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tan Osmanlý hâkimiyetine alýndý; Vulçýt-
rýn’ý da kapsayan Kosova bölgesi Osmanlý
topraklarýna katýldý. Fakat 847 (1443) Ýz-
lâdi bozgununun ardýndan Macarlar ve on-
larla birlikte hareket eden Sýrp Despotluðu
ile yapýlan antlaþma sonucu Brankovi@’e bý-
rakýldý (1444). II. Kosova Savaþý’nda (852/
1448) Sýrplar tarafsýz kaldýðý için Kosova
sahrasýnýn kuzey sýnýrlarýný teþkil eden Vul-
çýtrýn yöresi onlarýn elinde kaldý. Ancak
859’da (1455) Fâtih Sultan Mehmed ku-
mandasýndaki Osmanlý ordusu Vulçýtrýn,
Novobërdo (Novabrdo / Novaberde), Trepça
ve Lap vadisini ele geçirdi. Böylece Vulçýt-
rýn’da 1912 yýlýna kadar sürecek Osmanlý
hâkimiyeti baþladý. Fâtih Sultan Mehmed
devrinde düzenlenen tahrir defterlerine
göre (880/1475) Vulçýtrýn, Rumeli beyler-
beyiliðine baðlý bir sancak merkeziydi, II.
Bayezid zamanýna ait tahrir defterinde de
(892/1487) Vulçýtrýn’ýn sancak merkezi ol-
duðu ve Kosova bölgesinin önemli bir kýs-
mýnýn bu sancaðýn sýnýrlarý içinde yer aldý-
ðý görülmektedir.

Osmanlý döneminin ilk yýllarýnda þehir-
de etnik ve dinî yapýda büyük bir geliþme
görülmedi, 1480’lerde de civarýndaki köy-
lerde müslüman nüfus yoktu. Ancak bu
tarihten sonra Vulçýtrýn sancaðýnda gide-
rek müslüman nüfusta artýþ oldu. Bu aþa-
mada þehir de hýzlý bir þekilde büyüdü ve
kalabalýk müslüman nüfusa sahip bir mer-
kez haline geldi. Nitekim 937 (1530-31)
yýlýna ait Vulçýtrýn tahrir defterlerinde bu
sancaða baðlý dokuz kaza merkezinin bu-
lunduðu, dört cami ve on mescidin, on
imam ve müezzinin, 1084 köyün, altmýþ
sekiz mezraa ve on beþ çiftliðin, kýrk iki
manastýr ve on bir kilisenin, dört hamam,
iki kervansaray, bir zâviye ve bir türbenin
(Hudâvendigâr Türbesi) yer aldýðý kayýtlý-
dýr. 977 (1569-70) yýlýna ait tahrir defter-
lerine göre dokuz mahalleden oluþan Vul-
çýtrýn’da altý mahallede 228 hâne müslü-

man ve üç mahallede doksan yedi hâne
gayri müslim oturuyordu (Rizaj, Albano-
lo{ka, [1965], s. 300; Zirojevi@, II [1968], s.
103-104). 1582-1591 yýllarý arasýnda müs-
lüman nüfus Vulçýtrýn’da % 80’e ulaþtý. Bu
nüfusun çoðunluðunu Kosova’nýn çeþitli
bölgelerinden Vulçýtrýn’a gelen Arnavut-
lar’la Anadolu’dan buraya göç eden Türk-
ler teþkil ediyordu.

1659-1660 yýllarýnda Kosova ovasýndan
geçen Evliya Çelebi, Vulçýtrýn’a da uðra-
mýþ kasaba hakkýnda ayrýntýlý bilgiler ver-
miþtir. Ona göre kasaba Sýrp krallarý tara-
fýndan kurulmuþtur. Burasý bizzat Murad
Hudâvendigâr tarafýndan fethedilmiþ ve
fethin hemen ardýndan kalesi yýktýrýlmýþ-
týr. Ancak fethin bizzat Hudâvendigâr ta-
rafýndan gerçekleþtirildiði kaydý þüpheyle
karþýlanmaktadýr (Ayverdi, s. 310). Evliya
Çelebi, Vulçýtrýn’ýn sancak beyi merkezi
olup 4000 askeri, bir müftüsü, nakibi, ka-
dýsý, sipahi kethüdâ yeri, yeniçeri serdarý,
muhtesibi, bâcdârý, haraç aðasý, âyan ve
eþrafý bulunduðunu yazar. Kasabanýn bir-
kaç mahallesine iþaret ettikten sonra kâ-
girden ve kiremit örtülü 2000 hânesi, çar-
þý içinde Hudâvendigâr evkafý, Eskicami
adýnda bir camisi, medrese, tekkeler ve
mektepleri, mahkeme yakýnýnda bir ha-
mamý olduðunu kaydeder. Þehir halký Ru-
meli asýllýdýr ve Arnavutça, Türkçe konu-
þur. Ancak Girit seferi dolayýsýyla þehir
canlýlýðýný kaybetmiþtir (Seyahatnâme, V,
550-551). XVII ve XVIII. yüzyýllarda sancak
statüsünü koruduðu anlaþýlan Vulçýtrýn
XIX. yüzyýldaki idarî deðiþiklikler sebebiy-
le sancak merkezi olma özelliðini kaybet-
ti ve önce Prizren sancaðýna (1868), daha
sonra 125 köyü ve altý nahiyesiyle birlikte
Priþtine sancaðýna baðlý bir kaza merkezi
haline geldi (1879). Bu dönemden itiba-
ren Kosova bölgesindeki çalkantýlardan çok
etkilendi ve gerilemeye baþladý. Þemsed-
din Sâmi bir kaza merkezi olan kasabanýn
4000 nüfusu, on dört cami ve mescidi, iki
medresesi, rüþdiye ve ilkokullarý, harabe-
ye dönmüþ bir kalesi, Sitnica nehri üze-
rinde bir kâgir köprüsü ve onun yakýnýn-
da bir tren garý bulunduðunu kaydeder.
Vulçýtrýn kazasý 325 köyden meydana ge-
liyordu, nüfusu 25.000 kadardý, bunlarýn
arasýnda ancak 5000’i hýristiyandý (Kåmû-
sü’l-a‘lâm, VI, 4691). Benzeri bilgiler Koso-
va Vilâyeti Salnâmesi’nde de mevcut-
tur; 1304 (1887) tarihli salnâmeye göre
Vulçýtrýn kazasýnýn köyleriyle beraber top-
lam erkek nüfusu 12.145 olup bunun 9818’i
müslüman, kalan 2327’si de gayri müs-
limdi. 1314 (1896-97) tarihli salnâmede
kasabada 5815 hâneden oluþan 191 kö-
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Kosova’nýn baþþehri Priþtine ile Mitrovi-
ça arasýnda kaynaklarda Kosova Sahrasý
adý verilen düzlüðün kuzey kenarýnda, Priþ-
tine’nin 27 km. kuzeybatýsýnda ve Mitro-
viça’nýn 10 km. güneydoðusunda kurul-
muþtur. Arnavutlar’ca Vushtrri, Slav kö-
kenli kaynaklarda Vu®itrn, Türkler arasýn-
da Výçýtýrýn/Vuçýtýrýn olarak adlandýrýlýr. Os-
manlý kaynaklarýnda Vulçýtrýn þeklinde ge-
çer. Vulçýtrýn’ýn ilk defa Vicianum (Vitianum)
adýyla Ýliryalýlar tarafýndan iskân edildiði
belirtilir. Þehir ayný isimle Roma Ýmpara-
torluðu hâkimiyetinde I-V. yüzyýllarda da
mevcuttu. Nüfusunun çoðunluðu Katolik
olan Vulçýtrýn daha sonra Bizans hâkimi-
yetine geçti, ardýndan Sýrplar’ýn idaresi al-
týna girdi. Brankovi— ailesinin 1405-1426
yýllarý arasýnda burada bir saraylarý bulun-
duðu Slav kaynaklarýnda zikredilir. Vuk ve
Durde Brankovi—’ler bir süre Vulçýtrýn’ý baþ-
þehir edindiler. Bu dönemden kalan bir ka-
le ile Vojinovi—’e nisbet edilen bir taþ köp-
rü kaydedilir. Ancak günümüzdeki kalenin
ve köprünün o döneme ait olduðu þüphe-
lidir (krþ. Ayverdi, s. 310-311; Gojkovi@, s.
164). Bölgenin Dubrovnik ticaretiyle olan
bütün iliþkilerinin Vulçýtrýn üzerinden ya-
pýldýðýna da iþaret edilir.

1389 Kosova savaþýnýn ardýndan Vulçýt-
rýn’da Osmanlý nüfuzu baþladý. Vuk Bran-
kovi—’in Yýldýrým Bayezid’e karþý muhalif
tavýrlarý yüzünden topraklarý bir süre Os-
manlý müttefiki Sýrp Kralý Stefan’a verildi
(1395), fakat birkaç yýl sonra Vuk’un oðul-
larýna iade edildi ve Osmanlý etkisi daha
güçlü biçimde saðlandý. Fetret devrinde
(1402-1413) bu bölgeler Osmanlý nüfuzun-
dan çýktýysa da Semendire’nin fethiyle (Re-
bîülevvel 843 / Aðustos 1439) bütün Sýrbis-
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rýnýn tamamen ortadan kaldýrýlmasý, eski
minare yerine yeni bir minarenin dikilme-
si, binanýn dýþ duvarlarýna restorasyon mak-
sadýyla müdahaleler yapýlmasý aslî þekli-
nin bozulmasýna yol açmýþtýr. Bu caminin
1450-1500 yýllarý arasýnda inþa edildiði dü-
þünülmektedir; yerel kaynaklarda ise ca-
minin 1410’da yapýldýðý kaydedilmektedir.
Diðer camiye Ekrem Hakký Ayverdi Kahra-
manlar adýný vermekte, halk arasýnda ise
Karamanoðullarý adýyla bilinmektedir. Ca-
minin iki katlý son cemaat yeri ve harim
tamamen yeniden inþa edilmiþ, muhte-
melen eski yapýdan sadece kesme taþ mi-
nare kalmýþtýr. Yerel kaynaklarda bu ca-
minin 1675’te yaptýrýldýðý kaydedilmekte-
dir (her iki cami hakkýnda bilgi için bk. Ay-
verdi, s. 310; Výrmiça, Kosova’da Osman-
lý Mimari Eserleri, s. 277-281). En eski ca-
milerden bir diðeri Çarþý Camii’dir (Ýkrâ-
miye Camii). Yerel kaynaklara göre 1878’-
de inþa edilen bu cami Kosova savaþýnda
Sýrp güçleri tarafýndan temelden yýkýlmýþ
ve yerine yeni bir cami inþa edilmiþtir.
Çarþý Camii yanýnda bulunan ahþap saat
kulesi Sýrp kaynaklarýnda da zikredildiði-
ne göre (Nušic, s. 273) I. Dünya Savaþý’na
kadar ayakta kalmýþtýr. Yerli araþtýrmacý-
lar dördüncü bir cami olarak Eskicami’yi
kaydetmiþse de Ayverdi’ye göre bu cami
1912’deki Sýrp iþgali esnasýnda tamamen
yýkýlmýþ ve yeniden yapýlmýþtýr. Günümüz-
de bunun Çarþý Camii olduðu tahmin edil-
mektedir (krþ. Ayverdi, s. 310; Výrmiça, Ko-
sova’da Osmanlý Mimari Eserleri, s. 281;
Bajgora v.dðr., s. 45-47).

Evliya Çelebi’nin bahsettiði medrese bu-
gün mevcut deðildir. XV. yüzyýlýn baþýnda
yaptýrýlan hamam (Gazi Ali Bey Hamamý)
moloz taþla inþa edilmiþ olup bir soðuk-
luk, bir ýlýklýk ve iki halvetten meydana gel-
mektedir. Son dönemlere kadar kullanýlan
hamam bugün bir harabe durumundadýr
(Výrmiça, Kosova’da Osmanlý Mimari Eser-
leri, s. 282-283). Þehir merkezindeki bir
parkýn ortasýnda yerel kaynaklarda Kara-

baþ Türbesi denilen yapý sekiz köþelidir ve
kiremitle örtülüdür; her yüzünde bir pen-
cere, içinde altý lahit vardýr. Türbenin Ev-
liya Çelebi’nin sözünü ettiði tekkeyle bað-
lantýlý olduðu tahmin edilmektedir. Vulçýt-
rýn’ýn giriþindeki köprünün XV. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda inþa edildiði belirtilir (Gojkovi@,
s. 164). Köprü Sitnica nehrinin üzerinde
iken zamanla suyun mecrasý deðiþmiþ ve
turistlerin ziyaret ettiði bir eser haline gel-
miþtir. Bu köprü de tamamen bir hara-
beye dönüþmüþ olup kullanýlmaz durum-
dadýr ve sivri kemeri ve taþ iþçiliði dikkat
çekmektedir. Çeþitli kaynaklarda zikredi-
len kalenin ise yalnýz temelleri kalmýþtýr.

Vulçýtrýn’ýn 1961’de nüfusu 8025, 1981’-
de 20.176 olarak kaydedilmektedir. Nü-
fusun çoðunluðunu Arnavutlar teþkil eder.
Resmî istatistiklere göre köyleriyle beraber
1981’deki toplam nüfusu 65.419, 1991’-
de 78.877, 1999’da da 87.723’tür. Bunun
% 93,3’ünü Arnavutlar, % 6,2’sini Sýrplar,
geri kalanýný ise Türk, Roman ve Aþkaliler
oluþturur. Bugün nüfusun 105.000’e ulaþ-
týðý zikredilir. 1961’deki nüfus sayýmýna
göre Vulçýtrýn’daki Türk nüfusu 788 iken
1971’de seksen iki ve 1981’de seksen beþ
olarak kaydedilmiþtir (Výrmiça, Kosova’da
Osmanlý Mimari Eserleri, s. 275). Günü-
müzde ise yetmiþ seksen Türk ailesinin
(320 ile 400 kiþi) yaþadýðý tesbit edilmek-
tedir. Þehirdeki Ýslâmî faaliyetler Kosova
Ýslâm Birliði’ne baðlý Vulçýtrýn Ýslâm Birliði
Meclisi tarafýndan yürütülmektedir.
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yün yer aldýðý, kazanýn toplam nüfusu-
nun 17.252’si erkek, 6438’i kadýn toplam
23.690, bunun 19.740’ýnýn müslüman, ka-
lanýnýn hýristiyan olduðu kaydedilir. Balkan
savaþlarý sýrasýnda Sýrplar Kosova’yý iþgal
edince Vulçýtrýn’daki Osmanlý hâkimiyeti
sona erdi (1912).

30 Mayýs 1913 Londra Antlaþmasý ile
Vulçýtrýn’ý da içine alan Kosova vilâyeti res-
men Sýrbistan’a terkedildi. I. Dünya Savaþý
esnasýnda Vulçýtrýn, Avusturya-Macaris-
tan iþgaline uðradý. Savaþtan sonra Ko-
sova ile beraber yeni kurulan Yugoslavya
Krallýðý’na baðlandý. Bu dönemden itiba-
ren Vulçýtrýn ve çevresini yeniden Sýrplaþ-
týrma süreci baþladý. Bu durum II. Dünya
Savaþý’na kadar sürdü (1941). Yerli halk
arasýnda özellikle Türkler’le çoðu müslü-
man nüfus Türkiye’ye göç etti. II. Dünya
Savaþý esnasýnda Hitler Almanyasý tarafýn-
dan iþgal edildi (1941-1944). Kasým 1944’-
te Vulçýtrýn kasabasý yeni kurulan komü-
nist Yugoslavya sýnýrlarý içine alýndý ve özerk
Kosova ve Metohija bölgesinin bir þehri
statüsünü kazandý. 1989’da Kosova hak-
kýndaki Yugoslavya anayasasýnýn yürürlük-
ten kaldýrýlmasýyla kasabada zor günler
yaþanmaya baþlandý. Kosova Kurtuluþ Or-
dusu ve Yugoslavya Ordusu arasýnda çý-
kan Kosova savaþý (1998-1999) neticesinde
16 Haziran 1999’da Vulçýtrýn’a NATO güç-
leri girdi. Uzun bir süre yabancý güçlerin
denetiminde kalan kasaba, 17 Þubat 2008
tarihinde Kosova’nýn baðýmsýzlýðýnýn ilân
edilmesiyle Kosova Cumhuriyeti’nin bir be-
lediyesi haline geldi.

Vulçýtrýn’da günümüze az sayýda tarihî
eser ulaþmýþtýr. Osmanlý döneminden kal-
ma eserler cami, hamam, köprü, kale, tek-
ke ve türbeden ibarettir. Camiler arasýnda
en eskisi Gazi Ali Bey Camii’dir. Caminin
dýþ tarafýnda son cemaat yeri olarak ya-
pýlan plansýz ilâveler, avludaki kabir taþla-
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lâm âlimlerinin biyografileriyle birlikte týp
alanýnda çalýþmalar yaptý. Dört yýl süren
bu çalýþmalarýyla fahrî týp diplomasý aldý
(1846). Doðu’da özellikle Ýslâm âlemindeki
týp çalýþmalarýný araþtýrdý. 21 Ocak 1881’-
de Giessen’de öldü. Vullers birçok Avru-
palý þarkiyatçýya hocalýk yapmýþtýr. Batý
ilim dünyasýnda çalýþmalarý takdir edilmiþ
ve ödüllendirilmiþ, baþta Giessen Üniver-
sitesi olmak üzere Paris’te Société Asiati-
que ve Société Royale des Antiquairies, Ins-
titut de France ve Académie des Inscripti-
ons et Belles-Lettres gibi kuruluþlar Vul-
lers’e çeþitli ilmî pâyeler ve ödüller ver-
miþtir. Eserlerinde Arapça ve Farsça ile
Türk dillerinin Uzakdoðu dilleriyle iliþki-
si, Sanskritçe ve Zoud diliyle etkileþmeler
üzerine yoðunlaþmýþtýr. Bilhassa Farsça
gramer ve sözlük çalýþmalarýyla dikkati çe-
ken Vullers’in Lexicon Persico-Latinum
etymologicum adlý sözlüðü geliþmiþ bir
sözlük olarak kabul edilir.

Eserleri. 1. Harethi Moallaca cum
scholiis Zuzenii e codicibus Parisien-
bus et Abulolae carmina duo inedita e
codice Petropolitano. Hâris b. Hillize’nin
muallakasý üzerine Hüseyin b. Ahmed ez-
Zevzenî tarafýndan yazýlan þerhin Paris
nüshasý ile Ebü’l-Alâ el-Maarrî’ye ait iki ka-
sidenin Petersburg yazmasý kullanýlarak
yapýlan neþirleri, Latince çevirileri ve açýk-
lamalarýdýr (Bonnae ad Rhenum 1827). 2.
Tarafae Moallaca cum Zuzenii scholiis.
Textum ad fidem Codicum Parisiensi-
um diligenter emendatum Latine ver-
tit. Tarafe b. Abd’in muallakasý üzerine yi-
ne Zevzenî’nin yaptýðý þerhin Paris nüsha-
sýna dayanmak suretiyle gerçekleþtirilen
yayýmý ve Latince tercümesidir (Bonnae
ad Rhenum 1829). 3. Fragmente über
die Religion des Zoroaster. Farsça kay-
naklardan Zerdüþtîlik’le ilgili tercüme ve
açýklamalarla Devletþah’ýn Te×kiretü’þ-
þu£arâß adlý eserinden naklen Firdevsî’nin
biyografisini içermektedir (Bonn 1831). 4.
Grammaticae arabicae elementa (Bon-
nae ad Rhenum 1832). 5. Chrestomathia
Schahnamiana in usum scholarum
edidit annotationibus et glossario lo-
cupleti instruxit. Firdevsî’nin Þâhnâme’-
sinden bazý bölümlerin Farsça öðrenen-
ler için sonuna bir sözlük ilâvesiyle yapýlan
neþridir (Bonnae 1833). 6. Mirchondi his-
toria Seldschukidarum. Mîrhând’ýn Rav-
²atü’½-½afâß fî sîreti’l-enbiyâß ve’l-mü-
lûk ve’l-Åulefâß adlý eserinin Selçuklu ta-
rihine ait kýsmýnýn Paris ve Berlin nüshala-
rýndan hareketle gerçekleþtirilen yayýmýdýr
(Gissae 1838). 7. Mirchond’s Geschichte
der Seldschuken. Bir önceki eserin Al-

manca tercümesidir (Giessen 1838). 8. Vi-
tae poetarum persicorum ex Daulet-
schahi historia poetarum. Yine Devlet-
þah’ýn Te×kiretü’þ-þu£arâßsýndan Hâfýz-ý
Þîrâzî ve Enverî’nin hayatýna dair kýsýmla-
rýn açýklamalarla birlikte neþridir (2 fasikül,
Gissae 1839-1868 ). 9. Institutiones lin-
guae Persicae cum Sanscrita et Zen-
dica lingua comparatae. Birinci ciltte
Farsça, Sanskritçe ve Zend dili ile karþýlaþ-
týrýlýr; “Syntaxis et ars metrica Persarum”
alt baþlýðýný taþýyan ikinci ciltte ise Fars-
ça’daki cümle yapýsý ve aruz konusu ele
alýnýr (I-II, Gissae 1840-1850). 10. Lexicon
Persico-Latinum etymologicum cum
linguis maxime cognatis Sanscrita et
Zendica et Pehlevica comparatum.
Sanskritçe, Zend dili ve Pehlevî dilleriyle
mukayeseli bir þekilde hazýrlanan Farsça-
Latince bir lugat olup ayrýca Farsça Bur-
hân-ý Æå¹ý£ ve Türkçe-Farsça Ferheng-i
Þuûrî ile karþýlaþtýrýlmýþtýr (I-II, Bonnae ad
Rhenum 1855-1864). 11. Supplementum
lexici Persico-Latini continens verbo-
rum linguae persicae radices e dia-
lectis antiquioribus Persicis et lingua
Sanscrita et aliis linguis maxime cog-
natis erutae atque illustratae. Bir önce-
ki lugata ek olarak hazýrlanan bu eser de
Sanskritçe ve diðer bazý dillerle muka-
yeseli þekilde hazýrlanmýþtýr (Bonnae ad
Rhenum 1867). 12. Grammatica linguae
Persicae cum antiquioribus Persicis et
lingua Sanscrita comparate. Sanskritçe
ile karþýlaþtýrmalý Farsça bir gramer kita-
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Leiden 1877-1884). M. Necati Lugal, Þâh-
nâme’nin ilk 20.000 beytini Vullers bas-
kýsýný esas alýp Türkçe’ye çevirmiþtir (I-IV,
Ýstanbul 1945-1955).
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Alman þarkiyatçýsý, dil bilimci.˜ ™

23 Ekim 1803’te Bonn’da doðdu. Ýlk eði-
timini dinî bir okulda aldý. 1822’de liseyi
bitirdi ve yeni açýlmýþ olan Bonn Üniver-
sitesi’ne Katolik teolojisi, felsefe ve filoloji
okumak üzere kaydoldu. Üniversitedeki ta-
lebeliði sýrasýnda Doðu dillerine ilgi duydu,
Georg Wilhelm Freytag’dan Arapça ve Ýb-
rânîce öðrendi. 1827’de mezun olduktan
sonra hocasý Freytag’ýn tavsiyesiyle eðiti-
mine Sorbonne’da devam etti. Burada A.
I. Silvestre de Sacy’den Arapça ve Farsça,
Etienne-Marc Quatremère’den Süryânî di-
li, Daniel Kiefer’den Türkçe ve d’Abel Ré-
musat’tan Çince dersleri aldý. Paris’te dil
öðreniminin yaný sýra Arapça el yazmala-
rýyla ilgilendi. 1829 yýlý sonunda Almanya’-
ya döndü. Önce Berlin’e gitti; Sanskritçe
dersleri alarak öðrenimini tamamladýktan
sonra Halle’ye geçti. Halle Üniversitesi’n-
de Mayýs 1830’da felsefe doktoru unva-
nýný aldý. Mart 1831’de Bonn Üniversite-
si’nde doçentliðe yükseldi; burada Ýbrâ-
nîce, Arapça ve Farsça dersleri vermeye
baþladý. 4 Haziran 1833’te Giessen Üniver-
sitesi Doðu Dilleri Bölümü’ne profesör ta-
yin edildi ve burada emekliliðine kadar ça-
lýþtý. Üniversitede hocalýk yaparken ilimler
tarihine ilgi duydu ve bu alanda ünlü Ýs-
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