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ARNAVUTLAR

Arnavutluk (Albania) 2.525.000

Kosovo 1.800.000

Makedonya 510.000

İtalya 800.000

Yunanistan 650.000

Almanya 300.000

İsviçre 200.000

Amerika 200.000

TOPLAM: 7-10 milyon

Arnavutlar hepsi bir tek develette yaşamıyorlar: 

(1) Arnavutların çoğu Arnavutluk'ta (Albania'da) yaşıyorlar. O küçük bir Balkan devletidir 
(Bulgaristan’ın üçte biri, Türkiye’deki Sivas ili kadar). Batı sınırı Akdeniz’in parçası olan 
Adria Denizi’dir. Başkent: Tirane (nüfusu 800.000) 

(2) Kosovo, Eski Yugoslavya'nın bir bölgesidir. En eski zamanlarda, Sırpların ana yurdu 
idi. Ama sonra Osmanlılar gittilçe daha fazla müslümanlar yerleştirdiler. O yüzden 
bugünlerde 85% müslümandır. Kosovo'nun en büyük kasabası Priştina'dır (nüfusu: 
250.000). İkinci büyükkasaba, Prizren'dir (nüfusu: 100.000). Kosovoda'ki türklerin çoğu 
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Arnavutlar önce Hristiyan idi ama 
600 sene önce Osmanlılar tarafından 
müslümanlaştırıldı. 

Ama Osmanlıların getirdiği 
islamiyet, Arabistan’da yaşanan 
islamiyet kadar koyu bir din değildi. 
Bugünlerde Arnavutların çoğu, ‘halk 
islamiyeti’ni tutuyorlar. 

Birçokları da Sufi tarikatlarına 
bağlıdırlar. Tasavuf denilen sufi 
inancında birçok dinlerin 
elementleri karışıyor. 

Arnavutlarla konuştuğun zaman, sık 
sık “Allah birdir, bütün dinler onu 
arıyorlar, onda birleşiyorlar” gibi 
laflar yapıyorlar.



orada bulunuyor. Son yıllarda Kosovo’dan birçok kişi Arnavutluğa göç etmiştir. 

(3) Makedonya'da birçok halk yaşıyor. Makedonlardan sonra ikinci yerde Arnavutlar 
geliyor. Yarım milyondan fazla Arnavut, özellikle Makedonya'nın batı tarafı ve Skopje'nin 
etrafında yaşıyorlar. 

Demek, Arnavutların yarısı Albania'nın dışında yaşıyor. Gene de Arnavutları birleştiren, 
din değildir. 19. yüzyılda Arnavut bir yazar dedi ki, “Arnavutların dini, Arnavut 
milletidir”. Bu söz bugüne kadar geçerlidir. Arnavutların asıl dini materyalizmdir. 
Rahatlık, yeryüzündeki mutluluk ve iyi bir yaşam standardına ulaşmak – halk aslında bu 
şeylerin peşinden gidiyor. Ama Balkan devetlerindeki ekonomik durumuna bakmış 
olursak, bu bizi şaşırtmamalı.

Bugün sadece Arnavutluk (Albania) için dua etmek istiyoruz:

Eskiden Albania'nın komunist hükümeti, Avrupa'da en fenası ve en kapalısı idi. Komunist 
diktator Enver Hoca, Albania'yı 'dünyanın ilk ateist devleti' olarak ilan etti. Ama 1990 
senesinde komunizm düştü ve o zamandan beri Mesihçilerin sayısı gittikçe büyüyor. 

Rabbi seven imanlılar hem yardım programlarıyla, hem de müjdeyi yaymakla şaşkın 
durumda olan halka yardım etmeye çalışıyorlar. Ama aynı zamanda zengin arap devletler 
de milyonlarca para yardımı ve hocalar gönderdi. Yüzbinlerce Kuran basıp dağıtmışlar ve 
binlerce cami kaldırmışlar. Arnavut gençleri alıp müslüman devletlerde Kuran kurslarında
okutuyorlar. Müslümanların yanısıra, hem katolik, hem de ortodoks kilise eski kuvvetini 
yeniden kazanmaya çalışıyor ve başka hristiyan gruplarına engel oluyorlar.

1990 senesinde sadece bir avuç kadar gerçekten İsa’da yeni doğuşu tatmış olan 
Hristiyanlar vardı. Bugün onların sayısı 20.000’dir, bu da bütün halkın 0,25% demektir. 
Ama ne yazık ki, Kosovo ve Makedonya’da yaşayan Arnavutların arasında henüz hemen 
hemen hiç imanlı yok. Özellikle Kosovo’da 98% müslümandırlar.

Birçok Arnavut imanlı kendi halkından olanlara müjdeyi getirmeye çalışıyorlar. Avrupalı 
devletlerde, özellikle Almanya ve İsviçre’de yaşayan Arnavutlardan bunun için destek 
alıyorlar.

DUA KONULARI:

 Rab imanlı Arnavutlara daha fazla istek ve fırsat versin, kendi halkına müjdeyi 
anlatsınlar.

 İmanlılar aileleri ve cinslerinden zorluk çekerler. Rab onları desteklesin, öyle ki, 
gündelik ihtiyaçları karşılansın.

 Rab Arnavutların yüreklerine kurtuluş isteği koysun.

 Müslümanlar, Ortodoks ve Katolik kiliseleri, hem de Arnavutların ilgisizliği 
müjdeye karşı engel olmasın.

 İmanlıların yardım ve misyon organizasyonlarının arasında birlik olsun. Yerli halka 
yardım ederken işbirlik olsun, farklılıklar her ne kadar büyük olsa da.
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TİRANE


