
Türk Kültürünün Sadık Kapısı 
“Çeşme Derneği”

Berat Maxhuni



1 
 

 

 

Vıçıtırın’ın sadık kapısı 

“ÇEŞME” 

KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

 

 

 

 

Berat MAXHUNİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlayan: “Kosova Türkleri Milli Bayramı Vakfı” yayınları 

 

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlama Kurulu’nun  
desteğiyle yayımlanmıştır. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

SUNUŞ 

Yoğun mücadelelerimiz neticesinde, anayasal güvenceyle de resmiyete alınan 23 Nisan Kosova 

Türkleri Milli Bayramı’nın bu yıl 11. yıldönümünü kutluyoruz.  Tertipleme Kurulu olarak ilk günden 

bu yana, on bir yıllık zaman diliminde, milli bayram kutlamaları çerçevesinde toplumun beklentilerine 

cevap vermeye ve onların duygularının tercümanı olmaya çalıştık. Kutlama programlarında sadece 

görsel vurguya odaklanmanın ötesine de gidilerek, bu süreç zarfında; onlarca edebi, sanatsal ve 

yazınsal eseri literatüre kazandırmış olmamız da bizlerin gururuna gurur katmaktadır.  

Kosova Türk toplumunun bugünlere gelmesinde büyük bir mesafe taşı niteliği taşıyan 

derneklerimiz geleceğimizin de bir teminatıdır. Bu yıl da Vıçıtırn Türklerinin sadık kapısı olan 

“Çeşme” Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin tarihini konu alan bu eseri 23 Nisan yayınları 

çerçevesinde literatüre kazandırmanın gururunu da yaşadığımızı ayrıca ifade etmek istiyoruz. Bu 

eserde; derneğin kuruluş süreci, yapılan çalışmalar, toplum ile basına yansımasının yanı sıra, bu yola 

hayatlarını adayan değerli sanat ve kültür adamlarının adları ölümsüzleşeceği gibi literatüre de bir 

katkı sunacağına inanmaktayız.  

Bu eserin literatüre kazandırılması için zor şartlar altında ve kaynak konusunda büyük eksikliklerin 

yaşandığını toplumumuzda bu önemli çalışmaya can veren, genç arkadaşımız Berat Macun’u hem 

kutlamak hem de bu çalışmadan dolayı kurul adına da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.  

Bu vesileyle kutlamalarımızı destekleyen Kosova Cumhuriyeti Hükümetine, Yurt Dışı Türkler 

Başkanlığı’na ve Kosova T.C. Priştine Büyükelçiliği’ne ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara 

teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

 

Mahir YAĞCILAR 

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı 

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı 

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı 
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ÖNSÖZ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardan başlayarak Avrupa’ya yayılmasıyla birlikte bölgeye 

Türk nüfusu yerleşmeye başlamıştır. Bu yüzyıldan itibaren bölgede başlayan Türk hâkimiyeti gerek 

siyasi, gerekse de sosyal anlamda Balkanların tarihine çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Ancak 

Osmanlının Balkanlardan çekilmesiyle birlikte bölgede yaşayan Türkler için zor dönemler başlamıştır. 

Yaşanan tüm zorluklara rağmen pes etmeyen ve asimile olmayan Türkler, 1951 yılında tekrar bir 

kurucu unsur olarak tanınmıştır. Bu tanımayla birlikte; Türkçe okullar açılmış, radyo yayınları ve 

gazete çıkarılmasına başlanmıştır. Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerinin tanıtılması ve 

devamlılığının sağlanması için kültür, sanat ve spor dernekleri kurulmaya başlamıştır.  

Kosova Türk Toplumu tarihinde dönemsel şartları da göz önünde bulundurduğumuz zaman 

dernekler büyük bir rol oynamıştır. Özellikle Prizren ve Priştine’de kurulan ilk milli dernekler Türk 

varlığının bugünlere taşınmasında önemli görevler üstlenmiştirler. Türk kültür ve sanatının yaşatılması 

ve tanıtımı için kurulmalarına rağmen özellikle milli bilincin oluşması, birlik beraberliğin 

sağlanmasında vermiş oldukları katkılar yansıtılmaz bir gerçektir. Türklerin yaşadıkları diğer yerlerde 

olduğu gibi Vıçıtırn’da da “Raşit Deda” ile başlayan mücadele, günümüzde “Çeşme” Derneğiyle 

devam etmektedir. 1952’den bugüne kadar Vıçıtırn’da Türk Toplumunun varlığının önemli bir mesafe 

taşı olarak kabul edilebilecek olan dernekçilik akımı, bundan böyle gelecek için de ümit veren önemli 

bir alana tekabül etmektedir. Türk toplumunun kültürel ve sanatsal faaliyetlerle canlı kalmasında 

önemli bir kapı hüviyetindeki Çeşme Derneği, Vıçıtırn Türklerinin geleceği açısından da büyük önem 

taşımaktadır.  

Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün bitirme tezinin bir dönüşümü olan bu 

çalışmanın temel amacı, Çeşme Derneği’nin bura Türklerinde oynamış olduğu rolü ve etkisini tarihe 

not düşerek; sayısız kahramanın bu çatı altında vermiş olduğu mücadele ve katkıların bu eserle birlikte 

ölümsüzleşerek, gelecek nesillere taşımaktır.  

Bu eserin gün yüzüne çıkmasında büyük katkıları olan başta Priştine Üniversitesi öğretim üyesi 

Prof. Dr. Suzan Canhasi’ye, tezimin kitaba dönüşümünde destek olan 23 Nisan Kosova Türkleri Milli 

Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı ve Bakanımız Mahir Yağcılar’a, düzenlemede katkı sunan Aynur 

Kahraman, Sencar Karamuço, Emin Limar, Luan Tiriqi’ya ve grafik tasarım için Cengiz Kovaç ve 

Shpend Klisurica’ya ve her zaman maddi ve manevi destek olan aileme teşekkür etmek istiyorum.  

 

Berat Maxhun 

15 Nisan 2019 
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GİRİŞ 

Balkanlar, insanlık tarihi bakımından oldukça eski ve önemli bir coğrafyadır. Stratejik 

konumunun yanı sıra içinde barındırdığı etnik, dini ve kültürel zenginliğiyle de ön plana 

çıkmıştır. Bölgenin Avrupa ve Asya’nın bağlantı yolları üzerinde olması ve denizlere 

hakimiyeti stratejik önemine önem katan önemli noktaların başında bulunmaktadır. Bölge 

ayrıca yaşayan halkların birbirleri üzerinde üstünlük kurma mücadelelerine de şahitlik 

etmiştir. Özellikle bölgenin hamisi konusunda var olan çekişmenin halen sürüyor olması 

bölgenin kırılgan yapısının temel karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. Dönemin büyük 

güçlerinin de her zaman açık tehdidine maruz kalan bölge, tarihsel süreç içerisinde de çeşitli 

imparatorluk ve büyük güçlere ev sahipliği yapmıştır.  

Bölge halklarının yanı sıra bölgede yaşayan Türk varlığı, eskilere dayanmaktadır. 

Balkanlardaki asıl kalıcı ilişkiler ise, Osmanlı Devleti ile kurulmuştur. Balkanlar, hem 

Osmanlı devlet yönetimine, hem de Osmanlı edebiyatına damga vuran şahsiyetleri 

yetiştirmesi bakımında da önemli bir bölgedir.   

1912–1913 Balkan savaşı felaketinden sonra bölgedeki baskı rejimi sonucu Türk ve 

Müslüman halkın önemli bir kısmı Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bunun 

sonucunda Türk varlığında sayı bakımından önemli bir düşüş yaşanmıştır. Bu ve buna benzer 

olumsuz gelişmelere rağmen, bölgede hala hatırı sayıda Türk varlığına rastlamak mümkündür. 

Bölgede Osmanlıdan sonra yaşanan önemli tarihi gelişmeler, buradaki Türk varlığını olumsuz 

yönde etkilese de tamamen yok edememiş, Türkçenin bölgedeki etkinliğinin önüne 

geçememiştir. O dönemlerden bu güne kadar Türk milleti kendi öz benliğini, dilini, dinini ve 

kültürünü korumak amacı ile büyük mücadeleler vermiş ve halen de vermektedir. 

İkinci Dünya savaşından sonra o zamanki “Yugoslavya”da çok uluslu bir sistem 

uygulanmış ve ülkede yaşayan azınlıklar birçok haklara sahip olurmuştur. Bu haklar ilk önce 

eğitime verilerek, 1951 yılında yeni devlet yapısında ilk defa Türk dilinde okullar açılmıştır. 

Bu gelişmeyi Türkçe radyo, gazete, dergi yayını ve kitap baskıları takip etmiştir.  
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1950’li yılların sonlarına doğru Kosova’da edebiyat ve sanat hareketi yoğunluk 

kazanır. Türk kültürünü ve sanatını korumak için kültür, sanat ve spor dernekleri kurulmaya 

başlamıştır. Bu sayede Balkanlarda yaşayan Türk halkının zengin folkloru, gelenek ve 

görenekleri hem diğer milletlere tanıtılacak hem de devamlılığı sağlanacaktır. 

Kültür sanat alanlarında kurulan derneklerden biri de 1 Nisan 2005 tarihinde 

Kosova’nın Vıçıtırın şehrinde kurulan “Çeşme” Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma 

Derneği’dir. Kuruluşundan bu yana Türk, Arnavut, Boşnak, Romanları içeren yaklaşık 250 

üyesi bulunan dernek birçok faaliyete imza atmıştır. Çeşme Derneği, Kosova’daki Türk 

toplumunun kültürünü, yaşam biçimini, geleneklerini canlı tutan ve yaşatan Kosovalı Türk 

derneklerinden biri olmuştur. Bu özelliği ile dernek, hem Kosova çapında hem de uluslararası 

çapta sadece Vıçıtırın’ın değil, aynı zamanda tüm Kosova Türk toplumunun da sesi olmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. Osmanlı Döneminde Balkanlar 

Neredeyse dünyanın en kanlı çatışmalarının ve savaşlarının olduğu Balkanlar hiç şüphesiz 

en uzun huzurlu yıllarını ve en istikrarlı dönemlerini Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

yaşamıştır. Osmanlı’ya göre bu coğrafyadaki ülkelerin ismi Rumeli’dir. Tarihte Osmanlı’nın 

Balkanlar’a etkisi yadsınamayacak düzeydedir. Osmanlı Balkan coğrafyasını onca 

farklılıklarına rağmen huzur içinde yönetmeyi başarmıştır. Bu huzur ve istikrar ta ki, 19. 

yüzyılda başlayan milliyetçilik ve bununla birlikte hürriyetçilik akımlarını, Rusya ve 

Avusturya’nın kendi çıkarları doğrultusunda desteklemesi ile bölgeyi huzursuzluğa ve 

istikrarsızlığa sevk etmesiyle son bulmaya başlamıştır. Buna Bulgarların, Sırpların ve 

Yunanlıların geçmişten kalan milliyetçi ve dini kinleri de eklenince; Osmanlı’yı ve dolayısı 

ile Türkleri Avrupa’dan atmak için senaryolar hızla yazılmaya başlanmıştır. Bu senaryoların 

akabinde Balkan savaşları ortaya çıkmıştır. Osmanlı’nın bu coğrafyada kurduğu hâkimiyeti 

kronolojik olarak ele alacak olursak ilk olarak Balkanlar’ın gerçek Fatihi’nin Birinci Sultan 

Murat Hüdavendigar olduğunu görebiliriz. (Mufasall – Osmanlı Tarihi / cilt1 Osmanlı 

Dönemi sayfa 116-117 – İskit Yayınevi) 

 

1.1  Vıçıtırın 

Vıçıtırn kenti, Kosova’nın en eski şehirlerinden biridir. Tarihi geçmişi çok eskilere 

dayanmakla birlikte, eski tarihi dokusunu halen korumaya çalışmaktadır. Çok uluslu 

Kosova’nın bir yansıması özelliğini de taşıyan şehir, Türk Toplumu için de önemli bir yere 

tekabül etmektedir. Özellikle Osmanlı döneminde şehrin gelişimine büyük önem verilirken, 

bu dönemde Türk nüfusunda da ciddi bir artış gözlenmektedir.  

Şehir ile ilgili bilgilere Evliya Çelebi Seyahatnamesi - Osmanlı Salnamelerinde (1882-

1900) rastlamak mümkün olmakla birlikte, aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 

Osmanlı Arşivlerinden ulaşılan belgenin orijinali ile çevirisine yer verilmiştir.  
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Osmanlıca yazılmış olan Vıçıtırın’ın tanıtımı: 

        

   

 

İlgili el yazmalarının Türkçe tercümesi şu şekildedir;  

Yaklaşık 69.881 kişilik nüfusa sahip olan Vıçıtırın Kosova ovasının kuzeybatısında 

yer almaktadır. Kopaonik dağlarının eteklerinde, batısında Çiçaviça dağları, ona yakın Sitniça 

nehri bulunmaktadır. Ancak 18.yy’da bu nehrin teknesi sola doğru taşınmıştır. Ortasından 

Tırstenka (Gumnişta) Deresi akmaktadır. Vıçıtırın’ın karayolları Makedonya, Bosna ve 

Dubrovnik’e kadar uzanır. 

Vıçıtırın, fethinden itibaren sürekli olarak Türk nüfusunun artışına sahne olmuştur. 

Şehirdeki idari yapı Müslüman mahallelerinin artması ile değişime uğramıştır. Türkler burada 
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yaşama gayreti içerisinde girmiş ve kendilerine ait mahalleler kurmuşlardır. Bu mahalleler 

çoğunlukla Türkçe isimlere sahiptir. 

 Merkez kaza, Priştine’nin batı tarafını ve dört saat mesafesinde bulunan Vıçıtırın 

kasabasıdır. Vıçıtırın bulunuşu Kosova Ovası’nın bitimindedir. 

 Kasaba Gazi Ali Bey, Hürem Çavuş ve İkramiye adıyla üç mahalleden ve altı-yediyüz 

haneden meydana gelmiştir. Kasabaya bağlı köylerin tamamı 5815 haneyi barındırır, 191 

köydür. Umum Kaza ahalisi altıda beşi 6/5 İslam yani Müslüman, biri Hristiyan olmak üzere 

17.252 erkek, 6438 kadın toplam 23.691 kişiden ibaret ve dili Türkçe ve Arnavutçadır. 

Kasabanın ismi Vıçıtırın Slavcadan “kurt ini” manasını ifade eder. Vıçıtırın kuruluş tarihi 

öncesi Romalılardan sonra Sırpların eline geçer. I. Sultan Murad’ın Kosova’yı fethetmesiyle 

Vıçıtırın da Osmanlıya katılmıştır. 

 Tarımsal Durumu: Bu kaza ahalisi ekicilikle uğraşmışlar, ziraat işi oldukça 

gelişmiştir. Kazanın genişliği 12 saat ve arazisi 458,81 dönüm olup bunun bir kısmı balkanlık, 

dörtte biri 4/1 düzlük ve ovalıktır. Ova kısmı gayet güzel bir vaziyette ve verimlidir. 5/3ü 

verimli topraklardır, 5/2si ise ziraat yapılmaya müsait değildir. Çiftçilerin kullandıkları ziraat 

aletleri eski tarz olsa da güzel mahsuller toplarlar. Çavdar, arpa, yulaf, saman, yonca, mısır 

darı ile bostan, kabak ve diğer sebzeler yetiştirilmektedir. Soğuk havasına rağmen her çeşit 

meyve yetiştirilir. Ancak havanın uygun olmamasından dolayı afyon, haşhaş, susam, pirinç 

gibi mahsuller yetiştirilemez. Kasaba civarında 250 dönüm kadar bağ vardır ama üzümü 

yeterinde (güneşsiz) yetişmeyince çerezden başka hiçbir şeye yaramaz. Ahali kazanın üç 

hissesi kendi arazisinde çalışmaktadır. Bir hissesi ise ırgatlık veya ortakçılık yapmıştır. 

 İthalat ve ihracat: Mallar, erzaklar ve diğer lazım olan ihracatlar Üsküp ve Selanik 

yoluyla yapılmaktadır. Bu hususta yabancı memleketlere yapmamışlardır. Köylülerin alım-

satım için müracaat ettikleri pazar mahalli merkez kazasıdır.  Her yerde olduğu gibi buranın 

ahalisi dahi öküz, inek, manda, koyun, keçi, at yetiştirip besler ve bunların yağ ve 

yapağılarından hem kendileri istifade eder hem de fazlasını satıp kazanç elde ederler. 

 Hava: Vıçıtırın kazasında sıcaklık Haziran, Temmuz, Ağustos ve soğuklar Kasım 

sonundan başlayıp (Aralık-Ocak) Şubat ayına kadar devam eder. Dahili kazada maden kuyusu 

bulunmamaktadır ancak merkezden 4 saat uzaklıktaki Gradica köyünde krom madeninin var 

olduğu tahmin ediliyor.  
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 Mukaddes mekânlar: Vıçıtırın üç Cami Şerif, iki Medrese, bir telgrafhane, bir işar 

ambarı, 111 kişilik Rüştiye Okulu (Lise), 170 erkek, 10 kız çocukluk ilkokul bulunur. 90 

kişilik gayri müslim çocuk mektebi bulunmaktadır. Bir kilise, bir kala kasaba kenarından 

geçen Sitnica nehri üzerinde sağlam bir köprü vardır. Yarım saat mesafede tren istasyonu 

bulunur. Vıçıtırın kazasında (etrafında) 11 Camii Şerif ile 1 manastır olmak üzere 4 kilise 

vardır. 

 Sular: Vıçıtırın kazası içinden Lab ve Dibreniçe dereleri geçerek Priştine’nin 

Talinofça Köyü civarından sazlı gölden kaynayan ve kaza içinden ve kasaba civarından 

cereyan eden Sitniçe nehrinde karışırlar. Anlatılan nehirlerin suları sulama için çok 

elverişlidir. Ahali kuyuları açıp su çıkarırlar. Su hafif ve içilebilirdir. 

Sınırlar: Vıçıtırın kazası Kuzey tarafından Priştine, Güney batı tarafından Mitroviça 

bulunur. Güney doğu Lab, Şala, Kopanik kolları tarafından dokuz saat mesafede devam eden 

Sırbistan hududu bu taraflarda sekiz kapı karakollara mevcuttur. (Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi Osmanlı Salnameleri (1882-1900) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Türkiye 

Cumhuriyeti) Salname: Yıllık Devlet Raporu) 

Kosova Vilayeti: 

1- Priştine – Priştine Sancağı 

2- Vıçıtırın kazası 

3- Prizren  

4- Yeni Pazar 

5- Debre 

6- Üsküp  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Osmanlı arşivinden alınmış ve Faruk Hepsen 

(Süleymaniye Vakıf üyesi) tarafından bugünkü Türkçe ile tercümesi yapılmıştır.)  
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1.2 Osmanlıların Balkanlara Girişi; Vıçıtırın ve Çevresinin Fethi 

Balkan siyasi coğrafyasının ilk Türk misafirleri, Orta Asya steplerinden yaşamsal, 

idari gereksinimleri ve sorunları neticesinde göç etmek zorunda kalan Türk toplulukları olarak 

bilinmektedir. Osmanlıların Anadolu’da başladıkları devletleşme serüveninin hemen 

arkasından Balkanlara doğru ilerleyiş hareketi başlamıştır. Önce Bizans Devleti sonra Doğu 

Avrupa Devletleri ve derebeyleri ile tüm Avrupa’nın etkisini uzun süre hissedeceği 

Balkanlarda yeni bir Türk hâkimiyeti dönemi başlamıştır.  

Anadolu Türkleri ile Arnavutların ilk kez tanışması 1337 yılında Bizans Devleti ile 

Aydınoğlu Umur Bey’in birlikte hareket etmesi sırasında gerçekleşmiştir. III. Andronikos 

Aydınoğlu Umur Bey’den asker talep edince Türk kuvvetleri ile birlikte Bizans kuvvetleri 

Arnavutluk’a gelerek Draç’a kadar olan bölgede tekrar Bizans hâkimiyetini kurmuşlardır. 

Bizans tahtında yaşanan kargaşalar yüzünden Balkan topraklarına Sırp Çarı Stefan 

Duşan hükmetmiştir. Duşan’ın ölümüyle birlikte, Makedonya’dan Tuna’ya kadar kurduğu 

imparatorluk küçük devletler arasında parçalanmıştır. Böylece Balkanlarda yeni bir Türk 

dönemi başlamıştır.  

Bu duruma en güzel örnek Arnavutluk topraklarında, Orta Arnavutluk’a hakim olan 

Karlo Thopia’nın, Kuzey Arnavutluk’a hakim olan Sırp II. Başla ile olan mücadelesinde 

Osmanlılardan yardım isteme hadisesidir. 1385’te Viyosse Nehri üzerinde gerçekleşen savaşta 

II. Başla mağlup olmuş, bu durum Osmanlıların yardımı sayesinde gerçekleştiği için 

Osmanlıların Arnavutluk’taki ilk hâkimiyet göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bununla 

birlikte 1389 Kosova savaşı neticesinde Osmanlıların aldıkları galibiyetler, Osmanlı 

hâkimiyetinin devamını getirmiştir. Vıçıtırın’ın fethinin ise son derece kısıtlı bilgiler ile olsa 

da II. Murad ve II. Mehmed dönemlerinde gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Buna göre 
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Vıçıtırın 1454 II. Mehmed’in İsa Bey’e emri üzerine fethedildiği söylenmektedir. Kosova 

Savaşı sonrası Vıçıtırın Sancak Merkezi olarak kabul edilmiştir. Vıçıtırın’da ilk Osmanlı 

yönetimini kuran Gazi Ali Bey’dir. Şehirde Gazi Ali Bey adına hamam ve camii 

bulunmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin Balkan fetihlerinin en önemlilerinden biri Vıçıtırın’ın fethidir. 

Osmanlı birlikleri burayı hem bir askeri üs olarak kullanmayı uygun görmüş hem de bir vatan 

addetmişlerdir. Bu kalıcı yerleşimi gösteren en önemli noktalardan biri Türk-İslam şehri 

havasının yakalanmasıdır. (Mufasall Osmanlı Tarihi 6 ciltten oluşuyor. Bilgiler 1. Ciltten 

sayfa 133-136 alınmıştır. İskit Yayınevi ) 

 

    

            Vıçıtırın Kalesı – 1913   Vıçıtırın Kalesi - 2018 

 

Eski Vıçıtırın Kalesi’nde Çekilen bir fotoğraf / Fotoğraf Nesim İspahi’den alınmıştır. 
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Vıçıtırın Çeşmesi        Eski Saat Kulesi (Vıçıtırın) 

Fotoğraf Sadedin Gubeti’den alınmıştır. 

 

1.3 Osmanlı Sonrası Balkanlar ve Vıçıtırın 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki egemenliğinin bittiği yılda, 1913 Londra 

Konferansı sırasında Kosova nüfusunun % 40-45 oranı Türklerden oluşmuştur ve Türkçe bu 

dönemde egemen dildir. Yine 1913 yılına kadar Kosova’daki Türk aileleri, bölgenin % 55’ine 

yaygın bir durumda olmuşlardır. Vıçıtırın’daki Türk nüfusu 788 iken 1971’de 82 ve 1981’de 

85 olarak kaydedilmiştir. Günümüzde ise 70-80 Türk ailesinin yaşadığı tespit edilmiştir.  

Osmanlının Balkan topraklarından çekilmesiyle birlikte burada kalan Türk halkı için 

uzun ve zor bir süreç başlamıştır. Asimilasyon çalışmaları, göç etmeye zorlanmak gibi çeşitli 

zorluklara rağmen Türk halkı asimile olmamış ve kültürüne, gelenek ve göreneklerine sahip 

çıkmaya devam etmiştir. En büyük zorluklar ise Sırp Krallığı döneminde yaşanmıştır. Türk 

dilinde var olan bütün okullar kapanmış ve Türklük ile ilgili yasaklamalar getirilmiştir. Ancak 

İkinci Dünya Savaşından sonra büyük değişimler yaşanmış ve 1951 yılından sonra radyolarda 

Türkçe yayınlar başlamış, kültür derneklerinin kurulmasına izin verilmiştir. (Kaynak: Arnavut 

dil hocası Prof. Dr. Fazli H. Hajrizi, Shefqet Rexhepi Karakashi (Öğretmen hayatı 

Arnavutların misyonu ve kültürü Arnavutçadan Türkçeye tercüme edilen kısa bilgiler/Sayfa 

7-11 ve 17-20) Osmanlı Sonrası Balkanlar ve Vıçıtırın – Türkçeye çevrilmiş önemli bilgiler) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. Raşit Deda Kültür ve Sanat Derneği Vıçıtırın’da yaşayan Türklerin faaliyetleri 

Vıçıtırn’da Türk Toplumu için önem arz eden en önemli gelimlerden biri hiç kuşkusuz 

buradaki ilk örgütlenme birimi olarak kabul edilebilecek olan Raşit Deda Kültür ve Sanat 

Derneği’nin kurulmasıdır. 1949-50 yıllarında kurulmuş ve bu tarihten sonra faaliyetlerine 

ağırlık vermiş olan dernek, tek başına bir Türk derneği olmamasına rağmen içinde Türk 

toplumunun temsilcilerinin yer alması bakımından da büyük önem arz etmektedir. Bu 

cemiyetin ilk kurucuları şunlardır: 

a) Boşko Corcevıç – Müdür 

b) Zeyno Maxhun – Başkan 

c) Bürhan Badivuk – Sekreter 

Bu cemiyet kuruluşundan itibaren Arnavutça, Sırpça ve Türkçe olmak üzere 3 dilde 

faaliyet göstermiştir. Vıçıtırın’da ise Türklerin faaliyetleri 1952 yılından sonra başlamıştır. 

Aynı zamanda bu yıl nüfus sayımları gerçekleştirilmiş ve Vıçıtırın’da Türklerin varlığı kabul 

edilmiştir. Böylece 1952 yılından sonra Vıçıtırın’da yaşayan Türkler kültürlerini, adetlerini, 

folklor, müzik gibi faaliyetleri kendi anadillerinde sergilemeye ve Türkçe eğitime başlamıştır.  

Bu dönemden sonra bölgede yaşayan Türkler müzikte ve folklor oyunlarında büyük 

başarı göstermişlerdir. Özellikle folklor oyunları arasında yer alan “Mehmet Ağa” ve “bardak 

oyunu” çok meşhurdur. 

1954-1955 yıllarında amatör tiyatro oyunları başlamıştır. İlk Vıçıtırın tiyatro oyunu 

1954-55 yılları arasında seyircileriyle buluşmuştur. Tiyatronun ismi “Ay Buluta Giriyor” ve 

yazarı Üsküplü bir Türk yönetmen olan Abdül Kadir Galiça’dır. Oyunda sahne alan kadro ise: 

I. Şükrü Lapaştica 

II. Sadik Lapaştica 

III. Muharrem Hüsa 

IV. Halit Kufo’dur 
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                     Rashit Deda Tiyatro Oyuncuları  Tiyatro Seyircileri 

Abdül Kadir Galiça: 9 Ekim 1927 yılında doğmuştur. İlköğrenimini doğduğu şehirde, 

lise ve üniversite eğitimini ise Priştine’de tamamlamıştır. Yönetmenliğini yaptığı “Ay Buluta 

Giriyor” adlı tiyatro oyununu ile tanınmıştır. 

Sahneye uyarlayan ise Fahri Buçinca’dır. Bu tiyatro grubu Sırbistan’a amatör olarak 

faaliyet göstermiş ve büyük başarı elde etmiştir.  

Fahri Buçinca: 20 Ağustos 1934 tarihinde Vıçıtırın’da doğmuştur. İlköğrenimini 

doğduğu şehirde bitiren Buçinca, lise ve üniversiteyi Priştine’de tamamlamıştır. 1950 yılında 

öğretmen olarak göreve başlamıştır. Vıçıtırın’a kültür alanında büyük emek vermiş ve Türk 

kültürünü bir üst seviyeye taşımayı başarmıştır. 

1951 yılından sonra Fahri Buçinca Raşit Deda Cemiyeti’ne üye olmuş ve sonraki 

yıllarında müdürlüğe kadar yükselmiştir. Fahri Buçinca’nın cemiyetin başına gelmesiyle 

birlikte Vıçıtırın’da Türklerin faaliyetleri artmıştır. Buna örnek olarak Drejta kardeşlerin ve 

kemancı Cevat Korlar’ın orkestraya katılması gösterilebilir. 

Nashit Drejta: 1947 yılında Vıçıtırın’da doğmuştur. İlköğrenimini doğduğu şehirde, 

lise ve üniversite eğitimini ise Priştine’de tamamlamıştır. Raşit Deda Cemiyeti’ne ve Türk 

müziğine kardeşleriyle birlikte büyük katkı sağlamışlardır. Kendisiyle yaptığımız röportajda 

yaşadıkları zorlukları anlatmaktadır. Birçok kez Türk geleneksel giysilerini Prizren’den 

ödünç almak zorunda kaldıklarından bahsetmiştir. Şu an emekli olmasına rağmen Hasan 

Priştine Kültür Evi’nde ve Çeşme Derneği’nde müzik yaşamına devam etmektedir. 
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Drejta Kardeşler Orkestrası ve Kosova’nın ses bülbülü Necmiye Pagarusha 

 Aynı zamanda Vıçıtırın’ın efsanesi olan Faruk Sungur’un sahne etkinlikleriyle yalnız 

Kosova’da değil uluslararası alanda da nam kazanmıştır. Raşit Deda Cemiyeti Faruk 

Sungur’un gelmesiyle Priştine Radyosu’nda ve televizyonda Türkçe şarkılar söylemiş, yurtiçi 

ve yurtdışında konserler vermiştir. Türkçe şarkılar söyleyen bu grubun en seçkin simaları 

şunlardır: 

a. Faruk Sungur 

b. Fevzi Sungur 

c. Nesim Sungur 

d. Besime Sungur 

e. Şehzade Pasoma 

f. Müradiye Hüsa 

g. Lidiye Pasoma 

 

Lidiye Pasoma: Raşit Deda Cemiyeti’nin ilk kadın üyesidir. Kosova’nın her köşesinde 

tanınmayı amaçlayan Pasoma, Makedonya gibi pek çok yerde konserler vermiştir. 

Günümüzde de eşiyle birlikte hem Hasan Priştine Cemiyeti’nde faaliyetlerine devam etmekte, 

hem de Çeşme Derneği’ne üyeliğini sürdürmektedir. 
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              Eski Hasan Priştina Kültür Evi              Kültür Evi Orkestrası (Vıçıtırın) 

            

 
Faruk Sungur 

(Emektar ses sanatçısı – Vıçıtırın’dan yükselen billur ses) 
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3. “Çeşme” Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 

 

 
Bu günü yaşat ki, yarın için umut ver  

Çeşme, Çeşme; uğramadan geçme 

Çeşme Derneği 2005 yılında Kosova’nın Vıçıtırın şehrinde kurulmuştur. Kuruluş 

yardım amaçlı olup, herhangi bir kazanç gütmemektedir. Dernek, Kosova’daki Türk 

toplumunun kültürünü, yaşam biçimini, geleneklerini yaşatan Kosovalı Türk derneklerinden 

biridir. Etnik, din, cinsiyet, fiziki yetenek konusunda hiçbir ayrım gözetmemiştir. Kuruluşa 

herkesin üye olma hakkı bulunmaktadır. 

Çeşme Derneği hem Kosova hem de uluslararası alanda, Kosova Türk toplumunu en 

iyi şekilde temsil etmeyi başarmıştır. 

 

3.1 Çeşme Derneği Kurucuları ve Yönetimi 

 

Çeşme Derneği kurucuları: 

- Süleyman Maxhun 

- Agim Müftiu 

- Agim Gashi 
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Dernek yönetiminde yer alan isimler: 

 

Süleyman Macun – Meclis 

Başkanı 

 

Agim Myftiu – Başkan 

Agim Gashi – Sekreter 
Enver Dubovci 

Fevzi Kera 
Şaban Macun 

Recep Lapaştica 
Nesim İspahi 

Hilmi Sungur 
Arif Kera 

Uzeir Bülükemin  

 

 

Vıçıtırın Çeşme Derneği’nin üyeleri kendi imzalarıyla mecliste yerlerini 

almışlardır. 

Nesim İspahiu Lutfi Hanxhiu 

Hajdar Pasoma Zymber Balinca 

Faruk Sungur Üzeir Bölükemin 

Recep Lapaştica İbrahim Çerkez 

Suphi Methiu Nashit Drejta 

Enver Dubovci Agim Müftiu 

Agim Gashi Fevzi Kera 
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Mesud Badivuku Agim Munishi 

Bujar Surdulli Ergin Sungur 

Abdullah Pirçi İbrahim Hysa 

Gynen Hanxhiu İrfan Zushi 

Ferat Perçuku Murat Hama 

Ferki Sungur Sebahetin Shala 

Afrim Tunuzliu Qemail Pantina 

Bahri Shollci Kajam Abdurrahman 

Ardian Gash Luan Tiriqi 

Berat Maxhuni Fatlum Sadiku 

Sedadin Tiriqi Zana Pirçi 

Ebru Kera Fatime Drejta 

Edis Gashi Melda Müftiu 

Berat Malok Abdullah Sungur 

Semra Gjyshinca Pervin Zekiqi 

Shpend Badivuku Rejhan Lapaştica 
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Yönetimde yer alanların görevleri: 

Folklor: Agim Muniş ve yardımcısı Berat Maloku 

Spor: Enver Dubovci, Besim Pantina, Bayram Salc, Ardian Gaş 

Tarihi Eser: Şaban Macun, Şükran Beg 

Dışişleri grubu: İsmet Bölükemin, Bayram Vilanca 

Eğitim: Süleyman Macun, Sinsa Globoder, Zafer Macun 

Müzik: Faruk Sungur, Buyar Sardul, Nashit Drejta, Musa Feyzullahu 

Gençlik kolları: Luan Tiriç, Melda Myfti, Berat Maxhun 

Kadın kolları: Semra Cüşinca, Reyhan Lapaştica, Meyro Mehana 

İletişim, radyo ve televizyon: Abdullah Sungur 

Reklam: Mesut Badivuk 

Esnaf kolları: Agim Myfti, Suphi Metiu, Zumber Bainca, Lutfi Hanci, Fevzi 

Kera, Recep Lapaştica 

Belediye ilişkileri: Arif Kera, Sezai Tunusli, Hadika Abdurrahman 

Sağlık: Vedat Sungur 

Disiplin komisyonu: Agim Gaş, Hadika Abdurrahman, Recep Lapaştica 

 

Çeşme Derneği Tüzüğü 
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Çeşme Derneği üyelik kartı: 

 

 

 

 

 



21 
 

3.2 Çeşme Derneği Faaliyetleri 

Çeşme Derneği bugüne kadar yapmış olduğu birçok faaliyet ve hizmetlerle Kosova ve 

uluslararası platformda adını sıkça duyurmuştur. Gerçekleştirdiği faaliyetler arasında yaklaşık 

28 kişilik folklor ekibi, halk ve sanat müziği icra eden müzik grubu, Türkçe kursları, futbol 

takımı, kadınlara yönelik el örgüsü kursları yer almaktadır. Üyelerinin çoğu Türklerden 

oluşan dernek sünnet şöleni, erzak dağıtımları gibi yardım faaliyetleri de düzenlemiştir. 

Çeşme Derneği tarafından düzenlenen ilk faaliyetler şunlardır: 

Çeşme Derneği folklor ekibi kostümleri Meyra Mehana tarafından dikilmiştir ve 

maddi destek Bajram Vilanci tarafından karşılanmıştır. 

 

Çeşme Derneği’nin provaları her Salı ve Perşembe günleri saat 18:00’de başlayıp 

20:00’da tamamlanmıştır. 
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Çeşme Derneği yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantı detayları ve katılımcı listesi: 

    

    

Çeşme Derneği gençleri tarafından düzenlenen toplantı detayları ve katılımcı listesi: 
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3.2.1 Çeşme Derneği’nin katıldığı uluslararası festivaller 

 

Çeşme Derneği, ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da çeşitli faaliyetlere imza 

atmıştır. Ülkenin özellikle Türkiye’de tanıtılması konusunda önemli bir rol de 

üstlenmiştir. Bu çerçevede derneğin folklor ekibi Türkiye’de düzenlenen 6 

uluslararası festivalde yer almıştır. 

 

 2006 - Uluslararası Uşak (Eşme) Kilim Festivali 

 2007 - Uluslararası Giresun Fındık Festivali 

 2008 - Bursa Gemlik Zeytin Festivali 

 2009 - Giresun Fındık Festivali 

 2010 - İzmir Bergama Festivali 

 2011 – Ankara Folklor Festivali 

 2013 – Türk Dünyası Çocuk Şöleni 

 2014 - Giresun Fındık Festivali 

Bu başlık altında Çeşme Derneği tarafından katılım gösterilen faaliyet bilgileri ve 

fotoğrafları yer almaktadır.  

2006 - Uluslararası Uşak (Eşme) Kilim Festivali:  Çeşme Derneği gençleri olarak 
ilk defa uluslararası bir festivale katılıyorduk. Çoğu arkadaşımız Türkiye’yi ilk defa görecekti. 
Bir tarafta heyecan diğer tarafta hüzün vardı. Çünkü çoğu arkadaşlarımız pasaport sorunları 
nedeniyle bize katılamadı. Festival, Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törenle başladı. Daha sonra 
Eşme Sosyal Hizmet binasında resim ve heykel sergisi açıldı. Eşme Belediye Başkanı Ahmet 
Yıldırım yaptığı konuşmada, "Eşme ve kilimlerini tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Türk el 
sanatı olan kilimlerimizi festival aracılığıyla hem tanıtmak hem de pazarlamak arzusundayız" 
dedi. Festival, Ferhan Şensoy ve orta oyuncuları tarafından sergilenecek 'Sizi Ben mi 
Delirttim?' adlı oyunun yanı sıra Onur Akın konseri ile devam etti. İkinci gün ise Uşak 
Valisi Kayhan Kavas'ın katılımıyla Kortej yürüyüşü, Dostluk ve Kardeşlik Güzeli ve Kilim 
yarışmaları ile sürmüştür. Festivalin kapanışı ise ünlü şarkıcı Nev’in konseri ile son 
bulmuştur. Festival süreci boyunca Bosna, Bulgaristan ve Makedonya’dan diğer guruplarla da 
kaynaşma imkanı kazandığımız gibi yeni dostluk köprüleri de atıldı. Festival çerçevesinde 
yapılan Dostluk ve Kardeşlik güzellik yarışmasında dernek üyelerimizden Fatime Drejta 
ikinci olurken, bizlerin mutluluğuna mutluluk katmıştır.  
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Dostluk ve Kardeşlik Güzeli yarışması 2.ncisi Fatime Drejta  

             

2006 - Uluslararası Uşak (Eşme) Kilim Festivali 
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2007 - Uluslararası Giresun Fındık Festivali: Vıçıtırın’ın “Çeşme” Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 20-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası 
Karadeniz Giresun Aksu Festivali'nde Kosova’yı temsil etmiştir. Festivale Kosova’nın yanı 
sıra Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ile Türkiye'den folklor ekipleri de katılım 
göstermiştir. Katılım gösterdiğimiz festivalin ev sahibi Giresun Belediye Başkan Yardımcısı 
Ömer Cinel, açılışta yapmış olduğu konuşmasında çok eski bir geleneğe sahip olan bu 
festivalin Türkiye'deki en önemli festivallerinden birisi olduğunun altını çizerken, “Mitolojik 
özelliği ve tarihi geçmişi bakımından ülkemizde gerçekleştirilen 3 önemli festivalden biridir. 
Kırkpınar, Manisa Mesir Macunu ve Giresun Aksu Festivali. Bu özelliğimizi koruyup, 
geliştirme hedefindeyiz. Aksu Festivalimizi daha fazla tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu festivalin 
en önemli noktası Rumi takvime göre 7 Mayısa denk gelen 20 Mayıs günüdür. 7 Mayıs günü 
halk arasında 'Mayıs Yedisi' olarak nitelendirilmektedir. Bu günde insanlar Aksu Deresi'nin 
Karadeniz'e döküldüğü alanda toplanır, sacayaktan geçme, denize 7 çift, bir taş atma, Hamza 
Taşı ve adanın etrafının dolaşılması gibi gelenekleri yerine getirir. Dilekler diler. Bu gelenek 
4 bin yıldır sürmekte. Bu yıl festivalde geleneklerin yaşatılmasına daha fazla ağırlık verdik." 
Şeklinde festivalin tanıtımını yapmıştır. Bir haftaya yakın bir zaman kadar yer aldığımız 
festivalde dernek üyeleri olarak unutulmaz anılar yaşadık. Bu festivalde de Kosova’yı ve 
Kosova Türk Toplumunu en iyi bir şekilde temsil etmenin de gururunu hem yaşadık hem de 
yaşattığımızı düşünüyorum.  

 

     



26 
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2008 - Bursa Gemlik Zeytin Festivali: Dernek olarak katılım gösterdiğimiz bir diğer 

festival de Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini 

Festivali olmuştur. Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi organizasyonunda düzenlenen 

etkinlikler, Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nden yapılan yürüyüş ile başlamıştır. 

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Gemlik Kaymakamı 

Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mukaddes 

Serim kurum ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştır. Biz yurt dışından 

gelen misafirler de yürüyüşe katılım sağladığımız gibi özellikle Mehter Marşı bizlerin uzun 

zamandan beri özlemini çektiğimiz duyguları yaşamamıza neden olmuştur. Festival sürecinde 

katılım gösteren Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek ve Ahıska ekipleriyle de kaynaştığımız 

gibi onlarla güzel anıları zihnimize kazımayı da ihmal etmedik.  
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Arnavutların yaşadığı Niksar Tokat Köyü’nde. 

 

2010 - İzmir Bergama Festivali: Yıl 2010’u gösterirken, bizleri yeni bir heyecan da 

sarmaya başlamıştır. Bu yıl dernek olarak Kosova’yı ve kültürümüzü İzmir Bergama’da 

tanıtma fırsatına nail olmuştur. Daveti aldıktan sonra gerekli olan çalışmalar tamamlandıktan 

yeni bir macera için tekrar yollara düştük. Dünya'nın ikinci, Türkiye'nin ise ilk yerel festivali 

olarak kabul edilen Uluslararası Bergama Kermesi'nin 74'üncüsü, düzenlenen kortej yürüyüşü 

ve törenle başladı. İzmir Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, yaptığı konuşmada Bergama'nın 

turizm konusundaki önemine değindi. Bakanlar Kurulu kararı ile kuzeyde Bergama ve Dikili, 

Güneyde ise İnciraltı ve Seferhisar ilçelerinin jeotermal alan içine alındığını söyleyen Vali 

Yardımcısı Tunçsu, “Bu bölgelerde turistik yatak sayısı 110 bin olması hedefleniyor. Bu 

projeler gerçekleştiğinde bölge turizmden gerekli payı alacak” diye konuştu. Folklor 

gösterilerinin yapıldığı alanda sıramızı heyecanla beklerken, gösteri sonrasında aldığımız 

alkışlar heyecanın gurura dönüşmesine neden olmuştur. Güzel bir festivalden sonra yurda 

dönüş özlemini ve anavatanı terk etme üzüntüsünün yeniden yaşamamıza neden olmuştur.  
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2011 – Ankara Folklor Festivali: Uzun zamandan beri dernek olarak özlemini 

kurduğumuz başkent Ankara’da Kosova’nın bayrağını dalgalandırma şansı 2011 yılında 

bizlere nasip olmuştur. Dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Uluslararası Büyük Ankara 

Festivali 2-10 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlarının yoğun katılımı ile yapılmıştır. 

Türkiye’nin en büyük açık hava festivali olan festival, katılımcılar arasında folklor alanında 

bir yarrışma da düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda birinciliği Azerbaycan’dan gurup 

kazanırken, biz Çeşme Derneği folklor ekibi olarak Sırbistan’ın önünde 2. olmayı başardık. 

Birinci olamadığımız için üzülürken, fakat Sırbistan’ın önünde sıralamayı tamamlamış 

olmamız bizleri mutlu etmiştir.   
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    2013 – Türk Dünyası Çocuk Şöleni: Derneğin küçük folklor gurubu 2013 yılında 

Türk Dünyası Çocuk Şölenine katılım göstermiştirler. Ekibin büyük bir bölümü Türkiye’ye 

ilk defa gideceğinden çocuklardaki heyecan ve mutluluk tarif edilemez bir duyguya 

dönüşmüştü. Bu şölen; Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının 

Türkiye’yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, 

dostluklar edinmeleri, kardeşlik bağlarının güçlendirmeleri, kültürel alışveriş ve Türk 

dünyasının her yerindeki ailelerin bu vesile ile dost olmaları ve birbirlerini tanıma arzusu ile 

tesis edilmeleri esas gayeyi teşkil etmektedir. Şölen boyunca öğrenciler, Ankara’da müze, 

tarihi yerleri de ziyaret etme şansını yakalamıştırlar.  
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2014 - Giresun Fındık Festivali: Çeşme Kültür ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında 

Türkiye turnesi çerçevesinde “33. Uluslararası Giresun Aksu Festivaline” katılım 

göstermiştirler. Şehir kalesinde yapılan etkinlikte konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim 

Aksu, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, “4 bin yıldır devam eden 

festival geleneklerimiz başta yöre halkı olmak üzere bölgesel, ülke çapında ve uluslararası 

katılımlarla daha uzun yıllar devam edecektir” dedi. Türkiye’nin 3. büyük festivali olarak 

bilinen festival etkinliklerinde sahne alan Çeşme Derneği folklor gösterisi ilgi ve beğeniyle 

izlenerek, en çok alkışlanan ekip olmuştur. Dernek heyeti, Giresun’daki programından sonra 

Bafra’ya geçerek, orada da bazı etkinliklere katılım göstermiştir. Programın kapanışı da 

Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından Haluk Levent’in konseriyle son bulmuştur.  

Bafra Belediye Başkanlığının katkıları ile Kosova Çeşme Kültür ve Dayanışma 

Derneği Folklor ekibi 35 kişilik grup ile Bafra’ya da ziyaret etme fırsatı bulmuştur. 

Dernek Başkanımız Ergin Surgur başkanlığındaki kafile, Bafra Kosovalılar Derneği'nin 

düzenlediği programda halk oyunları sergilemiştirler.  Kafile bir diğer programda ise Milli 

Eğitim Müdürlüğü'nün fuar alanında düzenlediği anasınıflarının yıl sonu etkinliğine katılarak 

folklor gösterisi olmuştur. Tören sonunda, Büyük Park'ta Kosova’ya özgü yemekler 

yenilirken, dernek Başkanı Ergin Sungur günün anısına Başkan Şahin’e, üzerine Vıçıtırın Taş 

Köprüsü resmedilmiş çerçeve hediye etmiştir. 
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Fatih Kısaparmak ve Çeşme Derneği ekibi – Bafra, Samsun 
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3.2.2 Çeşme Derneği’nde Kültür, Sanat ve Yardım Faaliyetleri: 

 

Kosovalı Türk Sivil Toplum Örgüt Temsilcilerinden Ahtisaari'nin Anayasa 

Paketine Tepki:  

Dernek olarak Kültür ve Yardımlaşa faaliyetlerinin yanı sıra Türk Toplumu 

ilgilendiren konularda da gerekli çalışmalara imza atılmıştır. Özellikle ülkenin statüsünün 

çözümü için Birleşmiş Milletler Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtısaari'nin öneri paketine, 

Türklerin hakkına ve Türkçeye yeterince önem verilmemesi nedeniyle, tepki göstermiştir. 

Kosova genelinde Türk derneklerinin organizasyonunda düzenlenen üçüncü oturum Çeşme 

Derneği organizasyonunda düzenlenerek, Türkçenin resmiyeti konusunda gerekli özverinin 

yapılması talep edilmiştir. Toplantıda, toplumun beklentilerini yansıtan bir mektubun kaleme 

alarak bu mektubun Türkiye'ye, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ahtisaari'nin Viyana'daki ofisine 

(UNOSEK), Temas Grubu üye ülkelerine ve diğer ülkelerin Priştine'deki ofislerine 

gönderilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Türklerin yaşadığı  Kosova'nın Vıçıtırın şehrinde Türkçe resmi dil oldu!  

Vıçıtırın Belediye Meclisi KDTP ve Çeşme Derneği’nin talebi doğrultusunda yasal 
hakları çerçevesinde Türkçe’nin belediye bünyesinde resmi dil olması yönünde girişimde 
bulunulmuştur. Belediye Başkanı tarafından bu önerinin desteklenmesinden sonra belediye 
meclis gündemine taşınarak, tartışmaya açılmıştır. Oylama öncesi meclise hitap eden Vıçıtırın 
Belediye Başkanı Bayram Mulaku, bu şehirde yüzyıllardır Türklerin de yaşadığını 
hatırlatarak, yasalar gereği Türkçe'nin Vıçıtırın'da kullanılan resmi diller arasında yer 
almasının önemine işaret etmiştir. Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülkelerden biri olduğunun altını çizen Mulaku, iki ülke arasında var olan dostane ve akrabalık 
ilişkileri nedeniyle Türkçe'nin resmi dil arasında yer almasının gerekli olduğuna vurgu 
yapmıştır. 31 meclis üyesinin 30’unun desteğini alarak kabul edilen karar doğrultusunda 
Türkçe belediye bünyesinde resmi dil statüsüne yükseltilmiştir.  

Türkçe'ye Vıçıtırın şehrinde resmiyet kazandıran kararın alınması ardından toplantıda 
hazır bulunan Kosova Türk Eşgüdüm Bürosu Müsteşarı Mustafa Sarnıç yaptığı 
konuşmasında, "Türkiye, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında 
yer alarak, tarihi ve manevi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Şimdi bu yeni dönemde 
özellikle Vıçıtırın halkı ile Türkiye'deki ilgili belediyeler arasında ilişkileri daha da 
gelişeceğine inanmaktayım. Özellikle bu çerçevede ekonomik anlamda Türkiye'den iş 
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adamları gelip Vıçıtırın'da daha fazla yatırım yapmalarını özendireceğiz" şeklinde konuştu. 
Alınan bu kararla Vıçıtırın Belediyesi ve halkının Türkiye'ye karşı sorumluluğunu yerine 
getirmiş olduğunu belirten Sarnıç, Türkçe'nin Vıçıtırın'da belediye düzeyinde resmi dil olarak 
kabul edilmesinin kararlaştırılması dolayısıyla şükranlarını dile getirmiştir.   

         

 

“Çeşme” Derneği Sayımlarla İlgili Panel 

 

“Çeşme” Derneği’nin sosyal faaliyetleri kapsamında,  farklı derneklerle iyi bir işbirliği 

bulunmaktadır. Bunların arasında, medya temsilcileriyle işbirliği de yer almaktadır. Konuyla 

ilgili olarak,  özellikle Kosova Türk Gazeteciler Derneği’yle (KTGD) işbirliğini vurgulamak 

gerekir.  

Bu anlamda Kosova’da, savaş sonrası 2011 yılında yapılan ilk nüfus sayımı etkinlikleri 

çerçevesinde, sayımların önemi konusunda, “Çeşme” Derneği’yle işbirliği içinde,   KTGD’nin 

Kosova Port Haber Portalıyla birlikte,   12 Mart 2011 tarihinde Vıçıtırın’da düzenlenen 

“Sayım bilinçlendirme paneli”ni, vurgulamak gerekir. 

Sayımın önemi konusunda- Kosova Türk Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Arslan ve 

Kosova Port Haber Portalı Sahibi Ercan Kasap’ın konuşmalarının katılımcılar tarafından 

ilgiyle izlendiği ve takdirle karşılandığını vurgulamak gerekir.  
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Vıçıtırın’da Sünnet Şöleni:  

Çeşme Derneği kültürel, folklorik, müzik ve spor faaliyetleri dışında sosyal etkinlikler 

de düzenlememiştir. Dernek, geleneksel olarak Türk Taburu’nun katkılarıyla Vıçıtırn’da 

Sünnet Şöleni gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede yaklaşık 700 çocuğun sünnet ettirilmesine 

vesile olan dernek, Türk - Arnavut kardeşliğine çok en önemli bir katkı sağlamıştır. 

Vıçıtırın’daki yapılan Sünnet Şölenleri her zaman büyük ilgi görmüştür.  

Genelde Çeşme Derneği binasında toplanarak başlayan merasim, davul-zurna 

eşliğinde Vıçıtırın merkezine kadar yürüyüş ile devam edilmiştir. Vıçıtırın merkezinde beyaz 

güvercinlerin havaya bırakılmasıyla barış ve mutluluk dilekleri ifade edilerek, Kuranı 

Kerim’den tilavet ve ilahilerin okunmasıyla devam edilen törende, Çeşme Derneği üyelerinin 

halk oyunları gösterileri de sunulmuştur.  

 5. Sünnet Töreni “Çeşme” Kültür ve Yardımlaşma Derneği binasında düzenlenirken,  

bu çerçevede sembolik olarak 20 çocuk sünnet edilirken, 100 Vıçıtırınlı çocuk da Prizren’deki 

Sultan Murat Kışlasında sünnet edilmiştir. Törende hazır bulunanları selamlayan Çeşme 

Derneği Başkanı Ergin Sungur, geleneksel halini alan Sünnet Şöleni’nin daha nice yıllar 

devam etmesi temennisini dile getirirken, bu faaliyet ile Türk askerinin Vıçıtırın halkının her 

zamanda yanında olduğunu kanıtladığının altını çizmiştir. Kosova’da bulunmaktan ve şölenin 

geleneksel halini almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Binbaşı Bahadır Yılmaz 

Boran ise Kosova ile Türkiye arasında yüzyıllardır süren kardeşlik bağlarının devam 

etmesinin önemine işaret etti.  Törende hazır bulunan Vıçıtırın İslam Birliği temsilcisi Sedat 

İslami, Türk KFOR’una yardımlarından dolayı teşekkür etmiştir. Vıçıtırın’da 20 çocuk sünnet 

edildikten sonraki her gün 20’er çocuk Prizren’de bulunan Sultan Murat Kışlasına getirilerek 

sünnet edildi. 
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Temizlik bitti sünnete başlayabiliriz 
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Mamak Heyetine Çeşme Derneği’nden Veda Gecesi:   

Vıçıtırın Belediyesi’ne bir iş ziyareti gerçekleştiren kardeş belediye Ankara’nın Mamak 

Belediye Heyeti ziyaretleri kapsamında Çeşme Derneği’ne de bir ziyarete bulunmuşturlar. 

Mamak Belediye heyeti beraberinde getirdiği 2 tır yardımı; 1500 koli gıda ve 50 bin avro 

değerinde giyim eşyası yerel kurum ve kuruluşlar işbirliği Vıçıtırın’da ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmıştır.  

Belediye Başkanı Mesut Akgül başkanlığındaki heyetin “Çeşme” Kültür Sanat ve Spor 

Derneği ziyaretine Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler, Vıçıtırın 

Belediye Başkanı Bajram Mullaku, belediye yetkilileri ve çok sayıda yetkili de eşlik etmiştir. 

Dernek çalışmaları hakkında bilgi verilen görüşme sonucunda misafirlere dernek üyeleri 

tarafından bir müzik ziyafeti icra edilmiştir. Vıçıtırın’ın ünlü ses sanatçıları Cengiz Sungur ve 

Faruk Sungur’un yanı sıra Hasan Priştina Grubunun sahne aldığı programda misafirlere 

unutulmaz bir gece yaşatılmıştır.  

    

 

Vıçıtırın’da Mamak Belediyesi İftar Çadırı:  

Ankara Mamak Belediyesi’nin öncülüğünde,  “Çeşme” Kültür  Sanat Derneği’nin 

organizasyonuyla altı yıl boyunca Vıçıtırın’da iftar çadırında her akşam 400 kişiye iftar 

organizasyonu düzenlenmiştir.   22.06.2016 tarihinde yapılan iftar organizasyonuna Vıçıtırın 

Belediye Başkanı Bajram Mulaku, T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Temsil 

Heyeti Başkanı Saim Bağcı, KDTP Vıçıtırın Belediye Meclisi üyesi Ergin Sungur, TİKA ve 

Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri katılım göstermiştirler. İftardan sonra Vıçıtırın merkezinde 

TİKA organizasyonuyla kukla oyunu da Vıçıtınlıların beğenisine sunulmuştur.  
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Çeşme Derneği Başkanı Ergin Sungur,  iftar organizasyonu ile ilgili yapmış olduğu 

değerlendirmesinde Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparken, insanların bir 

arada iftarlarını açmalarına imkan sunan başta Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül başta 

olmak üzere katkısı geçen herkese teşekkür etmiştir. 
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Türk Polisi’nden Çeşme Derneği’ne Destek:   

Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova’daki Adalet ve Polis Misyonu EULEX  bünyesinde 

görev yapan Türk Polis Kontenjanı, Vıçıtırın “Çeşme” Kültür Sanat Derneği’ne cihaz 

yardımında bulunmuştur. Türk Polisleri, Vıçıtırın’da Türk halkının gelenek ve göreneklerini 

yaşatan “Çeşme”  Derneğine LCD televizyon, DVD ve CD çalar, elektrikli soba ve elektrikli 

çaydanlık hediye etmiştir. Türk Polis Kontenjanı Başkanı Hilmi Aslan, cihaz yardımını 

takdim etmesi esnasında yaptığı konuşmada, Türk Polisi’nin sosyal  faaliyetleri çerçevesinde 

dernekleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirmiştir. “Çeşme” Kültür ve Sanat 

Derneği Başkanı Ergin Sungur, Kosova’da görev yapan Türk Polisi’nin duygulandıran bu 

anlamlı desteğini takdir ettiklerini belirtmiştir. Türk polislerinin Çeşme Derneği’nin yanında 

olmasından mutluluk duyan Ergin Sungur, dernek adına cihaz yardımından dolayı 

teşekkürlerini sunmuştur. 

 

Kosovalı Aksel Kera “Çeyiz Show”da Birinci Oldu 

Türkiye’nin TRT 1 Devlet Televizyonu’nda hafta içi her gün yayınlanan “Çeyiz 

Show” programının birincisi Çeşme Derneği üyelerinden Aksel Kera olmayı başarmıştır. 

Vıçıtırın doğumlu olan Aksel Kera, yarışmada Kosova kültürünü müziği, dansı, yöresel 

kıyafetleri, örf ve adetleri ile tanıtma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir. 

Büyük final için çok heyecanlı olduğunu ve kazanmak için var gücüyle çalıştığını söyleyen 

Kera, yarışma sonucunda ipi göğüslemeyi başarmıştır. Bu başarısıyla Türk kültür ve 

geleneklerini Türkiye’de en iyi şekilde temsil ettiği gibi Vıçıtırın’ın tanıtımı için önemli bir 

rol oynamıştır.  
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İsmet Bölükemini Resimleri Sanatseverlerle Buluştu 

Priştine Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde ressam İsmet Bölükemini’nin suluboya 

resim sergisi açıldı. 32 sulu boya tablosundan oluşan sergide sanat severler Balkanlarda 

Osmanlı mimari eserlerini, Kosova ve Antalya’dan manzaraları görme fırsatı buldu. Sergi, 

Kosova ressamları tarafından büyük ilgi gördü. Sergi açılışını yapan Yunus Emre Kültür 

Merkezi Başkanı Bülent Üçpınar, İsmet Bölükemini’nin Yunus Emre Kültür Merkezinde bu 

ikinci sergisinin olduğunu ve Bölükemini’nin her iki sergiyle geçmişten bugüne bir bağlantı 

kurması yanı sıra, ortak kültürümüzün bir başka boyutunu da gündeme getirdiğini, bu 

tabloların eskinin güzelliklerini, yaşanılan evlerin güzelliğini ortaya koyduğunu belirtti. 

Priştine Büyükelçisi Songül Ozan da çok güzel bir sanat faaliyetinde bulunmaktan duyduğu 

mutluluğunu dile getirerek; Kosovalı ressamın resimlerinin takdire şayan olduğunu ve İsmet 

Bölükemin’in Türkiye ile Kosova arasında sanat köprülerinden birini icra ettiğini söyledi. 

Büyükelçi Ozan, sanatçının bu güzel eserleri Kosova’ya, Türk kültürüne kazandırdığı için 

teşekkür etti. Kosova – Vıçıtırın doğumlu İsmet Bölükemini de sanatseverlerle böyle bir 

sergide birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu şu sözlerle ifade etti: “Mutluyum, çünkü 

Kosova - Türkiye arasındaki sanatı, yapmış olduğum eserlerde Kosovalı sanatseverlere 

göstermek için 2200 km uzaklıktan gelip, oraların güzelliklerini ve burada Kosova’nın bazı 

yerlerinin güzelliklerini birlikte gösterme fırsatı buldum. Bölükemini, sulu boya-akvarel 

resimlerinin çok zor bir teknik olduğunu, kağıt üzerine fırçayla yapılan ilk rengin üzerine 

tekrar o rengin konulamadığını söyledi. Tablolarında genellikle doğayı işlediğini ve doğadan 

enerji alıp resimlerine aktardığını, ama yine de 21. yüzyılda bulunmamıza rağmen, geçmiş 

zamandaki sakin sokaklarda, çardaklarda yaşamı resimlerinde canlandırmaya çalıştığını 

açıkladı.  
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23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı  

2013 yılında “23 Nisan Kosova 

Türkleri Milli Bayramı” kutlamaları 

çerçevesinde Kosova Demokratik Türk 

Partisi ve Çeşme Derneği 

organizasyonunda Vıçıtırın’da konser 

düzenlenmiştir. KDTP Vıçıtırın Şubesi 

Başkanı Abdullah Pirçe, Vıçıtırın’daki 

Türk varlığı için birlikte hareket etmenin 

gerekliliği üzerinde duruken, toplum olarak 

daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Kamu Yönetimi Bakanı ve KDTP 

Genel Başkanı Mahir Yağcılar, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı ve Anayasa ile 

Türkçenin resmiyetinden genişçe bilgi verirken, konuşmasının sonunda Vıçıtırın Türkleriyle 

Milli bayramı kutladı. Selamlama konuşmalarından sonra Behare Bunjaku tarafından ‘Hazreti 

Peygamberimiz’ adlı şiiri okunduktan sonra “Çeşme” Derneği folklor ekibi halk dansları 

programı sunulmuştur.  

   

  
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kadınlar Buluşması 
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Mehmet Akif’i Anma ve 12 Mart İstiklal Marşı kutlamaları:   

Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşı kutlamaları vesilesiyle, Kosova’da görevde 

bulunan Türk Polisinin örgütlemesiyle ve Bahar Dergisi ile RTK-Kosova Radyosu Türkçe 

Programının desteğiyle 14 Mart 2015 tarihinde, “İstiklal Marşı Okuma“ yarışmasına 

Kosova’nın Türkçe eğitimin sürdürüldüğü Priştine, Prizren, Mamuşa, Mitroviça, Vıçıtırın, 

Gilan ve Dobırçan ilkokullarından 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri katılım göstermiştir. 

Priştine’de düzenlenen İstiklal Marşı Yarışması’nda Vıçıtırın’ı Çeşme Derneğinin küçük 

üyesi Medina Pasoma temsil etmiştir. 

Türk Polisi yetkilisi Metin Koç konuyla ilgili yapmış olduğu konuşmasında, Mehmet 

Akif Ersoy’un Kosovalı olması dolaysıyla, amaçlarının İstiklal Marşının gerek Türkiye 

gerekse Kosova’da yaşatmak ve bunu geleneksel hale getirmek olduğunu belirtmiştir. “İstiklal 

Marşımız, İstiklal savaşımızın bir simgesidir” diyen Metin Koç, “bunu yaşatmak ve gelecek 

nesillere aktarmayı bir borç olarak görüyoruz” şeklinde açıklamıştır.   

     

 

MESK, YAFEM ve Çeşme Derneklerinin ortak konseri 

MESK Çok Uluslu Kosova Derneği’nin davetlisi 

olarak Kosova’da bulunan Yalova’nın YAFEM Derneği 

19 Mart Cuma günü Vıçıtırn’ı ziyaret ederek, her üç 

dernek ortak bir konserle Vıçıtırınlı sanat severlerin 

karşısına çıkmıştırlar. Vıçıtırın kültür evi müdürü Enver 

Dubovci tarafından ağırlanan misafirler, konser öncesinde 

ebru sanatı ile ilgili bilgi verildikten sonra misafir 

sanatçıların yapmış oldukları ebru eserlerinin sunumu yapılmıştır. 21 Mart akşamı da üç 

dernek aynı konserle Prizren’de sahne almıştırlar. 
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Türkçe Kursları 

TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı desteğiyle 2016’da 

Vıçıtırın’ın “Çeşme” Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde Türkçe Dil Kursu başlatılmıştır. 

TİKA Kosova Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, projenin tanıtım toplantısında katılımcılara 

kurs süreci hakkında bilgi verirken, Türkçe’nin her geçen gün dünyadaki artışı üzerinde 

durmuştur. Çok sayıda kişinin ilgisini kazan bu kurs sonucunda kursu başarıyla tamamlayan 

öğrencilere sertifika töreni düzenlenmiştir.  

Sertifika töreninde konuşan Çeşme Dernek Başkanı Ergin Sungur, Türkçe  kurslarını 

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yaparak devam ettirdiklerini vurgularken, bu 

projelerin meyvelerinin toplamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etmiştir. Vıçıtırın Belediyesi 

“Hasan Prishtina” Kültür Evinde, 38 kişiye A1 sertifikasının verildiği törenine Vıçıtırın 

Belediye Başkanı Bajram Mulaku, TİKA Priştine Koordinatörü, Priştine Yunus Emre 

Enstitüsü Müdürü, belediye yetkilileri, ebeveyn ve kursiyer katılım göstermiştir.  
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Türk Kızılayı’ndan Vıçıtırın ve Mitroviça’ya yardım:  

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, 

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Çetin ve Hamza Aydoğdu Vıçıtırın’ı ziyaret 

ettiler. Kosova’ya iki günlük ziyaret için gelen heyet, Priştine yakınlarında bulunan Sultan 

Murat türbesini ziyaret ettikten sonra Vıçıtırın’da “Çeşme” Kültür Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldiler. Çeşme Derneği Başkanı Ergin Sungur 

dernek çalışmalarından, Abdullah Sungur KDTP şubesi çalışmalarından, Vıçıtırın Kültür Evi 

Müdürü Enver Dubovci kurum faaliyetlerinden, tarih öğretmeni Şaban Macun Vıçıtırın 

tarihinden konuklara kısaca bilgi verdikten sonra gençler adına konukları selamlayan Berat 

Macun ise Türk işadamlarına Kosova’ya yatırım çağrısında bulundu. Anlatılanlardan 

duygulanan Nevin Gökçek, dernek üyeleriyle birlikte yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek 

yardım paketlerini verdiler. Vıçıtırın’da Türk Kızılayı tarafından 250 paket yardım fakir 

ailelere Çeşme Derneği aracılığıyla dağıtıldı. Vıçıtırın Belediyesi’ni de ziyaret eden Ankara 

heyeti, Başkan Bajram Mulaku ve belediye yetkilileri tarafından çalışmalarla hakkında 

bilgilendirildi. Türk Kızılayı’nın geçen yıl Vıçıtırın’a 70.000 Avro değerinde yardımda 

bulunduğunu belirten Bajram Mulaku, Vıçıtırın belediyesinin Türkiye’nin Mamak ve 

Saruhanlı belediyeleri ile kardeş belediye olduğunu hatırlattı. 

Vıçıtırın’daki Türk toplumuyla ilişkilerin çok iyi olduğunu söyleyen Mulaku, 

Türkçenin bu belediyede resmi kullanımda olduğunu ve Türklerin belediyede temsil edildiğini 

vurguladı.  Vıçıtırın’da sosyal durumun iyi olmadığını söyleyen Mulaku, yapılan destekler 

için teşekkürlerini dile getirdi. Belediye başkanına kabul ettiği için heyet adına teşekkür eden 

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Çetin, Vıçıtırın’a yardımların devam etmesi için 

çaba harcayacağını bildirdi. 
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Hollandalı Gençlerin Örnek Davranışı:   

Hollanda’dan 15 kişilik Ulu Cami Gençlik Derneği, Kosova’yı tanımak, Hollanda’da 

tanıtmak ve bağların kurulması gayesiyle bir haftalık Kosova ziyaretini gerçekleştirdiler. 

Ziyaretleri çerçevesinde Çeşme Derneği üyeleriyle bir dostluk kuran Bergen op Zoom 

şehrinden gelen 15 genç, dernek üyeleri ile yapmış oldukları istişareler neticsinde eğitim 

şartlarının zor olduklarını gördükleri Vıçıtırın’daki “Ali Kelmendi” İlköğretim Okulunun 

tadilatını kendilerinin üstleneceği sözünü verdiler. Ziyaret sonrası ülkelrine dönen gençler, 

Hollanda’da çeşitli etkinlikler ve yardım kampanyaları düzenleyerek Kosova’ya 400 valiz 

oyuncak ve bir okulun tadilatını yapmak için gereken malzemeyi sağladılar. Bir hafta geceli 

gündüzlü tadilat ve temizlik çalışmasından sonra, “Ali Kelmendi” İlköğretim Okulu 

yenilenmiş bir halde törenle hizmete açıldı. Vıçıtırın Belediye Başkanı Bayram Mulaku, 

gençlere akşam yemeği verirken, yemekte Vıçıtırın sakinleri adına teşekkürlerini iletip, 

kaynaşmanın somut olarak sonuç vermesinin önemine vurgu yapmıştır. Ulu Cami Gençlik 

Derneği Başkanı Hasan Türk, ülke dışı ilk faaliyetlerinden çok memnun kaldıklarını 

belirtirken, “Okul tadilatında bizlere Vıçıtırınlı gençler yardımcı oldu. Çeşme Derneği 

gençleri ile yakından tanışmak ve dostluk ilişkilerini kurduk. Amacımız yerli halka ümit 

kapılarını aralamaktı. Hollanda’da tanıştığımız Florim Kamberi bizleri Kosova’ya davet etti. 

Çoğunlukla öğrenci olan gençlerimiz yol masraflarını kendileri karşıladığı gibi topladıkları 

yardımları da beraberlerinde getirdiler. Lahey Diyanet Vakfı da destek olanlar arasında” diyen 

Hasan Türk, Prizren’i ve Kosova’yı beğendiklerini ve yeniden gelme dileklerini ilettiler. 

 

Hollandalı gençlerin Vıçıtırın’a destekleri devam ediyor 

Vıçıtırın’ın “Çeşme” Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile sıkı işbirliğini sürdüren 

Hollanda’nın “Bozporoz Gençleri” Sivil Toplum Kuruluşu gönüllüleri, Vıçıtırın’ın Studime 

köyünde bulunan “Martiraj Ali Kelmendi” İlköğretim Okulu’nu tamirat-tadilat çalışmalarını 

gerçekleştirdi ve avlusunda bir oyun parkı kurdular. Kosova savaşı döneminde çok sayıda 

şehit vermiş olan Studima köyü ilköğretim okulunu; aralarında 3’ü Hollanda, bir Fas, bir de 

Türkistanlı asıllı olmak üzere; çoğu Türk olan 32 genç gönüllü Çeşme Derneği gençleriyle 

birlikte bir haftalık bir süre içinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Okul binasının iç ve dış 

kaplamasının yanı sıra, sınıfları resimlerle süsleyen Hollandalı gençler, işlerini tamamladıktan 

sonra çocuklarla birlikte eğlenceler düzenlediler.  
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Hollandalı gençler, Çeşme Derneği ile birlikte Vıçıtırın’da yardıma muhtaç ailelere de 

gıda ve giyim eşyası yardımında da bulundular. Okul tadilatı ve yardım dağıtımı 

tamamlandıktan sonra Hollandalı gençlerle sık sık bir araya gelen Vıçıtırın Belediyesi Eğitim 

Müdürü Qerim Selimi, konuklara ve onların Vıçıtırınlı dostlarına akşam yemeği verdi. 

Gönüllüleri gerçek bir kahraman olarak nitelendiren Selimi, Vıçıtırın Belediye Başkanı 

Bajram Mulaku adına da bu soylu çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini sundu. Studime 

çocuklarının okullarına emeklerini veren gönüllüleri hiçbir zaman unutmayacağını ve onları 

örnek alacağını belirten Selimi, gençlere teşekkür belgeleri takdim etti. Hollandalı gençler, 

Vıçıtırın Belediyesi ile birlikte “Martiraj Ali Kelmendi” İlköğretim Okulu’na merkezi ısıtma 

sisteminin kurulması için de çalışmalarda bulunacaklarını bildirdiler. Hollandalı gençler, 

Kosova ziyaretleri sırasında Sultan Murat Türbesi ve Skenderaj’daki Adem Jashari Şehitliğini 

gezme fırsatını buldular. 

 

Hollanda Türk Topluluğunun Vuçitırn’a Desteği Devam Ediyor 

Hollanda Diyanet Vakfı Vuçitırn hastanesine bir ambulans aracı ve tıbbi araç-gereç 

yardımında bulundu. Ambulans aracı ve diğer ekipmanın hastaneye teslim edilme törenine 

Hollanda’nın Priştine Büyükelçisi Robert Bosch, Türkiye’nin Priştine Büyükelçi Yardımcısı 

Emre Özkan ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Bülent Şenay katıldı. Hediyelerin teslim 

töreninde bir konuşma yapan Vuçitırn Belediye Başkanı Bajram Mulaku Hollanda’da yaşayan 

Türk asıllıların Vuçitırn’a verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi ve 

işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hollanda’nın Priştine Büyükelçisi 

Robert Bosch ise Hollanda’da yaşayan Türk topluluğunun Vuçitırn Belediyesi ile kurduğu 

ilişkiden memnuniyet duyduklarını ve Vuçitırn halkının ihtiyacı olan bu yardımın çok isabetli 

olduğunu söyledi. Hediyeleri sunan Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Bülent Şenay ve 

Vuçitırn Belediye Başkanı Bajram Mulaku daha sonra Vuçitırn’da bir yetimhanenin inşa 

edilmesi için görüşme yaptılar. Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Bülent Şenay kısa süre 

içerisinde Vuçitırn’a bir cenaze nakliye aracı hediye edeceklerini ve Ali Kelmendi okulunun 

restorasyonunu üstlenecekleri müjdesini verdi.  
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Bozporoz Gençleri Vıçıtırın’da 

Vıçıtırın’ın görünmez kahramanları ve gönül elçileri olarak kalplerde yer edinmiş olan 

Hollanda’nın “Bozporoz Gençleri” Sivil Toplum Kuruluşu gönüllüleri,  2010’da başlatmış 

oldukları tadilat geleneklerini Vilanc köyü ilköğretim okulu ile sürdürdüler. 42 Hollandalı 

genç, bir hafta içerisinde yıpranmış okulu cazip bir hale getirmeye başardılar. Okul boya-

badana edilirken, sınıflar da duvar resimleriyle süslendi. Sınıflara halı döşendi, ısıtıcılar 

takılıp ve öğrencilere de çantalar hediye edildi. Yaklaşık 35 bin Avro’ya mal olan tadilat ve 

donatma çalışmaları süresince yerel halk ile de dostluk ilişkileri kuruldu. “Bozporoz 

Gençleri” Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Onur Ateşyürek ve beraberindeki gençler, 

Kosova’da olmaktan ve bu vesileyle öğrencilere de destek olmaktan son derece mutlu 

olduklarını ifade ettiler. Hollandalı gençler, Vıçıtırın’ı çok sevdiklerini ve çok sayıda dost 

edindiklerini belirtirken, seneye yeniden gelmek istediklerini söylediler.  Okul tadilatından 

sonra düzenlenen törene öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi yanı sıra Vıçıtırın Belediyesi 

eğitim-öğretim yetkilileri, Kosova Türk temsil Heyeti Başkanlığı mensupları da katıldı. 
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              Öncesi     Sonrası 
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Hollandalı gençten Vıçıtırın hakkında duygularını anlatan yazı: 

 

Gördüm. 

Gördüm. Küçük gözlerdeki tarifsiz mutluluğu gördüm. Kötülük nedir bilmeyen çocukların 

yüzündeki masum gülümsemeyi gördüm. Sanki uzaklardan gelen kuzenlerini karşılarcasına 

heyecanlarını gördüm. Son sınıf öğrencilerin abi ve ablaları ile samimi tokalaşmalarını 

gördüm. Konuşmayı yeni öğrenmiş çocukların tarif edemediğim muhabbet dolu coşkularını 

ve sevinçlerini gördüm. Bir çocuğu güneş gözlüğü takıp en yakışıklı halini sergilemeye 

çalışırken gördüm. Diğer bir kızın ise en güzel elbisesini giyip ablalarıyla oynadığını gördüm.  

Sonra okulun içine girdim. Daha çok hapishaneye yakışan renksiz ve soğuk duvarları gördüm. 

Bizim ikinci el olarak bile satmayacağımız masa ve sandalyeleri gördüm. Hayatlara yeni bir 

kapı aralayacak olan okulun çürük kapılarını gördüm. Zihin aydınlatması gereken okulun, 

insanın içini karartan ışıklarını gördüm. Tıpkı Balkanlarda yaşayan milletler gibi düşüp 

paramparça olmuş merdivenin basamaklarını gördüm...   
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 Çeşme Derneği 7. Yılını Kutladı:  

"Çeşme” Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gençlik eğlencesiyle 2012’de 

kuruluşunun yedinci yılını kutlamıştır. 1 Nisan 2005 yılında kurulan dernek, 7 yıl içerisinde 

çok sayıda faaliyet icra ederken, özellikle derneğin Gençlik Kolu farklı etnik mensuplara ait 

gençleri bir araya getirmeyi başardığı gibi yeni dostluklara vesile olmuştur. Kültür-Sanat 

alanında Kosova genelinde konserlerin yanı sıra Türkiye’de de festivallere katılan Çeşme 

Derneği üyeleri, bu turnelerde Kosova’yı en iyi bir şekilde temsil etmiştir.  

Kutlama etkinliğine, Çeşme Derneği üyeleri yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Priştine 

Büyükelçisi Songül Ozan, Vıçıtırın Belediye Başkanı Bajram Mullaku ve çok sayıda davetli 

katılım göstermiştir. Çeşme Derneği üyelerini başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan dönemin 

büyükelçisi Songül Ozan, başarıların devamını diledi. Çeşme Derneği Başkanı Ergin Sungur, 

dernek faaliyetlerinden kısaca bahsettikten sonra, genç üyelere teşekkürlerini sundu. Songül 

Ozan, Bajram Mullaku ve Ergin Sungur Çeşme Derneği amblemli 7. yıl pastasını keserek nice 

yıllar temennisinde bulunmuşturlar. 
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 Faruk Sungur’un 50. yılı kutlamaları 

Kosova Türklerinin ünlü ses sanatçısı ve 

Çeşme Derneğinin duayenlerinden Faruk 

Sungur, 50’inci sanat yılını Priştine 

Ulusal Tiyatro Salonu’nda bir konserle 

kutlamıştır. 50 yıl önce sanat hayatına 

başlayan Faruk Sungur, sadece doğum 

yeri Vıçıtırın’da değil, Kosova genelinde 

ve dışında adını duyurmuş çok değerli 

bir Kosovalı Türk sanatçısı olarak, 

Priştine konserinde de sanatını icra etmeyi başarmıştır. Jübile konserinde, ses sanatçısı 

Faruk Sungur’u; Aluş Nuş, Başkim Çabrat, Nevzat Şundo, İsmet Peja gibi, gerek ünlü 

Kosovalı Türk, gerek ise de Arnavut ses sanatçıları yalnız bırakmamıştır. Priştine Ulusal 

Tiyatro salonu, Faruk Sungur’un 50’inci sanat yılına eşlik etmek isteyenlerle hınca hınç 

dolmuştur. Salonda bir konuşma yapan Vıçıtırın “Çeşme” Derneği Başkanı Ergin Sungur,  

Faruk Sungur’un, 50 yıldır Kosova’da Türk kültürüne, bu kapsamda Türk müziğine hiç 

yorulmadan hizmet ettiğini hatırlatarak, ”Faruk Sungur’un 50’inci sanat yılı konseri, 

halkımız ve kültürümüzün güçlü bir şekilde ayakta durduğunun en güzel mesajıdır” 

ifadesini kullanmıştır. Ardından gösterilen slayt gösteriminde ses sanatçısı Faruk Sungur’un 

sanat hayatına ayna tutulmuştur. Konserde, sanatçı olan Sungur ailesinin üç kuşağı; Faruk 

Sungur’un torunu Can Sungur ve oğlu Cengiz Sungur da sahneye renk katmıştırlar. 

Konserin sonunda Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Songül Ozan ve Vıçıtırın Belediye 

Başkanı Bajram Mulaku, hizmetlerinden dolayı ses sanatçısı Faruk Sungur’a birer plaket 

takdim edilmiştir. Büyükelçi Ozan, plaketi verirken, Faruk Sungur’un Kosova’nın çok 

değerli bir ses sanatçısı olduğunu ve yarım asırdır Türk kültürüne verdiği hizmetinin takdir 

şayan olduğuna dikkat çekmiştir. 
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Hasta Hakları Konferansı:  

Çeşme Derneği Kadın Kollarının 

organizasyonunda Mitrovica’nın 

“Munsija” Sivil Toplum Kuruluşu ve 

Save Children ile birlikte hasta hakları 

konulu bir konferans düzenlenmiştir. 

Toplumun hasta haklarının anlatılması 

ve bilinçlendirilmesi amaçlı düzenlenen 

konferansta konuşan hukukçu Arber 

Berisha, yasalar çerçevesinde 

Kosova’da hasta hakları üzerinde dururken, şikayet süreci ve hakların aranması konusunda 

dikkat edilmesi gereken noktalara işaret edilmiştir. Hastaların kendi haklarını korumasının ve 

aramasının temel hak ve özgürlükler dahilinde olduğunun altını çizen konuşmacı, herkesin bu 

bilinçle hareket ederek hakkını savunmanın önemi üzerinde durmuştur.  

  

 

 

 Çeşme Derneği üyeleri tarafından Handikos’a minibüs desteği:  

Berat Molaku ve Berat Maxhuni tarafından Handikos Engelli Çocuklar Kliniği’ne araç teslim 

edilmiştir. 
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 Vıçıtırın’da “Gençlik Sorunları ve Gençlerin Geleceğe Bakışı” Paneli:  

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları çerçevesinde Çeşme Derneği 

organizasyonunda “Gençlik Sorunları ve Gençlerin Geleceğe Bakışı” konulu panel 

gerçekleştirilmiştir. Tertipleme Kurulu üyesi Sencar Karamuço panelin açılış konuşmasında 

günün anlam ve önemine vurgu yaparken, kurul olarak bu yıl kültürden sanata, eğitimden 

edebiyata, sağlıktan spora, geniş bir faaliyet programıyla kutlamaların yapıldığına vurgu 

yapmıştır. Moderatörlüğünü Agron Yaşari’nin yaptığı panele, Cengiz Çesko ve Ebru Zborça, 

gençlerin iş hayatına, siyasete ve sivil topluma katılımıyla ilgili birer sunumla katkı 

sunmuşturlar. Gençlerin sorunlarının da tartışıldığı panelde, gelecekte gençlere yönelik 

yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde durulmuştur. 
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Türk Dünyası Çocuk Şöleninde Final:  

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği “Türk Dünyası 
Çocuk Şöleninin on dokuzuncusu, Türkiye Cumhuriyeti ve topluluklarından yaklaşık 500’e 
yakın konuk öğrenci ve 70 refakatçi öğretmenin oluşturduğu 40’a yakın çocuk grubunun 
katılımıyla yapılmıştır. Kosova’yı temsilen yarışmaya Çeşme Derneği üyelerinden Fiyona 
Hüseni temsil etmiştir.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Ali Emir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
yarışmada birinciliği Irak Türkleri/ Kerkük Balaları Grubu’ndan Ahmet Felah “Beyaz Gül, 
Kırmızı Gül” adlı şarkı ile alırken, ikinciliği Kosova/Vıçıtırın Çeşme Grubu’ndan Fiyona 
Hüseni “Vals Vals” adlı şarkı ile kazanmıştır.  

 

 

K.D.Y.D "Çeşme" Derneğinden genç üyesi FIJONA HYSENI, İstanbul'da düzenlenen 

11.Türkçe olimpiyatlarında Ses yarışmasında 2'ncilik ödülüyle ödüllendi.  
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Çanakkale’ye:  

Türkiye’de pek çok etkinlikle anılan Çanakkale Şehitleri, Kosova’daki Türkler 

tarafından da yad edilmiştir. Bu kutlamaların biri de Vıçıtırın’da Çeşme Derneği üyelerinin 

katılımıyla yapılmıştır. 17 Mart’ta başlayan ve 18 Mart’ta da devam eden törenlerde, başta 

olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk, Türk büyükleri yâd edilmiştir. “Kosova 100 yıl önce 

Çanakkale ile birlikte”, “Kosova halkı Çanakkale ile birlikte”, Vıçıtırın – Çanakkale – 

Çanakkale – Vıçıtırın”, “Çanakkale Atalarımızın Şehit Mekanı” isimli pankartlar taşıyan 

gençler Vıçıtırın kalesinde anlamlı bir etkinliğe imza atmıştırlar.  
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3.2.3 Çeşme Derneği’nin Spor Faaliyetleri 

 

 Vıçıtırın’da 23 Nisan Futbol Turnuvası:  

Geleneksel hale gelen 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Futbol Turnuvası’nda 

Vıçıtırın PDK, AAK, PD, LDK, VV, KDTP şubeleri gençlik kolları ve işitme engelliler futbol 

takımları kupa için yarışmıştır. Düzenlenen Futbol Turnuvası’nda KDTP Vıçıtırın Şubesi 

Gençlik Kolları futbol takımı birinci olmuştur. 

               

        Milletvekili Fikrim Damka  
              madalya verirken  
 
 

 Polis Teşkilatı’nın 165. Kuruluş Yıldönümü Kosova’da kutlandı:   

24 Nisan 2010 tarihinde Türk Polis 

Teşkilatı’nın 165. kuruluş yıldönümü 

dolayısıyla geniş katılımlı futbol turnuvası 

düzenlenmiştir. Oynanan maçların sonunda 

Vıçıtırın’ın “Çeşme” Kültür Sanat ve Spor 

Derneği birinci, Prizren’nin “Kosova Genç 

Birlik Derneği” ikinci olmaya başarmıştır. 

Dostane havada geçen turnuvanın sonunda 

en iyilere ve katılan ekiplere kupa ve 

teşekkür belgeleri verilmiştir. Turnuvaya Kosova genelinden derneklerden ve Kosova’da 

görev yapan Türkiye kurumları çalışanlarından oluşan futbol ekipleri katılım göstermiştir.  
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Cumhuriyet Haftası Çerçevesinde Dostluk Futbol Turnuvası:  

Vıçıtırın’ın “Çeşme” Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve EULEX 

bünyesinde etkinliğini sürdüren Türk Polisi Kontenjanı tarafından Cumhuriyet Dostluk Futbol 

Turnuvası düzenlemiştir. Vıçıtırın’da sırasıyla ikinci kez düzenlenen Dostluk Futbol 

Turnuvası, bu yıl Türkiye Cumhuriyet Bayramı’na adanmıştır. Çeşme Derneği Başkanı Ergin 

Sungur turnuva açılışında yapmış olduğu konuşmasında, katılımcılara başarılar dilerken, 

turnuvanın geleneksel olması için çabalarını sürdürdüklerini ifade etmiştir. Kosova Türk 

Polisi Kontenjanı Yetkilisi Metin Koç, Çeşme Derneği’ni başarılı etkinlikleri nedeniyle 

dernek başkanı ve genç üyelerini kutlarken, Çeşme Derneği’ni örnek olarak gösteren Vıçıtırın 

Belediyesi Kültür Gençlik ve Spor Müdürü Qamil Sahiti ise Türk Polis Kontenjanı ve 

dolayısıyla Türk Devleti’nin Kosova’lıların her zaman yanında olduğunu ifade etmiştir. 
Yapılan konuşmalardan sonra Ergin Sungur, Qamil Sahiti ve Mitroviça Belediye Başkan 

Yardımcısı Erol Zekeriya turnuvayı beraberce başlattılar. Kura ile eşleşmeler ve oynanan 

maçlardan sonra Cumhuriyet Dostluk Futbol Turnuvası’nda birinciliği “Birlik” Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği, ikinciliği Kosova Türk Gazeteciler Derneği üçüncülüğü “Gerçek” 

Kültür ve Spor Derneği ve dördüncülüğü “Çeşme” Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

kazanmıştır. 
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 Vıçıtırınlı Enes Sipahi’nin ilham veren konuşması: 

Adım Enis Sipahi. Avrupa’daki küçük bir ülke olan Kosova’da doğdum. Altı yıl önce 

köklerimin bulunduğu Türkiye’ye taşındım. Orada beş yıl yaşadıktan sonra buraya geldim. 

Kendim hakkında size anlatabileceğim pek fazla şey yok. Bu yılın ne denli iyi geçtiğini 

anlatarak ya da sırf kendimizi özel hissedelim diye olayları abartarak da zamanınızı 

harcamayacağım. Çok bildiğim bir şey de yok ama sizlere bazı düşüncelerimi ifade etmek 

istiyorum. Motive edici bir konuşma yapmaktan da kaçınacağım. Çünkü başarı kelimesinin 

anlamı değişti. Başarı peşinde koşarken hepimiz boynuzlarımızı kırıyoruz. Ama görmüyoruz 

ki, peşinde koştuğumuz şey yalnızca egoizm, bencillik ve materyalizmden ibaret. Bu nedenle 

başarılı değil, değerleri olan insanlar olmanızı ümit ediyorum. Yaşadığımız bu dünya, hiç iyi 

bir yer değil. İnanın ki, aslında berbat bir yer. Kütüphanecilere gidip rahatça, o distopya 

kitaplarını “kurgusal olanlar” rafından alıp, “kurgusal olmayanlar” rafına koymaları 

gerektiğini söyleyebileceğimiz bir zamana geldik. Tıpkı uyarıldığımız gibi, algımızın ötesinde 

olan ve insanların neden olduğu dehşet verici şeylere tanıklık ettiğimiz bir zamana geldik. Bu 

dünyanın değişmesi gerekiyor. Ve onu değiştirecek olan bizleriz. En önemli sorunlarımızdan 

biri paradır. “Eğer akıllıysan zengin olursun” denilmesinden bıktım. Bu gerçekten de aptalca 

biz söz. Eğer zenginsen, bu akıllı olduğun anlamına gelmez. Bu yalnızca zamanın değersiz 

olduğu için, onu para denilen kâğıt parçasının peşinden koşarak harcadığın anlamına gelir. 

Lütfen arkadaşlar, herhangi bir şeyi yapmaya karar vermeden önce kendimize “Eğer para hiç 

olmasaydı, yine aynı şeyi yapar mıydım?” diye soralım. Aydınlar diyorlar ki, “İnsanlığın 

tarihsel gelişimine bakarsak, paranın bir illüzyon olduğunu, parayı biriktirmemiz değil, 

paylaşmamız gerektiğini anlamamız için beş yüzyıla daha gereksinimimiz var.” Eğer 

göstergeler bu yöndeyse, o zaman algımızı şekillendirip bir şeyleri artık farklı yapmaya baş- 

lamalıyız. Çünkü bizim bu kadar zamanımız yok. Yalnızca bu durumu kavramayı 
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başarabilsek, neler olabileceğini tahmin ediyor musunuz? Kendimizi geçici ve bir değeri 

olmayan şeylerle kandırmak yerine, benliğimizi ebedi olan değerlere adayabilseydik… 

İnsanları öldüren eczacılar değil, insanları iyileştirmeye çalışan eczacılar olurdu. İnsanları 

dolandıran girişimciler değil, insanlara yardım etmeye çalışan girişimciler olurdu. İnsanları 

köleleştiren işadamları değil, gerçek hayırseverler olurdu. Kukla siyasetçiler değil, insanlığa 

hizmet eden gerçek liderler olurdu. Yardımsever, empati yapabilen, cömert ve çalışkan 

insanlar olurdu. Bu aslında olmayan savaşta yer almak yerine, yalnızca bu dünyayı nasıl daha 

iyi bir yer haline getirebileceğimizi düşünürdük. Emin olun ki, dünyanın ortalama IQ’su en az 

40 puan yükselirdi. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 4’üne sahip olan Amerika, dünyadaki 

toplam paranın yarısından fazlasını elinde tutmaktadır. Buna karşılık, Amerika’da 50 

milyonun üzerinde insan yoksulluk içinde yaşamaktadır. Ve sevgili arkadaşlar, Amerika’dan 

söz ediyorum; çocukların açlıktan öldüğü ülkeleri saymıyorum bile… Açgözlülüğün bize 

neler yaptığını görmemiz gerekiyor. Yalnızca verdiklerimize sahip olduğumuzu anlamamız 

gerekiyor. Eğer herkes, varlığının yalnızca şu kadarını bile paylaşsaydı, dünyadaki tüm 

insanlar refah içerisinde yaşardı. Gözü dönmüş insanların oynadıkları bu oyunun kölesi 

olmayalım ve neler olup bittiğini anlamaya çalışalım. Demek istediğim şu ki, mezara girerken 

yanımızda 5 kuruş bile alamayacakken, nedendir tüm bu üzüntü verici şeyler Allah aşkı- na? 

Eğer dünyanın bu kadar da kötü olmadığını düşünüyorsanız, üzgü- nüm ama demek ki 

yeterince bilinçli değilsiniz. Dünyada kan dökülüyor. Kendilerini kanla besleyen hasta ruhlu 

ve acımasız insanlar var. Bu insanlar, savaşın zaferle sonuçlanmasının değil, devamlı 

olmasının peşindeler. Takım elbiseler içindeki bu insanları, haberlerde göremezsiniz. 

Gözlerimizin önünde savaşlar oluyor. Neden bunları görmezden geliyor, her şey yolundaymış 

gibi davranıyoruz? Bizim derdimiz nedir? Sporu, kutsalmış gibi takip ederken, mazlumların 

gök kubbeye yükselen ahını duymazdan gelmek yüreklerimizi burkuyor. Unutmayın ki, 

gladyatörler toplumu eğlendirmek için öne sürülmüşlerdi. Ancak asıl amaç, imparatorlukta 

yaşanan krizlerde, kitlelerin dikkatini dağıtabilmekti. Her gün masum insanlar, çocuklar, 

bebekler öldürülüyor. Tekrar ediyorum, bebekler öldürülüyor. Elbette hiçbirimiz bunu 

istemiyoruz ama soru şu ki, kaçımız bu konuda bir şeyler yapıyor? “Bu senin işin değil” 

demeyin bana. Eğer gerçekten neler olduğunu kavramaya çalışırsanız, bu işin bizden 

başkasının olmadığını anlarsınız. Biz gençlerin bu dünyada büyük bir rolümüz ve geniş bir 

etki alanımız var. Geleceği şekillendirecek olan biziz ve bizim kuşağımızın sıra dışı bir şeyler 

yapma sorumluluğu var. Günümüzdeki eğitim sistemi acınacak halde. Bu nedenle, ne 

yaparsanız yapın, diplomanızı nereden alırsanız alın, eğitiminizi asla yalın bırakmayın. 

Onların, “Hadi biraz kutunun dışında düşün” demelerinden de sıkıldım. Kutunun dışında 
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düşünmeye gereksinimimiz yok. Yalnızca kutunun aslında hiç var olmadığını anlamaya 

gereksinimimiz var. Emin olun ki, bu gidişat çok yakında değişecek. Ayrıca şunu da bilin ki, 

bu kandan kırmızı sessiz okyanusa çok yakında fırtınalar gelecek. Bize verilen ilk uyarı 

“Oku” uyarısıdır. Okumamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çok okumamız gerekiyor. 

Kütüphanelerde tozlanmış kitaplar görmek gerçekten üzüntü verici. Kendimizi bulmanın tek 

yolu, aramaktır. Aramayı ise yalnızca öğrenerek yapabiliriz. Dolayısıyla, lütfen söyleyin bana, 

kendini bulamamış bir ruh, yaşamayı nasıl becerebilir ki? Ve lütfen unutmayın ki, en büyük 

dram, yaşayıp da ruhun derinliğini keşfedememektir.  

Mevlana’nın ne yaşadığını anımsayın; deliliğin eşiğinde yanıtlar arıyor ve Mevla’ya ulaşmak 

için kapıyı çalı- yordu. Kapı açıldığında fark etti ki, kapıyı aslında içeriden çalıyordu. 
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Mehmetçik Turnuvasında Futbol ve Basketbolda Çeşme Derneği 1’inci oldu. 

 

   

Çeşme Derneği spor dallarında turnuvalarda birçok kez 1’inci yeri aldı. Fotoğrafta hem 

Çeşme Derneği’nin futbol takımının hem de aynı zamanda profesyonel Vıçıtırın futbol 

takımının kaptanlığını yapan Bahri Kera Vushtri Futbol Lamkos Kosova, Kosova Süper 

Ligi’nde 1’inci oldu. Şampiyon olmanın coşkusunu yaşıyoruz. 
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Çeşme Derneği’nin kuruluşundan beri yardım faaliyetleri ara vermeden devam etmiştir. 
Yardım faalietlerinin gerçekleşmesinde yardımcı olan Ankara Mamak Belediyesi, Türk 

Taburu, Türk Polis Kontenjanı, Kızılay ve Türkiye kuruluşlu dernekler (Priştineliler Derneği) 
bulunmaktadır. 

 



65 
 

3.2.4 Çeşme Derneği’nin Edebiyat Köşesi 

  

Şair Taner Güçlütürk ve Yazalar Vıçıtırın’da:   

Kosovalı Türk şair ve yazarlar, Kadiri Şeyhi Hacı Selim Sami Efendi’nin eserlerinden “Selim 

Sami balçıktır/ Ehli beyte aşıktır/ Sorar isen günah için/ Denizlerden artıktır...” mısralarını 

paylaşan ve günümüzde Türkçe ve Arnavutça dizelerin şairi Nesim İspahi’nin şehri 

Vıçıtırın’da idi... “Annem de babam da Türkçe konuşurdu, bugün bile hâlâ evimizde Türkçe 

konuşuyoruz” diyen şair İspahi, Vıçıtırınlı olmanın asalet ve beyefendiliğini üzerinde taşıyor.  

Kalesi, hanlar, hamamlar, köprüler, camiler, medreseler şehri Vıçıtırın, Osmanlı döneminde 

sancak merkezi olması yönüyle büyük bir aydın ve zengin Türk nüfusuna sahip idi. 1912’den 

sonraki süreçte, Balkanlar’ın genelinde yaşandığı gibi, Vıçıtırın’da da Türkiye’ye doğru 

gelişen göçlerle, Türk nüfusu bakımından büyük ve hızlı bir azalma yaşandı. Bugün, Kosova 

Türkçesinin Priştine ağzını kullanan Vıçıtırın Türkleri, millî değerlerini koruma hususunda 

çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bugün Türkçenin “resmi kullanımda” olduğu belediyeyi, Evliya 

Çelebi seyhatnamesinde, “Çok sayıda han ve konukları için hazırlanmış özel odalı evlerle, 

zenginler ve beyler kenti” olarak tanıtmaktadır.  

Kosova Türk Yazalar Derneği ve “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği Edebiyat Kolunun  

ortaklaşa girişimiyle “Doğru Yol” ve “Gerçek” Derneklerinin kuruluşunun 65. yıldönümü ve 

Kosova Türk Yazalar Derneği’nin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kosova ve Balkanlar 

çapında başlatılan edebiyat buluşmaları, Vıçıtırın’da devam etti. Vıçıtırın’da KDTP Vıçıtırın 

Şubesi Ofisinde düzenlenen edebiyat buluşmasına şairlerimiz, yazarlarımız, dernek ve siyasi 

temsilcilerimiz, gençler ve Vıçıtırınlı çok sayıda edebiyat sever katıldı. Kosova Türk Yazalar 

Derneği Eşbaşkanı Enver Baki yaptığı selamlama ve açılış konuşması ardından, şairlerimiz 

dinleyicilerle eserlerini paylaştılar. Mürteza Büşra, Nesim İspahi, Canan Özer, İbrahim 

Arslan, İskender Muzbeg, Enver Baki, Birsen Gota, Ziyaver Methiu, Dr. Taner Güçlütürk, 

Berat Macun ve Zeynel Beksaç, Türkçemizin Kosova’daki bu kadim şehrinde şiirlerini 

okudular. Söz konusu buluşmada Zeynel Beksaç, Arif Bozacı’nın şiirini dinleyicilerle 

paylaştı.  Kosova Türk Yazarlar Derneği Onursal Başkanı İskender Muzbeg, yaşamını yitiren 

aydın, şair, yazarlarımızın aziz hatıralarını da yâd etti. Kosova Türk Yazalar Derneği’nin 

monografisine göz atıldığında bugün bu yazarların üçte birinin yaşamını yitirdiğini, 

“...dolayısıyla bugün aramızda bulunmayan İsa Şimşek, Fahriye Çerkez, Salih Lika, 

Süleyman Brina, Hasan Mercan, Hamit Altıparmak, Ahmet İgciler, Sadık Tanyol, Recep 



66 
 

Şalıyan, Fahri Mermer, Şükrü Mazrek, Naser Neşo’yu rahmetle anıyoruz” dedi. Vıçıtırın’ın 

tarihi eski Roma ve Bizans dönemine kadar uzandığını, daha sonra da Osmanlı döneminde 

önemli siyasi, kültürel, askeri ve ticari ipek yolu şehri olduğunun altını çizen Kosova Türk 

Yazarlar Derneği Eşbaşkanı ve “Doğru Yol” TKSD Edebiyat Kolu Başkanı Dr. Taner 

Güçlütürk ise, Evliya Çelebi’nin bile seyahatnamesinde bahsettiği Vıçıtırın’da Türk şiirinin 

güzelliklerini soydaşlarımızla paylaşmanın ayrıcalığını yaşadıklarını vurguladı. 

“Vıçıtırın denince buraları bize Rasim Salih’i hatırlatır” diyen Kosova Türk Yazarlar Derneği 

Eşbaşkanı ve Türkçem Dergisi Sahibi Zeynel Beksaç, Vıçıtırın’ın sanat ve kültür dünyamıza 

çok sayıda değerli sanatçıyı kazandırdığını vurguladı. Beksaç, Vıçıtırın’a bundan böyle başta 

edebi olmak üzere değişik etkinliklerle daha sık gelineceğini söyledi. Vıçıtırın’daki 

değerlerimizi yaşatma çağrısında bulunan Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı Enver 

Baki ise, Vıçıtırın - “Çeşme” Kültür Sanat Spor Derneği’nin varlığını ve etkinliklerini 

sürdürmesi için de herkesin el birliği içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.                 

“Vıçıtırınlı Türkleri yine unutmayın” diye çağırıda bulunan KDTP Vıçıtırın Şubesi Başkanı 

Abdullah Pirçe, etkinliği düzenleyenleri selamladı ve şükranlarını paylaştı. Yürüttükleri 

çalışmalardan bahseden Pirçe, Vıçıtırın’da Türkçe’nin seçmeli ek ders olarak okutulması için 

Kosova Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduklarını, ancak başta Kosova Eğitim Bakanlığı 

başta olmak üzere, merkezi düzeydeki kurumlardan taleplerine somut bir yanıt alamadıklarını 

söyledi. Türkçe konuşulan Vıçıtırın’da bu dilin konuşup yaşatılmasına dair büyük bir ilgi 

bulunduğunu ifade eden Pirçe, daha şimdiden TİKA tarafından organize edilen Türkçe 

kurslarına 50 kişinin üzerinde başvuru yapıldığının altını çizdi. Etkinliklerine destek sağlamak 

ve mevcut ticari-ekonomik varlığı teşkilatlandırmak için Vıçıtırın’da esnaf derneğinin 

kurulması için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Şaban Macun ise, böyle anlamlı bir edebi 

etkinliğin Vıçıtırın’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Macun, daha sık 

değişik etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Vıçıtırınlı Türklerin ihmal edilmemesini 

istedi. 
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 Priştine ve Vıçıtırın’da Edebiyat Buluşması Düzenlendi:   

 Priştine’nin “Elena Cika” İlkokulu, Kosova Türk Yazarlar Derneği, Türkçem Dergisi, 

“Gerçek” ve “Doğru Yol” dernekleri edebiyat kollarının ortak girişimiyle, Kosova’da İkinci 

Dünya Savaşı sonrası Türkçe Eğitimin 65. yıldönümü ve “Gerçek” ile “Doğru Yol” 

Derneklerinin kuruluşunun 65. yıldönümüne adanan edebiyat buluşmaları, Priştine ve 

Vıçıtırın’da düzenlendi. “Elena Cika” İlkokulundaki buluşmanın açılışında okul müdür 

yardımcısı Agnesa Globoder ve Kosova Türk Yazarlar Derneği Başkanı Enver Baki’nin 

selamlama konuşmaları ardından okulun öğretmeni Nadide Bırvenik tarafından hazırlanan 

programla, okul öğrencileri Tuana Haksever, Esin Kosova, Aleyna Agalar, İrem Sait, Dilara 

İsmail, Tülin Ersoy, Efe Beyoğlu, Berfin Altuntaş, İlayda Hökelek, Emre Raşiti, Arzu Pleşina, 

Umutcan Doğru, lise öğrencileri Dilay Mecihan, Narin Hacikurteş tarafından şiirler ve düz 

yazıları okudundu. Etkinlikte yakın zamanda yaşamını yitiren Üsküp’lü Fahri Ali’nin aziz 

hatırası yâd edildi. Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı Dr. Taner Güçlütürk, Fahri 

Ali’nin yaşamı ve eserleri hakkında bir konuşma yaptı. Tiyatro sanatçısı ve Kosova 

Türklerinin tanınmış suncusu Yunus Şimşek tarafından okunan şiilerle Fahri Ali, Necati 

Zekeriya, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet, Kosova Türk Çağdaş Edebiyatının 

önde gelen isimlerinden Hasan Mercan, Naim Şaban ve Fahri Mermer anıldılar. 

Etkinlikte anılan isimlerden biri de şiirleriyle “Elena Cika” İlkokulunun emektar 

öğretmenlerinden biri olan Kadri Kâhya ve Üsküp Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünde yıllarca okutmanlık yapan Hayati Yavuzer’di. Kardeş Kalemler Dergisi 

tarafından Türk Dünyasında 2016 yılının edebiyat adamı seçilen Özbekistanlı Şükrullah da 

şiirleriyle dile gelen isimlerden biriydi. Ardından Kosova Türk Çağdaş Edebiyatının yaşayan 

tanınmış isimlerinden Bayram İbrahim, Enver Baki, İskender Muzbeg, Zeynel Beksaç, 

Mürteza Büşra, Birsen Gota, Nadide Bırvenik, Dr. Taner Güçlütürk, Sümeyra Canolari, 

Boşnak şairlerimizden Miftar Acemi şiirleriyle günün anlam ve önemine hitaben sanatlarını 

icra ettiler. “Elena Cika” İlkokulu müdür yardımcısı Agnesa Globoder, Kosova’da İkinci 

Dünya Savaşı sonrası Türkçe Eğitimin 65. yıldönümü nedeniyle Kosova’da Türkçe eğitime 

katkıları nedeniyle Türkçem Dergisine takdir belgesi sundu. Etkinlik çekilen hatıra 

fotoğraflarıyla son buldu. 

 



68 
 

 

   

 

 

Zeynel Beksaç 

Dünyada Barış! sloganıyla 2015 yılında Balkanları gezen ünlü şairler, yine yollara düşerek 

2016’nın ilk şiir buluşmasını, özellikle 2.Dünya Savaşı sonrası Türk Müziği sanatçılarının 

yuvası olan, Vıçıtırın’da düzenlendi. Bu vesile ile Türk müziğinini Balkanların yetiştirdiği 

duayen ismi Udi Rasim Salih ve diğer sanatçılar da minnetle anıldı.  
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3.3 Röportajlar 

 

3.3.1 Agim Myftiu – 05.06.1951 

3 Nisan 2005 tarihinde Çeşme Derneği Vıçıtırın’da bulunan bazı esnafların ve 

girişimcilerin emeği ile kurulmuştur. 

Arif Kera’nın evinde 3 toplantı tutulmuştur. Bu toplantıların temel konuları halkımızı 

bir araya getirmek, dilimizi, kültürümüzü korumak ve aynı zamanda halkımıza destek 

olmaktı. Son tutulan toplantıda bu konular ele alınmıştır. 

Derneği’nin isminin “Çeşme” olmasının nedeni gelecekte çalışmalar hiç durmasın su 

gibi aksın diye verilmiştir.. 

Derneğin kurucuları Agim Myfti, Agim Gaş ve Süleyman Macun’dur. Aynı zamanda 

11 kişilik yönetim kurulu ve 35 kişilik meclisi bulunmaktadır.  

Derneğin kurulması için yetkili organlara başvuruldu ve bir ay sonra gerekli sertifika 

ve belgeler alındı. Derneğin iç organizasyonu, derneğin tüzüğü, taslak çalışma programı 

devamında derneğin kolları ve faaliyetleri belirlendi. 

Çeşme Derneğine ilk destek Kosova Polis Okulu’ndan (Akademisinden) Kayam 

Abduraman tarafından gelmiştir. Sandalye ve masalar temin edilmiştir. 

Çeşme Derneği’nin en büyük faaliyet alanı folklor olmuştur. Devamında Türkiye 

Cumhuriyeti Temsilcileriyle, TİKA, Türk Taburu, Türk Polis Teşkilatı ile işbirliği yapılmış, 

Vıçıtırın Belediye Başkanı Bajram Mullaku ile çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’den de 

Saruhan Belediyesi ve Mamak Belediyesi ile sıkı çalışmalar olmuştur. 

Çeşme Derneği’nin ilk faaliyetleri Kosova çapında Türk dernekleriyle işbirliği ve 

ortak gösteriler, konserler olmuştur.  

2005-2006 yılında Vıçıtırın Belediyesi’nin desteğiyle yurtdışı Eşme Kilim Festivali’ne 

katıldık. Bunun dışında Türk dili kursları başlamış ve Türk Taburu’nun desteğiyle Vıçıtırın’da 

radyoda 2 saat Türkçe haber ve müzik yayınları yapılmıştır. 
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Yardımlaşma ve dayanışma alanında Vıçıtırın’da yoksul ailelere erzak, giyim ve yakıt 

dağıtılmıştır. Ramazan ayında ve bayramlarda kurban kesimi ve dağıtımı organizasyonu 

Çeşme Derneği tarafından sağlanmıştır.  

Türklerin yoğun olarak yaşadığı belediyelerle işbirliği ve destek sağlanmış, yeni 

derneklerin kurulması konusunda yardımda bulunulmuştur. 

Spor alanında Vıçıtırın’da voleybol, futbol kulüplerine destek olunmuştur. Aynı 

zamanda Çeşme Derneği’nin desteği ile Genç Futbol kulüpleri birkaç yıldır Uluslararası 

Futbol Turnuvalarına katılmıştır. Çeşme Derneği futbol ve basketbol turnuvalarında birkaç 

sefer birinci olmuştur.  

Türk Taburu ile Balkanların en büyük sünnet törenini gerçekleştirilmiştir. 

Çeşme Derneği, Çocuk Türk Dünyası Federasyonu’na üye olmuştur. 

Türk dilinin korunması, kültürümüze sahip çıkılması konusunda Kosova Türk 

Aydınları 4 defa Vıçıtırın’da toplantılar gerçekleştirilmiştir. O zamanlar UNMIK Şefi Fransız 

Kuschner tarafından Kosova’da Türk dili resmiyeti askıya alınmıştı. Bu çalışmalardan sonra 

Türk dili Türklerin yoğun yaşadığı belediyelerde kullanılmaya başlanmıştır. Vıçıtırın 

Belediyesi Meclisi tarafından kabul olunmuştur. Vıçıtırın’da resmi dil uygulaması 2007 

yılında hayata geçirilmiştir. 

Çeşme Derneği Girişimcileriyle Vıçıtırın Belediyesi ortak çalışmasıyla Osmanlıdan 

kalma eserlerin korunması kararı onaylanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. En önemlisi 

Athisari planına şikayet edilmiş ve tarihi Osmanlı Taş Köprüsü ile ilgili Viyana’ya evraklar 

gönderilmiştir. 
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3.3.2 Enver Dubovci – 17.06.1951 

Enver Dubovci Vıçıtırın doğumludur. İlk okulu Türkçe tamamlayan Dubovci fakülteyi 
resim bölümünde Priştine’de tamamlamıştır. Çeşme Derneği’nin yönetiminde yer alan  Enver 
Dubovci, aynı zamanda Çeşme logosunu da çizmiştir. Çeşme Derneği’nin faaliyetlerinde 
büyük emek sarfetmiştir. Enver Dubovci 15 yıl resim dersi vermiştir. 

“Hayatım boyunca spora ve kültüre önem verdim. 2010-2016 yılları arasında ‘Hasan 
Priştina’ Kültür Merkezi’nde müdürlük yaptım. Aynı zamanda Vıçıtırın Futbol takımına 
büyük hizmet verdim. Yugoslavya döneminde hakemlik yaptım. 2003 yılında Vıçıtırın 
belediyesi logosunu çizdim. Resim öğretmenliği yanında, şahsi çalışma olarak sayılacak 
birkaç eserim var. Çeşme Derneği benim için hayatım boyunca unutamayacağım anılar 
yaşattı. Umarım en kısa zamanda yine eski günlerine döner.” 

 

3.3.3 Fevzi Kera – 31.08.1961 

“Çeşme Derneği’nin kuruluşundan beri her organizasyonunda bende yerimi aldım. 

Çeşme Derneğinin kurulmasına bende girişimci olarak destek oldum. Çeşme Derneğin ismini 

ben önermiştim. Çeşme Derneği’nin faaliyetleri durmadan devam etsin diye. Türk Taburu, 

TİKA, Vıçıtırın Belediyesi ile sürekli çalışmalar yapıyorduk. Hayatım boyunca unutmadığım 

anılardan biri ise şudur: Ege Üniversitesi hocaları Vıçıtırın’a ziyarete gelmişlerdi. Sadece 30 

dakikalığına gelmişlerdi. Onları Çeşme Derneği’nde ağırladık sonra da benim evime yatıya 

gönderdim. 30 dakikalık ziyaret 3 günlük ziyarete dönüştü.” 

 

3.3.4 Agim Muniş  

Agim Muniş Sırbistan’da mezun olmuştur. Hasan Priştine Kültür Evinde koreografi 

hocası olarak çalışmaktadır. Çeşme Derneği’ne 2005 yılında koreografi hocası olarak gelmiş; 

Çeşme Derneği folklor grubuna büyük hizmetler vermiştir. Türk halk oyunları ve Arnavut 

halk oyunlarını çalıştırmıştır. 

“Çeşme Derneği ile çalışmak özel bir duygu, Folklor Grubu gençleri gerçekten 

müthişti. Hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Salı ve Perşembe günlerinde provalar yapıyorduk. 

Çeşme Derneği ile Kosova çapında konserler verdik ve aynı zamanda uluslararası festivallere 

katıldık ve büyük başarılar elde ettik.” 
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3.3.5 Nesim İspahi 

Nesim İspahi Vıçıtırın’da doğdu. Çeşme Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. 

Saygıyı hiçbir zaman esirgemeyen Nesim İspahi, Çeşme Derneği’nde en yaşlı 

üyelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafçılık ustası olan İspahi, Vıçıtırın’da ‘Nesim 

Süretçi’ olarak tanınır. Çocukluktan beri şiir meraklısı olan İspahi’nin Arnavutça dilinde 

şiirleri vardır. Aynı zamanda Türkçe şiirleriyle de büyük sevgi kazanmış.  

Şiirleri her yaşta büyük beğeniyle okunabiliyor. Aşağıda kendilerinin yazmış olduğu 

bir kaç şiir bulunmaktadır: 
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3.3.6 Ergin Sungur (2007 Çeşme Derneği Başkanı) 

1976 yılında Vıçıtırın kasabasında doğdu. İlk, orta ve liseyi Vıçıtırın’da tamamladı. 

Priştine’de Siyaset Bilimi Fakültesi’nde, Uluslararası İlişkiler okumaktadır devam etmektedir. 

Evli ve bir çocuk babasıdır. 1997 yılında aile şirketinde çalışmaya başladığı şirketin sahibidir. 

2007 yılında Çeşme Derneği’nin üyesi olur ve vermiş olduğu emekler ve çalışmaları 

sonucunda 2009 yılında dernek başkanı seçilmiştir. 

“Çeşme Derneği başkanlığına seçilmem benim için ayrı bir öneme ve yere sahiptir. 

Çeşme Derneği bugüne kadar yapmış olduğu faaliyet ve hizmetlerle gerek Kosova’da gerekse 

uluslararası platformda adını duyurmuştur. Ama daha genç ve dinamik kadro ile bu 

başarıları daha da yukarılara çıkarmak hedeflerimizden biri olmuştur. Ben küçük yaştan beri, 

bu tip sosyal etkinliklerin içinde olan biri olarak kültürel varlığımızın korunması ve 

yaşatılması konusunda ailemizle birlikte yoğun bir mücadele ve çaba içine girmişizdir. 

Vıçıtırın’daki kültürümüzün tanınması için bugüne kadar emeği geçen tüm büyüklerime 

teşekkür eder ve saygılar sunarım. Kültür bayrağımız çok önemli noktalara kadar gelmiş ve 

Vıçıtırın’daki Türk kültürünün altı çizilmiştir. Bu konuda hizmet veren tüm üyelerin, 

yöneticilerin ve kültür işçilerinin önünde saygıyla eğilir, daha fazla hizmet, daha fazla 

çalışma ve daha fazla çaba için herkesi bu dernek çatısı altına çağırıyorum.” 

Ergin Sungur Döneminde Çeşme Derneği Yönetim Kurulu : 

Ergin Sungur – Başkan Fevzi Kera –As Başkan 

Agim Muniş İbrahim Çerkez 

Faruk Sungur Enver Dubovca 

Agim Müfti Arif Kera 

Şaban Macun Edis Gash 
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3.3.7 Reyhan Lapaştica 

30.11.1985 yılında Vıçıtırın’da doğdu. Evli ve 1 oğlu var. Halihazırda Kamu Yönetimi 

Bakanlığı’nda çalışmaktadır. 

“Çeşme Derneği ismi anıldığında bir sürü şey aklıma geliyor. Uzun yıllar Çeşme 

Derneği’nin düzenlediği faaliyetlerde bulundum. İster yardım bakımından ister kültür 

faaliyetlerinde. Kısacası Çeşme Derneği benim için gençliğimin geçtiği yer olarak 

nitelendirilebilir. Hayatımda unutamayacağım güzel anılarımız oldu. En önemlisi de bir sürü 

arkadaş ve arkadaştan öte bir aile gibi oldu. Katıldığımız uluslararası  festivallerde 

Kosova’yı temsil etmek benim için en güzel duygularımdan biriydi. Farklı ülkelerin folklor 

gösterilerini canlı olarak seyretmek bir başka güzeldi. Farklı ülkelerden arkadaşlarımız oldu. 

Benim için en önemlisi de yardım faaliyetleri olduğu zaman insanlara yardım etmek ve 

yüzlerindeki o sevinci görmek. Kısacası Çeşme Derneği benim için büyük bir aile olarak 

tanımlanabilir.” 

 

 

 

3.3.8 Ardian - Ahmet Gaş 

30.08.1972 Mitroviça doğumlu. Savaştan sonra Vıçıtırın’a taşındı. Çeşme Derneği’nin 

2005 yılında kurulmasında büyük rol oynamış ve Çeşme Derneği’nin en büyük 

yardımseverlerinde biridir. Çeşme Derneği’nde tüm faaliyet olduğu zaman onu görebiliriz.  

“Son 5 yılda Hollanda Bozporuz Derneği ile Kosova arasında temsilci olarak 

projeleri ben yürütüyorum. Her yıl Vıçıtırın’ın farklı bir köyünde okul tadilatı çalışmalarını 

gerçekleştiriyoruz ve araç ve gereçlerle donatıyoruz. Yani öğrencilerimizi hiçbir zaman 

unutmadık. Bu faaliyetlerimiz her yıl devam etmektedir”. 
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3.3.9 Süleyman Maxhun 

1943 Vıçıtırın doğumlu Süleyman Maxhun, 8 yıllık ilköğretiminin 7 senesini Türkçe, 

son yılını ise Arnavutça tamamlamıştır. Orta öğretimini ise Mitroviça’da 1963 yılında bitirdi. 

Yüksek Pedagoji okulunu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Prizren’de tamamladı. Felsefe ve 

Fen Bilimleri Fakültesi’nin Pedagoji bölümünü Priştine’de 1975 yılında tamamladı. Eğitim 

alanında 1965 yıllarından başlayarak 1972 senesine kadar Türk Dili ve Edebiyatı derslerine 

girmiştir. Vıçıtırın Lisesi’nde 1972-73 senesinden başlayarak 2008 senesinde emekliye 

ayrılıncaya kadar çalıştı. Felsefe, mantık, psikoloji derslerini verdi. Okul pedagogu olarak da 

çalışmıştır. Aynı dönem içinde Mitroviça Sivira Tomazini lisesinde Türk sınıflarında, 

psikoloji ve mantık derslerine girmiştir. 1973-74 senesinden başlayarak Priştine Lisesi İvo 

Lolir Riba Lisesi’nde felsefe, mantık, psikoloji derslerine girmiştir. 20 yıla yakın öğretmenlik 

yapmıştır. Bu dönemde ister Mitroviça ister Priştine liselerinden sayısız fertlerin meslek 

sahibi olmaları için katkıda bulunmuştur.  

 “Türkiye Büyükelçisi ile yaptığı konuşmalarından sonra Kosova Demokratik Türk 

Partisi’nin mekanında bir grup Türk, Arnavut ile bir araya gelerek derneğin kurulması 

konusunda bir toplantı yapılmıştır. Yapılan konuşmalardan sonra derneğin kurulması 

yönünde karar aldık. Dernek tüzüğünün hazırlanmasından sonra derneğin kurucu üyeleri için 

Süleyman Macun, Agim Myfty ve Agim Gash tayin edilmiştir. Beni ise arkadaşlar kurucu 

meclis başkanı olarak belirlediler. Kuruluştan sonra da Çeşme Derneği’ne 4 aylık bir 

başkanlık dönemini de yürüttüm”. 
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3.3.10 Abdullah Sungur 

Çeşme Derneği üyesi olan Abdullah Sungur Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 

mezundur. 2008 yıllarında Türkoloji Bölümü’nde ders veren hoca İsa Sülçevsi gönüllü olarak 

Vıçıtırın’da Çeşme Derneği ofisinde Türkçe kursu vermeye başlamıştır. O zamanlar yaklaşık 

10 öğrenci vardı ve kurs 4 ay boyunca devam etmiştir. İsa Sülçevsi’nin sayesinde Türk 

Taburu ile daha sonra Türkçe kursuna Abdullah Sungur devam etmiştir. 10 öğrenciyle 

başlayan kurs, zamanla sayısını 30-40 öğrenciye kadar çıkarmıştır. 2009-2014 Türkçe 

kursunu Türk Taburu desteklemiştir. 4 yıl devam etmiştir. En başarılı öğrenciler Türkiye 

gezisi ile ödüllendirilmiştir. 2015-2016 yıllarında Türkçe kursuna ara verildi. 2016 yılından 

sonra TİKA ve Yunus Emre’nin desteği ile tekrar Türkçe kursu başlamıştır. Türkçe kursunu 

Türk öğretmeni olan Metin Kılıç ve yardımcısı Abdullah Sungur ile devam etmiştir. 2016-

2018 yılları içerisinde toplam 70 sertifika, Türkçe kursunu tamamlayan öğrencilere 

dağıtılmıştır. 
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3.4 Çeşme Derneği Sertifika ve Ödülleri: 
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SONUÇ 

Ülkemizin her yöre şehir, kasaba, hatta köyünün kendine özgü kültürü vardır. Bu 

kültür zenginliği gökkuşağının renkleri gibi insanlara haz ve mutluluk veren, dolayısıyla 

insanın kök isteklerinden bazılarının karşılanması, insanın mutluluğu için çok gerekli olgular 

olarak düşünülmelidir. Bir insan Karun hazinelerine bile sahip olsa kök isteklerinin tümü 

karşılanmıyorsa mutlu olması mümkün değildir. Çok zengin aile çocuklarının mutluluğu 

esrar, alkol veya başka kötü kaynaklarda aradıklarını biliyoruz. Eğer insanlarımızı haz 

duydukları müzik, folklor, güzel sanatlar veya yöresel kültürü ile doyurabilirsek daha sağlıklı 

bir toplum yapısının oluşacağı ve korunacağı muhakkaktır. Sağlıklı bir toplum için 

insanlarımız madden ve manen tatmin edilmeli çocuklarımız sevmesini ve sevilmesini bilen 

vatan ve milletine bağlı birer insan olarak yetiştirilmelidir. İşte bu ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla kurulmuş olan derneklere sahip çıkıp desteklemek ülkesini, milletini, hatta 

çocuklarını seven her vatandaşımızın görevi olmalıdır. 

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, yaşanan bunca zorluğa rağmen varlıklarını sürdüren 

Balkan Türklerinin kültürünü, gelenek ve göreneklerini korumak, gelecek nesillere aktarmak 

için kurulmuş olan derneklerimize sahip çıkmalıyız.  
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Çeşme Derneği 

Derneğin hedefleri hem önemli hem büyük 

İhtiyar genç demeden toplanırlar yan yana 

El ele tutuşurlar ses verirler bizim kasabaya 

Yararlı faaliyetler durmaksızın yapılır 

Hiç kimse aç susuz kalmasın 

Minicik yavrularının rengi solmasın 

Işık olur her derde,  başarıya götürür, zorlukları aştırır 

Sevgiye muhtaç olanlar bizden derman ararlar 

Hep birlikte olalım başarıya koşalım 

Bir ağaçla orman olmaz, 

El ele vermeyince taş yerinden kalkmaz 

Allah rızası için kurulmuştur bu dernek 

Yeni bir güne merhaba diyebilmek 

Çeşme Derneği ses, renk, hayat verir 

Vıçıtırın’da yaşamak, olmak ne güzel 

Umut dolu olsun atan tüm kalpler 

 

Yazan: Berat Maxhuni 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Berat Maxhuni:  21.05.1982 Vıçıtırın doğumluyum. 

Evliyim ve bir oğlum var. İlk ve orta öğrenimimi 

Arnavutça dilinde tamamladım.  

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hayatımda yeni bir sayfa 

açmama vesile olmuştur. Bundan dolayı çok mutluyum. 

Aynı zamanda Arnavutça dilinde Tempulli Koleji’nde 

Havacılık Ulaşımı Bölümü’nde öğrenim görmekteyim.  

Limak Havalimanı’nda 4 yıl, Bahçeci Hastanesi’nde 

Üroloji Bölümü’nde 1 yıl Türkçe-Arnavutça tercüman 

olarak çalıştım. Halihazırda Kosova Demokratik Türk  

     Partisi (KDTP) Vıçıtırın Şubesinde sekreter olarak  

     çalışmaktayım. 
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EKLER 

Konuşan Fotoğraflar 

Gönlü geniş insanlar en güzel insanlardır. Ne verecek sevgileri biter ne de bölüşecek 

ekmekleri. 

    

      

Sultan Murad Türbesi Cumhurbaşkanı                    Mamuşa Domates Festivali 

  Recep Tayyip Erdoğanı beklerken 

         

                Yılbaşı eğlencesi      Brezovica Gezisi 
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Türkiye’ye ayak bastık              Sungurlar bahçesinde piknik keyfi  

     

 Ototbüs organizasyonu şefleri  Dernek binasında müzik keyfi 

      

Sünnet şöleni     Kankiler 
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Yanyeva konseri    Giresun yolcusu kalmasın 

     

Cumhuriyet dönemi futbol turnuvası  Niksar’da Arnavutlarla buluşma 

               

Kosova - Giresun     Kadın kolları  

 



85 
 

                  

Çeşme Derneği arkadaşları düğünümde de           Prizren’de gece yolcuları konsere     

 yalnız bırakmadılar           giderken 

     

Semra’nın doğum gününde   Kızların pijama partisi 
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Kadın kollarından ebru sanatı 

     

Mustafa Ceceli Konseri   23 Nisan Faaliyetleri 

         

23 Nisan Fidan Dikimi  Çeşme Derneği Masa Tenisi 
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        Resim yarışmasında birinci olan   Resim yarışmasında ikinci olan Elif  

Adea Badivuku’nun resmi    Kera’nın resmi 

   

    15 Temmuzda Vıçıtırın da nöbette    Vıçıtırın okullar arası atletizm yarışması 
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Çeşme Derneği üyelerinden “Çeşme” denince akla gelenler 

Linda Bainca – Dostluk Berat Molak – Folklor oyunu 

Nermin Muniş – Sevgi Aysel Polaku – Çılgınlık 

Ebru Kera – Delilik Fisnik Maxhuni – Gezmek 

Luan Tiriç – Aile Shkelzen Buzani – Familje 

Bahri Kera – Kardeşlik Ymran Haxhi – Sohbet 

Abdullah Sungur – Mutluluk Myhedin Methiu – Çay sohbetleri 

Ardian Gaş – Ekmeğimizi böldüğümüz yer Fatime Drejta – Tushe – Güzel anılar 

Erdal Kera – Oyun Gene Klısurica – Kujtim 

Emel Badivuk – Özgürlük Perihan Çaka – Arkadaş 

Ersan Sungur – Futbol Veton Bozhlani – Sünnet Şölenleri 

Byrhan Pasoma – Paylaşmak Berna Kera – Ramazan Çadırı 

Semra Hushinca – Barış  
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