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“Müslüman Arnavutluk” fikrini ulaşılabilen
tüm insanlara açıklayabilme kaygısıyla
“Bismillah” diyoruz.
“Müslüman Arnavutluk” Balkan coğrafyasında
yer alan Arnavut halkının 100 yıllık serüveninin Arnavut halkını İslam ümmetinden koparmakta olduğuna şahit olanların bu duruma
karşı koyuşunu ve Arnavut halkının kimliğinin
asli unsurlarına işaret edişini simgelemektedir.
Müslüman Arnavutluk, Arnavut halkının kimlik
bilincinin İslam ile yoğrulduğunu ve günümüzde de bu inanç üzerinde yükselmesi gerektiğini
düşünen Müslüman Arnavutların bakış açısını
yansıtan bir çizgi izler. Bu çizginin izleyicileri
"Müslüman Arnavutluk" ibaresinden Arnavutluk
Cumhuriyeti'ni değil tarihi etnik Arnavutluk'u
anlarlar.
Müslüman Arnavutluk, etnik Arnavutluk içinde
yer alan diğer halkların hiçbirini dışlamaz ve
onların haklarını yadsımaz. Bilakis Müslüman
Arnavutluk tüm Müslüman halkların İslam kardeşliğini yaşacakları ve tüm gayrı müslim halkların emin bir hayat sürecekleri Osmanlı Barışı
benzeri bir Balkan coğrafyası arayışındadır.
Bu yolculuğunda “Müslüman Arnavutluk” siyasi polemiklerin içinde yer almayacak olmakla
birlikte gelişen siyasi vakalara işaret etmekten
imtina da etmeyecektir.
Müslüman Arnavutluk tüm yol arkadaşlarına ve
kendisine gönülden destek vereceklere
şimdiden teşekkür eder.

Tarihi etnik Arnavutluk’u
gösteren bu haritada yer
alan bazı bölgelerde Müslüman nüfus katliam ve tehcir
sebebiyle azınlık durumuna
düşmüştür.
Aşağıdaki haritada ise Arnavutluk Cumhuriyeti’nde Müslümanların nüfus yoğunluğu
görülmektedir.

Arnavutluk
Müslüman
Forum ve diğer sivil toplum
kuruluşları Ben Blushi’nin
ırkçılığından
ve
İslam
karşıtlığından
endişe
duymaktadır.

Basın açıklaması
Ben Blushi’nin “Të jetosh në ishull” (Ada’da Yaşamak)
adlı romanının medya tarafından fazlaca önemsenmesi,
Arnavutluk İslami dernekleri tarafından üzüntü ve
kırgınlıkla
karşılanmıştır.
Kitabın
tanıtımında
ülkemizdeki dinler arası beraberliğe vurgu yapılmasına
rağmen, kitabı okuduğumuzda, gizliden gizliye, bunun
tam aksinin ifade edildiğini görmekteyiz. Kitabın
neredeyse tamamında dinimize yönelik iftiralarda
bulunulmuş ve bunun da ötesinde bütün Arnavutların
sembol ve milli özellikleri dışlanmıştır.
İlk olarak, eser İslam hakkında aslı ve hakikati olmayan
birçok şeyden bahsetmekte; böylece İslam hakkında
kötü bir imaj oluşturmaktadır. Bu romanda,
Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim, yasak
koyan bir kitap olarak nitelendirilmekte ve bizzat
Muhammed tarafından yazıldığı, dolayısıyla ilahi vahiy
olmadığı söylenmektedir. Kitap aynı zamanda
dinimizdeki birçok olayı yanlış naklederek İslam
hakkında önyargı oluşturmakta ve bunu imaj zedeleyici
bir tarzda yapmaktadır.
İkinci olarak, eser imani ve dini sembolleri aşağılamakta
ve Müslümanları büyük bir ahlaki eksiklikle itham
etmektedir. Müellif İslam’ın sadece bazı uygulama ve
ayinlerini değil, aynı zamanda hiç çekinmeden Hazreti
Muhammed’in şahsiyetini de karalayıp, onu farklı
terimlerle suçlamakta ve dalga geçmektedir.
Bu romanda özellikle Arnavut Müslümanlar,
Hıristiyanlara
karşı
nankörlükle,
barbarlıkla,
baskıcılıkla,
haydutlukla,
medeniyetsizlikle
ve
sahtekârlıkla suçlanıyor. Söz konusu roman, diğer
kavim ve ırklar için de büyük ölçüde rahatsızlık
vericidir.

Üçüncü olarak, eser Arnavut tarihini
deforme
etmektedir.
Kitapta
Arnavutların tarihi figürlerine, milli
sembol ve değerlerine olumsuz bir
perspektifle bakılmaktadır.
Bu eserin Arnavutlar arasında
gayet olumsuz ve provokatif bir
etki
yaratacağı
Arnavutluk
Müslüman Dernekleri tarafından
ifade
edilmektedir.
Müellif
kitabında, bir Müslüman’ın en
önemli fenomenlerinden olan din
duygusunu bilerek ve kasten
aşağılamaktadır. Bu şekilde farklı
din mensupları arasında kin ve
nefret yaratmakta; Arnavutların en
saf ve en ciddi kültürel ve ruhi
değerlerine,
dinler
arasındaki
yaşayış
beraberliğine
saldırmaktadır.
Siyasetçi kimliği sebebiyle Ben
Blushi’nin kitabı geniş kitleleri
etkileyebilecek bir kitap olma
özelliğine sahiptir. Bu da bize kitap
hakkındaki ifade özgürlüğümüzü
sonuna kadar kullanma hakkı
vermektedir.
Ben Blushi, bölgenin iki önemli
partisinden biri olan Sosyalist
Parti’nin,
önde
gelen
bir
milletvekili olmasına ve seçmenleri
arasında çok sayıda Müslüman da
bulunmasına rağmen romanının
oluşturacağı rahatsızlığa önem
vermemiştir. Yine, kitaptaki bazı
ifadeleri Arnavutluk anayasası ile
de ters düşmüştür. Arnavutluk
Anayasasında şu fıkralar yer
almaktadır:
“Biz Arnavut milleti, gurur ve
bilinçle,
geçmişimizin
ve
geleceğimizin
sorumluluğunu
taşıyarak,
Tanrı’ya
iman
ediyoruz…

Bahsi
geçen
yazarkurma
siyasi çıkarları
Temel hak ve hürriyetleri garanti altına alacak adil, demokrat ve
sosyal
bir devlet
uğruna
mücadele
etmektedir.
Bu
kararı verdik.
yüzden siyasetçileri ve Arnavutluk
parlamentosunda yer alan bütün
Toleransla ve dini beraberliğin yaşamını, insani
milletvekillerini, ahlaki bir vecibe
vakar ve taahhüdüne sahip çıkarak, barış için, kültür
olarak, bu tür aşağılayıcı ve
ve kardeşlik dayanışma için,
kötüleyici, insanların dıştan ve
içten uyumunu bozmak isteyen
Arnavutların asırlarca olan isteğiyle, onların şahsi
kişilere karşı mesafeli durmaya
kimliği ve beraberliği için…”
çağırıyoruz.
Arnavutluk Müslüman
BÜTÜN BUNLARDAN SONRA BİZ ŞU
Forum
KARARLARI ALDIK
Selvi Derneği
Geleceğin Gençliği Derneği
Biz bu beyanla Bay Blushi’ye ve onunla aynı
Ardhmeria Kültür Derneği
görüşü paylaşanlara şunu hatırlatmak istiyoruz.
İşkodra İslami Yardım Derneği
Arnavutluk’ta da Arnavutların yaşadıkları diğer
Aydınlık Kültür Kulübü
memleketlerde de, Arnavutların ekseriyeti İslam
Oaz Kültür Kulübü
dinine mensuptur. Arnavutların İslam’ı kabul etmesi,
Uluslararası İşbirliği Merkezi
uzun bir tarihi sürece dayanmaktadır. İslam bugün
Erasmus Eğitim Merkezi
Arnavutlarda önemli bir yer işgal etmekten ziyade
İslam Avrupa İlişkileri Arnavut
artık manevi ve milli değerler içinde yer almaktadır.
Konseyi
İlk olarak, ne pahasına olursa olsun İslam’a karşı
yapılan herhangi bir saldırı veya kötüleme aynı
zamanda Arnavut milletine ve milli değerlerine karşı
yapılan saldırı ve hakaret anlamına gelir.
Bizim asıl rahatsız olduğumuz husus, Ben
Blushi’nin romanı ve bu tür yazıların, Arnavut
tarihine karşı bolca cephane üretmesidir. Kosova’nın
bağımsızlığının ilanı, Arnavutluğun NATO’ya girme
süreci ve AB’ye katılımının söz konusu olması gibi
büyük gelişmeler karşısında Arnavutlara karşı
kullanılan son cephane şudur: Arnavutları kendi
aralarında
birbirlerine
düşürmek.
Böylece
Arnavutluk’un birliğini bozarak kötü emellerine
ulaşmak!
Bahsi geçen eser sebebiyle aşağılanmış olan
bizler, bütün İslami vakıfları ve sivil toplum
kuruluşlarını, Arnavutluk kamuoyunu ve aynı şekilde
uluslararası kamuoyunu,
Arnavut milletini ve
medyayı, kendi milli ve tarihi değerlerinden gurur
duyan bütün insanları; Arnavutluk’taki bu tür tezat
oluşturucu, kötüleyici, aşağılayıcı ve toplumun
birliğini bozup ırkçılığa teşvik edici hadiselerden,
İslam ve yabancı düşmanlığından uzak durmaya
davet ediyoruz.

Ben Blushi ve kınamaya konu
“Ada’da Yaşamak’
isimli romanı

1830’dan sonra Yunanlılar tarafından

ÇAMERİA GÜNLERİ YAKLAŞIYOR

Müslümanlara uygulanan mezalim ve
soykırım

23 Aralık 1878 Yunan askerleri sınır
köylerini yaktı.
13 Nisan 1879 yunan askerlerinin de
dahil olduğu 253 kişilik bir haydut
grubu 500 – 600 kadar koyunu çalarak
Yunanistan’a götürdü.
27 Mayıs 1893, 40 -50 civarında suçlu
Pipetyo’ya ait eve girdi ve 1
Müslüman’ı öldürüp 3 erkeği yaraladı.

Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Çameria
(Çamlık) bölgesi 1944 yılında uygulanan soykırıma kadar Müslüman Arnavut ahalinin yaşadığı
bir bölge olarak kabul ediliyordu.
Yunanlılar 1821 ile 1944 arasında onlarca kez
Müslüman ahaliyi katletmiş, tehcire zorlamışsa da
27 Haziran 1944’de başlayan katliam ve tehcir
mart 1945’e kadar sürmüş, bu süreçte Fillat’da
1286, Gumenika’da 192, Margaliç ve Parga’da ise
626 kişi öldürülmüştür. Toplama kamplarında
kadınlara tecavüz edilmiş, hamile kadınlar
hunharca katledilmiştir.

17 Ocak 1897, 12 bin isyancı Yunan
kralı tarafından Yenişehir, Tırhala ve
Galos’ta silahlandırıldı.
1 Mart 1897, Tırhala’daki bir cami
Hıristiyan halk ve askerler tarafından
saldırıya
uğradı.
Müslümanlar
taşlanırken cami zarar gördü.
18 Haziran 1898 Yenişehir’deki
Müslüman halka Hıristiyanlar ve
haydutlar tarafından hakaret edildi ve
camiler yıkıldı. Crete’de Müslüman
okulları yakıldı.
8 Eylül 1898, Müslümanlar göçe
zorlanıyor ve bu yolculuk sırasında
katliama tabi tutuluyorlar.
3 Ekim 1898 Müslüman halk gerçek
olmaylan sebeplerle tutuklanıyor ve
Yunanistan’ı terk etmeye zorlanıyor.
21 Kasım 1898, Yenişehir ve
Kardice’de Müslüman halk aşağılanıyor
ve mallarına el konuluyor.
1 Temmuz 1902, Müslüman halk Cret’i
terk etmeye zorlanıyor, toprakları
Hıristiyanlara çok düşür bedelle
satılıyor.

MUHAREBEJA
Poezi çame kushtuar
shtypjes së revoltës greke nga
muslimanët shqiptarë në 1827
Elif – Allah ifadeja
Erth sahati i Perëndisë
Sihariqi e myzhdeja
Nusreti ju dha Turqisë
Ba – Bajraku i shehadetit
Hipi majë minaresë
Dha ezan sterës së detit
U ngrit rajaja e Moresë
Ta – tërë kaurristani
Ju vërsul turqërisë
Pa fetva dha Shejh Islami
‘Vini karshillëk frëngjisë’
Tha – tha vetë Perëndia
Umeti i Muhametit
Umin e ka te Turqia
Pa shubhe isht’ i xhenetit

Xhim – xheneti isht’ sahi
Me sehire, me të mira
Xhehënemi isht’ i zi
E me shumë adhapërira

Dhal – dha Allahu basiret
U mbloth bes’ e Muhametit
Jyrysh bënë mbi qafirët
I shporrë steres’ e detit
Ra – ra qafiri në gajle
Vallë çish tertip do bimë
Ku do gjejm’ nonjë rafe
Që të shpëtojmë zoinë?
Za – zun’ e bijën shiqajet
Nëpër puta, nëpër drunjë
Mos shohjën ndonjë fajde
Po asnjë s’u riu në punë
Sin – sinor’ e prishi kaurri
Me hilera, musibete
Huxhum bëri nga frëngjia
Që të zi stere e dete
Shin – shum’karavë, shum’ asqerë
Hidet që mori qufari
pa u derth që nga Misiri
Ibrahim Pasha Opari

Sat – sa qereme ke Allah
Turku preps që ti dinjë
Kauri vetë u ngre
Kish me vet’he frëngjinë

Ha – habere dha meleku
Qafirët u ngren e thanë:
Turqërinë do ta humbim
E Muhamet Mustafanë

Dat – dajandisi turqëria
E vuri në zap kaurrë
Ç’pandehu palo frëngjia
T’i bën turqërisë dhunë?

Hi – hise hiç mos ti lëmë
Këtë e do kriqëria
Vendinë e saj të zëmë
Që të bimë etërira

Ti – të math huxhum bëri
Kalas ju vërtit qafiri
Ju vesh posi mizë lisi
Në këllëç i shkoj veziri

Dal – dolli vetë sadrazemi
E bujurdisi halinë
Bes’ e islamit ku jeni
Me kaurrë çish do bimë?

Dhi – dhan e muarr kaurria
T’i shpëton kordhës islamit
Isht hak’ e muslimanisë
Të mësojmë fatihanë

Vaf – vanë frënqt’ dikue
klarë
Kokë varur në kaurrkrali
Të lerosur, të pëgërë
Thanë: Zhdo na vejë halli?!
He – hoqëm ezijete shumë
Nga ordhi e padishahut
Na bëri për det’ e lumë
Kan’ uratën e Allahut

Lamelif – lamë shumë
shehitë
Nëpër tabije, në kalara
Palla u grriu mëlshitë
S’kemi takat për belara
Je – Ju keshët plot
mehanira
Top’ e kumbara të
shumë
Çish më thoni marrëzira
Vini më bini në glunjë!

Makedonya’da bir cami

Fabrika bacasından minare – Arnavutluk

Yanya -Yunanistan

