
Ramazan 2020 - gün 11  Halk:  Arnavutlar (Kosovo + Makedonya)

Dört gün önce Arnavutlar için dua etmeye başladık. O zaman sadece Arnavutluk'ta 
(Albania) yaşayan Arnavutlar için söz konusu oldu. Ama onun dışında iki başka devlette 
Arnavutlar yaşıyor: Kosovo ve Makedonya. Bugün oradakiler için dua etmek istiyoruz.

1. Kosovo
 

Kosovo eski Yugoslavya'nın bir parçasıdır. Orada 2,2 milyon insan yaşıyor; halkın 88% 
Arnavut ve sadece 7% Sırp'tır. Geri kalanlar çoğunlukla Türkler ve Çingenelerdir. Halkın 
büyük çoğunlığı (95%) müslümandır. 

Kosovo yüzyıllar boyunca önce Romalı, sonra Bizans, sonra da Osmanlı Eperatorluklarının 
bir parçasıydı. Birinci dünya savaşından önce (1914) Sırbistan, sonra da Yugoslavya'ya 
katıldı. Sırplar için Kosovo çok duygusal bir yerdir, Sırpların beşiği sayılıyor. 1389 yılında 
Kosovo Polye ovasında Osmanlılarla büyük bir muharebe oldu. Onunla bütün Balkan 
bölgesi müslümanların eline düştü. 

1998 senesinde orada Sırplar ile Arnavutların arasında korkunç çatışmalar oldu. Bir sene 
sonra da Birleşmiş Milletler'in (OON) kontroluna geçti. O zamandan beri ortalık 
sakinleşti, ama savaşın açtığı zararları iyileştirmek için daha da zaman gerekiyor. O 
konuda en çok Evropeyski Soyuz (AB) yardım ediyor.
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Kosovo'da en büyük 
kasabalar:

Priştina 204,721 
Prizren 186,986
Ferizovik 101,174
Peç   97,890

- Priştina başkenttir
- Bütün Kosovo'da 20.000 

Türk yaşıyor; çoğu 
Prizren'de



Yugoslavya zamanında Kosovolu Arnavutların arasında müslümanlıktan gelen kiliseler 
yoktu, hatta imanlılar yoktu. Tamamen kapalı bir yer idi. Ama komunizmin düşmesinden 
sonra Arnavutluk'ta (Albania) binlerce kişi imana geldi, onlar da Kosovo'da bile 
topluluklar kurdu.

Son zamanlarda Kosovo'yu ziyaret eden imanlıların raporuna kulak verelim: "Vaktımızın 
çoğunu başkent olan Priştina'da bir toplulukla geçirdik. İnsaların çoğu Allahın sözüne 
karşı bir açlık hissederler. Oradaki imanlılar ne kadar serbest İsa Mesih'in müjdesini 
yayıyorlar diye şaştık. Biz de serbestçe broşürler ve İnciller dağıtırdık. Aramızdan biri 
fırsat buldu, üniversitede konuşsun. 100 kişi o seminara geldi. Kimi kere müslümanlar 
karışıklık ve gürültü yapmaya kalktılar; ama islamiyetten bıkmış olan kişiler onları her 
zaman hemen susturdular. Son olarak, Arnavutlu imanlılar İsa'yı nasıl tanıdılar diye 
şahitlik yaptılar. Kendi hayatlarından nasıl da korkusuzca paylaştıklarını görmek bizim 
için çok cesaret verici idi."

Kosovo'da Rab işliyor: mesela bir toplantı 12 sene önce ancak 3 kişilik iken, gittikçe 
büyüdü ve şimdi birkaç toplantı içinde yüzlerce kişi var. En başta bu topluluğu başlatıran 
3 kişi sıradan bir odada toplanmaya karar verdiler - ne arabaları, ne de bol paraları 
vardı. En başta saatlerce insanları ziyaret ettiler ve onun için her gün kasabada saatlerce
yayan yürüdüler. Rab bu kardeşlerin sevgisini gördü ve karşılık verdi. Bu en baştaki 
gruptan şimdi 30 topluluk meydana geldi. Aynı imanlılar şimdiye kadar değişk konular 
üzerine 60 tane kitap ve broşür yazdılar. Bunlar özellikle yeni imanlılara çok yardımcı 
oluyor. 

2. Makedonya

Ne yazık ki, komşu devleti Makedonya'da Arnavutların arasındaki ruhsal durum o kadar 
sevindirici değildir. Makedonya'nın nüfusu 2,1 milyondur. Onların arasında 65% 
Makedonyalı, 25% Arnavut, 4% Türk ve 4% Çingenedir. Arnavutların çoğu batı bölgelerde 
ve başkent Skopye etrafında yaşıyorlar. Tetovo, Gostivar ve Debar kasabalarında çok 
Arnavut var.  

Arnavutlar en büyük azınlık olduğu için politik güçleri daha büyüktür. Arnavutça tezlerde 
ikinci resmi dil olarak kabul edildi ve Makedonya hükümeti uğraşıyor, onlarla bir denge 
olsun ve barış korunsun. Aşbania ve Kosovo'nun da karışmasınıı önlemek istiyorlar.

Şu anda henüz Arnavutlu kiliseler yok. Tek tük imana gelen müslüman Arnavut varsa da, 
onlar Makedonlu topluluklara katılıyorlar.
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DUA KONULARI:

 Rab bütün Kosova halkına büyük ruhsal iştah versin.

 Rab imanlılara kaybolmuş vatandaşlarına karşı sevgi versin, müjdeyi yaymak için 
gerekli olan herşeyi sağlasın, hem sözle, hem de işlerle şahitlik yapmaları için 
cesaretle doldursun.

 Yeni imanlılar sürekli ve sistematik öğretiş alsınlar ve Rabbin sözünü daha derin 
anlasınlar, bütün hayatlarını sadece İncilin standartlarına göre yaşasınlar.

 Rab Makedonya'da da Arnavutların arasında birçok kişi imana getirsin. Albania ve 
Kosovo'daki yeni topluluklar Makedonya'da da müjdelemek için fırsat bulsunlar.
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