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11..  AArrnnaavvuuttlluukk  NNüüffuussuu  vvee  GGööçç

Arnavutluk, kendi topraklar› içinde küçük bir nüfus grubu bar›nd›ran bir
ülkedir ve nüfus say›s›, ülke s›n›rlar› d›fl›nda yaflayan Arnavut vatandafllar› da
dikkate al›nd›¤›nda iki kat›na ç›kar. ‹statistiklere göre Arnavutluk topraklar›n-
da yaklafl›k 3,2 milyon insan yaflamaktad›r. Bu nüfusun d›fl›nda 1 milyon ka-
dar kifli de Bat› ve Do¤u’da çeflitli bölgelere göç etmifltir. Tüm bunlar dikkate
al›n›rsa, Arnavut nüfusu 4,2 milyona ulafl›r. Genelde Arnavut nüfusu genç bir
nüfus olarak kabul edilmektedir. Yafl ortalamas› 32,5’tir. Cinsiyete göre orta-
lama verirsek de; erkeklerde 32,1, kad›nlarda ise 33 yafl ortalamas›na ulafl›r›z.  

Ancak komünist rejimin çöküflünü takip eden dönemde, nüfus büyüme-
sinde dikkat çeken bir azalma kaydedilmifltir. Nüfus büyümesindeki bu büyük
düflüflün temel etkenleri flu flekilde s›ralanabilir: Oldukça yüksek seyreden göç
e¤ilimleri ve do¤um say›s›ndaki sürekli düflüfl. 

11..11.. DDoo¤¤uumm  SSaayy››llaarr››nnddaakkii  SSüürreekkllii  DDüüflflüüflfl

“1990 y›l›nda kaydedilen 82.000 do¤umdan, 2007 y›l›n sonunda do¤um
say›s› 33.000’e düflmüfl, böylece %60’l›k bir azalma gözlenmifltir. 1960’tan bu
yana toplam do¤urganl›k oran› (TDO) sürekli bir düflüfl halindedir. 1960 y›l›n-
da TDO oldukça yüksekti, üretken yafl grubundaki her kad›n bafl›na 5 çocuk-
tan fazla çocuk denk geliyordu. 2007 y›l›nda ise göstergeler, üretken yafl gru-
bundaki her kad›n bafl›na 1,4 çocu¤a kadar düflmüfltür. Bu oldukça önemli bir
göstergedir çünkü nüfusun üremesi ile do¤rudan ilgilidir.”1
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11..22.. GGööçç

Arnavut nüfusu genç bir nüfus olarak bilinmektedir. 1990’dan sonra nü-
fus, yaln›zca ülke yap›s›n› de¤il ayn› zamanda büyüme oran›n› da büyük oran-
da etkileyen göç fenomeni ile karfl›ya kalm›flt›r. Nüfusun serbest ve kontrolsüz
hareketi, kentsel nüfusun k›rsal nüfusa olan oran›n› etkilemifltir. “2007 y›l›nda
kentsel nüfus %48,5 oran›nda art›fl gösterirken, k›rsal nüfus 2001 y›l›ndaki
%57,3 oran›ndan %51,5 oran›na gerilemifltir. 1989 Nüfus Say›m›’na göre k›r-
sal nüfus, toplam nüfusun %38,5’ini oluflturmaktad›r.” 2

Kentsel nüfusun, köylerde yaflayan nüfusun kaç›n›lmaz düflüflü ile ikiye
katlan›p sürekli yükseliflte olmas› durumu, Arnavutluk’un ciddi bir sorunudur.
Bu sorun, özellikle baflkent Tiran gibi büyük flehirlerde çok daha hassast›r.
2007 y›l›nda Tiran Belediyesi taraf›ndan gerçeklefltirilen bir çal›flmaya göre,
Tiran nüfusunun 10 y›l içinde üçe katlan›p, 1,5 milyon kifliye ulaflmas› beklen-
mektedir.    

11..22..11..  TTiirraann::  DDüünnyyaaddaa  EEnn  BBüüyyüükk  NNüüffuuss  AArrtt››flfl››  GGöörrüülleenn  BBaaflflkkeenntt

Uzmanlara göre, Tiran nüfusunun bir y›ll›k sürede art›fl oran› dünyadaki
en yüksek oranlara tekabül etmektedir. fiehirde büyüme oran› y›lda %7-8’e ka-
dar ulaflm›flt›r. Bu yüzdenin %2’si do¤al art›fl (do¤um-ölüm raporu) iken %5-
6’s› demografik büyüme (flehre göç ve flehirden ayr›lma) fleklindedir.  

Baflkentteki h›zl› demografik de¤iflikliklerin, bar›nma sorunu üzerinde
do¤rudan etkisi bulunmaktad›r. “Ancak, Büyük Tiran projesi için yap›lan nü-
fus ve geliflim plan› projeksiyonuna göre, bu bölgede ikame edenlerin say›s›-
n›n 10 y›l sonra 1,5 milyon kifliye ulaflmas› beklenmektedir. Tiran nüfusu art›-
fl› y›ll›k %7,5’lik büyümesini sürdürürse, 2007 – 2017 y›llar› aras›nda nüfusun
1.300.342 mukim rakamlar›na ulaflaca¤› öngörülmekte ve 2019 y›l›nda da 1,5
milyon kiflinin üzerine ç›kmas› beklenmektedir.”3

22..  AArrnnaavvuutt  GGööççüü

Arnavutluk, 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren büyük çapl› göç fenomeni
ile karfl› karfl›yad›r. Demografik rejimin bu önemli aç›s› 90’l› y›llara kadar ne-
redeyse bilinmiyordu bile. O dönemlerde Arnavut toplumu kapal› bir yaflam
sürüyordu. 90’l› y›llardan sonra göç, demografik rejimin belirlenmesinde te-
mel bileflenlerden olmufltur. Son y›llarda nüfusun %25’i d›fla göç etmifltir. ‹tal-
ya ve Yunanistan, Arnavutlar›n en çok göç etti¤i iki ülkedir. 

1990’l› y›llardan bu yana gerçekleflen göç hareketinin ana nedeni gelecek
yaflam› garanti alt›na alma iste¤idir. Arnavutluk’ta bulunan say›s›z kayna¤a
ra¤men, söz konusu kaynaklar yararl› flekilde kullan›lmamaktad›r ve bu du-
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rum, Arnavutluk vatandafllar›n›n ülke d›fl›na göç etmesinin ard›nda yatan te-
mel neden olagelmifltir. Ülkenin sahip oldu¤u do¤al kaynaklar›n kullan›m›,
yeni ifl imkânlar›n›n yarat›lmas›, yat›r›m yap›lmas› ve yerel Arnavut ekonomi-
sinin güçlendirilmesi gibi yollarla göç eden insanlar›n say›s› do¤rudan azalt›-
labilir.

Ülke d›fl›na göç eden Arnavut nüfusun önemli sosyal sorunlar›ndan biri,
göç ettikleri ülkelerde “Sosyal Entegrasyon” sa¤layamamalar› durumu olmufl-
tur. Bu vatandafllar›n istihdam edildikleri iflleri sosyal statülerini etkiler. Yuna-
nistan ve ‹talya’daki Arnavut göçmenlerin ço¤u inflaat sektöründe, tar›mda
(erkek) ve ev ifllerinde (kad›n) çal›flmaktad›r. Bu sektörlerde istihdam edilme
durumu entegrasyon, medeniyet ve özgürlük etkenlerinden daha çok hayatta
kalma sorununu do¤urur.

Bu ülkelerdeki Arnavut göçmenlerin imaj›, kendilerinin çal›flt›klar› ülke
nüfusundaki varl›klar› ve iliflkileri ile ilgili olarak de¤il, bas›n ve televizyon ta-
raf›ndan infla edilmifltir. Bu ülkelerdeki göçle ilgili çal›flan uzmanlar, Arnavut-
larla do¤rudan iliflki içine hiçbir zaman girmeyen kiflilerin Arnavutlara karfl›
olumsuz fikirler oluflturdu¤unu belirtmektedir. Arnavutlar›n, özellikle bu sek-
törlerde çal›fl›yor olmalar›, yasal olmayan eylemlerde bulunmalar› ve Arnavut
otoritelerinin kendi toplumununun sosyal yaflam›na karfl› kay›ts›z kalmalar›,
bu ülkelerde Arnavut göçmenlerinin etkisini düflürmektedir.   

22..11..  GGööçç::  ÜÜllkkee  ‹‹ççiinn  DDiikkkkaattee  DDee¤¤eerr BBiirr GGeelliirr KKaayynnaa¤¤››

1991 y›l›ndan günümüze kadar Arnavut nüfusunun %25’inden fazlas›
göç etmifltir ve flimdi zengin ülkelerde ikame edip yaflamaktad›r. Söz konusu
göçmenler geçti¤imiz y›l içinde, evlerine 1 milyon Euro getirmifltir; ülke içi-
ne soktuklar› parayla ev halk›n›n tüketim masraflar›n›n büyük k›sm›n› karfl›la-
m›fl, ülkenin en ücra köflelerinde fakirlik oran›n› düflürmüfl, Arnavutluk’u ithal
mal tafl›malar›n› karfl›layabilir hale getirmifl ve ayn› zamanda ulusal “lek” pa-
ra biriminin istikrar›n›n sa¤lanmas›nda etkili olmufllard›r. Arnavutluk Banka-
s›’n›n 2008 y›l›n›n ilk üç ayl›k süresini kapsayan bir araflt›rmas›na göre, Arna-
vutluk Cumhuriyeti topraklar›ndaki ikame edenlerin yaklafl›k %26’s› aile üye-
si göçmenlerden gelen para havaleleri ile geçinmektedir. Co¤rafik da¤›l›m, yu-
kar›da bahsedilen kiflilerin %59’unun k›rsal alanlarda, geri kalanlar›n ise kent-
sel alanlarda yaflad›¤›n› göstermektedir. Bu aileler, göçmenlerden ayr› ayr›
%66 ve %34 oranlar›nda nakit havalesi almaktad›r. Göçmenlerden gelen nakit
havaleleri k›rsal alanlarda yaflayan ailelerin ayl›k gelirlerinin en önemli bile-
flenini oluflturmakta, söz konusu gelirlerin %40’›n› kapsamaktad›r.”4
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22..22..  GGööççmmeenn  GGeelliirrii  DDüüflflüüflfllleerrii

Göçmenlerin son yirmi y›lda sa¤lam›fl olduklar› büyük gelirlere ra¤men,
ekonomi uzmanlar› gelecekte de ayn› durumun devam edebilece¤inden emin
de¤il. Göçmenlerden gelen gelirler zaman içinde azalacak; yaln›zca bundan
baflka gelir kayna¤› olmayan aileler için de¤il devlet ekonomisi içinde büyük
bir sorun teflkil edecektir. Bu durumdan devlet ekonomisinin etkilenme nede-
ni, göçmenler taraf›ndan yap›lan nakit havalelerinin ticaret aç›¤›n›n büyük k›s-
m›n› kapl›yor olmas›yla aç›klanabilir. Bu tespit, Arnavutluk Banka’s›n›n yap-
m›fl oldu¤u bir araflt›rman›n sonucudur. Araflt›rmaya göre, gelecek y›llarda bu
gelir girifli, göçmenler ve anayurttaki akrabalar aras›ndaki iliflkilerin zay›fla-
mas› neticesiyle kesilecektir. Yine araflt›rmaya göre 189.000 aile veya baflka
bir deyiflle, toplamda Arnavut ailelerinin %26’s› göçmenlerden gelen gelirle
yaflamlar›n› idame ettirmektedir. 

Oluflan durum dikkate al›nd›¤›nda, hükümetin ticaret aç›¤›n› kapamak
üzere baflka bir fon kayna¤› bulmas› gereklili¤i göze çarpar. Göçmenlerden
gelen gelirde, geçti¤imiz y›l da bir düflüfl kaydedilmifltir. Arnavutluk Bankas›
verilerine göre, 2008 y›l›n›n ilk üç ayl›k döneminde, bu nakit havaleleri 210
milyon Euro’luk bir miktara tekabül etmekteyken, söz konusu rakamlar bir
önceki y›la göre %5’lik bir düflüfl yafland›¤›n›n göstergesidir.”5

Göçmenlerden gelen gelirleri büyük oranda etkiledi¤i gözlenen bir baflka
önemli etken de, göçmenlerin çal›flt›klar› ülkelerde hissedilen mâli krizdir.
Göç ettikleri ülkelerde yaflam masraflar› yükseliflteyken gelir oranlar› hayli
düflürülmüfltür. 

22..33..  GGööççmmeennlleerriinn  TTiiccaarreett  vvee  TTuurriizzmm  ÜÜzzeerriinnddeekkii  OOlluummssuuzz  EEttkkiilleerrii

Ticaret ve turizmin ekonomiyi ayakta tuttu¤u di¤er ülkelerin aksine, Ar-
navutluk’ta durum tam tersinedir. Ülkede ekonomiyi ayakta tutan, ticaret ve
turizmden ziyade belirli bir miktar para girifli yapan göçmenlerdir. Bu neden-
le, Uluslararas› Göç Organizasyonu’nun (UGO) verilerine göre, para nakliyat-
lar›nda ilk s›ray› göçmenler almaktad›r. “Göçmenler taraf›ndan evlerine gön-
derilen paralar, di¤er ilgili ekonomik faaliyetlerin sa¤lad›¤› para girifli oranla-
r›na k›yasla oldukça de¤erlidir. Bu gelir, ticari faaliyet gelirlerinin %65’idir ve
turizmden elde edilen gelirlerden ortalama %132 oran›nda yüksektir “6

“2007 y›l›na kadar göçmenlerin para gönderdi¤i tüm bankalardan topla-
nan verilere göre:

• Her y›l, Arnavutluk göçmenlerin nakit havalelerinden 934 milyon Euro
kâr elde etmektedir 

• Ülke GSMH’s›n›n %13’ü göçmenlerce gönderilen paralar› kapsamaktad›r
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• Arnavut ailelerinin %26’s›n›n ülke d›fl›nda çal›flan akrabas› bulunmak-
tad›r

• Göçmenler taraf›ndan gönderilen nakit havaleleri, turizm gelirlerinden
%132 daha yüksektir

• Göçmenler taraf›ndan gönderilen nakit havaleleri, ticaret gelirlerinden
%65 daha yüksektir”7

22..44..  GGööççüünn  SSoossyyaall  EEttkkiilleerrii

fiu ana kadar göç eden nüfusun Arnavut toplumu üzerindeki sosyal ve
kültürel etkisini gösteren bir çal›flma yap›lmam›fl olmas›na ra¤men bu sosyal
ve kültürel etki toplumun neredeyse tüm katmanlar›nda hissedilmektedir. Ar-
navutluk’a sokulan yeni yaflam biçimi, geleneksel yaflam› etkilemektedir.

Özellikle de Yunanistan’daki Arnavut göçmenlerin yaflama ve çal›flmala-
r›n› etkileyen önemli bir sorun isimlerinin ve dinsel inan›fllar›n›n de¤ifltirilme-
sidir. Arnavutlar›n ço¤u, daha iyi bir ifl bulmak için veya yerel insanlarla daha
kolay iletiflim kurabilmek için yeni ortamlara uyum sa¤lamak zorunda kalm›fl,
isimlerini, Müslüman isminden Ortodoks ismine de¤ifltirmeye zorlanm›flt›r.
Yaflad›klar› ülkede uzun süre çal›flma hayat› geçiren göçmen Arnavutlar›n bü-
yük k›sm› yeni dinsel inançlar gelifltirmifl, böylece Arnavutluk’a yeni bir gele-
nek ve yaflam tarz› sokmufltur.  Bu alanda çocuklar›n daha genç jenerasyonu
en sorunlu bölümdür. Bahsi geçen olay küçük yafllarda görülmektedir. Genç
jenerasyon yerel nüfus gibi yaflamakta, onlarla ayn› alanlarda e¤itim görmek-
te, ayn› ortamlarda bulunmakta ancak onlardan farkl› olarak say›s›z sorunu da
beraberinde tafl›maktad›r.

Ülke d›fl›nda yaflayan Arnavutlar›n, Arnavut nüfusunun %25’inden fazla-
s›na tekabül etmesi, Arnavut toplumunun sosyal ve kültürel anlamda çokça et-
kilenmesine sebeptir.

33..  KKaann  DDaavvaallaarr››::  AArrnnaavvuutt  TToopplluummuunnuunn  CCiiddddii  SSoorruunnuu

Kan davalar›, Arnavut devletinin geliflimini krizlere sokan en önemli so-
rundur. Ülkenin kuzeyindeki kurulufllar›n hassasl›¤›, adaletin kabile gruplar›
taraf›ndan yerine getirilmesi ile sonuçlanm›fl ve bu durum da aileler aras›nda-
ki say›s›z kan davalar›nda gözlenmifltir.

Avrupa uluslar› taraf›ndan uzun zamand›r unutulmufl olan Kanun ve Kan
Davalar› fenomeni, geleneksel yasalara dayanmaktad›r. Arnavutlar›n bu konu-
da uzun bir geçmifli vard›r ve hukukun üstünlü¤ü bu ülkede çok geç kabul
edilmifltir. Osmanl› yönetimi s›ras›ndaki Kanun Yönetimi, ba¤›ms›z Arnavut
devletini kurma ve devlet mahkemelerine geçme girifliminin gecikmesi, top-
rak kontrolündeki zay›fl›k, düflük e¤itim düzeyi ve ekonomik yaflam, kan da-
valar›n› devam ettiren faktörlerdir.     
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Kuzey Arnavutlar›, birbiriyle olan sorunlar›n çözümünde mahkeme siste-
mine baflvurmamalar› ile bilinmektedir. 600 y›l boyunca, sorunlar›n çözümün-
de kan dökümü en makul yol olarak kabul edilmifltir. Komünist polis devleti
bu durumu kontrol alt›na alabilmifltir ancak yasalar›n ve düzenin bozulmas› ile
kan davas› cinayetleri say›s› gittikçe art›fl göstermifltir. Bunlar “hakmarrja” ci-
nayetleri olarak bilinmektedir ve y›llar içinde bu cinayetlerin etraf›nda belirli
ritüeller flekillenmifltir. Görünüfle göre, bir cinayetin ard›ndan 24 saat içinde
sald›r› yap›l›rsa, katilin tüm ailesini ortadan kald›rmaya hak bulunur. Ancak
kurban›n, öldürülmeden önce uyar›lmas› gerekir, kimse kimseyi arkas›ndan
vurmaz. 

Kan davas› öç alma cinayetleridir. Kan davas› u¤runa cinayet yap›l›rsa,
katledilen taraf ya affedici taraf olacakt›r ya da kan davas›n› sürdürmeye de-
vam edecektir. Zarar gören taraf›n üzerindeki bask›, kan bozulana kadar sürer.

Bu fenomenin geliflimiyle ilgili her fley asl›nda hukukun üstünlü¤ünün
zay›fl›¤› ile ilgilidir. “Kanun yasalar›n›n” (geleneksel yasalar) mahkeme yasa-
lar›n›n yerini almas› devletin itibar›n› ve kabile ile “Kanun” yasalar› alt›nda
yaflayan insanlar›n durumunu kontrol alt›na alma yetisini zay›flatmaktad›r. Bu
durumda, özellikle de Kuzey Arnavutluk’ta “Kanun Mahkemeleri” ve “Gele-
neksel Meclisler” gibi paralel kurulufllar oluflturulmufltur. ‹nsanlar›n deste¤ini
alan bu “paralel kurulufllar” hukukun üstünlü¤üne dair aç›k bir meydan oku-
ma gibidir. 

Kanun yasalar›n›n ac› veren bir yan›, “ngujimi” (kan davas› için tecrit et-
me) ve hapse at›lan veya Arnavutluk d›fl›na kaçan suçlu kiflinin akrabalar›n› da
öldürme eylemidir. Görevlerini yerine getiren 300’den fazla polis öldürülmüfl-
tür. Kan davas› çat›flmalar› karfl›s›nda hakim ve savc›lar kendilerini çaresiz
hissetmektedir. Bu anlamda devlet yapmas› gereken fleyleri yerine getireme-
mektedir. 

Öç almaya götüren çat›flmalar›n en büyük nedenleri toprak sahipli¤i, in-
san ticareti, narkotik ticareti ve benzeri fleylerdir. “18 y›l içinde, kan davala-
r›ndan 9.800 kifli öldürülmüfltür. Baz› bölgelerde, “Kanun”, ayn› soydan aile-
ler aras›nda cinayetlere yol açmaktad›r. Yaln›zca Shkodra flehrinin yak›nlar›n-
daki Zadrima köyünde yak›n ba¤lar› olan 2.200 aile, bu sebepten birbirleriyle
konuflmamakta veya toprak da¤›l›mlar› yüzünden birbirlerini ziyaret etme-
mektedir. Uyuflturucu ve kad›n ticareti çat›flmalar›, birbirine karfl› gizli kin
besleyen ve karfl›l›k vermek için do¤ru zaman› bekleyen 4.600 aileyi içine al-
m›flt›r. 1991 y›l›ndan bu yana 18 y›lda erkek, kad›n ve çocuk dahil 6.000’den
fazla aile kan davalar› nedeniyle tecrit edilmifltir. Yaln›zca 1991 y›l›nda 2.000
ölü, 5.000 yaral› ve 3.500’den fazla flüpheli rapor edilmifltir. 2002 y›l›nda,
1.270 kifli kan davas›ndan kaçabilmek için ülke d›fl›na ç›km›flt›r.”8
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Sorun, Arnavutluk baflkenti Tiran’da da görülmeye bafllam›flt›r. K›rsal
alanlardan ailelerin flehirlere göç etmesi bu fenomenin azalmas›na yol açma-
m›flt›r. “Tiran’da 110 aile kan davas›ndan yakalanm›flt›r. Arabulma ve uzlaflma
giriflimleri, düflmanl›k çat›flmalar›nda yer alan ailelerin %40’›na yak›n›n› yasal
yollarla soruna çözüm getirmeye ikna edebilmifltir. Ancak yine de, kan dava-
s›nda yer alan ailelerin say›s› 800’den 1.500’e yükselmifltir. Düflmanl›k besle-
yen ailelerin göç etmesi, cinayetlerin say›s›n›n her y›l gittikçe artan oranlarda
düflürmektedir.”9

“Kanun”un uygulanmas› yaln›zca vatandafll›k haklar›n›n ihlal edilmesini
de¤il, ayn› zamanda ulusal güvenli¤in bozulmas›n› da beraberinde getirmek-
tedir. Hukukun ve devletin resmi kurumlar›n›n aç›klamalar› bile Kanun yasa-
lar›n›n yayg›nlaflmas›n› dizginleyememifltir. Devlet kurumlar›, Kanun psikolo-
jisi ve mantalitesi karfl›s›nda eli kolu ba¤l› kalmaktad›r. Fakirlik ve iflsizlik,
1997 olaylar›ndakine benzer bir çat›flma ortam› yaratacak bir sosyal depresyo-
na yol açabilir.

ÇÇaatt››flflmmaallaarr››nn  TTeemmeell  NNeeddeennlleerrii::

Köylerde toprak meselesi %28
fiehirde mülkiyet meselesi %17
Cinayet meselesi %6
Onur meselesi %14
Kad›n ticareti meselesi %15
S›radan olaylar %10
Geçmiflten gelen yükümlülükler %3
Di¤er %7

DDüüflflmmaannll››kkllaarr››nn  TTeemmeell  NNeeddeennlleerrii::

Köylerde toprak meselesi %22
fiehirde mülkiyet meselesi %14
Cinayet meselesi %13
Onur meselesi %18 
Kad›n ticareti meselesi %20
S›radan olaylar %2
Geçmiflten gelen yükümlülükler %5
Di¤er %6
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KKaann  DDaavvaallaarr››nnddaa  TTeeccrriitt  EEttmmeelleerriinn  TTeemmeell  NNeeddeennlleerrii

Köylerde toprak meselesi %2
fiehirde mülkiyet meselesi %1
Cinayet meselesi %80
Onur meselesi %6 
Kad›n ticareti meselesi %4
S›radan olaylar %0
Geçmiflten gelen yükümlülükler %6
Di¤er %1

44..  NNaarrkkoottiikk  TTiiccaarreettii

Narkotik ticareti sorunu, Arnavutluk ve Arnavutlar için ciddi bir sorun
olagelmifltir ve konuya acil bir çözüm getirilmelidir. Bu sorunun çözümüne
yönelik pek çok giriflimde bulunulsa da, Arnavutluk konuyla ilgili olarak bu
y›l uluslararas› organizasyonlar taraf›ndan çokça elefltiri alm›flt›r. “Uluslarara-
s› Narkotik Bürosu ve ‹cra ‹liflkileri Yasas›” raporuna göre, Arnavutluk, narko-
tiklerin kayna¤›ndan Avrupa ülkelerine geçirilmesi için kullan›lan bir köprü
görevi görmektedir.    

“Arnavutluk, özellikle de Afgan eroininin Orta Asya’dan Bat› Avrupa’da-
ki bölgelere tafl›nmas›nda kullan›lan bir geçifl ülkesidir. 2008 y›l›nda, eroin ve
marihuana yakalamalar› azalm›flt›r. Hâlâ Arnavutluk, Avrupa pazarlar›na gön-
derilecek esrar›n üretildi¤i bir ülkedir ancak esrar yetifltirme ifli, hükümetin
eriflmesi kolay olmayan uzak da¤l›k bölgelerine tafl›nm›flt›r. Arnavutluk Hükü-
meti, uluslararas› bask› ve yard›mlar›n sonucunda, suçlu unsurlar› daha özen-
le incelemekte ancak kaynak eksikli¤i ve yerel yozlaflma sorunlar› neticesinde
yine bu sürece darbe inmektedir.  Arnavutluk, 1988 BM Uyuflturucu Madde-
ler Sözleflmesi’nin bir taraf›d›r.”10

Ayn› raporda Arnavutluk’un Asya’da bafllayan ve Bat›’da sona eren uzun
bir koridorun bir parças› oldu¤u belirtilmektedir. “Arnavutluk’ta narkotik tica-
reti, en kazançl› illegal mesleklerden biridir. Organize suç gruplar›, ülkenin
stratejik konumlanmas›, zay›f yasa uygulamalar›, reform edilmemifl hukuk sis-
temi ve boflluk veren s›n›rlar›ndan ötürü Arnavutluk’u uyuflturucu madde ve
di¤er kaçakç›l›k türleri için bir geçifl noktas› olarak kullanmaktad›r. Arnavut-
luk, Türkiye-Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk ülkelerinden geçen “Balkan
Yolu” arac›l›¤›yla ‹talya, Karada¤, Yunanistan ve Bat› Avrupa’n›n geri kalan
ülkelerine kaçak yollarla götürülen Afgan eroini için geçifl noktas›d›r. S›n›rl›
ancak gittikçe artan oranlara sahip kokain ticareti de, Güney Amerika’dan Ar-
navutluk’a hem iç tüketim hem de d›fl da¤›t›m amaçlar›yla getirilmektedir. Ay-
r›ca etnik Arnavutlar kullan›larak, di¤er ülkelerden Arnavutluk, ‹talya ve Yu-
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nanistan’a kokain ve eroin kaçakç›l›¤› yapan suç flebekelerinin say›s› da gittik-
çe artmaktad›r.”11

Esrar› istisna tutmak kaidesiyle, Arnavutluk’ta illegal uyuflturucu madde-
lerin üretimi çok fazla de¤ildir. ‹ç ‹flleri Bakanl›¤›’n›n Narkotikle Mücadele
Birimi yetkililerine göre esrar, Arnavutluk’ta yetifltirilen, üretilen ve bölgesel
olarak sat›fl› yap›lan tek uyuflturucu maddedir. Polis ve yerel yönetimler tara-
f›ndan uygulanan yok etme programlar›, esrar yetifltirme oran›n› göze çarpan
oranlarda düflürebilmeyi baflarsa da, yetifltiricilik tüm giriflimlere ra¤men yine
de el alt›ndan yürütülmektedir. “2008 y›l›nda sentetik madde üretimi için hiç-
bir laboratuar bulunamad› ve sentetik uyuflturucu madde ticareti ülkede yok
gibi gözüküyor. Arnavutluk, öncü kimyasallar›n büyük oranlarda üretildi¤i bir
ülke de¤ildir.”12

44..11..  YYaassaa  UUyygguullaammaa  GGiirriiflfliimmlleerrii  vvee  BBaaflflaarr››llaarr

Arnavutluk polisi; teknolojinin, geliflmifl polislik tekniklerinin gittikçe
daha fazla kullan›lmas› ve genel kapasite art›m› ile narkotik karfl›t› operasyon-
larda yol katedebilmifltir. Hem ‹talya hem de Yunanistan’daki uyuflturucu
madde yakalama say›lar›, Arnavutluk’tan bu ülkelere tafl›nan uyuflturucular›n
say›s›nda da bir düflüfl yafland›¤›n›n göstergesidir ki bu da, Arnavutluk’un ko-
nuyla ilgili giriflimlerinin baflar›ya ulaflt›¤›n› gösterir.  

Arnavut otoriteleri ülke genelinde, özellikle de Fier, Tiran, Vlora ve Dur-
res limanlar›nda genifl çapl› polis operasyonlar› ve uyuflturucu madde yakala-
ma operasyonlar› düzenlemifltir. ‹talya, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye yet-
kilileri ile yap›lan uluslararas› iflbirliklerinin say›s›nda da art›fl görülmektedir.

“Arnavut yetkilileri, 2008 Ocak ay›ndan Eylül ay›na kadar polisin uyufl-
turucu ticaretinden 354 kiflinin tutuklad›¤›n› ve buna ilaveten 32 kiflinin de
arand›¤›n› raporlam›flt›r. Polis bu süreç esnas›nda 59 kg. eroin, 2.092 kg. ma-
rihuana ve 1 kg. kokain ele geçirmifltir. Ayr›ca, 143.655 esrar ve 61 afyon bit-
kisi imha edilmifltir. Tüm bunlarla efl zamanl› olarak ‹talyan otoriteleri taraf›n-
dan yakalanan uyuflturucu say›s›nda da ciddi bir düflüfl gözlenmifltir. ‹talya’da
2008 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda, tarihinde ilk defa, Arnavutluk’tan gelen yaln›z-
ca 10 kg. eroin ve 4 kg. marihuana yakalanm›flt›r.”13

Arnavutluk’ta yakalanan uyuflturucular›n say›s›ndaki art›fl, Arnavutluk’ta
hem ülke içi tüketim hem de Yunanistan ve ‹talya’ya ihraç amaçlar›yla koka-
in ticaretindeki belirgin art›fl› iflaret etmektedir.  Genel Savc›’n›n y›ll›k raporu-
na göre, organize suç davalar› 2006 y›l›ndan 2007 y›l›na %30 art›fl göstermifl-
tir. Ayn› dönem içinde narkotik ticareti ve yetifltirme vakalar›n›n say›s› %16
oran›nda artm›flt›r.”
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55..  YYoollssuuzzlluukk  

Geliflmifl ülkeler dâhi yolsuzlu¤a karfl› ba¤›fl›kl›k kazanamam›flt›r, ancak
geçifl dönemi yaflayan daha az geliflmifl ülkelerde bu olguyla s›k karfl›lafl›l›r ve
yay›lma olas›l›¤› daha fazlad›r. Yolsuzluk ile mücadele, 2005 y›l› seçimlerin-
deki seçim kampanyas›nda merkez sa¤ ço¤unlu¤un anahtar vaatiydi. fiimdiki
hükümet “Tertemiz ellerle” slogan›yla bafla geçmifltir. Bu fenomenle savaflta
uygulanan say›s›z giriflime ra¤men, hükümetin hedefine ulaflt›¤›n› iddia etmek
pek mümkün de¤ildir. Yolsuzluk hâlâ sa¤l›k sistemi, yönetim, adalet sistemi,
gümrükler gibi devletin neredeyse tüm sektörlerinde görülmektedir. 

Bu fenomenin geliflmesine yol açan nedenler say›s›zd›r. Geçmiflten kalan
ve önceden oluflturulan her fley alabora edilmifltir. Çünkü eski diktatör rejimin
kurban› olan Arnavut vatandafllar›n›n görüflüne göre Enver Hoca rejiminden
kalan hiçbir fley korunmamal›yd›. Ancak yeni sistem, aralar›nda yolsuzlukla-
r›n da bulundu¤u pek çok sorunu beraberinde getirmifltir.  

Yolsuzluk, Arnavutluk’un en derin ve de¤iflmez sorunlar›ndan biri olarak
kalmaya devam etmektedir. Düflük maafllar, sosyal ortamlarda rüflvet al›nmas›
ve Arnavutluk’un s›k› sosyal a¤lar›, polis, hâkim ve gümrük memurlar›n›n yol-
suzlu¤a karfl› önlemler almas›n› engellemekte ve yolsuzluk, organize suç ve
uyuflturucu ticaretine yard›mc› olmaktad›r. May›s 2006’da hükümetin yolsuz-
lukla mücadele vaatinin bir parças› olarak Arnavutluk, BM Yolsuzlukla Müca-
dele Sözleflmesi’ni imzalam›flt›r. “2007’de ve 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda polis
ve adliye, yolsuzlukla mücadele anlam›nda devlet memurlar›n›n ve yasa uygu-
lay›c› personellerin incelemelerini yo¤unlaflt›rm›flt›r. Baflsavc›, y›ll›k Parla-
mento raporunda, 2007 y›l›nda yolsuzlukla iliflkili suçlarla ilgili olarak ceza-
land›r›lan devlet memurlar› say›s›n›n 2006 y›l› rakamlar›na göre %27 art›fl
gösterdi¤ini belirtmifltir. 2007 y›l›nda, savc›lar 385 daval›ya karfl› 663 yolsuz-
luk ifllemi kaydetmifltir. 2007 y›l›n›n sonundan itibaren 172 daval›ya karfl› aç›-
lan davalar mahkemeye tafl›nm›fl ve 62 daval› suçlu bulunmufltur.”14

Yolsuzluk davalar›n›n genelde art›fl gösteren rakamlar›, savc› ve polis
kollar›n›n yolsuzlukla mücadeleye bafl koydu¤unun göstergesidir. Bu rakam-
lar, 2005 ve 2006 y›llar›ndan bu yana büyük geliflim sa¤land›¤›n› gösterse de
Arnavutluk, tamamen tarafs›z ifllemler için hukuk sistemi ba¤›ms›zl›¤›ndan
yoksundur ve davalar›n ço¤u hiçbir zaman çözümlenememektedir. Devletin
yüksek memurlar›na dava aç›lamamas› durumu yolsuzluk soruflturmalar›n› ge-
nel olarak aksatmaktad›r. Ancak Ekonomik Suç ve Yozsuzlukla Mücadele Or-
tak Soruflturma Birimi’nin oluflturulmas›n›n Arnavutluk sermayesi üzerinde
yolsuzluk yapma giriflimleri üzerinde dikkate de¤er oranda etkisi olmufltur. 

Bu arada Arnavutluk hükümeti, finansal-ekonomik suç, yolsuzluk ve pa-
ra aklama gibi eylemleri önleme giriflimlerini art›rm›flt›r. Bu anlamda Arnavut-
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luk Parlamentosu, Eylül 2007’de Devlet Polis Yasas›’n› kabul etmifl ve polis
devletinin yeniden düzenlenmesine gitmifltir.  

“Eylül 2005 – Eylül 2008 y›llar› aras›ndaki dönemde, 4583 suç kaydedil-
mifl, bu suçlar›n 

4.368’i aç›a¤a ç›kar›lm›fl, 1.023’ü suçu kesinlefltirilerek tutuklanm›fl,
55’i al›konulmufl ve 2.606’s› serbest kalm›flt›r.” 15

66..  ÖÖnneerriilleerr

66..11..  GGööçç  KKooflfluullllaarr››nn››nn  KKoollaayyllaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa  YYöönneelliikk  ÖÖnneerriilleerr

Göçmenlerden gelen gelirler GSMH’n›n %15’ini oluflturmaktad›r. Bu ge-
lir kayna¤› Arnavutluk’ta önemli bir rol oynamaktad›r. Göçlerin; ev sahibi ül-
keler, göç veren ülkeler ve göçmenler için yararl› olabilmesini sa¤lamak için
ilgili devletler aras›nda daha büyük iflbirli¤i ve daha yak›n politika koordinas-
yon çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Böylece emek arz›, talebi karfl›layabilecektir. Bu,
göçmenlerin yasal haklar› ile uyumlu olan göçmenlere ev sahipli¤i yapan ül-
kelerin bak›fl aç›s›ndan politik ve sosyal olarak kabul edilebilir özellikte olan
mecralar arac›l›¤›yla yap›labilir.   

Mevcut ikili anlaflmalar› gelifltirmek için ve göçmenlerin ifl gücü arz›n› ev
sahibi ülkelerin talebi ile dengeleyerek ekonomik özendirmelerle bölgede gö-
çü kolaylaflt›rmak için daha kapsaml› çal›flmalar yap›labilir.

Etkili bir göç politikas› için haz›r bir çözüm bulunmamaktad›r; ancak, k›-
sa vadeli göçlerin k›sa vadeli veya tekrarlanan göçlerle birlefltirilmesi uygula-
nabilecek potansiyel bir çözüm olabilir. K›sa vadeli göç etme durumu göçme-
lerin yurtd›fl›nda k›sa süreli olarak çal›flmas›n› mümkün k›lan bir uygulamad›r
ve böylece gittikçe art›fl gösteren sürekli göç örnekleri oluflturulmaz.  

‹kili anlaflmalar›n güçlendirilmesi, k›sa süreli göç veya devirli göç gibi
yeni yaklafl›mlarla sa¤lanabilir. Bu yeni yaklafl›mlar pozitif sonuçlar verirse,
elde edilen fayda üçe katlar. Göç döngüsünün olas› faydalar› aras›nda flunlar-
dan bahsedebiliriz: Ev sahibi ülke karfl›laflt›¤› ifl gücü s›k›nt›lar›n› karfl›lar,
böylece gelirler yükselir ve ayn› zamanda yasal göçle ilgili sosyal gerilimler
düflürülür. Göç veren ülkeler, aksi takdirde bofla harcanacak befleri sermayele-
ri biriktirme imkân› bulur, göçmenler gelirlerini yükseltir, befleri sermaye
oluflturulur, aile ba¤lar› korunur ve tasarruflar art›r›l›r.  

66..22..  KKaann  DDaavvaallaarr››nn››  ÖÖnnlleemmeeyyee  YYöönneelliikk  ÖÖnneerriilleerr

Kan davalar› çoktand›r Arnavutluk’ta ulusal çapl› bir soruna dönüflmüfl-
tür. Bu nedenle, Arnavutluk’ta yüzy›llard›r devam etmekte olan bu olgunun
önüne geçecek ulusal bir strateji tasla¤›n›n çizilmesi flart hale gelmifltir. 
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Söz konusu fenomen art›k, ülkenin kendisini oturtmak istedi¤i entegras-
yon aflamas›nda anormal bir duruma dönüflmüfltür ve bu nedenle kan davala-
r›na karfl› “savafl” için ulusal bir strateji tasla¤› belirlenmelidir. Devlet kurum-
lar› ve kâr amac› gütmeyen organizasyonlar aras›nda bu olguya karfl› bir koor-
dinasyon ve iflbirli¤i teflvik edilmelidir.  

Tüm kurumlar›n kat›l›m›n› gerektiren koordine bir eylem plan› olmadan
Meclis, Bakanlar Konseyi, ulusal güvenlik, yerel yönetim, adalet sistemi ve
kan davas›na karfl› yap›lan mücadelenin baflar›l› olmas› beklenemez. Hukukun
üstünlü¤ünün ve yasalara sayg›n›n güçlendirilmesi, kan davas› vakalar›n›n ön-
lenmesi anlam›nda büyük önem ihtiva eden etkenlerdir.  

“Kanun’la mücadele” stratejisi, devlet otoritesinin güçlendirilmesi, va-
tandafllar aras›nda güvenlik duygusunun art›r›lmas›, Kanun etkisi alt›ndaki ay-
r› ekonomik bölgelerin geliflimi gibi kimi önlemler içermelidir. Bu önlemler,
e¤itimsel ve yasal fark›ndal›k fikrinin gelifltirilmesi, adalet ve özgürlü¤ün te-
minatç›s› olarak hukuk devleti de¤erlerine inanma, çat›flmalar›n tan›mlanma-
s›, müzakere edilmesi ve vaktinde çözümlenmesi, uzlaflma ve masum insanla-
r› hareketsizlikten kurtarma için yerel yönetim yap›lar›, polis, hükümet d›fl› ör-
gütler aras›ndaki iflbirli¤ini güçlendirme; kan davas› kurbanlar›n› ekonomik
yard›mlardan, etkilenen çocuklara yönelik özel rehabilitasyon programlar›na
kadar çeflitli yollarla rehabilite etme; artan kan davas› olaylar›yla savafl›mda
polis gücünden, adli tatbikata ve mahkemelere kadar tüm yap›lar›n birlik ha-
linde hareket etmesi yoluyla yasal önlemler sunma; bu anlamda polisin yasal
belgeleme ve cinayet faillerini tutuklama çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rmas›; ka-
muya kan davas› ve ülkenin uluslar aras› imaj›n›n korunmas› konular›nda do¤-
ru ve tarafs›z bilgiler sunma fleklinde s›ralanabilir.

66..33..  YYoozzssuuzzlluukkllaa  MMüüccaaddeellee  vvee  UUyyuuflflttuurruuccuu  TTiiccaarreettii  iillee  MMüüccaaddeelleeyyee
YYöönneelliikk  ÖÖnneerriilleerr

Dönüflüm içindeki ülkelerin uygulamalar›, yolsuzlukla mücadelenin, si-
yasi çabalar söz konusu olmad›¤› sürece baflar›s›z olaca¤›n› göstermektedir.
Bu sonuç, siyasi elit tabakan›n yolsuzlukla mücadele isteklili¤inin olmad›¤›
Arnavutluk örne¤inde de görülmektedir. Arnavutluk’ta yolsuzluk seviyesi ol-
dukça yüksek ve görünür düzeydedir. Geçti¤imiz y›l içinde devletin yüksek
memurlar› ile ilgili pek çok yolsuzluk vakas› bas›n arac›l›¤›yla kamuoyuna du-
yurulmufl, yine de gereken yasal önlemler al›nmam›flt›r.   

Arnavutluk, bu fenomenle savaflta gerekli olan yasalara sahiptir. As›l so-
run, hukukun üstünlü¤üne duyulan sayg›daki eksiklik ve siyasi taraflar›n so-
runa getirilecek çözüm yollar›n› tespit etme anlam›ndaki isteksizli¤idir. Yasa

258 22..  UUlluussllaarraarraass››  BBaallkkaann  KKoonnggrreessii //  22nndd IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallkkaann  CCoonnggrreessss



uygulama ve iyi hükümet yönetimi, yolsuzluk seviyesi ve di¤er benzeri olgu-
lar›n s›kl›¤›n› düflürme giriflimlerini büyük oranda etkileyecektir.   

Yolsuzlukla mücadele çok karmafl›k bir süreçtir ve çeflitli etkenlerin so-
nuçlar›yla ilintilidir. Bu nedenle yasalar ve anayasa düzeyinde daha fazla dik-
kat gerektirmektedir. Fakat en önemli yolsuzlukla mücadele araçlar›ndan biri,
adalet sisteminin etkili yasa uygulamalar› arac›l›¤›yla yolsuzluk eylemlerinin
önlenmesi ve sona erdirilmesidir. Bu perspektifte; dokunulmaz, profesyonel
olarak haz›rlanm›fl, sorumluluk ve fleffafl›kla çal›flmaya odakl›, ciddi yarg›lar›
olan ve ilgili çat›flmalar›n yaflanmad›¤› güçlü bir hukuk sistemine sahip olmak
gerekir. 

Yaln›zca bu flekilde vatandafllar›n genelde adalet organlar›na dair önyar-
g›lara dayanan güveni art›r›labilir. Bu tespit, sa¤l›k çal›flanlar›, gümrük ve ver-
gi memurlar›ndan sonra hâkimleri yolsuzlaflma gruplar›n›n bafl›nda s›n›fland›-
ran vatandafllar aras›nda gerçeklefltirilen çeflitli anketlere dayand›r›lmaktad›r. 

Böylece adalet uygulamalar›nda yolsuzlukla mücadelede ve adalet siste-
minin bütün olarak güçlendirilmesinde gerçeklefltirilecek reformlar›n yan› s›-
ra vatandafllar›n yolsuzluklar› bildirme güveni ve fark›ndal›¤›n› art›rma giri-
flimlerinin de yap›lmas› yararl› olacakt›r. 

Yukar›da bahsedilen hedefe ulaflabilmek için kullan›lacak temel yol, ka-
muoyunun takip ettikleri prosedürler ve ünvanlar› yan› s›ra yolsuzlu¤un önü-
ne geçecek pozitif tan›mlama modelleri hakk›nda bilgilendirilmesi olacakt›r.

Memurlar›n yolsuzluklara bulaflmas› bir ülkede görülebilecek en tehlike-
li fenomedir ve konuya olas› tüm yollarla çözüm bulmaya çal›fl›lmal›d›r. Tüm
ülkeler, geliflim süreçlerinin herhangi bir aflamas›nda bir flekilde bu sorunla
karfl›laflm›fl ve zaman içinde sorunu merkezinden alt edebilmifllerdir. 

Arnavutluk; polis memurlar›n›n, gümrük memurlar›n›n ve üst düzey me-
murlar›n entegrasyonu konusuna özel ilgi göstermek zorundad›r. Sorun daha
bafllang›c›nda yakalanabilirse, mücadele süreci kolaylaflacakt›r. Az miktarda
girifli olan küçük bir ülkenin, mevcut yolsuzluk ve uyuflturucu ticareti ortam›
ile savaflma ve bunlar› kontrol alt›na alma yönünde ciddi çabalar sarf etmesi
durumunda, uyuflturucu ticaretini önleme anlam›nda flans› daha bol olacakt›r.
Sonuç olarak, Arnavutluk gibi küçük bir ülkenin uyufltucu kullan›m›n› kontrol
alt›na alma flans› yüksektir.

AArrnnaavvuuttlluukk’’uunn  SSoossyyoo--EEkkoonnoommiikk  PPrroobblleemmlleerrii  vvee  ÖÖnneerriilleenn  ÇÇöözzüümmlleerr 259
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