ve genel olarak bütün Balkanların Ġslam‟a geçiĢini sağlayan bir baĢka 

kolaylaĢtırıcı faktör Osmanlı dönemi öncesinde bölgede yayılan Bogomilizm
95

  ve onun mis-

tik yapısı ile seyyah derviĢlerin
96

 etkinliğidir. Bogomilizmin yapısı itibariyle tasavvufa olan 

yakınlığı ve tasavvufun insanlar arasında fark gözetmeksizin birleĢtirici yapısının Ġslam‟ın 

insanlar tarafından daha kolay bir biçimde kabullenilmesini sağladığını söyleyebiliriz.
97

 

                                                                                                                                               
(1421-1451) kanunlaĢtığı anlaĢılmaktadır. Bununla alakalı daha ayrıntılı bilgi için bknz. Abdülkadir Özcan, „‟DevĢir-
me‟‟, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. IX, T.D.V. Yayınları, Ġstanbul, 1994.; Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçulu-
ğu’nun Gelişimi, s.67. 

88 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.67. 
90 “Balkanlar‟da farklı halkaların, dillerin ve dinlerin varlığı Osmanlı Devleti‟nin ĠslamlaĢtırma yahut TürkleĢtirme gibi 

bir politika takip etmediğinin en açık göstergesidir. Aksi takdirde, Bulgar, Yunan ya da diğer dillerin ve dinlerin halen 
mevcut olması açıklanamazdı.” ; Basha, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, s.47. 

91 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.65. 
92 Skendi Stavro, The Albanian National Awakening, Princeton University Press, New Jersey, 1767, s. 8. 
93 Sciarra Lino, Ahmed Raıf. “L‟Ġslam In Albanıa”, ss. 1–77, http://www.jstor.org/stable/25817458, (23.01.2018). 
94 Arnavutça dilindeki orijinal isimleri yazıldığı Ģeklindedir.  
95 Bogomilizmin Balkanlarda yayılıĢı ve Arnavutların Ġslam‟a geçiĢ sürecini hızlandırmasındaki etkisiyle alakalı daha 

geniĢ bilgi için bknz. Nurullah KoltaĢ, “Balkanlar‟da Tasavvufun YayılıĢını Hızlandıran Etkenler: Reaksiyoner Bir 
Tavır Olarak Bogomilizm,” Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Milletlerarası TartıĢmalı Ġlmi 
Toplantı, 07-09 Mayıs 2014, Ġstanbul, 2014. 

96 Seyyah derviĢlerin ve davetçi grupların faaliyetleriyle ilgili daha geniĢ bilgi için bknz. Ali Basha, „‟Disa nga Rruget e 
Depertimit te Kultures Ġslame‟‟, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, Tiran, 2000, ss.35-45. 

97 Said, Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler (1878- 1912), Gece Kitaplığı,Ankara, 2016, s.31.; „‟Bulgarlar-
dan bir kısım halkı Bogomili mezhebindendi. Bu mezhep taraftarları Ġslam‟ı kabul etmede zorluk çekmediler‟‟, Külçe, 
Osmanlı Tarihinde Arnavutlar, s.75. 

http://www.jstor.org/stable/25817458
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 Osmanlı döneminde halkın çoğu Ġslam‟ı kabul etmelerine karĢın, belirli bölgelerde 

kendi inançlarından vazgeçmeyi öngöremeyip Osmanlı hakimiyetini kabul etmeyen halk 

göç yolunu tercih etmiĢtir. Örneğin, Dukagjin, Muzaka ve Aranit kabileleri Ġtalya‟ya göç 

etmiĢlerdir ve Sicilya bölgesine yerleĢerek kendilerini Arberesh olarak adlandırmıĢlardır. 

Ġlk 18. asrın ortasında giden bu gruplar yılların geçmesiyle toplu bir Ģekilde Katolik 

Kilisesi‟ne bağlanmıĢlardır.
98

 Ülkede kalmayı seçenler ise, Osmanlı hâkimiyeti altında öz-

gür bir Ģekilde dinlerini yaĢamıĢlardır. Devlet tarafından ĠĢkodra‟da papaz okulunun yaptı-

rılması (1856- 1857)
99

, Fier‟de Ortodoks kız okulunun geniĢletilerek yeniden yaptırılması 

(1903)
100

, ĠĢkodra, Shllak, Mirdita ve Zadrima kiliseleri için getirilen çanların takılması 

(1900)
101

 gibi uygulamalar Osmanlı Devleti‟nin bu husustaki tavrını açıklayan bariz örnek-

lerden birkaçıdır. 

1912 yılından itibaren, bağımsızlıkla beraber Arnavut Müslümanların diyaneti organize 

etme çabaları baĢlamıĢtır. Bu görev, 1913 yılında Senato baĢkanı olan Arnavutluk baĢ Müftüsü 

Vehbi Dibra‟ya verilmiĢtir, fakat çabalarına rağmen böyle bir yapılanmanın inĢası Prens Vidi 

hükümeti tarafından onaylanmamıĢtır. Yoğun çalıĢmalar ve ısrar neticesinde, 1916 yılında, 

ĠĢkodra‟da, Ġstanbul‟daki ġeyhülislâm‟a bağlı Yüksek ġeriat Konseyi kurulmuĢtur. Ahmet 

Zogu, o dönem ülkenin ĠçiĢleri Bakanı olarak Konseyin kurulmasını kabul etmiĢtir.
102

 

Öyle görülmektedir ki ülkenin bağımsızlığına kavuĢmasının ardından, Arnavutluk 

Müslümanları, dini kurumlarla ilgili alanlarda da bağımsızlık mücadelesi içerisine girmiĢ-

lerdir. Bu çabanın bir neticesi olarak, 1921 yılında, Milli Müslüman Arnavutlar Cemiyeti 

bir bildiri ile Ġstanbul‟daki ġeyhülislâm‟dan ayrılacaklarını ilan etmiĢlerdir. Bu bildiri, 1923 

yılında gerçekleĢen ilk Müslüman Kongre‟nin getireceği resmi ayrılığın ilk adımıydı. Aka-

binde, CumhurbaĢkanlığına dilekçe gönderilerek, ilk Müslüman Kongre‟nin toplanması 

için izin istenmiĢtir. Bu adımı, olumlu karĢılayan dönemin BaĢbakanı Ahmet Zogu, kong-

reye bizzat katılarak desteğini esirgemeyeceğini bildirmiĢtir. Bu hususta Ģunu belirtmekte 

fayda var ki, Ġstanbul‟daki ġeyhülislâm‟dan resmen ayrılıĢın temel nedeni Arnavutların ilk 

                                                
98 Stavro, The Albanian National Awakening, s. 6. 
99 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, Shqipëria ne Dokumentet Arkivale Osmane , s.209. 
100 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, Shqipëria ne Dokumentet Arkivale Osmane, s. 341. 
101 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, Shqipëria ne Dokumentet Arkivale Osmane, s.401. 
102 Luan Afmataj, Arnavutluk Bektâşiliği, Başlangıcı, Gelişmesi ve Şimdiki Durumu, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2009, s.34. 
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olarak milli-dini bir yapının etrafında toplanmaya çalıĢmalarıydı. 1922 yılında, ġeyhülis-

lâm‟ın Arnavutluk BaĢ Müftüsü Vehbi Dibra‟ya  gelen tebrik mektubunun ardından 

‘‘Elbasani’’ gazetesinde yayınlanan bir  yazıyla,  Arnavut Müslüman Topluluğu Halife‟ye 

Ģükranlarını sunarak ayrılmanın tamamıyla milli sebepler üzerine meydana geldiğini ve 

aynı Ģekilde Müslüman Topluluğu‟nun her zaman Halife‟ye karĢı olan her türlü tuzağa me-

safeli durduğunu/ duracaklarını ve Halifeliğin güçlenmesi için hep güzel dileklerde
103

 bulu-

nacaklarını açıkça belirtmiĢtir.
104

 

1929 yılında, Tiran‟da yapılan ikinci Kongrede, Arnavut Müslümanları bir araya ge-

lerek Topluluğun resmi yönetmenliğini yayınlayarak yasal bir statü kazanmıĢlardır.
105

  Ül-

kenin mevcut anayasasının buna müsaade etmesiyle beraber BaĢbakan Ahmet Zogu, milli-

dini yapıları kurmanın güçlü bir taraftarı olarak Milli Müslüman Topluluğu‟nun kuruluĢunu 

destekleyerek, Müslüman Topluluğu‟nun ve Müslüman aydınlarının ülkenin geleceği konu-

sunda çok ciddi katkılarda bulunduklarını dile getirmiĢ, kendilerinin bu bağlamda ne denli 

önemli olduklarını vurgulamıĢtır.
106

 Devlet- din iliĢkisinde Ahmet Zogu‟nun hükümeti bütün 

dinlere karĢı eĢit mesafede duruyor gibi görünse de, yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği 

gibi, çok eĢlilik, kadınların örtünmesi ve ona benzer Ġslami kurallarının yürürlükten kalkması, 

dini yapılara verilen bütçenin azaltılması yahut bütün taĢra medreselerinin kapatılıp Tiran‟da 

bulunan tek bir merkez medresede toplanması gibi uygulamalar onun iktidar dönemine ait 

olduğu bilinmektedir.
107

 Bu ve benzer adımların uygulanması, Ahmet Zogu hükümetinin çok 

net olmasa da, hangi çizgide olduğunu anlayabilmemiz için oldukça açıklayıcıdır.  

3.1.1.2. Bektâşilik 

Arnavutluk‟ta Müslümanların iki ana gruptan oluĢtuğunu söylemiĢtik: Sünni Müs-

lümanlar ve BektâĢiler. Bu iki grubu, aralarında herhangi bir dinsel çatıĢmanın olmamasıyla 

beraber, tamamıyla farklı siyasal ve tarihsel koĢulların belirlediği bir ayrım olarak değer-

lendirmemiz mümkündür.
108

 

                                                
103 Orijinal metinde „‟Duada bulunacağız‟‟ ifadesi kullanılmaktadır. 
104 Ali Basha, „„Kongresi i Parë i Muslimanëve Shqiptarë‟‟, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve,Tiran, 2000, ss.119-139. 
104 Basha, „„Kongresi i Parë i Muslimanëve Shqiptarë‟‟, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, ss.119-139. 
105 Popovic, Balkanlarda İslam, s.27. 
106 Basha, „„Kongresi i Parë i Muslimanëve Shqiptarë‟‟, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, s.119-139 
107 Popovic, Balkanlarda İslam,  s.23. 
108 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.75. 
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Genel olarak Arnavutluk‟un BektâĢilikle tanıĢmasına dair net bir bilgi vermek ol-

dukça güçtür lakin, tekke bazında ilk yerleĢimlerin II.Mahmut döneminde baĢladığı bilin-

mektedir.
109

 Osmanlı Devletine itaat etmeyip, kendi devletini kurma hayalini kuran Yanya 

Valisi Tepedelenli Ali PaĢa Yeniçeri Ocağından kaçıp Arnavutluk‟a sığınan BektâĢileri 

himaye altında alarak,  Osmanlı Devletine karĢı kullanacak biçimde örgütlemesini planla-

mıĢtır. Böylelikle, ilk dönemde Arnavutluk‟un kuzey bölgesinde rahatlıkla yayılmıĢlardır. 

Olayların seyrinde Osmanlı‟ya karĢı muhalefet kurmuĢlar ve bununla bağlantılı olarak Ar-

navutluk Milli hareketlerinde de faal bir rol almıĢlardır.
110

 Merkez, 1912 yılından önce 

Kalkandelen tekkesi iken, daha sonra Elbasan tekkesi olmuĢtur. Bağımsızlık hareketinin bir 

devamı niteliğinde, 1920 yılından beri Türkiye‟deki BektâĢilerle iliĢkilerini kesmeye çalı-

Ģan Arnavutluk BektâĢileri, 1922 yılında ilk kongrelerinde Arnavutluk BektâĢiliğinin muh-

tariyetini ilan etmiĢlerdir. 1920‟li yıllarda, BektâĢilerin Arnavutluk‟ta 43 tekkesi bulunduğu 

ve özellikle bunların Berat, Tiran ve Elbasan‟da yoğunlaĢtığı belirtilmektedir. 

1929 yılında ruhani muhtariyet kazandıktan sonra tarikat teĢkilatı Tiran‟da bulunan 

„‟Büyük Dede‟‟ (Kryegjysh), Gjirokastër, Frashëri, Priehtë, Korça ve Elbasan olmak üzere 

bunun altında bulunan beĢ dededen, çeĢitli babalardan, derviĢlerden, muhiplerden ve en son 

olarak aĢıklardan meydana gelmekteydi.
111

 Aynı Ģekilde, artık halk arasında yaygınlaĢmıĢ 

BektâĢilik, faaliyetlerine yoğun bir Ģekilde komünizm dönemine kadar devam etmiĢtir.  

3.1.2. Hıristiyanlık 

3.1.2.1. Katolik Kilisesi 

Hıristiyanlığın Arnavut topraklarına ilk giriĢi ile alakalı iki temel görüĢ vardır. Bi-

rinci görüĢ, Arnavutların ilk defa Hıristiyanlıkla karĢılaĢmalarının daha birinci asırda vuku 

bulduğunu savunan görüĢtür. Bazı Hıristiyan kaynaklarına göre, 1. asırda, 53-58 yılları ara-

sında, bizzat Aziz Pavlus‟un üçüncü seyahatinde Roma‟ya giderken Dyrrachium (Durrës) 

Ģehrinden geçtiği, yoldaĢlarıyla beraber burada Hıristiyanlığı yaymaya baĢladıkları ve 58 

                                                
109  Avni Lala, Arnavutluk’ta Bektâşi İnanç ve Ritüellerinin Sosyolojik Analizi, (Doktora Tezi,) Uludağ Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2015, s.71. 
110 Afmataj, Arnavutluk Bektâşiliği, Başlangıcı, Gelişmesi ve Şimdiki Durumu, ss.44-63.; Bozbora, Arnavutluk ve Arna-

vut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.37. 
111 Popovic, Balkanlarda İslam,  ss.24-30. 
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yılında Dyrrachium ilk baĢpiskoposluğunu kurdukları söylenmektedir. Aynı Ģekilde kendi-

sinin Aziz Sezar‟ı Dyrrachium‟un BaĢpiskoposu olarak tayin ettiğini gösteren belgeler ol-

muĢtur. Dolayısıyla, Durrës Ģehri Arnavutluk Hıristiyanlığı için çok büyük bir öneme sa-

hiptir, nitekim bu Ģehirden baĢlayarak Epir ve Makedonya bölgelerine doğru yayılmaya 

baĢlamıĢtır.
112

 

Ġkinci görüĢü benimseyenler ise, bu iddialara karĢı arkeolojik verilere dayanarak bi-

rinci görüĢünü reddetmektedirler. Bu arkeolojik veriler, Hıristiyanlığın yayılıĢını Roma 

Ġmparatorluğu dönemine, 4. ve 6. asırlara dayandırarak
113

, birinci görüĢün temelsiz olduğu 

sonucuna ulaĢtırıyor. Her ne kadar birtakım belgeler Hıristiyanlığın Arnavutluk bölgesine 

Aziz Pavlus‟un eliyle girdiğini dile getirse de, konuyla iliĢkin net deliller bulunmadığı için 

ve bulunan arkeolojik veriler bu konuda daha ikna edici olduğu için birinci görüĢün doğru-

luğunu ispat etmek imkânsız görünmektedir.  

 Sonraki dönemde, 6. ilâ 8. asırlar arasında, bölgede siyasi değiĢimlerle bağlantılı 

bir biçimde, Arnavut Ģehirlerinin bazen Roma, bazen de Bizans Ġmparatorluğu‟na bağlı 

kaldıklarını görmekteyiz. Dini olarak de aynı Ģekilde bazı piskoposluklar Roma‟ya, bazıları 

ise Bizans‟a bağlıydı.
114

 Bu durum 1054 yılına kadar devam etmiĢtir. 11. Yüzyılın ortasında 

Doğu - Batı / Ortodoks - Katolik Kiliseleri hem dini hem siyasi yönden birbirinden tama-

men ayrılmıĢtır. 12. yüzyıldan sonra Bar Ģehrinde bir Benedikten Manastırı‟nın kurulmasıy-

la Arnavutluk‟un kuzeyinde Roma ve Katolik Kilisesi‟nin etkisinin artmasına karĢın, 

Durrës‟te Ortodoks Kilisesi daha hâkimdi. 13. yüzyılda Arnavutluk‟ta Katolik - Ortodoks 

ayrımının daha net bir biçimde belirginleĢmesiyle, aynı zamanda, yukarıda belirttiğimiz 

coğrafi- içtimai yapısına uygun bir Ģekilde ülkenin kuzeyi Roma kilisesi, güneyi ise Orto-

doksluğun hâkimiyetindeydi. 

 15. yüzyılda Papalığın, Arnavutluk Katolikleri ve onlara bağlı prensliklerle çok 

güçlü bir iliĢki içerisinde olup Osmanlı Ġmparatorluğu‟na karĢı büyük bir kalkan oluĢturma 

çabası içerisinde bulunmasından dolayı bölgede Osmanlı Devleti‟ne karĢı yoğun isyanlar 

görülmüĢtür. Ġsyanların en çok çıktığı bölgelerin zor coğrafi koĢullara sahip olması Ġslam‟a 

                                                
112 Ġlir Rruga, Arnavutluk’ta Hıristiyanlık ve İslamiyetin Tarihçesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yük-

sek Lisans Tezi), Konya, 2011, ss. 15-21.  
113 Basha, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, s. 35. 
114 Rruga, Arnavutluk’ta Hıristiyanlık ve İslamiyetin Tarihçesi, s. 26. 
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karĢı direnmelerini kolaylaĢtırmıĢtır.
115

 Lakin Ģunu belirtmekte fayda var ki bütün bu çaba-

larına rağmen, Osmanlılar Arnavutluk topraklarına geldikten sonra Katoliklerden ĠĢkodra 

ve Kosova dağlarında yaĢayan yaklaĢık 120.000 kiĢi dıĢında, geri kalanların hepsi Ġslâm 

inancını benimsemiĢtir. 

 16. yüzyılın sonlarına doğru, eğitim görmüĢ üst düzey papaz bulma sıkıntısı baĢ 

göstermiĢ ve Arnavut Katoliklerin Vatikan ile iliĢki kurmaları giderek zorlaĢtığı için, Röne-

sans ve Reform hareketlerine uzak kalarak 18. Yüzyıla kadar Arnavut Hıristiyanların sayı-

sında epey azalma olmuĢtur.
116

 18.yüzyılda, Papalık, Arnavut Kilisesi‟ni kurtarmak için 

harekete geçmiĢ ve ĠĢkodra, Leja (Lezhë) Ģehirlerinde yeni Hıristiyan kurumları oluĢturup 

bölgeyi canlandırmayı baĢarmıĢtır.
117

 Sonraki dönemde, merkezi ĠĢkodra olan Katolik Kili-

sesi‟nin, ĠĢkodra, Leje (Lezhë) ve bu Ģehirlerin civar köylerinde çok yoğun faaliyetlerini 

görmemiz mümkündür. 

3.1.2.2.Ortodoks Kilisesi 

Çoğunluk Güney bölgesinde bulunan Ortodokslar, Eski Bizans kültüründen çokça 

etkilenmiĢ olup, sonraki süreçte de, Osmanlı dönemi dâhil olmak üzere en büyük desteği 

Ortodoks kilisesi ve Yunan okullarından almıĢtır.
119

 11. yüzyıla kadar dönemin siyasi Ģart-

larına bağlı olarak Roma ile Bizans Ġmparatorluğu‟nun hâkimiyeti altında bulunan 

Hıristiyanlar, 11. asırda Katolik ile Ortodoks Kilisesi‟nin ayrılmasıyla bu iki grup arasında 

farklar ve dini/ siyasi konum daha belirgin hale gelmiĢtir.  

12. ilâ 13. yüzyıllar arasında, ülkenin kuzeyinde Katolik Roma Kilisesi‟nin etkisinin 

arttığını, güneyinde ise Ortodoks Kilisesi‟nin hakim olduğunu görmekle beraber,
120

 bu dö-

nemden itibaren 18.yüzyıla kadar Ortodoks Kilisesi‟nin Ohrid BaĢpiskoposluğu‟na bağlı 

olduğunu görmekteyiz.
121

 Osmanlı döneminde ise, 18. ilâ 20. yüzyıllar arasında 

                                                
115 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi,  s.77. 
116 Rruga, Arnavutluk’ta Hıristiyanlık ve İslamiyetin tarihçesi, s. 29. 
117 Http://www.wikipedia.org, Wikipedia free encyclopedia, Arnavutluk Katolik Kilisesi maddesi, (05.09.2017). 
119 Bozbora, Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun Gelişimi, s.78. 
120 https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Kisha_Ortodokse_Autoqefale_e_Shqipërisë (05.09.2017). 
121 Daha geniĢ bilgi için baknz. Anastasios,The Church of Albania from the Apostolic Years to date- ,  http://historia-e-

kishes-english.blogspot.com.tr, ( 01.12.2017). 
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Konstantinopol BaĢpiskoposluğu‟na bağlı kalmıĢtır.
122

 Bu dönem içerisinde Arnavut Orto-

dokslarının toplu bir Ģekilde Ġslam‟a girmelerine karĢın, Ortodoks Kilisesi‟nin mücadelesini 

çok yoğun bir biçimde görmemiz mümkündür. Ciddi manada literatür eksikliği yaĢayan 

Kilise, dini metinler tercüme ederek halka yayılmaya ve onları Kilise‟ye bağlı tutmaya ça-

lıĢmıĢtır.
123

  Bağımsızlıkla beraber, ülkede bütün dini yapıların net bir Ģekilde sınırlarını 

çizmesinin yanı sıra, yıllar boyunca Arnavutluk Ortodoks Kilisesi‟nin Katolik Kilisesinden 

ayrılma serüveni tamamıyla 1922 yılında Arnavutluk Özerk Kilisesi statüsünü kazanmasıy-

la nihayet bulmuĢ ve ondan sonraki süreçte ayrı bir yapı halinde varlığını sürdürmeye de-

vam etmiĢtir.
124

 

3.1.3. Yahudilik 

Arnavutluk‟un dini haritasında zikredilen dört dini topluluk dıĢında ayrı bir din ola-

rak azınlıkta bulunan Yahudi grupları ilave etmemiz mümkündür.  

Tarihçi Apostol Kostani‟ye göre, Yahudilerin Arnavutluk‟a ilk gelmeleri 2000 yıl 

öncesine kadar uzanır, fakat ilk sinagogun 15.yüzyılda inĢa edildiği kaydedilmektedir. Bu 

dönemin Yahudileri çoğunluğu Ġspanya yahut Portekiz kökenli olup Vlora, Sarande, Durrës 

gibi Ģehirlere yerleĢmiĢlerdir. 1520 yılında Vlora Ģehrinde 609‟a yakın Yahudi aile olduğu 

kaydedilmektedir ve II. Dünya SavaĢı‟nda yıkılan, sözü geçen ilk Yahudi sinagogunun in-

Ģasının o yıllara ait olduğu bilinmektedir. 1900-1939 yılları arasında Arnavutluk‟ta toplam 

200-300 arası Yahudinin yaĢadığından bahsetmek mümkündür.
125

 Ġkinci Dünya savaĢı dö-

neminde, Nazi Almanyası Yahudi nüfusunu tespit edip öldürülme emri vermesine rağmen 

Arnavut halkı buna izin vermeyip himaye altına almıĢtır ve böylelikle 1943 yılında Arna-

vutluk‟taki Yahudi sayısının 2000‟e ulaĢmıĢ olduğu kaydedilmektedir.
126

 Döneme ait arĢiv 

belgelerine göre bu sayı tam olarak 2265‟tir.
127

  

                                                
122 Anastasiosios, „‟The Church of Albania from the Apostolic Years to date-„‟,http://historia-e-kishes-

english.blogspot.com.tr, ( 01.12.2017), Gawrych „‟The Crescent and the Eagle: Ottoman Rule, Islam and the 

Albanians, 1874-1913‟‟,  s.22. 
123 https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Kisha_Ortodokse_Autoqefale_e_Shqipërisë, (05.09.2017). 
124 https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Kisha_Ortodokse_Autoqefale_e_Shqipërisë, (05.09.2017). 
125 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/AL, (17.10.2017). 
126 http://ajc.al/about%20us.html, (08.11.2017). 
127 Agron Tufa, „‟The Albanian Ethnotype and The Saving of the Jews During the War‟‟, Auschwitz, August 15, 2012, 

http://www.maximilian-kolbe-stiftung.de/de/aktivitaeten/bericht-agron-tufa.pdf, ( 10.12.2017). 
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3.2. Komünizm Dönemi ve Dinler 

Sosyal yapısına etkisi bağlamında komünist dönemin en belirgin özelliği olarak dine 

takındığı düĢman tavrı karĢımıza çıkmaktadır. Ġktidara geliĢinin ilk yıllarında daha sakin bir 

biçimde ve sadece propaganda yoluyla dine karĢı bu tavrını belirlemeye çalıĢan komünist 

yapı, iktidarın sonraki yıllarında net biz çizgi çizerek dinlere karĢı kesin bir tavır takınmıĢ 

ve resmi kanunlar aracılığıyla belirli yasaklar getirerek ideolojisini uygulamaya geçirmiĢtir.  

Komünizm propagandası, Komünist rejimin iktidar gelmesinden önce yapılmaya 

baĢlanmıĢ olsa da, AEP iktidara geldiğinde 1929 yılı anayasasına göre hareket edilmektey-

di. Bu anayasaya göre Arnavutluk Cumhuriyeti laik bir devlet olarak kendini tanıtmaktaydı 

ve herkes dinini yaĢamakta serbestti. 

AEP‟nin iktidara geliĢinden sonraki ilk yenilenen anayasa, 1946 anayasasıydı.  

Bu anayasaya göre : 

Madde 13 

Bütün yurttaşlar milliyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin eşittirler. Böyle bir fark üze-

rine dayanarak yapılan her türlü ayrımcılık yahut hak ihlali, kanunen cezalandırılacaktır. 

Madde 16 

Bütün yurttaşların din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınmıştır. 

Kilise devletten ayrılmıştır. 

Bütün dini cemaatler ibadetleri ve ayinleri konusunda serbesttirler. 

Din ve Kilisenin siyasi amaçlara hizmet etmesi yasaktır. 

Dini temel alan siyasi teşkilatların kurulması yasaktır. 

Devlet, dini topluluklara maddi yardım sağlayabilir.
128

 

Bu anayasa, apaçık bir Ģekilde dinleri hedef alıyor gibi görülmese de sonraki aĢama-

ların bir ön hazırlığı olarak okunabilir. Aynı yıl içerisinde Bayramların resmi günlerinde 

değiĢiklik yapılarak, tatil günlerinin en aza indirgendiğini görüyoruz. 1950 yılında tekrar 

değiĢiklik yapılmıĢ ve birçok dini tatil günü iptal edilmiĢtir.
129

 

                                                
128 1946 anayasası, http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2012/10/STATUTI-I-ASAMBLESE-KUSHTETONJE¦êSE-

1946.pdf, ( 10.11.2017). 
129 Popovic, Balkanlarda İslam, s. 43. 
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1946 yılından sonra din adamlarına karĢı devletin tavrı daha tehlikeli bir hal almıĢ-

tır. Din adamları gizli operasyonlar ve propagandalar neticesinde, çoğu zaman devlete karĢı 

çıktıkları bahanesiyle tutuklanıyor, sessizce öldürülüyor yahut sürgün ediliyorlardı. Mesela, 

1947 yılında BektâĢi lideri Dede Baba Abazı ve iki BektâĢi din adamı öldürülür. Bunun 

üzerine Baba Faje Martaneshi ve Baba Feyzi Dervishi intihar ederler.
130

 Devlet cenaze tö-

renlerini üstlenmesine rağmen olayın meçhul ve karanlık yüzü apaçık ortadadır. 

Akabinde, aynı yıl içerisinde bütün özel okullar kapatılır ve devlet okullarından din 

dersleri kaldırılır.  O zamana kadar mevcut yayınların birkaçı Arnavutluk Topluluğu‟nun 

resmi dergisi, ‘’Zani i Nalte’’, ‘’Udha Muhammedane’’ (Muhammedi Yol), üç dinin bay-

ramlarını ve özel günlerini, yayınlarını ve faaliyetlerini yayınlayan ‘’Kalendar’’ (Takvim), 

Arnavutluk‟ta çeĢitli tarikatların müĢterek ‘’Njeriu’’(Ġnsan) dergisiydi.
131

 Devlete karĢı 

propaganda yaptıkları bahanesiyle bunların hepsi ve ‘’Zoja e Paperlyeme’’, „’Skanderbeg’’ 

gibi özel yayınevleri de kapatılır.
132

 Bununla beraber, Katolik kilisesi ve eğitim merkezleri 

basılarak 40.000 kitap dahil olmak üzere içeride bulunan her Ģey yıkılıp yakılarak tahrip 

edilir.
133

 1948 yılında, Tiran Yüksek Mahkemesi yeni demokratik düzene karĢı olduklarını 

öne sürerek 155‟ten fazla kitabın yayılmasını engeller. Ġki yıl sonra, 1950 yılında, 29 Kasım 

1944‟ten önce basılan bütün kitaplara devlet tarafından el konulma kararı alınır ve böylelik-

le binlerce eser yok olur.
134

 

Yayın yasaklarıyla beraber, 1949 yılında yeni bir anayasa kabul edilir. Bu anayasa 

devletin dini yapılara karĢı net ve katı tavrını Ģu Ģekilde belirleyerek, yapılan reformların 

daha resmi bir hal almasını sağlayıp fiili uygulamalarına da yol açmıĢtır. Bu anayasaya gö-

re:  

Madde 12: 

Din eğitiminde dinî ahlakın anlatılması yasaklanmıştır. Bunun yerine dindarlara 

vatanseverlik ruhunun anlatılmasına müsaade edilmiştir. 

Madde 13: 

Bütün dinlerin yurt dışındaki faaliyetleri yasaklanmıştır. 

                                                
130 Popovic, Balkanlarda İslam, s.42. 
131 Popovic, Balkanlarda İslam, ss.32- 33. 
132 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm. s.18. 
133 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, s.80. 
134 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, s.20. 
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Madde 17: 

Dini öğretimini tamamlamak ya da üniversite okumak üzere yurt dışına gitmek iste-

yenlere yasak konulmuştur. 

Madde 25:  

Bütün dinlerin yurt dışında bulunan diğer dinlerle aktivite yahut faaliyet yapmaları 

yasaklanmıştır. 

Madde 27:  

Bütün dini yapıların dışarıdan yardım getirmeleri, hatta en zor durumlarda dahi 

yardım almaları yasaklanmıştır.
135

 

O yıllar içerisinde, basılan kitapların da genel itibariyle dine karĢı tavırları göze 

çarpmaktaydı: Arif Gashi, Din Halkın Afyonudur (1946), Ġ. Sbrgajev, Din ve Batıl İnançlar 

(1949), Sotir Melka, Dini Ritüel ve Bayramların Zararları (1967), Ulvi Vehbi, Sağlığımıza 

Sahip Çıkalım, Din ve Psişik Hastalıklar (1968), Hulusi Hako, Dini Suçluyoruz (1968), 

Tanrı’ya Mahkeme (1972), Din İdeolojisine En Çok Kurban Gitmiş Olanlar, Çocuklar Ve 

Kadınlardır
136

 ve diğerleri.
137

 

 Tarım reformlarıyla beraber özel mülkiyetin de kaldırılmasıyla, 1950 yılında yürür-

lüğe giren yeni anayasaya göre her türlü mal ve mülk devlete aittir ve ülkenin ekonomik 

geliĢmesini sağlamak adına devlet tarafından idare edileceği beyan edilir.
138

 Buna binaen 

dini yapılara ait her türlü mal ve mülkiyet devlete geçerek onlar tarafından idare edilir.
139

 

 23 Kasım 1951‟de Arnavutluk diyanetine din görevlilerinin maaĢlarının devlet tara-

fından ödenmeyeceği bildirilip
140

din hizmetlerinin karĢılanması tamamen diyanetin eline 

bırakılarak, sabote edilmeye çalıĢılır. 1954 yılından sonra, ülkenin ekonomik sıkıntıları 

bahane edilerek, önceden el konulmuĢ dini müesseseler ve vakıf malları devlet tarafından 

                                                
135 Qafa, Arnavutluk’ta Resmi Politikalarının Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985), s. 25. 
136 Artur Tagani, Arnavut Ateistlerden Hulusi Hako’nun Din Hakkında Görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, s.27. 
137 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, ss.16-17. 
138 1950 Anayasası, Madde 7, 8, http://shtetiweb.org/2013/10/08/kushtetuta-e-republikes-popullore-te-Shqipërise-1950/ 

(11.11.2017). 
139 Velija, Arsida, Arnavutluk Komünizm Dönemi ArĢiv Müdürü Agron Tufa ile mülakattan, 03.03.2017. 
140 Arnavutluk Müslüman Topluluğu resmi arĢiv belgeleri. 
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satılmaya baĢlanır. Aynı yıllar içerisinde, benzer bahanelerle dini kurumlarda birçok çalıĢa-

nın görevine son verilir.
141

 

1963 yılında anayasa değiĢikliği yapılır ve bu değiĢikliğe göre bir dinin tanınması 

için devlet tarafından kabul edilmesi ve onaylanması gerektiği belirtilir.
142

  Bir yıl sonra, 

1964 yılında „ezan yasası‟ yürürlüğe girer ve ezanın sadece Bayram günlerinde okunacağı 

kararı verilir. 

1967 yılında, Enver Hoca‟nın dinin gericiliği konusunda yaptığı konuĢma, ülkede 

bütün dini müesseselerin kesin olarak kapatılmasıyla ve ülkedeki bütün dini cemaatlerin 

dağılmasıyla sonuçlanacaktı.
143

 Bir sonraki anayasa, 1976 anayasası, devletin hiçbir dini 

tanımadığını söyleyerek, dini tamamen reddeder ve her türlü dini faaliyet yahut propaganda 

yapılmasını engeller.
144

 Aynı yılda Tarım Reformu aracılığıyla Arnavutluk Dini toplulukla-

rının topraklarına tamamıyla el konulur ve toplam 3163 hektar arsa ve 61.000 zeytin ağacı 

devlete geçer.
145

 Keza, diğer bütün medreselerin kapatılmasına müteakiben, Tiran medrese-

si de kapanır ve sağlık merkezine dönüĢtürülür.
146

 

Bunun bir devamı olarak Arnavutluk Müslüman Topluluğu, Katolik Kilisesi ve 

BektâĢi Merkezi „gönüllü‟ bir biçimde cami, kilise ve dini kurumlarına ait bütün yapılarını 

Arnavut halkının yararına kullanılmak üzere devlete teslim eder.
147

 Bunun sonucunda, ül-

kede toplam 1052 cami ve 76 BektâĢi tekkesinden sadece yedi tane cami açık kalır ki bir ay 

sonra onlar da kapatılır.
148

  Bu camilerin çoğu yıkıldı, yakıldı ya da depo, ekmek fırını ya-

hut fabrika olarak kullanılmaya devam etti. Aynı kaderi 1665 kilise, manastır ve Katolik 

eğitim merkezi görür.
149

 

Komünist rejim, dine karĢı olan bu savaĢı, sadece yasalar aracılığıyla değil, aynı 

zamanda yapılan idamlarla, iĢkencelerle ve psikolojik yollarla halkı korkutmaya çalıĢarak 

                                                
141 Arnavutluk Müslüman Topluluğu resmi arĢiv belgeleri. 
142 Qafa, Arnavutluk’ta Resmi Politikaların Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985), s. 30. 
143 Popovic, Balkanlarda İslam, s.44. 
144 1976 anayasası, Madde 37, 55, http://shtetiweb.org/2013/10/08/kushtetuta-e-republikes-socialiste-te-Shqipërise-1976/, 

(14.11.2017). 
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148 Qafa, Arnavutluk’ta Resmi Politikaların Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985), s.31. 
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yürütmeye devam etmiĢtir. Örneğin, dönemin ilk idam edilen kiĢi Tiran‟daki Sauk camisi-

nin imamıdır : Selim Brahja.
150

 

Ayrıca bugün ismini bildiğimiz Hafız Ali Korça, Vexhi Buharaja, İbrahim Hasnai , 

İsmail H. Muçej, Hafız İbrahim Dalliu, Hafız İsmet Dibra, Hafız Sabri Koçi, Haki Sharodi, 

Junus Buliqi, Azem Shehu, Sheh Ali Bogdani, Emirli Shehu, İsmail Muçej, Haxhi Faik 

Hoxha, Hasan Tahsini, Hafız Mustafa Varoshi, Hafız Ali Tarja, Selim Gashi, Sheh Ali 

Pazari, Hafiz Sherif Langu, Hafız Esat Myftia, Qamil Hoxha, Kadri Hysen Shehu, Hafız 

Musa Derguti, Hafız Ali Kraja hapsedilmiştir. Xhemal Naipi, Shyqyri Myftiu, Sheh Qerimi 

Delvina, Sheh İbrahim Karbunara öldürülmüşlerdir . İmam Met Troci , Halil Hoxha, Hoxhe 

Dusha, İmam Ahmet Hyseni , Dervish Mehmet Verleni , İmam Gjoni, Sheh Myslim Luma, 

Nebih Novosela, Jonuz Bulej, Zenel Hoxha hapiste ölmüşlerdir . Hafiz Ali Korça, Behxhet 

Shapati, Sheh Qazim Hoxha ise sürgüne gönderilmişlerdir .
151

 

Hıristiyan din adamlarından ise isimlerini bildiğimiz Mark Çuni, Ate Fausti, Ate 

Dajani, Ate Gjon Shllaku, Qerim Sadik Myftari, Gjelosh Lulash Bajraktari ve Frano 

MırakajöldürülmüĢtür.
152

Aynı Ģekilde Katolik Kilisesi tarafından Ģehit olarak kabul edilen 

isimlerden birkaçı Ģunlardır: Dom Anton Muzaj, Ate Gasper Suma, Ate Serafın Koda, Dom 

Ejell Deda, Dom Lazer Shantoja, Dom Pjeter Çuni, Imzot Jul Bonatı, Ate Danjel Dajanı, 

Dom Martın Shkurtı, Dom Gjon Gazullı,
153

 Mansinjor Frano P.Gjını, Dom Nıkoll Deda, 

Frano Pjetrı
154

, Pater Pashko Bardhı, Pater Anton Harapı, Pater Gjon Shllaku, Pater 

Bernardin Palaj
155

 ve diğerleri. Bunların sayısı tam olarak 38 olup, 26 Nisan 2016 „da Va-

tikan ve Papa Francis tarafından resmen tanınmıĢtır.
156

 

                                                
150 Qafa, Arnavutluk’ta Resmi Politikaların Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985), s.51. 
151 Qafa,Arnavutluk’taResmi Politikaların Dini Yapıya Etkisi (1944- 1985),s.51.; 100 Personalitete Shqiptare të Kulturës 

İslame Shekulli XIX-XX, Komuniteti Mysliman i Shqipërise, Tiran, 2013.; „‟50 Vjet nga Ndalimi i Fese ne Shqipëri‟‟, 
06 shkurt 2017, http://shenja.tv/50-vjet-nga-ndalimi-i-fese-ne-Shqipëri/, (13.10.2017). 

152 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, s.85. 
153 Shkodra Katolik Kilisesi Resmi Sayfası , http://www.kishakatolikeShkodër.com/martiret-e-komunizmit/ , 

(15.11.2017). 
154 Pllumi, Zef, Rrno Vetëm për me Tregue, (Libri i Kujtimeve), Tiran, 2006, s.715.  
155 Pllumi, Rrno Vetëm për me Tregue, (Libri i Kujtimeve), s.296 
156 Stephen Schwartz, „‟Vatican Recognizes 38 Albanian Christian Clergy Martyred by Communism‟‟, 06.05.216, 

http://www.weeklystandard.com/vatican-recognizes-38-albanian-christian-clergy-martyred-by-
communism/article/2002298, (15.04.2018). 

http://shenja.tv/50-vjet-nga-ndalimi-i-fese-ne-shqiperi/
http://www.weeklystandard.com/vatican-recognizes-38-albanian-christian-clergy-martyred-by-communism/article/2002298
http://www.weeklystandard.com/vatican-recognizes-38-albanian-christian-clergy-martyred-by-communism/article/2002298
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1976 sonu ve 1977 baĢında çıkan isim kanununa göre Ġncil ve Kuran kaynaklı Ģahıs 

ve yer isimlerinin değiĢtirilmesi gerekiyordu.
157

 Dolayısıyla ülkede binlerce kiĢinin özellik-

le soyadları değiĢti.  

1980 yılından sonra dini hususlarla alakalı yeni yasalara rastlamıyoruz. Nitekim, o 

zamana kadar alınan tedbirler her Ģeyi yerle yeksan etmeye yetmiĢti ve 1967 yılında Arna-

vutluk bütün dinlerin her türlü tezahürünü yasaklayan dünyanın ilk ve tek ülkesi ilan edil-

miĢti.
158

 Bir yıl sonra ĠĢkodra‟da „Ateist Müzesi‟ açılmıĢ ve beĢ yıl boyunca dünyanın ilk 

ve tek ateist müzesi olarak faaliyet göstermiĢtir.
159

 

Dönemin baĢından beri dine karĢı olan bu savaĢ aĢamalı ve çok iyi organize edilmiĢ 

bir Ģekilde devam etmiĢ ve kısa bir süreçte her türlü dini yapıyı yok etmeyi baĢarmıĢtır. 

Buna rağmen, istatistiklere baktığımız zaman 1985 yılında, Arnavutluk‟un % 0‟i Müslü-

man, % 18‟i Ortodoks, % 12‟si de Katolik olduğu açıklanmıĢtır. Müslümanların% 80‟i 

Sünni, % 20‟si BektâĢi‟dir.
160

 

 1990‟dan sonra, Arnavutluk‟ta komünist rejimin sona ermesiyle insanlar herhangi 

bir dine mensup olma özgürlüğüne kavuĢurlar. Fakat komünizm dönemi bütün etkileriyle 

bir toplumsal travma olarak hafızlarında yer almayı baĢarmıĢtır. 

3.3. Komünizm Sonrası ve Dinler 

Komünizm sonrası dönemin ilk anayasası 1991 anayasası olmuĢtur. Önceki dönem-

lerin değiĢikliklerine rağmen, demokratik bir sisteme geçmesiyle, Arnavutluk, dini açıdan 

da serbestliğe kavuĢmuĢtur. Yeni çıkarılan anayasanın 7. maddesine göre : 

Arnavutluk Cumhuriyeti’nin resmi bir dini inancı yoktur. Bütün yurttaşlara din öz-

gürlüğü hakkı tanınmıştır ve doğruluğa hizmet veren her türlü araç devlet tarafından ga-

ranti altına alınmıştır.
161

 

Sınırların açılması ve yurtdıĢı yasağının kalkmasıyla beraber, yıllardır en temel hak-

larından mahrum bırakılan Arnavut halkı artık dini serbestliğine de kavuĢmuĢtur. Dolayı-

                                                
157 Popovic, Balkanlarda İslam, s.49. 
158 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, s.111.; Tagani, Arnavut Ateistlerden Hulusi Hako’nun Din Hak-

kında Görüşleri, s.8. 
159 Qazimi, Procesi i Asgjësimit të Fesë në Komunizëm, s.112. 
160 Bilge, “Arnavutluk”, s. 383. 
161 Arnavutluk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, Madde 7,  http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-

1991, (02.10.2017). 

http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
http://shtetiweb.org/2013/10/08/dispozitat-kryesore-kushtetuese-1991
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sıyla, komünizm döneminde pasif ve gizli bir biçimde varlığını sürdürmeyi baĢaran dini 

yapılar yeniden yapılanma yoluna girmiĢlerdir. 1992 yılında merkezi devlet kurumu olan 

Devlet Kültler Komitesi (Komiteti Shtetëror i Kulteve) Kültür ve Spor Bakanlığına 

(Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve) bağlı  „‟Din için Devlet Sekreterliği‟‟ 

(Sekretariati Shtetëror për Fenë) adı altında kurulmuĢ ve 1999 yılında „‟Devlet Kültler Ko-

mitesi‟‟ olarak adı değiĢtirilmiĢtir.
162

 

 Arnavut Müslümanların ilk resmi faaliyetleri Hafız Sabri Koçi rehberliğinde 16 

Kasım 1990 yılında muhteĢem bir tören ve çok büyük bir katılımla ilk caminin yeniden 

açılmasıdır. Onun hemen akabinde, aynı gün içerisinde Müslüman Topluluğu‟nun kuruluĢ 

kararı ve birkaç yıl içerisinde kurumsallaĢması, sırasıyla ülkede diğer camilerin ve kültür 

merkezlerinin açılması, yeniden dini yayınların bastırılması, yurt dıĢından gelen yardımla-

rın cemaate dağıtılması, uzun bir aradan sonra hac ziyaretleri, eğitim için Müslüman ülkele-

rine okutulmak üzere öğrenci gönderilmesi ve buna benzer birçok adımlar atılmıĢtır. Müs-

lüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak Hafız Sabri Koçi‟nin uluslararası birçok toplantı ve 

faaliyetlere katılması bu alanda ciddi ilerlemelerin kaydedilmesine vesile olmuĢtur. 5 yıllık 

bir süreç içerisinde 400‟den fazla yeni cami inĢa edilmiĢ, 10 medrese açılmıĢ ve bu medre-

selerde kadro sayısı 100‟e kadar, öğrenci sayısı da 1500‟e kadar ulaĢmıĢtır.
163

 

Arnavutluk BektâĢilerinin ilk hareketlenmeleri de aynı Ģekilde 1990 yılının Kasım 

ayında zuhur etmiĢ ve ilk resmi toplantıları 17 Ocak 1991 tarihinde olmuĢtur. Çok az sayıda 

kiĢinin katılımıyla baĢlayan bu organize çabalar BektâĢilerin merkezlerinin geri alınması 

üzerine odaklanmıĢtır. Nitekim, kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi için toplanma yer-

lerinin olması esastı. BektâĢi topluluğunun bir araya gelip kurumsal bir hal alması, Dedelik-

lerinin yeniden kurulması, yayın faaliyetlerinin tekrardan baĢlaması, komünizm döneminde 

kapanan tekkelerinin yeniden açtırılması ve buna benzer adımların atılması kısa bir dönem 

içerisinde Arnavut BektâĢi topluluğunun canlanmasını sağlamıĢtır.
164

 

                                                
162 Elona Sytari, Demokrasiye Geçiş Sonrası Arnavutluk’ta Din Eğitimi, (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2017, s.22. 
163 Drita Ġslame genel muhabiri, „„4 Vjet pas Legalizimit të Fesë në Shqipëri‟‟, Drita İslame, Mart 1995, nr.5 (66), s.1. 
164 Afmataj, Arnavutluk Bektâşiliği, Başlangıcı, Gelişmesi ve Şimdiki Durumu, ss.84-91. 
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Aynı yılın 4 Kasım tarihinde Dom Simon Jubani‟nın özel gayreti ve çabasıyla Kato-

lik Kilisesi‟nin ilk Pazar ayini gerçekleĢtirilmiĢtir.
165

 Hafız Sabri Koçi‟yle aynı hapishanede 

ceza çeken Dom Simon Jubani At Zef Pllumi ile birlikte Arnavut Katolik Kilisesi‟nin en 

önde gelen isimlerindendir. Katolik Kilisesi‟nin toparlanması bu dönemde baĢlamıĢ ve 23 

Nisan 1993‟te, Papa‟nın ziyaretiyle daha canlı bir hal almıĢtır.
166

 Ondan bu yana, merkezle-

ri çoğunlukla ĠĢkodra ve Tiran‟da olmak üzere, Arnavutluk Katolikleri dinlerini serbest bir 

Ģekilde yaĢamıĢ, ritüellerine geri dönmüĢlerdir. Komünizm dönemi esnasında rejim tarafın-

dan el konulmuĢ ve yıkılmamıĢ kiliseler geri alınmıĢ, eski haline döndürülmüĢtür. Arnavut-

luk Katolik Kilisesi‟nin yeniden canlanmasında Vatikan ve Papalığın desteğini dile getir-

mek gerekmektedir. Birkaç defa Arnavutluk‟a gelen Papa, maddi destek bir yana, manevi 

olarak Arnavutluk Katolikleriyle yakinen tanıĢmıĢ ve desteklemiĢtir.  

Arnavutluk Ortodoks Kilisesi‟nin faaliyetleri BaĢ Patrik Anastasios‟un yoğun çaba-

sıyla tekrardan baĢlamıĢtır. Kendisi ülkede bulunan birçok Ortodoks din mensubuna eğitim 

seminerleri düzenleyerek ülkedeki faaliyetlerin yeniden canlanmasına vesile olmuĢtur. Bu 

dönemden sonra, 150‟ye yakın kilise inĢa edilmiĢ, diğer 160‟a yakın kilise ise tadilat gör-

müĢtür.
167

 

 En son 2011 yılına ait verilere göre ise, Arnavutluk‟un %56.70‟i Müslüman, 

%10.03‟ü Katolik, %6.75‟i Ortodoks, %2.09‟u BektâĢi, %2.50‟si ateist  ve geri kalanlar ise 

diğerlerinden oluĢmaktadır.
168

 Sonraki yıllarda yapılan çeĢitli anketler ve çalıĢmalarda, hal-

kın dini aidiyet konusunda düĢünceleri net olsa da, dini ritüel ve pratikler konusunda epey 

pasif oldukları ortaya konmuĢtur.
169

 Bu konudaki geliĢmeleri göz önünde bulundurduğu-

muz zaman Ģunu söyleyebiliriz ki ülkedeki bütün dini grupların yeniden faaliyete geçmesi-

ne ve bütün dini yapıların ortaklaĢa ya da ayriyeten ortaya koyduğu mücadele kayda değer 

sonuçlar doğurmasına rağmen, önceki dönemlere ait sağlam dini yapısına ulaĢmak henüz 

                                                
165 http://www.radiandradi.com/me-4-nandor-1990-don-simon-jubani-25-vjet-perpara-nga-fritz-radovani/testata-

kryesore/gazeta/, (25.12.2017). 
166 Ġmzot Rrok Mirdita, Asambleja Kombëtare e Kishës Katolike në Shqipëri, Haziran 2015, 

https://www.kishadhejeta.com/asambleja-kombetare-e-kishes-katolike-ne-Shqipëri/, (25.12.2017). 
167 http://en.wiki.admicos.cf/wiki/Albanian_Orthodox_Church, (14.12.2017). 
168 ĠNSTAT resmi sayfası verileri, 

https://web.archive.org/web/20170326091156/http://www.instat.gov.al/media/177358/njoftim_per_media_-
_fjala_e_drejtorit_te_instat_ines_nurja_per_rezultatet_finale_te_census_2011.pdf, ( 10.12.2017).; 
http://en.wiki.admicos.cf/wiki/Religion_in_Albania, (10.12.2017). 

169 http://en.wiki.admicos.cf/wiki/Religion_in_Albania, (10.12.2017). 

http://www.radiandradi.com/me-4-nandor-1990-don-simon-jubani-25-vjet-perpara-nga-fritz-radovani/testata-kryesore/gazeta/
http://www.radiandradi.com/me-4-nandor-1990-don-simon-jubani-25-vjet-perpara-nga-fritz-radovani/testata-kryesore/gazeta/
https://www.kishadhejeta.com/asambleja-kombetare-e-kishes-katolike-ne-shqiperi/
http://en.wiki.admicos.cf/wiki/Albanian_Orthodox_Church
https://web.archive.org/web/20170326091156/http:/www.instat.gov.al/media/177358/njoftim_per_media_-_fjala_e_drejtorit_te_instat_ines_nurja_per_rezultatet_finale_te_census_2011.pdf
https://web.archive.org/web/20170326091156/http:/www.instat.gov.al/media/177358/njoftim_per_media_-_fjala_e_drejtorit_te_instat_ines_nurja_per_rezultatet_finale_te_census_2011.pdf
http://en.wiki.admicos.cf/wiki/Religion_in_Albania
http://en.wiki.admicos.cf/wiki/Religion_in_Albania
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mümkün görülmemektedir. Komünizm döneminde yıkılan pek çok kült obje, öldürülen çok 

sayıda din adamı ve yok edilen binlerce kitap, ülkenin dini geliĢimine çok ciddi bir Ģekilde 

engel olmuĢtur.  

 Sonraki bölümlerde özel olarak komünizmden sonra Arnavutluk Müslüman Toplu-

luğu‟nun faaliyetleriyle ve bu topluluğun baĢı olarak Hafız Sabri Koçi‟nin mücadelesiyle  

alakalı daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. 
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1. HAFIZ SABRİ KOÇİ’NİN HAYATI 

1.1. Ailesi ve Çocukluk Yılları 

Hafız Sabri Koçi, 14 Mayıs 1921 tarihinde Arnavutluk'un küçük Ģehirlerinden 

Librazhd‟ın Orenje köyünde, fakir bir ailede dünyaya gelmiĢtir.
1
 Öncesinde Elbasan‟a bağlı 

olan Orenje köyü, yeni Ģehir yapılandırmasıyla Librazh‟ın köyü olarak kayıtlara geçmiĢtir. 

Köyün güzel bir coğrafyası ve zengin bir kültürü olduğu bilinmektedir. Önceki dönemlerde, 

köyde yaĢayan halkın çoğu geçimini sağlamak için tarım ve el iĢiyle ilgilenmiĢlerdir.
2
 

Sabri‟nin dünyaya geldiği dönemde ailesi maddi zorluklardan geçmesinden dolayı, 

birçok Arnavut‟un yaptığı gibi babası da yurt dıĢına çalıĢmaya gitmiĢtir. Dolayısıyla valide-

leri Zeynep Hanım,
3
 çok zor Ģartlar altında ve tek baĢına çocuğunu dünyaya getirmiĢtir. 

Sabri daha 1. yaĢını doldurmadan babası vefat etmiĢ ve ondan sonraki dönemde onun tek 

dayanak noktası annesi, akrabaları ve hocaları olmuĢtur. Babasından yetim olarak büyümek 

üzüntü verici bir durum olmakla beraber, Sabri‟nin daha küçük yaĢtan itibaren olgun bir 

yapıya sahip olmasını sağlamıĢtır.  

1.2. Tahsil Hayatı ve Gençlik Yılları 

Çocukluk yıllarını annesiyle beraber Librazhd‟ta geçirdiği sırada Sabri, dönemin 

mevcut ĠĢkodra valisi, Adem Kastrati‟nin dikkatini çeker ve kendisi Koçi‟nin ĠĢkodra‟ya 

gelip, orada eğitim alması teklifinde bulunur. Böyle bir teklif karĢısında tereddütle yaklaĢan 

annesi nihayetinde kabul etme kararı alır ve 1932 yılında, on yaĢındaki oğluyla beraber 

ĠĢkodra‟ya taĢınarak Sabri‟yi çok ileriye götürecek bir hayata ilk adımlarını atmasına öncü-

lük yapar.
4
 Böyle bir adımın her ikisi için çeĢitli zorluklar getirmesine rağmen, karĢısına 

Koçi‟yi baĢarıya götürecek bir o kadar imkan sunmuĢtur. Dönemin ĠĢkodra‟sı, Arnavut-

luk‟un en önemli Ģehirlerinden biri olmakla beraber ayriyeten nitelikli alimler yetiĢtirme 

                                                
1 Ramiz Zekaj, Zhvillimi i Kulturës İslame te Shqiptaret Gjatë Shekullit XX, s.369, 

http://www.iium.edu.my/deed/quran/albanian/kultura.html, (27.12.2017). 
2 Fjalori Enciklopedik Shqiptar,Tiran, Akademia e Shkencave, 1985, s.618. 
3 Zeynep hanımın kısaltılmıĢ ismi Zenja‟dır. Bazı kaynaklarda o Ģekilde geçmektedir. 
4 Faik Luli, Ġslam Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë , Tiran, 1996, s. 11; Komuniteti Mysliman i Shqipërise , 100 

Personalitete Shqiptare të Kulturës İslame Shekulli XIX-XX, Tiran, 2013, s.200. 

http://www.iium.edu.my/deed/quran/albanian/kultura.html
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noktasında büyük ilerleme kaydetmiĢ bir Ģehirdi. Öyle ki, bölgenin bütün ulema ihtiyacı 

ĠĢkodra‟daki hocalar tarafından karĢılanmaktaydı.  

Hafız Sabri Koçi‟ye göre de : 

30‟lu yılların sonunda ĠĢkodra, din ve dini ilimler konusunda çok büyük 

ilerlemelere imza atmıĢ bulunuyordu. Herkesin gözünde „‟Mehdul- ilm‟‟ di-

ye adlandırdığımız, irfan, medeniyet, ilim ve kültür beĢiğiydi.
5
 

Molla Ahmet Hadri, Hacı Hafız Abaz Golemi, Hafız Sheuqet Boriqi, Hafız Abdullah 

Neziri, Hafız Ymer Bakalli, Hacı Hasan Sheh Shamia, Hafız İbrahim Kaduku, Daut Boriqi, 

Hacı Muhammet Bekteshi gibi büyük isimler ĠĢkodra‟da yetiĢmiĢlerdir.
6
 Kendileri tahsille-

rini tamamlayıp sadece akademik açıdan değil, aynı Ģekilde devlet kademelerinde de bulu-

narak ülkeye ciddi katkılar sağlamıĢlardır.
7
 Aralarında Hafız Sabri Koçi olmak üzere, bu 

isimler farklı alanlarda kayda değer bir biçimde faaliyet göstermiĢlerdir.  

Sabri‟nin ĠĢkodra‟ya geçiĢinin ardından ĠĢkodra valisi Adem Kastrati, Hafız Mu-

hammed Kastrati
8
 ile görüĢerek, kendisinden Sabri‟ye eğitim vermesini talep eder. Rus 

mahallesinin camisinde imamlık yapan Hafız Muhammed Kastrati, bu teklifi reddetmez ve 

Sabri‟ye yol gösterici olma kararı alır. Bu yıllar içerisindeki Sabri‟nin derslerindeki baĢarısı 

hocasını oldukça etkilemiĢ olmalı ki Koçi‟nin küçük yaĢına rağmen, onu sürekli camilere 

imamlık yahut müezzinlik yapması üzere göndermekteydi. Böyle bir uygulama, bir eğitim 

metodu niteliğinde Koçi‟nin öğrendiklerini pratik boyuta dönüĢtürmesini sağlamasıyla be-

raber, onun farklı insanlarla iletiĢime geçmesini sağlamıĢtır. 

Diğer yandan, kendisinin ve annesinin geçimini sağlamak için boĢ zamanında tesisat 

iĢiyle uğraĢan Latif Begu‟nun yanında çırak olarak çalıĢmaya baĢlamıĢ ve orada tesisat iĢini 

öğrenmiĢtir. Hayatının sonraki aĢamalarında, hapishanede kaldığı dönem bu becerilerini 

kullanmıĢ ve tesisat iĢiyle uğraĢmıĢtır. Bu, onun küçüklüğünden itibaren iĢ gücüne katılmıĢ 

olduğunu, sosyal ve ekonomik gerçekliklerle tanıĢtığını göstermektedir. En yakın öğrencisi 

Hacı Fejzi Zaganjori Ģöyle demektedir: 

                                                
5 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s. 15. 
6 Faik Luli, Ġslam Dizdari, Nexhmi Bushati, Në Kujtim të Brezave, ĠĢkodra, 1997, s.686. 
7 ĠĢkodra‟nın hocalarıyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için bknz. Smajl Bala, İnstitucionet İslame dhe Hoxhallarët e 

Shkodrës, Camaj-Pipa yay., ĠĢkodra, 2005. 
8 Kastrati ailesi ĠĢkodra‟nın en tanınmıĢ aileler arasında yer almaktadır. Hafız Muhammed Kastrati o dönemde Hadrej 

Ġlkokulu‟nda öğretmenlik yapmaktaydı. 
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Kendisi fazlasıyla çalıĢkandı. Hiçbir zaman oturmaz, dinlenmezdi. Daha kü-

çüklüğünden beri çalıĢma hayatına atılmıĢ, ailesinin sorumluluğunu omuzla-

rına yüklemiĢ ve bu hep o Ģekilde devam etmiĢti. Hapiste kaldığı dönem da-

hi, insanlara faydalı olmayı severdi ve rejimin ona yaĢattığı zorluklar bile 

bundan alıkoymamıĢtı.
9
 

Saygı değer hocası Hafız Muhammed Kasrati‟den eğitimini tamamladıktan sonra, 

Sabri Koçi Hafız Muhammed Bekteshi rehberliğinde tahsiline devam eder. 1929 yılında, 

dini eğitim kurumlarının tek bir yapıya toplanacağı ve baĢkentte sadece bir medresenin faa-

liyet göstereceği kararı verildikten sonra
10

 Arnavutluk Müslüman Topluluğu kararınca bazı 

hocalar kendi özel istekleriyle öğrenci yetiĢtirebilir, icazet verme hakkına sahip olabilirler-

di. Bu sistem, geniĢ çapta uygulanmıĢtır, nitekim dönemin muallimleri birkaç dalda uzman 

olup, çok kaliteli eğitim verebilecek kapasitede insanlardı.
11

 Özellikle genç kadro eğitimi 

üzerine yoğunlaĢan Hafız Muhammed Bekteshi de bu eğitimciler arasındaydı. Kendisi sa-

dece ilmi yönden değil, aynı zamanda kiĢilik açısından da Sabri‟nin rol model aldığı birisi 

olarak onun olgunlaĢma noktasında esas rol oynamıĢtır. Eğitimi süresince annesiyle beraber 

evlerinde misafir olarak kalmıĢlardır. 

Eğitimin birçoğunu, özellikle Ġslam Hukuk hocası Hafız Muhammed Bekteshi'den 

almakla beraber Hafız Sabri Bushati‟den Kıraat, Sheyh Qazim Hoxha‟dan ise Tefsir 

okumuĢtur. Ders aldığı hocaları arasında Hafız Ġbrahim Kaduku ve Arnavutluk‟ta Ticani 

tarikatının öncülüğünü yapan Hafız Shaban Domnori de vardır. 15 yıllık eğitiminde Sabri, 

Kuran-ı Kerim ve Kıraatleri, Hadis, Tefsir, Fıkıh ve diğer Ġslam bilimleriyle beraber felsefe 

eğitimi de almıĢtır. Eğitim hayatı sürecinin bitmesiyle, hafızlığını da tamamlayarak,
12

 1951 

yılında,
13

 bizzat hocası Hacı Muhammed Bekteshi tarafından icazetname almaya hak ka-

zanmıĢtır.
14

 

Ġcazet metni tam olarak Ģu Ģekilde idi: 

Bu icazet din kardeĢim Sabri Ġdris
15

 Koçi‟ye verilmektedir. Kendisi yüksek 

ahlaki değerlere sahip olmakla beraber, acizane benim, alemlerin Rabb‟inin 

                                                
9 Velija, Arsida, Hacı Fejzi Zaganjori ile mülakattan, 16.03.2017. 
10 Ali Basha, „„Kongresi i Parë i Muslimanëve Shqiptarë‟‟, İslami në Shqipëri Gjatë Shekujve, Tiran, 2000, s.145. 
11 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë,Tiran, 1996, s.12. 
12 Bala, Smajl, İnstitucionet İslame dhe Hoxhallarët e Shkodrës, s.292. 
13 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.15. 
14 Zekaj, Zhvillimi i Kulturës İslame te Shqiptaret Gjatë Shekullit XX,s.369. 
15 Babasının adı Ġdris Koçi‟dir. 
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merhametine her daim muhtaç kulunun, Hacı Beqir Bekteshi‟nin oğlu Mu-

hammed Bekteshi‟nin fikri ve ilmi rehberliğinde, Kuran-ı Kerim ve Pey-

gamber efendimizin sünnetinin ıĢığı altında dini ilimler tahsilini tamamla-

mıĢ bulunmaktadır. 

Mezuniyet tarihi, perĢembe günü, Hicri 1370.
16

 

Ġcazet belgesinde öğrencinin ilim konusundaki seviyesi belirtilmekle beraber, güzel 

ahlak ve erdemli kiĢilik sahibi olması da ciddi bir Ģekilde istenmekteydi.Öyle görünmekte-

dir ki kendisinin bu eğitim hayatı süresince ortaya koyduğu çaba neticesinde epey ilerleme 

kaydetmiĢ ve bu dönem içerisinde attığı sağlam temeller ileriye yönelik baĢarılarının altya-

pısını oluĢturmuĢtu.  

1.3. Hocaları 

1.3.1. Hacı Hafız Muhammed Bekteshi (1883- 1958) 

 
Resim 1.Hafız Muhammed Bekteshi 

 

Ġskodra‟nın en önemli ailelerinin bir üyesi olan Hacı Muhammed Bekteshi, 1883 yı-

lında ĠĢkodra‟da dünyaya gelmiĢtir. Ġlim tahsilini çok nitelikli müderrislerden tamamlamıĢ 

olup kendisi de aynı Ģekilde nitelikli bir hoca, akademisyen ve örnek bir Ģahsiyet olarak 

karĢımızdadır. Kendisi 1926 yılında, Müslüman Topluluğu‟nun II. Kongresinde ĠĢkodra‟nın 

temsilcisi olarak katılım göstermiĢti,  1929 yılından itibaren Rus camisinde vaizlik görevine 

atanmıĢtı. Kendisinin AMT‟nin özel öğrenci yetiĢtirme yetkisi vardı ve çalıĢmalarını genç 

                                                
16 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.14. 
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kadro yetiĢtirme üzerine odaklamıĢtır. Aynı zamanda, halkın bilinçlenmesini sağlamak adı-

na güncel konular üzerine yoğunlaĢmıĢ, o bağlamda faaliyetlerini sürdürmüĢtür. 

1944-1947 yılları arasında ĠĢkodra Vakıf Komite BaĢkanı ve Ġmam Hatip Müdürü 

görevlerinde bulunduktan sonra tekrar eğitim üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Kendisi davranıĢla-

rıyla, duruĢuyla ve yoğun çalıĢmalarıyla sadece öğrencileri için değil, aynı zamanda diğer 

öğretmenler için de örnek teĢkil etmiĢtir. Herkes tarafından çok saygılı, adil, muhteĢem bir 

zeka sahibi, ileri görüĢlü ve erdemli bir kiĢiliğe sahip bir hoca olarak bilinen Haxhi Mu-

hammed Bekteshi aynı zamanda Ticani tarikatının ĠĢkodra kolunun manevi liderlerinden-

di.
17

 

Koçi‟nin her anlamda en çok Muhammed Bekteshi‟den etkilendiğini görmekteyiz. 

Nitekim onun için o sadece bir hoca vasfını taĢımamaktaydı. Kendisi aynı zamanda Sab-

ri‟nin hiçbir zaman tanımadığı babasının yerini çok güzel bir Ģekilde doldurmuĢ ve ilmi 

açısından faydalandığı gibi, karakteri, duruĢu ve konuĢmaları Sabri için mükemmel bir ör-

nek teĢkil etmiĢti.  

Muhakkak ki bir kiĢiye hocasından kaldığı en büyük miras, ilimle beraber 

karakter ve davranıĢ biçimlerine yansıyan hocasının duruĢu ve tavırlarıdır. 

Sabri, bu konuda çok Ģanslıydı ve aynı Ģekilde biz de Sabri‟nin öğrencileri 

olarak. Kendisinin fikri dünyası ve karakteri Hafız Muhammed ile birebir 

aynıydı. Ondan eğitim aldığı sürece, her zaman duruĢunu örnek alıyordu ve 

hitap etme Ģekli, düĢünceleri ve tavırları onunkilere çok benziyordu. Ġki ta-

raftan karĢılıklı bir sevgi ve saygı vardı ve Sabri, hocasına layık bir öğrenci 

olarak ondan öğrendiklerini ömrünün sonuna kadar taĢımaya baĢarmıĢtı.
18

 

Öyle görülmektedir ki Sabri için de hocası çok ayrı bir yere sahipti. Kendisi hoca-

sıyla alakalı hatıralarını Ģu ifadelerle dile getirmiĢtir :  

Hacı Muhammet Bekteshi benim için bir öğretmenden öte, çocukluğumdan 

beri yokluğuyla büyüdüğüm baba figürünün tamamlayıcısı idi. Kendisi, en 

iyi olabilecek Ģekilde sabırla, merhametle, duruĢuyla, öğütleriyle bu profili 

dolduruyordu. O, büyük bir alimdi. Onun evi, her daim içinde hoĢgörü, ilim, 

merhamet barındıran, bizim için bir okul, ibadethane, Arnavut misafirper-

verliğinin dolu dolu yaĢandığı ve her defasında bizi gölgesinde toplamayı 

baĢaran bir çınar, sıcak bir yuvaydı. Kendisi mükemmel bir baba, çok kalite-

                                                
17 Faik Luli, Ġslam Dizdari, Nexhmi Bushati, Në Kujtim të Brezave, ĠĢkodra, 1997, s. 281-298. 
18 Arsida Velija, Hacı Fejzi Zaganjori ile mülakattan, 16.03.2017. 
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li bir eğitmen, hoĢgörü ve sorumluluk sahibi bir vatandaĢtı. Ġnsanlarla ilet i-

Ģimi çok güzeldi ve bize, sadece ilmen nasıl yükseleceğimizi değil, aynı za-

manda nasıl iyi bir insan ve topluma yararlı bir fert olacağımızı öğretti. 

Onunla akalı hatıralarım, duygularım ve saygım kelimelere sığmayacak ka-

dar derindir.
19

 

 

Hocası gibi, Sabri de insanlar arasında çok fazla saygı görüyordu. Ayriyeten 

güçlü hitabıyla tanınır, gittiği her yerde herkesin dikkatini toplamayı baĢa-

rırdı,
20

 diyen Zaganjori Sabri‟yle hocasının arasındaki benzerliklerini ortaya 

koymakla beraber onun Sabri üzerindeki etkilerine de iĢaret etmektedir.  

Hafız Sabri‟yle beraber, birkaç alanda baĢarılı olup, önemli yerlere gelmiĢ Hafız 

Esat Myftia (ĠĢkodra Vakıflar Müdürü, ĠĢkodra Ġmam Hatip Müdürü ve Arnavutluk Müs-

lüman Topluluğu BaĢkanı), Qazım Hoxha (Tiran Medresesinin en önde gelen müderrisle-

rinden, Kuran-ı Kerim tercüme komisyonunun bir üyesi, ‘’Zani i Nalte’’ ve ‘’Kultura 

İslame’’ gazetelerinin aktif çalıĢanlarından), Osman Met Osja, Hafız Xheudet Zylaj 

(ĠĢkodra Medresesinin müderrislerinden), Ġsmail Muçej (‘’Drita İslame’’ gazetesinin baĢ 

yazarı, tarihçi, poliglot (çok dilli) ve Arnavutça-Arapça sözlüklerinin yazarı) gibi isimler de 

Hafız Muhammet Bekteshi‟nin öğrencilerindendi.
21

 

 

1.3.2. Hafız Sabri Bushati (1889- 1971) 

Hafız Sabri Bushati ĠĢkodra‟da dünyaya gelip, ilk ve orta öğrenimini ĠĢkodra med-

resesinde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini tamamlamak üzere Ġstanbul‟a gitmiĢtir. 

Balkan savaĢları sebebiyle eğitimini yarıda bırakan Hafız Sabri Bushati, Sırp tehlikesine 

karĢı savaĢmak adına ülkesine geri dönmüĢtür ve eğitimini ancak 1913 yılından sonra Hafız 

Vehbi Ġsmaili‟den tamamlayarak icazetname almıĢtır. Kendisi vatanseverliğiyle tanınmıĢ ve 

1920 yılında Lushnja Kongresi‟nde ĠĢkodra‟nın temsilcisi olarak katılım göstermiĢtir. Ar-

navutluk‟un siyasi hayatında çok aktif bir rol almıĢ ve yapılan toplantılarda hiçbir zaman 

açık ifadelerle fikrini dile getirmekten çekinmemiĢtir. 1946 ve sonrasında Beyaz camisinde 

                                                
19 Luli, Dizdari ve Bushati, Në Kujtim të Brezave, s.295. 
20 Arsida Velija, Hacı Fejzi Zaganjori ile mülakattan, 16.03.2017. 
21 Luli, Dizdari ve Bushati, Në Kujtim të Brezave, s.290. 
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(Xhamia e Bardhe) vaizlik görevini ifa etmiĢtir.
22

 Hafız Sabri Koçi, kendisinden Kıraat 

eğitimini almıĢtır. 

 

 

 

                 
Resim 2. Hafız Sabri Bushati               Resim 3. Sheh Qazim Hoxha 

 

 

1.3.3. Sheh Qazim Hoxha (1893- 1959) 

Sheh Qazim Hoxha 1893 yılında ĠĢkodra‟da dünyaya gelmiĢtir. Ġlk öğrenimini ta-

mamladıktan sonra Askeri Mektebinde eğitim almıĢtır. Kendisinin dine olan saygısı, sevgi-

si ve dini ritüelleri titizlikle yerine getirmesi henüz liseyi bitirmeden herkes tarafından „ho-

ca‟ olarak tanınmasını sağlamıĢtır. Eğitimini Hafız Muhammed Bekteshi‟nin yanında ta-

mamladıktan sonra, Sheh Shaban Domnori‟nin yanında tasavvuf eğitimi almıĢ ve Ticani 

tarikatının mensubu olmuĢtur. 1912 yılında, icazetnamesini almasının ardından Pazar cami-

sinin imamı olarak tayin edilmiĢtir. Sonraki yıllarda Durrës Ģehrinde vaizlik, baĢkentte ise 

medresede öğretmenlik yapmıĢtır. Kendisi ileri düzey Arapça, Farsça, Türkçe ve Fransızca 

bilmekteydi. 1940 yılında Arnavutluk Ulema Kurulunun BaĢkan Yardımcısı ve Kuran-ı 

                                                
22 Luli, Dizdari ve Bushati, Në Kujtim të Brezave, ss. 347- 364. 
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Kerim tercüme komisyonu baĢkanı seçilmiĢtir.
24

 Hafız Sabri Koçi Sheh Qazim Hoxha‟dan 

tefsir eğitimini almıĢtır. 

1.3.4. Hacı Hafız İbrahim  

ĠĢkodra‟da dünyaya gelen Hafız Ġbrahim Kaduku, ilk öğrenimini tamamladıktan 

sonra, babası tarafından Ġstanbul Fatih medresesine gönderilmiĢtir. 1983 yılında, öğrenimi-

ni tamamladıktan sonra, Osmanlıca ve Arapça dersleri vermek üzere üniversitede görevlen-

dirilmiĢ ve ondan sonraki görevi, aynı dersleri Ġstanbul Askeri Akademisinde vermek ol-

muĢtur. Osmanlıca, Türkçe ve Farsça dıĢında, Fransız ve Ġtalyan diline de hakim olması 

onu Arnavutluk dıĢında, Avrupa ülkelerinde de tanınmasını sağlamıĢtır. Kendisi Arnavut-

luk ve Türkiye dıĢında, ġam/ Kahire‟de ve Arap ülkelerinin üniversitelerinde görev yap-

mıĢtır. 1925 yılında, temelli memleketine döndükten sonra medreselerde öğretmenlik, farklı 

camilerde vaizlik, imamlık, Arnavutluk Müslüman Topluluğunda 20 senelik bir süreçte BaĢ 

Müftü Yardımcısı ve Kavaja Ģehrinin müftülük görevlerini ifa etmiĢtir.
25

 Kendisi çok dona-

nımlı bir hoca, iyi bir akademisyen, doğru sözlü bir insan olarak tanınmakla beraber, Arna-

vutluk, Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinde aktif bir Ģekilde çalıĢmasından ötürü üç kıtanın 

hocası olarak da tanınmıĢtır. 

1.3.5. Hafız Shaban Domnori (1868- 1934) 

Hafız Shaban Domnori, ĠĢkodra‟nın en önde gelen ulemasından biri olup, özellikle 

maneviyat ve tasavvufa atfettiği değerle hafızalara geçmiĢtir. Kendisi gençliğinden itibaren 

çok nitelikli bir imam ve hocaydı. Hayatı boyunca birkaç defa hacca gitme imkanına sahip 

olmuĢtur ve orada, farklı hocalarla tanıĢmasının neticesinde Ticani tarikatına girmiĢ, Arna-

vutluk‟ta bahsi tarikatın öncülüğünü yapmıĢtır. Ġlk olarak gizli bir Ģekilde yayılmaya baĢla-

yan bu tarikat, birkaç sene sonra ĠĢkodra dıĢında, Tiran, Kosova ve Makedonya‟ya kadar 

taĢınmıĢ ve Hafız Shaban Domnori resmi olarak Arnavutluk‟taki Ticani tarikatının lideri 

olmuĢtur.
26

 Kendisi ana dili Arnavutça dıĢında, Türkçe, Arapça, Farsça ve Çince bilmek-

                                                
24 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë , 100 Personalitete Shqiptare të Kulturës İslame Shekullit XIX -XX, Tiran, ss.183- 

186. 
25 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, 100 Personalitete Shqiptare të Kulturës İslame Shekullit XIX-XX, ss.84-95. 
26 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë , 100 Personalitete Shqiptare të Kulturës İslame Shekulli XIX -XX, ss.150-152.; 

Nathalie Clayer ,„‟The Tijaniyya: Reformism and Islamic Revival in Interwar Albania‟‟, 15 Dec 2009, 
http://tandfonline.com/doi/full/10.1080/13602000903411382, ( 13.12.2017). 

http://tandfonline.com/author/Clayer%2C+Nathalie
http://tandfonline.com/doi/full/10.1080/13602000903411382


 50 

teydi. Hafız Sabri Koçi ondan ders almanın yanında esas hocası Muhammed Bekteshi gibi 

Ticani tarikatına bağlanmıĢtır.
27

 

 

1.4. İş Hayatı/ Görev Yerleri 

ÇeĢitli sebeplerden ötürü Koçi‟nin iĢ gücüne katılımı çok erken yaĢtayken baĢlamıĢ-

tır. Bir yandan maddi Ģartları sebebiyle bir ustanın yanında çırak olarak da çalıĢmıĢ, diğer 

yandan hocaları tarafından camilere vaizlik yapması için görevlendirilmiĢtir ve eğitimini 

tamamlamasının hemen akabinde resmi olarak göreve baĢlamıĢtır. AĢağıdaki bölümde ha-

pishaneye girmeden önce sırasıyla bütün görev yerleri ele alınmıĢtır. 

1.4.1. Drisht Camisi 

Sabri Koçi‟nin resmi olarak göreve baĢladığı yıl 1937 yılıdır. Kendisi henüz 17 ya-

Ģındayken Drisht köyünün camisine tayin edilerek çalıĢma hayatına ilk adımlarını atmıĢtır.  

Drisht köyündeki görevimi çok büyük bir heyecanla üstlendim diyor Sabri. 

Oradaki insanlara dini öğretme düĢüncesi beni çok heyecanlandırıyor, mutlu 

ediyordu.
28

 

Görüldüğü üzere görevlendirilmesinden ötürü büyük sevinç yaĢayan Koçi, yaĢına 

rağmen büyük bir sorumluluk duygusuyla ve ciddiyetle iĢe koyulmuĢtur. Kendisi köy hal-

kıyla güzel bir iletiĢim içerisinde olmuĢ, saygılarını kazanmayı baĢarmıĢ ve onlar tarafından 

çokça itibar görmüĢtür.Drisht köyündeki görevi 1939 yılına kadar devam etmiĢtir. 

1.4.2. Luguçesme/ Çukurçeşme
30

Camisi 

Drisht camisinden sonra, Sabri, 1939 yılında, ĠĢkodra‟nın küçük ÇukurçeĢme ma-

hallesinin camisine tayin edilmiĢtir. Bu camide göreve baĢlaması pek çok problemle uğ-

raĢmasını gerektirmiĢtir. Nitekim cami çok eski ve ciddi onarım gerektirecek bir durum-

daydı. Koçi, cemaatinin de yardımıyla bizzat ilgilenmiĢ ve yoğun bir Ģekilde çalıĢarak ca-

miye yeni bir yüz kazandırmayı baĢarmıĢtır. 

                                                
27 Arsida Velija, Hacı Fejzi Zaganjori ile mülakattan, 16.03.2017. 
28 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.18. 
30 Türkçe kaynaklarda, sözü geçen mahallenin adı ÇukurçeĢme olarak geçmektedir. Bknz. Osmanlı Arşiv Belgelerinde 

Arnavutluk, Shqipëria ne Dokumentet Arkivale Osmane, T.C.BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Yayın No: 97, s.85. 
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Ġbrahim Hulusi Koçi‟yle tanıĢmasını Ģu Ģekilde dile getirmektedir: 

Ben Sabri‟yi ilk defa ÇukurçeĢme mahallesinin camisinde tanıdım. Ġlk gel-

diğinde cami yıkık döküktü. Kendisi bütün gücüyle caminin onarma iĢine 

giriĢti ve bizle aynı tempoda çalıĢtı. Hiçbir zaman yorulmaz oturup dinlen-

mezdi.
31

 

Her zaman Ģunu dile getirmekte fayda var ki Sabri çalıĢtığı her yerde görev gereği 

dıĢında da çabasını ortaya koymuĢtur. Kendisinin sadece ilmi yönü değil, her alandaki gay-

reti, sağlam kiĢiliği, duruĢu, iĢinde titizliği ve istikrarlı oluĢu insanların saygısını kazandır-

mıĢ, onları da harekete geçirmeyi sağlamıĢtı.Mahalle halkı, onun fetvalarını önemsediği 

gibi diğer sosyal ve ailevi konularda da danıĢmıĢ sözüne itibar göstermiĢlerdi. Oradaki gö-

revi bir yıl sürmüĢtür. 

1.4.3. Xhamia e Bardhe (Beyaz Cami) 

Çukurçesme camisinden sonra Sabri, 1940 yılında, Perash mahallesinde bulunan 

Xhamia e Bardhe‟da (Beyaz Cami) müezzin olarak görevine baĢlamıĢtır. Perash mahallesi-

nin camisi Ģehrin en çok kullanılan camilerinden biri olmakla beraber, ÇukurçeĢme mahal-

lesinden çok uzak mesafede olmayıp, Sabri için güzel ve merkezi bir görev yeri teĢkil emiĢ-

tir. Caminin mevcut imamı Hafız Shefqet Boriqi çok yaĢlı olduğundan dolayı, zaman za-

man caminin sadece müezzinlik ihtiyacını karĢılamakla sınırlı kalmayıp imamlık da yap-

mıĢtır. Hafız Shefqet Boriqi ile Sabri arasında karĢılıklı bir saygı mevcuttu ve kendisinin en-

gin tecrübelerinden bir yana, ilminden ve kütüphanesinden de çokça faydalanmıĢtır. Beyaz 

camideki görevi esnasında, Sabri‟nin daha fazla insanla tanıĢma fırsatı olmuĢtur ve çok güzel 

iliĢkiler kurarak görevine devam etmiĢtir. Kendisi halk tarafından artık daha fazla tanınmıĢ ve 

daha yoğun bir Ģekilde ilgi odağı halinde gelmeye baĢlamıĢtı. Oradaki görevi 2 yıl sürmüĢtür. 

1.4.4. Paçram Camisi 

1942 yılında Sabri, Ģehirden Paçram köyü camisine tayin edilmiĢtir. Mevcut köy 

Ģartları, kaldığı evin bir odadan ibaret oluĢu, kadro eksikliği ve bütün diğer zorluklara rağ-

men, Koçi‟nin çok yoğun çalıĢtığı bilinmektedir. Kendisinin hiç bir zaman herhangi bir 
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Ģikayet dile getirmeden, ayrım yapmadan  iyilik dolu yaklaĢımları onun köy halkı tarafın-

dan benimsenmesini sağlamıĢtı ve ona karĢı teveccüh çok büyüktü.  

Sabri, köy ya da Ģehir, küçük ya da büyük, eğitimli ya da eğitimsiz demeden 

herkese aynı davranır, hiçbir zaman kırıcı olabilecek herhangi bir harekette 

bulunmaz, baĢkalarını üzecek dil kullanmazdı. Ondan dolayıdır ki gittiği en 

uzak ve en küçük köy, kasabalarda bile herkes tarafından çok seviliyordu.
32

 

Köylü ile aralarında karĢılıklı bir saygı ve sevgi iliĢkisinin mevcut olması onun bir 

din görevlisi olarak en güzel Ģekilde amaçlarını hasıl etmesini sağlamıĢtır. Oradaki görevi 1 

yıl sürmüĢtür.
33

 

1.4.5. Dudas Camisi 

Sabri, bir yıl Paçram köyü camisinde görev yaptıktan sonra,1943 yılında, tekrar Ģe-

hirdeki Dudas mahallesinin camisine tayin edilmiĢtir. Kendisi, her yerde olduğu gibi orada 

da çok kısa bir süre içerisinde insanlarla çok güzel bir iletiĢim kurmuĢ, saygılarını kazan-

mayı baĢarmıĢtı. 

Hafız Sabri‟nin hitabeti çok güçlüydü. Dolayısıyla, gittiği her yerde vaaz ve 

sohbetlerinde çok sayıda insan toplanıyordu. ġehrin diğer camilerinde ce-

maat sayısı çok fazla değilken, Hafız Sabri‟nin vaaz verdiği cami her defa-

sında dolup taĢardı. Herkes onu sever, saygı duyardı.
34

 

Dudas camisinde görev yaptığı yıllar, Komünist Parti‟nin iktidara geldiği ilk yılla-

rdı. Mevcut iktidar dinlere karĢı henüz keskin bir tavır takınmamasına rağmen, din karĢıtı 

propaganda daha yaygın bir hal baĢlamıĢ ve Sabri yoğun çabaları sayesinde halk arasında 

ün kazanmıĢ biri olduğundan dolayı, bu propagandanın uzantıları onu etkilemeye baĢlamıĢ-

tı. Ona rağmen, çalıĢmaları aynı istikrarla devam etmekteydi ve yaptığı faaliyetlerin birço-

ğu bu camide görevini sürdürdüğü sürece vuku bulmuĢtur.  

Öncelikle Ģunu belirtmekte fayda var ki Koçi‟nin duruĢu cemaat için çok güzel bir 

örnek teĢkil etmekteydi. Kendisi kılık kıyafetine dikkat eden, davranıĢı, hal ve hareketleri 

güzel bir mümindi. Cemaatle, özellikle gençlerle birebir ilgilenmesi bakımından onları hem 
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ilmi hem de sağlıklı birer birey olarak yetiĢmeleri için teĢvik etmekteydi. Onun kadınların 

dini eğitimi konusunda yaptığı çalıĢmalar da bu faaliyetlerinin bir parçası niteliğindedir. 

Mevcut Arnavutluk‟un toplumsal yapısında kadınlar cami faaliyetlerine çok fazla katılım 

gösteremiyorken, Sabri‟nin onları dahil etmesi uygulamalı olarak toplumsal yapıda yenilik-

çi bir tavır ortaya koyduğuna iĢaret eder. 
35

 

Bu camideki faaliyetleri arasında kayıtlara geçen bir diğer önemli husus Koçi‟nin 

Arapça duaları halkın ana diline tercüme ederek aktarması ve vaaz faaliyetlerine Arnavutça 

ifadelere çokça yer vermesidir. Böylelikle dinin toplumsal boyuta indirgenmesini sağladığı 

düĢünülebilir.   

Onun ortaya koyduğu bütün faaliyetler toplumun yararına olmasına rağmen, ülke 

siyasal olarak dinlere karĢı oldukça zıt bir tavırla yaklaĢmaktaydı. Bunun neticesinde yapı-

lan bu faaliyetler karĢı taraftan bir o kadar olumsuz bir biçimde değerlendirmeye alınmıĢ ve 

çeĢitli baskılar baĢlamıĢtır.  

1945 yıllarında, dine karĢı olan tepki çoğalmaya baĢlamıĢtı diyor Sabri. Na-

çizane ben, camide sık sık farklı programlar düzenleyip insanları bir arada 

tutmaya çalıĢırdım. Çocuklara, büyüklere ve kadınlara Kuran-ı Kerim, hadis 

ve din dersleri düzenlemiĢtim ve programlı bir Ģekilde her gün çalıĢırdık. 

Aynı zamanda, kutlu gecelerde ve Bayram gecelerinde halkla beraber sabah-

lara kadar ibadet ederdik. O dönem, bana karĢı herhangi bir alenen suçlama 

olmamıĢtı, nitekim, din henüz resmen yasaklanmamıĢtı fakat sürekli kontro-

le gelinir, rapor alınırdı.
36

 

Ancak 1946 yılında yürürlüğe giren yeni anayasayla din karĢıtı yaptırımlar resmi bir 

hal almaya baĢlamıĢtır ve Koçi‟nin yaptığı bütün faaliyetler aleyhine kullanılmıĢtır. Sab-

ri‟nin Dudas camisindeki görevi 9 yıl sürmüĢtür. 

1.4.6. Rus Camisi 

1952 yılında, Dudas camisinden sonra, Sabri, ĠĢkodra‟nın bir baĢka mahallesinde 

bulunan Rus camisine tayin edilmiĢtir. Kendisi, orada da aynı performansı ortaya koyarak 

çeĢitli faaliyetlere imzasını atmıĢtır. Ġlmi, takvası, çalıĢma azmi ve insanlarla kurduğu ileti-
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Ģim herkes tarafından itibar görmesini sağlamıĢtır. Bununla eĢzamanlı olarak devletin aynı 

yıllar içerisinde dinlere karĢı yaptırımlarının arttırdığı gözden kaçmamaktadır.  

Devlet memurları sürekli kontrole gelirlerdi diyor kendisi. Bir keresinde 

ĠĢkodra Komünist Parti genel sekreteri yanıma gelir, din ile gençlerin beyin-

lerini uyuĢturduğumu ve onları gericiliğe doğru ittiğimi iddia etmiĢti. Ken-

dileri, sürekli benim çok tehlikeli bir unsur olduğumu söyleyip, çeĢitli baskı-

lara maruz bırakırlardı. Bu beni hiçbir zaman etkilemiyordu nitekim gittiğim 

yolun doğruluğundan emindim ve bir o kadar emin adımlarla ilerlemeyi he-

deflemiĢtim.
37

 

Artık sistematik bir Ģekilde bütün ifade özgürlüğünün yolları kapatılmaya yüz tut-

muĢtu ve buna karĢı muhtemel çıkabilecek her unsur direnci hat safhaya ulaĢmadan yok 

edilmeliydi. Böylece, doğru orantılı bir biçimde Ģehrin uleması baskılara maruz kalıyor, 

gençler kıĢkırtılıyordu. Sabri, önemli bir isim olarak bu baskılara daha yoğun bir Ģekilde 

maruz kalmasına rağmen görevinde herhangi bir ihmal göstermemiĢtir.Aynı Ģekilde çalıĢ-

malarına ve faaliyetlerine devam etmiĢtir.  Rus camisindeki görevi iki yıl sürmüĢtür.  

1.4.7. Kruja Camisi 

Baskıların bir devamı niteliğinde, Rus camisindeki görevi sonlandırıldıktan sonra, 

1954 yılında, Koçi Müftü yardımcısı olarak Arnavutluk‟un tarihi, lakin küçük ve çoğunluk 

nüfusu yaĢlı olan Kruja Ģehrine tayin edilmiĢtir.  

Oraya tayin edilmem bir çeĢit sürgündü. Kruja çok küçük bir Ģehirdi ve mu-

hatap olduğum insanların çoğu yaĢlıydı. Ayriyeten, maddi durumları da beni 

çok fazla zorluyordu. 6 çocuğum vardı ve onları yanıma almam imkansız 

olduğu gibi, kendim de sürekli gidip gelemiyordum.
38

 

1951 yılından itibaren, din adamlarının maaĢları hükümetin sorumluluğundan çık-

mıĢ bulunmaktaydı, dolayısıyla onlara verilen maaĢ miktarı çok düĢük olduğundan  temel 

ihtiyaçlarını bile karĢılama konusunda yetersiz kalmaktaydı. Bu, Sabri‟nin yaĢam Ģartlarını 

zorlamak dıĢında, çalıĢma yoğunluğunu hiçbir zaman olumsuz yönde etkilememiĢtir. Ken-

disi oraya hemen gitmesinin ardından çalıĢmalara baĢlamıĢ ve halkla tanıĢmanın sonucunda 

saygılarını kazanmakla beraber, onlar tarafından çokça sevilen bir isim haline gelmiĢtir. 
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Toplumsal yapıya önem veren Koçi, Ģehirdeki halkın çoğunlukla BektâĢi olmasına rağmen, 

vaazlarında herkesin öncelikle Ġslam‟ın ana çerçevesi etrafında toplanması gerektiğini vur-

gulayarak bu mezhepsel ayrımı ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda meydana ge-

len değiĢimler toplumsal hayatta olumlu etkiler meydana getirmiĢtir. 

Kruja‟dan Ġsa Rama Sabri‟yi Ģu Ģekilde hatırlamaktadır: 

Sabri‟nin yoğun ve istikrarlı çalıĢmasıyla, camideki cemaat, özellikle de 

genç sayısı çoğalmaya baĢlamıĢtı. ġehirdeki çoğu kiĢi BektâĢiydi. Ona rağ-

men, Sabri ayrım yapmaksızın herkesle tek tek ilgilenerek, ilk olarak dinin 

temel vazifelerini, sonrasında da tarikat vazifelerini yerine getirilmesi gerek-

tiğini öğretmiĢti. 

Bir keresinde, mevlid münasebetiyle organize edilen programa dönemin 

mevcut BektâĢi lideri de Sabri‟nin daveti üzerine katılım göstermiĢti. OluĢ-

turulan bu birlik, insanlar tarafından çok değer gördü. Sabri, bize en çok din 

kardeĢliğinin ne kadar önemli olduğunu öğretmiĢti ve çok yoğun bir Ģekilde 

çalıĢarak aramızdaki birlik beraberliğimizin artmasına vesile olmuĢtu. 

Kendisi, dinine çok saygılı, görevine çok düĢkün bir insan olarak duruĢuyla 

ve Ģahsiyetiyle çok büyük etki yaratmıĢtı. Gerçek bir mümin, örnek bir Ģah-

siyetti. Komünist rejimi destekleyenler hariç, herkes onu çok seviyordu. 

Kruja‟ya getirilmesinin asıl sebebi onu cemaatinden uzak tutmaktı fakat, ba-

Ģaramadılar çünkü o, gittiği her yere hayat kazandırıyordu.
39

 

ġehirde çok olumlu değiĢimlere yol açarak ve Ģehrin halkında çok güzel etkiler bı-

rakarak Sabri‟nin Kruja‟daki görevi bir yıl sonra nihayet bulmuĢtur. O sırada, ülkede ko-

münist rejimin din karĢıtı propagandası daha Ģiddetli bir hal almıĢ bulunmaktaydı. AĢamalı 

bir Ģekilde1955 yılına kadar yayınevleri devlet tarafından kapatılmıĢ yahut devletin tekeline 

alınmıĢtı. Resmi dini tatil günlerinin sayısı azaltılmıĢtı. Din adamlarına karĢı ve dine karĢı 

çok ciddi propaganda, çeĢitli yaptırımlar ve baskılar uygulanmaya baĢlamıĢtı. 

1.4.8. Tiran’da Vaizlik 

Sabri Kruja‟daki görevinden sonra, 21.07.1955 tarihinde, merkezi Tiran‟da bulunan 

Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun vaizi olarak görevlendirilmiĢtir. Yapılan her tayin 

gibi, bu da amaçsız değildi. Sabri‟nin Tiran‟da bulunmasını sağlayarak kontrol edilmesi 
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hedeflenmekteydi. Böylece, sadece kendileri tarafından belirlenen yerlere gitmesi gerekiyor 

ve belli kısıtlı bir kitleye ulaĢma imkanına sahip olabiliyordu. 

Sabri Tiran‟da iken görev yaptığı dönemi Ģu Ģekilde dile getirmektedir : 

KonuĢarak insanlara ve devlete zarar getiriyorum gerekçesiyle, çok fazla 

konuĢmamam konusunda baskı yapıyorlardı. Ellerinde propaganda için kul-

landıkları her türlü aracı olmasına rağmen, beni çok tehlikeli buluyorlardı. 

Bazen dikkatli olmaya çalıĢırdım, lakin, hakikati örtmek benim kiĢiliğime 

aykırıydı.
40

 

Tiran gibi büyük bir Ģehirde olmasına rağmen, Sabri tekrar insanların saygısını ka-

zanmayı ve hizmetleriyle ün sahibi olmaya baĢarmıĢtı. Komünist ideolojiyi yaymak isteyen 

hükümet bu durumu kontrol edemediğini anladığı için daha sert müdahalelere baĢlamıĢtı. 

Merkezi devlet yapılanmasının ayriyeten Tiran‟da olması durumu daha da zorlaĢtırmaktay-

dı, nitekim sürekli alenen gözetim altında tutulmaktaydı ve bunun neticesinde bir yıl sonra 

oradaki görevi sona ermiĢtir.  

1.4.9. Kavaja Camisi 

Tiran‟daki görevinden sonra, 23.5.1956 tarihi, 543 numaralı kanun gereği Koçi 

Kavaja Ģehrine gönderilmiĢtir.
41

Tayin emri aĢağıdaki gibiydi:  

Sizden devletimizin çıkarlarına karĢı gelmeyecek Ģekilde düĢünceler üret-

meniz, faaliyetler yapmanız ve devletimize itaatkar bir biçimde davranma-

nız beklenmektedir.
42

 

Bu Ģekilde, Sabri eĢini ve altı çocuğunu geride bırakarak, tekrar tek baĢına baĢka 

Ģehre gitmek zorunda kalmıĢtır. Kavaja, küçük bir Ģehirdi ve maddi sıkıntılarından ötürü 

genç nüfusun çoğu çalıĢmak için yurt dıĢına gittiğinden, Koçi‟nin muhatap olduğu kesim 

yaĢlı nüfustu. Buna rağmen kendisi cemaatle tanıĢtığı gibi herkes tarafından sevilmiĢ ve 

itibar görmüĢtü. Halkla kısa bir süre içerisinde karĢılıklı bir saygı ve sevgi iliĢkisi oluĢturan 

Sabri, görev yaptığı Ģehrin merkez „‟Ali Hajdar‟‟ camisinde çok güzel hizmetler yapmıĢtır. 

 Kendisinin çalıĢmaları arasında, dini kadro yetiĢtirme amacıyla civar köylerin 

imamlarıyla birebir ilgilenmesi kayda değer bir öneme sahiptir. Bu bağlamda haftalık ders-
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ler, seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenlemesi niteliksel bir geliĢim sağlamıĢtır.  Bir di-

ğer önemli husus ĠĢkodra‟da olduğu gibi, burada da kadınlara mahsus namaz kılma yerinin 

açılması, onlara özel dini sohbetler yapması ve eğitim seminerleri düzenlemesiydi. Kavaja 

Ģehrinin Müftüsü Xhaferr Shkodra, Sabri‟nin orada bulunduğu dönemi Ģu Ģekilde hatırla-

maktadır: 

Geldiği günden itibaren, yorulmadan çaba göstermesi hepimize ilham kay-

nağı olmuĢtu. Kendisinin gelmesiyle Kavaja müftülüğünün yüzü değiĢmiĢti. 

O, herkesle özel ilgilenir hiç yorulmazdı. Bütün Ģehir ve köy imamlarına 

eğitim kursları açtı ve onlara devamlı bir Ģekilde ders veriyordu. ġehrin 

merkez „Ali Hajdar‟ camisinde kadınlara mahsus bölüm yoktu. Sabri, onu 

açtırmak için çok uğraĢtı ve onlara sohbetler de yapıyordu. 

Aldığı mütevazı maaĢı, ailesinden uzaklığı ve yaĢanan bütün zorluklar onun 

hiçbir zaman iĢini etkilemezdi, kendisi her Ģeye rağmen en iyisini yapma 

gayreti içerisindeydi. Cemaat ile karĢılıklı bir sevgi bağı oluĢmuĢtu artık. 

Ramazan ayında sürekli yanına gider, beraber iftarlarını açarlardı. Sabri, 

ĠĢkodra‟ya, ailesinin yanına gittiği zaman Ģehir sağır kalmıĢ gibi oluyordu. 

Elbette tüm bu olanlar rejimin gözünden kaçmazdı. Sürekli sorguya alınırdı 

fakat bütün bu olanlar onu etkilemezdi. Çok güzel bir insan, örnek bir Ģahsi-

yetti. Onun hapse atılması sadece ailesi ve sevenleri için değil, bütün Arna-

vutluk için büyük bir felaketti.
43

 

Koçi, Kavaja‟da görev yaptığı esnada insanlarda ve toplumda ilmi, dini ve sosyal 

açıdan derin izler bırakmıĢtır. ġartların zorlukları onu hiçbir zaman etkilememiĢ, çok güzel 

adımlar atmayı baĢarmıĢtır. Görevini ifa ettiği sürece aynı zamanda saygıdeğer müderris ve 

Arnavutluk‟un eğitim konusunda en büyük isimlerinden Hafız Ali Korça ile tanıĢma ve 

onun engin ilminden ve tecrübelerinden faydalanma fırsatını bulmuĢtur.
44

 Sabri Kavaja‟dan 

çok güzel hatıralarla ayrılmıĢ, her zaman en içten duygularıyla hatırlamıĢtır.  

1.4.10. Rus Camisi’ne Dönüş 

ĠĢkodra cemaatinin yoğun talebinin ardından Sabri tekrar ĠĢkodra Rus camisine ta-

yin edilmiĢtir. Maddi açısından birtakım zorlukları yaĢaması ayrıca ailesini etkilemiĢti ve 

onun geri dönmesini zorunlu kılmıĢtı. Aynı zamanda, ülkede din karĢıtı propaganda had 

safhaya ulaĢmıĢ ve artık dini yapılar açık bir Ģekilde hedef alınmaya baĢlamıĢtı.  
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Bir keresinde, vaaz esnasında devlet yetkililerinden iki kiĢi geçerken kalaba-

lığı gördükten sonra, - Görüyor musun nasıl örgütlemiĢ gençleri. Kendisine 

çekerek gericiliğe itiyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmamız Ģart...demelerine 

Ģehit oldum diye aktarıyor Zaganjori. Sabri‟nin çalıĢmaları onları oldukça 

rahatsız ediyordu.
45

 

Devlet yetkilileri tarafından sürekli gözetim altında tutulmasıyla beraber, zaman 

zaman çeĢitli baskılara da maruz bırakılırdı. Hatta öyle ki emniyete çağırılıp, din karĢıtı 

tebliğ yapması için baskı kurulurdu. Rus camisi, hapse girmeden önce görev yaptığı son 

cami olmuĢtu. 

2. TUTUKLANMA EMRİ VE HAPİS CEZASI 

Görevlerini ifa ettiği süredeki çeĢitli baskıların sonucunda Sabri, 6 Haziran 1966 ta-

rihinde, ĠĢkodra‟nın birkaç diğer hocalarıyla eĢzamanlı olarak tutuklanmıĢtır.Aynı zamanda 

psikolojik baskı kurarak toplum tarafından meydana gelebilecek her türlü muhtemel ayak-

lanmanın önünü kesmek ve o zamana kadar yapılan her türlü din karĢıtı propagandanın 

ciddiyetinin farkına varmalarını sağlamak adına tutuklanması normal Ģartlar altında değil, 

cuma namazı sonrası vuku bulmuĢtur. Tutuklanma emrinin ardından Ģehirde ilk kapanan 

camii onun imamlık yaptığı Rus mahallesinin camisi olmuĢtu. Fejzi Zaganjori durumu Ģu 

Ģekilde anlatmaktadır:  

Sabri‟nin hapse atılmasıyla cemaat büyük bir dağılma yaĢamıĢtı. Herkes 

üzüntü içerisinde ne yapacağını bilmiyordu ki akabinde cami de kapandı. 

Bu, hepimiz için büyük bir felaketti ve toparlanmamız çok uzun sürdü.
46

 

Koçi ülkesine ihanetle yargılanmıĢtı. Kanunen yurt dıĢına çıkmanın yasak olduğu 

bir dönemde, gençlere bu konuda rehberlik yapmakla suçlanmıĢtı.
47

Aynı zamanda, insanla-

rı mevcut yönetime karĢı kıĢkırtması ve belirli günlerde halkı geç saatlere kadar camide 

meĢgul ederek, kendilerini iĢten alıkoyması, Dolayısıyla, devlete karĢı ekonomik sabotaj 

yapmasıyla suçlanmıĢtır. Suçlamalar sağlam mantık ürünü olmadığı gibi herhangi bir teme-

le dayanmamasına rağmen değerlendirmeye alınmıĢ, ona göre yargılanmıĢtır.  

DuruĢma öncesi, Sabri, yaĢadığı bir olayı Ģu Ģekilde anlatmaktadır: 

                                                
45 Arsida Velija, Hacı Fejzi Zaganjori ile mülakattan, 16.03.2017. 
46 Arsida Velija, Hacı Fejzi Zaganjori ile mülakattan, 16.03.2017. 
47 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.35. 
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DuruĢmaya çıkmadan önce cübbemi giymemi istediler. ĠĢlediğim her suçu, 

bu ülkenin bir vatandaĢı olarak çekmeye hazırım, lakin, din adamı olarak 

değil diyerek itiraz ettim, nitekim, din adamı kıyafetiyle duruĢmaya çıkar-

sam, dini temsil eden herkesin cezalanacağı anlamına gelecekti. Din özgür-

lüğü insan haklarının en temel özgürlüğüdür ve ben bunun kısıtlamasını ka-

tiyen kabul edemezdim. Ona rağmen, kimse benim itirazımı kabul etmedi ve 

o Ģekilde yargılandım. Savunma için avukat tahsis etmek istediler, fakat ben 

kabul etmedim. Kendim savunma yapabilecek durumdaydım. Yine de, ken-

dileri için çalıĢan bir avukat getirdiler.
48

 

Ġddianame, suçlamalar, hakimin soruları, kanıtlar hatta cezası bile önceden belir-

lenmiĢ duruĢma hoparlör yardımıyla bütün halka duyurulmaktaydı ve neticede Sabri, 10 

Eylül 1966 tarihinde, 34. Numaralı ceza kanununa göre mahkemenin genel kararıyla aĢağı-

daki gerekçelerle suçlu ilan edildi : 

I. Ülkesine karĢı yaptığı ekonomik sabotaj nedeniyle 18 yıl hapis cezası istemi, 

II. Yurt dıĢına kaçmak üzere bulunduğu ve devlete karĢı ihanet nedeniyle 16 yıl 

hapis cezası istemi, 

III. Devlete karĢı ajitasyon ve propaganda nedeniyle 10 yıl hapis cezası istemi. 

Sonuç itibariyle toplam 22 yıl hapis cezası, bütün mal varlığına devlet tarafından el 

konulması ve 5 yıl oy kullanmama cezasına çarptırıldı. 1966- 1967 yılları dine karĢı olan 

yaptırımların en uç noktasına ulaĢtığı yıllardır. Sabri‟yle beraber aynı dönem içerisine bir-

çok din adamı hapse atıldı, sürgün edildi yahut öldürüldü. Ayrıca, toplumun kültürel men-

Ģei buna müsaade etmese de, artık Arnavutluk hükümeti din ideolojisi olarak resmi bir Ģe-

kilde ateizmi belirlemiĢ ve bu konudaki net tavırları korkutucu sonuçlar doğurmaya baĢla-

mıĢtı.  

2.1. Hapis Dönemi 

Komünist rejiminin hapishaneleri,  yoğun bir psikolojik Ģiddetin uygulandığı yerler 

olarak kaydedilmelerine ek olarak, mahkumların sürekli çalıĢtırıldığı birer toplama kampla-

rıydı. Aynı Ģekilde; Ģehirlerde fabrikalar, yollar yahut ağır iĢler yapılması gerektiğinde, ha-

pishanelerdeki mahkumlar çalıĢtırılmak üzere gönderilmekteydi. Ġlk baĢta, Koçi‟nin kaldığı 

kamp, Fushe-Kruja‟daki kamptı. Sonrasında en tehlikeli mahkumların bulunduğu, en zor 

Ģartları barındıran Spaç kampına nakledilmiĢtir. Kendisi hapiste olduğu süre boyunca, ço-
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ğunlukla daha henüz genç yaĢtayken öğrendiği tesisat iĢiyle uğraĢmıĢtır. Ayriyeten, diğer 

mahkûmlar gibi baĢka iĢlerde de çalıĢtırılmıĢtır. Bu dönem incelendiğinde, dikkat çeken 

önemli bir husus Koçi‟nin ağır Ģartlarda bir yaĢam sürdürmüĢ olmasına ve sürekli gözetim 

altında bulunmasına rağmen Ġslami eğitim anlamında çevresine öncülük yapmıĢ olmasıdır. 

AĢağıdaki cümleler onun mütevekkil yapısını göstermektedir :  

Allah olayların bu Ģekilde geliĢmesini istemiĢ, bana da O‟nun kulu olarak 

teslim olmak düĢer. Kimseden ne af diledim, ne de yardım istedim. Ben 

doğru olan dıĢında baĢka bir Ģey yapmamıĢtım. Allah beni o Ģekilde imtihan 

etmek istedi, bende O‟na dayandım ve sadece O‟ndan gelen yardıma razıy-

dım.
49

 

Koçi‟nin rejim karĢıtlığına rağmen faaliyetlerine devam etmesi pek çok kiĢinin 

saygısını kazanmasına vesile olmuĢtur. Aynı dönemde Spaç kampında Koçi ile birlikte ka-

lan bir kiĢi bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmektedir:  

Biz ona bakar, ondan güç alırdık. Kendisinin ibadetlere riayetini görmek 

hepimize güç veriyordu. Onun istikrarı sayesinde bir gün çıkacağımızı ve 

tekrar dinimizi rahat bir Ģekilde yaĢayacağımızı inanmaya baĢlamıĢtık.
50

 

Kendisi ise,dönemin hapishanedeki ibadet imkanlarından Ģu Ģekilde bahsetmektedir: 

Sürekli, muhafızlar tarafından gözetim altında tutuluyorduk. Herhangi bir 

din belirtisi katiyen yasaktı. Kendim tadilat iĢleriyle uğraĢtığım için, tuvalet-

lerin yanında çalıĢmaktaydım ve temizlik malzemelerini koymak üzere kul-

landığım bir oda vardı. Namazımı orada kılardım. Ramazan ayı boyunca ise, 

sadece akĢam yemekhaneye gider, bir parça ekmek alır, cebime koyardım. 

Ekmek genellikle 800 gramdı. Bir kere, yemekhanede tamir iĢi yaptığım sı-

rada, tepsilere domuz yağı sürüldüğünü görmüĢtüm. O günden sonra, ekme-

ğin tavaya değdiği kısmı keserek yerdim ve bu Ģartlar altında hapishanede 

tam 20 Ramazan ayı geçirdim.
51

 

Koçi‟yi yakından tanıyan ve onunla aynı dönem içerisinde cezaya çarpıtılan Hıristi-

yan lideri Dom Nikolla Mazreku‟nun sözleri kayda değer bir öneme sahiptir : 

Hafız Sabri‟yle ilk olarak Reps endüstri kampında, inĢaat iĢinde çalıĢtığı-

mızda tanıĢmıĢtık. Kendisi doğru sözlü bir insandı. Az konuĢur, kimseye 
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sert bir üslupla yaklaĢmazdı. Bazen çok ince esprileri oluyordu, fakat, hiçbir 

zaman baĢkasını rahatsız edecek Ģekilde değildi. Etrafımızda sürekli ispi-

yonculuk yapan insanlar olmasına rağmen, günde beĢ defa namazını kaçır-

mazdı. Onu örnek alan birkaç kiĢi daha vardı. 

Kamplarda en büyük sıkıntı içme ve çamaĢır yıkama suyuydu. Bazen onu 

dağda suyun yönünü değiĢtirip kampa kadar ulaĢmasını sağlayabilmek için 

demirlerle suyolu yapmaya çalıĢtığını görür yardım ederdik. Böylece herke-

se hizmeti dokunurdu. Onunla çok iyi bir iletiĢimimiz vardı.
52

  

Hıristiyan dininin önde gelen isimlerinden Dom Simon Jubani ise Koçi‟yi söyle an-

latmaktadır : 

Hafız Sabri ayriyeten tadilat elektrik iĢleriyle ilgilenirdi. Hepimizin dikkati-

ni çeken iĢinde titizliğiydi. Hiçbir zaman hiçbir Ģeyi ihmal etmez, en ufak 

ayrıntısına kadar dikkat ederdi. Ceza, sanki komünist rejimden değil, bizzat 

Tanrı‟dan gelmiĢ gibi en ufak bir Ģikayette bulunmadan hayatına devam 

ediyordu. Bir defasında, çalıĢtırılmak üzere gönderildiğimiz bir yere, mah-

kumların sayısı yüksek olduğundan dolayı dağda unutuldu. Kaçma fırsatı 

varken, hapse kendi ayaklarıyla geri gelmiĢti.
53

 Onunla çok fazla oturup 

sohbet etmiĢliğimiz var. Hepimizin ortak bir gayemiz vardı; ülkedeki her bir 

birey din özgürlüğüne kavuĢmalıydı. Bu uğurda çekilmesi gereken ceza var-

sa, biz onu çekmeye hazırdık. Yardıma muhtaç olan herkese elimizdeki bü-

tün imkanlarımızla yardımcı olduk. Beraber birbirimizin bayramlarını kut-

lar, çokça ziyaretlerine giderdik.
54

 

 1994 yılında, „‟Ülkeyi BirleĢtiren Cadde‟‟ adlı yazısında, Republika gazetesi Spaç 

kampından Ģu Ģekilde bahsetmiĢtir: 

Kampta 80cm‟den geniĢ olmayan, dar bir cadde vardı. Onun bir yanından 

Hafız Sabri Koçi, Tafil Tafanı, Ruzhdi Borici, Faik Hoxha, Shefqet Alla gi-

bi Ġslam dini liderleri, öbür yandan ise Pader Zef Pellumbi, Dom Ernest 

Troshanı, Dom Mark Hası gibi Hıristiyan dini otoriteleri. Ramazan ayı bo-

yunca manzara her zaman aynıydı; bir taraftan oruç tutan Müslümanlar, di-

ğer taraftan onları korumaya hazır, yüksek bir dayanıĢma içerisinde bulunan 

diğer din mensupları, yahut tam tersi. Belirli dini günlerde her zaman iki ta-

raf birbirinin ziyaretine gider, birbirinin bayramını kutlarlardı.
55
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 Din ayrımı yapmaksızın mahkumlar arasında oluĢan bağın aynı zamanda komünist 

rejime karĢı geliĢtirilen bir tepki olduğu değerlendirilebilir. Rejimin uygulamalarının farklı 

dinlere mensup oldukları halde, mahkumlar arasında dayanıĢma ve etkileĢimin canlı tutul-

masını olumlu yönde etkilediği ve bu mahkumları ortak bir hedef etrafında örgütlediği ifa-

de edilebilir. Öyle ki bu mahkumların pek çoğunun hapisten çıktıktan sonra hepsi farklı 

alanlarda olsa da komünist rejimin kalıntılarını yok ederek insanlara din ve ibadet özgürlü-

ğünün sağlanmasına yönelik yoğun ve istikrarlı bir biçimde mücadelelerini devam ettirdik-

leri bilinmektedir.  

Bu döneme yönelik bir baĢka önemli husus mahkumların aileleridir. Yukarıda da 

aktarıldığı üzere, mahkumların rejimle mücadele pratikleri bir yana, aileler de bir baĢka 

mücadele deneyimi geçirmiĢlerdir. Din propagandası suçuyla hapse atılan kiĢilerin ailele-

rindeki fertler de gözetim altında tutulmuĢ, istihdam ve eğitim hayatına katılımlarında ke-

sintiler yaĢamıĢlardır. Ayrıca ailelerin mahkumlarla görüĢme sürelerinin de kısıtlı olduğu 

bilinmektedir.Ayda bir kereliğine mahsus olan görüĢme izinleri ancak mahkum aileleri sıkı 

birkaç kontrolden geçirildikten sonra mümkün olabiliyordu. Koçi genellikle annesi ve eĢi 

tarafından ziyaret edilmekle birlikte, bazen de çocukları tarafından ziyaret edilmiĢtir. 

Koçi‟nin oğlu bir röportajda bu ziyaretlerinde babasının „‟çok güçlü durduğunu‟‟ dile ge-

tirmektedir. Ancak, ayrıldıktan sonra Sabri‟nin kendine gelmesi günler almaktadır.  Hapse 

girdikten yaklaĢık bir yıl sonra Sabri‟nin annesi vefat eder ve Naime Hanım
56

 20 yıl boyun-

ca çocuklarına hem annelik hem babalık yapar. 

Koçi hapiste kaldığı dönemde fikirlerini bir kitaba dönüĢtürmeyi düĢünmüĢtür fakat 

bu çabası çeĢitli kontroller neticesinde baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Bu sebeple Koçi‟nin 

hapishane hayatına dair elinde küçük bir defter kalmıĢtır. (Bkz. EK IV) 

2.2. Hapisten Sonra Özel/ Ailevi Hayatı 

20 yıl 10 ay 18 günden sonra, 22 Ekim 1986 tarihinde, Koçi serbest bırakılmıĢtır. 

Henüz komünist rejim devam ettiğinden, hapishane sonrası hayatında yeniden tutuklanma 

ihtimalinin etkili olduğu bir bilinçle gündelik hayatına devam etmekteydi. ġu ifadeler bu 

dönemdeki zihinsel dünyasını ifĢa eden güzel örnekler olarak görülebilir:  

                                                
56 Sabri‟nin hanımı. 
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Serbest bırakılmanın hiçbir garantisi yoktu diyor kendisi. Bazı mahkumlar 

tam çıkacak olurlardı ki yeniden yargılanıp, geri gelirlerdi...
57

Ġnsanlar ba-

bamın çıktığını duyduğu gibi yığın yığın bizim eve görmeye gelirlerdi. Her-

kesin mutluluğunu ve heyecanını anlatmak imkansız. O esnada, komĢular 

devletin bizi gözlemlemeleri için baskı kurduklarını söylüyor, kendileri dik-

kat ettikleri gibi bizim de dikkat etmemiz gerektiği noktasında hassas dav-

ranıyorlardı. Her an her Ģey olabilirdi.
58

 

 

2.3. Hapisten Sonra İş Hayatı/ Hizmetleri 

Koçi, küçük yaĢlardan itibaren babasını kaybetmesiyle ailesinin sorumluluğunu 

yüklenmiĢtir. Bunun da Koçi‟nin aktivist ve mücadeleci karakterinde önemli bir gösterge 

olduğu söylenebilir. Hapishaneden çıktığı sırada yaĢ ve fiziksel olarak güçsüz düĢmesi bek-

lenirken, Koçi‟nin hayatı tam tersi bir minvalde kendini göstermiĢtir. Hapishane sonrasında 

aktivist ve mücadeleci karakteri daha fazla ön plana çıkmıĢtır. AĢağıdaki bölümler bu dö-

nemi sırasıyla izah edecektir.  

2.3.1. Komünizmden Sonra İlk Cami Açılışı 

Komünizmden sonra Arnavutluk‟ta ilk cami 16 Kasım 1990 tarihinde açılmıĢtır. Bu, 

Arnavutluk için tarihi bir kırılma noktası niteliğindedir. Zira Koçi etkisiyle dini yapılanma-

larının yeniden canlandırılmasının baĢlangıcı olarak görülebilir. Bu cami açılıĢının hemen 

öncesinde Koçi, güvenlik güçleri tarafından sorguya alınmak suretiyle güvenlik soruĢtur-

masına tabi tutulmuĢtur. Fakat Koçi‟nin bu tutuklanmaya yönelik radikal bir toplumsal tep-

kinin oluĢması taraftarı olmadığı Ģu ifadelerinden anlaĢılabilir:  

Benim artık kaybedecek hiçbir Ģeyim yoktuama ülkenin kazanması gereken 

çok Ģey vardı. Halkın ve gençlerin desteği, beni yıllardır zulme maruz bıra-

kan kiĢilere karĢı güçlü hissetmemi ve dirayetle ayakta durmamı sağlamıĢ-

tı.
59

 

Pellumb Sakü, Biçe Myftia, Agron Dobra, Abdulla Myftia, Eljas Pateriku, Mit‟hat 

Myftia, Gani Kryeziu, Faik Zaganjori, Mevaid Tresi, Qamil Nikshiqi, Mynir Loku, Ġbrahim 
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Bilalı, Ferid Lluja, Rasim Sokoli, Halil Veli Dani, Abedin Qallimi, Ferid Hajdarı, Rauf 

Karakaçı ve diğer baĢka isimlere yol göstererek KurĢunlu caminin açılıĢında birleĢtirici bir 

tavırla olaylara yön vermeye çalıĢmıĢtır.
60

 Bu durumu izah etmesi açısından Ģu ifadeleri 

dikkate değerdir:  

Artık hiçbirimizde bu konuyla alakalı herhangi bir korku kalmamıĢtı. Ko-

münizmin henüz tamamıyla yok olmamasına rağmen, biz caminin açılıĢına 

baĢ koymuĢtuk ve düĢündüğümüz tek Ģey o günü kazasız belasız atlatmak-

tı.
61

 

Cami açılıĢ gününde ise Koçi‟nin bir birey olarak siyasal arenada AEP‟nin 

antagonistik bir iliĢkiye girdiği dini gerçeklik ile yüzleĢmesi ise aĢağıdaki gibi ifade edil-

miĢtir.  

16 Kasım 1990 hayatımın en mutlu günüydü. O gün, kendimi yeniden doğ-

muĢ gibi hissettim. Daha camiye yaklaĢmadan insan kalabalığını görmeniz 

mümkündü. Kaleye kadar uzanan bir sıra vardı ve adım atmak bile çok zor-

du. Herkes, tekbirler getirerek çok özel bir mutlulukla etrafımızı kuĢatmıĢtı. 

Gönlümde inanılmaz heyecan ve mutluluk coĢuyorken, diğer yandan her-

hangi bir sorun yaĢamadan günü atlatalım diye dua ediyordum. Etrafta çok 

sayıda polis de vardı ve en ufak bir hatada müdahale etmeye hazır bir vazi-

yette bekliyorlardı. Ġnsanların sayısı 55 bine yakındı. Gözlerime inanamı-

yordum. En son tribüne çıktım. O kadar heyecanlanmıĢtım ki birkaç dakika 

sadece durup izledim ve heyecanımın geçmesini bekledim. Sonrasında kısa 

bir konuĢma yaptım. O gün, oradan sağ çıkmasam bile o anların heyecanı ve 

mutluluğu bana yeterdi.
62

 

Yukarıdaki alıntılardan anlaĢılacağı üzere, Koçi, Arnavutluk‟un o dönemindeki gibi 

karĢılıklı gerilimlerle tanımlanan değil aynı olmaklığı ile pekiĢtirilen bir dini kimlik ile ye-

niden tanıĢır. Bu sebeple caminin açılıĢı siyasal ve kültürel olarak anlamlı bir adımdır.Bu 

dini kimliğin temsillerinin Koçi‟nin cami konuĢma metninde ifĢa olduğu söylenebilir: 

Değerli mümin kardeĢlerim. Benim için, bu günü yaĢamam yeniden hayata 

dönmem demek. KarĢımda yıllardır Allah ve Peygamber sevgisinden yanıp 

tutuĢan gönüller görmekteyim. Yıllardır, dinimizden, inançlarımızdan mah-

rum bırakıldık. Ġnsanların elinden din özgürlüğünü almak onların ruhunu, 
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61 Mithat Myftia mülakatından, https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=1264s, (15.05.2018). 
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düĢüncelerini yok etmeye çalıĢmak gibidir. Amma ve lakin, iyiye ancak iyi-

likle karĢılık vermek yakıĢır. Dolayısıyla, biz de asla ve asla Allah‟ın nuru-

nu söndüremezler diyerek, onların yaptıklarını Allah‟a havale ediyoruz. Bu 

günlere ulaĢmak bizim için çok büyük nimettir.  Bu günü yaĢamamıza vesile 

olan, buna hizmet veren ve bu uğurda en ufak hizmeti dokunan herkesi canı 

gönülden tebrik ediyorum.
63

 

Yukarıdaki metinde yer alan “yeniden hayata dönmem..” “inançlarımızdan mahrum 

bırakıldık” “Bu günlere ulaĢmak bizim için çok büyük nimettir‟‟ gibi ifadeler, karĢıt kimli-

ğe referans verirken, “mümin kardeĢlerim”, “Allah ve Peygamber sevgisinden yanıp tutu-

Ģan gönüller” gibi söylemler aynılık üzerinden pekiĢtirilen bir kimliğin inĢası hakkında 

ipuçları içermektedir. Komünist kimlik tarafından hem tehdit edilen hem de  bizzat bu teh-

dit tarafından yeniden üretilen dindarlık kimliğinde “kardeĢ” söylemi ve aynı amaçtan do-

layı etkilenen insanların olmaklığını vurgulayan “yanıp tutuĢan gönüller” gibi ifadeler dik-

kate değerdir. Diğer bir deyiĢle aynılıktan pekiĢtirilme formu olan bu konuĢmanın dönemin 

siyasi gerilimine karĢıt olarak bir iç kimlik inĢa etme giriĢimi de olduğu söylenebilir. Bu 

aynılık üzerinden inĢa edilen kimlikte sadece Müslüman değil diğer dini kimliklerin de o l-

duğu belirtilmelidir. Tören tutanağında ĠĢkodra Emniyet Müdürü, Dilaver Papara o günü Ģu 

Ģekilde anlatmaktadır:   

Resmi tören saat 11‟de ajitasyon ve propaganda suçundan yargılanan ve 22 

yıl hapis cezasına çarpıtılan hocanın konuĢmasıyla baĢladı. Akabinde, cami 

içerisinde dini ritüeller devam etti ve saat 13 gibi sona erdi. Sabri Koçi ko-

nuĢmasını yaptığı esnada sessizlik hakimdi. Törene katılan insanlar sıradan 

değillerdi. Hepsinin görüntüsünden düzgün insanlar oldukları belliydi ve 

baĢka dinlerden mensup insanlar da orada bulunmaktaydı.
64

 

KurĢunlu camisinin açılıĢını, o yıldan sonra, sırasıyla ĠĢkodra‟nın civar köy camile-

ri, diğer Ģehir ve köy camilerinin açılıĢ törenleri takip etmiĢtir.
65

 Sabri bu törenlerin hepsine 

katılım göstermiĢtir.  

Selim Muça‟nın verdiği bir röportajdaki, “Yıllardır hapiste kalmasına rağmen, Ģah-

sına münhasır çalıĢma azmi, ilmi/ fikri geliĢmesi ve güçlü hitabet Ģekli herhangi bir sekteye 

uğramamıĢtı. Dolayısıyla ondan sonraki dönemde yaĢ ve yaĢadıklarına rağmen bu kadar 

                                                
63 https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=1264s, (15.05.2018).   
64 https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=1264s, (15.05.2018) 
65 Bununla alakalı Ekler kısmında Kronoloji bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiĢtir. 

https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=1264s
https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=1264s
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güçlü görmek bizim için ĢaĢırtıcı olduğu kadar, güç verici olmuĢtu.‟‟
66

 ifadeleri de dikkate 

değerdir.  

 

2.3.2.Arnavutluk Müslüman Topluluğu’nun Yeniden Yapılandırılması 

KurĢunlu camisinin açılıĢı Arnavutluk için esas bir adım olmasına rağmen, halkın 

dine olan ihtiyacını karĢılamaya yeterli değildi. Bunu öngören Koçi, zaman kaybetmeden 

Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun tekrar organize edilmesi için iĢe konulur ve caminin 

açılıĢının akabinde Cuma namazı sonrası olağan toplantı düzenleyerek herkesi bir araya 

getirir. Bu toplantının en temel ve önemli kararı da bu temel ihtiyaç üzerine ĢekillenmiĢ ve 

neticesinde, merkezi ĠĢkodra‟da olmak üzere Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun yeni-

den kurulma kararı verilmiĢti.
67

 

Alınan kararlar sonucunda, topluluğun kuruluĢ amacını, genel hedeflerin ve ana 

programını açıklayan dilekçeler oluĢturulmuĢ ve resmiyet kazanması için mevcut devlet 

birimlerine gönderilmiĢtir. Bu dilekçeler, Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun kabul di-

lekçesi, statüsü ve faaliyet programından oluĢmaktadır.  

Aynı toplantıda ayrıca 20 kiĢinin yer alacağı topluluğun yönetim kurulu belirlenmiĢ 

ve topluluğun temel statüsü oluĢturulmuĢtur. Bu statü, Ģu ana maddelerden oluĢmuĢtur :  

I. Arnavutluk Müslüman Topluluğu dini bir topluluktur ve gönüllü kurul üye-

lerinden oluĢturulmuĢtur. 

II. Yönetim Kurulu diğer Ģehirlerden gelen temsilcileri de değerlendirmeye ala-

rak Arnavutluk Müslüman Topluluğu tarafından seçilmiĢtir. 

III. Ana merkezi ĠĢkodra olup, Arnavutluk Cumhuriyeti‟nin bütün Ģehirlerine 

ulaĢıp, merkezler açma hedeflerini taĢımaktadır. 

IV. Kurul üyeleri istiĢare neticesi alınan kararlara uyumak durumundadırlar.
68

 

 

Topluluğunun faaliyet programındaki bazı maddeler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:  

                                                
66 https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=2377s, (23.05.2018). 
67 Ali M.Basha, „„Një shekull në Shërbim të Kombit , Drita İslame , 07.02.2012, http://www.dritaislame.al/nje-shekull-

ne-sherbim-te-kombit/ ,( 18.11.2017). 
68 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.66. 

https://www.youtube.com/watch?v=M5gYVdWn0cU&t=2377s
http://www.dritaislame.al/nje-shekull-ne-sherbim-te-kombit/
http://www.dritaislame.al/nje-shekull-ne-sherbim-te-kombit/
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I. Topluluk ĠĢkodra dıĢında baĢka Ģehirlerde de merkezler açmayı hedeflemek-

tedir.  

II. Topluluk din, ideoloji ayırmaksızın ülkenin birlik ve beraberliği için istikrar-

lı bir biçimde çalıĢmayı hedeflemektedir.  

III. Kadına toplumdaki hak ettiği rolü vererek, onun eğitilmesini ve ilerlemesini 

sağlayacak uygulamalarda bulunmayı hedeflemektedir. 

IV. Halkın eğitim yönünden ilerleme kaydetmesi için çeĢitli uygulamalar yapıl-

masını hedeflemektedir. 

V. Komünizm döneminde yıkılan bütün dini kurumların yeniden inĢası için 

devletten gereken yardım talebinde bulunmasını hedeflemektedir. 

VI. Dini bayramların yılda 6 gün olarak belirlenmesini hedeflemektedir. 

VII. Din usullerine göre cenaze törenleri için merkez açılmasını hedeflemektedir. 

VIII. Ġslam takvimi yayınlanmasını hedeflemektedir. 

IX. ġehirlerde ve köylerde halkın isteğine binaen yıkılan dini kurumların ve ca-

milerin yeniden inĢa edilmesini hedeflemektedir. 

X. Din hizmetleri için kadro yetiĢtirmek üzere merkezler açılmasını hedefle-

mektedir. 

XI. Diğer ülkelerle iletiĢime geçip, kardeĢ topluluklarla anlaĢmalar yapılmasını 

hedeflemektedir.  

XII. Dini kitaplar ve gazeteler yayınlamasını hedeflemektedir. 

XIII. Dini kadro olarak eğitilmek üzere yurt dıĢına öğrenci göndermeyi hedefle-

mektedir.
69

 

Topluluğun faaliyet programını incelediğimiz vakit, üç ana hat olarak dini yapıların 

yeniden inĢası, dini yayınlar ve dini kadroların yetiĢtirilmesi üzerine yoğunlaĢtığını gör-

mekteyiz. Hapishanelerde olan yahut meçhul bir Ģekilde öldürülen din adamlarının sayısı 

çok fazla olduğundan, acil bir Ģekilde ülkenin bu ihtiyacını karĢılamak için kadrolara ihti-

yaç olduğu gibi, ibadethane ve insanların yeniden bilinçlendirmesini sağlayacak acil bir 

Ģekilde fikri mücadele yapılmasına gerek duyulmuĢtur. Buna binaen, topluluk, statüsünü ve 

faaliyet programımı oluĢturmanın hemen ardından, henüz devletten gelecek onayı bekle-

                                                
69 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.67. 
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meden yoğun bir biçimde faaliyetlerini baĢlatmıĢtır. 23.1.1991 tarihinde, Arnavutluk Cum-

huriyeti‟nin Adalet Bakanlığı, nr. 2 Kanunun, 1. maddesi kararınca Arnavutluk Müslüman 

Topluluğu‟nun kuruluĢunu onaylamıĢ, 1967 yılında faaliyetlerini kesmek zorunda bırakılan 

Topluluk yeniden resmiyet kazanmıĢtır.  

Topluluğun yeniden kurulmasıyla bu tarihte resmi onay alması, Hafız Sabri 

Koçi‟nin baĢkan olarak seçilmesi ve aynı zamanda bir yönetim kurulunun oluĢturulması 

Topluluğun ciddi adımlar atmasına ve resmen sadece ülke içinde değil, ülke dıĢında da de-

ğer görmesine vesile olmuĢtur. Bu adımlar esnasında her zaman Hafız Sabri Koçi ve onun 

geniĢ vizyonu karĢımıza çıkmıĢtır. Kendisi, her Ģeyin en iyi Ģekilde nasıl yapılması gerekti-

ğini belirleyerek, sistematik adımlarla ilerlemiĢ ve Arnavut Müslümanları en güzel olabile-

cek Ģekilde organize etmesini bilmiĢtir. 

YaklaĢık iki ay sonra, 02.03.1991 tarihinde, Topluluk, kendi adına devletin resmi 

makamlarına mühür dilekçesi göndermiĢ,13.04.1991 tarihinde mühür izni çıkmıĢ ve resmi 

bir aĢama daha tamamlanmıĢtır.
70

 Bu Ģekilde, artık Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun 

kendine özel resmi mührü olmuĢtur. Bu, onun resmi olarak tamamıyla kabul edildiğinin 

göstergesidir.  

Topluluk, ülke içindeki faaliyetlerini baĢlattıktan ve resmi prosedürlerini tamamla-

dıktan sonra, ülke dıĢında gerçekleĢtirdiği ilk faaliyetlerinden biri Kosova, Makedonya ve 

Karadağ‟daki kardeĢ topluluklarla iletiĢime geçmek olmuĢtur.
71

 Yapılan toplantılar netice-

sinde, 14 ġubat 1991 tarihinde farklı Ģehirlerin kurullarının ve Kosova, Makedonya ve Ka-

radağ‟daki kardeĢ toplulukların temsilcilerinin de katılımlarıyla, Tiran, „Ali Kelmendi‟ Kül-

tür salonunda Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun resmi bir Ģekilde organize ettiği ilk 

geniĢ toplantı yapılmıĢtır. Bu toplantıda, birçok konu arasında, Arnavutluk Müslüman Top-

luluğu‟nun statüsü konuĢulmuĢ ve neticesinde Hafız Sabri Koçi önderliğinde, resmi olarak 

Sait Ferhati, Ramazan Rysheku, Sali Tivari ve Ġsmail H. Muça beylerinden oluĢan yönetim 

kurulu seçilmiĢtir. Bütün üyelerinin oybirliğiyle Hafız Sabri Koçi kurul baĢkanı olarak se-

çilmiĢ ve toplantı önemli geliĢmelere imza atılarak sonlandırılmıĢtır.
72

 

                                                
70 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.56. 
71 Luli ve Dizdari, Në Kujtim të Brezave, s. 634. 
72 Luli ve Dizdari, Në Kujtim të Brezave, s. 637. 
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Topluluğun yoğun bir biçimde faaliyete geçmesine ve çok önemli geliĢmeler sağla-

masına rağmen yine de çok ciddi eksiklikler mevcuttu. Komünizm döneminin verdiği psi-

kolojik yıkıma ek olarak ekonomik açıdan yaĢanılan bunalım Arnavut Müslüman Toplulu-

ğunu da etkilemiĢtir. Her ne kadar topluluğun bir takım ihtiyaçları devlet tarafından karĢı-

lansa da bu desteğin yeterli olmadığı bilinmektedir. Prof. Sheuqet Ndroqi bu durumu Ģu 

Ģekilde dile getirmektedir:  

Telefon ve yazı makinesi dıĢında, arabamız yahut bir ofisin gerçek Ģartlarını 

taĢıyan imkanlarımız yoktu. Yurt dıĢından ve yurt içinden gelen heyetleri ve 

ziyaretçileri evde karĢılıyor, bütün resmi toplantıları orada gerçekleĢtiriyor-

duk.
73

 

Koçi ise bu durumu Ģu Ģekilde özetlemektedir:  

Gittiğimiz her Ģehre birer komite kurarak camileri açmaya çalıĢır, insanlarla 

görüĢmeler yapardık. OluĢturulan komite sonraki adımlar ve faaliyetlerden 

sorumlu olup, onlarla sürekli iletiĢim halinde olurduk. Herkes çok duygula-

nır ve topluluğun durumunu çok iyi olmadığını bildikleri için aralarında 

yardımlar toplamaya çalıĢırlardı.
74

 

Kısıtlı imkanlara rağmen topluluğun faaliyetleri birçok caminin açılmasına katkı 

sağlamıĢtır. Sabri, sonraki yıllarda yurt dıĢında katıldığı toplantılarda, Arnavutluk Müslü-

man Topluluğu‟nun bu konudaki ihtiyaçlarını dile getirerek diğer Müslüman ülkelerden 

yardım istemiĢtir. Onun çok yoğun bir Ģekilde ilgilenmesi, bağlantılar kurması, yorulmadan 

çalıĢması ve çabası Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun toparlanmasına ve halka daha 

güzel bir biçimde hedeflediği hizmetleri vermesine vesile olmuĢtur.  

2.3.3. İlk Medresenin Açılması 

Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun program maddelerinde belirlendiği gibi, top-

luluğun en önemli hedeflerinden biri imam hatip okullarının yeniden açılmasıydı. Uzun 

yıllar din eğitimi konusunda yaĢanan duraksamanın telafi edilmesi gerekmekteydi ve bu 

konuda hızlı bir biçimde çalıĢmalara baĢlanması icap etmekteydi. Buna binaen, 21 Haziran 

1991 tarihinde yapılan bir toplantıda bu konuda net adımlar atılacağı belirtilerek, müfredat, 

                                                
73 Luli ve Dizdari, Në Kujtim të Brezave, s. 637. 
74 Luli ve Dizdari, Në Kujtim të Brezave, s. 638. 
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eğitim kadrosu ve program oluĢturma yoluna gidilmiĢ ve bunun neticesinde, ders programı 

da belirlendikten sonra,12.12.1991 tarihinde, resmi olarak ĠĢkodra‟da ilk medrese açılmıĢ-

tır. Kadro eksikliği yaĢayan Arnavutluk, bu açığın tamamlaması için Tiran medresesinin 

eski hocalarından ve Kosova, Makedonya ve Mısır‟dan gelen hocalardan destek almıĢtır.
75

 

Bu yapının ana hedefi ülkenin manevi ihtiyacını karĢılamak suretiyle, birlik ve beraberliği 

benimseyen, güzel ahlak sahibi ve vatansever öğrenciler yetiĢtirilmesiydi. Komünist reji-

min bu konuda verdiği zarar çok büyük olmuĢtu ve onun telafisi çok yoğun çalıĢmalar ge-

rektiriyordu. Akabinde, Tiran, Durrës, Kavajë , Kukes, Peshkopi, Berat, Elbasan, Korçe ve 

Gjirokaster medreseleri açılır. Bütün bu medreselerde toplam öğrenci sayısı 1560, öğret-

men sayısı ise 165 idi.
76

 

Komünist rejimin yaklaĢım ve faaliyetlerinin dini alanda oluĢturduğu boĢluk, bu 

alanda yeniden bir inĢa sürecini gerektirmiĢtir. Bu bağlamda da Koçi‟nin örgütlediği bu 

yeni oluĢumlar oldukça kıymetlidir. Özellikle eğitim alanında yapılan reformlar yeniden 

inĢa sürecinin çıktılarının kalıcı olmasını sağlaması açısından elzemdir. Ayrıca öğrenciler 

sayesinde ailelere de ulaĢılabilmenin, bu sürecin çok daha kapsayıcı olmasını sağladığı ifa-

de edilebilir. Aynı Ģekilde, hoca eksikliği tamamlanması gereken bir durumdu ve bunu en 

iyi Ģekilde imam hatip eğitimi sağlayacaktı. Bu okullarda yetiĢen öğrencilerin bir kısmı 

akabinde daha güzel bir Ģekilde yetiĢmeleri için diğer Müslüman ülkelere gönderiliyorlardı 

ve geri döndükten sonra bu ihtiyacı karĢılamak üzere çalıĢtırılmaları hedeflenmekteydi. 

2.3.4. İlk Dini Yayınlar 

Dini yayınların bir diğer önemli husus olduğu söylenebilir. Ana akım siyasi ideolo-

jinin gerilimli iliĢkiye girdiği dindarlara ulaĢmak hem de dindar bir bilinçten uzun süre 

uzak kalmıĢ halka pekiĢtirici bir kimlik örüntüsü oluĢturmak amacıyla kitaplar ve gazeteler 

yayınlanması gerekli görülmüĢtür. Bununla alakalı, Hafız Sabri Koçi 07.10.1991 tarihinde, 

aylık gazete yayını için devlete resmi bir dilekçe göndermiĢ ve bu onayı aldıktan sonra, 10 

Ocak 1992 tarihinde ‘’Drita İslame’’ (Ġslam Nuru) gazetesinin ilk sayısı yayınlanmıĢtır.
77

 

Gazetenin temel amacı ülkede dini değerlerin ve bu değerlerin vatan sevgisiyle bağlantısını 

                                                
75 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, 100 Personalitete Shqiptare të Kulturës İslame Shekulli XIX-XX, s.206. 
76 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.100. 
77 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, 100 Personalitete Shqiptare të Kulturës İslame Shekulli XIX-XX, s.206. 
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kurmayı sağlamaktı.Bu bağlantıyı dini ve vatanı için mücadele ettiğine inanılan isimlerin 

hayatlarını örnek olarak göstermek suretiyle yapmaktaydı. ‘’Drita İslame’’ dini değerler 

üzerinden insanların biliĢsel ve toplumsal olarak dindar kimliği ile birlikte var olan milli 

değerleriyle iç içe bireyler yetiĢtirmeyi hedeflemekteydi. Onun akabinde, 1992 yılında baĢ-

ka gazeteler ve Kırk Hadis, İlmihal, İslam Tarihi gibi kitaplar yayına girmiĢtir.
78

 Arnavut-

luk basım yayınının 90‟larda demokratikleĢmesi ile beraber hegemonik güce karĢıt dini 

kimlik oluĢturmanın da yolu açılmıĢtır. 

2.3.5. Diğer Dini Faaliyetler 

Ülke içerisinde yapılan reformlarla beraber, ülkenin sınır serbestliğine ulaĢılması 

sonucu, Hafız Sabri Koçi‟nin Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak yurt 

dıĢındaki sempozyumlara, seminerlere ve toplantılara katılmaya baĢladığını görmekteyiz. 

Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak Sabri‟nin ilk katıldığı toplantı 29.04.1991 tari-

hinde Mısır‟da yapılan 4. Ġslam Ülkeleri Kongresi olmuĢtur. Arnavutluk Müslüman Toplu-

luğu‟nun ve Arnavut halkının yurt dıĢındaki Müslüman topluluklarla bağlantı kurması ge-

rekliydi, nitekim, ülkenin sadece maddi değil, ilmi ve manevi açısından da entegre olma 

yoluna girmesi elzemdi. Maddi yönden ülkenin çok zor bir durumda olması, diğer ülkeler-

den yardım istenmesini kaçınılmaz kılıyordu. Dolayısıyla, katıldığı bütün toplantılarda ya-

hut verdiği röportajlarda Hafız Sabri‟nin Arnavutluk Müslümanlarının temel ihtiyaçlarını 

dile getirdiği ifade edilebilir.Örneğin, 4. Ġslam Ülkeleri Kongre‟sinde diğer katılımcı Müs-

lüman ülkelerin liderleriyle görüĢerek ülkenin durumundan bahsetmiĢ, bu konuda birçok 

ülkeyle uzlaĢma sağlamıĢ ve gereken yardımların ulaĢmasına vesile olmuĢtur. Buna ek ola-

rak komünist rejim sonrasında sayısız cami ve kültür merkezi yıkılmıĢtı. Onları yeniden 

inĢa etme konusunda devletin yardımı yetersiz kaldığı gibi, halkın da bu konudaki çabaları 

temel ihtiyaçlarını dahi karĢılamak için yeterli değildi. Dolayısıyla, öncelikle inĢa edilmesi 

gereken ibadet yerleri üzerine yoğunlaĢarak, gelen yardımlar acil bir Ģekilde oraya ulaĢtı-

rılmaktaydı. Bu Kongrenin ana konusu baĢka olmasına rağmen, yerel ve uluslararası med-

yada „‟Arnavutluk Kongresi‟‟ olarak nitelendirilmiĢtir.
79

 

                                                
78 Velija, Arsida, Daut Kalaja bey efendiyle mülakatından, 05.03.1017. 
79 Luli ve Dizdari,  Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.113. 
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Komünist dönemin getirdiği bir baĢka zorluk binlerce kitabın ve pek çok 

kütüphanenin yok edilmesiydi. Ġnsanlarda din bilinci her ne kadar diri kalmıĢ olsa da, ilim 

ihtiyacını karĢılayabilmek için kütüphaneler Ģarttı. Bununla bağlantılı olarak Sabri, 

18.04.1991 tarihinde, 165 hacıyla beraber Mekke topraklarında ilk haccını gerçekleĢtirmiĢ-

tir. Bu, 50 senelik bir dönemden sonra bir Arnavut kafilesinin ilk kutsal ziyaretiydi. Sonra-

sında Suudi Arabistan Kralıyla görüĢme gerçekleĢtiren Koçi‟nin
80

 ziyareti neticesinde, Ar-

navutluk‟a çok sayıda Arnavutça ve Arapça Mushaf hediye edilmiĢtir.
81

 Ardından, diğer 

Müslüman ülkeler tarafından da binlerce Kuran-ı Kerim ve kitap yardımı ulaĢmıĢtır.  

Bir baĢka eksik kalan taraf dini kadrolardır. Çok önemli bir husus olması sebebiyle 

bu konuda yoğun çalıĢmalar yapılmıĢ ve görüĢmeler neticesinde 1992 yılına kadar, toplam 

10 tane medrese açılmıĢ ve yurt dıĢına, Türkiye‟ye 100, Malezya‟ya 56 ve Mısır‟a birçok 

öğrenci eğitim için gönderilmiĢtir. 

Aynı yıl içerisinde Tiran, ĠĢkodra, Durrës, Peqin, Elbasan, Korca, Pogradeci, 

Lushnja, Shijak Ģehirlerinin cami açılıĢlarını ve civar köylerinin yeni cami inĢaatlarını gör-

memiz mümkündür. Toplam Kuran-ı Kerim sayısı yarım milyona ulaĢmıĢtır ve kitap yar-

dımıyla beraber, Türkiye, Suudi Arabistan, Makedonya ve Hollanda gibi ülkelerden ulaĢan 

diğer maddi yardımlar da ihtiyacı olan insanlara dağıtılmıĢtır.
82

 1992 yılında Kuveyt ziyare-

ti sonrasında sırasıyla Almanya, Makedonya, Belçika, Hırvatistan, Rusya, Ġtalya, Türkiye, 

Amerika BirleĢik Devletleri (1994), Sudan, Ġsviçre, Ġngiltere, Mısır, Libya, Türkiye Ġstan-

bul, Ankara, Ġzmir, Bursa illerine ziyaretleri ve oradaki Müslüman topluluklarla görüĢmele-

ri olmuĢtur.
83

 El-Ezher üniversitesinden keza kitap ve Kuran-ı Kerim yardımı ulaĢmıĢtır.
84

 

Hafız Sabri, 1993 yılı için hedefleri arasında , ĠĢkodra, Fushe-Çele camisinin, Tiran 

Ġslam Kültür Merkezi‟nin ve aralarından Elbasan, Kavajë, Rrogozhine ve diğer Ģehirlerin 

cami açılıĢlarını koymuĢtu. Aynı Ģekilde, Ģehirlerin müftülüklerinin yeniden yapılandırılıp, 

merkezlerinin yenilenmesi hedefler arasında yer almaktaydı. Buna bağlı, birtakım temel 

ihtiyaçları tamamladıktan sonra, Arnavutluk Müslüman Topluluğu kendisine ait olup da 

                                                
80 Luli ve Dizdari,  Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.115. 
81 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s. 178., „‟El Medine‟‟ gazetesine verdiği röportajından, nr. 8812, Mekke, 

1991. 
82 Hafız Sabri Koçi‟nin Drita Ġslame gazetesine verdiği röportajından, viti 2 janar 1993 nr.1. 
83 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.115. 
84 Luli ve Dizdari,Një Jetë në Shërbim të Fesë , s.169, Muhammed Baker , „‟Atasaur al Ġslamia‟‟ adlı dergisine verdiği 

röportaj, nr.6, Kahire, Mısır,Haziran 1991,. 
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komünizm döneminde devlet tarafından ele geçirilen mallarını, toprak ve arsalarını geri 

alma çabasına giriĢmiĢtir ve ilk olarak Tiran Medresesi ve Kütüphanesinin geri alınması 

hedeflenmiĢtir. Kadro yetiĢtirme kapsamında ise tekrar Kahire‟ye 42, Suudi Arabistan‟a 10 

ve Fransa‟ya 10 öğrencinin eğitim için gönderilmek üzere evrakları hazırlanmıĢ ve gönde-

rilmiĢtir.
85

 

1995 yılına kadar 400‟den fazla yeni caminin inĢa edilmesi, 10 medrese açılması ve 

bu medreselerde 100‟e ulaĢan kadro ve 1500‟e kadar ulaĢan öğrenci sayısı
86

, yüzlerce öğ-

rencinin yurt dıĢına eğitime gönderilmesi çok yoğun ve sistematik bir çalıĢmanın 

sonuçlarıdır.
87

 Sabri‟nin katıldığı ve Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak 

öncülük yaptığı bütün aktiviteler detaylı bir Ģekilde kronoloji kısmında tarihleriyle beraber 

aktarılmıĢtır. 

3. VEFATI 

Hafız Sabri Koçi 18 Haziran 2004 tarihinde arkasında büyük hizmetler bırakarak 83 

yaĢında öteki dünyaya irtihal etmiĢtir. Torunu Knaqsim Koçi çöyle der : 

Dedemin vefatı sadece bizim, ailesi olarak değil, bütün Arnavutluk için çok 

büyük bir kayıptı. Her zaman nadide bir örnek, ilham kaynağı ve yorulmak 

nedir bilmeyen bir karaktere sahip bir insan olarak hayatımızda olduğu gibi, 

bütün ülkenin hafızasında da büyük izler bırakmayı baĢarmıĢtır.
88

 

Arnavutluk Ortodoks Kilisesi‟nin BaĢpiskoposu Anastas Janullatus Koçi‟nin 

kaybını ele aldığı gazete yazısında „‟Ben bir dostu kaybettim‟‟ diyerek üzüntüsünü dile 

getirmiĢtir.
89

 Sabri‟nin vefatı sadece Müslüman topluluğunu değil, aynı zamanda diğer din-

lere mensup insanları ve liderlerini de üzmüĢtür.  Cenazesi binlerce kiĢinin katılımıyla 

Tiran Ethem Bey camisinden kaldırılmıĢtır.
90

 

 

 

 

                                                
85 Hafız Sabri Koçi‟nin Drita Ġslame gazetesine verdiği röportajından, viti 2 janar 1993 nr.1. 
86 Drita Ġslame genel muhabiri, 4 Vjet pas Legalizimit te Fese ne Shqipëri, Drita İslame, Mart 1995, nr.5 (66), s.1. 
87 Ġslam Kadesha, Drita İslame, ġubat 1999, nr.3 (158), s.4. 
88 Arsida Velija, Knaqsin Koçi ile mülakattan, 15.06.2018. 
89 Panorama gazetesi, 24 Haziran 2004, Özel sayı, s. 4. 
90 http://www.albasoul.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1456, (23.06.2018). 

http://www.albasoul.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1456
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4.ÖDÜLLER 

Vefatından önce Koçi, Arnavutluk‟un dini ve sosyal yapısına etkisinden dolayı bir-

kaç ödüle layık görülmüĢtür. Ġlki, 1991 yılında Arnavutluk Müslümanlarının hizmetlerin-

den ötürü Mısır CumhurbaĢkanı tarafından takdim edilmiĢtir. Ġkincisi,1995 yılında Arna-

vutluk CumhurbaĢkanı Sali Berisha tarafından takdim edilen „‟Demokrasinin Feneri‟‟ ödü-

lüdür. Aynı Ģekilde Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve Arnavutluk‟un Müf-

tüsü olarak katıldığı uluslararası birçok konferanslarda onur konuğu olarak nitelendirilmiĢ-

tir.
91

 

5. HAFIZ SABRİ KOÇİ’NİN DÜŞÜNCE YAPISI 

Toplumsal yapıda iz bırakabilen isimlerde en önemli hususlardan birinin düĢünce 

yapıları olduğu söylenebilir.Hafız Sabri Koçi‟nin düĢünce yapısını Arnavutluk kültürü, 

sosyal hayata katılım, din ve devlet iliĢkileri ve din anlayıĢı etrafında toplamak mümkün-

dür. Bu sınıflandırmalara indirgenemeyecek kadar komplike bir kapsama sahip olan 

Koçi‟nin düĢünsel dünyasını anlamak için bazı kısıtlandırılmıĢ konular etrafında incelemek, 

anlamayı kolaylaĢtırabilir.  

Hafız Sabri, hocalarına benzer Ģekilde, toplumdan soyutlanmıĢ bir biçimde değil 

döneminin sosyal, ekonomik ve kültürel gündemini anlayarak, yorumlayarak ve aktif bir 

Ģekilde katılım göstererek bir duruĢ sergilemiĢtir. Hocalarından aldığı entelektüel birikime 

aktivizmi de ekleyerek toplumdaki din görevlisi rolünü üstlenmiĢtir. Bunun örneklerinden 

birisi de cami mekanıyla kendini sınırlamayıp genç kadrolar yetiĢtirme üzerine yoğunlaĢ-

ması ve imkanlar oluĢturmaya çalıĢmasıdır.  Bir diğer örneği yeni komünizmden çıkması ve 

maddi-manevi krizleri atlatması sebebiyle cami, kitap ve kütüphane eksikliği yaĢamakta 

olan Arnavutluk‟un bu ihtiyacını karĢılamakta ön plana çıkmasıdır. Bu toplumsal ihtiyaçları 

karĢılarken Müslüman ülkelerine destek çağrısında bulunmuĢ ve kısa süre içerisinde gere-

ken yardımların ulaĢmasına ek olarak öğrencilerin de yurtdıĢı eğitimi almalarına aracı ol-

muĢtur.   

Koçi sosyal alanda varolma çabası verirken dini tutumunun bu konuda etkili olduğu 

söylenebilir.  Gelenekten beslenmiĢ, fakat aynı zamanda yeni düĢüncelere ve yeniliklere 

                                                
91 Luli ve Dizdari, Një Jetë në Shërbim të Fesë, s.259. 
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açık olan Sabri, katı bir medrese usulü temel Ġslam bilimleri eğitiminden geçmesinin yanı 

sıra, felsefe ve tasavvuf eğitimi de almıĢtır. Bu aldığı eğitimde zamanın önemli tartıĢmala-

rına yaklaĢımını sosyal gerçekliği de kapsayacak Ģekilde inĢa ettiğini söylemek yanlıĢ ol-

maz. Örneğin,kadınların camiye gitmelerine toplum tarafından çok sıcak bakılmadığı bir 

toplumsal yapıda, cami alanlarına ve din eğitimine dahil olmaları için çaba göstermiĢtir.  

Koçi Arnavutluk‟ta, ideolojik olarak zıt kimlikler üzerinden çatıĢmacı biçimde ku-

rulan toplumsal iliĢkileri farklı dinler açısından birbirini olumlayıcı bir zemine oturtmaya 

çalıĢarak toplumsal bir ahenk yakalamaya çalıĢmıĢtır. Vaazlarıyla ve duruĢuyla Hıristiyan-

lığın farklı mezhepleri ile Müslüman toplumu arasında olumlu iliĢkilerin geliĢmesini sağ-

lamaya çalıĢtığı düĢünülebilir. Bu anlayıĢın temelinde diğer dinlerin din adamları ile ortak 

cezaevi tecrübesi yaĢamasının önemli bir etkisi olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. Buna ek 

olarak, benzer bir tavrı farklı mezheplerle olan iliĢkisinde de görmek mümkündür. Zira 

sünni, BektâĢi yahut tarikat ayrımına karĢı tavrı açık bir Ģekilde görülebilir. Kendisi bütün 

bu grupların öncelikle Ġslam‟ın temel çerçevesi etrafında toplanması gerektiğini söyleyerek 

bu konuda kuĢatıcı bir tavır göstermiĢ ve ayrım yapmaksızın bu grupları bir araya getirmeyi 

hedeflemiĢtir. Özelde görev yaptığı camide genelde Arnavutluk‟taki dindar kesimlerde 

mezhep ayrımı zaman zaman gündeme geldiği gözlemlenirken, Koçi‟nin bu gerilimin meĢ-

ruiyetini önemli ölçüde sarstığı düĢünülebilir. Hafız Sabri Koçi‟nin toplumsal duruĢu ile 

din-devlet iliĢkisine bakıĢı aynı bağlamda kendisini ifĢa etmektedir. Zira Koçi‟nin, dindara 

eĢit yaklaĢan ve halkı önceleyen bir sosyal devlet anlayıĢına sahip olduğu ifade edilebilir. 

Koçi‟nin komünist iktidarla girdiği çatıĢmacı iliĢki ise post komünist dönemde orta-

dan kalkmıĢtır. Zira, 20. yüzyılın 70‟li yıllarında laik olarak nitelendirilen devletler, post- 

komünist dönemde dinsizliği tercih etmedikleri gibi bir dini benimseme yoluna girmemiĢ-

tir. Aynı zamanda dini yapılara belirli ölçüde haklarını tanımıĢlardır ve böylelikle din ile 

devlet arasında uzlaĢmacı bir tavır ortaya çıkmıĢtır.
92

 Bu dönemde Arnavutluk da benzer 

tecrübelere sahip olmuĢtur. Zira bu dönemlerdeki siyasi liderlerin, resmi dini törenlere kat ı-

lım göstermiĢlerdir. Bu bağlamda Koçi‟nin post-komünist dönem devlet ve siyasi yapısıyla 

tutarlı bir duruĢa sahip olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. 

                                                
92 H. ġule Albayrak , „‟Batı Ülkelerinde Din-Devlet ĠliĢkilerindeki Alternatif Modeller ve Türkiye Örneği‟‟, Marmara 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı 48, Haziran 2015, ss. 185-198, DOI 10.15370/muifd.09719 . 
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Resim 4.Hafız Sabri Koçi Arnavutuluk’un diğer dini liderleriyle bir arada 

 

Resim 5.Rahibe Tereza
93

 ile görüşme esnasında Hafız Sabri Koçi 

 

 

                                                
93  Asıl adı Agne Bojaxhi olan Rahibe Tereza Arnavut asıllıdır. 1950 yılında Hayırsever Misyonerler Cemaatini kurduk-

tan sonra Hindistan‟a gidip, orada yaptığı hizmetlerinden ötürü dünyaca ün salmıĢ ve 1979 yılında Nobel BarıĢ ödülü-
ne layık görülmüĢtür. 
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Resim 6. Hafız Sabri Koçi Tiran Ethem Bey camisinde resmi bir törende konuşma-

sını yaparken  

Arkasında, dönemin Başbakanı Sali Berisha ve diğer dini liderler bulunmaktadır 
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SONUÇ 

 

Arnavutluk küçük bir ülke olmasına rağmen tarihi seyri içerisinde ciddi sayıda siya-

si ve toplumsal değiĢimlerden geçmiĢtir. Bu değiĢimlerin ana nedeni çoğunlukla siyasi ol-

makla birlikte sosyal ve kültürel yapının da etkileri bariz bir Ģekilde izlenmiĢtir. Bu süreçle-

ri bizzat yaĢayıp mücadelesiyle ön plana çıkan, çalıĢmamızın konusu olan Hafız Sabri Koçi 

yakın dönem Arnavutluk tarihinde çok önemli yeri olan isimlerdendir. Kendisinin ülkenin 

sadece dini kimliğinin inĢasında değil, aynı zamanda toplumda sosyo-kültürel yapının pe-

kiĢtirilmesinde de önemli katkıları olmuĢtur.  

Koçi gerek genel anlamda Arnavutluk toplumunun, gerekse bireysel anlamda ailesi-

nin ciddi zorluklar yaĢadığı bir dönemde dünyaya gelmiĢtir. Ancak bu zorluklar onun 

aktivist ve mücadeleci karakterini geliĢtirmiĢtir. Aynı Ģekilde aldığı eğitim, tahsilini ta-

mamladığı hocaları ve ilim ve kültür merkezi olan ĠĢkodra gibi bir Ģehirde okuması da onun 

kiĢiliğinin, aynı zamanda ufkunun geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. 

ÇalıĢkan bir kiĢi olan Koçi, eğitimini tamamlarken aynı zamanda bir zanaat öğrene-

rek disiplin sahibi bir insan olmuĢtur. Bu karakteri sayesinde görev yaptığı camilere farklı-

lık ve yenilikler getirmiĢ, bu yapıların daha faal bir biçimde hizmet vermesini sağlayarak 

komünizm öncesi dönemde bir din görevlisi olarak Arnavutluk‟un dini hizmetlerine ciddi 

katkılar sağlamıĢtır. Bu bağlamda, çeĢitli Ģehir ve köy camilerin canlandırılması, yeni 

imamlar yetiĢtirme, halka yönelik eğitim seminerleri ve kadınlara özel eğitim faaliyetleri ön 

plana çıkmaktadır.  

Bu çalıĢmalar komünizm döneminde de aynı Ģekilde devam etmiĢtir. Bu dönemde 

çeĢitli baskılara rağmen görevlerinden vazgeçmemesi Koçi figürünü önemli ve örnek alına-

cak bir Ģahsiyet haline getirmiĢtir. Sürekli çeĢitli baskılara maruz kalmasına rağmen, 

antagonistik bir iliĢki kurarak daha yoğun bir biçimde faaliyet göstermiĢ ve böylelikle dini 

lider figürünün en iyi temsilini ortaya koymayı baĢarmıĢtır. Keza hapse mahkum edildiği 

zaman aldığı cezaya hiçbir zaman isyan etmemiĢ, bilakis olgunlukla karĢılayarak diğer 

mahkumların gözünde bir ilham kaynağı haline dönüĢmüĢtür.  

Bir diğer önemli husus Koçi‟nin diğer  dinlere mensup liderlerle yapıcı bir iletiĢim 

içerisinde bulunmasıdır. Kendisi, öteki dini dinamiklere karĢı Ġslam‟ın yaklaĢım biçimini 
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ortaya koyarak, bir dini lider portresini en iyi Ģekilde doldurmuĢ, onu takip edenleri için de 

olumlu bir örnek teĢkil etmiĢtir. Onun bu konudaki tavrı hapis dönemi sonrasında da devam 

etmiĢ ve diğer dinlere karĢı hoĢgörü ile yaklaĢan bir toplumun oluĢum sürecinde çok ciddi 

katkılar sağlamıĢtır. 

Koçi‟nin yakın dönem Arnavutluk‟un dini hayatına verdiği en önemli hizmet ise 

Ģüphesiz, post-komünist dönemde dini kurumların yeniden inĢasına liderlik etmesidir. Bu 

çerçevede ilk caminin açılması, Arnavut Müslüman Topluluğu‟nun yeniden kurulması, 

Ġmam Hatip okulunun açılması ve akabinde diğer Ģehirlerde de cami kültür merkezlerinin 

açılması gibi önemli iĢlerde sürekli Koçi ön plana çıkmıĢtır. Aynı Ģekilde müslüman ülke-

lerden gereken yardımların sağlanması, dini kadro yetiĢtirmek adına yurt dıĢına öğrencile-

rin gönderilmesi gibi adımlar da bu çabalarının bir devamı niteliğindedir. Komünizmin he-

nüz tam anlamıyla bitmemiĢ olduğu bir dönemde, üstelik ileri yaĢına rağmen Koçi‟nin bu 

konularda öncülük yapması onun güçlü ve ufku geniĢ bir lider olduğuna iĢaret etmektedir. 

Ayrıca Arnavutluk‟un post-komünist döneminde din-devlet iliĢkilerinde onun yapıcı 

bir tavır ortaya koyması, Arnavutluk Müslümanları için güzel sonuçlara yol açmıĢtır ve kısa 

bir dönem içerisinde dini yapılarının daha rahat bir Ģekilde yeniden faaliyete geçmesine ön 

ayak olmuĢtur.  

Sonuç olarak Hafız Sabri Koçi uzun ve mücadele içinde geçen hayatında aktivist ve 

yapıcı tavırlarıyla, hoĢgörülü yaklaĢımıyla, geniĢ ufkuyla ve de ayriyeten yoğun çalıĢmala-

rıyla Arnavutluk Müslümanları için olduğu gibi, bütün Arnavutluk toplumu için rol-model 

kabul edilen bir dini lider portresi çizmiĢtir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



EKLER 

EK I- DİNİ FAALİYETLER KRONOLOJİ (1990- 1995)
267

 

 

16.11.1990- Komünizmden sona Arnavutluk‟un ilk cami açılıĢı, KurĢunlu Cami 

29.11.1990- ĠĢkodra‟nın Bushat ve Trush köylerinde dini faaliyetlerinin ve köy ca-

milerinin açılıĢ törenleri ve programı. 

Aralık 1991- Barbullushi köyünün cami açılıĢı. 

Ocak 1991- Ġlk Mevlidi ġerif okuma merasimi, KurĢunlu cami. 

Ocak 1991- ĠĢkodra, Linaj köyünün dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni. 

09.02.1991- Kosova, Makedonya ve Karadağ Müslüman Topluluklarıyla resmi  

                              yazıĢmaların gerçekleĢmesi. 

14.02.1991- Tiran‟da Makedonya, Kosova ve Karadağ‟dan gelen Müslüman  

                               Topluluklarının temsilcilerinin katılımıyla Arnavutluk Müslüman  

                               Topluluğu‟nun ilk toplantısının gerçekleĢmesi. 

07.03.1991- Durrës, Fatih camisinin açılıĢ töreni. 

13.03.1991- ĠĢkodra, Guri i Zi köyünün dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni. 

15.03.1991- ĠĢkodra, Mjede köyünün dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni. 

16.03.1991- ĠĢkodra, Oblike köyünün dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni. 

24.03.1991- Durrës Ģehir merkezinde büyük caminin açılıĢ töreni. 

01.04.1991- ĠĢkodra, Dragoç köyünde dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni. 

07.04.1991- ĠĢkodra, Zogaj köyünün dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni. 

08.04.1991- ĠĢkodra, Boks köyünün cami açılıĢ töreni. 

11.04.1991- KurĢunlu cami, Kadir gecesi münasebetiyle halkının yoğun katılımıyla  

                              Mevlid Kandili merasimleri. 

12.04.1991- Fier Ģehrinin cami açılıĢ töreni. 

13.04.1991- ĠĢkodra, Kullaj köyünün cami açılıĢ töreni. 

13.04.1991- ĠĢkodra, Grude köyünün cami açılıĢ töreni. 

                                                
267 Luli ve Dizdari,  Një Jetë në Shërbim të Fesë, ss. 170-186 
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14.04.191- Hafız Sabri‟nin Karadağ Müslüman Topluluk baĢkanıyla görüĢmesinin 

gerçekleĢmesi. Aynı gün içerisinde, Kosova Müslüman Topluluk baĢkanın ziyareti ve ülke-

nin mevcut CumhurbaĢkanıyla görüĢmelerin gerçekleĢmesi. 

21.04.1991- ĠĢkodra, Koplik köyünün dini faaliyetlerinin açılıĢ töreni ve Hafız Sab-

ri‟nin  çok geniĢ bir kitleye konuĢma yapması. 

29.04.1991- Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak Hafız Sabri 

Koçi‟nin Mısır, Kahire‟de Ġslam Kongresine katılımının gerçekleĢmesi. 

18.06.1991- Hafız Sabri Koçi baĢkanlığında 165 kiĢiden oluĢan ilk hacı kafilesinin 

Suudi Arabistan‟a gitmesi. 

03.04.1991- Hafız Sabri‟nin Bosna-Hersek, Saraybosna‟da Müslüman Kongresine 

katılımının gerçekleĢmesi. 

05.10.1991- Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak, Hafız Sabri 

Koçi‟nin Arnavutluk‟un mevcut CumhurbaĢkanı Ramiz Alia tarafından resmi bir davetle 

karĢılanması. 

12.12.1991- ĠĢkodra, DudaĢ mahallesinde „‟Haxhi Sheh Shamia‟‟ medresesi açılma-

sı.
268

 

16.12.1991- Durrës, Gençlik ve Ġslam Kültür Vakfı‟nın açılıĢ töreni. 

25.12.1991- Tiran, Kokomozi camisinde ilk defa sadece kadınlara yönelik bir top-

lantının gerçekleĢmesi. 

09.01.1992- Regaib Kandili münasebetiyle, Arnavutluk Demokratik Parti BaĢkanı, 

Makedonya Müslüman Topluluk baĢkanı ve Suudi Arabistan Yardım Vakfı özel temsilcile-

rinin katılımıyla Tiran, Ethem Bey camisinde resmi bir törenin gerçekleĢmesi. 

11.01.1992- Vlore, merkez caminin açılıĢının birinci yılı kutlama töreni ve büyük 

bir mitingin gerçekleĢmesi. 

12.01.1992- Delvina ve Gjirokaster Ģehirlerinde halkın yoğun katılımıyla mitingle-

rin gerçekleĢmesi. 

13.01.1992- Gjirokaster, Lazarat köyünde bir mitingin gerçekleĢmesi. 

                                                
268 Öğrenci sayısı toplam 59 olmakla beraber, Arnavutluk‟un komünizmden sonra açılan ilk medresesidir. 
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19.01.1992- Ortodoks Kilisesi‟nin BaĢpiskopos‟unun katılımıyla Korça Ģehrinde bir 

mitingin gerçekleĢmesi. 

22.01.1992- Sosyal BarıĢ Sempozyumu için, merkezi Ġngiltere‟de bulunan Avrupa 

Vicdan Hürriyeti sekreteriyle Tiran‟da resmi bir görüĢmenin gerçekleĢmesi. 

15-29.02.1991- Hafız Sabri‟nin Kuveyt‟e ve Suudi Arabistan‟a ziyaretlerinin ger-

çekleĢmesi. 

04.04.1992- Tiran, Ethem Bey camisinde büyük bir törenle Bayram kutlamasının 

gerçekleĢmesi. 

10.04.1992- Peqin Ģehrinde, Ģehrin camisinin ve kültür merkezinin yeniden inĢası-

nın açılıĢ töreni. 

30.04.1992- Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nda Arnavut Müslüman Gençlik Bir-

liği‟yle (BRĠSH- Bashkimi i Rinise Ġslame Shqiptare) görüĢmelerin gerçekleĢmesi. 

23.05.1992- Tiran‟da Hafız Ġbrahim Dalliu anma töreninin gerçekleĢmesi. 

03.07.1992- Halkın ve Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun yardımıyla inĢa edilen 

Tiran, Domje köyü camisinin açılıĢ töreni. 

28.07.1992- Kadro yetiĢtirme programı kapsamında 120 öğrencinin Türkiye, Ġstan-

bul‟a gönderme töreni. 

13-15.09.1992- Belçika‟da bütün Avrupa ülkelerinin Müslüman Topluluklarının ka-

tılımlarıyla beraber Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilcisi olarak Ha-

fız Sabri‟nin katılımının gerçekleĢmesi. 

18.09.1992- Hırvatistan, „‟Bosna-Hersek‟te Ġnsan Hakları ve Savunması‟‟ adlı ulus-

lararası konferansında Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilcisi olarak 

Hafız Sabri‟nin katılımının gerçekleĢmesi. 

20.02.1993- Tiran‟da, Ramazan ayının baĢlangıç merasimleri. 

26.10.1992- Tiran, Dervish Hatixhe tekkesinin açılıĢ töreni. 

12.02.1993- Elbasan Ģehrinde Nazire camisinin açılıĢ töreni. 

21.02.1993-Tiran, Dine Hoxha camisinin açılıĢ töreni. 

15.05.1993- Tiran, Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun değerlendirme toplantısı 

ve bu üç yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesi. 

02.07.1993- Resmi bir törenle, ĠĢkodra, Fushe-Çele camisinin temellerinin atılması. 
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25.06.1993- ĠĢkodra, Kiras camisinin temellerinin atılması. 

26-31.08.1993- Mısır, Kahire‟de gerçekleĢen Müslüman Kongresi‟ne Hafız Sab-

ri‟nin katılımının gerçekleĢmesi. 

19-22.09.1993- Bütün dinlerden temsilcilerinin katıldığı Ġtalya, Milano‟da gerçekle-

Ģen 7. Uluslararası Kongresine, Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilci-

si olarak Hafız Sabri‟nin katılımının gerçekleĢmesi. 

01-05.11.1993- Türkiye, Ġstanbul‟da gerçekleĢen yüksek dini kurul toplantısına Ar-

navutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilcisi olarak Hafız Sabri Koçi‟nin katı-

lımının gerçekleĢmesi. 

01-03.01.1993- Hafız Sabri Koçi‟nin Amerika BirleĢik Devletleri‟ne ziyaretinin 

gerçekleĢmesi. 

18.02. 1994- Kavaja Ģehrinin cami açılıĢ töreni. 

28.03.1994- Vatikan‟dan gelen dinlerarası diyalog temsilcileriyle Tiran‟da görüĢme-

lerin gerçekleĢmesi. 

Nisan 1994- Durrës, Vrine ve Shenavlash köy camilerinin açılıĢ törenleri. 

27-29.04.1994- Sudan, Hartum‟da 14.Ġslam Dünya Kongresi‟ne Arnavutluk Müs-

lüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilcisi olarak Hafız Sabri‟nin katılımının gerçekleĢ-

mesi. 

25.08.1994- ĠĢkodra‟da Türkiye‟den gelen temsilci heyetinin karĢılanması ve gö-

rüĢmelerin gerçekleĢmesi. 

11-13.09.1994- Ġtalya, Assisi‟de gerçekleĢen Uluslararası toplantısında Hafız Sabri 

Koçi‟nin Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilcisi olarak katılımının 

gerçekleĢmesi. 

24.10.1994- Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟na, Amerika BirleĢik Devletleri‟nin 

konsolosunun ziyareti. 

Ekim 1994- Ġsviçre‟de gerçekleĢen „‟Avrupa‟da Müslüman DayanıĢma‟‟ adlı konfe-

ransa Hafız Sabri Koçi‟nin katılımının gerçekleĢmesi. 

Kasım 1994- ĠĢkodra, Boks köyünün cami açılıĢ töreni. 
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Kasım 1994- Türkiye, Ġstanbul‟da Balkanlardan ve Avrupa‟dan gelen heyetlerin de 

katılımıyla, Doğu Avrupa için ikinci Ġslam Kurulu topantısında Hafız Sabri Koçi‟nin Arna-

vutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ve temsilcisi olarak katılımının gerçekleĢmesi. 

13.12.1994- Korçe Ģehrinde, Ġslami merkezlerin açılıĢ töreni. 

02.03.1995- ĠĢkodra Ģehrinde, Ramazanın ayının bitimi ve Bayram münasebetiyle 

kutlama törenleri. 

13.04.1995- Burrel Ģehrinde cami açılıĢ töreni. 

14.04.1995- ĠĢkodra, Kiras camisi açılıĢ töreni. 

23.04.1995- ġeyh Ahmet Shkodra türbesinin açılıĢ töreni. 

07.05.1995- Kurban Bayramı öncesinde ĠĢkodra‟da Arnavutluk mevcut Cumhur-

baĢkanı katılımıyla programın gerçekleĢmesi ve ĠĢkodra Müftülüğünün teklifi üzerinde biz-

zat CumhurbaĢkanın elinden, Arnavutluk‟un birkaç hocasına ülkeye yaptıkları katkılardan 

ötürü plaket verilmesi. 

Temmuz 1995- ĠĢkodra Ġmam Hatip okulunun açılıĢının 4.yılın kutlaması ve aynı 

zamanda ilk mezuniyet töreni. 

03.09.1995- Makedonya, Gostivar Ģehrinin cami açılıĢ töreni. 

08.09.1995- Vlora Ģehrinin Panaja köyünde ilk cami açılıĢ töreni. 

Ekim 1995- ĠĢkodra Ģehrinde, Ebu Bekir camisinin açılıĢ töreniç 

15-16.11.1995- Hafız Sabri‟nin Arnavutluk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı ola-

rak Kuveyt‟e ziyaretlerinin gerçekleĢmesi. 

28.11.1995- Korca Ģehrinin Zemblak köyünde yeni cami açılıĢ töreni. 

08.12.1995- Bilisht Ģehrinin Baban köyünde yeni cami açılıĢ töreni. 

23-25.12.1995- Türkiye, Ankara‟da gerçekleĢen Avrupa ve Asya‟da Müslüman 

Dünyasının Problemlerini konu alan uluslararası konferansta Hafız Sabri Koçi‟nin Arnavut-

luk Müslüman Topluluğu‟nun BaĢkanı olarak katılımının gerçekleĢmesi. 
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EK II- HAFIZ SABRİ KOÇİ’NİN GENÇLİK VE YAŞLILIK FOTOĞRAFLARI 
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EK III- HAFIZ SABRİ KOÇİ HAKKINDA MAHKEME SONUCU CEZA METNİ 

FOTOKOPİSİ 
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EK IV- HAFIZ SABRİ KOÇİ’NİN HAPİSHANEDEN ÇIKTIĞI VAKİT YANINDA 

BULUNDURDUĞU NOT DEFTERİ 
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EK V- HAFIZ SABRİ KOÇİ’NİN ARNAVUTLUK MÜFTÜSÜ OLARAK KATIL-

DIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILARDAN KESİTLER 
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BİBLİYOGRAFYA 

 

AFMATAJ Luan, Arnavutluk Bektâşiliği, Başlangıcı, Gelişmesi ve Şimdiki Durumu, Mar-

mara Üniversitesi Sosyal Bilimler, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2009. 

ALBAYRAK H. ġule, „‟Batı ülkelerinde Din-Devlet ĠliĢkilerindeki Alternatif Modeller ve 
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