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Zaman her eyi de i tiriyor! Gelenek ve göreneklerimiz; toplumuzda çok 
eskilerden kalm , sayg n tutulup ku aktan ku a a iletilen, yapt r m gücü olan 
kültürel kal nt lar, al kanl klar, bilgi, töre ve davran lar m zd r. Zamanla bu 
topraklarda do up büyüyen geleneklerimizi sürdüren insanlar n bu topraklardan göç 
etmesi, teknolojinin insani hayat nda de i im yaratmas  ile geleneklerimizde, 
unutkanl n getirdi i so ukluk hissedilmektedir. 

Bu geleneklerin, inançlar n kaydedilmesi bizim özümüzü, köklerimizi 
unutmamam z  sa layacak en önemli etken olacakt r. 20 küsur hatta 30 y la yakla an 
bu ara t rma çal mam Kosova’da belki de Balkanlar’da tek olabilir. Zamanla 
toplad m bu zengin bilgi ve malzemeyi birle tirip yeni nesillere, ku aklara miras 
kalmas  için haz rlad m. 

Prizren’deki gelenek ve görenek zenginliklerini yeni nesiller okuyup ö rensin diye; 
kar l nda hiçbir kazanç sa lamadan bu kitab m n bas l p halk ma da t lmas n  
sab rs zl kla bekliyorum. 
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Sokak kaps  sabahtan aç l r
R zklar bu saatte da t l r

Prizren’de bu i ler ço unlukla hep
Gelin ve k z taraf ndan yap l r
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Ak am olunca kitle kap lar
Sokma evin içine eytanlar

Buna en fazla dikkat etmekteydi 
Korkak olan evlerin kad nlar
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kindi ile ak am n aras
Güzel gündüzündür sona varmas

Ac n r bu saatlerde yatan n
Haram olmas n tatl  uyumas
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Bugün sa  avuç içi ka n yor
Bakal m bir yerden para geliyor

Sol avuç içinin ka nmas yla
Cebimdeki paralar m gidiyor

Yeni gelin kaynanas na uydu
Sabunu elin üzerine koydu
nsanlar aras  kavga ç kmas n

Bu inanc  herkes çok çabuk duysun
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Kimse d ar  s cak su atmas n
Cinler çocuk, kad nlar  çarpmas n

Bu i leri en fazla ö retelim
Lohusa kad nlar m z yapmas n
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Geçme kesilen t rnak üzerinden
Gelmesin u ursuzluklar pe inden

Öteberiye at lmadan önce
Sal ver duvar n deli inden
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Herkes duysun gece t rnak kesilmez
Kesilirse hiçbir u ur getirmez
Bunu ya l lardan ö rendik ama
Böyle inanc  çok ki iler bilmez

Yemekte ka n elden dü mesi
Yak nda olur konu un gelmesi
Haz rl klara ba lamak için de
Bulunur çarçabuk bunun çaresi
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Göz oynamas yla insan huylan r
Gereken önlemleri hemen al r
Bunlar  yapamad  zamanda
çinde büyük huzursuzluk kal r
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Aman kap  e i inde oturma
 El alemin dilinde konu olma 
Sonra bir iftiraya kap l rs n

Aleyhine ne derler sak n sorma
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Gece sl k çalmak iyi de ildir
Bu huydan kaç nmak daha iyidir
Bununla eytan ça r lm  olur
Oysa melunun bir tek dile idir
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ki bayram aras  dü ün olmaz
Oca a mutlu iyilikler konmaz
 Bunu iyice fark eden kimseler 
Kolay kolay bu i lerini yapmaz



Ahmet S. ciler

U ursuzluktur ayna k r lmas
Aç l r kar  kocan n aras

Bundan en fazla yararlanmaktad r
Baz  gelinin kötü kaynanas
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Kimse makas  aç p kapamas n
Ana baba aras  aç lmas n

Bunu çocuklara hep ö retelim
Sonunda hiçbir taraf dar lmas n



Ahmet S. ciler

Kesilen saçlar ate e at lmaz
At l rsa insana hiç yaramaz

U ursuzluktan kaç nmak isteyen
Böyle ya ayan inanmadan caymaz
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Evin küçü ü Tuba emekledi
Az sonra evimize konuk geldi 

Misafire börek yapmak isteyen
Çocu un annesi un elekledi

Sigaran n bir taraf  çok yand
Akl m türlü dü üncelere dald
Yak nda yolculuk var umuduyla
Gözlerim duvar takviminde kald

Bardaktaki yüzen çay parçalar
Hat rlat r gelecek konuklar
Biri uzun biri k sa olunca

Belli olur gelenlerin boylar



Ahmet S. ciler

Durursan mezar n ayakucunda
Görürmü  seni ölü kar s nda

 Buna ezelden denir halk inanc
Pek mi gerçektir incele akl nda
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Sal  Cumartesi t rnak kesilmez
Böyle inanc  çok ki iler bilmez
Küçükler büyükleri dinlemeli

Çünkü gençlik bir daha ele girmez
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Gökku a  gülerdi çocuklara
Bizleri ça r rd  uzaklara

Güzel renklerine bakar kal rken
Bütün dertler kal rd  analara
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Aç ka zla esnemek yaramaz 
Böyle yapar kim a z n  kapamaz

çine de eytan n girmesini
Önlemeyen hiç selamet bulmaz
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Lohusa kad n k rk gün evden ç kmaz
Hatta evin dam n  bile a maz

Cin çarpmas na u ramamak için
Ald rmazl k lâflara kulak asmaz
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Gece yar s  d ar ya ç k lmaz
Ç k l rsa insana pek yaramaz

Cinlerin çarpmas ndan korkmayanlar
Böyle inanca pek fazla ald rma

Ayna tarak ferece sokak olma 
Geceleri ayna önünde durma

Cinlerden eytanlardan çarpt r l rs n
El alemin a z nda konu olma
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Uzun t rnak tutmaktan çekinelim
Bunlar  çocuklara ö retelim

ster hastal ktan ister eytandan
Her zaman kurtulmay  dileyelim
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Çocuklar m za ö üt verelim
    Yemekleri sol elle yedirmeyelim 

Burada eytan insan  aldat r
Do ru yolda yürümeyi bilelim

:” Ben cinleri ve insanlar  ancak bana ibadet 
etsinler diye

: ”Ben ondan daha hay rl y m, çünkü beni ate ten yaratt n, onu ise çamurdan 
yaratt n
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eytan n yarat l  ate ten
  Bunu biliriz hepimiz ezelden 

Adem babam z n yarat l
          Çamurdand r ku ku yoktur kimseden

                                   O lumuz askerlik ça na vard
Tüm dost akrabay  eve toplad
Sokak kap dan ç k nca ard na
U urlayanlar n ço u a lad
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Ayakta su içmek iyi de ildir
nsana kötülük veren delildir
Bunu küçüklere a lamakta

Ak ll  velilerin görevidir
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Cuma gecesi hiçbir i  i lenmez
leyene faydal  u ur gelmez

Bu gecenin k ymetini bilenin
     Elinden Kuran-  Kerim hiç dü mez
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Sol kula n ç nlad kça dü mandan
Sa  kula n ç nlad kça dostundan

An ld n  bilesin karde im
A k söyler i itiver yak ndan

Hamile kad n n karn  sivridir
Erkek o lan do urmas  bellidir
Di erinin karn  bas k olunca
K z çocuk do acak i aretidir
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Ayakkab  ayaktan ç kar ld
Biri öbürünün üstünde kald
Daha sonra ayakkab  sahibi
Yolculuk dü üncelerine dald

Karga ben sana vereyim kemik di i
Sense bana getir alt ndan di i

Berber amca gömesin yapt m
Daha çabuk kolayla t r bu i i
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Fürkân n ilk saç n  kesiverdim
Ona hayali baba oluverdim 
Velisine saç n gerekli yerde
Saklan lmas n  söyleyiverdim
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Yata a sa  taraf mla girerim
Uyumadan besmeleyi söylerim
Hay r getiren yere gitmek için

Sa  aya m  ileri iterim
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Kom unun k z  tavay  yalad
Dü ününde ya mur ya d  a lad
Zaman n artlar  de i mesiyle
Evlerde ate lik, tava kalmad
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nsanda romatizma var olunca
Havadaki bulutlar karar nca
Ans z n ya mur f rt nas  eser
Gözlere derin uykular konunca
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Geceleyin dü er meteorta
Bundan a r r çok ki inin ba
Derler ki odur insan n y ld z

nsanlarda durmaz göz ya



Ahmet S. ciler

Burunda ka nt  beliriverdi
Dü ünceler kötüye gidiverdi

Bu inançtan kurtulabilmek için
Herkes onu akl ndan sal verirdi
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Gelin yüzü ü parma na takt
Etraf na büyük keyifle bakt

Gönül penceresi aç ld ndan
Kendine göre güzel beyit yakt
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Mezarl ktan sonra evine döner
Sonras  istedi i yere gider

Bunu bilerek yapan her Müslüman
çindeki tüm ku kular  söner
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Prizren’de Eski Halk nançlar

Allah’ m. Bütün insanlar n, cinlerin, eytanlar n ve zararl  eylerin ve kem gözlerin
errinden ifa veren kelimelerine s n r m
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Mavi boncu a denir nazar ta
Çocuklarda pek görülmez gözya
U ursuzlu u önlemek isteyen
Tedbirli olmak için yarar ba
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(Hak Dini Kur’an Dili, C. 1, s 369, Bakara, 2/102. 
Ayet-i Kerime’nin Tefsiri.)
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Baz  eyleri u ursuzlu a yoran ve 
ba ka birine bu tür yorumlar yapt ran, fala bakan veya bakt ran, sihir yapan veya 
yapt ran bizden de ildir. Kim bir falc ya gider de onun söyledi ini do rularsa o kimse 
Muhammed’e (S.A.V) indirileni inkâr etmi  olur.” (Et-Terkip vet 'terhib, C.4, s. 33) 
buyurmu tur.
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Kar  koca aras  aç lmas n
Kaynana ile gelin dar lmas n

Söyleyin kom ular nazl  o lana
Yaz lan muskadan fazla korkmas n
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Kurnaz falc  kad n fincan  ald
Kahve telvesine derince dald

 Buna pek inanan Fatime teyze 
Bir ey anlamay nca a a kald
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(21 Mart - 20 Nisan)

 
(21 Nisan - 21 May s)

 
(22 May s - 21 Haziran)

 
(22 Haziran - 23 

Temmuz)

 
(24 Temmuz - 23 

A ustos)
 

(24 A ustos - 23 Eylül)
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(24 Eylül - 23 Ekim)

 
(24 Ekim - 22 Kas m)

 
(23 Kas m - 22 Aral k)

 
(23 Aral k - 20 Ocak)

 
(21 Ocak - 19 ubat)

21 Mart- 20 Nisan

21 Nisan- 2 May s

22 May s-21 Haziran 
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22 Haziran – 22 Temmuz

23 Temmuz- 23 A ustos

24 A ustos – 22 Eylül



Ahmet S. ciler

23 Eylül – 23 Ekim 

24 Ekim – 22 Kas m

23 Kas m – 21 Aral k 
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22 Aral k -20 Ocak 

21 Ocak- 18 ubat

19 ubat – 20 Mart 



Ahmet S. ciler

Kur un dökmenin hiç faydas  yoktur
Buna inanmayan n gönlü toktur

Ocakl  kad nlar veya erkekler
Say s  günümüzde fazla yoktur
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:” Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret size ahireti hat rlat r”
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Bir y ldan önce mezar onar lmaz
Üstünde hiçbir de i me yap lmaz
Bunu bilmeyen habersiz ki iler
Zaman süresine asla ald rmaz

Seviniriz beyaz kuzuyu görmek
çimizden gelir iyice sevmek
Kara yünlüsü göze ili ince

Yarat k oldu u gerekir bilmek
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Gelinin alayl  olur gelmesi
Eve al r kaynana gürümcesi
Birbirine kavu an sevgililer

Ac r çabuk geçen gerdek gecesi
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Adak adar z dilekler dileriz
ste imize kavu mak isteriz

nançlar u runa daha fazlas
Türbelerimiz ziyaret ederiz
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Kocalar na sayg l  kad nlar
Kendilerine mutlu ya am sa lar
Böyle uyumdan faydalan r bile
Rahat yuvada yeti en çocuklar
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Yere dü tü ümüz zaman a lar z
Y rt lan elbisemize yanar z
Velilerimizin hitap etti i

Para bulmaya büyük can atar z

“Biz her ümmet için, Allah’ n 
kendilerine r z k olarak verdi i 
hayvanlar n üzerine Allah’ n ad n  
ans nlar diye kurban kesmeyi gerekli 
k ld k. lâh n z tek bir ilâht r. Art k O’na 
teslim olun. Ey Muhammed, itaatkâr, 
alçak gönüllü insanlar  müjdele.”

“(Ey Muhammed!), o 
halde Rabbin için namaz k l. Kurban kes.” “De ki: üphesiz Rabbim beni do ru yola 
iletti. Dosdo ru dine, puta tapanlardan olmayan brahim’in tevhit dinine iletti. De ki: 

üphesiz benim namaz m, kurban m, hayat m ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah 
içindir. Onun orta  yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanlar n ilkiyim. ”
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ükran kurban
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Yeni evin temeline kurban kestik 
Ustalarla birlikte yemek yedik 

Evin giri  kap s  üzerine
Beygir nal n  erefle diktik

neci Hasan
nemi bulan

 Vele tepe yatan 
nemi bulursan

Ruhuna, can na bir fatiha okurum
 Vallahi okurum 
 Billahi okurum  
 Sana bir fatiha okurum 

Ara eytan

Bul eytan
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Ne senindir 

Ne benimdir 

Bir f krara kad n nd r.

O lumuz Saffet kö eye do ruldu
E ilip kalk nca küpeyi buldu
Buna çocu un annesi sevindi
Sevincinden fatihay  okudu
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’
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Ömer Baba’y  ziyaret edenler
    Hatta Cerman Kuyusuna gidenler 

steklerinin gerçekle mesinde
Mutlu olur bu yerleri görenler
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O lumuz do unca fazla sevindik
Üzeyir Peygamberin ismin verdik
Dünyan n bütün çocuklar  gibi
Mutlu olmas n  candan diledik
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Severdik Kas m Bey deresini
Etraftaki Daltulum tepesini 

Hisar bo az ndan esen rüzgârlar
Ok ard  sofalar n perdesin
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Ölenin ard ndan klar yanar
Ço u ruhun dola t n  sanar
Çok geceler ampuller etraf nda
Çe itli kelebekler tavaf yapar

: “Terbiye ailede ba lar, okulda geli ir, hayatta devam 
ederse, o millet yüksektir”
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Kom u çocu u alt n  slatt
 Annesi süpürge ucunu yakt
Yapt n n faydal  olu unu
Soranlara çekinmeden anlatt
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Analar çocuklar na k z bakar
K zlar ba lar na çiçekler takar
pin ucunu kolay koyuvermekte
K z n taraf  dünüre naz atar



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Beni dinlemezsen hemen Boboçka’y  ça r r m

Ben Boboçkay m, geldim. Orda m d r o Nadir, atar m torbama, götürürüm 
yuvama”.

Yaramazl klar yap nca çocuklar
Derde dü er merhametli analar

Boboçka yard ma ça r l nca
Unuturlarda kal r bütün huylar
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Ku  konunca kom u k z n ba na
Sevinçten sürmeyi çekti ka na
K smetinin aç lmas  u runa

Gezdi bakmad  kimsenin ya na
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“ daha yava  konu , yoksa çitin gözü, 
duvar n kula  var” 

Çitin gözü duvar n kula  var
nsan konu makta kurnazl k yapar
Bundan faydal  ç kmak istenince
Gizli yap l r böyle konu malar

Aya  u urlu olan kimseler
steriz bize her zaman gelsinler
nsan n çok arzulad klar n

   Hep beraberlerinde getirsinler 
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Arkada m lhami ava gider
Çok tarla, çay rlar  gezer

U ursuz say lan avlanmadan
Ço u kez evine bo  elle döner
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Ana babalara hürmet ederiz
Onlara uzun ömürler dileriz
Hay rl  evlât yeti tirenleri

Ömür boyunca sayg yla izleriz
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Bulutlar karar nca im ek çakar
nsanlar  tedirginlik sarar

Ovada mahsulu kalm  çiftçiler
Tanr ya yalvarmakla çare arar
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“Ay m ay m Allah’ m, amentü billâh,
Eski gittin, yeni geldin, 

Bana pe ke  ne getirdin,
Allah’ n izniyle bol nafaka getirdin”

“Aya bakt m yay gibi si ilim, arpac m erisin ya  gibi”.
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Gökteki yeni aya ayça denir
Onu görenler yürekten sevinir

ncecik belli hilâl ka l  olan
K z  o luna anneler be enir
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Demirci demiri örste dövüyor
Hem dövüyor hem de ark  söylüyor

Tav nda ekil alm  demirine
Kat la mas  için su veriyor
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Çiçekleri öylesine severiz
Sevgide koklanmas n  dileriz

Yasl  olan evlerin bahçesinden
Onlar  koparmamakta direniriz
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Yeni do an çocu a seviniriz
Ard na güzelce bir ad seçeriz
Ömür boyu mutlu olmas  için
Yüce Tanr ’ ya yürekten dileriz



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Mutfakta hamur 

Tarlada çamur

Allah versin ya s n ya mur 

Demir Dodole 

Ya  olsun, bal olsun

Demir Dodole 

ki somun bir askere

Demir Dodole 
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Dola rd  Dodole sokaklarda
lgi uyand r rd  k rc larda

Ya murun ya mas  için dualar
Toplu okunurdu halk aras nda
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Yeni do an çocu a seviniriz
Ömürlü ya amas n  dileriz
Bunun ispatlay c s  olan n
Kat  cisme dokunmakt r bilir
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Yeni do an Elif k z halas nda
Ra bet gördü bütün ev aras nda
Bundan sonra anas yla birlikte
Soluk alacak büyük day s nda

ne in kar s nda dimdik durdum
Aln na bir yumurta ile vurdum

Bedeli ne kadar oldu u diye
Getirene kaç para ald  sordum
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Mushaf’ n ortas ndan su içilir
Ahiret karde i tayin edilir

Ne mutlu güzel huylu olanlara
Böyle i leri sevindiricidir



Prizren’de Eski Halk nançlar

Ölümler ard  ard na ko mas n
Ayn  evde üçüncüsü olmas n

Kurban olarak tavuk kesilince 
Dama art k kötü ruhlar konmas n
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Cahil büyücüler büyü yap nca
Erke in iktidarl  kaç nca

Damatta bütün üpheler kaçm t
Kendisine doktor i ne yap nca



Prizren’de Eski Halk nançlar

“S k s k gelen so an m
Seyrek gelen do an m”

S k s k giden dostuna
Bekler arka üstüne

Seyrek giden dostuna 
Bekler ayaküstüne
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S k s k gidersen birinin evine
Zarar gelir kendi ahsiyetine
Seyrek u rarsan daha iyi olur
Engel olmazs n evin gelinine
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Kaparsan Karabasan’ n fesini
Döndüm dersin dünyan n kö esini

Buna kimse varmad  için
Aman bo una duyurma sesin 

Kar ncalar yer alt nda gizlenir
So uklarda erzak yla beslenir
Havalar s nma a ba lay nca

Topra  d ar  at p belirir
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Dü tü çocu un ka  elinden
Su ikram edildi ev gelininden 
Çok geçmeden dilini s r nca

Tatl  için söz geldi annesinden 
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Yeni evin temellerini çizdik
Mutluluk dile iyle kurban kestik
Daha sonra duvarlar  kalk nca
Giri  kaps  üstüne nal  diktik
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Mahallede çocu un salyas  akm
Anababas  büyük derde dalm
Bez dokuyan kad n n marifeti
Çocu un salyas n  d a salm



Ahmet S. ciler

Parmaklar n z kenetle tirmeyin
Kendinize kötülük getirmeyin

Geçici olan üç günlük dünyada
Herkesin iyili ini dileyin

“Bir kalbe iman 
ve inançs zl k birle emedi i gibi, do ruluk ile yalan da ayn  kalpte bir araya gelemez”. 



Prizren’de Eski Halk nançlar

Atalar der ki dil söyler saklan r
Neden sonra ba  belaya katlan r

Pirincin ta n  ay klamakta
Çaresizler birbiriyle davran r



Ahmet S. ciler

Uykusu a r olan kolay kalkmaz
Ne kadar gürültü olsa uyanmaz
Anneler çocuklar  beslemekte 
Uyuma zamanlar na ald rmaz



Prizren’de Eski Halk nançlar

ereflidir gelinin el öpmesi
Küçük çocu un ilk saç kesilmesi

U ur , bereket getiren inanca
Gerekir saç n n eklenmesi

Böyle gelirse böyle gider derler
Herkes bunu sab rs zl kla bekler
Onbir ay n sultan d r Ramazan
Sa  olana gelir mutlu seneler



Ahmet S. ciler

Hay rl  olsun yeni do an çocuk
Getirsin evlere nafaka bolluk 
Yapt m z yeni eve girmekle
Huzur içinde ald k derin soluk



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

On üç rakama u ursuz diyorlar
Fakat gerçek anlam  bilmiyorlar
Dinimize ba ka dinden ta nm
Hurafeyi biliyor Müslümanlar

Besledi imiz kümes tavuklar
Me er an msat rm  sava lar
S rt kemi inin rengi al olunca



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Hem erim ya  a aca balta vurma
Geri insanlar aras nda kalma
Günü gelir bu güzelim varl n
Sonra günah n  al rs n a ma

Sak n çocu un üstünden atlama
Bunu bilerek hiçbir zaman yapma

Ba na kötülük gelmesin diye
Ayaklar n  uzadiya açma



Prizren’de Eski Halk nançlar

  
 
 
 

II. B Ö L Ü M 

 

HAYVAN VE KU LARLA LG L  NANÇLAR 



Ahmet S. ciler

AAhmet S. ciler - Prizren’de Eski Halk nançlar  



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Hiç yaramaz köpe in ulamas
arettir kötülü ün olmas

Bundan kurtulmak için en iyisi
Edilir bu hayvan n kovulmas



Prizren’de Eski Halk nançlar

Aman kedi ölüyü atlamas n
Daha sonralar  hortlak kalkmas n
Bundan çok ki iler endi elenir
Hortlak kiremitleri pek k rmas n



Ahmet S. ciler

“Siz gerçekten Allah’  b rak p dünya hayat nda aran zda sevgi ba  olarak putlar  
ilâhlar edindiniz. Sonra k yamet günü kiminiz kiminizi inkâr edip tan mayacak ve 
kiminiz kiminize lânet edeceksiniz. Sizin bar nma yeriniz ate tir ve hiçbir yard mc n z 
yoktur”.

Hayvanlardan kat r en inatç d r
K yamete dek k s r kalacakt r
Hazreti brahim’in ate ine
Odun ta m  da beddual d r



Prizren’de Eski Halk nançlar

Rahmetli babam köpe i sevmezdi
Evde tutulmas n  istemezdi

Bu hayvan olan eve ebediyen 
Melâikeler girmez bize derdi

Bayku un ötmesinden çok korkard k
Dalda yaprak gibi sallan rd k
Ellerimiz bacaklar aras nda

Yorgan alt na derin kapan rd k



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Baz  evlerde kedi sevilir
Özel yemeklerle bile beslenir

Buna kar l k baz  kimselerden
Mikropludur diye sözler söylenir

Dalda karga ba rd  a r a r
Ona seslendim “hay r kargam hay r

Bizler kötülükten yana de iliz
Hay rl ysan bir daha ba r”



Ahmet S. ciler

Kukku geldi mi bahar geldi 
Ard ndan da bütün do a ye erdi

Bu ku u yenmek için Ahmet amca
Durmadan kuklar n ç ks n hep dedi



Prizren’de Eski Halk nançlar

Horozun evin içine ötmesi
arettir misafirin gelmesi

E er bu ku  yola do ru öterse
Birinin ç kar yollara gitmesi 



Ahmet S. ciler

Ev içine kelebe in gelmesi
Ölünün ruhu ziyaret etmesi

Kanatl dan korkmayan evin halk
Dua eder uzun sürsün gitmesi



Prizren’de Eski Halk nançlar

Örümcek örümcek kutsals n böcek
Seninle insaniyet övünecek

Peygamberimize kalkan olmu sun
Ad n k yamete dek söylenecek

Bülbül Hazreti brahim’e bakt
A k ndan kendini ate e att
Yapt  cesaretli i yüzünden

Allah ona bu güzel ad  takt



Ahmet S. ciler

Hazreti Ali secdeye kapand
Ba na dü man k l c  saplad

Allah’ n arslan  bilinen Haydar
Daha iki gün yaral  dayand



Prizren’de Eski Halk nançlar

HHavan n bozaca n  anlamakla ilgili inançlar 



Ahmet S. ciler

Ahmet S. ciler- Prizren’de Eski Halk nançlar

Kedinin yüzünü y kamas na
arettir havan n bozmas na

Çiftçiler mahsullere dikkat edin
Var lmas n peri an olmas na



Prizren’de Eski Halk nançlar

Gökyüzünde çoktur y ld z say s
Görünür Büyük ve Küçük Ay ’s
Bir de belirdi mi burç uçurtmas

Yar n beklenir ya murun yagmas

Armut alt nda tavuklar bitlendi
Tüyleri kirlilikten temizlendi 

   Az sonra etraf toz duman olunca 
Bakars n hava hemen serinlendi



Ahmet S. ciler

Na eç’te Drim deresi seslenince
nsanlar  kaplar korku derince 
O gün y kananlar say s  azd r

Yüreklerden ku kular geçmeyince



Prizren’de Eski Halk nançlar

Bazen ev sinekleri bizi sokar 
Bak lar m z hep göklere kalkar
Bu bir halk inanc d r biliniyor

Çok geçmeden hemen ya murlar ya ar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Kümesteki horoz ötüverdi
Serin seher rüzgâr  esiverdi
Erken uyanmay  adet edenler
Yataklar ndan telâ s z kalk ver

                               Sabah y ld z n n do u u ho tur
Onu gören s r ls klam sarho tur
Bu saatte uykusundan uyanan 
Bilinir r zk na sahip olmu tur



Ahmet S. ciler

Zaman  ay n gökteki yerinden
Anlar insan ölçerek derinden
Bu da eski ölçülerden biridir

Bunun hakk nda söz ettik deminden

Güne  belli yüksekli e var nca
Ölçülür zaman bir s r k boyunca
Böyle i ler olurdu daha eskiden

nsanda hiçbir saat olmay nca

Hayvan n yemleme vakti gelince
Sesi yükseklere ç kar derince

nsan bunu duyar duymaz ko arak
Yemini önüne atar hemence 



Prizren’de Eski Halk nançlar

Gölgenin en k sa olu u ö le
Güne in zenit noktas d r böyle
Ö lenin oldu u haberini al
Namaz vaktinin geldi ini söyle

Kedi gözü bir saati and r r
Sabah kara k s mlar  ço ar r
Ak amlar  ayn  duruma gelir
Ö leleri bu k s mlar  azal r

nsan n ço u ac kmay  sevmez
Böyle olunca akl na ne gelmez
Ezan seslerini duyanlar bile 
Vakitlerini bo una geçirmez



Ahmet S. ciler

Geldi mi ikindi vakti a açlar
Bunlarla atba  gider yap lar
Güne  s rt n  çevirdi i zaman
Gölgelerini oldukça uzat rlar

Tavuklar a aç dallar na bindi
Güne te parlak s cakl k eridi

Kalk Muharrem amca namaz n  k l
imdidir vakit namaz n ikindi



Prizren’de Eski Halk nançlar

Güne  batt ktan sonra ak am iner
Sürüler, ku lar yuvalara gider
Halk  namaza ça ran müezzin

Camide ezan seslerini söyler

Kapan  yonca yapraklar n n
aretidir gelecek ak am n

Dünyaya karanl k inmeden önce
Kapan r dükkân  büyük day n n

Yats da ay belli bir yere gelir
Bütün gökyüzüne parlakl k verir
Ezan sesleri duyulduktan sonra 

nsan n camiye gitmesi gelir



Ahmet S. ciler

Öter bazen yats da horozlar 
Buna sevinir evdeki çocuklar
U urlu say lmayan bu ötü ler
Yine de namaz vaktini mu tular



Prizren’de Eski Halk nançlar

IIII.BÖLÜM 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             D N  NANÇLAR 



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

: “Beni Rabbim 
terbiye etti ve terbiyemi güzel yapt ”



Ahmet S. ciler

Toplumda söz veren insan sevilir
Her hareketine ra bet edilir 
Kendisinden ba ka ailesi de
Di erlerinden hep takip edilir

Haya bütünüyle hay rl d r
Haya sadece iyilik getirir” Haya 

imandand r”( Her dinin bir ahlak  vard r; slam’ n ahlak  da 
hayad r

Utanm yorsan diledi ini yap”

Hayas z insan utanmaz ki idir
Toplumun zarar verici fertidir 
Bunu her zaman çocuklara bile
Bildirmemiz bizim görevimizdir



Prizren’de Eski Halk nançlar

Her i in ba  sonundad r sab r
Buna katlanan n yan na  kal r

Her türlü musibetlerin sonunda
Sabreden insan müjdesini al r

Bunun için “adalet mülkün temelidir



Ahmet S. ciler

                                      Adaletin gerçek yolu severiz
        Helal lokma kazanmak isteriz 

Neslimizi sürdüren küçüklere
Bunu kavramalar n  dileriz

Hiç kimse do ruluktan ayr lmas n
Zarar veren yolsuzlu a sapmas n

Dinimizin verdi i emirlerden
Hayat  boyunca asla caymas n



Prizren’de Eski Halk nançlar

Bakara süresi 177

nsanlara yard m elleri açmak
Allah’ n yak n r zas n  almak
Varl kl  insanlar bunu bilmeli
Dünyam za yoktur daimi kalmak 

ne verirsen elinle o gider seninle
:” Bir insan öldü ü zaman arkas ndan insanlar ne 



Ahmet S. ciler

b rakt  derler, melekler de beraberinde ne getirdi diye sorarlar

.) “Yar m hurma ile olsa bile 
cehennemden korunun” 

“Veren el alan elden üstündür”

Veren el alan elden çok üstündür
Bunu herkesin bilmesi mümkündür

Ne verirse gönlünden verenlere
Mutlaka sirat köprüsü güçlüdür



Prizren’de Eski Halk nançlar

Merhamet insanlar  esirgemek
efkat da herkese sayg  göstermek

Yüce dinimizin emirlerini
Gerekir küçüklerde geli tirmek

Allah bizi kalp gözü aç k eyle
Bunu tüm müminlere nasip eyle

Çevremizdeki yarat lanlara
yilik emretmeyi bize eyle



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Kul, elini açarak Allah’tan hay r 
bir ey dilerse; Yüce Allah, kulunun elini bo  olarak geri çevirmekten haya eder”. 

“ Benden isteyenin dua etti inde duas n  kabul 
ederim”(



Ahmet S. ciler

Allah m ben sana dua ederim
Aram zdaki eyleri dilerim

Sana olan büyük sevgim sonsuzdur
Beni izleyenler olsun isterim 

Tövbe ederim art k günah yapmam 
Allah’ m n yolundan asla caymam 
Kalbimle pi manl k duydu um için

stikbalin getirdi inden korkmam



Prizren’de Eski Halk nançlar

Terbiyeli insan  herkes sever
Edepli olanla oturmak de er
Velinin çocu a verdi i miras
Edeptir diye kitaplarda geçer

“Sadakalar n z  
aç kça verirseniz ne güzel, e er onlar  gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha 
iyidir ve sizin günahlar n z n bir k sm n  kapat r. Allah yapt klar n z  duyar

Veren el alan elin üstündedir
Sadaka veren yüksek kertededir
Aç k veya gizli vermek usülü
Merhameti yüksek ki ilerdedir



Ahmet S. ciler

1. Konu tu u zaman yalan söyler,

2. Söz verdi i zaman sözünden cayar, 

Kendisine bir ey emanet edilince ona h yanet eder” 

Emanete ihanet etmeyelim 
Bunlar  küçüklere ö retelim

Allah yolundan ayr lmamak için
Kimseye kötü bak  dikmeyelim



Prizren’de Eski Halk nançlar

yili in kar l  yaln z iyiliktir”

yili in kar l  iyilik
Bundan var m  daha iyi güzellik
Ne mutlu herkesi ho  görenlere

Hiç a rmay n onlard r cennetlik

man edip salih amel 
i leyenlere, kendileri için içinde rmaklar akan cennetler oldu unu müjdele”(Bakara 
süresi 25).

Yüce Allah’ m za inan r z
Varl n  her yerde tasdiklar z 

O’nun u runa can verme e bile
Her zaman esirgemeden raz y z



Ahmet S. ciler

Hasetçi insan n cefas  çoktur
K skanana da Cennette yer toktur
Ne mutlu herkesi  ho  görenlere

ki dünyada nafakas  boldur



Prizren’de Eski Halk nançlar

Her canl  varl k için ölüm kaç n lmaz bir gerçektir. 
Her canl  ölümü tadacakt r” (Al-i mran süresi, 185); “Nerede olursan z olun, sa lam 
ve tahkim edilmi  kaleler bulunsan z bile ölüm size ula acakt r

O, hanginizin daha güzel 
amel yapaca n z  s namak için ölümü ve hayat yaratand r...”(

güzel amel

Derler ölüm sana çare bulunmaz
Ahireti kazanm  insan korkmaz

Buna da Allah’ n emri denilir
Nerde vuku bulursa bile a maz



Ahmet S. ciler

Yalanc  ve Sahtekâr Olmak
Merhametsiz ve yalanc  olmak
Hain Olmak 
Tembel ve uyu uk olmak
Cimri ve savurgan olmak 
Korkak olmak 
Dik kafa, inatç  ve geçimsiz olmak
Egoist ve bencil olmak 
ki yüzlü, sinsi ve münaf k olmak

Kaba, sayg s z ve itaatsiz olmak
Somurtkan ve sevimsiz olmak 
Vurdum duymaz ve duygusuz olmak 
Hay rs z ve zararl  olmak
As k suratl , kötü sözlü ve k r c  olmak
Al ngan ve heyecanl  olmak
Geçimsiz ve uyu maz olmak
Sinirli ve öfkeli olmak
Hafif ve Hoppa olmak 
Bozguncu ve arabozucu olmak



Prizren’de Eski Halk nançlar

Bir Müslüman haks z yere incitmek, Kâbe’yi yetmi  kere y kmaktan daha 
günaht r). 

(Mü’min mü’mine üç günden fazla darg n durmas  helal olmaz. Üç geceden sonra 
ona gidip selam vermesi vacip olur. Selam na selam verirse, sevapta ortak olurlar. 
Vermezse günah ona gider).

Kalp k rmaktan daha büyük günah yok
Fani dünyada bunu yapanlar çok
Allah yolunu seçmi  insanlar n

Biliriz gönülleridir fazla tok

Uyku bana haram oldu.
Haram olsun

haram para



Ahmet S. ciler

Haram yemek

Haram uçkur çözmek

Haram insana kötü yolu verir
Dinimiz kaç nmam z  gösterir
Ne mutlu bilinçli olan ki iye
 Allah yolunda olana imrenir 

“bir memura 
hakl  veya haks z bir gördürmek için verilen ücret veya hediye”

Aran zda birbirinizin mallar n  haks z yere yemeyin. nsanlar n mallar ndan bir 
k sm n  bile bile günaha girerek yemek için onlar  hakimlere rü vet olarak vermeyin”
(

: “Yüce Allah, rü vet alana da rü vet verene de, bunlar n aras nda 
rü vete arac  olana lanet etsin



Prizren’de Eski Halk nançlar

            Rü vet hem vermek hem almak yaramaz
nsan vicdan na kolayca yatmaz

Bunun kötülü ünü bilen insan
Allah’ na kolayca s namaz

Yalandan çok sak n n z! O, fücurla(kötülükle) beraber bulunur. Bu 
ikisi ise cehennemdedir

(Yalan, nifak kap lar ndan bir azapt r).

(Allah, Teâlâ k yamette üç ki i ile konu maz ve onlara bakmaz: Verdi ini ba a 
kakan, yemin ile mal veren tacir, kibirli elbiseyi giyen



Ahmet S. ciler

Diller söyledikten sonra saklan r
Ba lar çaresiz belaya katlan r
nsanlar yalan söylemekten kaçs n
Günü gelir gerçekler ay klan r

nsan, tam ve olgun bir 
Müslüman oldu u halde h rs zl k yapmaz

H rs z n yeri hiçbir yerde yoktur
Ondan korkanlar n say s  çoktur

Bir yere u rad  zaman bile
Takip edenlerin say s  olur



Prizren’de Eski Halk nançlar

(Haset etmekten sak n n z. Biliniz ki, ate  odunu yok etti i gibi haset de, iyilikleri 
yok eder), 

(Mü’min imrenir; münaf k ise k skan r).

(Bir kulun kalbinde k skançl k ile iman bir arada olmaz).

Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan ba ka; i te 
onlar n günahlar n  Allah iyiliklere çevirir. Allah çok ba layand r, çok esirgeyendir.
Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi kabul edilmi  olarak 
Allah’a dön



Ahmet S. ciler

Hiç yaramaz birisini k skanma
Böyle çirkin dü üncelere dalma

nsan  gerilere götürecek
Gelece i olmayan yola dalma

Küçümseyerek surat as p insanlardan 
yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, 
övüneni sevmez “

”Cehennemlikleri size haber vereyim 
mi? Onlar kan yürekli, cimri ve kibirli kimselerdir”



Prizren’de Eski Halk nançlar

Kibirli olmak insana yak maz
Bunun kötülü ünü bilen yapmaz
Bu bir manevi hastal kt r diye

Bilenler böyle davranma a kalkmaz

Sak n kimseye kin beslemeyelim
ntikam almay  istemeyelim
kisi insana hay r getirmez

Kötülükler ard na gitmeyelim



Ahmet S. ciler

Din karde in arkas ndan söylemek
Buna g ybet denir gerekir bilmek 

Çirkin davran lara al ana
Lâz md r sürekli nasihat etmek

Kim haks z bir iddiada bulunur, kendisinin olmayan  
kendisinin yapmaya çal rsa bizden de ildir. O cehennemdeki yerini haz rlas n”

“Bir kimse din karde inin iffetine yahut mal na haks z olarak dokunmu  ise; alt n, 
gümü bulunmayan(k yamet) gününden evvel ondan helallik als n. Aksi takdirde 



Prizren’de Eski Halk nançlar

yapt  haks zl k oran nda onun iyiliklerinden al n p hak sahibine verilir. yili i yoksa 
hak sahibinin günahlar ndan al n p haks zl k edene yükletilir”

Ba kas n n mal na el konulmaz
Haram n güzelli ine doyulmaz
Hesap verilecek yarg  gününde

Allah’ n huzurundan kaçmak olmaz

. “A layan n mal  gülene hay r etmez”

Kumarda kazan lan her ey haramd r
Yenilmesi içilmesi zarard r

Kötü huylar n ba nda bulunan
Bu gibi davran lar faydas zd r



Ahmet S. ciler

Darg n kalmak insana yak m yor
Karde  karde  aras  aç l yor

Bundan kurtulmak çaresi içinde
Birbirimizi ho  görmek gerekiyor

“Zinaya yakla may n, çünkü o bir hayas zl kt r. O ne kötü 
bir yoldu

Zina insan  kötüye götürür
Ailedeki hayat  öldürür

Sak n böyle i lere katlanmay n
Zira u urumlar n ürünü



Prizren’de Eski Halk nançlar

Faiz yiyen kimseler, kendisini eytan çarpm  olan nas l kalkarsa, mezarlar ndan 
öylece kalkarlar. Bu halde olmalar , al -veri  aynen faiz gibidir, demeleri yüzündendir. 
Hâlbuki Allahü Teâlâ, al -veri i helal ve faizi haram k lm t r. Bundan böyle kim 
kendisine, Rabbin’den bir ö üt gelip faiz yemekten sak n rsa, daha önceki faiz ona 
ba lan r ve bundan sonra onun i i, yani affedili i Allah’a aittir. Kim de haram olan 
bu faizi helal diye yemeye dönerse, i te onlar Cehennemliktir. O ate te sonsuz olarak 
kalacaklard r

Faiz vermek ile almak haramd r
Bunlar cahil insanlardan kalmad r

Allah n sevgili insanlar nda
Bu gibi davran lar uzaklardad r

: “Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk ç karmaya kar l k 
olmaks z n(haks z yere) bir cana k yarsa bütün insanlar  öldürmü  gibi olur. Her kim 
bir can  kurtar rsa bütün insanlar  kurtarm  gibi olur



Ahmet S. ciler

Yüce Allah’t r insan  yaratan 
O’dur yine güldüren ve a latan
nsan n insan  öldürmesi olmaz
Yaratand r onun can n  alan

Tartmay  do ru yap n, eksik tartmay n “ nsanlardan kendileri bir 
eyi ölçerek ald klar  zaman tam al n. Ama onlara bir eyi ölçüp tartarak verdiklerinde 

eksik tutan kimsenin vay haline “Ölçüyü ve tart y  tam yap n, 
insanlara e yas n  eksik vermeyin

Sava  bir hiledir ve hileden olu maktad r”.

Ölçüde tart da hile yap lmaz
Ba kas n n nafakas  al nmaz
Dinimizce haram olan bu i e
Baz  defa sat c lar ald rmaz



Prizren’de Eski Halk nançlar

“u urlu geldi
u ursuz geldi”

Çok eylere u ursuzluk diyoruz
Türlü ku kulara katlan yoruz

   Dinimiz buna asla izin vermez 
Bunlar  ço umuz biliyoruz



Ahmet S. ciler

Birisi ba kas na zulüm eder
Bilmez ki derin uçuruma gider
Bunun faydas  inanlarda yoktur

Koyu mü’min Allah yolunu çizer



Prizren’de Eski Halk nançlar

IIV. B Ö L Ü M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SAYILI GÜNLER 



Ahmet S. ciler

Ahmet S. ciler- Prizren’de Eski Halk nançlar



Prizren’de Eski Halk nançlar

Mevsim nedir?  



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Severiz ilkbahar n kokusunu
Çay rlar n meleyen kuzusunu

Yuva yapm  güzel sesli ku lardan
Kanaryan n, bülbülün yavrusunu



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Sonbahar n ho  günleri sevilir
Gezi yapmakla da lara gidilir
Ambarlar n doldurulmas  için
Ovalardaki tah llar biçilir



Ahmet S. ciler

Mevsimlerin ü ütücüsü k t r
Karl  ya lar n ya mas  s kt r

Romatizmal  ya l  ninelerin
Bak lar  takvime as l d r



Prizren’de Eski Halk nançlar

Erbain gelince havalar sovar 
nsan  gaml  k  tasas  sarar

K rk gün süren zaman içerisinde
Damlardan kocaman sark tlar sarkar

Otuz bir ocakta ba lad  Hamsin
Mahallede ü üdü amca Tahsin
So uklar n kolay geçmesi için
Cuma geceleri okunur Yasin 



Ahmet S. ciler

AAhmet S. ciler - Prizren’de Eski Halk nançlar  



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

K z m z Canan do unca sevindik
Bir a zdan ark  türkü söyledik

Bayram havas nda geçen enlikte
ri buza y  yere indirdik



Ahmet S. ciler

MA ALLAH

ki karde  Üzeyir ile Saffet
Yak nlar n  etti dü üne davet

Bayram havas nda geçen enlikte
Mevlid okunmakla oldular sünnet



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

eker Bayram n  sever çocuklar
Elbise giydirir ana babalar 

Bayramla mak için ziyaretlerde
Sevindirir ye enleri day lar

Arefe günü vakfe s ras nda Cenâb-  Hakk' n Cehennem'den azat etti i kullar n 
say s  di er günlerde azat edilenlerle k yaslanmayacak kadar çoktur. Allah, Arefe günü 
vakfe yapanlara yakla r. Sonra onlarla meleklere kar  iftihar ederek 'bunlar ne 
istiyorlar ki bütün i lerini b rak p burada topland lar' der."



Ahmet S. ciler

: “Arefe günü olunca ALLAH 
Teala meleklerine kar  ö ünür ve öyle der: - Kullar ma bak n z, saçlar  ba lar  
da lm , toza topra a belenmi  ve uzak diyarlardan gelerek güne in alt nda Bana 
yönelmi ler. Sizler ahit olun ki, ben bunlar  ba lad m. Bunun üzerine melekler derler 
ki: yi ama onlar içerisinde u u günahlar  ve haramlar  i leyenler var.

Cenab-  Hakk’ n kullar n  
cehennemden en çok azad etti i Arefe gününden ba ka hiçbir gün yoktur



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Günü geldi Üzeyir Saffet Canan
Babalar yla ald lar bir kurban

Boynuzlar burma burma hayvan
Besledi karde ler oldukça yaman



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Dü tü mü birinci cemre havaya
Birden ba lar tabiat s nmaya
kincisi suya dü tükten sonra
Üçüncüsü iner geni  ovaya



Prizren’de Eski Halk nançlar

Bahardad r Kocakar  So u u
Bazen kesilir insan n solu u

Buna anneler dikkat etmelidir 
Ü ümesin nazl  olan çocu u



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Sar msak sar msak sal da git
Varsa k z m n (o lumun) hastal n  al da git

Sar msak sar msak sal da gel
Yoksa k z m n (o lumun) sa l n  ver da gel



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Belirdi mi güzel Daltulum günü
Ba lar açma a Prizren in sümbülü

Havan n s nmas n  mu tular
Göçmen ku lar n leyle i bülbülü



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Mart ay n yirmi iki tarihinde
Tören olur Prizren tekkelerinde
Bahar n ilk günü dolay s yla
Nevruz kutlan r slâm illerinde



Prizren’de Eski Halk nançlar

Nisan ay n n ba lang ç haftas
Eser so uk K rlang ç f rt nas

Göçmen ku lar  dönme e ba l yor
Bekleriz canlans n leylek yuvas

  Bahar geldi diye ayvalar açt
Bütün do aya kokular saçt

A r k tan kurtulan insanlardan
Umulur ki art k so uklar kaçt



Ahmet S. ciler

Öküz So u una da inan l r
Ü ümemek için önlem al n r
K l k yak t kalmad  evlerde
Kap  ard  balta sap  yak l



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Fesle en ektim evlek evlek
Dadand  bir kara leylek

Beni yardan ay ran
Sals n kalbur ile elek

H drellez ele girmez 
Kavun karpuz reçel pekmez
bri im ipek tüylü köpek

p yand  ibri im oldu



Ahmet S. ciler

Kocakar lara çi li posteki
Kar lara tezgâh, k zlara gergef

Adamlara dükkân, çocuklara mektep
Öte beri, süpürge teli

n a a, dik a a
K r boynunu Mara a...



Prizren’de Eski Halk nançlar

H drellez gelince havalar bozmaz
Yal nayak yürüyen çocuk korkmaz
Alt  May s tarihinden sonra da
Ovalarda art k k ra  ya maz



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Nak s Sal  Bülbüldere’nin günü
Açar do an n han meli sümbülü
Gelinlik için k z seçen anneler
Pe inden tayin ederler dü ünü



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Bahar Bayramlar ndan H d r Nebidir
S cak Günlerin belirticisidir 
Çoluk çocu un derelere dal p
Yakla t  sevimli günleridir



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Na eç Suzi’sinde vard r kara ta
Ona ezelden denir Delikli Ta
Ada  olanlar ne eder k lar

          Derman bulmak için hemen vurur ba



Ahmet S. ciler

Suzi Çe mesi durmadan ak yor
Suyu sakin dereye dökülüyor
Ada  olmak isteyen insanlar
Kendisinden kana kana içiyor



Prizren’de Eski Halk nançlar

Öyle bir yar kl k vard r
Oraya insan n girmesi dard r
Suzi Türbesi an lan mekâna

Gelen derman arayan a klard r

Mekânlardan kocaman Kurban ta
Gider kurbanl k edilenin ba

Adak adamak isteyen genç k zlar n
Taran kt r saç  sürmeli ka



Ahmet S. ciler

Akar Suzi’nin deresi durmadan
Nazlar n k zlar n bak lar ndan
Berrak suyunda yüzen bal klar
Dert çeker bal kç  oltalar ndan



Prizren’de Eski Halk nançlar

Suzi de irmeni çal yordu
M s r bu day arpa ö ütüyordu

Zamana yenik dü en eski mekân
Köyün simgesini olu turuyordu



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

Miladi alt yüz yirmi ikide
           Müslümanlar zulüm gördü Mekke’de

Bunun üzerine Hicret yaparak 
Muhammed soluk ald  Medine’de



Ahmet S. ciler

mam Hüseyin kafile ba nda
Dü manla sava t  genç ya nda
Kerbelâ’n n çölünde ehit dü tü
Hicri Muharrem ay n n onunda



Prizren’de Eski Halk nançlar

Dinimizin mübarek üç aylar
çerir Recep, aban , Ramazan
eytan zincire vuruldu u günler
Rahat eder oyunda çocuklar



Ahmet S. ciler

MEVL D



Prizren’de Eski Halk nançlar

Bizde kutlan r Kandil geceleri
Halk m z n slam gelenekleri

Ba lang çta gelir Mevlid-i Nebi 
Gerçekle irken halk n dilekleri



Ahmet S. ciler

(Leyle-i Regaip) 

-Receb’in ilk Cuma gecesi, 
 - aban’ n onbe inci gecesi,
 -Cuma gecesi, 
 -Ramazan Bayram  gecesi,
 -Kurban Bayram  gecesidir.



Prizren’de Eski Halk nançlar

Recep Ay n n ilk Cuma gecesi
Hamile kald  Muhammet’in annesi

    Kuran, Mevlidler okunan evlerde 
Ac n r gecenin çabuk bitmesi 



Ahmet S. ciler

Miraç Gecesinde Peygamberimiz
Kimleri gördü bizim efendimiz

Adem, lsas, Yahya, dris, Harunu
Musa ile brahim hazretimiz

Muhammed Mekke’den Küdus’e geldi
   Oradan Burak’la Mi’raca bindi

Göklerde peygamberleri görerek
Tâ ar alâya kadar yükseldi



Prizren’de Eski Halk nançlar

aban ay  onbe inci gecesi
Muhammed’e Peygamberlik inmesi

Berat Kandili an lan gecede
Müslümanlar n yücelir ne esi



Ahmet S. ciler

   On bir ayl k yoldan gelir Ramazan
Rahmet ay d r sevimli Ramazan
Oruç tutanlara mübarek olsun
Aylar n anl  sultan  Ramazan



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler

Gecelerimizin faziletlisi 
Müslümanlar n Kadir Gecesi

Bu mübarek gecede ba lam t r
Kutsal Kuran-  Kerim’ in inmesi



Prizren’de Eski Halk nançlar

Cuma günü günlerin hay rl s
Artar camiin cemaat say s

Avlularda namaz k lmak için
Serilir halk n seccade hal s



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar

AHMET S. C LER



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar



Ahmet S. ciler



Prizren’de Eski Halk nançlar






