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DERNEĞİ’NİN FAALİYETLERİ VE HEDEFLERİ1 

Ali BARDHİ 

 Sayın oturum başkanımız, dünyanın çeşitli ülkelerden gelen değerli STK temsilcileri, 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

 Bugün böyle güzel bir ülkede milletler arasında hoşgörü ve saygının artılımasında bizim 
gibi sivil toplumun rölü çok büyüktür.  

 Ben Karadağ’ın Ülgün(Ulqin/Ülgün) şehrinden geliyorum. "Berek Derneği” adına burada 
bulunmaktayım. Evvela Karadağ’ın Ülgün şehrini ve çevresini ve oradaki halkımızın tarihini ve 
hayatını kısaca açıkladıktan sonar derneğimizin yapmış olduğu faaliyetlerini açıklamaya 
çalışacağım. 

 Ülgün şehrinin sahilde olup Karadağ devletinin güneydoğusunda ve bugünkü 
Arnavutluk’un sınırında bulunmaktadır. Şehrimizin % 85’u müslümanarnavutlar ve az bir 
miktarda katolikarnavutlar, gerisi ise müslümanboşnaklar, ortodokskaradağlı ve sırplar, vs. 
milletlerden oluşmaktadır. 

Tarih kaynaklara goreşehirimizin kalesi V (m.ö.) asırda arnavutların atalarından yani 
iliryalılar döneminde kurulmuştur.Ülgün birkaç imparatorluktan geçti, Roma, Bizans, yerli ve 
yabancı feodaller, Venedik gibi ve sonunda Osmanlı Devleti ile müşerref kılınmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin Ülgün’üfeth etmesiyle halkımızın İslam dinini Kabul etmiştir. Ancak 1878-1880’da 
Berlin Kongresi’nin kararıyla memleketimizin haksız bir şekilde Osmanlı Devleti’nden 
koparılarak karadağ’a teslim ettirilmiştir. Fakat şehir savaşsız ve antlaşmasıyla teslim edildiği 
için Karadağ’da ve diğer gayrımüslim devletlerinden örnek oluşturarak diğer müslümanlara da 
yeni haklar kazandırmaya sağladı. Çünkü ondan oncegayrımüslim devletlerine düşen müslüman 
memleketleri ve şehirleri, ya hırıstiyanlaşması gerekirdi ya da kendi memleketini bırakmasını 
gerekirdi. Fakat Ülgün’ün savaşla değil, antlaşmasıyla teslim ettirildiğinden dolayı Karadağ’da 
ilk defa müslümanların hakları kazandırılmıştır. Böylece Ülgün’de Müftülük devam ederek 
Şeyhü’l-İslam tarafından tayin edilme hakkını kazanmıştır. Mahkem-i Şeriyye kadı tarafından, 
medreseler Osmanlı ders müfredatına gore işletilecekler, ülgünlümüslümanlarınosmanlı bayrağını 
kullanılabilecek, müslümanların belli bir müddet zarfında Karadağ askerliğine gitmeyecekler, 
kısaca özetlersek Ülgün şehrinin hakları kazandırılmıştır. 

Fakat daha sonar Karadağ’ın kendi bağımsızlığını kaybetmesiyle 1918-1919’da ve 
komunizmingelmesiyle eski haklar kaybedilmiştir. 2006’da karadağ’ın Sırbistan’dan 
ayırlmasıylamüslümanların eski haklararını yeniden kazandırmaya başladı.  

                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur.  
 



Ancak 90’lı yıllardan sonar Yugoslavia savaşları nedeniyle ve ekonomik krizinden dolayı 
ülkenin ve şehrimizin ekonomik hayatı zayıflandı. Şehrimizin gelir kaynağı türizem, tarım ve 
hayvancılıktır. Birkaç aile 90’li yıllardan sonra dünya ekonomik krizi ndeniylehalıkımıza da 
dokunduğu için Ülgün Müftülüğü bünyesinde 2009 yılının Haziran ayında “Bereket” adıyla 
kuruluşumuz tarafından kurulmuştur. Derneğimizin ilahiyatçı hocalararımız ve gönüllü 
sivillerden oluşmaktadır. Amacı ise Ülgün şehrinde Ana Malit (Dağ Kenarı) ve Kranya 
kasabasındaki bulunan fakir ve yetim çocıklarına maddi ve manevi yardımlarından 
bulunmaktadır. Bereket derneğimizin yukarıda zikredilen yerlerde faaldir ve kuruluşundan 
itibaren her iki ayda elbise ve erzak malzemeleri dağıtmaktadır. Zikredilen yerlerde bu tür 
yardımları yapan dernekler olmadığı için derneğimizin bu faliyetlere üstlenmiştir. Bereket, kendi 
kaynağını memleketimizdeki bulunan hayırseven insanlar ve zenginler tarafından sağlamaktadır. 

Gelir kaynağını sağlar sağlamaz ayırım yapmaksızın fakirlere para ve erzak dağıtımını 
yapmaktadır. Yetim çocuklarına da aynı miktarda da yardım yapılmaktadır. Daha sonra 
derneğimizin başka bir faaliyeti de öğrencilere burs sağlamak ve değişik ülkelerde okuyan 
vatandaşlarımız her ayda 100’er avro vermektedir. Müftülük bünyesinde bulunan derneğimizin 
de aynı zamanda kurban keser ve 2012 yılında İHH’nın yardımıyla kurbanlar kesilip fakirlere 
dağıtılmıştır. Derneğimiz Ramazan ayında de iftarlar düzenler, gençlere yönelik değişik 
akitiviteler, dersler, vs.  

Derneğimizn hedefi şehrimizde ve yakın çevresinde milletler ve kültürler arası ilişkileri 
canlandırmaya çalışmaktadır. Evvela müslümanlarlanlararasında ve olmayan gençlerle çeşitli 
aktiviteler onalraislam dini, kültürü, örf ve adetlerimizi dürüst bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz.  

Ileride ise derneğimizin kendi faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. Missal olarak dil 
kursları (türkçe, arapça), konferanslar, özellikle islam medeniyeti ve Osmanlı mirası ile ilgili 
konferanslar düzenlemeyi düşünüyoruz. Fakat tüm bunları gerçekleştirebilmek için kaynak 
gerekir. Aynı zamanda Türkiye’de bulunan vakıf ve derneklerin işbirliğimi ve yardımlarını 
bekliyoruz.  

Sabırla dinlediğiniz için hepinizi teşşekür ediyor ve selamlıyorum.     

Mr. Ali Bardhi 
Berekt Derneği’nde üye 

Ülgün-Karadağ 


	Ali BARDHİ
	Mr. Ali Bardhi
	Berekt Derneği’nde üye
	Ülgün-Karadağ

