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Her Türlü yayın ve müellif hakkı kitabın Müellifi olan 

RAİF VIRMİÇA’ya aittir. Metin ve resimler kısmen veya 

tamamen alınamaz çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 

 

 

 

 

 

*     *     * 

 

TEŞEKKÜR 

 “Prizren Türk Halk Türküleri ve Hikâyeleri” 

kitabın basımı “23.Nisan Kosova Türkleri Milli Bayram’ı 

Tertipleme Kurulu’nun maddi desteğiyle gerçekleşmiştir. 

Bu vesileyle Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve 

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sn. Mahir 

Yağcılar’a ve Kosova Türkleri Milli Bayram’ı Tertipleme 

Kurulu üyelerine, bu kutlamayı destekleyen tün kurul ve 

kuruluşlara da teşekkür eder, 23 Nisan Kosova Türkleri 

Milli Bayramı’nı kutlar devamını temenni ederim 

Müellif 

 

 

 

 

*     *      * 

 

TEŞEKKÜR 

 

Yayınlanan türkülerde kaynak olarak gösterdiğimiz 

tüm yaşlı erkek ve kadın hemşerilerimize ve bugün hayta 

olmayan diğer yaşlılarımıza teşekkür ederim. 

 

Müellif 
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SUNUM 

 
Yoğun mücadelelerimiz neticesinde, anayasal 

güvenceyle de resmiyete alınan 23 Nisan Kosova Türkleri 

Milli Bayramı’nın bu yıl 10. Jübile yılını kutlamanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Dile kolay; birbirinden daha güzel ve 

daha renkli 10 koca yıl. Birkaç faaliyetle ilkini kutladığımız 

milli bayram coşkusunu, yıllar içinde daha genişletmek, 

çeşitlendirmek ve sürekliliğe taşımanın gururunu taşıyoruz.  

Tertipleme Kurulu olarak ilk günden itibaren on 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.  

Bu jübile yılında da “bizi biz kılan varlıklarımızı gün 

yüzüne çıkarmak maksadıyla” araştırmacı gazeteci yazar, ses 

ve saz sanatçı, besteci ve derlemeci Sayın Raif Vırmiça’nın 

çok değerli bir eserini 23 Nisan yayınları çerçevesinde 

literatüre kazandırmanın gururunu da yaşadığımızı ifade etmek 

istiyoruz.  

Bu eserde; Prizren’deki sanat geleneği çerçevesinde 

Prizren Türküleri ele alınarak, hikâyeleriyle birlikte literatüre 

kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra ilk defa gün yüzüne çıkacak 

olan 40 Prizren Türküsü de seslendirilerek, 2 CD şeklinde de 

sizlerin beğenisine sunuyoruz. Buradaki asıl amacımız 

unutulmaya bırakılmış eski Prizren Türkülerine can vermek ve 

ileriki nesillere de bu eşsiz eseri armağan olarak hediye 

etmektir. Bu çalışma ile Kosova Türk toplumun müzik ve 

sanat alanında daha da gelişmesine ve Türk Halk Edebiyatımız 
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da mevcut olan boşlukların bir nebze olsa giderileceğine 

inanmaktayız.  

Bu eşsiz eserin literatüre kazandırılması için zor şartlar 

altında ve kaynak konusunda büyük eksikliklerin yaşandığını 

toplumumuzda Kosova’da bir ilke imza atarak, bu denli özgün 

bir çalışmaya can veren, cesur ve girişimci abimiz Raif 

Vırmiça’yı hem kutlamak hem de bu çalışmadan dolayı kurul 

adına da teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.  

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 
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TAKDİM 
 

Millet veya Halk, insanlığın bugün ulaştığı uygarlık 

düzeyinde oluşturabildiği en yüksek toplumsal aşamayı ifade 

etmektedir. Şüphesizdir ki bir millete mensup olmanın 

geçmişle ve gelecekle yoğun ilişkisi vardır. Birlikte yaşanan 

ve kuşaktan kuşağa devredilerek dünyaya bakışı şekillendiren 

ortak geçmiş, hem bireyin öz güvenini hem de toplumun 

birlikte yaşama ve daha iyi bir geleceği birlikte inşa etme 

ülküsünü güçlendirmektedir.  

Sözünü ettiğimiz ortak geçmiş, hep iyi ya da ideal 

değerler doğrultusunda gelişmiş bir dizge değildir. İyi kötü, 

doğru yanlış tıpkı hayatın kendi akışı gibi iç içe geçmiş 

bulunmaktadır. Unutmamalıyız ki, tarih adını verdiğimiz 

geçmiş, bize sürekli doğrusal bir çizgi sunmaz. Yani her şey, 

bütün milletler için, her zaman iyiye doğru bir değişim çizgisi 

izlemez. Medeniyet adını verdiğimiz insanlığın toplam 

değerlerinin geliştiği merkezler her zaman da sabit olmamıştır. 

Bu merkezler zaman içinde değişirler. Öncülük, farklı 

kültürler tarafından üstlenilebilir ve böyle olmuştur. Gelecekte 

de bunun farklı işleyeceğine ilişkin bir belirti henüz yoktur 

ama bütün yaratıcı kültürler, temsil ettikleri medeniyetin 

ölümsüz olduğuna ilişkin ilginç bir inancı sürdürürler. 

Sanat ve sanat eserlerinin insan hayatını yaşamaya 

değer kılan bir olgu olduğu bugün bütün toplumlarda bilinen 

bir gerçektir. Dolayısıyla sanat ve eserlerinin korunmasını, 

yaşatılmasını sağlamak, onu dikkatle izlemek her halka düşen 

bir milli görevdir. 

Kosova Türk Toplumu’nun da atalarından kalan 

zengin bir medeniyeti yanında büyük burhanlar içinde geçen 

bir tarihi de vardır. Bu medeniyet ve tarih muhtevasında 

Prizren kenti özel bir yere sahiptir. Çünkü Osmanlı döneminde 
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olduğu gibi bugün de Kosova’da Türk kültürünün ve sanatının, 

belirli bir aşamaya varmasında, Prizren şehrinin büyük katkısı 

olmuştur. Tarih boyunca Prizren, içinde barındığı çok sayıda 

Osmanlı mimari eserleriyle, vakfiyeleriyle, zengin kültürüyle, 

örf, adet, gelenek ve görenekleriyle huzurumuza çıkmıştır ve 

bütün bu edinimlerimizin hamisi olmakla birlikte onları 

yaşatmakta, Balkan şehirlerinin başında gelmektedir.   

Osmanlıların "Şairler Yuvası" olarak bildirdikleri 

Prizren'de bugün bile adları anılan tanınmış şair ve kişiler 

yaşamış, burada doğmuş ya da burada ölmüştür. Örneğin: Suzi 

Çelebi’den başka, kardeşi Nehari, Sucudi, Âşık Çelebi, Sa'yi, 

Şem-i, Behari, daha geçlerde Hacı Mehmet Tahir, Hacı Ömer 

Lütfü, Abdülmalik Hilmi, Hafız Ahmet Fethi vb. Osmanlıların 

XV. Asırda bu topraklara gelmeleriyle, buralarda bilhassa ilk 

yıllarda Osmanlı kültürünün etkisi görülmeye ve hissedilmeye 

başlamıştır. Daha geçlerde bu etkinin bilhassa Prizren'de 

egemen olması nedeniyle, Osmanlı medeniyetinin 

yayılmasında ve korunmasında Prizren'in de çok önemli rol 

oynadığı tarih kaynaklarında malumdur. Lakin atalarımızın 

gidişinden günümüze kadar geçen dönemde Kosova’da göçler, 

bozgunlar, yıkımlar, acılar ve sıkıntılar içerisinde yaşamak 

zorunda kalan bura Türk halkının sayısı değerli bir şekilde 

azalmıştır. Bunun sonucunda tam bir azınlık hayatını sürdüren 

Türk Halkı bilinç ve sağduyusu ile geleceğe olan inancını 

hiçbir zaman yitirmemiştir, aksine, asırlar boyunca yurt bildiği 

ve edindiği Rumeli topraklarında hiç bitmeyen buranlar 

muhtevasında zaman zaman yalnız da kalsa yine de zengin ve 

uygar geçmişinin birikimine güvenmeyi geleceğini sağlamak 

açısından ilke kabul etmiştir.  

Dolayısıyla bugünkü Kosova Türklüğü, başta 

eğitimiyle, sanatıyla, kültürüyle ve yaşatmış olduğu 

medeniyetiyle özelikle de sürdürmüş olduğu canlı ve etkin 

müzik faaliyetleriyle her sahada kendi mevcudiyetini devam 

ettirmeye ve günümüze kadar dimdik ayakta tutmaya 

başarmıştır. Bu ve saymadığımız diğer özellikler sayesinde 

bugün Kosova’da Osmanlı medeniyetinin devamını oluşturan 

ve her şeyi ile bu topraklarda bütün özellikleriyle bu 
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medeniyeti yaşatan Prizren Türkleri, bir yandan yapmış 

olduğu her yönlü faaliyetler sayesinde buralarda eskiden kalan 

Osmanlı sanat dehasını sergilemeye devam etmektedir, diğer 

yandan da topluma karşı görüşünü, ahlakını, yaşam tarzını, 

zevkini ve estetik anlayışını tek sözle medeniyetini ve 

benliğini geniş çevreye yayarak, yaşadığı bu topraklarda 

yüzyıllar öncesi vurulan Türk damgasını hala korumaktadır.  

Bu çalışmada, Prizren’nin ve bu şehirdeki medeniyetin 

bölünmez bütünlüğünü oluşturan kültür, sanat ve şairlik 

geleneğini, müziğini ve oluşum süreçlerini konu etmekle bu 

muhtevada derneklerin ve diğer kuruluşların da kültüre, sanata 

ve yazına sunmuş oldukları katkıları dile getirilmekte. Amaç 

yaşadığımız modern süreçte kentleşmenin ve medeniyetin 

dayandığı son sınır bütün anlam dizgesini yeniden tartışılır 

hale getirerek bu süreçte yerimizi belirlemektir. Çünkü kültür, 

sanat, yazın, müzik durmak bilmez gelişmenin hâsılası 

olduğundan, böyle bir çalışmaya onu konum ederek ve 

genelde kabul edilir bir çerçeve içinde kılmak suretiyle, 

gereğinden fazla ayrıntıya girmeksizin bir anlayış 

geliştirmektir amacımız. Yüzyıllar boyunca olduğu gibi, 

günümüzde de Prizren halkı bura kültür, sanatın ve şairlik 

geleneğimizin yaşaması ve gelişilmesine mutlak gözle bakmış, 

her zaman maddi ve manevi yardımda bulunarak kültüre, 

sanata, şiire müziğe büyük önem verdiğini kanıtlamış, birlik 

ve beraberlik içinde kültürümüzü, sanatımızı, şiirimizi, 

müziğimizi ve diğer edinimlerimizi yaşatarak kendisini de 

yaşatmaya çalışmıştır. Osmanlı döneminde olduğu gibi 

günümüzde de Prizren Türk Toplumu her zaman sanat ve 

sanat eserlerinin insan hayatını yaşamaya değer kılan bir olgu 

olduğunu teşhir etmeye çalışmış, bu alanda sunmuş olduğu her 

yönlü katkılarından, sanat ve sanat eserlerinin korunmasının 

ve yaşatılmasının yanında, onları sağlamakta ve onu dikkatle 

izlemekte kendine bir görev olarak bildirmiştir.  

Gelişi güzel düşünülen bir ortamda sanatın ve sanat 

değerlerinin erimesine ve kültür yaşamının yozlaşmasına yol 

açacağı bilincinde olan Prizren Türk Toplumu, sadece kültüre, 

sanata, yazına, müziğe, örf, adet, gelenek ve göreneklerine 
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değil, dayanışmaya ve hayırseverliğe de büyük önem verdiğini 

kanıtlayarak, ulusal bir uyanmanın yanında mevcut olan 

sanatını ve hüviyetini de korumakla örnek bir millet olarak 

toplumda yerini belirlemiştir. Zaten bugün Kosova Türk 

kültürü, sanatı, yazını, müziği söz konusu olunca akla Prizren 

gelmektedir. Sanatın, kültürün, yazının, müziğin ve diğer 

edinimlerin koruyucusu ve yaşatıcısından biri sayılan Prizren 

kenti, aynı zamanda Kosova Türk Toplumunun da kültür, 

sanat, yazın, müzik ve sahne merkezi olarak geniş 

kamuoyunda kabul edilen bir gerçektir.  

Kitabın asıl konusunu oluşturan bu konumların asırlar 

boyunca ve günümüzde de Prizren’de nasıl yayıldığı, 

yaşatıldığı ve gelişmesi dile getirilirken, yıllar boyunca 

hayatımızın kopmayan bir parçası olarak bu konumlar üzerine 

bu eserimiz hazırlanıp yayına sunulmuştur. Bugüne kadar bu 

topraklarda yeterince işlenmemiş bir konumu oluşturan kültür, 

sanat, şairlik geleneği ve halk müziğimizin temel taşlarını 

oluşturan türkülerimiz, hem bilim çevreleri hem de geniş 

kamuoyunu ilgilendiren önemli bir kaynak niteliğini 

taşımaktadır. Çünkü bu mevzu üzerinde yapılan diğer 

çalışmalara kıyasen, bu çalışma özel bir araştırma ufkunu 

oluşturmakla bilim çevrelerinde, sanat doktrininde ve 

kütüphanelerimizde benzeri olmayan bir eser olarak yer 

alacaktır. Bütün araştırma tetkiklerinde yapılan çalışmalara 

nokta konulmadığından, bu çalışmayla da bu tür araştırmalara 

nokta konulmamaktadır, lakin bir nebze olsa bu bağlamda 

yapılacak çalışmalara kapı aralayacağına inanmaktayız.  

Kosova’da bir ilki oluşturan bu çalışmada Prizren’de 

Kültür, sanat, şairlik geleneği ve müziğimiz dile getirilirken, 

özellikle Türk Halk Edebiyat’ımızın metinleri arasında önemli 

bir yer tutan Türk Halk Türkülerimize ağırlıklı olarak yer 

verilmiştir. Kitabın ilk bölümünde genel olarak Prizren 

tarihine, tarihisel süreçte kültürel sanatsal, yazınsal ve 

müziksel gelişmesinde önemli değerlere yer verilmekte. 

Kitabın ikinci bölümünde derleme ve beste anlamında 40 

Prizren Türk Halk Türküsüne ve onların hikâyelerine akabinde 

türkülerin seslendirilmesi yapılarak iki CD ile kitapla birlikte 
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ekte sunulmuştur. Bu çalışma solistik bir çalışma değil, bilim 

araştırma niteliğinde yapılan bir çalışmadır. Yani eserde 

unutulmuşlukta olan eski Prizren Türk Halk Türkülerimizi bir 

solist olarak ortaya çıkarmak maksadı yoktur. Bu kalıcı 

niteliğinde yapılan bir bilim araştırma çalışması olduğu için 

Kosova’da bir ilk niteliğini taşımaktadır. 

Eserimizde yer alan türkülerin hemen hemen hepsi ilk 

defa burada yayınlanmaktadır, ararlında daha önce de eksik 

olarak derlenen 3-4 türkü vardır. Makamı aynı da olsa, eksik 

olan gerçek ve tam metinleri aktarılarak bu türkülerde bir 

bütünlük oluşturulmuştur ve derlediğim kişilerden bu 

türkülerin de gerçek hikâyelerine yer verilmiştir. Türkülerin 

kaynak kişilerini burada anmaktan gurur duymaktayım: En 

başta genç yaşlarında tabak olarak çalışan rahmetli babam 

Hacı Rıdvan Vırmiça’yı, merhum ninem Hürişa Vırmiça’yı, 

hayatta olan ve en çok türkü kaynağını aldığım Sn. İsmail Lika 

Efendiyi, Hacı Muhammethayret Şatır Efendiyi,  Bürhaneddin 

Mat Efendiyi, Hürmet Şekerci Hanımefendiyi, Hacı Musli 

Şekaci Efendiyi anmak ve onlara teşekkür etmeyi bir vefa 

borcu olarak bilmekteyim.  

Bu vesileyle özellikle de Kosova Demokratik Türk 

Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetim 

Bakanı Sn. Mahir Yağcılar Beyefendiye ve 23 Nisan Kosova 

Türkleri Mili Bayramı Tertipleme Kuruluna, Prizren KDTP 

Şube Başkanı ve Prizren Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı 

Sn. Sencar Karamuço Beyefendiye teşekkürlerimi arz ederim. 
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa--    PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerrii  

 

 

 

PRİZREN 
 

Prizren bugünkü 180.000 nüfusuyla Kosova’nın en 

önemli il ve kültür merkezlerinden biri olup, eski ve yeni 

kültürlerin kaynaşması ve çok sayıda tarih ve kültür anıtlarına 

ve zengin bir tarihe sahip olması onun Osmanlı döneminde 

Rumeli’nin bugün ise Balkanların da “Osmanlı Mimari 

Şaheserler Yurdu” mertebesine mahzar etmiştir.  

Bugün Priştine yönünden Prizren’e girerken, çok 

sayıda cami ve onların sivri minareleri, iki katlı, selamlıklı ve 

bahçeli evleri, kaldırımlı dar sokakları, eski dükkânları, 

hamamları, taş çeşmeleri, köprüleri ve eski kalesi göze 

batmaktadır.  

Bu özellikleriyle Prizren daha ziyade bir Anadolu 

kasabasını andırmaktadır. Bu bakımdan yüzyıllara uzanan 

uygar ve zengin tarihimizin ve ecdadımızın bizlere emaneti 

olan dini, sosyal ve kültür eserlerinin en çoğunu kapsayan, 

Balkan ve Rumeli kentlerinin başında Prizren'in geldiği 

belgelerce kanıtlanmıştır. Zaten Prizren'de yaşayanların 

günlük hayatlarının da adeta bir parçası olan bu eserler, kentin 

her köşesine damgasını vurmuş, geçmişten günümüze 

Prizren'i, “Anıtlar, Müzeler ve Şairler” kenti seviyesine 

mahzar etmiştir. 

Kosova’nın güneyindeki Dukacin düzlüğünde yer alan 

Prizren şehri, kuzeybatı tarafında zengin ovalarıyla, 

güneydoğuda Şar Dağına düşen Svilen tepesi yamaçlarında, 

412 metre deniz yüksekliğinde yer almaktadır. Prizren’in bir 

bölümü Svilen ve Şar Dağın yamaçlarında, diğer bölümü de 

düzlükte olduğu için, o, dağlık ve düzlük bir yerleşim yeri 

olarak tanımlanmaktadır.  

Yüzey bakımından çok büyük değilse de Prizren’in 

iklimi çok çeşitlidir. Düzlüklerde Akdeniz iklimi, dağlık 

yerlerinde ise Alp iklimi sürmektedir. Kışları çok soğuk, 
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yazları ise çok sıcaktır. Tabi sularıyla çok zengin olan 

Prizren’in ortasından soğuk ve temiz suyuyla Şar Dağı 

eteklerinden kaynayan Bistriça deresi, çıkışında da Ak Drim 

nehri geçmektedir. 

Zamanında olduğu gibi bugünde Balkanların merkez 

bölümünü Adriyatik Denizi’ne bağlayan İşkodra-Prizren yolu 

Prizren’den geçmektedir ve bu istikametteki yol en kısadır. 

Zamanında Prizren için büyük önem taşıyan bu yol, Romalılar 

zamanında “Via de Zenta”, Orta Çağda ise “Zeta Yolu” adıyla 

anılmaktadır. Bu yol o zamanlarda Arnavutluk’ta önemli bir 

deniz ticareti merkezini oluşturan Leje kasabasından 

başlayarak, Kosova’nın bütün kasabalarından geçerek Niş’e 

kadar uzanıyordu ve burada Via Militaris-İstanbul yoluyla 

birleşirdi. O zamanlarda gibi, bu yol boyunca çok daha 

geçlerde de çok önemli mal ticaretinin gerçekleştiğini tarih 

kaynaklarından öğrenmiş oluyoruz.1  

Bugünkü adıyla ilk kez Prizren’den XI. asrın 

başlangıcında söz edilmektedir. Bu ad Prizren’in önemli bir 

ekonomi ve kültür merkezi olduğu evrede, Bizans Çarı olan II. 

Vasilius'un 1019 tarihi beratında yer almaktadır. Bizans 

devrinde bu kentin yukarısında 3 Km uzaklığında Kız Kalesi 

(Vişegrad) ile Drvengrad - derebenciler kalesi (yol 

koruyucuları) gibi kaleler yapılmıştır.2 Lakin bu dönemden 

önce Prizren adının çeşitli tarih dönemlerinde: Prizdriyan, 

Prizdriyana, Prizrendi, Porzerin, Perserin, Prizrin, Prezrin, 

Perserin vb. gibi geçtiği bilinmektedir3. Osmanlı 

kaynaklarında da Prizren için değişik olarak birkaç adın 

geçtiğini beyan ederken, Örneğin: Pür-zeyn, Perzerrin, Pürzen, 

Pürzerin, Zerrin gibi bütün bu adların anlamında "Ziynet Dolu 

Şehir" anlamının çıktığını da vurgulamak gerekir.4 

Bazı araştırmacılar Prizren kökeninin daha eski 

olduğunu dile getirirken, birileri Theranda'yı bugünkü Suva 

Reka bölgesinde aramakla yetinirken, diğerleri Prizren'in 

                                                 
1 Kosova Dikur e Sot, s. 906, 
2 Miodrag Nikoliç, Prizren,  Prizren Belediyesi  yayınları 1984 , s. 14, 
3 Rizaj, age, 249, 
4 Raif Vırmiça, Prizren Camileri,  TDB Yayınları 1996, s. 18, 
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bulunduğu yerde Eski Roma devrinde Roma istasyonlarından 

birinin yer aldığını bildirmektedirler. Bu ise Prizren ve 

yöresinde geçip gitmiş kültürlerin maddi kalıntıları pek eski 

zamanlarda bile, insanın ilk medeniyete attığı adımları evrede 

bu yörelerde yaşadığını kanıtlamaktadır. Çünkü bugüne kadar 

yapılan kazılarda, arkeoloji bölgeleri olarak tanımlanan Vlaşna 

köyü yakınlarında, Kale’de ve Suva Reka bölgelerinde, 

Milattan Önce III. yüzyıldan çeşitli eşyalar ve diğer kültür 

kalıntıları bulunmuştur. 

Bu bölgede önceleri İlir boylarına mensup olan 

Dardanlar ve Keltlerin yaşadıklarına dair arkeoloji kazılardan 

belirlenmiştir. Aynıca Roma egemenliğinin maddi kalıntılarına 

da bugün bu yörenin, Şiroka, Naşets, Kruşa, Rahovça, Vlaşna, 

Reçane, Muşutişte ve Popovlan köylerinde rastlanmaktadır.  

Üçüncü yüzyılda bile Prizren’de emeği geçmiş ve 

tükenmiş savaşçıların geldiği, onlara buralarda hayvan, tohum 

ve toprak verildiği, onların hayatlarının son yıllarını buralarda 

geçirdikleri de bilinmektedir. Romalıların Kosova-Prizren 

yöresinde kendi yaşama yerlerini ne zaman yapmaya 

başladıkları bilinmemesine rağmen, bunu II. yüzyılın 

ortalarında gerçekleştirdikleri tahmin edilmektedir. Yani 

Roma döneminde burada ilk kent olarak Theranda'nın 

kurulduğuna inanılmaktadır.  VII. yüzyılın başlangıcında 

buralara Güney Slavlar iskân ederek buraları yurt 

edinmişlerdir. Daha geçlerde buralardan Hun, Avar, Kuman ve 

Peçenek Türklerinin de gelip geçtiği ve yerleştiği 

bilinmektedir.5 479 yılında Batı Roma İmparatorluğun 

düşmesiyle ve doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans 

İmparatorluğunun) kurulmasıyla, Prizren yöresi Bizanslara 

düştü. Bu imparatorluk altında bazı kısa kesintileriyle XIII. 

yüzyıla dek kalmıştır. 

XI. yüzyıla kadar Prizren’de birçok hâkimiyet 

değişmiştir. Nitekim piskoposluğun kurulmasıyla Prizren Kral 

Mihaylo hâkimiyetine geçerek oğlu Konstantin Bodin’e 

                                                 
5 Prof. Dr. Yusuf Hamza, Osmanlı Öncesi Balkan Türklüğü,  MEDENİYET 

Araştırma-bilim dergisi,  sayı 1 s. 51-68 , KTAD Prizren 2002, 
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devredilmiştir. 1073 yılında meydana gelen Bulgar isyanı 

sonucu Prizren yine Bizans hâkimiyetine girmiştir. 1169 

yılında Pantina savaşından sonra, Sırbistan’a bağlı olarak 

Stevan Nemanya hâkimiyeti altına geçmiştir. Fakat 1190 

yılında meydana gelen savaşı kaybettiğinden dolayı Prizren 

ilkin Bizans’sın hâkimiyetine, 1204 yılında da Bulgarlar’ın 

eline geçmiştir. XIII. yüzyılın sonlarında tamamıyla Orta Çağ 

Sırp Devleti hâkimiyetine girmiştir. 

XIII. yüzyılların başlangıcında Orta Çağ Sırp 

Devletinin güneye doğru ilerlemesiyle, Prizren o devletin 

merkez bölümünde kaldı ve onun önemli ekonomi, kültür ve 

siyasi merkezi oldu. XIV. yüzyılın başlangıcında, o zamanki 

koşulara göre Orta Çağ Sırp Devleti’nin çok gelişmiş bir 

merkezi olmuştur.6 Bu yüzden birçok araştırmacılar Prizren’e 

o zamanda "Balkanların Dubrovnik'i" adını da vermiştir. 

           Böyle gelişmiş ve zengin olan Prizren, her taraftan 

insanları kendine çekmiş, zaman zaman Sırp çarlığının 

başkenti görevini de görmüştür. Daha sonraları Prizren’de 

paranın basılması, onun gerçekten o dönemde ne kadar büyük 

ve önemli bir idari merkezi olduğu tarih kaynaklarından 

anlaşılmaktadır. Çar Duşan’ın ölümünden sonra ilkin çocukları 

ve diğer Sırp despotların eline geçerek Prizren, yavaş yavaş 

XIV. yüzyılın ortalarında gerilemeye ve ticaret kenti şanını 

yitirmeye başlamıştır. O dönemde olagelen tedirginlikler bu 

yitirme sürecini daha da hızlandırmıştır.  

Osmanlıların Prizren’de 1455 yoksa 1459 yılında mı 

hüküm sürmeye başladıkları tam olarak bilinmemektedir. 

Prizren, Nobırda’nın fethinden 20 gün sonra, yani 20 Haziran 

1455 tarihinde Osmanlıların eline geçmiştir. Osmanlı 

kaynaklarında Prizren’in Osmanlı idaresi altına 1459 yılında 

düştüğü tahmin edilmektedir. Çünkü o dönemde bu 

kaynaklarda Prizren “Ayaklanmacı bir kent” olarak anılırken, 

1455–1459 yılları arasında bu kentte kısa süren bir kurtuluşun 

gerçekleştiğini yansıtmaktadır. Kaleşi, Osmanlıların Prizren’e 

                                                 
6 Dr. Josip Jirićek,  Trgovaçki Drumovi, Rudnici Srbije i  Bosne u srednjem 

vijeku Svjetlost,  Sarajevo 1951, s. 97, 
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Kosova Savaşından sonra geldikleri ve 1444 yılının Ağustos 

ayına kadar bu kentte hüküm sürdüklerini ileri sürerken bu 

yılda Segedin’de imzalanan barış anlaşmasından sonra 

Osmanlıların Prizren’i ve daha bazı yöreleri Despot Curce 

Brankovıç’e teslim etme ihtimalinde olduğunu da 

vurgulamaktadır.7 

Osmanlı Devletinin gelişme ve ilerleme döneminin en 

ünlü hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han kumandası altında 

bulunan Osmanlı ordusu, ilkin İşkodra’yı müteakiben de 

Prizren'i 21 Haziran 1455 yılında, Ahmet Bey Evrenoszade 

fethetmiştir8. Fakat o yıldan önce de Gazi Evrenosbey 

komutasındaki akıncıların seferleri sonucunda uzun zaman 

aralıklarla olsa bile, birkaç defa el değiştirmiş bulunan 

Prizren'in Osmanlı karakteri daha o zamanda biçimlenmeye 

başlanmıştır. Akıncı kuvvetlerin kenti ele geçirmeleri 

sırasında, İslâm dinini kabul edenlerin yanı sıra, akıncılarla 

birlikte Prizren'e yerleşen Osmanlıların da bu biçimlemede 

önemli rolleri olmuştur. Bu biçimlemede Suzi Çelebi’nin 

yetişme tarihinin bu döneme rastlaması, onun da bu kentin her 

yönüyle genişleme ve ilerlemesinde önemli katkısının 

olduğunu söylemek gerekir. 9  

                                                 
7 Kosova Dikur e Sot, s. 919,  
8 Kemal Özergin, Dr. Hasan Kaleşi, İsmail Eren, Prizren Kitabeleri, Vakıflar 

dergisi, sayı VII, İstanbul 1968 s. 76, 

    Prizren’de ilk çatışmaların bugünkü Namazgah’ın bulunduğu yerde 

olduğu bilinmektedir. Çünkü savaştan sonra, Osmanlı askerleri geleneğe 

göre savaşın vuku bulduğu yerde ilk namazlarını kılmıştır ve düşen şehitler 

için dua etmişlerdir, kısa bir zaman sonra da o yerde namazgahı inşa 

etmişlerdir. Daha sonra çatışmaların “Troşan Mahallesi’nde devam ettiğine 

dair Prizren’de söylentiler vardır. Zaten mahalle de bu adını burada meydana 

gelen çatışmalardan dolayı almıştır. Daha sonra Osmanlı kuvvetleri bugünkü 

Hoça Mahallesi’ne kadar ilerlemiş, oradan da o zaman iyi korunan Prizren 

kalesini fethetmekle tüm Prizreni ele geçirmiştir, 
9 Vırmiça, Kosova’da Osmanlı Mimari  Eserleri I, s.18. Osmanlıların 

Balkanlara yerleşmeleri üç şekilde gerçekleşmiştir: a/İlk fetihler sırasında 

Anadolu'daki yakın bölgelerden, yeni alınan yerlere devlet eliyle 

göçmenlerin getirilmesi; b/ Fetihlere gönüllü olarak katılan gazi-alperenler 

ve gaza için gelen aşiret mensuplarının bir bölümünün fethedilen kalelerde 

muhafız olarak bırakılıp bir bölümünün de istedikleri yerlere yerleştirilmesi;  



 22 

 Osmanlıların fethettikleri her önemli yörede dini ve 

ticari yaşam için en gerekli koşuları hemen yaratma 

girişiminde bulunma geleneğine saygı göstererek, Prizren’de 

bir kaç dükkân yanı sıra, çatışmaların yürütüldüğü yerde 

bugünkü Sağlık evinin ardında bir Namazgâh inşa etmiştir. 

Prizren halkında Kırık Cami olarak bilinen bu Namazgâh’ın 

uzun yıllar bakımsız yüzünden sadece kaide kalıntıları 

mevcuttu10. O dönemde Prizren’de inşa edilen Namazgâh bu 

yörelerde ilk mimari eserini oluşturuyordu. Prizren'in 

fethinden hemen sonra, Osmanlılar bütün askeri güçlerini 

Prizren kalesine yerleştirip, askerlerin dini ihtiyaçlarını 

gidermek amacıyla kalede de bir cami inşa etmiştir.11  

Fetih sonrası bir süre Kosova’da kalan Fatih Sultan 

Mehmet Han, bir seferinde Prizren’i de ziyaret etmiştir. 

Ziyaret esnasında Prizren’de en büyük kiliseyi oluşturan Sveta 

Bogoroditsa Levişka Kilisesinde cuma namazı kıldıktan sonra 

camiye tahvil ettiği bilinmektedir12 Öyle ki, Prizren'in 

                                                                                              
c/ Kolonizatör Türk dervişlerinin stratejik noktalarda kurdukları tekke ve 

zaviyelerin faaliyetleri ve çevrelerinde yeni yerleşim merkezlerinin 

kurulması,  
10 1999 yılında meydana gelen Kosova Savaşı sonrası, Kosova’da KFOR 

bünyesinde görev yapan TC Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı 

tarafınca 2001 yılının başlarında bu Namazgâhın yeniden inşa edilmesine 

dair girişimlerinde bulunmuş müteakiben de inşaat işlerine Ağustos 2001 

yılında başlamıştır. Hava şartları nedeniyle Namazgahın inşaat işleri 21 Mart 

2002 yılına kadar devam etmiştir ve bu günde “Nevruz Bayramı” dolayısıyla 

görkemli bir biçimde açılışı düşünülmüştü. Lakin resmi açılış bu terihte 

değil 5 Nisan 2002 tarihinde büyük bir organizasyonla gerçekleşmiştir.(Bkz. 

Raif Vırmiça, 90 Yıl Sonra Kosova’da Türkün Sanat Dehası Yeniden 

Sergilendi, Medeniyet Dergisi sayı 2, s. 19-28), 
11 Bu camii Osmanlı-Avusturya savaşında Avusturya askerleri tarafından 

temelden yıkılmıştır. Daha sonra bu camiin temellerinde o zamanki Prizren 

mutasarrıfı Mahmut Paşa tarafından yeni bir cami inşa edilmiştir.  
12 Raif Vırmiça, Hacı Mehmet Tahir Efendi-Menakıb,Yeni Dönem yayınları, 

Prizren 2002, s. 96; Nobırda’nın fethinden sonra üç ay kadar buralarda kalan 

Fatih Sultan Mehmet Han, Kosova’nın diğer kasabalarının da direnişsiz 

teslim olmaları için elçiler göndermiştir. Direnişsiz teslim edilen kasabalar 

hiçbir zarar görmeden, direniş gösteren kasabalarda ise geleneğe göre o 

kasabalarda mevcut olan en büyük kilise (ceza olarak) camiye tahvil 

edilmiştir. O zamanki Prizren halkı böyle bir direnişte bulunduğu için, 
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fethinden kısa bir zaman sonra Prizren'de ilk Osmanlı mimari 

eserleri olarak Namazgâh, Cuma-Atik ve Kale Camii inşa 

edilmiştir. 

 Osmanlıların eline geçtikten hemen sonra Prizren, 

Sancak yöresinin Yönetim Merkezi olmuştur. Osmanlı idaresi 

döneminde Prizren’e uygun idare birkaç kere değişmiştir. 

Prizren’in bu görevi hakkında 5 Haziran 1570 yılında yazılan 

ilk evrak Prizren Kanunnamesi’dir. Bu kanunnameye göre 

Prizren Sancağında şu 5 nahiye anılmaktadır: Prizren, Hoça, 

Serserne, Trgovişte ve Bihor. Hacı Kalfa ise XVII. yüzyılda 

Prizren Sancağı’nda şu 6 kadılığın bulunduğunu 

bildirmektedir: Prizren, Suha Reka, Prizren Avazı, Forçova, 

Bihor ve Trgovişte.  

Bu yörede, genelde Arnavut kökenli olan Türk feodal 

yüksek görevlileri arasında meydana gelen anlaşmazlıklar 

nedeniyle, Dukacin Sancağının da ara sıra Prizren yönetiminde 

kalmasına neden olmuştur. XV. ve XVI. yüzyıla ait Prizren 

hakkındaki bilgilerin çok kısıtlı olmasına rağmen, bazı deliller, 

Prizren’in kısa bir zaman içinde canlanmayı başardığını 

göstermektedir.  

Osmanlı döneminde Prizren ile ilgili yazılan en eski 

evrak Suzi Çelebi’nin Vakfiyesi’dir. 1513 yılında yazılan 

vakfiyede, zanaatçılık, eğitim ve dini yaşamın kaydettiği 

gelişme yönündeki bazı bilgiler sayesinde, Prizren’in XVI. 

yüzyılın başlangıcında, kalkınmış durumda bir kasaba olduğu 

kanıtlanmaktadır.  

Bu vakıfnameden Suzi Çelebi’nin Prizren’de bir cami, 

köprü, mektep, kütüphane ve çeşme inşa ettiği anlaşılmaktadır. 

Suzi Çelebi’nin kişiliği, Prizren’in ve hatta Balkan 

yarımadasının büyük bir bölümünün kültürel ve politik 

tarihinin tanınması yönünde çok önemli bir unsurdur. 

Prizren’de doğan Suzi Çelebinin yazmış olduğu 15.000 beyitli 

Gazavatnamesi’nde ünlü Osmanlı Ordusu Komutanı Gazi Ali 

                                                                                              
yukarıda anılan kilise de bir Cuma namzından sonra camiye tahvil edilmiştir 

ve Osmanlı kaynaklarında Fatih Sultan Mehmet Camii olarak 

kaydolunmuştur,    
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Bey Mihaloğlu’nun yürüttüğü savaşları ve kahramanlığını 

canlandırmıştır. 

XV. yüzyılın ikinci yarısından kalan malumatlar, 

Prizren’de yavaş yavaş İslam dininin yaygınlaşmasını yanı sıra 

ticaret, zanaatçılık ve kültür eğitim yaşamın daha da 

ilerlediğini göstermektedir. Öyle ki o dönemde Prizren’de 

Kukli Mehmet Beyin, 116 dükkânı, 8 değirmeni, 3 

kervansarayı ve diğer vakıfları varmış.  

1538 yılına ait Kukli Mehmet Beyin Vakıfnamesi’nde 

onun Prizren’de 2 cami ve bir mahalle mescitti inşa ettiği 

bildirilirken, aynı zamanda bu camilerde Türk Dili üzere dini 

eğitim yapılan birer mektebin de çalıştığını söylemek gerekir. 

XVI. hasırın ortalarında Prizren’de Gazi Mehmet Paşa 

tarafından kurulan ilk medrese de inşa edilmiştir. Gazi 

Mehmet Paşa bu dönemde kendi namına bir cami ve hamam 

da inşa etmiştir. Gazi Mehmet Paşa’nın bu iki mimari eseri bu 

yörelerde inşa edilen bu tür mimari eserlerden en muhteşem ve 

en önemlilerini oluşturmaktadır. XVI. asrın yarısında 

Prizren'de esnaf, zanaat örgütleri kurulmaya başlamış. İlkin 

tabak, demirci, saraç ve terzi, bundan sonra, tüfekçi ve 

kuyumcu esnafları kurulmuş. Bundan başka bu dönemde 

devlet adamları ve önde gelen kişiler çok sayıda mimari ve 

diğer eserleri inşa ederek, kasabanın gelişmesini 

sağlamışlardır. Böylece Prizren kentleşme açısından her 

yönüyle gelişmeye başlamıştır.  

O dönemlerde zanaatçılık çok gelişmiş bir durumda 

olduğu için, Prizren tüccarlarının bütün Rumeli ve Anadolu 

tüccarlarıyla da işbirliği yaptığı bilinmektedir. Osmanlıların 

"Şairler Yuvası" olarak bildirdikleri Prizren'de bugün bile 

adları anılan tanınmış şair ve kişiler yaşamış, burada doğmuş 

ya da burada ölmüştür. Örneğin: Suzi Çelebiden başka, kardeşi 

Nehari, Sucudi, Âşık Çelebi, Sa'yi, Şem-i, Behari, daha 

geçlerde Hacı Mehmet Tahir Efendi, Hacı Ömer Lütfü, Hafız 

Fethi Müdüt vb.  

Osmanlıların XV. yüzyılda bu topraklara gelmeleriyle, 

buralarda bilhassa ilk yıllarda Osmanlı kültürünün de etkisi 

görülmeye ve hissedilmeye başlamıştır. Daha geçlerde bu 
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etkinin bilhassa Prizren'de egemen olması nedeniyle, Osmanlı 

medeniyetinin yayılmasında ve korunmasında Prizren'in de 

çok önemli rol oynadığı bir gerçektir.  

XVII. yüzyılın başlangıcında Prizren, Balkan 

yarımadasının en büyük kasabalarından birini oluşturuyormuş. 

1623–1624 yılları arasında Prizren’de 12.000 Müslüman, 200 

Katolik ve 600 kadar Sırp yaşıyormuş. 1689–1690 yıllarında 

başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları döneminde meydana 

gelen trajik olaylara kadar, Prizren’in büyük ve gelişmiş bir 

ticaret kasabası da olduğu bilinmektedir. Uzun dönem hüküm 

süren sakin durum ve her yanlı kalkınma, nüfus sayısının 

artmasına da neden olmuştur. Öyle ki, kaynaklar 1655 yılında 

Prizren’de 12.000 civarında hanenin mevcudiyetini 

bildirmektedir.  

O dönemde çok çeşit mallar yanı sıra Prizren’de 

hayvan ve hayvan ürünleri ticareti özellikle yün ve deri ticareti 

(tabakçılık) gelişmiştir. Bu ürünlerden çoğu Belgrat’a hatta 

Almanya’da bile ihraç edilirdi. Prizren’de çok sayıda 

zanaatçıların yaptıkları kaliteli ürünler itibarıyla, özellikle 

silah üretiminde tüfek ve kılıç çok tanınmıştı. Ki bu sayede 

Prizren’in bütün Osmanlı Devletinde ün kazanmasına neden 

olmuştur. Osmanlı-Avusturya savaşı öncesi dönemlerde 

Prizren’de esnaf-zanaat örgütleri kurulmaya başladı. İlkin 

tabak, demirci, saraç ve terzi, bundan sonra da mutavcı, 

tüfekçi, bıçakçı ve kuyumcu esnafları kuruldu. Osmanlı-

Avusturya savaşları Prizren ve bu yörelerde yaşayan halklara 

büyük zararlar getirmiştir.13  

Üsküb’ü yaktıktan sonra General Pikolomini 6 Kasım 

1689 yılında Prizren’i de ele geçirmiştir. Biraz sonra Prizren, 

Sırp ve Avusturyalıların işbirliği merkezi durumuna getirildi. 

Bu kentte Pikolomini, Patrik Arseniye Çırnoyeviç ile görüşüp 

halk ayaklanması hakkında kurulacak işbirliği ve örgütleme 

için bir anlaşma yaptılar.  

                                                 
13 Osmanlı-Avusturya (birincisi 1683-1690 ve ikincisi 1716-1718) 

savaşlarında Prizren’de en çok Osmanlı İslami eserinin ve büyük ölçüde 

Osmanlı arşivinin yok olduğu malumdur., 
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Bu anlaşmayla Prizren’de Ortodoks ahalisinin ve dini 

adamlarının Avusturya kralının himayesi altına ve kralın 

taraftarları olmaları kararlaştırılmıştı. Lakin o dönemde 

Avusturyalılar arasında yaygınlaşmış olan korkunç veba 

hastalığı da almış yürümüştü. General Pikolomini de 

anlaşmalar döneminde bu hastalığa yakalanmıştı. Sırp 

patriğinden sözleşme izni aldıktan kısa bir zaman sonra 

Pikolomini Prizren’de öldü ve Bogoroditsa Kilisesi’nde 

gömülmüştür. 

Onun ölümünden hemen sonra Avusturyalılar ve 

Sırplar arasındaki işbirliği Holştayn’ın yanlış yaptığı kimi 

olumsuz hareketlerden dolayı bozuldu. Böylece Lumalı 

Sırpları, Avusturyalılarla çatışmaya başlayıp, hatta 

Osmanlıların tarafını bile tutmaya başladılar. Bundan çok 

geçmeden Avusturyalılar, Kaçanik’te de büyük yenilgiye 

uğradılar. Osmanlı idaresinden korkan Sırplar orta kışta kimi 

din adamlarıyla birlikte Prizren ve İpeği terk ettiler.  

Genel bir savaş kargaşası içinde Prizren o günlerde 

çok büyük hasarlara uğramış o dönemde çok sayıda Osmanlı 

mimari eserleri yıkılmıştır ve yok olmuştur. XVIII. yüzyılın 

ilk yarısında bir kaç defa Avusturya askerleri saldırılarının 

tekrarlanması, Osmanlı Arnavut paşa ve beylerin feodal 

anlaşmazlıkları, Prizren’i birkaç defa viranlığa mahkûm 

bırakmış, bir zanaat merkezi olarak da yıllarca zoraki sürüp-

yaşamıştır. 

Prizren yöresinde Sırp ahalisi, Osmanlılara karşı 

yapmış oldukları yanlış veya kötü hareketler ve 

Avusturyalılarla yapmış oldukları işbirliği sebebinden, 

meydana gelecek olan zor durumları göz önünde 

bulundurarak, 1737 yılında daha yoğun bir şekilde buradan 

göç etmiştir. Aynı zamanda Arnavut göçmenlerinin bu 

yörelere gelmesiyle ve İslam dininin hızlı bir şekilde 

yayılmasıyla, Prizren’in etnik strüktürünün de XVII. ve XVIII. 

asırda değiştiğini söylemek gerekir. Sözü geçen dönemde 

İslam dinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, sadece Prizren ve 

çevresinde değil daha geniş bir alanı da kapsamaya 

başlamıştır. 
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Prizren’de beraber yaşamakta olan Arnavut, Türk, 

Sırp, Sinsar ve diğerleri, olumlu koşulların sağlandığı 

dönemlerde, toplu halde büyük girişimlerde bulunarak 

Prizren’in o dönemde önemli iktisadi ve kültürel 

faaliyetlerinde bulunmasına neden olmuştur. O dönemlerde 

Prizren’de her zaman karşılıklı, toleranslık, işbirliği ve dostluk 

ruhuna önem verilmiş ve bu nitelik Prizren kentinde de 

geleneksel kültür özelliğini almıştır. 

XVIII. yüzyılın sonlarından Prizren’in gelişmesinde 

yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu dönem iyi bir ölçüde, 

Rotla ailesinin iktidarına bağlanmaktadır. Rotlalar önemli bir 

feodal kabile olarak daha XVI. yüzyılda belirmiştir. Daha 

sonra Prizren ve Podgoritsa hasında hükmü ele geçirmiştir. 

Rotla kabilesinin başında Sinan Paşa’nın bulunduğu 

bilinmektedir. Ondan sonra bu ailenin kimi üyeleri de Prizren 

ve çevresindeki durumun düzene koyulması için büyük 

katkılar sunmuşlardır ve bu kentin XVII. ve XIX. 

yüzyıllarında kalkınması için büyük emek vermişlerdir. Bir 

dönem Prizren’de Sali Paşa da hükmetmiş, ancak Rotlalar 

onları 1794 yılında buradan kovarak tüm Prizren yöresinde 

hâkimiyeti ele geçirmiştirler. 

Rotlalar Osmanlı Sultanı’na 1831 yılına kadar sadık 

kalmışlardır. Lakin aynı yılda Mahmut Paşa Rotla, Hüseyin 

Gradaşevç’in yönetimi altındaki Bosna ayaklanmacılarına 

katılıp, Osmanlı Ordusunun yenilmesine neden olmuştur, 

ancak bu yüzden daha sonra tutuklanarak Osmanlılar 

tarafından öldürülmüştür.14  

Rotla iktidarında bulunan çok sayıdaki Prizren paşaları 

ve mutasarrıfları, her bakımından burada yaşayan halklara 

toleranslık ve hoşgörülü davranışlarıyla tanınmışlardır. Rotla 

paşalarından özellikle de Saffet Paşa’nın ve Hüsnü Paşa’nın 

Prizren’in ekonomi ve kültürel kalkınmasında büyük payları 

geçmiştir. Saffet Paşa 1871–1875 yıllarında, yarısı Türkçe ve 

                                                 
14 Mahmut Paşa ve diğer Rotla ailesi paşaları hakkında daha geniş bilgiler 

kitabın ilerleyen satfalarında verilmiştir,  
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diğer yarısı da Sırpça olmak üzere “Prizren” adı altında vilayet 

gazetesini yayınlamıştır.15 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında özellikle XIX. 

yüzyılda, her yanlı ve güçlü kalkınma itibarıyla Prizren en 

yüksek gelişme seviyesine ulaşmıştır, aynıca yönetici 

görevinin yöresel ufku da genişlenmiştir. Kostiç’e göre 

Prizren, Mahmut Paşa yönetimi altında eyalet merkezi 

olmuştur. Bu ise Osmanlı Devleti yönetim yöresel birimlerinin 

listesinde en yüksek basamağa ulaşmak demektir.  

Bu unvanı Prizren 1831 yılında kaybetmiştir. O yıl 

Sultan Mahmut II. tarafından uygulanan reformlarla kapsanan 

en önemli unsur da eyaletlerin, vilayetlere dönüşmesi 

öngörülmüştü. Üsküp Vilayeti’nin kurulmasıyla 1843 yılında 

Prizren Sancağı, onun yapısına girmiştir. Prizren, 1868 yılında 

Prizren Vilayeti merkezi olmuştur.  

Prizren bu önemli rolünü 1865 yılında Osmanlı 

Devleti tarafından kabul edilen yeni kanun sayesinde 

kazanmıştır. Bu durumla ona Elbasan, Mate, Debre, Luma ve 

Gusinye yöreleri, İpek yöresi, Dukacin, Kosova, Üsküp, 

Kalkandelen, Gostivar ve doğu Makedonya’nın büyük bir 

bölümü, kuzeyde ise İvranye, Leskovça, Niş, Prokuplye ve 

Kurşumliya‘ya kadar uzanan büyük yöreler de teslim 

edilmiştir. Bununla Prizren Vilayeti 4 sancağı: Prizren, Üsküp, 

Niş ve Debre’yi kapsıyordu ve Rumeli’nin en büyük vilayeti 

olmuştur.  

                                                 
15 Türkçe ve Sırpça olarak yayınlanan “PRİZREN” gazetesi haftalık bir 

gazete idi. Prizren gazetesinin yayınlanmasıyla bu yörelerde gazeteciliğin de 

başlanması sayılır. Saffet Paşa’nın girişimiyle yayına başlanan Prizren 

gazetesinin ilk sayısı 14 Ağustos 1871 yılında çıkmıştır. Gazete Prizren’de 

vilayet matbaasında basılmıştır ve boyutu 38 x 25 cm. idi. Türkçe bölüm için 

basım malzemesi-harfler Türkiye’den, Sırpça bölüm için malzeme-harfler 

ise Belgrat’tan getirilmiştir. Türkçe sayfaların sorumlu yazarı Şeref Efendi 

olurken, Sırp sayfaların sorumlu yazarı İ. Saviç idi. Çevirmen olarak ta T. 

Stankoviç idi. Prizren gazetesi 1871 yılından 1874 yılına kadar çıkmıştır. 

Çünkü o yılda Prizren’den vilayet merkezi Priştine’ye taşınmıştır ve Kosova 

Vilayeti kurulmuştur. Kosova Vilayetinin kurulmasının ardından 1877 

yılında Prizren gazetesine benzeyen “Kosova” adında Türkçe ve Sırpça 

olarak, yeni bir haftalık gazetesi çıkmaya başlamıştır, 
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Prizren Vilayeti’nin kurulmasında asıl sebebinin ne 

olduğunu ve neden Prizren’in merkez seçildiği konusuna dair 

bugüne kadar kesin bir yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Çünkü 

bugüne kadar Prizren Vilayeti hakkında çok az sayıda yazılı 

evrak mevcuttur. O dönemde meydana gelen çatışmaların son 

bulması, vergilerin sıralı toplanması ve bura halkın sıralı 

askerlik görevlerinin yapmaları için Prizren Vilayetinin 

kurulması için en önemli nedenlerdi. Buna yanı sıra 

çatışmaların büyük bir bölümünün Prizren’de meydana geldiği 

için vilayet merkezi olarak da Prizren’in seçilmesi uygundu. 

Çünkü bu önlemleri diğer yörelerde başarıyla gerçekleştirmek 

için ilk önce zaruri olarak merkezden başlanmasının büyük 

önemi vardı 

Çünkü Berlin Antlaşması ile Gusinye ve Plav gibi 

yerleşim yerlerinin Karadağ’a verilmesi Arnavut halkında 

büyük tepki yaratıp mahalli direnişlere yol açmıştır. 

Dolayısıyla 10 Haziran 1878 tarihinde Prizren’de, Gazi 

Mehmet Paşa Camii Medresesi binasında yapılan toplantıda 

siyasi ve askeri özelliğini taşıyan “Prizren İttihat Birliği” 

kurulmuştur. Aynıca 1878 yılında Berlin Barış 

Antlaşmasından sonra, Prizren’den Vilayet merkezi idaresi, 

Priştine’ye taşınmıştır.  

O dönemde Prizren Sancağı’na 5 kaza düşüyordu: 

Prizren, Rahovça, Kalkandelen, Gostivar ve Luma. Osmanlı 

hâkimiyeti döneminin sonlarında devlete ki anarşi olaylarını 

ve yerel yöneticilerinin bölücü amaçlarını imha etmek için, 

Osmanlı idaresinin kuvvetsiz kalması, Prizren’in yönetim 

görevi anlamını temelden yıkmıştır. 

XIX. yüzyılın sonlarında Prizren’in nüfusu en 

yoğundu. Öyle ki 1874 yılına ait Kosova Vilayeti Salnamesine 

göre o dönemde Prizren’de 43.922 nüfus yaşamaktaydı. Bu 

sayıdan 35.622’si Müslüman olurken, 8300’ü de Hıristiyan’dı. 

Oysa 1876 yılın ait Kosova Vilayeti Salnamesine göre 

Prizren’in nüfusu 39.952’ye inmişti. Bundan 30.716 
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Müslüman, 7.458‘i Hıristiyan (Ortodoks-Katolik) ve 1.778’i 

Sinsar’dı.16  

XIX. yüzyılın son yıllarında nüfus sayısında hızlı bir 

şekilde düşüş kaydetmiştir. Bu düşüşün sebeplerini, anarşi 

olaylarında, İşkodra ile ticaretin kestirilmesinde ve bura 

halkının Osmanlılara karşı yapmış oldukları eylemlerin 

sonuçlarında aramalıyız. 1910 yılında yapılan nüfus 

sayımlarına göre Prizren’de 30.385 kişiden oluşan 4.497 

ailenin mevcudiyeti ileri sürülmektedir. 3.200 Müslüman ailesi 

veya 23.800 kişi, 870 Sırp ailesi veya 4.350 kişi, 190 Latin-

Katolik ailesi veya 950 kişi, 145 Yunan-Vlah ailesi veya 725 

kişi ve 92 Rom ailesi veya 460 kişi. 

 Vilayet merkezi olarak Prizren’de bulunan kalede 

devamlı olarak Osmanlı askeri bulunuyormuş. Prizren’de 

vilayet askeri güçlerin normal koşullar altında sahip oldukları 

2.818 piyade ve 836 süvari askeri varmış. Böylece Prizren 

kışlası asker sayısıyla Niş, Üsküp ve Debre kışlalarından çok 

daha büyükmüş. 

1291/1874 yılına ait Prizren Vilayeti Salnamesi’ne 

göre, Prizren Sancağı’na 7 kaza düşüyordu: Prizren, Yakova, 

İpek,  Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Kalkandelen, Gusinye ve 

Luma. Aynı salnameye göre o zamanda Prizren’de: diğerleri 

arasında 120 metre yükseklikte bir kale ve burada ki kışlada 

Sultan Ordusunun II. Alayının II. Taburu konuşlanmıştır. 

Onun yanında daha yükseklikte olan “Kız Kalesi” ve “Kara 

Potok” yanında da eskiden kalan  “Alaca Mağaza” adında bir 

takım kalıntılar mevcuttur. O zamanda Prizren 22 mahalleden 

oluşmaktaydı. Şehirde 563 dükkân, 13 han, 2 hamam, 25 cami 

ki bunlardan 23’ü minarelidir. 100 kitaplık bir kütüphane, 8 

tekke, 15 türbe, 4 kilise, 9 köprü, 125 değirmen ve 150 çeşme 

bulunmaktaydı. 

XIX. yüzyılın sonlarında Prizren’de 27 cami ve 23 

mahalle bulunuyormuş: Gazi Mehmet Paşa Camii, Sinan Paşa 

Camii, Emin Paşa Camii, Suzi Camii, Kukli Mehmet Bey 

Camii, İlyas Kuka Camii, Müderris Ali Efendi Camii, Maksut 

                                                 
16 Kosova Dikur e Sot, s. 928, 
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Paşa Camii, Terzi Memi Camii, Mahmut Paşa Camii, Hacı 

Kasım Mahallesi’ndeki Kukli Mehmet Bey Camii, Kâtip 

Sinan Camii, Mevlâna Cafer Efendi Camii, Çuhacı Mahmut 

Camii, Seydi Bey Camii, Tercüman İskender Camii, Hacı 

Ramadan Camii, Ahmet Bey Camii, Seydi Bey (Kurila) 

Camii, Kırık Cami, Mustafa Paşa Camii, Beyzade Mehmet 

Bey Camii, Yakup Bey Evrenoszade Camii, Mahmut Paşa 

(Kale) Camii, Budak Hoca Camii, Mahmut Paşa (Bülbüldere) 

Camii, Cuma-Atik Camii.17 

Belgelerde 1690 yılından önce Prizren’de mevcut olan 

bütün eski mahalle adlarının unutulduğu bildirilmektedir. 1910 

yılına ait bir belgede ise, Prizren’de şu mahalleler 

bulunuyormuş: Kurila Mahallesi, Dragoman - Levişa 

Mahallesi, Kâtip Sinan Mahallesi, Çingene Mahallesi, Yeni 

Mahalle, Cuma Cami Mahallesi, Lakuriç Mahallesi, Çuhacı 

Mahmut Mahallesi, Ahmet Bey Mahallesi, Hacı Ramadan 

(Kör Ağa) Mahallesi, Gazi Mehmet Paşa (Bayraklı) Mahallesi, 

Yukarı Tabakhane Mahallesi, Aşağı Tabakhane Mahallesi, 

Maksut Paşa (Maraş) Mahallesi, Varoş Mahallesi, Panteliya 

Mahallesi, Sinan Paşa Mahallesi, Şadırvan Mahallesi, Seydi 

Bey Mahallesi, Müderris Ali Efendi Mahallesi, Suzi 

Mahallesi, Beyzade Mahallesi, İslahana Mahallesi, Hoça 

Mahallesi, Çingene Mahallesi, Hacı Kasım Mahallesi, Troşan 

Mahallesi, Muhacir Mahallesi ve Saraçhane Mahallesi. 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa bölümünde en büyük 

zanaat merkezi olarak malum Prizren’de XIX. asırda birkaç 

önemli çarşı varmış. En büyük çarşıları: Arasta ve Şadırvan 

çarşılarıymış. Arasta Çarşısı zanaatlar türüne göre: saraçlar, 

bıçakçılar, kazancılar vb. gibi çarşılara da ayrılıyormuş. 

Özellikle Kapalı Çarşısı çok ilginçmiş ve zenginmiş. Bu çarşı 

kent merkezindeki  

Arasta Köprüsü’nden Arasta Camii’ne kadar 

uzanıyormuş. Şadırvan Çarşısında genelde şu ince zanaatlar 

yer alıyormuş: kuyumcular tüfekçiler ve ahşap süslemelerini 

yapan zanaatçılar (marangozlar). Bundan başka bu çarşıda 

                                                 
17 Vırmiça, s. 22–23, 
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tellâl dükkânları, eskiciler ve aşçılar da bulunuyormuş. 

Dukaçin’e göre o zamanda Prizren’de 124 farklı zanaat türü ve 

çarşıya bağlı olan daha 8 meslek türü mevcutmuş. Aynıca o 

dönemde Prizren silah yapımı ile de çok ünlü bir merkez 

olarak tanınmıştır.18 

XIX. yüzyılın 80’li yıllarında Prizren’in fizyonomisi 

hakkında iktisadi yaşam, aleni inşaatlar, çarşılar, belediye 

koşulları ve kimi diğer özelliklerinin ne durumda olduğunu en 

iyi bir biçimde yukarıda bildirdiğimiz gibi 1291/1874 yılına ait 

Prizren Salnamesi’nde verilen bilgiler kanıtlamaktadır.  

Şehrin her evinden akaklar geçermiş. Hiçbir ev avlusu 

bir evlekten daha küçük değilmiş. Bazı avlular ise 2–3 

dönümden daha büyükmüş ve her ev bahçesinde türlü türlü 

meyve ağaçları bulunuyormuş. Şehir ve şehir etrafındaki 

karyelerde de çeşitli ekinler mevcutmuş. Prizren’in güney-

doğu ve batısında yer alan bağlarda her çeşit meyve ağaçları 

ekiliymiş. Prizren ve civarında bahçıvancılık da gelişmişti. 

Bundan başka Prizren’in hemen hemen her evinde en azından 

bir baş hayvan da bulunuyormuş. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Prizren’de kültür eğitim 

yaşamı da ilerlemişti. O dönemde vakıfların girişimi üzere 

Türk, Arnavut, Sırp ve İtalyan dilleri üzere öğrenimin 

sürdürüldüğü ve birkaç okulun açıldığı da bilinmektedir. 

Prizren’de eğitim yaşamının gelişmesinde dini adamların ve 

zengin tüccarların rolü çok büyükmüş. Türk dili üzere 

mekteplerin daha ilk camilerle beraber belirdiğini yukarıda 

sözünü ettiğimiz 1513 yılına ait Suzi Vakfiyesi’nden 

öğreniyoruz. Buna benzer mektepleri daha sonra Kukli 

Mehmet Bey, Gazi Mehmet Paşa, Müderris Ali Efendi, 

Mahmut Paşa gibi ünlü kişiler ve zenginler de kurmuş ve 

finanse etmişlerdir. Öyle ki ilk medreseyi (ortaokulu) XVI. 

yüzyılın ortasında Gazi Mehmet Paşa kurmuştur.  

XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Prizren’de şu 

medreseler mevcuttu: Gazi Mehmet Paşa Medresesi, Emin 

Paşa Medresesi, Sinan Paşa Medresesi, Mahmut Paşa 

                                                 
18 Kosova Dikur e Sot, age, s. 930, 
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Medresesi. Bundan başka bu dönemde Prizren’de 21 iptidai 

mektebi varmış. En önemlileri ise şunlardı: Birinci İptidai 

Mektebi, Rahlin İptidai Mektebi, Terzi Mahallesi İptidai 

Mektebi, Kâtip Sinan İptidai Mektebi vb. 1893 yılında 

Prizren’de kaydını yapan 93 öğrenci ve 5 öğretmen ile bir 

Rüştiye de çalışmaktaydı. 

O dönemde Prizren’in kültür yazın ve sanat yaşamı da 

çok zengindi. Önceki dönemlerden kalan önemli geleneklere 

sahip olan Prizren XVIII. ve XIX. yüzyılda çok sayıda 

sanatçıları bir araya toplamış ve yerel çerçevesini aşarak 

Rumeli’de en güçlü sanat merkezlerinden biri olmuştur. Şiir 

yaratıcılığı alanında özellikle Arapça ve Türkçe dilleri üzere el 

yazma ile seçme kitaplarını yazan ünlü Prizrenli şair Hacı 

Ömer Lütfü ad yapmıştır.  

Bunlar yanı sıra XIX. yüzyılın ikinci yarısında Prizren 

aynıca bağımsızlık devrimci hareketlerin merkezi de olmuştur. 

10 Haziran 1878 yılında Prizren’de Mehmet Paşa 

Medresesinde “Prizren Birliği” namı altında tanınmış Arnavut 

Birliğinin toplantısı da düzenlenmiştir. Öyle ki Osmanlı 

idaresinin son döneminde Prizren çalkantılı ve önemli tarihi 

olaylar içinde bulunmuştur. 

1896 yılında diğerleri arasında Prizren’de: 1 kale, 1 

eski saray, dört taburluk 1 kışla, 1 askeri hastane, 1 

telgrafhane, 25 cami, 1 mescit, 4 medrese, 1 kütüphane, 1 

rüştiye mektebi, 2 hamam, 4 iptidai mektebi, 3 kilisesi, iki saat 

kulesi, büyük çarşısı, 1389 dükkânı, çok sayıda kerhane, 

birçok tabakhane, çarşı ortasında 1 şadırvan, karakol haneler, 1 

belediye dairesi, büyük bir devlet hanı, 2 kıraathanesi, 38 

belediye dükkânı, 1 gaz hanesi, 1200 metre lağım, 1 kız kulesi, 

Bistriçe adında 1 deresi, bu dere üzerinde biri taş diğerleri 

ahşap olmak üzere 9 köprü,  15 değirmen, 130 çeşme 

bulunmaktaydı.19 1900/01 yılına ait salnamede de aynı bu 

eserler gösterilmektedir.20 

                                                 
19 1314/1896 yılına ait Kosova Vilayeti Salnamesi, s. 519–521, 
20 1318.1900.01 yılına ait Kosova Vilayeti Salnamesi s. 761, 
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Balkan savaşları döneminde Sırp Ordusu 31. Ekim 

1912 yılında Prizren’i ele geçirmiştir. Sırbistan Krallığı 

yapısına katılırken, Prizren’de, politik ve toplumsal-ekonomik 

ilişkilerinde büyük değişmelere neden olmuştur. Ekonomik 

memnuniyetsizlikler nedeniyle XIX. asrın sonlarında göze 

çarpan nüfusun yavaş yavaş azalması ve Prizren 

Müslümanları’nın büyük bir sayısının Türkiye’ye göç 

etmesiyle, bu göç 1912 yılında ve daha sonraki yıllarda daha 

da yoğunluk kazanmıştır ve genellikle Müslüman 

zenginlerinde daha da belirgindi. Öyle ki 1910 yılında nüfus 

sayısı 21.244 olurken, 1913 yılında bu sayı 18.174’de inmiştir. 

Prizren I. Dünya Savaşın başlamasına kadar önemli 

toplumsal ve demografi değişmelerle karşılaşmıştır. Bu 

dönemde feodal ilişkileri kaldırılarak mal-para ilişkileri 

belirmiştir. Bu yönde Prizren ne kadar gelişmişse de hiçbir 

zaman eski seviyesine ulaşamamıştır.  

1915–1918 yılları arasında Bulgar istilası döneminde 

Prizren’de çok sayıda insan ve büyük bir ölçüde maddi kaybı 

olmuştur. Çoğu belgelerde bu istila döneminde, diğer kentlere 

kıyasen Prizren’in en çok zarar gördüğü malumdur. Bulgar 

istilası Prizren’in zengin tarihinin en kara sayfalarından birini 

oluşturmaktadır. Bu dönemde Prizren’de çok sayıda önemli 

yazılı ve diğer eser de çalınıp yok edilmiştir. 1918 yılında 

Bulgaristan ve Macar egemenliği sona varınca, Prizren yeni 

kurulan Sırp Hırvat ve Sloven Krallığı’na bağlanmıştır. 

Bununla Sırpların toplumsal siyasal durumu düzeldikçe, 

Arnavutlar ve Türkler ise yine bir ulusal haksızlık durumla 

karşı karşıya gelmiştir. 

İki savaş arasındaki (1918–1941) dönemde birkaç 

yönetimin değiştiği Prizren, yine önemli bir şehir olarak 

kalmıştır ama eski seviyesini ve ününü koruyamamıştır. SHS 

Krallığının 1921 yılında getirmiş olduğu anayasa gereğince, 

Priştine merkez olmak üzere Kosova Bölgesi kuruldu, Prizren 

ise bir il olarak,  İlçe ve belediye merkezi olmuştur.21  

                                                 
21 Nikoliç, Prizren age, s. 7, 



 35 

Yönetimde bulunanlar kendi menfaatlerini korumak 

amacıyla yapılan çeşitli yolsuzluklar nedeniyle bu dönemde 

Prizren’de hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. Aksine, yapılan 

yolsuzluklar ve hiçbir endüstri objenin olmayışı, Prizren’i Eski 

Yugoslavya’nın en geri kalan şehirleri seviyesine getirmiştir. 

Bu dönemde ekonomi yolsuzlukları yüzünden bilhassa I. 

Cihan harbinden sonra zanaat ve ticaretle uğraşan zengin 

Prizren zanaatçı ve tüccarların, bilhassa Arnavut ve Türk asıllı 

olan tüccar, zanaat ve esnafın batmasına neden olmuştur. Bu 

dönemde inşa edilen en önemli endüstri objeleri olarak 8 

Kasım 1929 yılında Bistriça nehrinde 160 KA kuvvetinde Su 

elektrik santralını ve Elektrik motorlu değirmeni, Buz 

fabrikasını, Kiremit fabrikasını, Oto transport şirketini anmak 

gerekir.22 1929 yılına kadar Prizren bölgesinden yılda 100 

vagon buğday, 150 vagon yulaf ve 50 ila 100 vagon arpacık ile 

büyük miktarda mısır ve sebze ihraç ediliyordu. 1933 yılında 

424 zanaatçısıyla Prizren, hala Kosova'nın en büyük zanaat 

merkezini teşkil ediyordu. 500 zanaat dükkânından 20 si 

tabakhane dükkânıydı. Bistriça Deresi’nde ise yaklaşık 100 

deri fıçısı dönüyordu.23  

Bu dönemde Türklere ve Arnavutlara ilişkin yapılan 

yanlış siyaset yöntemi yaşamın her alanında yankı 

uyandırmıştır. Bu yüzden bu baskı ve yolsuzluklar nedeniyle 

zengin ve önemli Türk ve Arnavut ailelerinin büyük bir 

bölümü yine Türkiye’ye göç etmiştir. Bu dönemden başlayan 

ve daha sonraki dönemlerde de devam eden göç bugün 

Kosova’nın diğer şehirlerinde gibi Prizren’de de Türk 

sayısının azalmasına neden olmuştur. 

İki dünya savaşı döneminde Prizren okullarında 

dersler Sırpça ve Türkçe olarak gerçekleşmiştir. Dini 

karakterini taşıyan Türkçe dersler mektep ve medreselerde 

gerçekleşiyordu ve bu durum II. Dünya Savaşı’nın 

başlamasına kadar devam etmiştir. Ondan sonra Kosova’da 

tüm mektep ve medreseler kapatılmıştır, sadece Gazi Mehmet 

                                                 
22 Kosova Dikur e Sot, NGB ”Borba” Beograd 1973, s. 936,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
23 Age, aynı sayfa 
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Paşa Medresesi çalışmalarına devam etmiştir.24 Sırpça dersler 

ise 1934 yılında yeni açılan lisede ve diğer mekteplerde 

gerçekleşmeye başlamıştır. 

II. Dünya Savaşı esnasında Prizren 1943 yılına kadar 

İtalya işgali altında bulunmuştur. O dönemlerde Prizren’de 

sosyalist devrimin işaretleri belirmeye ve gelişmeye 

başlamıştır ve bu durum II. Dünya Savaşın sonuna kadar 

devam etmiştir. Bu etkinliklerde o dönemki Prizren 

gençlerinin büyük rolü olmuştur. II. Dünya Savaşın sona 

ermesinden Prizren 1947 yılına kadar Kosova bölgesinin 

merkezi idi. Ondan sonra ise merkez Priştine’ye taşınmıştır. 

Savaş sonrası Prizren’in ekonomi, kültür ve kentleşme 

açısından gelişmesi birkaç etaba ayrılmaktadır. Savaş sonrası 

çok geri kalmış Kosova’da, ekonomi-endüstri-madenciliğin 

gelişmesi için, 1947–1955 yıllarına kadar bütün yatırımlar bu 

alanlar için yönlendirilmiştir. Bu gelişmelerle Metohiya-

Dukacin bölgesi kasabaları ve Prizren’de de dâhil 

kapsanmamıştır. Bu dönemde Prizren geri kalmış, sadece 

zanaatçılığı geliştiren, endüstri ve endüstri işlerine sahip 

olmayan, pek az tarım üretimleri üreten, alt yapısı gelişmiş bir 

şehir idi.  

Altmışlı yıllarda Prizren’in ekonomi bakımından 

gelişmesi, endüstri açısından bir zanaatçılık geleneğine göre 

gerçekleşmeye başlamıştır. İlk önce ayakkabıcılar 1947 yılında 

“Komuna” ayakkabı fabrikasını kurdular. Aynı yılda 

kuyumcular da “Filigran” iş örgütünü kurdular. 1948 yılında 

“Famipa” metal işletme fabrikası. Tekstil yönünde ise 1958 

yılında “Printeks” fabrikası, 1963 yılında “Farmakos” ilaç 

fabrikası, Daha sonra “Progres-Eksport” besin ve tarım 

endüstri şirketi, ulaşım sektöründe Kosova-Trans, basın yayın 

sektöründe “Ramiz Sadiku”, perakende satış “Liria”, metal 

üretiminde “Metalats”, turizm sektöründe 170 yataklı 

Theranda Oteli, Landoviça'daki 70 yataklı Vlazırimi Oteli vb 

                                                 
24 II. Dünya Savaşından sonra Kosova’da sadece Gazi Mehmet Paşa 

Medresesinde dini eğitim 1947 yılına kadar devam etmiştir. Ondan sonra 

Priştine’ye taşınan medrese adını değiştirerek “Alaudin Medresesi” adıyla 

günümüze kadar etkinliğini devam ettirmektedir. (Vırmiça, age, s.184), 
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gibi kuruluşlar hizmet vermeye başladı. Bu dönemde 

Prizren’in eğitim ve kültür alanında da gelişmesi için büyük 

çabalar sarf edilmiştir ve 1951 yılında Türklerin de resmen 

sahneye çıkmaları dolayısıyla Türkçe, Arnavutça ve Sırpça 

dillerinde ilk ve ortaokulların açılmasına gidilmiştir.  

 İki savaş arası dönemde nüfus sayısının azaldığı 

görünürken, savaş sonrası nüfus sayısının çoğaldığına tanık 

oluyoruz. 1931 yılında Prizren’de sadece 16.358 kişi 

yaşıyordu. (1921 yılına 56, 1910 yılına kıyasen 4886 kişi daha 

az). 1948 yılında 20.540, 1953 yılında 22.997, 1961 yılında 

28.062, 1971 yılında 41.681, 1981 yılında 61.801, 1991 

yılında25 91.956 ve 2011 yılında 177.78126 kişi yaşamaktadır.  

Bugüne kadar Kosova’da gerçekleşen nüfus 

sayımlarının sonuçlarına baktığımızda Prizren’de 1961 yılında 

8.405, 1971 yılında 5.794, 1981 yılında 5.701,  1991 yılında 

4.461, 2011 yılında 9.091 kişinin Türk olarak kayıt yaptığı 

görülmektedir.  

1953–1961 yılları arasında Prizren’den çok sayıda 

Türk ve diğer Müslüman ailelerinin Türkiye’ye göç ettiği 

durumu göze batmaktadır. Bu göçle çok sayıda Arnavut 

ailelerinin de kapsandığı malumdur.  

Bu dönemde Prizren’in kentleşme açısından ilerlemesi 

yönünde çeşitli görüş farklılıklara yol açmıştır. Birileri 

Prizren’in önemli bir tarih kenti olarak bütün özelliklerinin 

korunması görüşünde olurken, diğerleri kentin tamamıyla yeni 

bir kimlik kazanması yönündeki gelişmelere destek vermiştir. 

Sonunda ortaklaşa alınan bir karara göre, Bistriça dersinin sol 

tarafındaki Prizren bölümü bütün olarak devlet koruması altına 

alınıp eski haliyle korunmasına gidilmiştir. Sağ taraftaki 

bölümde ise her türlü gelişme ve ilerlemelere gidileceği 

bildirilmiştir.  

                                                 
25 Kosova’da 1991 yılında yapılan nüfus sayımlarına Arnavutların büyük bir 

çoğunluğu katılmamıştır  
26 Arnavut 145.718,  Sırp 237, Türk 9.091, Boşnak 16.896, Rom 2.898, 

Aşkali 1.350, Mısırlı 168, Goralı 655, diğerler 386, 
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Gerçekten de 60’lı yıllarda Prizren’de kentleşme 

açısından büyük değişmeler meydana gelmiştir. Çoğu eski 

eserler yıktırılarak yenileri inşa edilmiştir. Tabakhane 

semtinde çoğu yerler onarılmıştır. Şehir içinde Bistriça 

deresinin yalısı yapımı için, tüm değirmenler kaldırıldı, giriş 

ve çıkışlarda mevcut olanlar yıktırılmamıştır. Merkezde 

Saraçhane Çarşısı, Arasta Çarşısı ve Kuyumculuk çarşıları 

ortadan kaldırılmıştır. Buralarda şehir merkezi, yeni caddeler, 

posta, banka, otel “Theranda”, Kültür Evi gibi yeni objeler 

kurulmuştur. Daha sonra bu kentleşme yöntemiyle daha birçok 

önemli eserler de yıktırılarak yenileri inşa edilmiştir, taşra 

arazilerinde ise yeni semtler meydana getirilmiştir: Lakuriç, 

Ortakol, Tuzsuz. Bu ve diğer girişimlerle Prizren büyük bir 

ölçüde iç fizyonomisini değiştirip, eski ve yeni kültürlerin 

kaynaştığı, önemli bir yönetim, turistik ve endüstri yerleşim 

yeri olarak gelişmeye başlamıştır.  

1999 yılında meydana gelen savaşta, Kosova’nın diğer 

kentleri gibi Prizren’de bu savaş etkisinde kalarak ağır bir 

dönemden geçmiştir. Savaş sonrası Prizren’in her yönlü 

gelişmesi yönünde UNMIK ve NATO güçleri yanı sıra yerel 

seçimlerinde kurulan Belediye Meclisinin de çaba sarf ettikleri 

görülmektedir.  

Kosova Meclisi 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını 

ilan ederek, bağımsız, egemen, demokratik ve barışsever bir 

ülke olarak Kosova Cumhuriyeti kurulmuştur. Aynıca Kosova 

Cumhuriyeti orada yaşayan bütün hakların ülkesi ve devleti 

olmakla tüm halkların eşitliğini sağlamakla yükümlü olan bir 

devlet olarak da kendini ilan ederek dünyaya tanıtmıştır. 

Yeni kurulan Kosova Cumhuriyeti’nde Prizren, 

Kosova’nın ikinci büyük kenti olarak her yönlü kalkınmasında 

büyük bir potansiyeli oluşturmaktadır. 
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Prizren – 1885 

 
Aynı açıdan Prizren - 2007 
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Prizren - 1911 

 
Aynı açıdan Prizren - 2007 
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Prizren - 1955 

 
Aynı açıdan Prizren - 2007 
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Prizren - 1951 

 
Aynı açıdan Prizren 2007 
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Prizren - 1951 

 
Aynı açıdan Prizren - 2017 

 



 44 

 
Daltulum’dan Prizren’e bir bakış - 2007 

 
Emin Paşa Camii Minaresi’nden Prizren’e bir bakış 2007 

 
Prizren’den kesitler - 2007 
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Prizren -  Alibe Taş Köprüsü - 2011 

 
Prizren - 2011 
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Prizren’in  Şadırvan Merkezi 

 
Prizren’e genel bir bakış 1955 
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa  --  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerrii    

   

 

 

KOSOVA SÂLNÂMESİ 1318/1900–01 

PRİZREN SANCAĞI 
 

PÜRZERİN KASABA  

VE KAZASI HAKKINDA MALUMAT27 
 

Pirzerin (Fr:Perizrend) kasabası, İstanbul’dan mürur 

eden nısf-ı nehar medar tûl itibariyle 42 derece 11 dakika arz-ı 

şimali ile 47 derece 54 dakika tûl garbîde ve zemini sath-ı 

deryadan 1200 metre irtifaında ve Şar28 dağının garb-ı şimali 

eteğinde ve Akdrin’e munsab olur. Bitstriçe isminde küçük bir 

çayın üzerinde olarak Üsküp’ün 55 kilometre garb-ı şimalinde, 

Manastırın 140 kilometre şimal-i garbisinde, İşkodra’nın 125 

kilometre şarkında vakidir. 

                                                 
27 Kosova Vilayeti Salnamesi Salnamesi 1900/01 s. 743-767, 
28  (Fr. Char) Şar Arnavutluk’ta büyük bir dağ olup Rumeli’ndeki memalik-i 

Osmaniye’nin ve bütün Balkan şibih ceziresinin en yüksek dağıdır. Şar Dağı 

Debre şehrinin üstünden yani Radika nehrinin Karadarine döküldüğü 

mahalden başlayıp ibtida şimale ve badehu şimal-i şarkiye doğru mümted 

olarak Kaçanik Boğazına müntehi ve bu veçhile açık bir kavis teşkil edip 

takriben 100 kilometrelik mahalle mümted olur. Kısm-ı cenubisi Deçan 

ismiyle dahi maruf ve en yüksek zirvesi Korab dağıdır. Şark-i etekleri sath-i 

mail halinde ve güzel ormanlarla ve miyah-ı cariyeyi havi çayırlar ve 

meralarla mesturdur. Garbi etekleri ise dik ve sarptır. Hemen hiç bir 

mahallinden geçit vermeyip senenin ekser aylarında kar ile mesturdur. Şarki 

eteklerinden inen sular mezkür radika’ya ve zaten bu eteklerden neb’an eden 

Vardar ırmağına ve garbi eteklerinden inen çayırlar ise Karadrine dökülür. 

Her ne kadar Şar dağı zikrolunan Kaçanik boğazıyla Radika mültekasında 

hitam buluyorsa da Kaçanik boğazının ötesinde Karadağ ve daha ileride sair 

cibal bir sıra teşkil ile koca balkana ve Bosna dağları vasıtasıyla Alp cibaline 

ve benden dahi Gramus ve Pindos dağlarıyla Yunan dağlarına kadar teşekkül 

eyleyen büyük bir silsileye merbuttur. 
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Pirzerin fütuhat-ı Osmaniye’den evvel Sırplılar 

tarafından zabt ve hazret-i Hüdavendigâr Gazi canibinden feth 

olunarak badehu yine Sultan Mehmed Han-ı Sani hazretleri 

tarafından istihlas buyrulmuş ve Gigaligin kısm-ı şarksi vasatı 

olmakla öteden beri eyalet merkezi ittihaz olunduğu gibi 

vilayetin eksikliğinden sonra dahi merkez-i vilayet olmuş ve 

zaten Manastır vilayetine mülhak iken geçen 304 senesi şehr-i 

Eylülünün sekizinde merkez-i vilayetin Üsküp’e naklinde 

Kosova eyaletine ilhak buyrulmuştur. 

Memleket tüllen 6, arızan 5 saat kadar imtidad eden 

düz bir ovaya nazır olmak üzere pek az milli tepecikler üzerine 

bina edilmiş olduğundan manzarası gayet ferahfezadır. 

Bunun haneleri sair bazı muntazam şehir ve 

kasabalarda görüldüğü gibi öyle âli ve cesim ebniyeye 

benzeyecek kadar mamur ve muntazam olmayıp şimdiye kadar  

bir haritası dahi alınamamış olmasıyla caddeler, 

sokaklar matlup olan intizamı ihraz edememişse de haneler 

derununda geniş bahçeler ve yüzde seksen derecesindeki evler 

dâhilinde cereyan eder ufak dereler mevcut bulunmasıyla 

eyyam-ı bahar ve sayfte her biri bir bağ-ı ferahfeza haline 

girmekte ve kasabanın şark ve garp cihetlerine cihet-i 

cenubiyesinin ekser mahalleri enva-ı eşcar-ı müsmireyi şamil 

bağlarla muhat olduğundan bunlar bir kat daha tezyid-i letafete 

hidmet etmektedir. 

Haneler derunundan harklar vasıtasıyla geçirilen 

suların bir kısmı dört, dört buçuk saat kadar mesafede Lubine 

ve Gornesel karyeleri yaylasından neb’ân eden ve kasabayı 

ikiye tefrik ile iki saat ileride bulunan derin nehrine karışmakta 

olan Bistriçe nehrinden ve bir takımı da memleket derununda 

mevcut büyük kaynaklardan alınıp tathirat hep bunlarla icra 

edilmektedir.  

Suların bu kadar mebzuliyetine nispeten bahşettiği 

faydalar pek çok olmakla beraber eyyam-ı şitada hâsıl ede 

geldiği rutubetten ekseriya nezle nevinden hastalıklar 

zuhuruna bahis olmakta ve binaen aleyh kavaid-i hıfzı’s-

sıhhaya riayet lüzumunu ihtar etmektedir. 
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Nüfus: Nefs-i Pirzerin 3.892 haneyi havi olup taht-t 

tahrire alınmış olan nüfus züküru 7.263 islam ve 2.035 

Ortodoks, 389 Katolik ile 489 Kıpti-i Müslim ki cem’an 

10.176 kişidir. Kazayı terkib eden köyler ise 199 adetten ve 

bunlar da 10.612 haneden ve 28.309 zükür İslam ve 5.112 

Ortodoks, 170 Katolik’le 575 Kıpti-i Müslim’den ibarettir. 

Ziraat, ticaret, sanat: Ahali umumiyetle Arnavut 

olup en ziyade rençberlikle iştigal etmektedirler. Pirzerin 

kazası tahminen 120.000 dönüm arazi-i emiriyeyi ve bunun 

90.000 dönümü tarla ve 13.000 çayırlık, kusuru da eşcar-ı mü-, 

tenevviayı havi bağlıktır. 

Arazi-i umumiye vaziyet ve tabiat cihetlerince gayet 

münbit ve mahsuldar ve ziraat olunmayan tarla hiç yok gibidir. 

Zürraın hâsıl ettiği şeyler susam ve pamuk ve afyondan maada 

hububatın envaını şamil ise de mısır mahsulünün revacı ziyade 

olduğu için sairlerinden biraz fazlaca ekilmektedir. 

Buralarda Ağustos nihayetlerinde hava yavaş yavaş 

tebeddül etmekte ve Eylül içinde devamlı yağmurlar düşmeye 

başlayarak yaz mahsulünü dökecek ve kurutacak zaman pek 

dar olduğundan susam ve pamuk gibi şeyler zer’ olunamayıp 

afyon yetiştirmek ise yine yağmurların erken düşmekte olması 

tecrübesine müstenit olmak gerektir ki nasılsa adet olmamış ve 

ekilmemekte bulunmuştur.  

Zürraın eksen kendi tasarruflarındaki araziyi işlemekte 

oldukları gibi bazıları yani yüzde on beş, yirmi kadarı da 

ortakçılık ve hizmetkârlık suretiyle rençperlik ederler. Bunlar 

elde ettikleri hâsılatın idarelerinden fazlasını vakit vakit 

Pirzerin ve Rahovça pazarlarına indirerek her haftanın rayicine 

göre furuht eder ve kendilerine lazım olan eşyayı da işbu 

pazarlardan tedarik eylerler. Alat ve edevât-ı zer’iye eski 

usulde olup yeni makineler getirilmemiştir. 

Kasaba ile kazada 17.000 dönüm bağ mevcut ve 

bağcılık epeyce terakkidedir. Üzümün envaını yetiştirmek 

hususunda Pirzerin kazası birçok yerlere tefevvuk etmiştir. 

Elması ve kirazı nefistir. Bağları ziyade olan Kuribaçe ve 

Rahofça taraflarında ve sene de 1.000.000 kıyyeden ziyade 

müskirat imal edilip ekseriya bağları olmayan cihet-i garbiye 
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kasabatıyla beraber haric-i livaya külliyetli nakil ve furuht 

olunmaktadır. 

Kasaba-i mezkurede terzilik, kuyumculuk, tüfekçilik, 

makasçılık ile mutaf, kazaz, saraç sanatları meşhur olmasıyla 

ahalinin bir takımı bunlarla iştigal eylemekte ve kura 

ahalisinden bir çoğu da celeplik, kâhyalık etmektedir. Terziler, 

Prizren kari sim ve ipek bükmeli dolamalar işledikleri gibi 

kuyumcularla makasçılar meyanında öteden beri kesp ettikleri 

şöhrete muvafık olarak her nevi avanı-i simi kemal-i maharetle 

imal edenler bulunur. İşte bu sanatkârlar bir yerde emsali 

görülmeyen altın, gümüş kakma tel işleriyle ve makas, kalem 

tıraş, tepsi,.sigara tabakası, iğne, düğme, ayna çerçevesi ve 

sipariş vukuunda baston ve masa ve yazı takımları gibi sanayi-

i nefise erbabının cidden nazar-ı takdirini celbeden 

mamulatıyla Pirzerin evc-i bala-yı iştihara çıkarmışlardır. 

Tüfekçiler vaktiyle atik ve eyyam-ı ahirede Avrupa 

martinlerinden hiç farkı olmayacak surette, kendilerine mahsus 

maharet-i istidane sayesinde cedid her nevi tüfekler yapıp ve 

üzerlerini musanna altın işleriyle tezyin ve tersî’ edip pazar 

bey ve şiraya yaz etmişler ve vuku bulan siparişlerle pek çok 

akçe kazanmışlar iken esliha-i emiriyeye takliden silah imali 

men edilmesi üzerine evvelki alış verişleri tedenni etmiş ve 

elhaletü hazihi devam edebilen on beş kadar dükkân esliha-i 

atika tamiratıyla mehmâ emken idare olmağa çalışmakta 

bulunmuştur. 

Pirzerinde bir sene zarfında hayli miktarda gümüş işi 

işlenir ve kurada da bir kaç bin arşın aba ve saire imal olunur. 

Hele nisvanın külliyetli surette nesci etmekte bulundukları 

gömleklik gayet zarif ipekli bezler ve havlular ile her nevi 

pamuk dokumalar pek meşhur ve kasabat-ı mütecavirece ve 

hatta İstanbul’ca da makbuldür. Dut ağaçları dahi çok olup 

hayli miktar ipek çıkarılarak işlenir. 

Mutaf ve saraç esnafları dahi hayli iş çıkarmakta 

olduklarından devamlarını temin etmişlerdir. Bir sene zarfında 

emtia ve erzak olarak Selanik’ten celb olunan eşya 35.460 

liralık manifatura ve 48.758 lira kıymetinde şeker, kahve gibi 

tüccar malı şeylerden ve ihracat ise 1.250.000 İstanbul kilesi 
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mütenevvi hububat ile 20.000 kadar hayvanat derilerinden ve 

9.500 lira kıymetinde mamulât-ı debbagiyeden ibarettir. 

Maadin: Dâhil-i kazada taharri yat icrası için birçok 

istidalar vuku bulmuş ve muamelat-ı lâzımesi icra kılınmıştır. 

Bunlardan hafriyat icrasına ruhsat verilenler: İzliptok, Kırşova, 

Rahofça karyeleri sınırında altın, gümüş, simli kurşun, 

antimon, manganez, alüminyum, nikel, bakır, zırnıh, krom 

madenleri olup mezkür karyelerin merkeze 7 ve 5 ve 

şimendifer istasyonuna 19 ve 8 saat mesafeleri vardır. Korişe 

ve Nogafçe karyelerinde dahi kömür ve krom madenlerinin 

vücudu mervidir. 

Emakin vesaire: Pirzerin bir hükümet dairesiyle 

şehrin üstünde metin ve topçu asakir-i şahanesi ikamet eder bir 

kalesi bir sarayı dört tabur istiabına kâfi bir kışla-i hümayunu, 

bir hastane-i askerisi, bir telgrafhanesi Cuma namında 

kiliseden mübeddel bir camı dahil olduğu halde 25 camı ve bir 

mescidi şerif, dört medresesi bir kütüphanesi bir rüştiye 

mektebi iki hamamı, 4 mektebi iptidaiye 3 kilisesi, büyüyecek 

bir memleket ve bir de kale saati, büyük çarşısı 389 dükkanı, 

esli ha ve makas ve kalem tıraş ve sair çelikten mamul alat ile 

gümüşten telkâri mevad işlemeye mahsus müteaddide 

kârhaneleri bir çok debağhanesi, l5 su değirmeni, çarşı 

ortasında bir şadırvanı, memleket içinde ve kenarlarda 

müteaddid karakol haneleri, maa müştemilat bir belediye 

dairesi ve miriye ait büyücek bir han ile beledi ve maarife ait 

iki kıraathanesi yine beledi müstemlekatından 38 dükkan ve 

bir gazhanesi bulunup şu bir kaç sene zarfında inşaat-ı 

belediyesi de beş mükemmel köprü 1200 metre lağım ve 500 

metre köse yolundan ve rıhtım üzerinde dört dükkandan ve 

müceddeden yapılan mekteb-ı rüşdiyeden ibarettir. 

Asar-ı atika: Pirzerin’in cihet-i şarkiyesinde vaki 

boğaz içinde ve bir çeyrek mesafede asar-ı atikadan Kız 

Kulesi, denilir bir kule harabesi ve kırk pınar mevkinde 

zaman-ı fetihten kalma bir mağara mevcut ve işbu mağara 

içinde boyali bir takım insan resimlerinden eser-i meşhud 

olmasına nazaran bunun evailden kalma bir mabed olmasi 

zannedilmekte ve bunların binasını ve ahval-i tarihiyesini 
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gösterir elde bır mehaz yok ise de halk işbu eserlerin eski 

Sırplılardan evvel mevcut dinlerine kail olmaktadır. 

Maarif:  Balada dahi gösterildiği veçhile Pirzerin’de 

mevcut dört medreseden her biri talebe-i ulum ile dolu olup 

gece gündüz tahsil edilmekte ve ikmal i nesih edenlere icazet 

ita olunmaktadır. Rüştiye mektebinde 19, mekâtib-i 

ibtidaiyede 800 şkird bulunuyor Bunlar’dan başka 9 aded 

Muslim, yedi gayrı Müslim sübyan mektebi bulunup usul-i 

atika dairesinde devam edilmektedir. Kazanın İslam 

köylerinde birer cami-i şerif ve bazılarında mektep olduğu gibi 

Hıristiyan karyelerinde dahi kilise ve mektepler vardır. 

Hıristiyan mekteplerinden en cesimi Simo namında 

birinin vasiyet akşesiyle leyli olarak inşa ve kusur altısı ahali ı 

Hıristiyan iye tarafından vakit vakit tesis olunmuş ve leyli 

olanı bir müdür ve altı nefer muallim ile idare edilmekte 

bulunmuştur. Bunun 140 talebesi ve mekatib-i sıbyaniye ile 

köylerdeki Hıristiyan mekteplerine de 400 kusur şakird devam 

ediyormuş. 

Orman: Dâhil-i kazada sahipli olarak epeyce 

ormanlar mevcuttur. Köylüler havayiç-i zaruriyelerinden 

maadâ lüzumu kadar tahta ve taban ve emsali her nevi 

keresteyi işbu ormanlardan kat ve ihraç ile furuht ederler. 

Ormanlar Muşotişte, Çernaleva, Lapuşnik karyeleri dâhilinde 

olup ihracatın bir kısmı Pirzerin ve Yakova pazarlarına 

indirilmekte ve Ferizovik istasyonu merkezinden şimendifere 

de bir kısmı tahmil edilmektedir. 

Muşotişte ormanında yalnız kayın ağacı husule geldiği 

gibi Çernaleva ormanında kayın ve meşe ve Lapuşnik 

ormanında ise külliyetli meşe ağaçları mevcuttur. 

Yayla: Şar silsilesinden teşa’ub eden ve Korab, 

Koritnik, Çalik isimleriyle meşhur olan cibal dâhilinde, kura 

ahalisinin taht-i tasarruflarında olarak cesim yaylalar bulunup 

işbu yaylalarda külliyetli koyun ve keçi hayvanatı yetiştirilerek 

sade, peynir, yapağıdan senede 3.500 lira nispetinde ticaret 

olunmaktadır. Zikrolunan yaylalar 30.000 hayvan ra’yine 

müsait denebilecek kadar cesim ve vasi ise de kâhya 

takımından bazıları bir kaç seneden beri Bursa ve Selanik 
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cihetlerine çekilmiş olduklarından evvelki istifade tenakus 

etmiş ve bu gün dâhil-i kazada ancak 100.000 kadar hayvan 

ray edilmekte bulunmuştur. 

Miyah: Pirzerin kazasından geçen suların biri salifüz-

zikr Lubinye ve Gornel karyeleri yaylasından iki dere 

suretinde ayrı ayrı çıkıp Raçane karyesinde birleştikten sonra 

memleketi ikiye bölen ve iki saat aşağıda Akdrin’e munsab 

olan Bistriçe nehridir Bunun kasaba içine müsadif kısmında 

biri taş, bakısı ahşab olmak üzere dokuz köprü ve kasaba 

içinde Bistriçe mecrasında her biri beşer altışar taşlı ‘15 

değirmen ile daimiyyü’l-cerayan 130 çeşme mevcuttur. Diğeri 

de Bosna silsile-i cibalinin müntehası olan Mokra ve Rugova 

dağlarından çıkan ve İpek, Yakova kazalarından bilmürür 

Prizrin ovasına giren Akdrin nehridir ki nefs-i Pirzerin’in iki 

saat mesafesinden geçip Loma kazasına dâhil olur. 

Yollar, telgraf hatları, karakollar: Prizrin’in meşhur 

caddeleri dörttür. 

Birincisi: Memleketten Ferizovik istasyonuna kadar on 

saat mesafesi bulunan yoldur. Bu yol, hasran Pirzerin 

sancağında olmayıp kısmen Priştine sancağına da ait 

bulunduğundan ve mürur-ı avam ile bütün bütün haraplaşıp 

gayr-i kabil-i ubur bir hale geldiği ve ebna-i sebilin âmed 

şüdce duçar-ı fart-ı müşkilat oldukları zat-ı faaliyetsimat-ı 

hazret-i vilayet penahinin Pirzerin’i teşrif buyurdukları esnada 

enzar-ı umran-perverilerine müsadif olduğundan derhal ita 

buyrulan evamir-i seria üzerine Priştineye ait 45.000 metre 

murabbaındaki 6.400 metrelik kısmı mükemmelen inşa 

olunmuş ve Pirzerin’de oldukça tesviye görüp icabeden 

yerlerde esaslı köprüler yaptırılmış olduğu cihetle arabalar her 

vakit muntazaman gidip gelmektedir. 

İkincisi: Yakova caddesi olup işbu tank suret-i 

mahsusa da tesviye görmüş bir yol değilse de şoseler gibi 

tabiaten gayet düz olmasıyla araba işletilmesine pek müsaittir. 

Üçüncüsü: İşkodra yoludur ki intizam cihetiyle 

diğerlerinden geridedir. Bunun Pİrezerin’den üç saat kadar 

olan mahalline araba ile seyahat kabil ise de ilerisi pek bozuk 
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ve gayet sengistan olmak mâniasıyla hayvanla mürur edenler 

bile pek ziyade zahmet çekmektedir. 

Dördüncüsü: Debreler yoludur. Bu da lazım gelen 

intizamı henüz ihraz edememiştir. Luma kazası merkezi 

üzerinden gider tabii yollardan olmasıyla bazı parçaları 

oldukça düz ve genişse de ekser mahalleri dağlık ve bayırlık 

oldugundan yolcuların rahatını temin edemiyor. Şar üzerinden 

Kalkandelen’e gider daha bir yol varsa da karların ziyade 

olduğu zamanlar mürur ve ubur kabil olmadığından yolcular 

Üsküp ve Bukovik yollarıyla azimete mecburdurlar. 

Yollardan Feirizovik Caddesi üzerinde iki bab zaptiye 

karakolu ve istasyon merkezine kadar temdid edilmiş telgraf 

hattı ve yolun güzergâhıyla civarında on kadar karye vardır. 

Yakova caddesi dahi oraya işleyen telgraf hattıyla beraber 

gidip Pirzerin hududu dâhilinde bir karakol ve Yakova sınırına 

girilecek mahalde Şivan namında ve Drim nehri üzerinde 

gayet cesim vaziyetli bir köprü bulunuyor. İşkodra ve Debre 

caddeleriyle Kalkandelen yolunda ve kazanın sair bazı 

münasip noktalarında daha on dokuz karakol mevcut 

olmasıyla umum karakolların miktarı yirmi ikiye baliğdir 
 

Pirzerin Kazası’nın 

315 Senesi Varidat Umumiyesi Mîn Cedvelidir 

                                                                             Groş                                     

Asar                                                  1.459.608              

Emlak vergisi                                       557.123             

Tetm vergisi                                           41.007                

Bedel asgari                                         321.004             

Ağnam rüsumu                                    208.647             

Canvar rüsumu                                        2.088             

Emlak amiri                                          12. 580            

Rüsum mutavaa                                     45.111             

Orman hâsılatı                                       17.589             

Madden hâsılatı                                          -                    

Emlak ve tapu harçları                           34.863            

Mahkûm haçları                                     38.500           

Hâsılat müteferrika                                75.300           

______________________________________ 

Yekûn                                                2.713.967    
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              Pirzerin Sancağı Kara Esamisi: 

 

Manastiriça, Neprogoşte, Lubinye, Muşnikova, 

Dirayçiç, Gornosel, Semotişte, Nişor, Kravoseriya, 

Dobırdelan, Pagaruşa, Yançişte, Milanoviç, Maraliya, 

Astrozub-i bala, Astrozub-i zir, Çırnovrane, Kuryak Domanek, 

Laşka Lubijda, Miruşa, Banya, Malişeva, Çırnovak, Laşka 

Drenovça, Bilançe, Tumuçine,  Belaniça, Blaçe, Gunçat, 

Yavor, Radovik, Senik,  Ratkovçe, Trnye, Orlan, Lapuşnik, 

Drayçiçe, Vırbiçan, Jivinyan, İstraçak (raçak), Yajinçe, Selçe, 

Doynişte,  İstrujye, Lez, Kuştendil, Lubiçeva, Leskovaç, 

Zagraçka Hoça, Yeşkova, Brod, Kosavçe, Kukovçe, Kapre, 

Playnik, Zırze, Rençe, Şaynovçe, Plava, Buçe, Brezna, Jur, 

Belobrat, Zgatarçe, Blaç, Zapulca, Bervirgora, Resteliça, 

İzlipotok, Kruşevo, Globoçiça, Baçka, Dikançe, Mlike, 

Vranişte, Kukulan, Lubovişte, Leştan, Radeşa, Dragaş,  Rapça, 

Krsteç, Patişe, Zabot, Koşarişte, Orgoste,  Orçuşa, Çırnaleva, 

Büraya, Şiştoç, Virmiça, İşkoza, Dobroş, Jur, Poslişte, Biluşa, 

İvlaşna, karyeleri. 

 

 

 
Prizren 1971 (Foto Kâzim Zaim) 
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Prizren: Eski Tabakhane’ye bir bakış (Foto Kazim Zaim) 

 
Prizren: Eski Tabakhane’ye bir bakış (Foto Kazim Zaim) 
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa  --  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerr 

 

 

 

 

PRİZREN’İN 

TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞMESİ 
 

Prizren Belediyesi 640 km2 yüzölçümüyle Kosova’nın 

% 5.94 yüzölçümünü oluşturarak Kosova’nın Şar dağlarına 

dek uzanan Svilen tepesi yamaçlarında 412 metre deniz 

yüksekliğinde bulunmaktadır. 

Yüzey ölçümü bakımından pek büyük olmamasına 

rağmen, Prizren’in iklimi çok çeşitlidir. Akdeniz ikliminin 

belirgin etkisiyle genelde düzlükteki yerler sıcaktır, kale 

eteğindeki yerler ise biraz daha serindir ama yazlar çok 

sıcaktır. Ak Deniz ve Adriyatik Denizi’nden Beyaz Drim 

vadisiyle gelen yeller sıcaklıktan başka, özelikle Kasım ve 

Aralık aylarında pek çok yağışları da getirir. Böyle bir iklim 

üzüm, meyve ve sebzeler gibi birçok tarım ürünlerine 

elverişlidir. Hasat işleri çok erken başlar. Prizren’in dağlık 

yerlerinde Alp iklimi sürer. Çok kere vadilerde baharın sonuna 

kadar kar erimez, dağların tepeleri de uzun zaman beyaz kalır. 

Prizren’in coğrafi durumunun çok el verişli olması onu 

Kosova’nın diğer kentlerinden ayrı kılmaktadır. Onun için 

Osmanlılar Prizren’ni 1455 yılında fethettiklerinden sonra, 

Prizren’in coğrafya durumunun el verişli olduğunu anlamış ve 

orada konuşlanıp 1455 yılından 1912 yılına kadar kalmıştır. 

Dolayısıyla Prizren’in her yönlü kalkınması ve gelişmesi için 

özel önlemler ve özel yatırımlar yaparak bu şehri her alanda 

özellikle de ticaret ve zanaat alanında merkez mertebesine 

ulaştırması yanında 1869 yılında kurulan “Prizren Vilayeti” 

merkezi yapmıştır. 

Prizren’in coğrafi durumunun el verişli olmasında 

iklimin yanı sıra ortasından geçen Bistriça deresi yanı sıra bu 

şehirle dört istikamet üzerinden bağlanan muhtelif yörelerin ve 

bölgelerin birleşmesi ve buluşması yanında Dukacin havzası 
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ile bağlılığı onu siyasi ve ekonomi merkezi seviyesine mazhar 

etmiştir. 

El verişli tabiat özelikleri nedeniyle Prizren’de tarih 

boyunca çeşitli halkların buraya yerleşmelerini sağlamış ve her 

zaman bu etkileyici özellikleri nedeniyle bu şehirde herkes 

yaşamak istemiştir. Prizren sadece insan yaşamı için değil, her 

türlü flora ve fauna (hayvan varlığı) için de en el-verişli 

yerleşim yerlerinden biri olmuştur. 

Eskilerde olduğu gibi Osmanlı döneminde de Prizren 

bu yörelerde en tanınmış ve en güçlü askeri-savunma bölgesini 

oluşturmaktaydı. Bu durumun böyle olmasında Prizren 

kalesinin en büyük etkisi olmuştur, Çünkü Osmanlı 

Ordusu’nun büyük bir bölümü bu kalede konuşlanmış ve o 

dönemde kale bu yöreler için en güçlü Osmanlı kışlalarından 

birini oluşturmuştur.  

Prizren gibi bir yerleşim yerinde böyle bir kalenin 

olması, Prizren’in tarih boyunca gelişmesine de büyük etki 

etmiştir. Osmanlının bu topraklara iskân etmeleriyle birlikte29 

Prizren’e büyük bir medeniyet anlamında yeni bir din anlayışı, 

yeni bir kültürle birlikte değişik bir yaşam tarzını da 

getirmiştir. Bu değişiklikler Prizren’in ileriki dönem 

gelişmesinde büyük etki etmekle bu muhtevada zanaatçılık, 

ticaret ve ulaşım bu gelişmenin atar damarını oluşturmaktaydı. 

Kısa bir zaman içinde Prizren aynı zamanda idari-politik, 

                                                 
29 Osmanlıların Balkanlara yerleşmeleri üç şekilde olmuştur;  

    1. İlk fetihler sırasında Anadolu'daki yakın bölgelerden, yeni alınan 

yerlere devlet eliyle göçmen nakledilmesi,  2. Fetihlere gönüllü olarak 

katılan gazi-alperenler ve gaza için gelen aşiret mensuplarının bir 

bölümünün fethedilen kalelerde muhafız olarak bırakılıp bir bölümünün de 

istedikleri yerlere yerleştirilmesi, 3. Kolonizatör, Osmanlı dervişlerinin 

stratejik noktalarda kurdukları tekke ve zaviyelerin faaliyetleri ve 

çevrelerinde yeni yerleşim merkezlerinin kurulması.  

    Kosova’nın tamamıyla Osmanlı egemenliği altına geçmesinden kısa bir 

zaman sonra Anadolu’nun birçok yerlerinden aileler getirilip Kosova’ya 

yerleştirilmiştir: Horosan, Kuçan, Tokat, Yozgat, Niğde, Edirne, Konya, 

Kayseri, Adana, Mersin, Kastamonu vb. Buraya gelen bu aileler geldikleri 

yerlerinin soyadlarını uzun zaman taşımışlardır. Hata bugün bazı aileler hala 

bu soyadları taşımaktadırlar 
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eğitim-kültür ver sağlık merkezlerinden de bir olmaya 

başarmıştır. 

Prizren’in kale altı varoşu yanı sıra Prizren’in daha da 

gelişmesi düzlüğe yönelik, ağırlıklı olarak da Bistriça deresi 

kıyılarına doğru gerçekleşmeye başlamıştır, çünkü Bistriça 

deresinde mevcut olan su imkânları böyle bir gelişmeye çok 

elverişliydi. Zengin Prizren toprakları ise bu yerlerde her nevi 

bitki ve hayvan varlığının yetiştirilmesinde mükemmel bir 

ortamdı. Bu yüzden Prizren şehrinin en eski bölümleri Bistriça 

deresi üzerine kurulup gelişmiştir. Daha sonra bu gelişme 

doğuya değil, batıya yönelik devam etmiştir. Bu yüzden 

Bistriça deresi Prizren’in kuruluşunda yanı sıra gelişmesinde 

temel unsuru oluşturmakla birlikte, etrafında ve yanlarında 

muhtelif zanaat türünde çarşılar da kurulmaya başlamıştır.  

Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de Kosova’da 

ticaretin, zanaatçılığın, kültürün, yazının, sanatın, müziğin ve 

diğer halk edinimlerinin belirli bir seviyeye ulaşmasında, 

Prizren kentinin özel bir yeri ve katkısı olmuştur. Osmanlılar 

döneminde, “Zanaat ve ticaret merkezi” adıyla maruf Prizren 

her zaman zengin tarihiyle, 1868 – 1878 yılarında Vilayet 

merkezi olduğu dönemde oynadığı her yönlü rolüyle ve içinde 

barındığı çok sayıda zenginliğiyle karşımıza çıkmaktadır. 

Çünkü Osmanlı kaynaklarında Örneğin: Pür-zeyn, Pürzerin 

veya Zerrin gibi anılan adların anlamında "Ziynet Dolu Şehir" 

anlamı çıkmaktadır. XIII. asırda Prizren önemli ekonomi, 

kültür, siyasi, ticaret ve zanaat merkezi olmuştur ki çoğu 

tarihçi Prizren’e o zamanda "Balkanların Dubrovnik'i" adını da 

vermiştir. Böyle gelişmiş ve zengin olan Prizren, her taraftan 

insanları kendine çekmiş, büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 

Prizren’de paranın basılması, onun gerçekten o dönemde ne 

kadar büyük ve önemli bir idari merkezi olduğunun en önemli 

kanıtlarından biri olduğunu tarih kaynaklarından 

öğrenmekteyiz.  

Osmanlı Devleti’nin gelişme ve ilerleme döneminin en 

ünlü hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han kumandası altında 

bulunan Osmanlı ordusu, Prizren'i 21 Haziran 1455 yılında, 

Ahmet Bey Evrenoszade fethetmiştir. Osmanlıların 
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fethettikleri her önemli yörede dini ve ticari yaşam için en 

gerekli koşuları hemen yaratma girişiminde bulunma 

geleneğine saygı göstererek, Prizren’in kısa bir zaman içinde 

canlanmayı başardığını göstermektedir. O dönemde Prizren’de 

yavaş yavaş İslam dininin yaygınlaşmasını yanı sıra ticaret, 

zanaatçılık ve kültür eğitim yaşamın daha da ilerlediğini 

görmekteyiz. XVI. asrın yarısında Prizren'de esnaf, zanaat 

örgütleri kurulmaya başlamış. İlkin tabak, demirci, saraç ve 

terzi, bundan sonra, tüfekçi ve kuyumcu esnafları kurulmuş. 

Ayrıca bu dönemde devlet adamları ve önde gelen kişiler çok 

sayıda mimari ve diğer eserleri inşa ederek, kasabanın 

gelişmesini sağlamışlardır. Böylece Prizren kentleşme 

açısından her yönüyle gelişmeye başlamıştır. O dönemlerde 

zanaatçılık çok gelişmiş bir durumda olduğu için, Prizren 

tüccarlarının bütün Rumeli ve Anadolu tüccarlarıyla da 

işbirliği yaptığı bilinmektedir. 

Prizren’de gelişen ticaretle birlikte çarşıların da 

kurulmasıyla Prizren’in karakteri ve şekilli de değiştirilmeye 

başlanmış ve ilerlemesinde büyük başarılar kaydedilmiştir. Bu 

çarşılar sadece Bistriça deresinin yanında değil kasabanın 

merkezinde ve yolların kesiştiği kavşaklarda kurulmaya 

başlamıştır. Bu türde kurulan çarşıların en aslı bir örneğini o 

zamanki Prizren’in Eski Çarşısı oluşturmaktaydı.30 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa bölümünde en büyük 

zanaat merkezi olarak malum Prizren’de, XIX. asırda birkaç 

önemli çarşı varmış. En büyük çarşıları: Arasta ve Şadırvan 

çarşılarıymış. Arasta Çarşısı zanaatlar türüne göre: saraçlar, 

bıçakçılar, kazancılar vb. gibi çarşılara da ayrılıyormuş. 

Özellikle Kapalı Çarşısı çok ilginçmiş ve zenginmiş. Bu çarşı 

kent merkezindeki Arasta Köprüsü’nden Arasta Camii’ne 

kadar uzanıyormuş. Şadırvan Çarşısı’nda genelde şu ince 

zanaatlar yer alıyormuş: kuyumcular tüfekçiler ve ahşap 

süslemelerini yapan zanaatçılar (marangozlar). Bundan başka 

bu çarşıda tellâl dükkânları, eskiciler ve aşçılar da 

                                                 
30 Çarşılar hakkında bilgiler ilerleyen sayfalarda verilmiştir. 
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bulunuyormuş. O zamanda Prizren’de 124 farklı zanaat türü ve 

çarşıya bağlı olan daha 8 meslek türü mevcutmuş.31  

Bu zanaatlar yanı sıra Osmanlı döneminde Prizren’in 

silah yapma merkezi olduğu da malumdur ve o dönemde 

Balkanlar’da en çok silah çeşitleri Prizren’de üretiliyormuş. O 

dönemde, Yakova’nın kendi esnaf örgütlerinin ekonomik gücü 

bakımından, İpek’in kazancılarıyla ve kilimciliğiyle ünlü 

olduğu bilinirken, Prizren’in de silah üretimi merkezi olması 

yanında Balkan yarımadasında silah üreten “En Büyük 

Fabrika” adıyla tanındığını da söylemek gerekir.32 Yapılan 

silahlardan en önemlisi “Mardin Tüfekleri” imiş. Bu tüfekler 

Mısır, Sudan, Arabistan gibi ülkelere ihracat ediliyormuş. 

I. Dünya Savaşı sonrası belirlenen yeni sınırlar 

nedeniyle, Prizren Arnavutluk’a çok yakın bir sınır şehri 

olduğundan ve bu sınır istikametinde zayıf sınır ilişkileri 

nedeniyle,  Prizren’in gelişmesinde olumsuz etkide 

bulunmuştur. Bu dönemde önemli ve yeni ilerlemeler 

olmadığından dolayı Prizren eski seviyesini korumakta direniş 

göstermiştir. 

1929 yılına kadar Prizren bölgesinden yılda 100 vagon 

buğday, 150 vagon yulaf ve 50 ila 100 vagon arpacık ile 

büyük miktarda mısır ve sebze ihraç ediliyordu. 1933 yılında 

424 zanaatçısıyla Prizren, hala Kosova'nın en büyük zanaat 

merkezini teşkil ediyordu. 500 zanaat dükkânından 20 si 

tabakhane dükkânıydı. Bistriça deresinde ise yaklaşık 100 deri 

fıçısı dönüyordu. 33 

1933 yılında Prizren ilçesinde 485 zanaatçı, 346 

yardımcı ve usta ve 246 zanaat öğrencisi vardı. Sadece 

Prizren’de 424 zanaatçı çalışıyordu. Toplam olarak zanaatla 

uğraşanların sayısı 1100’ü aşıyordu. Tabak ve kuyumcu 

dükkânları birinci yerde idi, 500 zanaat dükkânından 20’si 

tabaktı. Bu dönemde tüfekçi, bıçakçı, demirci, kazancı ve 

nalbant zanaatları ise kısa bir zaman için ortadan 

                                                 
31 Kosova Dikur e Sot, age, s. 930,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
32 Enver Dukacini, Türk Osmanlı Devrinde Dukacin’de Şehir Yerleşim 

yerleri ve Zanaatlar, Çevren Dergisi Sayı 12 s. 45, 
33 Kosova Dikur e Sot, NGB ”Borba” Beograd 1973, s. 936,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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kaybolmuştur. Fakat mutavcı, terzi ve berber zanaatları 

ilerlemiştir 

El sanatlarından sanayi üretimine, satışını yapan 

tüccarlar ve ticaret kuruluşlarına kadar üretim-alışveriş ağı 

bulunmaktadır. El sanatlarından geleneksel ipek-pürüncük 

dokumacılığı, el örgüsü, nakış, ağaç ve kuyumcu işlerinin 

başarılı yapılmasıyla bilinmektedir. Bu meslekler yanı sıra 

diğer mesleklerle uğraşanları bir araya getiren cemiyetler ve 

bu cemiyetler çerçevesinde muhtelif esnaf birlikleri de 

kurulmuştur.  

Osmanlıların gidişinden kısa bir zaman sonra 

Prizren’de 1920 yılında kurulan “REBAP” topluluğu veya 

cemiyeti gösterilmektedir. Bu cemiyetten daha sonra 1922–23 

yıllarında Prizren’de ikinci cemiyet olarak “GAYRET”  

kulübü veya cemiyeti kurulmuştur. Gayret Cemiyeti 

bünyesinde 1929 yılında “PRİZREN GENÇLERİ” kulübü de 

etkinlik göstermeye başlamıştır. Bu cemiyetten sonra 1932-33 

yıllarında Prizren’de “MERHAMET”  adıyla yeni bir Kültür 

ve Yardımlaşma cemiyeti kurulmuştur.34 1934 yılında 

Merhamet cemiyeti çerçevesinde “Prizren Esnafı 

Ayakkabıcılar Birliği” kurulmuştur. Merhamet Cemiyeti 1941 

yılına kadar çalışmıştır. 

O dönemde Prizren’de esnafın, zanaatçılığın ve 

ticaretin yaşatılmasında ve gelişmesinde bu esnaf neslin ve bu 

cemiyetlerin yaptıkları işin büyük önem arz ettiğini söylemek 

gerekir. Çünkü eğitimin çok düşük bir seviyede olduğu, 

ekonomi ve sanayinin gelişmemiş olması o dönemde yapılan 

her nevi faaliyetleri aracılığıyla bu sahada mevcut olan boşluk 

ve açıklık kapatılmaya çalışılmıştır. En azından o dönemde 

mevcut olan zanaat türleri, kültür ve sanat etkinlikleri zaman 

zaman toplumsal olayların karmaşıklığı içerisinde geri planda 

kalmışsa da bu esnaf ve cemiyetlerin etkinlikleri sayesinde 

hiçbir şekilde kaybolamamış ve unutulmamıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrası Prizren’in ekonomi, kültür ve 

kentleşme açısından gelişmesi birkaç etaba ayrılmaktadır. 

                                                 
34 Age, s.185, 
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Savaş sonrası çok geri kalmış Kosova’da, ekonomi-endüstri-

madenciliğin gelişmesi için, 1947–1955 yıllarına kadar bütün 

yatırımlar bu alanlar için yönlendirilmiştir. Bu gelişmelerle 

Dukacin bölgesi kasabaları ve Prizren’de de dâhil 

kapsanmamıştır. Bu dönemde Prizren geri kalmış, sadece 

zanaatçılığı geliştiren, endüstri ve endüstri işlerine sahip 

olmayan, pek az tarım üretimleri üreten, alt yapısı gelişmiş bir 

şehir idi.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Prizren için yeni bir 

gelişme sayfası açılıyor özellikle de ulaşım yolunda 

ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. Prizren’in diğer 

Kosova şehirleriyle ve daha geniş çapta ulaşımı yeni ve eski 

yolların onarılmasıyla gerçekleşmeye başlanmıştır. Öyle ki 

kısa bir zaman sonra, Prizren, Kosova ulaşımında çok önemli 

bir istasyon ve duraklama yeri yanı sıra bir turistik merkezi 

olarak da belirlenip gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde 

mevcut olan bütün imkânlar kullanılarak şehirde ekonomi, 

kamu ve diğer kurumların canlandırılması yanı sıra turizmin 

gelişmesi için kültür ve tarih mirasımızın gün yüzüne 

çıkarılmasında büyük çaba serf edilmiştir. 

Bu dönemde Prizren’in daha da yayılması ve gelişmesi 

kuzeye doğru ilerlerken, Arnavutluk, Suva Reka ve Yakova 

istikametlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 

gelişmeler esnasında bu yörelerde yeni semtler kurularak 

Prizren’in eski ve yeni bir şehir olarak gelişmesine sebep 

olmuştur. Öyle ki Prizren bu dönemde kendi kıymetinden 

hiçbir şey kaybetmeyerek yeniden bu yöreler için eskilerde 

olduğu gibi, bugünde, Kosova’da en önemli kültür, ekonomik 

sosyal, sağlık, merkezi olarak gelişmesine devam etmektedir. 

Bu dönem muhtevasında hayatın değişik maddi şarları 

ve imkânları Prizren’in yeniliklere ulaşmasında büyük 

değişmelerle gerçekleşmektedir. Bilakis savaş sonrası 

döneminde Prizren’in toplumsal-ekonomi gelişmesinde ve 

kalkınmasında bu değişmeler zaruri olmasına rağmen hep öne 

çıkmıştır. Dolayısıyla bu değişmeler sonucu şehrin içeriğinde, 

işlevinde ve şehir yapılanmasında büyük değişmelere yol 

açmıştır. 
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Altmışlı yıllarda Prizren’in ekonomi bakımından 

gelişmesi, endüstri açısından bir zanaatçılık geleneğine göre 

gerçekleşmeye başlamıştır. İlk önce ayakkabıcılar 1947 yılında 

“Komuna” ayakkabı fabrikasını kurdular. Aynı yılda 

kuyumcular da “Filigran” iş örgütünü kurdular. 1948 yılında 

Bıçakçılar bir araya gelip ilkin Bıçak fabrikasını daha sonra 

“Famipa” Metal İşletme Fabrikasını kurdular. Sadece bu 

zanaat türlerinde değil diğer zanaat türlerinde de fabrikalar 

kurulmaya başlamıştır. 

Prizren’in bu dönemdeki kentsel çözümü genelde 

büyük onarımlara yönelik gerçekleşmeye başlamıştır. Bir 

taraftan eskilerin bulunduğu yerleri korumak, diğer taraftan da 

şehrin gelişmesine yönelik boş arazilerde yeni semtler 

oluşturmaktı. Bu tutumun kendine has problemleri de vardı. 

Çünkü Prizren’in ileriye yönelik 1980 yılına kadar bir kentsel 

gelişme ana planı yoktu. Bu yüzden bu dönemde şehirde 

meydana gelen bazı değişmeler kontrolsüz gerçekleşmekteydi 

ki bu durum genelde “birini yık - diğerini yap” anlamını 

taşımaktaydı. 

 Prizren’in bu anlamdaki kalkınması 1961 yılında 

Prizren’de yapılan bir toplantıdan sonra gerçekleşmeye 

başlamıştır. Belediye ayarında yapılan bu toplantıda Prizren’in 

geleceğe doğru kaderi çizilmiştir. Toplantıda bu konu üzerine 

üç düşünce-fikir sunulmuştur. Birileri Prizren’i tamamen yıkıp 

temelden yenilendirmekti, ikinci fikir, Prizren’ni olduğu gibi 

eski ve otantik haliyle korumaktı ve bir kültür, sanat ve 

turisttik yeri olarak ilerlemekti.  Üçüncü düşünce ise Prizren’in 

hem modern bir kent hem de eski özelliklerine sahip olan bir 

kent olarak ilerletmek ve kaldırmaktı. Bu düşünceye göre 

Prizren’nin taşrasında yeni semtlerin oluşturulması ve 

buralarda yeni inşa edilecek yüksek katlı binalarla yeni bir 

Prizren’i kurmaktı, Prizren merkezini ve civarını ise eski 

haliyle otantik bir biçimde korumaktı.  

Yapılan toplantıda üçüncü fikir ağır basınca kabul 

ediliyor ve alınan karar göre, Bistriça deresinin sol tarafı 

tamamıyla eski haliyle korunacak “eski ve anıt kent” olarak 

devlet himayesi altına alınmıştır. Burada mevcut olan eski her 
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şey korunacaktır, bütün objelerin ve tarihi anıtların onarılması 

sadece devletin hemfikirliğiyle gerçekleşmesi karara 

bağlanmıştır. 

Derenin sağ tarafı ise bütün olarak değil, sadece bazı 

eski yerlerin, çarşıların, objelerin yıkılmasıyla yeni ulaşım 

yolların ve bazı çok katlı binaların ve devlete ait önemli olan 

bazı objelerin inşasına da dair karar alınmıştır.  

Bu kararlara dayanarak aynı yılda derenin bu kısmında 

ve Prizren’in merkezinde mevcut olan Arasta Çarşısı’ndan 

başlayarak,  Tereke Pazarı, Saraçlar Çarşısı, Tüfekçilik, 

Bıçakçılık, Makasçılık, Demircilik, Kazancılık, Kiratancılık, 

Boyacılık, Meyhanecilik,  Saraçhane, Nalıncılık, 

Kuyumculuğun bir kısmı,  Maraş ta ki Süleyman Aciza Baba 

Tekkesi, Melami Tekkesi ve Haziresi, Mustafa Paşa Camii, 

Miri Han Kervansarayı, Arasta Camii, Bistriça deresinde 

bütün değirmenler, Bistriça deresi kıyılarında mevcut olan 

bütün objeler vb. yıktırılmıştır. 

Tarih kaynaklarına bir göz atarsak, Prizren’in kent 

yapılanmasını genelde, onun tabiat özelliklerinden, işlev 

yapısından ve tarihi gelişmesinden kaynaklandığını 

görmekteyiz. Tarih boyunca Prizren’in çeşitli toplumsal-

ekonomi gelişme dönemlerine baktığımızda onun heterojen bir 

yerleşim yeri yanı sıra birçok dizi manzara ile oluştuğunu ve 

gelişmesini görmekteyiz. Onun kanyonundan başlayarak 

Bistriça deresi boyunca, Svilen Dağı eteklerinde kurulması, 

onun her yönlü gelişmesinde en büyük etkenlerden birileridir. 

 Prizren ovasına yönelik bu gelişme genelde ulaşımın 

geçekleştiği üç istikamet üzerine gerçekleşmiştir Yakova, 

Priştine ve Arnavutluk. Bugünkü Prizren’de her döneme ait 

özelliklere sahip olan iki ana kısım bulunmaktadır. Biri 

Bistriça deresinin sol kısmında “Eski - Anıt Kent” diğeri de 

Bistriça deresinin sağ tarafında bulunan “Yeni Kent” 

bölümüdür. 

Eski kentte, son dönemlerde meydana gelen büyük 

değişikliklere rağmen, hala eski döneme ait çoğu bölümlerin 

veya anıtların bulunduğunu söylemek gerekir. Bu bölüm 

Prizren kentin güney, güneybatı ve kentin merkez bölümünde 
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bulunmaktadır. Bu bölümde kentin merkezi ve göbeği yer 

almaktadır: Kale ve eski kale altı varoşu. Burada mevcut olan 

eski esler bu bölümdeki dönem tarihini belirleyen en önemli 

kaynaklardır. Bu bölümde hala çok dar, eğri böğrü ve 

kaldırımlı ve dik yokuşlu sokaklar mevcuttur. Bu bölümün 

düzlük bölümlerde de dar, küçük eğri böğrü ve kaldırımlı 

sokaklara rastlamak mümkündür. Bu bölümde mevcut olan tek 

ve iki katlı evlerin genelde simetrik ve asimetrik olarak inşa 

edildiğini de söylemek gerekir. Bu bölümün merkezinde 

Prizren çarşısı bulunmaktadır. Bu çarşıda her nevi zanaat 

türüne ait dükkânlar, imalat haneler, ticaret dükkânları ve 

kamu binaları bulunmaktadır. Bu bölümde her dönemden 

kalan çok sayıda mimari ve diğer kültür eserleri 

bulunmaktadır. Hepsi bunlar bir uyum içinde olup Prizren’e 

hoş bir görüntü sağlamakla, önemli bir turistik yeri olarak 

Prizren’de turizminde gelişmesinde önemli bir etkeni 

oluşturmaktadır. 

Yeni bölümde inşa edilen semtlerde eskiye ait hiçbir 

şeyin olmadığını bildirirken, şehrin eski bölümünde ve yeni 

semtlerin dışında kalan diğer bölümlerde eski döneme ait 

eserlere, abidelere ve diğer kültür eserlerine rastlamak 

mümkündür. Lakin dana önce yapılan inşaatlarda en büyük 

değişmeler kentin orta bölümünde gerçekleşmiştir. Burada 

eskilere ait çoğu eserler yıktırılarak yerlerinde yeni bir dönemi 

andıran her nevi objeler, yollar, bulvarlar ve diğer eserler inşa 

edilmiştir. Bu bölümde en büyük değişme Arasta köprüsü 

karşısındaki bölümde ola gelmiştir.  

Elde edilen boş arazilerde diğerleri arasında PTT 

Binası, Theranda Oteli, Prizren Merkez Bankası, Bistirça 

Deresi Yalısı, yanında Ana Cadde ve bu semte bugün bulunan 

çok katlı binalar yanı sıra Prizren Belediye Binası, Kültür Evi, 

Sinema, Mallar Evi, Kendin al satış merkezi ve diğer kamu ve 

ticaret objeleri kurulmuştur. 

Prizren’in ileriye dönük kalkınmasıyla ilgili yapılan 

toplantılarda Prizren’de eski ve devlet himayesi altında olan 

618 civarında eserlerin ve objelerin korunmasıyla ve 

onarılmasıyla ilgili önemli kararların alınmasına rağmen, bu 
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eserlerden günümüze kadar çok az bir sayıda onarıldığını 

görmekteyiz. Yeni dönemde bu konu üzerinde yapılan bazı 

çalışmaları selamlarken bunların yetersiz olduğunu söylemek 

gerekir. Savaş sonrası bazı eserlerin onarılmasında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de etkisinin ve yardımlarının olduğunu 

bildirirken bu yardımlar vasıtasıyla bu dönemde Sinan Paşa 

Camiin ve Namazgâh’ın, Emin Paşa Camiin, Eski Hükümet 

Konağı’nın vb yapıların yeniden yapımı bir örnek olarak 

gösterilebilir. Sadece bu değil Prizren Belediyesi’nin de bu 

konuda göstermiş hassasiyetini ve onardığı bazı eseri de 

anmak gerekir. 

Yeni Kent olarak adlandırdığımız Prizren’in bu 

bölümde en büyük gelişmeler yeni ve çok katlı inşa edilen 

evler ve binalar yanı sıra yeni semtlerin oluşmasıdır: Ortakol, 

Tussuz, Lakuriç, Bajdarana, Yagleniça, Bayram Curi vb. Bu 

yeni semtlerde Prizren halkı yanı sıra buraya başka yerlerden 

gelen halkın büyük bir bölümü konuşlanmıştır. Sadece bu 

değil savaş sonrası çoğu kamu ve devlet objelerin ve 

fabrikaların özeleştirilmesiyle aynı yerlerde Prizren kent 

planına uygun olmayan çok katlı yeni ve çağdaş binalar inşa 

edilmektedir.  

Bu binaların bazılarının kent içinde inşa edilmesi, tarih 

özelliklerini taşıyan Prizren’in genel zevahirinde hoş olmayan 

bir ortamı yaratmaktadır. Buna rağmen bugün Prizren’in 

merkezinde ve diğer yerlerinde kalan çoğu eski eserlerin 

Prizren’in daha uzun yıllar tarihi bir kent ve turistik yeri 

olacağını ve yeni gelenlerin ilgisini çekecek bir yerleşim yeri 

olduğunu söylemek gerekir. 

1999 Kosova savaşı sonrası “Anıt Kent” olarak bilinen 

bu bölümün devlet himayesi altında bulunmasına rağmen, 

kontrolsüz ve denetimsiz yapılan yeni inşaatlarla bu 

bölümdeki çoğu eski özelliklerin yok olmasına yüz tutmuştur. 

Burada eski evler yıktırılarak (aslına uygun olmayan) yeni ve 

bu bölge şartlarına uygun olmayan iki veya üç katlı beton 

tuğla ile inşa edilen evler yanı sıra diğer objeler günden güne 

eskilerin yerini almaktadırlar. Çoğu sokaklardan kaldırımlar 

kaldırılarak beton döşemeler yapılmıştır. Eskiden “Anıt Kent” 
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olarak bildiğimiz bu bölümün, bugün yeni bir fizyonomi ile 

geliştiğini görmek mümkündür. Şehirde mevcut olan çoğu 

kamu binaları, fabrikalar özeleştirilip satılmıştır ve yerlerinde 

şehir dokusuna uygun olmayan çok katlı binalar inşa edilmiştir 

vb. 1999 Savaş sonrası Prizren’deki ekonominin finans 

kapasitesi ağırlıklı olarak özel şirketlerden sağlanmaktadır. 

Çünkü bu arada çoğu devlet fabrikaları özeleştirilip satılmıştır. 

Ortalama 30 özel şirketin yıllık para dolaşımı (turn over)’ı 5 

milyon Euro üzeri, 150 özel şirketin 1-5 milyon Euro arası ve 

geriye kalan birçok şirketinde 0-1 milyon Euro arasıdır. 

Ticaret sektörünün %70 ‘ ten fazlası belediye ekonomisine 

geri kalanı da değişik hizmetlere olanak ve katkı 

sağlamaktadır. 

    Bütün şirketlerin finans güvencesi bankalara bağlı 

olmakla beraber mikro finans şirketlerine de (çabuk ve kolay 

imkânlarla kredi veren şirket ve kuruluşlar) bağlıdır. 

Sundukları kredi olanaklarının geri ödeme dönemleri 3-5 yıllık 

dönem halinde olmakla yıllık faiz oranları da %12-14 arasıdır. 

Çok uygun olmadıkları bellidir fakat imkân sundukları ve 

başka seçenek olmadığı için tercih edilmektedirler. 

Prizren’deki bu kuruluşların finans olarak sağladıkları yıllık 

toplam kredi miktarı yaklaşık 150 milyon Euro’dur. Bunun 

dışında yılda ortalama 10-15 milyon Euro bu kuruluşlar 

aracılığı ile ithalat yapılan ülkelere transfer edilmektedir. Bu 

transferlerin yaklaşık %50‘si Türkiye Cumhuriyeti’ne geri 

kalanı da Sırbistan, Çin ve Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.35 

Prizren’in Ekonomi ve Ticari özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz:   

 

- Kosova’nın ikinci büyük şehri, 

- Tarımcılık ve hayvancılık gelişmekte, tarımcılık 

üretimi yaygın ama yeni teknoloji ve verimlilik çok düşük, 

- Süt ve süt ürünleri yaygın, 

- Kış turizmi için müsait,   

- Tarihi anıtlarla zengin ve turizm için müsait, 

                                                 
35 Alıntı – İnternet  
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- Genel üretim düşük seviyede, 

- En büyük ekonomik katkı –ticaretten, 

- Genelde ufak işletmeler mevcut, 

- Eski el sanatları kaybolmak üzere,  

- Endüstri çökmüş, 

- Ortalama ücretler 150-350 Euro arası 

- İşsizlik oranı % 40,  

- Genç nüfus oranı yüksek, 

- Kosova’da üretilen mallar için Avrupa topluluğunda 

kota yok, - Para birimi Euro,  
 

 
  

  

  

  
PPrriizzrreenn  11995588  
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa--  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerrii  

 

 

 

 

PRİZREN’DE KÜLTÜR VE SANATIN  

GELİŞMESİNDE DERNEKLERİN ETKİSİ 
 

Dünyada, kuruluşundan günümüze kadar yaşayan 

insanların hayatlarının büyük bir bölümünde sıralı yaşam 

mücadelesi yanında, kültürel ve sanatsal faaliyetleri de yer 

almaktadır. Bu kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde muhtelif 

sanat dalları yer alırken, bu muhtevada kültür, sanat, yazın ve 

diğer edinimlerimizin de özel bir yere sahip olduğunu ifade 

etmek gerekir. Çünkü sanat, kültür ve yazın insanımızın diğer 

edinimleriyle birlikte duygusunu, düşünce ve hayalini 

yansıyan bir ayna olarak, insanımızın maddi ve manevi 

değerlerinin kuşaktan kuşağa taşıyıcısı olmuştur. Sanat, kültür 

ve yazın her toplumun önemli ve değerli unsuru olmakla ona 

sahip çıkmanın da o halkın çok değerli vazifelerinden biri 

sayılmaktadır. 

Kültüre, yazına ve sanata sahip çıkmanın yolu o 

kültürün, yazının ve sanatın bütün kurallarını öğrenmekten 

geçer. Bunu da başarması için insan ilk önce sanatı, yazını ve 

kültürü sevmelidir ve bu sahada başarması için de hep çaba 

sarf etmesidir. Her toplumun kendine özel bir sanatı, yazını ve 

kültürü vardır. Bugün Prizren’de yaşamakta olan Türk 

toplumunun da kendine has bir kültürü, yazını ve sanatı vardır. 

Toplumumuz yıllar boyunca yaşatmış olduğu yazınıyla, kültür 

ve sanatıyla kendini bugünlere kadar taşımış ve diğer 

edinimlerimizle birlikte yaşamımızın kopmayan parçası 

olmakla birlikte, bu topraklarda geleceğimizi ve 

mevcudiyetimizi belirleyecek ve yaşatacak önemli ve çok 

değerli unsurlarımızdan biri olduğunu ispatlamıştır. 

Bugün Prizren’de Osmanlı medeniyetinin devamını 

oluşturan ve her şeyi ile bu topraklarda sanatı, yazını ve 
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kültürü yaşatan halkımız, buralarda yaşayan diğer halklarla 

kurmuş olduğu irtibatlarda, kendini göstermiş, sanatını, 

yazınını ve kültürünü yaşatmakta örnek bir toplum olarak, 

yaşadığı bu topraklarda asırlar öncesi mevcut olan sanatını, 

yazınını ve kültürünü hala korumaktadır. 

Prizren’de kültürümüz, sanatımız ve şairlik 

geleneğimiz, Osmanlıların gelişinden başlayarak başarılı bir 

şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Tabi ki bu kültürün, 

sanatın ve şairlik geleneğin bu günlere ve seviyeye varmasında 

en büyük katkı Prizren toplumuna ve bu toplumdan yetişen 

sayısız sanatçı, kültür adamı, yazarı, şairi, aydını, zanaatçı ve 

başka saygın kişilerimize düşmüştür.  

Sürekli ve dinamik olduğundan dolayı yazının, sanatın 

ve kültürün zamanı yoktur, dolayısıyla kapsamlı bir olay olan 

yazın, sanat ve kültür, sürdürmüş olduğumuz yaşantımızın 

bütün zamanlarında ve alanlarında yer almıştır. Lakin 

Osmanlıların gidişinden sonra, çağdaş yazınımız, kültür ve 

sanatımız, toplumumuzda ancak 40 yıllık bir kopukluktan 

sonra 1951 yıllarında Türkçe okulların, derneklerinin ve diğer 

kuruluş ve kurumların açılmasıyla ve bu kuruluşların yapmış 

oldukları sayısız faaliyetleriyle güncel kalarak günümüze 

kadar taşınmıştır. 

Bugün Prizren’de dolayısıyla Kosova’da da yaşamakta 

olan halkımızın geleceğinde büyük bir önem taşıyan bu 

edinimlerimizin, devamlılığı için sadece toplumumuza değil, 

Kosova’da faal olan bütün kuruluş ve kurumlarına ve başta 

anavatanımız Türkiye’ye de görev düşmektedir. Bu 

varlıklarımızı böyle bir seviyede tutmak için tabii ki en büyük 

görev Kosova’da yaşamakta olan halkımıza, sanatçısına, 

yazarına ve kültür alanında faaliyet gösteren herkese 

düşmektedir. Çünkü yazar, sanatçı ve kültür adamlarının 

sayısının artırılması, yazın, kültür ve sanat seviyesinin de daha 

yüksek bir boyuta ulaştırması anlamını taşımaktadır.  

Bugün sanatımızın ve kültürümüzün yaşatılmasında 

tabi ki her yazarın, şairin, sanatçının ve kültür adamının 

kendine has bir tesiri ve payı olmuştur. Bu ise her sanatçının 

ve kültür adamının faaliyet gösterdiği yerinde kabiliyetine, 
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isteğine ve gönlüne göre gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 

Prizren’de kültürümüzün ve sanatının yaşatılmasında ve 

günümüze kadar dimdik ayakta durmasında “Doğru Yol” Türk 

Kültür Sanat Derneği’ne ve bu derneğin muhtevasında faaliyet 

gösteren tiyatromuz, yazınımız, kültür ve sanat alanında 

yetişen çoğu şairimiz, sanatçı ve kültür adamlarımızın 

sayesinde geçekleşmiştir. Çünkü bu yazar, sanatçı ve kültür 

adamlarımızın bu dernekte kazanmış oldukları meziyet 

sayesinde 65 yıldır Prizren’de kültürümüzün, sanatımızın ve 

şairlik geleneğimizin dehası sergilenip geniş bir çevreye 

kültürümüzün ve sanatımızın damgası vurularak 

yaşatılmaktadır.  

Lakin 1951’lerde kurulan Doğru Yol derneğinden 

önce de yani Osmanlının gidişinden sonra Prizren’de kurulan 

ve faal gösteren o dönem cemiyetlerinin de Prizren’nin kültür, 

sanat müzik ve diğer alanlarda kalkınmasında, gelişmesinde ve 

başarılar kaydetmesinde büyük katkıları olmuştur. 

Osmanlıların gidişinden birkaç yıl sonra yani 1912-

1951 yılına yani “Doğru Yol” derneğinin kuruluşuna kadar, 

Prizren’de çok sayıda Kültür, sanat, yardımlaşma, vb alanlarda 

cemiyetler (dernekler) kuruldu. Bu cemiyetlerin bazıları bütün 

zaman faal içinde olurken, bazıları periyodik olarak, diğerleri 

de yer ve maddi sıkıntısı yüzünden ihtiyaç duyulduğunda 

mahdut bir biçimde fal içinde bulunup katkılarını sunmuşlardı, 

Bu cemiyetlerin kendi çerçevelerinde yapmış oldukları 

etkinlikler sayesinde Prizren’de kültür ve sanat yaşamını ilginç 

ve belirli bir seviyeye getirerek önemli başarılara imza 

atmakla, o dönem için büyük önem taşıdıklarını vurgulamak 

gerekir. 

Osmanlıların gidişinden kısa bir zaman sonra 

Prizren’de ilk kurulan derneklerden biri “REBAP” topluluğu 

veya cemiyeti gösterilmektedir. Bu cemiyetin 1920 yıllarında 

Prizren esnafı tarafından kurulduğu ve faal göstermeye 

başladığı malumdur. Bu cemiyette Kervan Çaso, Yusuf 

Ekrem, Muharrem Ali Taranbaba, Hacı Ömer Lütfü gibi 

kişilerin faal gösterdikleri malumdur. 
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Bu cemiyetten daha sonra 1922–23 yıllarında 

Prizren’de ikinci cemiyet olarak “GAYRET”  kulübü veya 

cemiyeti kurulmuştur. Bazı eski fotoğraflarda ve belgelerde 

cemiyetin kurucuları olarak: Şevket Boyacı, Fadıl Server, 

Muhammet Aranliu, İsmail Cino, Ömer Zurnacı, Ahmet Beg, 

Faik Şari, Mehmet Beg Rotla, Kemal Karahoda, Yusuf Koro, 

Yusuf Ekrem, Ziya Dida, Rasim Gota, Alihaydar Buyar, vb.  

Bu cemiyetin ana gayesi, Prizren gençlerini bir araya 

getirmekle hayat yolunda yetiştirmeli ve hayırsever işlerle 

uğraşmasını sağlamaktı. 1935 yıllarında en fazla üyesi olan bu 

cemiyetin o zamanki başkanı Fehmi Boyacıydı. Cemiyetin 

çalıştığı yeri Sucudi Köprüsü yanında mevcut olan bir bahçeli 

evdeydi. Bu cemiyette o dönemde Prizren’de mevcut olan 

bütün sanatçıların toplandığı ve bu cemiyette Türk sazlarının 

çalındığı ve Türkçe şarkı ve türküler okunduğu bilinir. 

Malumatlardan bu cemiyetin çok sayıda konserler düzenlediği 

ve bu konserlerde Türkçe şarkıların okunduğu ve o dönemin 

en popüler solisti de Eyüp Terzi’nin olduğunu öğreniyoruz. 

Gayret cemiyetinde aynı zamanda Tiyatro piyesleri de teşhir 

edilmekteydi. Öyle ki Prizren’in kültür ve sanat yaşamında 

ilişkin örnekler her dönemde dikkati çekecek kadar çoğalmaya 

başlamıştı. Bu bazen bir Türk müziği cemiyetinin konseri, 

temsili veya çeşitli sosyal olayları hicveden bir tiyatro oyunu 

da olabiliyordu. Dolayısıyla bu dönemlerden başlayarak 

günümüze kadar çok zengin sahne sanatlarımızın en 

çağdaşlarına kadar uzanan tiyatro geçmişimiz genelde bu 

dönemdeki Türk tiyatrosunun köklü ve zengin izlerini 

taşımaktadır. Başlangıçta Prizren Türk Tiyatrosu, akabinde 

“Doğru Yol” Dram Kolu bugün ise Prizren Kültür Evi Nafis 

Curcialo Türk tiyatrosunun yıllardır ulaştığı sahne başarıları 

rastlantı olarak gösterilemez. Aksine Prizren’de nesilden nesle 

aktarılan tiyatro kültürü, zengin tarihimizin imbiğinden 

süzülüp gelerek gençlerimizin başarılarının görünmeyen 

yanını oluşturur. O dönemde (1936) bu cemiyet tarafından 

hazırlanan ve sunulan “Kara Bela” oyunu yaşlıların 

hatıralarında hala unutulmamış. Bu oyunda o zamanki Prizren 

gençlerinden: Fahrettin Kunduracı, Niyazi Nevzat, Hilmi 
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Nevzat, Hakkı Doğramacı, Şevki Zurnacı, Mehmet Yağcı, 

Fethi Çipa, Rifat Çipa genç artistler rol almışlardır. 

Bir alternatif olarak Gayret Cemiyeti çerçevesinde 

1929 yılında “PRİZREN GENÇLERİ” kulübü de kurulmuştur. 

Bu kulüpte de mütenevvi alanlarda muhtelif faaliyetler 

yapılmaktaydı. Bu faaliyetler arasında Müzik etkiliklerin de 

yapıldığı bilinir. Mevcut olan fotoğraftan bu kulüpte: Hafız 

Maksut Sipahi, Remzi Çançar, İsmet Curcialo, Arif Namleci, 

Aslan Efendi, İrfan Efendi, Vehbi Hacimacun, İrfan Sipahi, 

Eyüp Terzi, İbrahim Sipahi, Süleyman Vrenezi gibi o zamanın 

gençleri bulunmaktaydı. 

Bu cemiyetten sonra 1932-33 yıllarında Prizren’de 

“MERHAMET”  adıyla yeni bir cemiyet kuruluyor. Elimizde 

mevcut olan fotoğraftan ve aşağıdaki Osmanlıca yazılan el 

yazmadan bu cemiyetin kurucuları olarak: Nüsret (Galip) 

Doda,  Yunus (Şasivar) Rada, Kemal (Osman) Karahoda, 

Abdül  (Celadin) Kazaz, Beçir (Yusuf) Baymak, Reşat ( 

Abdullah) Karyağdı, İbrahim (Cafer)  Kasım Necmettin 

(Mustafa) Arap, Abdülkadır (Sadık) Şkoza, Ramiz (Mustafa) 

Hancı, Selim (Hasan) Beytullah, Cemali (Ali) Liman 

gösterilmektedir. Bu cemiyetin hayırsever, yardımlaşma ve 

dayanışma amaçlı olduğu ve zengin tüccarlar kulübü 

mahiyetinde faaliyetler yürüttüğü malumdur. Dayanışma yanı 

sıra bu cemiyette yüksek eğitim görmek isteyen öğrencilere de 

burs verme imkânları vardı. Bu cemiyetin merkezi bugünkü 

Gazi Mehmet Paşa Kütüphanesi binasındaydı. Tabi ki bu 

cemiyet himayesinde müziğin ve muhtelif eğlence 

programlarının da faal gösterdiği malumdur. Yaptığımız 

tetkike göre Merhamet Cemiyetinin 1941 yılına kadar çalıştığı 

öğrenilmiştir. 

Bu cemiyet yanı sıra İkinci Dünya Muharebesine 

kadar Prizren’de “ŞAR” kulübü ve “ŞEFKAT”, “KOSOVA ve 

“BALKAN” kulüplerin de açıldığı ve faal gösterdikleri ve bu 

cemiyetlerin de Prizren kültürüne ve sanatına büyük etkide 

bulundukları bilinen bir geçektir. Bu cemiyetler arasında 

“ŞAR” cemiyetinin 30’lu yıllarında çok etkin olduğunu ve bu 

cemiyette Ramiz Osek, Remzi Namleci, Fehmi Boyacı, Nuri 
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Cerciz, Süleyman Nalbant, Hasan Kunduracı, İbrahim Sipahi 

gibi sanatçıların bulunduğu malumdur. Yaşlılar bu kulüpte 

Mahmut Bako adında bir sanatçı tarafından notalı çalışmaların 

da yürütüldüğünü ve o dönemde bu cemiyetin başkanı Hasan 

Kunduracı olduğu bildirilmektedir. 

Bütün bu cemiyetlerin yapmış oldukları etkinlikler, 

düzenledikleri konserler muhtelif örganizasyon ve  

merasimlerle gerçekleştirilmiştir. Sadece resmi olan temsiller 

değil, düğün ve sünnetlerin dışında, özel günlerde ve hafta 

sonlarında da şarkı söylemek ve eğlenmek için her fırsattan 

yararlanan Prizren halkı ve sanatçıları, şehrin yakın çevresinde 

bulunan mesire yerlerinde öbek öbek guruplar halinde 

eğlendiği ve bu yerleri bayram yerlerine dönüştürdükleri bir 

gerçektir: Kırk Pınar, Toçila, Dal tulum, Bülbül Deresi (Nakıs 

Salı), Hıdrellez eğlenceleri-Karbaş Günü, Hanımeli Bahçesi 

(bugünkü şehir mezarlığı ve Kuru Çeşmenin bulunduğu yer), 

Poslişte, Lez Baba,  Şehir Parkı,  Naşes’te ki Sozi Baba 

Çeşmesi ve Türbesi (Sozi Günü), Paşa Çeşmesi, Kale, vb.  

O dönemde mütevazı olan sanat ve kültür ortamı 

içerisinde bu cemiyetlerin yaptıkları işin büyük önem arz 

etmekteydi. Çünkü eğitimin çok düşük bir seviyede olduğu o 

dönemde verilen sanat ve diğer kültür faaliyetleri aracılığıyla 

bu sahada mevcut olan boşluk ve açıklık kapatılmaya 

çalışılmıştır. O dönemki bu kültür ve sanat etkinlikleri zaman 

zaman toplumsal olayların karmaşıklığı içerisinde geri planda 

kalmışsa da hiçbir şekilde kaybolamamış ve unutulmamıştır. 

Prizren’de yaşayan Türk toplumunun yüzlerce yıllık 

tarihi bu saptamayı doğrulayan örnekler bakımından oldukça 

zengindir. Balkan savaşları ardından meydana gelen büyük 

göçlere rağmen kültürümüzün, sanatımızın yaşatılmasına sahip 

çıkan toplumumuzun bunu inançla koruduğu ve günümüzde de 

korumaya çalıştığı bir gerçektir. Bu dönemde gösterilen 

faaliyetler: konserler, eğlenceler, müsamereler, tiyatro 

oyunları vb. insan unsurumuzun ne kadar canlı ve dinamik 

olduğunun bir kanıtıdır. Etkin bir yaşamı elden bırakmadan 

sürdürmek ağızdan, dilden dile dolanan türkü ve şarkılarımızın 

yaratıcı heyecanını, ateşini söndürmemek, bilakis daha da 
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parlak kılmak halkımızın geçmişten geleceğe taşıdığı 

özelliklerden sadece birisidir. Bu nedenle II. Dünya Savaşı’nın 

olanca karmaşıklığı ve tehlikelerine rağmen bu topraklarda 

yaşayan Türk toplumunun da yaşantısını etkilemiş, kesintiye 

uğratmış, fakat hiçbir şekilde söndürememiştir. Çünkü 

toplumsal bir olay olarak savaşın yararlarının sıralamasında 

sanat ve kültürün insanlara verdiği umut, sunduğu yaşama 

direncinin her şeyden üstün olduğunu kanıtlamıştır. 

Bir toplumda etkinlik gösteren dernekler o toplumun 

aynasıdır derler. Gerçekten de dernekler çalıştıkları dönemin o 

günkü durumunu yansıtan bir aynalarıdır. Dolayısıyla 

Prizren’de kurulan eski cemiyetlerden sonra 1951 yılında ve 

bugün Prizren’de mevcut olan bütün derneklerin başında 

“Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği bulunmaktadır. 

Gerçekleştirmiş olduğu sayısız halk konserleriyle, 

müsamereleriyle, edebiyat saatleriyle ve yayınlanan 

dergileriyle kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmiş, 

toplumdaki düşünce düzeyini, kültür hayatının güncelliğini ve 

gelişimini devamlı olarak ayakta tutmakla, 65 yıldır başarılı 

bir seviyeye getirerek günümüze kadar ulaştırmıştır. Bu 

yüzden Prizren şehri yanında, Doğru Yol Derneği de 

kültürümüzün, sanatımızın ve şairlerimizin yuvası olmakla, 

dilimizin de yuvası olduğu geniş kamuoyunda bilinen bir 

gerçektir. Dolayısıyla bu niteliği günümüze kadar taşıyan 

Doğru Yol Derneği bugün geniş kamuoyunda kültürümüzün, 

sanatımızın, yazınımızın merkezi ve ekolü olarak da 

malumdur. 

Osmanlının bu topraklarda bulunduğu dönemlerden 

kalma yazınımız, sanatımız, kültürümüz, örf, adet, gelenek ve 

göreneklerimiz ve diğer edinimlerimizin çokluğundan 

övünemeyiz derken, Prizren’de devrin eğilimine göre, saz 

şairi, âşık şairi, meydan şairlerinin yaşadığı da bilinmektedir. 

Eskiden olduğu gibi bugün de Prizren’de mevcut olan bütün 

sanatçılarımızın günümüze kadar yapmış oldukları faaliyetler 

sayesinde, bu topraklarda kültürümüzün, sanatımızın ve diğer 

edinimlerimizin belirli bir seviyeye ulaşmasında büyük katkısı 

olmuştur. Bu sanatçılarımızın sayesinde bugün, eskiden kalan, 
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yenisi de dâhil buralarda sanat dehamız sergilenmeye ve 

korunmaya devam edilecektir.  

Osmanlılar döneminde “Şairlerin Yuvası” adıyla 

maruf Prizren her zaman karşımıza zengin tarihiyle, Vilayet 

merkezi olduğu dönemde oynadığı rolüyle ve içinde barındığı 

çok sayıda Osmanlı mimari eserleri, vakfiyeleri ve zengin 

kültürü, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle karşımıza 

çıkmaktadır 

Balkan savaşı ardından meydana gelen büyük göçlere 

rağmen yazınımıza, kültürümüzün ve sanatımızın 

yaşatılmasına sahip çıkan Prizren Türk toplumu bunu inançla 

koruduğu ve günümüzde de korumaya büyük çaba sarf ettiği 

bir gerçektir. Bu dönemde gösterilen faaliyetler, konserler, 

eğlenceler, müsamereler, tiyatro oyunları vb. insan 

unsurumuzun yanı sıra sanat ve kültürümüzün ne kadar canlı 

ve dinamik olduğunun en büyük kanıtı olduğunu ispatlamıştır.  

Bugüne kadar kültür ve sanat alanında düzenlenen 

sayısız konserlerle, onlarca tiyatro oyunlarıyla, katılmış 

oldukları ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalarda, şiir 

dinletilerinde, yayınlanan dergileriyle, katıldıkları her nevi 

kültür, sanat şenliklerinde, Türk toplumu olarak göstermiş 

olduğumuz üstün başarılarla, bu yörelerde halkımızın sayıca 

az olmasına rağmen, sanat alanında bir dev olduğumuz 

ispatlanmıştır.  

Prizren halkı da kendi sanatçısını saymakla birlikte 

onun kopmayan bir parçası olduğunu ve hep yanında bir 

destekçi olarak da kalarak kendini ispatlamıştır. Çünkü 

halkımız ve seyircisi her zaman sanatın geniş yararlı olma 

niteliğini göz önünde tutmuş, kültürümüzün ve diğer sanat 

etkinliklerin estetik değerlerine önem vererek bu topraklarda 

sanat dehamızı hep güncel olarak tutmuştur.  

Günümüde Kosova’da Türklerin en kabarık sayısının 

Prizren’de yaşaması ve kent ahalisinin büyük bir 

çoğunluğunun hala Türkçe konuşması, günümüzde çağdaş 

mimarinin yoğun şekilde yayılması karşısında bile, Prizren 

Kosova’nın diğer yerlerine kıyasen, en çok Osmanlı 

mimarisini, kültürünü tek sözle Osmanlı medeniyetini gururla 
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koruyan tek şehirdir. Osmanlıların bu topraklarda 543 yıl 

kadar sürdürmüş oldukları medeniyetin devamını oluşturan ve 

her şeyi ile bu topraklarda günümüze kadar Türklüğün 

yaşatılmasında Prizren şehrinin hiç şüphesiz en büyük payı 

geçmiştir ve hala geçmektedir.  

Osmanlıların gidişinden II. Dünya Savaşına kadar bu 

zaman diliminde Prizrenlilerin yaşantısında sanatın, kültürün, 

müziğin, folklorun, tiyatro oyunların vb edinimlerimizin 

önemli yer tuttuğunu bir rastlantı olmadığı, bu şehirde o 

dönemde kurulan pek çok cemiyetten kaynaklanmaktadır. 

Prizren’in Osmanlılar döneminde Vilayet Merkezi olması, 

şehrin sadece siyasi alanında değil kültürel ve sanat alanında 

da gelişmesine sebep olmuştur. Osmanlı döneminden sonra da 

Prizren yine çoğu edinimlerin merkezi olma niteliğini 

kaybetmemiş aksine bu kente her dönemde kültür ve güzel 

sanatlar cemiyetleri çalışmış ve Prizrenlilerin her günkü 

hayatlarında önemli bir yer tutmuşlardır.  

Osmanlıların gidişinden günümüze kadar Prizren’de 

vatandaşlarımız tarafından 30 kadar çeşit amaçlı kurulan 

dernekler yoğun bir şekilde zamanında olduğu gibi 

günümüzde de etkinliğini sürdürmektedirler. Kültür ve sanat 

alanındaki derneklerde 500 kadar etkin ses, saz, tiyatrocu ve 

diğer türde sanatçılar bulunmaktadır. Toplu olarak kendi 

alanlarında tüm bu sanatçılar ve dernekler örneğin Prizren’de 

bura halka zamanında yılda 50 kadar temsil vermekteydiler. 

Prizren’de bugün çok sayıda kitabı yayınlanmış yazarı, şairi, 

araştırmacısı, müzisyeni ve bunların toplam olarak 100 kadar 

ana dilimizde yayınlanmış kitabı da vardır vb.  

Eskiden olduğu gibi, şimdi de bu varlıklarımızla 

topluma karşı görüşümüz, ahlakımız, yaşam tarzımız, 

zevkimiz ve anlayışımızın yanı sıra, atalarımızdan kalan örf, 

adet, gelenek, görenek ve tek sözle kültürümüz ve benliğimiz 

geniş çevreye yayılarak, yaşadığımız bu topraklarda yüzyıllar 

öncesi mevcudiyetimizin damgası hala korunmaktadır.  

Kültür, sanat ve sanat eserlerinin insan hayatını 

yaşamaya değer kılan bir olgu olduğunu söyleme yanında, 

derneklerimizle, sanatçılarımızla sunulan sanat ve eserlerinin 
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korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak, onu dikkatle izlemek 

halkımıza da düşen önemli bir görevdir. İşte Prizren halkı 

bunu bilerek ve bu konuda çok bilinçli davranıp bu yörelerde 

Türk sanatının yaşaması ve dimdik ayakta kalması için, her 

türlü katkıda ve yardımda bulunmaktadır. Aksi durum ise 

“gelişi güzel düşünülen bir ortamın sanatın ve sanat 

değerlerinin erimesine ve kültür yaşamının yozlaşmasına yol 

açacağı” bir gerçektir. Bu ise Prizren halkının sanata ve diğer 

edinimlerimize büyük önem vermekle, halkımızda ulusal bir 

uyanmanın da var olduğunu ortaya koymaktadır..  

Prizrenin sanat alanında gelişmesinde Prizren 

tiyatrosunun katkılarının olduğunu da burada özellikle 

anmakta yarar vardır. Dünyada, kuruluşundan günümüze 

kadar yaşayan insanların hayatlarının büyük bir bölümünde 

sıralı yaşam mücadelesi yanında, kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerin ehemmiyetli bir yer aldığı malumdur. Dolayısıyla 

sanat ve kültür de insanımızın diğer edinimleriyle birlikte 

duygusunu, düşünce ve hayalini yansıyan bir ayna olarak, 

insanımızın maddi ve manevi değerlerinin kuşaktan kuşağa 

taşıyıcısı da olmuştur. Öyle ki Sanat ve kültür her toplumun 

önemli ve değerli unsuru olmakla ona sahip çıkmanın da o 

toplumun çok ehemmiyetli vazifelerinden biri sayılmaktadır.  

Her toplumun kendine has bir sanatı olduğu için, 

Prizren’de yaşamakta olan Türk toplumunun da kendine has 

bir sanatı vardır. Prizren Türk toplumu yıllar boyunca yaşatmış 

olduğu sanatıyla kendini bugünlere kadar taşımış ve diğer 

edinimlerimizle birlikte yaşamımızın kopmayan parçası 

olmakla birlikte, bu topraklarda geleceğimizi ve 

mevcudiyetimizi belirleyecek ve yaşatacak önemli ve çok 

değerli unsurlarımızdan biri olduğunu ispatlamıştır.  

Bir toplumda faaliyet gösteren kurullar, dernekler ve 

diğer oluşumlar o toplumun aynasıdır derler. Çünkü 

çalıştıkları dönemin o günkü durumunu yansıtırlar. Dolayısıyla 

bu sahada Prizren’deki Türk Toplumu’nun çok değerli bir 

ayansı olarak Prizren Türk Tiyatrosu 80 yılı aşan bu göz gönlü 

kirlenmemiş yolda, gerçekleştirmiş olduğu sayısız, 

müsamereleriyle, temsilleriyle Prizren’de ve daha geniş çapta 
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kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmiş, toplumdaki sanat 

düşünce düzeyini, kültür hayatının güncelliğini ve gelişimini 

devamlı olarak ayakta tutmakla başarılı bir seviyeye getirerek 

günümüze kadar ulaştırmıştır.  

Bu yüzden Prizren Türk Tiyatrosu bura Türk 

kültürünün ve sanatının yuvası ve merkezi olmakla bu 

kuruluşu ekol mertebesine mazhar etmiştir. Orada bunca yıl 

faaliyet gösteren sanatçılarımızın sayesinde bugün, eskiden 

kalan, yenisi de dâhil buralarda sanat dehamız sergilenmeye 

devam etmektedir, eskiden vurulan sanat damgası hala 

korunmaktadır ve bunca yıl sahnelenen faaliyetler sayesinde 

bu yörelerde sayımızın az olmasına rağmen, sanat alanında bir 

dev olduğumuzu ispatlamıştır. 

Çünkü Prizren’in kültür ve sanat yaşamında Prizren 

Türk Tiyatrosu’na ilişkin örnekler her dönemde dikkati 

çekecek kadar çoktur. Eski dönemlerden başlayarak günümüze 

kadar çok zengin sahne sanatlarımızın en çağdaşlarına kadar 

uzanan tiyatro geçmişimiz genelde Prizren Türk Tiyatrosu’nun 

köklü ve zengin izlerini taşımaktadır. Bu bazen bir Türk 

cemiyetinin konseri, temsili veya çeşitli sosyal olayları 

hicveden bir tiyatro oyunu da olabiliyordu. 

Bu yüzden Prizren Türk Tiyatrosu’nun yıllardır 

ulaştığı sahne başarıları rastlantı olarak gösterilemez. Aksine, 

Prizren’de nesilden nesle aktarılan tiyatro kültürü, zengin 

tarihimizin imbiğinden süzülüp gelerek, gençlerimizin 

başarılarının görünmeyen yanını oluşturmaktadır. O dönemde 

yani 1936 yıllarında hazırlanan ve sunulan “Kara Bela” oyunu 

yaşlıların hatıralarında hala unutulmamış. Bu oyunda o 

zamanki Prizren gençlerinden: Fahrettin Kunduracı, Niyazi 

Nevzat, Hilmi Nevzat, Hakkı Doğramacı, Şefki Zurnacı, 

Mehmet Yağcı, Fethi Çipa, Rifat Çipa gibi genç amatör 

sanatçılar rol almışlardır. 

Günümüze kadar amatör alanında benzeri görülmemiş 

bir tiyatro olarak, sanat ve sanat eserlerinin insan hayatını 

yaşamaya değer kılan bir olgu olduğunu teşhir etmeye çalışan 

Prizren Türk Tiyatrosu ve tiyatrocularımız, gelişi güzel 

düşünülen bir ortamda sanatın ve sanat değerlerinin erimesine 
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ve sanata büyük önem verdiğini ispatlamış, ulusal bir 

uyanmanın yanında, mevcut olan sanatını ve benliğini 

korumakla, örnek bir Tiyatro olarak ulusal ve uluslar arası 

sahnede kendini geniş bir ortama tanıtmıştır. 

Gururla söyleyebilirim ki başlangıç döneminde sahne 

alanında eşsiz yapıtların bir numaralı sanatçıları “Prizren Türk 

Dramını” sahneye koymakla ayakta tutan Dr. Durmuş Selina, 

Hüda Leskovçalı, Aziz Buş, Cemal Şpat, Muhammed Şerif, 

Muhammet İmam, Suphiye Matroni, Hamdiye Poils, Reşat 

Leskovçalı, Kazime Leskovçalı, İsa Şimşek, Şaban Topko, 

Faik Emruş, Refet Kiser, Alaydin Şalçin, Nüsret Dişo Ülkü, 

Şefkat Kaçanik vb, müteakiben 70 li yıllarda yapıtlarıyla 

tanınan ve ün kazanan değerli Prizren Türk Tiyatro 

sanatçılarından ve yönetmenlerinden Zekir Sipahi, akabinde 

Nafiz Curciali ve Ethem Kazaz gibi sanatçıların katkılarının 

büyük olduğu bilinen bir gerçektir.  

Bu değerli sanatçı ve yönetmenlerin yetiştirdikleri 

sanatçılarıyla halka teşhir ettikleri sahnelerde yeteneklerini 

gösterip, hem kendilerini hem de oyuncularını sanat zirvesine 

ulaştırmış, kendilerinde Türk sanatını uyandırmış ve gelecek 

günlerin umudu olan Prizren Türk Tiyatrosu’nun bir 

profesyonel tiyatro olarak azar azar ilerlemesini 

sağlamışlardır. Çünkü sahnelenen çoğu eserlerde, sanatçılarla 

birlikte yaratılan sahne görünüşü ve performansı, dekorla, 

gardıropla, müziğiyle ve diğer sahne edinimleriyle Tiyatro 

sanatının bütün rüzgârlarını estirmiştir ve şu daracık 

ömürlerimize ruh katmışlardır.   

Prizren Türk tiyatrosu bir ekol olarak 80 yıllık bir 

zaman diliminde bu topraklarda tiyatro sanatını ayakta 

tutmakla 2015 yılında Prizren’in büyük bir parıltısına tanıklık 

etmiştir ve hala etmektedir. Parıltı diyorum çünkü bize 

Türklere yıllar yılı tiyatro sanat duygusunu aşılamış, yıllarca 

sanatın gelişmesine emek vermiş birçok sanatçı sözcüğün tam 

anlamıyla parlıyor ve son yıllarda yeni gelen kuşakla 

sergiledikleri temsilleriyle sahnede büyük coşkular 

uyandırmaktadır.  
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Doğru Yol derneği Sanat Müziği  Konseri – 1985 

 
Doğru Yol Derneği – 1996 

 
Balkan Türk Müziği Derneği – 2014 
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Gayret, Merhamet Cemiyetlileri üyeleri ve sanatçıları 
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Gayret, Merhamet Cemiyeti Üyeleri ve sanatçıları 
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 Doğru Yol Derneği sanatçıları çeşitli etkinliklerde 
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1996 Yılında Anakar’da çıkarılan Prizren Türküleri 1 

Kasetinde yer alan Doğru Yol sanatçıları. 

 
1996 yılında plaket ile takdir edilen Doğru Yol Sanatçıları 
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Prizren Nafis Curciali Türk Tiyarosu snatçıları bire arada 
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa--  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerrii  

 

 

 

 

PRİZREN’İN 

 KENTLEŞMESİNDE KÜLTÜR 

SANAT VE ŞAİRLİK GELENEĞİN ROLÜ 
 

Kosova Türk toplumunun atalarından kalan zengin bir 

medeniyeti yanında büyük burhanlar içinde geçen bir tarihi de 

vardır. Bu medeniyet ve tarih muhtevasında Prizren kentin ve 

orada yaşayan Türk Toplumu’nun özel bir yeri vardır. Osmanlı 

döneminde olduğu gibi bugün de Kosova’da Türk şairlik 

geleneğin, kültürünün, sanatının müziğinin belirli bir seviyeye 

ulaşmasında, kent olarak Prizren’in ve Prizren Türk 

Toplumu’nun büyük katkısı olmuştur.  

Geniş bir çalışmanın özünü oluşturan bu çalışma, 

birbirini kurma nitelikleri göz önünde tutularak, Prizren 

şehrini ve bu şehrin kentleşmesindeki medeniyetin bölünmez 

bütünlüğünü oluşturan kültür, sanat ve şairlik geleneğini ve 

oluşum süreçlerini konu etmekle, bu muhtevada günümüze 

kadar bu göz gönlü zaman diliminde kültürün, sanatın ve 

yazının sunmuş olduğu katkıları dile getirilmekte. Amaç 

yaşadığımız modern süreçte kentleşmenin ve medeniyetin 

dayandığı son sınır bütün anlam dizgesini yeniden tartışılır 

hale getirerek bu süreçte bu kentin yerini belirlemektir. Çünkü 

kültür, durmak bilmez gelişmenin hâsılası olduğundan, böyle 

bir çalışmaya onu konum ederek ve genelde kabul edilir bir 

çerçeve içinde kalmak suretiyle, gereğinden fazla gerçekleri 

yansıtmakla bir anlayış geliştirmektir amacımız. 

Prizren’in kentsel ve doğal sit olma özelliklerini bir 

araya toplayan nadir kentlerden biri olması yanında bu çalışma 

sadece Prizren için değil, Kosova kültürü, sanatı ve medeniyeti 

için de büyük önem taşıyacaktır. Çünkü bu dönemde 

atalarımızın yanında bu şehirde yetişen çok sayıda şair, kültür 
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ve sanatçılarımızın yapmış oldukları her nevi faaliyetleri 

sayesinde bu sahada eksik kalan bazı boşluklar doldurulmuş 

ve Prizren’in kentleşmesinde büyük önem taşıyan medeniyet 

muhtevasında yer alan sanat, kültür, şairlik geleneğinin 

devamlılığı sağlanarak, Prizren’de Türk kültürü, şiiri ve sanat 

dehası hep güncel olarak kalmıştır ve geniş bir ortama Türk 

damgası vurulmuştur. 

Eski ve yeni kültürlerin kaynaşması ve çok sayıda 

tarih ve kültür anıtlarına sahip olan Prizren’nin çok zengin bir 

tarihi geçmişi vardır. Asırlara uzanan uygar ve zengin 

tarihimizin ve ecdadımızın bizlere emaneti olan dini, sosyal ve 

kültür eserlerinin en çoğunu kapsayan Prizren, Balkan ve 

Rumeli kentlerinin başında gelmektedir. Zaten Prizren’de 

yaşayanların günlük hayatlarının adeta bir parçası olan bu 

eserler diğer edinimlerimizle birlikte kentin her köşesine 

damgasını vurmuş geçmişten günümüze Prizreni “Osmanlı 

Şaheserler Yurdu” ve “Şairler Menbağı” seviyesine mazhar 

etmekle, Osmanlı seyahatname yazarları, eserlerinde Prizren’i, 

Balkan ve Rumeli’nin “İncisi” olarak tanımlamaktadırlar. 

Tarih boyunca içinde barındığı çok sayıda Osmanlı mimari ve 

diğer eserleriyle zengin kültürüyle, örf, adet, gelenek ve 

görenekleriyle geniş kamuoyu huzuruna çıkmıştır ve bu 

edinimlerinin hamisi olmakla ve onları yaşatmakta adının 

anlam taşıdığı gibi “ziynet dolu bir şehir” olarak kendini geniş 

kamuoyuna tanıtmıştır. 

Bundandır ki XIV. yüzyılın ortalarından XXI. Yüzyıla 

kadar söz konusu dönemde bu yörelerde çok sayıda inşa edilen 

askeri, sivil ve dini mimari eserlerinin büyük bir çoğunluğu 

bugün bile halen mevcuttur. Bu sahada hususiyetle de şehir 

dokusunun en elverişli yerlerinde ve diğer belli yerlerde bina 

edilen bu eserlerin hem yararlı olma niteliği göz önünde 

tutulmuş hem de estetik değerleri sergilenmeye çalışılmıştır. 

Bu dönemde tekabül olan İslam dini ve medeniyeti ve 

kanıtlanmış Osmanlı mimarcılığın üstün başarısı ve 

yaygınlaşması sayesinde, bugün Rumeli ve Balkan 

ülkelerindeki çoğu şehirlerin gibi Prizren’in de kuruluşu, 

gelişmesi ve kimliği belirlenmiştir. 
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Prizren’deki mimari eserlerinde, kültür, sanat ve diğer 

edinimlerimizde neşredilen sanatsal ifade, zarifliğiyle insanları 

büyülerken, Osmanlı Türk yaratıcılığın ve medeniyetinin 

yüksek boyuttaki anlayışını göstermektedir. Sözü edilen bu 

eserlerin estetik görevleri bütün kentin anıtsal özelliğiyle 

doğrudan doğruya bir bağlılık içinde olması, modern kent 

semtlerinde diğer eserlerle birlikte güçlü inşa tarzıyla çekici 

bir uyumluk sağlamakta, diğer abide ve eserlerle birlikte güzel 

bir üslûp bütünlüğüne konum etmektedir. 

Zaten Osmanlıların bu topraklara gelmesiyle buralarda 

yeni sanat anlayışları kısa bir zaman içerisinde yaygınlaşmaya 

başlamıştır ve daha geçlerde mimarcılıkta olduğu gibi bu sanat 

anlayışının diğer alanlarda da etkisi görülmüştür, sanat 

yaratıcılığın esas çizgisi, estetik anlayışları ve nicelik 

çözümleri, Osmanlı mimari ilkesine sadık kalmıştır. Osmanlı 

zevkinin ürünü olan, bütün bu eserlerde tatbik edilerek, 

Türkün sanat dehası sergilenmiştir, dünya görüşü, ahlakı, 

yaşam tarzı, zevki, estetik anlayışı, dili, dini bu eserlerden 

çevreye yayılmış, geniş bir alana Türk damgası vurulmuştur. 

Evrensel ve hiç unutulmayacak kültürümüzün temel 

izleri olarak, sanatsal ve mimari değerleri yüksek olan bu 

eserlerin, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, bugün daha 

büyük bir ihtişamla ayakta durmakta Osmanlının o günkü 

sanatsal duygusunu ve mimari tekniğini dile getirmektedirler. 

Bundandır ki her gittikleri yere sevgi kardeşlik ve 

yardımlaşma ruhunu ileten Osmanlı bu duyguların kaynağı 

olan yeterli miktarda eserler inşasıyla, eş değer sanatı, kültürü, 

örf, adet, gelenek ve görenekleri tek sözle büyük bir 

medeniyeti de yaymıştır. 

Öyle ki önceki dönemlerden kalan bu ehemmiyetli 

birikimlere sahip olan Prizren, Osmanlı döneminde de çok 

sayıda sanatçıyı bir araya toplamış ve yerel çerçevesini aşarak, 

Rumeli’de en güçlü yazın, sanat ve kültür merkezlerinden biri 

olmuştur. Şiir yaratıcılığı alanında özellikle Arapça, 

Osmanlıca ve Farsça dilleri üzere el yazma ile yazılan şiirler 

ve diğer nazım türleriyle oluşturan Divan ve diğer edebi nazım 

türlerine her dönemde rastlamak mümkün olmakla, Osmanlı 



 92 

sanat dehası sergilenmeye ve hep güncel olarak kalmaya da 

devam etmiştir. Bu yüzden Osmanlı kaynaklarında Prizren 

“Şairler Yuvası” “Şairler Membağı veya Beşiği” namı adıyla 

da tanımlanmaktadır 

 İslam dininin hızlı bir şekilde yayılmasıyla, Prizren’in 

kentsel ve etnik strüktürünün de XVII. ve XVIII. asırda 

değiştiğini söylemek gerekir. Sözü geçen dönemde Vilayet 

Merkezi olmuş bir şehir olarak o dönemde olduğu gibi bugün 

de Balkanlar’daki Osmanlı tapu senetlerinin merkezi olarak 

daha geniş bir alanı da kapsamaya başlamıştır. O dönemlerde 

Prizren’de her zaman karşılıklı, toleranslık, işbirliği ve dostluk 

ruhuna ve sanata önem verilmiş ve bu nitelik Prizren kentinde 

de geleneksel kültür özelliğini almıştır. Dolayısıyla bugün 

Prizren’de belirli bir tarih döneminde, toplumsal ekonomik ve 

sosyal–politik koşulları altında inşa edilen bütün eserler, 

kültürel ve maddi değerler içinde yer alırken, bugün onların 

incelenmesi ve tetkiki o zamanlarda olduğu gibi, bugün de 

buralarda yaşamakta olan Müslüman özellikle de Türk 

halkının geçmişinin incelenmesi ve araştırılması yönünden, 

has bir ehemmiyet taşımaktadır.  

Prizren’de kültür, sanat ve şairlik geleneğine daha 

yakından iştirak etmek ve araştırmak bağlamında konuyu iki 

farklı dönem içinde değerlendirmemiz gerekir:  

I. DÖNEM 

-  Prizren’de Osmanlı Dönemi Divan şairleri ve şairlik 

geleneği ve kültürü - bu bölüme tabi olarak Dini - Tasavvufi 

Halk Edebiyatı’nın da girdiği malumdur. Bu dönemi de yine 

kendine iki has döneme ayırmak gerekir: Erken Osmanlı 

Dönemi Divan Edebiyatı şairleri ve şairlik geleneği ve Son 

Devir Osmanlı Divan Edebiyatı şairleri ve şairlik geleneği 

II. DÖNEM 

- Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı, şairleri ve şairlik 

geleneği.  

Divan Edebiyatı bilindiği gibi Türk Milleti’nin 

yarattığı bir beğeninin gelişim ürünü değil, İslamlığın 

kabulünden sonra din yoluyla gelen kültür etkileri arasında 

Arap ve Fars Edebiyatı’ndan aldığımız bir sanat anlayışının 
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verimidir. Bu edebiyatın doğuşu ile Türk şiiri birbirine zıt 

birer edebi disiplin olarak iki kolda varlığını sürdürmüştür. 

Altı asır gibi uzun bir süre edebiyatımızda önemli bir yer tutan 

bu edebi disiplinde gazel, kaside, mesnevi, rübaî ve diğer 

nazım türleri gibi divan edebiyatına özgü biçimler içinde 

unutulmaz şiirler yazılmıştır. 

Osmanlıların gelişinden kısa bir zaman sonra bu 

yörelerde yaygınlaşmaya başlayan İslam dini yanında Osmanlı 

medeniyeti, kültürü, örf, adet, gelenek ve görenekleri de geniş 

bir çevreye yayılarak Osmanlı sanat dehası sergilenmeye 

başlamıştır. Bu sanat dehasının teşhir edilmesinde bir sanat 

merkezi niteliğini taşıyan Prizren’de büyük bir başarıyla Divan 

Şairleri ve Divan Edebiyatı da gelişmeye başlamıştır. Bu 

şairlerin ve edebiyatın ilk ve en belirgin örneği 15. asrın 

sonlarında ve 16 asrın başlarında yaşayan Prizrenli Suzi 

Çelebi’dir, onu takip eden kardeşi Nehari, müteakiben Şemi, 

Sucudi, Sayi, Bahari, Mumin, Tecelli, Âşık Çelebi, Ümmi 

Sinan, Süleyman Acize Baba, Mehmet Tahir, Âşık Ferki, Hacı 

Ömer Lutfi,  Abdilmalik Hilmi, Ahmet Fethi gibi divan şairleri 

izlemiştir. 

Biz Erken Osmanlı dönemi şairlerimizi bugüne kadar 

yayınladığımız kitaplarımızda teferruatlı bir anlatımla dile 

getirmiştik. Burada konumuz genelde Son dönem Osmanlı 

Divan şairleriyle alakalıdır. Bunu derken yukarıda anılan bu 

şairlerin hemen hemen hepsinin bir tarikat mensubu 

olduklarını söylemekte hacet görüyoruz. Çünkü muhtelif 

tarikatlara mensup olan mutasavvıf, şair ve yazarlarımız 

sayesinde bu topraklarda Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı 

geleneğinin tanımlanması ve tasnifine yönelik katkıda 

bulunmasına da sebep olmuşlardır. 

Bu bağlamda Suzi Çelebiyi örnek alarak Süzi’nin 

Nakşibendi tarikatına ait olduğu, onun “Suzi Nakşibendî” 

olarak bilinmesidir. En büyük eseri, mesnevi türünde yazılan 

ve 15 bin beyitten oluşan bu yörelerde hâkimiyetini sürdüren 

Osmanlı akıncı başlarından Mihaloğlu Gazi Ali Beyin 

akınlarını yani gazalarını kaleme aldığı Gazavatnamesidir. 

Buralarda en eski Osmanlı elyazma eseri olarak Suzi'nin 
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Gazavatnamesi bugün bu türde yazılan Gazavatnamelerin en 

eskisini oluşturmaktadır. Bu yüzden o zamanda kullanılan 

Türkçenin bu Gazavatname sayesinde araştırılmasının 

yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulamak gerekir. 

Biz Suzi ve gazavatnamesiyle ilgili geniş malumatları 2002 

Yılında TC Kültür Bakanlığı’nca yayınlanan “ Suzi ve Vakıf 

Eserleri” çalışmamızda teferruatlı bir şekilde dile getirmeye 

cesarette bulunduk. 

Bir gerçek var ki Suzi Çelebi’nin mesneviden başka 

Türkçe’nin en mükemmel şeklinde şiir, gazel, nazire ve diğer 

nazım türünde şiir yazdığı malumdur. Bundan maada Suzi 

Çelebi bir şair, bir derviş ve bir savaşçı yanında, çok yiğit bir 

asker olarak da karşımıza çıkmaktadır.Suzi’nin Yazmış 

Olduğu şşirlerinden çok tanınmış iki mısrasını burada 

anamaktan gurur duymaktayız: 

Suzi'nin öğrenim gördükten sonra Rumeli'ye dönüşü 

esnasında Kalkandelen'de görev yapan zulümkâr ve rüşvetçi 

bir kadıya rastlaması ve onun hakkında Sultana liriksel bir 

tarzda yazılan şikâyette bulunması Suzi’nin şair olduğunun en 

değerli ispatıdır.  

 

Ey kadı sana davacı Yezdan olacaktır  

Mahşer arasatında ki divan olacaktır  

Haşr içre sicillat-ı amel çün bula imza  

Rüşvet rakamı namene unvan olacaktır  

Devrinde yetimin ki gözü yaşı revandır  

Bir gün seni gark etmeğe umman olacaktır  

Rüşvet kemiğin durmaz ilik gibi emersin  

Karnın yarılıp bir gün ilik kan olacaktır  

Bu sazı ki sen perdeler altında çalarsın  

Sanma ki anın nağmesi pinhan olacaktır 36 

                                                 
36 Petar Kostiç, Crkveni Zivot Pravoslavnih Srba u Prizrenu i Njegovoj 

Okolini u XIX veku, Beograd 1928 s. 93-94; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, 

Osmanlı Müellifleri 1299-1915, hazırlayanlar: A.Fikri Yavuz ve İsmail 

Özen; Cilt I-III, Meral Yayınları, İstanbul 1972-1975 yılı, bu mısralar aynı 

eserin II. cildin 351-352 sayfalarında yer almaktadır. 
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O zamanda tahta bulunan Yavuz Sultan Selim bu 

liriksel şikâyeti çok beğendiğinden dolayı Suzi'yi İstanbul'a 

çağırıp ona Prizren yakınlığındaki Grajdanik Çiftliğini, 

Prizren'deki cami ve dershanesinin bakımı için hediye etmiştir.       

  14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin sınırları 

içerisine dâhil olan Balkan coğrafyası, kısa sürede Türk - 

İslam kültürünü içselleştirmiştir. Balkanlarda İslamiyet’in 

kabulünü hızlandıran etkenlerden biri İslam tasavvufunun 

hoşgörülü yapısının olduğu bilim çevrelerinde kabul edilen bir 

gerçektir. Bilindiği üzere Avrupa kıtası ilk kez Endülüs 

Emevîleri zamanında İslamiyet ile tanışmış olmasına rağmen, 

Balkanlarda yaşayan halkların Türk-İslam kültürüne 

uyumunda Osmanlıların bu toprakları fethinden önce bu 

yörelere gelerek halkı İslamiyet ile tanıştıran gazi dervişlerin 

büyük etkisinin olduğu malumdur. (menakıb)  Dolayısıyla 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a fetih hareketlerini 

düzenlediği sırada, Hıristiyan Balkan devletleri arasında 

devam eden mezhep ve hanedan savaşları bölgede karışıklığa 

neden olmuştur.  

 Bu dönemde bölgeye gelen gazi dervişler halka 

İslamiyet’in hoşgörülü yapısı ile yaklaşmış ve kurdukları 

tekkelerle yaygınlaşmıştır. Böylelikle Osmanlı Devleti bölge 

halkına güven vermiştir. Başta Sarı Saltuk olmak üzere, 

Seyyid Ali Sultan, Balım Sultan ve Otman Baba gibi gazi 

dervişlerin Balkanlarda İslamiyet’in ve tasavvufî akımların 

yayılmasında etkisinin ne kadar büyük olduğu bilim 

çevrelerinde bilinmektedir. Ayrıca bölge halkı arasında 

bulunan Türk boylarının sağladığı kültürel birliktelik bu 

sürecin hızlanmasında faydalı olduğunu söylememiz gerekir. 

Dolayısıyla gazi dervişlerin, müteakiben merkezî yönetimin 

Balkanların fethini sağlamasıyla birlikte, bu topraklara giren 

tarikatlar zamanla yaygınlık kazanmış ve günümüze kadar 

faaliyetlerini sürdürmüştür.  

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olan 

tasavvufî hareketler, zaman içerisinde Türk fetih hareketlerinin 

bir parçası haline gelmiş ve fethedilen bölgelerin İslamiyet’i 

ve Türklüğü benimsemesini sağladığı malumdur. Bu bağlamda 
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14. yüzyıldan itibaren Aliye-i Osmanlı Devleti’nin sınırları 

muhtevasına dâhil olan Balkan coğrafyası, kısa sürede Türk - 

İslam kültürünü içselleştirmiştir. Öyle ki Balkanlar’da 

İslamiyet’in kabulünü hızlandıran etkenlerden biri İslam 

tasavvufunun da hoşgörülü yapısının olduğu bilim 

çevrelerinde kabul edilmiş bir gerçektir.  

 Bu bağlamda, diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi 

bizim bu yörelerimizde de İslâm dinin yayılmasında, yeni bir 

sosyal ve kültür hayatının gelişmesinde, diğer Osmanlı 

müesseseleri gibi tekkelerin de edebiyat, musikî ve tarih 

ocakları olarak, büyük ehemmiyetinin olduğu, bugün bilim 

çevrelerinde de kabul edilen bir gerçektir.  

Diğer dini kurumları yanında (camiler, medreseler, 

rüştiyeler yanı sıra tekkelerimiz, tekke kültürümüz ve orada 

divan şairlerimizin ürünü olan okunulan ilahiler ve diğer 

nazım şekilleriyle başta ilahi aşkın ve geniş çapta insanımızın 

duygusunu, düşünce ve hayalini yansıyan bir ayna olarak 

manevi değerlerinin kuşaktan kuşağa taşıyıcısı olmaları 

yönünde Osmanlı dönemi son devir Divan Edebiyatı 

şairlerinden olan Hacı Ömer Lutfi Efendi ve Hacı Hafız 

Ahmet Fethi Efendi, Hacı Abdülmalik Hilmi Efendi gibi bu üç 

Prizrenli şairin gönlünde taht kurmuş oldukları bu ilahi aşkın 

iç yankısından kamçılandığını ilahi ve diğer nazım türlerini 

yazmalarına ve divanlar oluşturmalarına sebep olduğunu 

söylemek gerekir. 19. asırda ve 20. asrın başlarında yazılan bu 

divanlar sayesinde Kosova Çağdaş Tür Edebiyatı’nın ve şiirin 

ortaya çıkmasında kapı aralayacağını teşkil ederek esas 

konumunu oluşturmuştur.Bu dönemde başka tarikatlardan 

divan yazan şairlerinin gün yüzüne çıkmadıkları nedeniyle bu 

üç Prizrenli Melami divan şairin bir istisna olduğunu 

söylemekle, onların yazmış oldukları şiirlerini, ilahilerini ve 

diğer nazım türlerinin özelliklerini şöyle teşhir edebiliriz. 

Genel olarak dil ve üslup özellikleri bakımından bu 

Melami şairlerimizin ilahi ve diğer nazım türlerini 

değerlendirdiğimizde, mutasavvıf şairlere has bir üsluba sahip 

olduklarını söylemek mümkündür. Arapça ve Farsça 

kelimeleri sıklıkla kullanmakla birlikte, ilahi ve diğer 
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şiirlerinde anlaşılır bir dil akışı da kullandıkları görülmektedir. 

Fakat bu değil ki aralarında farklılık yoktur. Özellikle de çoğu 

yönlerden Hacı Ömer Lutfi’nin üstünlüğü göze batmaktadır. 

Biz dilci olmadığımızdan dolayı şiirlerinde veya ilahilerinde 

dilin derinliklerine girmeksizin bu üç divan şairin San’at-

kârâne bir üsluptan ziyade, dinî tasavvufî Türk Halk şairlerine 

has bir üslupla ilahi ve diğer şiirlerini kaleme aldıkları 

anlaşılmakta.  

Bu divan şairlerimizin şiirlerinde ve diğer nazım 

şekillerinde başta ilahi aşkın ve geniş çapta insanımızın 

duygusunu, düşünce ve hayalini yansıyan bir ayna olarak, 

manevi değerlerimizin kuşaktan kuşağa taşıyıcısı olmaları 

yönünde, gönüllerinde taht kurmuş bu ilahi aşkın iç 

yankısından kamçılandığını ve ilahi yani şiir yazmalarına ve 

divanlar oluşturmalarına sebep olduğuna inanmaktayız.Tabi ki 

her üç şairin Edebiyat ve Tasavvufî terminolojiye hâkim 

oldukları görülmekte, şiirlerinde yani ilahi ve nazım 

şekillerinde ayetlere ve hadislere de sıklıkla yer vermişlerdir 

ve bunların ifadeleri çoğunda kısmî olarak geçmelerine 

rağmen, kullanmış oldukları ayet ve hadislerle dinî bilgilerini 

gözler önüne sermişler ve Arapça ayetleri ve hadisleri 

ilahilerde ve diğer şiirlerde ölçü ve ahenge uyumlu bir şekilde 

kullanarak, ilahi veya başka bir nazım şeklinde bu 

kabiliyetlerini göstermişlerdir.  

Şekil ve yapı hususiyetleri bakımından bu şairlerin 

ilahi ve diğer şiirlerini değerlendirirken, üçünün aruz 

ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirler olarak 

görmekteyiz. Her üçü şiirlerinde aruz veznini farklı kalıplarla 

kullandıklarından dolayı, şiirlerinde çeşitlilik göze 

batmaktadır. Genelde Hacı Ömer Lutfi Efendi, özellikle de 

Hafız Fethi’nin bazı şiirler içeriğine katkı ve ahengi sağlamak 

maksadıyla rediften (eklerden)37 de yararlandıkları 

görülmektedir. Bu son devir Osmanlı Divan şairlerinin 

şiirlerin de çeşitlilik göze batmaktadır ki bu Tasavvufi Türk 

                                                 
37 Redif: Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı 

olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir.  
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Edebiyatında kural olarak tabidir. (ilahi, münacat, nat, 

methiye, gazel, niyaz, Rubai, Tahmis, Sitayiş, İstimdat, vb. 

içerik özellikleri bakımından değerlendirildiğinde, şiirlerinin 

dinî-tasavvufî Türk Halk şiirinde sıklıkla kullanılan konulara 

sahip olduğunu söylemek mümkündür 

Diğer divan şairleri gibi bu Divan şairlerimiz cezbe 

halinde, kâinatın sırlarına ait bir şeyler duyarak, yazabilenler 

arasına girmekle, Allah'ın birliğini, ihtişam ve kudretini telkin 

eden hece ve aruz veznini kullanarak ilahilerinde dile 

getirmişlerdir. Dolayısıyla 19. ve 20. yüzyılda Balkan 

coğrafyasında ve Kosova Türk Edebiyatı’nda yetişmiş en 

ehemmiyetli divan şairleri olduğu katiyet kazanmaktadır.  

Bu üç şairden en belirgin örneği Melami Şeyhi olan 

Hacı Ömer Lütfi’dir. Yazmış olduğu çok sayıda eserleri, 

bugün dağınık bir halde çeşitli arşiv ve şahsi kütüphanelerde 

bulunmaktadır. Maalesef bütün bu el yazmalar bugüne kadar 

bir araya toplanamamıştır ve yayınlanmamıştır ki bu Kosova 

Türk ve Divan Edebiyatı için büyük bir kayıptır. Hacı Ömer 

Lütfi şiir verimliliğiyle bu topraklarda yetişen Türklerin içinde 

birinci sırayı almakla, en fazla, tasavvuf melâmet alanında 

yazmış olduğu şiirleriyle ün yapmıştır. Yayınlamış olduğu 61 

eserinde toplam 1.876 özgün şiir (nazım türleri) yazmakla bu 

yerini korumaktadır. Bu şiirler arasında 375 ilahisi 

bulunmaktadır. Bu ilahilerden bugüne kadar kayıp olan 

eserlerinden dolayı sadece 70 civarında ilahisi yayınlanmıştır. 

Prizrenli Hacı Ömer Lütfi Efendi, Kosova Türk 

Edebiyatı’nda geniş yer sağlayıp mührünü vuran bir 

şahsiyettir. XIX ve XX. asırları birbirine bağlayan köprüde 

yaşayan bir şair olarak, bütün eserleriyle yeter derecede 

tanınmıştır. Estetik tarih ve siyasi anlayışı işleyişi, eserlerinde 

kuvvetlidir. Anlam nitelikleri, dil telleri bakımından 

kendisinden önce geçen buralardaki şairler içinde Türk 

Edebiyatı’na yeni çağdaş unsurlarını taşımıştır. Şiir 

verimliliğiyle bu topraklarda yetişen Türklerin içinde birinci 

sırayı alır. Onun yazmış olduğu çok sayıda eserleri, bugün 

dağınık bir halde çeşitli arşiv ve şahsi kütüphanelerde 

bulunmaktadır. Maalesef bütün bu el yazmalar bugüne kadar 
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bir araya toplanamamıştır ve yayınlanmamıştır ki bu Kosova 

Türk ve Divan Edebiyatı için büyük bir kayıptır. 

Hacı Ömer Lütfi’nin ilahi şiirleri dışında siyasi, 

didaktik ve çocuk şiirlerinde, o zamanlarda Türkiye'de 

yayılmakta olan Tanzimat Edebiyatı’nın büyük etkisi açıkça 

görülmektedir. Zaten bununla şair buralarda geniş bir çapta yer 

alan Türk Divan Edebiyatı’nın sınırlarını aşarak, onun yerine 

Türk Tanzimat Edebiyatı’nı yaymaya muvaffak olmuştur. 

Hacı Ömer Lütfi bu topraklarda ilk çocuk şairlerinden birini 

oluşturmakla ve bu topraklarda (Türkçe yazılan) Kosova Türk 

Çocuk Edebiyatı’nın kurucularından biri sayılmaktadır. Çünkü 

Osmanlılardan sonra Kosova’da Türkçe yazılan ilk çocuk 

şiirini Hacı Ömer Lütfi’nin yazmış olduğu  "Kızıma Ninni" 

şiiridir. Bu şiir ile Hacı Ömer Lütfi’nin Kosova Çocuk 

Edebiyatı’na bir çığır açtığı malumdur. Bu yüzden bu şiir, 

Kosova Türk Edebiyatı Çocuk Şiiri’nin uzak bir geçmişi 

olması bakımından önemli bir değer taşır. Üstelik bu şiir, 

yazılış diliyle, deyişiyle, biçimiyle, içeriğiyle de klasik ve 

çağdaş bir çocuk şiir anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla Hacı 

Ömer Lütfi’nin Kosova Türk Çocuk Edebiyatı’na bu şiiri 

miras bırakması, bu dalın veya türün muhtelif açılardan 

kökenine inilmesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu şiirinde, 

şair büsbütün başka bir vezin kullanarak, folklor öğelerinden 

de yararlandığı anlaşılmakta. 

XIX. asrın sonlarında ve XX. asrın başlarında yaşayan 

şair, dini içerikli şiirleri dışında yani ilahileri dışında bütün 

düşüncelerini yazdığı bu eserlerinde dile getirmektedir. Hayatı 

manasıyla kavrayan şair, hayatı süresince bu yaşamın tabi 

kanunlarından çıkan iyi ve kötü taraflarına katlanıyor. Lakin 

hayatın bu kötü taraflarını görmezlikten gelerek, bütün yaşamı 

boyunca daima iyilik ve insaniyetlik için savaşıyor. İnsanın 

toplumda gerçek insan gibi kabul edilmesini ve insana gereken 

değerin verilmesine var kuvvetiyle çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Bütün hayatını okumak ve yazmakla geçiren şair en fazla ilime 

önem vererek, bu konuda ilmin yücelliğini ve dünya zevkinin 

de ilimde olduğunu çoğu dizelerinde vurgulamaktadır. 
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Eserlerinin kayıp olması yüzünden Hacı Ömer Lütfi 

gibi büyük bir Kosova Türk Edebiyatı şairin gerçek kişiliğini 

ve yaratıcılığını doğru dürüst aydınlatır nitelikte olmadığını 

belirtirken, Hacı Ömer Lütfi’ye şimdiye kadarkinden daha çok 

sahip çıkılması yanında en kısa zamanda bu şairin bütün 

eserlerini ihtiva edecek bir eserin yayınlanmasını da açığa 

vurmakla böyle durumu kınamaktayım. 

Mevcut bilgilerimizden yola çıkarak Hacı Hâfız 

Ahmet Fethî’nin Dîvân’ının, genel olarak klasik dîvân 

tertibine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığım görev 

itibarıyla bize tahsis edilen divanla ilgili hazırlamakta 

olduğumuz çalışmamızı kısa bir zamanda yayınlamak 

cesaretindeyiz. Dil ve üslup özellikleri bakımından Fethî’nin 

şiirlerini değerlendirdiğimizde, onun mutasavvıf şairlere has 

bir üsluba sahip olduğunu söylemek mümkündür. Arapça ve 

Farsça kelimeleri sıklıkla kullanmakla birlikte, Fethî 

şiirlerinde anlaşılır bir dil kullanmıştır. Sanatkârane bir 

üsluptan ziyade, dinî-tasavvufî halk şairlerine has bir üslupla 

şiirlerini kaleme almıştır. Şekil ve yapı özellikleri bakımından 

Fethî’nin şiirlerini değerlendirirken, Hacı Hâfız Ahmet 

Fethî’nin şiirlerini aruz ölçüyle ve hece ölçüsüyle yazılmış 

şiirler olarak iki grupta incelemek gerekmektedir. Fethî, 

genellikle şiirlerinde aruz veznini kullanma-yı tercih etmiştir. 

Şiirlerinin çoğunun hece ölçüsü ile yazıldığı ve bu bağlamda 

aruzun hece ölçüsüne yakın kalıpları tercih edilmiştir. 

Şiirlerinde aruz veznini kullanma bakımından 

Fethî’nin yeterli bir donanıma sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Fethî şiirlerinde aruz vezninin farklı kalıplarını 

kullanmıştır. Bu bakımdan Fethî’nin şiirleri çeşitliliğe sahiptir. 

Şiirlerinde iç kafiyeye önem veren Fethi ahengi sağlamaya 

çalışmıştır. Fethî, şiirlerinde ahengi sağlamak için de Hacı 

Ömel Lutfi gibi rediften de yararlanmıştır.Allah aşkı, Allah’a 

ulaşma ve vuslat isteği, vahdet-i vücud anlayışı ve tarikat 

yolunda iyi bir derviş olma gibi konuları işleyen Fethî; Allah’a 

duyduğu aşkı ifade eden ve istek ve aruzlarını dile getiren 

Fethî’nin en büyük isteği Allah yolundan ayrılmamak ve 

sonunda ona ulaşmaktır. Allah’a karşı duyduğu bu aşkı ve 
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sevgiyi dile getirirken Allah yolunda çalışarak, sonunda 

vahdete ulaşmayı dilemektedir. Fethî için, vuslat bir 

dermandır. Vahdet yolunda olmadığı her an onun için bir 

azaptır. Vs. 

Abdülmalik Hilmi Efendi’nin yazmış olduğu 

Arnavutça ve Türkçe divanları mevcuttur ve ikisi de 

yayınlanmıştır. Onunda divanlarında bu özelliklere rastlamak 

mümkündür. Hacı Ömer Lutfi ve Prizren Melami Şeyhi olan 

Şeyh Recep Hulusi Efendi etkisinde kalarak, iki şairin 

kullandıkları kalıplara uygun şiirlerini ve ilahilerini yazıp 

divanlarını oluşturmuştur. Türkçe divanında ayrıca Tespihin 

esrarını anlatan 132 beyitten meydana gelen bir şiiri (tespih-

name) yer almaktadır. İlk defa Kosova’da Arnavutça ilahileri 

yazan tasavvuf divan şairlerden biri olması Kosova Arnavut 

Edebiyatı’nında etkisinin olduğu söylenmektedir. Ki bu 

bağlamda özel bir çalışmanın yararlı olduğunu burada 

vurgulamakta yarar vardır. 

Osmanlıların gidişinden 1951 yılına kadar Kosova’da 

şairlik geleneğinin sürdürülmesinde bir duraklamanın 

olmadığını, lakin önceleri gibi büyük bir gelişme 

sağlanmadığını da söylemek gerekir. Çünkü Osmanlıların 

gidişinden kısa bir zaman sonra ilkin Rüştiyelerin, müteakiben 

medreselerin ve daha sonra da mekteplerin, kapanmasıyla o 

döneme kadar egemen olan Türkçe Eğitimi büyük bir darbe 

almıştır. Bu durumun böyle olmasında bu dönemde okullarda 

Türkçe derslerin yapılmaması yanında diğer dilerde yapılan 

eğitimde Latin alfabesinin kullanımı ve etkisi de büyük ölçüde 

tesir etmiştir. Bu yönde yaptığımız tetkikten görülüyor ki 

Kosova’da Osmanlı döneminin en son divan şairlerinden birini 

Hacı Ömer Lütfi onun vefatından sonra da Hafız Ahmet 

Fethi’nin olduğu katiyet kazanmaktadır. Dolayısıyla Hafız 

Ahmet Fethi’nin, Kosova’da Osmanlılar döneminden 1978 

yıllarına kadar yaratılan divan edebiyatımızın son şairlerinden 

biri olduğunu, vefatından sonra da Kosova’da divan 

edebiyatının devam etmediğini aksine söndüğünü açıkça 

söyleyebiliriz. 
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Osmanlının gidişinden günümüze kadar geçen zaman 

diliminde Kosova’da göçler, bozgunlar, yıkımlar, acılar ve 

sıkıntılar içerisinde I. II. Dünya savaşlarını ve 1999 yılında 

Kosova’da savaş olaylarını da yaşamak zorunda kalan Türk 

toplumunun sayısı önemli bir biçimde azalmıştır. Bunun 

sonucunda tam bir azınlık yaşantısı sürdüren bu toplum bilinç 

ve sağduyusu ile geleceğe olan itikadını hiçbir zaman 

yitirmemiştir. Asırlar boyunca yurt bildiği ve edindiği Kosova 

topraklarında hiç bitmeyen buranlar muhtevasında zaman 

zaman yalnız da kalsa yine de zengin ve uygar geçmişinin 

birikimine güvenmeyi, geleceğini sağlamak açısından ilke 

kabul etmiştir. Etkin bir yaşamı elden bırakmadan sürdürmek, 

ana dilini, dilden dile yaşatmak ve eğitimimizi kültürümüzü, 

sanatımızı, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi daha da 

parlak kılmak ve pekiştirmek, halkımızın geçmişten geleceğe 

taşıdığı özelliklerden en önemlisidir. Bu nedenle bu dönemin 

olanca karmaşıklığı ve tehlikelerine rağmen bu topraklarda 

yaşayan diğer halklar gibi Türk toplumunun da yaşantısını 

etkilemiş, kesintiye uğratmış, fakat hiçbir şekilde 

söndürememiştir. Çünkü toplumsal bir olay olarak savaşın 

yararlarının sıralamasında bilincimizin, dinimizin, dilimizin ve 

atalarımızdan miras kalan kültür sanat ve medeniyetimizin 

bizlere verdiği umut ve sunduğu yaşama direncinin her şeyden 

üstün olduğunu kanıtlamıştır. Bu dönemin en belirgin 

durumunu 1951 yılında Türk toplumu resmiyet kazanarak 

Kosova da burada yaşamakta olan diğer halklar gibi Türk 

toplumunun da yurdu konumuna gelmiştir. Mevcut olan 

kopukluğa rağmen, Türk toplumu başta diliyle, diniyle, 

eğitimiyle, okullarıyla, dernekleriyle, sanatıyla, kültürüyle, 

şiiriyle, örf, adet, gelenek, görenek ve diğer edinimleriyle 

kendi mevcudiyetini devam ettirmeye ve günümüze kadar 

dimdik ayakta tutmaya başarmıştır. 

1951'lerden sonra bu topraklarda yetişen sanatçı, 

yazar, şair, tiyatro sanatçısı, ressam, aydın, tek sözle 

bayrağımızı dalgalandıranların büyük bir çoğunluğu dernek ve 

diğer kuruluşlardan duygu ve beceri aşısını almış, bu amaçta 

hizmeti en kutsal ve onurlu bir görev olarak bilmiştir ve sayıca 



 103 

az olmamıza rağmen, kültür sanat ve şiir alanında göstermiş 

olduğu başarısıyla bugün kendini ehemmiyetli ve saygın bir 

mertebeye ulaştırmıştır. 

Bu aşamada halkımız özellikle de Prizren Türk Halkı 

her zaman sanatın, kültürün, şairliğin vb. edinimlerimizin 

geniş yararlı olma niteliğini göz önünde tutarak, 

kültürümüzün, sanatımızın ve diğer edinimlerimizin estetik 

değerlerine önem vererek bu topraklarda sanat dehamız hep 

güncel olarak kalmıştır ve ileride de kalması için elinden 

geleni yapmaktadır. Tabi ki bu dehanın güncel olarak kalması 

muhtevasında Kosova’da şairlik geleneğin devam etmesi ve 

Osmanlı sonrası dönem şairlerimizin Çağdaş Kosova Türk 

Şirini ve Edebiyatını ortaya çıkarıp işte biz buyuz demekle onu 

günümüze kadar yapmış oldukları hazımlı çalışmalarıyla 

yaşatmaktadırlar. 

II. Dünya Savaşı sonrası yani 1951 yılından 

başlayarak mevcut olan şartlar altında Kosova Türk şiirinin 

canlanması aslında Makedonya’da çıkan “Birlik” Gazetesinin 

yayınlanmasıyla ve Makedonya’da yeni dönem şairlerin ortaya 

çıkmasıyla başlamıştır. Türk şiirinde yer almak yönünde 

Kosova’da ise bu yeni dönemin ilk kuşak yazarları ve şairleri 

olarak İsa Şimşek, Durmuş Selina, akabinde Nusret Dişo Ülkü, 

Nimetullah Hafız, Hasan Mercan gibi şairler gösterilmekte. Bu 

şairler yazmış oldukları şiirlerinde çağdaş bir şiir anlayışı 

sergilemeye çaba sarf etmişlerdir ki daha sonra yani 1965 

yıllarında “Birilik” Gazetesi çerçevesinde “Sesler”, “Sevinç”, 

“Tomurcuk” dergilerinin yayım hayatına başlamasıyla yeni 

şairler meydana gelmeye başlamıştır.  

Ancak Prizren’de Türk şiirinin önemli bir gelişme 

dönemi, 1968 yılında “Doğru Yol” TKSD, “Nazım Hikmet” 

Yazın Kolunun kurulması ve bu kol çerçevesinde başlangıçta 

“Doğru Yol” daha sonra da “Esin” dergisinin yayınlanmasıyla, 

bilakis Priştine’de TAN gazetesi ve bu gazete çerçevesinde 

yayınlanan “Çevren” \"Kuş” dergilerinin yayımlanmaya 

başladığı 1969 sonrası dönemdir. Bu dönem ait olan 

şairlerimizin gösterdiği başarı şayana layıktır.  
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Son Kosova olayları öncesinde, Türkçe olan bütün 

yayın faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle zor günler 

yaşayan Kosova Türk şiiri, 1999 yılında “NATO” 

müdahalesinden sonra Kosova’da şairlik geleneği, Türkiye’nin 

desteği sayesinde, tekrar toparlanma sürecine girmiş 

bulunmaktadır. Bu dönemde “Yeni Dönem” gazetesinin 

Kosova’da yayım hayatına başlaması ve bu gazete 

çerçevesinde “Kitap Dizisi’nin” faal göstermesiyle, Kosova’da 

yeni kuşak Türk şairlerin meydana gelmesine etki etmiştir ve 

bu yönde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu dönemin 

şairleri arasında Taner Güçlütürk ve Esin Muzbeg, en belirgin 

örnekleri olarak gösterilmektedir. Kosova’da şairlik 

geleneğinin devam etmesinde andığımız şairler kadar belki 

değil, fakat ara sıra yayınlamış oldukları şiirleriyle dikkati 

çeken diğer şairlerimizin var oluşunu söylemek gerekir.  

Başlangıçta ufak olarak görülen bu gelişme kısa bir 

süre içerisinde, Kosovalı Türk şairleri tarafından yaratılan, 

gerek çocuklara, gerekse yetişkinlere ait şiir ve hikâyeler kalite 

ve sanatsal değer açısından, günümüze doğru büyük bir hamle 

göstermiş olup, bugün özgün bir edebiyata sahip olmakla, 

Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı doğmuştur. 

Başlangıçta çocuk veya aşk şiirleriyle şiir hayatına 

başlayan bu şairlerimizin hemen hemen bütünü son yıllarda 

tarzlarında olduğu gibi şiir konularında değişiklik 

oluşturmakla, (milli duygusallığı ve vatanseverlik konuları 

ağırlıklı olmakla) Türklük uğruna bir mücadele içinde 

olduklarının en önemli unsuru olarak gösterilmektedir. 

Aralarında bazı şairlerimiz eski kalıplara dayalı şiirler 

yazmaya devam ederken, aralarında şiirimizin çağdaşlaşması 

ve klasikleştirilmesi yönünde çaba harcayan şairlerimiz de yer 

almaktadır. Daha önce bazı araştırmacılar tarafından Çağdaş 

Kosova Edebiyatı’ndaki Türk şiirleri üzerine yayınlanan 

yazıların mevcut olduğuna malumdur. Lakin bu çalışmaların 

daha çok antoloji, eleştiri veya değerlendirme niteliğinde 

olduğunu, bizim ise uzun yıllardan beri hazırlamakta 

olduğumuz “Her Yönüyle Prizren” adı altında büyük bir 

araştırma çalışmamız tamamıyla araştırma niteliğinde amaç 
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edilen bir çalışmadır. Bu çalışmamızda Kosova’da şairlik 

geleneğinde yeterince araştırılmamış bazı durumlara da 

eleştirisel yönüyle aydınlık getirirken, bilim kamuoyuna 

sunmaktadır amacımız. Bunu yapmamızın en büyük nedeni de 

zamanında TAN gazetesinin müdürü ve gazete çerçevesinde 

yayınlanan dergi ve kitapların Genel Yayın Yönetmeni 

görevinde bulunduğum sürece, yazar ve şairlerimizin çoğu 

çalışmalarını ve şiirlerini kitap halinde yayınlayarak 

değerlendirmelerini de yapmıştık. O zamandan günümüze 

kadar yine yakinen çalışmalarını izlediğimiz bu ve diğer genç 

şairlerimizi zamanında “Yeni Dönem” gazetesinde 

başlattığımız yazı dizimizde kapsamak bizim için yeni bir 

araştırma ufkunu oluşturmuştu. Şunun da altını çizerek ifade 

etmekte yarar görüyoruz ki Kosova’da Osmanlının gidişinden 

günümüze kadar şairlik geleneğin devam etmesinde, 

yaşatılmasında ve bugünkü seviyeye ulaşmasında bu 

şairlerimizin ve yazarlarımızın hakkıyla sunmuş oldukları 

payları olduğunu dile getirerek, 2008 yılında “Prizren’de 

Kültür sanat ve Şairlik Geleneği” eserimizi de yayınladık.  

Şairlerimiz genelde şiirlerinde işlediği konulardan 

Türk sevgisi kimliğiyle aşkı, vatanseverliği ve Türklüğü 

diriltmeye çalışmakla, yükümlüğü her Türkün milli bir görev 

olarak kabul etmesine işaret etme yanında, genelde tüm 

toplumla beraberce bura Türk halkının da bütün toplumsal 

olaylarla yan yana, kendi arasında var olan olumsuz 

durumunun giderilmesinde yanıt aramakla yol göstermeye 

çalışmaktalar. Şiirin her zaman ölmez bir silah olduğunu 

ispatlamaya çalışırken, bazı şairlerimiz yazmış oldukları 

dizelerinde mesajını da vermektedir: “Şiirin hiçbir zaman 

ölmeyeceği ifadelerini kullanmaya çalışmışlardır. Topluma 

ortak bir duyarlık ve bazen vicdan oluşturmakla, bir yandan 

insanlar arası ilişkileri, diğer yandan da insan doğa ilişkisini 

düzene koymak suretiyle, sıradan insanın gözlemleyebildiği 

halde ifade edemediği olayları ve olguları güzel ve farklı bir 

dil kullanarak gündeme getirmek ve böylece toplumun sözü 

olmak gibi işlevleri işleyenler de vardır.  
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Topluma kazandırmak istenen değerlerin sözcülüğünü 

yapmaya, yenilikleri tanıtmaya, milli ve duygusallık 

kavramlarının kalıcı olmasında önemli pay sahibi olmaya, 

şiirde insanın kendisini bulması, özellikle de okurken iletişim 

kurmasını sağlamaya da şairlerimizin çalıştıkları anlaşılmakta. 

Çoğu şairlerimiz şiir olmayan konuya uyaklar ve sözcük 

yinelemeleri yüklerken, şiir dilinin kendine özgü yapısını öne 

çıkartmakla, bunu düzenliliklerle sağlayarak şiirin anlamını ve 

karakterini belirlemekteler. Bu bağlamda gündelik dilden 

sessel, sözcüksel, sözdizimsel, anlamsal her türlü sapma ile 

yineleme ve koşutluklarla şiir dilini öne çıkartan özellikleri 

kullanmaya çalışmaktadır. Bunları da kullanırken çağdaş şiirde 

moda olsun diye değil, şiirin derin yapısında bir bağlılaşık 

bulma şartıyla yaptıkları anlaşılmakta.  

Hakeza şairlerimizin birçoğu kendi duygusallığını, 

vatanseverliğini, içtenliğini dile getirirken, şairlik 

geleneğimizin bayrağını sallayarak, eşsizliğiyle ve 

benzersizliğiyle kendine has bir dille, Türk klasik şairlerimizin 

sayfasına hakkıyla varlığını yazdırıp odaklamaya 

çalışmaktadır. Bu yüzden bu şairlerin vazgeçilmez tutkusu 

değil, kavgası, sevdası, benliğinin sırdaşıdır diye 

nitelendirilebilir. Çoğu şiirlerde hüznü, şiir okurunu etkilemek 

için değil, süreci yansıtan doğal bir öğe olarak kullanan 

şairlerimiz eski zamanlarda, her şeyin daha iyi yaşandığının, 

varsayıldığı geçmişe özlem duyduklarını, çoğu dizelerin 

aralarında bunu sürekli olarak fark ettirmektedirler. O şairler 

çoğu şiirlerinde kent dokusunda yaşanan ideolojik-politik 

karmaşanın ortasında benliğini yitirmiş bireyi aramaya 

çalışıyor. Güçlü bir tasvir gücüne sahip olan şiirlerinde sadece 

duygu ve düşünce birikimini değil, aynı zamanda bir misyonu 

üstlenmesi gerektiğine vurgulayan genç şairlerimiz 

konularından da biridir vb.  Görüldüğü üzere sonuç olarak beli 

bir dönemin geçmesinden sonra toplumumuzda vuku bulan 

olaylar nedeniyle Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı 

muhtevasında şairlik geleneğimizi yaşatmaya çalışan bugünkü 

şairlerimizin son zamanlarda konu itibarıyla tavır 

değiştirmeleri (vatanseverlik, milli duygulu vb konulu şiirler) 
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Kosova Türk şiirinde Toplumcu Gerçekçi tavır edebiyatının 

(şairlik geleneğin) değerler üzerinde yükselmesi, şiirlerde 

halkın sorunlarının dile getirilmesi, ileriki döneme şiirimizde 

yeni bir yöntem yanında milli mücadele ufkusunu 

oluşturmaktadır. Lakin “Sanat, sanat için değil, toplum 

içindir” dendiğinde, şiir de bu yaklaşım içerisinde önemli bir 

işleve sahip olmakla, coşturucudur ve yönlendiricidir. 

Bugün şiir literatürünü karıştırdığımızda bu konudaki 

çoğu tartışmalara tanık olabiliyoruz. Çünkü artık şiirle devrim 

yapılamayacağını herkes bilmektedir. Şiire ve şaire ağır 

görevler yüklemek yanlıştır, dolayısıyla toplumsal olaylara 

duyarlı davranmak sadece şairlerin değil herkesin görevidir. 

Bu yüzden şair, bir aydın olarak ne zaman halkın yanında 

olacağını bilmeli ve ona göre tavır göstermelidir. Çünkü onun 

tavrı da topluma bir bakış açısı kazandırması bakımından 

gereklidir. Bunu derken bugün Kosova’da çoğu milli 

sorunlarımız günümüzde dahi sıcaklığını koruyan ve tartışma 

konuları olma yanında, şiirin yaşamı yansıtması gerektiği 

görüşü, gerçekçiliğin temelini oluşturmuş, gerçekliği 

sorgulamak ve eleştirmek ise Toplumcu Gerçekçilik ile 

gündeme hala oturtulamamıştır diyebiliriz. 
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Hacı Ömer Lütfi 
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Hacı Ömer Lütfi ve Hafız Ahmet Fethi 
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Hacı Ömer Lutfi’nin Divan Başlığı 

 
Hafız Ahmet Fethi’nin Divan Başlığı 
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II. BÖLÜM 
 

 

 

 

 

PRİZREN TÜRK HALK 

TÜRKÜLERİ VE HİKÂYELERİ 
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa  --  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerrii  

 

 

 

TÜRKÜLERİMİZ 
 

Müzik insan ruhunun gıdası olduğu gibi milletlerin de 

hayat felsefelerini ortaya koyan eserlerdir. Türküler de Türk 

insanının düşünce ve duygu dünyasını en arı, en duru şekilde 

yansıtan yani bizi bize anlatan cevherlerdir. Türkülerde aşkı 

sevdayı ayrılığı buluruz. Türküler bizim insanımızın en saf 

duygularının yansımasıdır. Halkın duygularını halkın sözleri 

ile bizlere anlatır türküler. Her türküde destanlaşan bir hikâye 

ile karşılaşırız. Hangi türküyü dinlerseniz sizi alıp başka 

diyarlara götüren bir duyguya kapılırsınız. Türküler İslamiyet 

öncesi Türk Edebiyatı’nın sözlü döneminden itibaren 

süregelen bir yapıya sahip olması dolayısıyla yüzyılların 

birikimini kuşaktan kuşağa aktaran çok önemli araçlardır. 

Türküler işledikleri konular itibariyle de toplumun duygu ve 

düşünce hazinesidir. Toplum yaşamının her anından bireysel 

konulara kadar her şeyi barındırırlar. Türkülerde kimi zaman 

bir annenin feryadı kimi zaman bir aşığın hüznü ya da sevinci 

kimi zaman da bir bülbülün ötüşüdür.  

Kültür hazinemizin en önemli ve edebi unsurlarından 

biri olan türkülerimiz geçmişi aydınlatarak millete ait geleneği 

geleceğe aktarırlar. Türküler bizi biz kılan, bizi başkalarından 

ayıran en kıymetli değerlerimizdendir. Türkülerin her bir 

kelimesinde asıl özümüz saklıdır. İnsan hassasiyetinin 

derinliklerinden çıkarak bir kimliğe bürünen türküler zamanla 

milletin kimliği olurlar. Bu sebeple bir milleti tanımak, o 

millet hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak öncelikle, o 

milletin kültür değerlerine bakmamız gerekir. Bütün kültür 

değerlerini özellikle bu kültür unsurlarından biri olan 

türkülerini unutan bir millet özünü, geçmişini unutmuş, 

kimliğini yitirmiş, yabancılaşmaya, başkalaşmaya, mahkûm 

olmuş demektir. Türküler, tarih denen uzun ince bir çizgide 

Türk insan’ın doğuşundan ölümüne kadar yaşamış olduğu 
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sosyal, siyasal, kültürel vb. olayları içinde barındıran 

ehemmiyetli bir somut olmayan kültürel miras ürünleridir. 

Halk şiirinde kendine özgü bir ezgiyle söylenen, 

genellikle kavuştaklı bir nazım biçimi. Türkü terimi, Türk 

sözcüğünün, sonuna Arapça ilgi eki "î"nin eklenmesiyle 

türetilmiştir. Türkî (Türke özgü) sözcüğünün ses uyumu 

dolayısıyla halk ağzında türkü biçimine dönüşerek 

Türkçeleştiği düşüncesinde birleşilmektedir. Bir nazım biçimi 

ya da halk şiirinin türlerinden biri olarak tanımlanan türkünün 

öteki halk şiiri türlerinden ayrımı, ezgisi dolayısıyladır. 

 Sözgelimi mani ya da koşma türündeki bir nazım, 

türkü ezgisiyle söylenince türkü sayılır. Nitekim halk arasında 

ezgiyle söylenen bütün manzum parçalar türkü olarak 

görülmüştür. Bu durum hem kesin bir türkü biçimi saptamayı 

hem de biçimden yola çıkarak türküyü öteki türlerden 

ayırmayı zorlaştırmaktadır. Türküler özellikleri bakımından 

ezgilerine göre, konularına göre, yapılarına göre olmak 

üzere üç kümede toplanmaktadır. Ezgilerine göre usullüler ve 

usulsüz türküler biçiminde ikiye ayrılır. Oyun havaları 

genellikle usullüdür. Uzun havalar da usulsüzdür. İşlenen 

temler göz önünde tutularak konuları bakımından türküleri 

sınıflama denemeleri bütünü kapsayamamaktadır. Yine de 

kabaca şöyle bir sınıflama yapılabilir.  

*Ninniler ve çocuk türküleri 

* Sevda aşk türküleri 

* Askerlik türküleri 

* Doğa üzerine türküler;  

* Gurbet ve hasret türküleri 

* Kahramanlık ve askerlik türküleri 

* Tören türküleri (Gelin Karşılama, Kına, Damat) 

* Taşlama ve güldürü türküleri 

* Acıklı olaylarla ilgili türküler;  

* İş türküleri 

* Oyun Türküleri 

* Güldürücü türküleri 
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* Karşılıklı türküleri 

* Hapishane türküleri 

* Dert ve hastalık türküleri 

* Ölüm türküleri (ağıtlar) 

Türkülerin yapısı çok değişiktir. Halk şiiri türlerinden 

her biri türkü olabilir. Bu özelliklere dayanarak türküler bent 

ve kavuştak dize sayısına göre kümelenmektedir. Uyak düzeni 

ise her biçimde değişmekle birlikte, genellikle bentler de, 

kavuştaklar da kendi aralarında uyaklı olmaktadır. Dörtlüklerle 

kurulmuş türküler de, çoğunlukla mani ya da koşma türünün 

türkü ezgisiyle söylenmesinden oluşmuşlardır.   

Nitekim kavuştaksız türküleri de böyle bir 

değiştirmenin ürünü sayabiliriz. Ayrıca aruzla söylenmiş kimi 

nazımlar da ezgilerden dolayı türkü sayılmaktadır. 

Araştırmacılar türkünün, Türk halk şiirinde kullanılmış en eski 

türlerden biri olduğu konusunda birleşmektedir. Halk 

edebiyatının en zengin alanıdır türküler. Bütün halklar 

acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir. Halkın 

derdini, neşesini, dünya görüşünü yansıtır. Türkülerin ilk 

söyleyeni zamanla unutulmuştur. Kuşaktan kuşağa ve yöreden 

yöreye aktarılırken gerek içeriğinde gerek yapısında 

değişiklikler meydana gelmiştir.  

-Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl 

sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent’ adı verilir. İkinci 

bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme 

bağlama” ya da “kavuştak denir. Bentler ve kavuştaklar kendi 

aralarında kafiyelidir. 

-Türküler, hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir. Daha 

çok, yedili, sekizli, on birli hece ölçüleri kullanılır. 

-Her konuda türkü söylenebilir. Bunlar arasında 

elbette aşk, hasret ilk sırayı alır. 

-Halk arasında heyecan uyandıran olaylarla ilgili 

yakılan türküler bestelenir, zamanla yurdun her köşesine 

yayılır. 

-Türkü, bölgelere, konularına, ezgilerine göre değişik 

isimler alır. Buna göre türkünün, hoyrat, oturak, kırık gibi 

türleri vardır. 
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-Türküleri kesin ayrıma sokmak güçtür. 

-Bir yörede yakılan türkü diğer bir yöreye şekli ve 

söyleniş biçimi değişerek geçebilir. Böylece türkü halka mal 

olur. Osmanlı döneminde olduğu daha sonraki dönemlerde de 

Kosova dolayısıyla Prizren de türkülerin bol bol söylendiği ve 

seslendirildiği bir yerdir Kosova. Ne yazık ki zamanında 

okunulan çok sayıda bu türkülerin sayısı maalesef günümüze 

dek epey ölçüde azalmıştır.  

 
“Doğru Yol” TKSD-Prizren Türküleri Kaset 1 – Ankara 1996 

 
“Doğru Yol” TKSD- Prizren Türküleri 2 – Prizren – 2015 

 
İrfan Şekerci – Kosova-Prizren Türküleri – Prizren – 2013 
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa  --  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerrii  

 

 

 

PRİZREN’DE 

TÜRK HALK MÜZİĞİ ANLAYIŞI 
 

Osmanlıların bu topraklara gelmeleriyle birilikte yeni 

bir medeniyet de getirildiği bugün geniş kamuoyunda ve bilim 

çevrelerinde bilinen bir gerçektir. Osmanlı Devleti'nin bu 

topraklarda yerleşmesi, büyümesi ve güçlenmesi bu medeniyet 

sayesinde olmuştur, onunla paralel olarak zenginleşmiş, 

olgunlaşmış, biçim estetiğini de geliştirmesi yönünde 

Osmanlıya bir sanat müziği hüviyetini de kazandırmıştır. Bu 

müzik, din, aşk, ordu, savaş gibi birçok konuda ürünler vermiş 

ve her biri kendi türlerini, biçimlerini ve topluluklarını 

oluşturmuştur.  

Osmanlı Müziği, zamanla Osmanlı Devleti’ne katılan 

yeni ülkelerin, halkların veya toplulukların değişik müzik 

kültürlerinden etkilenerek, muhtelif öğeler almış, fakat aynı 

zamanda çoğu öğeler de vermiştir. Çünkü Osmanlı Devleti 

yalnız askerî ve mülkî bir devlet olarak değil, aynı zamanda 

fikir ve sanat hayatı açısından da yöneten bir devletti ve 

Devlet Yönetimi’nde her türlü sanat, ırk, dil, din ve mezhep 

farkı gözetmeksizin koruyup desteklenmiştir. Lakin devletin 

gerileme ve çöküş sürecine girdiği 19. asır başlarından itibaren 

bu sanat müziğinde giderek bir sığlaşma ve gevşeme 

gözlenmektedir.  

Önceleri zengin makamlar ve usuller kullanılırken, 

zamanla bu anlayıştan uzaklaşarak ve her halkın zamanla 

kendine has müzik özellikleriyle karışarak ortaya farklı bir 

müzik çıkmaya başlamıştır ki bu müzik daha çok eğlence 

müziğine dönmeye başlamıştır.   

Balkan Müziği olarak adlandırılan bu müzik dikkatle 

izlendiğinde, yeryüzünün ürettiği müzik birikimlerinin içinde 
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kendini hemen belli eden ve çok net karakteristikleri ve 

karmaşık ritimleriyle bir müzik türü olduğunu ispatlar. Bu özel 

oluşumun temelinde kabaca, burada yıllar boyunca yaşayan 

muhtelif halk ve medeniyetler geleneği ve Osmanlı 

öğelerinden bir bileşim olduğu anlaşılır. Bu son özellikleri 

nedeniyle Avrupa’nın geri kalanından epey farklılık gösteren 

bu müzik türünün, Balkan halklarının Osmanlı Devleti ile 

kültürel geçmişi olması yönünden, Türk kültürüne çok daha 

yakın olduğu görülür. Günümüze kadar süren bu gelişmede 

genelde “şarkı” ve “türkü” türü, adeta bütün müzik türlerin 

yerini almış ve yaygınlaştıkça popülerleşmiştir. Bütün bu şarkı 

ve türkülerde her ne kadar yöre özelikleri olsa dahi o 

müziklerde Osmanlı müziksinin etkisinin ve özelliklerinin 

mevcudiyeti görülüp hissedilmektedir.  

Rumeli, Osmanlı Devleti döneminde 15. asırdan 

itibaren Balkanlar’ın güneyine verilen addır. Avrupa harita ve 

kitaplarında bu yarımadaya Türkçe anlamıyla, “Avrupa-i 

Osmânî” ve “Rumeli-i Şâhâne” tabirleri de kullanılmıştır. 

Rumeli Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk eyalettir. Böyle bir 

bilgiyi verdikten sonra Balkan Yarım adasında bulunan bütün 

devletlerde o dönemde Türkçe icra edilen müziğe de “Rumeli 

Müziği” adı verilmiştir ki bu müzikten söz edildiğinde akla 

Rumeli-Balkan Türküleri gelmektedir.  

Bugün balkanlarda yaşayan halklar veya devletlerde 

yaratılan veya icra edilen müzik Türkiye’de Balkan Müziği 

olarak kabul edilmektedir ve dinlenmektedir. Buna, etnik bir 

müzik türü de denebilir. Balkanlar’ın hemen hemen tüm 

ülkelerinde kulağa hitap eden melodiler çok benzer ve 

coşkularının da aynı olduğu görülmektedir. Balkan müzikleri 

hareketli ve harmoni zenginliği açısından, farklı bir zevk 

vermelerine rağmen, Rumeli Müziği’nin etkisinde kaldığı 

anlaşılmaktadır. 

Anadolu’dan Balkanlara göç eden muhtelif 

müzisyenler, Anadolu başta olmak üzere pek çok halkın 

müziğini kısa zamanda öğrenmişler ve yaşam tarzları gereği 

öğrendiklerini Balkanların her yerine yaymıştır. Kuşkusuz bu 

göç hareketi zaman zaman batıdan doğuya da gerçekleşmiş, o 
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coğrafyanın ezgisini Anadolu’ya da getirmişlerdir. Osmanlı ile 

Bizans’ı kapsayan Anadolu renkleriyle özgün bir etkileşim ile 

bugün Balkan Müziği dediğimiz zengin müzik türünün veya 

birikiminin oluştuğunu ve Balkan Müziği’nin ve Osmanlı 

Müziği’nin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediklerini de 

açıkça söylemek gerekir. Bu etkilendirmekte Balkanlar’da icra 

edilen müziklerde veya ezgilerde bir disiplinin oluşmasında ve 

makamsal yapının zenginleşmesinde Osmanlı Müziği’nin 

derin izleri görülmektedir. Tabii ki bu etkilerin altında kimi 

halkların daha çok kimilerinin daha aza kaldığını söylemek 

gerekir. Sadece bu değil, Balkan Müziği’nin Türk kültürüne de 

çok yakın olduğu bilinen bir gerçektir, çünkü Balkan 

halklarının hepsinde Osmanlı Devleti ile kültürel geçmişi 

mevcuttur ve bu müziğin çok sayıda özelliğini kapsayan bir 

temelini oluşturur. 

Bu Temel Nedir? 

Öncelikle kavramsal düzeyde de olsa Rumeli Türk 

Müziği (ki bu müziğe onun bir benzeri olan Balkan Türk 

Müziği de girmektedir) ile Balkan Müziği kavramlarını 

birbirinden ayırmak gerekir. Balkan Müziği kuşkusuz çok 

kapsamlı olduğu için (Balkan Türklerinin müziğini de kapsar) 

pek çok halkın ve küçücük etnik guruplarının 

renkliliklerinden, kattıklarından oluşan koca bir oluşum olarak 

bilim çevrelerinde tanınmaktadır.  

Balkan Türk Müziği sadece Balkan Müziği’nde değil, 

Rumeli Türk Müziğinin muhtevasında yer almakla, onun bir 

benzeri ve parçası olduğunu biraz önce söylemiştik. Her ne 

kadar bazı dar çevreler tarafından bu müziğin Rumeli Türk 

Müziği’nden farkı vardır demeleri çok yanlıştır. Çünkü bu 

farklılık bugüne kadar buralarda icra edilen Türkçe müziklerde 

veya ezgilerde belirli bir şekilde ve seviyede yansıtılmamıştır. 

Oysa diğer Balkan Halk müzikleri yaşadıkları devlet ve halkın 

özelliklerini taşıması yanında, çalgılarıyla metinleriyle, 

usulüyle ve günlük olaylarla karmaşık olması ve gereken bir 

müzik kolu özelliklerini taşımaları Rumeli Türk Müziği’nden 

farklı olduğu anlaşılmaktadır, lakin öyle denilen “Balkan Türk 

Müziği”nde Rumeli Türk Müziği’nde vuku bulan olaylar, 
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örfler, adetler, çalgılar ve diğer özelliklerin aynı olduğu 

apaçıktır. 

Bunlar yanı sıra çoğu Balkan müziklerinde icra edilen 

eserlerde olayların, kişilerin, yerlerin, eşyalarının, örf, adet, 

gelenek ve göreneklerin vb. edinimlerin ihtiva edildiği de 

görülmekte. Bu aşamada halkın psikolojisini, düşünüşünü, 

yaşayışını, inançlarını duygularını yansıtması yönüyle sosyal 

tarihe kaynaklık eden eserlerin de olduğunu görmekteyiz. Öyle 

denilen “Balkan Türk Müziği”nde bu özellikler gereken 

seviyede değildir veya pek görülmemiştir. Hatta son 

dönemlerde, daha önce de bahsettiğimiz gibi, yükselen “türkü 

değil” “paradır” deyimi denilen Balkan Türk Müziği’ni de 

gerçek özellikleriyle oluşmasında büyük bir engel 

oluşturmuştur. Çünkü bir besteci veya müzisyen seçtiği türün, 

öncelikle kendi zihinsel beklentilerine denk düşmesi gerektiği 

yerine, kazanç maksadıyla bozuk bir müzikle karşı karşıya 

gelme zorunda kalmaktadır veya iyi bestelenmiş veya 

derlenmiş bir öyle denilen “Balkan Türk Müziği1 eseri kimi 

“sanatçılar” tarafından bozdurularak yakışmayan ilavelerle 

berbat haline getirilmektedir. 

Bu tür kişiler Balkan ezgilerinin, kendisini kolayca 

hissettiren ve ayrıt edilebilen bir tür müzik konumundan 

çıkarmaktadırlar ve onu diğer müziklerden kolayca ayrıt edilir 

hale getiren özellikleden mahrum kılmaktadırlar. Öyle denilen 

veya düşünülen “Balkan Türk Müziği”nin de başka Balkan 

Halk müziklerinde olduğu gibi, o coğrafyanın ürettiği müzik 

birikimlerini içinde, kendini hemen belli eden, hem 

melodilerinin hem de bunları yorumlayış biçimlerinin çok net 

karakteristikleri olması gerekmektedir, eğer varsa. Eğer yoksa 

ki yoktur, o zaman bu dar çevrelerin nasıl bir müzikten 

bahsettikleri anlaşılmamaktadır. 

Bu yüzden öyle plase edilen “Balkan Türk Müziği” 

yerine ö yöre ve o yörede yaşayan halk adına ait müzik, 

ezgiler veya türküler demekle en gerçeği yansıtmış olacağız. 

Örneğin: Prizren Türk Halk Türküleri”  Batı Trakya Türk Halk 

Türküleri” vb 
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Bugüne kadar Balkanlar’da Türkçe derlenen halk 

türkülerine bir göz atarsak hemen hemen tümünün her açıdan 

Rumeli havası etkisinde ve onun muhtevasında kaldığını 

görmekteyiz. Bu yüzden en başta öyle denilen bir “Balkan 

Türk Müziği”ni ortaya çıkarmak için onun gerçek temellerin 

üzerinde oturtulması bağlamında Müzik uzmanları tarafından 

teferruatlı bir bilimsel araştırmanın yapılması gerekir. Ancak 

ondan sonra bu uzmanlar tarafından belirlenen o temeller 

üzerine yapılacak olan Türk müziklerini “Balkan Türk 

Müziği” olarak kabul edebiliriz diye düşünüyorum, lakin 

bunda da şüphem vardır.  

Başta bir araştırmacı ve ses ve saz sanatçısı olarak ve 

50 yıldan bu yana müzikle iç içe olduğumdan ve son 

zamanlarda Kosova’da Türkü ve Tasavvuf Müziği derleme ve 

beste üzerine çalışan bir sanatçı olarak, günümüzde bir Balkan 

Türk Müziği’nden söz etmek hala erken olduğunu 

düşünüyorum ve böyle bir durumu plase etmek kanaatimce bir 

hatadır. Öyle ki o müziğe yukarıda belirttiğim gibi “O yöre 

halkı müziği veya türküleri” denmesi en gerçektir. Sebebi de 

yukarıda anılan eksik özellikler yanında şu sebeplerin 

olduğunu vurgulamak lazımdır. 

Bu sebepler nelerdir? 

Bugüne kadar bu sahada yapılan derlemelerin 

yetersizliği, yapılan derleme ve bestelerin bu temeller üzerinde 

olmaması ve bu eserlerin halk ve ses sanatçıları tarafından 

benimsenmemesi ve tutulmamasıdır. Çünkü bir eser yani türkü 

halk tarafından tutulursa onunla sadece besteci veya derlemeci 

değil, yöresi, tarzı ve ona bağlı olan hikâyesi ve diğer 

özellikleri de meşhur olur. Çünkü yeni anlamda öyle denilen 

“Balkan Türk Müziği”nin  ortaya çıkması  başta o müziğe ait 

olan temel özellikleri içermesi gerekir. Yani birkaç derlenmiş 

veya bestelenmiş türküyle böyle bir adla o müziğin ortaya 

çıkması mümkün olamaz. Artı birbirine benzeyen türküler, 

başka müziklerden çalınan müzik parçaları ve bölümleri vb 

özellikler. o türkünün, ezginin veya bestenin aslısında şüphe 

yaratır ve mutlaka değerini düşürür.  
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Bizim halk tarafından çok tutulmuş ve geniş bir 

çevrede çok sayıda sanatçı tarafından söylenmiş ve 

benimsenmiş “Ramizem” ve “Kovk Celin Hanım” 

türkülerimiz vardır. Bu türküler aslı halleriyle bu seviyeye 

ulaşmıştır ve Prizren Türk Halk Türküleri olarak bilinmekte ve 

benimsenmekte olan bu türkülerin ulaştığı seviyeye bugüne 

kadar kaç türkümüzün, ezgimizin veya şarkımızın bu seviyeye 

ulaştığı vardır. Cevabı ise yoktur.  

Son 15-20 yıl içinde yeni derlenen veya bestelenen 

yerli türkülerimizden ve bestelerimizden bazılarının başka 

sanatçılar tarafından da icra edilmesi örnekleri mevcut, fakat 

bunların sayısı pek azdır. Bugüne kadar “Doğru Yol“ 

derneğinin çıkardığı Prizren Türküleri I ve II  yada başka 

sanatçılarımız tarafından yapılan derlemeler veya besteler ne 

kadar “yankı” uyandırdığını hepimiz biliyoruz. Bu 

derlemelerin veya bestelerin yayınlanan CD’leri sayısız 

bestekâr, müzisyen veya bu işlerle profesyonel olarak uğraşan 

müzik kurumlarına dağıtılmasına rağmen, bu konuda bir ses 

duyuldu mu, bir yankı uyandırdı mı? veya olumlu bir 

değerlendirme yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Bunu şöyle 

açıklayabiliriz: Ya derlenen, bestelenen ve yayınlanan 

türkülerin değeri yok, ya da çok iyi derlenmiş veya 

bestelenmiş türkü veya şarkıların değerini ortaya çıkarmamak 

için böyle bir resmi değerlendirmeye gidilmemiştir. 

Bugüne kadar Balkanlar’da bu müzikler üzerinde 

hiçbir yazının ve araştırmanın olmadığını vurgularken, ileride 

bu konu üzerinde yapılacak çalışmalara, bu çalışmanın kapı 

aralayacağına inanıyorum. Ayrıca Balkanlar’da Müzik söz 

konusu olunca, günden güne Kosova’da ivme kazanmaya 

başlayan Tasavvuf Müziği’nden çok kısa da olsa söz etmek 

istiyorum. 1991 yılından başlayarak Prizren’de ciddi bir 

şekilde Osmanlı Dönemi Divan Şairleri’nin unutulmuşlukta 

olan eski ilahilerinin ve günümüzde söylenen ilahilerin 

derlemesine ve Divan şairlerimizin divanlarından aslı alınan 

ilahi metinlerine bestelerin yapıldığına tanık oluyoruz. Bu tür 

müzik çalışmaları bu hızla devam ederse ileriki dönemde 

Balkanlar’da bu tür müzikten de konuşulacağına 
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inanmaktayım. Çünkü derlenen ve bestelenen ilahilerde yöre 

özellikleri, Rumeli Türk Müziği usulleri, makamları yanı sıra 

Balkan özellikleri de ihtiva edilmektedir. 

 Bugüne kadar Prizren veya diğer Kosova 

şehirlerindeki Türk Halk Türküleri üzerine ciddi bir çalışma ve 

araştırma yapılmadığından dolayı, eskilerden kalan 

türkülerimizin yeksan olmasına ve unutulmasına sebep 

olmuştur. Bu yüzden geçte olsa bu yönde araştırma yapan 

bilim adamlarımıza ve sanatçılarımıza o müzik midir bu müzik 

midir diye boşuna zaman harcamamaları yönünde, özümüze 

dönerek Prizren’de yıllarca sanatımızı ve müziğimizi ayakta 

tutan Prizren Türk Halk türkülerimizle, ezgilerimizle 

ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Diğer yandan Prizren’de 

zamanında okunan çok sayıda eski Prizren Türk Halk 

Türkülerinin mevcudiyetinin bilinmesine rağmen, o türküleri 

bilenlerin vefatları, Türkiye ye göçler ve diğer sebeplerden de 

unutulduğu veya yok olduğu malumdur. Lakin günümüzde de 

Prizren’de hala eski, türküleri bilen kişiler vardır ve bu eski 

türkülerin bazı evlerde mevcut olan mecmualarda metinleri 

bulunmaktadır. Bunları bulup Prizren’de boşluğu hissedilen 

Eski Prizren Türk Halk Türküleri’ni bir nebze de olsa bu 

boşluğu doldurmaya çalışmakta hepimizin bir vatandaş ve 

sanatçı  olarak milli görevimiz olduğunu unutmamalıyız.  
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YYöörree  PPrriizzrreenn::  BBiirr  vvlleerr  YYaappttıırrddıımm  RRaammiizzeemm  NNoottaassıı  

  

  
YYöörree::  PPrriizzrreenn  KKaallkk  GGeelliinn  HHaannıımm  TTüürrkküü  NNoottaassıı    
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RRaaiiff  VVıırrmmiiççaa  --  PPrriizzrreenn  TTüürrkk  HHaallkk  TTüürrkküülleerrii  vvee  HHiikkââyyeelleerr 

 

 

 

 

PRİZREN TÜRK HALK TÜRKÜLERİ  

HİKÂYELERİ VE KAYNAKLARI 
 

Osmanlı Kayıtlarında “Şairler Yuvası ve Menbağı” 

olarak malum Prizren’de ister Osmanlı döneminde ister de 

Osmanlı döneminden sonra 1951 yıllarına kadar şairlik 

geleneği, sanat, müzik ve diğer kültür faaliyetleri çok gelişmiş 

durumdaydı. Kültür, sanat, şiir ve müzik geleneğinde 

neşredilen sanatsal ifade, zarifliğiyle insanları büyülerken, 

Osmanlı-Türk yaratıcılığın ve medeniyetinin yüksek boyuttaki 

anlayışını göstermekteydi. Bundandır ki söz konusu dönemde 

bu muhtevada çeşitli olaylar üzerine şiirler ve diğer kültür ve 

sanat türleri de gün yüzünü görmüştür. Özellikle de esnaf 

merasimlerinde, ramazanlarda, mesire yerlerinde yapılan 

şenliklerde ve düğünlerde türkü olarak derlenen veya 

bestelenen şiirler ve diğer kültür etkinlikleri ve sanat sahneleri 

her ne kadar unutulmuşsa da günümüze kadar gelenler 

yaşlıların hafızalarında hala cap canlı olarak durmaktadır ve 

eski Prizren Türk Halk Türkülerin metinleri kimi mecmualarda 

hala mevcuttur. 

Diğer görev ve çalışmalarımıza rağmen bir 

araştırmacı, sanatçı, müzisyen, besteci ve derlemeci olarak, 

malumunuz sadece Kosova’da Osmanlı Mimari eserlerini 

değil, unutulmuş ilahilerin beste ve derlemelerini yanı sıra 

Prizren’imizin diğer kültürel varlıklarını da gün yüzüne 

çıkarmak maksadıyla, unutulmuş eski Prizren Türk Halk 

türkülerimizin de kaynak bulduğumuzda derlemelerine, 

bulmadığımızda da bulunan eski türkü metinlerine beste 

yapmaya kendimizde ciddi bir amaç edindik.  

Bugüne kadar 60 kadar beste ve 200 civarında beste ve 

derleme olarak yapmış olduğumuz, müziğini ve 
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seslendirmesini kayda aldığımız ilahiler yanında bu kısa 

dönem içinde şu ana kadar 40 civarında eski Prizren Türk 

Halk türküsünün de müziğini yapıp, seslendirerek derleme 

veya beste olarak kayda alarak gün yüzüne çıkarmakta 

kendimizde cesaret bulduk. Tabii ki bu çalışmalara da diğer 

çalışmalarımda gibi nokta vurmamışız yani çalışmalarımız 

hala devam etmektedir ve ileri de de devam edecektir. Bizlere 

bu konuda yardımlarını sunacak kişilere (eski türküleri veya 

ilahileri bilenler için) bunu bildirmekle yardımcı olmalarına 

davet ediyoruz. Çünkü bunlar bize bu işte daha başarılı 

olmamızda yardımcı olmakla bize güç ve istek vereceklerdir.  

Bu çalışmamızda yer alan yaklaşık 40 kadar eski 

Prizren Türk Halk Türkülerine ve hikâyelerine yer verilmiştir. 

Bir araştırmacı ve sanatçı olarak bu tür çalışmalarımızı 

başlattığımızı bildirmekle, Kosova’da bir ilk olarak bu 

eserimizde bütün türkülerin metinlerini ve hikâyelerini 

vermekle, seslendirdiğimiz türkülerin CD’lerini de sunmakla, 

Prizren Türk Halk Müziği’nde hissedilen bu boşluğu bir nebze 

de olsa doldurmaya çalışmaktayız. Tabii ki bununla 

yetinmeyeceğiz. İleride yeni derlemeler ve besteler yaparak bu 

görevimizi ve çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmede 

kakarlı olduğumuzu da bildirmiştik. Lakin bu için ve bu tür 

araştırmaların pek kolay olmadığını da hemen söylemeliyim.  

Bu konuda kaynak bulma olanakları çok az olmakla, 

sabır, yetenek ve ciddiyet eksikliği bu çalışmaların daha da 

başarılı olmasında engel yaratmaktadır. Konumuz eski Prizren 

Türk Halk türküleri olduğundan dolayı geçmiş dönemlerde 

çeşitli vakalar üzerine yazılan şiirlere o zamanki şairler, 

sanatçılar yani türkücüler tarafından, makam ve usul 

belirlenerek çeşitli merasimlerde okunmaya başlanmıştır. O 

dönemde yazılan şiir metinleri üzerine yapılan besteler veya 

derlemeler notaya alınmadığı için kayıtları mevcut değildir. 

Sadece ağızdan ağza taşınarak bir bölümü günümüze kadar 

gelebilmiştir. Çoğu da yok olup unutulmuştur. Kalanlarını da 

güfte müellifleri bilinmediğinden anonim olarak belirtiyoruz, 

bize türküyü okuyan kişiyi de kaynak olarak gösterip 

yayınlıyoruz. Çalışmamızın baki kalması için de bizler 
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çaldığımız birkaç çalgı ile usul, metin ve makamıyla 

seslendirip kayda alıyoruz.  Sadece bu değil eşdeğer olarak 

türkünün hikâyesini de vermeye çalışıyoruz ki bu tür 

çalışmalar Kosova’da dolayısıyla Prizren’de de bir ilki 

oluşturmaktadır.   

Prizren’de meydana gelen bu nevi eski Prizren Türk 

Halk Türkülerin sayısının çok ve çeşitli olduğu malumdur. 

Lakin çoğunun kaleme alınmaması, seslendirilmemesi, 

metinlerinin ve makamlarının da unutulmasına neden 

olmuştur. Bu türküleri bilenlerin de zamanla vefatları yanı sıra 

hayatta olan yaşlıların hafızalarından silinip unutulması çoğu 

türkülerimizin yok olmasına neden olmuştur.  

Prizren’de Osmanlıların gelmesinden önce de kültür, 

sanat ve müziğin olduğu malumdur. Lakin nasıl bir sanat, nasıl 

bir kültür ve nasıl bir müzik olduğuna dair hiçbir fikrimiz 

yoktur, çünkü bu konuda elimizde bir kaynak yoktur. Oysa 

Osmanlıların bu topraklara iskân etmeleriyle birilikte buralara 

büyük bir medeniyetinin de geldiği malumdur. Kısa bir zaman 

sonra bu topraklarda bu medeniyet hâkimiyetini sürdürmeye 

başladığında, bu yörelerde her bakımdan önemli değişmelere 

neden olduğu geniş kamuoyunda ve bilim çevrelerinde 

bilinmektedir. Bu medeniyet muhtevasında, Türk dilinden 

başka zengin bir Türk Halk Edebiyatı, örf, adet, gelenek ve 

görenekler ve biz Türklere ait diğer ehemmiyetli edinimler de 

bulunmaktadır. 

Zamanla gelişmeye başlayan bu edinimlerin başında 

Türk Halk Edebiyatı önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla Türk 

Halk Edebiyatı’nda mevcut olan edebiyat türleri “ağızdan 

ağıza, kulaktan kulağa” gitgide genişlemeye başlamış ve geniş 

bir ortamda ve çoğunluk arasında benimsenmeye başlayınca 

toplumda yerini belirlemiştir. 

 Öyle ki İslam dinini kabul eden yani halk arasında 

yeni türde masal, türkü, destan, mani, bilmece, tekerleme, 

ninni, atasözü ve muhtelif deyimler yaratılmaya başlanmıştır. 

Bunların arasında ehemmiyeti büyük olan Rumeli Türküleri de 

diğer Türk Halk türküleri gibi sayısız şehir mesirelerinde ve 

bazen kahve, düğün, merasim ve hatta mahalli toplantılar 
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vesilesiyle söylenmeye başlamıştır. Bu türküleri genelde o 

dönemin türkücüleri çeşitli merasimlerde muhtelif konular 

üzerine söylemişlerdir. Lakin bu bağlamda söylenen 

türkülerden o türkülerin Rumeli türkülerine mi yoksa Türk 

Halk türkülerine mi düştükleri o dönemde olduğu gibi 

yukarıda andığımız gibi günümüzde araştırılmamış bir 

konumdur. 

O dönemlerde bu topraklarda gelişmekte hız kazanan 

Türk Halk Edebiyatı, Anadolu’da ve öteki Türk diyarlarında 

var olan Türk Halk Edebiyatı kadar zengin bir edebiyat 

seviyesine ulaşmıştır denilmektedir. Lakin o dönemde bu 

bağlamda yapılan bazı küçük araştırmalarda aranılan sonuca 

ulaşılmadığı malumdur. Çünkü Rumeli’deki toplum ve aile 

hayatının süratli bir şekilde değişmesi sebebiyle bunlardan 

çoğu ortadan kaybolmuş veya yok olmuş, Dolayısıyla bura 

Türk Halk Türküleriyle karşılaştıkça da onlardan hangilerinin 

Türkiye’de, hangilerinin de Rumeli’de ki yörelerde meydana 

çıktıklarını ve onların melodilerini anlamak mümkün değildi. 

Rumeli Türk Halk türkülerinin en çok söylendiği ve 

icra edildiği yörelerinden biri de Prizren’dir. Pnizren’de o 

dönemlerde olduğu gibi bugün de çok uluslu bir toplumun 

yaşadığı bir yerleşim yeri olarak, Kosova’nın çok ehemmiyetli 

ve önemli kültür, sanat merkezlerinden biri olduğu da geniş 

kamuoyunda malumdur. Bu şehirde Osmanlı döneminden 

günümüze kadar bura halkın söylediği Türk Halk Türkülerinin 

sayısının az olmadığı bazı kaynaklarda bildirilmektedir. Fakat 

ne yazık ki Prizren’de söylenen Türk Halk Türkülerinin 

durumu, usulleri, makamları ve diğer özellikleri diğer Rumeli 

şehirlerinden pek farklı değildir.  Günümüze kadar korunan ve 

ulaşan birkaç eski Prizren Türk Halk türküsü de birçok 

değişmeye uğramış ve muhtelif tarzlarda söylenmektedir. 

Osmanlılar döneminde ve daha geçlerde yani 1970 

yıllarına kadar Prizren Türk Halk Türkülerinin başlıca 

kaynakları yaşlı kişiler yanı sıra Prizren’de mevcut olan 

mesire yerleri olmakla: Bülbüldere-Naksali, Kırkbunar, 

Karabaş, Daltulum, Poslişte, Şükle, Hanım Bahçesi-Kuru 

Çeşme, Şehir Parkı, Elektrik Santralı, Garjdanik’te Suzi 
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Çeşmesi ve bu mesire yerlerinde, Bahar Bayramları 

kutlamalarında, yılın belli günlerinde, devlet ve dini 

bayramlarda, düzenlenen merasimlerde aramamız gerekir.  

Andığımız bu mesire yerlerinde: Örneğin Bahar 

bayramlarında veya diğer belli günlerde halkınız sabahtan 

oralara akın eder ve akşama kadar kalırlar. Hakeza oraya gelen 

halk veya dernek sanatçıların yapmış oldukları müzik 

eşliğinde zevk edip güzel anlar geçirirler, oyunlar oynarlar ve 

bildikleri bütün eski Prizren Türk Halk Türkülerini birlikte 

söylerlerdi. Buralara gelen Prizren türkücüleri eski Prizren 

türkülerini söylerken durum veya bulundukları o yer itibarıyla 

çoğu türkülere yeni ekler de katarak coşkuyu daha da 

arttırırdılar. Sadece bu değil, bazen yerinde yeni türküler de 

yaratıldığı malumdur. Bu yaratıcıların çoğu erkek olduğunu 

bildirirken 45, 50, 60li yıllarda bu mesire yerlerinde eski 

Prizren mahalli türkülerin söylenmesinde ad yapmış defi ile 

birlikte İrfan Doktor, Elez Vatrogas, Rıdvan Pano, Hamit Sofi-

Alemdar, Recep Frok, Cemil Rototo, Ahmet Dupelanka vb. 

halk türkücülerimizin olduğunu bildirmekte hacet gördük.  

Bu türkücülerden başka daha önceleri kitabımızın 

birinci bölümünde de bildirdiğimiz gibi o dönemde kurulan 

cemiyet (Rebap, Gayret, Merhamet, Şar, Şefkat, Kosova, 

Balkan vb) üyeleri tarafından da bu mesire yerlerinde Eski 

Prizren Türk Halk türkülerinin çalgılar eşliğinde söylendiği 

malumdur. Akabinde “Doğru Yol” derneğinin ilk kuşak 

solistleri de bu mesire yerlerinde özellikle de her Cumartesi ve 

Pazar günlerinde Şehir parkında özel guruplar oluşturarak 

müzik ziyafetleri düzenlemekteydiler. 

Prizren’de Türk Halk Türkülerinin başka bir kaynağı 

bu şehirde yapılan çeşitli düğünler, törenler, mahalli toplantılar 

ve hatta kahvehane1erdir. Bu yerlerde aynen düğüncü, türkücü 

ve Prizren halk şairleri tarafından Türk Halk Türküleriyle 

birlikte Prizren’de söylenen mahalli ya da ailelerde okunan 

türküler de söylenirdi. Bunları söyleyenlerin yine çoğu erkekti. 

Kadın türkücüleri özellikle kına gecesi ve” Gelin Yanı” 

merasimlerde bir araya gelerek kına gecesi türkülerini ve öteki 

türküleri de seve seve söylerlerdi. Örneğin daha geçlerde 
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Prizren’de bir gurup genç kız tarafından kurulan “Kulup 

Kızları” müzik gurubu üyeleri zamanla ad yapıpi Prizren Türk 

Halk Türkülerini ve kına gece merasimlerine ait olan Kına 

Gece türkülerini de söylemeye başlamışlardır. Öyle ki uzun bir 

dönem Prizren’de, bu kulup kızları gurupsuz, hemen hemen 

hiçbir kına gecesi merasimi düzenlenmezdi. Yukarıda belli 

ettiğimiz yerlerde söylenen Türk Halk Türküleri aşk 

konularından başka, şehir içerisinde vuku bulan bazı hadiseleri 

de türkülere döküp dile getirmişlerdir.  

Balkanlarda hiç bitmeyen burhanlar muhtevasında 

yaşanan Osmanlı-Yunan Savaşı (1897), Balkan Savaşları 

(1911- 1912) Çanakale Şavaşı (1915-1916) I. Dünya Savaşı 

(1914-1918) ve başka çatışmalar esnasında bu savaşlarda 

katılan çok sayıda Prizrenlilerin büyük bir bölümü şehit 

olmuştur, az bir bölümü de sağ kalıp evlerine dönmüştür. 

Dolayısıyla bu savaşlarla alakalı yörelere göre düşen şehitlerle 

ilgili muhtelif türküler de ortaya çıkarmıştır. Özellikle de 

savaşlarda kahramanlıklarıyla ön yapan bazı şahıslara özel 

türküler de derlenip meydana çıkmıştır. Aynı durumlarla 

Prizren şehri de karşılanmıştır. Bu bağlamda Prizren’den bu 

savaşlara katılan şairlerin veya türkücülerin de belli sayıda 

yazmış oldukları şiirleri ve türküleri mevcuttur. Zamanla bu 

tür ve diğer türde yaratılan Türk Halk Türkülerinde bir 

karmaşıklık oluşmuştur. Yani hangi türkünün hangi yöreye ait 

olmasında güçlük çekilmekteydi. Çünkü başka bir yörenin 

türküsünün melodisi alınarak, az çok melodi değişmelerle ve 

mevcut olan o yöre metinlerine yeni beyitler de eklenerek o 

türkü bu yörenin türküsü olarak bilinmeye ve benimsenmeye 

başlamıştır.  

Örneğin: Bizim de bu eserimizde hikâyesiyle birlikte 

derlediğimiz “Kırk Haydut Türküsü” Prizren Türküsü olarak 

algılanmaktadır, oysa aynı türkü Moğolistan’da da aynı 

makamla çok az bir melodi farkıyla benzer metinle 

söylenmektedir. Soru da şu olsa gerek. Bu Prizren Türk Halk 

Türküsü bizim mi? yoksa Moğistan’ın mı? Diyerek 

araştırılmamıştır. Öyle ki bu durumlardan ve daha sonraki yeni 

Türk Halk Türkülerinin meydana gelmesiyle, Prizren’de ve 
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diğer yörelerde söylenen türküleri diğer bölgelerden ayırmak 

kolay bir iş olmadığı aşikârdır. Aralarında bazı türküler vardır 

ki Türkiye’de veya başka yörelerde çıktıkları halde buralara 

itikal etmiş veya buralardan oralara intikal etmiş ve o 

metinlere o yöre duygularını ya da o yöre özelliklerini katarak 

öyle seslendirmişler. Bu durumla ilgili yukarıda bir örneğimizi 

verdik. Diğer bir örnek ise bizimde burada hikâyesiyle birlikte 

derlediğimiz “ Olan Olan” olan türküsüdür. Bu türkü hemen 

hemen bütün Balkan ülkelerinde ve Türkî devletlerinde aynı 

tarzda okunan türkülerden biridir.  

Bu sebeple Prizren’de söylenen Türk halk türkülerinin 

kesin olarak hangileri Prizre’ne ait olduğunu anlamakta güçlük 

çekmekteyiz. Lakin bu değil ki Prizren’e as olan Türk Halk 

Türkülerimiz yoktur. Aksine sayıların çok olduğu malumdur 

ve bunlardan hangilerinin bize ait olduğunu çoğumuz 

bilmekteyiz. 

Tabi bunu anlamak zor, lakin müzik alanında büyük 

meziyetler kazanan bazı sanatçılarımız ve musiki aşinalarımız 

veya Türk Edebiyatçılarımız bunu anlayabilirler lakin bu da 

yeterli değildir. Bundan dolayı detaylı bir şekilde bu bağlamda 

uzmanlar tarafından bilimsel bir araştırmaya büyük ihtiyaç 

duyulmasını burada bir daha anmaktan geçemeyeceğim. 

Bugüne kadar Prizren’de veya diğer yörelerde 

söylenen veya meydana gelen Türk Halk türkülerinin 

kaynaklarını veya farklılıklarını şu durumlara göre 

anlayabiliriz: 

1. Türkiye’de söylenen ve meydana gelen Türk Halk 

Türkülerinin hangilerinin buralara intikalinde.  

2. Özellikle Rumeli’nin hangi yörelerinde meydana 

gelen Türk Halk Türkülerinin belirlenmesinde.  

3. Türkiye ve Rumeli’nin başka yörelerinden Prizren’e 

intikal eden ve değişmelere uğrayan Türk Halk Türkülerinin 

belirlenmesinde  

4. Özel olarak Prizren’e ait ve Prizren’de meydana 

gelen ve söylenen Türk Halk Türkülerinde  

5. Yöre itibarıyla türkü makamlarında.  

6. Yöre itibarıyla türkü usullerinde 
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7. Yöre itibarıyla türkü yöre özelliklerinde 

8. Yöre itibarıyla okuma tarzında 

9. Yöre itibarıyla ağız dilinde 

10. Yöre itibarıyla türkü metinlerinde 

 

1. Türkiye’de söylenen ve meydana gelen Türk Halk 

Türkülerinin hangilerinin buralara intikaliyle ilgili şöyle bir 

açıklamayı hacet gördük. Türkiye’de meydana gelen Türk halk 

türkülerinin büyük bir bölümü Prizren’de söylendiği bilinen 

bir gerçektir. Bu türküler, eskiden Türkiye’yi ziyaret eden bazı 

Prizrenli hemşirelerimiz veya Prizren’e çeşitli sebeplerden 

gelen bazı sanatçılar, seyahatçiler veya daha önceden Türkiye 

ye göç eden ve Prizren’e misafir olarak gelen bazı 

türkücülerimiz tarafından intikal ettikleri, yanı sıra bura 

düğüncü veya türkücümüz tarafından öğrenilmiş ve çeşitli 

merasimlerde çalgılar eşliğinde söylenerek günümüze kadar 

ulaştığına inanmaktayız.  

2. Özellikle Rumeli’nin hangi yörelerinde meydana 

gelen Türk Halk Türkülerinin belirlenmesi yönünde, 

Prizren’de söylenen Türk Halk Türküleri arasında Rumeli’nin 

diğer yörelerinde meydana gelen türkülerin sayısının da az 

olmadığı bilinmektedir. Türkiye’de meydana gelen Türk halk 

Türkülerine nazaran Rumeli’de meydana gelen türkülerin 

sayısı daha çoktur. Bu türküler sayısının zengin oluşu da 

Rumeli’deki yörelerin veya devletlerin Türkiye’ye daha yakın 

olmalarından kaynaklanmaktadır.  Eskiden Prizren türkücü ve 

düğüncüleri Rumeli’nin sayısız şehirlerinde türkü 

söyleyenlerle bağ kurdukları da malumdur. Zamanla birbirini 

ziyaret ederek ortaklaşa düzenledikleri şenliklerde kendi yöre 

türkülerini okuyup birbirine aktarmıştırlar. Öyle ki bu 

karışıklık sadece Prizren’de değil, o yörelerde mevcuttur. 

Lakin bugün bu türkülerden birkaçının günümüze kadar 

gelmesine rağmen bu türkülerin melodilerini bilen günümüze 

kadar bir kişi bulunamamıştır. İşte bu çeşit bağlarla 

Rumeli’nin sayısız şehirlerinde meydana gelen Rumeli Türk 

halk türkülerinin Prizren şehrine taşınması mümkün olmuştur. 

Hatta bugün bile aralarında bazı türkülerin Prizren mi yoksa 
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başka Rumeli şehirlerinde mi meydana gelmiş, diye ayırmakta 

bizlerde güçlük yaratmaktadır. 

3. Türkiye ve Rumeli’nin başka yörelerinden Prizren’e 

intikal eden ve değişmelere uğrayan Türk Halk Türkülerin 

belirlenmesinde Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi Türkiye 

veya Rumeli’de meydana gelen Türk halk türkülerinin büyük 

bir kısmının Prizren’de söylendiği malumdur. Lakin söylenen 

bu türkülerin çoğunun çeşit çeşit değişmelere uğradığı 

bilinmektedir. İşte bu değişiklikleri anlamakta yukarıda 

andığımız makam, usul, yöre özelikleri, okuma tarzı, ağız dili 

ve metin farklılıklarından anlayabiliriz. Bir örnek vermek 

gerekirse hepimizin bildiği “Çanakkale Türküsü” örnek olarak 

gösterilebilir. Prizren’de söylenirken ek mısraların eklendiği 

malumdur. 

         Çanakale içinde sıra sıra sügütler 

         Sügütler altında yatır baba yegitler 
 

        Çanakale içinde Zincirli bunar 

        İçmanın be arkadardaşlar zehri sular 
 

        Atma be Fransısız Atma Pişman olorson 

        Ah Türk topraklarında kurban olorson 
 

4. Özel olarak Prizren’e ait ve Prizren’de de meydana 

gelen ve söylenen Türk Halk türkülerinde aramamızda 

güçlüğümüz yoktur. Yani Prizren’de meydana gelen Türk halk 

türkülerin mevcudiyeti malumdur ve sayısı da  çoktur. Bu 

türküler ta 1455 yılından itibaren Prizren’de konuşlanan 

Osmanlı askerleri vasıtasıyla taşınan: a/ İlk fetihler sırasında 

Anadolu'daki yakın bölgelerden, yeni alınan yerlere devlet 

eliyle göçmenlerin getirilmesiyle; b/Fetihlere gönüllü olarak 

katılan gazi-alperenler ve gaza için gelen aşiret mensuplarının 

bir bölümünün fethedilen kalelerde muhafız olarak bırakılıp 

bir bölümünün de istedikleri yerlere yerleştirilmeleriyle. 

c/Kolonizatör Türk dervişlerinin stratejik noktalarda 

kurdukları tekke ve zaviyelerin faaliyetleri ve çevrelerinde 

yeni yerleşim merkezlerinin kurulmasıyla,  yerleşen bu Türk 

temsilcileri sayesinde söylenen Türk halk türküleriyle başlar. 
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 Böylece zaman zaman bunların ardına yeni türküler 

de söylenmeye başlanmıştır. Bu türküler nesilden nesle 

aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır bazıları da tamamıyla 

ortadan yok olmuştur.  Ortadan kaybolan Prizren Türk Halk 

Türkülerinin sayısının da çok olduğu tahmin edilmektedir.  

Bunları yeniden bulup canlandırmak ne kadar çalışmalar 

olursa olsun aranılan seviyeye ulaşılmayacağı da bir gerçektir.  

Bu kaybolan Prizren Türk Halk Türkülerinin az da olsa 

bazılarının mecmualarda bulunmasına rağmen, onların 

melodilerini bilen bugüne kadar bulunmamıştır.   

Günümüze kadar bizlere ulaşan Prizren Türk Halk 

Türkülerinin sayısı da bilinmez, ama belli bir sayıda olduğuna 

inanılmaktadır. Çünkü bundan 30-40 yol öncelerinde bu 

türkülerin büyük bir bölümünün söylendiğini kaynak kişi 

olarak gösterdiğimiz İsmail Lika Efendi ve Hacı 

Muhammethayret Şatır Efendi’den duymuştuk. Onların 

zamanında çok sayıda eski Prizren Türk Halk türkülerini 

söylediklerini fakat bugün melodilerini ve metinlerini 

unuttuklarını bildirmişlerdir. Ayrıca bu türküleri bilen 

yaşlıların da vefatıyla bu türkülerin çoğu da onlarla birlikte 

yeksan olmuştur. 

Günümüze kadar ulaşan bu türküleri de konularına 

göre gruplara ayırmak mümkündür: Askerlik türküleri, Savaş 

türküleri, Hastalık üzere yazılan türküler, Aşk türküleri, Örf 

adetler üzere yazılan türküler, Ninniler, Methiye anlamında 

yazılan türküler, Maniler üzerine yazılan Türküler vb. 

Genelde Prizren’de söylenen bütün türküler Türklük 

duygularıyla ve içtenlikle söylenen türkülerdir. Örneğin savaş 

türkülerinde Prizren halkı o savaşa ve o savaş kahramanlarına 

duyduğu sevgiyi, hasreti bu türkülerde dile getirmişlerdir. Bu 

konuda çok örnekler verebiliriz. Örneğin bu bağlamda “Sultan 

Reşat Pederimizden geldi Telegram” veya bizim derlediğimiz 

“Sultan Şarkısı” türküsüdür. “Sultan Reşat Pederimiz’den 

Geldi Telegram” türküsü 1914 yılında Osmanlının bu 

yörelerden gitmesinden sonra, ilk Sırp ordularının Prizren’e 

girdiklerinden kısa bir zaman sonra o dönemde Prizren 

halkında mevcut olan olumsuz durumlar nedeniyle, rahatsızlık 



 135 

duyanlar arsında Prizren’in İliyas Kuka Mahallesi’nde yaşayan 

bir Türk subayının hanımı ile kız kardeşi tarafından 

bestelendiği ve ilk defa söylenmiştir. Bu türküde bu rahatsızlık 

ve olumsuz durum dile getirilmiştir, Bu türküde Prizren’e 

giren ilk Sırp askerinin Müslüman halkına yaptığı zulmü ve 

işkenceleri yanında Osmanlı döneminde Prizren’deki adaletli 

bir hayatın yaşandığı da dile getirilmektedir.   

Bu durumlar yanı sıra Prizren’de meydana gelen çoğu 

Türk Halk türkülerimizin Prizren’de çeşitli durumlarda vuku 

bulan çoğu olaylardan türediğini ve bestelendiğini de 

söylemek gerekir. Zaten bu türkülerin sayısı da Prizren’de en 

çoktur. Bu türkülerin de bestelenmesinde veya okunmasında 

düğünlerde veya diğer merasimlerde oynanan oyunlarla 

birlikle okunup söylenmesine de dikkat edilmiştir. Çünkü 

Prizren’de çoğu oyunlar türkülerin eşliğinde oynanmaktadır. 

Tabi ki bu türkülerin muhtevasında konu olarak Kına gecesi, 

örf, adet, ölüm, taşlama gibi türküleri de yer almaktadır. 

 Bu durumu anlaşılır bir hale getirmek için daha uzun 

yıllar bu konular üzerinde çalışmamız gerekir. Ki bizim 

ilerleyen yaşlarımız itibarıyla bunu başarmak imkânsız gibi 

görünmektedir. Lakin bugüne kadar ve kalan ömrümüzde 

yapacağımız çalışmalarımız inşallah ileride bu sahada 

yapılacak çalışmalara bir kapı aralayacağı yapacaktır.  

Bu aşamada veya gelecek etapta en önemlisi olan 

bugüne kadar bulunmayan unutulmuş türkülerimizi 

melodileriyle ve metinleriyle birlikte bulmak ve onları gün 

yüzüne çıkarmaktır. Ondan sora gereken diğer işlerin 

yapılmasına girişmektir. Bunu yaparken de bulma 

araştırmaları sadece Prizren’de değil, daha geniş çapta 

aranması gerekir. Örneğin: buradan Türkiye’ye göç eden 

şairlerin, sanatçıların veya diğer kişilerin mecmualarında. 

Türkiye’deki Osmanlı arşivlerinde, Ankara Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nde, İl Halk Kütüphaneleri’nde, Kent arşivlerinde 

ve bu konularla ilgilenen muhtelif kurumlar arşivlerinde, 

Prizrenliler İstanbul Yardımlaşma Derneği arşivinde ve 

saymadığımız başka yerlerde aramamız gerekir.  
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SENİ ÇOK SEVDİM PRİZREN’İN 
 

Yöre: Prizren                                               Beste: Raif Vırmiça                                                              

Makam: Nihavent                                       Güfte: Raif Vırmiça                                                                

Usul: Nim Sofyan                                                               

 

Sende doğdum büyüdüm 

Sende hayat yaşadım 

Sende sevdim sevildim 

Sende ana babayı bildim  

Ah Prizren’im Ah Prizren’im 

Seni çok sevdim.  

 

Senden aldım can derman 

Senden olmadım doyan 

Sana oldum hep hayran 

Sensin kentim çok yaman.  

Ah Prizren’im Ah Prizren’im 

Seni çok sevdim.  

 

Her mevsimin güzeldir  

Her eserin şahnedir 

Kaynaklardan fışkıran 

Berrak suların temizdir.  

Ah Prizren’im ah Prizren’im 

Seni çok sevdim.  

 

Seni ben çok tanıttım 

Kitaplarımda yazdım 

Senden çok feyiz aldım 

Üstün meziyetler kazandım. 

Ah Prizren’im Ah Prizren’im 

Seni çok sevdim.  
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Sende var güzellikler 

Bahçelerinde o güller 

Durmaz öter bülbüller 

Raif gibi âşık şairler. 

Ah Prizren’im Ah Prizren’im 

Seni çok sevdim.  

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizren’e ait yazdığım şiir üzerine yaptığım bir beste 
 

Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de 

Prizren şehir olarak ihtiva ettiği güzel özellikleri sayesinde 

Kosova’nın en sevilen ve en çok ziyaret edilen şairlerinden 

biri sayılmaktadır.  Çok zengin bir tarihe sahip Prizren, çok 

eskilerde olduğu gibi günümüzde de çoğu seyahatçilerin ve 

şairlerim güftelerine konu olmuştur, sayısız makaleler 

yayınlanmıştır. Yazar kitaplarında en güzel metinlerle yazılan 

Balkan şehirlerin başında gelmektedir. 

Prizren’de geçmiş dönemlerde olsun son dönemlerde 

olsun çok önemli kişiler burada doğmuş, yaşamış, yetişmiş ve 

Prizren şanını geniş kamuoyuna tanıtmıştırlar. Bir vatandaş, 

araştırmacı yazar, gazeteci, sanatçı ve müzisyen olarak bizler 

de yazdığımız çok sayıda eserlerimizin hemen hemen tümünde 

Prizren’le alakalı çok önemli malumatlara yer vererek, onun 

şanına şan kakmaya uğraşan kişilerden biri olduğumu geniş 

kamuoyu bilmektedir.  

Sadece makalelerimizde, eserlerimizde değil, bu sefer 

Prizren’e olan sevgimizi bu şiirimde dile getirerek beste 

yapmaya karar verdim ve bundan da mutluluk duyduğumu 

belirmek istiyorum. Bu besteme Prizren yöresi müzik 

özelliklerini uygulayarak Nim Sofyan usulü üzere Nihavent 

makamında bestelemeye hacet gördüm.  

 

 

 

 



 139 

GİTTİ BENİ BIRAKTI 
 

Yöre: Prizren                                             Beste: Raif Vırmiça                                                                    

Makam: Nihavent                                     Güfte: Raif Vırmiça                                                                   

Usul: Nim Sofyan                                                               

 

Gitti beni bıraktı 

Uzaklarda kayboldu 

Her gün onu beklerken 

Gözyaşlarım durmadı. 

Aşkım nerdesin 

Canım nerdesin 

Gel al beni kurtar  

Bu günahımdan. 

 

Dedin bana âşıksın 

Neden yalan söyledin 

Niyetinmiş aldatma 

Nasıl yalana kandım.  

Aşkım nerdesin 

Canım nerdesin 

Gel al beni kurtar  

Bu günahımdan. 

 

Nasıl sevmiştim seni 

Bir bilseydin sen beni 

Ezelden bu yazılmış 

Ağlarım kaderimi. 

Aşkım nerdesin 

Canım nerdesin 

Gel al beni kurtar   

Bu günahımdan. 
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Dönmem Prizren’e demişsin 

Söyleyin beni beklemesin 

Kucağımda bebeğimle 

Yinede beklerim seni. 

Aşkım nerdesin 

Canım nerdesin 

Gel al beni kurtar   

Bu günahımdan. 

                      

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizren’de başlayan ve biten bir aşk türküsü 
 

1999 Kosova olayları sonrası, Prizren’de fabrikaların 

kapanmasıyla çoğu insanımız işsiz kaldı çoğu ailelerin maddi 

durumu kötüleşti. Bu ailelerin çoğu çareyi başka ülkelere göç 

etmekte buldu. Zamanla o ecnebi ülkelere göç eden bu 

ailelerin kimi çocukları çareyi o devletin ecnebi kızlarıyla 

evlenip aile kurmalarıdır. Diğer bir kısmı da daha önce o 

devlete göç etmiş bir Türk ailesinin kızı veya çocuğuyla 

evlenmekte, büyük bir kısmı da Prizren’e gelip buradan kız 

alıp oralara götürüp evlenip aile kurmuşlardır.   

Her yıl yaz aylarında o devletlerden Prizren’e gelen 

evlenecek kız veya erkekler Prizren’de bir ay kadar kalarak 

beğendikleri kız veya erkeklerle tanışıp evlenme kararı 

almışlardır. Böyle olaylarda zor durumda kalan Prizren’de ki 

aileler çocuklarını veya kızlarını bu işsizlik ve ağır durumdan 

kurtarmak için bu tür evliklere pek ihtiraz etmezlerdi. Bu tür 

evlilikler günümüzde de Prizren’de hala devam etmektedir.  

Lakin böyle durumlardan şansız veya aldatılanlar da 

olmuştur. İşte bizim hikâyemiz böyle bir durumdan 

kaynaklanmaktadır. İsim ve ad vermemek maksadıyla (tanık 

olduğumuz bir durum) bundan bir kaç yıl önce yaz aylarında 

İskandinavya devletlerinde yaşayan bir aile çoğu orada zaruri 

olarak ailesinin menfaati için ecnebi bir kızla evlenmiş, lakin 

evlilik hayatından memnun değilmiş. Çünkü orada evlilik 

hayatı bizim erkekler için avantajlı olmadığı için bu genç 
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evlenenler bunun kabullenmesinde güçlük çekmektedirler. 

Ailesinin durumu itibarıyla böyle durumu kabullenmişlerdir. 

Belli bir zaman sonra bu genç akrabası olan başka bir genöle 

memleketi olan Prizren’e tatile geliyor ve burada bir ay kadar 

kalıyor. Bu arada güzel bir kızla tanışmış akabinde kızla 

yakınlaşarak birbirine âşık olmuşlar. Kızın ailesinin durumu 

iyi olmadığı için bu tanışmak kız için yeni bir hayat kurmakta 

iyi bir fırsat ve şanstı. Kız ve genç erkek aşık olup gerçekten 

birbirlerini çok seviyorlardı.  

Tatilin sonu yaklaşınca çocuk geriye dönmüş ve hiçbir 

şey olmamış gibi kızı uzun zaman aramamıştır. Bu arada kızın 

karnı büyümeye başlayınca genç kız ailesine durumu anlatmış. 

Ailesi bu durumu araştırınca çocuğun evli olduğunu anlamış 

ve başka bir şey yapmakta gücü olmadığından ve kızlarının 

kendine bir kötülük yapmaması için bu duruma baş eğmiştir. 

Genç çocuk kızın durumundan haberdar olduğunda, Prizren’e 

bir daha dönmeyeceğini arkadaşları vasıtasıyla kıza bildirmiş 

ve o zaman kız tamamıyla hüsrana uğramıştır Prizren’de vuku 

bulan sadece bu olay değil, ailelerin kendi çocuklarıyla 

onadıkları böyle durumlar vardır. Bu durum itibarıyla 

yazdığımız güfteler ve beste bu tür durumlara ve gençlerimize 

bir uyarı olsa gerek. Genç çocuklarımızı ve kızlarımızı 

hayallere saptırıp kandırmamak maksadıyla böyle durumlarda 

iyi ve sağlıklı düşünmemiz için başta aile büyüklerimize ve 

sonra da çocuk ve kızlarımıza görev düşmektedir.  
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UZUN KAVAK SELVİ YAPRAK 
 

Yöre: Prizren                                              Beste: Raif Vırmiça                                                                             

Makam: Uşşak                                            Güfte: Anonim                                                                         

Usul: Devri Hindi 

 

    

Uzun kavak selvi yaprak dalında kurusun 

Dalından düşen yaprak suda çürüsüün, 

Evel benım idın ya şimdi çimınsın 

Cel benım ela cüzlüm aglatma beni 

Yüregımde sevdan çok aglatma beni. 

 

Evlerımız üni susam deresi  

Kızı çüvermiyor o koca anasi, 

Kız buraya celmeden yoktor çaresi 

Cel benım ela cüzlüm aglatma beni 

Yüregımde sevdan çok aglatma beni. 

 

Evlerımız üni çepçevre harman  

Aç beyaz cüksüni okiyayım ferman  

Bulunur mi sizde dertlere derman 

Cel benım ela cüzlüm aglatma beni 

Yüregımde sevdan çok aglatma beni.  
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir aşk olayı üzerine yazılan ve bestelenen  

bir türkü 
 

Türkünün hikâyesini öğrenemedim, lakin bir aşk 

durumu üzerine yazılan bir türkü olduğu anlaşılmakta. Eski 

türkülerin peşinden koşarken, çoğu eski kitaplardaki 

metinlerde, masallarda, maritfallarda-manilerde, Prizren 

deyimlerinde Prizren’de vuku bulan çoğu olaylar için çok 

önemli metinlere rastladım. Çoğunu kullanıp derleme 

metinlerimde redif veya düzleme anlamını taşıyan uygun 

gördüğüm yerlerde kullanmaktan kaçınmadım.   

Bu türkü sözlerini babamın defterlerinin birinde 

gördüm, eksik olan bölümleri, anlaşılmayan durumları ve 

boşlukları edepli ve uygun bir biçimde tamamlamaya karar 

verdim. Metnin aslısını korumak maksadıyla eklentilerimi 

konu üzerine ve ses uyumuna göre tasarladım ve metinde iyi 

bir düzenleme yaptığıma inanmaktayım. 

Prizren’de bu türküyü ve türkünün melodisini bilen 

olmadığı için ve Prizren’de yazılan bu güfteler boşa veya 

unutulmuşluğa gitmesin diye, beste yapmaya karar verdim. 

Uşak makamını ve Sofyan usulü yanında Prizren yöre 

özelliklerini de uygulayarak bu bestemizle kaşınızdayız. 
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PARLAYAN BİR CEVHERSİN PRİZREN’İM 
 
Yöre: Prizren                                             Beste: Raif Vırmiça                                                                        

Makam: Uşşak                                          Güfte: Raif Vırmiça                                                                 

Usul: Sofyan                                                                       

      

Parlayan bir cevhersin ne pek çok güzelsin  

Eşin yoktur senin kim ne derse desin  

Gönül verenler sana her zaman koşa gelir  

Aşkı güzellikleri bulacakların bilir 

Kimseye nefreti yaşatmadığın bilinir   

Herkesi âşık eden sevilen Prizren’im. 

 

Sevgiyi buldular burada sevenler 

Refahı buldu burada bütün dertliler  

Sendedir gizli sırlar bütün merhametler 

Sendedir bütün kültür güzel medeniyetler 

Sendedir sırrına mahzar olan kalpler 

Sensin güzellerin güzeli canım Prizren’im.  

  

Sensin gönüllerin sonsuz meskeni 

Sensin ata mirasımın gerçek hamisi 

Sensin doğruluğun gerçeklerin menbağı 

Sensin bizim parlayan sönmez yıldızı 

Sensin hoşnut kokunla saçan her yeri 

Sensin doğdum büyüdüm kentim Prizren’im. 

  

Sensin âlimlerin pirlerin yuvası  

Sensin hasta kalplerin kaynak şifası 

Bunları söyledim bilmeyenler bilsin 

Ziynet dolu şehirsin bütün âlem bilsin 

Bunu yazan âşık RAİF derki sen teksin 

           Gelsinler görsünler benim güzel Prizren’im.    
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizreni Meth eden şiir üzerene bestelenen türkü 

 
Divan Edebiyatı’nda yazılan nazım türlerinden 

Methiye, diye bir şiir türü vardır. Sözcük olarak "birini övme, 

birinin iyi özelliklerini sayma ve ortaya çıkarma” anlamına 

gelmektedir. Methiyeler çoğunlukla kaside nazım biçimiyle 

yazılır. Önemli zatlar yanı sıra methiyeler önemli şehirler, 

devletler veya başka değer taşıyan durumlar için de yazılan 

şiirlerdi.  

Osmanlı döneminde “Ziynet Dolu Şehir” anlamına 

gelen Pürzerin’in bu özelliklerini ihtiva eden çok sayıda 

methiyeler yazılmıştır. Örneğin: Büyük Divan şairlerimizden 

Rahovça Melami Tekkesi Kurucusu Şeyh Abdülmalik Hilmi 

Efendi tarafından “Mehdi Pürzerin” adında yazılan mükemmel 

bir methiye üzerine ilahi tarzında Muhayyerkürdî makamında 

güzel bir beste de yaptığımı da burada bildirmek istiyorum. 

Bu çalışmamda Prizrenle alakalı yaptığım besteler 

arasında Prizren’in özelliklerini geniş bir kamuoyuna 

duyurtmak ve tanıtmak maksadıyla yazdığım birkaç şiirimin 

üzerine beste yaptığıma da tanık olacaksınız. Bu şiirlerimde 

veya methiyelerimizde sadece Prizren söz konusu olduğuna 

işaret ederek onun güzelliğini, estetiğini, zarafetliğini ve başka 

özelliklerini dile getirmeye çalıştık. Prizren söz konusu olunca 

bulduğum ve beğendiğim her şiir veya methiye üzerine beste 

yapmaktan kaçınmayan bir bestekâr olduğumu da burada 

vurgulamak istiyorum.  

Yani türkünün hikâyesini Prizren’i övmek için yapılan 

bir beste olduğu anlaşılmakta.. Onun için bu bestelerde dile 

getirilen Prizren’in özellikleriyle alakalı dikkatinizi bu 

şiirlerdeki metinlere çekmek istiyorum. 
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SULTANDAN BİR GÜN TELGRAF GELDİ 
  
Yöre: Prizren                            Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                             

Makam: Uşşak-Hicaz               Güfte: Rufat Vezgişt                                                    

Usul: Sofyan                             Kaynak: Hacı Rıdvan Vırmiça                                                                

 

Sultandan bir gün telgraf geldi  

Yüreğim benim hançerle deldi 

Davetliler bize, düğün kuruldu 

Gazi olanlar yola hemen doğruldu. 
 

Git anam durma Hakkın yoludur 

Cihada giden mümin kuludur 

Var düşmana karşı ecdat kanunudur 

Yalnız beklerim mektubun sıkça sal. 
 

Aman validem sakın kahrolma 

Beni bu görevden sakın ayırma 

Koyuver gideyim bana sarılma 

Anam ver izin gideyim yoluma. 
 

Muhtarlar çağırıp hep askerler geldi 

Kiminin keyfi oldu kimi kahroldu 

Birçoğu dönüp, yoldan ayrıldı 

O gün işittik çok yerler alındı.  
 

Davullar çalar mezarlık başı 

Valide yüzünden tükenmez yaşı 

Düşmana gönderdi üç karındaşı 

Hiç hatırımdan çıkar mı o günkü acı. 
 

Kışlamız önünde bir uzun selvi  

Kimimiz nişanlı kimimiz evli 

Osmanlı askeri hep delikanlı 

Varalım düşmana pek şanlı şanlı. 
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Büyük ağaç yanında sigara yaktım 

Elveda olarak Prizren’e baktım 

Hakka yalvarıp dualar ettim 

Oradan kalkıp yoluma gittim. 
 

İki arkadaşım bana eşit idi  

Prizren’den çıktık saat beş idi 

Avdetim kanun-i evvel on idi 

Vatandan ayrıldım ömrüm son idi. 

 

Avdetim günlerden çarşamba 

Yattım Çırnaleva’da tahta düşekte 

Yedik o gece çorbayi işkembe 

Onu da yemez atsan köpeğe. 

 

Varıp Firzoviç’ten gördüm oyun 

Attılar vagonlara nice bit koyun 

Çoktan görmemiştim böyle bir oyun 

İhtiyar ademlere varıp sorun. 

 

Üsküp’te durduk günlerden altı 

Kâmilen Arnavutluk ayağa kalktı 

Bütün görenler şaşırıp kaldı 

Borular etrafta durmadan çaldı. 

 

Şimendifere binip Üsküp’ten kalktık 

Beş gün beş geçe tirende kaldık 

Tiren’den inip Şumnu’ya vardık 

Şumnu’dea dahi kırk beş gün kaldık. 

 

Şumnu’dan hareket Silistre yolu 

Kiminin ayağı dondu kiminin kolu 

Şaşırıp bilmezdik hiç sağı solu 

Murtatların kırıldı başle kolu. 
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Silistre’ye beş günde vardık 

Çok asker donup yollarda kaldık 

Göklüce köyünde misafir kaldık 

Eyvah gençliğimiz, takatsiz kaldık. 

 

Silistre’ye varınca ettiler hörmet, 

Ne güç imiş diyarı gurbet 

Şimdiden sonra bilelim kıymet 

Diyarı gurbet müşküldür elbet. 

 

Kalaraş’a varınca oldu bir hafta 

Vücudum oldu güya bir tahta 

Atsalar üstüme bir beyaz pafta 

Mezardan çıkmış ölüye benzer. 

 

Kalaraş’ta tamam üç ay kaldık 

Karlar içinde bele kadar kaldık 

Biz de bu işe şaşırıp kaldık 

Eyvah gençliğimiz gurbette kaldık. 

 

Kalaraş istasyonu gayet büyüktür 

Tuna’da vapur, karada tiren 

Bir akıl var mıdır bu işe eren 

Çok görüp geçirdik, böyle bir derdik. 

 

Kalaraş büyücek dükkânı pek çok 

Hepsi viran, ahali tek yok 

Burada kış olmuş pek çok 

Uçan kuşlar havadan düşüyor tek tuk. 

 

Tuna’yı geçip çıktık bir düze 

Yine hâkim olduk denize 

Kısmet olur yine geliriz size 

Şimdi gidiyoruz, dualar bize, 
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Tuna suyu gayet derin, geçilmez 

Soğuktur suyu bir tas içilmez 

Diyarı gurbet müşküldür geçilmez 

Nasıl sabredeyim ben şu diyarda. 
 

Tuna boyu gayet düzdedir 

Biz burada, fikrimiz hep sizdedir 

Ağlamayın hey analar 

Yine fırsatlar bizdedir. 
 

Tuna ortası dağlar 

Yürekler içinde eridi yağlar 

Ağlamayın analar 

Cihadda olanlar sağdır. 
 

Cihadlar fi sebil’ul-lahtan bir âdem 

Hiçbir şey görmedim dünyanın dadın 

Cennette alırsın muradın 

Alırsın kendine bir hüri kızı. 

 

Tuna’da gayetli olur dalga 

Sen ana inanma halka 

Deseler ki öldü Rif’at 

Yine sen yalvar Hakk’a. 
 

Tuna içinde olmuş ağaç 

Kereste olanlar hep satılacak 

Düşmandan eski yerler alınacak 

Şimdidir alınacak, verilecek. 
 

Aman Tuna suyu artık durulsun 

Şu umumi harplar tarihlere urulsun 

Düşman leşleri derelere dolsun, 

Yaşasın Osmanlılar var olsun! 
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Kalaras caddesi gayet düzdedir 

Yarabbi vatana attın sen yola 

Kudretin çoktur merhamet kula 

Bakarız gün gece hep sağa sola. 

 

Vatana varsam çoktur a canım 

Caddeye gitmeden yoktur amanım 

Düşman ellerinde ben de pişdarım 

Küffarı arayıp vurmak isterim. 

 

Talim edip vardık artık ikmale 

Ne çare, daha varmadık düşmana 

Yorgunluk bize ne çare 

Şaştım eyvah ben de böyle bir hâle. 

 

Tam üç ay Kalaraş’ta kaldık 

Hep düşünüp aşikâre kaldık 

Tımara varıp dağlan saldık 

Şimdi düşmandan intikam aldık. 

 

Kalaraş’ta tamam düşmana vardık 

Aslanlar gibi küffara saldık 

Birçoğu kesip esirler aldık 

Şimdi düşmandan intikam aldık. 

 

Karşıda görünür bir yüce dağlar 

Bir gün umumi analar ağlar 

Yürekler içinde eridi yağlar 

Bir şey yemez evlada saklar. 

 

Harbe giderken çok ettik şenlik 

Ölürüz, gideriz eyvah hasretlik 

Ne arada var şu gençlik 

Gençliği mi acıyayım yoksa hasretlik? 
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Vatandan salındık epeyce ırak 

Böyle bundan vatana edelim dikkat 

Çok gördü hal nice biçare Rif’at 

Padişah işine edelim dikkat! 

 

Uram süngü ile düşmana salam 

Küffar İngiliz’den Mısır’ı alam 

Düşmandan birçok ganimet alam 

Oradan gidip Hicaz’a varam! 

 

Tuna’nın içinde gemiler gezer 

Yüreğim içinde bir sizi sızar 

Yarabbi murtada gösterme dizzar 

Eyvah Kalaraş’ı doldurduk mezar. 

 

Geminin içinde kömürler taştan 

Başımızda ağardı saçlar 

Bizi tuttu hep eski suçlar 

Haneye varsak keselim koçlar. 

 

Koyunlar gider silme silme 

Kalaraş’ta tuttu bizleri hüma 

Yarabbi burada öldürüp korna 

Varalım düşmana edelim yuha. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Savaşa giden ve şehit düşen Prizrenli  

bir askerin türküsü 

 
Malumunuz 93 harbi ve I. Balkan Savaşı Osmanlı 

Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanınca, Balkanların çoğu 

şehirleri gibi Prizren de bir süre Bulgar Prensliği işgalinde 

kaldı. 1915–1918 yılları arasında meydana gelen I. Dünya 

Muharebesi’nde İttifak devletlerine (Almanya, Avusturya, 

Bulgaristan Prensliği) Osmanlı Devleti de katılmıştır. Bulgar 

istilası döneminde Prizren’de çok sayıda insan ve büyük bir 

ölçüde maddi kaybı meydana gelmiştir. Çoğu belgelerde bu 

istila döneminde, diğer kentlere kıyasen Prizren’in en çok 

zarar gördüğü bilinmektedir ve Prizren’in zengin tarihinin en 

kara sayfalarından birini oluşturmaktadır.  Bu dönemde 

Prizren’de çok sayıda önemli elyazmalı ve diğer Osmanlı-Türk 

eseri de çalınıp yok edilmiştir.  Bulgar istilası döneminde vuku 

bulan I. Dünya Savaşı esnasında çoğu yerlerde meydana gelen 

savaşlara Bulgarlar tarafından gençler de askere alınıp, kısa bir 

talimden sonra cepheye gönderilirdi. Bu askerler arasında 

Prizrenli Müslüman gençleri de dâhildi. Müttefik 

olduklarından dolayı alınan gençlerden bir bölümü Osmanlı 

Ordusuna tabi olunarak savaşmıştır bir bölümü de Bulgar 

Ordusu’na tabi olunarak savaşmıştır.  

Derlediğimiz türkü Bulgar tarafından askere alınıp ve 

Bulgar askerleriyle birilikte savaşa giden ve orada şehit düşen 

Rufat adında Prizrenli bir gencin kendi elleriyle yazmış olduğu 

ve okuduğu bir türküdür. Bu olaydaki şehit düşen genç 

Rufat’ın, Vezgişt ailesinden olduğu Prizren’de malumdur.  

Savaş bitince sağ kalan arkadaşlarından biri Rufa’tın 

ailesini ziyaret edip, bu şiiri ailesine getirmiş ve oğullarının 

şehit düştüğünü bildirmiş. Daha sonra bu türkü sağ kalan 

Rufat’ın arkadaşları diğer sanatçılar tarafından Prizren’de 

uzun süre söylenmiştir. O dönemde türkünün nasıl bir 

makamla okunduğu zamanla unutulmuş. Dolayısıyla kaynak 

kişi bulamadığımızdan dolayı, bu gencin olayını ve türküyü 
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yeniden canlandırıp gün yüzüne çıkarmak için bu besteyi 

yapmaya kendimde cesaret buldum.  

Çok beyitli olan Türkü’nü tam beyit sayısı bilinmez, 

çünkü yazılan sayfalardan sonları yırtılıp yok olmuş. Türkü’yü 

Rif’atın hayata iken yazdığı anlaşılmakta ve geçirdiği her gün 

sonrası o günkü durumdan bahsederek şiirine eklemeler 

yapmıştır. Şehit düşmeseydi mutlaka bu beyitlere daha çok 

beyitlerin de ekleneceği anlaşılmaktadır. Bu beyitlerden 

müellifin kendi üzüntüsü yanında nerelere gittiklerini, nerde 

savaştıklarını, savaş anlarını, özlemlerini, kaldıkları yerlerle 

bilgiler vb durumları anlatılmaktayız. Türkü de okumadığımız 

daha çok beyitler vardır. Biz bu türkünün elimizde bulunan 

bütün beyitlerini aktarmaya hacet gördük. Bu türkünün 

beyitlerini zamanında arkadaşım olan Merhum Ahmet 

İğciler’in annesinden almıştık ve belli düzenlemelerden sonra 

bir bütünlük oluşturmaya çalıştık. Lakin zamanında çok türkü 

bilen ve söyleyen rahmetli babam da bu türküyü tabakhanede 

bildirmişti, fakat metinin tümünü bilmediğini de söylemişti. 

Güfteyi derlerken Prizren müziği özelliklerini de göz 

önünde bulundurarak Uşşak makamını ve bura müziğinde 

sıkça kullanılan Sofyan ve şiirde yazılan asıl dili kullanarak 

türküyü oluşturduk.  
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ÇEŞME BAŞINDA DURDUM 
 

Yöre: Prizren                                 Derleyen Düz: Raif Vırmiça                                                             

Makam: Hüzzam                           Güfte: Anonim                                                     

Usul: Sofyan                                  Kaynak: İsmail Lika                                                                    

 

Çeşme başında durdum  

Yâri karşıma aldım 

Sevda nedir bilmezdım  

Oda celdi başıma. 

Celdım celdi yar yanıma 

Ne fena kıydın canıma 

Hastayım cirmez odama 

Ülince sevda çekerim. 

 

Bülbüle kafes yar yaraşır 

Şaroşomon dilleri dolaşır 

Bakmaya cüzleri kamaşır 

Yarımada entari pek yakışır. 

Celdım celdi yar yanıma 

Ne fena kıydın canıma 

Hastayım cirmez odama 

Ülince sevda çekerim. 

 

Aynayi almiş yar dizıne 

Çaçüller düşmüş yüzüne 

Uyma dedım er sözüne 

Ülince sevda çekerim.      

Celdım celdi yar yanıma 

Ne fena kıydın canıma 

 Hastayım cirmez odama 

Ülince sevda çekerim. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir Aşk Türküsü 

  
Genç bir saz aşığı çeşitli yörelerde seyahat ederken 

gittiği o yerlerde biraz durup o yerler için beyitler düzerek içki 

ve saz eşliğinde dile getirirmiş. Bir gün Prizren etraf 

karyelerini gezerek bir köy çeşmesi başında kumral saçlı çok 

güzel bir kızı su alırken görmüş ve görünce de ilk bakıştan ona 

âşık olmuş, yani Prizren deyişiyle “Kara Sevdaya” tutulmuş. 

Kızı görmek için belli bir zaman o köyde kalmaya karar 

vermiş ve her gün çeşme başında durup kızın su almasını 

beklerken beyitler dizerek sazıyla ve içki eşliğinde bu aşkını 

dile getirmiştir.  

Zaman ilerledikçe kız da bu âşık şaire kendince sevgi 

beslemeye başlamış. Kızın yakınları bunu hissedince, kıza bu 

şair aşığın her gün içki içtiğini ve sarhoş olduğunu bildirip 

ondan vazgeçmesini istemiler. Öyle ki zamanla kız da bu 

durumdan endişe etmeye başlamış. Âşık kızı her gördüğünde 

aşkını ilan etmekte, onunla ömür boyu bir hayat geçirmesini 

ve onunla evlenmek istediğini beyan etmiştir. Kız buna hiç 

aldırmadan ve hiçbir cevap vermeyince âşık sazı ve rakı 

eşliğinde daha fazla beyitler dizerek bu aşkını ilan etmeye 

devam etmiştir.  

 Zaman ilerledikçe genç âşık, bu kızla kavuşma 

umutlarını yitirince belli bir zaman sonra bu kara sevdasına 

yenik düşerek hastalanıyor ve çare bulunmayınca da vefat 

etmiştir. Onun vefatından sonra şairler onun dizelerinden bu 

beyitleri alıp bu aşk olayını türkü haline getirmişler. Osmanlı 

döneminde vuku bulan bu olayın Prizren’in hangi köyünde 

vuku bulduğunu bu türküyü ve hikâyesini bize anlatan kaynak 

kişimiz İsmail Lika Efendi’den öğrenemedik. Çünkü kendileri 

de bunu bilmiyordu. 
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MEDHİ PÜRZERİN 
 

Yöre: Prizren                                              Beste: Raif Vırmiça 

Makam: Rast                                              Güfte: Anonim                                                                                 

Üsul: 4/4 Sofyan                                                                               

 

 

Ey gönül kancaru saldın şehsüvârı Pürzerin’in  

Bendesin kıldı esîr ol zülf-i yâri Pürzerin’in 

Gül açılsa bülbüle zâr eylemek aceb değil  

Salupdur gonce miyânın rüzgârı Pürzerin’in. 

 

Serde sevdâ çü ezelden takdîr eylemiş Celîl 

Tâlib-i dîdâr kamusı aşkı edinmiş delil  

Kudret ile çay-ı ırmaklar dökülmüş selsebîl  

Hubların mekâniyle güler Hisâr’ı Pürzerin’in.  

 

Lutf ile nazar eder meftûniye dil-dâreler  

İsm-i Mevlâ dilde tevhîd vird ile aşkâreler  

Cem olurmuş anda bekâr nev-cüvana pâreler  

Dilde medhi söylenir kırklar bunarı Pürzerin’in. 

 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizreni Meth eden bir şiir üzerene bestelenen türkü 

 
 Daha önce de bildirttiğimiz gibi Divan Edebiyatı’nda 

Methiye’nin sözcük anlamının "birini övme, birinin iyi 

özelliklerini sayma" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Divan 

Edebiyatı’nda bir kimseyi övmek amacıyla yazılan manzum 

veya mensur eserlere denilen addır Methiye. Bütün divan 

şairlerinin şiirlerinde methiye konulu şiirlere rastlamak 

mümkündür. Methiyeler sadece büyük zatlara veya başka 

önemli kişilere yazılmaz.  Bunların dışında önemli şehirler için 
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de methiyeler yazılmıştır. Methiyeler çoğunlukla kaside nazım 

biçimiyle yazılan şiirlerdir.  

Osmanlı döneminde “Ziynet Dolu Şehir” anlamına 

gelen Prizren için de çok sayıda methiyeler yazılmıştır. Bu 

çalışmamda Prizrenle ilgili yaptığım besteler arasında yazmış 

olduğum altı kadar methiye üzerine beste yapılmıştır. 

Burada yayınlanan bestemin maksadı Prizren’i meth 

eden öven adı bilinmeyen bir âşık şairin sözleri üzerine Rast 

makamında bestelediğim bir türkü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prizren söz konusu olunca bulduğum ve beğendiğim 

her şiir veya methiye üzerine beste yapmaktan kaçınmayan bir 

bestekâr olduğumu da bura vurgulamak istiyorum.  

  

                                     

 
                                        Prizren - Şadırvan Merkezi - 1913 
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EZAN SESİ DUYULMUYOR 
 

Yöre: Prizren                              Derleyen Düz: Raif Vırmiça                                                                

Makam: Uşşak                           Güfte: Anonim                                          

Usul: Nim Sofyan                      Kaynak: İsmail Lika                                                    

 

 

Ezan sesi duyulmuyor acem çıkmiş mermere 

Yakalım fenerleri şan veralım her yere 

Ey küçük asçer sen nereye ben cidiyorum cepeye 

Nereye mi sorma bana kan dükülecek her yere. 

 

Lambada şevki yanar anam hep yola bakar 

Bakma anam yolara savaşımız şimdi başlar 

Celen asçerlere bak pırıl pırıl cençler 

Çimisi nişanlı ve beçar onlari savaş bekler 

 

Ben savaşta şehit düşersem sordilar anam bana 

Memleçetin neresidir Prizren dedim ben onlara     

Ben isterım Prizren’de mezarımi yapsınlar 

Prizrenı’mın bülbüleri mezarımda ütsünlar. 

 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Askerlik Türküsü 

 
Türkümüzün kaynak kişisi yine İsmail Lika 

Efendi’dir. Türkünün hikâyesinde askerliğe giden Prizren’li 

bir genç askerin askerlik hevesi ve durumu anlatılıyor. Savaş 

durumu olduğundan toplandıkları yerde ezanların ve 

ışıklanmanın kısıtlı olması durumunu gidermek maksadıyla 

toplanan bütün genç askerler fenerlerini yakarak o yerin 

aydınlatılmasıyla savaşa gitme hevesi doğuyor. Çeşitli 

cephelerde savaşan bu gençler eve dönme umutlarıyla 

savaşmışlar. Lakin çoğu da bu savaşlarda şehit düşmüştür.  
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O dönemde savaşan askerlerim şehit düşmesi 

durumunu ailelerine anlatmak için memleketi de 

soruluyormuş. Savaşa giden bu Prizren gencimizin savaşlarda 

cesurluk göstermesi arkadaşları tarafından her savaş sonrası 

takdir edilmiştir, lakin bir savaşta şehit düşerek eve dönme 

umudu tamamıyla sönmüştür. Son ölüm anlarında vasiyetinde 

beni doğduğum ve büyüdüğüm şehrim olan Prizren’e 

götürülmesini ve defnedilmesini ve mezarında Prizren’in güzel 

bülbüllerinin ötmeleri arzusuydu. 

Olayın Osmanlı döneminde olduğu malum, lakin 

hangi savaşta olayın vuku bulduğunu kaynak kişimiz de 

bilmiyor. Diğer askerlik türkü hikâyelerinde belirttiğimiz 

savaşlardan birinde olduğuna inanmaktayız. 

 

 

 
Balkan Savaşı esintilerinden bir görüntü - 1911 
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BİR SAZIM VAR ALTI TELDEN BAGLAMA 
 

Yöre: Prizren                              Derleme-Düzen; Raif Vırmiça                                                                                    

Makam: Uşşak                            Güfte: Anonim                                                                              

Usul: Sofyan                               Kaynak; İsmail Lika Efendi                                                                                

 

 

Bir sazım var alti telden baglama efem 

Ben cidersem garip anam aglama,  

Aglamaktan beni yoldan eylema efem, 

Konma bülbül konma mezarımın taşına 

Bu cençlikte neler ceçti zavllı başıma. 

 

Bir incecik yolu gider Yemen’e efem 

Kan damlar algın balgın çimene 

Üldügümi sülemayın anama efem 

Konma da bülbül konma mezarımın taşına 

Bu cençlikte neler ceçti zavllı başıma. 

 

Hapsanaya vardım cirdim içeri efem 

Kurulmiş abaplar beş on keçeli,  

Üç cün oldi can cigerden ceçeli efem 

Konma da bülbül konma mezarımın taşına 

Bu cençlikte neler ceçti zavllı başıma. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir askerlik türküsü 

 
Yine kaynak kişi olarak belirttiğimiz İsmail Lika 

Efendi tarafından okunan ve hikâyesini anlatan yeni bir 

askerlik türküsüyle kaşınızdayız. Osmanlı döneminde vuku 

bulan bir saz aşığın Yemen Savaşı’na gitme ve orada esir 

düşerek hapishanede çoğu arkadaşlarıyla birlikte öldüğü olayı 

anlatılmaktadır.  

Savaşa giderken de yanına sazını alıp cephede sağ 

kalan askerlere savaştan sonra dizmiş olduğu mısralar üzerine 

yadı hazin türkülerini okuyup, hayatın acı ama hala devam 

ettiğini bildirmekle asker arkadaşlarına moral vermeye 

çalışmıştır. Yemen savaşında başarı göstermelerine rağmen, 

çoğu askerin esir ve şehit düşmesi, bu aşığı da çok 

üzmekteymiş. Beli bir zaman sonra kendileri de esir düşerek 

aynı hapishanede esir düşen bazı arkadaşlarıyla buluşmuştur.  

Bu esirlik esnasında büyük eziyetler görmüşler ve 

zamanla çoğu esirin buna dayanamayıp öldüğü malumdur. 

Ölenlerin arasında bu âşık ta varmış. Ölmeden önce Prizren’li 

arkadaşına bu esrilik esnasında Yemen Savaşı serüvenini 

yazmış olduğu bu güftelerle dile getirdiğini bildirmiş ve sağ 

kalırsa bu güfteleri ve sazını ailesine götürmesini ve vefat 

ettiğini bildirmesini istemiş. Savaş bitince sağ kalan esirler 

serbest bırakılmış ve arkadaşı da vasiyet üzere bu beyitleri 

sazıyla birlikte ve ölüm haberini ailesine iletmiş. Daha sonra 

bu beyitler üzerine Prizren türkücüleri türkü yapıp okumaya 

başlamışlar. Prizren’de Yemen Savaşı’na katılanların olduğu 

malumdur. Dolayısıyla “Yemen Yemen Türküsü” Prizren’de 

önceleri eskilerde olduğu gibi, günümüzde hala okunmaktadır. 

Türkünün mevcut olan beyitlerine eşdeğer Prizren şairleri ve 

türkücüleri tarafından ek beyitler de eklenerek okunmaya 

başlanmıştır. Bundan dolayıdır ki Prizrenlilerde Yemen 

Yemen Türküsü Prizren türküsü olarak bilinmektedir.  
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AZRAİL PANCASİNİ SALDİ DA CANIMA 
 
Yöre: Prizren                             Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                            

Makam: Uşşak                           Güfte: Anonim                                                           

Usul: Sofyan                              Kaynak; İsmail Lika Efendi                                                                                                                   

 

 

Azrail pancasıni saldi da canıma of aman    

Yalvarayım canım kuzum doktor sületma beni 

Yüregımde sevdam çoktor  üldürma beni. 

 

Dışarıda dostlarım tabudumu düzerler of aman 

Bütün cemaat toplanmiştır selvi da iderler   

Anam babam hiç durmadan yaşlar dükerler. 

  

İstanbul’dan çıkılmıyor karakoldan dişari of aman 

Nazli yârim durmaz aglar kan düküyor yaşlari   

Karnındaki yetim çocogom cürmez bu yaşlari. 

 

İstanbul'dan cetırdilar mezarımın taşıni of aman  

Üstüne yazdırasın validem on yedi yaşımi 

Celen ceçen cürsün validem bu benim taşımi.  
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Hastalığa kapılan bir gencin türküsü 

 
Ölüm pençesinde olan bir gencin ölmeden önce 

yazmış olduğu beyitleri üzerine bestelenen eski bir Prizren 

türküsü. Biz de ilk defa bu türküyü İsmail Lika Efendi’den 

duymuş olduk. Bizlere bütün olarak okuduğu türküyü kayda 

aldık ve sözlerini de yazdık. Bestesi ve güftesi bilinmeyen 

türküler arasına giren bu türküde, ecel anı yaklaşan 17 yaşında 

bir gencin durumunu anlatmaktadır. 

Prizren’de eskilerde ölüm anı yaklaşan kişilerin can 

vermekte düşünülen geceyi yalnız geçirmesin diye aile efradı, 

yakın arkadaşları,dostları ve komşuları tarafından beklenirdi. 

Çünkü bu durum kişinin ölümünden sonra ölüm merasimi 

hazırlıklarını yapmaktan ve aileyi yalnız bırakmadan 

kaynaklanan bir adetti. Özellikle de daha önceleri aile 

reislerinin ölmeden önce vasiyetlerini bildirmeleri 

durumundan haberdar olma gibi görüşler ve söylentiler de 

vardır. İşte bu türküde o ölüm anından da söz edilirken, daha 

önceden İstanbul’dan ısmarlanan mezar taşında ölenin 17 

yaşında yazılma arzusu da dile getirilmekte. 

Türküyü bugüne kadar Prizren’de İsmail Lika Efendi 

tarafından başka hiç kimse tarafından okunmadığını ve 

derlenmediğini anlamış olduk. İsmail Lika Efendi bir usta 

kuyumcu olarak zamanında esnaflar arasında aranılan 

ustalardan biri olup, arkadaşlarıyla çok sayıda eski türküleri 

çeşitli merasimlerde okuduklarını bildirmektedir. Bizler de 

hafızasında kalan 7-8 kadar türküyü okuyup kayda aldık ve 

derlemelerini yapıp bu çalışmamızda yayınlamaya cesaret 

bulduk. Daha çok türküler bildiğini belirten İsmail Efendi,  

zamanında bu türküleri toplamış olduğu mecmuasının 

kaybolması nedeniyle çoğunu unuttuğunu bildirmektedir. 

Bu vesileyle bizlere göstermiş olduğu anlayış, 

misafirperverlik için kendilerine ve saygılarımızı arz ederiz.  
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UYU YAVRUM CÜNDEN  

CÜNE BÜYÜRSÜN 
 

Yöre: Prizren                              Derleme-Düzen: Raif Vırmiça                                                                                     

Makam: Uşşak                           Güfte: Anonim                                                                                   

Usul: Sofyan                              Kaynak: İsmail Lika Efendi                                                                               

 

Uyu yavrum cünden cüne büyürsün 

Baban şehit Sen yerıne durursun 

Nini ey ninni sen aglama 

Ben aglayım nini.  
 

Uyu yavrum nice mezarsız yatan 

Şehitler var odor bizi ah aglatan 

Nini ey ninni sen aglama 

Ben aglayım nini nini. 
 

Uyu yavrum nice şimşek çakıyor 

Şehit baban celmiş bizi bakıyor 

Nini ey ninni sen aglama 

Ben aglayım nini nini. 
 

Uyu yavrum cünden cüne büyürsün 

Baban şehit sen yerine durursun 

Nini düşmanlardan 

İntikami alırsın.   
 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Kocası Savaşta şehit düşen genç bir kadının 

Bebeğini uyuturken söylemiş olduğu bir türkü – Ninni 
 

Balkanlarda hiç bitmeyen burhanlar muhtevasında 

yaşanan Osmanlı-Yunan Savaşı (1897), Balkan Savaşları 

(1911- 1912) Çanakale Şavaşı (1915-1916) I. Dünya Savaşı 

(1914-1918) ve başka çatışmalar esnasında bu savaşlara 
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katılan çok sayıda Prizrenlilerin büyük bir bölümü şehit 

olmuştur, az bir bölümü de sağ kalıp evlerine dönmüştür. 

Türkünün hikâyesi bu savaşlardan birine aittir. Genç 

yaşta evlenen ve yeni doğan çoğunu bırakarak savaşa alınan 

bir gencin türküsüdür. Savaştan gelen şehit haberleri üzerine 

Prizren şairlerinden yazılan çok sayıda şiirler üzerine türküler 

oluşturulmuştur. Bu türkünün güfte müellifi be bestecisi 

bilinmez. Aslında bu bir ninnidir ve bebeğini uyutan bir 

annenin türküdür.  Prizren de türkünün çok okunduğunu 

bizlere kaynak kişi olarak kullandığımız İsmail Lika Efendi 

bildirmiştir. İsmail Efendi anne bebeğini beşikte süt verirken, 

aniden kalbinde bir büyük acı hissettiğinde kocasının savaşta 

şehit düştüğünü anlamış olur ve ondan sonra beşiği sağlamaya 

devam ederken bu türküyü uydurup söylediğini bildirmektedir. 

Türkünün makamı ve sözleri de bizzat kendisinden alınmıştır. 

Ayrıca İsmail Efendi’nin anlattığına göre dul ve yetim kalan 

çocuk annelerin o dönemde bu olaylar üzerine muhtelif 

metinler ortaya getirerek belli makamlar üzerine çok sayıda 

ninnilerin oluştuklarını bildirmektedir. Prizren’de bu türkünün 

ana konusu olan şehit düşen gencin hangi aileden olduğu ve 

hangi savaşta şehit düştüğünü maalesef öğrenemedik. 
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ATA YÜYKLETTIM NARI 

 
Yöre: Prizren                                     Beste: Raif Vırmiça                                                                                     

Makam: Uşşak                                   Güfte: Anonim                                                                               

Usul: Nim Sofyan                                                                   

 

 

Ata yüklettım nari 

Aldım kara yollari , 

Ben o kızi cürmeden 

Cirmem kara topraga. 

 

Mendilım telli telli 

Kız ince belli belli 

Maramam işli işli 

Kız altın dişli dişli 

 

Bindım erik dalına   

Baktım Prizren yolona,  

Cürdüm bi cüzel kızi 

Benzetırdım yarıma. 

 

Mendilım telli telli 

Kız ince belli, 

Maramam işli işli 

Kız altın dişli. 

       

Ata bindım çizmeylen 

Bi kıs çikti papuçlen, 

O da beni aldatti 

Bi ipekli mendillen. 

 

 

 



 167 

Mendilım telli telli 

Kız ince belli, 

Maramam işli işli 

Kız altın dişli. 

 

Bindım çeşme başına 

Sapun sürdüm taşına, 

Selam verdım almadi 

Vay o kızın başına.  

 

Mendilım telli telli 

Kız ince belli, 

Maramam işli işli 

Kız altın dişli.  

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir genç çocuğun güzel bir kıza âşık olma  

durumu üzerine yazılan bir türkü 

 
Eski Prizren türküsüdür. Bazı kayıtlarda metni 

bulduğumuzda metinde türkünün eksikliklerini gördük. 

Bildiğim yaşlı türkücülere metni göstererek bu türküyü ve 

melodisini bilir misiniz sorduğumda hep hayır cevabı aldım.  

Prizren’de yazıldığına göre bu hoş metinde mevcut 

olan eksiklikleri tamamlamaya ve beste yapmaya karar 

verdim.  Beste yaparken de Uşşak makamını ve ritminin daha 

hızlı olması için Nim Sofyan usulünü uygulayarak besteledim 

ve kayda aldım. Öyle ki her beytin sonunda rediften 

yararlanarak hoşuma giden bir dizeyi kavuştak olarak 

kullanmaya karar verdim ve iyi bir beste yaptığıma 

inanmaktayım. Söz konusu türküde bir gencin bir kıza âşık 

olduğu durumu, fakat kızın ona hiç umut vermediği durumu 

anlatılmakta. 
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DAĞ ARDINDA KIZILCİK 
 
Yöre: Prizren                                             Beste: Raif Vırmiça 

Makam: Nihavent                                     Güfte: Anonim                                                                       

Usul: Devri Hindi 

 

Dag ardında kızılcik 

Bir kız cürdüm cüzelcik 

Bir cürdüm bir kaybettım 

Cüzlerım kaldi açık. 
 

Bir taş attım dereye 

Kız çikti pencereye  

Kız Allah’ni seversen 

Al beni içeriye. 
 

Ceminın ortasında 

Mum yanar sofrasında 

Allah canımi alsın 

O kızın kucagında.  
 

Ceminın diregıne 

Zıpladım biçagımi 

Sana küçük dedilar 

Doldordon kucagımi.   
 

Yanaklari kırımzi 

Dudaklari bal cibi, 

Oynar cüzel sevgilim 

Şişede konyak cibi. 
 

Endım demir rayına 

Çiktım Prizren yolona, 

Sevgilımın uğruna 

Kurşun yedım koloma. 
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Ak cünlüm tazem sensın 

Soframda mezem sensın 

Yer, cük şahidim olson 

Cünlümde cezen sensın. 
    
Kala ardında bunar   

Koysam elımi donar 

Ben o kızi almadan 

Hala yüregım yanar. 
 

Alçacık çirez dali  

Altında yeşil hali 

Ya Muhammet ya Ali 

Kavuştur bana yâri. 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir kıza gönül veren bir aşığın türküsü 
 

Prizren’de yazılan bu türkünün metni biraz karışık ve 

dağınık olduğu anlaşımakta. Bence uydurma üzerine yazılan 

bir türkü olduğuna inanıyorum. Yani gerçek bir olay 

olmayabilir. Metinlerde ses uyumunu sağlamak için karışık 

anlamlı beyitler kullanılmış. Türkü metnin çoğu mani 

dizilerinden türemiş bence. Türküde bir kıza gönül veren bir 

gencin âşık durumu anlatılmakta. Ben bu türkünün bir olay 

üzerine başka yörelerden Prizren’e ulaştığını ihtimal olarak 

kabul görmekteyim. Lakin dizilerde Prizren anıldığında 

Prizren türküsü olmasında büyük bir ihtimal vardır. 

Okuduğumda hoşuma giden bu dizlerin unutulmuşluğa 

gitmemesi için bu besteyi yapmama hacet gördüm. Yine 

nihavent makamını tercih ederek düğünlerde söylenmesi ve 

oyun ile oynanması amacıyla Devri Hindi usulünü seçtim ve 

iyi bir uygulama ile iyi bir beste yaptığıma inanmaktayım. 
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KIZIM BE KIZIM TELLİDİR KIZIM 
    
Yöre: Prizren                                             Beste: Raif Vırmiça                                                                          

Makam: Uşşak                                          Güfte: Raif Vırmiça                                                                       

Usul: Aksak Usul                                                          

 

Çarşamba cüni davullar çalar 

Perşembe cüni dügünciler celır 

Cuma cüni “Celin Yani” yapılır 

Celın, dostlar koyşilar celin bakılır 

Kızım be kızım tellidir kızım.  
 

Bana ne oldi şaştım bilmedım 

Ümrümde ben büle dügün cürmedım 

Beş oyon oynadım hiç yorolmadım 

Celın, dostlar koyşilar celin bakılır 

Kızım be kızım tellidir kızım.  
 

Açın bakın sandıgında neleri vardır 

Vatandan celmiş kumaşları vardır 

Kızım celin olmiş evde şenlik vardır 

Celın, dostlar koyşilar celin bakılır 

Kızım be kızım tellidir kızım.  
 

Kaldırın duvagıni cürün neler vardır 

Boynonda elmas takılar vardır 

Kızımın yanında damadım vardır 

Celın, dostlar koyşilar celin bakılır 

Kızım be kızım tellidir kızım. 
    
Prizren’de büle cüzel dügün olmadi 

Çim ne derse desın duşmanlar patladi 

Kızımın dügününde mavzerler atıldi 

Celın, dostlar koyşilar celin bakılır 

Kızım be kızım tellidir kızım  
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Düğün geleneklerimize ait bir gelin türküsü 
 

Prizren’de hala capcanlı olarak örf, adet, gelenek ve 

göreneklerin yürürlükte olduğu kamuoyunda bilinen bir 

gerçektir. Bu konuda çok değerli çalışmalarımız ve 

yayınlarımızın olduğu da malumdur.  Bu geleneklerden “kına 

gecesi”, daha eskilerde “Gelin Yanı” gibi adetlerin en iyi ve en 

görkemli ve duygulu olduğunu annelerimiz çok iyi bilirler. Bu 

yüzden Prizren’de çok sayıda bu konular üzerine türküler, 

maniler ve deyimler yazılarak veya uydurularak söylenmiştir. 

Gelenek ve görenekler üzerine yazdığım eserlerimde ve çoğu 

TV yapımlarımda bu konular üzerine çeşitli makale, mani ve 

başka eserler okudum. Dolayısıyla Prizren’de bu düğün adet 

ve özelliklerimizi dile getirmek maksadıyla, gelin olan bir 

kızın özelliklerini ve kız annesinin kızıyla, övünmek 

durumunu şiirime ve besteme konum teşkil etmeye çalıştım. 

Tabii ki bu metinde ve bestemde yöre özelliklerinin olmasına 

dikkat ettim.  Bu yüzden bu bestemde Prizren ağzını da 

kullandım, gelin ve özellikle kız oyunlarının oynanmasında 

sıkça kullanılan Aksak usulünü seçerek bestemi oluşturdum. 

Yazılarımda olduğu gibi bütün bestelerimde de tek amacım 

bizi biz kılan varlıklarımızı ortaya çıkarıp işte biz buyuz 

demekle, yaşadığımız Prizrenimizi bütün güzellikleriyle geniş 

kamuoyuna tanıtmaktır. 
  

     
Prizren’de gerçekleşen bir Gelin Yanı merasimi 

 

 



 172 

ÇÜRDÜM CÜRDÜM O KIZİ 

 
Yöre: Prizren                             Derleyen Düz: Raif Vırmiça                                                  

Makam: Uşşak                          Güfte: Anonim                                                             

Usul: Aksak Usul                      Kaynak:- Hacı Ridvan Vırmiça                                                              

 

 

Çürdüm cürdüm o kızi kıvırçikti saçlari  

A ana ana ben alacam o kızi 

A ana ana ben alacam o kızi 

 

Çürdüm cürdüm o kızi kırımzidi yanaklari  

A ana ana ben alacam o kızi 

A ana ana ben alacam o kızi 

 

Çürdüm cürdüm o kızi mavrik idi cüzleri  

A ana ana ben alacam o kızi 

A ana ana ben alacam o kızi 

 

Çürdüm cürdüm o kızi dedım begendım seni  

A ana ana o kız begenmey beni 

A ana ana o kız begenmey beni 

   

Çürdüm cürdüm o kızi dedım alacam seni  

A ana ana dedi alamasın beni 

A ana ana dedi alamasın beni 

 

Çürdüm cürdüm o kızi aldım kavradım oni 

A ana ana kavradım ben o kızi 

A ana ana kavradım ben o kızi 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Tabakların tasarladığı ve söyledikler bir türkü 

 
Malumunuz çok daha önceleri Prizren’de çıkan 

bisikletlerin daha sonra da motosikletlerin meydan çıkmasıyla 

ilgili Pirzren’de kızlar tarafından söylenen bir türkü vardı:  

“Çürüdm cürüdm o çocogi varidi bir motori  

     Ah ana ana ben alacam  o çocogi “ 

Bu türküyü “Kulup Kızları” müzik gurubu tarafından 

da okuduğu malumdur. Rahmetli babam genç bir tabak olduğu 

dönemde çalışma günlerinin büyük bir çoğunluğunu, derilerin 

ruya koyulmasıyla “ayaklanmak” denilen deri basılmasına 

gidilirdi. Bu işleme “Taş Basma” denirdi. Bu işlem yarım 

yuvarlak ve bir metre çapında ve 60 cm yüksekliğinde bir taş 

havanında ayaklarla basılıp sekiz saat sürerdi. Bu süreç içinde 

taş basan tabaklar pencereden yola ve tabakhane köprüsüne 

yoldan geçenler seyredilirdi. Bu köprüden ve bu yoldan 

diğerleri arasında kızların da geçtiği malumdur. Genç tabaklar 

hangi kızın ne zaman geçtiğini ve hangisinin güzel olduğunu 

da bilirlerdi. Dolayısıyla mola verildiğinde bu güzel kızlardan 

hep konuşurlarmış.  Aralarında şair düzenler ve türkü 

söyleyenler de olduğu için, bu durumla ilgili en güzel 

buldukları Naciye adında bir kız üzerine bu beyitleri tasarlayıp 

zevk yaptıklarında, yukarıda anılan türkünün usul ve 

makamını uygulayarak okumuşlardı. Daha sonraları bu türkü 

Ramazan’da yapılan sahur şenliklerinde ve diğer tabak 

merasimlerinde sıralı olarak tabaklar tarafından okunmaya 

başlanmıştır. Babamın söylediğine göre bu türkü sadece 

tabaklar tarafından tasarlanıp okunmuştur. Babamın 

defterlerinde bu türkünün bazı beyitlerini bulup düzenlemesini 

yaptığım, yukarıdaki türkünün makamını da uygulayarak 

derledim.  
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Genç tabakçılar, en üste sağ köşede 

 babam Merhum Hacı Rıdvan Vırmiça-1947 
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GELİN SEYREDELİM GÜZEL 

PRİZREN ŞEHRİNİ 
 

Yöre: Prizren                                         Beset: Raif Vırmiça                                                                          

Makam: Uşşak                                       Güfte: Ahmet S. İğciler                                                                        

Usul: Nim Sofyan      
 

Ey Ey 

Diyorlar ki Rumeli’nin incisi 

Kosova’nın güzellik birincisi 

Âşık olur yabancı seyircisi 

Gelin seyredelim güzel Prizren şehrini.  
 

Ey Ey Ey Ey Ey Ey Ey  

Kesme taştandır şahne köprüsü  

Osmanlı mimarisinin güzel türküsü 

Üstünden geçer kentlisi köylüsü 

Gelin seyredelim güzel Prizren şehrini. 
 

Ey Ey 

Bütün tekkelerde yapılır zikirler 

Kendisinden geçer şeyhler dervişler 

Burada doğmuş âşık ermişler 

Gelin seyredelim güzel Prizren şehrini.  
 

Ey Ey Ey Ey Ey Ey Ey 

Hoş görünür mübarek gecelerde 

Mevlitler okunur tekke camilerde 

Korunmuştur dinimiz müminlerde 

Gelin seyredelim güzel Prizren şehrini.  
 

Ey Ey 

Zengindir eski Halk gelenekleri 

Bizde taht kurmuştur örf adetleri 

Durmaz çalışır sanat dernekleri 

Gelin seyredelim güzel Prizren şehrini.  
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Ey Ey Ey Ey Ey Ey Ey 

Burasıdır bir insanlık hoş yurdu 

Çok gelenler gelip yuva kurdu 

Allah’a şükür eski göçler durdu 

Gelin seyredelim güzel Prizren şehrin.  

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Yine Prizrenimizle ilgili bir besteyle karşınızdayız 
 

Gördüğünüz gibi bestenin güfte yazarı tanınmış 

gazeteci, yazar, şair, araştırmacı Merhum Ahmet S. İğciler’dir. 

Benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi merhum Ahmet 

İğciler. Kendisinin 10 kadar yayınlanmış şiir ve öykü kitapları 

vardır. TAN Gazetesi’nde Müdür olduğum dönemde “Kitap 

Dizisi” etkiliklerimizde yerli yazarlarımızın kitaplarını da 

yayınlamaktaydık. Yayınladığımız kitaplar arasında Ahmet 

kardeşimin de kitapları vardı. 

 Bu kitaplar arasında en çok hoşuma giden 

kitaplarından “ Güzel Prizren” destanî şiir kitabıdır. Bu kitapta 

Prizren’le ilgili her konuda yazılan şiirler yer almaktadır. Bu 

şiirlerin başında “Gelin Seyredelim Güzel Prizren Şehrini” 

destanî şiiri de yer almaktadır ve şiir 25 kıtadan oluşmaktadır. 

Her kıtada Prizren’nin mutlaka bir veya iki özelliği dile 

getirilmektedir. 

Bu tür çalışmalara başladığımda Prizrenle ilgili beste 

veya derlemelerime metin ararken Ahmet kardeşimin bu güzel 

şiiri aklıma geldi ve kitabı bulduğumda bu şiirde beğendiğim 

altı mısrayı alıp Uşşak makamını ve Nim Sofyan usulünü 

uygulayarak Ahmet kardeşimin ve Prizren’imin anısına bu 

hızlı ritimli türküyü oluşturduğumdan mutluluk duymaktayım. 
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İLİMLERİN MENBAĞI SENSİN PRİZREN’İM 
 

Yöre: Prizren                                               Beste: Raif Vırmiça                                                                      

Makam: Uşşak                                            Güfte: Raif Vırmiça                                                                  

Usul: Devri Hindi                                                                       

 

 

      İlimlerin menbağı sensin Prizren’im  

      Çoğu sırları gizleyen,  koruyan sensin Prizren’im    

      Âşıkların, arifanın meskeni sensin Prizren’im 

      Sevenlerin, güzellerin yuvası sensin Prizren’im.   

 
      Benim kentim ve şanım gözbebeğim Prizren’im Prizren’im 

      Sende yaşanır hayat güzeller güzeli Prizren’im Prizren’im. 

 

     Dağlarla çevrilenen sensin Prizren’im 

     Ferahlığın, temizliğin menbağı sensin Prizren’im 

     Şairlerin kültürlerin merkezi sensin Prizren’im 

     Rumeli’de eşi olmayan bir inci sensin Prizren’im. 

 
     Benim kentim ve şanım gözbebeğim Prizren’im Prizren’im 

     Sende yaşanır hayat güzeller güzeli Prizren’im Prizren’im. 

 

    Herkese kolların açan sensin Prizren’im 

    Pirlerin, evliyaların yatağı sensin Prizren’im 

    Osmanlı şaheserler yurdu sensin Prizren’im 

    Raif derki medh ile bitmeyen sensin Prizren’im. 

 
   Benim kentim ve şanım gözbebeğim Prizren’im Prizren’im 

   Sende yaşanır hayat güzeller güzeli Prizrenim Prizren’im. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizrenle ilgili bir methiye türküsü 

 
Bu türkünün güftesini oluşturmakta okuduğum 

muhtelif kaynaklar vardır. Geçenlerde okuduğum Hafız  

Ahmet Fethi ve şu anda okumakta olduğum Hacı Ömer 

Lutfi’nin divanlarından ve bu divanlardan bestelediğim 60 ve 

derlediğim 200 civarında ilahilerden ilham adlımı bildirmek 

istiyorum.   

Artı bugüne kadar Prizrenle ilgili yayınlamış olduğum 

eserlerimde, makalelerimdeki metinlerden, sempozyum 

bildirilerimden, Prizren’le ilgili yaptığım TV Belgesel 

yayınlarından da epeyce yararlandığımı söylemek istiyorum.  

Fakat bu metni oluşturduğumda abartmadan Prizrenimizle 

alakalı gerçekleri yansıtmaya çalışmamdır.   

Türkü metinden Prizrenin manevi ve zahiri 

değerlerinden söz ettiğim anlaşılmakta ve bu değerleri teşhir 

ederken Prizren’e olan samimi aşkımı ve sevgimi de en iyi bir 

dille teşhir etmeye çalıştım ve böyle bir metni 

oluşturduğumdan memnunum. Prizren yöre özelliklerimizi de 

ekleyerek Uşşak makamında ve devri Hindi üslünde bu 

bestemi yapmakta kendimde cesaret buldum. 

Bu bestemde de rediften yaralandım anlaşılmakta, öyle 

ki her mısranın sonunda tekrarlanması şartıyla (kavuştak 

olarak) şu mısraları da koydum: 

 

“Benim kentim ve şanım gözbebeğim Prizren’im  

Sende yaşanır hayat güzeller güzeli Prizren’im “ 
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AŞKI VEREN BANA ZEVKU MUHABBET 
     
Yöre: Prizren                                              Beset: Raif Vırmiça                                                       

Makam: Hicaz                                            Güfte: Raif Vırmiça                                                      

Usul: Nim Sofyan      

 

Aşkı veren bana zevku muhabbet 

Senin aşkındandır aşk yolunda sevmek 

Seni sevmek gibi yoktur güzel lezzet  

Ne güzeldir sende sevmek sevilmek.  
 

Ey sevenlerin menbağı Pürzerin  

Sende sevda daimdir Pürzerin 

Toplanır sende âşıklar Pürzerin  

Sende yaşanır hayat Pürzerin.      
  
Ey sevginin ve aşkın yaşandığı kent 

Kurban olayım senin bu güzelliğine 

Beni sevindirdin her an sende elbet 

Canım kurban olsun bu zevahirine. 
 

Ey sevenlerin menbağı Pürzerin 

Sende sevda daimdir Pürzerin 

Toplanır sende âşıklar Pürzerin 

Sende yaşanır hayat Pürzerin.  
 

Senin aşkınla hoş geçti hayatım 

Bu beyitler olsun sana yadigârım 

Sana temiz aşkımı söyler lisanım  

Seni yazan yaşatan bu fakir canım.  
 

Ey sevenlerin menbağı Pürzerin 

Sende sevda daimdir Pürzerin 

Toplanır sende âşıklar Pürzerin 

Sende yaşanır hayat Pürzerin        
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizrene bestelediğim daha bir türküy  

 

Bu türküde, Prizren’de geçen hayatımı bir 

süzgeçten geçirerek bu hayata Prizren bana neleri sundu, 

bende nasıl izler bıraktığı vb. durumları değerlendirip bu 

şiirimi oluşturdum. Elde ettiğim sonuç itibarıyla 

yaşadığım acılar, sıkıntılar ve sevgi dolu günler 

hatırasına olumlu sonuca vardım ve kendime iyi ki bu 

şehirde doğmuşum ve yaşamaktayım diyerek başladığım 

şiirimi bitirmeye çalıştım.  

Bundan başka Prizren’e olan aşkımı sadece bu ve 

bestelediğim diğer bestelerimde değil, daha önceleri 

yazmış ve yayınlamış olduğum çoğu kitaplarımda da dile 

getirdiğim bir gerçektir. Özellikle de bugüne kadar 

yayınladığım yazılı eserlerimde, TV belgesellerimde ve 

derlediğim ilahilerimde onun önemini ve hemen hemen 

bütün sırlarını öğrendiğimden dolayı onu daha çok 

sevmeye başladım.  

  Prizren’e karşı bu samimi aşkımı dile getirmek 

maksadıyla bu naçizane bestemle bir nebze de olsa 

başardıysam ne mutlu bana. Prizren’e olan bu aşkımın ne 

kadar büyük olduğunu ailem, çevrem, yakın arkadaş ve 

dostlarım da çok iyi bilirler.  

Besteme bu sefer Hicaz makamını ve devri Hindi 

usulünü uygulayarak oluşturdum ve iyi bir iş yaptığıma 

inanıyorum, lakin zaman bunun iyi ya da kötü bir iş 

olduğunu gösterecektir. Bu türkümde de rediften 

yaralandığım anlaşılmakta.  
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GÜLİZAR 
 

Yöre: Prizren                                             Beste: Raif Vırmiça                                                                                   

Makam: Nihavent                                      Güfte: Raif Vırmiça                                                                                

Usul: Aksak Usul      

 

Prizren’in üzerinde aman taç gibi kalesi var 

Ona her gün çıkarlar gençler ve güzel kızlar.  

Aman aman aman aman Gülizar  

Sen olurdun bana da güzel yar 

Aman aman aman aman Gülizar  

Ben olurdum sana da güzel yar.   

 

Prizren’in ortasından aman güzel bir dere geçer 

O güzelim taş köprüsü dere üzerinden geçer. 

Aman aman aman aman Gülizar  

Sen olurdun bana da güzel yar 

Aman aman aman aman Gülizar  

Ben olurdum sana da güzel yar .  

    
Taş köprüden geçerken aman gördüm bir güzel kızı

 Sordum senin adın nedir dedi bana Güzlizar’dır.           

Aman aman aman aman Gülizar  

Sen olurdun bana da güzel yar 

Aman aman aman aman Gülizar  

Ben olurdum sana da güzel yar.  

 

Prizrenli Gülizar’ın aman bal şeker sözleri var 

O yemyeşil gözleriyle bütün gençleri yakar. 

Aman aman aman aman Gülizar  

Sen olurdun bana da güzel yar 

Aman aman aman aman Gülizar  

Ben olurdum sana da güzel yar.  
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Kumral saçlı Gülizar aman melekler güzeldir   

 O kıvrak güzel sesiyle Bütün âşıklarını yakar. 

Aman aman aman aman Gülizar   

Sen olurdun bana da güzel yar  

Aman aman aman aman Gülizar   

Ben olurdum sana da güzel yar. 

 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ  

Prizren’de Gülizar adında güzel bir kıza âşık  

olan bir gencin hatırası üzerine yazılan ve bestelenen 

bir türkü 
 

Çok daha önceleri Prizren’de yaşayan bir Türk 

ailesinin Gülizar adında çok güzel bir kızına âşık olan bildiğim 

bir gencin aşk hikâyesini anımsatmak maksadıyla yaptığım bir 

bestedir. Bu aşk durumunu çok iyi bildiğimden dolayı bir 

yandan o aşk tutkusunu yansıtmak ve Gülizar’ın güzelliklerini 

ve diğer olumlu özelliklerini ortaya çıkarmak müteakiben 

Gülizar’ın güzelliğiyle eş değer Prizren’imizin güzel eserlerini 

de uyumlu bir şekilde pekiştirerek türkünün beyitlerini 

oluşturdum. 

Türkünün hareketliğini oluşturmak babında belki de 

ilk defa aksak usulünü ve nihavent makamını pekiştirmeye 

çalışan bir besteci sıfatıyla güzel bir beste yaptığıma 

inanmaktayım. Çünkü bugüne kadar nihavent makamında 

aksak usulü ile Prizren’de derlenen, okunan veya bestelenen 

bir türkü örneğine rastlanmamıştır.   

  Gülizar’ın güzellik özellikleri çoğu gençlerin gözlerini 

kamaştırmakla kalmayıp, attığı her adım, yaptığı her hareket 

de o güzelliğine bir renk katmaktaydı. Söz konusu genç onu 

çok beğeniyordu ve her gün onun nerelerden geçtiğini, 

nerelere gittiğini, kiminle temas kurduğunu bildiğinden dolayı 

onu uzaktan veya yakından takip ediyordu. Tabi bundan 

Gülizar’ın haberi yoktu. Gülizar’a yaklaşmak cesareti yoktu ve 

uygun bir fırsat da bulamıyordu. Ancak bir seferinde taş 
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köprüden geçerken kıza sen ne kadar güzelsin demiş ve adını 

sormuş.  Adının Gülizar olduğunu söyleyen kız iltifata 

bulunarak “ya sende ne kadar tatlı bir çocuksun diyerek yoluna 

devam etmiş.  Genç âşık bu sözleri duyunca hayal kırıklığına 

uğramış ve bir daha Gülizar’ı ne takip etmiştir ne de yanına 

yaklaşmamıştır. 

Gerçekten Gülizar’a çok aşıktı ve onsuz hayatı bile  

düşünemiyordu bizim aşık. Prizren’de böyle durumlarda olan 

âşıklara “kara sevdaya tutulmuş derler”. 

Gülizar, bizim âşık gençten daha büyüktü hem de 

kendinin beğendiği ve layık gördüğü çok iyi bir sevgilisi vardı. 

Daha sonraları Gülizar o sevgilisiyle evlenip aile kurmuştur. 

Bizim genç aşığımızda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç edip 

orada yaşamaya karar vermiştir ve zamanla Gülizar’ı unutup 

evlenip aile kurmuştur. 
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SABAH OLDİ ŞEMS KAÇTİ 

 
Yöre: Prizren                                              Beste: Raif Vırmiça                                                                                

Makam: Uşşak                                           Güfte: Anonim                                                                                

Usul: Devri Hindi 

 

Yıldızlar sıra sıra 

Şems gidemes Mısır’a 

Üç tomofil bedeni 

Şems begenmedi beni 

Sabah oldi Şems Kaçti 

Bütün Araplar şaşti.   

 

Çifte Beratlar yaktım 

Mısır adeti yaptım     

Açtım duvagi baktım 

Elmas igneler taktım 

Sabah oldi Şems kaçti 

Bütün ahali şaşti.  

 

Elmazım dizi dizi 

Ben sandım aco kızi 

Yazık olson Şems Hanım    

Cuma aldattın bizi 

Sabah oldi Şems kaçti 

Aklım başımdan uçti. 

 

Havalar yagmur yagmur 

Baklava kaldi hamur 

Yazık olsun şems sana  

Rufat aga pek mamur 

Lale açti Şems Kaçti 

Bütün ahali şaşti. 

Anasi kaylolmadi 
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Şemsım teslim olmadi 

Eşyalarını bırakıp gitti 

Bir daha geri dönmedi 

Akşam oldi Şems kaçti 

Bütün ahali şaşti.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Bi karyola serdim Şems 

Hep cüllerın dalında  

Nasıl kovkaym cideym  

Mısırın yollarına 

Sabah oldi Şems kaçti 

Bütün ahali şaşti. 

 

Kolomoç tane tane 

Şems’ın üsti ten tene 

Bekledim seni kaç sene 

Evlenmeyi red etme 

Sabah oldi Şems kaçti 

Bütün ehali şaşti. 

 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Zorla evlenmeye karşı gelen Şems adında  

bir genç kızın türküsü 

 
Zamanında Prizren’de gerçekleşen bir olay üzerine 

yazılan bu eski türkü beyitlerinin kaynak kişisini 

bulamadığımızdan ve hikâyesini de öğrendiğimden dolayı 

unutulmasın diye beste yapmaya karar verdim. Türkü 

beyitlerin eksik olan dağınık dizlerinin bir bölümünü de tabak 

olan babamın eski defterlerinde bulup türkünün yedi beyitten 

oluştuğu ortaya çıkmıştır. Beste yaparken de Prizren Halk 

şivesini ve dili yanında, Prizren müziği özellikleriyle Uşşak 

makamını ve burada sıkça kullanılan Devri Hindi usulünü 

uygulayarak böyle bir besteyi ortaya çıkarttık. Türkünün 
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hikâyesi Prizren’de Osmanlı’nın son dönemlerine denk 

düşmektedir.  

1868 yıllarında Prizren Vilayeti’nin kurulmasıyla ve 

Prizren’in merkez olarak tayin edilmesinden kısa bir zaman 

sonra Prizren’de gelişen zanaatçılığın ve ticaretin yanında 

kültür, sanat ve müzikte aynı seviyede gelişmeye başlamıştır. 

Tabii ki bu müzik genelde o dönemlerde Prizren’de mevcut 

olan muhtelif cemiyetlerde, kulüplerde, kahvelerde, Esnaf 

teşkilatlarında ve düğünlerde icra edilmekteydi. 

Prizren’in Vilayet merkezi döneminde daha da gelişen 

ticaret kendi çevresini aşarak Rumeli’de Prizren’i önemli bir 

zanaatçılık merkezi mertebesine mahzar etmiştir. Ticaret için 

muhtelif yerlerden gelen tüccarların ve kervanların bir bölümü 

bu yerleri zamanla yurt edinmeye başlamışlar. Öyle ki 

Prizren’de ta Mısır’dan da gelen zengin tüccarların ve 

seyyahlar bir bölümü burada iş yerleri açarak belli bir zaman 

sonra aile de edinip burada yaşamaya devam etmiştir. 

Prizren’de bu ailelerden birisi de tanınmış Mısırlı Rufat Ağa 

ailesidir.  

Rufat Ağa’nın Şemsiye (Şems) adında çok güzel bir 

kızı varmış. Bir gün Mısır’dan Prizren’e gelen zengin tüccar 

akrabalarından biri bu kızı beğenmiş ve onu oğluna istemişler. 

Rufat ağa da kızla ve hanımıyla danışmadan hemen kızı verir. 

Her ne kadar kız ve ana karşı gelmişlerse de Rufat Ağa verdiği 

sözden vazgeçmemiştir. Geçen bir zamandan sonra evlilik 

hazırlıkları yapılmış ve düğün günü gelince, düğün gecesinde 

Şemsi gelin yapmışlar. Lakin Şems evlenecek çocuğu 

beğenmediğinden dolayı buna hiç razı değpilmiş ve o gece 

durmadan anasının karşısında hep hıçkırıkla ağlamış. Annesi 

de kızının bu acısına dayanamamış ve tam gelin alınacak 

zamanda ve avluda düğüncüler türkü ve oyun oynadıkları 

anda, evin arka kapıcığından kızını hiç kimsenin bilmediği bir 

akrabası evine kaçırır. Gelini almaya gelenler odaya 

girdiklerinde gelin odada yoktu, çıkarılan gelinlik eşyalarını 

yerde görünce kaç saat olduğunu anlamışlar ve böylelikle bu 

evlilik gerçekleşmemiştir.  
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O akşam düğünde bulunan meşhur türkücüler bunu 

duyunca hemen orada bu olayı türküye dökerek okumaya 

başlamışlar. Tabii ki o akşam hangi beyitler söylenmiş 

bilinmez. Lakin daha sonraları bu olay Prizren’de yayılınca 

şairler tarafından bulduğumuz beyitler oluşturulmuş ve bu 

türkünün her ne kadar Rufat Ağa tarafından okunması 

yasaklamışsa da türkü cemiyet, düğün, mesire ve diğer 

yerlerde sıralı olarak okunmaya devam edilmiştir. Zamanla bu 

türkünün nasıl bir makamla okunduğu unutulunca, biz bu 

türkü sözlerini beste yapmaya hacet gördük.  
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KANTARCİLAR KIZLARİ 
 

Yöre: Prizren                                           Beste: Raif Vırmiça                                                                      

Makam: Uşşak                                        Güfte: Anonim                                                                       

Usul: Sofyan                                                               

 

Kantarcilar kızlari 

Hepsi peri cüzelleri 

Kumsal yoli düz midır? 

Zarife en cüzelidır? 

Ah Zarife vah Zarife    

Yaktın beni cüzellıgınle.   

 

Asçer beni yaptilar 

Sombora beni saldilar 

Kantarcilar kızlari  

Beni baştan çikardilar 

Ah Zarife vah Zarife    

Yaktın beni cüzellıgınle.   

 

Manzeri çektim patlamas 

Zarife’nın yürüşi yaramas 

Cel Zarife konoşam 

Belçi anan aglamas 

Ah Zarife vah Zarife    

Yaktın beni cüzellıgınle.  

  

Sarı potin ciyersın 

Baçeleri cezersın 

Dogri süle Zarife 

Sen beni severmisın  

Ah Zarife vay Zarife    

Yaktın beni cüzellığınle.   

Hava bucün kapali 
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Yüregımdır yarali 

Zarife cibi cüzeli 

Kavramali almali 

Ah Zarife vah Zarife    

Yaktın beni cüzellıgınle.   

 

Sarı potin ayakta 

Cimşit bekley hayatta 

Çikma Cimşit kapıya 

Abapların sokakta. 

Ah zartife vay zarife    

 

Ayna yazdım teçeye 

Şefki vurmiş şişeye 

Cel Zarife yatalım 

Levantali düşege  

Ah Zarife vah Zarife    

Yaktın beni cüzellıgınle.   

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Zarife adında bir kıza gönül veren bir gencin türküsü 

 
Zamanında bu türküyü bilenler varmış ve Prizren’de 

düzenlenen çeşitli merasimlerde ve düğünlerde okunduğu 

bilinmektedir. Lakin bilenlerin vefatı üzere türkü uzun 

zamandan beri hiç okunmamış ve unutulmuşluğa yüz 

tutmuştur.  Türkünün metnini bulduk. Maalesef melodisini 

bilmediğimizden dolayı derlemeden mahrum kaldık. Prizren 

türküsü söz konusu olunca metini düzenledik ve bu besemizi 

yapmaya karar verdik.  

Prizren’de günümüzde Kantarcı soyadına ait aileler 

hala yaşamaktadır. Olayın hangi kantarcı ailesine ait olduğunu 

maalesef kitabı yayına verdiğimiz bu güne kadar örenemedik. 

Lakin kantarcılar ailelerini iyi tanıyanlar o ailenin kızlarının 

çok güzel olduklarını da bildirmektedirler. Kantarcı ailesinin 
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kızları arasında en güzeli Zarife olduğu metinden de 

anlaşılmakta. Her genç erkek Zarife’yi beğeniyormuş ve 

gördüklerinde ardından çeşitli atışmalar yapıyorlarmış. Bu 

durum zaten türkü de de işlenmekte. Lakin Zarife kimseye yüz 

vermemiş ama söz atan gençlere cilve de yapmaktan 

kaçınmamış. Ki bu cilveler söz atanları daha da şaşkınlığa 

uğratırmış. İşte bu türkünün metni Zarife’nin cilveleri ve ona 

karşı yapılan atışmalardan bestelenen bir türküdür. Böyle bir 

durumdan haberdar olan Prizren düğün şairleri ve türkücüleri 

bunun üzerine bu türküyü oluşturup çeşitli merasimlerde 

bilinmeyen makamında okumaya başlamışlar. 

Bizde bu beyitlere uygun Uşşak makamını seçtik ve 

sofyan usulüyle pekiştirerek bestelemeye karar verdik. Bu 

türküde rediften de yararlanmayı hacet gördük. Her kıtanın 

sonunda Zarife’nin anılması üzerine iki mısrayı da kavuştak 

olarak ekledik.   
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KIRK HAYDUT TÜRKÜSÜ 
 
Yöre: Prizren                              Derleme-Düzen; Raif Vırmiça                                                         

Makam: Uşşak                            Kaynak: Bürhaneddin Mat                                                      

Usul: Devri Hindi 

 

Davullar anam çalar 

Kırk haydut anam oynar   

Kırki da uzun anam 

Aldilar beni anam 

Vay bana neler oldu 

Cür bana neler oldu.  

 

Aldilar beni cece yarısi  

Cütürdilar Çoban Dagı’na  

Meşe yapragi anam 

Düşegım oldi anam 

Vay bana neler oldu 

Cür bana neler oldu.  

 

Çoban çantasi anam 

Yastıgım oldi anam 

Çoban yaglıgi anam,  

Çarşafım oldi anam 

Vay bana neler oldu 

Cür bana neler oldu. 

 

Çoban gonyası anam 

Yorganım oldi anam 

Çoban kaçamagi anam 

Yemegım oldi anam 

Vay bana neler oldu 

Cür bana neler oldu.  
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Sordilar bana anam 

Çimın kızi sın anam 

Ben süledim anam 

Ali hocanın anam 

Vay bana neler oldu 

Cür bana neler oldu.  

 

 TÜKÜ HİKÂYESİ 

Erkek tarafından kaçırılan bir kızın türküsü 

 
“Kırk Haydut” türküsü Prizren’de vuku bulan bir olay 

sonrası o dönemin Prizren şairleri tarafından yazılan ve 

Prizren’de Osmanlı döneminde ve Osmanlı sonrasında o 

zamanki Prizren düğün sanatçıları tarafından sıkça okunan 

türkülerden biridir. 

Prizren’in Kurula semtinde mevcut olan Kurila 

camiinde imam görevinde bulunan Ali adında bir hoca varmış. 

Ali hocanın da Zerafet adında çok güzel bir kızı varmış ve 

herkes onu çok beğeniyormuş. Aynı semte yaşayan Hasan 

Ahmet adında zengin bir ağa ailesinin çocuğu da bu kızı çok 

beğeniyormuş ve kıza yaklaşmak için her yolu denemiş lakin 

başarılı olamamış. Ailesinin evde olmadığı bir akşamüstü bir 

kaç arkadaşı ile Hasan kızın evine girer ve kızın ağzını 

kapatarak bir çarşafa sarar ve Arnavutluk’ta babasının koyun 

sürülerinin bulunduğu “Çoban Dağı’nda” ki çoban evine 

götürür. Durum yatışıncaya kadar orada kalırlar.  

Ertesi gün ailelerde olay duyulunca aileler arasında 

kavga çıkmaya başlamıştır. Kısa bir zaman sonra kızın tarafı 

hoca ailesi olduğu için ve çocuk tarafı ağa olduğu için çareyi 

aracı bulucular vasıtasıyla anlaşmakta bulmaya karar 

veriyorlar. Dolayısıyla kısa bir zaman sonra aileler arasında 

yapılan anlaşma ile bu kaçırma olayı tatlıya bağlanınca bu iki 

gencin düğünü yapılıyor ve ondan sonra güzel bir hayat 

yaşadıklarına dair Prizren’de söylenen türkü hikâyesidir. 

Bundan sonra da bu türkü Prizren’de ve Prizren düğünlerinde 

daha uzun zaman söylenmeye devam etmiştir.  
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Prizren Melami tekkesine sık sık gelen 

muhiplerimizden yaşlı Rufai dervişlerinden Burhanedin Mat 

Efendiye (kendileri çok sayıda eski tekke ilahilerini ve eski 

türküleri bilen kişilerden biri olduğu için)  kırk Haydut 

türküsünü hiç duydun mu veya bilirimsin sorduğumda, 

melodisini bilirim fakat sözlerini unutmuşum dedi. Sözleri 

gösterdiğimde hemen türküyü okumaya başladı. Bizde sesi 

kayda aldık ve iyi bir derleme ve düzenlemeden sonra 100 yıl 

içinde söylenen bu güzelim türküyü gün yüzüne çıkarma 

cesaretinde bulunduk. Bu türkü bugüne kadar Prizren’de 

derlenmemiştir. Tarafımızdan ilk defa derlediğimiz bu türküyü 

çaldığımız birkaç çalgı ile kayda alıp seslendirdik ve 

unutulmuşluktan gün yüzüne çıkarmamızda memnuniyet 

duyduğumuzu bildirmek istiyorum.  

 

 
Dağda bir Çoban Evi 
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KULUP KIZLARI 
 
Yöre: Prizren                              Derleyen: Raif Vırmiça                                                                      

Makam: Uşşak                            Güfte Anonim                                                                     

Usul: Devri Hindi                       Kaynak: İsmail Lika 

 

Armut dalda sallanır  

Yere düşer ballanır,  

Kulub kızi Hamdiye  

Cenek celir yalvarır, yalvarır  

Hamdiye sen yalvarma  

Yalanla beni kandırma. 
 

Rafta kodom çagıdi  

Çim aldi, çim okodi,    

Kulup kızı Hamdiye  

Hem aldi hem okodi, okodi 

Hamdiye sen yalvarma  

Yalanla beni kandırma. 

 

Daglar daglar yeşil dağlar 

Bülbül üter kuşlar konar 

Kulub kızı Hamdiye 

Türkü şarkı hep söyler, söyler 

Hamdiye sen yalvarma   

Yalanla beni kandırma. 

 

Kapım ününden ceçersın 

Levanta kokunu saçarsın 

Kulub kızı Hamdiye 

Beni candan sevmesın, sevmesın  

Hamdiye sen yalvarma  

Yalanla beni kandırma. 
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Ay Prizren’im Prizren’im 

Âşıklar yurdu Prizren’im 

Kulub kızi Hamdiye   

Gerçekten beni sevmeli, sevmeli 

Hamdiye sen yalvarma  

Yalanla beni kandırma. 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Kulub kızlarından Hadiye’nin türküsü 
 

Daha eskilerde Prizren’de düzenlenen “Kına Gecesi” 

şenliklerinde çok sayıda bu geceye ait eski Prizren türküleri 

söylenirdi. Bu türküleri genelde o gece evlenecek kız evinde 

toplanan arkadaşları, komşu ve mahalle kızları söylerdi. Buna 

rağmen hemen hemen her mahallede veya semte bu türküleri 

bilen kadın veya kızlar da bulunmaktaydı.  

Daha sonraları böyle şenliklerden yaralanmak 

maksadıyla bir gurup genç kız Prizren’de bir müzik gurubu 

kuruyorlar. O zamanda Prizren’de bu müzik gurubu “Kulub 

Kızları” olarak bilinmekteydi.  Bunlar sadece Kına gecelerinde 

şarkı ve türkü söylemekteydiler. 6-7 kişiden oluşan bu gurupta 

her üye birer çalgı çalardı ve her biri şarkı ve türkü de 

söylerdi. “Kulub Kızları” genelde eski Prizren türkülerini ve 

şarkıları yanında kendilerinin derlemiş oldukları türküleri de 

söylerdi. Zaman geçtikçe popüler olmaya başlayan bu 

gurupsuz o dönemde Prizren’de hemen hemen hiçbir kına 

gecesi yapılmazdı.  

Kulub Kızları gurubunun başında Hamdiye adında 

güzel bir kız bulunmaktaydı. Tabii ki diğer kızlarda çok 

güzelmiş. Büyük olduklarından dolayı da her birinin de 

beğendikleri birer erkeği yani sevgilisi varmış. Öyle ki zaman 

geçtikçe diğer guruplar veya şarkıcılar bunları kıskanmaya 

başlamışlar. Dolayısıyla onları kışkırtmak için “Kulub Kızları” 

adı altında bu türküyü besteleyip söylemeye başlamışlar. 

Türkü genelde Hamdiye’yi konu alarak yazılmıştır ve 

bestelenmiştir. Kıskananlar arasında Hamdiye’yi çok beğenen 
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bir genç de varmış. Hamdiye de onu beğenip cilve atıp hep 

umutta bırakıyormuş. Öyle ki gerçek olan sevgisini hiçbir 

zaman belli etmediğinden dolayı ve daha sonra gerçek ortaya 

çıkınca türkünün güftesi de bu yönde oluşmuş.  

Türkünün bestekârı ve güfte yazarı bilinmez. Ramazan 

gecelerinde tabakhanede bu türküyü tabakların da söylediğini 

babamdan biliyorum. Zamanla bize de çalıp okurdu fakat 

zaman ilerledikçe türkünün makamı hafızamızda kalmamış. 

Sağ olsun İsmail Lika Efendi bu türküyü biliyordu ve bize 

bildiği sadece iki kıtayı okumuştu. Bizde babamdan kalan 

defterlerinde bu türkünün diğer kıtlarını bulup düzenledik ve 

beş kıta oluşturduk akabinde derleyip yayınlamaya karar 

verdik. 
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DEMİR DODOLE 
 

Yöre: Prizren                            Derleyen- Düzen: Raif Vırmiça                                                               

Makam: Uşşak                         Güfte: Anonim                                                               

Usul: Nim Sofyan                    Kaynak: Hacı Rıdvan Vırmiça 

 

 

Mutfakta hamur Tarlada çamur 

Allah versın yagsın yagmur Demir Dodole. 

 

Derede cezerız Taşlari aşarız 

Yaş olson bal olsoon Demir dodole. 

 

Havada bulut Herçezde ümüt 

Allah versın yagsın yagmur Demir Dodole. 

 

Mutfakta tava Açılsın hava 

Yaş olson bal olsoon Demir dodole. 

 

El saldım havaya Dua ettim Allah’a 

Allah versın yagsın yagmurDemir Dodole. 

 

Prizren kavaklari Egribugri yollari 

Yaş olson bal olsoon Demir dodole.  
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Eski adet türkülerimizden bir yağmur türküsü 

 
Pnzren’de meydana gelen bu nevi Türk Halk 

türkülerinin sayısının çok ve çeşitli olduğu malumdur. Lakin 

çoğunun kaleme alınmaması metinlerinin ve makamlarının da 

unutulmasına neden olmuştur. Bu türküleri de bilenler çoktan 

ölmüş veya hayatta olanların hafızalarından silinip unutulmuş.  

Bu türküler örf veya bazı adetler üzerine Prizren’de 

vuku bulan bazı olayların tesiriyle meydana gelmiştir. 

Düğüncü, türkücü, âşıklar gibi halk sanatçıları, Prizren’de 

düğün, kahve, tören ve mahalli toplantılarda türküler söylerken 

dile getirmişlerdir.  

Prizren’de çok eski adet türkülerinden bir de “Demir 

Dodole” türküsüdür. Eskilerde Prizren halkının genelde 

tarımcılıkla ve hayvancılıkla uğraştığını göz önünde 

bulundurursak,  müteakiben o dönemlerde kışlar çok soğuk ve 

kar yağışlı olurken, yazların büyük bir bölümü de kuraklıkla 

geçermiş. Kuraklıklar uzun sürdüğü dönemlerde Prızren 

ahalisi cami veya “Bıstrıça” nehri kıyısında toplanıp yağmurun 

yağmasana dualar okuyarak muhtelif merasimler tertip 

ederlerdi.  Bu merasimlerin nasıl yapıldığına ve neler 

kapsadığına dair bir bilgimiz yoktur. Lakin yağmur dualarının 

okunduğu bilinen bir gerçektir. 

Dere kıyısındaki bu merasimler dışında yağmurun 

yağması için Rom kardeşlerimizin düzenlediği bir yağmur 

merasimini burada teşhir etmeye çalıştık. Sesleri güzel olan 

birkaç genç Rom kardeşimiz toplanarak gülmeklerini 

çıkararak ilkin derede bir tur yaptıktan sonra derde mevcut 

olan bitki dallarını koparıp vücutlarını o ağaç dallarıyla 

sararlar müteakiben dereden çıkıp Prizren şehrinin 

merkezinden başlayarak gereken mahalle ve sokaklarından 

geçerek bu türküyü söylerlerdi. 

Bu türkü söylenirken ev ve dükkân kapılarına 

yanaştıkları zaman evlerden veya dükkânlardan yağmurun 

anısına kova veya diğer kaplarla bu gençlerin üzerlerine sular 

dökerlerdi ve sonunda bunlara bir miktar para - bahşiş de 
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verilirdi. Bu türküyü Prizren yaşlılarına sorduğumuzda 

zamanında böyle bir âdetin olduğunu ve bu türkünün 

okunduğunu ve hikâyesini de çoğu biliyordu. Lakin türkünün 

sözlerini ve makamını bilen yoktu. Zamanında genç tabak olan 

rahmetli babam Hacı Rıdvan Vırmiça da bu türküyü ramazan 

gecelerinde tabakhanede söylediklerini bildirirdi ve bazen bize 

de okurdu. Hafızamda az da olsa böyle bir makamın kaldığını 

hatırlamaya başladığımda ve defterinde bulduğum metinle 

makamı pekiştirip bir uyum sağladık, müteakiben derleme ve 

düzenlemesini de yapıp kayda aldık. Biz bu türkünün 

söylendiğinde şarkıcılar tarafından çeşitli beyitlerle uydurulup 

okuduklarına inanılmaktayız. Türkü ilk defa tarafımızdan 

derlenip düzenlenmiştir. 
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NE DURURSUN MAHZUM 
 

Yöre: Prizren                            Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                               

Makam: Uşşak                          Güfte: Anonim                                                               

Usul: Devri Hindi                     Kaynak: İsmail Lika 

 

Ne durursun mahzum gülün karşında anam karşında 

Derece aklımi aldi başımdan of 

Derece aklımi aldi başımdan.  

Herkes almiş yarıni aman gezinmiş ayde gezinmiş    

Süle yavrum derdini baren bileyim of 

Derdine çare yok ise bare üleyim ah barem üleyim. 

 

Ne durursun mazun gülün yanında gülün yanında 

Doyamam bakarım o gonca güle of 

Doyamam bakarım o o gonca güle.  

Herkes almiş yarıni aman gezinmiş ayde gezinmiş  

Süle yavrum derdini baren bileyim of 

Derdine çare yok ise bare üleyim ah barem üleyim. 

 

Ne durusun mahzum gül behar içez anam zar içez  

Ülürüm ayrılmam sevdam var içes of 

Ülürüm ayrılmam sevdam var içes.   

Herkes almiş yarıni aman gezinmiş ayde gezinmiş  

Süle yavrum derdini baren bileyim of 

Derdine çare yok ise bare üleyim ah barem üleyim. 

 

Ne durusun mahzun güller açılmiş anam açılmiş 

Kırımzi gül gonce sana takılmiş of 

Kırımzi gül gonce sana takılmiş.  

Herkes almiş yarıni aman gezinmiş ayde gezınmiş 

Süle yavrum derdini baren bileyim of. 

Derdine çare yok ise bare üleyim ah barem üleyim. 

Ne durursun mazun güzel yanında güzel yanında 
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Doyamam bakarım o masum yüze of 

Doyamam bakarım o masum yüze,  

Herkes almiş yarıni aman gezinmiş ayde gezinmiş  

Süle yavrum derdini baren bileyim of 

Derdine çare yok ise bare üleyim ah barem üleyim, 

 

 

TÜRKÜ HİKÂYESİ 

Hastalığa kapılan bir gencin türküsü 

 
İsmail Lika Efendi bizlere okuduğu bu türkünün 

hikâyesini de anlatmıştı. Hikâyenin konusu âşık olan bir 

gencin sevgilisinde ayrılma olayı anlatılmaktadır. Bu ayrılığı 

bir türlü kabul etmeyen genç âşık, bu ayrılık durumunu 

ailesine bildirmemiş. Uzun süre kimseyle de konuşmayan geç 

âşık, odasına kapanıp hep mahzun olarak durup hayallere 

dallarmış. 

Annesi bunun farkına vardığında ve evladının mahzun 

olmaması için ne olduğunu sormasına rağmen cevap 

alamamıştır. Hasta olduğuna inanarak çare aramalarında 

yardımcı olmasını istemiş fakat nafile. Hasta isen ve derdine 

çare yok ise bana söyle demiş ve senin yerine gerekirse ben 

öleyim dermiş. Hasta değil isen o zaman diğer gençler gibi 

gezmeye ve dışarıya çıkmasını hep talep etmiş. 

Türküde bu mahzun olayını genç aşık, sevgilisini 

hanımsatmakta iken hep pencereden güzelliklere yani güllere, 

baharlara bakarken gidermeye çalışmış lakin nafile. Bir ara 

ölmeyi de düşünen genç hayatının büyük bir bölümünü 

hayallerde geçirdiği anlaşılmakta. İsmail Efendi bu hikâyenin 

nasıl sonuçlandığını sorduğumuzda gereken cevabı alamadık. 
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SABAH SABAH AMAN DOLAŞALIM 
 
Yöre: Prizren                             Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                                

Makam: Uşşak                           Güfte: Anonim                                                     

Usul: Sofyan                              Kaynak: Hacı Musli Şekaci                                                            

                                                                                                                                               

Sabah sabah aman dolaşalım 

Yalınız aman yalınız  

Aşkım çoktur ben bu edayı 

Çekemem ah içemem aman aman 

Aşkım çoktur ben bu edayı 

Çekemem ah içemem.  

 

Çok ararsen aman benim gibi 

Güzeli aman güzeli 

Aman beyim ben bu edayı 

Çekemem ah içemem Aman aman 

Aman beyim ben bu edayı 

Çekemem ah içemem. 

 

Dervişlerin aman hırkasından 

Tacından aman tacından 

Yok mu bana bir parçaçık  

Ucundan ah kılından aman aman 

Yok mu bana bir parçaçık  

Ucundan ah kılından.    

 

Sabreder sen aman o da olur 

Sonunda aman sonunda 

Aman Beyim ben bu edayı  

Çekemem ah içemem aman aman 

Üstüme dağlar geçilmez 

Doluyu ah badeyhi.  
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Güzelliği bulmakta ah çeken bir aşığın türküsü 

 
Yalnızlık içinde yaşayan bir âşık bu yalnızlıktan 

kurtulmak için kendine uygun bir sevgili aramaya başlamış. 

Lakin zamanla onun beğendiği özelliklerle sahip olan bir 

sevgili bulmasının zor bir iş olduğunun farkına varınca, 

edasını nasıl gidereceğini düşünürken çaresini içki de 

aramakta başlamış.  

Bu durumun bir dönem böyle devam etmesine 

rağmen, âşık yanlış yolda olduğunu anlamış ve sonunda 

sabretmekte çareyi bulmakta karar vermiş. 

Zamanın birinde karşısına benzer özellikleri içeren bir 

kız çıkınca onu beğenmiş ve daha fazla düşünmeden o kızla 

hayatını paylaşmaya karar vermiş ve kısa zamanda onunla 

evlenmiş.   

Kaynak kişi olarak bildirdiğimiz Hacı Musli Şekacı bu 

beyitleri bize bir türkü olarak okumuştur. Lakin çok daha 

eskilerde bazı tekkelerde bu türkünün ilahi olarak da 

okunduğunu duymuştu. Yaptığımız araştırmalar sonucu bu 

türkünün Makedonya’nın çoğu yerlerinde halktan derlenmiş 

bir türkü olarak seslendirildiğini gördük. Akabinde çok daha 

eskilerde bizim yörelerimizde de bu mısraların türkü olarak 

okunduğuna şahit olduk. Bizler de kaynaktan türkü olarak 

dinlediğimizden dolayı türkü olarak da yayınlamaya hacet 

gördük. 
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YÜKSEK KAHVELERDE TÜFEK PATLADİ 
 

Yöre: Prizren                            Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                               

Makam: Hicaz                          Güfte: Anonim                                                               

Usul: Nim Sofyan                     Kaynak: İsmail Lika 

  

Yüksek kahvelerde tüfek patladi 

Çikın da bakın çimleri duman  

Yandım aman kapladi 

Üç hovarda merdivenlerden atladi   

Yandım anam vurdilar  
 

Yazık olson bu cençlıkte  cüvegi 

Kaçında kadınlar kızlarda soyson  

Bu virane cümlegi 

Üç hovarda merdivenlerden atladi  

Yandım anam vurdilar 
 

Mezarımi yol başında yapsınlar 

Her geçenler berer elam  

Yandım anam okosonlar 

Üç hovarda merdivenlerden atladi  

Yandım anam vurdilar 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Kahvede otururkenvurulan bir gencin türküsü 

 
İsmail Lika Efendi’den alınan bu türkünün 

hikâyesinde, Kahvede arkadaşlarıyla oturan ve zevk yapan 

gençlerden birini bilinmeyen bir kast nedeniyle uç genç 

tarafından vurulmasıdır. Daha sonra evine kanlı olarak 

götürülen genç yapılan müdahalelere rağmen can vermiştir. 

Ölmeden önce ailesine ve dostlarına mezarının yol başında 

olmasını ve yoldan gelen ve geçenler ona Fatiha okusunlar 

diye. 
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ARABA YOROLOR CÜNÜL YOROLMAZ 

 
Yöre: Prizren                            Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                               

Makam: Uşşak                         Güfte: Anonim                                                               

Usul: Sofyan                            Kaynak: İsmail Lika Efendi 

 

 

Ah araba yorolor cünül yorolmaz  

Altipatlar ile düşman vurulmaz aman 

Hey güzelim aman 

 

Ah arabanın iyisine binerlar 

Çayırlada, çimenlerde cezeralar aman 

Hey güzelim aman. 

 

Ah arabamın tekırlegi odondan 

O kız bana cünül vermiş çoktandan aman 

Hey güzelim aman. 

 

Ah arabamla gezdırırım yarımi 

Bahçelerden koparırım en güzel gülü aman 

Her güzelim aman. 

 

Ah pazardan aldım en cüzel nalıni 

Çimse sormaz biz fakirların halıni aman 

Hey güzelim aman. 

   

Ah Prizren’de yoktor büle kumral cüzeli 

Çoktan ona kurban ettım canımi aman 

Güzellim aman. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir fakir çocuk ve zengin kızın aşk türküsü 

 
Yine İsmail Lika Efendi tarafından bizlere intikal eden 

eski bir Prizren Türküsü. Malum her şehirde olduğu gibi 

Prizren’de de her zaman zengin ağalar ve beyler yanı sıra 

fakirler de yaşamıştır. Çoğu filmlere ve türkülere konu olan 

zengin ağa çocuklarının fakir kızlarla aşk durumları yanı sıra 

az bir miktarda da zengin kızların fakir çocuklarla da olan aşk 

olayları işlenmiştir. 

Bizim bu türkümüzde zengin bir ağa kızının fakir bir 

genç çocuğa âşık olduğu konusu işlenmektedir. Genç çocuk 

basit bir arabasıyla nakliyatçılık yapmaktaymış ve çok 

çalışkanmış. Ağa kızı bu çocuğu gördüğünde çok 

beğeniyormuş ve onunla tanışarak onunla sevdalanmaya 

başlamıştır. Kızın babası bun anlayınca kızını her ne kadar 

vazgeçirmek istemiş ise kızı asla ikna edememiştir. Bu yüzden 

kıza zaman zaman “o fakir çocuğunu seninle gördüğümde 

vururum demiş. Kız da bu durumdan çok tedirgindi. 

Bir gün kız babasıyla birlikte faytonla gezerken genç 

çocuğu arabasıyla görürler. Kız faytonu durdurmuş, babası 

çocuğu vurmasın diye, babasının kuşağından tabancasını alıp 

çocuğa vermiş ve babamı vur demiş. Babası şaşa kalmış. 

Çocuk tabancaya el uzatmadan “altipatlar ile düşman 

vurulmaz” ve “ben aşkımı ancak aşkla kazanacağıma 

inanmaktayım” demiş.  

Bunu demesiyle kızın babasında öfke hemen 

yatışmaya başlamış.  Ondan sonra baba bu iki aşığa artık engel 

olmamıştır. Bu durum itibarıyla o gencin tarafından fakir 

zengin durumları dile getirilerek bu dizeler ortaya çıkmıştır 

daha sonra da türkücüler tarafından türkü olarak okunmaya 

başlamıştır. 
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ODONCİLAR DAGDAN ODON ENDIRIR 
  
Yöre: Prizren                            Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                               

Makam: Rast                            Güfte: Anonim                                                               

Usul: Sofyan                            Kaynak: İsmail Lika Efendi 

 

 

Odoncilar aman dagdan odon endırır  

Yakan da bilemez o yârimi aman  

Odonci da biler derdini.  

 

Degırmenci aman bugdaylari ügüdür 

Alan da bilmez o yârimi aman  

Degırmenci biler derdini. 

 

Biçakçilar aman biçaklari yaparlar 

Alan da bilmez o yârimi aman  

Biçakçi da biler derdini. 

 

Kazancilar aman kalay yapar kazani 

Alan da bilmez o yârimi aman  

Kazanci da biler derdini. 

 

Furuncilar aman pişırır ekmekleri 

Alanda bilmez o yârimi aman  

Furunci da biler derdini. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir dertli aşığın türküsü 

 
Türkü İsmail Lika Efendi tarafından alınmıştır. Lakin 

türkünün hikâyesini İsmail Efendi bilmiyor. Bizde bilmiyoruz. 

Lakin dizelerde bir dertli aşığın durumuna göre yazılmış veya 

kendisinin yazdığı bir uydurma türkü metni olduğunu 

düşünüyorum. 

Türkünün konusu yazarın bazı zanaatçıları dile 

getirirken ve onların da derlerinin çok olduğunu ve o dertlerle 

uğraştıklarını bilerken, nerden bu zavallının derdini bilecekler 

diye diziler oluşturulmuştur. 

Türkü Türkiye’de söylenen bir başka türkünün 

melodisine çok benziyor, lakin bütün sözler Prizren’e aittir. 

Türkünün bunda yüz yıl veya fazla öncesine yazılıp 

söylendiğini göz önünde bulundurursak, akla bu türkünün 

buralarda mı daha önce okunduğu yoksa Türkiye’de mi dahsa 

önce okunduğu diye sorusu ortaya çıkmaktadır.   

Kitabın ikinci bölümünün girişinde türkülerle ilgili 

yaptığım açıklamamda, demiştim ki sadece Prizren’de değil, 

çoğu türkülerin başka ülkelerden de buralara intikal ettiğini ve 

aynı zamanda buralardan da çoğu türkülerin başka yörelere 

intikal ettiğini söylemişimdir. Ve bu konuda bugüne kadar bir 

bilimsel araştırmanın yapılmadığını da vurgulamıştım. Diziler 

ve melodi hoşumuza gittiğinden dolayı ve Prizren söz konusu 

olunca biz bunu Prizren türküsü olarak kabul ettik ve öyle de 

derleyip yayınlamaya karar verdik. 
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ON BIR YILDIR BEN GURBETE DÜŞELİ 

 
Yöresi: Prizren                                    Beste Raif Vırmiça                                                                   

Makam: Nihavent                               Güfte Raif Vırmiça                                                                  

Usul: Nim Sofyan  

 
On bir yıldır ben bu gurbete düşelli 

Nice şehir gezdim Prizren’den yok güzeli 

Geri döndüğümden kentimdir neşeli 

Doğuşumdan yadigârdır bana bu sevda 

 

Dağların ardında nazlı yar ağlar 

Yoll verin geçeyim dumanlı dağlar 

Yârim beni bekliyor durmadan sızlar 

Doğuşumdan yadigârdır bana bu sevda 

 

Aşk dedikleri ateşten bir gömlektir 

Onlara çirkin ise bana bir melektir 

Bizi bu sevdaya bağlayan felektir 

Doğuşumdan yadigârdır bana bu sevda 

 

Yarim görür beni hep düşlerinde 

Yol uzun bitmez sanki durur hep yerinde 

Bilirim ben yaşarım yârimim gönlünde  

Doğuşumdan yadigârdır bana bu sevda  
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Gurbet Türküsü 
  

PPrriizzrreenn  ssöözz  kkoonnuussuu  oolluunnccaa  yyiinnee  bbiirr  gguurrbbeett  ttüürrkküüssüüyyllee  

kkaarrşşıınnıızzddaayyıızz..  DDiiğğeerr  şşeehhiirrlleerrddeenn  oolldduuğğuu  ggiibbii  PPrriizzrreenn’’ddeenn  ddee  

zzaammaannıınnddaa  ddaahhaa  ççookk  ppaarraa  kkaazzaannmmaakk  mmaakkssaaddııyyllaa  gguurrbbeettee  yyaannii  

BBaattıı  üüllkkeelleerree  ççaallıışşmmaakk  iiççiinn  ggiiddeennlleerriinn  ssaayyııssıı  ççookk  oollmmuuşşttuurr..  

TTaabbiiii  kkii  ggiiddeennlleerriinn  eevvlleerriinnddee  oonnllaarrıı  bbeekklleeyyeenn  bbiirr  aannaassıı,,  bbiirr  

bbaabbaassıı,,  kkaarrııssıı  vveeyyaa  ççooccuukkllaarrıı  vvaarrddıı..  GGuurrbbeettee  ggiiddeennlleerriinn  

aarraassıınnddaa  eevvlleennmmeeyyeenn  ââşşııkkllaarr  vvee  oonnllaarrıı  eevvlleerriinnddee  ssaabbıırrssıızzllııkkllaa  

bbeekklleeyyeenn  sseevvggiilliilleerrii  ddee  vvaarrddıırr..    

BBeesstteelleeddiiğğiimmiizz  bbuu  ttüürrkküümmüüzzddee  gguurrbbeettttee  ggiiddeenn  bbiirr  

aaşşıığğıımmıızzıınn  şşeehhrrii  oollaann  PPrriizzrreenn’’ee  vvee  eevvddee  bbıırraakkttıığğıı  sseevvggiilliissiinnee  

oollaann  hhaassrreettii  vvee  sseevvggiissii  kkoonnuumm  eeddiillmmiişşttiirr..  AAşşıığğıımmıızzaa  ggöörree  aaşşkk  

ssaaddeeccee  sseevvmmeekkttiirr,,  sseevviilleenn  ggüüzzeell  ddee  oollssaa,,  oollmmaassaa  ddaa..  FFeelleeğğiinn  

bbiirrlleeşşttiirrmmeessiinnddeenn  ddooğğaann  bbuu  aaşşkk  oonnaa  hheepp  uummuutt  vveerrmmiişş,,  hheepp  

sseevvmmiişş  vvee  bbuu  sseevvddaannıınn  oonnaa  ddooğğdduuğğuunnddaann  yyaaddiiggâârr  kkaallddıığğıınnıı  ddiillee  

ggeettiirrmmeekktteeddiirr..    

TTaabbiiii  kkii  aaşşıığğıınn  gguurrbbeetttteekkii  zzaammaannıı  ddoolluunnccaa  kkeennddii  şşeehhrrii  

PPrriizzrreenn’’ee  vvee  sseevvggiilliissiinnee  ddöönnmmüüşş  vvee  ççookk  ggüüzzeell  bbiirr  hhaayyaatt  

yyaaşşaaddııkkllaarrıı  mmaalluummdduurr..        

GGuurrbbeett  ttüürrkküülleerriinnddee  bbuu  ttüürr  hhiikkââyyeelleerr  ççookkttuurr..  BBiizz  bbiirr  

nneebbzzee  oollssaa  bbuu  dduurruummuu  ttüürrkküümmüüzzddee  ddiillee  ggeettiirrmmeeyyee  ççaallıışşttııkk..  

DDiizzeelleerree  uugguunn  yyiinnee  ççookk  sseevvddiiğğiimmiizz  NNiihhaavveenntt  

mmaakkaammıınnıı  vvee  NNiimm  SSooffyyaann  uussuullüünnüü  uuyygguullaammaayyaa  ççaallıışşttııkk..  İİyyii  bbiirr  

iişş  yyaappttıığğıımmıızzıı  zzaammaann  ggöösstteerreecceekk  
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AŞKTIR DERLER YALAN 
  

Yöresi: Prizren                                            Beste Raif Vırmiça                                                                   

Makam: Nihavent                                       Güfte Raif Vırmiça                                                                  

Usul: Nim Sofyan  
  

  

Aşktır derler yalan 

Bu ne aşktır çok yaman 

Beni yoktur arayan   

Ayrılığa dayanamam. 

Dön bana dön 

Neredesin dön 

Dönemezsen bana sen 

Ben dönerim sana sevgilim. 

 

Ne dilerse dilesin 

Kim ne derse desin 

Yârim bana gelsin 

Ayrılığa dayanamam. 

Dön bana dön 

Neredesin dön 

Dönemezsen bana sen 

Ben dönerim sana sevgilim. 

 

Gezersin nazli nazli  

Var mı senden güzeli 

Kaşın yüzün sürmeli 

Ayrılığa dayanamam. 

 

Dön bana dön 

Neredesin dön 

Dönemezsen bana sen 

Ben dönerim sana sevgilim. 
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Aşkım bekletme beni 

Kollarına al beni 

Yandım unutma beni  

Ayrılığa dayanamam. 

Dön bana dön 

Neredesin dön 

Dönemezsen bana sen 

Ben dönerim sana sevgilim 
  

  

TTÜÜRRKKÜÜNNÜÜNN  HHİİKKÂÂYYEESSİİ  

BBiirr  aayyrrııllııkk  aaşşkk  ttüürrkküüssüü  

  

MMaalluummuunnuuzz  ddüünnyyaaddaa  mmuuhhtteelliiff  ççaattıışşmmaallaarr  vvaarrddıırr..  BBuu  

ççaattıışşmmaallaarrıınn  mmuuhhtteevvaassıınnddaa  nneessiill  ççaattıışşmmaallaarrıı,,  bbuunnllaarrıınn  ddaa  

mmuuhhtteevvaassıınnddaa  kkaayynnaannaa  --  ggeelliinn  ççaattıışşmmaallaarrıı  mmeevvccuuttttuurr..      

BBuu  ççaattıışşmmaallaarr  ggeenneellddee  ggeelliinnlleerriinn  eevvlleennddiikklleerrii  eevvddeekkii  

aaddeettlleerree  vveeyyaa  eevviinn  hhaannıımmıı  oollaann  kkaayynnaannaannıınn  hhuuyyllaarrıınnaa  uuyymmaayyaann  

dduurruummllaarrddaann  kkaayynnaakkllaannmmaakkttaaddıırr  vvee  bbuu  vvaakkaallaarr  ssoonnrraassıı  

aayyrrııllııkkllaarrıınn  oollmmaassııddıırr..  BBuu  aayyrrııllııkkllaarrıınn  ççooğğuu  bbooşşaannmmaakkllaa  

bbiitteerrkkeenn  ççooğğuu  ddaa  eerrkkeeğğiinn  aannaa  bbaabbaaddaann  aayyrrııllmmaassııyyllaa  vvee  kkaarrııssııyyllaa  

bbiirrlliikkttee  hhaayyaattıınnıı  yyaaşşaammaakkllaa  ssoonn  bbuullmmuuşşttuurr....  

BBiizziimm  hhiikkââyyeemmiizz  bbuunnddaann  kkaayynnaakkllaannmmaakkttaaddıırr..    

AAnnllaattaaccaağğıımm  hhiikkââyyee  ggeerrççeekk  bbiirr  oollaayyddaann  kkaayynnaakkllaannmmaakkttaaddıırr..  

BBuunnddaann  3355  yyııll  öönncceessiinnee  aarrkkaaddaaşşllaarrıımmıızzddaann  bbiirrii  ((aadd  kkooyymmaammaakk  

mmaakkssaaddııyyllaa))  bbiirr  ggeennçç  kkıızzllaa  ttaannıışşııyyoorr  vvee  uuzzuunn  bbiirr  zzaammaann  

ggeezzddiikktteenn  ssoonnrraa  oonnuunnllaa  eevvlleenniiyyoorr..  GGeezzddiikklleerrii  ddöönneemmddee  hheerr  

iikkiissii  ddee  kkeennddiilleerriinnddee  mmeevvccuutt  oollaann  kkööttüü  hhuuyyllaarrıınnddaann  aarrıınnmmıışşllaarr,,  

kkaallaannllaarrıınnıı  ddaa  ggöörrmmeemmeezzlliikktteenn  ggeellmmiişşlleerr..    

  EEvvlleennddiikklleerriinnddee  yyeennii  oorrttaamm,,  yyeennii  aaddeett,,  yyeennii  hhuuyy  vvee  

uuyygguunn  oollmmaayyaann  bbaaşşkkaa  dduurruummllaarrllaa  ddaa  kkaarrşşııllaaşşıınn  ggeelliinn,,  kkooccaassıınnıı  

ççookk  sseevvddiiğğiinnddeenn  ddoollaayyıı  ssuussmmaayyıı  tteerrcciihh  eettmmiişş..  LLaakkiinn  bbeellllii  bbiirr  

zzaammaann  ssoonnrraa  kkıızzıınn  bbaazzıı  hhuuyyllaarrıı  kkaayynnaannaayyıı  kkıızzddıırrmmaayyaa  bbaaşşllaammıışş  

vvee  kkaayynnaannaa  hheemmeenn  hheemmeenn  hheerr  ggüünn  ççooccuuğğuunnaa  ggeelliinnii  şşiikkaayyeett  

eettmmeekktteeyymmiişş..  ““YYaa  bbuu  ggeelliinn  bbaazzıı  hhuuyyllaarrıınnddaann  vvaazzggeeççeerr  yyaa  ddaa  

bbuurraaddaann  ggiiddeerr””  ddeerrmmiişş..    ÇÇooccuuğğuunn  bbuu  dduurruummllaarrddaa  aannaassıınnaa  
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cceevvaabbıı  şşuu  oollmmuuşş..  ““AAnnaa  bbeenn  kkaarrıımmıı  ççookk  sseevviiyyoorruumm  vvee  bbuu  

hhuuyyllaarrıınnıı  ggöörrmmüüyyoorruumm  oollssaa  ddaa  oo  hhuuyyllaarr  bbuu  zzaammaannddaa  nnoorrmmllaaddıırr,,  

ççüünnkküü  bbiizz  ggeenncciizz  vvee  hheerr  ggeennççttee  sseenniinn  ssööyylleeddiiğğiinn  hhuuyyllaarr  vvaarrddıırr..    

OOğğlluunnaa  bbaasskkıı  yyaappaann  kkaayynnaannaa  iisstteenniilleenn  kkaarrşşııllıığğıı  

aallaammaayyıınnccaa  kkaarrııssıınnddaann  bbooşşaannmmaassıınnıı  iisstteerr..    BBuu  dduurruummuu  ççooccuukk  

iiyyii  bbiirr  ddiillllee  kkaarrııssıınnaa  bbiillddiirriirr..    LLaakkiinn  aassllaa  oonnddaann  bbooşşaannmmaakk  

iisstteemmeeddiiğğiinnii  vvee  kkaarrııssıınnddaann  ddaa  bbiirraazz  ddaahhaa  tteekkmmiillii  ddaavvrraannmmaassıınnıı  

iisstteemmiişş..  BBuunnaa  rraağğmmeenn  bbeellii  bbiirr  zzaammaann  ssoonnrraa  kkaayynnaannaa  yyiinnee  ggeelliinnii  

aaşşaallaammaayyaa  bbaaşşllaammıışş..    GGeelliinn  ddee  aarrttııkk  bbuunnaa  ddaayyaannaammaayyııpp  ““sseenn  

bbiizzii  kkıısskkaannddıığğıınnddaann  ddoollaayyıı  bbööyyllee  yyaappııyyoorrssuunn””  ddeerr  ddeemmeezz  

hheemmeenn  öözzeell  eeşşyyaallaarrıınnıı  aallıırr  vvee  eevvddeenn  ççııkkaarr..  BBaabbaa  eevviinnee  

ggiittttiiğğiinnddee  ddee  oollaannllaarrıı  aannllaattıırr..  ÇÇooccuukk  bbuunnuu  aannllaayyıınnccaa  hheemm  

aannaassıınnaa  hheemm  ddee  kkaarrııssıınnıınn  ggiittttiiğğiinnee  kkıızzmmıışş  ddoollaayyııssııyyllaa  bbeellii  bbiirr  

zzaammaann  ssoonnrraa  aayyrrıı  kkaallmmaallaarrıınnaa  kkaarraarr  vveerrmmiişşlleerr..  BBuu  aarraaddaa  kkıızzıınn  

aaiilleessii  kkıızzıınnıı  TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkii  aakkrraabbaallaarrıınnddaa  uuzzuunn  bbiirr  zzaammaann  

kkaallmmaakk  mmaakkssaaddııyyllaa  ggöönnddeerrmmiişş..  ÇÇooccuuğğuunn  bbuunnddaann  hhaabbeerrii  

oollmmaammıışş..  RReessmmii  nniikkââhhllaarrıı  oollmmaaddıığğıınnddaann  ddoollaayyıı  bbeellllii  bbiirr  zzaammaann  

ssoonnrraa  kkıızz  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttaannıışşttıığğıı  bbiirr  eerrkkeekkllee  eevvlleenniiyyoorr  vvee  oorraaddaa  

kkaallııyyoorr..  EErrkkeekk  iissee  bbuunnuu  bbiillmmeeyyeerreekk  hheepp  kkaarrııssıınnıınn  ddöönneecceeğğiinnii  

bbeekklleemmiişşttiirr,,  ffaakkaatt  nnaaffiillee..  NNeerrddee  oolldduuğğuunnuu  ddaa  bbiillmmeeddiiğğiinnddeenn  

ddoollaayyıı  ooddaa  oonnaa  ggiiddeemmeemmiişşttiirr..  

  İİşşttee  bbuu  ggeerrççeekk  oollaayyıınn  aannııssıınnaa  yyaazzddıığğıımmıızz  ddiizzeelleerr  

üüzzeerriinnee  ççooccuuğğuunn  kkaarrııssıınnaa  oollaann  aaşşkkıınnıı  vvee  ggeerriiyyee  ddöönnmmeessii  

iisstteeğğiinnii  vvee  bbuunnuunn  ddaa  oonnaa  ggiittmmeekk  iisstteeğğiinnii  ddiillee  ggeettiirrmmeeyyee  

ççaallıışşttııkk..  BBeesstteemmiizzee  bbuu  sseeffeerr  RRaasstt  mmaakkaammıınnıı  sseeççttiikk  vvee  NNiimm  

SSooyyaann  uussuullüünnüü  uuyygguullaayyaarraakk  
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ŞU CELEN ÇERVANMİDIR 
 
Yöre: Prizren                          Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                                              

Makam: Uşşak                       Kaynak: Hürişa Vırmiça                                                                          

Usul: Sofyan      

 

Şu celen çervanmidır 

Derdime derman midır 

Yedi yıldır Tahir’ımdan  

Hiç mi haber yokmidır. 

 

Ay tatarlar tatarlar 

Kasaplarda et satarlar 

Kasaplarda et tüçenmiş 

Tahir’ımın etıni satarlar. 

 

Çiktım kalenin düzüne  

Su serptim yüzüme 

Aradım seni bulamadım 

Çık be Zühra ünüme. 

 

Çıktım evinin ardına 

Çıktım evinin ününe 

Çık be Zühra kapıya 

Hasret kaldım yüzüne. 

 

Ey dostlar ve ahali  

Zühra’dan haber varmi   

Bilen varsa söylesin 

Kaybetmeden aklımi. 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

İki gencin birbirine kavuşamadığı  

bir aşk türküsü 

 
1950 yıllarında sinemalarda Tahir ile Züre adında bir 

film seyrediliyormuş, Filmde bir sultan kızının ve bir vezir 

çocuğunun aşk hikâyesi anlatılıyor. Sarayda doğan ve büyüyen 

sultan kızı ve vezir çocuğu daha çocukken hep birlikte 

oynuyormuş. Büyüdüklerinde birbirine âşık olmuşlar, lakin 

baba Sultan, yanında bulunan mutatların iftiralarına inanarak. 

Tahir’i kızdan ayırmak için saraydan sürgün ediyor. Bir zaman 

sonra Sultan, kızını en yiğit bir kişiyle evlendirmek için bir 

yarışma düzenliyor, yarışmayı kazanan yiğit kızımla evlenecek 

diye duyuru yapmış. Bu duyuruya sürgünden kaçan maskeli 

olarak Tahir da katılıyor ve bu yarışmada birinci oluyor. Lakin 

kıza yaklaştığında murttalar tarafından kim olduğu anlaşılıyor 

ve oklarla öldürülüyor Zühre Tahir’in  

öldüğünü görünce o da zehir içerek Tahir’in yanına kadar 

Sürüklenip o da can veriyor.  

Bu filmden bir dönem sonra Prizren halkında Zühra ve 

Tahir isimleri de bazı Türk ailelerinde çocuk ve kızlara 

verilmeye başlanmıştır. Bize bu hikâyeyi anlatan merhum 

Tabakçı babam Rıdvan Vırmiça da bu filmden esinlenerek ilk 

doğan oğluna yani ağabeyime Tahir, ilk doğan kızına kıs 

kardeşime de Zühra adını koymuştur. Öyle ki bebek 

olduğumuzda babaannem Hürişa Vırmiça kardeşimi ve beni 

beşikte sağladığında bu türküyü her gün ağlayarak söylermiş. 

Büyüdüğümüzde bizi uyuturken bu türküyü bizlere söylerken 

hemen uyuduğumuzu bildiren ninem, kendi acılarını da  

çektiği acı günlerin hatırasına ağladığını da bildirirdi.  

1965 yıllarından bu yana ninemden duyduğum bu 

türkünün hem makamını hem de metnini biliyorum. Ondandır 

ki bu türküyü ilk türküm olarak derledim ve kayda aldım. 

Onun için bu türkü benim için özel bir anlam taşımaktadır.  

Prizren’de bu türkü iki kıtalı olmak üzere başka bir 

makamda ve usulde de Prizren “Doğru Yol” sanatçıları 

tarafından okunduğu malumdur. Ama bu makamla ve bu 
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usulde ve beş kıtalı olarak ilk defa tarafımızdan okunup 

derlenmiştir. 

Prizren’de kavuşmayan âşıkların sayılarının çok 

olduğuna dair bu türküyü kendi durumlarına uygun görerek 

ileride çoğu sanatçılarımızın tarafından okunacağına 

inanmaktayım.  

Ekte Tahir ile Zühre filminden bir alıntıyla bu 

hikâyemize son veriyoruz. 

 

  

 

   
 

   
Tahir ile Züre Filminden, Tahir’in ve Zühre’nin 

ölüm sahneleri 
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YAGMUR YAGAR YER YAŞ OLOR 
 
Yöre: Prizren                            Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                               

Makam: Hicaz                          Güfte: Anonim                                                               

Usul: Devri Hindi                     Kaynak: anonim 

 

 

Yagmur yagar yer yaş olor 

Rakı içen anam şarhoş olor 

Anam anam canım anam 

Sevışırlar anam içi canlar. 

 

Kızılciklar behar açar 

Şu beçarlar anam ferah saçar 

Anam anam canım anam 

Sevışırlar anam içi canlar. 

 

Portokali soyamadım 

Başucunda anam koyamadım 

Anam anam canım anam 

Sevışırlar anam içi canlar. 

 

Süle niçın benden kaçtın 

Yüregımde anam yara açtın 

Anam anam canım anam 

Sevışırlar anam içi canlar 

 

Şar daglari beste cider 

Selamın anam dosta cider 

Anam anam canım anam 

Sevışırlar anam içi canlar. 
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Anam haberin olacak 

O yar beni anam kaçıracak  

Anam anam canım anam 

Sevışırlar anam içi canlar 

 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Bir âşık türküsü 

 
Türkünün hikâyesini öğrenemedim. Türkünün 

Prizren’nin muhtelif dernekleri sanatçıları tarafından, 

Prizren’de düzenlenen düğünlerinde, kına gecelerinde çok 

okunan düğün türkülerinden biridir. Konserlerde de genç 

sanatçılar tarafından okunan bir türküdür. Türkünün bu kadar 

çok okunmasına rağmen, bugüne kadar hiç kimse tarafından 

derlenip yayınlanmamıştır.  

Unutulmuşluğa gitmesin diye onun derlemesini ve 

düzenlemesini yapmaya karar verdik.  Bunu yaparken de 

türkünün okunan üç kıtaya bulduğumuz daha üç kıta ekleyerek 

bütünlük oluşturduk. Tabi ki düzenleme yaparken aslı olan 

durumu da göz önünde bulundurduk. 

Türkünün kimden ortaya çıktığını bilmiyoruz. Lakin 

türküyü bildiğimizden dolayı kendimizden başka kaynak 

gösteremedik. 
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OLAN OLAN BOYNOMA DOLAN 
 
Yöre:Prizren                               Derleyen: Raif Vırmiça                                                                     

Makam: Uşşak                           Güfte: Anonim                                                                       

Usul: Sofyan                              Kaynak: Hacı Rıdvan Vırmiça                                                                         

 

Olan olan boynoma dolan 

Kolom sana yastık saçlarım yorgan 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

Olana yaptırdım isi somoni 

Haçın kovktom sabaylen bastım odoni 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

Olana yaptırdım hare çityanlar 

Haçın kovktom sabaylen yemiş siçanlar 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

Olanın anasi Arap karısi 

Ben olana kaçacam cece yarısi 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

Olanın elinde kuşak belinde 

Koyonlari ününde kaval elinde 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

Olanın elinde şapkası var 

Sen almasen be yârim başkasi var 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

Olan olan boynoma dolan 

Sigarayla feneri yak cidalım 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 
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Olanın adi cüzel Mustafa 

Cel cir koynoma süralım sefa 

Ne cüzel olan ovarda çoban. 

 

 

 TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Düğün, folklor türkülerimizden bir türkü 

 
Bu türkünün hikâyesini bilmiyoruz. Çok eski olduğu 

malumdur. Rumeli’nin muhtelif yörelerinde eskiden 

günümüze kadar gelen ve gün bugün muhtelif sanatçılar 

tarafından çeşitli eklemelerle en çok okunulan türkülerden 

biridir. Bu türkü okunan her yöre tarafından sahiplenmiştir. 

Dolayısıyla türkü çeşitli eklentiler yüzünden Rumeli türküsü 

olarak kabullenmektedir. Lakin her yörede az çok makam 

farklılıklarla söylenmekle uygulanması ve o yörenin 

özelliklerini ihtiva etmekle o yöreye ait olarak kabullenmiştir. 

Bizde bunu Prizren türküsü olarak kabul ettiğimizden dolayı 

ve bugüne kadar Prizren’de hiç kimse tarafından derlenmediği 

için türküyü Prizren’de söylendiği biçimde ve bizde mevcut 

olan bütün beyitleriyle derlemeye karar verdik.  Hem metinde 

hem de aranağmede Prizren horosunun oynanmasında 

kullandığımız bir müzik bölümünü ekleyerek iyi bir 

düzenleme ve uygulama yaptığımıza inanmaktayız.  

Prizren düğünlerinde, eskiden halkımızın çıktığı 

mesire yerlerimizde, gelin yanlarında, gelin almalarında, kına 

gecelerinde vb merasimlerde en çok okunan türkülerden 

biridir. 
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ALIN KIZLAR POSTEÇİ  
 
Yöre: Prizren                                       Derleyen: Raif Vırmiça                                                                     

Makam: Hicaz                                     Kaynak: Hürmet Şekerci                                                                              

Usul: Devri Hindi    

 

Alın kızlar posteçi otoralım bagdaş  

Nice ayrılacaksın Hanımşa kızkardaş 

Ağlaya aglaya yırtıldım  

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

Soron niçın aglay soron niçın aglay 

Anasından ayrılmış onon içın aglay 

Ağlaya aglaya yırtıldım 

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

Sobanın her yerinde mumlar yanar  

Celin kızın aretmotralari aglar 

Ağlaya aglaya yırtıldım 

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

Celini aldılar dayreylen 

Anasıni kodilar gayleylen 

Ağlaya aglaya yırtıldım 

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

Bizim evin sobasi beyaz yaygili 

Neymisın celin hanım çok saygili 

Ağlaya aglaya yırtıldım 

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 
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Celinın başında telli zambaklar  

Yürür cezer Halil aga yan bakar 

Ağlaya aglaya yırtıldım 

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

Bizım evde bizım evde keçi kulagi 

Halil aga kaldıracak telli duvagi 

Ağlaya aglaya yırtıldım 

Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

Aglama canım anam aglama   

Beni donattılar teli baglama 

Ağlaya aglaya yırtıldım  

                       Şüşür çi anamdan kurtuldum. 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizren Kına Gecesi türküsü 
 

Kültürel değerlerimizin en önemli kısımlarından birini 

teşkil eden ve halk kültürünün pek çok unsurunun bir araya 

getirildiği düğün törenleri, insan hayatında dönüm noktası olan 

sosyal olaylarının başında gelir. Düğün törenleri içinde yer 

alan ve gelinin baba evinde kalacağı son gece yapılan 

geleneksel uygulamalardan en önemlisi ise hiç şüphesiz “Kına 

Gecesi”dir. Kına gecesi adedi Türklerin vazgeçilmez bir 

düğün geleneği âdetidir. Kınanın, Türk-İslam geleneğinde; 

hem sağlık, hem güzellik, hem de törensel açıdan özel bir yeri 

vardır. Kına, Türk inanç sisteminde adanmış olmanın da 

işaretidir. Bunun içindir ki, “eşine kurban olsun” diye geline 

kına yakılır. Kına aynı zamanda koruyucu özelliği ile 

karşımıza çıkmaktadır. Gelin ve davetlilerin ellerine yakılarak, 

evliliğin bir anlamda kutlanıp kutsanmasının sağlanması 

anlamındadır.  Kına gecesi çeşitli halk kültürü unsurlarından 

oluşmakla birlikte, bu gecede en çarpıcı uygulama ağıtlarla 

birlikte yakılan kınadır. Bu nedenle; hüzünlü, yanık makamla 



 223 

söylenen, “Kına Ağıtları” ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü 

düğünlerimizin tüm ağırlığı ve duygu yoğunluğu bu gecedeki 

kına yakma ve bu sırada gelini ağlatmak için söylenen ağıtlarla 

yaşanmaktadır. Bu türkülerin içtenliğine dayanamayan gelin 

adayı mutlaka ağlar. Eğer ağlamazsa “kocada gönlü var” 

şeklinde yorumlanır. Kına gecesine kız tarafının yakınları, 

arkadaşları, komşu ve mahalle kızlarının yanı sıra oğlan 

tarafından davet edilen kızlar da gelir.  

“Alın Kızlar Pösteki Oturalım Bağdaş” kına gecelerin 

en eski ve en çok okunan ve tutulan türkülerinden biridir. Bu 

türküyü gelin adayının arkadaşları okur. Beyitlerde hem kızın 

ailesine öncelikle de anasına hem de evlenecek damada ve 

ailesine itapta bulunurlar. Türkü 120 seneden daha önce de 

çeşitli beyitlerle okunduğu malumdur. Biz birkaç yaşlı 

kadından aldığımız beyitleri bir araya getirerek türkü 

beyitlerini tamamladık, derlemesini ve düzenlemesini yaparak 

aslı olan Prizren Halk ağzıyla okumaya çalıştık. Bu türkü çok 

okunmasına rağmen, bugüne kadar bu muhtevada hiç kimse 

tarafından derlenip düzenlenmemiştir. 
 

  
Prizren’de gerçekleşen bi Kına Gecesi’nden görüntüler 
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MUTFAKTA TRUPÇE 
 

Yöre: Prizren                                     Derleyen: Raif Vırmiça                                                                       

Makam: Uşşak                                   Kaynak: Hürmet Şekerci                                                                      

Usul: Devri Hindi    

 

Mutfakta trupçe mutfakta trupçe 

İnanasın Halil aga celinın guguçe 

Mutfakta lamba mutfakta lamba 

İnanasın Halil aga celin alafranga. 
 

Mutfakta tava mutfakta tava 

Yan bakma Halil aga bozolor hava 

Mutfakta safa mutfakta safa 

Halil aga evlenmeden sürer sefa. 
 

Mutfakta ibrik mutfakta ibrik 

İnansın Halil aga celin biraz iplik 

Mutfakta dübek mutfakta dübek 

İnanasın Halil aga celinde yok cübek. 

  

Mutfakta buçka mutfakta buçka 

İnanasın Halil aga celin biraz kuçka 

Mutfakta niçfa mutfakta niçfa 

Halil aga takacak celine kınafça.  

 

Mutfakta kazan mutfakta kazan 

İnanasın Halil aga celin aglar bazan  

Mutfakta tekne mutfakta tekne 

Halil aga takılarlen celini bekle 

 

Mutfakta cügüm mutfakta cügüm. 

Halil aga da vardır cümbüş ve dügün  

Mutfakta kantar mutfakta kantar 

Halil aga celin celdimi arpa atar.  
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Mutfakta tepsi mutfakta tepsi  

İnanasın Halil aga celin güzel yüzli 

Mutfakta testi mutfakta testi 

İmnasın Halil aga celinın çok süsli. 

 

Mutfakta havan mutfakta havan 

İnanasın Halil aga celinın çok yaman 

Mutfakta sini mutfakta sini  

İnansın Halil aga celin sevey seni. 

 

TÜRKÜNÜMN HİKÂYESİ 

Prizren Kına Gecesi türküsü 

 
Düğün törenleri muhtevasında yer alan ve gelinin baba 

evinde kalacağı son gece yapılan geleneksel uygulamalardan 

en önemlisi ise hiç şüphesiz “Kına Gecesi”dir. Kına gecesi 

adedi Türklerin vazgeçilmez bir düğün geleneği âdetidir.  

Düğünden önce kız evinde kadınlar ve kızlar arasında 

yapılan bir törendir. Kınanın, Türk-İslam geleneğinde; hem 

sağlık, hem güzellik, hem de törensel açıdan özel bir yeri 

vardır. Kına, Türk inanç sisteminde adanmış olmanın da 

işaretidir. Bunun içindir ki, “eşine kurban olsun” diye geline 

kına yakılır. Kına yakılırken, hem bereket dileği hem de kına 

yakılan kişiye baht açıklığı sağlamak amacıyla, gelinin sağ 

avucuna bozuk para veya altın da konulur 

Kına gecesinde en çarpıcı uygulama ağıtlarla birlikte 

yakılan kınadır. Bu nedenle; hüzünlü, yanık makamla 

söylenen, “Kına Ağıtları” ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü 

düğünlerimizin tüm ağırlığı ve duygu yoğunluğu bu gecedeki 

kına yakma ve bu sırada gelini ağlatmak için söylenen ağıtlarla 

yaşanmaktadır. 

İşte o gece o ağıtlardan veya türkülerden biri de sadece 

Pirzren’de söylenen “Mutfakta Trupçe” türküsüdür. Bunun 

yanında “Bizim Evde Keçi Kulagi” ve “Alın Kızlar Posteçi” 

türküleri en tanınmışları olarak bilinmektedir. Bu türkü 

genelde daire ile gurup halinde kızlar tarafından söylenir. 
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Tabii ki bu türkülerde bir kız öncüllük yapmaktadır. Türküyü 

Prizren’in ayrı ayrı semtlerinde çeşitli mısra eklentileri de 

yaparak öyle söylerler. Bu türkü binlerce defa okunmasına 

rağmen, bugüne kadar hiç kime tarafından derlenmemiştir. 

Bunu derlemek için kaynak olarak arkadaşımız sanatçı 

İrfan Şekerci’nin hanımı Hürmet Şekerci Hanımdan 

faydalandık. Ondan türkünün okunulan bütün beyitlerini alıp 

ve melodisini bildiğimizden dolayı böyle bir derlemeyi yaptık. 

 

 

 

 

 
Bir Kına Gecesi merasiminde kına takma anı 
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SAFUŞUM 
 

Yöre: Prizren                                       Derleme: Raif Vırmiça                                                                                    

Makam: Uşşak                                    Güfte: Anonim                                                                                

Usul: Sofyan                                       Kaynak; Hürişa Vırmiça                                                                                 

 

 

Kale kaleye karşi 

Kalenin dibi çarşi 

Veli Bratkenin kapsi bre Safuşum 

Kasapahaneye karşi 

 

Uzun uzun hayatlar 

Otormiş yorgan kaplar 

Büyügi yorgan kaplar bre Safuşum 

Küçügi canlar yakar 

 

Çüşede yeşil yastık 

Agır kapıya bastık 

Satentrilyon çityanları bre Safuşum 

Cümüş çiviye astık 

 

Harmanlık doli saman  

Aman efendim aman 

Ellerimiz kınalı bre Safuşum 

Dügünümüz ne zaman 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Zorla evendirmeden kaçan Safiye’nin türküsü 

 
Eski Prizren Türk ailelerinden birinin zamanında 

Safiye (Safuş) adında çok güzel bir kızı varmış. O kadar 

güzelmiş ki çoğu Prizren ailesi onu oğullarına gelin olarak 

alama istemişlerdir. Lakin gönderilen bütün misiçiler 

(görücüler) kızın arzusu olmadığı için boş elleriyle geri 

dönmüşlerdir. Çünkü Safiye evlenmek istemiyormuş o 

kendisinin beğeneceği bir erkeği beklemeye karar vermiş. 

Zamanın ilerlemesiyle Safuşun babası, Velibratke adında 

zengin bir kasabın çoğuna zaruri olarak evlendirmeye karar 

vermiş. Velibratke’nin Kasap dükânı da o zamanlarda Mercan 

Mahallesi’ndeki Lanet Köprüsü yanındaki dere yalısında 

bulunuyormuş. Velibratkenin çocuğu da biraz hayırsız 

(haylaz) olduğundan, Safuş ise bu çocuğu hiç beğenmemiş. 

Bunu anlayan ailesinden birileri kızı alıp Üsküb’e kaçırmışlar 

ve kız Üsküp’te bir akrabasında belli bir zaman kalıyor. 

Akabinde Türkiye’ye gitme olayı var. Lakin belli bir 

zamandan sonra durumun yatışmasıyla, Safuş Terekeci 

ailesinden Reşit adında bir gençle evlenmiş. Reşit ise benim 

dönülüm merhum Erhan Vetim’in, dedesidir Safiye de 

ninesidir.   

Bu vakayı anlayan o zamanki düğün şarkıcıları ve 

şairler hemen olayı metne dökerek bu türkü ortaya çıkarmıştır. 

Beste ve güfte yazarı bilinmez. Eskilerde de hemen hemen her 

merasimde okunan türkülerden biri olup, günümüze kadar 

4dört aslı beyit ile hiç bozulmadan ve ekleme yapılmadan 

günümüze kadar ulaşmıştır.    

1996 yıllarında “Doğru Yol” Derneği sanatçıları 

tarafından Anakara’da çıkarılan “Prizren Türküleri I” 

kasetinde bizler de bu türküyü seslendirmiştik. Dolayısıyla 

türküyü çok sevdiğimizden dolayı bu çalışmamda o günlerin 

anısına ve dönülümün ailesi isteği üzere yeniden derleyerek 

seslendirmeye cesaret bulduk.  
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MAGBULEM 
 
Yöre: Prizren                      Derleme-Düzen; Raif Vırmiça                                                            

Makam: Uşşak                    Kaynak Kişi: Rıdvan Vırmiça                                                          

Usul: Sofyan 

 

Cütürdilar Magbulemi aglayıp yere  

Yokmidır yollari celsın da cenek. 

 

Cütrdilar Magbulemi yaşlık yerlere  

Yokmidır penceresi cüreym dünyayi. 

 

Cittıgım yerlere cidemem gayri  

Anamı babami cüremem gayri. 

 

Ecel celdi dile cana yaklaşti   

Bu ecele çare bulamam gayri. 

  

Nasıl kıydın bahtiyar sen içi cence   

Ah duvara vura vura Serdın da yere. 

 

Ürtün da yüzümi anam seçmesin  

            Akan kanlarımi anam cürmesin. 

 

Magbulenin şalından al kanlar akar  

            Cünde Magbuleyi on doktor bakar. 

 

Magbuleyi çütürdilar kalabalıklen  

           Anasi babasi aglar kara yaglıklen. 

  

Magbuleyi cümdilar karanlık yerde  

Yoktor penceresi cürsün İsa’yi. 
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Magbuleyi cümerken çok yaşlar akti  

Magbulenin mezarında zambaklar açti. 

 

Çivide carım asıli kaldi  

Cüzlerim İsa’ma hep Açık kaldi. 

 

İkimize kıyan pişmanlık duydi   

Üç evin de kapısi kapali kaldi. 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Ölümle biten bir aşk türküsü 

 
Daha önceki yazılarımızda ve derlemelerimizde 

Prizren’de yaşanan aşk ve ayrılıklar üzerine çoğu türkünün 

yazıldığını bildirmiştik. Bu sefer ki derlememizde ölümle son 

bulan bir aşk olayı üzerine yazılan bir türküyü ve hikâyesini de 

sizlere paylaşmak istiyoruz.  

Magbule adında bir Prizrenli ailesinin kızı,  yine 

Bahtiyar adında başka bir Prizrenli ailesinin çocuğu ile uzun 

bir süre gizli buluşmaları ve birbirine âşık oldukları her iki 

ailede malum. Lakin Bahtiyar’ın ailesi kızı beğenmediğinden 

dolayı onu evlerinde gelin olarak görmeye pek niyetleri 

olmadığından, ara sıra iki aşığın arasında bazı olumsuz 

durumlar meydana geliyor. Bahtiyar’ın da kızın da amacı 

evlenmekti. Karşı tarafın ihtirazı üzere bir süre âşıkların 

görüşmesi yasaklanmış. Bu arada kısa bir ayrılık yaşayan 

âşıkların arasına İsa adında başka bir genç giriyor ve 

Magbule’yi tanıyınca ona hemen evlenme teklifinde bulunmuş 

ve ailesi de bu haberi alınca fazla düşünmeden kızı İsa’ya 

vermişler. Müteakiben düğün yapılmış ve evlenmişler.  

Bahtiyar bunu anlayınca şaşkına dönmüş ve çok 

kızmıştı tabancasını alıp İsa’nın evine gider İsa’yı, annesini ve 

Magbuleyi tabancayla vurur. Magbule yaralanır ve İsa’nın 

annesi hemen yerinde can verir. İsa ise sadece yaralanır ve 

doktorların müdahalesiyle hayatta kalır. Lakin bütün 

müdahalelere rağmen kısa bir zaman sonra Magbule de vefat 
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ediyor. Prizren’de bu olay duyulunca hemen türkücü şairlerin 

kulaklarına gelir ve hemen olayla alakalı güfteler yazıya 

dökülür ve belirdikleri usul ve makamla diğer Prizren türküleri 

gibi çeşitli merasimlerde söylenmeye başlanmıştır, öyle ki bu 

türkü bugüne kadar ulaşmıştır. Türkünün güfte yazarı ve 

bestesi bilinmez. Türkü daha önce de günümüz sanatçıları 

tarafından 6 kıta olarak seslendirilmiştir. Lakin beyitlerdeki 

sıralamada karışıklıklar olduğundan beyitler birbirini 

tutmuyordu. 

 Elimizde türkünün 12 beyitli bir metni var. Bizim için 

araştırma anlamını taşıyan bu derlememizde türküye bir 

bütünlük kazandırmak maksadıyla bütün beyitleri bir araya 

getirerek sıralamasında düzenleme yaptık.  Bu türkü tabakçılar 

esnafı tarafından da söylendiğine dair babamın defterlerinde 

türkünün bulduğum bütün beyitlerinden anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla türküyü söylendiği makamla ve usulünü 

belirlemekle çaldığımız birkaç çalgı ile kayda alıp 

seslendirmeye karar verdik. Türkü’de genelde Magbule’nin 

ölümü ana konuyu oluşturmakla birlikte İsa’ya olan aşkı da 

dile getirilmektir. 
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CEVİZ İDIM AYIRDİLAR DALIMDAN 
 

Yöre: Prizren                          Derleyen-Düzen: Raif Vırmiça                                                         

Makam: Uşşak                        Güfte: Anonim                                                         

Usul: Sofyan                           Kaynak: Muhammedhayret Şatır 

 

 

Ceviz idım ayırdilar dalımdan  

Cahil idım ayırdilar yarımdan  

Ben korkarım ayrılıktan ülümden  

Süle doktor, süle ülecek miyım 

Ülmezden yarımi cürecek miyım? 

 

Eczanenın şişeleri parlıyor doktor 

Celmiş yaralari baglıyor 

Güzel anam başucumda aglıyor  

Sülle doktor, süle ülecek miyım 

Ülmezden yarımi cürecek miyım? 

 

Yeşıllenmiş telegrafın meşesi  

Celsın anam soyson kanli cümlegi 

Zannetmesın ben cirmişım cüvegi  

Süle doktor, süle ülecek miyım 

Ülmezden yarımı cürecek miyım? 

 

Mezarımı yol başında kassınlar 

Etrafında lale sünbül eksınlar 

Celen ceçen bi cenç ülmiş desınlar 

Süle doktor, süle ülecek miyım 

Ülmezden yarımi cürecek miyım? 
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TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Ağır hasta olan bir gencin ölmeden önce yazdığı 

metin üzerine yapılan bir türkü 

 
Türkünün ne güfte yazarı ne de bestecisi bilinmez. 

Lakin Prizren’de söylenilen eski türküler arasında ilgi çeken 

ve zamanında eski sanatçılar tarafından çok okunan 

türkülerden biri olduğu malumdur. Biz de bir sanatçı olarak bu 

türkünün makamını ve iki mısradan olduğunu bilen kişilerden 

biriyiz. Lakin bugün 86 yaşında olan Hacı Muhammedhayret 

Şatır Efendi bizlere okuduğunda türkünün daha iki mısrasını 

da söyledi ve bizde bunu kayda alıp ve bir bütün olarak 

türküyü derlemeye karar verdik. Kendileri çok sayıda türkü ve 

ilahi bilen ender esnaf ustalardan biridir. Zamanında 

kitaplarımızda yazdığımız konular üzerine kendilerinden çok 

yararlandık. Bu sefer de türkü derlemelerinde bizlere yardımcı 

oldu.  

Zamanında arkadaşlarıyla toplanıp Prizren’in çeşitli 

mesire yerlerinde özellikle de mahallesine yakın olan Şehir 

Parkı, Nak Sali, Poslişta gibi mesire yerlerinde türküler 

söylediklerini bildiren Muhammet Efendi çoğunu da bugün 

unuttuğunu bildirmektedir. Muhammet Efendi 86 yaşında 

olmasına rağmen örneğin: Mehmet Akif Ersoy’un ve TC’nin 

istiklal marşını bütün olarak bildiğini ve bize de söylediğini 

burada bildirmekte hacet gördüm.  

Şimdi türküye dönelim Muhammet amcanın 

anlattığına göre ilaçların ve doktorların bol olmadığı dönemde 

çoğu kişilerin çeşitli ağır ve kötü hastalıklara yenik düştüğü ve 

vefat ettikleri sıkçaydı. Bu ölüm vakalarında gençler de 

dahildi. Özellikle de Balkan harpleri ve I. Dünya Muharebesi 

esnasında kötü haslıklardan ölüm olaylarının sıklaştığını 

bildiren Hacı Muhammet Efendi, türkünün ağır ve yapışkan 

bir hastalığa tutulan bir gencin durumunu anlatmaktadır. 

Gencin evli olduğu, fakat tehlikeli ve yapışkan bir 

hastalıktan dolayı yarından ayrı kaldığını ve bu durumda 

doktorlardan ölmemek durumu var mıdır diye beyitler yazdığı 

anlaşılmakta. Lakin kısa zamanda tedavi ve ilaç yetersizliği 
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nedeniyle vefat eden bu genç müellifin beyitleri türküleştirip 

günümüze kadar ola gelmiştir. Bu konuda sadece bu türkü 

değil, çok daha diğer türküler de böyle konular işlenmekte. 

Yani genç yaşta kötü hastalıklara katılan gençlere ait bu 

türküler acı dolusu metinlerle dile getirilmektedir. 

Bu türkü genelde serbest usulle okunmuştur, lakin biz 

bu türküyü Sofyan usulüne sokarak, okumaya gayret gösterdik 

ve başardığımıza inanmaktayız. Böyle türküler sadece 

Prizren’de değil, çeşitli beyitlerle diğer Balkan ülkelerinde de 

yaşayan Türk toplumlarında da okunduğu malumdur. Lakın 

türküye yöreler tarafından yeni eklentiler yapılarak türkü 

o yöre türküsü olarak benimsenmiştir. Bun agöre bizde 

bu Türküyü Prizren Türküsü olarak kabul etmekteyiz. 

 

 

 
Çiçeklerle süslenmiş bir mezar 
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AKŞAM OLDİ CÜN KAVUŞTİ 
 

Yöre: Prizren                              Düzenleyen: Raif Vırmiça                                                                           

Makam: Uşşak                           Kaynak: Hacı Rıdvan Vırmiça                                                                         

Usul: Sofyan      
 

Akşam oldi cün kavuşti sevdıgım nerde 

Dayanılmaz sabrolunmaz düştüm bu derde 

Beni ateşlere da saldi perişan etti de  

Agla cünül agla da durma bitanem nerde. 
   
Bülbül cibi dalından uçti nereye kondi  

O vefasız cüzel kız celdi çaldi canımi citti  

Oni sevdım da alamadım yazıklar oldi  

Agla cünül agla da durma bitanem nerde. 
 

Dünya bana dar celdi sülemesi zor oldi 

Cünül niçın uyursun kovk aklıma yar celdi 

Oni sevdım seveli cüzyaşım hiç durmadi 

Agla cünül agla da durma bitanem nerde. 
 

Alışmadım ben yalana inanmıştım hep ona 

Yanarım ben boşuna niyetiymiş aldatma 

O vefasız kızi kaybettım hala canım yanmakta 

Agla cünül agla da durma bitanem nerde. 

 

TÜRKÜNÜN HİKÂYESİ 

Prizren tabakçılar türküsü 

“Prizren’de Zanaatçılık ve Yok Olan Zanaatlar” 

kitabımda gençlik çağında uzun yıllar tabak olarak çalışan 

merhum babam Hacı Rıdvan Vırmiça’dan, hayatta olduğu 

dönemde Prizren tabakhanesiyle, tabakçılıkla, tabakların 

faaliyetleriyle alakalı önemli malumatları kaleme almıştım ve 

bundan 16 yıl önce ilkin “Eski Tabakhane” adı altında 

yayınladığım bir araştırma makalemle, 2015 yılında 

yayınladığım bu kitabımda teferruatlı olarak bu zanaatla 
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alakalı bütün malumatları hünerleri zikrettim. 1512 yılından 

1970’li yıllara kadar Prizren’de en etkin zanaatlardan biri 

mutlaka ki tabakçılık zanaatıydı. Meşhur Prizren 

tabakhanesinin yıkılmasıyla ve teknolojinin gelişmesiyle bu 

zanaat Prizren’de yavaş yavaş sönmeye başlamıştır. 

Tabakçılık zanaatının en önemli özelliklerden biri de 

bu zanaatı bütün özellikleriyle, hünerleriyle yaşatmak 

maksadıyla küçük yaştan çırak – kalfa - usta yoluyla iyi tabak 

ustaları yetiştirmekti. Amaç yeni yetişen ustalara yeni iş 

yerleri açmakla da bu zanaatı daha da geliştirmekti. Prizren 

tabakhanesinin ve Tabak “Ahi Teşkilatları”nın bu yetiştirme 

konusunda büyük yardımları ve katkıları olmuştur. Prizren’de 

Tabakçılık zanaatı bir bey zanaatı olarak malumdur. 

 Tabak ustaları erkek evlatlarını tabakçı olarak 

yetiştirmek için kendi tabakhanelerinde değil, başka ustaların 

ellerine ve tabakhanelerine gönderirlerdi ve bu çocuklarda o 

ustalarda diğer çocuklarla aynı muamele de bulunmaktaydılar. 

Bu ustalaşma sürecinde disiplin çok önemliydi. Erkek evladı 

olmayan ustalar ise kendilerinde yetişen yeni tabak 

ustalarından en çok beğendiğini ailesine bağlamak için ve bu 

zanaatı ailesinde devam ettirmek için kendi kızlarını da bu 

yeni ustalarla evlendirmekle bu zanaatta yıllar yılı süren bir 

gelenekti. Aynıca bu gelişme sürecinde tabakhanede iş 

olmadığı dönemde ustalar çoğu zaman kalfalarını evlerinde ki 

çeşitli ev işleriyle de meşgul etmekteydiler. 

Zaten bu türkünün de hikâyesi buradan 

kaynaklanmaktadır. Erkek evladı olmayan bir tabak ustasında 

çalışan bir çırak, kalfa mertebesine ulaştığında ara sıra 

ustasının evinde de ev işlerini de yapmaktaydı. Bu gelenekten 

haberdar olan kalfa, ustanın kızını çok beğeniyormuş ve o 

kızla evlenme hayalini kurarmış. Öyle ki belli bir zaman 

geçince kızla evde gizli görüşmeleri olurmuş ve o kıza âşık 

olduğunu bildirmiş. Kız da konuşmalarında ona âşık 

muamelesi yaparak onu oyalıyormuş, meğer kızın gözü başka 

bir yeni usta üzerindeymiş. Yani gönlünü başka bir yeni ustaya 

kaptırmış. Âşık olan kalfa, usta mertebesine ulaştığında ve 
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ustasından evlenmek teklifini beklerken, ustanın kızı bir gece 

evden kaçıp sevdiği genç ustaya gidiyor (Prizrence - 

kavranıyor). Bunu duyan genç usta çok kahrolmuş ve bu yalan 

aşk durumunu bütün tabakhaneye yaymış. Olayın geleneğe 

haykırı olduğu için bu olay bütün tabak hanede tartışma 

konusu olmuş. Rahmetli babamın anlattığı bu hikâye 

bağlamında, Ramazan ayında tabakların teravih namazından 

sonra sahura kadar tabakhanede (babamda dâhil) zevk ve meşk 

yaparak çeşitli Prizren ilahilerini ve eski Prizren türkülerini 

okunduklarını da bildirmiştir. Bu türküler ve ilahiler genelde 

tabakların kullandıkları çalgılardan “Karadüzen” veya 

tabaklarda “Cavur Sandıgi” olarak bilinen çalgı ve primlerle 

okunduğunu da söylemişti. Benim babam bu çalgıları ve 

keman da çalardı. Bizim evde bu çalgılar ta o dönemden vardı. 

Daha sonra bende babamdan öğrendiğim bu çalgıları çalmaya 

başlamıştım. Bu olay babamın döneminde vuku bulmuştur. Bu 

türküleri okuyanların arasında âşık şairlerin de olduğunu 

babam bildirmişti. Dolayısıyla âşık olan yazarlardan biri bu 

olayı kaleme alıp aldatılmış olan yeni ustanın uğruna bu türkü 

metnini hazırlamış ve okuduğu bu makamla türkü bütün 

tabakhaneye yayılmış. Öyle ki bu türkü o olaydan sonra 

tabakhane şenliklerinde hep okunmaya devam etmiş. 

Rahmetli babam da evimizde zevk yaptığımızda ara 

sıra bu türküyü söylerdi. Zaman ilerledikçe bizim de 

aklımızdan çoğu türkü gibi bu türkü de uçup gitmiş. Youtube 

de İngiliz -Türk karışımı bir gurup tarafından iki kıtalı okunan 

bu türküyü dinlediğimde çok heyecanlandım ve türkünün 

melodisi aklıma geldi, lakin mısralara baktığımda bir 

karışıklık olduğunu fark ettim (mısra tutmazlığı). Bana eski 

günleri hatırlatan bu eksik türküyü tamamlamak için babamın 

eski defterlerine - yazılarına baktım ve bu türkünün metnini 

buldum. Melodisini bildiğimden metinde yaptığım bir 

düzenlemeden sonra türküyü okuyup kayda aldım ve 

yayınlamaya karar verdim. Daha sonra iki kıta olarak bu 

türkünün değerlendirmesini Agim Fişar yapmıştır dediler. 

Onun da metnini bizim dört kıtalı metinle karşılaştırdığımda 

aradaki farkı gördüm. Bu vesileyle biz türküye hem metin 



 238 

açısından hem hikâye açısından hem de bir tabak türküsü 

olduğundan dolayı bir bütünlük sağlamak maksadıyla, bu 

düzenlemeyi uygun görüp yayınlamaya karar verdik. Bu 

vesileyle babamı da anmış oldum. Allah ondan razı olsun - 

mekânını cennet eylesin.  

Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Biz bu ve diğer 

türkülerimizi solisitk açısından yayınlamıyoruz. Kalıcı olması 

için onu bütün özellikleriyle yayınlamaya çalışıyoruz. Bizim 

amacımızda bulduğumuz türküyü bütün gerçekleriyle ve 

aslısıyla ortaya çıkartmaktır.  
  

  

  

  
BBaabbaammıınn  hhaattıırraassıınnaa  yyaappttıırrddıığğıımm  yyeennii  kkaarraaddüüzzeenn  ççaallggıınnıınn  ttaannııttıımmıınnıı  

yyaappttıımm  oo  ttooppllaannttııddaa  bbuu  ttüürrkküüyyüü  ddee  hheemm  ookkuudduumm  hheemm  ddee  ççaallddıımm..  
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           Raif Vırmiça- Prizren Türk Halk Türküleri ve Hikâyeleri 

 

 

 
 

YAZAR HAKKINDA BİLGİLER 
 

Raif VIRMİÇA: 27 

Kasım 1950 yılında 

Kosova’nın Prizren şehrinde 

doğdu. Bir Türk ailesinden 

gelen Vırmiça, babası baytar 

yardımcısı Hacı Rıdvan’ın 

ikinci oğludur. Annesi Sultan 

harem bekçisi Hacı Şerif’in 

kızı Şaniye Hanımdır 

1969/70 tedrisat 

yılında Priştine Üniversitesi, 

Hukuk Fakültesi’ne birlikte yapmış oldukları kayıt döneminde 

tanışmış ve 1974 yılında aynı fakülteden mezun oldukları eşi 

Habziye Şalçin ile evli.  Deniz ve Yeşim adında iki erkek 

çocuk ve Raif Kerem, Fatih Ensar ve Ufuk adında üç torun 

sahibidir. 

Vırmiça 1964/65 tedrisat yılında “Mustafa Baki” 

okulunda ilk ve 1968/69 eğitim yılında Prizren’de liseyi 

bitirdi. 1969/70 yılında Priştine Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ne kaydını yaptı ve çok başarılı bir öğrenci olarak bu 

fakülteden 1974 yılında mezun oldu. Çok başarılı öğrenci 

olmasına rağmen, ailesinin zayıf maddi durumu nedeniyle, 

daha yüksek bir eğitime devam edemedi ve hukukçu olarak 

çalışmaya mecbur kaldı.  

İş hayatına 1974 yılında PİK Progres” Tarım 

Kombinası’nda Hukuk Hizmetler Şefi olarak başlayan 

Vırmiça, günümüze kadar: Hukukçu, gazeteci araştırmacı 

yazar, şair, besteci, TV Yapımcısı, Sanatçı, müzisyen, 

siyasetçi, eğitimci, dergici vb olarak çok önemli görevlerde 
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bulundu. Emekli olduğunda 2014 yılında Prizren Melami 

Tekkesinin post nişin görevine seçilmiştir. 

Kosova’da bir ilk olarak Vırmiça, Kosova’da özellikle 

de Prizren tekkelerinde 100-150 yıl öncesinden unutulan ve 

günümüze kadar ulaşan ilahileri yanında Prizren Divan 

şairlerimizin divanlarından günümüze kadar hiç bilinmeyen 

ilahileri de bir araya getirerek 60 beste ve yaklaşık 200 ilahiyi 

usul, makam ve diğer özellikleriyle birlikte derleyip 

düzenlemiştir ve çaldığı birkaç çalgı eşliğinde seslendirip 

kayda almıştır.  

Vırmiça aynı dönem içinde Prizren’de unutulmuşlukta 

olan daha 40 Prizren Türk Halk Türküsünü de bir araya 

getirip, onların beste, derleme ve düzenlemelerini 

hikâyeleriyle birlikte yapıp, seslendirmiştir ve kayda almıştır. 

Bu bağlamda “Prizren Türk Halk Türküleri ve Hikâyeleri” adı 

altında bir eser yayınlamıştır.  

Vırmiça’nın günümüze kadar layık görüldüğü çoğu 

ödülleri vardır. Bu ödüllerin mutevasında burada sadece bir 

sanatçı olarak layık görülen ödüllerini bildirmekte hacet 

gördük. 

 

    - 2010 Yılında, Kosova’da Yılın Sanatçısı Ödülü, 

    - 2012 Yılında Balkanlar Kültür Hizmet Ödülü, 

    - 2013 Yılında Balkan Türk Müziği Hizmet Ödülü, 

    - 2015 Yılında Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü - Ankara 

 

Vırmiça’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların 

başında 10.000 sayfalık hamcında yayınlamış olduğu 25 

kitabıdır. Bu kitapların muhtevasında 3.000 sayfa hamcında 

Başkanı olduğu Kosova Türk Araştırmacılar Derneği 

yayınlarınca, TİKA’nın maddi katkılarıyla, 2012 yılında Üç 

Cilt olmak üzere yanınlanan:  “Kosova’da Osmanlı Mimari 

Eserleri” kitaplarıdır. Bu ve diğer çalışmaları nedeniyle 

Vırmiça bir araştırmacı yazar olarak günümüze kadar 

Kosova’yı temsilen Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinde 

düzenlenen 50 civarında Uluslararası Sempozyum, Bigi 

Şöleni, Kongre ve Panelere katılan yazarlarımızdan biridir. 
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Biblioteka Kombëtare  e Kosovës “Pjetër Bogdani” 
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