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ÖNSÖZ

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

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

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

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

Batı Balkanlardaki siyasi aktörler hakkında biyografik kaynaklar, bölgede 
güncel siyasete ilişkin nitelikli yayınların azlığı ve medyanın büyük ölçüde siyasi 
baskı altında bulunması gibi sebeplerden dolayı eksik ve çelişkili bilgilerle dolu-
dur. Dolayısıyla burada sunduğumuz bilgilerin isabetliliğini mümkün olduğunca 
sağlayabilmek için çalışmamızı dikkatli bir okuma ve değerlendirme süreci için-
de hazırlamaya özen gösterdik. Siyasi aktörlerle ilgili bilgi almak için bölgede ve 
uluslararası alanda yayınlanmış birçok farklı kaynağa müracaat ettik. Bununla 
beraber yazılı kaynaklarla yetinmeyerek Eylül-Kasım 2013 arasında Batı Balkan-
larda geniş kapsamlı bir saha araştırması yürüttük. Bu sürede Arnavutluk (Tiran), 
Bosna-Hersek (Saraybosna, Banja Luka, Mostar), Karadağ (Podgorica, Cetinje, 
Bar), Kosova (Priştine, Prizren, Mitrovica), Makedonya (Üsküp, Kalkandelen) 
ve Sırbistan’da (Belgrad, Vojvodina, Sancak, Preşevo vadisi) 130’a yakın siyasetçi, 
siyasi analist, diplomat, bürokrat, gazeteci ve STK temsilcisi ile mülakatta bulun-
duk. Bizlerle görüşmeyi kabul ederek çalışmamıza yardımcı olan herkese bu vesi-
leyle şükranlarımızı sunarız.

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

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

Adriyatik kıyısında konumlanan önemli bir Balkan ülkesi olan ve çoğu bölge 
ülkesi gibi sancılı bir siyasal dönüşüm süreci geçiren Arnavutluk’un ele alındığı bu 
ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti doğrudan veya 
dolaylı olarak etkileyen dini-kültürel unsurlar, medya ve iş çevreleri hakkında bil-
giler yer almaktadır. 1985’te Enver Hoxha’nın ölümünün ardından ülkede başla-
yan dönüşüm süreci, Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından daha da derinleşerek 
devam etmiştir. Ancak Enver Hoxha’nın bıraktığı siyasi ve ekonomik miras, bu 
sürecin hızlanması önünde önemli bir engel teşkil etmiş ve zaman zaman ülke si-
yasetinde istikrarsızlık ve krizler meydana getirmiştir. Son yıllarda Arnavutluk’un 
Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda kat ettiği mesafeyle beraber 
ülkede siyasi ve ekonomik hayat hızlı bir biçimde yeniden şekillenmektedir. Ha-
zırlamış olduğumuz bu kitap, Arnavutluk’taki güncel siyasetin ülkemizde daha 
iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

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

Mehmet Uğur Ekinci
Nedim Emin
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GENEL GÖRÜNÜM

•	 Resmi dil: Arnavutça 
•	 Yüzölçümü: 28.748 km2 
•	 Nüfus: 3.020.209
•	 Başkent ve en kalabalık şehir: Tiran (435.000)
•	 Nüfus artış hızı: Yılda binde 28
•	 Yaş ortalaması: 31
•	 Etnik dağılım: % 95 Arnavut, %5 diğer.
•	 Kentli-kırlı oranı: %54 şehirli, %46 kırsal kesim.
•	 İşsizlik: %13 

Arnavutluk Balkanlar’ın Arnavut nüfusu en yoğun ülkesidir. Doğuda Make-
donya, kuzeydoğuda Kosova, kuzeyde Karadağ ve güneyde Yunanistan ile sınırı 
vardır. Ülkenin batı sınırı boyunca Adriyatik denizi sahili bulunmaktadır. Baş-
kenti Tiran’dır, nüfusu ise 3.020.209’dur. Nüfusun yüzde otuza yakın bir bölümü 
Tiran’dadır, dolayısıyla ülkenin en büyük ve hareketli şehri başkent Tiran’dır. Ar-
navutluk nüfusunun yüzde 54’ü şehirde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun yüzde 95’i 
Arnavut’tur. Bunun dışında ülkede yüzde birin altında Yunan, Makedon, Roman 
gibi etnik unsurlar da yaşamaktadır.1 Diğer Balkan ülkelerine göre etnik nüfus 
bakımından daha homojen bir yapıya sahip Arnavutluk’taki dini nüfus içinde 
ise Müslümanlar yoğun olmasına rağmen, azımsanmayacak oranda Ortodoks ve 

1. Ines Nurja, Censusi i Popullsisë Dhe Banesave 2011, (Instituti I Statistikes, Tiran: 2012) s. 72.
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Katolik nüfus mevcuttur. 2011 nüfus sayımına göre Arnavutluk’ta kendini Müs-
lüman olarak tanımlayanların sayısı yüzde 56 iken, Bektaşi olarak ayrı bir katego-
ride kendilerini tanımlayanların sayısı yüzde 2’dir. Katolikler yüzde 10 oranında 
seyrederken, Ortodokslar ise yüzde 6.7’dir.2

Arnavutluk ekonomik alanda Avrupa’nın en sıkıntılı ülkelerinden biridir. 
2013 yılı verilerine göre Arnavutluk’ta kişi başına düşen milli gelir 2013 rakam-
larına göre 4087 dolardır.3 Ülkenin 2013’teki GSYİH’sı ise 28.34 milyar dolardır. 
Arnavutluk’ta “lek” ismi verilen yerli para birimi kullanılmaktadır. Ülke küresel 
finans krizinden oldukça etkilenmiştir ve yapısal sorunlardan dolayı ekonomisi 
beklenen gelişmeyi gösterememektedir. 

Arnavutluk’ta tek resmi dil Arnavutçadır. Başka bir resmi dil kullanılma-
maktadır zira 2011’deki sayım sonuçlarına göre Arnavutluk halkının yüzde 
98’inin ana dili Arnavutça’dır. Arnavutluk 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Bağımsızlık ilanından sonra monarşi ile yönetilen Arnavutluk, İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından faşistlere karşı mücadeleyi kazanan Stalinist Enver 
Hoxha’nın (Hoca) dikta yönetimine geçmiş ve İkinci Dünya Savaşı’ndan önce 
İtalyanlarca işgal edilmiş, savaşta ise Alman işgaline uğramıştır. Savaştan sonra 

2. 2011 nüfus sayımında Müslümanların nüfus sayımına dair bazı usulsüzlükler yapıldığı iddia edilmiştir. 
3. Trading Economics. http://www.tradingeconomics.com/albania/gdp-per-capita 
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ülkede komünist yönetim kurulmuştur. Enver Hoxha, 1960’a kadar SSCB’nin 
yanında yer almıştır. Daha sonra 1978’e kadar Maocu Çin ile müttefik olmuş-
tur. Bu tarihten sonra ise bağlantısız hareket etmiştir. Bunun yanı sıra Enver 
Hoxha ülkede ateizmi mecburi ideoloji olarak ilan etmiş ve ülkeyi dışarıya ka-
patarak halka ağır baskı uygulamıştır. Bu sancılı süreçten sonra Arnavutluk, 31 
Mart 1991’de tekrar çok partili hayata geçmiştir. Arnavutluk için 1991’de yapı-
lan seçimler tek partiden çok partili sisteme geçişi simgelerken, aynı zamanda 
çoğulcu ve liberal bir rejime geçişin başlangıcı olarak sayılır. Ancak bu süreç 
çok sancılı geçmiştir. Zira dünyanın belki de en katı izolasyonunu yaşayan ve 
Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri olan Arnavutluk’un bu siyasi ve ekonomik 
enkazı ile yüzleşmesi kolay olmamıştır. 

Arnavutluk’ta demokrasiye geçiş mücadelesinin en kilit ismi Sali Berisha’dır. 
Berisha’nın partisi olan Demokrat Parti (PD), 1990’da ilk muhalefet partisi olarak 
kurulmuş ve 1992’de yapılan erken seçimleri kazanmıştır. Buna göre, PD Arna-
vutluk’ta çok partili hayata geçişi simgelemektedir. Öte yandan ülkenin bir diğer 
en büyük partisi Sosyalist Parti’dir (PS). PS Haziran 2013’te seçimlerde PD’yi ge-
çerek iktidar olmuştur. Bir diğer önemli parti ise Entegrasyon için Sosyalist Hare-
ket (LSI)’dir ve PS’nin hükümet ortağıdır. 

Arnavutluk’ta sol partiler genellikle ülkenin güneyinden, Demokratlar ise  
kuzeyinden oy almaktadır. Bu durum Enver Hoxha döneminden itibaren böy-
ledir. Siyasal tercihleri belirleyen en önemli unsurlar ise tarihi ve sosyo-kültürel 
nedenlere dayanmaktadır. 

Arnavutluk’un dış politika önceliği Avrupa Birliği (AB) üyeliğidir. Ancak 
Arnavutluk aynı zamanda ABD’yi güçlü bir partner olarak görmektedir. 2009’dan 
beri NATO üyesi olan ülkenin ABD ile ilişkileri stratejik düzeydedir. Bunun yanı 
sıra 2007’de eski ABD Başkanı George W. Bush’un Arnavutluk ziyareti esnasında 
Arnavut halkının kendisine gösterdiği ilgi dikkat çekmiştir. Bu sebeple, Arna-
vutluk’ta halkın önemli bir kesiminin ve siyasal elitin ABD’ye sempatiyle baktık-
ları gözlemlenmektedir.

Arnavutluk’un dış ilişkilerinin şekillenmesinde diasporanın da etkisinin 
önemli olduğu ifade edilmelidir. Özellikle ABD ve İtalya’da hatırı sayılır seviyede 
Arnavut nüfusun olduğu ve bu ülkelerle olan ilişkilere tesir ettiği bilinmektedir. 

Arnavutluk siyasetini meşgul eden en önemli meselelerden biri de yolsuzluk 
iddialarıdır. Yolsuzlukla mücadele konusunda Arnavutluk yetersiz kalmakla eleş-
tirilmektedir. Yolsuzluklara karşı verilecek mücadeleye hukuki alandaki yapısal 
sorunlar engel teşkil etmektedir. 
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Arnavutluk 2009’da NATO’ya üye olmuştur. AB üyeliği süreci devam eden 
Arnavutluk, AB potansiyel adayı statüsündedir ve üyelik müzakerelerine başla-
mak için reform çalışmalarına devam etmektedir. 2010’da ise AB ile vize muafiyeti 
antlaşması imzalamıştır.4

TARİHÇE
Balkanların en eski milletlerinden biri olan Arnavutlar, batıda Adriyatik ve İyon 
denizi, kuzeyde Tuna ve Sava nehirleri, doğuda Morava ve Vardar, güneyde ise Pindi 
dağlarının oluşturduğu bölgelerde dağınık bir şekilde yaşamıştır. Arnavutlar uzun 
bir süre kabile yaşayışıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Arnavutlar Yunanlılar ile 
akraba olan İlir’lerin soyundan gelmektedir.5 14. yüzyıldan itibaren Osmanlılar bu 
bölgede yayılmaya başladıktan sonra 1473’te İşkodra ve daha sonra da Venedikli-
lerin elindeki Durrës (Draç) fethedilerek, Arnavutluk Osmanlı idaresine geçmiştir. 
500 yıla yakın Osmanlı hâkimiyetinde kalan Arnavutluk, 28 Kasım 1912’de Osman-
lı’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı döneminde kitlesel bir şekilde 
İslamiyeti kabul eden Arnavutlar, dillerini ve kültürlerini bu sayede muhafaza etme-
yi başarmışlardır. Sırp ve Rum Ortodoks kiliselerinin ayinlerinin Sırpça ve Yunanca 
olması sebebiyle farklı unsurları asimile etme eğilimlerine karşı Arnavutlar Osman-
lı idaresinde kendi kimliklerini koruyabilmiştir.6 Arnavutların Osmanlı idaresinden 
kopuş süreci Balkanlarda milliyetçiliğin yayılmasıyla birlikte başlamıştır. Ancak 
diğer milliyetçi hareketler bağımsızlıklarını 19. yüzyılda ilan ederken, Arnavutlar 
Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı ile bağlarını koparmıştır. 

Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından İtalya’nın işgal ve 
baskılarına maruz kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin akabinde 
ayaklanarak İtalyanların ülkedeki etkisini kıran Arnavutlar, Fan Noli liderliğinde 
bir mücadeleye girişmiştir. Ancak bu mücadele sonunda Arnavutluk 1921’de gü-
nümüzdeki sınırlarını elde etmiştir. Arnavutluk, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci 
Dünya Savaşı esnasında Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Fransa ve Avusturya-Ma-
caristan’ın işgallerine de uğramıştır. 

21 Ocak 1925 tarihinde Ahmet Zogu’nun cumhurbaşkanlığında Arnavutluk 
Cumhuriyeti ilan edilerek, parlamento oluşturulmuştur. Batı tipi modernleşmeyi 

4. Avrupa Komisyonu resmi sitesindeki http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-informati-
on/albania/index_en.htm adrese bkz.
5. Historia e Popullit Shqiptar, Akademia e Shkecave Shqiptare, (Toena, Tiran:2002), s. 19.
6. Historia e Popullit Shqiptar, s. 325.
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savunan Fan Noli’ye karşı ülkedeki geleneksel yapıdaki kabilelerin desteğini alarak 
mücadeleyi kazanan Ahmet Zogu’nun 1 Eylül 1928’de kendisini kral ilan etmesiyle, 
Arnavutluk Demokratik Parlamenter Krallığı kurulmuştur. 1938 yılında İtalya ta-
rafından yeniden işgal edilen Arnavutluk, 1944 yılına kadar bu ülkeye bağlı olarak 
yönetilmiştir. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya’nın da işgaline uğrayan Ar-
navutluk’ta bu işgallere karşı çıkan hareketler başlamıştır. Zogu döneminde İtalyan 
işgaline karşı çıkan ve halkı birleştirerek işgale karşı ayaklanmak isteyen Komünist 
gruplar, 1941’de Komünist Partisi’ni kurmuştur. İkinci Dünya Savaşı esnasında Na-
zilere karşı verilen mücadelede Yugoslavya’nın da desteğini alan Komünistler, ülke 
yönetimini ele geçirmiştir. Komünist Parti’nin başındaki isim olan Enver Hoxha, 
ipleri eline alarak 29 Kasım 1944’te Bağımsız Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’ni kur-
muş ve ülkenin yönünü Komünist bloğa çevirmiştir.

İlk etapta Yugoslavya ve SSCB ile ilişkilerini iyi tutan Enver Hoxha, bu ül-
kelerle ekonomik ve askeri alanlarda işbirliği yapmıştır. Özellikle askeri moder-
nizasyon konusunda Doğu Bloku ülkeleri ile azami seviyede işbirliğine gitmiştir. 
Ancak 1948’de bazı ekonomik anlaşmazlıklar yüzünden Yugoslavya ile ilişkilerini 
bozan Hoxha, 1956’dan itibaren Sovyetler ile ilişkilerini kopma noktasına getir-
miştir. Daha sonra Çin ile ilişkilere ağırlık veren Hoxha, 1971’den itibaren bu ülke 
ile de anlaşmazlık yaşamıştır. Çin’in 1978’de Arnavutluk’a yaptığı tüm yardımları 
iptal etmesi ile birlikte Arnavutluk zor bir döneme girmiştir. Zaten kapitalist dün-
yadan kopuk yaşayan Arnavutluk, bu tarihten sonra Doğu Bloku’ndan uzaklaşa-
rak dünyanın en izole ülkelerinden biri haline gelmiştir.

1985’te Enver Hoxha’nın ölümünün ardından ülkede bir geçiş süreci başla-
mıştır. Ancak sorunlar bir anda çözülmemiştir. Enver Hoxha’nın ardından yöne-
timi kısmen de olsa Arnavutluk’un içe kapanıklığını aşmaya çalışan aynı zamanda 
Hoxha’nın arkadaşlarından olan Ramiz Aliya ele geçirmiştir. Aliya kısa dönemde 
ekonomik bazı reformlar yapmakla birlikte, Hoxha döneminde getirilen yurt-
dışına çıkış yasağını kaldırmış, ülkede dikta yönetimi sağlayan en önemli araç 
olan istihbaratın yetkilerini sınırlandırmış ve özgürlükler alanında bazı adımlar 
atmıştır. Ancak Aliya’nın bu adımları geç atılmıştır. Hoxha’nın bakiyesi olarak 
değerlendiren ve Hoxha rejimine duyulan büyük tepkiler muhalefetin bir anda 
güçlenmesine neden olmuş ve Aliya kısa sürede Arnavutluk siyasi arenasından 
silinmiştir. Arnavutluk’un demokrasiye geçişini simgeleyen en önemli olay mu-
halefet partilerinin kurulmasıdır. Bu sayede büyük bir oy patlaması yaşayan Sali 
Berisha önderliğindeki Demokrat Parti, Mart 1992’de Ramiz Aliya’yı safdışı bıra-
kıp Cumhurbaşkanlığı koltuğunu almıştır. Böylece Arnavutluk’ta çok partili dö-
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neme fiilen geçilmiştir. Ancak bu süreçlerde büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Büyük 
bir baskı döneminden sonra Arnavutluk toplumu ilk tepkilerini ülkeyi terk etme 
eğilimi göstererek vermiştir. 1991 yılının başlarında yaklaşık 3000 Arnavut Yu-
nanistan’a kaçmıştır.7 Berisha ile başlayan bu demokratikleşme süreci sırasında 
yaşanan ekonomik sorunlar toplumsal hoşnutsuzluğu daha da arttırmıştır. Bu ge-
rilimli dönem, 2000’li yıllara kadar devam etmiştir. 

Arnavutluk’un demokratikleşme çabaları ve çok partili sisteme geçiş süre-
ci eski rejimden kalan unsurların bir şekilde ülke siyasetindeki etkisinin devam 
etmesinden dolayı sancılı olmuştur. Ayrıca Arnavutluk’ta sadece siyasi dönüşüm 
yaşanmamış, ekonomik geçiş süreci de yaşanmıştır. Post-komünist ülkelerin geçiş 
süreçlerinde yaşadığı zorlukları Arnavutluk belki de misliyle yaşamıştır. Zira ülke 
komünist ideolojiyi benimseyen yönetim kadrolarının, kurumların, yönetim şek-
linin ve  ekonomik modelin dönüşmesi bir yana, yıllarca dünyadan izole edilerek 
yaşayan Arnavutluk halkının biriken toplumsal tepkisi de geçiş sürecinin kaotik 
olmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu sebeple, 1991-1996 yılları arasında Demokratların iktidarı da sancılı olmuş-
tur. Bu süreçte Enver Hoxha döneminden sonra ülkenin sosyal iklimi bozulmuş ve 
karmaşık bir hâl almıştır. Kırdan kente kontrolsüz göç, el değiştiren devletin yasal-
laştırdığı mülki hakların eski ve yeni sahipleri arasındaki kavgalar, güvenlik kurum-
larının yetersizliği yüzünden artan cinayetler ve kan davaları, gençlerin İtalya ve 
Yunanistan’a göç etmesi gibi sebepler Arnavutluk’taki sosyal dengeleri ziyadesiyle 
sarsmış ve iç düzen bakımından Avrupa’nın en sorunlu ülkesi haline getirmiştir.8 
Bunun yanı sıra bu dönemde Arnavutluk’ta devlet güvenlik görevlileri ile küçük 
silahlı örgütler arasında ufak çaplı çatışmalar da yaşanmıştır. Ayrıca ülkedeki dü-
zensizlikten istifade eden bu örgütler yağmalama olaylarına da imza atmıştır. Bu 
sorunlar Berisha’nın sıkıyönetim ilan etmesine sebep olurken, öte yandan yeni dü-
zendeki ortamı eski yöntemler ile çözmeye çalıştığını göstermiştir. 

1997 yılında Arnavutluk’ta yaşanan gerilimin zirvesi “piramit banker krizi” 
olarak kayıtlara geçen olaylar olmuştur. 1996’da seçimleri kazanan Berisha bu 
olaylardan sonra koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştır. Banker krizi ülkede fi-
nans sistemi henüz tam olarak oturmadığı için farklı örgütler ile işbirliği halinde 
olan bankerlerin Arnavut halkının parasını toplamaya başlamasıyla ortaya çık-
mıştır. Yüksek kâr umuduyla halkın bu bankerlere parasını yatırmak konusunda 

7. Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, (The Scarecrow Press, Lanham: 2010) s. 13.
8. Miranda Vickers, The Albanians A Modern History, (I.B. Tauris, Londra: 1999), s. 241-242.
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aşırı rağbet göstermesi büyük bir krizin habercisi olmuştur. Bankerlerin bir ge-
cede batması ve bazılarının da paralarını yurtdışına kaçırması sonucu yaklaşık 1 
milyar dolar bir gecede buharlaşmıştır. Bu durum ülkede büyük bir kaosa neden 
olurken, Cumhurbaşkanı Berisha olağanüstü sert önlemler almıştır.9

Bu olayların ardından Berisha yönetimi iktidarı sosyalistlere bırakmış ve 
1997’den 2005’e kadar muhalefette kalmıştır. 2005’te ise yeniden seçimleri kaza-
nan demokratlar, Arnavutluk siyasi arenasında 2013’e kadar hükümetin ana un-
suru olmuştur. 

9. Vickers, The Albanians A Modern History, s. 244-245.
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SİYASİ YAPI VE KURUMLAR

Arnavutluk Anayasası’na göre Arnavutluk, parlamenter, bölünmez ve üniter 
yapısı olan bir cumhuriyettir. Hükümet iktidarını periyodik olarak yapılan 
özgür ve eşit genel seçimlere dayandırmaktadır.10 Parlamenter demokrasi ile 
yönetilen ülkede yürütmenin başı Bakanlar Kurulu başkanı olan Başbakan’dır. 
Arnavutluk’ta yasama yetkisi ise parlamentodadır. Arnavutluk Cumhurbaşka-
nı ise devletin başıdır, milletin birliğini temsil eder11 ve ülkenin hem içerde 
hem dışarıda meşru temsilcisidir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda anayasa ile 
belirlenen demokratik işleyişin garantörüdür. Cumhurbaşkanı parlamento ta-
rafından kapalı oylama ile seçilir.12 Seçilen cumhurbaşkanının görev süresi beş 
yıldır ve sadece iki defa seçilebilmektedir.13 Mevcut Arnavutluk Cumhurbaşka-
nı Bujar Nishani’dir ve 2012’de 140 sandalyeli parlamentodan 73 milletvekili-
nin oyunu alarak seçilmiştir. 

Demokratikleşme sürecinde Arnavutluk’ta, 1990-2013 yılları arasında 8 
genel, 7 mahalli seçim ve üç referandum gerçekleştirilmiştir. Özellikle seçimler 
konusunda çok iyi bir karneye sahip olmayan Arnavutluk’ta siyasiler birbirlerini 
seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlamaktadır. Ancak bir NATO üyesi olan ve 

10. Arnavutluk Anayasası 1. Kısım, 1. Madde. Bkz. http://www.parlament.al/web/pub/kushtetuta_perditesu-
ar_15171_1.pdf 
11. Arnavutluk Anayasası 4. Kısım, 86. Madde. 
12. Arnavutluk Anayasası 4. Kısım, 87. Madde.
13. Arnavutluk Anayasası 4. Kısım, 88. Madde.
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AB üyelik süreci devam eden Arnavutluk’un seçim karnesi düzelmiş ve seçimler 
geçmiş yıllara nazaran daha demokratik koşullarda organize edilir hale gelmiştir.14

YASAMA ORGANI VE SEÇİMLER
Tüm parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk’ta da 
yasama organı olarak bir parlamento mevcuttur. Arnavutluk Parlamentosu’nda 
140 milletvekili bulunmakta, milletvekilleri dört yılda bir halk tarafından seçil-
mektedir. Parlamentonun kanun yapma, anayasal değişiklikleri yapma ve yine ana-
yasa ile belirlenen yetkileri vardır.15 Arnavutluk’ta milletvekili seçimleri “kapalı lis-
te usulü nisbi temsil sistemi” ile yapılmaktadır. Seçimlerin ardından parlamentoyu 
cumhurbaşkanı toplamaktadır. Milletvekilleri oy çokluğu ile parlamento başkanını 
seçmektedir. Arnavutluk’ta kanun yapımı için milletvekilleri kanun teklifi sunarlar. 
Ancak 20.000 seçmenin imzası ile de kanun teklifi yapılabilmektedir.16

Arnavutluk’ta parlamento seçimleri sırasında siyasi ortam fazlasıyla geril-
mektedir. Bu açıdan neredeyse tüm seçimler esnasında gerilimin artma tehlikesi 
olmaktadır. 1991’de İşçi Partisi’nin seçimleri kazanmasının ardından 1992’de De-
mokratların ilk defa seçim kazanması Arnavutluk demokrasi tarihi açısından çok 
önemlidir. Çok partili düzen bu seçimlerden sonra işlemeye başlamıştır. 1997 ve 
2001 seçimleri Arnavutluk’un demokratikleşme sürecinde iyi bir tecrübe olarak 
hatırlanmasa da, sonraki süreçlerde benzer krizlerin yaşanmaması için önlemle-
rin alınmasına neden olmuştur.

YÜRÜTME ORGANLARI
Arnavutluk’ta yürütme organı başbakan ve bakanlar kurulundan oluşmakta-
dır. Seçimlerin yapılmasının ardından cumhurbaşkanı başbakanı atar, ancak bu 
atama meclisin oylamasına tâbî tutulur. Hükümet meclisteki toplam milletveki-
li sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Daha sonra da cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanıp görevine başlar.17 Başbakan, bakanlar ve bakan yardımcılarından olu-
şan hükümet, devletin en üst yürütme organıdır.18 Bakanlar Kurulu devletin tüm 
politikalarının genel çizgilerini tayin etmekle mükelleftir.19 Başbakanın yetki ve 

14. AGİT resmi sitesindeki http://www.osce.org/sq/odihr/elections/108194?download=true adresine bkz. 
15. Arnavutluk Anayasası 3. Kısım, 64-65. Madde.
16. Arnavutluk Anayasası 3. Kısım, 81. Madde.
17. Arnavutluk Anayasası 5. Kısım, 96. Madde.
18. Arnavutluk Anayasası 5. Kısım, 95. Madde.
19. Arnavutluk Anayasası 5. Kısım, 100. Madde.
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görev alanları anayasa ile belirlenmiştir.20 Hükümet meclise karşı sorumludur. 
Meclise yasa teklifleri sunar ve yasama organınca onaylanan yasa ve düzenleme-
lerin nasıl uygulanacağını kararlaştırır. Hükümet ayrıca kararnameler hazırlar ve 
yasaların uygulanması ile ilgili diğer düzenlemeleri gerçekleştirir. Bunlara ek ola-
rak hükümetin anayasa ve kanunlar çerçevesinde kamu görevlilerini göreve atama 
ya da görevden alma yetkisi vardır. Hükümet ilgili tüm alanlarda her yıl yapılacak 
etkinliklerin planlamasını yapan ve bunları uygulayan organdır.

YARGI
Ülkenin yargı gücü mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Arnavutluk’ta yargı 
sistemi dört mahkeme tarafından oluşmuştur. Bunlar; Yerel Mahkemeleri, Temyiz 
Mahkemesi, Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesidir. Meclis özel durumlar 
için mahkeme kurabilir ancak bu yetkisini olağanüstü durumlar için kullanamaz.21 
Arnavutluk’ta Yüksek Mahkeme yargının başıdır. Cumhurbaşkanı tarafından ata-
nan ve parlamento tarafından onaylanan Yüksek Mahkeme üyelerinin sayısı 17’dir.22 
Yüksek Mahkeme üyelerinin görev süreleri 9 yıldır. İkinci bir defa atanamazlar. 
Anayasa Mahkemesi ise Yüksek Mahkemeden sonra en önemli yargı organıdır. 
Anayasa Mahkemesi anayasanın saygınlığının garantörü olup, onun nihai yorum-
larını yapar. Anayasa Mahkemesi sadece anayasaya tâbîdir. Anayasa Mahkemesi 
üyelerine sadece Anayasa Mahkemesinin kendi onayıyla dava açılabilmektedir.23 
Anayasa Mahkemesi ve diğer tüm mahkemeler özerk ve bağımsızdır. Arnavutluk 
Anayasa Mahkemesi 10 Şubat 2000 yılında kurulmuştur.24 Hâkimler anayasa, par-
lamentonun oluşturduğu yasalar ve anayasa ile örtüşen uluslararası anlaşmalara 
göre karar verirler. Mahkeme tipleri, mahkemelerin görev ve yetki alanları, ku-
ruluşları, fesihleri, örgütlenmeleri ve oluşumları ile izleyecekleri süreçler kanunla 
belirlenir. Yargıçların siyasi etkinlikte bulunmaları yasaktır. Pratikte böyle olmasa 
da hâkim ve yargıçların politize olmamaları beklenmektedir. Arnavutluk yargı sis-
teminin bir diğer önemli parçası da savcılıktır. Savcılık ceza yargılamasında iddia 
makamı olarak adalete hizmet eden kurumdur. Başsavcı meclis tarafından onayla-
narak atanır; görev süresi beş yıldır ve yeniden seçilme hakkına sahiptir.25

20. Arnavutluk Anayasası 5. Kısım, 102. Madde.
21. Arnavutluk Anayasası 9. Kısım, 135-136. Madde.
22. Mbaresa Veleshnja Gentry, “A Guide to Researching the Albanian Legal System”, nyulawglobal, 12 Kasım 2013. 
23. Arnavutluk Anayasası 8. Kısım, 124-125. Madde.
24. Newyowk Üniversitesi hukuk Fakültesi resmi web sitesindeki http://www.nyulawglobal.org/globalex/alba-
nia.htm#_The_Judiciary_System adresine bkz.
25. Arnavutluk Anayasası 10. Kısım, 148-149. Madde
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Arnavutluk Yüksek Adalet Konseyi ise yargı sisteminin bağımsızlığını ve ta-
rafsızlığını koruyan, görev alanı anayasa ile belirlenmiş bağımsız bir kurumdur. En 
önemli fonksiyonu hâkim ve savcıları atamak olan bu kurumun, yargı sisteminde 
kritik bir rolü vardır. Konsey, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ada-
let Bakanı, meclisin seçtiği üç üye ve Ulusal Yargı Konferansı’nda hâkimler tarafın-
dan seçilen 9 üye tarafından oluşmaktadır. Konsey üyelerinin görev süresi 5 yıldır. 26

Arnavutluk’ta bireyin haklarını, özgürlüklerini ve çıkarlarını koruyan Kamu 
Denetçisi Kurumu da faaliyet göstermektedir. Bu kurum aynı zamanda kamu-
nun kanunlara uygunsuz faaliyetlerine karşı vatandaşın haklarını korumaktadır. 
Kamu Denetçisi, Arnavutluk Parlamentosu tarafından milletvekili oylamasıyla 
beş yıllığına seçilmektedir.27

ULUSAL GÜVENLİK KURUMLARI 
Arnavutluk ulusal güvenlik kurumlarının en üst mecrası Arnavutluk Ulusal Gü-
venlik Kuruludur. Parlamento Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Savunma Ba-
kanı, Yerel Yönetimler Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaşım ve Haberleşme Bakanı ve 
Devlet İstihbarat Teşkilatı Şefi Ulusal Güvenlik Kurulu’nun üyeleridir. Başbakan 
bu kurula başkanlık eder. Kurul, anayasanın belirlediği faaliyet alanı içerisinde 
cumhurbaşkanına güvenlik konularında danışmanlık yapar.28

Arnavut ulusal güvenliğini sağlayan ve dış güvenlikten sorumlu kurum Ar-
navutluk Silahlı Kuvvetleri’dir. Kurumu koordine eden birim Genelkurmay Baş-
kanlığı’dır.29 Ordu kara, deniz ve hava kuvvetleri olmak üzere üç alanda faaliyet 
göstermektedir. Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır.30 Arnavut-
luk’ta iç güvenliği sağlayan kurum Arnavut Devlet Polisi teşkilatıdır. Bu kurumun 
görev alanları arasında ülke içerisinde işlenen suçlar ve teröre karşı mücadele yer 
almaktadır. Polis teşkilatı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.31

Arnavutluk istihbaratının en önemli kurumu Devlet İstihbarat Örgütü’dür 
(SHISH; Shërbimi Informativ të Shtetit). Bu kurum, Enver Hoxha döneminde fa-
aliyet gösteren ve totaliter rejimin en önemli araçlarından olan Devlet Güvenlik 
Direktörlüğü (DSSH;Drejtoria e Sigurimit te Shtetit) kurumunun 1991’de ilga edil-

26. Arnavutluk Anayasası 9. Kısım, 147. Madde.
27. Arnavutluk Anayasası 6. Kısım, 60-63. Madde.
28. “Programi legjislativ i ministrive”, Qendra e Studimeve Parlamentare, 15 Aralık 2013.
29. Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri resmi sitesi. http://www.aaf.mil.al/index.php.
30. Arnavutluk Anayasası 15. Kısım, 166-169. Madde.
31. “Programi legjislativ i ministrive”, Qendra e Studimeve Parlamentare, 15 Aralık 2013.
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mesinden sonra kurulmuştur. SHISH’in başında Visho Ajazi Lika bulunmakta-
dır.32 SHISH Başkanı, Başbakan tarafından tayin edilmektedir. Kurumun yapısı 
faaliyet alanları ve misyonu ulusal stratejiye ve hükümetin belirlediği misyona 
göre belirlenmektedir. SHISH parlamento, Başbakan, Başsavcılık ve Yüksek Dev-
let Denetimi33 kurumuna karşı sorumludur. Bunun yanı sıra Arnavutluk’ta iç ve 
dış tehditlere karşı mücadele eden ve bilgi toplayan Askeri İstihbarat Teşkilatı da 
faaliyet göstermektedir. Bu kurum Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine, dolayısıyla 
Savunma Bakanlığı’na bağlıdır. Askeri İstihbarat Teşkilatının müdürü, Savunma 
Bakanlığı’nın önerisiyle Başbakan tarafından atanmaktadır.34

YEREL YÖNETİM
Arnavutluk Anayasası’na göre ülkede iki farklı ve birbirinden bağımsız yerel idare 
bulunmaktadır.35 Birincisi il ve ilçe belediyelerini kapsar. İkincisi ise belediyeleri 
de içine alan ancak ekonomik ve kültürel olarak ufak da olsa farklılıklar içeren 
bölgeleri kapsar (Qark). 

Arnavutluk’ta 308 ilçe, 65 il ve 12 bölge bulunmaktadır. Yerel yönetim birim-
lerinin kamu hizmeti sunmak, merkezî hükümet adına vergileri toplamak gibi  
kanunla belirlenen görevleri vardır. Belediyelerin bütçesi yine merkezî hükümet 
tarafından belirlenir ve aktarılır.

Her bölgenin valisi vardır. Valiler ise Bakanlar Kurulu kararıyla atanmak-
tadır. Dolayısıyla valiler her bölgede hükümetin en üst düzey temsilcisidir. Her 
bölgede birkaç il belediyesi olabilir. Ancak her şehirde sadece bir il belediyesi ve 
birçok ilçe belediyesi olabilir.36

Yerel yönetimlerin doğrudan sorumlu olduğu alanlar şunlardır: 
•	 Altyapı ve kamu hizmetleri
•	 Sosyal, kültürel ve spor hizmetleri
•	 Yerel ekonomik gelişim
•	 Düzen ve vatandaşlık güvencesi
Ancak yeni hükümet ile birlikte yerel idare konusunda bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Parlamentoda yapılan oylama sonucunda Arnavutluk’ta Temmuz 

32. SHISH’in resmi sitesi. http://www.shish.gov.al/drejtuesit%20kryesore.html.
33. Arnavutluk anayasası ile yetki alanı belirlenmiş bu kurum, ülke ekonomisi ve finansını denetleyen kurum-
dur. Türkiye’deki Sayıştay kurumuna benzer yapıdadır. Kurumun görev ve yetkileri için bkz. Arnavutluk Anaya-
sası 14. Kısım, 162-165. Madde.
34. Ordunun görev ve faaliyet alanı hakkında kanun bkz. http://www.mod.gov.al/images/akteligjore/shiu/1.pdf.
35. Arnavutluk Anayasası 108-115. Madde.
36. Baisa Sefa, Manual Informativ mbi Institucionet Shqiptare, (European Movement in Albania, Tiran: 2010) s.9-39 
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2014’te bölgesel reform yapılmış ve ülkedeki idari taksimat değişmiştir. Buna 
göre, yeni bölgesel haritada 61 belediye olacaktır. (İki Yunan ve bir Makedon be-
lediye de olacak). Bu düzenlemeye demokratlar karşı çıkmıştır.37

37. “Shqiperia me 61 bashki ja ndarja e re territoriale”, Gazeta Start, 18 Temmuz 2014; “Parlament, miratohet 
Reforma Territoriale. Dule: Himara zgjidhet me referendum”, Balkan Web, 31 Temmuz 2014.
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GÜNCEL SİYASETİ 
BELİRLEYEN ÖNEMLİ 

MESELELER

ÇİFT KUTUPLU SİYASET 
Arnavutluk’ta siyaseti belirleyen iki önemli unsur ön plana çıkmaktadır. Birincisi, 
her daim ciddi bir şekilde siyasete tesir eden sosyo-ekonomik sorunlardır. İkincisi 
ise ülkenin seçmenini belirleyen güneyli-kuzeyli ayrımıdır. Arnavutluk’ta kültürel 
farklılığı da ifade eden bu ayrım, iki farklı siyasi grubu teşkil etmektedir. Kuzeyli-
leri ve güneylileri ayırt etmek için kullanılan “Geg (kuzeyli)” ve “Tosk (güneyli)” 
tanımlamalarının geçmişi, Arnavutların ataları olarak düşünülen İliryalılar döne-
mine kadar uzanmaktadır. Gegler Arnavutluk’u ortadan kuzey ve güney olmak 
üzere ikiye bölen Shkumbin ırmağının güneyinde yoğunlaşmaktadır. Tosklar ise 
kuzeyde çoğunluktadır.38 Bu iki bölgedeki Arnavut halkı iki farklı Arnavutça ağzı 
kullanmaktadır. Gegler ve Tosklar arasında coğrafi koşullara bağlı olarak ciddi 
farklılıklar da bulunmaktadır. Gegler daha savaşçı olup, daha önce dağlık bölge-
lerde yerleşmiş ve katı bir klan örgütlenmesi ile bilinmekteyken, Arnavut gelene-
ğinde çok ciddi bir yeri olan Lek Dugakini Kanunları’nın39 onların örgütlenme ve 

38. Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, (The Scarecrow Press, Lanham: 2010) s. 163.
39. Daha fazla Geglerin önemsediği ancak Arnavut geleneğinde ciddi bir yer edinen Lek Dugagini, 15. yüzyıl-
da yaşamış ve mistik bir hüviyet kazanmış tarihi şahsiyettir. Dugagini’ye ait olduğu iddia edilen Kanun isimli 
eserin, Arnavut geleneğini ve yaşayış biçimini şekillendirdiği ifade edilmektedir. Ancak bu eser 20. yüzyılda 
kaleme alınmış ve sözlü bir kaynak olarak günümüze ulaşmıştır. Kaleme alındığı ve kitaplaştırıldığı şekliyle bu 
eserde dört ana temaya vurgu yapılmaktadır: 1. Şeref, 2. Misafirperverlik, 3. Davranış ve 4. Kabile bilinci. Bunu 
bir hukuk metni olarak da değerlendirenler de vardır. Bkz. Vojsava Kumbulla- Florenca Stafa, “The Status of the 
Albanian Society According to Leke Dukagjini’s Canon”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, c. 2, no 8 
(Kasım 2013), s. 642.
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yaşam biçimine doğrudan etkisi vardır. Güneyde yaşayan Tosklar ise Yunanistan 
ve İtalya etkisine daha fazla maruz kalmışlar, dolayısıyla gelenekçi çizgiyi çok fazla 
benimsememişlerdir. Tosklar daha fazla şehirlerde yoğunlaşmış ve geleneksel Ar-
navut öğelerini terk ederek daha modernist bir eğilim göstermişlerdir. 

Arnavutluk siyasetinde bu kültürel farklılık siyasetteki kamplaşmaya da yan-
sımaktadır. Zira Sali Berisha’nın 1990’lardaki Arnavutluk’ta devrim niteliğindeki 
demokratikleşme adımları sonucunda Gegler ilk defa ülke siyaseti ile doğrudan 
temas kurmuştur. Enver Hoxha dönemindeki yönetici elitler genelde güney-
li Tosklar’dan seçilirken, Gegler yönetime pek dâhil edilmemiştir. Sali Berisha 
1992’de iktidar olduğunda ona destek veren Gegler kısa sürede yönetici zümreye 
dâhil olmaya başlamıştır.40 Daha önce Hoxha’nın İşçi Partisi mensuplarından olu-
şan yönetici elitler, Berisha tarafından tasfiye edilmek istenirken, Demokratların 
kadrolaşma politikasının merkezinde Gegler olmuştur. Berisha’nın bu hamleleri 
ülkede ciddi bir tepki meydana getirmiş ve yaşanan krizlerden sonra 1997’de daha 
fazla güneylileri yani Toskları temsil ettiği düşünülen Sosyalistler Arnavutluk si-
yaset sahnesine yeniden dönmüştür. 

Sosyalistler 1990’dan sonra artık nefretle anılmaya başlanan Enver Hoxha dö-
neminin kalıntısından kurtulmak için 1991’de İşçi Partisi’nin ismini değiştirerek 
Sosyalist Parti’yi kurup kısmi değişiklikler yapsa da, aynı kadrolarla yola devam 
edilmesi Sosyalistlerin Enver Hoxha’nın kötü imajının gölgesinde kalmalarına 
neden olmuştur. Ancak Sosyalist Parti’nin kuruluşundan sonraki dönemlerde 
Marksist-Leninist fikirleri terk ederek Sosyal Demokrat bir parti olarak siyasal 
hayatına devam etmesi, bu partinin ülkedeki güçlü konumunun korunmasına 
katkı sağlamıştır. Arnavutluk’ta 2000’li yıllardan sonra Enver Hoxha’nın kurdu-
ğu İşçi Partisi’nin devamı olarak kötü imajdan kısmen arınmış olmasına rağmen, 
özellikle Berisha tarafından Sosyalistlere bu hususta ciddi suçlamalar yapılmak-
tadır. Berisha’ya göre, Sosyalist Parti adını değiştirse de, İşçi Partisi’nin kalıntısın-
dan kurtulamamıştır.41 Yaklaşık 14 yıl başkanlık yapan Fatos Nano’nun ardından 
2005’te başkan seçilen Edi Rama, Sosyalist Parti’yi biraz daha farklı bir çizgiye 
taşımaya çalışmıştır. Rama, sosyalist çizgide kalarak ve solcuları küstürmeyerek 
partiyi Avrupa yanlısı olarak sunmaya çalışıp, merkeze yaklaştırmak istemiştir. 

Günümüz Arnavutluk siyasetinde geniş tabanlı iki siyasi grup olan Sosyalist-
ler ve Demokratlar arasında çoğu zaman gerginliğe yol açan bir rekabet vardır. 

40. “Gegë, Toskë dhe Katundarë”, Peshkupauje, 09 Temmuz 2009.
41. “Berisha: Socialistët ta gëzojnë festën, por qeveria s’ka lidhje me PS”, Mapo Online, 13 Haziran 2014.
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Yukarıda bahsedildiği üzere, bu rekabetin tarihsel ve sosyolojik gerekçeleri vardır. 
Bu sebeple Arnavutluk’ta parti kimliği çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu par-
ti kimlikleri arasındaki derin farklılıkların kutuplaşmaya, dolayısıyla da ülkedeki 
iktidar mücadelesinin çoğu zaman bir çatışma ortamına dönüştüğü görülmek-
tedir. Arnavutluk’ta bu iki partinin seçmen tabanının tercihlerinin konjonktürel 
olarak değişmediği görülmektedir.42 Ancak Arnavutluk’ta siyasetçiler genelde po-
pülist bir siyasi dil kullanmaktadır. Genelde Demokrat Parti ve Sosyalist Parti’ye 
mensup siyasilerin eleştiri dozu yüksek konuşmaları dikkat çekmektedir. Bu iki 
tarz, bazı durumlarda ülkeyi aşırı derecede kutuplaştıran ve bazı durumlarda da 
gerginliklere yol açan bir atmosfere sürüklemektedir.

Arnavutluk’taki çift kutuplu siyaseti, derin farklılıklar içeren parti kimlikleri 
kadar sosyo-ekonomik koşullar da belirlemektedir. Ülkedeki yolsuzluk ve rüşvet 
olayları iki partinin birbirini en fazla suçladığı meselelerden biridir. Özellikle son 
yıllarda ülkedeki ekonomik sorunlar da seçmen tabanının tercihlerini etkileme-
ye başlasa da, Sosyalistler ve Demokratların hâlâ kendi tabanlarına hitap edecek 
politikalar izleme eğilimi gösterdiği görülmektedir. Mesela 2013’te iktidar olan 
Edi Rama hükümetine güneylilere dolayısıyla da kendi partisinin yoğun olarak 
oy topladığı bölgeye daha fazla ilgi gösterdiği konusunda eleştiriler yapılmakta-
dır. Bunun yanı sıra Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın da güneyli olması, 
Rama’nın iktidarı döneminde kuzeylilerin endişelerine yol açmaktadır. Bu ise ül-
kedeki siyasi temsilin iktidara yansımasının coğrafi olarak dengesiz olduğu anla-
mına gelmektedir.43

Ancak tüm bunlara rağmen sosyalistlerin Rama döneminde demokratların 
seçmen tabanına yaklaşmayı hedeflediği ve seçim döneminde seçim sloganı ola-
rak “Arnavut Rönesansı” gibi bir ifade kullanması partideki değişime vurgu yap-
maya çalıştığı şeklinde yorumlanmaktadır. Her ne kadar Rama sol bir gelenekten 
gelse de, ülkenin demokratikleşme sürecinde yapısal reformlar konusunda De-
mokratlardan pek farklı politikalar üretmemektedir. Rama’nın AB’ye üyelik süre-
cini başarıyla yürütmeyi öncelikli hedefler arasında değerlendirmesi, Sosyalistle-
rin merkeze yaklaşmasını sağlayan bir başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.44

Arnavutluk’ta siyaseti belirleyen en önemli iki parti konumunda olan Sos-
yalist Parti ve Demokrat Parti arasındaki rekabetin bahsedilen arka planından 

42. Institute for Europian Studies Albania (ISES) müdürü Enver Bytyçi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
43. Institute for Europian Studies Albania (ISES) müdürü Enver Bytyçi ile mülakat, Tiran, Eylül, 2013. 
44. Ioannis Armakolas, Albanian Elections Observatory Brief, S. 3, (Haziran 2013) s. 3.
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ziyade kişisel kavgaların ve biraz sert yürütülen iktidar yarışının, kutuplaşmanın 
derinleşmesine yol açtığı görülmektedir. Seçim esnasında liderlerin yüksek tonda 
karşı tarafı suçlayan ve çoğu zaman tahkir eden bir dil kullanması, halkın tah-
rik olmasına neden olmakta ve yapılan gösterilerin krize dönüşmesine sebebiyet 
vermektedir. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen toplumun büyük bir kesimi-
nin AB üyeliğini desteklemesi ve iki partinin de bu üyelik sürecini benimsemesi, 
en azından ülkenin kaderi için önemli olduğu düşünülen bir konuda uzlaşıldığı 
anlamına gelmektedir. Bu ise kutuplaşma ortamını yumuşatacak bir ortak hedef 
fonksiyonu ifa etmektedir.

LSI’nin Kritik Konumu
Ülke siyaseti üzerinde Demokrat ve Sosyalist partilerin tahakkümü sürerken, 
2004 yılından itibaren bu iki parti arasındaki dengeleri değiştiren yeni bir siyasi 
parti ortaya çıkmıştır. Daha önce Sosyalist Parti’de siyaset yapan İlir Meta, 2004’te 
birtakım anlaşmazlıklar yüzünden partiden koparak yeni bir oluşum kararı al-
mıştır. Kuruluşunda soldan uzaklaşmayarak Arnavutluk’ta üçüncü bir alternatif 
olmayı hedefleyen Sosyalist Entegrasyon Hareketi (LSI), seçimlerde büyük başa-
rılar elde edememesine rağmen kurulduğundan beri çoğu zaman kilitlenen Arna-
vutluk siyasetini dengeleyen bir unsur olmayı başarmıştır.

Sosyalistlerin iktidarı döneminde Dışişleri Bakanı ve Başbakanlık yapan İlir 
Meta, 2004’te Sosyalist Parti’den uzaklaştırılmıştır. 6 Eylül 2004’te 9 milletvekili 
bir araya gelerek İlir Meta başkanlığında LSI’yi kurmuştur. Meta’nın LSI’yi kurma-
sındaki en önemli neden Sosyalistlerle belli noktalarda, özellikle de AB ve diğer 
uluslararası kurumlara entegrasyon konusunda yaşadığı fikir ayrılığıdır.45 Kurul-
duğu dönemlerde partinin gençlere yönelmesi, LSI’nin bir anda ‘değişim partisi’ 
olarak şöhret kazanmasına neden olsa da, ilk etapta Demokratlar ve Sosyalistlerin 
konumunu sarsmayı başaramamıştır. İlk ortaya çıktığında LSI Sosyal Demokrat 
bir çizgide olmasına rağmen Sosyalist Parti’den farklı olduğunu iddia etmesi, AB 
ve NATO üyeliğine önem vermesi ve gençlere yönelik politikalar önermesi 2005 
seçimlerinde 5 milletvekili çıkarmasını sağlamıştır.46

LSI, 2007’de Tiran Belediye Başkanı iken Edi Rama ile yakınlaşmıştır. Bu ya-
kınlaşma o dönem Sosyalistlerin adayı olan Rama’nın belediye seçimlerinde yeni-

45. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013.
46. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2005/perberja_e_kuvendit_grafiku.pdf.
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den başkan seçilmesinde de etkili olmuştur. Ancak LSI’nin Sosyalistlerle bu bir-
likteliği uzun sürmemiştir. Sosyalist Parti’nin başına geçen Rama’nın Demokratlar 
ile seçim kanunu konusunda anlaşarak değişiklik yapmaları Meta’yı kızdırırken, 
LSI küçük partileri elimine eden “liste usulü nisbi temsil” sisteminin getirilmesine 
itiraz etmiştir. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen LSI, 2009 seçimlerinde 4 
milletvekili çıkararak bir anda aldığı oydan çok daha büyük bir role bürünmüş-
tür. Zira 140 sandalyeli Arnavutluk Meclisi’nde Demokratlar koalisyonu 70, Sos-
yalistler koalisyonu ise 66 milletvekili alarak bir anda gözlerini LSI’ye çevirmek 
zorunda kalmış, LSI bu dönemde “iktidarı belirleyen (kingmaker)” konumuna 
yükselmiştir. Zira LSI, Sosyalistleri tercih ederse Demokratlar ile eşit milletvekili 
sayısına ulaşacak ve hükümetin kurulmasına engel olma gücüne sahip olacak-
tır. Ancak LSI siyaseten blokaj anlamına gelen bu tercih yerine Demokratlar ile 
koalisyon yapıp Sosyalistleri devre dışı bırakmış ve hükümette yer almıştır. 2009 
seçim süreci esnasında LSI Başkanı İlir Meta’nın Demokratlar ile koalisyona gir-
mesi imkânsız görünse47 de, ciddi pazarlıklar sonucunda İlir Meta’nın demokrat-
lar ile uzlaşması ülke kamuoyunu şaşırtmıştır. Ancak Meta’nın yaptığı pazarlığın 
sonuçları açıklandığında Sosyalist kökenli LSI’nin neden Demokratlarla koalis-
yonu tercih ettiği daha iyi anlaşılmıştır. Parlamento’da sadece 4 milletvekili ile yer 
almasına rağmen İlir Meta o dönem Demokrat Parti Başkanı olan Berisha’dan 
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı gibi dört kritik bakanlık koltuğunu almayı başarmıştır. LSI yetkililerine 
göre Demokratlar ile koalisyon yapmalarının temel nedeni, 2009 yılında AB ile 
vize liberalizasyonu müzakerelerini olumsuz etkileyecek bir siyasal istikrarsızlığa 
engel olmak iradesidir.48 Ancak 4 milletvekili ile 4 bakanlık koltuğu elde eden 
LSI’nin ülkenin istikrarından çok partinin çıkarlarını öncelediği anlaşılmaktadır.

2013 seçimleri öncesinde bu sefer Sosyalist Parti ile koalisyon yaparak De-
mokratlardan vazgeçen LSI, kritik rolünü sürdürmeye devam etmiştir. Nisan 
2013’te Demokrat Parti hükümetinden ayrılan Meta, Edi Rama ile Haziran ayında 
yapılacak seçimler için el sıkışıp49 yeni kurulacak hükümette konumunu garanti 
altına almıştır. 2013 seçimlerinde Sosyalistlerin 65 ve LSI’nin 16 milletvekili kol-

47. “Akuza të ndërsjella për tensione”, BBC Albanian, 02 Temmuz 2009. 
48. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013.
49. “23 vjetori i PS, Rama: Koalicioni PS-LSI, bashkimi që i ktheu vendit, shtetin demokratik”, Gazeta Shqip, 12 
Haziran 2014.
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tuğu elde etmesi bu iki partiyi iktidara taşımıştır.50 LSI bu seçimlerde 2009’daki 
seçimlerden dört kat daha fazla milletvekili çıkararak ülkedeki siyasi konumunu 
güçlendirmiştir. LSI, Rama’dan AB Entegrasyon Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ula-
şım ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kritik bakan-
lık koltuklarını alarak hükümette sağlam bir şekilde konumlanmıştır.51

LSI özellikle AB entegrasyon sürecine vurgu yaparak ülkenin en önemli ko-
nusunu en fazla sahiplenen parti görünümünü vermektedir. Ancak partinin orta-
ya çıkmasının ardından LSI’den beklenen kapsayıcılık eğilimi yerine ülke içindeki 
siyasi pozisyonunu sürekli güçlendiren bir aktör olmaya çalıştığı dikkat çekmek-
tedir. Soldan kopan bir hareket olarak LSI, dengeleyici bir rolü olsa da tek başına 
bir güç olmaya doğru adımlar atmaktadır. 

LSI aynı zamanda Sosyalistlerin yenilenme sürecine girmesini sağlayan ak-
tör olarak da karşımıza çıkmaktadır. Zira LSI ortaya çıktıktan sonra Sosyalist-
ler kendini sorgulayıp yenilenme kararı almak durumunda kalmış ve Meta’nın 
önderliğindeki bu hareketin bir alternatif oluşturduğunun farkına varmıştır. Bir 
anlamda Sosyalistler 8 yıl sonra olsa da LSI’nin gücünü ciddiye almış ve ona göre 
iktidar hesapları yapmıştır. Rama ilk etapta LSI ile ciddi bir şekilde kavgaya giri-
şirken, LSI’nin kurnazca hamlelerini gördükten sonra geri adım atmış ve LSI ile 
birlikte yürümenin kaçınılmaz olduğunu değerlendirerek koalisyon kararı almış-
tır. Demokratlar ise bu tarz bir bölünme yaşamadığı için LSI’yi kendi kanadının 
bir alternatifi olarak görmemiştir. Bu yüzden ancak parti içindeki dinamiklerin 
harekete geçmesiyle kısmi değişimlere imza atmıştır.52

LSI’ye göre parti, Arnavutluk’u ilgilendiren en önemli meselelerde sakinleş-
tirici ve dengeleyici bir rol oynamaktadır. Bu sebeple uluslararası aktörler LSI’yi 
kilit parti olarak görmekte ve özellikle entegrasyon yanlısı olması sebebiyle önem-
semektedir.53 Ancak LSI’nin bu belirleyici rolünü istismar ettiği ve ülkede ina-
nılmaz derecede güçlendiği konusunda eleştiriler de yapılmaktadır. Özellikle İlir 
Meta’nın ciddi yolsuzluklara karıştığı ve siyasi nüfuzunu kendi ekonomik çıkarla-
rı için kullandığı noktasında suçlamalar da vardır.54 Bunun yanı sıra İlir Meta’nın 

50. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://result.cec.org.al/Results.aspx?UnitID=1&IsPS=0&Tur-
nout=0&LangID=1.
51. “Meta takim me 5 ministrat e LSI në qeverinë e re, i pranishëm dhe Koço Kokëdhima”, Sot News, 05 Ağustos 
2013.
52. Gazeta Republika Genel Yayın Yönetmeni Artur Hasanbelliu ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
53. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013.
54. “Ilir Meta në Gjykatën e Lartë për korrupsion”, Shqiptari i italisë, 11 Mayıs 2011.
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önümüzdeki dönemde Edi Rama’yı elimine ederek Sosyalistlerin başına geçmek 
isteyebileceği de iddia edilmektedir.

AB ÜYELİK SÜRECİ 
2009’da NATO üyesi olan Arnavutluk’un hem iç hem de dış politikada en fazla 
öncelik verdiği hedeflerinden biri AB’ye üye olmaktır. 1990’dan sonra başlayan 
dönüşüm sürecinde Tiran yönetiminin meşakkatli yolculuğunun ardından Arna-
vutluk toplumunun AB değerleri ile uyumlu bir demokrasi standardı yakalaması 
ulusal bir gaye olarak kabul edilmiştir.55 2000 yılında AB tarafından “potansiyel 
aday ülke” olarak kabul edildikten sonra 2006’da Tiran ile AB yönetimi arasın-
da “istikrar ve ortaklık” anlaşması imzalanmıştır. 2009 yılında AB’ye tam üyelik 
başvurusu yapan Arnavutluk, 2010’da üyelik müzakerelerine başlamıştır. Ancak 
bu müzakereler başlarken Arnavutluk’un “aday ülke” statüsünü kazanmadan önce 
gerekli AB üyelik kriterlerine uyum için kısmi şartları oluşturması istenmiştir.56 
Bu arada Arnavutluk’un AB üyelik sürecinin olumlu bir şekilde ilerlemesi ödül-
lendirilerek ülke vatandaşları 2010’da Schengen bölgesinde vizesiz dolaşım hakkı 
kazanmışlardır. Arnavutluk bu süreçten sonra aday ülke statüsünü kazanmak için 
müzakerelere devam etmiş ve reform sürecini hızlandırmıştır. 

2012’de Avrupa Komisyonu Arnavutluk’a aday ülke statüsü verilmesini 
teklif etse de, 2013’te Avrupa Konseyi’ndeki bazı üye ülkeler Tiran yönetimi-
nin organize suçlar ve yolsuzluklarla mücadele konusunda tatmin edici adım-
lar atamaması nedeniyle üyelik statüsünün verilmesini 2014’e ertelemiştir.57 26 
Haziran 2014’te AB, Arnavutluk’a bazı eksiklikleri gidermesi kaydıyla adaylık 
statüsü vermiştir.58

2011’de yapılan bir anket çalışmasına göre Arnavutluk toplumunun yüzde 
80,7’si AB üyeliğini desteklemektedir. Bu rakam AB üyeliğinin Arnavutluk siyase-
tinde ne kadar önemli bir rolü olduğuna işaret etmektedir. Arnavut halkının AB 
üyeliğini desteklerken en önemli motivasyon kaynağı, üyeliğin ülkenin demokratik-
leşmesine katkı sağlayacağıdır. Bunun yanı sıra AB üyeliğinin ekonomik ve hukuki 
alanlarda ülkede standartları yükselteceğine inananlar da vardır. Ancak ciddi eko-

55. Arnavutluk AB Entegrasyon Bakanlığı Resmi sitesi. http://www.integrimi.gov.al/al/programi/Integri-
mi-ne-bashkimin-evropian 
56. Avrupa Komisyonu resmi sitesindeki http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-informa-
tion/albania/index_en.htm adrese bkz.
57. “Serbia Expected To Get EU Membership Boost; Delay For Albania”, London South East, 17 Eylül 2013. 
58. Avrupa Komisyonu resmi sitesindeki http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-informa-
tion/albania/index_en.htm adrese bkz.
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nomik sorunlar yaşayan Arnavutluk’ta önemli bir kesimin AB üyeliğine şüpheyle 
yaklaştığı da belirtilmektedir. AB üyeliğine korkuyla yaklaşanlar üyeliğin ardından 
fiyatların yükselmesinden çekinmektedir. 2011’de AB üyeliğinin Arnavut kimliğini 
dönüştüreceğinden endişe edenlerin oranının ise yüzde 26 olması dikkat çekicidir.59

Arnavutluk’ta AB üyelik sürecini yöneten ve takip eden kurum AB Entegrasyon 
Bakanlığıdır. Bu bakanlığın hükümet tarafından belirlenen program çerçevesinde 
entegrasyon sürecinin teknik idaresini yürütme görevi vardır.60 Bunun yanı sıra, bu 
bakanlık AB ile yapılan anlaşmaların uygulanmasını takip etmekle de mükelleftir. 

Arnavutluk’ta AB üyelik süreci devam ederken ülkedeki kurumların reform 
sürecini tam olarak benimsenmedikleri konusunda eleştiriler yapılmaktadır. Ar-
navutluk’ta hem iktidarın hem de muhalefetin AB üyelik sürecini bir iç politi-
ka malzemesi olarak kullandığını ve tam olarak benimsemediğini düşünen bazı 
analistler, bunun gerçek anlamda AB standartlarını yakalamaya hizmet etmekten 
çok, sürekli Arnavutluk’un sorunlarının çözümü için yol gösteren AB kurum-
larına olan bağımlılığı artıracağını öne sürmektedir.61 Ancak buna rağmen hem 
iktidarın hem muhalefetin AB üyeliği hedefiyle reformları desteklemeleri kaçı-
nılmaz bir tercih olarak görülmektedir.62 Arnavutluk’taki kurumların iyi işleme-
mesi üyelik sürecinin aksamasına neden olmaktadır. Zira reformlar konusunda 
iktidarın irade göstermesi ile birlikte reformları uygulayan kurumların da işleyişi 
önemlidir.63 Bunun yanı sıra AB reformlarını benimsemek ve o çerçevede düzen-
lenen kanunlara sadık kalmakla birlikte kurumların ve kamu görevlilerin ahlaki 
tutumlarının da AB sürecini etkilediğini savunanlar vardır.64

Arnavutluk’ta çoğu Batı Balkan ülkesinde olduğu gibi AB üyeliğinin, ekono-
mik, siyasi ve yapısal sorunları bulunan ülkenin bu sıkıntılardan kurtulması adına 
çare olarak telakki edilmesi de bir diğer eleştiri konusudur. Zira AB üyelik süreci 
bu sorunların halledilmesini gerektiren bir süreçtir. Ancak kamuoyu tarafından 
AB’nin kendisi değil reformların benimsenmesi ve içselleştirilmesi durumunda 
ülkenin gelişmesine katkı sağlanacaktır.65

Bunun yanı sıra Arnavutluk’un Avrupa’daki doğal müttefikleri kimi analistlere 
göre Almanya, Avusturya ve İngiltere’dir. Ülkenin küresel partnerinin ABD oldu-
ğu ise tartışılmaz bir gerçekliktir. Balkanlarda ise Arnavutluk’un doğal müttefiki-

59. “Perspektiva Evropiane E Shqipërisë 2011”, Albanian Institute for International Studies, Tiran, 2011, s. 14-16.
60. AB Entegrasyon Bakanlığı resmi sitesi. http://www.integrimi.gov.al/al/ministria/misioni
61. Blendi Kajsiu, “Paradigma dëshpëruese e integrimit në Bashkimin Europian”, Europaesse, 21 Ocak 2013.
62. Institute for Europian Studies Albania (ISES) müdürü Enver Bytyçi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
63. Tiran Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Sulo Haderi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
64. İşadamı Alban Bala ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
65. Blendi Kajsiu, “Paradigma dëshpëruese e integrimit në Bashkimin Europian”, Europaesse, 21 Ocak 2013.
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nin Türkiye olduğu savunulurken, son yıllarda Ankara ile Tiran’ın yakınlaşmasının 
aslında olağan bir şey olduğu düşünülmektedir. Bu ülkeler dışında Arnavutluk’un 
diğer ülkeler ile ilişkileri konjonktüre bağlı olarak şekillenmektedir.66

SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR
Enver Hoxha döneminde kapalı bir ekonomiye sahip Arnavutluk serbest piya-
sa ekonomisine zorlu bir geçiş süreci yaşamıştır. Komünist döneminin kalıntıları 
kendini en fazla ekonomik alanda hissettirmiştir. Hoxha döneminde en katı izo-
lasyonu yaşayan ve bu sebeple ülkenin tüm ekonomi kurumlarının iflasına neden 
olan gelişmeler Arnavutluk’un ekonomik dönüşüm sürecini zorlu kılmıştır. Avru-
pa’nın en fakir ülkelerinden biri olan Arnavutluk’un 1990’dan sonra piyasa ekono-
misine geçiş tecrübesi esnasında iç dinamikler olduğu gibi, ülke, dış dinamiklerin 
de negatif etkisi altında kalmıştır. 

Geçiş süreci yaşayan tüm ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk’ta da benzer prob-
lemler yaşanmıştır. Bu problemlerin başında, devleti yöneten elitlerin eski rejimin 
bir ürünü olmaları sebebiyle dönüşüme direnç göstermeleri gelmiştir. Bir anlamda 
ülkedeki rejim değişikliği sebebiyle yaşanan hesaplaşmalar ekonomik geçişi de ge-
ciktirmiştir. Ülkede yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve kaos ortamı Arnavutluk hal-
kının komşu ülkeler Yunanistan ve İtalya’ya göç etmesine neden olmuştur. 1990’lı 
yıllarda 400.000 kadar Arnavut iş imkânı için Yunanistan ve İtalya’ya göç etmiştir.67 
Bu rakamlar, o dönemde yaşanan krizleri yansıtması bakımından önemlidir. 

Arnavutluk’ta günümüzde bile devam eden sosyo-ekonomik problemlerin 
çözümsüzlüğü ülkedeki ekonomik dönüşümün halen devam etmekte olan bir sü-
reç olmasıyla ilintilidir. Totaliter bir yapıdan mülkiyet hakkının sağlanacağı bir 
yapıya geçerken ekonomik kurumsal sistemin inşası kolay değildir. Ancak Ar-
navutluk gibi spesifik bir ülkede bu sistemin kurulması bazı yerel özelliklerin de 
negatif etkisine maruz kalmıştır. Otantik kültürel özelliklere sahip Arnavutluk 
toplumu Enver Hoxha döneminde yabancı kültürlerin etkisine karşı kapalı olmak 
ve sürekli dış tehdit algısına sahip olmak eğilimi göstermiştir. Bu ise komünizmin 
yıkılmasının ardından bile devam eden bir paranoya haline dönüşmüştür.68

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen 1997 yılından sonra Arnavutluk’ta dö-
nüşüm süreci biraz daha normal seyirde izlemeye başlamıştır. Özellikle 1999’dan 

66. Emekli Büyükelçi Abdi Baleta ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
67. James P. Korovilas, The Albanian Economy in Transition: The Role of Remittances and Pyramid Investment 
Schemes, (University of the West of England, Londra: 1997), s. 3.
68. Marta Muço, Economic Transition In Albania: Political Constraints And Mentality Barriers, (NATO Individual 
Fellowship Program, Tiran: 1997) s. 63-66. 
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sonra ülkedeki geçiş ciddi bir ivme kazanmış, kurumsal dönüşüm süreçleri hız-
lanmıştır. Bu dönüşüm süreci 2005 yılına kadar önemli sonuçlar vermiş, ekonomi 
kurumlarının yapısal reformları ülkedeki serbest piyasa ekonomisinin işlemesi 
için olanak sağlamaya başlamıştır.69 2009’a kadar bu iyileşme süreci devam eder-
ken, küresel ekonomik krizin ortaya çıkması Arnavutluk’u olumsuz yönde etki-
lemiştir. Kamu borçlarının fazla olması da ülkenin bir diğer sorunu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.70

Ekonomik alanda yapısal sorunlarla mücadele eden Arnavutluk, esasen ciddi 
potansiyeli olan bir ülkedir. Tarım sektörünün ülke ekonomisine önemli derece-
de katkı sağlaması beklenirken teknoloji kullanımı, tarım arazilerindeki belirsiz 
mülkiyet hakları, tarım arazilerinin yetersiz büyüklükte olması gibi sorunlar ta-
rım sektörünü zayıflatmaktadır. Bunun yanı sıra Arnavutluk dünyanın en büyük 
krom rezervlerinden birine sahiptir. Ancak bu potansiyelini de kullanamamakta-
dır. Hidro enerji bakımından da zengin olan Arnavutluk, son yıllarda bu alanda 
yatırımların önünü açmaya çalışmaktadır. 2013’ün başında Arnavutluk’ta yatırım 
yapan bir Türk şirketi dört adet hidroelektrik santral satın alarak bu sektörün ge-
lişimine katkı sağlamıştır.71 Ülkede ulaşımın istenen düzeyde olmaması da ekono-
miyi negatif olarak etkileyen unsurlardan biridir. Turizm sektörü ise gelişmekte 
olan bir sektör olmakla birlikte potansiyelinin çok altında kalmaktadır. 

Arnavutluk’ta yaşanan bu sorunlar devlete gelen vergi oranını da etkilemek-
tedir. Düzgün olmayan ihale kuralları, dokunulmazlık kültürü ve yatırımlara si-
yasetin müdahalesi gibi unsurlar ülkede en büyük sorun olan yolsuzluklara karşı 
mücadeleyi zorlaştırmakta, yargının bu konudaki çalışmalarına engel olmaktadır. 
Özellikle insan ticareti ve uyuşturucu trafiği yoğun olmakla suçlanan72 Arnavut-
luk’un bu konuda da beklenen adımları atması gerekmektedir.

Arnavutluk’ta sosyo-ekonomik sorunlar 2013’te seçilen Edi Rama hüküme-
tini en fazla düşündüren meselelerden biridir. Seçildikten sonra en fazla ağırlı-
ğı ekonomiye vereceğinin sinyalini veren Rama, işsizlik sorununu yoğun olarak 
gündeminde tutmaktadır. Özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda Rama hü-
kümetinin ciddi adımlar atması beklenmektedir.73 Ancak ülkedeki kurumların iyi 
bir işleyiş göstermemesi, siyasetin reformlar konusunda irade göstermesine rağ-

69. “Faza kryesore te tranzicionit shqiptar (1990-2012).”, Shqiperia, 23 Ekim 2013.
70. Tiran Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Sulo Haderi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
71. “Albania sells 4 hydro plants to Turk steelmaker Kurum”, Reuters, 12 Şubat 2013.
72. Arnavutluk’ta ekonomik özgürlüğe dair tüm veriler için bkz. http://www.heritage.org/index/country/albania.
73. Institute for Europian Studies Albania (ISES) müdürü Enver Bytyçi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
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men beklenen verimin alınmasına engel olmaktadır. Zira çoğu zaman ekonomik 
kurumların tutumları tam olarak hükümetin kontrolünde olmamaktadır.74

Geçiş döneminde bir ülke olan Arnavutluk’ta tüm siyasi partilerin ekonomik 
sorunları merkezde tutmasına rağmen kökleşmiş yapısal sorunların çözülmesi 
kolay görünmemektedir. Yolsuzluğa karşı mücadele konusunda hükümetin irade 
göstermesi durumunda bile kısa vadede sonuç alınması zor görünmektedir. Bu 
durum, özellikle yabancı yatırımcılar için olmazsa olmaz bir koşul olan yatırım 
güvenliğinin sağlanamamasına neden olurken, dış yatırımcıların ilgisiz kalmasına 
sebebiyet vermektedir.75 Bu ise ülkenin en önemli ekonomik kalemi olabilecek 
alanın kısırlaşmasına neden olmaktadır. 

BALKANLARDAKİ DİĞER ARNAVUTLARLA İLİŞKİLER
2008’de Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesine kadar Arnavutluk, Balkanlarda-
ki tek Arnavut devlet olarak bölgede dağınık bir şekilde farklı ülkelerde kalan 
Arnavutların anavatanı olarak telakki edilmiştir. Ancak Arnavutların çoğunlukta 
olduğu Kosova’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından Arnavutlar ikinci bir 
devlete sahip olmuştur. Bu süreçten sonra gözler aynı milletten iki devlet olarak 
Kosova ile Arnavutluk’un kuracağı ilişki biçimine çevrilmiştir. Bu konuda hem 
Kosova’da hem de Arnavutluk’ta bir dizi tartışmalar yaşanmış, bu ilişkinin nasıl 
bir formatta olması gerektiği konusunda farklı fikirler beyan edilmiştir.

Ünlü Kosovalı akademisyen Recep Qosja’ya göre bu iki devlet tek millettir. 
Qosja göre, Kosova ve Arnavutluk’taki Arnavutları iki farklı millet olarak de-
ğerlendirmek aynı tarihi siyasallaştırarak bölgeselleştirmektir.76 Bunun yanı sıra 
Qosja gibi düşünen ünlü Kosovalı siyasetçi ve yazar Adem Demaçi, Kosova ile 
Arnavutluk ilişkilerinin iki aynı ulusun birleşmesine zemin hazırlayacak şekil-
de kurulması gerektiğini savunmaktadır.77 Kosovalı siyasal elitler de buna benzer 
açıklamalar yaparken, birleşme fikrine ise temkinli yaklaşmaktadırlar. Kosova 
Başbakanı Haşim Thaçi bir açıklamasında, “Kosova’nın Arnavutluk ile birleş-
mesinin hayali içinde büyüdüm” demesine rağmen “ancak bu birleşme AB ailesi 
içerisinde gerçekleşebilir” şerhini düşerek bazı milliyetçi Arnavutların birleşme 

74. Tiran Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Sulo Haderi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013. 
75. İşadamı Alban Bala ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
76. “Shqipëria dhe Kosova, dy shtete të një populli”, Telegrafi, 23 Şubat 2013. 
77. “Takimi i qeverise të Shqiperisë dhe Kosovës, Demaçi: Ky është bashkim kombëtar”, Shqiptarja, 11 Ocak 
2014. 
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fikrine mesafeli yaklaştığını göstermektedir.78 Arnavutluk ile Kosova ilişkilerini 
tartışırken iki ayrı devletin egemenliğine vurgu yapan bazı siyasetçi ve analistler 
ise uluslararası camianın bu konuya olumsuz yaklaşacağını ve Kosova’nın mevcut 
durumunun Arnavutluk ile birleşme ihtimalini zorlaştıracağını savunmaktadır.79 
Kosova ile Arnavutluk ilişkileri üzerinden yapılan bu tartışmalar bölgede tepki-
lere neden olan ve tüm Arnavutların desteklediği bir hedef olduğu iddia edilen 
“büyük Arnavutluk” söylentileri ile ilintilidir. 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ile Kosova ilişkilerinin eko-
nomik boyutuna vurgu yapmakta ve yüksek işbirliği fikrini savunarak birleşme 
düşüncesine sıcak bakmamaktadır. Ancak Rama, iki ülkenin her alanda işbirliği 
yapması konusunda ciddi adımlar da atmaktadır. Gazete ve kitaplar için gümrük 
vergisini kaldırmayı hedefleyen Rama, elektrik enerjisinin alımı konusunda Ko-
sova ile ortak hareket etmeleri ve birçok ürünün de gümrük vergisinin kaldırıl-
ması gerektiğini savunmaktadır.80

Arnavutluk’un Kosova ile ilişkileri hakkında bu tartışmalar yaşanırken eko-
nomik alanda Tiran ve Priştina arasındaki işbirliği artarak devam etmektedir. An-
cak iki ülkenin ticari işbirliği ve ortak pazar kurmak konusunda irade göstermesi-
ne rağmen henüz beklenen sonuç alınamamaktadır. Bu sebeple şu aşamada ithalat 
ve ihracat dışında diğer alanlarda iki ülkenin ticaret hacmini artıracak adımlar 
atılamamaktadır.81 Arnavutluk’un Kosova ile ticaret hacmi toplam dış ticaretinin 
sadece yüzde 3,5’ini oluşturmaktadır. Kosova’nın da Arnavutluk ile ticaret hacmi 
aynı orandadır.82 Bu rakamlar ise aynı zamanda iki komşu ülke olan Arnavutluk 
ve Kosova’nın ekonomik işbirliği potansiyelinin altındadır. Son dönemlerde Ar-
navutluk – Kosova ekonomik ilişkilerini geliştirecek imkânlar hakkında iki ülke 
uzmanlarının ortak katılımıyla birçok çalışma yapılmaktadır.83 Ancak küçük eko-
nomilere sahip bu ülkelerin önündeki en büyük engel henüz gümrük vergileri 
konusunda istenilen seviyede düzenlemeler yapılamamasıdır. 

Bir NATO üyesi olarak Arnavutluk uluslararası alanda da Kosova’nın en 
önemli destekçisi olmakla birlikte, Kosova’nın bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerden 

78. “Thaçi: Jam rritur me ëndrrën për bashkim me Shqipërinë, bashkimi ndodhë në BE, jam shqiptar i Kosovës”, 
Express, 24 Mart 2014.
79. Ziyadin Gashi, “Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, ëndërr apo realitet?”, Radio Evropa e Lirë, 28 Aralık 2012.
80. “Bashkim” ekonomik Shqipëri-Kosovë”, Koha Mk, 23 Mart 2014.
81. Nadie Ahmeti, “Bashkëpunim jo i duhur ekonomik Kosovë – Shqipëri”, Radio Evropa e Lirë, 14 Eylül 2013.
82. “Vëzhgim/ Shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kosovë ende të ulta”, Agjencia Telegrafike Shqiptare, 1 Şubat 2014.
83. “Rrugët drejt një hapësire ekonomike Shqipëri – Kosovë”, İnfo Globi, 10 Şubat 2014.
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biridir. Bu açıdan Tiran, Kosova için önemli bir komşu, partner ve akraba ülke 
konumundadır. Bu iki ülke arasındaki yakınlaşma çoğu zaman bölgede özellik-
le Kosova’yı tanımayan Sırbistan’ın tepkisine neden olmaktadır.84 Berisha döne-
minde Tiran-Belgrad ilişkileri daha düşük bir seviyede iken, Edi Rama hükümeti 
Sırbistan ile ilişkileri yumuşatmaya çalışmakta ve Kosova ile Sırbistan ilişkilerine 
olumlu katkı sağlama iradesi göstermeye çalıştığı gözlemlenmektedir.85

Arnavutluk ve Kosova dışında farklı Balkan ülkelerinde yaşayan Arnavutlar, 
Arnavutluk’u anavatanları olarak görmektedirler. Makedonya, Preşova (Sırbis-
tan), Yunanistan ve Karadağ’daki Arnavut azınlıklarıyla yakından ilgilenen Ti-
ran yönetimi, bu ülkelerdeki Arnavutların durumunu takip etmektedir. Ancak 
özellikle Sırp hükümeti ile sorun yaşayan Preşova’daki Arnavutlara karşı duyarsız 
kalmakla eleştirilen Tiran yönetimine, diğer ülkelerdeki Arnavutların sorunlarına 
yönelik yeterince aktif bir diplomasi yürütmediğine dair değerlendirmeler yapıl-
maktadır.86 Ancak Berisha’dan farklı olarak Rama’nın, bölgenin farklı ülkelerinde 
dağınık yaşayan Arnavutlar ile ilişkilerini güçlendirirken dengeli davranması bu 
söylentileri artırmaktadır. Edi Rama Balkanlarda farklı ülkelerde yaşayan azın-
lıktaki Arnavutlar ile ilgilenmekle birlikte o ülkelerin merkezi hükümetleri ile de 
ilişkilerini korumaya çalışmaktadır. Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ise Makedon-
ya, Karadağ, Preşova (Sırbistan) ve Çameria (Yunanistan) Arnavutlarının hakları-
nı korumanın Arnavutluk’un en önemli dış politika önceliği olacağını belirterek, 
Tiran’ın bu konuda sorumluluk sahibi olduğunu vurgulayarak yapılan eleştirileri 
azaltmaya çalışmıştır.87

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER 
Arnavutluk dış politikasında çok önemli bir yer tutan Yunanistan ve İtalya ile iliş-
kiler çoğu zaman ülkenin iç siyasetine tesir edecek kadar önemli bir boyut kazan-
maktadır. Edi Rama’nın hükümeti kurmasının ardından bu iki ülke ve Türkiye’nin 
Arnavutluk’un stratejik partneri olarak ilan edilmesi, Ankara ile birlikte Atina ve 
Roma’ya Tiran’ın verdiği öneme işaret etmektedir.88 Aynı zamanda Arnavutluk’ta 
en fazla yatırımı olan iki ülke olan Yunanistan ve İtalya ülke ekonomisinde önemli 

84. “Ambasadori serb: Shqipëria e Madhe cënon stabilitetin në Ballkan”, Shekulli, 23 Ekim 2012. 
85. 26 Nisan 2014, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Shekulli gazetesenin yaptığı mülakat, bkz. “Edi Rama: Do 
ta vizitoj Serbinë në kohën e duhur, Kosova është si çdo shtet tjetër”, Shekulli, 26 Nisan 2014.
86. “Diplomacia shqiptare dhe Presheva”, Shqiperia, 15 Nisan 2014.
87. “TemA TV/ Bushati: Prioritet të drejtat e shqiptarëve në rajon dhe çështja çame”, Tema, 22 Ekim 2013.
88. “Rama-Erdogan: Edhe Turqia si Italia dhe Greqia, partnere strategjike”, Shqiptarja, 30 Mayıs 2013. 
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bir yer tutmaktadır. Doğrudan dış yatırımcı olarak Yunanistan’ın %27 ile ilk sıra-
da ve İtalya’nın %15 ile ikinci sırada olması dikkat çekmektedir.89

Ekonomik alanda bu işbirliği rakamlarının pozitif görüntüsü, Arnavutluk-Yu-
nanistan ilişkilerinin diğer alanlarına yansımamıştır. 1990’da ülkede komünizmin 
yıkılmasından itibaren Yunanistan ile siyasi ilişkiler birçok gerilimli süreç atlatmış-
tır. Yunanistan ile yaşanan tarihsel sorunlar ve devam eden bazı çözülmemiş mese-
leler iki ülkenin ilişkilerine yansımaktadır. Bu iki ülke arasında müzakere edilen ve 
edilmeyen meseleler bir anlamda ilişkilerin yönünü belirleyen unsurlardır. 

Arnavutluk’un Yunanistan ile yaşadığı en büyük anlaşmazlık deniz sınırının 
belirlenmesi konusundadır.90 2009’da bu konuda Arnavutluk hükümeti bir anlaş-
ma yaptıysa da, daha sonra bu anlaşma “ülkenin çıkarlarına ters düşüyor” gerek-
çesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Deniz sınırı meselesi son 
yıllarda Yunanistan ilişkilerini şekillendiren en önemli mesele haline gelmiş ve 
iç politika gündemini de fazlasıyla meşgul etmiştir. Arnavutluk-Yunanistan iliş-
kilerini duraklatan bir diğer mesele ise Yunanistan’ın batısında yoğun olarak Ar-
navutların yaşadığı bölgeden ismini alan “Çameria” meselesidir. Burada yaşayan 
Arnavut azınlıklara haklarını tanımayan ve ülkedeki diğer azınlıklara olduğu gibi 
Çameria Arnavutlarına da baskı yapan Yunanistan’ın bu tutumu, Arnavutluk’un 
tepkilerine neden olmaktadır. Arnavutluk bu meseleyi sorun olarak ele alırken, 
Yunanistan buna sorun dememeyi tercih etmektedir. Bunun yanı sıra Enver Hox-
ha döneminde yasaklanan Ortodoks kilisesinin 1990’dan sonra faaliyete geçmesi 
ile birlikte ilk Başpiskopos’un Yunan kökenli olması Arnavutları rahatsız etmiş 
ve bu konudaki tartışmalar devam etmiştir.91 Arnavutluk, Ortodoks kilisesinin 
Yunanistan’ın kontrolünde olmasını egemenliğine bir tehdit olarak görürken, bu 
konuda tavizsiz ve dikkatli davranmaktadır. Ülkede Ortodoksların sayısının yüz-
de 7’ye yakın olduğu düşünüldüğünde, Yunanistan’ın kilise konusuna neden bu 
kadar önem verdiği anlaşılacaktır. Bunun yanı sıra Yunanistan’da bulunan göç-
menlerin yüzde 60’ını oluşturan Arnavutlar da iki ülke dış politika yapıcılarının 
gündemini meşgul etmektedir. 

Arnavutluk’ta bulunan Yunan azınlık grubu da iki ülke ilişkilerinin günde-
minde yer almaktadır. Yunanistan bu azınlığa yönelik himayeci yaklaşırken, Tiran 
ise çoğu zaman ülkenin güneyinde yer alan bu etnik unsuru Atina’nın maşası ola-

89. Raport Mbi Investimet E Huaja Direkte Në Shqipëri, 2011, Banka e Shqipërisë, Tiran, 2012, s. 25.
90. “Ndarja e kufirit detar, çështje prioritare mes Shqipërisë dhe Greqisë”, Shqip, 13 Nisan 2014. 
91. Alba Cela-Sashenka Lleshaj, Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në Sytë e publikut Shqiptar: Perceptime-2013, Fried-
rich-Ebert-Stiftung-AIIS, s. 5-11.
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rak görmektedir. İki ülke arasında bu sorunların dışında bir de savaş kanunu me-
selesi de çözülmemiş olarak durmaktadır. İkinci Dünya Savaşı esnasında Yuna-
nistan Parlamentosu’nun aldığı savaş kararının hâlâ iptal edilmemiş olması Tiran’ı 
rahatsız etmekte ve bu parlamento kararının ve savaş kanununun iptal edilmesi 
konusunda girişimler92 devam etmektedir. Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan 
Atina’nın bu tavrı da Arnavutluk’u rahatsız eden bir diğer unsurdur. 

Tüm bu sorunlara rağmen Arnavutluk-Yunanistan ilişkilerinin yönünü belir-
leyen en önemli unsur ekonomidir. AB üyesi olan Yunanistan sahip olduğu eko-
nomik avantajlar sebebiyle komşu ülkesi Arnavutluk’ta yatırımlarını artırarak de-
vam ettirmektedir. Bu ise siyasi ve diğer alanlarda sorunlar yaşayan bu iki ülkenin 
ekonomi kanalıyla ilişkilerini devam ettirmesine imkân tanımaktadır.

92. Besar Likmeta, “Albania Asks Greece to Declare War Finally Over”, Balkan Insight, 18 Şubat 2013.
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SİYASİ PARTİLER

PS (PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË; 
ARNAVUTLUK SOSYALIST PARTISI)
Arnavutluk’un en büyük iki siyasi partisinden biri 
olan Arnavutluk Sosyalist Partisi (Partija Socialis-
te-PS) aynı zamanda ülkenin en köklü siyasi par-
tisidir Komünist diktatör lider Enver Hoxha’nın kurduğu Arnavutluk İşçi Par-
tisi’nin (Partia e Punës e Shqipërisë-PPSH) devamıdır. 1941’de Enver Hoxha’nın 
kurduğu bu partinin kurulduğunda ismi “Komünist Parti” olmuştur. Ancak Sta-
lin’in önerisiyle bu isim 1948’de İşçi Partisi olarak değiştirilmiştir.93 12 Haziran 
1991 yılında, 10. Parti Kongresi’ni gerçekleştirirken, parti içinde ciddi bir reform 
yaparak, partinin ideolojisini Marksist-Leninist bir çizgiden sosyal demokrasiye 
kaydırmıştır. Bu değişiklik partinin ismine de yansımış ve İşçi Partisi, Sosyalist 
Parti (PS) adını almıştır. Ancak bu değişiklikler ve yeni tercihler konusundaki 
kararlılığa rağmen partinin ideolojik dönüşümü yavaş olmuştur. PS, hem İşçi 
Parti’nin ideolojik kalıntısı ile baş etmek durumunda kalırken hem de İşçi Par-
tisi’nin geleneksel seçmeninin yeni döneme entegrasyonunu sağlaması gerek-
miştir. Bu sebeple 90’lı yıllarda olduğu gibi günümüzde de PS’nin içinde Sosyal 
Demokrasiyi savunanlar ve PS’nin İşçi Partisi’nden farklı bir çizgide olduğunu 
düşünenler olduğu gibi, PS’nin bazı dönüşümler yaşamış olmakla beraber İşçi 

93. “Partia Socialiste 23 vjet pas ripagëzimit – po çfarë përmban një emër?”, İllyria Press, 19 Mayıs 2014.
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Partisi’nin devamı olduğunu düşünen gelenekselciler de vardır. Bu ayrım parti 
içindeki iktidar mücadelesine de yansımaktadır.94

PS’nin kuruluşunun ve dönüşümünün simgesi, partide uzun yıllar görev yap-
mış ve 3 kere Arnavutluk Başbakanlığı yapmış Fatos Nano’dur. PS’nin dönüşüm 
döneminde sancılı süreçler yaşanmıştır. Zira Arnavutluk’ta Komünizm’in yıkılma-
sı sonrasında PS, her ne kadar kurtulmak istese de, bir anlamda Enver Hoxha’nın 
baskıcı tutumları nedeniyle oluşan kötü imajının negatif kalıntısını taşımaya deam 
etmiştir. Bu sebeplerden dolayı Enver Hoxha döneminde toplumda oluşan bu kor-
kular sebebiyle, 1990’larda kurulan Demokrat Parti’nin ülke siyasetini domine et-
mesine olanak sağlamış, demokrasiye geçiş yapan Arnavutluk’ta PS’ye iktidar fırsatı 
verilmemesine neden olmuştur. 

Ancak demokratik hedefler Batı’nın da desteğini alarak kurulan Demokrat Par-
ti’nin kurulduktan çok kısa süre sonra iktidara gelmesi deneyim sorununu ortaya 
çıkarmıştır. Arnavutluk’ta yeni kurumların oluşması, yolsuzluklar, ekonomik kriz-
ler sebebiyle halkta oluşan derin infialler devlet yönetimi konusunda deneyimsiz 
olan Demokratların biraz gözden düşmesine neden olmuştur. Bu koşullar altında 
özellikle 1997’de ülkede yaşanan büyük ekonomik krizin banker krizi ile zirve yap-
ması sonucunda PS, Arnavutluk siyasetinde yeniden güç kazanmaya başlamıştır. 

1997 genel seçimlerini kazanan Fatos Nano yönetimindeki PS, hem büyük 
ekonomik sorunlar ile uğraşmak zorunda kalmış hem de tasfiye etmeye çalıştığı 
Demokratların sert muhalefeti ile baş etmek zorunda kalmıştır. Başbakan olduğu 
döneminde Demokrat Parti’nin kurucularından ve milletvekili Azem Hajdari’nin 
1998’de bir suikasta kurban gitmesi Nano için sorunların başlamasına neden ol-
muştur. Berisha’nın bu suikastla ilgili çetelerle ilgili olduğunu düşündüğü Nano’yu 
suçlaması sonucu ülkede çok büyük bir direniş başlamıştır. Bu direniş sebebiyle 
can güvenliğini dahi kaybeden Nano, Makedonya’ya sığınmak zorunda kalmış ve 
en sonunda başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır.95 Nano’dan 
sonra kısa süreliğine İlir Meta ve Pandeli Majko başbakanlık yapmıştır. Bu dö-
nemde Nano parti başkanlığına devam ederken parti içi kavgalar devam etmiş-
tir. 2001’de yeniden iktidar olan PS’de yine Nano başbakan olmuş ancak bu sefer 
partinin içindeki iktidar mücadelesi şiddetini artırmıştır. Özellikle İlir Meta ve 
Edi Rama, Nano’nun partideki dominasyonunu bitiren iki isim olarak ön plana 
çıkmaya başlamıştır.

94. Institute for Europian Studies Albania (ISES) müdürü Enver Bytyçi ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
95. “Kur Partia Socialiste u Rikthye për Herë të Parë në Pushtet”, İllyria Press, 25 Mayıs 2014.
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Son başbakanlık döneminde çok iyi bir performans çizemeyen Nano’nun, ülke-
deki itibarı sarsılmakla birlikte doğal olarak PS’nin içindeki imajı da zedelenmiştir. 
Ancak buna rağmen Nano direnmeyi tercih etmiş ve tüm baskılara rağmen 2005 
Genel Seçimlerine parti başkanı olarak girmiştir. 2004’te Ilir Meta’nın partiden ge-
rekçesiz bir şekilde uzaklaştırılması96 ve yeni parti kurması sonucu Nano’nun en 
büyük rakibi diskalifiye olmuştur. Ancak partinin önemli aktörlerinden ve komü-
nist rejimde bakanlık yapmış İşçi Parti geçmişi olan Gramoz Ruçi’nin desteğiyle Edi 
Rama partide beklenmeyen bir rakip olarak Nano’nun karşısına çıkmıştır. 2005’teki 
seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Nano’nun partiden de istifa etmesi ile bir-
likte kongre yapılmıştır. Ancak bu kongrede aynı zamanda Tiran Belediye Başkanı 
olan Edi Rama, eski Cumhurbaşkanı Recep Meydani ile yarışmış ve 151 oya karşılık 
297 oyla başkanlık yarışını kazanarak PS’nin yeni başkanı olmuştur.97

PS, girdiği ilk parlamento seçimleri olan 2009 genel seçimlerinde, kurduğu 
“Değişim İçin Birlik” koalisyonu ile çıkış yakalamış ancak 66 milletvekili çıkart-
masına rağmen seçimleri Demokratlara kaybetmiştir.98 Bu seçimlerde Demokrat-
larla koalisyon yapmayı kabul eden eski PS kökenli LSI’nin 4 milletvekili aslında 
Edi Rama’nın yenilmesine neden olan en önemli unsurdur. Bu seçimlerdeki kü-
çük oy farkını kabullenemeyen PS, seçimlerde Demokratların hile yaptığını iddia 
etmiş ve günlerce protestolar ile yeni hükümetin kurulmasını engellemeye çalış-
mıştır. Daha sonra da parlamentoyu boykot eden PS, günlerce bu boykota devam 
edip anayasal değişiklikler için gereken 2/3’lik çoğunluğun oluşmasına engel ol-
muştur. AB için gerekli yargı reformlarının dahi yapılmasını engelleyen bu tavrı, 
daha sonra AB’nin baskılarıyla yumuşamış ve PS yeniden parlamentoya dönmüş 
ve kriz sona ermiştir.99Ancak buna rağmen Demokratlar ve PS arasındaki gerilim-
ler 2013’e kadar sürmüş ve ülkedeki kutuplaşmış siyasetin şiddeti daha da artmış-
tır.100 Bu ortamda düzenlenen 2011 yerel seçimlerinde PS yine beklediği sonucu 
alamamış ve çok küçük bir oy farkı ile olsa dahi ülkenin aynı zamanda en büyük 
şehri olan başkent Tiran belediye başkanlığını Demokratlara kaybetmiştir.101 Bu 

96. Integrimi” gazetesi genel yayın yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013.
97. “Si u ngjit Edi Rama në krye të Partisë Socialiste”, İllyria Press, 2 Haziran 2014.
98. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2009/rez_vend.pdf 
99. “Albanian Socialist Party ends Parliamentary boycott“, European Forum, 6 Eylül 2011. 
100. European Forum’un http://www.europeanforum.net/country/albania adresindeki değerlendirmeye bkz.
101. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-vendore/2011/
HTML_31.10/buletini_prova261211.htm adresindeki seçim sonuçları.
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durum karşısında PS yine protesto gösterilerine başlamış ve Demokratların adayı 
Lulzim Basha’nın galibiyetini kabullenmekte zorlanmıştır. 

Bu tartışmalı seçim sürecinin ardından PS, 2013’teki genel seçimlerde PD’ye 
karşı seçim kazanmak için strateji değişikliğine gitmiştir. PS, 8 yıllık muhalefet 
döneminde iktidar olmak için kilit partinin LSI olduğunu anlamış102 ve İlir Meta 
ile anlaşarak 2013 Nisan ayında koalisyon anlaşması yapmıştır.103 Bu koalisyon, 
PS ve Edi Rama için yeni bir dönemin kritik dönemeci de olmuştur. Zira 2013 
seçimlerinde PS-LSI koalisyonuna yüzde 57.63 oy oranı getirmiş ve 140 koltuklu 
parlamentoda 87 milletvekili çıkartmayı başarmıştır.104

Sosyalist Parti’nin 2013’teki bu seçim başarısının en önemli faktörlerinden 
biri de Arnavut halkının hükümeti değiştirmekten ziyade yönetim zihniyetini 
değiştirmesi olmuştur.105 Halkın bu talebi neticesinde ülkede bir değişim rüzgârı 
oluşmuş ve değişimi yakalayacağına inanılan parti PS olmuştur. Bu tartışmasız 
galibiyetin ardından parti içindeki konumunu güçlendiren Edi Rama, partiyi ye-
nilemeye girişip eski kadroları tasfiye etmeye başlamıştır. Edi Rama’nın öteden 
beri genç kadrolara önem vermesi, seçimlerdeki oy oranlarına106 da bakılacak 
olursa seçmen tarafından olumlu karşılanmaktadır. Ancak kapalı kapılar ardında 
parti içinde yenilikçi-gelenekçi kavgasının devam ettiği belirtilmektedir.

Bunun yanı sıra PS, 2013’teki seçim sürecinde verdiği büyük vaatler dolayısıy-
la seçimleri kazanmasının hemen ardından çok büyük eleştirilere maruz kalmış-
tır. Bu konuda en ciddi eleştiriler doğal olarak ana muhalefet konumuna gerileyen 
demokratlar tarafından yapılmıştır. PS’nin seçimlerdeki vaatlerini gerçekleşmesi 
imkânsız vaatler olarak niteleyen demokratlar, Rama hükümetini Yunanistan’daki 
Papandreu hükümetine benzetmektedir. Buna göre, Rama’nın bu büyük vaatler ile 
sahte bir psikolojik rahatlatma sağlayacağını ancak realite su yüzüne çıkmaya baş-
ladığında, ülkenin kendini kaotik bir ortamda bulacağını iddia etmektedir.107 Bu 
beklentiye yönelik endişe ve tepkiler sadece ana muhalefette değil kamuoyunda 
da oluşarak, PS-LSI iktidar ortaklığının büyük beklentiler oluşturduğunu ancak 

102. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
103. Nedim Emin ve Mehmet Uğur Ekinci, “5 SORU: Arnavutluk Seçimleri”, SETA Yorum, 25 Haziran 2013. 
104. Arnavutuk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf.
105. Gazeta Republika Genel Yayın Yönetmeni Artur Hasanbelliu ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
106. Arnavutuk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://result.cec.org.al/Results.aspx?UnitID=1&IsPS=0&Tur-
nout=0&LangID=1
107. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
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Arnavut halkının da sabırlı olmaması sebebiyle kısa zamanda olumlu sonuçların 
alınması gerektiği ifade edilmektedir.108

Hükümetteki Sosyalist Parti’nin kabinedeki kadrosu da göz önünde bulun-
durulduğunda genç bir kadroya sahip olduğu görülmektedir. Bu durum partinin 
ülke yönetimine dair tecrübe eksikliği kuşkularını uyandırsa da hedeflenen re-
form sürecinde bu dinamik kadronun cesur adımlar atabileceğine dair umutları 
artırmaktadır. Nitekim Haziran 2014’te Arnavutluk’un AB üyelik sürecinde çok 
olumlu bir gelişme yaşanmış ve Arnavutluk AB adaylık statüsünü kazanmıştır.

PS ile LSI anlaşarak, hükümeti kurduktan sonra kuvvetler ayrılığı kapsa-
mında yasama ve yürütmeyi birbirinden ayıran bir uygulamaya başvurulacağını 
açıklamışlardır. Bu, Arnavutluk tarihinde bir ilki temsil etmekle birlikte, PS bu 
hamle ile yönetimde şeffaflık ve kuvvetler ayrılığı ilkesine olan bağlılığını belirt-
mek istemiştir. Bu yasal düzenlemeye göre, bakan olup aynı zamanda milletvekili 
olunamayacaktır. Eğer bir milletvekili bakan olursa, milletvekili görevinden istifa 
etmek zorundadır. Ancak Başbakan milletvekili olacaktır. Bu uygulama, hükümet 
üyelerinin parlamentoda oy kullanarak parlamento kararlarına tesir etmesini en-
gellemesi bakımından önemli görülmektedir.109

Bu büyük değişimleri yaşadıktan sonra Komünist kökenli olmasına rağmen 
PS, demokratikleşme sürecinin savunucusu olmuştur. Aynı zamanda Avrupa yan-
lısı politika izleyen parti, Sosyalist Enternasyonel’e de üyedir. İşçi Partisi’nden al-
dığı negatif mirasa rağmen PS, günümüzde Arnavutluk’ta değişim ve dönüşüm 
sürecini de yürütmektedir. Nitekim partinin en önemli sloganı ‘değişim’dir. Par-
tinin ekonomi, sosyal düzen, demokrasi ve AB ile ilgili dört ana başlıkta topla-
nan programı vardır.110 Buna göre PS, bir anlamda yeni dönemde bu başlıklarda 
belirtilen konulara önem verecektir. Ekonomik sorunlar Arnavutluk’ta devletin 
kuruluşundan beri her hükümetin zorlandığı bir mesele olmuştur. Bunun yanı 
sıra PS’nin, ekonomik sorunlardan dolayı sosyo-ekonomik refahtan uzak Arnavut 
toplumunun sosyal sorunlarına dair de parti programında yer vermesi seçmenin 
önemsediği bir konu olmuştur. Demokrasiye bağlılık ve AB ile ilgili reform süreci 
de Arnavutluk’taki tüm önemli siyasi partilerin olduğu gibi PS’nin de öncelikli 
hedefleri arasındadır.

108. “Kur pritshmeria eshte e larte durimi eshte i pakte”, Arkiva Mediatike, 25 Eylül 2014. 
109. “Sot negociatat qeveria e re rama konsulta me LSI ministrat jo depute”, Panorama, 28 Haziran 2013.
110. Sosyalist Parti’nin resmi sitesi. http://www.ps.al/programi/.
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PD (PARTIA DEMOKRATIKE E 
SHQIPËRISË, ARNAVUTLUK 
DEMOKRAT PARTISI)
Demokrat Parti, Arnavutluk’un ilk muhalefet parti-
si olarak 1990 yılında, Arnavutluk siyasetinin aktif 
isimleri Avdyl Matoshi, Azem Hajdari ve Sali Berisha tarafından kurulmuştur. 
Doğu Avrupa’daki komünist rejimlerin yıkılmasının ardından Arnavutluk’ta da 
demokrasiye geçiş yaşanmıştır. PD’nin ortaya çıkışı ve kısa sürede ülkedeki de-
mokrasinin lokomotifi haline gelişi şüphesiz Arnavutluk’ta bu hususta herhangi 
bir tecrübenin olmaması ile de ilintilidir. Ancak Komünist rejime olan karşıtlığın 
beslediği sosyal dinamiklerle hayat bulan PD, kısa sürede ülkenin en önemli ak-
törü haline gelmiştir.

PD’nin ilk başkanı Azem Hajdari ve sonrasında Aleksander Meksi’dir. An-
cak 1991’de yapılan ilk parti kongresinden sonra Sali Berisha başkan seçilmiştir. 
1992’de ise Sali Berisha Cumhurbaşkanı seçilerek, Komünizm’in yıkılmasının ar-
dından Arnavutluk’un ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.111 Bu dönemden sonra Be-
risha, 2013 yılına kadar yaklaşık 22 yıl partinin başkanlığını yürütmüştür. 1992 ile 
1997 yılları arasında cumhurbaşkanlık görevini yürüttüğü için partisinden istifa 
etmek zorunda kalmış ve yerine Eduar Selami ve Tritan Shehu başkanlık yapmış-
tır. Ancak fiili başkan olmasa da PD’nin asıl lideri Berisha olmaya devam etmiştir. 
1991’de PD iktidara gelir gelmez Arnavutluk’taki Sosyalist bürokratik elitleri tas-
fiye etmeye çalışmış yerine yeni elitleri ikame etmek istemiştir.112

PD, 1992 ve 1996’da yapılan genel seçimlerdeki başarısından sonra 1997’den 
itibaren ana muhalefete geçmiş ve 2005’e kadar ana muhalefette kalmıştır. Ülkede-
demokrasinin lokomotifi olarak siyasi hayata başlayan PD, ülkenin komplike so-
runlarına karşın özellikle yolsuzluklarla birlikte adının anılması sebebiyle prestij 
kaybına uğramış ve yerini Sosyalistlere bırakmıştır. Ancak 2005 seçimlerinde 56 
milletvekili sandalyesi113 alıp diğer sağ partilerle koalisyon yapan PD, hükümeti 
kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmiştir. AB ve NATO’ya entegrasyon süreç-
lerinin hızlandırıldığı bu dönemde reformlar yapılsa da, yolsuzlukla mücadelede 
zayıf kalınmıştır. 2009 seçimlerinde ise ortaya çıkan sonuç PD’yi ideolojik olarak 

111. Bkz. Berisha’nın http://vip.shqiperia.com/artist/120/Sali-Berisha.html adresinde yer alan biyografisi.
112. “Partia Demokratike midis demokracisë dhe autokracisë”, İllyria Press, 05 Kasım 2014. 
113. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2005/vota_te_pavlefshme_2005.pdf 
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zıt kutupta yer almasına rağmen LSI ile koalisyon oluşturmaya zorlamıştır. Bu se-
çimlerde 70 milletvekili çıkaran PD, hükümeti kurabilmek için LSI’nin 4 milletve-
kilini114 de koalisyona almak durumunda kalmıştır. Tartışmalı ve gerilimli seçim 
süreçleri ve PS’nin boykotuna rağmen NATO üyeliği arefesindeki ülkeyi PS-LSI 
ortaklığı istikrara kavuşturmuş ve 2009’un sonlarında Arnavutluk NATO üyesi 
olmuştur.115 2010’da Arnavutluk’a AB içinde vize liberalizasyonu verilmesi PD’nin 
hanesine yazılan bir diğer olumlu gelişmedir.116 İkinci Berisha dönemi denilen bu 
dönemde Kosova ile Arnavutluk’u birleştiren ve Kukes üzerinden Prizren’e ulaştı-
ran otoyolun yapımı, Kosova ile Arnavutluk’un ekonomik olarak yakınlaşmasına 
neden olan bir yatırım olarak değerlendirilmiştir. Bu büyük yatırım ise ABD-Türk 
ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.117

2012’de PD’nin Cumhurbaşkanı adayı Bujar Nishani parlamento tarafından 
oy çokluğu ile seçilse de, Berisha döneminin sonunu hazırlayan ve PD’nin ağır 
bir yenilgi aldığı 2013 seçimleri parti tarihi açısından kritik bir eşiği temsil et-
mektedir. Zira 2013 seçimlerinde bu kez PS ile anlaşan LSI PD’yi iktidarın dışına 
itmiştir. LSI-PS koalisyonunun yüzde 57.63 oy oranına karşılık PD yüzde 39.46 
oranında oy alabilmiştir.118 Bu sonuçlardan sonra PD’de değişim kaçınılmaz ol-
muş ve Haziran’da yapılan seçimlerden hemen sonra, 23 Temmuz’da PD’nin Tiran 
Belediye Başkanı genç lider Lulzim Basha parti başkanı seçilmiştir.119 Lulzim Bas-
ha ile birlikte Demokrat Parti’de yeni bir dönem başlamış ve aşırı güçlü ve kariz-
matik bir lider olan Berisha’dan sonra ilk defa güçlü bir destek ile gelen yeni bir 
isim seçilmiştir. Böylece parti bir anlamda yeni bir yapılanma sürecine girmiştir.

Ancak partinin yeniden yapılandırılması zor bir süreç olarak değerlendiril-
mektedir. Zira Demokrat Parti ülkenin en köklü partilerinden biri olması sebe-
biyle yenileşme hareketleri her zaman hoş karşılanmamaktadır.120 Bunun yanı sıra 
Arnavutluk’ta sağ partilerin 20 yıllık bir geçmişi vardır. Ancak köklü bir geçmişe 
sahip Sosyalistlere rağmen 90’lı yıllardan sonra sağcı PD’nin, Berisha’nın liderliği-

114. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2009/rez_vend.pdf
115. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı resmi sitesi. http://www.punetejashtme.gov.al/al/misioni/shqiperia-ne-nato
116. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı resmi sitesindeki haber için http://www.punetejashtme.gov.al/al/misioni/In-
tegrimi-ne-be/marredheniet-shqiperi-be sitesine bkz.
117. “Roli dhe rëndësia ekonomike e Rrugës së Arbrit”, Republica, 06 Aralık 2013. 
118. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf
119. “Basha zgjidhet kryetar i PD-së”, Top Channel, 23 Temmuz 2013. 
120. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
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nin de etkisiyle Arnavutluk siyasetini domine etmesi Basha’nın işini zor kılmakta-
dır. Bunun yanı sıra PD’nin ana muhalefette kalacağı dönem partililer tarafından 
bir fırsat olarak da değerlendirilmektedir. Onlara göre parti bu dönemde, yeni-
den yapılanmak ve eskiyen yüzünü yeniden canlandırmak için vakit kazanmıştır.121 
Arnavutluk’taki seçmen davranışını belirleyen nedenler kısmî olarak ideolojik 
olsa da, bu durum siyasi partilerin, özellikle de seçimleri kazanan siyasi partile-
rin pragmatik tutumlar sergilemesine engel teşkil etmemektedir.122 Bu vesileyle 
PD’nin imajını düzeltecek hamleler yapması durumunda ülkede yeniden iktidar 
olma şansını yakalama ihtimali bulunmaktadır.

PD’de Berisha’nın oluşturduğu otokratik gelenek sebebiyle parti önümüzdeki 
yıllarda iktidara gelebilmek için mücadele vermekten ziyade Berisha’yı destekle-
yenler ve Basha’nın yanında duranlar arasında parti içi mücadelenin yaşanması 
beklenmektedir. Berisha’nın şu anda sadece milletvekili olmasına rağmen kendi-
ne yakın medya organlarında demeç vererek bir parti lideri gibi kamuoyu oluş-
turmaya çalıştığı dikkat çekmektedir. Bu da, Berisha’nın çekilmeyeceği anlamına 
gelmektedir. Karizmatik bir lider geleneği olan bir partide Basha’nın gücünü ne 
şekilde konsolide edeceği ya da ayakta kalıp kalamayacağı PD’nin kaderini etkile-
yecek en önemli meselelerden biridir.123

Batılı anlamda muhafazakâr bir parti olduğu iddiasında olan PD,124 Ar-
navutluk’ta sağın en büyük temsilcisi olarak nitelendirilmekte ve merkez-sağ 
çizgide125 konumlandırılmaktadır. Demokrat Parti’nin iktidar dönemlerinde 
Arnavutluk’un ABD ile ilişkileri de yoğun seyretmiştir. 2009’da NATO üyeliği 
elde eden Arnavutluk’un bu başarısındaki en büyük payın Tiran ile Washing-
ton arasında güçlenen müttefik ilişkilerinin olduğuna inanılmaktadır.126 Berisha 
döneminde Türkiye ile ilişkilere önem verilmiş ve Türkiye Arnavutluk’un doğal 
müttefiki olarak değerlendirilmiştir.127

121. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
122. Emekli Büyükelçi Abdi Baleta ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
123. Luljeta Progni, “Partia Demokratike midis demokracisë dhe autokracisë, historia e zgjedhjeve në PD”, Laj-
mepolitike, 19 Mayıs 2014. 
124. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
125. Parties and Elections in Europe’un http://www.parties-and-elections.eu/albania.html adresinde yer alan 
Arnavutluk bölümüne bkz.
126. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
127. Emekli Büyükelçi Abdi Baleta ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
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Bunun yanı sıra, PD liderinin ‘Büyük Arnavutluk’ tartışmalarında takındığı 
tavır da AB ve bölgede gündemi etkileyen konulardan biri olmuştur. Büyük Ar-
navutluk’un kurulmasını savunan ve Kosova ile birleşmeyi dahi gündeme getiren 
Berisha, bu konudaki yaklaşımı dolayısıyla milliyetçilik yapmakla eleştirilmiştir.128 
Ancak yoğun eleştirilerin ardından Berisha bunun sadece AB çatısı altında sınır 
kavramının önemini kaybetmesi ile mümkün olacağını belirterek geri adım at-
mıştır.129 Berisha’nın bu konuyu bir seçim malzemesine dönüştürmesinin riskli 
olduğu konusunda uluslararası çevrelerden de eleştiriler gelmiştir.130 Günümüz-
de PD, mevcut koşulların Arnavutların birleşmesine müsait olmadığını kabul 
etmekle beraber131 diğer partilerden farklı olarak Arnavutların kimlik unsurunu 
güçlü bir şekilde diri tutmaları konusunda çalışmalar yapmakta, farklı ülkelerde 
yaşayan Arnavutlara yönelik gençlik teşkilatları oluşturmaktadır.

LSI (LËVIZJA SOCIALISTE 
PËR INTEGRIM, SOSYALIST 
ENTEGRASYON HAREKETI)
Arnavutluk’un eski başbakanlarından Fatos Na-
no’nun parti başkanı olduğu dönemde Sosyalist 
Parti’den koparak kurulan bir siyasi partidir. 2004’te PS’den ayrılan 9 milletvekili 
ile birlikte günümüzde de LSI’nin parti başkanlığını yapan İlir Meta tarafından 
kurulmuştur. İlir Meta, Sosyalist Parti içinde güçlü siyasi aktörlerden biri iken 
Nano ile düştüğü fikir ayrılığı132 sebebiyle LSI’yi kurarak Arnavutluk’taki solu 
merkeze yaklaştırmak istemiştir. Partinin savunduğu ve PS’den farklılaştığı viz-
yon uluslararası toplum ile entegrasyondur.133 Kendisini sol hareketin bir parçası 
olarak görse de, merkeze yakın durması sebebiyle Arnavutluk’taki diğer iki büyük 
partiye meydan okuyabilecek bir pozisyona gelmeyi hedeflemiştir. Kuruluşundan 
hemen sonra katıldığı seçimlerde yüzde 8.40 oranında134 oy alarak sürpriz yapmış 

128. “Berisha në Vlorë: Nder përjetë babait të Pavarësisë së Shqipërisë”, Alb Press, 15 Nisan 2014. 
129. “Berisha kundër bashkimit Shqipëri-Kosovë. Aleanca Kuq e Zi: Këtë nuk e vendos kryeministri”, Tema, 16 
Aralık 2011. 
130. “Deklaratat nacionaliste të Berishës, Veliaj: Strategji elektorale”, Ora News, 01 Aralık 2012.; “Nacionalizmi, Para-
lajmërimi Amerikan”, Top Channel, 14 Şubat 2013.; “Lajçak: BE-ja do të reagojë për Berishën”, Shekulli, 21 Şubat 2013. 
131. PD Milletvekili Gerti Bogdani ile mülakat, Tiran, Eylül, 2013
132. Besar Likmeta, “Key Political Parties in Albania”, Balkan Insight, 27 Eylül 2010. 
133. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
134.Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2005/parti_rang_vendi.pdf 
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ve 5 milletvekili çıkartmıştır. İlk dönemde muhalefette kalan LSI, 2007’deki yerel 
seçimlere hazırlanmıştır.

2007’deki yerel seçimlerde PS ile koalisyon yapma kararı alan LSI, içinden 
koptuğu bir parti olmasına rağmen PS ile yeniden işbirliği yapmak konusunda uz-
laşmıştır. Edi Rama, Tiran Belediye Başkanı iken LSI’nin PS ile yakınlaşması Edi 
Rama’nın ikinci kez belediye başkanı seçilmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 
Ancak bu gelişmeden sonra PS’nin başına geçen Edi Rama, PD ile anlaşarak küçük 
partilerin safdışı kalma ihtimalinin artacağı bir seçim düzenlemesi yapmıştır. Bu gi-
rişimi engelleme çabaları sonuçsuz kalan LSI,135 2009 seçimlerine tek başına girerek 
4 milletvekili çıkarmıştır. Ancak LSI, sayısal olarak bir başarı sayılmayacak bu seçim 
sonucuna rağmen, ülkede hükümetin kurulmasını sağlayacak kilit bir pozisyona 
gelmiştir. Zira 2009 seçimlerinde 70 milletvekili çıkaran PD, hükümeti kurabilmek 
için LSI’nin 4 milletvekiline ihtiyaç duymuştur. Hemen ardındaki PS ise 66 milletve-
kili çıkarmış ve olası bir PS-LSI koalisyonu PD’nin milletvekili sayısına ulaşabilme 
ihtimalini yakalamıştır. Ancak LSI ülke siyasetini kilitleyecek bu tercihi yapmayıp 
PD ile uzlaşmayı tercih etmiştir.136 LSI bu “kingmaker” pozisyonunu oldukça etkin 
bir şekilde kullanıp uzun pazarlıklar sonucunda şaşırtıcı bir şekilde PD ile koalisyo-
na girip hükümeti kurmuş ve 70 milletvekili çıkartmış PD’den (sadece 4 milletvekili 
ile masaya oturmasına rağmen) 4 bakanlık almayı başarmıştır. 

Sosyalist tandanslı LSI’nin bu koalisyon tercihi, Arnavutluk’taki sol cenahın 
ciddi eleştirilerine maruz kalmıştır. LSI ise bu tercihi yaparken o dönemde NATO 
üyeliği ve AB ile vizelerin kaldırılması gibi önemli konuların hitama erdirilmesi 
için gereken siyasal istikrar adına bu tercihi yapmak zorunda olduğunu belirterek, 
partinin siyasal çizgisinden herhangi bir sapma olmadığını savunmuştur.137

LSI’nin Demokratlarla yaptığı koalisyondan ayrılıp Sosyalistlerle koalisyon 
yaparak seçimleri kazanması, Demokrat Parti’de hayal kırıklığına neden olurken, 
Demokrat Parti yetkilileri bunun hayırlı bir mesele olduğunu iddia etmektedir. 
Oysa 2013 seçimlerinden önce uzun bir dönem bizzat Sosyalistler tarafından 
yolsuzlukla suçlanan LSI’nin, suçlandığı kanada geçmesi dikkat çekici bir siyasi 
hamle olarak kabul edilmektedir. Demokratlar ise bu ayrılığın, kendilerinin de bu 
yolsuzluklardan arındırılmalarını sağlayacağını savunurken, LSI’nin bu tercihinin 
sosyalistlerin başını ağrıtacağını ileri sürmektedirler.138

135. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül, 2013.
136. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2009/rez_vend.pdf
137. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 2013. 
138. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013. 
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Ancak LSI’nin PD ile ortaklığı 2013’e kadar sürmüştür. Zira Haziran’daki se-
çimlerden önce LSI PS ile anlaşarak seçimlere girmiştir. Bu seçimlerde oylarını en 
fazla arttıran parti olan LSI 2009’daki seçimlerle kıyaslandığında milletvekili sayı-
sını tam 4 kat arttırmış ve 16 milletvekili çıkartmayı başarmıştır.139 Yeni kabinede 
LSI beş kritik bakanlık koltuğu elde etmiştir. AB Entegrasyon Bakanlığı, Adalet Ba-
kanlığı, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı koltukları 
Meta’nın, PS Başkanı Rama ile pazarlıklar sonucu elde ettiği bakanlıklardır.140

Sol kökenli ve bir anlamda Enver Hoxha’nın İşçi Partisi’nin devamı olan 
PS’den kopan bir siyasi hareket olan LSI, Sosyal Demokrat bir partidir. Ancak 
partinin kuruluş amaçlarından biri ülkenin AB’ye entegrasyonudur.141 LSI’nin De-
mokratlarla da işbirliği yapması bu partinin pragmatik yönüne delalet ederken, 
parti ideolojisi ve siyasi profilinden çok siyasi kazançları ile gündeme gelmektedir. 

PR (PARTIA REPUBLIKANE 
SHQIPTARE, ARNAVUT  
CUMHURIYETÇI PARTI)
Sabri Godo liderliğinde, 1990’da komünist rejimin 
yıkılmasından sonra kurulan ikinci partidir. Cum-
huriyet Partisi (PR), köklerini İtalyan Cumhuriyet 
Partisi’nden (PRI) alır. Milliyetçi-muhafazakâr bir 
çizgiye sahip olan PR, Demokrat Parti’den daha muhafazakâr-sağ politikaları 
desteklemektedir. PR, 1992 seçimlerinde bir vekille parlamentoya girdi, Demok-
rat Parti’yle koalisyon yaptı fakat parlamento politikaları üzerinde etkisi olduk-
ça azdı. 1996 seçimlerinde vekil sayısını 3’e çıkardı fakat 1997 krizinden sonra 
merkez-sağ koalisyonunun dağılmasıyla muhalefete geçti. 2001 seçimlerinde 
yine Demokrat Parti ile işbirliği yaparak, “Zafer İçin Birlik” koalisyonuna katıl-
dı. 2005 seçimlerinde başarısını yüksek oranda artırarak, parlamentoya 3. parti 
olarak girdi. 2009 seçimlerinde Değişim Birliği koalisyonunda yer aldı fakat par-
lamentoda sadece 1 koltuğa sahip oldu. 2013 seçimlerinde ise yüzde 3 oy alarak, 
3 vekille parlamentoda yer bulabildi.142 Bu seçimlerde PR, PD’nin önderliğinde 

139. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf 
140. “Meta takim me 5 ministrat e LSI në qeverinë e re, i pranishëm dhe Koço Kokëdhima”, Sot News, 02 Ağustos 
2013. 
141. LSI resmi sitesi. http://www.LSI.al/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=108&lan-
g=AL
142. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf
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kurulan “İstihdam, Refah ve Entegrasyon İttifakı” isimli geniş sağ koalisyonda 
yer aldı.143 Arnavutluk’un küçük partilerinden biri olan PR’nin, sağın alternatifi 
olma beklentisine rağmen şu aşamada çift kutuplu Arnavutluk siyasetinde ciddi 
bir yer edinme ihtimali zor görünmektedir. 

PDIU (PARTIA DREJTËSI, 
INTEGRIM DHE UNITET - ADALET, 
ENTEGRASYON VE BIRLIK PARTISI)
Henüz yeni bir parti olan Adalet, Entegrasyon ve 
Birlik Partisi, 2011 yılında Shpetim Idrizi tarafın-
dan kurulmuştur. Parti; Adalet ve Entegrasyon Partisi ve Adalet ve Birlik partile-
rinin birleşmesiyle kurulmuştur. PDIU, temelde milliyetçi kaygıları temsil eden, 
Arnavutluk’un ulusal gelişimini destekleyen bir partidir. Kosova, Karadağ, Make-
donya, Çameria (Yunanistan), Preşova (Sırbistan) Arnavutları ile ilgilenen par-
tinin bölgedeki tüm Arnavutların işbirliğini artırması en önemli hedeflerinden 
biridir. Partinin amaçlarından biri de Arnavut kimliği ve kültürel mirasına sahip 
çıkmak konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik etmektir.144 2013 seçimlerine 
PD’nin liderliğindeki sağ ittifak içeisinden katılan PDIU’nun yüzde 2.6 oy alarak 
4 vekille parlamentoya girmiştir.145 Bu parti özellikle milliyetçi kimliklere vurgu 
yapmaktadır. 1945 yılında Çameria Arnavutlarının maruz kaldığı Yunan mezali-
mine dikkat çekmeye çalışan parti, aynı zamanda 2011 nüfus sayımında ülkedeki 
azınlık grupların Arnavut olduğuna dair iddialarıyla gündeme gelmiştir.

FRD (FRYMA E RE DEMOKRATIKE, 
YENI DEMOKRATIK NEFES)
Eski Cumhurbaşkanı Bamir Topi’nin ve eski Baş-
bakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Gazmend 
Oketa’nın Demokrat Parti’den ayrılarak 30 Nisan 
2012’de kurduğu FRD, merkez sağ seçmene hitap eden yeni bir parti olarak Ar-
navutluk siyasetindeki yerini almıştır. PD’nin hantallaşması ve Berisha’nın bas-
kınlığının devam etmesi sonucunda FRD sağda bir alternatif olma hedefiyle yola 

143. Parties and Elections in Europe’un http://www.parties-and-elections.eu/albania.html adresinde yer alan 
Arnavutluk bölümüne bkz.
144. PDİU partinin resmi sitesi. http://www.pdiu.al/faqe.php?id=2
145. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf
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çıkmıştır. Ancak Haziran 2013 seçimlerinde yüzde 1.7 oy alan FRD, parlamentoya 
girememiştir.146 Parti programında FRD, AB entegrasyonunu desteklerken aynı 
zamanda yurtdışındaki Arnavutların sorunlarına da yer vermiş, Arnavutluk’un bu 
sorunlarla ilgilenmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir.147 PD ile yaşadığı tartışma 
sebebiyle bu parti ile seçim öncesi koalisyona girmemeyi tercih eden FRD’nin bu 
tercihi pahalıya mal olmuştur. Zira PD ile koalisyona giren küçük partiler millet-
vekili çıkarma şansına sahipken, FRD tek başına katılma kararı almıştır. PD’nin 
dominasyonu karşısında FRD’nin şansı düşük görülmektedir.

AKZ (ALEANCA KUQ E ZI,  
SIYAH BEYAZ ITTIFAKI)
Eski Yüksek Adalet Konseyi Başkanı Kreshnik Spa-
hiu tarafından kurulan AKZ, Arnavutluk’un AB  
üyelik sürecini desteklemeyen ve yabancı düşmanlı-
ğına varan milliyetçi bir çizgiye sahiptir.148 AKZ, ülkede kurulan yeni partilerden-
dir ve 2012’de kurulmuştur. Etnik vatanseverliği savunan parti, aşırı milliyetçi bir 
karaktere sahiptir. Partinin sitesinde “Tanrı en öndedir, Arnavutluk her şeyin üs-
tündedir” sloganı göze çarpmaktadır.149 Çam Arnavutlarına yapılan zulmü duyur-
ma yanlısı olan AKZ, Yunanistan’daki Arnavutlar ile ilgili etkinlikler yapmaktadır. 
Son zamanlarda Balkanlar genelinde ve Arnavutluk özelinde, milliyetçi partilerin 
kuruluşunun hızlandırdığı ve AKZ’nin de bunlardan birisi olduğu ifade edilmek-
tedir.150 Kosova’daki milliyetçi Vetevendosje Partisi ile benzer bir çizgide olan AKZ, 
bazı eylemlerini bu parti ile birlikte yapmaktadır.151 2013’teki seçimlerde varlık 
gösteremeyen AKZ, yüzde 0.59 oy alarak parlamentoya girememiştir. 

146. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf
147. FRD partinin resmi sitesi. http://frd.al/wp-content/uploads/2013/04/Programi-Elektoral_Final_PDF.pdf
148. Besian Bocka, “New Force Vows to Break Mould in Albania”, Balkan Insight, 12 Haziran 2012. 
149. AKZ partinin resmi sitesi. http://www.aleancakuqezi.al/
150. “Nationalism on the rise in southeastern Europe”, Deutsche Welle, 25 Mayıs 2012. 
151. “Vetëvendosja i bashkëngjitet Aleancës KuqeZi në Këlcyrë, barrikadë kundër nazizmit grek!”, Tema, 27 
Ekim 2012. 





57

SİYASİ AKTÖRLER

BUJAR NISHANI 
Arnavutluk’un mevcut Cumhurbaşkanı Bujar 
Faik Nishani, 29 Eylül 1966 yılında Arnavutluk’un 
Durrës şehrinde dünyaya gelmiştir. 1988 yılında 
Skënderbej (İskenderbey) Harp Akademisini bi-
tirmiştir. Lisansüstü eğitimini 1996’da ABD’nin 
Kaliforniya eyaletinde Savunma Kaynakları Yö-
netimi bölümünde yapmıştır. 2004 yılında Tiran 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş 
ve 2005 yılında ise Tiran Üniversitesi Avrupa Çalışmaları dalında ikinci yüksek li-
sansını tamamlamıştır.152

Buyar Nişani, komünizmin çöküşünden sonra, 1991 yılında Arnavutluk De-
mokrat Partisi’ne katılmıştır. 1993 yılında Savunma Bakanlığı Dışilişkiler Müdürü 
olarak görev yapmıştır. 1994’te ise NATO ile İlişkiler Birimi’nde görev yapmıştır. 
1996 yılında ise Savunma Bakanı’nın danışman kadrosunda yer almıştır. 

Uzun yıllar bu partide görev yapan Nişani, 2001 yılında PD’nin Tiran il baş-
kanlığında genel sekreter olarak görev yapmıştır. 2003’te ise PD’nin listesinden 
Tiran Belediyesi Meclis Üyesi seçilirken, 2005’te partinin yönetim kurulunda ve 

152. “Albania profile”, BBC, 26 Eylül 2013. 
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daha sonra da başkanlık kurulunda görev yapmıştır. 2005’te PD’den milletvekili 
seçilen Nişani, 2009 yılında ikinci kez parlamentoda partisini milletvekili olarak 
temsil etmiştir. 2007’de Başbakan Berisha tarafından İçişleri Bakanı olarak kabi-
neye dâhil edilen Nişani, 2009-2011 yılları arasında da Adalet Bakanı olarak görev 
yapmıştır. 2011 yılında ise Tiran Belediye Başkanı olan Lulzim Basha’nın yerine 
tekrar İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Nişani, bu görevini 2012’de Cumhur-
başkanı adayı gösterilinceye kadar sürdürmüştür.153

Nişani, 2012’de parlamento tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi süre-
cinde PD tarafından aday gösterilmiştir. Ancak Nişani’nin adaylık süreci ve seçimi 
esnasında Arnavutluk’ta alışılagelmiş olduğu üzere siyasi tartışmalar yaşanmıştır. 
Nişani’nin adaylığını kabul etmeyen Sosyalistler, cumhurbaşkanının uzlaşma ile 
seçilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak Demokratlar 3. turda oy çokluğunun 
arandığı cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşının değil, seçim sürecinin anayasanın 
ilkelere uyup uymadığının önemli olduğunu vurgulamıştır.154 Bu süreçte Sosyalist-
ler oylamayı boykot etme kararı almış ve Bujar Nişani 76 milletvekilinin katıldığı 
oylamada 73 oy alarak Arnavutluk’un 5. Cumhurbaşkanı seçilmiştir.155

Arnavutluk Anayasası’nın 147. maddesine göre Arnavutluk Cumhurbaşkanı, 
Yüksek Adalet Divanı ve 168. maddesine göre ordunun başkomutanı gibi görev 
ve yükümlülüklerine sahiptir.156 Ancak Arnavutluk’un parlamenter sisteminde 
cumhurbaşkanının daha çok sembolik ve figüratif bir rolü vardır. Bunun yanısı-
ra Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu dönemde Nişani, Berisha’nın gölgesinde 
kaldığı yönünde de eleştirilmiştir. 

Ancak 2013’te Sosyalistlerin iktidara gelmesi ile birlikte durum değişmiştir. 
Zira Sosyalistlerin oluşturduğu hükümet ile Demokratların seçtiği cumhurbaş-
kanı arasında kriz yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Arnavutluk Cumhurbaşkanı 
Nişani, Başbakan Edi Rama tarafından baskı altına alındığını ve yetki alanına gi-
rildiğini157 belirterek, Rama hükümeti ile çalışmanın sıkıntılarını dile getirmiş-
tir. Hükümet kanadı ise çoğu durumda Nişani’nin siyasi davrandığı konusunda 
eleştiriler yönelterek, ülkenin zirvesinde krizin sinyallerini vermiştir.158 Cumhur-

153. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi. http://president.al/?page_id=73&lang=en
154. “Konsensusi nuk eshte Uniteti”, Shqiperia, 11 Haziran 2014. 
155. “Bujar Nishani, presidenti i ri i Republikës”, Top Channel, 11 Haziran 2012. 
156. Arnavutluk Anayasası 147. Ve 168. Maddelerine bkz. http://www.parlament.al/web/pub/kushtetuta_perdi-
tesuar_15171_1.pdf
157. “Nishani: Ushtria, Rama po ndërhyn në kompetencat e Presidentit”, İndeks Online, 08 Nisan 2014. 
158. “PS, Felaj: Nishani pozicionim politik”, Lajmi i Fundit, 02 Şubat 2014. 
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başkanı’na yönelik en fazla yapılan eleştirilerden biri, onun halen eski Başbakan 
Berisha’nın etkisi altında kalmasıdır.159 Bunun yanı sıra Yüksek Adalet Divanı160 
ve diğer mahkemelerin161 üyelerinin seçimi konusunda Nişani ile Rama arasında 
gerilim yaşanmıştır. Özellikle milli sembolleri değiştirme teşebbüsü konusunda 
Nişani epey eleştirilmiş ve bu konudaki tavrının tamamen siyasi olduğu konusun-
da yorumların yapılmasına neden olmuştur.162

Arnavutluk’un AB üyeliğini güçlü bir şekilde destekleyen Nişani, ABD’nin ül-
kenin en önemli partneri olduğunu savunmaktadır.163 Bunun yanı sıra Türkiye-Ar-
navutluk ilişkilerini de önemseyen Bujar Nişani, Türkiye ile münasebetin dostça 
devam etmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Türkiye Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelerde Nişani, Tür-
kiye’nin Balkanlar’ın istikrarı adına çok önemli bir ülke olduğunu belirtmiştir.164

EDI RAMA
Başbakan ve Sosyalist Parti Genel Başkanı’dır. 4 
Temmuz 1964 yılında Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’da doğmuştur. Lisans eğitimini ise Sanat 
Akademisi bölümünde tamamlayan Rama, aynı 
bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapmış-
tır. Çok aktif ve dinamik bir kariyeri olan Rama, 
ressam, siyasetçi, yazar, gazeteci ve aynı zamanda 
da Arnavutluk Basketbol Milli Takımı’nın eski 
oyuncusudur. Rama Komünizmin yıkılmasının ardından, 90’lı yıllarda Arnavut-
luk’taki öğrenci protestolarına da katılmıştır. Ancak sanatsal faaliyetler, kariye-
rinin ilk yıllarında Rama’nın daha fazla ilgisini çekmiş, 1998’e kadar daha fazla 
siyaset dışı aktiviteler ile meşgul olmuştur. 

Edi Rama, aktif siyasete 1998 yılında Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı olarak 
girmiştir. Ancak 2000 yılında Tiran Belediye Başkanı seçilmesi, Edi Rama için 
belki de siyasi kariyerinin yönünü tayin etmiştir. Zira bu tarihten itibaren Arna-

159. “Braçe: Bujar Nishani kukull në duart e Berishës”, Sot News, 18 Mayıs 2014.; “Emërimi i Zylës, Balla: Nisha-
ni, kukull nën komandën e Berishës”, Albeu, 21 Ağustos 2012. 
160. “KLD kundër projektligjit të Naços: Cënon kompetencat, nuk u morën parasysh rekomandimet”, Ora News, 
07 Temmuz 2014. 
161. “Bujar Nishani emëron 16 gjyqtarë brenda ditës, blindon gjykatat me militantë të PD”, Sot News, 12 Şubat 2014. 
162. Shkreli: Presidenti Nishani shkel ligjin deformon simbolet kombëtare”, Koha, 12 Temmuz 2014. 
163. “Shba festojnë 238 vjetorin e pavarësisë. Nishani uron Obamen”, Panorama, 04 Temmuz 2014. 
164. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi. http://president.al/?p=6150 
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vutluk siyasetinde ciddi şekilde yer almaya başlayan bir figür olan Rama, açık-
lamalarıyla ve çıkışlarıyla hem ağırlığını hissettirmeye başlamış hem de popü-
lerliğini artırmıştır. 2000 yılında bağımsız aday olarak seçimlere giren Rama’nın, 
Sosyalist Partisi’nin desteğiyle Tiran Belediye Başkanı seçilmesi aslında ona PS 
Başkanlığı kapılarını da açacaktır. Zira ikinci adaylık süreci esnasında Rama, Sos-
yalist Parti’nin üyesi olduktan sonra bu partiden aday olmuş ve 2003’te belediye 
seçimlerinde yine kazanarak başkanlık görevine devam etmiştir. Bunun yanısıra 
Rama, 2003 yılında belediyenin bütçesi konusunda Meclis önünde yaptığı protes-
to ile gündeme gelmiştir.165 Bu hızlı yükselişinin ardından, 2005’te Fatos Nano’nun 
istifası üzerine PS’de başkan adayı olmuş ve özellikle parti içindeki yenilikçilerin 
desteğiyle seçimi kazanmıştır. Rama, PS Başkanı olarak 2007 yılında da beledi-
ye başkanlığına aday olmuş ve oy oranı azalsa da üçüncü kez başkan seçilmiştir. 
Rama’nın belediye başkanlığı 2011 yılına kadar devam etmiş ve 11 yıllık belediye 
başkanı olarak son kez girdiği 2011 Belediye Seçimlerinde rakibi PD adayı Lulzim 
Basha’ya yenilmiştir.

Tiran Belediye Başkanlığı döneminde şehrin modernleşmesine yönelik 
önemli düzenlemeler yapmıştır. Ancak Edi Rama, şehrin altyapı sorunları konu-
sunda beklenen başarıyı gösterememiştir. Radikal değişimler yapmak konusunda 
sert karaktere sahip olmasına rağmen finansal kaynak konusunda yaşanan sorun-
lar Edi Rama’nın Tiran Belediye Başkanlığı performansını olumsuz etkilemiştir. 
Buna rağmen belediye başkanlığı dönemi Edi Rama’nın siyasi kariyerine önemli 
bir ivme kazandırmış, ancak 2011’de Basha’ya yenilmesi onun PS’deki başkanlık 
koltuğunu sarsmıştır. 

Sosyal demokrat bir siyasetçi olan Rama, Sosyalist Parti içinde de bir dönü-
şümün öncüsüdür. Komünist İşçi Partisi’nin negatif mirasından ve partideki gele-
nekçilerin etkisinden kurtulamayan Sosyalist Parti içinde Edi Rama, bir anlamda 
yenilikçileri temsil etmekte ve değişime olan dirence karşı mücadele etmektedir. 
Dolayısıyla, partideki gelenekçilerin etkisini kırmak Rama’nın en öncelikli mese-
lelerinden biri olurken, bu konuda cesur adımlar atmaktadır.

Rama’nın bu parti içi mücadelesi devam ederken, 2013 seçimlerini yüzde 60’a 
yakın bir oranda kazanarak166 başbakan seçilmesi bu konuda elini güçlendirmiştir. 
Rama seçilir seçilmez kabinenin büyük bir kısmını siyasi deneyimi olmayan genç 

165. “Edi Rama Biografia”, Shqiperia, 15 Haziran 2014.
166. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-ku-
vend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf 
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bakanlardan oluşturarak, partideki gelenekçilere bir anlamda meydan okumuştur. 
Rama’nın, kabinesinde aynı zamanda kadınlara öncelik sağlayarak altı bakanlık 
koltuğunu vermesi Arnavutluk’ta alışılagelmiş bir siyasi tercih değilken, bu hamle 
de değişimin bir parçası olarak okunmuştur.167 Ancak Rama’nın bu süreçte tasfiye 
etmeye çalıştığı güçlü sosyalist kesimin yerine partinin kimliğini yansıtmayanla-
rı tercih etmesi, gelenekçilerin eleştirilerine neden olmuştur. Bu eleştirilere göre, 
Rama’nın parti içindeki gücünü konsolide etme arzusu, aynı zamanda partiyi 
kimliksizleşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.168 Ancak parti içinde bu 
değişimin partide yenileşmenin bir parçası olduğunu ve bu yapılmadan, partinin 
eski sorunlardan kurtulamayacağını savunanlar da vardır. Onlara göre Rama, bu 
şekilde hem ülke siyasetine hem de hükümete yeni isimler kazandırarak, Arna-
vutluk’un yeni koşullara daha rahat bir şekilde ayak uydurmasını sağlayacaktır.169

Rama’nın önderliğindeki Sosyalist Parti’nin iktidar olmasında şüphesiz en 
önemli faktör, Rama’nın LSI ile ortaklığın kaçınılmaz olduğunu anlamasıdır. Bu 
hamle, Rama’nın hem PD ile girdiği iktidar yarışında kendisine avantaj sağlamış 
hem de parti içinde başlattığı yenileşme sürecini, daha güçlü bir şekilde yönet-
mesini kolaylaştırmıştır.170 Buna karşın Rama’nın LSI ile ortaklığının, Rama’yı ve 
PS’yi yıpratacağını düşünenler de vardır. Özellikle daha önce LSI ile iktidar or-
taklığı deneyimi olan demokratlar, Rama’nın yolsuzluklarla anılan LSI ile ortaklık 
yapması sebebiyle onların yolsuzluklarını örtmek zorunda kalacağını ve böylece 
LSI’nin hataları yüzünden siyasi olarak yıpranacağını ifade etmektedirler.171

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, 2013 seçimlerini kazandıktan sonra Edi 
Rama hükümetinin danışmanlık görevini üstlenmiştir. Blair’e olan yakınlığı ile 
bilenen Başbakan Rama’nın, bu teklifi seçim sürecinde yapması dikkat çekmiştir. 
Rama’nın Blair ile yaptığı anlaşmaya göre, Blair’ın temelde Arnavutluk’un AB en-
tegrasyon sürecine rehberlik etmesi beklenmektedir.172 Nitekim Haziran 2014’te 
şartlı da olsa Arnavutluk’un AB üyeliği sürecinde ciddi bir gelişme yaşanmış ve 
Arnavutluk’a “aday statüsü” verilmesi ile elde edilen başarı Edi Rama’nın hane-

167. Fatjona Mejdini, “Rama shpall kabinetin e ri. 6 gra në qeveri, LSI merr 5 portofola. Peleshi numri 2”, Shqip, 
01 Ağustos 2013. 
168. “Një këshillë nga Nikollë Lesi për Edi Ramën: Ke nevojë për Ben Blushin“, Rep Publica, 1 Mart 2014.
169. Aristir Lumezi, “Flet Patriarku i PS, Dritëro Agolli: Qeveria “Rama”, më mirë me figura të reja”, Balkanweb, 
12 Ağustos 2013. 
170. Dr. Eduart Caka ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
171. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
172. Robert Mendick ve Besar Likmeta, “Tony Blair to advise next government of Albania”, Telegraph, 19 Mayıs 2013. 
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sine yazılmıştır. Arnavutluk’un adaylık statüsünü kazanması konusunda ise Yu-
nanistan yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, en büyük destekçilerinin kendileri 
olduğunu belirtmişlerdir.173 Yunanistan’a yakınlığıyla bilinen Edi Rama’nın AB 
konusunda Atina’nın desteğini alması doğal karşılanmıştır.

Bunun yanı sıra Sosyalist Parti her ne kadar mazisi itibarıyla Yunanistan 
ve Rusya ile doğal yakınlığa sahip olsa da, Başbakan Rama’nın tutum ve ifade-
leri Türkiye’ye özel önem vereceğini ortaya koymuştur. Rama, ülkesindeki genel 
seçimlerden kısa bir süre önce Türkiye’ye gelmekle kalmamış, aldığı zaferin ar-
dından Türkiye’yi bir kez daha ziyaret etmiştir. Dış politikada İtalya, Yunanistan 
ve Türkiye’den oluşan “stratejik üçgen”e önem vereceğini birçok kez vurgulayan 
Rama, Prizren’de halka yaptığı konuşmada da Erdoğan için “iyi ve kötü günde 
yanımızda olan kardeşimiz” ifadelerini kullanmıştır. Bütün bunlar Sali Berisha 
döneminde gelişme gösteren Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin Rama döneminde 
de ilerlemeye devam edeceğini göstermektedir.174 Türkiye ile ilişkilere önem ve-
ren Rama, nüfusunun büyük bölümü Müslüman olmasına rağmen Arnavutluk’un 
Müslüman ülke olarak anılmasından rahatsızlık duyduğu gözlenmektedir. Rama 
yapılan bir röportaj esnasında Fransız bir gazetecinin sorduğu soruya “siz Müslü-
man bir ülke olarak…” diye başlamasına tepki göstererek, “Biz Müslüman değil, 
Avrupalı bir ülkeyiz. Ülkemizde hem Müslüman hem de diğer dinlerin mensup-
ları vardır” şeklinde karşılık vermiştir.175

SALI BERISHA
Eski Başbakan ve Eski Demokrat Parti Genel 
Başkanı Sali Berisha, 15 Ekim 1944 yılında Ar-
navutluk’un Tropoje şehrinde doğmuştur. 1967 
yılında Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. Kardiyoloji bölümünde ihti-
sas yapmıştır. Uzmanlık eğitimini bitirdikten 
sonra 1970’de Tiran Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrı-
ca kardiyoloji doktoru olarak Tiran Hastanesinde görev yapmıştır. 1986 yılında 
ise Avrupa Komitesi Tıp Araştırmaları üyesi olarak Kopenhag’da bulunmuştur. 

173. “Shqipëria merr statusin e vendit kandidat. Fyle: BE mbajti premtimin, vijoni reformat”, Shqip, 24 Haziran 2014. 
174. Nedim Emin ve Mehmet Uğur Ekinci, “Yerel ve Bölgesel Siyaset Bağlamında Erdoğan’ın Kosova Ziyareti”, 
SETA, 25 Ekim 2013. 
175. Rama: Shqipëra s’është Vend Mysliman, por Vend Evropian ku të Gjitha Besimet Jetojnë Bashkë”, Koha 
Ditore, 14 Haziran 2014. 
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Berisha’nın tıp alanındaki çalışmaları ise değişik dergilerde yayımlanmıştır. Be-
risha, 1989 yılında Tiran Üniversitesi’nde profesör unvanını almıştır.

Sali Berisha, 1990’lı yıllarda Arnavutluk’ta Komünist rejimin yıkılması ve de-
mokratikleşme sürecinin başlangıcını bir anlamda temsil eden isimdir. “Arnavut-
luk’un Thatcher’ı”176 olarak da anılan Berisha, ülkenin demokrasiye geçiş hikâyesi-
nin önemli kahramanları arasında sayılmaktadır. Berisha, 1990’da Tiran merkezli 
üniversite öğrencileri tarafından 2. Komünist lider olarak bilinen Ramiz Alija’ya 
karşı yapılan protesto gösterilerinde kilit rol oynamış, hatta bazı üniversite öğren-
ci birlikleri tarafından yeni lider olarak görülmüştür. Protestoların amacı Ramiz 
Alija tarafından temsil edilen Komünist sisteme karşı çıkmak iken, ülkeye çok 
partili sistemin getirilmesi, yeni anayasanın oluşturulması ve Stalin’in posterleri-
nin Arnavut enstitülerinden kaldırılması da talep edilmeye başlanmıştır.177

Sali Berisha, bu protestoların yapıldığı dönemde Arnavutluk’ta çoğulcu de-
mokrasi sistemine geçişin gerekliliğini yüksek sesle dile getirerek dikkat çeken 
isimlerden biri olmuştur. Bu tarihten sonra Berisha ülke siyasetinin de önemli 
aktörlerinden biri olacağının sinyallerini vermiştir. 1991 yılında Demokrat Par-
ti’nin (Partia Demokratike) ilk kongresinde parti başkanı olarak göreve başlamış 
ve çok partili sistemde eski düzene meydan okuyabilecek bir siyasi atmosferin 
oluşmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Mart 1991’de PD, katıldığı ilk seçim-
lerde yüzde 39 oy toplayarak Arnavutluk’ta çok partili hayata merhaba demiş 
ancak ilk seçimlerden sonra iktidar olamamıştır. Bir yıl gibi kısa bir süre sonra 
ise tertiplenen genel seçimlerde oy oranını yüzde 62’ye çıkaran Berisha başkan-
lığındaki PD, siyasi hayatının ilk yıllarında olmasına rağmen büyük bir seçim 
başarısı yakalamıştır.

Komünizmden sonra, Arnavutluk’ta yapılan ilk demokratik Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde 8 Nisan 1992’de Berisha cumhurbaşkanı seçilmiştir. Arna-
vutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönemde, Arnavutluk’un Batı ile 
ilişkiler kurma noktasında ilk adımları atmış ve Arnavutluk’un yeni rotası olan 
Batı vizyonunun devlet tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Bu vizyon çerçe-
vesinde Arnavutluk 1993 yılında AB ile ilişkilerini kurumsallaştırmış ve ABD ile 
yakın işbirliği kurmuştur. 1995 yılında ise Arnavutluk, Avrupa Konseyi üyesi ol-
muştur. Bu süreçte Komünist dönemin tüm yasaları, Avrupa hukuk standartları 
doğrultusunda değiştirilmiş ve Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Adalet Yüksek 
Konseyi gibi daha önce olmayan kurumlar tesis edilmiştir. Bu değişim ve dönü-

176. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
177. Sali Berişa’nın biyografisi hakkında bkz. http://vip.shqiperia.com/artist/120/Sali-Berisha.html 
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şüm ile birlikte, Arnavutluk siyasi, ekonomik, hukuk alanlarında yeni reformlar 
yapmaya başlamıştır.178 

Berisha, güçlü bir şekilde iktidarını konsolide etmeye başladıktan sonra Ko-
münist sistemin mirası ile sert bir şekilde hesaplaşmaya başlayınca, bu kez ken-
disinin otoriterleşme eğilimi gösterdiği yönünde eleştiriler almaya başlamıştır. 
Fatos Nano dâhil eski İşçi Partili isimler değişik suçlamalar sebebiyle bir bir hapis 
cezalarına çarptırılınca Berisha’nın intikam aldığı yönünde suçlamalar yapılmış-
tır. Ayrıca Berisha’nın parti içinde farklı seslere izin vermemesi de PD’nin kilit 
isimlerinin partiden ayrılmasına neden olmuştur. Bu da, Berisha’nın otoriterleş-
me eğilimi gösterdiği yönündeki eleştirilerin artmasını beraberinde getirmiştir. 
Özellikle 1996 yılında yapılan protestolarda Berisha’nın devletin istihbarat ku-
rumlarını kullanarak protestocuları fişlemesi, Berisha’ya Batı tarafından verilen 
sınırsız desteğin sorgulanmasına neden olmuş, imajının sarsılmasına yol açmıştır.

1997’de ülkeyi ciddi bir ekonomik ve daha sona toplumsal bir krize sokan 
“piramit banker” krizinin neden olduğu kargaşada oluşan tepki, Berisha karşı-
tı kampanyasına dönüşmüş ve Berisha’nın geri adım atmasına neden olmuştur. 
Sosyalistlerle anlaşan Berisha erken seçim kararı alarak bir anlamda tepkileri 
azaltmak istemiştir. Ancak 1997’de yapılan genel seçimlerde çıkan sonuç, Beris-
ha’nın 2005 yılına kadar ana muhalefette kalmasına neden olacak kadar büyük 
bir darbe olmuştur.179

Yaklaşık 8 yıllık duraklama ve ana muhalefet döneminden sonra Berisha 
parti başkanlığına devam etmiş ve 2005 ile 2009 yıllarında PD’yi yeniden zirveye 
taşıyarak Başbakan olarak görev yapmıştır. Ancak, bu başarı kısa sürmüş ve 2013 
yılında seçimleri kaybeden Berisha, 2013 Temmuz ayında yapılan parti kongre-
sinde başkanlık koltuğunu Lulzim Basha’ya bırakmak zorunda kalmıştır. Halen 
partinin onursal başkanı olan Berisha’nın her şeye rağmen PD içerisindeki itibar 
ve nüfuzu devam etmektedir.180

Sali Berisha’nın Arnavutluk’un 100. yıl kutlamalarına Kosova Başbakanı Ha-
şim Thaçi ile Makedonyalı Arnavut lider Ali Ahmeti ile birlikte katılması, bölge-
deki diğer ülkelerin dikkatini çekmiştir. Bu kutlamalar esnasında Berisha, Arna-
vut topraklarının haksız bir şekilde bölündüğünü ve halkının haksız bir şekilde 
farklı ülkelere dağıtıldığını ifade etmiştir. Ayrıca bu konuşma esnasında Beris-
ha’nın “milli birliğimizi sağlamanın zamanı gelmiştir”181 şeklinde bir ifade kullan-

178. Arnavutluk Parlamentosu resmi sitesi. http://www.parlament.al/web/BERISHA_Sali_10842_1.php 
179. Dardan Malaj, “Sali Berisha: Albania’s Great Survivor”, Balkan Insight, 15 Nisan 2011. 
180. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
181. “100-vjetori i Pavarësisë, Berisha dhe Thaçi në Shkup”, Shqip, 25 Kasım 2012. 
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ması, “Büyük Arnavutluk” tartışmalarının gündeme gelmesine neden olmuş ve 
bölge kamuoyunda ciddi yankı uyandırmıştır. 

Eski Başbakan’ın “Büyük Arnavutluk” idealine destek vermesi milliyetçi bir 
şahsiyet olarak tanımlanmasına neden olmuş ve bu tutumu Avrupa tarafından 
pek hoş karşılanmamıştır.182 Ancak Berisha’nın bu açıklamaları çoğu zaman prag-
matist olarak da değerlendirilmiş183 ve Berisha’nın milliyetçi seçmene hitap etmek 
adına Büyük Arnavutluk söylemini kullandığı iddia edilmiştir.184 Bunun yanı sıra 
Sali Berisha, Arnavutluk ve Arnavutların yaşadığı diğer ülkelerde de önde gelen 
liderlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sağcı-demokrat politik çizgideki Be-
risha, reformcu politikalarıyla da ön plana çıkmıştır. Berisha’ya Arnavutlar “Sâla” 
diye hitap etmektedir. Berisha günümüzde eski gücünde olmasa dahi Arnavut-
luk’un kuzeyi ve Kosova’da halen sevilen ve desteklenen karizmatik bir lider ko-
numundadır.185 Berisha Arnavutluk’un 1990’dan sonra en önemli siyasi figürlerin-
den biri olmuş ve ilerlemiş yaşına rağmen olmaya devam etmektedir.186

Bunun yanı sıra komünizmin düşüşünden sonra Berisha, Batı ülkeleri ile ol-
duğu gibi Türkiye ile de yakın ilişkiler kurmuştur. Özellikle AK Parti döneminde 
Erdoğan ile yakın ilişkiler kurarak sıkça görüşmeler yapmış ve Türkiye’yi stratejik 
partner olarak görmüştür.187 Ancak 2012’de Arnavutluk’un BM’deki Filistin oyla-
masında “çekimser” oy kullanması sebebiyle Erdoğan ile Berisha arasında kriz ya-
şanmıştır. Bu istisnai durum dışında Erdoğan döneminde Berisha ile Erdoğan’ın 
yakın işbirliği Türkiye ile Arnavutluk’u birbirine daha fazla yakınlaştırmıştır.

LULZIM BASHA 
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Tiran Belediye 
Başkanı Lulzim Basha, 12 Haziran 1974 yılında 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da doğmuştur. İl-
kokul ve lise eğitimini memleketinde tamamla-
mıştır. Daha sonra Utrecht Üniversitesi Avrupa 
Hukuku ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 
mezun olmuştur. 1998’de lisans eğitimini tamam-
ladıktan sonra BM’nin kurduğu Lahey’deki Yu-

182. “Berisha kundër bashkimit Shqipëri-Kosovë. Aleanca Kuq e Zi: Këtë nuk e vendos kryeministri”, Tema, 16 
Aralık 2011. 
183. Emekli Büyükelçi Shaban Murati ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
184. “Deklaratat nacionaliste të Berishës, Veliaj: Strategji elektorale”, Ora News, 01 Aralık 2012. 
185. “Kosova, Top Channel dhe Sali Berisha”, Telegrafi, 12 Ocak 2012. 
186. “Me kë duhet krahasuar Lulzim Basha?”, Panorama, 24 Şubat 2014. 
187. Blendi Fevziu, “Turqia premton 1 miliard $ investime në Shqipëri”, Albeu, 05 Nisan 2012. 
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goslavya Savaş Suçları Mahkemesi’nde üye olarak çalışmıştır. Bu sırada Sırpların 
Arnavutlarla çatıştığı Kosova’da işlenen savaş suçlarını incelemiştir.

Savaştan sonra BM’nin Kosova Misyonu’nda danışman olarak çalışan Lul-
zim Basha, 2001’de UNMIK Adalet Direktörü’nün danışmanlığını yapmıştır. UN-
MIK’te çalıştığı yıllarda Basha, aynı kurumda çalışan Sali Berisha’nın kızı Argita 
Malltezi ile tanışmış ve onun aracılığıyla Demokratlar ile irtibat kurmuştur. Bas-
ha, bu olaydan sonra Arnavutluk siyasetine hızlı bir giriş yapmış ve kısa süre içe-
risinde ülkenin en önemli siyasetçilerinden biri olmayı başarmıştır. 

Basha, 2005’te Arnavutluk’ta yapılan genel seçimlerden önce ülkesine dön-
müş ve PD’ye katılarak partisinin seçim kampanyasını yürüten kadronun başında 
yer almıştır. Bu kampanya esnasında Basha PD’nin siyasi oryantasyon kurulunun 
başında bulunurken, kampanya sırasında partinin sözcülüğünü yaparak iyi bir 
çıkış yakalamıştır. Basha, bu kampanya esnasında yolsuzluklarla mücadele konu-
sunda partinin vurgusunu artırmayı başarmış ve kampanyanın merkezine bu he-
defi koyarak, seçim sonuçlarında elde edilen başarıya önemli derecede katkı sağ-
lamıştır. Bu seçimde Basha milletvekili seçilerek bir anlamda Berisha tarafından 
ödüllendirilmiştir. Ancak Berisha bununla da yetinmeyip güvendiği bir isim olan 
Basha’ya Ulaşım ve Telekomünikasyon Bakanlığı görevini de vermiştir. O süreçte 
Arnavutluk’ta birçok yol projesi yapılırken, Basha’nın Ulaşım ve Telekomünikas-
yon Bakanlığı’nın önemi artmıştır.

Basha’nın bakanlık yaptığı sürede Kukes’ı Prizren’e bağlayan Kosova-Ar-
navutluk otoyolu yapımında birçok iddia ortaya atılmıştır. İddialar en sonunda 
Basha’nın yolsuzluklara karıştığı ve otoyol ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ge-
rekçesiyle dava açılmasına neden olmuştur. 2007’de Arnavutluk Başsavcısı, Bas-
ha’ya dair bu iddialar sebebiyle soruşturma açılmasına karar vermiş ve bu durum 
Berisha’nın kabinede revizyona gitmesine neden olmuştur. Bu vesileyle Basha, 
Berisha tarafından Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görev deği-
şikliğinin Basha’nın yıpranmasını engellemek maksadıyla yapıldığı iddialarına 
rağmen Dışişleri Bakanlığı dönemi genç siyasetçi için iyi bir deneyim olmuştur. 
Bakanlık koltuğuna oturur oturmaz AB’ye entegrasyon perspektifi konusunda 
çalışacaklarını belirten Basha, özellikle NATO üyeliğinin gerçekleşmesi konu-
sunda somut adımlar atacaklarını ve diplomatik faaliyetlerine bu yönde ağırlık 
vereceğini ifade etmiştir.188 2007’de NATO ile müzakerelerin yoğunluğunu artır-

188. “Prezantim nga Ministri i Punëve të Jashtme, z. Lulzim BASHA. “Diplomacia shqiptare para përgjegjësive 
të reja”, Arkiva Mediatike, 01 Kasım 2007. 
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ması ile birlikte Basha’nın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Arnavutluk 2009’da 
NATO üyesi olmuştur.189

2009 yılında PD’nin seçimleri kazanarak yeniden iktidar olması ile birlik-
te Basha İçişleri Bakanı olarak kabinedeki yerini almıştır. Bu dönem Basha’nın 
isminin daha fazla ön plana çıktığı dönemdir. Tiran’da yapılan hükümet karşıtı 
protestolarda, Basha İçişleri Bakanı olmasına rağmen 2011 yerel seçimlerinde Ti-
ran Belediye Başkanlığı’na aday olacağı konuşulmaya başlamıştır. Kanlı olayların 
yaşanmasına neden olan ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan protesto gösterileri 
esnasında yeniden gerginleşen Demokratlar ile Sosyalistlerin yüksek siyasi reka-
beti sebebiyle, o dönem Tiran’ı yöneten Edi Rama’ya karşı demokratların güçlü 
bir aday göstermesini sağlamıştır. Lulzim Basha bu koşullarda Demokratların en 
güçlü adayı olarak 2011’de Tiran Belediye Başkanı adayı olmuştur. 

Tansiyonun yüksek olduğu belediye seçimlerinde Edi Rama ile yarışan Bas-
ha, çetin bir seçim mücadelesi yaşamıştır. Bir anlamda Arnavutluk’un mikro siya-
si haritasını temsil eden Tiran’da bu iki aday arasındaki rekabet ve birbirine yakın 
oy oranı, ülkedeki çift kutuplu siyaseti hatırlatmaktadır. 2011’de Edi Rama’nın 
karşısına çıkan Basha sadece yüzde 0,04 oy farkı ile seçimi kazanıp belediye baş-
kanı olmuştur.190 Edi Rama günlerce bu sonuçları kabul etmeyip seçimde hile ya-
pıldığını iddia etse de, seçim kurulu bu sonucu kabul etmiş ve Basha’nın belediye 
başkanlığını onaylamıştır.

Sosyalistlerle olan rekabetin dışında 2011’de Basha’nın belediye başkanı 
adaylığı aynı zamanda PD’nin içinde dengelerin değişmesine neden olmuştur. Bu 
seçimlerden önce Basha bakanlıktan istifa etmiş ve büyük bir siyasi risk almıştır. 
Ancak Tiran Belediyesi Başkanlığı’nı kazandıktan sonra PD’de Berisha’dan sonra 
en güçlü figür olmayı başarmıştır. 2013’te PD’nin Sosyalistler karşısında yaşadı-
ğı hezimetin ardından Temmuz 2013’te yapılan kongrede Basha partinin başına 
geçmiş ve bu olay PD’de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Ana muhalefette 
olan bir partinin başına geçen Basha’nın parti içinde Berisha’nın etkisini kırma-
sı beklenmiştir. Ancak hem partide hem de seçmen tabanında ciddi bir karşılığı 
olan Berisha’nın parti başkanlığını bırakmasına rağmen halen partide güçlü bir 
karakter olmayı sürdürmesi Basha için bir handikap olarak değerlendirilmekte-

189. “Tirane – Shqiperia anetare ne NATO ne samitin e Strasburgut”, Radio NRG, 06 Mart 2009. 
190. Bu seçimde demokratların adayı Basha yüzde 49,74 oy alırken, sosyalistlerin adayı Edi Rama yüzde 49,70 oy 
almıştır. Bkz. Arnavutluk Yüksek Seçim Kurulu resmi sitesi. http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-ven-
dore/2011/HTML_31.10/buletini_prova261211.htm 
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dir.191 Bu açıdan Basha’nın ilk etapta partideki etkisini konsolide etmekte zorlan-
dığı ve partinin tepesinde çift başlılık görülmektedir.192 Oysa uzun yıllar iktidarda 
olması ve aynı lider tarafından yönetilmesi sebebiyle yıpranan partiye taze kan 
ve değişimin ana karakteri olarak görülen Basha’nın, kolayca partinin tartışılmaz 
lideri olması beklenmiştir. Berisha ise henüz Basha’nın tam anlamıyla önünü aç-
maya ve partideki gücünü Basha’ya teslim etmeye hazır olmadığı görülmektedir. 

Lulzim Basha halen Tiran Belediye Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

ILIR META
Arnavutluk Meclis Başkanı ve Sosyalist Enteg-
rasyon Hareketi Genel Başkanı LSI’nin Başka-
nı İlir Meta, 24 Mart 1969 Arnavutluk-Skrapar 
bölgesinde doğmuştur. Tiran Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olmuştur. 
Yüksek lisans eğitimini ise iktisat bölümünde ta-
mamlamıştır. Daha sonra Tiran Üniversitesi’nde 
görev yapan Meta, Harvard ve Berlin Üniversitesi 
gibi tanınmış üniversitelerde de öğretim görevlisi 
olarak yer almıştır.

1990’lı yılların başında aktif siyasete katılan Meta, Arnavutluk Parlamen-
tosu’nda milletvekilliği yapmış, Meclis Komisyonu Üyesi olarak da yer almıştır. 
1993-2003 yıllarında Sosyalist Parti (PS) Kurul Üyesi olarak görev yapmış ve 
1993-1996 yılları arasında partinin Dış İlişkiler Sekreteri olarak çalışmıştır. İlir 
Meta, 1996 -1997 yılları arasında Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komis-
yonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1997-1998 yılında PS’nin Tiran 
İl Başkanlığını yürüten Meta, aynı zamanda AB Entegrasyonu Devlet Sekreterliği 
görevini üstlenmiştir. 1998-1999 senesinde Başbakan Yardımcılığı ve Entegrasyon 
Bakanı olarak görev yapmıştır. 1999-2002 yılları arasında PS hükümetinde Başba-
kan seçilmiştir. Meta’nın başbakanlığı döneminde “AB ile İstikrar ve İşbirliği An-
laşması” imzalanmış ve özellikle AB konusunda birçok reforma imza atılmıştır. 
İlir Meta, 2002-2003 yılında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev 
yapmıştır. Sonrasında ise Uluslararası Balkan Komisyonu Üyesi olarak çalışmala-
rını sürdürmüştür.193 

191. Demokrat Parti’nin eski Genel Başkan Danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Edith Harxhi ile mü-
lakat, Tiran, Eylül 2013.
192. Skender Minxhozi, “Opozita dhe dualizmi Basha-Berisha”, Revista Java, 15 Nisan 2014. 
193. Albanian Council on Foreign Relations resmi sitesi. http://www.acfr.al/?q=node/19 
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İlir Meta, Eylül 2004’te PS’den ayrılarak, LSI’yi (Sosyalist Entegrasyon Hare-
keti) kurarak siyasi hayatına farklı bir partide devam etme kararı almış ve bu hare-
ketin başkanlığını yürütmüştür. Bu partiyi kurduktan sonra, Arnavutluk’ta hükü-
metlerin kurulmasında belirleyici rol oynayan bir aktör konumuna yükselmiştir. 
2005’teki seçimlerde bekleneni alamasa da, 2007’deki belediye seçimlerinde Edi 
Rama’nın başkan seçilmesine yardım eden Meta, Sosyalistler ile Demokratlar 
arasındaki rekabette kazananı belirleyen konumuna gelmiştir. Sosyalist kökenli 
olarak 2009’da Demokratlar ile işbirliği yapmayı tercih eden Meta, demokratların 
iktidar olmasını sağlamıştır. 

Meta ve partisinin bu belirleyici rolü şüphesiz ona partisinin oy oranından 
çok daha büyük bir siyasi güç sağlamaktadır. Zira 2013’teki seçimlerden önce ye-
niden Sosyalistlere yaklaşıp koalisyon yapan Meta, bu sefer Sosyalistlerin demok-
ratları mağlup edip iktidar olmasına katkı sağlamıştır. Meta, bu seçimleri PS-LSI 
koalisyonunun kazanmasının ardından meclis başkanlığı koltuğunu almış ve bu-
nun dışında beş bakanlık koltuğu elde etmiştir. 2013’teki genel seçimde LSI’nin 
milletvekili sayısı dörde katlanmış ve 2009’da 4 milletvekili çıkaran parti 2013’te 
16 milletvekili çıkarmayı başarmıştır. 

Meta, 2011 yılında eski bakan Petrit Prifti ile yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 
Yüksek Mahkeme Komisyonu’na sevk edilmiştir. Bu olay Arnavut medyasında ol-
dukça yankı uyandırmıştır. Halen Arnavutluk Meclis Başkanı olarak görev yapan 
Meta’nın, özellikle genç seçmen nazarında hatırı sayılır bir popülerliği bulunmak-
tadır. Bunun temel nedenlerinden biri ise gençlere yönelik istihdam imkânlarına 
verdiği önemdir. Halk tarafından merkez-sol ve sosyalist politikalarıyla tanınan 
Meta, pragmatist ve realist bir siyasetçi olarak da tanınmaktadır. Ancak sol kö-
kenli Meta’nın en fazla oluşturmak istediği imaj kendisi ve partisinin AB yanlısı 
imajıdır. Meta, seçimde elde ettiği oy oranından ziyade çoğu zaman Arnavutluk’ta 
en güçlü siyasi aktör olarak da değerlendirilmektedir.194

Bunun yanı sıra, İlir Meta’nın Sosyalist Parti’nin de dönüşmesini ve yenileş-
mesini tetikleyen siyasi aktör olduğu konusunda yorumlar yapılmaktadır. Zira 
Sosyalist Parti’den ayrıldığında LSI’yi kurarak iyi bir alternatif oluşturan Meta, 
Sosyalist Parti’nin Sosyalist tabandaki tekelliğini kırmıştır. Bu durum PS’yi doğ-
rudan etkilemiş ve Meta’nın oluşturduğu değişim rüzgârına ayak uydurmak du-
rumunda kalmıştır. Meta; Demokratlar ve Sosyalistler kadar geniş bir seçmen kit-
lesine hitap etmese de, Arnavutluk siyasetinin en etkili üç-dört aktöründen biri 

194. Fatos Lubanja, “Ilir Meta si shtyllë e sistemit”, Panorama, 29 Mart 2014. 
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olduğu su götürmez bir gerçektir.195 Meta’nın bu konumunun, 24 yıldır devam 
eden çift kutuplu Arnavutluk siyasetini dengelediği yorumları da yapılmaktadır.196

NIKO PELESHI
Başbakan Yardımcısı Niko Peleshi, 11 Kasım 
1970’te Arnavutluk’un Korca şehrinde dünyaya 
gelmiştir. 1989’da lise eğitimini Korça’da tamam-
lamıştır. Lisans öğrenimini Tiran Politeknik Üni-
versitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 
yüksek derece ile tamamlamıştır.

Peleshi, Korca bölgesinde özel şirketlerde 
değişik faaliyetlerde bulunmuştur. 2001-2004 yıl-
ları arasında Korça’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
başında bulunmuştur. Peleshi’nin siyasi kariyeri ise Ekim 2004 yılında başlamıştır. 
Sosyalist Parti ile siyasete atılan Peleshi, solcu bir arka plana sahiptir. 2005 yılında 
Sosyalist Parti’nin Korça il başkanlığını yürütmüştür. Bunun yanı sıra 2007 Yerel 
Seçimlerinde Korça Belediyesi Başkanı olan Peleshi, 2011 Yerel Seçimlerinde ikinci 
kez başkan seçilmiştir. 2012 yılından itibaren Sosyalist Partisi’nin genel kurul üye-
sidir. Ayrıca 2013 yılında da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongre 
üyesi olmuştur. Edi Rama hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görevini sür-
dürmektedir.197 Edi Rama’nın genç isimlerin yoğun olduğu Bakanlar Kurulu’nda Pe-
leshi de yeni siyasi yüzlerden biridir. Korça’da Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 
başarılı bir performans sergiledikten sonra Başbakan Edi Rama tarafından kabineye 
alınmıştır. Peleshi İngilizce, Almanca ve Yunanca bilmektedir. 

DITMIR BUSHATI 
Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, 24 Mart 1977 
yılında İşkodra ilinde dünyaya gelmiştir. Bushati, 
1999 yılında Tiran Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’ni bitirmiştir. 2001 yılında ise Hollanda Leide-
in Üniversitesi’nde Uluslararası Kamu Hukuku 
Bölümü’nde yüksek lisansını yapmıştır. 2003’te 
Uluslararası Kamu Hukuku, TMC Asser Ensti-

195. ““Ora e Debatit”,diskutohet profili politik i kryetarit të LSI-së Ilir Meta”, Ora News, 12 Aralık 2008. 
196. “Përse Ilir Meta i duhet politikës (Reis Çiço)”, İkub.al, 26 Eylül 2013. 
197. Arnavutluk Başbakanlık resmi sitesi. http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat/peleshi-niko 
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tüsü’nde araştırmacı olarak görevde bulunmuştur. Yunanistan-Atina’ya Avrupa 
sorunları alanında araştırmacı olarak giden Bushati, dünyaca ünlü enstitülerde de 
araştırmacı olarak yer almıştır.

Aktif siyasete dâhil olmadan önce sivil toplum alanında aktivist olarak yer 
alan Bushati, Arnavutluk’ta bulunan Avrupa Hareketi’nin (EMA) başkanlığını yü-
rütmüştür. Daha sonra Başbakan Yardımcısı’nın danışmanı olarak görev yapmış-
tır. Bir dönem AB Entegrasyon Bakanlığı’nda da çalışan Bushati, AB ile yürütülen 
İstikrar ve Ortaklık müzakere ekibine dâhil olmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği, US 
AID, Friedrich Ebert Vakfı gibi değişik vakıf ve uluslararası kurumların proje-
lerinde aktif bir şekilde yer almıştır. Bushati, Anayasa Mahkemesi’nde de danış-
manlık yapmıştır. Bunun yanısıra Lahey’de Yugoslavya için kurulan Uluslararası 
Savaş Suçları Mahkemesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Ditmir Bushati 2007’de Freedom House’da analist olarak görev yaparken, 
European Society of International Law’da (ESIL) raportör olarak çalışmıştır. 2006-
2008 yılları arasında Open Society Vakfı’nda Arnavutluk Ulusal Koordinatörü 
olarak tayin edilen Bushati, Arnavutluk’un AB entegrasyonu sürecinde ilerleme-
sini takip etmiştir.198 2011-2013 yılları arasında Arnavutluk Parlamentosu AB En-
tegrasyon Komisyonu Başkanlığı’nı yürütmüştür. 

Ditmir Bushati, 2013 seçimlerinden sonra Edi Rama’nın en güvendiği isim-
lerden biri olarak199 kabinede Dışişleri Bakanı olarak yer almıştır. Bushati çoğu 
zaman Komünist rejim ile olan bağı sebebiyle eleştirilmektedir. Bushati’nin baba-
sının Arnavutluk Komünist Partisi Sekreteri olarak görev yapmış olması bu eleş-
tirilerin asıl nedenidir. 200

Ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Bushati’nin Türk yetkililer ile yoğun ilişkileri 
vardır. Türkiye’nin son yıllarda Balkanlarda artan etkisi sebebiyle Ankara’nın böl-
gede yeni bir realite olduğunu ve Balkanlarda çok önemli bir role sahip olduğunu 
belirtmiştir. 201 Bushati özellikle Türkiye’nin Arnavutluk’ta yaptığı yatırımlar sebe-
biyle kendi ülkeleri için de önemli olduğunu ifade ederken, Edi Rama gibi kendisi 
de Türkiye’yi stratejik partner olarak görmektedir.202 Bushati İngilizce, İtalyanca 
ve Fransızca bilmektedir. 

198. Arnavutluk Başbakanlık resmi sitesi. http://www.kryeministria.al/en/government/prime-minister-cabinet/
bushati-ditmir 
199. “10 deputetet me te besuar te Edi Rames”, Tirana Observer, 18 Nëntor 2009. 
200. Erind Koci, “Diplomaci-me-njolla-gjaku-si-vriste njerëz të pafajshëm babai i ministrit të jashtëm”, Ekspres, 
02 Ağustos 2013. 
201. Laura Konda, “Bushati: Anëtarësimi në BE, prioritet i politikës së jashtme”, Zëri i Amerikës, 23 Eylül 2013. 
202. “Bushati viziton Turqinë”, Shqip, 18 Nisan 2014. 
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SAIMIR TAHIRI 
İçişleri Bakanı Saimir Tahiri 1979 yılında Tiran’da 
doğmuştur. Tiran Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nde lisans eğitimini yapan Tahiri, yüksek lisans 
eğitimini ise Tiran Üniversitesi Kamu Hukuku 
Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen aynı üniversi-
tede doktora çalışmalarına devam etmektedir. 

2009 yılında, Arnavutluk Sosyalist Partisi’n-
den 18. dönem Tiran milletvekili seçilerek parla-
mentoya girmiştir. Bu dönemde PS’nin Parlamen-
to Meclis Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılı itibarıyla, 
PS’nin Tiran il başkanlığını yapmıştır. Tahiri 2009-2013 yılları arasında hukuk so-
runları, kamu yönetimi ve insan hakları komisyonları üyeliğinde bulunmuştur. 203

2013’te Edi Rama tarafından İçişleri Bakanı olarak tayin edildiğinde en fazla 
tartışılan bakanlardan olmuştur. Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan yolsuz-
lukla mücadelede kritik bir role sahip bu bakanlık, Rama’nın en fazla önemsediği 
bakanlıkların başında gelmektedir. Tahiri, göreve gelir gelmez yolsuzlukla mücadele 
konusunda ciddi adımlar atmış ve reform sürecini başlatmıştır. İlk etapta bakan-
lık bünyesinde bir tasfiye sürecine giren Tahiri, polislerin rütbelerinde değişiklikler 
yapmış,204 polis ücretlerinde değişikliğe gitmiş205 ve Cumhuriyet Muhafız Alayını 
dağıtmıştır.206 Tahiri, bakanlığın daha önce kurumsal ve profesyonel olmaktan çok 
siyasi davrandığını öne sürerek bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını belirt-
miştir. Tahiri, Arnavutluk’un güneyinde bulunan Lazarat köyünde esrar yetiştiril-
diği gerekçesiyle polisin yapmakta zorlandığı operasyonu başarılı bir şekilde yö-
netmekle de gündeme gelmiştir. 207 Bakanlık yaptığı süre değerlendirildiğinde Edi 
Rama’nın en başarılı bakanlarından biri olarak görülen Tahiri, bir anlamda Rama 
hükümetinin kaderini tayin edecek bir konumdadır.208 Tahiri, Türkiye ile özellikle 
yolsuzlukla mücadele konusunda işbirliğinin önemini vurgularken, bu hususta Tür-
kiye’nin desteğini ve tecrübe aktarımını önemsemektedir. Tahiri İngilizce ve İtal-
yanca bilmektedir. 

203. Arnavutluk Başbakanlık resmi sitesi. http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat/tahiri-saimir 
204. “Shkrihet Garda e Republikës”, Top Channel, 27 Eylül 2013. 
205. “Pagat e reja të policisë ne panorama tabela me rritjen sipas gradave për 8367 veta”, Panorama, 08 Ocak 2014. 
206. “Shkrihet Garda e Republikës”, Top Channel, 27 Eylül 2013. 
207. “Policia hyn në Lazarat, beteja mes mitralozave dhe zogjve”, Express, 16 Qershor 2014. 
208. “Sondazhi në BalkanWeb: Tahiri e Panariti, ministrat më të suksesshëm të qeverisë”, Balkanweb, 02 Haziran 
2014.; “Ministri më i suksesshëm tahiri kodheli e veliaj në krye”, Tirana Observer, 23 Ocak 2014. 
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KLAJDA GJOSHA 
AB Entegrasyon Bakanı Klajda Gjosha, 1983’te 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da doğmuştur. İn-
giltere’de Strode College’de lise eğitimini tamam-
lamıştır. 2005 yılında lisansını yine İngiltere’de 
Reading Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarara-
sı İlişkiler bölümünde tamamlayan Gjosha, aynı 
üniversitede yüksek lisans çalışmalarını Avrupa 
Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirmiştir. 

Gjosha, 2012’de Çalışma ve Sosyal Bakan 
Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2012 yılından itibaren Sosyalist Entegras-
yon Partisi’nin (Levizjes Socialiste per Integrim-LSI) Başkan Yardımcılığı görevini 
yürütmekte olan Gjosha, aynı zamanda LSI’nin Kadın Kolları Başkanı ve Parti 
Meclis Kurulu’nun üyesidir.209 

Gjosha, Arnavutluk’ta Tiran Belediyesi, Tiran İş İmkânları Bölge Müdürlüğü, 
Ulusal Turizm Ajansı gibi çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında faaliyetlerde 
bulunmuştur. Bunun yanında Brüksel Avrupa Parlamentosu, Doris Pack’in ofi-
sinde çalışmış, değişik medya ajanslarında görev yapmıştır.210 Arnavutluk’ta ba-
şarılı bir kadın yönetici olarak da bilinen Gjosha, ülkede kadınların siyasete ve 
yönetime daha fazla katılmasına öncülük etmektedir. Genç olmasına rağmen LSI 
Başkanı İlir Meta’nın güvenini kazanan Gjosha, 2013’te kurulan PS-LSI hüküme-
tinde AB Entegrasyon Bakanı olarak tayin edilmiştir.

Gjosha kendi parti lideri Meta’nın yanı sıra Edi Rama’nın da önemsediği bir 
bakan olmuştur. Zira yeni hükümetin AB üyelik süreci konusunda göstereceği 
performans ciddi bir şekilde takip edilirken, AB Bakanlığı ise entegrasyon ça-
lışmalarının dinamosu olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Birçok soruna 
rağmen 26 Haziran 2014’te Arnavutluk’un AB’den, bazı eksiklikleri gidermesi 
kaydıyla adaylık statüsü alması AB Entegrasyon Bakanı olarak Klajda Gjosha’nın 
hanesine yazılmıştır.211 Gjosha, İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilmektedir. 

209. “Ja CV-Të e 21 anëtarëve të qeverisë “Rama””, Tema, 01 Ağustos 2013. 
210. Arnavutluk Başbakanlık resmi sitesi. http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat/gjosha-klajda
211. Avrupa Komisyonu resmi sitesindeki http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-informa-
tion/albania/index_en.htm adrese bkz.



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

74

NASIP NAÇO
Adalet Bakanı Nasip Naço, 5 Nisan 1961’de Ar-
navutluk’un Berat bölgesinin, Srapar kasabasın-
da doğmuştur. 1988-1992 yılları arasında Tiran 
Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans 
eğitimini almıştır.

Naço, 1992-1994 yılları arasında Berat böl-
gesinde Savcı Vekili olarak görevde bulunmuş-
tur. 1994-1997 yıllarında ise başkent Tiran ve 
Berat’ta Avukatlar Odası’nda çalışmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İstihbarat 
Bölümü’nde görev almıştır. 1999-2000 yıllarında ise Başsavcılık’ta terör saldırıla-
rına karşı mücadele biriminde görev yapmıştır.

2002-2004 yılları arasında Savunma Bakanlığı’nda çalışan Naço, 2006-
2008’de Durrës bölgesinde Berat Başsavcısı olarak görevde bulunmuştur. Nasip 
Naço 2008’de LSI Partisi’nin Berat bölgesi sekreterliğini üstlenerek siyasete giriş 
yapmıştır. Solcu bir profile sahip Naço, AB entegrasyonunun güçlü savunucula-
rındandır. Mesleki alanda ABD, Polonya, İtalya, Danimarka, Almanya gibi ülke-
lerde uluslararası konferanslara, seminerlere, kurslara katılarak uluslararası tec-
rübe kazanmıştır.212 2009 yılında Arnavut Parlamentosu’na milletvekili seçilmiş, 
aynı zamanda Meclis Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.213 2009-2013 
yıllarında Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı olarak görev yapmıştır. Rama-Meta 
koalisyon hükümetinde ise Adalet Bakanı görevine getirilen Naço, AB entegras-
yonu için yürütülen reform sürecinin kilit aktörlerinden biri olmuştur. Özellikle 
yolsuzlukla mücadele konusunda yapılacak yargı reformları konusunda Naço’nun 
rolü önemlidir. Bu konuda inisiyatif başlatan Naço, yargıda yolsuzlukların engel-
lenmesinin altını çizmektedir.214

Kabinenin en tecrübeli bakanlarından biri olan Naço, LSI’de ağırlığı olan 
isimlerden biridir. 2013’te yapılan genel seçimlerden önce PS ile koalisyona sıcak 
bakmayan isimler arasında yer alan Naço, Meta’nın en güvendiği isimler arasında 
yer almaktadır.215 Yaptığı açıklamalarla çoğu zaman kamuoyunun dikkatini çeken 

212. Arnavutluk Başbakanlık resmi sitesi. http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat/naco-nasip
213. Nasip Naço’nun biyografisi hakkında bkz. http://www.unevotoj.org/zgjedhjet09/subindex.php?faqe=depu-
tetet/cv&id=008
214. Luljeta Progni, “Analiza e qeverisë, Naço: Sfida jonë lufta kundër korrupsionit në drejtësi”, Lajmepolitike, 
14 Temmuz 2014. 
215. “Nasip Naço: Koalicioni në zgjedhjet e ardhshme, LSI do të udhëhiqet nga alternativat dhe interesat e ven-
dit”, LSI, 09 Ocak 2013. 
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Naço, Meta’nın başbakan olması gerektiğini de savunmaktadır.216 Naço İngilizce 
ve İtalyanca bilmektedir. 

BAMIR MYRTEZA TOPI 
Yeni Demokratik Soluk (FRD) Genel Başkanı 
olan Bamir Myrteza Topi, 24 Nisan 1957’de Ti-
ran’da doğmuştur. 1987-1990 yılları arasında 
doktora çalışmalarını moleküler biyoloji alanın-
da İtalya’da tamamlamıştır. İtalya’dan döndükten 
sonra 1992 -1996 yılları arasında veterinerlik 
alanında çalışmalar yapmıştır. 

Akademik kariyeri boyunca değişik gazete 
ve dergilerde makaleleri yayımlanan Topi, 1995 yılında profesör unvanını kazan-
mıştır. Siyasi kariyeri ise 1990’lı yılların başında başlamıştır. Komünizmin çökme-
si ve demokrasi hareketlerinin başlaması ile beraber Topi aktif siyasete katılmıştır. 
1996 yılında Arnavutluk Parlamentosu’na milletvekili olarak seçilmiş ve aynı za-
manda 1997 yılına kadar Tarım ve Gıda Bakanı olarak görev yapmıştır. 

Topi, Arnavut Parlamentosu’na 3 kez milletvekili seçilmiş, 2 kez PD (Demok-
rat Partisi) Başkan Yardımcılığı ve Meclis Grubu’nun başkanlığını yürütmüştür. 
Topi siyasi kariyerinin zirvesine 2007’de ulaşmış ve 2007-2012 yılları arasında 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Cumhurbaşkanı geçmişine 
rağmen Arnavutluk’ta eski bir PD’li olarak bilinen Topi, karizmatikliği ve çalış-
kanlığıyla sağ cenahta alternatif bir lider profili çizmiştir. Ancak Sali Berisha ile 
giriştiği mücadelede beklediği etkiyi yaratamamıştır. PD’nin içinde Berisha’yı 
eleştiren ve karşı çıkabilen birkaç isimden biri olan Topi, Sali Berisha tarafından 
tasfiye edilmiş ve PD’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Topi, cumhurbaşkanlığı dö-
neminde de Berisha ile birkaç defa ters düşmüştür.

Topi, cumhurbaşkanlığı görevinin sona erdiği 2012 yılında Fryma e Re De-
mokratike (FRD) partisini kurarak partinin başkanı olmuştur.217 Ancak girdiği ilk 
seçimlerde umduğundan çok uzak bir sonuç alınca, ülkede sağın alternatifi olmak 
konusunda beklentilerini boşa çıkarmıştır. 

216. “Nasip Naço: Meta kryeministër? Ishte deklaratë në kohën dhe kontekstin e duhur”, Tema, 21 Mayıs 2013. 
217. Bamir Topi’nin biyografisi hakkında Shqiperia Online sitesindeki http://www.shqiperiaonline.tv/vi-
pat-shqiptar/bamir-topi-biografia/ adrese bkz.
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KRESHNIK SPAHIU 
Siyah Beyaz İttifakı (AKZ) Genel Başkanı Kresh-
nik Spahiu, 21 Nisan 1969 yılında Tiran’da dün-
yaya gelmiştir. Yüksek öğretimini 1991 yılında 
Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamla-
mıştır. Yükseköğretimini bitirdikten sonra Tiran 
yargı bölgesinde hâkim olarak göreve başlamıştır. 
Bir yıl sonra ise Tiran yargı bölgesi Başkan Yar-
dımcılığına getirilmiştir.

1993-1997 yılları arasında, Tiran Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
bulunmuştur. 1996 yılında Yüksek Seçim Kurulu (Komisioni Qendror i Zgjedh-
jeve) Sekreterliği görevini yapmıştır. 2000 yılında ise Tiran Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi seçilmiştir. 2001 yılında Vatandaşları Koruma Birimi’nde direktör-
lük yapan Spahiu, 2004 yılında yolsuzluğa karşı kurulan Arnavut Ulusal Uzlaşma 
Komisyonu (ACAC) Başkanı seçilmiştir. Daha sonra Uluslararası Şeffaflık Örgü-
tü’nün Arnavutluk temsilciliğini yapan Spaihu, bu pozisyondan 2007 yılında istifa 
etmiştir. 2007-2012 yılları arasında ise Yüksek Adalet Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevini üstlenmiştir.218 

10 Şubat 2012’de Yüksek Adalet Kurulu’ndan istifa eden Kreshnik Spahiu 
hakkında birçok iddia ortaya atılmıştır. Spahiu’nun henüz görevde olduğu 17 
Ocak 2012’de, faaliyetlerini araştırmak için bir soruşturma komisyonu kurulmuş-
tur. Komisyon, Arnavutluk Parlamentosu’na soruşturmanın sonuçlarını sunmuş 
ve Spahiu’nun oy çokluğuyla görevden alınmasına karar verilmiştir. Bu kararın 
siyasi olduğunu ifade eden Spahiu, üst düzey bürokratik görevlerden sonra siyasi 
arenada mücadele etmeye karar vermiştir.

Böylelikle 2012 yılında Siyah Beyaz İttifakı (Aleanca Kuq e Zi)219 ismini taşıyan 
bir siyasi hareketi kuran Spahiu, Arnavutluk siyaset sahnesine çıkmıştır. Milliyetçi 
ve eleştirel bir söylemle ortaya çıkan bu siyasi hareket, bölgedeki tüm Arnavutlara 
hitap etmeye çalışmaktadır. Spahiu’nun aslen Prizrenli olduğu iddia edilirken220 Ko-
sova ve diğer ülkelerdeki Arnavutlar ile yakın ilişki kurmaya çalıştığı görülmektedir. 
Siyah Beyaz İttifakı hareketi kurulduğunda özellikle medyada çok ses getirse de, 
2013 seçimlerinde Meclise girememiş ve Spahiu hayal kırıklığı yaşamıştır. 

218. “Kreshnik Spahiu”, Albeu, 24 Eylül 2012. 
219. AKR partinin resmi sitesi. http://www.aleancakuqezi.al/ 
220. Prishtina Press sitesindeki http://prishtinapress.info/kreshnik-spahiu-krenaria-e-kombit/ adrese bkz. 
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Milliyetçi ve vatansever bir siyasi profil çizen Spahiu, yaptığı sivri açıklama-
larla çoğu zaman gündem oluşturmaktadır. Ancak ülkedeki siyasi etkisi sınırlıdır. 
Bir dönem Gülen Cemaati’ne yakın olduğu konusunda iddialar ortaya atılmıştır. 
Ancak iki taraf da birbirini tanımadığını ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını 
belirterek tepki göstermiştir.221 Türk dostu olduğu iddia edilen Spahiu’nun, Tür-
kiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan’ın Kosova ziyareti esnasında yaptığı açık-
lamayı yorumlama şekli bu iddiaların doğru olmadığını göstermiştir. Kosova’da 
Erdoğan’ın iki ülke arasındaki samimiyeti belirtmek için kullandığı “Kosova-Tür-
kiye’dir, Türkiye Kosova’dır” cümlesini eleştiren Spahiu, “Türkiye ile Kosova sade-
ce komşudur” şeklinde karşılık vermiştir.222

VANGJEL DULE 
PBDNJ Genel Başkanı olan Vangjel Dule, 18 Şu-
bat 1968 yılında Gjirokaster ilinde dünyaya gel-
miştir. Lisans eğitimini Tiran Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ta-
mamlamıştır. 1991-1996 yılları arasında İngiliz-
ce ve Yunanca dillerinde tercümanlık yapmıştır. 
1998-2001 yılları arasında müfettiş olarak görev 
yapan Dule, siyasi kariyerine ise 1997’de Omoni-
an-Yunan Demokrat Etnik Azınlık Birliği’nin Başkan Yardımcılığı göreviyle başla-
mıştır. 1998-2002 yılları arasında ise Omonian’ın başkanlık görevini üstlenmiştir.

Şubat 2002’den itibaren, İnsan Hakları İçin Birlik Partisi (PBDNJ - Partia Bas-
hkimi per te Drejtat e Njeriut) başkanlığını sürdürmektedir. Dule ve partisi, Arna-
vutluk’taki Yunan azınlığın en önemli siyasi temsilcilerinden biridir. Partisinin ve 
kendisinin misyonu, ülkedeki Yunanların azınlık haklarının korunmasını sağla-
maktır. Liberal ancak azınlık temsilcisi olması hasebiyle milliyetçi olarak da bilinen 
Vangjel Dule, ülkedeki Yunan faktörünün çok güçlü olduğuna dair ilginç açıkla-
malar yapabilmektedir. Mesela ülkede her on Arnavut’tan birinin Yunan kökenli 
olduğunu iddia etmesi, milliyetçi Arnavutların tepkisine neden olmuştur. Dule’nin 
Arnavut karşıtı olduğu da iddia edilmektedir. Bazı açıklamalarında Dule Arna-
vutların hassas olduğu Yunanistan’daki Arnavut azınlık nüfusunun yoğun olduğu 

221. “Lidhjet turke të Aleancës Kuq e Zi, reagojnë z. Nuh Tokçelik e avokati i Fetullah Gylenit”, MAPO, 09 Mayıs 
2012. 
222. “Ak: Kosova është Shqipëri Greqia dhe Turqia janë komshi. Rama fyerje identitetit kombëtar”, Panorama, 
25 Ekim 2013. 
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Çameria’daki Arnavut faktörünü reddetmiştir.223 Bunun yanı sıra Yunanlılar tara-
fından soykırıma maruz kalan Çameria’daki Arnavutlar için Mecliste yapılan saygı 
duruşuna Dule’nin katılmayıp tepki göstermesi tartışmalara neden olmuştur.224

Vangjel Dule, birkaç defa Arnavut Meclisinde milletvekili olmaya hak kazan-
mış ve Yunan azınlığı parlamentoda temsil etmiştir. 2013’teki seçimlerde LSI-PS 
koalisyonuna dâhil olan Dule, partisini parlamentoda temsil etmeye hak kazan-
mış ve Meclis Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Dule aynı zamanda, Meclis Dış İliş-
kiler Komisyonu Üyesi’dir. 

SHPËTIM IDRIZI 
Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDIU) Ge-
nel Başkanı Shpetim Idrizi, 7 Temmuz 1967’de 
Tiran’da doğmuştur. 1987-1991 yılları arasında iş-
letme eğitimi almıştır. 1992-1994 yıllarında Ulu-
sal Özelleştirme Ajansında ( Agjencia Kombetare 
e Privatizimit) çalışmıştır. 1994-2002 yılları ara-
sında Mobil Special şirketinde yöneticilik yapmış 
ve 2002-2005 yılları arasında Maliye Bakanlığı’n-
da çeşitli görevlerde bulunmuştur. 

1990’daki öğrenci protestolarına iştirak eden İdrizi, 1991 yılında aktif siyasete 
ilk adımlarını atmıştır. Milliyetçi kimliğiyle bilinen Idrizi, 2011 senesinde yakın 
arkadaşlarıyla beraber Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi’ni (Partia Drejtesi, 
Integrim dhe Unitet) kurmuştur. Parti, Çameria soykırımının Uluslararası Ceza 
Mahkemesinde kabul görmesi ve aynı zamanda diasporada yaşayan Arnavutları 
temsil etmeyi ilke edinmiştir. Balkan bölgesinde yaşayan Arnavutların sorunla-
rını gündeme getirmeyi ve bu konularda da çalışmalar yapmayı hedeflemesine 
rağmen parti ve Idrizi, Çameria sorunu ile daha fazla ilgilenmiştir. Shpetim Idrizi, 
bu nedenle Çameria problemini dünyaya duyurmak için çeşitli konferanslar ve 
uluslararası toplantılara katılmıştır.225 Bunun yanı sıra Çameria problemini Arna-
vutluk parlamentosuna da taşıyan Idrizi, bu konuyla alakalı bir kararın çıkmasını 
sağlamış ve ülkede Çameria meselesinin bir nevi en önemli siyasi figürü hali-

223. “Vangjel Dule: Nuk ka kauzë çame! Historia nuk ribëhet, nuk negociohet dhe nuk parashkruhet”, Tema, 15 
Aralık 2012. 
224. “Debate në Kuvend, Tahiri dhe Dule, replika për Çamërinë”, Balkanweb, 24 Haziran 2010. 
225. Arnavutluk Parlamentosu resmi sitesi. http://www.parlament.al/web/IDRIZI_Shpetim_10747_1.php 
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ne gelmiştir.226 Bu nedenle, Idrizi Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan ve Arnavut 
nüfusunun yoğun olduğu Çameria bölgesinde popüler bir karakterdir. Çameria 
meselesinin çözümü konusunda Türkiye’den de destek isteyen Idrizi, 2013 yılında 
dönemin AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile görüşerek bu konuya destek talep etmiştir.227

FATMIR MEDIU 
Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Fatmir Mediu, 
21 Ocak 1967 yılında Durrës’te doğmuştur. Li-
sans eğitimini Tiran Üniversitesi Jeoloji Maden-
cilik Fakültesi Petrol Mühendisliği bölümünde 
bitirmiş, 1990-1991 yılları arasında ise Petrol mü-
hendisi olarak özel bir şirkette çalışmıştır. 1991 
yılında Cumhuriyet Partisi’nde (Partia Republi-
kane-PR) aktif görevlerde yer almaya başlamıştır. 

1992 yılında PR Başkan Yardımcısı olan Me-
diu, 1997 yılından itibaren ise PR’nin başkanlığını sürdürmektedir. 2001-2005 yılla-
rı arasında PR Meclis Grubu Başkanlığı ve aynı zamanda da dış ilişkiler komisyonu 
üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 5. ve 8. dönem Korça milletvekili olan Mediu, 
2005-2008 yılları arasında Savunma Bakanı, 2009-2013 yılları arasında ise Çevre 
Bakanı olarak görev yapmıştır. 

Başkanlığını sürdürmekte olduğu PR, komünist–sosyalist sisteminin çök-
mesi ile birlikte kurulmuş bir partidir. Demokrasiyi savunan parti, ülkedeki 
komünist etkisine karşı mücadeleyi ilke edinmiştir. Muhafazakâr ve sağcı bir 
siyasetçi olarak bilinen Mediu, Arnavutluk’taki çoğu siyasetçi gibi Avrupa ile 
bütünleşmeyi savunmaktadır.228 

Fatmir Mediu, 2008’de Tiran yakınlarında bulunan Gerdec’te bir silah fabri-
kasında yaşanan patlama sonucu 26 kişinin öldüğü felaket sebebiyle ciddi eleşti-
riler almıştır. O dönemde Savunma Bakanı olan Mediu, doğrudan bu felaketten 
sorumlu olmakla suçlanmıştır. Bu konuda soruşturma da geçiren Mediu, herhan-
gi bir ceza almamıştır.229 

226. “Rezoluta për Çështjen Çame botohet në Fletoren Zyrtare”, İdea, 12 Eylül 2013. 
227. “Idrizi vizitë në Turqi”, Albeu, 21 Aralık 2013. 
228. Arnavutluk Parlamentosu resmi sitesi. http://www.parlament.al/web/MEDIU_Fatmir_10754_1.php 
229. “Fatmir Mediu, në gjyq me fëmijën e gjymtuar nga tragjedia e Gërdecit”, Shqip, 06 Kasım 2012. 
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PANDELI MAJKO 
Eski Başbakan ve PS Üyesi olan Pandeli Majko, 15 
Kasım 1967’de Tiran’da doğmuştur. Yüksek öğre-
nimini Tiran Üniversitesi Mekanik Mühendisliği 
Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde bitirmiştir. 1992 
yılından 1995 yılına kadar FRESSH’in (PS’nin 
Avrupa-Sosyalist Gençlik Kolları Derneği) baş-
kanlığını yapmıştır. 1996-1997 yılında ise PSSH 
(Arnavutluk Sosyalist Partisi)’nin kamu yönetimi 
bölümünde sekreter olarak çalışmıştır. 

1992-1996 yılları arasında Arnavutluk Parlamentosu’nda milletvekili olarak 
yer alan Majko, 1992 yılından itibaren hukuk sorunları, kamu yönetimi ve insan 
hakları komisyon üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. 1997’de Arnavutluk Anayasa-
sı’nı yazan komisyonda üye olarak bulunmuş, aynı yıl AGİT Arnavut Delegasyonu 
Başkanlığı görevinde bulunmuştur.230 1998’de ve 2002’de Arnavutluk Başbakanı 
olarak görev yapmıştır. 2002-2005 arasında Arnavutluk Savunma Bakanı olarak 
görev yapan Majko, Sosyalist Parti Genel Sekreterliği de yapmıştır. Bu dönemde  
Sosyalist Parti’nin kilit figürlerinden biri olmuştur. 

4-8. dönem milletvekili olan Majko’nun, kısa dönem de olsa Arnavutluk Baş-
bakanı olması, onun PS’nin başına geçeceği iddialarına neden olsa da, Fatos Nano 
ve Edi Rama gibi iki güçlü karakter buna fırsat vermemiştir. Sosyalist bir karak-
tere sahip Majko Avrupa yanlısıdır. Son dönemlerde diasporadaki Arnavutlara 
destek ve yön vermeye çalışması ile gündeme gelmektedir. 2013 yılında yaptığı bir 
açıklamada, kendisinin Alman kökenli olduğunu söylemesi, Arnavut medyasında 
yankı uyandırmıştır. 2013 seçimlerinde PS’nin listesinden milletvekili seçilmiştir.

Başbakan olduğu dönemde Kosova Savaşı ortaya çıkmıştır. O dönemde iç 
savaşın eşiğinde olan Arnavutluk zor günler geçirmiş ve Majko, dönemin baş-
bakanı olarak iç sorunlara rağmen Kosova’daki meseleye duyarsız kalmamıştır. 
Bu dönemde Makedonya’nın Kosovalılara sınır kapısını açması konusunda baskı 
yapan Majko, yoğun diplomatik etkinliğine rağmen bölgesel dengeleri gözetmeyi 
ihmal etmemiştir.231 Ancak kötü koşullarda olmasına rağmen Kosova’ya verdiği 
destek sebebiyle günümüzde Kosovalılar tarafından en sevilen liderlerden biridir. 
Majko’nun da Kosova’ya özel ilgisi olduğu ifade edilirken, kendisinin Kosova Baş-
bakanı Haşim Thaçi’den Kosova vatandaşlığı talep ettiği iddia edilmiştir.232 

230. PS partinin resmi sitesi. http://www.ps.al/author/pandeli-majko/
231. “Majko: “Lufta ime” për Kosovën”, Shqip, 17 Nisan 2014. 
232. “Majko në Prishtinë: I kërkon Thaçit të marrë nënshtetësinë e Kosovës”, Tema, 03 Mayıs 2013. 
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Bunun yanı sıra Majko, Edi Rama’nın Sosyalist Parti içinde halen tasfiye et-
mek istediği eski ve etkili isimlerden biridir. 2013’teki seçim galibiyetinin ardın-
dan Edi Rama doğal olarak Majko’ya kabinede yer vermemiştir. Ancak bu eleştiri 
konusu olmuştur. Majko kabineye alınmayışını kendi tercihi olarak yorumlasa 
da,233 Rama’nın Parti’deki eski kadroa sıcak bakmadığı bilinmektedir. 

233. “Majko: Nuk e lë mandatin e deputetit për t’u bërë ministër”, Tema, 27 Mart 2013. 
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DİNİ YAPI VE KURUMLAR

Etnik olarak homojen bir yapıya sahip olan Arnavutluk, dini olarak ise çok din-
li bir ülkedir. 2011’de yapılan nüfus sayımına göre Arnavutluk nüfusunun yüz-
de 56’sı Müslüman, yüzde 2.09’u Bektaşi, yüzde 10.03’ü Katolik ve yüzde 6.75’i 
Ortodoks’tur.234 Bektaşiler de Müslüman nüfusa dahil edilirse, bu üç dini grup 
Arnavutluk’un en büyük dini topluluklarını oluşturmaktadır. Bu dini farklılıkla-
ra rağmen, Arnavutluk’ta en azından kurumsal düzeyde ciddi dini çatışmaların 
olmadığı görülmektedir. Arnavutluk’taki dini çeşitlilik ise tarihsel ve kültürel bir 
hüviyete sahiptir. Katolik Roma ile Ortodoksluğun merkezi İstanbul arasında ka-
lan Arnavutlar, İslamiyet’ten önce Hıristiyanlık ile tanışmıştır. Buna göre Hristi-
yanlık’taki büyük bölünmeden nasibini alan Arnavutluk, daha sonra Osmanlı ile 
birlikte 15. yüzyıldan itibaren İslamiyet ile tanışmaya başlamıştır. Bu süreçte hem 
Katolik hem Ortodoks Arnavutların sosyo-ekonomik nedenler veyahut Ortodoks 
Yunan ve Sırplara karşı kendi varlıklarını sürdürebilmek için İslamiyeti tercih et-
tiği ifade edilmektedir.235 Ancak Arnavutluk’un içindeki bu dinsel farklılıklar bir 
kültürel bölünmeye neden olmamıştır. Zira Arnavutlarda dinsel dayanışmadan 
ziyade, ırk ve dilsel birliğe olan bağlılık daha yoğun olmuştur. 20. yüzyılın başla-
rından itibaren “Arnavutların dini Arnavut olmaktır” sloganının yaygınlık kazan-

234. Censusii Popullsisë dhe Banesave, s. 71.
235. Ferit Duka, XV.-XVIII. Yüzyıllarda Arnavut Nüfusunun İslamlaşması Sürecinin Gidişatı Üzerine Gözlemler, 
XI. Türk Tarih Kongresi, 1990, c. IV, s.1693.
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maya başlamasıyla, farklı din ve mezheplere mensup Arnavutların milliyetçilik 
çatısı altında birleşmesi hedeflenmiştir. Bu düşüncenin günümüzdeki Arnavut 
entelektüel ve siyasi elitlerin çoğunda yaygın olması sebebiyle dini topluluklar ön 
plana çıkamamaktadır. 

Aslında devletin din ile ilişkisi inişli çıkışlı bir seyir izlese de, Arnavutluk ba-
ğımsızlığının ilk yıllarında ülkedeki İslam’ın varlığı diğer dinlere nazaran daha 
büyük bir tehdit olarak görülmüştür. 1920’li yıllarda Arnavutluk’ta güçlü bir sekü-
lerlik anlayışı benimsendikten sonra Arnavutçuluk toplumun ve devletin yegane 
ideolojisi olarak görülmeye başlamıştır. Bu durum, Müslümanların çoğunlukta ol-
duğu ülkede siyasi liderlerin kendilerinin herhangi bir dine mensup olmamalarını 
gerektirmiştir. Bu süreçte sekülerleşme “Osmanlısızlaştırma” (de-Ottomanization) 
ve modernleşme anlamına gelmiştir. Kamusal alan özellikle de bürokrasi ve eğitim 
kurumlarından İslami unsurların arındırılması faaliyetleri şiddetini artırmıştır.236

Arnavutluk’ta farklı dinlerin hayatını sürdürmekte zorlandığı istisnai dönem 
ise Enver Hoxha dönemidir. İkinci Dünya Savaşı esnasında İtalyanlar tarafından 
işgal edilen Arnavutluk’ta, savaşın ardından Enver Hoxha devlet yönetimini ele 
geçirmiştir. Savaş sonrasında Doğu Bloku içinde yer alan Arnavutluk, 41 yıl bo-
yunca Enver Hoxha’nın katı Stalinist politikaları ile yönetilmiştir. 1967 yılında Ar-
navutluk resmî olarak dünyanın ilk ateist devleti hâline getirilmiştir. Bu dönemde 
Müslümanlarla birlikte Arnavutluk’taki tüm dini topluluklar çok ciddi baskılara 
maruz kalmış, bu kurumların toplumdaki itibarı sıfırlanmak istenmiştir. Ancak 
komünist rejimin yıkılmasından sonra Yugoslavya ve Sovyet bloğunda olduğu 
gibi Arnavutluk’ta da din toplumsal hayata geri dönmüştür.237 Bunun yanı sıra 
1990’lı yıllardan sonra hâkim ideolojinin kırılması bazı kültürel ve geleneksel 
dinamiklerin de ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu dönemde dinin tek başına 
topluma yeniden temas etmesinden ziyade farklı ideolojilerle eklemlenmiş bir 
formda sahneye çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla 2000’li yıllardan sonra Arna-
vutluk’ta yerellik, milliyetçilik ve dinsellik iç içe girmeye başlamıştır.

Arnavutluk’ta siyasilerin dini kavramlar kullanmaktan kaçınmak gibi bir eği-
lim gösterdiği ve tüm din ile mezheplere eşit mesafede yaklaşmakta olduğu veya-
olması gerektiği de savunulmaktadır.238 Bu iddianın aslında doğru yönleri vardır. 

236. Ina Merdjanova, Rediscovering the Ummah: Muslims in the Balkans Between Nationalism and Transnationa-
lism, (Oxford University Press Oxford: 2013) s. 39.
237. James Pettifer-Mentor Nazarko (Ed.), Strengthening Religious Tolerance for a Secure Civil Society in Albani-
aand the Southern Balkans, (IOS Press, Tiran: 2006) s. 28.
238. Arnavutluk Müslüman Topluluğu kurumundan üst düzey bir yetkili ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.



D İ N İ  Y A P I  V E  K U R U M L A R

85

Zira Arnavutluk’ta Müslümanlar çoğunluk olmasına rağmen, birçok farklı din ve 
mezhep varlığı, siyasetin bu anlamda tüm dinleri kapsayan bir dil kullanmasını 
zorunlu hale getirmektedir. Ancak Balkanların genelinde mevcut din ile ideoloji 
ilişkisinde olduğu gibi din ile siyaset de ilişki içindedir. Arnavutluk’ta dini aktör-
lerin siyasetle ilişkisinin mesafeli olduğu239 ifade edilse de, bu sadece seküler bir 
devlet anlayışının gerektirdiği resmi tavırları yansıtabilmektedir. 

Avrupa Birliği üyelik sürecinde bir ülke olan Arnavutluk’un Avrupalı değerle-
re yaptığı vurgu çoğu zaman ülkedeki Müslümanların çalışmalarına Avrupa mer-
ceğinden bakılmasına da neden olmaktadır. Dolayısıyla ülkenin AB değerlerini 
benimseme iradesi gösterdiği ve bu konudaki hassasiyeti sebebiyle bazı durum-
larda AB’nin içindeki İslamofobik alışkanlıkları sahiplendiği gözlemlenmektedir. 
Bunun yanı sıra ülkedeki siyasal ve entelektüel elitin yaygın kanaati Arnavutluk 
kimliğinin ‘Avrupalı’240 olduğudur. Bu bakış ise Avrupa’dan gelen dini odaklı 
STK’ların faaliyetlerine daha hoşgörülü yaklaşılmasına241 neden olmaktadır. Bu 
koşullarda ülkedeki Katolik misyonerlerin etkinlikleri “tehdit” olarak görülmedi-
ği ve inanç özgürlüğü ile STK faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalar olarak 
değerlendirildiği dikkat çekmektedir. 

MÜSLÜMANLAR
Arnavutluk nüfusunun dini çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. 2011’de 
yapılan nüfus sayımına göre Arnavutluk nüfusunun yüzde 56.7’si Müslüman’dır. 
Buna yüzde 2.09 Bektaşi nüfusu da eklendiğinde, Müslüman nüfus oranı yüz-
de 58’i bulmaktadır. Tabi bu rakamlar resmi rakamlardır ve ülkedeki Müslüman 
nüfusun resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürülmektedir. Enver Hoxha 
döneminde din adamlarına yönelik yapılan ağır baskılardan sonra Müslümanla-
rın ciddi bir din adamı eksiği ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sebeple de Arna-
vutluk’ta diğer din mensuplarında olduğu gibi Müslümanlar’da da dini alan dış 
desteğe muhtaç duruma gelmiştir. 1990’lı yıllardan sonra Arnavutluk’ta Körfez 
ülkelerinden gelen dini STK’ların etkilerinin arttığı görülmektedir.242

239. Arnavutluk Müslüman Topluluğu kurumundan üst düzey bir yetkili ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
240. Bkz. İsmail Kadare, Identiteti Evropian i Shqiptareve, Onufri, Tiran, 2006. Arnavutluk’un en önemli aydın-
larından biri olan Kadare’nin bu çalışması, ülkede uzun bir süre tartışmalara neden oldu. Bu görüşe karşı çıkan 
entelektüeller ise siyasal elit tarafından destek bulmamaktadır. 
241. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren yerli bir STK olan ALSAR Başkanı Mehdi Gurra ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013. 
242. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren yerli bir STK olan ALSAR başkanı Mehdi Gurra ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013.
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Arnavutluk’ta devletin tehdit olarak telakki ettiği bazı İslami gruplara kar-
şı, Arnavutluk İslam Birliği kurumunun devletin refleksleriyle paralel davrandığı 
gözlemlenmektedir. Özellikle bazı Vahhabi grupların varlığı ve faaliyetleri Arna-
vutluk’ta “güvenlik meselesi” perspektifiyle değerlendirilmektedir. 2010 yılında 
bazı imamların “Arnavut İmamlar Birliği” diye Arnavut Müslüman Topluluğu’nun 
dışında bir birlik oluşturması, devletin bu hususta daha sert önlemler almasına 
neden olmaktadır.243 Şüphesiz bu durum 1991’den sonra yabancı ülkelerden gelen 
dini kuruluşların etkisini artırmasıyla ortaya çıkmıştır. Resmî dini kurumların da 
etkisinin azalmasıyla, İslami kuruluşlar Arnavutluk toplumunda daha fazla kar-
şılık bulmaya başlamıştır. Arnavutluk’un kesintiye uğramış olsa da sahip olduğu 
İslami gelenekten farklı bir formda sunulan İslami anlayış ülkede geniş kesimlerce 
olumsuz karşılanmaktadır.244 Bu yeni İslami anlayışlara Arnavutluk’taki gelenek-
sel kurumlar da tepki göstermiştir. Ancak zamanla bu tepki Müslümanlara karşı 
hem siyasetin hem de kamuoyunun baskısına dönüşmesine neden olmuştur. Bun-
da şüphesiz 11 Eylül saldırılarının dünyada yaratmış olduğu İslamofobik etkisi-
nin de payı olduğu söylenebilir. Bu durum Arnavutluk’ta biraz daha hususi bir 
hâl almaktadır. Zira Arnavutluk’ta ABD hayranlığı oldukça yüksek seviyede olup, 
Washington’dan ithal edilen söylem ve bakış açıları kolayca benimsenmektedir. 

Arnavutluk’ta Gülen hareketinin açtığı lise ve medreselerde tanıtılan İslam 
modelinin, Arap ülkelerinden ithal edilen İslami anlayışa karşı özellikle devlet 
tarafından desteklenmesi ve ılımlı Türk İslam modeli olarak sunulması245 dikkat 
çekmektedir. Bu hareketin yetiştirdiği imam ve diğer din görevlilerinin son yıllar-
da önemli mevkilere geldikleri gözlemlenmektedir. 

Öte yanda nGülen hareketi hariç, dini özgürlükler bakımından sorunlar ya-
şayan Türk ve diğer yerli İslami STK’lar bu durumdan şikâyet etmekle birlikte, 
oluşturulan negatif İslam algısında siyasilerin rolüne vurgu yapılmaktadır. Arna-
vutluk’ta dini faaliyetlerin devletin baskısına maruz kaldığını öne süren bazı sivil 
toplum temsilcileri, dini kurumların iddia ettiği gibi “Müslüman STK’lar sorunsuz 
faaliyet gösterebilir” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını246 ifade etmektedirler.

Arnavutluk Müslüman Topluluğu (AMT)247, ülkedeki Müslümanları temsil 
eden en üst resmi kurumdur. Bu kurumun kuruluşu Arnavutluk’un bağımsızlı-

243. Altin Raxhimi, “Albanian Muslims Grapple with Religious Identity”, Balkan Insight, 01 Aralık 2010. 
244. James Pettifer-Mentor Nazarko (Ed.), Strengthening Religious Tolerance for a Secure Civil Society in Albania 
and the Southern Balkans, IOS Press, Tiran, 2006, s. 39.
245. Gjergj Erebara, “Imam’s Dismissal Divides Muslims in Albania”, Balkan Insight, 12 Mart 2012. 
246. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren yerli bir STK olan ALSAR başkanı Mehdi Gurra ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
247. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë (KMSH).
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ğından sonra Arnavutluk İslam Birliği ismiyle gerçekleşmiştir. Arnavutluk Os-
manlı’dan koparak bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Arnavutluk’taki Müs-
lümanlar merkezi İstanbul’da olan Şeyhülislamlık kurumuna 1921’e kadar bağlı 
kalmıştır. Ancak bu tarihte Şeyhülislamlık ile kurumsal bağlarını kesen Arnavut-
luk’taki Müslümanlar, İstanbul’dan bağımsız hareket edeceğini ilan etmiştir.248

Enver Hoxha döneminde büyük baskılara maruz kalan ve faaliyetleri yasak-
lanan AMT, 1991’den itibaren yeniden resmi bir kurum olarak daha özgür bir 
ortamda faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Ancak bu süreçte kurumun faa-
liyetleri Arnavutluk kamuoyu tarafından bazı dönemlerde eleştirilmiştir. Farklı 
ülkelerden gelen yabancı İslami kuruluşların ülkede etkinlikleri sebebiyle verilen 
İslamofobik tepkilerden aslında AMT de nasibini almıştır. Kurumun diğer Müs-
lüman ülkeler ile ilişkileri de hükümet tarafından yakından izlenmiştir. Ancak 
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Arnavutluk’un Müslüman ülkeler ile kurduğu 
ilişkilerde AMT’nin de rolü olurken, bu sebeple hükümet ile senkronize çalışması 
gerektiği inancı oluşmuştur. 

Kurumun tüzüğüne bakıldığında, “AMT, Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki bü-
tün Müslümanların temsil edildiği, İslam’ın temel prensiplerinin kabul ve tatbik 
edildiği, “bağımsız” ve “politik olmayan” bir kurumdur”249 ifadesi dikkat çekmek-
tedir. Kurumun vergi muafiyeti bulunmaktadır. Hem temsil hem de yönlendirme 
potansiyeline sahip bu kurumun ülkede ciddi bir nüfusa sahip Müslümanlara hi-
tap etmesi, devletin kuruma olan ilgisinin artmasına neden olmaktadır. AMT yet-
kilileri, devletin Müslümanlara olan yaklaşımından memnun olduklarını belirt-
mektedirler.250 Öte yandan, AMT kurumu ile dini alanın devlet tarafından kontrol 
edildiğini savunanlar da mevcuttur. Bunu iddia edenler, özellikle AMT’nin dev-
letin İslam dini ile ilgili faaliyetlerini yönlendirmek için bir kontrol mekanizması 
fonksiyonu ifa ettiğini vurgulamaktadır.251

Arnavutluk hükümeti 2009 yılında Arnavutluk’ta dini topluluklar hakkında 
düzenlenen bir kanun sayesinde, devlet ile AMT ilişkilerini yasal bir çerçeveye 
oturtmuştur. Bu kanunun amacı, anayasanın AMT’ye sağladığı dini özgürlükleri 
garanti altına almak olurken, aynı zamanda kurumun ülkedeki saygınlığını ko-
rumaktır. Kanun aynı zamanda kurumu Müslümanların yegâne resmi temsilcisi 
olarak tanımlamaktadır. Mezkur kanuna göre, kurumun teşkilatlanması AMT’nin 

248. Arnavutluk Müslüman Toplululuğu resmi sitesi. http://www.kmsh.al/al/?page_id=6
249. Statuti i Komunitetit Mysliman te Shqiperise (Arnavutluk İslam Birliği Tüzüğü), Tiran, 2007, s. 3.
250. Arnavutluk Müslüman Topluluğu kurumundan üst düzey bir yetkili ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
251. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren yerli bir STK olan ALSAR başkanı Mehdi Gurra ile mülakat, Tiran, Eylül 
2013.



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

88

tüzüğüne göre yapılır.252 Bu tarihten sonra AMT’nin devlet içindeki statüsü de de-
ğişikliğe uğramıştır. Kurumun varlığına ve faaliyetlerine bir taraftan yasal güvenlik 
tanınırken, diğer yandan da kurumun üzerinde devletin etki ve denetimi artmıştır. 

AMT’nin merkez binası başkent Tiran’dadır. Topluluğun en üst yönetim me-
kanizması başkanlık kuruludur. Başkanlık kurul üyeleri; başkan, başkan yardım-
cıları, idari işlerden sorumlu müdür, Tiran müftüsü ve diğer müdürlerdir.253 Bu 
kurula AMT Başkanı başkanlık eder. Bunun yanı sıra AMT’nin bünyesinde mü-
dürlükler vardır. Bunlar Medya ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Dinlera-
rası Diyalog Müdürlüğü, Eğitim ve Gençlik Müdürlüğü, İslam’a Çağrı Müdürlüğü, 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Finans Müdürlüğü ve Va-
kıf-Yatırımlar Müdürlüğü’dür. AMT’nin genel kurulu da vardır. Bu kurul yılda iki 
kez toplanır; iç tüzük gereği kararları üyelerin oy çokluğu ile alır.254 

AMT, tüm Arnavutluk’ta faaliyet göstermektedir. Merkezin dışındaki bölgeler-
de bölge ve çevre müftülükleri vardır. Müftüleri AMT başkanlık kurulu tayin eder.255 
AMT’nin başkanı Skender Bruçaj’dır. AMT’nin lise düzeyinde medreseleri olmakla 
birlikte, 2010’da “Bedr Üniversitesi” ismiyle bir üniversite de açmıştır.256 Topluluğun 
aynı zamanda Drita İslame isimli aylık yayınlanan bir dergisi bulunmaktadır.

Skender Bruçaj, Arnavutluk Müslüman 
Topluluğu Başkanı
8 Mart 2014’te Arnavutluk Müslüman Topluluğu 
(AMT) Başkanı seçilen Skender Bruçaj257, 1976’da 
Arnavutluk’un kuzeyinde Karadağ Cumhuriyeti 
sınırında bulunan ve İşkodra şehrine bağlı Büyük 
Karadağ (Malesi e Madhe) ilçesinde doğmuştur. 
İlkokulu kendi memleketinde tamamladıktan 
sonra 1992’de AMT aracılığı ile Türkiye’de Bey-
koz İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmeye başlamıştır. 1996’da liseden mezun 
olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümüne kayıt olup buradan me-

252. Arnavutluk hükümeti ile Arnavutluk İslam Birliği ilişkilerini yasal çerçeveye oturtan kanun hakkında bkz. 
http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2009/PDF-2009/7-2009.pdf
253. Arnavutluk Müslüman Toplululuğu resmi sitesi. http://www.kmsh.al/al/?page_id=10
254. Arnavutluk Müslüman Toplululuğu resmi sitesi. http://www.kmsh.al/al/?page_id=31
255. Arnavutluk Müslüman Toplululuğu resmi sitesi. http://www.kmsh.al/al/?page_id=27
256. Beder Üniversitesi resmi sitesi. http://www.beder.edu.al/
257. “Ikën Selim Muça, Skënder Brucaj në krye të KMSH”, Panorama, 09 Mart 2014. 
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zun olmuştur. 2011’de yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktora çalışmala-
rına başlamıştır.258

2008 yılında Gülen Cemaati’nin Arnavutluk’taki eğitim kurumlarından Epo-
ka Üniversitesi’nde Kariyer Planlama Merkezi’nin müdürü olmuştur. Aynı yıl 
AMT’nin bünyesinde kurulması planlanan Bedir Üniversitesi’nin kurulma aşa-
masında komisyon başkanlığı yapmıştır. Daha sonra ise bu üniversitede pedagog 
olarak ders vermiştir. 2011–2013 yılları arasında Bedir Üniversitesi’nin Sosyal Psi-
koloji ve İslam Psikolojisi derslerine girmekle birlikte Hukuk Bölümü başkanlığı 
ve İnsan Bilimleri Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yapmıştır. Skender Bruçaj, Be-
dir Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezi’nin müdürlüğünü 
yapmıştır. Anadili Arnavutça olan Bruçaj, İngilizce, İtalyanca, Arapça ve Türkçe 
de bilmektedir.259

Skender Bruçaj’ın AMT ile doğrudan ilişkisi 2013 yılında Başkanlık Kurulu 
tarafından Başkan Yardımcısı seçilmesiyle başlamıştır. Ancak ertesi yıl AMT’de 
yapılan Genel Kurul’da başkan adayı gösterilerek kısa sürede bu kurumun başına 
geçmiştir. Genel Kurul’da yapılan oylamada 101 üyeden 88’inin oyunu alan Bruçaj 
4 yıllığına başkanlık koltuğuna oturmuştur. AMT üyelerinin, bu oylamada akade-
mik kişiliği olan birini tercih etmesi ve bu seçimi medyaya kapalı bir şekilde yap-
ması dikkat çekmiştir.260 Bruçaj Müslümanların ülkedeki en üst düzey temsilcisi 
olarak, İmam Hatip Lisesi dışında herhangi bir dini yüksek öğretim kurumunda 
eğitim görmemesine rağmen AMT Başkanı seçilmiştir. Bruçaj’ın AMT’de başkan 
yardımcılığına getirilmesinden bir sene sonra hızlı ve gizemli bir şekilde başkan-
lığa seçilmesi tartışmalara yol açmıştır.261 

BEKTAŞİLER
13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sarı Saltık’ı Balkanlar ve Arnavutluk’a gönder-
mesi ile Bektaşilik Arnavutluk’a yerleşmiştir. Sarı Saltık hem Arnavutluk hem de 
civarında birçok tekke inşa ettirerek Bektaşiliğin yayılmasını ve günümüze kadar 
ulaşmasını sağlamıştır. Ancak Bektaşilik Arnavutluk’un özellikle güney ve mer-
kezinde yayılmıştır. Sunduğu doktrin, o dönemlerde olduğu gibi günümüzde de 
Arnavutlar tarafından çok sıcak karşılanmıştır. Bektaşi doktrininin heterodoks 

258. “Kush është Skender Bruçaj?”, Albeu, 08 Mart 2014. 
259. Arnavutluk Müslüman Toplululuğu resmi sitesi. http://www.kmsh.al/al/?page_id=17
260. “Ikën Selim Muça, Skënder Brucaj në krye të KMSH”, Panorama, 09 Mart 2014. 
261. “Suksese Kryetarit të ri misterioz!”, E-zani, 08 Mart 2014. 
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doğaya sahip olması ve inancının normatif Sünni İslam’dan ziyade Şii İslam’a daha 
yakın olmasına rağmen, Osmanlı devleti ve uleması tarikatın imparatorluktaki 
varlığını çok uzun bir süre tolere etmesine neden olmuştur. Kısmen Yeniçeri or-
dusunun koruması sayesinde, Bektaşiler Balkanlardaki Müslüman nüfus arasında 
özellikle de güney Arnavutluk ve kuzey Yunanistan’da kendi mistik yollarını yay-
mada önemli bir zemin bulmuştur.262

Ancak Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından Bektaşiler ve dini ku-
rumları, 19. yüzyıl sonlarında Arnavutluk ulusçuluğunun en önemli unsuru ol-
muştur. Bektaşi Tekkesi’nin kurumları; Arnavut dilinin gelişimi, Arnavutluk dil 
okullarının açılması ve Arnavutların kendi tarihi ve ulusal kimliklerini koruması 
hususunda katkı sağlamıştır. Bu sebeple tekkeler ve tekkeleri yöneten babalar Ar-
navut milliyetçiliği ile birlikte anılmaya başlamış, 20. yüzyıldaki Arnavut milliyet-
çiliğinin önemli siyasi karakterleri de Bektaşi tekkesine mensup olmuştur. 

1912’den sonra, özellikle de 1920’deki Lushnja Meclisinin ardından Arna-
vutluk’un milli bir unsuru olan Bektaşilik, daha organize bir hale gelmiştir. 17 
Ocak 1921’de Bektaşiler, Skrapar Prishta tekkesinde düzenlenen ilk kongrenin ar-
dından, takip eden yıllarda başka kongreler düzenlenmiştir. Kongrenin ikincisi 9 
Temmuz 1924’te Gjirokastër Haydariye Tekkesi’nde, üçüncüsü Eylül 1929’da Kor-
ça yakınlarında Turan Tekkesi’nde yapılmıştır. Bu Bektaşi Kongreleri sayesinde 
Bektaşilik günümüze kurumsal olarak ulaşmıştır denebilir. 

Salih Niyazi’nin Bektaşi Dedesi olduğu dönemde, 1926-1928 yıllarında Ar-
navutluk babaları ile Arnavutluk hükümeti arasında yapılan yönetimin Arnavut-
luk’a taşınması müzakereleri sonucunda, 1929’da Korça’daki Turan Tekkesi’nde 
3. Bektaşi Kongresi yapılmıştır. Bu kongrede, Dünya Bektaşi Merkezi’nin Arna-
vutluk’a taşınması ve Türkiye’de Dede pozisyonunda olan Salih Niyazi Dede’nin 
dünya lideri kalması önerilmiştir. Merkezin Arnavutluk’a taşınmasının en önemli 
nedenlerinden biri de Türkiye’de tekkelerin yasaklanmasıdır.263

1990’da Arnavutluk’ta totaliter rejimin düşmesi ve demokratik yönetime 
geçilmesi ile Arnavutluk’ta yaşayan Bektaşiler için yeni bir dönem başlamıştır. 
Bektaşi Sultan Nevruz Kutlaması’nda (22 Mart 1990), 30 yıldır askıya alınan bu 
etkinlikte, o sırada Arnavutluk’u ilk kez ziyaret etmekte olan Azize Rahibe Teresa 
da bulunmuştur. 

Öte yandan, Dedebaba Reshat Bardhi, Bektaşi inanışını yeniden canlandırma 
ve Arnavutluk’taki birçok yıkılmış Bektaşi türbe ve tekkesini yeniden inşa etme 

262. DİA, “Bektaşîlik” Maddesi, Yıl: 1992, Cilt: 5, s. 373-379.
263. Bektaşi Topluluğu resmi sitesi. http://www.komunitetibektashi.org/in.php?fq=brenda&gj=gj1&kid=1 
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girişiminde bulunmuştur. Ayrıca dünyadaki diğer tekkeler arası ilişkileri güçlen-
dirmek için uğraşmıştır. Hemen ardından birkaç Bektaşi Kongresi daha toplan-
mıştır: 1993’te altıncı, 2000’de yedinci ve 2005’te sekizinci Bektaşi Kongresi yapıl-
mıştır. Bu organizasyonlar Arnavutluk’ta Bektaşiliğin şartlarını iyileştirerek, ona 
geçmişte de var olan kurumsal yapısını yeniden kazandırmıştır.

Şu anda Dünya Bektaşi Merkezi’nin başında Baba Mondi olarak bilinen Baba 
Edmond Brahimaj bulunmaktadır. Dünya Bektaşi Merkezi’nin ofisi halen Tiran’dadır.

ORTODOKS HIRİSTİYANLAR VE ARNAVUTLUK  
ORTODOKS KİLİSESİ
Müslümanların ardından Katolik ve Ortodokslar diğer dini grupları oluşturmak-
tadır. Ancak Yunanistan’ın etkisi sebebiyle Ortodokosların nüfus oranı daha az 
olmasına rağmen daha fazla gündeme gelmektedir.

Tarihsel olarak Ohri Başpsikoposluğu’nun otosefali (egemenlik) yetkisinin 
kaldırılmasının ardından, Arnavutluk Ortodoks Kilisesi bu yetkiyi kazanmıştır. 
Dolayısıyla Arnavutluk Ortodoks Kilisesi de 1922’deki Berat Kongresi’nde kendi-
sini müstakil (otosefal) ilan etmiş fakat Ekümenik Psikopos Kilisesi’ni 12 Nisan 
1937’ye kadar tanımamıştır. Bu süreçte Ortodoks Kilisesi Ortodoks nüfusun etnik 
kökenlerinin (Arnavut, Yunan, Vlak, Slav) farklı olması sebebiyle milliyetçi tep-
kiler ile karşılaşmıştır. 

Komünist rejim boyunca kapalı olan kiliseler 1991’de yeniden organize olma-
ya başlamışlardır. Ancak bu durum Yunanistan ile Arnavutluk’un sorun yaşaması-
na neden olmuştur. Zira Yunanistan Ortodoks kiliseleri üzerinden Arnavutluk’ta 
etki alanı oluşturmaya çalışmıştır. Ocak 1991’de, Yunanistan Ortodoks Kilisesi, 
Psikopos Andrusa Anastasios’u Arnavutluk’a gitme ve oradaki yerli yetkililerle 
görüşme göreviyle dış piskopos olarak görevlendirmiştir. Ancak Arnavutluk hü-
kümeti bunu tepkiyle karşılamış ve Yunanlı kilise temsilcisinin gelişini geciktir-
miştir. Yunanlı temsilci geldiğinde Arnavutluk’taki yerel temsilciler ile görüşmüş 
ve ardından Korça Metropolisi olarak Başkeşiş Kristodhul Mustaka, Gjirokastra 
Metropolisi Başkeşiş Alexander Kalpakidhis ve Berat-Vlore-Kanina Metropolisi 
ise Başkeşiş Ignatius Triandis seçilmiştir. Arnavutluk hükümeti bunu Yunanis-
tan’ın Arnavutluk’taki üç büyük dini topluluktan birine dışarıdan Yunan liderliği-
ni dayattığı gerekçesiyle kabul etmemiştir. Ancak Yunan Başpiskopos nihayetinde 
Tirana Katedral Kilisesi’nde 2 Ağustos 1992’de kilisenin başına geçmiştir. 

Komünist döneminden sonra faaliyetlerini özgürce sürdüren kilise, Berisha 
döneminde devletin bir nevi himayesine girmiştir. 24 Kasım 2008’de, Arnavutluk 
Ortodoks Kilisesi ile Bakanlar Konseyi’nin arasındaki ilişkiyi düzenlemek üzere 
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bir anlaşma imzalanmıştır ve Parlamento tarafından daha sonra onaylanıp kanun 
haline getirilmiştir.264

Arnavutluk Özerk Kilisesi üzerinde Yunan ve Sırp Kiliselerinin etkilerine 
dair hep tartışmalar olmuştur. Yunan uyruklu Anastasios’un Tirana ve tüm Arna-
vutluk Başpiskoposu olarak atanmasından itibaren bu kilise üzerinden Arnavut-
luk’taki Yunan etkisi tartışılmıştır. Kiliselerdeki tüm ayin ve metinlerin Arnavutça 
değil de Yunan dilinde olması en fazla tepki gösterilen meselelerden biridir.265

Bu etki sadece dini konularda görülmemektedir. Çoğu analist, bu faaliyetleri 
çoğu zaman “Vorios-Epiros” denen Yunanistan’ın kuzey-batıya doğru tarihsel ola-
rak yayılma hevesine yönelik siyasi faaliyetler olarak görmektedir. Bu amaçlara ulaş-
mak için Arnavutluk’taki kiliseler ciddi bir araçtır ve bu sebeple Arnavut milliyetçi-
leri Ortodoks Kilisesi’nin etkinliklerini tehlikeli bulmaktadır.266 Kilise her ne kadar 
Arnavutların birliğini bozacak faaliyetlerin olabileceğini kabul etmese de,267 Arna-
vutluk kiliselerindeki Yunan etkisini gösteren örnekler bu konudaki tartışmaları 
diri tutmaktadır. Ağustos 2013’te Permet Kilisesi’nde yaşanan problemler Arnavut-
luk kamuoyunda Ortodoks Kilisesi’nin durumunun yeniden tartışılmasına neden 
olmuştur. Daha önce kültür sarayı olarak kullanılan kilisenin mahkeme tarafından 
kilise olarak kullanılmamasına ve ilk fonksiyonuna döndürülmesine karar verilmiş-
tir. Bunun ardından siyasiler ve kilise rahipleri arasında tartışmalar olmuştur. Bu 
olaydan sonra Yunanistan devreye girerek bir nevi Arnavutluk’un bir iç meselesi 
olan bu hususa yoğun bir şekilde angaje olmuştur. Tiran’daki Yunanistan elçiliği ve 
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir deklarasyon yayımlamış ve Arnavut-
luk hükümetine tepki göstermiştir.268 Avrupa Parlamentosunda bir Yunan millet-
vekili bu hususta bir kanun önerisi vermek isteyince tartışmalar daha da artmıştır.269 
Arnavutluk, Yunanistan’ın bu tavrını doğrudan içişlerine bir müdahale olarak kabul 
etmiştir. Ancak tüm bu sorunlara rağmen son dönemlerde Arnavutluk Ortodoks 
Kilisesi’nin devletle ilişkileri göreceli olarak daha iyi durumdadır.270

264. Arnavutluk Ortodoks Kilisesi resmi sitesi. http://kisha-e-shqiperise-kryepiskop-anastas.blogspot.com.
tr/2013/09/kisha-e-shqiperise-tradita-historike.html
265. Magdalena Alla, “Kisha Ortodokse, në Tiranë greqishttek arbëreshët shqip”, Shqiptarja, 26 Aralık 2013; 
“Klosi: Kisha Ortodokse të tregojë se është e pavarur nga Greqia. Kanë ngritur kishë aty ku s’ka asnjë Ortodoks”, 
Tema, 14 Nisan 2014. 
266. “At Nikolla Marku: Ndikimi i Kishës greke në Shqipëri, më i rrezikshëm se ai islamik. Janullatos e quajti Fan 
Nolin “Satana””, Tema, 02 Nisan 2014. 
267. Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskopos Yardımcısı Andon Merdani ile mülakat, Tiran, Ekim 2013.
268. Raimond Kola, “Greqi, notë proteste për zhvillimet në Përmet”, Zëri i Amerikës, 20 Ağustos 2013.; “Prishja 
e kishës, Greqia: E papranueshme, urojmë të jetë bërë pa dijeni të qeverisë”, Grid, 16 Ağustos 2013.; Anila Jole, 
“Incidentet me Kishën në Përmet, reagon Athina zyrtare”, Balkanweb, 15 Kasım 2013. 
269. “Greqia ankohet në KE”, Top Channel, 20 Ağustos 2013. 
270. Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskopos Yardımcısı Andon Merdani ile mülakat, Tiran, Ekim 2013.
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Bunun yanı sıra Kilise’nin hassas siyasi meselelerde etkin olduğu da muhak-
kaktır. Arnavutluk’taki Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret eden Sırp başpiskoposu Iri-
nej’in “Kosova’nın Sırbistan için kutsal olduğunu ve Kosova’nın Sırbistan’dan ayrı-
lamayacağını” ifade etmesi, gözleri kilise ile siyaset ilişkisine yeniden çevirmiştir.271 
Her ne kadar bu açıklama Arnavutluk değil de Sırp Başpiskopos’tan gelse de, aynı 
dinin mensubu olan iki kilisenin siyasi meselelere girmesi kaçınılmaz olarak so-
run oluşturmakta ve eleştirilerin odağına Arnavutluk Ortodoks Kilisesi’ni de yer-
leştirmektedir. Dini figürlerden gelen bu siyasi açıklamalar ülkede çoğu zaman 
provokasyon olarak da nitelendirilmektedir.

KATOLİK HIRİSTİYANLAR VE ARNAVUTLUK KATOLİK KİLİSESİ
Arnavutluk’taki Katolik Kilisesi, Papa’nın yönetimi altında tüm dünya Katolik ki-
liselerinin bir parçasıdır. Yeniden düzenlenmesi komünizmin düşüşünden sonra 
Papa II. John Paul’ün 25 Nisan 1993’te Arnavutluk’u ziyaretinden sonra başlamış-
tır. Son düzenleme, Papa’nın Katolik Kilisesi’nin piskoposluk bölgelerinin yeniden 
düzenlenmesine karar verdiği 25 Ocak 2005’te yapılmıştır. Şu anda Arnavutluk’ta 
iki adet başpiskoposluk idare bölgesi bulunmaktadır:
1. Tirane-Durres Başpiskoposluk idare bölgesi, altında Rreshen ve Güney Ar-

navutluk Apostolic Yönetimi Suffragan piskoposluk bölgeleri. Buraya, Rrok 
Mirdita Başpiskopos olarak atanmıştır.272

2. Shkoder-Pult Başpiskoposluk idare bölgesi, altında Lezha ve Sapa Suffragan pis-
koposluk bölgeleri. Monsignor Angelo Massafra Başpiskopos olarak atanmıştır.273

Arnavutluk Papa tarafından sadece bir kez 1993’te ziyaret edilmiştir ve bu zi-
yareti ülkede büyük yankı uyandırmıştır. Bunun yanısıra Eylül 2014’te Papa Fran-
ciscus’un seçimden sonra ilk Avrupa ziyareti olarak Arnavutluk’u ziyaret etmesi 
beklenmektedir. Papa’nın bu seyahati ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve diğer 
siyasileri heyecanlandırmaktadır.274 

Arnavutluk’taki Katolik nüfus ile birlikte siyasi elit de Katolik Kilisesini ve 
Papa’yı önemsediği görülmektedir. Çoğu siyasetçiye göre Arnavutluk’un Avrupalı 
ülkeler ile ilişkilerinin seyri ülkedeki Katoliklerin diğer dini topluluklardan farklı 
olarak ayrıcalıklı bir konumda olmasıyla ilintilidir.

271. “Irinej: Kosova, e shenjtë për Serbinë”, Top Channel, 01 Haziran 2014. 
272. Arnavutluk Katolik Kilisesi Tiran-Durres başpiskoposun idare bölgesi resmi sitesi. http://www.catholic-hie-
rarchy.org/diocese/dtidu.html
273. Arnavutluk Katolik Kilisesi Tiran-Durres başpiskoposun idare bölgesi resmi sitesi. http://www.catholic-hie-
rarchy.org/diocese/dshko.html
274. “Rama konfirmon vizitën e Papa Françeskut: Mesazh jo për Shqipërinë, por për mbarë Europën”, Tema, 15 
Qershor 2014. 
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MEDYA

Arnavutluk’ta çoğu ülkede olduğu gibi siyaset ile medya iç içedir. Ülkedeki med-
ya grupları, ya kendi konumlarını korumak için siyasetin desteğini almaya çalış-
makta ya da ticari çıkar gruplarının sözcülüğünü yapmak için belli siyasi aktörleri 
desteklemektedir. Bu sebeple ana aktör medya akımlarının, belli siyasi aktörleri 
gizliden ve açıktan desteklediği görülmektedir. Ülkedeki medyanın daha bağımsız 
olabilmesi için öncelikle ekonomik özgürlüğünü kazanması gerekir. Ancak Arna-
vutluk’taki ekonomik çıkar alanları büyük oranda siyasetin eliyle belirlendiği için 
medya aktörlerinin de buna göre pozisyon almasını zorunlu kılmaktadır.275 Bu ko-
şullarda dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk’ta da medyanın bağım-
sızlığı ve tarafsızlığından bahsedilememektedir. Bu sebeple ülkedeki medya pat-
ronlarının perde arkasında siyasi aktörlerle birlikte hareket ettiği görülmektedir.276

YAZILI BASIN
Shekulli: 1998 yılında yayına başlayan günlük gazetedir. Entelektüel profile sahip, 
tarafsız ve eleştirel içerikli bir gazetedir. Arnavutluk’ta en çok satan gazetelerinden 
biridir. Sahibi ve kurucusu işadamı Koço Kokëdhima’dır. Köşe yazılarında hem 
Türkiye taraflı hem de Türkiye karşıtlı yazılar yer alabilmektedir. Arnavutluk’un 
gündem belirleyen belki de en önemli gazetesidir. 2013 seçim döneminde Edi 

275. Gazeteci Edlira Mema ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
276. Gazeta Republika Genel Yayın Yönetmeni Artur Hasanbelliu ile mülakat, Tiran, Eylül 2013.
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Rama’ya destek veren Shekulli’nin sahibi Kokëdhima, Edi Rama’ya yakınlığı ile 
bilinmektedir. Dolayısıyla gazete de sosyalistlere destek veren bir yayın çizgisine 
sahiptir. Merkezi Tiran’dadır. (http://www.shekulli.com.al/web/)

Panorama: 2002’de kurulmuştur. Günlük yayınlanan bir gazetedir. Media Obser-
vatory’ye göre ülkede en çok satan günlük gazetedir.277 Sahibi, Gazeta Shqiptare ve 
News 24’ün de sahibi olan İrfan Hysenbelliu’dur. (http://www.panorama.com.al/) 

Republika: 1991’de, o dönem ikinci muhalefet partisi olan Cumhuriyetçi Parti’nin 
bir organı olarak kurulmuştur. Genel Yayın Yönetmeni Artur Hasanbelliu’dur. Ga-
zete, 1992 yılından sonra bağımsız bir medya organı olarak yayın hayatına devam 
etmiştir. Günümüzde tirajı ve medya sektöründeki etkinliğine bakıldığında orta 
seviyede bir gazete olarak değerlendirilmektedir. (http://www.gazetarepublika.al/)

Integrimi: 2004 yılında kurulan ve tirajı 5 bin olan Integrimi gazetesi, Arnavut-
luk’un küçük sayılacak medya organlarından biridir. Genel Yayın Yönetmeni Poli 
Hoxha’dır. Doğrudan LSI partisinin resmi yayın organı olan gazete, doğal olarak 
partililere hitap etmekte ve partinin takip ettiği siyasi çizgiyi yayın politikası ola-
rak sürdürmektedir. Gazetenin genel yayın yönetmeni, ülkedeki tüm medya ku-
rumlarının bir siyasi partiyi desteklediğini ancak bunu açıktan yapan tek gazete-
nin kendileri olduğu ifade etmektedir.278 (http://www.integrimi.com/)

Gazeta Tema: Arnavutluk’un en fazla tiraja sahip gazetelerinden biridir. Yayın 
politikasındaki çeşitliliği ve geniş gazeteci kadrosu ile diğer gazetelere fark atmak-
tadır. Sahibi ünlü gazeteci Mero Baze’dir. Baze’nin medya kökenli olması, gazete-
nin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Tema, siyasi konulara ağırlıklı olarak yer 
vermektedir. Ancak pek çok konuda attığı manşetler ile gündemi etkileme gücüne 
sahiptir. (http://www.gazetatema.net/web/) 

Gazeta Shqip: Günlük yayınlanan bir gazetedir. Top Channel ailesinin güdümün-
de olan gazetedir. Ancak Top Channel kadar büyük bir okuyucu kitlesi yoktur. Ya-
yın politikası genelde Top Channel ile benzerdir. (http://gazeta-shqip.com/lajme/)

277. Media Observatory’nin Arnavutluk medyası hakkındaki medya raporu için http://mediaobservatory.net/
sites/default/files/media%20integrity%20matters_za%20web%201.pdf adresine bkz.
278. Integrimi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve LSI’nin kurucularından Poli Hoxha ile mülakat, Tiran, Eylül 2013. 
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Koha Jonë: Aleksandar Frangay’ın medya şirketinin bir parçası olan günlük gaze-
tedir. Ülkede ilk kurulan özel gazetelerden biridir. Avrupa’daki gazetelere benzeyen 
bir yapıya sahiptir. Edi Rama’nın hükümetine eleştirel yaklaşmaktadır. Ancak ga-
zetenin genelde tüm meselelere dair eleştirel bir dili vardır. Eskiden daha popüler 
olan gazete, günümüzde eski popülerliğini kaybetmiştir. (http://kohajone.com/)

GÖRÜNTÜLÜ MEDYA
TV Klan: Sağ eğilimli ticari bir TV kanalıdır. Dolayısıyla demokratları destek-
leyen bir yayın çizgisine sahiptir. Ancak 2013’te Edi Rama’nın seçimleri kazan-
masının ardından durum biraz değişmiş ve TV Klan daha bağımsız bir çizgiye 
çekilmiştir. Ulusal lisanlı medya kuruluşudur. Uydu üzerinden dijital yayın yap-
maktadır. Sahibi Aleksandr Frangaj olarak bilinir. Ancak Frangaj, kanalın sadece 
yüzde 40 hissesinin sahibidir. Diğer sahipleri yüzde kırk oranında Alba Gina ve 
yüzde yirmi oranında Ervin Gjikola’dır.279 

Türkiye’ye karşı ılımlı yayın politikası gütmektedir. Arnavutluk’un en güçlü 
ve önemli medya gruplarından biri olan Klan Medya Grubu’nun, ülkede kamuo-
yu oluşturabilmesi sebebiyle her daim siyasi partilerin yakın ilgisinde olmuştur. 
TV Klan ayrıca ülkede Türk dizilerini yayınlayan ve Arnavut izleyicisi ile tanıştı-
ran ilk TV kanallarından biridir. (http://tvklan.al/)

ABC News: 2004’te kurulmuştur. TV Klan ile ortak hareket eden bir TV kana-
lıdır. TV Klan’dan farkı, 24 saat haber yapan TV kanalı olmasıdır. Sahibi Alek-
sandar Frangay ve yabancı ortaklarıdır. Yayın politikası TV Klan ile aynıdır.  
(http://www.abcnews.al/)

TVSH: Arnavutluk’un kamu yayıncılığı yapan ve en eski devlet televizyon kuru-
mudur. 28 Kasım 1938’de kurulmuştur. Daha sonra ismini TV Shqiperia olarak 
değiştirmiştir. Bu kurumun üç ulusal yayın yapan TVSH adında TV kanalı, 4 di-
jital uydu yayını yapan RTSH adında TV kanalı ve üç radyo kanalı vardır. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında, faşizm ve komünizm döneminde bu TV kanalının yayın 
yapması yasaklanmıştır. TVSH genelde hükümeti destekleyen bir yayın politikası 
izlemektedir. Bu yüzden çok sayıda eleştiriye maruz kalmaktadır. Ancak yeni çı-
kan özel TV kanallarından sonra TVSH’nin izleyici kitlesi azalmıştır. TV kurumu 
hantal bir yapıda olduğu için yenilenme ve dönüşüm yaşamak konusunda sorun-
lar yaşamaktadır. (http://www.rtsh.al/)

279. Media Observatory’nin Arnavutluk medyası hakkındaki medya raporu için http://mediaobservatory.net/
sites/default/files/media%20integrity%20matters_za%20web%201.pdf adresine bkz. 
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Top Channel: Biraz daha sol çizgiye yakın Top Channel TV, 2001’de kurulmuştur. 
Bu kanalı ve Digitalb Medya Grubu’nu kuran, 2008’de trafik kazasında hayatı-
nı kaybeden Dritan Hoxha’dır. Çoğunlukla enformativ yayınlar yapan kanaldaki 
yayınlar gündem oluşturmaktadır. 2000’li yılların başında en fazla izlenen kanal 
olan Top Channel, son yıllarda rekabetin artması sebebiyle eski reyting oranlarına 
sahip değildir. 

Top Channel, Enver Hoxha rejiminden sonra açılan ilk ulusal medya kuruluş-
larından biri olması bakımından önemlidir. Son 10 yıldır Sosyalist Parti’nin ciddi 
destekçisi olarak bilinmektedir. Arnavutluk’ta HD dijital yayın yapan ilk TV ka-
nalıdır. Balkanların Arnavut bölgelerinde en fazla izlenen TV kanalıdır. 28 Mayıs 
2008’de, sahibi Dirtan Hoxha’nın bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası, 
Hoxha’nın eşi Vyolsa Hoxha tarafından yönetilmektedir. Türkiye’ye karşı tarafsız 
olmakla birlikte, Edi Rama’nın Türkiye politikasını desteklemektedir ve bu politi-
kayı destekleyen programlar yapmıştır. (http://www.top-channel.tv/)

Top News: 24 saat haber yayını yapan TV kanalıdır. Bu medya kuruluşu da Top 
Channel medya grubunun bir parçasıdır. Doğal olarak yayın politikası da Top 
Channel’ın güdümündedir. Günlük haberler dışında, muhalefete yönelik eleştirel 
yayınlar da yapmaktadır. 

Vizion Plus: 1999 yılında yayın hayatına başlamıştır. Uydu üzerinden dijital ya-
yın yapmaktadır. Muhalefete karşı eleştirel yaklaşımı bulunmaktadır. Ancak Top 
Channel’e göre eleştirileri çok daha serttir. Sahibi Edil-Al Construction inşaat gru-
budur. En bağımsız medya grubu gibi görünse de, 2013 seçimlerinde Sosyalist 
Parti’yi destekleyici mahiyette yayınlar da yapmıştır. (http://www.vizionplus.tv/)

Ora News: Sahibi Channel One TV’nin de sahibi olan Ylli Ndroqi’dir. 24 saat bo-
yunca haber yayını yapan bir TV kanalıdır. (http://www.oranews.tv/)

İNTERNET MEDYASI 
Shqiptarja.com: Ülkede bağımsız olarak nitelendirilen ender medya kuruluşla-
rından biridir. Arnavutluk’ta en fazla takip edilen internet haber sitesidir. Yayın 
politikası incelendiğinde Sosyalist Parti’yi destekleyen bir yayın politikası izle-
diği gözlenmektedir. Özellikle magazine aşırı yer verdiği görülmekte ve çoğu za-
man yayınladığı sansasyonel haberlerle ülke gündemini epeyce etkilemektedir. 
(http://www.shqiptarja.com/)
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ÖNEMLİ AYDIN 
VE YAZARLAR

ISMAIL KADARE
Edebiyatçı, yazar ve akademisyen İsmail Kadare, 
28 Ocak 1936 yılında Arnavutluk’un Gjirokaster 
şehrinde doğmuştur. Lisans eğitimini Tiran Üni-
versitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi’nde tamam-
lamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra 
Moskova’da Maksim Gorki Dünya Edebiyat Ens-
titüsü’nde iki yıl eğitim almıştır. 

Yazmaya okul yıllarında başlayan Kada-
re, çok sayıda kitap, roman, şiir ve hikâyeleri ile Arnavut entelektüel dünyasın-
da belki de modern zamanın en çok ses getiren yazarlarından birisi olmuştur. 
Özellikle 1961 yılında kaleme aldığı Shekulli im (Benim Çağım) kitabı oldukça 
ses getirmiştir. Bunun yanı sıra Kadare, Drita gazetesinde çalışmış ve bir dönem 
Fransızca yayın yapan Les letres Albanaises dergisinin başeditörlüğünü yapmıştır. 
1990 yılında komünist rejimin çökmesiyle birlikte Arnavutluk’tan ayrılarak Paris’e 
göç etmiştir. Göç etmesinin en önemli sebeplerinden biri, Arnavutluk’ta yaşanan 
kaotik ve gerilimli geçiş sürecidir. Demokratikleşme sürecinde yaşanan sorunlar 
da Kadare’nin ülkesini terk etme sebebi olmuştur. Kadare, Arnavutluk’tan ayrıl-
masına rağmen ülkesi ile bağlarını koparmamıştır. Zira metinlerindeki temalar 
genelde ülkesi ile ilintili olmuştur. Kadare’nin yazılarının, okuyucuları etkileyen 
bir yönü vardır. Zira kullandığı dilin hem edebi yönü güçlü hem de kendine has 
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bir üslubu vardır.280 Ancak asıl önemlisi metinlerinde siyaset ve tarih sürekli ola-
rak varlığını hissettirir.

1994 yılından beri Arnavutluk Bilim Akademisi Üyesi olan Kadare, aynı za-
manda Fransa Bilim ve Etik Akademisi Üyesi’dir. 1972 yılında ise Yazım Kong-
resi (Kongresi i drejtshkrimit) Üyesi olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslara-
rası çok sayıda ödüle layık görülen Arnavut yazar Kadare, 2005 yılında ise “The 
Booker Prize Man” ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanında İsmail Kadare, 
birkaç defa “Nobel Prize” ödülüne aday olmayı hak kazansa da, şimdiye kadar 
bu ödülü alamamıştır.281

Enver Hoxha rejimine duyduğu sempati ile de bilinen Kadare’nin kitapları 
yaklaşık 32 değişik dünya diline tercüme edilmiştir. Bu da kendisinin dünya 
çapında bir şöhrete sahip olmasını sağlamıştır. İslam karşıtı yazılarıyla da ön 
plana çıkan Kadare’nin, bu hususta son dönemlerde Qosja ile arasında ciddi bir 
akademik tartışma söz konusudur. 282 Arnavut kimliğinin tamamen Batı kim-
liğine ait olduğunu savunan Kadare’ye karşı Qosja, Arnavut kimliğinin Doğu 
kimliğine de ait olduğunu savunarak, Arnavutların hem Hıristiyan hem de 
Müslüman olduğunu ifade etmektedir. Kadare ve Qosja arasında yaşanan bu 
entelektüel tartışma aslında Arnavutların son dönemlerde yaşadığı kimlik ara-
yışının da bir tezahürüdür.283

Günümüzde kimlik, tarih ve siyaset konularında her zaman açıklamalarıyla 
gündeme gelen ve saygın kişiliğiyle Arnavutluk kamuoyuna yön vermesine rağ-
men İsmail Kadare, komünist dönemde rejim ile olan ilişkisi sebebiyle sürekli 
eleştirilere maruz kalmıştır. Komünist dönemde Komünist Parti Üyesi olan Ka-
dare’nin saygınlığı çoğu zaman geçmişi sebebiyle sorgulanmaktadır. Yayınladığı 
kitaplarla Enver Hoxha imajını efsaneleştirdiği ifade edilen Kadare, komünist re-
jime entelektüel destek sağlamakla suçlanmıştır.284 Ancak Kadare tüm bu eleştiri-
leri reddetmiş ve kendisinin de komünist rejimin kurbanlarından olduğunu iddia 
ederek, Fransa’ya gidişinin asıl sebebinin bu olduğunu öne sürmüştür.285 Ancak 
1990’da komünizmin son demlerini yaşamasından dolayı Kadare’nin bu konuda 
kendini savunması da eleştirilere neden olmuştur.

280. İsmail Kadare’nin biyografisi hakkında bkz. http://www.letersia.fajtori.com/Letersi/Moderne/Ismail_
Kadare/ 
281. Shiperia Online sitesindeki http://www.shqiperiaonline.tv/vipat-shqiptar/ismail-kadare-biografia/ sitesine bkz.
282. İsmail Kadare’nin biyografisi hakkında bkz. http://www.argjiro.eu/ismail-kadare-biografia/ 
283. AKEA Başkanı Hysamedin Abazi ile mülakat, Priştine, Eylül 2013.
284. Pirro Prifti, “Ismail Kadare ose shkrimtari që i zgjati jetën rregjimit komünist”, Tribuna Shqiptare, 01 Ağus-
tos 2012. 
285. “FT: Bisedë e shkurtër me Ismail Kadare”, Yll Press, 14 Nisan 2014. 



Ö N E M L İ  A Y D I N V E  Y A Z A R L A R 

101

Kadare, Arnavutluk’ta yapılan neo-Osmanlıcılık tartışmalarının merkezinde 
olan bir aydındır. Belki de bu tartışmaları ilk başlatan entelektüellerden biridir. 
Türkiye’nin Arnavutluk ve Balkanlarda yoğunlaşan etkisi sebebiyle sürekli Os-
manlı’yı referans alarak yorum yapan Kadare, çoğu zaman Osmanlı karşıtlığını 
körükleyecek ifadeler kullanarak kamuoyu oluşturmuştur. Kadare, Türkiye’nin 
her daim yayılmacı politikaları olduğunu iddia ederek, Arnavutların bu konuda 
dikkatli davranması gerektiğini ve Türklerin bu etkisine karşı Batılı temelleri olan 
Arnavut kimliğinin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Ona göre 
hem komünist rejim hem de Osmanlı, Arnavutluk için negatif bir tarihsel referans 
noktası teşkil etmektedir. Bu yüzden Kadare, Arnavutluk’un Türkiye ile ilişkilerini 
desteklememektedir.286 Kadare’ye göre geçmişte Sırp baskısı, Arnavutların Türk-
lerle dayanışma içinde olmasını sağlayan en önemli ortak çıkar faktörüdür.287 

FATOS LUBONJA
Hümanist bir yazar olan Fatos Lubonja, 1951 yı-
lında Tiran’da doğmuştur. Lisans eğitimini 1974 
yılında fizik alanında tamamlamıştır. Arnavut 
kamuoyunda tanınmış bir yazar ve aydın olan 
Lubonja, Kadare’den farklı olarak komünist reji-
me karşı yazdığı yazılar nedeniyle ve 1979 yılında 
devrim üyesi olmak ve rejime karşı propaganda 
yürütmek gerekçesiyle mahkeme tarafından 16 
yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 1991 yılında öz-
gür kalmasının ardından, 1993 yılına kadar Helsinki Arnavut Komitesi Genel Sek-
reterliği görevinde bulunmuştur. 1994-1995’de Perpjekja dergisini kuran Lubonja, 
1997’de “Forumi per Demokraci” (Demokrasi Forumu) lideri olarak seçilmiştir. 

Fatos Lubonja muhalif bir kişiliğe sahiptir. Hem sosyalistleri hem demok-
ratları aynı zamanda eleştirebilmektedir. Arnavut geleneğini savunan bir karak-
tere sahiptir. Kadare’yi komünist rejiminin sadık bir taraftarı olmakla eleştiren 
Lubonja, Kadare’nin Enver Hoxha’nın komünist rejimine hizmet ettiğini ifade 
etmektedir.288 Bunun yanısıra Lubonja, Kadare’nin her rejimin iktidarını savu-
nacak bir karaktere sahip olduğunu da ifade etmektedir. Lubonja, Arnavutların 
mitleşmiş karakterlerine yaptığı eleştiriler ile de gündeme gelmektedir. Milli-

286. “Kadare Agolli disagree on “Turkish brothers””, Hourly, 26 Ekim 2013. 
287. “Kadare bota na sheh si të pagdhendur faji ëstë i komunizmit”, Panorama, 17 Haziran 2014. 
288. “Lubonja: Vepra e Kadaresë në shërbim të Enverit”, Koha Ditore, 24 Mayıs 2013. 
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yetçi Arnavutların aşırı sahiplendiği bir karakter olan Katolik Rahibe Tereza’ya 
dahi eleştiriler getiren Lubonja, Rahibe Tereza’nın Arnavut geleneklerini temsil 
etmediğini ifade etmektedir.289

Lubonja yazılarında kullandığı dolaysız dil ile dikkat çekmektedir. Genel-
de ifade etmek istediği meseleleri doğrudan belirterek ironi kullanmamaktadır. 
Bu yüzden de eleştiriler almaktadır. Lubonja Türkiye’nin Arnavutların düşma-
nı olmadığını, asıl düşmanlarının Yunanistan ve Sırbistan olduğunu ifade et-
mektedir.290 Türkiye’nin kültürel olarak Arnavutluk’un AB ile bütünleşmesine 
engel olduğunun doğru olmadığını belirten Lubonja, Türkiye’nin AB’nin zıddı 
olmadığını ve gelişmiş bir ülke olarak model olması gerektiğini savunmakta-
dır.291 Lubonja’ya göre Türkiye, muhafazakâr kimliğine rağmen AB’ye üye ol-
maya çalışıyor ve bu tam da güçlü bir sekülerlik takıntısı olan Arnavutluk’un 
örnek alması gereken bir tavırdır. Lubonja Arnavutluk’un Osmanlı tarafından 
işgal edilmediğini, o dönemde Arnavutların imparatorluk coğrafyasında ve aynı 
medeniyetin içinde diğer unsurlar gibi kendine bir yer bulduğunu savunan en-
der aydınlardan biridir.292

DRITËRO AGOLLI
Arnavut entelektüel dünyasının önde gelen 
isimlerinden biri olan Dritero Agolli, 1931 
yılında Devolli kasabası Menkulas köyünde 
doğmuştur. İlköğretimini köyünde bitirdikten 
sonra, liseyi Gjirokastra’da Asim Zeneli lisesin-
de okumuştur. Lisans eğitimi 1952-1957 yılları 
arasında Leningrad Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi’nde tamamlamıştır.293

1952-1972 yılları arasında, editör ve gazeteci olarak günlük gazete olan Zeri i 
Popullit’de (Halkın Sesi) çalışmıştır. 1973-1992 yıllarında ise Arnavutluk Yazarlar 
ve Sanatçılar Birliği’nin başkanlık görevini üstlenmiştir. Daha sonra 30 sene bo-
yunca milletvekili olarak Mecliste yer alan Dritero Agolli, şiir, roman ve yazılarıy-
la Arnavutların en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur.

289. “Fatos Lubonja”, Albeu, 05 Ocak 2012. 
290. Ethem Rogova, “Turqia demonizohet pa arsye”, Telegrafi, 27 Ekim 2013. 
291. “Intervista/ Lubonja: Turqia nuk duhet gjykuar si e kundërta e Europës”, Albalove, 08 Kasım 2013. 
292. “Fatos Lubonja: Shqiptarët janë më afër me Turqinë, se sa me Evropën”, Almakos, 28 Ekim 2013. 
293. Dritero Agolli’nin kişisel web sitesi. http://www.dritero.com/faqe.php?id=2&gj=sh 
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Agolli, Arnavutluk’ta yazar ve aydın kişiliğinden ziyade siyasi figür olarak da 
tanınmıştır. 1991’e kadar yaklaşık otuz yıl Komünist Parti Üyesi ve milletvekili 
olmasına rağmen Enver Hoxha ve rejimini ilk eleştirenlerden biri olarak dikkat 
çekmiştir. Partide ciddi reformların yapılması gerektiğini savunmuştur.294 Bu se-
beple Agolli, Sosyalist Parti’nin kurucusu ve fikri önderlerinden biri olarak telakki 
edilmektedir. Agolli 1992-2001 yılları arasında Sosyalist Parti’den milletvekili seçil-
miştir.295 Şu an siyaseten aktif olmasa da, Sosyalist Parti liderliğinin akıl hocaların-
dan biri olmaya devam etmektedir.296 Agolli aynı zamanda Edi Rama’yı destekleyen 
eski isimlerden biri olarak dikkat çekmekte ve Rama’yı başarılı bulmaktadır.297

Agolli Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini en fazla destekleyen kişiliklerden biri 
olup, Türkiye’nin neo-Osmanlı politikalar güttüğü iddialarının doğru olmadığını 
ve “amatörce” olduğunu ifade etmektedir. Bu ilişkilerin etkilenmesine neden ola-
cak iddiaların absürd olduğunu belirten Agolli, Arnavutluk’un, Kosova ile birlikte 
Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu savunmaktadır.298 

294. Xhevdet Shehu, “Blasfemia e Dritëroit në ditën e themelimit të PS-së”, DİTA, 13 Haziran 2014. 
295. “50 fakte nga jeta e Dritëro Agollit”, Shekulli, 16 Eki 2013. 
296. “Dritëro Agolli: PS të zhbllokojë ngërçin politik“, Respublica, 15 Mayıs 2014. 
297. Aristir Lumezi, “Flet patriarku i PS, Dritëro Agolli: Qeveria “Rama”, më mirë me figura të reja”, Balkanweb, 
12 Ağutos 2013. 
298. “Kadare e Agolli nuk pajtohen për “turqit vëllezër”, Telegrafi, 26 Ekim 2013. 
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ÖNEMLİ İŞADAMLARI

REZART TAÇI
Arnavutluk’un ünlü işadamlarından biri olan 
Rezart Taçi, Tiran’da doğmuştur. İş hayatına 
1998 yılında ticaret endüstrisinde petrol ticareti 
ile başlamıştır. 2003 yılında ise “Taci Oil Inter-
national Trading and Supply Company” (Taci 
Petrol) şirketini kurmuştur. Taçi ve ortakları, 
Lezhe’deki küçük bir kasabada ufak çaplı yatı-
rımlarla iş hayatına başlasa da, kısa zamanda 
Arnavutluk çapında büyümeye başlamıştır. Rezart Taçi, 2004 yılında merkezi Ce-
nevre’de olan Anika Enterprises’ı kurup Taci Oil şirketinin uluslararası faaliyet-
lerini desteklemeye çalışmıştır. 2006 yılında ise rafineri işleriyle ilgilenen KUID 
şirketini kurmuştur. Bugün Taçi Petrol şirketinin sahip olduğu yaklaşık olarak 
300 petrol istasyonu ve 1400 personeli bulunmaktadır.299 

Rezart Taçi, 2008 yılında uluslararası bir ihale ile ARMO’nun (Albanian Re-
fining and Marketing Oil) hisselerinin yüzde 85’ini alıp özelleştirmiştir. 2012 yı-
lında Albpetrol’ün (Arnavut Ulusal Enerji Şirketi) de sahibi olmuştur. Bunun yanı 
sıra Taçi Alsat Tv ve YPO Oil firmalarının da sahibidir. Taçi, “Nobel” özel oku-

299. Rezart Taçi’nin biyografisi hakkında bkz. http://energjia.al/wp-content/uploads/2012/11/_images_CV_Re-
zart_Ta%C3%A7i.pdf 
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lunun sahibi olmakla beraber, Arnavutluk Satranç Federasyonu Başkanlığı’nı da 
yürütmektedir. İtalya’daki ünlü futbol kulübü Milan’ın sponsorlarından biridir.300 

Rezart Taçi, eski Arnavutluk Başbakanı ve PD Başkanı Sali Berisha ile yakın 
ilişkisi ile bilinmektedir. Taçi, Berisha döneminde yatırımlarını artırmış ve şirket-
leri büyüme göstermiştir. Ancak Berisha hükümetinin muhalefete geçip iktidarı 
sosyalistlere kaptırması, Taçi’nin de güç kaybetmesine ve ciddi sıkıntılar yaşama-
sına neden olmuştur. İlk etapta Taçi’nin epey uğraştığı ve büyük bir yatırım olarak 
gördüğü ARMO’nun hisselerine vergi kaçakçılığı sebebiyle devlet tarafından el 
konulmuş ve şirket iflas etmeden bir an önce satılması istenmiştir. 301 

KOÇO KOKËDHIMA
Medya patronu olan Koço Kokëdhima, 1959 yı-
lında Avlonya (Vlora) bölgesinde bulunan Hi-
mar’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Delvine ve Vlo-
ra’da bitirmiş ve 1984 yılında Tiran Üniversitesi 
Matematik Bölümü’nden mezun olmuştur. Üni-
versiteyi bitirdikten sonra ise Fier’de bulunan Pet-
rol Jeoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başlamıştır. 

1989-1992 yıllarında Kokëdhima, Arnavut-
luk’un demokratikleşme sürecine katılmış ancak 
1991 yılında komünizm yıkılması ile özel şirket kurmaya karar vererek iş dünya-
sına adım atmıştır. 1998 yılında ise Arnavut Serbest Girişimciler Derneği’ni yö-
neten Kokëdhima, aynı yıl Shekulli gazetesini kurmuş ve kısa sürede büyük sükse 
yapmıştır. Ticaretle uğraşmaya başladıktan sonra doğrudan siyasetle meşgul ol-
masa da, 90’lı yıllarda sol parti ve koalisyonları desteklemiştir.302

Son yıllarda ve özellikle 2013 Genel Seçimleri kampanyasında Edi Rama’yı 
desteklemiştir. Ancak bu sefer Kokëdhima doğrudan siyasete dahil olmuş ve 2013 
seçimlerinde PS’den Vlora bölgesinden milletvekili olarak seçilmiştir. Milletvekili 
seçildikten sonra da partinin finansörlerinden olmaya devam etmektedir. Millet-
vekili oluşunun ve PS’nin seçimleri kazanmasının ardından yaptığı “kimin işe ih-
tiyacı olursa CV’sini bana versin” açıklamasıyla dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra 
seçimlerden hemen sonra Rezart Taçi’yi tasfiye etmeye çalışan Rama kendisine 

300. “Fundi i perandorisë së Rezart Taçit!”, Shqip, 13 Ağustos 2013. 
301. “Rezart Taci reported at the Police”, Top Channel, 21 Aralık 2013. 
302. Kokedhima’nın kişisel web sitesi. http://kocokokedhima.al/bio/ 
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yakın olan Kokëdhima’ya ise destek vermektedir. Dolayısıyla Rama bir anlamda 
Taçi’yi tasfiye ederek yerine Kokedhima gibi güçlü bir sermayedarı yerleştirmek 
istediği iddia edilmektedir. Bu söylentileri güçlendiren olay Rama’nın Albpet-
rol’un başına Koço Kokëdhima ve yine kendine yakın olduğu iddia edilen Endri 
Puka’yı getirmesidir.303

Kokëdhima, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın en yakın adamlarından biri 
olarak bilinmektedir. Partiye sunduğu finansal ve medya desteğinden ziyade PS’nin 
LSI ile koalisyon yapması için yapılan görüşmelere de öncülük ettiği iddia edilmek-
tedir.304 Ancak 2013 Parlamento Seçimlerinden önce Kokëdhima’nın milletvekili 
listesine dahil edilmesi beklenmedik bir gelişme olmuştur.305 Zira partiye verdiği 
destek takdir edilse de, birtakım yolsuzluklar ile anılması ve Himara’da deniz kıyı-
sında yaptığı inşaatlar neticesinde çevreye verdiği zarar sebebiyle eleştirilmiştir.

SAMIR MANE
Arnavutluk’un en önemli işadamlarından biri 
olan306 Samir Mane, 24 Aralık 1967 yılında Ar-
navutluk’un Korça şehrinde doğmuştur. 1991 yı-
lında Jeoloji-Madencilik Fakültesi’nde üniversite 
öğrencisi iken, birçok Arnavut genci gibi 1990’lı 
yıllardaki çoğulcu demokrasiye geçiş döneminde 
yaşanan gerilimler sebebiyle üniversite eğitimini 
yarıda bırakıp Avusturya’ya göç etmiş, burada 
tercüman olarak çalışmıştır. 

Daha sonra memleketine yatırımlarıyla dönen Mane, 1993 yılında kurduğu 
“Albatrade” firmasıyla iş dünyasına dâhil olmuştur. İlk olarak teknoloji ürünle-
rinin satışını yapan Albatrade şirketi, daha sonra “Neptun” teknoloji firmasının 
destekleriyle ürünlerini Tiran’a ihraç etmeye başlamıştır. Mane, 2002 yılında 
“Mane TCI’’ firması ile endüstri ve rezidans alanlarında ilk yatırımlarını yapmaya 
başlamıştır. 2005 yılında “Qendra Tregtare Univers – QTU” adında Arnavutluk’ta 
ilk alışveriş marketler zincirini kurmayı başaran Mane, aynı yıl Fashion Group 
ve Euromax firmalarını da kurmuştur. Bu firmaları ise “BALFIN Group – Balkan 
Finance Investment Group” adı altında birleşmiştir. 

303. “PD: Albetrol ra në Duart e Koço Kokëdhimës, Rama po Shpërblen Miqtë e Tij”, Gazeta Tema, 30 Eylül 2013.
304. “Koco Kokedhima, therret per “raportim” Ramen dhe Meten ne Qeparo”, Bota Sot, 14 Temmuz 2013. 
305. Mustafa Nano, “Ngjarja “Kokëdhıma” Më Kapı Në Befası E Më La Gojëhapur”, Shqip, 08 Mayıs 2013. 
306. “10 njerëzit më të pasur në Shqipëri”, Shekulli, 01 Ekim 2012. 
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2011 yılında Tiran’da “Tirana East Gate” isimli modern alışveriş merkezini 
kuran Mane, 2012’de Üsküp’te açılan “Skopje City Mall” alışveriş merkezinin de 
sahiplerinden biridir. Samir Mane 2012 yılında “Tirana Logistic Park” ve 2013’te 
“ALbchrome” firmalarını kurmuş ve böylece birçok sektörde yatırımlar yaparak ge-
niş bir ticari alana yayılmıştır. “Wealt –X” tarafından, 1.2 milyar dolar servetiyle 
Arnavutluk’un en zengin iş adamı olarak nitelendirilmiştir.307 2012 yılında Forbes’ın 
Arnavutluk listesinde 1. sırayı alarak Arnavutluk’un en zengin girişimcisi olmuştur.308

Samir Mane, ticaretteki başarısı kadar siyasetle olan ilişkisi ile de gündeme 
gelmektedir. Komünizm sonrası iktidarda olduğu dönemde Sosyalist Parti lideri 
Fatos Nano’nun desteğiyle ticari etkinliklerini genişlettiği iddia edilmiştir. Mane, 
demokratlar iktidara geldiğinde Sali Berisha ve kızı ile yakın ilişki kurmaya baş-
lamıştır.309 Demokratların sekiz yıllık iktidarında ülkenin en fazla zenginleşen ve 
günümüzde Arnavutluk’un en büyük işadamlarından biri olarak dikkat çekmek-
tedir.310 Demokratlar döneminde aldığı ihalelerle çoğu zaman tartışma konusu 
olan Mane’nin, sosyalistlerin tekrar iktidar olması ile birlikte PS ile yakınlaştığı 
iddia edilmektedir.311 PS’nin iktidara gelmesinin ardından Mane’nin aldığı ihale-
lerin iptal edilmeye başlamasıyla, kendisinin gücü elinde bulunduran karar veri-
ciler ile ilişkilerini düzeltme gayreti içine girdiği öne sürülmektedir.312

307. “Meet Samir Mane, Albania’s first billionaire” Firstbiz.com, 5 Ağustos 2013.
308. “Samir Mane, miliarderi i parë shqiptar”, Albanian, 29 Nisan 2014. 
309. “Portret i paautorizuar për sekserin e qeverisë shqiptare”, Tema, 18 Haziran 2012. 
310. “Meet Samir Mane, Albania’s first billionaire” Firstbiz.com, 5 Ağustos 2013. 
311. “Samir Mane flirton me 4 ministra të Edi Ramës për të ruajtur monopolet dhe koncensionet që i dha Beris-
ha”, Sot News, 06 Ekim 2013. 
312. “Rama pakt me klientin e Berishës, Samir Manen”, Tribuna, 04 Mayıs 2014. 
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ARNAVUTLUK SİYASETİNİ  
ANLAMA KILAVUZU

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

Adriyatik kıyısında konumlanan önemli bir Balkan ülkesi olan ve çoğu böl-
ge ülkesi gibi sancılı bir siyasal dönüşüm süreci geçiren Arnavutluk’un ele 
alındığı bu ciltte, ülkenin siyasi yapısı ve siyasi aktörleri ile beraber, siyaseti 
doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dini-kültürel unsurlar, medya ve iş 
çevreleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 1985’te Enver Hoxha’nın ölümü-
nün ardından ülkede başlayan dönüşüm süreci, Soğuk Savaş’ın bitmesinin 
ardından daha da derinleşerek devam etmiştir. Ancak Enver Hoxha’nın bı-
raktığı siyasi ve ekonomik miras, bu sürecin hızlanması önünde önemli bir 
engel teşkil etmiş ve zaman zaman ülke siyasetinde istikrarsızlık ve krizler 
meydana getirmiştir. Son yıllarda Arnavutluk’un Avrupa-Atlantik kurum-
larıyla bütünleşme yolunda kat ettiği mesafeyle beraber ülkede siyasi ve 
ekonomik hayat hızlı bir biçimde yeniden şekillenmektedir. Hazırlamış 
olduğumuz bu kitap, Arnavutluk’taki güncel siyasetin ülkemizde daha iyi 
anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek çalışmalara 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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