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Tacettin ŞHABANİ 

Kültür Derneği “Vizioni M” - genç entellektüeller tarfafınca kar amacı güdmeyen, kültür 
sivil toplum kuruluşu olarak, Makedonya halkının maneviyatına ve kültürüne yapılmış olan 
saldırı/zülüm sonucunda oluşan boşluklarından doğan ihtiyaçları karşılamak, düzenlenmesine 
vesile olmak, bu boşluğu doldurmak ve böylece yeniden hayat vermek amacıyla her konuda 
teşvikte bulunan bir dernek olarak kurulmuştur. 
 
Bu derneğin kurucuları ve yöneticileri Makedonya’nın genç entellektüelleri (]n’vers’te 
mezunlari) olup, ulaşmak istedikleri hedef bu halkın bilinçlendirilmesi, hayatlarının 
kolaylaştırılması ve kültürel gelişiminde ilerlemesidir.   
Öyleki yıllardır bu amaçları gerçekleştirmenin göstergesi olarak milletimizle birlikte yapılan 
istişare neticesinde bilincin güçlenmesine, manevi ve kültürel mücadelesine önem 
verilmişttir.   

 

Dernek Makedonya vatandaşlarının kültürel, toplumsal, entelektüel, dini ve manevi 

bilinçlerini yükselterek ve güçlendirerek amaçlarını gerçekleştirmektedir. 

 

Derneğimizin projeleri başlıca sunumlar, kurslar, kutlamalar, seminerler ve gençlerle 

bir araya gelerek tanışma toplantıları düzenlemek olmak üzere tamamen gençlere yöneliktir. 

 

Dernek 1998 yılında “Vizioni Multikulturor” ismiyle kurulmuş ve akabinde 2004 

yılında idari nedenlerden ötürü “Vizioni M” Derneği olarak değiştirilmiştir. 

  

“Vizioni M”in hedefleri şunlardır: 

 

- Geçmişten kalma ideolojilerden arınmış bir genç entellektüel nesil oluşturmak 

- Yeni çağdaş değerleri kabul edebilen, onların ışığında yaşayabilen ve günümüz çağdaş 

medeniyetinde kendisinin ve bu bölge halkının yerini doğru tespit edebilen bir 

entellektüel kesim oluşturmak. 

- Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ideoloji, inanış, toplumsal oluşum ideolojisi gibi 

insanlarin bireysel özgürlüklerine karşı önyargılı olmayan bir nesil oluşturmak. 

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

 



- Siyasi nedenlerden ötürü gözarda edilen hakiki kültürel ve manevi değerlerinin elde 

edilmesi 

- Ahlakın, başarının, demokrasinin, adaletin ve doğruluğun hükmedeceği yeni bir değerler 

sistemi oluşturmak 

- Özgün değerlerin tanıtılması ve bunların çağdaş değerler ile rekabet edebilecek seviyeye 

ulaştırılması 

- Devlete, mevcut topluma ve bu bölgenin hedeflediği toplumsal değerler birliğine faydalı 

olacak bireylerin yetiştirilmesi 

- Kültürel ve manevi değerlerin toplumun refahı ve asilliği açısından önemli unsurlar 

oldukları bilincini yansıtmak 

 

 "Vizioni M" Derneği’nin Faaliyet Alanı 

 

 Makedonya’nın genç entellektüel kesimine yönelik etkinlikler gerçekleştiren bir 

dernek profiline sahip olduğumuzdan ötürü, “Vizioni M” Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz 

etkinlikler Makedonya’daki kültürel hayata önemli katkı sağlamakla birlikte, bölgedeki sivil-

toplum etkinliklerinin odak noktası olmuştur. 

 

 İlk olarak belirtmemiz gereken Üsküp, Kumanova, Kalkandelen, Gostivar ve 

Struga’da farklı tiyatrolarda sahnelenen kültür gösterileridir. Bunlar genelde farklı 

yıldönümleri ve kutlama etkinlikleri olup, sahnede kullanılan perspektif sanatı, işlenen 

konular, izleyicilerin katılımı ile teatral oyunculuğu birleştirerek oluşturulan sahne 

bütünlüğüyle Makedonya’daki tiyatro gösterilerine yeni bir standart getirmişlerdir.  

 

 Kültürel etkinlikler bünyesinde “Vizioni M” farklı belgesel ve sanatsal sergiler 

düzenlemiştir. Bu etkinlikler ilk olarak 1998 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda daha olgun 

ve düzenli bir hal almıştır. Öyle ki son yıllarda “Yunus Emre Türk Kültür Merkezi” ile 

birlikte Ebru Sanatı, Çini Boyama gibi farklı sanat dallarında kurslar düzenlemiş ve bu 

kurslar Makedonya Vatandaşları’nın sanatsal etkinliklerinde çok önemli bir yenilik 

oluşturmuştur. 

 

 Kültürel etkinliklerin bir diğer bölümünü de televizyon programları prodüksiyonu 

oluşturmaktadır. Bunlardan birçoğu günümüzde halen birçok özel televizyonda ve MTV 

devlet televizyonunda yayınlanmaktadır. Bu programlar bizim özgün kültürümüzü, 



geleneğimizi ve tarihimiz tanıtmışlardır. Doğrusu, daha önce bu tür televizyon programları ile 

ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 

   

 “Vizioni M” Derneği iki kitap yayımlamayı başarmıştır. Bununla birlikte kitap 

tanıtımı, kitap okuma kültürü ve bilimsel içerikli birçok tanıtım çalışması da 

gerçekleştirmiştir. 

 

 Bu etkinliklerle birlikte, “Vizioni M” Derneği eğlence akşamları alanında da yeni bir 

standart oluşturmuştur. 1998 yılından itibaren düzenlenen bu eğlence gecelerinde farklı bilgi 

yarışmaları, kitap dağıtımı ve “Vizioni M” Derneği’nin hedeflerini tanıtan motivasyon 

konuşmaları ile bu bağlamda yeni bir gelenek oluşturmuştur. Oluşturulan bu standart 

Makedonya’daki tüm Müslüman gençliği için önemli bir yenilik olmuştur.   

  

 Genç nesillerle birebir iletişimde olmanın nedenli önemli olduğunun bilinciyle, 

“Vizioni M” Derneği sürekli olarak sosyal hayatımızın farklı konularının işlendiği seminerler 

düzenlemektedir. Bu seminerler gençlerin sosyalleşmesi, aralarındaki işbirliğinin arttırılması 

ve belli konularda bilinçlendirilmesi açısından özel önem taşımaktadırlar. Bu bağlamda 

yurtiçinde ve yurtdışında farklı geziler de düzenlenmektedir. Bu geziler gençlerin 

sosyalleşmesine ve farklı ülkelerden arkadaşlar edinmesine de katkıta bulunmultur. 

 

 Bununla birlikte “Vizioni M” Derneği’nin en belirgin etkinliklerinden biri 15 yıldır 

düzenlenen eğitim kurslarıdır. Toplumumuzda kültürel, dini ve manevi değerlerimizle 

bağdaşmayan eğitim standartlarının oluştuğunu fark edip, kuruluşumuzdan itibaren gelecek 

nesillere yönelik farklı eğitim standartları oluşturmak için kolları sıvadık. Bu amaçla hafta 

içinde üniversite öğrencilerine yönelik, hafta sonu ise ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik 

kurlar düzenlenmektedir ve bu kurslar sadece Üsküp’te değil, Kalkandelen, Gostivar, Struga 

ve Kumanova’daki şubelerimizde de düzenlenmektedir. Ülkedeki eğitim standartları ile ilgili 

olarak ülkeden ve yurtdışından önemli entellektüel şahısların katıldığı çok sayıda paneller 

düzenlenmiştir. Bunların arasından, “Vizyonlar Arenası” panelleri ve özellikle Genç 

Entellektüeller Akademisi ile düzenlediğimiz paneller özellikle belirtilmelidir. Bu etkinlikler 

ülkemizde yeni bir genç entellektüel neslin oluşturulmasına çok önemli katkı sunmuşllardır. 

 



 Eğitim kursları ile birlikte profesyonel mesleki kurslar, sanat kursları ve üniversite 

öğrencilerine yönelik hazırlık kursları da düzenlenmektedir. Bu kursların amacı gençlerin 

entellektüel değerlerinin şekillenmesidir. 

 

 “Vizioni M” Derneği’nin bir diğer farklı özelliği de 2011 yılından itibaren 

yayımladığı ulusal “SHENJA” dergisidir. Dergi siyasi, ekonomik ve kültürel karaktere 

sahiptir. Makedonya ve Makedonya dışındaki entellektüel çevrelere hitaben yayımlanan ve 

her ay 100 sayfalık bir içerikle okuyuculara ulaştırılan “SHENJA” dergisi kendisini Arnavut 

düşünce dünyasının merkez üssü olarak şekillendirmiştir. “SHENJA” dergisi yüzyıllık bir 

dönemin ardından ateist komünizm yada diğer aktüel batılı ideolojilerin baskısı ile günümüze 

dek tabu olarak kalmış birçok konuyu ele almıştır. Bu oluşum kapsamında “SHENJA.MK” 

haber portalı da kurulmuştur. Bu haber portalı Arnavut çevrelerinde haber yayınlayan ve 

bununla birlikte farklı toplumsal konular ile ilgili doğru entellektüel düşüncenin oluşmasını 

misyon edinen tek haber portalıdır. 

 

 Bu amaç doğrultusunda “Vizioni M” Derneği Türkiye’den farklı kültür ve eğitim 

kuruluşları ile iyi ilişkiler kurarak Makedonya’nın farklı yerlerinden onlarca gencimizin bu 

kurumlarda eğitim görmelerini sağlamıştır. Bu gençler ile ilgili temennimiz Türkiye’de 

edindikleri bilgi ve birikim ile buraya dönüp yüksek bir özveri ve enerji ile çalışmalarına 

devam etmeleridir.  

 

 “Vizioni M” Derneği’nin çalışmalarının bir diğer boyutu da kız öğrencilerimizin 

gerçekleştirdikleri etkinliklerdir. Bu arkadaşlarımız diğer etkinliklere katılmakla birlikte genç 

kızlarımızın eğitimlerinde önemli katkıalr sunmuş ve bölgedeki ilkokul öğrencileri ile birebir 

iletişimde olmuşlardır. Bu arkadaşlarımızın çalışmaları günümüzde de bölgedeki tüm okullar 

tarafından değerlendirilmektedir. 

 

 “Vizioni M” Derneği M.C. Kültür Bakanlığı, Çayır Belediyesi, Stüdeniçan 

Belediyesi, Üsküp Büyükşehir Belediyesi gibi devlet kurumları ve FOCİC, Logos-A, 

Merhamet, KÖPRÜ, Ensar, El-Hilal, Elita, AKSİ, Ambienti, Ardhmeria, Pro Vita, Demokrasi 

ve Kalkınma Merkezi ve ADEC gibi yerli sivil-toplum kuruluşları ile TİKA, İHH, Rumeli 

Vakfı-Türkiye, Ardhmeria-Tiran, AKEA-Kosova gibi uluslararası kurumlarla sürekli olarak  

işbirliği gerçekleştirmektedir. 

 



 

 

 


	Kültür Derneği “Vizioni M” " - ÜsküpP0F
	"Vizioni M" Derneği’nin Faaliyet Alanı

