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ARNAVUTLUK'UN SOSYO-EKONOM‹K
P R O B L E M L E R ‹ VE ÖNER‹LEN ÇÖZÜMLER
Ramadan CIPURI
Balkan Giriﬂimcileri Cemiyeti Baﬂkan›, Arnavutluk

Çev. Ayﬂe Merve KAMACI

1. Arnavutluk Nüfusu ve Göç
Arnavutluk, kendi topraklar› içinde küçük bir nüfus grubu bar›nd›ran bir
ülkedir ve nüfus say›s›, ülke s›n›rlar› d›ﬂ›nda yaﬂayan Arnavut vatandaﬂlar› da
dikkate al›nd›¤›nda iki kat›na ç›kar. ‹statistiklere göre Arnavutluk topraklar›nda yaklaﬂ›k 3,2 milyon insan yaﬂamaktad›r. Bu nüfusun d›ﬂ›nda 1 milyon kadar kiﬂi de Bat› ve Do¤u’da çeﬂitli bölgelere göç etmiﬂtir. Tüm bunlar dikkate
al›n›rsa, Arnavut nüfusu 4,2 milyona ulaﬂ›r. Genelde Arnavut nüfusu genç bir
nüfus olarak kabul edilmektedir. Yaﬂ ortalamas› 32,5’tir. Cinsiyete göre ortalama verirsek de; erkeklerde 32,1, kad›nlarda ise 33 yaﬂ ortalamas›na ulaﬂ›r›z.
Ancak komünist rejimin çöküﬂünü takip eden dönemde, nüfus büyümesinde dikkat çeken bir azalma kaydedilmiﬂtir. Nüfus büyümesindeki bu büyük
düﬂüﬂün temel etkenleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir: Oldukça yüksek seyreden göç
e¤ilimleri ve do¤um say›s›ndaki sürekli düﬂüﬂ.
1.1. D o ¤ u m S a y › l a r › n d a k i S ü rekli Düﬂüﬂ
“1990 y›l›nda kaydedilen 82.000 do¤umdan, 2007 y›l›n sonunda do¤um
say›s› 33.000’e düﬂmüﬂ, böylece %60’l›k bir azalma gözlenmiﬂtir. 1960’tan bu
yana toplam do¤urganl›k oran› (TDO) sürekli bir düﬂüﬂ halindedir. 1960 y›l›nda TDO oldukça yüksekti, üretken yaﬂ grubundaki her kad›n baﬂ›na 5 çocuktan fazla çocuk denk geliyordu. 2007 y›l›nda ise göstergeler, üretken yaﬂ grubundaki her kad›n baﬂ›na 1,4 çocu¤a kadar düﬂmüﬂtür. Bu oldukça önemli bir
göstergedir çünkü nüfusun üremesi ile do¤rudan ilgilidir.”1
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1.2. Göç
Arnavut nüfusu genç bir nüfus olarak bilinmektedir. 1990’dan sonra nüfus, yaln›zca ülke yap›s›n› de¤il ayn› zamanda büyüme oran›n› da büyük oranda etkileyen göç fenomeni ile karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Nüfusun serbest ve kontrolsüz
hareketi, kentsel nüfusun k›rsal nüfusa olan oran›n› etkilemiﬂtir. “2007 y›l›nda
kentsel nüfus %48,5 oran›nda art›ﬂ gösterirken, k›rsal nüfus 2001 y›l›ndaki
%57,3 oran›ndan %51,5 oran›na gerilemiﬂtir. 1989 Nüfus Say›m›’na göre k›rsal nüfus, toplam nüfusun %38,5’ini oluﬂturmaktad›r.” 2
Kentsel nüfusun, köylerde yaﬂayan nüfusun kaç›n›lmaz düﬂüﬂü ile ikiye
katlan›p sürekli yükseliﬂte olmas› durumu, Arnavutluk’un ciddi bir sorunudur.
Bu sorun, özellikle baﬂkent Tiran gibi büyük ﬂehirlerde çok daha hassast›r.
2007 y›l›nda Tiran Belediyesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmaya göre,
Tiran nüfusunun 10 y›l içinde üçe katlan›p, 1,5 milyon kiﬂiye ulaﬂmas› beklenmektedir.
1.2.1. T i r a n : D ü n y a d a E n B ü y ü k N ü f u s A r t › ﬂ › G ö r ü l e n B a ﬂ k e n t
Uzmanlara göre, Tiran nüfusunun bir y›ll›k sürede art›ﬂ oran› dünyadaki
en yüksek oranlara tekabül etmektedir. ﬁehirde büyüme oran› y›lda %7-8’e kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Bu yüzdenin %2’si do¤al art›ﬂ (do¤um-ölüm raporu) iken %56’s› demografik büyüme (ﬂehre göç ve ﬂehirden ayr›lma) ﬂeklindedir.
Baﬂkentteki h›zl› demografik de¤iﬂikliklerin, bar›nma sorunu üzerinde
do¤rudan etkisi bulunmaktad›r. “Ancak, Büyük Tiran projesi için yap›lan nüfus ve geliﬂim plan› projeksiyonuna göre, bu bölgede ikame edenlerin say›s›n›n 10 y›l sonra 1,5 milyon kiﬂiye ulaﬂmas› beklenmektedir. Tiran nüfusu art›ﬂ› y›ll›k %7,5’lik büyümesini sürdürürse, 2007 – 2017 y›llar› aras›nda nüfusun
1.300.342 mukim rakamlar›na ulaﬂaca¤› öngörülmekte ve 2019 y›l›nda da 1,5
milyon kiﬂinin üzerine ç›kmas› beklenmektedir.”3
2. A r n a v u t G ö ç ü
Arnavutluk, 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren büyük çapl› göç fenomeni
ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Demografik rejimin bu önemli aç›s› 90’l› y›llara kadar neredeyse bilinmiyordu bile. O dönemlerde Arnavut toplumu kapal› bir yaﬂam
sürüyordu. 90’l› y›llardan sonra göç, demografik rejimin belirlenmesinde temel bileﬂenlerden olmuﬂtur. Son y›llarda nüfusun %25’i d›ﬂa göç etmiﬂtir. ‹talya ve Yunanistan, Arnavutlar›n en çok göç etti¤i iki ülkedir.
1990’l› y›llardan bu yana gerçekleﬂen göç hareketinin ana nedeni gelecek
yaﬂam› garanti alt›na alma iste¤idir. Arnavutluk’ta bulunan say›s›z kayna¤a
ra¤men, söz konusu kaynaklar yararl› ﬂekilde kullan›lmamaktad›r ve bu du-
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rum, Arnavutluk vatandaﬂlar›n›n ülke d›ﬂ›na göç etmesinin ard›nda yatan temel neden olagelmiﬂtir. Ülkenin sahip oldu¤u do¤al kaynaklar›n kullan›m›,
yeni iﬂ imkânlar›n›n yarat›lmas›, yat›r›m yap›lmas› ve yerel Arnavut ekonomisinin güçlendirilmesi gibi yollarla göç eden insanlar›n say›s› do¤rudan azalt›labilir.
Ülke d›ﬂ›na göç eden Arnavut nüfusun önemli sosyal sorunlar›ndan biri,
göç ettikleri ülkelerde “Sosyal Entegrasyon” sa¤layamamalar› durumu olmuﬂtur. Bu vatandaﬂlar›n istihdam edildikleri iﬂleri sosyal statülerini etkiler. Yunanistan ve ‹talya’daki Arnavut göçmenlerin ço¤u inﬂaat sektöründe, tar›mda
(erkek) ve ev iﬂlerinde (kad›n) çal›ﬂmaktad›r. Bu sektörlerde istihdam edilme
durumu entegrasyon, medeniyet ve özgürlük etkenlerinden daha çok hayatta
kalma sorununu do¤urur.
Bu ülkelerdeki Arnavut göçmenlerin imaj›, kendilerinin çal›ﬂt›klar› ülke
nüfusundaki varl›klar› ve iliﬂkileri ile ilgili olarak de¤il, bas›n ve televizyon taraf›ndan inﬂa edilmiﬂtir. Bu ülkelerdeki göçle ilgili çal›ﬂan uzmanlar, Arnavutlarla do¤rudan iliﬂki içine hiçbir zaman girmeyen kiﬂilerin Arnavutlara karﬂ›
olumsuz fikirler oluﬂturdu¤unu belirtmektedir. Arnavutlar›n, özellikle bu sektörlerde çal›ﬂ›yor olmalar›, yasal olmayan eylemlerde bulunmalar› ve Arnavut
otoritelerinin kendi toplumununun sosyal yaﬂam›na karﬂ› kay›ts›z kalmalar›,
bu ülkelerde Arnavut göçmenlerinin etkisini düﬂürmektedir.
2.1. Göç: Ülke ‹çin Dikkate De¤er B i r G e l i r K a y n a ¤ ›
1991 y›l›ndan günümüze kadar Arnavut nüfusunun %25’inden fazlas›
göç etmiﬂtir ve ﬂimdi zengin ülkelerde ikame edip yaﬂamaktad›r. Söz konusu
göçmenler geçti¤imiz y›l içinde, evlerine 1 milyon Euro getirmiﬂtir; ülke içine soktuklar› parayla ev halk›n›n tüketim masraflar›n›n büyük k›sm›n› karﬂ›lam›ﬂ, ülkenin en ücra köﬂelerinde fakirlik oran›n› düﬂürmüﬂ, Arnavutluk’u ithal
mal taﬂ›malar›n› karﬂ›layabilir hale getirmiﬂ ve ayn› zamanda ulusal “lek” para biriminin istikrar›n›n sa¤lanmas›nda etkili olmuﬂlard›r. Arnavutluk Bankas›’n›n 2008 y›l›n›n ilk üç ayl›k süresini kapsayan bir araﬂt›rmas›na göre, Arnavutluk Cumhuriyeti topraklar›ndaki ikame edenlerin yaklaﬂ›k %26’s› aile üyesi göçmenlerden gelen para havaleleri ile geçinmektedir. Co¤rafik da¤›l›m, yukar›da bahsedilen kiﬂilerin %59’unun k›rsal alanlarda, geri kalanlar›n ise kentsel alanlarda yaﬂad›¤›n› göstermektedir. Bu aileler, göçmenlerden ayr› ayr›
%66 ve %34 oranlar›nda nakit havalesi almaktad›r. Göçmenlerden gelen nakit
havaleleri k›rsal alanlarda yaﬂayan ailelerin ayl›k gelirlerinin en önemli bileﬂenini oluﬂturmakta, söz konusu gelirlerin %40’›n› kapsamaktad›r.”4
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2.2. Göçmen Geliri Düﬂüﬂleri
Göçmenlerin son yirmi y›lda sa¤lam›ﬂ olduklar› büyük gelirlere ra¤men,
ekonomi uzmanlar› gelecekte de ayn› durumun devam edebilece¤inden emin
de¤il. Göçmenlerden gelen gelirler zaman içinde azalacak; yaln›zca bundan
baﬂka gelir kayna¤› olmayan aileler için de¤il devlet ekonomisi içinde büyük
bir sorun teﬂkil edecektir. Bu durumdan devlet ekonomisinin etkilenme nedeni, göçmenler taraf›ndan yap›lan nakit havalelerinin ticaret aç›¤›n›n büyük k›sm›n› kapl›yor olmas›yla aç›klanabilir. Bu tespit, Arnavutluk Banka’s›n›n yapm›ﬂ oldu¤u bir araﬂt›rman›n sonucudur. Araﬂt›rmaya göre, gelecek y›llarda bu
gelir giriﬂi, göçmenler ve anayurttaki akrabalar aras›ndaki iliﬂkilerin zay›flamas› neticesiyle kesilecektir. Yine araﬂt›rmaya göre 189.000 aile veya baﬂka
bir deyiﬂle, toplamda Arnavut ailelerinin %26’s› göçmenlerden gelen gelirle
yaﬂamlar›n› idame ettirmektedir.
Oluﬂan durum dikkate al›nd›¤›nda, hükümetin ticaret aç›¤›n› kapamak
üzere baﬂka bir fon kayna¤› bulmas› gereklili¤i göze çarpar. Göçmenlerden
gelen gelirde, geçti¤imiz y›l da bir düﬂüﬂ kaydedilmiﬂtir. Arnavutluk Bankas›
verilerine göre, 2008 y›l›n›n ilk üç ayl›k döneminde, bu nakit havaleleri 210
milyon Euro’luk bir miktara tekabül etmekteyken, söz konusu rakamlar bir
önceki y›la göre %5’lik bir düﬂüﬂ yaﬂand›¤›n›n göstergesidir.”5
Göçmenlerden gelen gelirleri büyük oranda etkiledi¤i gözlenen bir baﬂka
önemli etken de, göçmenlerin çal›ﬂt›klar› ülkelerde hissedilen mâli krizdir.
Göç ettikleri ülkelerde yaﬂam masraflar› yükseliﬂteyken gelir oranlar› hayli
düﬂürülmüﬂtür.
2.3. Göçmenlerin T i c a ret ve Tu r i z m Ü z e r i n d e k i O l u m s u z E t k i l e r i
Ticaret ve turizmin ekonomiyi ayakta tuttu¤u di¤er ülkelerin aksine, Arnavutluk’ta durum tam tersinedir. Ülkede ekonomiyi ayakta tutan, ticaret ve
turizmden ziyade belirli bir miktar para giriﬂi yapan göçmenlerdir. Bu nedenle, Uluslararas› Göç Organizasyonu’nun (UGO) verilerine göre, para nakliyatlar›nda ilk s›ray› göçmenler almaktad›r. “Göçmenler taraf›ndan evlerine gönderilen paralar, di¤er ilgili ekonomik faaliyetlerin sa¤lad›¤› para giriﬂi oranlar›na k›yasla oldukça de¤erlidir. Bu gelir, ticari faaliyet gelirlerinin %65’idir ve
turizmden elde edilen gelirlerden ortalama %132 oran›nda yüksektir “6
“2007 y›l›na kadar göçmenlerin para gönderdi¤i tüm bankalardan toplanan verilere göre:
• Her y›l, Arnavutluk göçmenlerin nakit havalelerinden 934 milyon Euro
kâr elde etmektedir
• Ülke GSMH’s›n›n %13’ü göçmenlerce gönderilen paralar› kapsamaktad›r
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• Arnavut ailelerinin %26’s›n›n ülke d›ﬂ›nda çal›ﬂan akrabas› bulunmaktad›r
• Göçmenler taraf›ndan gönderilen nakit havaleleri, turizm gelirlerinden
%132 daha yüksektir
• Göçmenler taraf›ndan gönderilen nakit havaleleri, ticaret gelirlerinden
%65 daha yüksektir”7
2.4. Göçün Sosyal Etkileri
ﬁu ana kadar göç eden nüfusun Arnavut toplumu üzerindeki sosyal ve
kültürel etkisini gösteren bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂ olmas›na ra¤men bu sosyal
ve kültürel etki toplumun neredeyse tüm katmanlar›nda hissedilmektedir. Arnavutluk’a sokulan yeni yaﬂam biçimi, geleneksel yaﬂam› etkilemektedir.
Özellikle de Yunanistan’daki Arnavut göçmenlerin yaﬂama ve çal›ﬂmalar›n› etkileyen önemli bir sorun isimlerinin ve dinsel inan›ﬂlar›n›n de¤iﬂtirilmesidir. Arnavutlar›n ço¤u, daha iyi bir iﬂ bulmak için veya yerel insanlarla daha
kolay iletiﬂim kurabilmek için yeni ortamlara uyum sa¤lamak zorunda kalm›ﬂ,
isimlerini, Müslüman isminden Ortodoks ismine de¤iﬂtirmeye zorlanm›ﬂt›r.
Yaﬂad›klar› ülkede uzun süre çal›ﬂma hayat› geçiren göçmen Arnavutlar›n büyük k›sm› yeni dinsel inançlar geliﬂtirmiﬂ, böylece Arnavutluk’a yeni bir gelenek ve yaﬂam tarz› sokmuﬂtur. Bu alanda çocuklar›n daha genç jenerasyonu
en sorunlu bölümdür. Bahsi geçen olay küçük yaﬂlarda görülmektedir. Genç
jenerasyon yerel nüfus gibi yaﬂamakta, onlarla ayn› alanlarda e¤itim görmekte, ayn› ortamlarda bulunmakta ancak onlardan farkl› olarak say›s›z sorunu da
beraberinde taﬂ›maktad›r.
Ülke d›ﬂ›nda yaﬂayan Arnavutlar›n, Arnavut nüfusunun %25’inden fazlas›na tekabül etmesi, Arnavut toplumunun sosyal ve kültürel anlamda çokça etkilenmesine sebeptir.
3. Kan Davalar›: A r n a v u t To p l u m u n u n C i d d i S o r u n u
Kan davalar›, Arnavut devletinin geliﬂimini krizlere sokan en önemli sorundur. Ülkenin kuzeyindeki kuruluﬂlar›n hassasl›¤›, adaletin kabile gruplar›
taraf›ndan yerine getirilmesi ile sonuçlanm›ﬂ ve bu durum da aileler aras›ndaki say›s›z kan davalar›nda gözlenmiﬂtir.
Avrupa uluslar› taraf›ndan uzun zamand›r unutulmuﬂ olan Kanun ve Kan
Davalar› fenomeni, geleneksel yasalara dayanmaktad›r. Arnavutlar›n bu konuda uzun bir geçmiﬂi vard›r ve hukukun üstünlü¤ü bu ülkede çok geç kabul
edilmiﬂtir. Osmanl› yönetimi s›ras›ndaki Kanun Yönetimi, ba¤›ms›z Arnavut
devletini kurma ve devlet mahkemelerine geçme giriﬂiminin gecikmesi, toprak kontrolündeki zay›fl›k, düﬂük e¤itim düzeyi ve ekonomik yaﬂam, kan davalar›n› devam ettiren faktörlerdir.
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Kuzey Arnavutlar›, birbiriyle olan sorunlar›n çözümünde mahkeme sistemine baﬂvurmamalar› ile bilinmektedir. 600 y›l boyunca, sorunlar›n çözümünde kan dökümü en makul yol olarak kabul edilmiﬂtir. Komünist polis devleti
bu durumu kontrol alt›na alabilmiﬂtir ancak yasalar›n ve düzenin bozulmas› ile
kan davas› cinayetleri say›s› gittikçe art›ﬂ göstermiﬂtir. Bunlar “hakmarrja” cinayetleri olarak bilinmektedir ve y›llar içinde bu cinayetlerin etraf›nda belirli
ritüeller ﬂekillenmiﬂtir. Görünüﬂe göre, bir cinayetin ard›ndan 24 saat içinde
sald›r› yap›l›rsa, katilin tüm ailesini ortadan kald›rmaya hak bulunur. Ancak
kurban›n, öldürülmeden önce uyar›lmas› gerekir, kimse kimseyi arkas›ndan
vurmaz.
Kan davas› öç alma cinayetleridir. Kan davas› u¤runa cinayet yap›l›rsa,
katledilen taraf ya affedici taraf olacakt›r ya da kan davas›n› sürdürmeye devam edecektir. Zarar gören taraf›n üzerindeki bask›, kan bozulana kadar sürer.
Bu fenomenin geliﬂimiyle ilgili her ﬂey asl›nda hukukun üstünlü¤ünün
zay›fl›¤› ile ilgilidir. “Kanun yasalar›n›n” (geleneksel yasalar) mahkeme yasalar›n›n yerini almas› devletin itibar›n› ve kabile ile “Kanun” yasalar› alt›nda
yaﬂayan insanlar›n durumunu kontrol alt›na alma yetisini zay›flatmaktad›r. Bu
durumda, özellikle de Kuzey Arnavutluk’ta “Kanun Mahkemeleri” ve “Geleneksel Meclisler” gibi paralel kuruluﬂlar oluﬂturulmuﬂtur. ‹nsanlar›n deste¤ini
alan bu “paralel kuruluﬂlar” hukukun üstünlü¤üne dair aç›k bir meydan okuma gibidir.
Kanun yasalar›n›n ac› veren bir yan›, “ngujimi” (kan davas› için tecrit etme) ve hapse at›lan veya Arnavutluk d›ﬂ›na kaçan suçlu kiﬂinin akrabalar›n› da
öldürme eylemidir. Görevlerini yerine getiren 300’den fazla polis öldürülmüﬂtür. Kan davas› çat›ﬂmalar› karﬂ›s›nda hakim ve savc›lar kendilerini çaresiz
hissetmektedir. Bu anlamda devlet yapmas› gereken ﬂeyleri yerine getirememektedir.
Öç almaya götüren çat›ﬂmalar›n en büyük nedenleri toprak sahipli¤i, insan ticareti, narkotik ticareti ve benzeri ﬂeylerdir. “18 y›l içinde, kan davalar›ndan 9.800 kiﬂi öldürülmüﬂtür. Baz› bölgelerde, “Kanun”, ayn› soydan aileler aras›nda cinayetlere yol açmaktad›r. Yaln›zca Shkodra ﬂehrinin yak›nlar›ndaki Zadrima köyünde yak›n ba¤lar› olan 2.200 aile, bu sebepten birbirleriyle
konuﬂmamakta veya toprak da¤›l›mlar› yüzünden birbirlerini ziyaret etmemektedir. Uyuﬂturucu ve kad›n ticareti çat›ﬂmalar›, birbirine karﬂ› gizli kin
besleyen ve karﬂ›l›k vermek için do¤ru zaman› bekleyen 4.600 aileyi içine alm›ﬂt›r. 1991 y›l›ndan bu yana 18 y›lda erkek, kad›n ve çocuk dahil 6.000’den
fazla aile kan davalar› nedeniyle tecrit edilmiﬂtir. Yaln›zca 1991 y›l›nda 2.000
ölü, 5.000 yaral› ve 3.500’den fazla ﬂüpheli rapor edilmiﬂtir. 2002 y›l›nda,
1.270 kiﬂi kan davas›ndan kaçabilmek için ülke d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›r.”8
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Sorun, Arnavutluk baﬂkenti Tiran’da da görülmeye baﬂlam›ﬂt›r. K›rsal
alanlardan ailelerin ﬂehirlere göç etmesi bu fenomenin azalmas›na yol açmam›ﬂt›r. “Tiran’da 110 aile kan davas›ndan yakalanm›ﬂt›r. Arabulma ve uzlaﬂma
giriﬂimleri, düﬂmanl›k çat›ﬂmalar›nda yer alan ailelerin %40’›na yak›n›n› yasal
yollarla soruna çözüm getirmeye ikna edebilmiﬂtir. Ancak yine de, kan davas›nda yer alan ailelerin say›s› 800’den 1.500’e yükselmiﬂtir. Düﬂmanl›k besleyen ailelerin göç etmesi, cinayetlerin say›s›n›n her y›l gittikçe artan oranlarda
düﬂürmektedir.”9
“Kanun”un uygulanmas› yaln›zca vatandaﬂl›k haklar›n›n ihlal edilmesini
de¤il, ayn› zamanda ulusal güvenli¤in bozulmas›n› da beraberinde getirmektedir. Hukukun ve devletin resmi kurumlar›n›n aç›klamalar› bile Kanun yasalar›n›n yayg›nlaﬂmas›n› dizginleyememiﬂtir. Devlet kurumlar›, Kanun psikolojisi ve mantalitesi karﬂ›s›nda eli kolu ba¤l› kalmaktad›r. Fakirlik ve iﬂsizlik,
1997 olaylar›ndakine benzer bir çat›ﬂma ortam› yaratacak bir sosyal depresyona yol açabilir.
Ç a t › ﬂ m a l a r › n Temel Nedenleri:
Köylerde toprak meselesi
ﬁehirde mülkiyet meselesi
Cinayet meselesi
Onur meselesi
Kad›n ticareti meselesi
S›radan olaylar
Geçmiﬂten gelen yükümlülükler
Di¤er

%28
%17
%6
%14
%15
%10
%3
%7

D ü ﬂ m a n l › k l a r › n Temel Nedenleri:
Köylerde toprak meselesi
ﬁehirde mülkiyet meselesi
Cinayet meselesi
Onur meselesi
Kad›n ticareti meselesi
S›radan olaylar
Geçmiﬂten gelen yükümlülükler
Di¤er

%22
%14
%13
%18
%20
%2
%5
%6
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K a n D a v a l a r › n d a Te c r i t E t m e l e r i n Temel Nedenleri
Köylerde toprak meselesi
ﬁehirde mülkiyet meselesi
Cinayet meselesi
Onur meselesi
Kad›n ticareti meselesi
S›radan olaylar
Geçmiﬂten gelen yükümlülükler
Di¤er

%2
%1
%80
%6
%4
%0
%6
%1

4 . N a r k o t i k T i c a reti
Narkotik ticareti sorunu, Arnavutluk ve Arnavutlar için ciddi bir sorun
olagelmiﬂtir ve konuya acil bir çözüm getirilmelidir. Bu sorunun çözümüne
yönelik pek çok giriﬂimde bulunulsa da, Arnavutluk konuyla ilgili olarak bu
y›l uluslararas› organizasyonlar taraf›ndan çokça eleﬂtiri alm›ﬂt›r. “Uluslararas› Narkotik Bürosu ve ‹cra ‹liﬂkileri Yasas›” raporuna göre, Arnavutluk, narkotiklerin kayna¤›ndan Avrupa ülkelerine geçirilmesi için kullan›lan bir köprü
görevi görmektedir.
“Arnavutluk, özellikle de Afgan eroininin Orta Asya’dan Bat› Avrupa’daki bölgelere taﬂ›nmas›nda kullan›lan bir geçiﬂ ülkesidir. 2008 y›l›nda, eroin ve
marihuana yakalamalar› azalm›ﬂt›r. Hâlâ Arnavutluk, Avrupa pazarlar›na gönderilecek esrar›n üretildi¤i bir ülkedir ancak esrar yetiﬂtirme iﬂi, hükümetin
eriﬂmesi kolay olmayan uzak da¤l›k bölgelerine taﬂ›nm›ﬂt›r. Arnavutluk Hükümeti, uluslararas› bask› ve yard›mlar›n sonucunda, suçlu unsurlar› daha özenle incelemekte ancak kaynak eksikli¤i ve yerel yozlaﬂma sorunlar› neticesinde
yine bu sürece darbe inmektedir. Arnavutluk, 1988 BM Uyuﬂturucu Maddeler Sözleﬂmesi’nin bir taraf›d›r.”10
Ayn› raporda Arnavutluk’un Asya’da baﬂlayan ve Bat›’da sona eren uzun
bir koridorun bir parças› oldu¤u belirtilmektedir. “Arnavutluk’ta narkotik ticareti, en kazançl› illegal mesleklerden biridir. Organize suç gruplar›, ülkenin
stratejik konumlanmas›, zay›f yasa uygulamalar›, reform edilmemiﬂ hukuk sistemi ve boﬂluk veren s›n›rlar›ndan ötürü Arnavutluk’u uyuﬂturucu madde ve
di¤er kaçakç›l›k türleri için bir geçiﬂ noktas› olarak kullanmaktad›r. Arnavutluk, Türkiye-Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk ülkelerinden geçen “Balkan
Yolu” arac›l›¤›yla ‹talya, Karada¤, Yunanistan ve Bat› Avrupa’n›n geri kalan
ülkelerine kaçak yollarla götürülen Afgan eroini için geçiﬂ noktas›d›r. S›n›rl›
ancak gittikçe artan oranlara sahip kokain ticareti de, Güney Amerika’dan Arnavutluk’a hem iç tüketim hem de d›ﬂ da¤›t›m amaçlar›yla getirilmektedir. Ayr›ca etnik Arnavutlar kullan›larak, di¤er ülkelerden Arnavutluk, ‹talya ve Yu-
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nanistan’a kokain ve eroin kaçakç›l›¤› yapan suç ﬂebekelerinin say›s› da gittikçe artmaktad›r.”11
Esrar› istisna tutmak kaidesiyle, Arnavutluk’ta illegal uyuﬂturucu maddelerin üretimi çok fazla de¤ildir. ‹ç ‹ﬂleri Bakanl›¤›’n›n Narkotikle Mücadele
Birimi yetkililerine göre esrar, Arnavutluk’ta yetiﬂtirilen, üretilen ve bölgesel
olarak sat›ﬂ› yap›lan tek uyuﬂturucu maddedir. Polis ve yerel yönetimler taraf›ndan uygulanan yok etme programlar›, esrar yetiﬂtirme oran›n› göze çarpan
oranlarda düﬂürebilmeyi baﬂarsa da, yetiﬂtiricilik tüm giriﬂimlere ra¤men yine
de el alt›ndan yürütülmektedir. “2008 y›l›nda sentetik madde üretimi için hiçbir laboratuar bulunamad› ve sentetik uyuﬂturucu madde ticareti ülkede yok
gibi gözüküyor. Arnavutluk, öncü kimyasallar›n büyük oranlarda üretildi¤i bir
ülke de¤ildir.”12
4.1. Yasa Uygulama Giriﬂimleri ve Baﬂar›lar
Arnavutluk polisi; teknolojinin, geliﬂmiﬂ polislik tekniklerinin gittikçe
daha fazla kullan›lmas› ve genel kapasite art›m› ile narkotik karﬂ›t› operasyonlarda yol katedebilmiﬂtir. Hem ‹talya hem de Yunanistan’daki uyuﬂturucu
madde yakalama say›lar›, Arnavutluk’tan bu ülkelere taﬂ›nan uyuﬂturucular›n
say›s›nda da bir düﬂüﬂ yaﬂand›¤›n›n göstergesidir ki bu da, Arnavutluk’un konuyla ilgili giriﬂimlerinin baﬂar›ya ulaﬂt›¤›n› gösterir.
Arnavut otoriteleri ülke genelinde, özellikle de Fier, Tiran, Vlora ve Durres limanlar›nda geniﬂ çapl› polis operasyonlar› ve uyuﬂturucu madde yakalama operasyonlar› düzenlemiﬂtir. ‹talya, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye yetkilileri ile yap›lan uluslararas› iﬂbirliklerinin say›s›nda da art›ﬂ görülmektedir.
“Arnavut yetkilileri, 2008 Ocak ay›ndan Eylül ay›na kadar polisin uyuﬂturucu ticaretinden 354 kiﬂinin tutuklad›¤›n› ve buna ilaveten 32 kiﬂinin de
arand›¤›n› raporlam›ﬂt›r. Polis bu süreç esnas›nda 59 kg. eroin, 2.092 kg. marihuana ve 1 kg. kokain ele geçirmiﬂtir. Ayr›ca, 143.655 esrar ve 61 afyon bitkisi imha edilmiﬂtir. Tüm bunlarla eﬂ zamanl› olarak ‹talyan otoriteleri taraf›ndan yakalanan uyuﬂturucu say›s›nda da ciddi bir düﬂüﬂ gözlenmiﬂtir. ‹talya’da
2008 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda, tarihinde ilk defa, Arnavutluk’tan gelen yaln›zca 10 kg. eroin ve 4 kg. marihuana yakalanm›ﬂt›r.”13
Arnavutluk’ta yakalanan uyuﬂturucular›n say›s›ndaki art›ﬂ, Arnavutluk’ta
hem ülke içi tüketim hem de Yunanistan ve ‹talya’ya ihraç amaçlar›yla kokain ticaretindeki belirgin art›ﬂ› iﬂaret etmektedir. Genel Savc›’n›n y›ll›k raporuna göre, organize suç davalar› 2006 y›l›ndan 2007 y›l›na %30 art›ﬂ göstermiﬂtir. Ayn› dönem içinde narkotik ticareti ve yetiﬂtirme vakalar›n›n say›s› %16
oran›nda artm›ﬂt›r.”
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5. Yolsuzluk
Geliﬂmiﬂ ülkeler dâhi yolsuzlu¤a karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazanamam›ﬂt›r, ancak
geçiﬂ dönemi yaﬂayan daha az geliﬂmiﬂ ülkelerde bu olguyla s›k karﬂ›laﬂ›l›r ve
yay›lma olas›l›¤› daha fazlad›r. Yolsuzluk ile mücadele, 2005 y›l› seçimlerindeki seçim kampanyas›nda merkez sa¤ ço¤unlu¤un anahtar vaatiydi. ﬁimdiki
hükümet “Tertemiz ellerle” slogan›yla baﬂa geçmiﬂtir. Bu fenomenle savaﬂta
uygulanan say›s›z giriﬂime ra¤men, hükümetin hedefine ulaﬂt›¤›n› iddia etmek
pek mümkün de¤ildir. Yolsuzluk hâlâ sa¤l›k sistemi, yönetim, adalet sistemi,
gümrükler gibi devletin neredeyse tüm sektörlerinde görülmektedir.
Bu fenomenin geliﬂmesine yol açan nedenler say›s›zd›r. Geçmiﬂten kalan
ve önceden oluﬂturulan her ﬂey alabora edilmiﬂtir. Çünkü eski diktatör rejimin
kurban› olan Arnavut vatandaﬂlar›n›n görüﬂüne göre Enver Hoca rejiminden
kalan hiçbir ﬂey korunmamal›yd›. Ancak yeni sistem, aralar›nda yolsuzluklar›n da bulundu¤u pek çok sorunu beraberinde getirmiﬂtir.
Yolsuzluk, Arnavutluk’un en derin ve de¤iﬂmez sorunlar›ndan biri olarak
kalmaya devam etmektedir. Düﬂük maaﬂlar, sosyal ortamlarda rüﬂvet al›nmas›
ve Arnavutluk’un s›k› sosyal a¤lar›, polis, hâkim ve gümrük memurlar›n›n yolsuzlu¤a karﬂ› önlemler almas›n› engellemekte ve yolsuzluk, organize suç ve
uyuﬂturucu ticaretine yard›mc› olmaktad›r. May›s 2006’da hükümetin yolsuzlukla mücadele vaatinin bir parças› olarak Arnavutluk, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleﬂmesi’ni imzalam›ﬂt›r. “2007’de ve 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda polis
ve adliye, yolsuzlukla mücadele anlam›nda devlet memurlar›n›n ve yasa uygulay›c› personellerin incelemelerini yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Baﬂsavc›, y›ll›k Parlamento raporunda, 2007 y›l›nda yolsuzlukla iliﬂkili suçlarla ilgili olarak cezaland›r›lan devlet memurlar› say›s›n›n 2006 y›l› rakamlar›na göre %27 art›ﬂ
gösterdi¤ini belirtmiﬂtir. 2007 y›l›nda, savc›lar 385 daval›ya karﬂ› 663 yolsuzluk iﬂlemi kaydetmiﬂtir. 2007 y›l›n›n sonundan itibaren 172 daval›ya karﬂ› aç›lan davalar mahkemeye taﬂ›nm›ﬂ ve 62 daval› suçlu bulunmuﬂtur.”14
Yolsuzluk davalar›n›n genelde art›ﬂ gösteren rakamlar›, savc› ve polis
kollar›n›n yolsuzlukla mücadeleye baﬂ koydu¤unun göstergesidir. Bu rakamlar, 2005 ve 2006 y›llar›ndan bu yana büyük geliﬂim sa¤land›¤›n› gösterse de
Arnavutluk, tamamen tarafs›z iﬂlemler için hukuk sistemi ba¤›ms›zl›¤›ndan
yoksundur ve davalar›n ço¤u hiçbir zaman çözümlenememektedir. Devletin
yüksek memurlar›na dava aç›lamamas› durumu yolsuzluk soruﬂturmalar›n› genel olarak aksatmaktad›r. Ancak Ekonomik Suç ve Yozsuzlukla Mücadele Ortak Soruﬂturma Birimi’nin oluﬂturulmas›n›n Arnavutluk sermayesi üzerinde
yolsuzluk yapma giriﬂimleri üzerinde dikkate de¤er oranda etkisi olmuﬂtur.
Bu arada Arnavutluk hükümeti, finansal-ekonomik suç, yolsuzluk ve para aklama gibi eylemleri önleme giriﬂimlerini art›rm›ﬂt›r. Bu anlamda Arnavut-
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luk Parlamentosu, Eylül 2007’de Devlet Polis Yasas›’n› kabul etmiﬂ ve polis
devletinin yeniden düzenlenmesine gitmiﬂtir.
“Eylül 2005 – Eylül 2008 y›llar› aras›ndaki dönemde, 4583 suç kaydedilmiﬂ, bu suçlar›n
4.368’i aç›a¤a ç›kar›lm›ﬂ, 1.023’ü suçu kesinleﬂtirilerek tutuklanm›ﬂ,
55’i al›konulmuﬂ ve 2.606’s› serbest kalm›ﬂt›r.” 15
6. Öneriler
6.1. Göç Koﬂullar›n›n Kolaylaﬂt›r›lmas›na Yönelik Öneriler
Göçmenlerden gelen gelirler GSMH’n›n %15’ini oluﬂturmaktad›r. Bu gelir kayna¤› Arnavutluk’ta önemli bir rol oynamaktad›r. Göçlerin; ev sahibi ülkeler, göç veren ülkeler ve göçmenler için yararl› olabilmesini sa¤lamak için
ilgili devletler aras›nda daha büyük iﬂbirli¤i ve daha yak›n politika koordinasyon çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r. Böylece emek arz›, talebi karﬂ›layabilecektir. Bu,
göçmenlerin yasal haklar› ile uyumlu olan göçmenlere ev sahipli¤i yapan ülkelerin bak›ﬂ aç›s›ndan politik ve sosyal olarak kabul edilebilir özellikte olan
mecralar arac›l›¤›yla yap›labilir.
Mevcut ikili anlaﬂmalar› geliﬂtirmek için ve göçmenlerin iﬂ gücü arz›n› ev
sahibi ülkelerin talebi ile dengeleyerek ekonomik özendirmelerle bölgede göçü kolaylaﬂt›rmak için daha kapsaml› çal›ﬂmalar yap›labilir.
Etkili bir göç politikas› için haz›r bir çözüm bulunmamaktad›r; ancak, k›sa vadeli göçlerin k›sa vadeli veya tekrarlanan göçlerle birleﬂtirilmesi uygulanabilecek potansiyel bir çözüm olabilir. K›sa vadeli göç etme durumu göçmelerin yurtd›ﬂ›nda k›sa süreli olarak çal›ﬂmas›n› mümkün k›lan bir uygulamad›r
ve böylece gittikçe art›ﬂ gösteren sürekli göç örnekleri oluﬂturulmaz.
‹kili anlaﬂmalar›n güçlendirilmesi, k›sa süreli göç veya devirli göç gibi
yeni yaklaﬂ›mlarla sa¤lanabilir. Bu yeni yaklaﬂ›mlar pozitif sonuçlar verirse,
elde edilen fayda üçe katlar. Göç döngüsünün olas› faydalar› aras›nda ﬂunlardan bahsedebiliriz: Ev sahibi ülke karﬂ›laﬂt›¤› iﬂ gücü s›k›nt›lar›n› karﬂ›lar,
böylece gelirler yükselir ve ayn› zamanda yasal göçle ilgili sosyal gerilimler
düﬂürülür. Göç veren ülkeler, aksi takdirde boﬂa harcanacak beﬂeri sermayeleri biriktirme imkân› bulur, göçmenler gelirlerini yükseltir, beﬂeri sermaye
oluﬂturulur, aile ba¤lar› korunur ve tasarruflar art›r›l›r.
6.2. Kan Davalar›n› Önlemeye Yönelik Öneriler
Kan davalar› çoktand›r Arnavutluk’ta ulusal çapl› bir soruna dönüﬂmüﬂtür. Bu nedenle, Arnavutluk’ta yüzy›llard›r devam etmekte olan bu olgunun
önüne geçecek ulusal bir strateji tasla¤›n›n çizilmesi ﬂart hale gelmiﬂtir.
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Söz konusu fenomen art›k, ülkenin kendisini oturtmak istedi¤i entegrasyon aﬂamas›nda anormal bir duruma dönüﬂmüﬂtür ve bu nedenle kan davalar›na karﬂ› “savaﬂ” için ulusal bir strateji tasla¤› belirlenmelidir. Devlet kurumlar› ve kâr amac› gütmeyen organizasyonlar aras›nda bu olguya karﬂ› bir koordinasyon ve iﬂbirli¤i teﬂvik edilmelidir.
Tüm kurumlar›n kat›l›m›n› gerektiren koordine bir eylem plan› olmadan
Meclis, Bakanlar Konseyi, ulusal güvenlik, yerel yönetim, adalet sistemi ve
kan davas›na karﬂ› yap›lan mücadelenin baﬂar›l› olmas› beklenemez. Hukukun
üstünlü¤ünün ve yasalara sayg›n›n güçlendirilmesi, kan davas› vakalar›n›n önlenmesi anlam›nda büyük önem ihtiva eden etkenlerdir.
“Kanun’la mücadele” stratejisi, devlet otoritesinin güçlendirilmesi, vatandaﬂlar aras›nda güvenlik duygusunun art›r›lmas›, Kanun etkisi alt›ndaki ayr› ekonomik bölgelerin geliﬂimi gibi kimi önlemler içermelidir. Bu önlemler,
e¤itimsel ve yasal fark›ndal›k fikrinin geliﬂtirilmesi, adalet ve özgürlü¤ün teminatç›s› olarak hukuk devleti de¤erlerine inanma, çat›ﬂmalar›n tan›mlanmas›, müzakere edilmesi ve vaktinde çözümlenmesi, uzlaﬂma ve masum insanlar› hareketsizlikten kurtarma için yerel yönetim yap›lar›, polis, hükümet d›ﬂ› örgütler aras›ndaki iﬂbirli¤ini güçlendirme; kan davas› kurbanlar›n› ekonomik
yard›mlardan, etkilenen çocuklara yönelik özel rehabilitasyon programlar›na
kadar çeﬂitli yollarla rehabilite etme; artan kan davas› olaylar›yla savaﬂ›mda
polis gücünden, adli tatbikata ve mahkemelere kadar tüm yap›lar›n birlik halinde hareket etmesi yoluyla yasal önlemler sunma; bu anlamda polisin yasal
belgeleme ve cinayet faillerini tutuklama çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rmas›; kamuya kan davas› ve ülkenin uluslar aras› imaj›n›n korunmas› konular›nda do¤ru ve tarafs›z bilgiler sunma ﬂeklinde s›ralanabilir.
6.3. Yozsuzlukla Mücadele ve Uyuﬂturucu T i c a reti ile Mücadeleye
Yönelik Öneriler
Dönüﬂüm içindeki ülkelerin uygulamalar›, yolsuzlukla mücadelenin, siyasi çabalar söz konusu olmad›¤› sürece baﬂar›s›z olaca¤›n› göstermektedir.
Bu sonuç, siyasi elit tabakan›n yolsuzlukla mücadele isteklili¤inin olmad›¤›
Arnavutluk örne¤inde de görülmektedir. Arnavutluk’ta yolsuzluk seviyesi oldukça yüksek ve görünür düzeydedir. Geçti¤imiz y›l içinde devletin yüksek
memurlar› ile ilgili pek çok yolsuzluk vakas› bas›n arac›l›¤›yla kamuoyuna duyurulmuﬂ, yine de gereken yasal önlemler al›nmam›ﬂt›r.
Arnavutluk, bu fenomenle savaﬂta gerekli olan yasalara sahiptir. As›l sorun, hukukun üstünlü¤üne duyulan sayg›daki eksiklik ve siyasi taraflar›n soruna getirilecek çözüm yollar›n› tespit etme anlam›ndaki isteksizli¤idir. Yasa

Arnavutluk’un Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Önerilen Çözümler 259
uygulama ve iyi hükümet yönetimi, yolsuzluk seviyesi ve di¤er benzeri olgular›n s›kl›¤›n› düﬂürme giriﬂimlerini büyük oranda etkileyecektir.
Yolsuzlukla mücadele çok karmaﬂ›k bir süreçtir ve çeﬂitli etkenlerin sonuçlar›yla ilintilidir. Bu nedenle yasalar ve anayasa düzeyinde daha fazla dikkat gerektirmektedir. Fakat en önemli yolsuzlukla mücadele araçlar›ndan biri,
adalet sisteminin etkili yasa uygulamalar› arac›l›¤›yla yolsuzluk eylemlerinin
önlenmesi ve sona erdirilmesidir. Bu perspektifte; dokunulmaz, profesyonel
olarak haz›rlanm›ﬂ, sorumluluk ve ﬂeffafl›kla çal›ﬂmaya odakl›, ciddi yarg›lar›
olan ve ilgili çat›ﬂmalar›n yaﬂanmad›¤› güçlü bir hukuk sistemine sahip olmak
gerekir.
Yaln›zca bu ﬂekilde vatandaﬂlar›n genelde adalet organlar›na dair önyarg›lara dayanan güveni art›r›labilir. Bu tespit, sa¤l›k çal›ﬂanlar›, gümrük ve vergi memurlar›ndan sonra hâkimleri yolsuzlaﬂma gruplar›n›n baﬂ›nda s›n›fland›ran vatandaﬂlar aras›nda gerçekleﬂtirilen çeﬂitli anketlere dayand›r›lmaktad›r.
Böylece adalet uygulamalar›nda yolsuzlukla mücadelede ve adalet sisteminin bütün olarak güçlendirilmesinde gerçekleﬂtirilecek reformlar›n yan› s›ra vatandaﬂlar›n yolsuzluklar› bildirme güveni ve fark›ndal›¤›n› art›rma giriﬂimlerinin de yap›lmas› yararl› olacakt›r.
Yukar›da bahsedilen hedefe ulaﬂabilmek için kullan›lacak temel yol, kamuoyunun takip ettikleri prosedürler ve ünvanlar› yan› s›ra yolsuzlu¤un önüne geçecek pozitif tan›mlama modelleri hakk›nda bilgilendirilmesi olacakt›r.
Memurlar›n yolsuzluklara bulaﬂmas› bir ülkede görülebilecek en tehlikeli fenomedir ve konuya olas› tüm yollarla çözüm bulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Tüm
ülkeler, geliﬂim süreçlerinin herhangi bir aﬂamas›nda bir ﬂekilde bu sorunla
karﬂ›laﬂm›ﬂ ve zaman içinde sorunu merkezinden alt edebilmiﬂlerdir.
Arnavutluk; polis memurlar›n›n, gümrük memurlar›n›n ve üst düzey memurlar›n entegrasyonu konusuna özel ilgi göstermek zorundad›r. Sorun daha
baﬂlang›c›nda yakalanabilirse, mücadele süreci kolaylaﬂacakt›r. Az miktarda
giriﬂi olan küçük bir ülkenin, mevcut yolsuzluk ve uyuﬂturucu ticareti ortam›
ile savaﬂma ve bunlar› kontrol alt›na alma yönünde ciddi çabalar sarf etmesi
durumunda, uyuﬂturucu ticaretini önleme anlam›nda ﬂans› daha bol olacakt›r.
Sonuç olarak, Arnavutluk gibi küçük bir ülkenin uyuﬂtucu kullan›m›n› kontrol
alt›na alma ﬂans› yüksektir.
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