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Önsöz

Kosova Türklerinin Kosova’daki varlığının nişanesi olarak kabul edilen 23 Nisan Kosova Türkleri Milli 
Bayramı kutlamalarının bu yıl 10. Jübile yılını kutluyoruz. Birkaç faaliyetle ilkini kutladığımız milli bayram 

coşkusunu, yıllar içinde daha genişletmek, çeşitlendirmek ve sürekliliğe taşımış bulunuyoruz. Artık 23 
Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı bir gün olarak değil de bir hafta olarak kutlanıyor olması bizlerin bu 

konuya ne denli önem atfettiğimizi açıkça gözler önüne sermektedir. 
Tertipleme Kurulu olarak ilk günden itibaren on yıllık zaman diliminde, milli bayram kutlamaları çer-

çevesinde 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. 

Bu yıl 10. Yıl kutlamalarımız çerçevesinde, Kosova Türk Toplumunun sanat kapısı ve yılların değişmeyen 
adresi Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’nin değerli saz ve söz sanatçısı Agim Fişar’ın 50’nci sanat yılını 
da kapsamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Agim Fişar 50 yıllık sanat hayatı çerçevesinde sanatçı kimliğiyle, 

dernekçilik çalışmalarıyla, özellikle de Prizren Türküleri konusundaki derlemeleriyle Kosova Türk liter-
atürüne adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. 

Tertipleme Kurulu olarak da bu yıl 23 Nisan yayınları çerçevesinde Agim Fişar’ın 50. Sanat yılı nedeniyle 
sanatsal çalışmalarını, türkü derlemelerini konu alan monografisini yayınlama düşüncemizi, gerçeğe 

dönüştürüyoruz. Bunun yanı sıra Agim Fişar tarafından unutulmaya yüz tutulmuş Prizren Türküleri der-
lemelerini de bir CD çalışması altında sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bu çalışmanın desteklenmesindeki 
temel amaç, Agim Fişar’ın çalışmaları ve derlemelerinin ileriki nesillere bir armağan olarak bırakılmasıdır. 
Kurul olarak, Agim Fişar’ı bu değerli çalışmasının gün yüzüne çıkarılması için sunmuş olduğu gayret ve 

katkılarından dolayı teşekkür eder, 50. sanat yılını da kutluyoruz. 
Bu vesileyle kutlamalarımızı destekleyen Kosova Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA, Kosova T.C. Priştine Büyükelçiliği, 
Kosova Türk Temsil Heyeti, tüm kurum ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Mahir YAĞCILAR

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı

Ö
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 Sunuş

 Doğru Yol Derneğine Adanmış Bir Ömür: Agim Fişar
 
 Agim Fişar, derneğimizin değerli bir sanatçısı olmakla birlikte aynı zamanda kıymetli bir dost 
ve Kosova Türk toplumunun da yetiştirdiği önemli bir halk türkü derlemecisidir. “Doğru Yol” Türk Kül-
tür Sanat Derneği’nin birçok kolunda üye olarak yer almış, birçok kolun başkanlığını yapmış, dernek 
yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş, bunun yanı sıra yönetim kurulu başkanlığını da yürütmüştür. 
Çalışkan ve faal bir üye olması yanı sıra “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği’nin, Kosova’da Türk kültürü 
ve sanatının, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerinin korunup yaşatılmasında, bu değerleri her 
zaman savunan, bu doğrultudasürekli koşturan kültür-sanat aydınlarımızdan biri olmuştur. Onun bu 
özelliği değişmeden her daim aynı kalmış, toplumsal millî menfaatlerimizde ve Doğru Yol Derneği’nin 
menfaatlerinin savunulmasında hep öncelikli olmuştur. 
 Agim Fişar’la tanışmamız küçük yaşlarımıza, “Mustafa Baki” ilkokul ikinci sınıfına uzanmaktadır. 
O dönemde okul sıralarında şarkı söyleyen Agim, 1963 yılında babam Faik Emruş’un teşvik, yön-
lendirme ve destekleri sayesinde “Doğru Yol”a ilk adımlarını atmıştır. Aynı şekilde babamın beni de 
Doğru Yol’a yönlendirmesiyle birlikte Agim’le dernekte daha sık sık görüşmeye fırsatımız olmuştu. O 
zamandan bu yana Agim’le hiç ayrılmayarak arkadaşlığımız bugünlere ulaşmıştır. Çeşitli festivallere 
birlikte katıldık, derneğin bütün etkinliklerinde, düğünlerde, eğlencelerde beraber olduk. Kendisinin 
düzenlemiş olduğu konserlerde, çeşitli etkinliklerinde dernekteki arkadaşlara birlikte hep yanında 
olma mutluluğunu yaşadım.
 Agim Fişar’ı değerli kılan özellikler, onun ses ve kanun sanatçılığı, Türk halk müziğinde pot-
puri müzikleri başarıyla icra edişi ve son yıllardaki Prizren Türk halk türkülerinin derlenmesindeki öz-
verili çalışmalarıdır. Kendine özgü sesiyle konserlerimizi her zaman renklendirmiş, düğün derneklerde 
sürekli aranan bir sanatçı olmuş, kanunuyla bütün konserlere iştirak etmiş, genç sanatçıları teşvik etmiş 
ve desteklemiştir. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Agim Fişar’ın özellikle son yıllardaki Prizren 
Türk halk türküleri derlemeleri ve onları albüm halinde yayınlaması kültür sanat tarihimize damgasını 
vurmuştur. Yüzyıllardır buralarda söylenen değerli türküleri unutulmaktan ve kaybolmaktan kurtarmış, 
söz ve besteleriyle birlikte ölümsüzlüğe kavuşturmuştur. Agim Fişar’ın derlediği bu eserler, toplumu-
muzun kültür sanat hazinesini daha da zenginleştirmiştir.
 Sonunda vurgulamak gerekir ki Agim Fişar hem bireysel sanatçı çalışmaları hem dernekteki et-
kinliklerihem de toplumsal olaylardaki mücadeleci, çalışkan, taviz vermeyen sanatçı tavrı onu her daim 
ayrıcalıklı kılmıştır. Kendisinin derneğimize olduğu gibi, sanatta elli yıl boyunca durmadan verdiği eme-
kler ayakta alkışlanmalıdır. Onun kültür ve sanatımıza, dolayısıyla da toplumumuza katkıları çok büyük-
tür. Bu özellikleriyle Agim hem toplumumuzun hem arkadaş ve dostlarının hem de sanat camiasının 
gönlünde taht kurmuştur. Bu yüzden hem dostu olarak hem de “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği 
başkanı olarak Agim Fişar’a daha sanatta daha nice başarılara ulaşmasını diliyorum.

Bülent EMRUŞ
“Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği Başkanı
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 Agim Fişar’ın Hayatı Ve Sanat Çalışmaları

 Ayakkabıcılık yapan Sami Bey ile Firdevs Hanım’ın ilk çocukları olan Agim 
Fişar, 1951 yılında doğmuştur. Üç hala, üç amca, nine ve dede ile yaşadıkları kalabalık aile evinin ilk 
çocuğu olarak dünyaya gelen Agim Fişar, annesinin öncesinde kaybettiği iki yavrusunun acısını 
dindirmiştir. Annesinin tabiriyle “yedi dağın altıyla” dünyaya gelen Agim, annesinin üzerine titrediği 
kıymetli bir çocuktur. Bu durum aslında büyük ailenin en büyük oğlu olan babasının ilk erkek evladı 
olmasından da kaynaklanır. 
 Çok küçük yaştan akrabalarının göz bebeği olan Agim Fişar, Türklük bilincini o yaşlarda 
edinmiştir. Osmanlı Devleti’ne asker olarak yetiştirildiği şakalarıyla büyütülen Agim’e öğretilen ilk 
şarkı “sen küçük asker sen nereye ben gidiyorum evime, patlatalım bombaları şan verelim her yere” 
şeklindedir. 
 Anne ve babasının Agim’den sonra, bir erkek ve üç kız çocuğu daha olmuştur. Babası Sami Bey, 
kısa sürede dede evinin kalabalıklaşması neticesinde kendi ailesi için yeni bir eve taşınma kararı alır. Bu 
dönem Agim Fişar’ın ailesi, geçim sıkıntısının hâkim olduğu, zorluk dolu bir dönem geçirir. 
 1957 yılında ilkokula başladığı yıllarla birlikte Agim Fişar aynı zamanda babasının ayakkabıcı 
dükkânında çalışmaya başlar. Dükkâna gelen müşterilerin maskotu haline gelen Agim Fişar, hafızasındaki 
yüzlerce tekerlemenin, bilmecenin, maninin kaynağının bu insanlar olduğunu ifade eder. 
 Agim Fişar sekiz yıllık ilköğrenimini tamamladıktan sonra, müzik okuluna gitmek ister. Fakat 
bu isteğine babası şiddetle karşı çıkar ve Agim bu hayalini ertelemek zorunda kalır. Babasının da yön-
lendirmesiyle Meslek Lisesi’nde Oto-elektrik bölümünü okur.
 Meslek Lisesi’nde iken hayatının belki de en büyük sevinci ve amacı olan Doğru Yol Türk Kül-
tür Sanat Derneği ile tanışır. 1967 yılında derneğe katılır. Derneğe kaydını yapan Agim Fişar, Ziya 
Tata’nın eğitmenliğinde müzik çalışmalarına başlar. Kendisinin rahmetle andığı Ziya Tata, Agim Fişar’ın 
hayatında bir dönüşümü gerçekleştirir. Yeteneğini kullanmasını ve müzik hakkındaki bilgisini kendisine 
borçlu olduğunu ifade eder. Ziya Tata, Agim Fişar’ı kanun çalmaya yönlendirir ve ona kanun çalmayı 
öğretir. 
 Agim Fişar’ın müzik yeteneği annesinden gelmektedir. Dikiş diken Firdevs Hanım bir yan-
dan da türküler söyleyerek yetiştirir oğlunu. Fakat Sami Bey oldukça dindar ve tutucu biridir. Agim’in 
Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneğine kayıt yaptırdığını duyunca, buna izin vermez. Fakat Agim Fişar 
babasından gizli bir şekilde dernekteki müzik çalışmalarına katılır. Bir seferinde derneğin düzenlediği 
bir konsere arkadaşının daveti üzerine Sami Bey de katılır. Bu konserde Agim Fişar, oldukça fazla görev 
alır hatta solo türküler seslendirir. Konser sonrası Sami Bey, eve geldiğinde oğlunu yanına çağırır ve 
sesini beğendiğini, bundan sonra müzik çalışmalarına devam etmesine müsaadesinin olduğunu bildi-
rir. Bugünden sonra Agim Fişar müzik çalışmalarını ailesinin de desteğini alarak büyük bir güven içinde 

Dr. Gonca KUZAY DEMİRR
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sürdürür. 
 Priştine Radyosunda çalışan Udî Rasim Salih, bir gün Agim Fişar’ı dinler ve onun sesini beğenir. 
Kendisini radyoya kayıt yapmak için davet eder. Agim Fişar, PriştineRadyosu için altmıştan fazla eser 
okur. Fakat ne yazık ki bu kayıtların çoğunluğu savaş yıllarında yok olur. 
 Meslek Lisesini bitirmesine rağmen, kendi branşında iş bulamayan Fişar, bir ayakkabı 
dükkanında amcasıyla birlikte tezgahtar olarak çalışır. 1970 yılının martayında Yugoslavya döneminde 
askerliğini Slovenya Hırvatistan bölgelerinde yapar. Askerlikte de şarkılar, türküler söylemeye devam 
eder. Agim Fişar, askerlik yıllarında Türkçe türküler söylediğini de belirtir.
 1971 yılının ağustos ayında askerlikten döner ve bir süre işsiz kalır. Daha sonra bir tarım şirketine 
girer ve bu şirkette 2004 yılına kadar çalışır. Savaş yıllarında dahi işi bırakmaz. Prizren’in dışında yer alan 
işine gelip giderken savaşın soğuk ve kanlı yüzüne defalarca şahit olur. Agim Fişar, bugün dahi savaş 
nedeniyle boşaltılan köyler, göç eden köylüler, yakılan yıkılan evler gözlerinin önünden gitmediğini 
ifade eder.
 Agim Fişar, 1974 yılında Nevzat Şundo ile birlikte ilk plağını çıkartır. İkili Yugoslavya’da bir ilki 
gerçekleştirir ve ilk olarak Türkçe uzun plak çıkartırlar. Bu albümde Anadolu türkülerini seslendirirler. Bu 
plak tüm Yugoslavya’da büyük yankı uyandırır.
 Agim Fişar, Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ile yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kon-
sere katılır. Bunlardan konserlerden birinde Agim Fişar, Mehmet Özbek ve Arif Sağ ile tanışır. 1978 
yılında İstanbul Kartal’dadüzenlenen bir festivalde Fişar, Türkiye’nin müzik duayenlerinin dikkatlerini 
çeker. Mehmet Özbek söyledikleri bu türküleri kayıt altına almak ister. İşte o yıl Fişar,Mehmet Özbek 
derlemeciliğinde kaynak kişi olarak “Ramizem”, “Debreli Hasan”, “Kalk Gelin Hanım” ve “KovkCidelim 
Mori Şazo” adlı dört Kosova türküsünü TRT arşivine kaydettirir. Bu derlemelerde soyadı değiştirilerek 
“Agim Gürses” adı kullanılır.
 Agim Fişar’ın sanat hayatında bundan sonra farklı bir dönem başlar. Sesini kendisine ve çevres-
ine kanıtlayan ses sanatçısı Agim Fişar, kendi yurdunun eserlerine merak sarar ve bu eserleri derleyerek 
kayıt altına almak ister.  Bu şekilde derlemeler başlar. 
 Kosova Akorları grubuna katılır. Yugoslavya döneminde Kosova Akorları ile pek çok yarışmaya 
katılır ve ikincilik ve üçüncülük ödüllerini alırlar. Bu sonuçların birincilikle sonuçlanmamasını Fişar, 
Yugoslavya’da Türkçe şarkılara birinciliği vermeme politikalarından kaynaklandığını düşünür. 
1978 yılında ikinci plaklarını çıkarırlar. Kosovalı sanatçı Zeynel Beksaç’ın besteleriyle “Gelin Olmuş Gidi-
yor” ve “Gelin misin Kız mısın” şarkılarını seslendirirler. 
 1981 yılında TRT’den bir ekip Prizren’e gelir ve Agim Fişar’dan Tahir ile Zühre hikayesinin türkül-
erinden “Tatarları” derlerler. Çocukluğunda ninesinden ve babasından dinlediği bu hikâyenin Türk 
dünyasında bu kadar yaygın olduğunu o yıllarda bilmemektedir. Fişar, halk hafızasının ne kadar kuv-
vetli olduğunu ve kültürel değerlerin nasıl taşındığını Tahir ile Zühre hikayesi ile fark ettiğini ifade eder.
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Agim Fişar içindeki insan ve doğa sevgisini bu hayata karşı olumlu bakışını özel hayatında da sürdürür. 
Agim Fişar ilk evliliğini 1982 yılında Mebusan Hanımla yapar. Sekiz yıl görüştükten sonra evlendiği 
Mebusan Hanım’dan 1983 yılında doğan Ozan, 1989 yılında doğan Ediz ve 1990 yılında doğan Benay 
adlarında ikisi erkek ve bir kız çocuğu olur. Agim Fişar, kendisinden dokuz yaş küçük olan Mebusan 
Hanım’ın her zaman kendisinden fazla yaşayacağını düşündüğünü, fakat yirmi beş yıllık evliliklerinin 
ardından hanımını üzücü bir rahatsızlık sonucu kaybettiğini ifade eder. Bu ölüm onun için büyük bir 
yıkım olur. Fakat Agim Fişar, ilk eşinin ölümünden iki yıl sonra Sevim Hanım ile tanışır. Sevim Hanım’ın 
mütevazi kişiliği, sevgi dolu kalbi Agim Fişar’ı etkiler. Sevim Hanım ile evlenen Agim Fişar, bu evliliğinin 
kendisi için bir şans olduğunu ifade eder. 
 Doğru Yol Türk Kültür, Sanat Derneği’ne katıldığı günden itibaren aralıksız dernek çalışmalarına 
katılan Agim Fişar, hayatı boyunca Türk kültürüne hizmet etmiştir. Derneğin, halk müziği, sanat müziği, 
tasavvuf müziği ve ata çocukları kollarını yöneten Agim Fişar, savaş yıllarında derneğin başkanlık 
görevini üstlenmiştir. Bu zorlu dönemde önemli bir görevi sürdüren Agim Fişar, dernekler kurulunu 
da yönlendirmiştir. Bu dönem aldığı kararlarla derneklerin ve dolayısıyla Türk toplumunun büyük 
zarar görmesini engellemiştir. Derneklerin sadece kültür işlerini üstlenmesi talimatını veren Fişar, o 
dönem derneği gerek Sırp gerekse Arnavut taraftan gelecek yıkımdan korumuştur. Ayrıca Agim Fişar 
ve o dönem ona destek verenler 1995 yılında dernek binasını onarmışlardır.  Agim Fişar yönetiminde 
dernekte çok fazla imece iş yapılmıştır. Hatta öyle ki kimi festivallere dernek sanatçılarının düğünlerde 
kazandığı paralarla katılınmıştır.
 Agim Fişar tam bir Türk dili sevdalısıdır. Priştine radyosunda yarım saatlik haber programının 
içinde duyduğu Türkçe şarkı ve türküleri büyük bir merakla öğrenmeye çalışır. O zamanlar sadece Türkçe 
radyo izleyebilme özgürlüğüne kavuşacakları günleri hayal eder. Yugoslavya döneminde Türkçe’ye 
olan özlemini gözleri dolarak anlatır. 90’lı yıllarda uygu alarak Türkçe yayına kavuşan Agim Fişar, bu 
sevincini tüm mahallesi ile paylaşır. Bu nedenle bugün gelinen noktada Kosova Türk toplumunun çok 
emek verdiğini ifade eder. 
 Agim Fişar, 2016 yılında emekli olur. O yıldan itibaren Doğru Yol Türk Kültür, Sanat Derneğindeki 
çalışmalarına hız veren Agim Fişar,günümüzde derneğin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine katılmaktadır. 
Derneğe desteğini eğiticilik vasfıyla da sürdüren Agim Fişar, dernekte düzenlediği çalışmalarla 
atalarından kendisine miras kalan kültürel değerleri genç kuşaklara aktarmaya devam etmektedir. 
Agim Fişar bugüne kadar Kosova Türk kültürüne ve müziğine yapmış olduğu katkılardan dolayı bir-
çok ödül almıştır. Balkan Türk Müziği Derneği’ninvermiş olduğu Udi Rasim Salih ödülü, Kosova Türk 
Sanatçılar Derneği’nin vermiş olduğu, yılın sanatçısı ödülü bunlardan birkaçıdır.
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 Agim Fişar’ın Dilinden Derleme Çalışmaları

 Çok erken yıllarda bu derleme çalışmalarına başlamıştım ama derlemeler daha geç gün yüzüne 
çıktı. Derlemeler gibi çalışmalara eskiden daha az önem verilirdi. Bizler çevremizden, büyüklerimizden 
duyduğumuz türküleri kaydetmeye başladık. 
 Bu çalışmalar ilk olarak 1978 yılında önem gördü. Derlediğim ve seslendirdiğim türkülerden 
dördünü (Şazo, Ramizem, Kouk Celin Hanım, Debreli Hasan) 1978 yılında İstanbul radyosunda, Meh-
met Özbek yönetiminde TRT Radyo Orkestrasıyla birlikte kaydettim. Bu kayıtlarda Kaynak kişi adı“Agim 
Gürses” olarak yazıldı. Daha sonra 1981 yılında TRT’nin Prizren’e gelişiyle burada “Tatarlar” türküsü ilk 
defa kayıta alındı. Daha sonrası 1983 yılındaEtemÇeretadında yaşlı bir amcadan bazı türküleri derledim. 
Ses kayıtlarını alıp bu türküleri notalarıyla arşivlemeye başladım. 
 Bugünlerden sonra artık kapı kapı gezerek, türkülerin peşinden gitmeye başladım. Derlediğim 
türkülerin büyük çoğunluğunu ihtiyar kadın ve erkeklerden derledim. Bu nedenle türkülerin sözlerinde 
yanlışlıklar ya da yarım ifadeler veya da hece-müzik uyumu eksik kalıyordu. Bu nedenle derlediğim 
türküleri tek tek incelemek zorunda kaldım. Bazen sadece bir türkünün bir kelimesini defalarca farklı 
insanlara sorarak gerçek ne olabilir diye araştırdım. Yani derlediğim türkülerin mutlaka düzenlemeye 
ihtiyacı oluyordu. Bu nedenle türküleri sadece derlemedim aynı zamanda da düzenledim. 
 Kosova Türkülerini derleme çalışmalarımda en verimli dönem, Kosova’da Nüfuz Sayımı döne-
midir. Nüfuz sayımında görevim gereği, ev ev gezip hangi semtte, hangi mahallede hatta hangi evde 
kaç Türkün yaşadığını kayıta geçirdim. O görev esnasında rastladığım tüm yaşlılara hafızalarındaki 
türküleri sordum ve onları kaydettim. Yoğun çalışmalar sonucunda unutulan yada bilinmeyen türkül-
ere Kosova ve Balkan-Rumeli Türkleri yeniden sahip oldu. 
 Kosova türkülerini, derlediğim türkülerden yola çıkarak değerlendirmem gerekirse, bazılarının 
müzikal yapısı oldukça iyi işlendiğinden dolayı müzik bilgisi olan kişiler tarafından bestelenmiş olma 
ihtimali yüksektir. Hatta bazılarıAkdeniz, Ortave Doğu Anadolu’da varyantları olan, tahminen Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde buraya taşınan türkülerdir. Bu tür derlemeleri yeniden topluma kazandırmak 
için gerçekten geniş bir halk müziği repertuvarına & bilgisine sahip olmak şart, çünkü bazı türküler 
nekadar unutulmuş sanılsa bile kaynak kişiler TRT repertuvarında olduğunun bilincinde değildi. 
Derlemiş olduğum bazı türküler, Balkan coğrafyasında yeni bir sayfanın açılmasına sebep oldu. 
Türkiye’deki çalışmalarda Balkanlarda yada Rumeli’de uzun hava, ağıt yada göç türkülerinin olduğu 
çok az biliniyordu. Yaptığım derlemeler sonucunda elde ettiğim bu türküler üzerinden, TRT’nin bir 
programında Müzik- Folklor hocalarının bu konuyu tartışıldığına bizzat şahit oldum.
 Türkü derleme ve düzenleme çalışmaları, zor ve zaman isteyen çalışmalardır. Bu nedenle benim 
de uzun ve zor, bazen de kafamda soru işaretlerinin oluşmasına neden olan çok yorucu zamanlar oldu. 
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Fakat I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk toplumunun göç nehrine, asimilasyona kapıldığı dönemde bu 
topraklarda kalmayı tercih ederek, ata yurdumuz Kosova’da Türk toplumunun değerlerini, dilini, kül-
türünü, örf ve adetlerini ve en çok da başına gelenleri unutmaması için büyük bir çaba gösterdim. 
 Hayat gayem olan bu düşüncelerle yaptığım bütün çalışmalar beni hep gelecek güzel gün-
leri düşünerek gençlerimiz için yapılacak çalışmalara kamçıladı. Bu çalışmaları bir sanatçı olarak değil, 
Kosovalı bir Türk olarak kendime bir görev olarak gördüm. Bu hayattaki misyonumu bu şekilde belirl-
edim. 
Umarım yapmış olduğum bu çalışmalarla Türk kültür değerleri, gelecek nesillerimize bir miras olarak 
ulaşır. Bunu başarabildiysem ne mutlu bana...

Agim FİŞAR - Prizren, 2018
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Prizren Türk kültürüne Özgü bir saz 
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Prizren, Balkanlar ve Türk Dünyasında, Türk kültürü, eğitimi, gelenek ve görenekleri bakımından 
her zaman kendine özgü bir yer özelliği taşımış, dolayısıyla bu değerleri sayesinde Türk kültür 
ve sanatının Avrupa yakasında önemli bir merkezini oluşturmuştur.
 Türk kültürüne sayısız katkı sunan Kosova Türkleri, “Karadüzen” adındaki bir çalgı aletini 
de kültürümüze kazandırmıştır. “Karadüzen” adlı bu saz, Prizren Türkleri tarafından çalınan bir 
çalgı aletidir. Bu saz hakkında bugüne kadar sanat ve bilim çevreleri tarafından herhangi bir 
araştırma veya inceleme yapılmamıştır. Öyle ki Karadüzen hakkındaki ilk tanıtım tarafımızca, 
2012 yılında Ankara’da düzenlenen Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nda yapılmıştır.
Karadüzen adlı çalgı aleti Prizren’deaynı zamanda “CavurSandıgi” ya da “Gâvur Sandığı” olarak 
da bilinmektedir. Bu adlandırmanın çalgı aletinin şeklinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Çalgı tekniği bakımından kuralsız bir düzeni olması nedeniyle “karadüzen “adı verilen bu çalgı 
aletinin Balkanlarda ve Türk dünyasında farklı versiyonlarının olup olmadığı bilinmemektedir. 
Karadüzen telli bir sazdır ve mızrapla çalınır. Dizler üzerine yatay şekilde yatırılarak, odun 
kaşıkla sol elle perdeler üzerinde gezilirken, sağ elle boynuz mızrapla çalınır. Saz üç telden 
ve yirmi perdeden oluşmaktadır. Perdeli olduğundan dolayı her bağlama sanatçısı bu sazı 
kolaylıkla çalabilir. Fakat ne yazık ki günümüzde bu sazı çalan sanatçı yoktur.Prizren’de bu sazı 
çalan bilinen en son sanatçının Recep Frog Bıçakçı olduğu söylenmektedir. Bu saz tek başına 
çalınabildiği gibi orkestra eşliğinde birkaç sazla da çalınabilir. Bu sazın belli bir akordu yoktur. 
Tellerden biri akortlu, öteki iki telinden biri tersav, diğeri ise bir oktav daha pes seslidir. Geniş 
bir perdeye sahip olan bu saz günümüzde bilinen birçok türkünün icrasında kullanılabilir. 
 Eskiden bu saz genellikle Prizren’de düğünlerde, bilhassa yemeksiz verilen ve “Dingay-
reti” adı verilen meclislerde çalınırdı. Fakat ne yazık ki bugün bu çalgımız özel toplantılarda 
dahi çalınmamaktadır.
 Günümüzde bu sazın icracısı olmaması nedeniyle imalatı da yapılmamaktadır. Prizren’de 
bu sazın bilinen en son örneklerinden biri Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği’ndedir. 
Kanaatimizce pek çok türkünün nesilden nesile aktarılmasında kullanılmış olan ve bizim kül-
türümüze özgü bir çalgı aleti olan karadüzene gereken önem gösterilmeli ve değer verilme-
lidir. Genç kuşaklara tanıtılarak, unutulmaya yüz tutmuş bu sazı yeniden icra edecek gençler 
yetiştirilebilir. Böylelikle unutulmak üzere olan bu değerimizi yeniden kullanıma sunarak icra 
edilebilir ve gelecek kuşaklara miras bırakabiliriz.

Agim FİŞAR
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 Zamanında Prizren’de bir kılıç ustası varmış. Bu kılıç ustasının bir oğlu varmış. Oğlu da babası 
gibi kılıç ustası olmak istiyormuş. Bu nedenle bir kılıç ustasına çırak olmaya karar vermiş.  Babası onu 
kendi yanına değil, bir başka ustanın yanına çırak olarak vermiş. Oğlu babasının niyetini anlamamış 
ve babasına neden böyle yaptığını sormuş. Babası “Benim öğretmediklerimi sana o öğretir.” cevabını 
vermiş. 
 Bu oğlanın ustasının bir kızı varmış. Ustası kızını bu oğlana vermek istemiş. Fakat kızın gönlü 
başka birindeymiş. Fakat oğlanın gönlü bu kıza düşmüş. Gün günden kızı daha çok sevmeye başlamış. 
Bir gün dükkâna bir subay gelmiş. Subayın kılıcı üç parçaya ayrılarak kırılmış. Subay bu kılıcın tamir 
edilmesini istemiş. Usta subaya bu kılıcın tamir edilemeyeceğini söylemiş. Oğlan ise ustasına karşı 
çıkarak bu kılıcın tamir edilebileceğini söylemiş. Ustası buna çok sinirlenmiş ve çırağına bir tokat atmış 
ve “öyle ise al sen tamir et” demiş ve oğlana kırık kılıcı vermiş. Oğlan bu azimle kılıcı öyle güzel tamir 
etmiş ki, eskisinden bile güzel olmuş. 
 Oğlan ustasına çok kırılmış. Fakat kızına olan aşkından dolayı orada kalmaya devam etmiş. Kız 
ile tam nişanlanacakları sırada kız başkasına kaçmış. Oğlan ustasına “ben senden bir şeyler öğreneyim 
diye babam beni sana çırak olarak gönderdi. Ben senden öğrendim öğreneceğimi, o takat da benim 
gözümü açtı.” demiş ve oradan ayrılmış. Bu oğlanın kıza olan aşkına rağmen onunla evlenememesi üz-
erine bu türkü meydana gelmiş.

Akşam oldi cün kavuşti sevdigim nerde
Agla cünül agla da durma bitanem nerde
Dayanılmaz sabrolonmaz takatın bitti 
Agla cünül agla da durma bitanem nerde

Bülbül cibi dalımdan uçti nereye kondi
Beni ateşlere saldı peruşan etti
Bir yar sevdımda alamadım yazıklar oldi
Agla cünlüm agla da durma bitanem nerde 

“Akşam oldi cün kavuşti”
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 Bu türkünün hikayesi, Osmanlı İmparatorluğunun Sırbistan’dan çekilmesiyle birlikte, Niş, Lesko-
vac ve Pirot’tan Prizren’e gelen muhacirlerden derlenmiştir. Sırbistan’dan Prizren’e gelen Türkler, burada 
aynı mahalleye yerleşerek Muhavir mahallesini oluşturmuşlardır. Muhacir mahallesinde yaşayanların 
hemen hemen hepsinin birbiriyle akrabalıkları vardır. 
 Bu türküyü derlediğim Hüsnü Fatiyan o dönem altmışlı yaşlarında idi. Hüsnü Fatiyan, göçmen 
ninesinden öğrendiği bu türküyü ve hikayesine bize şu şekilde anlattı:
 Ninesi henüz çocuk yaşlarında iken, Sırpların zulmünden kaçmışlar. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde cuma günü yola çıkmak uygun değilmiş. Fakat muhacirlik yıllarında o kadar zor durumda 
kalmışlar ki bu muhacir kafilesi cuma günü yola çıkmış ve bu acı dolu hikâye bu türkünün yakılmasına 
sebep olmuş. 

“Cuma Cüni Ciktım Yola”

Karamın kebzesi paslidir pasli
Alti aydan beri yüregim yasli
Neme aglayayim ne da cüleyim
Cürmedıgım yollar yol oldi bana
Tanmadıgım dostlar dost oldi bana

Cuma cüni çiktım yola çiktım yola
Çimse çikmadi ugurlamaya
Neme aglayayım ne da cüleyım
Cürmedıgım yollar yol oldi bana 
Tanmadıgım dostlar dost oldi bana

Sereme bindım da serem sallandi
Çafir düşman evrimde yolladi
Neme aglayayım ne da cüleyım
Cürmedıgım yollar yol oldi bana
Tanmadıgım dostlar dost oldi bana.
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 Bu türkü Vıçıtırn, Priştine hatta Yanova türküsü olarak bilinmektedir. Aslında türkünün adı 
“Demir ogli” değil “Demirci ogli” olmalıdır, fakat kısaltılmış bir şekilde “demir ogli” kullanılmıştır. 
 Bu türkünün hikayesi şu şekildedir: O zamanda bir Roman ailesi demircilikle uğraşıyormuş. 
Demirci her akşam işten dönüp evine geldiğinde sofra kurup kardeşiyle cümbüş yaparlarmış. Demir-
cinin üç kızı varmış. Üç kızı da birbirinden güzelmiş. Üç kızı da hem şarkı söyler hem de çalgı çalarmış. 
Büyük kızı keman çalıyormuş, ortanca kızı klarnet çalıyormuş, küçük kızı ise darbuka çalıyormuş.  Halk 
bu evdeki müzik sesini duyunca, evde çümbüşün başladığını anlarmış. İşte bu nedenle bu türkü mey-
dana gelmiştir.
 Ben bu türküyü rahmetli Faruk Sugur’dan Vıçıtırn’da derledim. Kendisi bu türküyü çok güzel 
söylerdi. Ama türkü aynı zamanda Priştine’de de söylenmektedir. 

Demir oglononkızlari hepside cilveli
Ah cilvesiyle can veriyor, sonra dünüp kaçıyor
Ah... Birinci çemaneci, içinci gırnetaci, üçünci darabukaci
Ah üçünüzden biri benım olsa başka bişey istemem
                                                     2
Demir oglonon evinde her cece cümbüş var
Üçü şarki süler, üçi çeman çalar, üçida oynar,
Ah... Birinci çemaneci, içinci gırnetaci, üçünci darabukaci
Ah üçünüzden biri benım olsa başka bişey istemem

“Demir Oglonon Kızlari”
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 Osmanlı İmparatorluğu Prizren’den çekildikten sonra, bu topraklara üç yıl boyunca Sırplar 
hakim olmuş. Sırpların kaldığı üç yıl süresince bu topraklarda düğün yapılmamış. O yıllarda evlenenler 
hep karanlıkta, müziksiz ve eğlencesiz evlendirilmişler. Sırpların gidişinin ardından bölgeye Bulgarlar 
gelmiş. Bulgar dönemi daha da ağır bir dönemmiş.  Bu dönem o kadar kıtlık, yoksulluk olmuş ki insanlar 
ağaç köklerini bile kaynatıp yemeye başlamışlar. Hatta bir çuval mısır için Prizren’de insanlar kızlarını 
köylere gelin vermek mecburiyetinde kalmışlar. 
 İşte böyle bir durumda iken Prizren’de bir olay meydana gelmiş. Bayraklı semtinde bir çocuk 
çeşme başında oynuyormuş. O sırada oradan üç Bulgar askeri geçmiş. Çocuk askerlerden birini ıslatmış, 
asker de çocuğu tokatlamış. Çocuk ağlayarak evine gitmiş, babası çocuğun ağlama sebebini öğrenince 
dışarı çıkıp askerle kavga etmeye başlamış. Bulgarlar çocuğun babası Hasan adlı adamı süngülemişler. 
Yakışıklı, genç Hasan annesinin tek oğluymuş. Kuvvetliymiş fakat, Bulgarlar Hasan’ı öldürmüşler. Kısa 
sürede bu olay Prizren’de duyulmuş. Bulgarın zulmü bu kadar ağırmış. Hasan’ın ölümünün ardından 
annesi evini satmış, gelini ve iki torununu yanına alarak önce Arnavutluk’a, oradan Türkiye’ye taşınmış. 
Bu türkü, Hasan’ın annesinin yaktığı bir ağıttır. 
 Zamanında çok bilinen bu ağıt bir dönem unutulmuş. Ben bu ağıtı Seher (Kasım) Pirana adında 
yaşlı bir kadından derledim. 

Hasani sorarsen otoz yaşında
Süngilen vurdi Bulgar çeşme başında,
Anasi aglaymış yani başında
Oyan Hasan oyan yavrım bak neler oldi
O cüzel Prizren’ımız tiçene doldi

Likadan cüsterır Prizren kalasi
Dibınde çikaymiş suyun alasi
Karalara bürünmiş Hasanın anasi
Oyan Hasan oyan bak neler oldi
Osmanlı kışlalari çufarlen doldi

Bajdarana sügüdünde teslim bayragi
Buraya basmiştir çufar ayagi
Vatani satanlar hiç dilidi bayagi
Oyan Hasan oyan yavrum bak neler oldi
Osmanli saraylari çufarlen doldi

“Hasan”
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 Bu bir Priştine türküsüdür. Bu türkü Priştine’de geçen bir olay üzerine yakılmıştır. Eski zaman-
larda Priştine’de bir kaçakçı varmış. O dönemde tütün satmak yasakmış. Bu nedenle bu adam tütün 
kaçakçılığı yapıyormuş. Birgün adamın kaçakçılık için geçtiği yolda geceleyin birini öldürmüşler. Jandar-
malar bu kaçakçıyı adamı öldürdüğü gerekçesiyle yakalayıp hapse atmışlar. Mahkeme sonucunda da 
suçlu olarak kabul edilen adam, uzun süre hapse mahkûm edilmiş. Bu olaydan sonra bu türkü meydana 
gelmiş:

Kapetanın emri tuttilar beni
Zincirli koguşa attilar beni
Oy anam anam siz hoşçakalın
Yanarım vallahi çürüdi her yanım

Kaçamadım anam ne oldi bana
Başkasının suçi kaldi bana
Oy anam anam siz hoşçakalın
Yanarım vallahi çürüdi her yanım

Bu demir parmaklar kalındır kalın
Gardiyanların hepsi zalimdır zalim
Oy anam anam siz hoşçakalın
Yanarım vallahi çürüdi her yanım

“Kapetanın Emri”
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 Bu Prizren türküsü, Çanakkale’de şehit olan bir gencin hanımı tarafından ninni olarak bebeğine 
söylenmiştir. Şehit olan genç annesinin tek oğludur. Evlendikten birkaç ay sonra Osmanlı Devleti’ne 
asker olur ve Çanakkale Savaşı’na katılır. Orada nice yiğitler gibi cesurca savaşıp şehadete erer. Fakat bu 
gencin hanımı hamiledir ve bir süre sonra bebeğini kucağına alır. Çocuğunu göremeden şehit olan bu 
gencin hanımı, yeni doğan bebeğini beşiğinde sallarken yürekleri acıtan bu ninniyi yakar:

Aman aman uyu yavrum
Uyuyacak cünler var
Bu cünleri andIracak cünler var
Şehit baban üzerinde cüller var
Sen aglama ben aglarım ninni
Bu bi vatan sevgisidır ninni

Aman aman uyu yavrum anan sallar beşigi
Baban olmiş Çanakkale şehidi
Şehitlere sorgu sual sorolmaz
Çabuk büyü vatan kurtar ninni
Sen aglama ben aglarım ninni

Aman aman cene şimşek çakıyor
Şehit baban celmiş bize bakıyor
Yarasında kızıl kanlar akıyor
Sen aglama ben aglarım ninni
Bucün vatan sevgisidır ninni

“Ninni”

Aman aman uyu yavrum
Nice mezarsız yatan
Şehitler var odur seni aglatan
Dayanamaz çirlenmege bu vatan
Çabuk büyü vatan kurtar ninni
Sen aglama ben aglarım ninni

Aman aman uyu yavrum cündencüne büyürsün
Baban şehit sen yerine ceçersin
Düşmanlardan intikaminialirsin
Çabuk büyü vatan kurtar ninni
Sen aglama ben aglarim ninni
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 Prizren’in Maraş semtinde bir oduncu yaşıyormuş. Oduncu hayvanlarla dağdan odun taşır, 
odunları evine getirir, evde onları kesip yarar ve satarmış. Komşuları bu oduncuyu iyi tanırmış. Sakin bir 
kimse olan oduncu, genellikle evinde odun kesermiş. Tüm komşular bu sese alışkınmış. 
 Günlerden bir gün oduncu yine dağa odun kesmeye gitmiş. Hava çok soğukmuş. Hayvanlarından 
birinin semeri bozulmuş. Semeri yapmak için çok uzun süre uğraşmış. O semerle uğraşırken akşam 
olmuş. Bir anda ormanda bir fırtına çıkmış. Adam bu fırtınadan kurtulamamış ve donarak ölmüş. Odun-
cudan haber alamayan akrabaları onu merak etmişler. İki gün sonra onu aramak için dağa gitmişler. 
Sonunda oduncunun na’şını alıp evine getirmişler. Cenazenin başında çoluk çocuk ağlaşırken, oduncu-
nun bir komşusu bu türküyü yakmış:

Celir kulagıma ah bir garip ses aman
Şar dagi eteklerindeçi
Ah bindım baktım çardagım ah
O parmakli pencerelerımden 
Ah duydum duymaz olaydım
Ah bu sesten uzak kalaydım
Ah odonci odonci derdım çoktor odonci
Benim derdımden betermiş ama
Senın derdın be odonci
                                                                 2
Ah evımız kaldırım dibinde aman
Çikti uyukum sabahın evellınde
Baktım o garip ses celırcelmez duydum 
Odonci üzlemiş dagda mi donmiş
Yoksa ecel mi bilmem
Ah duydum duymaz olaydım
Ah bu sesten uzak kalaydım
Ah odonci odonci derdım çoktor odonci
Benim derdımden betermiş senın derdın be odonci

“Odonci”
         Kaynak kişi: Melek Tamnik

                                                                   3
Binerım bayıra aman o sesi duymak içın
Bakarım sagıma soloma dayanmak içın
Dayanılmaz bi ses bıraktın be odonci
Aglar üksüzler aglar be odonci

O sese dayandim bu sese dayanamam be odonci
Ah odonciodonci derdim çoktorodonci
Benim derdimden beterimişaman 
Senin derdin odonci
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 Prizren’de Neco Topci adında bir biçakçı varmış. Ramazan ayında iftar için kaledeki topu o 
patlatırmış. Bıçakçının çalıştığı yere yakın Safuş adında bir kız yaşıyormuş. Bıçakçı bu kıza âşık olmuş. 
Safuş zengin bir ailenin kızıymış. Ailenin iki kızı daha varmış ama aralarında en güzeli Safuş’muş. Bu 
kızın babası Veli Brakte yani Veli Ağa olarak biliniyormuş. Neco kızı çok sevmesine rağmen, bir türlü 
onunla görüşemiyormuş. O yıl Ramazan ayında Neco her kaleye çıktığında Safuş’un evini gözlüyormuş. 
Ev baya uzakmış ama Neco yine de Safuş’u görmeyi umut ediyormuş. Neco aşk yüzünden çektiği acıyı 
hiç kimseye söyleyememiş ve bir gün aşkından yanıp tutuşmuş. İşte bu olay üzerine aşağıdaki türkü 
yakılmış:

Kalla kallaya karşi kallanın dibi çarşi
Veli Bratkenın kapısi bre Safuşum kasapanaya karşi
Cüşede yeşıl yastık agır kapiya bastık
Satantıryon çitiyanlari bre Safuşum cümüş çiviye astık
Uzun uzun hayatlar otormiş yorgan kaplar
Büyügi yorgan kaplar bre Safuşum küçügi canlar yakar
Çüşede yeşil minder yüzün, bana dün der
Yüzüni dün demesen bre Safuşum ayda bi selam cünder

“Safuşum”
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 Henüz bir aylık evli olan bir genç Osmanlı Devleti’nde askere alınır. Yeni evli hanımı arkasında 
gözü yaşlı onu bekler. Her ikisine de ayrılık zor gelse de sonuçta kutsal bir görev için vatanî görevini 
yapmak için ayrı kalırlar. Aradan birkaç ay geçtikten sonra gencin şehit olduğu haberi gelir. Yeni gelin 
olan hanımını, dul kalınca, şehit olan gencin kardeşiyle evlendirirler. Fakat kardeşi o kadar gençtir ki 
yengesine bir türlü yanaşmaz. Aradan aylar geçer, yıllar geçer. Tam üç yıl sonra şehit olduğu haberi 
gelen genç, sağ salim evine döner. Meğer bu genç düşmana esir düşmüştür. Sonunda esareti bitmiş ve 
o da evine dönmüştür. Fakat karısının kardeşi ile evlendirildiğini görünce büyük bir üzüntü duymuş ve 
memleketinden ayrılarak İstanbul’a gitmiş. 
 Kardeşi, ağabeyinin kendisi yüzünden memleketini terk ettiğini düşünmüş ve üzüntüsünden 
verem olmuş. Sonunda ölmüş. Kadın dul kalmış. 
 İstanbul’a giden genç orada çok zengin olmuş. Kardeşinin ölüp karısının dul kaldığını öğrenince 
hemen memleketine dönmüş ve karısı ile yeniden evlenmiş. Bu trajik olay için bu türkü yakılmış:

Ben cül idım bülbül kırdi dalımi
Yok mi çimse arz edeym halımi
Ben sagiçen çimler sarar yarami
Yandi daglar yandi daglar
Yandi da daglar ko yansın
Ben yanmişım gayri dostlar yanmasin

Ben cül idim soldordilar cülümi
Ascer oldom yanlız kaldım piyade
Aman bile sermez benden ziyade
Yandi daglar yandi daglar
Yandi da daglar ko yansin
Ben yanmişım gayri dostlar yanmasın

“Yandi Daglar”
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 Bu türkü bir aşk türküsü olmakla birlikte cinayetle biten bir türküdür. Magbule çok güzel bir 
kızmış, o komşusu olan İsa adında bir genci seviyormuş . Bu genç kız ve oğlan birbirlerini seviyorlarmış 
fakat o zamanlarda komşu kızına yan gözle bakmak bile pek hoş karşılanmıyormuş. Mahallenin gen-
çleri, mahallenin namusunu korumayı borç biliyorlarmış. Bahtiyar adında bir adama (eski bir jandar-
ma) bu aşk olayı kulağına gelmiş ve İsa’yı uyarmış, ama İsa onu dinlememiş. Hıdrelezden önce- 5 
Mayista (Karabaş efendi) Prizren’de gençler geleneksel bir şekilde gezmeye çıkarlar. Geleneğe göre 
orada erkekler kızları,  kızlar da erkekleri uzaktan görür ve birbirlerini beğenirlermiş. İsa ile Makbule 
de Karabaş’a çıkmış ve Bahtiyar adında eski jandarma bunları gorür görmez şüphelenir ve peşlerinden 
düşer, gençleri yakalar, kızı bir tarfa, oğlanı da bir başka tarafa itmiş. Böylece aralarında kavga başlamiş 
ve sonuçta Bahtiyar kamasını çıkarıp ikisini de öldürmüş. Bu olaydan sonra bu türkü meydana gelmiş .

Ecel çatti diye cana yaklaşti 
Bu ecele çare bulamam gayri 
Citıgım yerlere cidemem gayri 
Eşımi dostomi cüremem gayri
                        
Cütürdilar Magbule’mi agladim yere 
Yokmidır yollari celsinda cene 
Magbule’mi deştilar çok kanlar akti 
Mezarında bre kardaş zambaklar açti 
                          
Nasıl kıydın Bahtiyar sen içi cence 
Ah duvara vura vura serdın da yere 
Ürtün da yüzümi anam seçmesın
Akan kanlarımi anam cürmesın 
                            
Magbule’yi cütürdilar karanlık yere 
Yoktor penceresi cürsün İsa’yi 
Çivide mantom asıli kaldi
Cüzlerim İsa’ya hep açık kaldi

“Magbule”
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 Agim Fişar arkadaşımız küçük yaştan Türk müziğiyle uğraşmaya başlayan 
bir sanatçımızdır. Doğru Yol Derneği’nde başlayan çalışmaları hala devam 
etmektedir. Türk müziğini yıllarca düğünlerde, konserlerde, festivallerde, turnelerde, yurtta ve yurt 
dışında tanıttı ve sevdirdi. Doğru Yolda gençlere Türk müziğini aşıladı, yardımcı oldu, konserler düzen-
ledi. Derlediği türkülerin birçoğu TRT THM Repertuarına alındı ve Türkiye’deki sanatçılar tarafından da 
seslendirilmektedir. 
 Uzun yıllar Kosova Türk müziğinde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı, Balkan Türk Müziği 
Derneğimiz tarafında Udi Rasim Salih ödülünede laik görülmüştür. Elli yıl Türk müziğine yaptığı başarılı 
çalışmalarını kutlar, ileridede Türk müziğimize büyük katkılar sunacağından eminim. 
Sağlıklı, mutlu, müzikli, başarılı nice yıllar dilerim. 

Aluş NUŞ

Balkan Türk Müziği Derneği Başkanı
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 Türk kültürümüz, örf ve adetlerimiz, türkülerimiz, ilahîlerimiz, folkloru-
muzun teslim-i-esir aldığı bir Agim Fişar.
Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği esiri olan hayatının 50 senesini bu yolda 
aralıksız harcayan olsa olsa ancak hiç şüphesiz ki Agim Fişar’dır.
 1967 senesinde askerlik görevimden döndüğümde o zaman dernek görevlisi Merhum Ziya 
Ağabeyimiz banasesi gür, kulağı mükemmel, usulü düzgün yeni bir genç solistin derneğimize geldiğini 
anlattı. Biraz sonra derneğe Agim geldi kendisini daha önce hiç tanımamıştım, bu vesileyle ilk tanışmamız 
oldu ve o gün bugündür arkadaşlığımız devam etmektedir. Ben solistlik yanı sıra kanun sazına gön-
lümü kaptırmıştım Ziya ağabeyimizin cümbüşüne ben de kanunum,Agimde darbuka ile katıldı. Önce-
likle onun bildiği parçaları okuyupona sazımızla eşlik etmeye başladık. Fiziki yapısının aksine Agim’in 
sesi çok güçlüydü, bu nedenle derneğimizde onun gibi Bariton ses eksikliğini gidereceği için sevindim.
Bu vesileyle derneğimiz aynı zamanda hem solist hemde darbukacı ( RiTIMCI )  yeni bir üye kazandı, 
hem de ne kazandı.Seneler akıp giderken Agim yavaş yavaş kendini gösterirken derneğimizde her 
yapılan müzik türlerinde sesiyle ara sıra darbukasıyla daha geçlerde kanunuyla konserlere katılmaya 
başladı. Türkü repertuarı zengin olan Agim çevresine türkü sevdalılarını topladı. Halk müziği sevdalıları 
için derneğimizde “Yeşil Turnalar” Türk halk müziği kolu kuruldu. İlk olarak dernek üyelerimizin kendi 
girişimleriyle Türkiye’den bağlama temin edilip yeni konserler tertip etmeye başladık. Agim kısa bir süre 
içinde Yeşil Turnalar kolun en önemli sanatçılardan biri oldu ve yıllarca o kolu başarıyla yönetti. Agim’in 
Türk halk müziğindeki başarılı hizmetlerini göze alarakderneğimizin son yıllık meclis toplantısında, 
benim teklifimle Yeşil Turnalar Türk halk müziği kolununAgim Fişar ismiyle değiştirilmesi teklifinde bu-
lundum ve oy birliğiyle kabul edilip hak yerini buldu. 
 Agim’isadece Türk halk müziğinde türkü icrasıyla sınırlandırmamak lazım. Agim Fişar, “da-
vudi” sesiyle Türk Sanat Müziğinde, Türk Hafif müziğinde, daha sonraları ise Türk Tasavvuf müziğinde 
önemli bir solistimiz ve kanun sanatçımız olarak bazı dönem kol başkanımız olarak kayıtlara geçmiştir. 
Türk Halk müziği, Türk Sanat müziği ve Tasavvuf Müziği Kol Başkanlığını yaptığım dönemlerde her za-
man ve hiç ödün vermeden bana yardımlarını sunan bir sanatçı arkadaşım olmuştur. Bu vesile ile ona 
müteşekkirim. 
 Bir kol başkanın konser programı yaparken; solistler sıralaması yaparken ne kadar zorlandığını 
en iyi kol başkanları bilirler. Bazı sesine güvenmeyen arkadaşlar kendilerinin sıralamadaki yerini her 
zaman sorunyaparlar. Genellikle de ilk sırada çıkmak istemezler. Agim ilk çıkmayı kendi teklif ederek 
bizi her zaman bu dertten kurtarmıştır. Agim kaprisi olmayan, eser seçmeyen güçlü sesli gerçek bir 
sanatçıdır. Bazen günlerce prova yaptığı bir eseri, genç solistlere cömertçe verir. Bazense solist sayısının 
fazla olması durumunda kendisi okuduğu eser sayısını azaltır ya da gençlere sıra vermek için hiç 
okumaz. Agim budur işte.
 Hayatının 2/3 ünü Doğru Yol Derneğimize, Türk Müziğine, unutulmaya uğrayan yerli türküler-

imize, folklorumuza, örf ve adetlerimize adayan sanatçı arkadaşım AGİM sanatının 50. Yılını kutlarım.
Hayatının kalan bölümünün bereketli, sağlıklı, huzurlu ve başarılıolmasını Allah’tan niyaz ederim.                                                                                                

Nisan 2018 Prizren

Hacı Başkim ÇABRAT
Besteci, Derlemeci, Ses ve Saz Sanatçısı Kanuni                                                                                                                        
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 Yaşam acımasız her şeyi yok ediyor. Hızla gelişen hayat  belası halkımızın kültürel ve gelenek-
sel değerlerini bırak yeni yaratmak için alan yaratmıyor, var olanın kaybetmek korkusunu yaşıyoruz. 
Halkbilimi uzmanlarımızın katkılarıyla bir şeyler kurtarmaya başarmış olmamıza rağmen, maalesef 
istenilen seviyeye varamadık... Özellikle Balkanlarda Türk Halk değerlerinin derlenmesi konusunda 
büyük bir boşluk bulunmaktadır. Zaman zaman daha çok eskilerde, değerli hocamız merhum Tahir 
Alangu buralara gelip, büyük işler yaptıydılar. Makedonya Yörük köylerimizi gezip Halkbilimi alanında 
soylu çalışmalar yaptılar. Ve SESLER dergisinde yayınladılar. Sonra ne oldu. Kocaman bir duraksama. Bu 
alanda büyük bir boşluk hala buram buram halkbilimcilerimizi bekliyor...
 Ve sözü, Agim FİŞAR a getirmek istiyorum.-  Umutlanmak ve umut insanı en son terk eder 
derken karşımıza sabırlı, titiz ve cesaretli bir derleyici çıkıyor. O halk türkülerimizi derliyor. Kaynağında 
araştırmalar yapıyor. Notaya alıyor ve derlediği türkünün hikayesini de yazıyor. Bu büyük bir uğraş. Ve 
yıllarca bunun peşini bırakmayan cesaretli bir kardeşimiz Agim FİŞAR. Kendisiyle bol bol paylaştığımız 
sohbetlerde zorluk çektiği tek neden halkımızın çekingenliği, yani sesini arşive almak konusunda 
yardımcı olmamaları. Ama yine de kendisinin arşivinde bol bol malzeme olduğunu ben bizzat biliyo-
rum. Bu Balkan Halk Türkülerimiz için büyük bir hazine, büyük bir zenginliktir.
 Fişar, araştırmaları sırasında bir öncüllük daha sağlamış durumdadır, o da kendisi ses sanatçısı olmasıdır. 
Derlenen türküyü usulüyle, makamıyla kaynak kişiden alırken, türkünün müzik yapısının doğruluğunu,  
metinde Prizren ağız özelliklerinin orijinalliği gibi araştırıp doğruyu bulmasında paylaşması bir halkbil-
imcinin ta kendisi bul olsa gerek. 
 Halkla kaynaşmak, halkın içinde bulunmak, halkın sevileni olmak bu  tür araştırmalar için olma-
sa olmazdır. Agim FİŞAR da tüm bunlar mevcut. Bundandır onlarca türkü derledi , o türkülerimizi önce 
Kosova’da sonra Türkiye’de tanıttı. Halktan aldı, halka verdi. Bu gün derlediği türkülerimiz Türkiye’de TRT 
programlarında olduğu gibi,  konserlerde de dile gelmekte, değer kazanmakta, sevilip sayılmaktadır.
 50 yıl dilek olay. Hem ses sanatçısı olmak, hem kolları sıvayıp derleme konusuna katlanmak. Ve 
de her iki alanda başarılı olmak. Takdire şayan. Kendisini kutlar başarıların devamı gelsin ustam diyo-
rum.

Dr. Ethem BAYMAK
Sanatçı - Yazar

Balkanlarda Halk Ağzından Türkü Derleyen 

Araştırmacımız Agim Fişar ve Sanatta  50  Yılı...

çç
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 En evvela komşum, derneğimizin ses sanatçısı, saz sanatçısı, Prizren 
türkülerinin derleyicisi daha doğrusu Doğru Yol’un güler yüzlü ağabeyi.
Babacan, mütevazi kişiliğiyle, dik duruşuyla beni her zaman hayran bırakan 
adam.  Derlemiş olduğu Prizren türküleriyle bazen haksızlığa uğrasa da hoşgörülü olmuş hatta bizleri 
de olmaya davet etmiştir.
 Doğru Yolda her zaman genç kardeşlerimize destek olmuş, üyeleri her daim etrafında toplamış, 
yani kovandaki ana arı gibi çalışmıştır.
Çok iyi hatırlıyorum PrizrenTürküleri 2 ve 3 cd sinin çalışmalarına başlama kararı almıştık. Bir anda Agim 
Ağabey bu türküleri yalnız başına değil detüm dernek sanatçılarının söylemesini teklif etti. Oysa ki bu 
albümlerdeki türküleri kendi başına da okuyabilirdi. Yapmadı. Bu da bir sanatçı için bencil olmamanın 
göstergesidir.
 Bıkmadan usanmadan kapı kapı dolaşıp eski Prizren türkülerini gün yüzüne çıkarıp, Balkan 
halklarına armağan etmiştir.
Yakında yeni çıkacak olan albümdeki türkülerin de derleyicisidir.
Agimağabeyi nekadar anlatsak azdır.
 İyi ki varsın. Senden çok şey öğrendik. Daha nice sağlıklı ve sanatlı yıllar dileğiyle, güzel insan.

Fikret REFEYA
Müzisyen
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 Değerli ağabeyim Agim Fişar ile 2008 yılının haziran ayında doktora 
tez konumu belirlemek amacıyla gittiğim Prizren’de kesişti yollarımız. Sahaya 
yeni çıkmış genç bir araştırmacı için karşılaşılabilecek en iyi şey, kendisini ailes-
inden biri gibi sahiplenen bir yakınının olması ve bu yol boyunca ona eşlik etmesidir. Benim en büyük 
şansım da öncelikle Doğru Yol Kültür Sanat Merkezi’nin kapılarını çalmamla edindiğim dostlarım ve 
onların arasında beni bir kardeşi, bir kızı gibi kabul eden Agim Ağabeyim oldu. Üstelik Agim Ağabeyim 
tüm saha çalışmam sırasında bana destek olurken, aynı zamanda Kosova Türklerinin halk edebiyatı 
hakkında yapmış olduğum derleme çalışmaları sırasında hafızasındaki yüzlerce anonim ürün ile baş 
kaynak kişim oldu. 
 Çocukluğundan beri halk edebiyatı ürünlerine ilgisi olan Agim Ağabey, profesyonel bir türkü 
icracısıdır. Ayrıca türküler başta olmak üzere, maniler, fıkralar, ninniler, tekerlemeler ve masallar gibi pek 
çok türden eseri hafızasında tutmakta ve icra etmektedir. Agim Ağabey’i diğer kaynak kişilerden ayıran 
en önemli özellik, çok sayıda halk edebiyatı ürününü bilmesinin yanında, bunları yeniden düzenlemesi 
ve icrası ile atalarımızdan bizlere kalmış bu değerleri yaşatmasıdır. 
 Gençlik yıllarından beri halk müziğine ilgili olan Agim Fişar, türküleri sadece icra etmemiş, 
yapmış olduğu derleme çalışmaları ile kaybolmakta olan pek çok türküyü tespit etmiştir. Derlemelerin-
den yola çıkarak bu eserleri gerek beste gerekse güfte olarak düzenleyen Fişar, Doğru Yol Kültür Sanat 
Merkezi’nin çatısı altında yediden yetmişe sanatseverlerle buluşturmaktadır. Bu açıdan Fişar’ın yapmış 
olduğu çalışmalara bu eserleri gelecek kuşaklara aktarması bakımından eğiticilik vasfını da eklemek 
gerekmektedir. Bu durum biz araştırmacıların çoğunlukla eksik kaldığımız bir husustur. 
 Halk bilgisi ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi boyutunda biz araştırmacılar, bağlamdan 
koparmış olduğumuz eserleri tespit ve analiz ederken, Agim Ağabey gibi sanatçılar, derlenen eserleri 
günümüze uyarlamak ve onların yaşamasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır. Halk bilimi 
çalışmalarının üçüncü boyutu olarak adlandırılan bu çalışmalar kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak, 
sürdürülmesi açısından oldukça mühimdir. Bu nedenle Agim Fişar gibi icracıların önemi çok daha iyi 
anlaşılmalıdır. Kosova Türklerinin kültürlerini canlı tutmaları ve gelecek kuşaklara aktarmaları için Agim 
Fişar gibi sanatçılara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 Bu kitap vesilesi ile dile getirme fırsatı bulduğum bu sözleri kendisine bir övgü değil, kadir 
kıymet bilme olarak algılamasını diler, Kosova’daki Türk kültürüne vermiş olduğu hizmetten dolayı 
teşekkürü bir borç bilirim. Nice elli yıllara, Değerli Ağabeyim!

06.03.2018
Tallinn/ESTONYA

Dr. Gonca KUZAY DEMİR



66

 Sayın Agim FİŞAR,  
Kosova Prizren’de Türkülerle nefes alan ve bu kültürü yaşatmak uğruna 50 
yıldır uğraş veren, çok değerli bir müzik insanıdır.
O geçmişte ustalarından almış olduğu mirası, gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktaran bir duay-
endir. 
 Agim FİŞAR müzik hayatının büyük bir bölümünü Prizren’deki Doğru Yol Türk Kültür Sanat 
Derneği’nin çatısı altında geçirmiş ve disiplinli çalışkanlığı ile genç kuşaklara rol model olmuş 
bir arkadaşımızdır. Dernekte başkanlık dahil, koro yöneticiliği, saz ve ses sanatçısı olarak önemli 
hizmetlerde bulunmuştur. 
 Onun bu alanda en önemli icraatı, derlemeci olarak Türk musiki kültürüne yapmış olduğu 
katkılardır. O köy köy gezerek, yaşlı kaynak kişilerden toplamış olduğu türküleri ve öykülerini derleyip 
düzenleyerek, gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük etmiştir.   
 Zor şartlar altında yapmış olduğu bu derlemeleriyle, tarihimize ışık tuttuğu için, şahsına kendi 
adımıza çok teşekkür eder, kendisinden bu güzel çalışmalarının devamını dileriz.
Bu türkülerden bazıları TRT Repertuarına da girerek geniş halk kitlelerine ulaşma olanağı bulmuştur. 
Bu arada çok sayıda yurt içi ve yurt dışı festivallere katılmış, konserler vermiştir.
Türkiye’de birçok radyo ve televizyon programlarına katılmış, Prizren ağız ve tavrıyla okuduğu türkül-
erle beğeni ve sempati kazanmıştır. 
 Başarılı sanatçımız sanat hayatında çok sayıda ödüller almıştır. En önemlilerinden birisi ise, 
Kosova  Türk Sanatçılar Derneği’nin vermiş olduğu, yılın sanatçısı ödülüdür. 
 Bizce ona verilen en büyük ödül ise Türk halkının gönlündeki ödüldür. Agim FİŞAR, adı musiki 
tarihimize altın harflerle yazılacak önemli bir Türk sanatçıdır. Ona her Türk insanının, vatanına ve 
bayrağına ve kültürüne bağlılığından dolayı bir teşekkür borcu vardır. 
 Sanat yaşamının 50. yılını, bir kitapla taçlandırması, bizleri son derece mutlu etmiştir.  Değerli 
sanatçımıza sevdikleriyle birlikte türkülerimiz kadar güzel ve uzun bir ömür diliyoruz ve iyi ki varsın 
Agim FİŞAR diyoruz.

Havva KARAKAŞ
Hasan KARAKAŞ

İZMİR/2018

Havva KARAKAŞ - Hasan KARAKAŞ
TRT THM Müziği Ses Sanatçısı/TRT THM Saz Sanatçısı, Koro Şefi
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 Agim Fişar ile tanışmamız  Ankara’da 1996 yılında Mehmet Özbek 
rehberliğinde “Prizren Türküleri” albümünün kayıtları sırasında  olmuştu.  
 Türk Dünyası müziklerini arştırdığım  o yıllarda Prizren’e ait yeni türküler bulmanın heyecanını 
yaşamıştım. 
 Kosovalı Türklerin Türkiye sevgisi ve özlemi sebebiyle çoğunlukla Türkiye’ye ait türkü ve 
şarkıları söyledikleri yıllarda Agim Fişar,  kendi bölgesine ait kültürü yaşatmak ve korumak adına 
Rumeli türkülerini söylemiş, bir çok türküyü unutulmaktan kurtarmıştır. 
 1978 yılında Mehmet Özbek’le tanışması, Türkülerinin Türkiye’de de duyulmasının yolunu 
açmıştır. Kendisinden derlenen Türküler Anadolu’da çok sevilmiş ve bir çok sanatçı tarafından icra 
edilmiştir.
 1951 yılında beri faaliyet gösteren Doğruyol derneği çatısı altında çok değerli müzik 
çalışmaları yapan Agim Fişar, yılmadan yorulmadan Türk’ün sesini Dünyaya duyurmaktadır.
 2008 yılında TRT int kanalında yaptığım “Gönül Bağı” programına davetimizi kırmayıp, 
Doğruyol Derneği başkanı Tahir Luma ve müzik ekibi ile birlikte katılarak Prizren Türküler-
inin en seçkin örneklerini Türk Dünyası müziği sevenlerle buluşturmuştur. 2015 yılında TRT 
avaz’da gerçekleştirdiğimiz “Türk Toyu” programında yine yepyeni Rumeli Türküleri ile bizleri 
heyecanlandırmıştır.
 İcracılığının yanında araştırmacı yönü ile de dikkat çeken sanatçı, 2013 yılında Türk Ocakları 
tarafından gerçekleştirilen “Türk Dünyası Müzik Sempozyumu”na değerli bir bildiri ile katkıda 
bulunmuştur. 
 Türk Dünyasının zengin müzik kültürüne katkılarının devam edeceğinden emin olduğum usta 
sanatçı Agim Fişar’ın 50. Sanat yılını tebrik ederim

İRFAN GÜRDAL
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni

İRFAN GÜRDAL
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni

Kosova’da gür bir Türk sesi
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 Her şey 1977 yılında başladı. Çok şanslı olduğum bir yıldı o yıl. TRT 
İstanbul Radyosu’nda Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürüydüm. Festival’e 
katılmak üzere gittiğimiz Ohrid’de genç, dinamik bir televizyon yapımcısıyla karşılaştık. Bize yürekten 
davranışını unutamam. Bu genç ve yakışıklı prodüktör Piriştina Televizyonu’ndan Zeynel Beksaç idi. 
Hemen kurulan sevgi bağı, aynı yıl bizi İstanbul Radyosu’nda buluşturdu. Yanında yine genç biri vardı 
ve bana tanıştırırken: “Hani Ohrid’de prizren türküleri derlemek istemiştin ya, o kısa zaman içinde bir 
şey yapamamıştık. Şimdi yanımdaki bu genç, çok sayıda Prizren türküleri bilen ve bunları çok güzel 
söyleyen değerli bir sanatçımızdır.” deyince durmak olur mu?  Hemen stüdyolarımızı açtık. Pırıl pırıl ve 
gür birses; diliyle, üslubuyla, içten okuyuşuyla tam bir Rumeli sanatçısıydı. İlk etapta hemen notalarını 
yazıp “Ramizem”, “Kalk Gelin Hanım”, “Kalk Gidelim O Viran Bostana” türkülerinin ses kaydını aldık. Eşlik 
eden İstanbul Radyosu saz sanatçıları da hayran kaldılar bu ses ve üsluba. Odama geçip yaptığımız 
kaydı dinlediğimizde: “Agim, senin soyadın Fişar ama, Türkiye’de bunun anlamını bilen olmaz. Madem 
sesin bu kadar gür, o zaman Türkiye’de soyadın Gürses olsun.” Ve Agim Gürses’ten alınan türküler yü-
zlerce sanatçı tarafından seslendirildi Türkiye’de. Herkes onu Agim Gürses olarak tanıdı.
 Sonraki yıllar festivallerde karşılaştık. Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan ve müzik 
yönetmenliğini yaptığım “Prizren Türküleri” albümündeki  Prizrenli değerli sanatçılar arasında da Agim 
Fişar vardı.
 Güzel sesi ve tavrıyla yurt içinde ve dışında çok sayıda konserler veren Agim Gürses’in müzik 
alanında araştırma ve  derleme çalışmaları da vardır. Bu çabayla Anadolu türkülerini Kosova’ya, Kosova 
türkülerini Anadolu’ya taşıyarak yaptığı hizmet her türlü taktirin üstündedir.
 Prizren türküleri aracılığıyla, Rumeli ile Anadolu, hatta Türk dünyası arasında köprü kurulmasına 
katkıda bulunan Agim Fişar’ı candan kutluyorum.
Kosova’da 1951’den bu yana Türk kültür ve sanatını yaşatmak ve gelecek kuşaklar ulaştırmak için hizmet 
veren Doğru Yol Derneği’ni de bu vesile ile yürekten kutluyorum. 
 Agim Fişar yalnız “Yılın Sanatçısı” değil “, “yılların Sanatçısı” olamaya layık bir sanatçıdır. Tebrik 
ediyor, daha nice sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yıllar diliyorum

Dr. Mehmet ÖZBEK
TRT Sanatçı

 Kosova’nın “Agim Gürses’i” Agim Fişar
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 Agim Fişar; gönül insanı, yüreği aşk ile atan mana insanı...
Sanata adanmış bir yarım asır, bir ömür...
 Ben muhterem AgimFişar beyefendinin icra ettiği sanatı hiçbir zaman 
salt kuru, ruhsuz bir sanat olarak görmedim; sanattan öte gönüllere, ruha ve kalbe dokunan name-
lerin yine aynı şekilde duru bir gönülle, safi bir ruhla ve ulvi bir kalp ile arşa yükselen bir nefha olarak 
gördüm.
 Onu tanıyan; ondaki o latif rayihadan, simasındaki tebessümden ve gönülleri ısıtan asil 
duruşundan mutlaka müstefit olur ve onun aşk-u şevk ile feminden dökülen namelerle kendinden 
geçer mest olur.
 Onda ben tevazuyu, sabrı, merhameti ve bitmek tükenmek bilmeyen çalışma azmini gördüm. 
Ve bu hazine gelecek nesillere aktarılacak en kıymetli hazine olacaktır.
 Ömrün uzun, bereketli ve hayırlarla müzeyyen olsun güzel insan...
 Seni tanımak bu abdi aciz, piri fani benim için büyük bir şeref ve onur.
 Nice güzel günlerde beraber olmak dua ve niyazıyla.

M.Tevfik Yücesoy 
Podgoritsa Din Hizmetleri Müşaviri

M. Tevfik YÜCESOY

Podgoritsa Din Hizmetleri Müşavirig şş
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 Yıl 1966/7 o akşam Ziya Şişko ile prova yapıyordum. Bir anda kapı çalındı 
ve Agim arkadaşlarıyla beraber odaya girdi ve o giriş oldu. Yarım asırdan fazla 
beraberliğimiz süresince bizler birbirimizden hiç caymadık. Kızdık, bağırdık 
birbirimize, ama her zaman birbirimizi destekledik, düğünlerde, zevklerde birlikte çaldık, söyledik. 
1974 yılında ilk plağımızla o günkü Yugoslavya’da büyük başarı gösterdik. Ondan sonra nice plaklar, 
nice kasetler, şimdi ise albümler Cdler. Fakat bu yalnız bizim başarımız değil, bu bizim toplumumuzun 
başarısıdır. 
 Son yıllarda kardeşim Agim’in derlemeleri ile yeni türküler güneş ışığına çıkmıştır. Önceden 
“Ben Bir Sabah ErcenKalktim”,“Bir Evler Yaptirdim”,“Kovk Celin Hanim”,“Ay Tatarlar Tatarlar” dillerimizden 
düşmeyen Prizren türküleriydi. Son yıllarda Agim’in sayesinde bu listeye “Şu Prizren’in egribugriyollari” 
eklendi.
 Kardeşime yüce rabbime dua ederek huzur, bereket, sağlık ve uzun ömürler dilerim. İnşallah 
sayesinde yalnızca biz müzisyenler değil, tüm toplumumuz yeni türkülere kavuşacaktır. 
Saygı ve sevgilerimle...

Nevzat Şundo

Nevzat ŞUNDO
Sanatçı
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  AgimFişar, Sami oğlu 1951 yılında Prizren’de doğmuştur. Prizren 
şehrinin saygın bir ailesinden gelmektedir. 1968 yılında “Doğru Yol” Türk Kül-
tür Sanat Derneği üyesi oldu. “Doğru Yol” derneğinde büyüyen Fişar, önce Türk 
Sanat müziğinde müteakiben de “Yeşil Turnalar” Türk Halk Müziği ve “Ay Yıldızlar” Afif Müziği kollarında 
da faaliyet gösterdi. Zaman ilerledikçe derneğin birçok kolunda büyük bir özveriyle ortaya koyduğu 
çalışmalarıyla büyük sempati kazandı ve bütün derneğin ve geniş müzik severlerinin ilgisini topladı.
50 yıl aralıksız müzik ve sanat sahasında hizmet veren Fişar, buradaki Rumeli Türk musikisine, kültürüne 
büyük hizmetler sunarak, sanat yolunda da büyük hamleler yapmayı başarmıştır. Yurt içi ve yurt dışı 
yüzlerce konsere ve festivale katılan sanatçı, tok sesiyle, samimiyetiyle, fasıl ve repertuar zenginliğiyle, 
ilkin Belgrat’ta 1974 yılında ilk plağını doldurdu. Priştine ve Radyosu’nda türküler ve şarkılar çizdi ve 
1978 yılında ikinci plağını çıkarttı. “Kosova Akortları” na katıldı ve ödüller kazandı.
 Sanat Müziği orkestrası ve Bağlama kolu “Yeşil Turnalar” başkanı görevinde bulundu, 1995 yılında 
arkadaşları tarafından “Doğru Yol” derneği Başkanı görevine seçildi. Onun döneminde Doğru Yol’da en 
büyük yenilikler olup çoğu ilklere imza atan başkanlardan biridir. Dernek binasının bugünkü zevahiri 
onun başkanlık dönemine dayanır. Onun döneminde “Doğru Yol’un gelmiş geçmiş kutlamalarından en 
görkemlisi ve en zengini olan 45. kuruluş yıl dönümü kutlamaları gerçekleşmiştir. Hala hatırlarda kalan 
bu kutlama yıl boyunca sürmüştür ve kutlamanın doruğu olan bu başkanın döneminde dernekte bir ilk 
olarak “Prizren Türküleri 1” kaseti de Türkiye’de yayınlanmıştır. Bugüne kadar sergilemiş olduğu sanatıyla 
çoğu ödüle de sahip olan sanatçı, derlemiş olduğu Ramizem, Kalk Gelin Hanım ve son dönemlerde 
daha 20’yi aşkın yerli Prizren türkülerini derlemekle ve bu türküleri icra etmekle bu türkülerimizin ustası 
olarak kendini ulusal ve uluslararası sahnede tanıtmakla ad yapan ender sanatçılarımızdan biridir. 
 Genç sanatçılarımızın yetiştirilmesinde emek sarf eden Fişar sayesinde bugün, “Doğru Yol” 
derneğinde yeni nesli oluşturan önemli ses ve saz sanatçılarımız yetişmiştir. Onun ve onun nesli olan 
diğer sanatçılarla birilikte kültürümüze, sanatımıza ve müziğimize sunmuş olduğu büyük katkıları şayana 
layıktır. 50 yıldan buyana dernekten hiç ayrılmayan sanatçı, hala bu dernek üyesi olmakla etkinliğini 
sürdürmektedir. Tok sesiyle ve özgün okumuş olduğu türküleriyle kendini tanıtan sanatçı, uzun dönem 
düğünlerimizin ve konser sahnelerimizin en aranılan sanatçılarımızdan biri olmaya başarmıştır. 
 Makama ve usule önem veren sanatçı, bu yöndeki bilgilerini diğer sanatçılara da aktararak çok 
önemli genç sanatçılar ve genç solistler yetiştirmiştir. Ondan sonra gelen sanatçılar özellikle türkücüler 
zaten ondan edinmiş oldukları bilgiler sayesinde kendilerini daha da geliştirip bugünkü seviyelerine 
ulaşmıştırlar. 
 Günümüzde Doğru Yol derneğinde hala aktif olan Fişar, 50 yıl ses ve saz sanatçısı olarak sah-
nede kalmış, sanat müziğimizin ve türkülerimizin içtenliğini en başarılı bir şekilde dile getirmekle kend-
isini hala üretken bir sanatçı olarak göstermekle özellikle de son dönemlerde yeni derlemeleriyle kend-
ine halkımızın ve müzik severlerimizin dikkatini çekmektedir. Son yapılan Türkü derlemelerinin diğer 

Raif VIRMİÇA
Sanatçı - Yazar
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sanatçılar tarafından (Kosova ve Türkiye’de) seslenmesi bu başarısının en gerçek bir ispatıdır. Günümüze 
kadar sayısız konser, festival, TV müzik yayınlarında ve Radyo bantlarında çizmiş olduğu onlarca şarkı 
ve türküleriyle elde etmiş olduğu performansıyla, Türk Sanat ve Türk Halk müziğimizin bugünkü seviy-
eye ulaşmasında büyük katkıları geçmiştir. Dolayısıyla Kosova’da ve daha geniş çapta bura özgün Türk 
müziğini, sanatını ve kültür varlığımızı tanıtmakta önderlik yapan sanatçılarımızın başında olmakla, 
Rumeli Türk müziğimizi ve özgün Kosova Türk müziğini yaşatarak ayakta dimdik tutmaya çalışmaktadır.  
Bu yönde onun teveccühünde düzenlenen konserler hala halkımızın hatıralarında capcanlı olarak ka-
lan hatıralardır.
  “Doğru Yol” Derneği’nin tertiplemiş olduğu bütün faaliyetlerine katılarak sanatımızın ve kül-
türümüzün bu seviye ulaşmasında ehemmiyetli katkılar sunan AgimFişar, yaşlarının ilerlemesine 
rağmen, bugün hala etkin bir dernek üyesi ve sanatçısı olarak kültür ve sanatımıza katkılar sunmaya 
devam etmektedir. Dolayısıyla AgimFişar gibi bir sanatçıyı bu 50. sanat yılında sadece övmek değil, halk 
ve toplum olarak ödüllendirmemiz gerekir.
 AgimFişar’ın 50. sanat yılını kutlar yeni çalışmalarında başarılar dilerim.

Raif Vırmiça
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 Aynı yolun yolcusu olmaktan gururluyum.
 Dostluğumuz daha küçük yaştan başlayıp 50 yıldan fazla “MÜZİK”denen 
bu yolda “Doğru yol” da devam etti ve hala devam ediyor. 
 Yıl 1967 sözünü ettiğim dernekte başladı. Agim`in ilk sahneye çıkışı: çok 
otantik, çok başarılıydı. Yeni kariyerine başlayan bu arkadaşımız ilk zamanlarda şarkı, türküden mada 
ritimlere merakı olan bu kardeşimiz zaman geçtikçe “Kanun” enstrumanına ilgi göstermeye başladı. 
Birkaç yıl sonra orkestrede yeri olan bir kanuncu olarak kariyerine devam etti...
 Agimle müzisyenliğimiz bir yana dostluğumuz da ebediyenedek devam ediyor ve devam ede-
cek inşallah. 
 Kendisi çok iyi bir müzisyen olması dışında; çok iyi bir insan, her şeyden önce ailesini seven, 
ailesine bağlı, dürüst olan bir kişi. Kimseye kötülük yapmayan, kötü düşünmeyen, aklında ne varsa 
onu söyleyen, her zaman her yerde yardımına koşan, her derde derman olan, hiçbir zaman yoruldum, 
bıktım demeyen bir arkadaşımızdır...
 Agim Fişar benim için evela; çok başarılı bir solist (türkücü) sonra çok başarılı bir müzisyen ve 
çok başarılı bir derlemeci. 
 Solist olarak konserlerde “Yeşil Turnalar” la icra ettiği çok başarılı türtürküleri hala hatırlıyoruz. 
Ustalıkla kendine yaptığı repertuar ve seçtiği türküler hala kulaklarımızda çınlıyor. Uzun yıllar bu kolun 
yöneticiliğini yapmıştır... Türk Sanat Müziğinde de başta gelen solistlerden biriydi ve biridir. O güzel 
sesiyle icra ettiği her eserin hakkını fazlasıyla verirdi ve hale öyledir. 
 “Ay yıldızlar” Türk Hafif Müziği konserlerine de katılmış ve çok başarılı olmuştur. 
 “Tasavuf” müziğinde de çok, çok başarılı ilahiler okumuş ve bu kolun yöneticiliğini yapmıştır.
Başarılı müzisyen olarak kendini kanıtlamıştır. “Kulaktan duyma” olsa bile hicbir zaman makamda, 
melodi çizgisinde, ritimde yanlışı olmamıştır. Böyle başarılı bir müzisyen olarak “Doğru yol” derneğinde 
birçok genç kuşaklara yardım ve yol göstermiştir. Adı geçen dernekte iki dönem başkanlık yapmış bir 
kardeşimizdir. 
 Son zamanlarda derlemelerle uğraşan ve gün ışığına yeni eserler çıkaran bu kardeşimiz bu 
konuda da çok, çok başarılıdır. 50 nin üzerinde olan bu derlemeler sadece buralarda değil, Türkiye’de 
de çok sevilen ve söylenen eserlerdir.
 50 yıl aralıksız çalışma dile kolay, gel gör ki hiç kolay bir yanı yok, hele bu yaşadığımız çalkantılı 
dönemlerde özelikle... Herkez bir çıkar, bir kazanç peşinde koşarken, Agim kardeşimiz bir “kaynak” 
peşinden, yada yeni bir eser peşinden koşuyor. Helal olsun, doğrusu bu, ama ne yazık ki bu kıymetleri 
bilenlerin sayısı çok az... 
 Kardeşim; bu mutluluğunu dolu dolu yaşa, sana ve seni taşıyan ailene hayırlı uğurlu olsun, 50 
ci yıldönumünü kutlar daha nice, nice başarılara imza atman dileklerimle... 
 Mutlu ve sağlıklı yıllar temenni ederim kardeşim.
 

Reşit İsmet
Sanatçı
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 Agim Gürses 
 Türkiye’de bildiğim isim
 Meğer Prizren’de Agim Fişar imiş.
 1978’li yıllarda Mehmet Özbek Hocam türküleri derleyip noktalamış.TRT İstanbul radyosunda 
AgimFişartürküler söylemiş. 
 Ben de o türküleri zevkle dinlemiştim.
 Güçlü ve güzel sesiyle kulaklarımda kalan türküleri.
2007 yılında Kosova’ya TRT sanatçısı olarak konser vermeye gittiğimde yakın ilgi ve misafirperverliğiyle 
dost canlısı agam.
 Sonra defalarca Kosova’ya Prizren’e gittim. Dostluğumuz ve müzik yolculuğumuz hep devam etti. 
 Allah sağlık verirse daha nice yıllar da devam edecek. 50. Sanat yılı AgimFişar(Gürses) agama 
hayırlı olsun. O gür ve güzel sesi Kosova türkülerinde yıllarca dinleyelim inşallah. 
 Vaktim uygun olursa yapılacak geceye de misafir olarak katılmak isterim. 
 Allah’a emanet ol. 

Rüstem AVCI 
TRT İstanbul Radyosu 

Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı

Rüstem Avcı
TRT İstanbul Radyosu 

Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı
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 “Şu Prizren’in egri bügri yollarında yeteneğini doğuştan, sesini Bülbül 
Deresinden alan Halk Ozanımızdır Agim Ağabey.
 Dürüst bir dost, riyâsız bir arkadaş, zor günlerde sığınılacak bir limandır.
Nice 50’li yıllara, sağlık ve afiyetle Büyük Ozan, daha üreteceğin çok eser var...

Em. Kurbay Yarbay Saim BAĞCI
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı

Em. Kurmay Yarbay Saim BAĞCI
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 Agim Fişar ile dostluğumuz tam 40 yıl önce başladı. 1978 yılında 
Ohri’de yapılan “Balkan Ülkeleri Müzik Festivali”ne Folklor Kurumu ile birlikte 
Arif Sağ, Mehmet Özbek ve ben Soner Özbilen sanatçı olarak katılmıştık. Has-
retini çektiğim Ata topraklarını ilk defa görmüş ve hasret gidermiştim. Bu festivali yayınlamak üzere 
orada bulunan Priştina televizyon ekibi ile tanıştık. Bu ekipte kıymetli dostlarım Zeynel Beksaç ve 
Hayrettin Gaş vardı. Uzun uzun Rumeli Müziği üzerine sohbetlerimiz oldu. Festival sonrası Priştina Tel-
evizyonu için özel bir program yaptık. Vedalaşırken   1-2 ay sonra Prizren Doğruyol derneğiyle birlikte 
İstanbul’a Kartal Festivaline geleceklerini söylediler. Biz Kartal Festivali sırasında Prizren’den gelen ko-
nuk ekibi karşıladık. Gelen dostlarımızın arasında gurubun solisti olarak Agim Fişar da vardı. Onunla 
ilk defa orada karşılaştım ve tanıştık. İşte 40 yıllık dostluğumuz ve arkadaşlğımız orada başladı. Güzel 
sesini ve Prizren türkülerini orada dinledim. Daha sonra bu ekibi İstanbul Radyosuna davet ettik. O 
gün Prizren’in güzel üç türküsünü Agim Fişar’ın sesinden “Ramize - Kalk Gelin Hanım - Yandi Kumanova 
tutuşti Preşova” Repertuarımıza kazandırmış olduk. Ailemin Kosova göçmeni olması nedeniyle Rumeli 
ve Ata toprağı kokan bu türküleri çok sevdim ve ilk defa TRT TV ekranlarında ve TRT Radyolarında ben 
okudum. Agim Fişar dostumun lirik sesi, otantik uslubu her zaman bize ışık tutup rehber olmuştur. 
Daha sonra1981 yılında Kosova’da bütün şehirleri dolaşarak on dört konser verdim. Prizrene’deki kon-
serden sonra Doğru yol derneğinde kaldım ve başta Agim Fişar olmak üzere Aluş Nuş, Zeynel Bek-
saç, Hayrettin Gaş ve diğer dostlarımla Rumeli türkülerini meşk ettik. Agim dostumla her fırsatta bir 
araya gelerek Rumeli türkülerinin derlenmesi ve tanıtılması konusunda fikir birliği yaptık. Daha sonraki 
yıllarda Bir sandık bir Kofer programında ve Doğruyol derneği solistleriyle birlikte İstanbul Radyosunda 
yapılan programda birlikte olduk. Kendisini yerel ve otantik Rumeli türkülerine atayan Agim Fişar ger-
ide bıraktığımız yıllarda yöredeki saklı kalmış türküleri derlemiş ve kalıcı olmasını sağlamıştır. Doğru Yol 
Derneği’nin titizlikle hazırladığı ve 2 CD olarak çıkardığı albüm’de hem sesi ve hem de derleme eserl-
eriyle yer alan Ağim Fişar’ın; bundan sonra da Rumeli müziğine olan katkıları devam edecektir. Dostu 
olmaktan onur duyduğum Sayın Agim Fişar’ın 50. sanat yılını kutluyor, müzik dolu sağlıklı bir ömür 
diliyorum. 

Soner Özbilen 
TRT Sanatçı

Soner Özbilen
TRT Sanatçı
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 Öncelikle belirtmek isterim ki Agim Fişar yada Agim ağabey veya ona 
çok yakın olanların kendisine hitap ettiği isimle Ago için ellinci sanat yılını 
kutladığımız bu özel yılda birkaç kelime yazmak oldukça onurlandırıcı. 
 Agim Ağabeyi şu seneden ya da şu tarihten beri tanıyorum şeklinde klasik bir başlangıç ile 
söze başlamamanın keyfini yaşıyorum şu an. Çünkü kendimi bildim bileli Agim Ağabeyimi benim başta 
en büyük ağabeyim olarak, ağabeylerim ve ailem sayesinde yanımda olan biri olarak tanırım. Fakat 
1981-82 yıllarında Doğru Yol derneğinin çocuk grubunda bağlama çalmaya başlamamla birlikte Ago’yu 
daha yakından tanıma fırsatım oldu. O dönem bizleri etrafına toplayan Ago, bizlere elinden gelen tüm 
desteği sundu. Yine aynı dönemde Fadıl & Ferhat Derviş öğretmenlerimiz sayesinde o güne kadar eline 
mikrofonu, müzik aletini almayan 100 kadar çocuk türküleri sevip icra etmeye başladı. 
 Ago, bana daha çocuk yaşlarından itibaren başlayan desteğini hayatım boyunca sürdürdü. 
2008 yılında devraldığım ve beş yıla yakın süren “Doğru Yol” Türk Kültür ve Sanat Derneği başkanlığı 
görevim boyunca, tüm faaliyetlerimizi destekledi gerek maddi olarak gerekse manevi olarak yanımda 
oldu. Yıllardır “Doğru Yol”  TKSD’ne verdiği desteği sürdürmektedir. Bağlama kolu, Sanat Müziği kolu, 
Tasavvuf Müziği kolu, ve başında olduğum “Ata Çocukları”nın konserlerinin ve etkinliklerinin çoğu 
Agim Fişar’ın ismi yer almaksızın, onun yönetimi  yada şefliğinde gerçekleşmektedir. 
 Prizren Türküleri 2 projesi Ago’nun adeta birbiriyle yarışan derlemeleri, desteği ve çabası sayes-
inde hayata geçirilmiş ve başarıya ulaşılmıştır. Bizler Yugoslavya Döneminde Priştine televizyonundan 
yapılan her Türkçe yayında her türkü seslendirilmesinde, ekran karşısına geçerken, “Ago kesin oradadır” 
diye düşünerek büyümüş bir nesiliz. Bu nedenle Agim Ağabeyimin türkü, sanat, tasavvuf, derleme ve 
genel olarak sanat dünyasındaki bilgi ve tecrübesi hakkında değerlendirme yapmak benim boyumu 
fazlasıyla aşar. Bu nedenle bu hazinenin kıymetini anlayanlara bırakıyorum. 
 Ben Ago ağabeyimi,  içinden geleni hesapsız kitapsız söyleyen doğru sözlü, bazen nasihat 
bazen uyarı şeklinde insanı iyiye yönlendiren, insana insan olduğu için değer veren, her zaman Allah 
utandırmasın, zorlaştırmasın kolaylaştırsın duasıyla yola çıkan, yedi alemle dost, herkes için iyi dile-
klerde bulunan doğru bir insanı tanımaktan çok mutluyum. Ben hayatım boyunca iyi günümde, kötü 
günümde yanımda olan ve desteğini her daim hissettiğim Agim Ağabeyimi tanıdığımdan dolayı şanslı 
ve gururluyum.
 Ago, Allah yolunu açık etsin, Allah utandırmasın. 

Tahir LUMA 
“Dogru Yol” TKSD eski başkanı &

   Kosova Cumhurbaşkanı Topluluklar Heyeti Başkan Vekili
ve Türklerden Sorumlu  Danışmanı.

Tahir Luma
“Doğru Yol” TKSD Eski Başkanı
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1986. Doğru Yol 35. senesi 
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