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Sunu 
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı nedeniyle her yıl en az bir 

eserin yayınlanma özenimizi bu yıl da yeni bir yazılı eserle sürdürmenin 
mutluluğunu paylaştığımı ifade etmek istiyorum.  

 
Bugüne kadar yayınlarımız adı altında tarihi miras, eğitim, siyasi 

haklar, müzik, tiyatro, şiir, gelenek – göreneklerimizin yanı sıra 
geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz ve bizi biz yapan 
değerlerimiz üzere kitapların yanıyınlanmasının öncüğünü başarılı bir şekilde 
üstlendik. Çizdiğimiz bu hedef doğrultusunda bu sefer de şair, yazar, 
öğretmen değerli büyüğümüz sayın Şükrü Zeynullah'ın kalemiyle bizlere 
farklı bir soluk verecek, bir şehrin tarihini anlatan, bir sevdayı nakledecek, 
bu şehir sevdasını ruha dönüştüren, bizleri geleceğe sımsıkı bağlayan bir eseri 
de litaretüre kazandıracak olmanın gurur ve mutluğunu yüreğimizde 
yaşıyoruz. 
 

Bu eseri bir miras, bir emanet olarak görüyoruz. Bu yüzden de bu 
misarın gelecek nesillere aktarılmasını öncelikli görevlerimiz arasında 
görüyoruz. Bu değerli eserin içerdiği tarihi kesitler gelecek nesiler için bir 
ayna özelliği taşıyacaktır.  
Bu yazılı eserin literatüre kazandırılması bir hizmettin yanı sıra, Kosova Türk 
kültürüne bir değer, topluma da güç katmaktır. Tertipleme kurulu olarak da 
böyle değerli bir esere can vermenin mutluluğunu bir daha tekrarlamak 
istiyorken, bu güzel ve anlamlı eser için Şükrü Zeynullah'a teşekkür eder, 
sağlık ve başarılar dilerim. 

 
 

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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Şükrü ZEYNULLAH - BİYOGRAFİ 

 

05.VIII.1932 yılında Priştine’nin Çeklik (keklik) 
mahallesinde doğdu. Kendinden önce dünyaya gelen 
ikisi kız biri erkek olmak üzere kardeşleri birer buçuk yıl 
ömürlerinden sonra hayata gözlerini yummuşlar. 
Evlerinin sokağa bakan duvarında mermer taşından ve o 
zamanın üstatlarından oyulmuş, güzel bir çeşme vardı. 

Dedesi uncu lakabıyla bilinen, Hacı Raif Ağa, babası 
(Hacı Zeynullah Ağa) Vıçıtırın doğumlu uncu mesleğini 
devam ettirmiş. Aynı zamanda Şükrü’nün babası 
“Recep Uncu” olarak bilinirdi. 

Annesi Belgüzar, Mitrovicali Hacı Münip ailesindendir. 
Evde babaanne, anne, baba, hizmetçi birde kendisi 
yaşarmış. Çocukluğu mahallenin dar sokaklarında, 

çeşme ve etrafında, eve yakın akan bir derede geçti. Bu dönem 1938-de Mustafa Kemal’in 
vefatına dek sürmüş. Babası Üsküp’te bulunan büyük tütün fabrikasına uzman olarak tayin 
edilince, tüm aile II. ci dünya savaşın ilk haftalarına kadar Üsküp’te yaşamaya devam etti. 
Üsküp’te 1930-1940 yılında, Sırp dilinde 1-nci sınıfı tamamladı. Kente güzel hatıraları olan 
Şükrünün en unutamadıkları arasında, Saat Kule mahallesinde arkadaşlarıyla eğlenmesi ve 
yaz aylarında Vardar nehri kenarında ıslanmasıydı. Evlerinin önünde Sarova (Temcit) adında 
dere akardı. Üsküp’te yaşayan büyük abilerinden de yakından danışma fırsatı vardı, bunların 
arasında Süreyya Yusuf, Mustafa Karahasan, Necati Zekeriya vb. 

Bu arada babası Budapeşteli ve Margarita isminde bir bayanla yakından ilişki kurar, daha 
önce İstanbul’a göç eden dayıları, bilhassa büyük teyzesinin oğlunun girişimiyle 1940 
yılında, daha sünnet yatağında iken, ana oğul ayrılmak zorunda kalıyorlar ve annesi 
Türkiye’ye göç ediyor. 

Savaştan sonra Kosova’nın büyük bir parçası, Üsküp ve Bulgaristan’a bağlanır, Priştine ise 
Büyük Arnavutluk’la birleşir. Bu nedenle tekrar doğum yerine dönmek zorundadırlar. 
Priştine’ye döner dönmez babası yine eski mesleğine devam edip uncu ve kuruyemiş dükkânı 
çalıştırmaya başlar. 

Priştine’ye gelince II. Sınıf kaydı yapılır, bu sefer Arnavut dilinde eğitimine devam etme 
mecburiyetinde kalan Şükrü diğer arkadaşları gibi o da Arnavut dilinde hiçbir kelime 
bilmezdi. Bu yüzden oldukça büyük zorluklarla karşılaşan Şükrü artık anadilini ev dışında 
konuşma yasağıyla karşı karşıyaydı. Öğretmenlerin hepsi Arnavutluk’tan tayin edilmişti. 
Aynı zamanda Dört Lüle mahallesindeki Hacı Ahmet Hoca’nın ders verdiği dini mektebe 
gidip ders alıyordu. 1943 yılında 3.cü sınıfta iken, üvey annesi dini mektebe gitmesine 
sürekli karşı çıkarmış. Unutamadığı anılardan biri ise kalabalık ortam içinde, okul 
çantasından Kuran-ı Kerim’i alıp yere fırlatmasıydı. Babası bunu duyunca aralarında ciddi 
bir dargınlık olur ve birkaç ay sonra babası ikinci resmi nikâhını Fahriye ismindeki üvey 
annesiyle kıyar. 
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Bu arada kentte durumlar gittikçe zorlaşır, büyüklere bazı yasaklar konur örneğin: Fes takma 
yasağı gibi, yani bunun yerine ya Arnavutların kullandığı beyaz keçe ya da, fes kara boya ile 
boyanarak kullanılacak gibi… 

Eski Sırbiya ve Yugoslavya Krallığı dönminde abileri ve babaları birbirlerine, “Hürriyet 
Adalet” - “Mustafa Kemal” olarak birbiriyle selamlaşmaları da Arnavut Milliytçileri 
tarafından yasaklanır bunun yerine halk, “DERİZ” selamını kullanmaya başlar. 

1941-1944 ikinci dünya savaşı sona ererek bu arada büyük propagandalar olur ve birçok 
Türkler asimile olup Arnavutlaşmaya başlar. Okullarda Osmanlıları barbar göstererek 
Arnavut İskender Beyi Türklere karşı kullanıp çeşitli spekülasyonlar oluştururlar. Oysa 
ikinci dünya savaşından önce savaş esnasında ve 1960-lı yıllarda Priştine'de en yüksek sayıyı 
Türk halkı oluşturuyordu. En çok konuşulan dil Türkçeydi. Arnavutu, Sırbi, Boşnağı 
Yahudisi, Romanı, Türk dilini gayet iyi bilirdi. Bu arada Türklerde Sırp ve Roman dilini ana 
dili gibi konuşur buna rağmen bütün Türkler Arnavutçayı öğrenmeye ve konuşmaya 
başlarlar.    

 

 

Eğitim gördüğü Okullar: 

1939- ilkokul I. Sınıf Sırp dilinde, Kuran-ı Kerim Mektebi, Üsküp; 
1940-1947: İlkokul ve Kuran-ı Kerim Mektebi, Priştine; 
1948- Orta Teknik Okulu,İnşaat bölümü(I.sınıf), Üsküp; 
1952-1953: Pedagoji Kursu (I. Ve II. Sınıf), Üsküp; 
1953-1954: Sıralı ortaöğretmen Okulu, Priştine; 
1954-1957: Belgrad Üniversitesi, Belgrad ve Novi Sad. 
 
Çalışma dönemi ve Yerleri: 

1948-1949: Kosova Ticaret Bakanlığı, Priştine; 
1950-1951: Devlet Halk, Dans ve Şarkıları - Müdür Yardımcısı; 
1951-1969: Sekiz Yıllık Türk okulu ve Lisede - Okul müdürü; 
1969-1975: Pioner Merkezi Müdürü; 
1975 – 1981: “TAN” Gazete Yayın Kurumunda - Ticari müdür; 
1981 – 1900: Kültür Eğitim Topluluğu-3 yıl müdür. 
 
Katılmış olduğu aktiviteler: 

1947-1948: Gölge Çocuk Tiyatrosunun Kurucusu (Nasredin Hoca, Hacivat ve Karagöz 
Oyunları) Priştine; 

1950-1951:  
- Devlet Ansamblesinde iki türk halk oyunu ve Türk şsarkının resmi programda icra 

edilmesi. 
-  Türk Sanat Derneğinin kurucularından (9 yıl başkanlık görevi, aynı zamanda 

pşyano, gitar, akordiyon türleri enstrumanları çalar arkadaşlarımla orkestrada yer 
alırdım). 
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- Türk dili ilkokulunun kurucusundan biri (5 yıl okul müdürü). 

1952-1953: İlk Türk Çocuk Korosu Kurucusu  (üç yıl yönetim görevinde) Priştine. 

Çalışma döneminde Türk dava arkadaşlarımla varlığımızı bildirmek yolunda 
yaptığımız çalışmalar: 

 Anavatanımız Türkiye’den, Demiryolu vasıtası ile Bedri Selim (TAN Gazete 
Müdürü) ile birlikte, üç kere dopdolu vagonlarla ikişer defa: 

1. Ççocuk kitapları,, resimli kitaplar; 
2. Şiir kitapları; 
3. Türk romanları; 
4. Türkçeye yabancı dillerden çeviri kitapları ve romanları; 
5. Tarih, biyoloji, coğrafya vb. Atlasları. 

Bu kitaplar başta, Kosova’daki Türk dili binası okullarına ve kütüphanelerine, Makedonya, 
Bosna Hersek, Sırbistan’da bulunan Türk kütüphanelerine gönderilmiştir. Okullardan başka 
tüm faal gösteren kütüphaneler ve kitapçılara dağıtıldı. 
Kitaplar İstanbul Basım evlerinden “Varlık”,”Koza”,”Tekin” temin edilmişti. 

 “Meto Bayraktar” eski okul binasında 8 sınıf bulunurdu. Süreyya Yusuf ile beraber 
planlar kurar, çözüm yolları arardık. O dönemlerde öğrenci sayımız git gide yükselişte 
olduğu için sınıflarımız yetmezdi. Beraberce çok koştuk. Hükümet, devlet ve komite 
kapılarına aylarca dayandık. Sonunda başardık; Eski binanınyan bölümüne iki katlı uzun bir 
bölüm eklendi ve okulumuz üç misli büyüdü (Priştine’nin en büyük okulu 
oldu).Okulumuzun zemin katında da; spor salonu, kütüphane ile birkaç yardımcı sınıflar 
yaptık. Çok mutluyduk. 

 Pionerler Merkezinde, Birleşmiş Milletler Çocuklar Kulübünü Kosova çapında 
yönetim Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak temsil ettim. Kosova çapında Masa tenisi 
spor klübü ile de Yugoslavya Liginde yer aldık. Benim yönetimliğimde Anavatan Türkiye 
Uluslararası onbir(11), Yugoslavya çapında ise on yedi (17) Festivalde başarıyla işitirak 
ettik.  

Çalışma döneminde o dönemin üst düzey ve önemli kişilerle tanışmışlığı: 
Yugoslavya Cumhuriyeti Başkanı: Yosşp Broz Tito; 
Arnavutluk Cumhuriyeti Başkanı: Enver Hoca; 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri: U’TANT; 
Anavatan Türkiye Cumhuriyetleri Başkanları: Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel; 
Anavatan Yazarlarımızdan - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Yaşar Kemal. 
Üsküp’te ise Necati Zekeriya, Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo. 
 
Yazmış olduğu şiir, makale, düzyazı vb. eserleri: 
Yerel dergilerde: Priştine “TAN” Gazete Yayım Kurulu, 
                             Üsküp “BİRLİK” Gazete Yayım Kurulu. 
Anavatan Türkiye’de: Ankara “BALKANLAR” dergisinde. 
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Cün Cece Priştine 

 

Ne biçim şehir, mecer, bu dilberım Priştine; 

Haçan hep kapanıktır cüz cüre cüre, 

Çimbilır O’ni ne bulur bu yaz cünlerınde? 

Ama… Açık kalır her cecelerımde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli okurlarım, kitabı okuduktan sonra yukarıdaki dörtlükte ne demek istediğimi 
anlamış olacaksınız.  

Anlamlı isimler ’den Priştine. 
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Priştine İsminin Doğuşu 

 

Uzak geçmişe bakılırsa, tarih coğrafya gibi kitaplar dahi bilgi elde edersek, 
halklar kaynakları, seyaatnameciler ve diğer delillere dayanarak, dünyamızın dağ, 
orman, nehir, köy, kasaba, şehir vs. yakışır (anlamlı) isimler verilmiş(takılmış) 
olduğunu gayet ayan görmüş oluruz. 

         Bizi ilgilendiren yörelerde verilen isimler yerli halk, Roma ve Bizans 
imparatorluğu, kimi Türk kabilelerin Balkan ve Orta Avrupa’ya yerleşmeleriyle 
(Kuman, Avar, Pomak, Hun- 1500 yıl önce) gerçekleşir. 

         Daha ileride Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika, Asya, Avrupa’nın büyük 
bölümlerinde yerleşir (600 yıl önce) ve yukarda andığımız yeni isimler (binlerce 
isim) yoğunlaşır. 

Burada Balkanlarda örnek olarak sadece birkaçını anmak (hatırlamak) yararlı 
olabilir. 

I. Dağlara verilen isimler: 
 Kaymakçalan – Sırbistan 
 Devebayır- Makedonya ve Bulgaristan 
 Taraboş - Arnavutluk 
 Balkan (Bal ve Kan) - Bulgaristan vs. 
 Dinara (Dinler arası) -Yugoslavya (Hırvatistan ve Bosna Hersek) 

 
II. Ormanlara verilen isimler:  

 Deliorman – Bulgaristan ve Sırbistan 
 Yagmırli(Gırmi) – Kosova 
 Avala (Alhava) - Sırbistan(Belgrad) 
 Çamıriya(Çamlıyer) - Yunanistan vs. 

 
III. Nehir ve Göllere verilen isimler: 

 Drina (Derin)-Bosna Hersek 
 Vardar(Su var ama dar)-Makedonya 
 Ohru (Oruh)-Makedonya Arnavutluk 
 Doyran (Doyuran)-Yunanistan-Makedonya vs. 

IV. Köylere verilen isimler: 
 Bilâça (Bilaç)- Sırbistan 
 Çitak(Ak çit) –Kosova 
 Kızılbaş-Kosova 
 Yedirene(Yediren)-Edirne Türkiye 
 Kaçikola (Kaçık kol)-Kosova vs. 
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V. Kasabalara verilen isimler: 
 Vranye (Viran yol) - Sırbistan 
 Preşova (Bir (pir) eş ova - Sırbistan 
 Priyedar (Bir (Pir)yer dar - Bosna Hersek 
 Yanova - Kosova 
 Virpazar (Viranpazar) - Karadağ 
 Trebinye (Tire-bine) - Bosna Hersek 
 Pirot (Bir (ilaç) ot - Sırbistan 
 Tivar (Anti Avar) - Karadağ (1300 yıl önce)vs. 

 
 

VI. İlere verilen isimler: 
 Sancak - Sırbistan 
 Kosova(kuşlar-kuş-ovası) - Kosova vs. 

 
 
VII. Şehirlere verilen isimler: 

 Smedereva(Simendere) - Sırbistan 
 Elbasan(ilkbasan-Fatih Sultan Mehmet) - Arnavutluk 
 Kalkandelen - Makedonya 
 Kikinda (İkindi) - Voyvodina 
 Kırcalı - Bulgaristan 
 Kumanova  (1300yıl önce Kuman Türkleri yerleşir) Makedonya vs. 
 Varna  (var+nar) - Bulgaristan 

 

    Priştine (Piriştine) şehrinin ismine gelince (ne zaman, kimin tarafından ya da, 
şehrin ismi hangi manayı taşıyor olması), şimdiye dek kanıt gibi ikna edici veya resmi 
bir delil ederek göremedik galiba. 

    Bu konu üzerinde de profesyonel olmayan bir araştırmacı diyelim, epey bir zaman 
çalıştım bunun üzerine. Arşivlerde yok. Hiç bir kişiden doğru bilgi alamadığım için, 
sadece kendi mantığıma dayanıp bir sonuca vardım. 

Bu kararımı burada, başlıca Priştine’yi sevenlere açıklayacağım: Verdiğim karar 
doğru olabilir ya da olmayabilir. İlgilenenler tartışıp konu üzerinde duracaklardır. 
Böylece biraz düşünceler de ortaya konulacak, en azından çok tahminler Priştineliler 
tarafından ortaya çıkacak ki, sonunda ciddi bir panel örgütlenerek, inşallah doğru ve 
istenilen bir neticeye ulaşa bilinir. 

    Priştine isminin neden ve nasıl kaynaklandığını açıklamazdan önce, giriş olarak 
birkaç söz söylemeyi uygun görüyorum. 

    Osmanlılar bu topraklara geldikleri zaman Priştine yokmuş. Osmanlı silahlı 
küvetleri, Yanova bayırlarını geride bıraktıktan sonra, hemen Kosova vadisi ile 
buluşurlar. Az ileride bugünkü Priştine kentin batısında seneler önce terkedilmiş 
küçücük bir köyün harabesine rasgelirler (27.6.1389). Buralarda bir gün ve bir gece 
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kalırlar. Ertesi gün (28.6.1389) şimdiki Gazimestan bölgesine doğru, kısa bir yürüyüş 
yapar ve savaşın gerçekleşecek meydanında hazır bulunurlar. 

Bugünkü Gazimestan Türbesine en yakın yerleşim yeri Vıçıtırın kasabasıymış 
(Kuzeyde 14 km,  hava yolu 19 km uzaklıkta). 

Bizans zamanında ise Graçan köyü varmış ve kendi kilisesi (kilise 1340 inşa edilip 
Batı bölgesi yönünde 6km. Uzaklıkta) bulunuyormuş. Oysa en uygun bir yerleşim 
yerin kırılmasına bugünkü Priştine kentin arazisi (yeri) görülmüştür.(Yagmırli - Gırmi) 
Ormanının yakınlığı ve onun uzanan etekleri güzel bir rölyefe sahipmiş. Özellikle 
Gırmi ormanından sızan pak havası, temiz su ile daima olması taş yüksek ağaçlar 
gibi inşaat malzemeleriyle zengin olması, iki nehirciğin her zaman su ile dolu 
durmadan akması bu güzelliğe zenginlik katıyordu.   

Yagmırli (Gırmi) ormanı tüm sularımızın kaynağı sayılır; 
Ormandan inen dere gibi akarsuları Veluşa kendine alır; 
Evvelce su ile dopdolu iki nehrimizde Balık avlanırken, 
Yüz elli senedir halk bu iki akarsuları Dere bilir. 

 
Öyleyse neden Roma ve Bizans İmparatorlukları bu güzel araziden yararlanmamış 
sorsanız şunu diyebilirim: Cesaretleri yokmuş, ormanın büyüklüğü, güzellikleri ve 
yararları tamamdır ancak tehlikeleri de çok büyüktür. Bunlar: 

 Ormandan kente düşmanların saldırması, gayet uygun olması; 
 Binlerce metre surların inşa edilmesi gereği; 
 Çok sayıda yaban hayvan kente kayma tehlikesi vs. 

 
Biliyoruz, Büyük Kosova (kuşlar-kuş-ovası) savaşı geniş bir alanı kapsayıp 
gerçekleşmiştir. (Haziran 1389 y). 

 
Kuşlar ovası (Kosova), uzak geçmişte bir büyük Göl’müş; 
Binlerce yıl geçtikçe su seviyesi devamlı azalırmış; 
Suda yaşayan zamane hayvanlar, sayı ve çeşitleri çokmuş; 
Gölün kenar kayalarında, hayvanların fosil izleri görünürmüş. 
 
Doğuda, Kaçıkkol Bayırı eteklerinden bir dere yol alır; 
Bu su, kasabaya az kala, kaynaklar Nehrine dökülür; 
Son Dere Gırminin Batı eteklerinden Kuzeye doğru yürür; 
Bu ise, Ayvalı köyü yanından geçer, kendini Veluşa’ya dökülür. 
 

  Osmanlıların rakipleri arasında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, 
Polonya, Rusya, Slovakya, Avusturya, İtalya gibi Avrupa’dan gelen kuvvetler 
(askerler) arasındaymış. Savaş birkaç gün sürdükten sonra Osmanlıların 
galibiyetiyle sonuçlanır. Savaşta her iki taraftan kayıplar kaydedilmiştir. 
Süzünü ettiğimiz yılın yaz aylarında Osmanlı İmparatorluğu Sultan Yıldırım Payazit 
başta olmak üzere gereken acil kararlar getirir. Bunlardan biri de: Savaş alanına 
yakın olan münasip bir yerde, yeni bir yerleşim yerin kurulması. O’da bu tek: 

“bir sebepten - bir işten ya da bir nedenden” dolayı denilebilir. 
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Ne iştir bu?  

Bu Osmanlı kuvvetlerinin savaşta şehit düşen, genç ve orta yaşlarında yiğit, 
kahraman savaşçılara karşı gösterilen anlamlı saygı, hürmet ve takdiri, kan 
dökenlerin, tarih boyunca unutulmamaları, şehitlere ne kadar daha yakın olmak, 
onlar için dua etmektir. 

Yasin, mevlit okuma, yeni gelen kuşaklara savaşa ait olan gerçekleri en iyi ve doğru 
bilgiler vermek amacıyla, savaş yapılan yerleri göstermek, mezarlara çiçek ekmektir.  

İşte budur o iş ve bu “ BİR İŞTİR” ya da “BİRİŞTEN”dir. 

Priştine’nin kaynaklanan ismi, yeni kurulacak bu büyük yerleşim yeri bu sebepten 
şehitlere yakın olma imkânı sağlayacaktır. 

Demek oluyor ki Priştine şehrinin ismi BİR (PİR) İŞTEN kaynaklanmaktadır. 
Görüyoruz ki Priştine kelimesi iki (2) kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur. 

1. BİR (pir) ve 
2. İş-ten… Pirişten. 

Köy, Kasaba ve şehirlerin isimleri dünyamızın bir çok yörelerinde zamanla ya bir 
“metamorfoz” (başkalaşma) yoluyla nihayetleşir, ya da radikal değişmeye mahkûm 
olur. (Resme, Edirne ve Kalkandelen, Asitane gibi).  

Sonunda kentimizin isminde ki harflerin ne şekilde değiştiğine ve zamanla bu 
değişimle nasıl bir isim alacak, nasıl bir hale geldiğine göz atalım. 

İlk evvela Birişten adı verilen kentimiz, zamanla dillere uygun şekilde o zamanın 
halkı tarafından daha kolay telaffuz edilmesi için, sözcükteki harflerin yer değişimine 
uğrayıp önce Pirişten ve son olarak Priştine adını alır. Günümüzde de aynı şekilde 
adlandırılmaktadır. 

628 yıl önce doğan Birişten sözcüğü günümüze dek isminde iki kez değişikliğe 
uğradığını görüyoruz. Bunca yıl zarfında harflerin değişikliklerine uğrayacak üç kez 
isim değiştiren kentimiz, ilerde de şu an ki isme sahip olup olamayacağı konusu 
tartışılır. Bunu ancak zaman gösterebilir. 
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Eserlerin yok edilişi: 
1941 - 1944 yılında, hele ki 1947 yıldan itibaren, (1947’de Kosova’nın başkenti 

Prizren’den, Priştine’ye geçer.) Priştine şehrinin kaderi yabancılar elinde bırakılır. 
Priştine’ye kim ne istediyse onu yaptı. Priştine hakkında sadece Priştineli insanı, ne 
kadar yetenekli imiş ise de sözü geçmezdi. Priştine için yüreği yanmayan ya da 
Priştine’yi sevmeyen karar verirdi. Her alanda, ister toplumsal, urban, kültür, tarihi, 
dini ve diğer değerler olan siyaset, ekonomi kalkınma, bir sözle insanların yaşam 
sorunları ve şehrin her alanda ilerlemeleri için, yerli - eski Priştine’ linin sözü 
geçmezdi. 

Bir başka sözle kim ne istediyse onu Priştine’ lilere ve şehrimize yapar. Yıkar, 
yakar, bozar, eski değerlere istediğini yapar. 

On binlerce Priştine’ li, Türkiye’mize kaçak ceçer. Çünkü: 

 Dünyaya örnek olan, Örtülü Çarşı (1949 yılında) yok edilir; 
 Balkanların en güzel Belediye Sarayı binasını (1948 yılında) yaktılar; 
 Osmanlı’nın güzel örneği Subaylar Sarayı (1905 yılında) yerle bir oldu; 
 Divan yolundaki Askeri Resmi bina (1956 yılında) yıkıldı; 
 En güzel özel oryental köşkler (1946 yılında) yerle bir oldu; 
 Mescidler, Camiler,(1945-1961 yılında) birileri mallar deposuna dönüşür, 

diğerleri yerle bir olur; 
 Lokaç Hacı Yunus Efendi Camisi -1953 yılında gömüldü. 

İşte Priştineliler buna dayanamayıp, yürekleri yanardı, hasta olurdu. İnsanlarımız bu 
vahşete - katliama dayanamazdı, istemiyerek ağlayarak göç ederdi. Çoğu 
Anavatana göç etti. 
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Çarşinin Yıkılmasi 

 

 

Çarşinin Yıkılmasi 
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Ürtülü Çarşinın Yıkımı 

 

 

Ürtülü Çarşinin Yıkımı 
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Ürtülü Çarşı 
 

    Kasaba’nın sembolü ve gururuydu ÜRTÜLÜ CARŞI. Priştineliler için ise değeri 
biçilemez kadar büyük ifadesini verirdi. Hakikatten Çarşı Kasaba’nın atar 
damarıymıştı. Altigen biçiminde olan, çevresine hiç zararı dokunmayan, uyumlu bir 
kompozisyon içinde şekilleşmiş ve fevkalade güzel alanda, doğmuş gibi, 
mekanlaşmıştı. Seyahatnamelere göre, yaşı 550 sene civarındaydı. Çarşı 3 cadde 
ile sınırlaşırdı. Orta çağ çarşılarının tipik bir örneğiydi.  

    Sultan Murat Cami minaresinin tam cadde karşısında Hocacık’ların bakkal 
dükkânı vardı. Dükkânın yanında uzanan 60 metre uzunluğunda bu yolun bitiminde, 
Çarşı’nın ana giriş ve çıkış kapısı bulunurdu. Bu yolun her iki tarafında marangoz, 
mobilya gibi atölye ve mağazalar bir de dini hizmetlerinde olan vakıf dairesi 
bulunurdu. Çarşı’nın açılış ve kapanışını Saat Kule bildirirdi. 

     Kapı iki kanatlı yassı ve oldukça yüksekti. Kanatları kalın tahtalardan, 
sanatçıların elleriyle güzelce oyulmuş, alacalı figürlerle doluydu. Kenar köşeleri ise 
parlak metalle kaplanmış, çiçek, meyve gibi çizilmiş resimlerle süslüydü. Kapı 
dörtgen ve kare şeklindeki büyük ve mermer taşlarıyla, dikkatle oyulmuş, yan ve üst 
bölümü sarılıydı. Kapının her iki yanından mermer ve granit taşlarından, surlara 
benzer, iki simetrik ve kalın duvar uzanırdı. Tüm buraları üstten kapalı (Örtülü) imişti. 

     Kapının sağ tarafından uzanan dükkânların nihayetinde, kalın taşlardan inşa 
edilmiş bir Sinagog bulunurdu. Burada Yahudiler dini ibadetlerini gerçekleştirirdi. 
Dükkânların fazlası kırtasiyeciydi, sahiplerin çoğu ise Yahudi’lerdi. Bu sebepten 
çarşının bu bölümüne “Yahudilik” ya da “Yahudi Çarşısı” de denirdi. Buraları küçük 
bi kaleyi andırırdı. 

     Kapının sol tarafında sıralanmış dükkânlar: Arabacı, yorganci, basmacı, nalıncı 
gibilerdi. Tam buraları parlak, yassı ve yuvarlak beyaz taşlarla döşeliydi. Çarşının 
güzelliğine, temizliğine özel dikkat verilirdi. Zaten, çarşıya bisiklet bile giremezdi. 

     Andığımız iki sıra dükkânın arasında yassı ve oldukça uzun bi alan üzerindeki 
ana kapının tam karşısında güzel bir kahvehane göze çarpardı. Bu, Gani amca 
adında bir hemşerimizin kahvesiydi. Aslında Gani amca bu kahvenin son sahibiydi. 
Önde dört pencere, ortalarında iki basamaktan sonra girilirdi. Salonun gerideki 
bölümünde daha iki küçük pencere ve bir kapı vardı. Kapı geniş bir alan ile 
bağlanırdı ki, ortasında ince ot ekilmiş, kenarlarda çiçekler ve en sonunda ergovan 
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gibi süs ağaçlarıyla donanmıştı. Otlar üzerinde yerleşen masalar ağaçların dal ve 
yapraklarından örtülmüş görünüyorlardı.  Bahçe’de içki içilirdi. Ateşte kuzular dönüp 
- pişirilirdi. Âlem yapılır, Seyfo Gırnatacı’nın yönetiminde Rumeli türküleri söylenirdi 
vs. Çünkü salonda çay, lokumlu kahveden başka, servis yapılmazdı. Salonun 
duvarları renkli çiçek ve çeşitli oriental figürlerle boyalanmıştı. Tavanı ise büyük 
sanat ustalığıyla güzelcene oyulmuş, nakışlanmış ve ortasında bir halkadan kafesli 
demir avize (fener) sarkıtılmıştı. 

       Kahvehanenin sol tarafında, Sinagog yanından geçen dar ve kısa bir yol 
yardımıyla, geniş ve yuvarlak bir alana çıkarırdı. Burada berber, saraç, gazozcu, 
çubukçu, bakırcı, kalaycı, salepçi - bozacı gibi dükkânlar bulunurdu. Bu alanın sol 
tarafından ve şadırvanın yanından geçen bir yol, kömürcü ve demirciyle bağlanırdı. 
Ortasında ise başka bir yol ile Bitli sokağıyla buluşurdu. Yuvarlak alanın en sağında 
uzun ve epey dar bir sokak bulunuyordu ki, Hacı Cemal Bakkalın dükkânıyla sona 
erip, sanatçılıkla bağlanan ve Divan Yolu caddesine çıkardı. Bu dar sokağın sol 
tarafında ayakkabıcı, Çarşı Mescidi, terzici, altıncı, saatçi ve bakkalci bulunurdu. 
Mescitte öğle, ikindi ve akşam vakitlerinde namaz kılınırdı. İki katlı olan bu mescidin, 
abdest almak için kornaları bulunurdu. Sokakçığın sağ tarafında ise yapagici, camci, 
kitapçi, resimci, yoğurtçu, sepetçi (zembilici) vs. Gibi sıra dükkânlar vardı. 
Kahvehanenin sağ tarafından iki yol dallanırdı. Birine ipçiler ve diğerine uncular 
sokağı denirdi. İpçiler sokağının sağ tarafında tütüncü, çakıcı, kasapçı, tohumcu, 
eczacı, yumurtacı vs. dükkânları bulunuyordu. Karşı tarafında ise semerci, destici 
ve dört - beş dükkânları sıralanmıştı ki, bu yol KORZO denilen cadde ile bağlanırdı. 
Cadde dört köşe küçük granit taşlarıyla döşeli imiştir ve iki tarafında güzel Hanlar, 
restoranlar, tatlıcılar,  berberler, kitapçılar, foto-grafçılar, manifaturcüler vb. Hepsi 
bunlar iki - üç katlıydılar. Orada hiç bir özel ev veya bina yoktu. Korzo caddesini en 
fazla gençler severdi. Akşam karanlığı olur olmaz, burası gençlerle dolup taşardı. 
Bir ucundan öbür ucuna kadar 2-5 kişiden oluşan sıra halinde oluşan, sıra halinde 
yürüyen gençler en tatlı sohbetlerini yaparlardı. Karşı taraftan gelenlerle 
selamlaşırlardı. Orada dostluklar ve yeni aşklar doğardı. 

İkinci yolda ise helvacı ve uncu Raif Ağa Zeynullah’ın mağazası, börekçi, demirci, 
kuruyemişçi vs. Vardı. Zanaatçı dükkânları bulunurdu. Yolun sonunda bir genel ev, 
yandan karşısında ise bir sempatik postahanesi bulunurdu. Yol ana caddeyi 
atlayaraktan dörtlüle sokağıyla bağlanırdı. 

Çarşı dükkânlarının çoğu birinci katta imiştir. Hemen her dükkânın zemin katının bir 
köşesinde “kalem odası” vardı. Dükkânlar akşamları kepenklerle kapanırdı. 

      Ürtülü Çarşıya tam XX. yy. ortasında kara yazılar hazırlanıyor. O zamanki rejimin 
bir emriyle acımasızca yok edilip, daimlik için gömülmeye maruz kalır. Bu darbe 
Priştineliler için acı bir darbeydi, bıçak yarası kadar acı… 
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Pek çok yürek yakmıştır, O merhametsız, kaderci dönek düdük; 
Yüzyıllar gelir-geçer kasabayi ağlayacak küçük büyük; 
Gömdüler, çünki, biricik kıymetli Mekânımızı ölmeden, 
Çarşının ocaklari, artık, sonsuza dek kalır sönük. 
 

 
Tekke, mahalleler, mescid, hamamlar, bahçe-bağlar geldi-gitti-bitti; 
Nehir-dereler, pınar-çeşmeler, hanlar-rüya köşkler yere batti; 
Özlemler sarmış-hasret kalan, arar bunları her taraf minareler; 
Gözdelerimizden küskün saat kule, epeydir sessiz kaldı. 

 
Ünlü Terzi, Ahmet usta kumaşi, yanılgılı biçer; 
Uncu Recep Ağa, boynu eğik, galiba mağazasına gider. 
Gönlü kırılmış Ethem berberin epeyce eli titrer; 
Gani kahvecide, süslü muhabbetler maziye geçer. 

 
Nice kabarık geleneksel güzel değerler acımasızca yok edildi; 
Osmanlı’nın zengin eserlerinden ne bir iz kaldı; 
Tarih – kültür - miras varlığımızı katledenlere; 
Eski Priştine’yi bilenler, sevenler lanet yağdırdı. 
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Bu kararla kasabanın uzun bir geçmişe dayanan düzeni, gelenek ve göreneklerin 
sembolü alt üst edilmiştir. Koca Osmanlı döneminden tüm halklara miras kalan bu 
tarihi ve kültür zenginliği teker teker, sistematik bir şekilde yok edilmiştir. Bu 
acımasız eylemin kurbanı, şu kültür ve tarihi objeler olmuştur: 

- Dünyaca tanınan muhteşem bir mimari eser olan Belediye Sarayı ateşe verilip, kül 
olmuştur; 

- Değeri biçilemez, en güzel ve sempatik cami Priştinelilerin gözü önünde 
devrilmiştir; 

- XXI yy. (birkaç ay önce) Hasan Bey Cami’yi yıktılar; 

- Üç eski halk Hamam’larını perişan hale getirdiler; 

- Eski mektepler yok edildi; 

- Müze değerinde çoğu olan ev, konak ve köşkler yerle bir edildi; 

- 72 çeşme kurutuldu; 

- Çayırlar, bayırlar, mahalleler, sokaklar kanunsuz bir şekilde göz göre göre gasp 
ediliyor; 

- Eşi bulunmayan o güzelim temiz havayı evlerimize getiren ormanlardan eser bile 
kalmadı. 

- Çevrelerden gelenler kasabayı tıkayıp soluğunu kestiler…  Akıl almaz bir 
savurganlıkla sanki Priştine’mizi öldürmeye yemin edermişçesine bozguna 
uğratıyorlar. Bugün zaten Priştine, her şeye benziyor ama sadece kendi kendine 
benzemiyor. Çünkü kendi öz güzelliğini çoktan yitirmiş bulunuyor. 

Eskiden çarşıyı görmek için ta Avrupa’dan tüccarlar, siyasetçiler, esnaflar, sanatçılar 
Priştine ziyaretine gelirlermiş. Her yerde övgüyle anılır ve üzerine makaleler yazılan 
çarşı çoktan yok oldu. Yeni Pazarlılar, Üsküplüler, Saray-ovalılar, Ah! Keşke bizimde 
böyle bir çarşımız olsaydı özenerek bahsettikleri Ürtülü Çarşının izi bile kalmadı. 
Şimdi ancak onu tozlanmış fotoğraflarda görebiliyoruz… 
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Çarşi Camisinın önünde Ürtülü Çarşinin sokağından biri 
 
 

 
 

Ürtülü Çarşinın sokaklarından biri 
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Sinagogun girişi Ürtülü Çarşi içinde 

 
 

 
Sinagogun devami Ürtülü Çarşi içinde 
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Subaylar Sarayı 

 

Bu sarayda Avrupa ünlü kompozitörlerin ( besteci) orkestrelerin, bilim ve 
kültür adamların dillerinde, 200 yıl evvel dolanırdı. 

Bina üç katten; fazla cam netekim duvar. O zaman için fazla lüks. Binanın üç saloni 
var idi. 

Burada en kaliteli Tiyatro, koro, müzik vs. gösteriler düzenlenirdi. İki yüz yılda bile 
Bethowen-Straus, gibi ustaların müziki eşliği altında Priştineliler Vals gibi oyunlarla 
dans edermiş. 

Bu güzeller güzeli Sarayımız, bin dokuz yüz kırk yılları sonunda yerle bir olur. Bu 
olağan üstü şah eseri, Priştineli Yaşar Paşa döneminde inşa edilir. 

Biliyorsunuz herhalde Subaylar sarayı arazisinde bugün bir Mahkeme binası 
yaşıyor! 
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Saat Kule 
 
Boyu dik fidan; Güzel bir Saat kule; 
Yadigâr’dır Osmanlı’dan Priştine’ye; 
Yaşım yüz seksen dokuz ’dur, Dese de; 
Unutmaz! Gülümser yanından geçene. 
 
Anne, ablalar Kule’ ye mutfak penceresinden hep bakar; 
İftarlık içecek, yiyecekler gecikmesin, diye, meraklar; 
Efendiler, gözlerini Saat kadranlarına doğru diker; 
Yeleğinden alır aline cep saatini, bakar ayarlar. 
 
Alımlı gücü olanı, sesi fazla uzaklara dalgalanır; 
İnsanlar, kuşlar… O an, ani yaşantıyla buluşur; 
Öyle ise, sevgili Kulemiz, şimdi neden susuyor? 
Yorgunluk mu vurmuş, yoksa zincirlerimi paslanmış! 
 
Nalıncı Emin İlyaz Amca, yaşlı yorgun; Bakamıyor Kule’ ye; 
Doksan basamağına gayri binemiyor; ondandır 60 yıl saat susuyor; 
Kosova Tarih Eserleri Koruma Kurumu, buna nasıl olur da izin verir? 
Anlaşılan, bu Şaheseri’ni de, bir gün, kayıplara emir buyuracaklar! 
Teslim olmak yoktur, herhalde; Ancak… Kalım Savaşı olacak! 
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Saat Kule 
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Hayvanat Bahçesi 

Bu Hayvanat Bahçesi nice yıllar insanlığa hizmet etmiştir. 
Bahçe Girmi ormanımızın gayet uygun bir bölümünde yer almıştır. Bahçe hayvan ve 
kuşlarla pek zengin imiştir. Kuşların çeşidi hele çok çok... 

Hayvanlardan: ayı, yaban domuz, kurt, yabani kedi, yılanlar (çeşitleri bunarda 
da çıkardı), tilki, sincap vb. Söz gelişi bugüne dek hiçbir insan en küçük bir zarar 
olsun bu hayvanlara yaşamamıştır. 
Çok ziyaret edilirdi bu bahçe, hele çocuklar, gençler zooloji-den pratik dersler alırdı. 

Hayvanat Bahçenin bir havuzcuğu, çeşmesi, su teknesi birlikte 1948’ ler de 
yok oldu. 
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Ünlülerimiz (1920 -1930 -1940 ve 1950 yıllarında Avrupa Çapında) 

 

1. Usta Sait “Salçe” 

Avrupa’nın Kral, Lord, General gibi askeri ve Devlet adamlarına ısmarlama payton 
gibi araçlar (adamsızlara - engellilere) kendi elleriyle yaratırdı. (Kreasyon yapardı).  
Aynı zamanda “lüks” paytonların çeşitli şekillerini üretirdi. 

2. Vezire Şilek (Zeynullah) 

Halk doktoru olarak bilinirdi. Var olan çevremizde yetişen bitkilerden romatizma, 
akciğer, kemik erime, göz, böbrek, kanama, felç ve diğer hastalıkları önlemler, ilaçlar 
ve kendisi, bitkilerin kök, dal, yaprak gibi bölümlerinden ilaçları yetiştirirdi. Bu ilaçlarla 
insanlardan karşılık beklemez yani para almazdı. 

Priştineliler Vezire Hanıma “Halk Doktoru” dermiş. Kendisi kır bitkilerine adını 
takardı, ilaçları isimlendirirdi. 

3. Tevfik Doktor 

       Avrupa’da en tanıdık doktorlardan olarak kabul edilmiş bir uzman. İnsanlarımıza 
büyük değerli ve yararlı olan ailelerden, insanla-hastalar daha sağlam olmak için 
zamanın en tanıdık doktorlarıyla Avrupa’ya gider. Priştine’de her doktor muayene 
ederdi, fakat hastaya Tevfik doktor bakmış ise tamam denilmiş. Çünkü “ O, ne demiş 
ise (prognoz vermiş ise) en doğrusunu yapmış demektir. Aynıca halk “ Biz Avrupa 
doktorlarından daha iyi bilemeyiz “ derlerdi, Tevfik doktor için. 

4. Profesor, Süreyya Yusuf 

Halkımız yerli Türk dili şivelerini bilirdi. O, öz Türkçemizi öğreti. 

Türk dilini doğru kullanmak, Türk edebiyatını öğrenmek, Türk edebiyatının tarihini, 
yazarlarını, eserlerini, doğrusu bize O, öğreti. Türk Dili ve Türklük hakkında her şeyi 
ekti-empuls verdi. Süreyya’ya borcumuz çok. 
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1958 yılında, Priştine “Meto Bayraktar” ilkokulu 
Şükrü Zeynullah (öğretmen)- Süreyya Yusuf (okul müdürü). 

 
(Değerli ve çok sevdiğim Süreyya ağabeyim(öğretmeim) ile “sekiz yıllık Türk 
okulu”binası önünde özel bir toplantıya giderken. O dönemde bu okuldaki 
Türk öğrenci sayımız 3800’dü. Sınıf yetersizliği nedeniyle okulun ikinci katını 
yapmak için yetkililer ile görüşme ve yardım istemek için yola koyulduk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 

Hırsız Cabir (Hayduk Cabir) 
 

     Priştine’li Cabirin evi Hüniler Mahallesinde, hatta, Hünilerin evine dip komşu olur. 
Bu gün bile andığımız evler halâ yerli yerinde duruyor. 
    Cabir, ne tüccar- ne zanatlı- ne kâtip- ne memur- ne çalgıcı ne de...... değilmişti. 
     Ancak, kendi kentdaşlarına karşı son derece samimi, sözünde ve 
davranışlarında doğruluktan ayrılmayan başka bir sözle hillesiz bir insanımızdı. 
     O’nun lezzetli çezosu var idi-ki buna herkez imrenirdi. Aynı zamanda, çezoya 
yakışır genç atı ayarlamıişti. Bu da bir merak , işte. Çezo’nun önünde üç kişi 
oturabilirdi; Bunun altında uzunca derin bir tahtalı sandık vardı. 
     Fazla uzatmadan okurlarımıza sayısız örneklerden, sadece bir hadiseyi el- 
sözümüze verelim: 
    
    Sırbistan Krallığı zamanında (yıl 1919) bir yarı gece sularında, tabi, iyice 
planlanmış (ayarlanmış), o zamanın zengin bilinen tüccarlarından (adını anmak 
doğru olmaz), en büyük mağazasına, O’na ait marifetiğiyle, kolayca “konar”. 
    Sessiz-sedasız, önceden ayarladığı malcağızları alıp çezoda ki ayakları altında 
yerleşen uzunca derin tahtalı sandığa sığdırır. 
    Mağazadan, doğru, kendaşımız “Saki” begın evine yol alır. Saki Begın da evi 
andığımız mahallede (bu gün bile) bulunmaktadır. 
    Cabir, sokağın çifte kapılarından Çezoyle girir (evvelden sokak kapıları genelde 
kilitlenmezdi) ve dışarı avlusunda durur. 
 
     Cabir bu dış avluda bulunan tek odanın kapısını açar (burası bir zamanlar 
ahırmış). Eve gelen “malzemeleri” Cabir Çezo’dan indirir ve bu odada dizilemeye 
başlar. Saki Beg çiçek bahçesi bölümündeki yatak odasından duvarın obür 
tarafından bir hareketliliği(pırıltıyı) duyunca hemen: Cabir... O Cabir be... seslenir. 
Cabir ise gıdayı yerleştirmeye devam ediyor.. Saki Beg ise, yine sesleniyor.” O Cabir 
be nerde buldun baş beni yoklayasın,evıme giresın”? orada sade bir eski mangal, 
eski ütü, ayakkablar, bir eski kahve değirmeni vardır. 
Cabir ise, yorgun, kızgın, yüksek sesle: Bak- Saki:” Kimseyle konuşmadın”,”Hiç bir 
şey duymadın, anladın mi. Hadi uyusana...” 
Saki Beg ise:  Dane be Cabir dane. Nasıl dersen. Ve, Sağ omuzundan- sol tarafına 
döner, uykusuna devam eder. 
Saki Beg sabah erken uyanır, tabi heyecanla merak eder Cabirin ne yaptığını. 
       Kapıyı açar- açmaz hemen gözğne ilişir iyice sıralanmiş duvara dayali: Bir 
çuvalcik pirinç, bir büyük teneke manda yağı, bir çuvalcık toz şekeri, bir teneke 
koyun peyniri, kuzu fasülye vs. 
Cabir’e hayırlı dualar yağdırı, sevinmekten gözleri ıslanır. 
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 On dokuzuncu yüzyılın ilk 3-4 aylarından başlayarak haber büyük hızla yayılır. 
Başlıca Balkanlar topraklarına ulaşır. Üsküp’ten- Selanik-e,; Saraybosna’dan - 
Budapeşte, Belgrad’tan Anavatanımız Türkiye’ye. Dubrovnik’ten- Venedik’e vs.  
  
 
      O günlerde duyulmamış- görülmemiş bu insancıllık, yada insanları yürekten 
sevme uğruna gerçekleşen bir kavram niteliğini her ortamda övgülerle, samimiyetle 
sıcakça kabul edilirdi. 
Cabir’mizin bu gün bile, insalar her nerede olursa olsun seve-seve dillerine alır, 
sayısız örneklerle doğrulayıp, tasdik eder. 
Bu ve buna benzer konu üzerine ortamlarda, her tartışma şu sözlerle sona ererdi. 
      Dünya’nın hiç bir yerinde bulunmayan; “Salt Priştine’de, dürüst, onurlu hırsız 
varimiştır”!. 
 
(Cabir o dönemlerde halkla iç içe olduğu için kimin evinde yemek olmadığını anladığı 
zaman, zenginlerin evine girir onlardan erzak çalar ve ihtiyacı olan ailelere gece 
saatlerinde avlularında, pencerelerinde, şupalarında bırakırdı. Onlar sabah 
uyanınca erzakları görünce sevinçten ağlar gün boyunca Cabire dua ederlerdi. Cabir 
hangi çaycıya girerese halk ayağa kalkardı).  
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Veluşa Deresi 
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Priştine Akarsuları (Veluşa Nehri) 

 
Veluşa 18.yy’na dek geniş ve su ile dolmuş bir nehirdi. Ancak (Kosova gölü gibi) su 
gittikçe azalır. Veluşa bir deredır. Geçmişe dayanarak, nehir balıklarla zenginmiş. 
Aynı zamanda ailelerin bir bölümü balıkçılıktan geçimini sağlarmış. 
 

Dur be Veluşa suyu; Dur biraz; 
Nereye böyle acele ediyorsun. 
Yagmur, kaynak, dere gibiler bile; 
Gırmi’nin tüm suları senin zaten. 
 

Kasabanın şadırvan, pınar, çeşme suları senden kaçamaz; 
Kardeşin “ on iki kaynak” ile elbette kavuşacan. 
Güneş doğarken, iner oğlan su içer, tatlı sesini dinlerdi ancak; 
Tavuk bahçenın iki bile deresıni kaptın, hem koptun ortadan. 
 

Gözdelerimizden, güzel manzaralı, Taşlice Bağlığına; 
Akasyalarla süslenmiş Nişanlık Bayırına; 
Pirinaz Camisi ile Şirin mahallesine, 
Uçtun - gittin, Bi göz atmadan, Diyarına. 
 

Cambazlığın dar sokaklarını görünce; 
Yavaşladın Hüniler Mahallesine girince; 
Saltanatlı süğüt ağaçlarıyle sarılmış, 
Şaşırırdın bir yuvarlak Havuzcuğu görünce. 

 
Çocuklarımızın eğlenceli dünyası olur burası; 
Yazda ayıramaz oğlunu, sudan anne babası; 
Kışta kardan adam, buzda akşama kadar kayak yapar; 
Dede olur, kalır, buranın unutulmaz güzel hatırası. 
 

Su Naka ile Çeklik Mahallesini ayırarak, kaçar; 
Priştinelinin gözdesi Taş Köprücüğü ile kucaklaşır; 
Değerlerimizden, Alaudin Cami-sini şadetler; 
Mektepler yollarına saadet ve esenler diller. 
 

Kasalar ve Eski Mezarlık yokuşlarına bi göz atarken; 
Veluşa yoluna devam eder hoplar koşarken; 
Daha yüz evin bahçelerıni su ile doyurur; 
Dört Lüle mahallenın tam dokuz sokağına kavuşur. 
 

Köprüye dayalı geniş ve derin su alanı yayılır; 
Manzara kalabalık kavaklardan daha da güzelleşir. 
Toplanır halk; Seçkin ördeklerin marifetiyle eğlenir. 
Delikanlılar yeteneklerini çalımla suda sergiler. 
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En eski mahallenin, Hasan Bey Camisi ile vedalaşır, 
Solda Panayir Ovası, sağda Örtülü çarşıyı bırakır; 
Odun köprülerimizin en güzelini geçer geçmez; 
Yunuz Efendi, Lokaç Camisi ile selamlaşır. 
 

Burada beklenmeyen bir manzara ile karşılaşır; 
Yassı, süslü ve en uzun Taşköprü’sü ile buluşur. 
Heyecanlanır medeni kaldırımlı caddeyi görünce. 
Burası Üsküp, Belgrad ve Sofya’yı kasaba ile bağlar. 

 
Solda; Balkanların ilk elektrik Un fabrikasına bakar; 
Parkı, Hipodromu ve Sabun fabrikasını görebilir; 
Bağda: Han, Sinema, Pastoranlar Hanı, Belediye Sarayı var, 
Balık pazarı, mağaza, aşçı, saraç, berber, arabacı ve kim bilir kim. 
 

İki Sultan, bir Paşa Camisi ve Hükümet konağını gözler; 
Köprüyü geçer, Lokaç Mahallesini biraz daha gezer. 
Ve yeni bir sürpriz ile karşılaşır, Veluşa Nehiri. 
Bu bir Çağlayan ki: Su düştüğü yere, etrafa çok hoş sesler saçar. 
 

Sever gençler burasını, Yazın suya girer ve duş yapar; 
Belli günlerde su altı yüzme yarışmaları da yapılırdı. 
Akarsularımız çoktur; “ Kırk Taştan geçen su içilebilir”. 
Susamış sabahçı dereye iner avucundan su içer. 
 

On beşinci çeşmenın suyunu da kendine alır; 
Bir süre Divan Yolu Caddesi ile yan yana yürür; 
En eski bilinen ”Adsız Mescid” ile helalleşir; 
Bu alacalı uzan yolculuk, her şey gibi sonu bulur. 

 
Su durmuyor; Nasılsa, kasabanın kalan üç-beş evinden kopacak; 
Bir başka, yeni Diyar Veluşa’mızı kucaklayacak; 
Ve kocaman bir Ovada kayıp yatmış, gibi bulur kendini, 
Su burada yeşillik, kır çiçekler meyve ağaçlarla sarılacak. 
 

Az uzun, alışılmamış dümdüz, bir vadiden su koşacak; 
O’na yoğun – yayık, kubbeler andıran ”Ağlayan süğüt” sarılacak; 
Obür yanda; Asker gibi, hizaya gelmiş sallanır yüksek kavuklar, 
Önceden hazırlanmış. Tören, sanki ünlünün biri uğurlanacak. 

 
Yolunu su, orta hızla, aralıklı ses çıkararak geçer; 
Halkımız bu Mesire yerini sever, çoğu ailece gelir. 
Ateş yakar: Mısır, kabak, kestane pişer, akşamüstüne dek. 
Nehir Batıya yönelir, tren yolu ile yan yana yürür. 
 

Priştine sularına (dere, çeşme, nehir, pınar) halk önem verir; 
Akarsu yatakların temizlik, görünüşlerine titizlidir. 
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Ayıklar dibindeki kumlardan çöp, karaçalı, ölmüş serçeyi. 
İcabında, alt ile yanlarını kalın kesme taşlarıyla kaplar. 
 

Bir Mahalle komşusundan üstün köprü inşa etmeye çalışırdı; 
Bu yüzden on dört köprüden benzemezdi hiçbiri birbirine. 
Osmanlı Devleti hayırseveri destekler, ödüllendirirdi, 
Böyle örnekler çok. Müsaade verin yalnız iki hadiseye. 
 

Veli isminde bir kentdaşımız, herkesden çok Nehre bağlıymış, 
Halkta büyük olur itibarı, Priştineli O’na Veluş demiş! 
Omuzunda çapa-çörek; Suyu boydan boya, günde iki kez 
geçermiş. 
Sudan çöp ayıklar, Nehre gelen her nevi zararı giderirmiş. 

 
Yetkililer fedakârlığını görür, gereken destek sağlar; 
Bir Bayram Arifesinde Belediye Sarayına çağrılır. 
Halk haberdar; Büyük kalabalık önünde Ferman okunur; 
Veli kardeşe verilen Ağa ünvanı aleni bildirilir. 
 

Nehir on dördüncü yüzyıldan Yagmırli ismi ile bilinirmiş; 
Veli’nin vefatından, Halk Nehre Veluşa Aga demeye başlamış; 
İsimleri kısaltmak için Priştineli her zaman meraklıymış, 
Metamorfoz bu: Veli Aga, Veluş Aga, Veluşa(Ğ),Veluş-a. 
 

Nice değerli eser yaratmış kasabaya âşık olan, bir hemşerimiz, 
Özellikle inşa edilmiş olan unutulmaz çeşmelerimiz. 
Hükümet Konağı, O’na Su Efendisi ünvanını buyurur, 
Bu lakap’da çok çabuk zedelenir: Sudi efendi olur. 
(Tüm ailenin gün bugün Sudi soyadı resmileşir). 
 

Yakın geçmişte tüm avlularımızda, bari birer pınar bulunurdu; 
Kasabada şadırvan sayısı, özellikle camilerde çoktu; 
Özel taştan kaplı, süslü oyulmuş çeşmemizi uzaklar bilirdi; 
Yetmiş yedi çeşmeden, mahallelerde en çok altı, en az üçü vardı. 

 
Dikkat:  Altı Çeşmeye birer kocaman mermer taş kitlesini dikmiş. Güzel - güzel 
oyulmuş taşlara el âlem ve yabancılar her zaman imrenmiştir. Bu çeşme taş 
kitleleri Gırmi ormanlarımızın “Taş madeninden” getirilmiştir. 
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Dere Mahallesi 

 

 

 

 

Veluşa Nehiri Kıyıları ve Buna Bağlı Sokaklarda Yaşayan Bazı (Eski) Priştineli 
Aileler ve Onların Evleri (Soyadları) 
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Aalimağalar 
Adana 
Agacik 
Agiler(idriz) 
Arap-lar 
Arsiç 
Atanasiyadış 
Avrani 
Badanacılar(Hüska) 
Bahçevan(F) 
Baki 
Bala 
Batallar 
Bayraktar 
Behcet 
Bekirler 
Belozoviç 
Berişa 
Bince 
Blagotiç 
Bobo 
Boyaviç 
Bozaci 
Breça 
Brezoviç 
Brizani 
Budes 
Buşura 
Cabir(M) 
Cakovali 
Caniç 
Care 
Cocalar 
Corceviç(B) 
Cukali 
Cukiç 
Cümşitler 
Çamil(Zayo) 

Çarkile 
Çeklih 
Çerka 
Çosiç 
Daka 
Demaçi 
Demir 
Demiray 
Deva 
Deveci 
Doda 
Dogramaci(Esad) 
Doktor(Tefik) 
Duşi 
Duşka 
Emetiler 
Feyzullahlar 
Fırıncı (Azem) 
Fırıncı(Feyzi) 
Galimuna 
Gaşi(Kaş) 
Gavaz 
Geli(Horozlar) 
Gigiç 
Globoder 
Goleş 
Goran 
Goriça(Necmi) 
Gunga 
Güvercinci(M) 
Haci Ahmet 
Haci Bayramlar 
Hacikurteş 
Hadel-i 
Halil (Bakkal) 
Hallaç 
Hanci 
Hanifiye 

Hasan Begler 
Haşan 
Hoca 
Hocacik 
Hot-i 
Hüdaverdi 
Hüniler 
İbre 
İliç(Modo) 
İman 
İzetler 
Jiviç(Bane) 
Kahveci(Bahri) 
Kahveci(Celo) 
Karabeg 
Karahoda 
Kasalar 
Kasap 
Kasap(İsak) 
Kaya 
Kaytaz(Bakkal) 
Kırveş 
Kocadiş 
Konuşevci 
Kraykova 
Kruşka 
Nimani 
Nobırdali 
Nuza 
Panaykovali 
Pantaliç 
Pasyaç 
Peçenoviç 
Perepoğlu 
Pırlinceviç 
Plana 
Pleşina 
Poresçi 
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Prekiç 
Priştina 
Recep(Şofer) 
Saatçi 
Sadıklar 
Salepçi(Hilmi) 
Salihler 
Seçan 
Selimler 
Seydiç 
Simiç 
Sipahi 
Sivrikoz 
Spasiç 
Stoşiç 
Stoyani 
Straya 
Suri 

Sülçe 
Süleyman(Nafız Isak) 
Süleymanlar 
Sümçür 
Svirça 
Şabanlar 
Şamli 
Şerifler 
Şilek 
Şkodra 
Şuftalar 
Şukurlar 
Şuşka 
Şükri Begler 
Telliçi(M) 
Terzi (Ziya) 
Terzi(Ahmet) 
Topurlak 

Traykoviç 
Troşupa 
Tsane(Cana) 
Tupeçi 
Türbedar 
Uncu(Zeynullah) 
Vıçıtırınli(Ekrem) 
Vırbica 
Vızdık 
Vitkoviç 
Vraniç 
Yanovali 
Yoviç 
Yusuf Ziya 
Yusuflar 
Zariç 
Zatriçi 
Zehir 
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Çeşme 
 

Cami ve Çeşme-ye varmak için uygun, kısa yol ayarlanır; yetmiş yedi 
çeşmemizin bellidir isimleri. Küçük ya da büyüğü; tek taş kitlesiyle bütünleşir. Mor, 
esmer, bal, beyaz, krem gibi, tek renkli olurlar. Taşta, kuş, bitki, evcil hayvan şekilleri 
oyulurdu. Bunları zamane ünlü oyma sanatçılarımız süslerdi. Çeşmelerin çoğunu 
insanlar, gönüllü olarak, inşa eder. Diğerleri ise Devlet Tasarısı’na uygun olarak 
gerçekleşir. Mevcut olan çeşmeleri her biri aleni olarak bilirdi. Onlarla gurur duyar: 
”Çeşmelerimiz Gözdelerimiz” haykırır. Her çeşme kendisine ait olan özellik 
taşımaktadır. Çocuk sokağa ilk adım atar atmaz, çeşmeyi görür ayrılmaz. Çeşmeler 
yaşantımızle, unutulmaz güzel anılar yaşatmaktadır. Her biri, kendine ait kitap 
yazmak hak etmiştir. Çeşmelerimiz nice şarkı, türkü tekerleme, gibi şiirlerde yer alır. 

Sular Yüce Yağmurlu ormanımızdan (Gırmi) iner, çeşmelerin tümünden pek 
tatlı sovuk su akar; birkaçından madar, ekşi su gibiler dökülür. Belli çeşmeden 
hastaya bazı ilaçlı su gelir. Bin sekiz yüzlerde Kuzey Kosova Ovası’ndan ilaçlı su 
gelir ve Gırmi’nin, Graçan gölünden bir miktar su sızılır. 

 
Su depoları da ormanda bulunur: 

I. Çocuklar Yazlama Yurdu Deposu (su sağlar) 
1. Yaşların Yurdu - Dört Çeşme 
2. Askeri Hatırası - Bir Çeşme 
3. Ormancı Evi - Bir çeşme 

II. Devlet Su Deposu: 
1. Restoranlar - Üç çeşme 
2. Hayvanat Bahçesi - 1 çeşme 
3. Polis İstasyonu - 1 çeşme 
4. Milet Meclis Oteli - 1 çeşme 

III. Zaferli Bayırı Su deposu 
Çok çeşmelere su sağlanır, depoda 

IV. Askeri Deposu  
Bir kaç çeşmeye su verir 
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Çeşmelerin İsimleri ve Yerleri 
 
 

1. Tak Tak Baba Çeşmesi 
2. Çeklik (Kelik) Çeşmesi 
3. Tuzlu Çeşmesi 
4. Dörtlüle Çeşmesi 
5. Panayır Ovası Çeşmesi 
6. Muacir Mahalle Çeşmesi 
7. Lokaç Çeşmesi 
8. Futbol Alanında Çeşme 
9. Futbol Stadında Çeşme 
10. Sallane Çeşmesi 
11. At Koşusu Alanı çeşmesi 
12. Tiren İstasyonu Çeşmesi 
13. İdadı (okul) Sağlık Bakanlığı Çeşmesi 
14. Tophane Çeşmeleri (iki tane daha) 
15. Bitli Çeşmesi 
16. Sudi Efendi Çeşmesi 
17. Sebze Meyve Piyasası Çeşmesi 
18. İki Lüle Çeşmesi 
19. Tüfekçiler Sokağı Çeşmesi 
20. Labada (Lab) Çeşmesi 
21. Dilhanı Çeşmesi 
22. Elektrik Un Fabrikası Çeşmesi 
23. Aktaş Çeşmesi 
24. Un Pazarı Çeşmesi 
25. Örtülü Çarşı Çeşmesi 
26. Balık Pazarı Çeşmesi 
27. Adsız Mescid Çeşmesi 
28. Divan Yolu Çeşmesi 
29. Şevki Aga Çeşmesi 
30. Değirmenler Çeşmesi 
31. Doğu Gümrükhane Çeşmesi 
32. Varoş Mahalle Çeşmesi 
33. Kilise Çeşmesi 
34. Kaşağı Çeşmesi 
35. Havuz (Olimpik) Çeşmesi 
36. Taşlice Çeşmesi 
37. Bayram Kontrol Çeşmesi 
38. Subaylar Sarayı Çeşmesi 
39. Kandilli Çeşmesi 
40. Yeni Mektepler Çeşmesi 
41. Hünüler Çeşmesi 
42. Pirnaz Çeşmesi 
43. Atış Alanı Çeşmesi 
44. Tavuk bahçe ve Çevresi Çeşmeleri( artı dört tane) 
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Çekik Çeşmesi, Priştine-Kasım 1961 
 

(Çeşme Hacı Raif Ağa uncu Zeynullah emeğiyle inşa edilmiştir) 
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Çeşmelerin Suları 

 
Evlerimizin dış avlusunda mevcuttur bir Pınar; 
Gül bahçesinde ise su fışkırır “Tulumba” dan; 
Her Mesire yerin yanında çeşme kaçınılmaz olur. 
Mektep, spor alanı, tren istasyonu, koşu alanını çeşme büyüler. 
Şadırvanlarımızı, bu gün bile, söyler çok yöreler. 
Şadırvan, Çeşmelerimiz tek taştan oyulmuş tekneye, dökülür suyu. 
Vardır kalın ağacın gövdesinden, oyulu tekne. 
Yavrumuz sokak kapısını, güç hal açar; mahallenin bir sokağına dallar; 
Yavrumuz ilk kez çeşme görür; O’na hemen Âşık olur; 
Eğlenir: Islanır, yorulur. Aç kalır, farkına varmadan. 
Bilmediğimiz, duymadığımız, görmediğimiz Çeşme çok; 
Unutulmuş çeşmeler sayısı bile, o kadar çok ki. 
Tek tek her çeşmeyi hürmet ve hasretle anar büyük küçük; 
O kadar çok verdiler bize; Ne kadar az aldılar bizden; 
Çok yüzyıl azap ve yaralarımıza merhem oldular; 
Kalim savaşlarda güç ve yaşantı bize yaratabildiler; 
Minnettarlığımızı kabul etmek için niyaz ederiz; 
Sıkıntılarda dert, kader çeşmeye dayan teselli ararlardı; 
Her nevi sevincimizi çeşmemiz ile paylaşırdık. 
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Priştine’de Çeşmeler Çook... 
 
Çeşmeler; Ah! Şirin çeşmelerimiz… 
Yanınızda doğduk; 
Suyunuzla büyüdük. 
Ana sütüne gibi size muhtacız. 
Ömürler uzatan manevi varlıklarımız. 
Sağlık, mutluluk, huzur yaratan akarsularınız. 
Hepiniz birer sıcak mekânımız. 
Çeşmelerimizin yetmiş yedisi… 
Her Priştine’ linindir tek tek birer öz gözdesi. 
Bülbüller seslerinin en tesirli, namelerini esirgemez. 
Çeşmeler sularını hiç bir unsurdan katiyen saklamaz. 
Çeşmenin lülesinden, akan suyu insan görür, aniden bir tatlı yaşantı bulur. 
 
Priştine’ nin diller manzarasını çeşme, pınar, kaynak, şadırvanlarımız daha da 
büyülerdi. 
Uzaklardan gelen misafir kasabamıza imrenir ve övgüler sığdırırdı. 
 

Lokaç çeşmesine saygıyla eğiliriz, 
Uzun asker çeşmesine iki basamak bineriz, 
Un Pazarı çeşmemize, beş basamak lazım inmemiz. 
Terahviler sona erir, cemaat derin uykusuna dallar, 
Gece boyu kandilli çeşme parlar, parlar! 
Lokaç çeşmesine kızçağızlar çiçek götürür. 
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Veluşa Çeşmesi 
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Ben’den Çeşmelerimiz-e 
 

I. 
 

Çeklik çeşme suyunu yutarken, Ninemizin avucundan; 
Gözüm dalar kuzucuğa, su alırdı su teknesinden. 
Hayvanat Bahçesi çeşmesinden, renkli kuşlar seslenir; 
Delikanlılar sabırsızlıkla sefalı çeşmeye takılır. 
Var mıdır unutan taş madencilerin Yeşil Çeşmesini; 
Yıllarca kıskançlıkla korurduk, Sıktaşın kisini. 
Tavuk bahçesinin dört çeşmesi, dilber oyulmuşdur her lülesi; 
Kır çiçekleri ortasında, Aktaş çeşmesi - bir peri güzelidir. 
Koyun, keçi gün geçmez, Pirnaz çeşmesinden durmaz koşar; 
Dil hanı cömert çeşmesi halen avucunu açar mı açar. 
Tüfekçiler çeşmesini bilir yalnız yaşlı Priştineli, 
Akasyalar çeşmesi Kuran Kerim ziraat talebeleri gözdesi. 
Ayaktopu alanı çeşmesinden su dolar lüks havuzlar; 
İtfaiye, atlar koşusu çeşmesinden her sokağı suvarır. 
Ay ışığında Kasalar çeşmesinden su alır Testili hanımlar; 
Karanlık basar – basmaz, Tak Tak Baba çeşmesinden korkar çocuklar. 
Cemaat Teravih gördükten gece uykusuna dallar; 
Kandilli çeşme su balı olur durmadan parlar mı parlar. 
 

II. 
 
Mahalleliler gün boyu iner - çıkar Bitli çeşmesinden; 
Misafirler yaşantı olur Şadırvanlarımızdan. 
Adsız Mescid, çeşmesinde her akşamüstü gençler buluşur; 
Veliler Un Pazarı çeşmesine her sabah iner, abdest alır. 
Susuz bırakmaz: Bayırda evi, elinde güğüm testisi, Mahallenin en cömert, Lokaç 
çeşmesi; 
Külhane çeşmesi ile hoştur, Ramazan geceleri; 
Ablalarla sabah - sabah sarılır, Saat kulenin çeşmesine; 
Kayar eğlenir, Divan yolu çeşme suyunun buzlarında. 
On iki kaynak çeşmesi kadar kalır güzel ambarda. 
Balkanlar Panayır Ovası çeşmesini pekiyi bilir; 
Muhacir Mahallenin çeşmesine, Tophaneli çok gelir. 
Örtülü Çarşının Dilber Çeşmesi, esnafın en kıymetlisi; 
Güzellerin güzeliydi, Subaylar Sarayı’nın Top Çeşmesi. 
Serin sular bol akar Varoşun ise çeşmesinden; 
Hüniler çeşmesini kimse geçmez suyunu ellemeden. 
Var ki çeşmemize Beş basamak lazım inmemize, 
Var ki çeşmenin iki basamak lazım binmemize. 
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III. 

 
Tophane mahallesinde üç çeşme: Suları tadı benzer birbirine; 
Büyük Camide üç çeşme: Suları benzemez birbirine. 
Gün boyu Atış alanı çeşmesine ziyaretçi az olur; 
Çeklik çeşmesi önü kırılmış testilerden boyurklar oluşur. 
Cambazlıktan Gümrük hane çeşmesine, Paytonlu halk gider; 
Yolcu tren istasyonuna girmeden, sakin birleşme görür. 
Bağlığın çeşmeli Mesirlerine aile erkekten gelir; 
Lahanalık derin sularında gençlerin derileri soyulur; 
Halim Aga deresi kenarında ince asker çeşmesi; 
Karşıda tembelleşir hemşeri vadisinin “Şişko Çeşmesi”. 
Bahçelik çeşmeleri insanlarımızın derdine derman olur, 
Kışlalık serin çeşme suları Dünyanın askerini doydurur. 
 
Dört lüle çeşmesi ağır yaralar alır; ilk kez gömülür; 
İki lüle çeşmesi Ağabeyinden, biraz daha yaşadı. 
Su Efendisi’nin Altı Çeşmesi bile, sürekli coşar sinemizi; 
Her taraf aradık Şefki Aga’nın Çeşmesinin parçacıklarını. 
Garip Tuzlu Çeşmesine nasıl hala kıyabildi bu insanlar; 
Lokaç Çeşmeciğin mezarına hala çiçek götürür kızcağızlar. 
 
 
Bu katliamları yapanlara, Eski Priştine’ yi sevenler durmadan lanetler yağdırırdı.  
Başka bir şey elinden gelmezdi. 
Bakınız bu gün bile az kalan varlıklar ve değerler gidiyor. Priştine yok oluyor. Bu 
şeyleri eski Priştine’ liler hafif sesle olsun, yetmiş sene haykırır. İşte nerede ise 
geldik o kara günlere ve diyoruz:  
      ” Priştine her şeye benziyor kendi kendine benzemiyor.” 
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Derenin Elleri 
 
 

  Çeremitte kuş mi sın; 
Celin mi sın Kız mi sın; 
  Çayırda yonca mi sın; 
 Bahçede gonca mi sın. 

 
Sokak kapisında azacik durursun; 
    Dereyi hep haykırırçen atlarsın; 
   Sügüt dalcazlariyle sarmaşırsın; 
          Ruyalarda cibi kaybolursun. 

 
Cüremedım çizgicigi oynarçen; 
   Al testi ile çeşmeye ciderçen; 
Salıncakta Hedırlezde uçarçen; 
   Oturmiş elinde çitap okurçen. 

 
    Unudulmiş yerlerde taa  aradı; 
       Yagmırli agaçlarına sarıldım; 
Ümüt yolundan harapça ayrıldım; 
       Cünül hiçayesıni bulamadım. 
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Kaynaklar Nehri 
 
Su gölcükten koptuğu an, nehir ilk adımlarını atmış deniz 
Konduğu yere: çevre ve her varlığa güzel değerler getirir. 
Nehir edasına gelir Osmanlı, “ On iki Kaynak” takar adını, 
Halk kim bilir ne zamandan beri unutmuştur O’nun ismini. 
 
Nehrin en uzun süren ismi sadece “Kaynaklar” imiştır. 
Suyun seviyesi azalınca nehir “<postdere” ismini alır. 
Böylece “Pozderka Mahallesi” nehrin isminden kaynaklanır. 
Soldaki yer olan bölüm “ Dere Mahallesi” olarak bilinir. 
 
Yirminci asrın orta yıllarından, dereye “Priştevka” da denir. 
Şu an nehir meyve ağaçları bahçelerin ortasından geçer. 
Daha sonra eski değirmeni dinlenirken görür, suyunu verir. 

          Artık Varoşun dağınık eski zemin evlerine, su taşmıştır. 
 

Ve kocaman Değirmenler Mahallesine rahatça yerleşir. 
Ünlü Piraska Değirmeni ve Yüksek Köprü kalır geride 
Manzarası hoş “geniş” bir meydan nehirin karşısına ani çıkar. 
Küçük akarsulardan dolar kuyular, gölcükleri anımsatır. 
 
Kalabalık renkli kuşlar süğüt ağaçlara konar-haykırır-uçar. 
Çocuk ıslanır, büyükanne camdan izler neşelidir her insan. 
Gelir at, koyun, konar kelebek su alır, Manda batar keyif satar. 
Meydanlıkta yükselen Yusuf Çelebi Cami dört yol ile bağlanır. 

 
Karadağ yokuşu, tüfekçiler sokağı ve iki nehir yolu. 
Buralarda da: Şadırvan, Tekke, Medrese çeşmeler çok olur. 
Dedemiz hep der: Canım arar Eski Ramazan gece şenliklerini. 
Meydanın iki luleli çeşmesinden bol bol su akar durmadan. 
 
İki mahallenin kalabalık evleri arasında su durmaz yürü. 
Sağda uzakta bulunan Kandilli Cami’nin göre bilemez. 
Ancak, solda Hatuniye (Hamollar) Cami ile yakından buluşur. 
Sağda uzak olur ise de, ramazan Çavuş (baba) Cami’si iyice görünür. 
 
Su anayoluna dayanır geçmez çabuk sollar koşarlar yan yana; 
Buradan su ansızın uzun eğri buğru yolu alır başına. 
Salı pazarına bakar, tarihi Subaylar sarayına konar. 
Karşıda Hasan Emin Aga (Sudi Efendi) Cami kalır. 
 
Çabuk sağa çevrilir ana yolunu ve en güçlü köprüyü terk eder; 
Hemen mezarlık yoluna geçer yanda Bitli sokağını görür. 
Tophane Mahallesine girmez köprüsünü geçerek dalar sola. 
Uğramaz çok insanlar buraya, kuş kümes hayvanlar yurdu hükmü sürer. 
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Bu tenhadan istemiyerek, sağa sapar yavaş yavaş ayrılır; 
Olsun yeni ve güzel bir sürpriz nehirin karşısında sergilenir. 
Buluşur kocaman alanda üç mahallenin yedi sokağı ile. 
Nehir burada her zaman geniş ve epey su ile zengin olur. 
 
Bin sekiz yüz yılların alanını izahlar Priştineli yaşlısı; 
Her mevsimin gündüz ile gecesi çekerdi insanı burası. 
Sokak kapıları önü pek duvar beyaz; yuvarlak alanı sararlar. 
Evin bahçesinin erik, şeftali, elma, sümbül, gül çiçekleri ilkyazı söyler. 
 
Biner-iner, çizgi oynar, ip atlar, papatya çabuk örer. 
Ablaları maniler söyler ” Aç kapıyı Bezirgân Başı” nı oynar. 
Küçük erler kumdan “kale” yapar, koşturur suda oyuncak gemiyi. 
“Hamamcık” oynar ağabeyler” suyu kim en uzak atar” yarışlar. 
 
Kıymetli yerdir burası, öksüz-at arabalar giremezdi buraya. 
Gençler ip salıncak sallar tahta bankta oturur, tütün çeker. 
Uzunca dar yarı çemberli köprü tüm manzaraya vururdi, hoşnut ederdi. 
Cemaat köprüyü geçer tophane mescidine görür namazını buyurur. 

 
Şu sevimli yerde yaz günlerinde bambaşka hadiseler ederdi. 
Hasır düşemiş, sabah kahvesini içer suyunu sesini dinlerdi. 
Kimi ağacın sesinde, kadehine sebze, salat kurardı. 
Delikanlı ancak dondurmacının sesini duyar ise sudan çıkardı. 
 
Gün kaybolunca, haykırırken çocuklar, ışıklandırırlar fenerler. 
Dost, akraba çaya gelir “ekşi bozacının” sesi kulağa konardı. 
Simit, kebap çok, pişık kabak bitmez, ancak akşam çok çabuk biter. 
Gece derin saatlerini bulur kimsenin farkına varmadan. 
 
Meydanın ramazan gece şenliğini uzak yöreler methederdi, 
Ünlü ses sanatçılar “ilahi, türkülerle güzel anılar yaşatandı. 
Çalar çalgıcı, bazen cambazlar; Aklımızı alır, dertler unutulur, 
Hemşeri şenliğe dalmış, evine gider sahur vaktini geçmiş bulur. 
 
Zor aylardır, güneş az ısıdır, “Adaş” Zekâ oynar, başı eğilir. 
Hanımlar çardakta “yazı – tura” ya şans diler, çok ceviz yutmaya. 
Suyu şimdi ahbaplar pek aldırmaz, sırf sadık kuşlar ondan ayrılmaz, 
Böylece yürür durur duranlar, ancak suyumuzu durduramazlar. 
 
Kış kıyamet! Ne olmuş? Alan yine güzel O’na bağlılık daimidir. 
Beyazlar kalabalıktan kararır, buzda karda bunu her gün yarışırlar. 
Şekerlemeler tükenir salepçinin işi de güzelce rast gelir, 
Unutulmasın: Merkez Uçurtmalar Şenliği burada yapılırdı. 
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Nehir, nihayi eğri yollardan kurtulur, doğru yolu yine bulur. 
Seçkin kaz, ördek gibiler buralarda buluşur “eğitim” alırlar. 
Güneşli mescidin iki son değirmeni ise, sağında bulunur. 
Unlu kaçamaklar bahçesini geçerken, mahalleye yürür. 
 

Mecaz olarak: Postdere, canlılık (hayat veren dere) anlamını vermektedir; 
 

Nehir, kasabanın son, aşarçi mahalle Divan Yol mahallesine (Çingene) girer 
ve şimdiye dek görmediğimiz, değişik bir ortamda yerleşir. Cömertçe yayılmış geniş 
ve dümdüz bir alan çıkar önümüze. Alanın ortasından, pak su ile dolmuş, Nehir 
çalımla yürür, su yatağın altı ile yanları, kaplanmıştır kalın kup taşlarıyle. Nehirin sol 
tarafı uzunca çok geniş yer kapsar, sağı daha az. Kuzeyde cadde ve demiryolu, dizili 
evcikler yanından geçer uzun yollar, ancak hafifçe yükselir az yatık bayırcık. Buranın 
meşur bağların, fazlası itibarlı kasabalıklarındır. Uzun bayırcık meydanın tüm kenar-
köşesini gayet iyi görür “Çingene Bağlığı”dır, ismi bunun; son zamandan “Dragodan” 
da derler. Arada - sırada mecaz olarak bayıra halkımız amfiteatır derdi. Bu mesire 
yerine, halk, temizlik ve gayret eder derdi. Amfitetra gelen yabancı, hoşnutlukla 
karşılar. Priştineli Mahallede Romların çoğu beyaz; çocuk Türk okuluna gider. 
Batı’da sondaki “Yukarı Mahalle Romların” çoğu esmer olur (yaşarlar).Her iki 
mahallede, az sayıda başka halklardan bulunurdu. 

 
Saygıdeğer Çingene (Rom) Mühendis, Sanatçı, Esnaf çok vardır: Serfo 

Gırnataci, Bedriye Türkücü, İbrahim Kemancı-unutulmaz. Filim aktristi Turkan 
Şoray’ı bu gün gençlerde iyi bilir. Geleneksel Bayram Kovaç ailesi Paşalara kılıç 
yaparmış. Avrupa’nın kral, lort gibiler usta Salçeye -Salihe payton ısmarlardı. Salçe 
“ilk pilota istediğin uçağı çiz, ellerimle yaparım” demiş. 

 
Bin yıl geçmiş, Osman Kosova, Gandi ile buluşur; kökenini bulur. Çingene 

kardeş: Dürüst, muntazam her kurala özen gösterenlerden kasaba ve insanlarına 
yarardan başka, hiçbir şey vermezler. Her işi becerir; Çok çalışır; evciğine az para 
ile gelir. Rum su yanına oturmuş, soğana bir yumruk atmış, rakısına meze olmuş. 
Mahalleyi görelim; Her evde heyecanlılık, meydan hareketli, çevrenin kenar 
köşesinde Nevruz işaretleri belli olur. Davul, zurna sesine yerlisi ile yabancısı koşar, 
şarkı türküler. Halk oyunları geç saatlere dek durmak bilmez. 

 
Rum, Rom olduğundan gurur duyar; Halklar belli değer verir onlara. Kasabalı, 

Çingene, ev ve ortamlarda Türk dilini de kullanır. 
Aslında Hıdırllez yaklaşıyor diye artar canlılık Mahallede. Aylar önce bu Bayram’a 
büyük ve ciddi hazırlıklar örgütlenir. Çezo, payton, at arabalar dolmuş, her dar 
sokağı dualar geçer okur. 
Kervan tepe, bayır, Kosova Muharebesi Meydanına yol alır. Şehitlerimiz 
Gazimestan ile Sultan Murat Türbesini kucaklar, Rahmetlilere Yasin okur, kendisine 
şifa ve huzur niyaz ederler. 
Kızlar türbe bahçesinde dalcıklara dilek kurdele bağlar, büyükler kurbanlıkla meşgul 
iken, nine toruna salıncak yaparmış. Hıdırllez sofrası; Başta kuzu, yılın en zengin 
sofrası olur. 
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Doğudan suyun sağı, meydana karşı, el topu alanı yer alır. 
Küçük ayaktopu gibi çeşit spor faaliyetler gerçekleşir. 
Çok kez müsabaka yukarı ki ve diğer mahallelerle yapılır 
Koç, horoz, kaplumbağa vb. hayvanlar burada yarışır. 

 
Meydanımız sadece fırtına, yoğun yağış ve ayaz-da dinlenir 
Kalan günleri, yalnız Allah yaratmış bir üstün şair izahlayabilir. 
Bunun olağanüstü güzel hadiselerini görmek, binler ister, 
Gözler yakar alaca kıyafetler; aklını alır genç mert varlıklar. 

 
Hıdırllez günü kasaba geleneksel sabahın seheriyle uyanır,  
Tembelleri nine, ıslak sügüt dalı ya da ısırganle kaldırır. 
Meydanı canlandırmak için aranılır birer ufak sebep, 
Baba, çalgıcıları erken toplar, yeni doğmuş bebeği ilan eder. 
 
Böylece, eğlence sabahtan, gider akşamın geç saatlerine, 
Bayramlar öncesi günlerde, bırakır kasabayı insanlar, bomboş. 
Ondan bundan konuştuk, sakın demeyin ki Deremizi unuttuk. 
Odur her yerimizi büyüleyen; dalgacıktan bülbül sesi öter. 
 
Son zamanlar onları, dere ve etrafı” Dalmaçya Sahili” ile bilinir. 
Küçükler, ağabeylerden suda ilk yüzme eğitimini alırlar. 
Mahallenin düğünü geleneksel olarak meydanda yapılır. 
Çocuk sünnet olmadan, mutlak, Sultan Murat Türbesine    gelecek. 
 
Sünnet şenliği yedi gün, yedi gece meydan ve evinde sürer. 
Duvarda serilen hediyeler, on beş gün sonra yüklüğe girir. 
Çingeneler kasabamıza her zaman süs ve canlılık vermiştir. 
Kulaktan kulağa çabuk öğrenilir düğünün belli günü. 
 
Zaten ilkbahardan kasım ayının sonuna dek şenlikler bitmez.  
Gelin Prizren, Üsküp gibi uzaktan ise, düğün çok zengin olur. 
Davetiyesi olmayan gelir; açık hava herkesindir şenliği. 
Kime ve niye yarar toprak, çingene orada yok ise. 
 
Yukarı mahalleden inerse gelin, hele düğün olur değişik 
Birbirine “Fit” girir, laf şakası atar maytap geçer, barışır. 
Manzaraya lokomotifçi bayılır, İstanbul’a giden Tren durur! 
Yolcular beş on dakika kalır, muhteşem “Hava” nın tadını alır. 
Yorgun klarnetçi yerine, tez iner yukarı mahallenin beş çalgıcısı, 
Geleneksel renklerle yeniden güler-oynar-uçar, Gençler Dünyası. 
Amfiteatrada yer yok! On bin zat konmuş, bayır, çatı, baca dolmuş, 
Kasabamız manevi zenginimizdir, O’nu bulmaz bir kıyamet İnşallah! 
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Her işte var bir son: Sen mahallemizden uzaklanacağız az sonra, 
Bu canlı sempatik Mahalle ise, vedalaşıyor kaynaklar suyundan. 
Divan Yolunun, son demir köprüsü altından, Nehir çok hızlı koşar, 
Güçlü ve yoğun su yüksekten düştüğü yere, büyük ses çıkarır. 
 
Yanından geçer her bu hoş sesi duyar durur zevkini alır, 
Burada su az sola eğilir, batıya akmaya devam eder. 
Kaynaklar Nehirciği, Bahçelikten Veluş’ a ağabeyine koşar, 
Köprüye yakın” yeni görevlere” beraber akmaya devam eder. 
 
Suyun sağı-solunu yüzlerce büyük ve çok güzel bahçe döşemiş, 
Hayatı önemi var olan kasabamız için sebze bahçeleri. 
İlkbaharın güneşiyle canlanır bahçelik şekillenir koruklar, 
Çoğunun tek ağaç serininde penceresi ufak odacığı vardır. 
 
Dere toprağın her karışı su ile doyması gayretindedir, 
Tepelerde rast gelenler bu manzarayı görür, ne güzel eğlenir. 
Dereden az uzak Bahçeleri su dolapları mukayyet olur, 
Yük hayvanlar “Dolap dönderir” su dolu dolap bahçeye döktürülür. 
 
 
Çok uzak ise on dört dolaptan su arka yoluyla gereken yere gelir, 
Güçlü gençler, halk önünde belli günlerde “Dolap Döndürmeyi” yarışır. 
Bahçeliğin bazı bölgesinde üstün kaliteli sebze yetişir. 
Halk vermiştir isimlerini” Patlıcanlık”,”Salatalık”,Lahanalık”. 
 
Binler metre uzun, yüzler geniş, mesire yeri sayılır bahçelik. 
Aileler hasırıyla-mangalıyla, bir eğlenceli gün yaşarlar. 
Yaz-kış kasaba sebzesiz kalmamış kalan az miktar ithalat olur, 
Halk bahçeliğe zarar vermez, müdafaaya gerek olmazdı, zaten. 
 
Binler bahçevancımız Erbap-mış, bazıları hale belleğimizde, 
Hürmetli Ferhat Amca, Abdullah Zehir, Şaban Şilek, Ali Aga,vb… 
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İki Lüle Mahalesi 
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Kaynaklar Nehri Kıyıları ve Buna Bağlı Sokaklarda Yaşayan Eski 
Priştineli Aileler ve Evler 

 

Abaçilar 

Adana 

Adil Agalar 

Agaciklar 

Agoli 

Arabacılar 

Arap (Yusuf)  

Arslan 

Atalah 

Aydın 

Ayetler 

Babiç 

Bahçevan 

Batal 

Batuşa 

Bayazit 

Bayraktar 

Behlül 

Behcet 

Bekir 

Belek 

Berişa 

Beyoğlu 

Bırvenikler 

Binçe 

Biyikliç 

Bonkoviçlar 

Boriç 

Borozan 

Boşnaklar 

Bozaci 

Bölükbaşı 

Braunoviç 

Breça 

Bresa 

Budislar 

Bulak 

Bunyak 

Burnik 

Buşura 

Bütüç 

Cacalar 

Cafer B.Gazi 

Camcilar 

Cara 

Cinciler 

Cinoğlu 

Cota 

Çakıcı 

Çakmak(İdriz) 

Çalgici(Bedriye) 

Çalici 

Çani 

Çarıkçı 

Çekirdekçiler(Sabit) 

Çeklik 

Çerka 

Çerkezler 

Çitak 

Çoban(O) 

Çolak 

Çukpişti 

Daka 

Dalduş 

Dasyaç 

Degirmenci (Arslan) 

Demiray 

Destan 

Deveci 

Dimitriyeviç 

Doburçanlar 

Doda 

Doğramaci 

Domanik 

Draguşa 

Duli 

Dumica 

Emeti 

Emincik 

Ense 

Eşref Kuşolar 

Fanalar 

Fuat(Koreograf) 

Gafurlar 

Galimuna 

Gaşlar 

Gavaz 

Gazeteci(Bari) 

Gazioğlu 

Gırbiç 

Gırvala 

Glavurda 
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Globoder 

Godança 

Goleş 

Goriça 

Goyani 

Grozdalar 

Gunga 

Gülderen 

Haci Cemal Bakkal 

Hacikurteşler 

Hacilar 

Hafız Hakki 

Halaç 

Hamamci 

Hamolar 

Hamzalar 

Hasanlar 

Hayduk 

Hoca 

Hocaciklar 

Horozlar 

Hovarda 

Husalar 

Hüdaverdi 

Hüniler 

Irmaklar 

Isak(Yahudi) 

Şehu 

İliç 

İlyaz 

Joriç 

Kababaş 

Kaçamaklar 

Kadri ağalar 

Kanli 

Kantarci 

Karabeg 

Karakuşeviç 

Karaman 

Kasabaci 

Kasalar 

Kasap 

Kasapi 

Kastrat 

Kataroş 

Kaya 

Kazas 

Kebapçı 

Keçi 

Kelmendi 

Kemerci 

Kılıç 

Kırnalar 

Kırveş 

Kirveciler 

Kongel 

Kosova 

Kostiç 

Kovaçlar(Bayram) 

Kömürcüler 

Krasniç 

Kurda 

Kurişerifler 

Kursan 

Kurşumli 

Kurşunli 

Kutarhoş 

Latifi(R) 

Leskovça 

Lüleci 

Maçkalar 

Maksut 

Mardüç 

Markoviç 

Mecihan 

Mekuli 

Meşekran 

Mırlak 

Miloçiç 

Miraş 

Mirsi 

Molaali 

Molamaliç 

Molaramo 

Moraçiç 

Morina 

Mrikoviç 

Muhdiler 

Muliç 

Mumcu 

Murtur 

Musalar 

Muyko 

Müderizler 

Münürbeg 

Nalbant(Recep) 

Nalınci 

Navakaz 

Necmedin efendi 

Nikoliç 

Nişli 

Nobırdali 
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Noktaci 

Nuşi 

Nuza 

Osmani 

Ömerler 

Pakaştica 

Pandukli 

Paramendiçler 

Parteş 

Payazitlar 

Pelivan 

Peran  

Perepoğlu 

Pleşina 

Poresçi 

Potur 

Preka 

Prelez 

Prestreş 

Preşkolar 

Proloz 

Raça 

Reca 

Ribarlar 

Ruben 

Ruhan 

Ruvalar 

Safçi 

Salabama 

Salçeler(Usta) 

Selimler 

Siçan 

Sipahi 

Sivrikoz 

Slovinlar 

Stankoviç 

Stanoviç 

Stoyanoviç 

Straya 

Sudi(Efendi) 

Supiç 

Suri 

Sülçe 

Süleymanlar 

Sümçür 

Svirsa 

Şaban 

Şahinler 

Şala(Çağlar) 

Şalvar 

Şamli 

Şefki Agalar 

Şehler 

Şekir(Davul) 

Şıldır 

Şilek 

Şiroka 

Şita 

Şuftolar 

Şukur 

Tenekeci 

Terzi(Faik) 

Tırnaklar 

Timova 

Topal 

Topurlak 

Tortoş 

Trifunoviç 

Tüfekçi 

Uncu 

Uustaibo 

Vasiç 

Veli Sadikler 

Vırbica 

Vıtkoviç 

Vızdık 

Vuniç 

Yanovali 

Yapagicilar 

Yerliler 

Yetiş 

Yoğurtçu 

Yorgancılar 

Yovanoviç 

Yusufli(Süreyya) 

Zborça 

Zehir 

Zeynullah 
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Yağmırlıydı - Gırm ya Oldu Pr şt ne Ormanı 
 

I. 
 
         Pr şt ne Kosova vad s n n kuzey-doğusunda yerleşm ş bulunmaktadır. 
Orman se kent n güney-doğuşunu kaplamıştır. Ormanın güney bölümünün 
büyük b r parçası ve doğuya doğru varan son uzantıları, Sırb stan’ın güney nde 
yer alır. Batı yönünün etekler , G lan kent ne uzanır. Kuzeye tek b r ucu dalar ve 
Gaz mestan Türbes 'n n yakınına kadar ulaşır. 
 
         Orman b nlerce seneden günümüze dek mutlaka çok değ şmelere sahne 
olmuştur ( b tk ler dünyası, hayvanlar âlem , şu m ktarı, yangınlar... vs.). 
 
         Bugün orman meşe, fındık, karaçam g b  yüksek ağaçlarla epey zeng n 
olurken, hayvanların c ns ve sayıları g tt kçe tükenerek hemen en düşük noktaya 
varmaktadır. Küçük b tk ler (otlar, kır ç çekler , sarmaşıklar, çalılar, yaban 
meyveler... g b ). Bunlar g tt kçe seyreklenmeler ne rağmen, orman da ma 
zc ler n, dağcıların, tur stler n, resşamcıların ve özell kle Pr şt nel ler n lg s n  
çekm şt r. 

II. 
 

        Osmanlı İmparatorluğu Balkanları kuşatmasıyla, doğrusu Kosova 
Savaşının (1389) ardından ormanın sm  bel rlenm şt r. Ormana yakın veya 
uzaklarda dolaşan bulutlar, özell kle n san-mayıs aylarında vejetasyon hızını alıp, 
yapraklar dökülünceye dek, yüksele ağaçlar olağanüstü güçler n  kullanıp, 
mıknatıs g b  su dolu bulutları kend ne çek p kocaman b r su deposuna 
dönüştürür. 
         Tab atın yarattığı ve dünyada eş  benzer  az rastlanan ormanın haf f, bazen 
de ş ddetl  yağmurların yağmasına sebep olmasıyla b rl kte, kentte yer alan k  
küçük nehr n taşmasına neden olup etrafa büyük zararlar verd ğ  görülmüştür. 
 
         Bu g b  del llere dayanarak ormana “YAĞMIRLI “ adının ver lmes  en 
anlamlı olduğu kararlaştırılmıştır. Zamanla bu s m yerl  halkın etk s yle günümüze 
kadar b rçok değ ş kl ğe uğramıştır: Yağmırlı - yağmırlıya g b . Daha sonra tekrar 
değ ş me uğrayıp, Yağmırlıya kel mes n n baştak  lk k  harfler n  lüzumsuz gören 
orman severler ormanı, G rml ya adıyla adlandırdılar. Yıllar sonra sm n 
ortasındak ” ” harf  de ortadan kalkınca, halen bugünkü sm  olan G rm ya olarak 
adlandırılır. Bu güne dek, daha doğrusu, esas adı olan Yağmırl n n daha kaç çeş t 
adlandırılacağı mümkün olacağını söylemeden geçem yeceğ z. Çünkü 
verd ğ m z örnekler bunun en y  kanıtını oluşturmaktadır zaten. 
 
      Ormanın bel rl  bölümler ne de, lg nç değ ş k anlamlar taşıyan s mler 
ver lm şt r. 
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       Şu anda Kosova'da yaşayan Türk halkı tarafından da G rm  ormanı olarak 
b l n yor. 
 
       G rm ’den kente doğru lerleyen yolun sol tarafında yer alan havuzdan 
başlayarak, bugün halen sağ tarafında mevcut olan okul dah l olmak üzere yer 
alan bölgeye “SIKTAŞ” sm  ver lm şt r. Özell kle bu bölgen n sağ tarafında kal tel  
taşlarla zeng n olduğu b l nen Sıktaş bölges  Taş Maden  olarak da 
adlandırılmıştır. 
 

III. 
 
       Bu taşların kal tes n n önem nden faydalanan o zamanın halkı ( k  
günümüzde hala kullanılmaktadır) kent m zde, 600 sene evvel kullandıkları bel rl  
resm  yerlerde konak, cam , asker  b nalarda olduğu g b , özel evlerde de temel 
nşaat malzemes  olarak kullanılmıştır. Gerekl  d ğer nşaat malzemeler n büyük 
b r kısmını ormanın yüksek ağaçlarından elde etm şlerd r. 
     Sıktaşın sol tarafında yer alan ve özell kle yaz aylarında yemyeş l hal  m sal , 
güzel b r çayır uzanır. Çayırın değer n  en çok b len o zamanın gençler  
tarafından, alan p kn k olarak kullanılmış ve adına SEFALİYER denm ş. Tab k , 
Sefal yer de zamanla değ ş kl klere uğrayıp, bugün köy hal nde olan ve ora halkı 
tarafında Sofalıya olarak adlandırılmaktadır. 
 
         B l nd ğ  g b  b nlerce sene önce Koşova Vad s  büyük b r gölden baretm ş. 
Yapılan araştırmalar sonucu o zamanlarda gölde yaşayan hayvanların skelet 
zler  fos ller) ,solundak  kayalı parçalarında görülmüştür. 
 

IV 
 
      Sıktaş bölges  ş md k  okul yakınlarında sona er r ve sağda b rb r nden güzel 
bağlar bulunur. Buralara “Bağlık” sm  ver lm şt r. Bağlıkta üzüm, şeftal , kays , 
er k, k raz, v şne, armut g b  meyveler yet ş rd . Çok t t z şlen ş, nerdeyse her 
bağın uygun b r bölümünde, küçük ç çek bahçes  bulunurdu. Her bahçen n 
yanında b r odalı küçük köşkten baret, tarabacıklarla sarılı ev mevcuttu. Her ev n 
önünde k  veya üç merd ven n ardından önce köşke, ardından odaya g r l rd . 
 
       Bağların karşısında var olan bayır, güneşten tamamen faydalanamadığı ç n, 
o bölgede genell kle yaban meyveler , kır ç çekler, çalılar veya otların yeşermes , 
toprağın ver ms z pas f olduğunu gösterm şt r. 
 
       Bağların b t m yle b rl kte y ne kente doğru lerlerken, sağ tarafında “Taşl ce”, 
sol tarafında se “Tavuk bahçes ” adlandırılan ve y ne özell kle Tavuk bahçes nde 
yer alan ormanın ıhlamur, çam, akasya ağaçları g b , m s kokulu süslü ağaçlarla 
hala mevcuttur. 
 
        Taşlıca bölges  oldukça uzun ve gen ş b r alanı kapsardı. Yüzü kente doğru 
çevr l , bağlarıyla da Pr şt nel lere güzel b r manzarayı sahnel yordu. Bu bağların 
da uygun yerlerde benzer , tek odalı evler sah pler  tarafından nşa ed lm şt . 
 
      Taşl cen n doğusunda “Kasağı Düzü” den len ve haf fçe yükselen 
tepec klerden baret güzel bağlarda yer alırdı. 
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       Tavukbahçes  üçgen b ç m n  almış düz ve gen ş b r vad den barett r. 
Vaad n n sınırları, doğrusu sağ ve sol tarafında k  dere akar. Dereler tem z su le 
dolu, kenarları süğüt, akasya ve süs ağaçlarıyla kaplıydı. Dereler vaad n n 
b t m ndek  üçgen n ucunda b rleş p, Veluşa nehr n  oluştururdu. ( Veluşa Veluş 
Ağanın kısaltılmışıdır). 
 
        Tavuk bahçe Pr şt nel ler ç n G rm den sonra büyük önem taşımıştır. Çünkü 
halk aynı zamanda mes re yer nden de faydalanmaktaydı. 
 
         Tavuk bahçen n uygun b  bölümünde küçük b r gaz no varmış. Gaz nonun 
yakınında etrafı betonla örtülü ve tarabacıklarla çevrelenm ş dörtgen şekl nde 
boş alan vardı. Etrafı 250 senel k yüksek süs ağaçlarla sarılı, alanın ç nde 
masalar ve sandalyeler g b  oturma yerler  bulunurdu. Genell kle hafta sonları 
buraya akın eden Pr şt nel ler sanatçıların seslend rd kler  şarkıları, t yatro 
göster ler  g b  düzenlenen programları zlemeye gel rlerm ş. Kentte yakın olan 
bahçey  daha çok yaşlılar terc h ederm ş. 
 
       Tavuk bahçen n sol tarafında yükselen bayır, halkımız tarafından hala 
“ Yahud  mezarlığı” olarak b l nen yolun devamında, uzun ve gen ş düzlük yer alır. 
Düzlük “ G lan Bayırı” adıyla adlandırılmıştır. 
 
Pr şt ne’n n daha n ce eğlence ve p kn k yerler  vardır. Örneğ n: Sultan Murat 
Türbes , Gaz mestan Mes re yer , Zafranlık Bayırı, Kent Bahçel ğ , S tn ca ve Lap 
Neh rler , N şanlık Bayırı, Ç ngene Bayırı( ş md k  Dragodan), On k  Kavaklıklar, 
Kent Parkı vs. 
 
       Koyun keç  g b  evc l hayvanları olan o zamanın halkı, sabahın erken 
saatler nde G lan Bayırının yolunu tutar ve güneş batana kadar hayvanlarını 
çobanlar yardımıyla otlatırlardı. Her gün aynı yolu alan hayvanlar, ger  
döndükler nde yollarını şaşmadan barındıkları yere varırlardı. 
 

V. 
 
          Ormanın ortalama den z yüksekl ğ  690 le 740 metre arasında 
değ şmekted r. Pr şt nel  olup da ormanın herhang  b r köşes n n kend s nde hatıra 
olarak der n z bıraktığı muhakkak olmuştur k , yazılan ş r ve düz yazılar bunun 
en y  kanıtını oluşturmaktadır, hatta yıllar önce yazılan destanlar b le 
yaşlılarımızın ağzında halen dolaşmaktadır. 
 
            Değer n  daha y  b len o zamanın Pr şt nel ler , sabah namazını kıldıktan 
sonra, a leler yle b rl kte at arabası, payton, yük hayvanları veya cezolarla ( k  
tekerlekl  at arabası) malzemeler n  ( un, yağ, kuru fasulye... vs.) yükleyerek, 
yemek, börek, meraklısına meze, gül şurubu, çay, kahve, hatta özel tatlılar b le 
hazırlandığı b l n r. 
 
                   Ayrıca b r günlük b le olsa, kalabalık sayıda orman yolunu tutan a le, 
en uygun yerlerde hasırlarını döşer, ateş yakar, sıcak, masasını, semaver ve 
battan ye g b  gereçlers z yola koyulmazlarmış. 
 
            Bu şartlarda dört k lometrel k yolu göze alan Pr şt nel ler, yol boyunca 
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daha doğrusu ormana varıncaya kadar, def eşl ğ nde şarkılar, türküler 
söylerlerm ş. Yolu yarılamadan tak p ed len nsanlar orman kuşları tarafından 
ötüşler yle eşl k ed l rm ş. 

 
VI. 

 
            Ormanda, Balkan yarımadasında yaşayan hayvanların her c ns  
bulunurdu. Özell kle kuşların tür ve sayıları yoğundu. Bu nedenle avcıların 
ormanda en çok lg s n  çeken hayvanlar olurdu. Tüm hayvanlar b nlerce sene 
kalım savaşını sağlayab lm ş ve heps  de ahenk ç nde yaşamaya başarmış. 
 
                Ormanın özel b r bölümünde 19 yy – kurulmuş b r hayvanat bahçes  
varmış. Hayvanat bahçes nde ötücü ve yırtıcı kuşların örnekler nden başka ayı, 
yaban domuzu, gey k, karaca c nsler , kurt, yaban ked , köstebek, t lk , s ncap, 
şansar, yılan c nsler , vs. Mevcutmuş. Ne yazık k , görülmeye değer bu hayvanat 
bahçes  değer  b l nmeyenler tarafından lg  ve bakımsızlıktan tam 48 yıl önce 
tamamen yok olur. 
 
             Ormanlarda yaşayan hayvanlardan Pr şt nel ler tar h boyunca h çb r 
zarar görmem şlerd r. Yılanlardan b le ( k  sayısı az değ lm ş) zedelenen veya 
hayatını kaybeden olmamıştır. 
 
Hayvanların ormanda en çok sevd kler  yer, G rm n n en yüksek noktasına 
uzanan, dörtgen şekl n  andıran gen ş b r alandı. Burası çam ağaçlarıyla örtülü 
olduğundan dolayı halkımız tarafından “ Çamlıca” sm yle b l n rd . Bu yerden 
Kosova Vad s ’n n en büyük bölümünü net b r şek lde göreb l r, aynı zamanda 
gözümüze har ka manzaralar serg leneb l r. Örneğ n: M trov ca'nın en yüksek 
bayırları, Şar Dağı ve etekler  vs. 
 
           Yağmurl  orman hakkında ne kadar konuşulursa ne kadar yazı yazılırsa, 
mutlaka kurutulamıyan b r su kaynağı g b  b tmeyecek. 
 
                    Pr şt ne nsanı her zaman ormanı z yaret nde yen  heyecan, yen  
heves ve bekley şle orman yolunu alır, huzur bulurdu. Her z yarette daha güçlü 
kend nde güven, yen  b r keş f h ss ne kapılırdı. 
 
           B zde ormanımızı sevenler ç n, n ce b lg ler, yaşantılar, nsanlarımızda 
kalan der n ve güzel hatıralar, lg nç yazılar aktarmak ç n çaba göstereceğ z. 
Çünkü ormana a t her şey bununla b tm yor ve anlatacak daha çok şey var... 
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On İki Kaynak 
 
Priştine’nin meşhur kaşağı düzü bağları omuz – omuza; 
O’na dayalı Kutsal Zaferlik bayırı yuvarlanır, bakar sefasına; 
Altlarında, bir “Tanrı mükemmeli”: Konaklanmış on iki Peri güzeli; 
Su, Zeybek havası oynar; dalgalı sulardan, Ruh coşkusu duyar müminler. 
 
Yaz ayların sıcak olur uzun günleri, hatta, haratlenir havalar; 
Öbür yandan, haftalar geçer yağışsızlıktan ”Kuraklık” vurur; 
Cuma namazından hemen, cemaat, imamlar, camilerden, kaynaklarla buluşur; 
Bu sularda, yağmurun yağmasına, Cenabı Hakka, kelebek, dua eder. 
 
Su demet - demet fırlar, yelpazeler gibi yavaş - yavaş düşer; 
On iki kaynağa “tesadüf istemiş”? Tam on iki kavak yükselmiş; 
Hafifçe dalgalanan sudan… Eşi görülmemiş bir gölcük şekillenir; 
İnce kumda ki nice renkli taşçıklar, saydam su, deniz dibini sezer. 
 
Yarı çember şeklini almış On iki kavak, tam on iki kaynağı sarar; 
Avrupa, Balkanların belli şehirlerinden, öğretmen - talebeleriyle buraya gelir; 
On iki kaynakta, genellikle, Doğa bilimlerinden pratik ders alırlar; 
Priştine’nin diğer güzelleriyle (tarih, kültür eserleriyle) yakından danışır. 
 
On iki kaynak, değeri büyük, en güzel mesire yerinden biriydi; 
Bu kıymetli varlığımıza, sadece Priştineli ziyaretçiler değil; 
Çok uzaklardan gelenler haftalarca kalır, doyasıya buralarda; 
Ta yanına güzel, kalıcı, zengin hatıralarla memleketlerine döner. 
 
Esasen, imkânsızdır sırf sözlerle ”görebilmek” bu harikayı; 
Yeşillik, kırçiçek, binbir renkten bahçeler, süs ağaçlar, daha da büyüler; 
Seherden gün kaybolana dek, akın - akın Huzur bulmaya gelir sevenler; 
Vatandaş, dilek, şifa sorunlarını gidermek için, burada niyaz eder. 
 
Gençler, fırsat bulunca koşar kaynaklar, hele Nisan - Mayıs aylarında; 
Ne demiş ninemiz ” Evladım, kaynaklar ilaç olur unutma”; 
Yaz günlerinde çadırlar yükselir, tava, mangal kokuları dolanır; 
Burada insanlık en doğru bir şekilde hür - huzur bulurdu. 
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Neka Mahallesinde Taş Köprü 
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Şeker Eker Pelin Büyür 
 
Yenibaharın çekici renkleriyle karışırken; 
Huzur arar- bulurduk koşar-güler-oynarken; 
Karaçalı yerine taze fidan biçenler; 
Keserdi yolumuzu, fena niyetle, haykırırken. 
 
Mesirenin hoşsuz yerine ittirirler, boyun eğerdik; 
Çaresizce, gönlünü alır, istenen özen gösterirdik; 
Çirkin sözlerle: “fazla ileri gidiyorsunuz” rencide’ler; 
İçimizi acılarla yakmaya sebep olur bu fakirlik... 
 
Köprüler geçer yeni yarenlerle yakınlaşmaya; 
Em olurduk rahatsız ninelere, yaşlı amcaya; 
“ Bi daha buralarda görülmeyin” der, bu serseriler! 
Göç etmek mümkün müdür bir başka Dünyaya?. 
 
Dost - akrabadan saklardık tutuşan sinemizi; 
Yabancıya esirgemezdik sessizliğimizi; 
Durmak bilmez – dalkavuklar; Gözdağı sertleşir; 
Yitiriyorlar erimeye giden mahcup gücümüzü. 
 
...Ve oldubitti: “Korktuğumuz o kaygı, başımıza kondu”! 
Karar: Ayırmak; Birbirimizden uzak tutmak, en iyisi bulundu?! 
Ne Adalettir ki, İki Mazlumu böyle musibet bulur? 
Anlamsız… Haksız karar, gençliğimizi fena vurdu! 
 
Baygın gözler dimdik bakar hoş bir şey görmüş gibi uzaklarda; 
Ancak: Bi daha elele koşamadılar gelen - geçen baharlarda; 
“Kalmadı mı insaf” Kimsenin başkasına gönlünü vermemeli? 
Yahu… Bu sevi gözyaşlarsız yok mudur? 
 
Tek - tek başımıza, şimdi, hatıralarda birbirimizi arar… 
Mutlu günlerimiz rüyamıza gelsin diye, durmadan dualar; 
Ne kadar, nasıl, ne gibi... sevinebileceğiz mi yeni yeşillere? 
Hicranlı yürekler daha neler diyor, neler...? 
 
Ne mutluyduk ilkokul sıralarında... 
Örecek miyiz yine, o kır çiçeklerinden saçlara çelenk?.. 
Volkancık, ikiz kardeşler... Biri kim bilir ne kadar özler? 
Fakir, rahatsız Vezire nineye bakan bulunabildi mi acıba? 
Sana ne gibi muhtaç olduğunu anlatmaya çalışacağım: 
- Çiçek kırağına gibi… 
- Hasta sabahın seherine gibi… 
- Kendi gözlerime gibi… 
İşte; yüreğiminde o kadar, sana, muhtacıdır… 
Ey insanlar; tehditti sakınınız! 
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2.Mart 1958- Priştine 
 

Alta: Bekir Demiray, Niyazi Süleyman,Zekeriya Bölükbaşı ve Mehmet Gazi  
 

 Üste: Bedri Selim, Ahmet Parteş, Abdül Şilek, Necmi Selim, Şükrü 
Zeynullah, Selatin Bırvenik 
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Cemiyetim 
 
“Yeni Hayat” alımlı sıcaklığıyla girerken mekânlarımıza; 
Halk, bu zorlu yola odaklanır: Ant içer Ulus’una; 
Var olan gücünü feda eder her nevi mukaddes görevlere; 
Üretken duruma varmakla kutsi yolunu bırakmaz yaban ellere. 
 
Hayli bir kalabalık olduk hamarat arılar kadar; 
Bize: “Siz yoksunuz” haykırır, tehditlerle “O” eski dalkavuklar; 
Aramızda; şükürler olsun, olmadı sağa-sola kulak verenler; 
Çok alanda aralıksız, biçilir saptanan azemi başarılar. 
 
Yorgunluk neymiş, genç-yaşlı, günümüze dek duramadan; 
Tükenmeyen yetenekler, beden ruhunu ne bir an esirgemedi; 
“Fırtına neymiş”, “Kim o karanlık göçler” bilmek bile istemedi; 
Türklüğün doruklara varmasına, içtenlikle, sadece diledi. 
 
Ne tatlı duyguymuş, şeref yolun sonuna yürek dolu ermek; 
Tıpkı Atamızı yakından görmüş kadar çok sevinmek; 
Başı dik, yüzü güler, kendini gururla Cihana göstermek; 
Bu inanın: Varlığımızda sonsuza dek yaşayacak büyük bir  

 
 

“GERÇEK” Derneğim.  
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22 Ocak 1959-Şehir Merkezi 

 
Ayakta: Şemsi Mecihan, Şüçri Mecihan, Şükrü Zeynullah, Süreyya Yusuf, 

Niyazi Süleyman, Ahmet Parteş, Kemal Şaban. 
      Oturan: İsmail Siçan, Selatin Emin, Hürşit Şilek. 
 

                         
 2 Mart 1959-Priştine, Divan Yolu 

Ayakta: Ferhat Ali (Münüroğlu), Mahmue Selim, Hayriye Selim, 
Hüsametin İbar. Araba içinde: Selim Selim.  
Oturanlar: Niyazi Süleyman, Hürşit Şilek, Bedri Selim. 

  Fotoğrafı çeken Şükrü Süleyman 
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Priştine’de Mustafa Kemalin Vefat Ettiği Gün 
 

       1938 yılında Priştine’ de nüfus sayısı 40 bin civarında, Mustafa Kemal 
hastalandığı günlerden itibaren, insanlarımızın kulakları Ankara Radyosundan 
ayrılmıyordu. 
      RADYO-aygıt sayısı Priştine’de 30 adet (tahmini), Radyo markalarından çoğu 
“ORİON”-lardan imiştır. Veliler mahallenin radyo bulunduğu evinde kalabalık toplanır 
dikkatle haber dinler. Kendaşlarımızdan, Ziyaddin Tavukçu adıyla bilinen bir genç 
oğlan. Mustafa Kemal Paşamızın vefatını Ankara Radyosu’ndan duyar, hem evine 
koşar, kümesten 2-3 tavuk alır piyasaya varmada tavukları satar. O para ile 
Priştine'nin üç Cami’sinde Temcit okutur. 
O gün kasabada olağanüstü bir hareket ve kalabalık ile mahalleliler, çarşı, sokaklar 
insanlarle dolar. Dükkânların kapıları kapanmaz, ancak, kimse oralara girmez, alış-
veriş durur. Dükkân sahipleri toplanır dükkânları önüne başı eğik konuşur, bazı 
tedbirler için anlaşma öneriler yaparlar.  

      İnsanlar birbirine BAŞSAĞLIĞI - ALLAH'TAN RAHMET- dilerler... Her 
mahallenin ünlüleri, gereken girişim ve kararlar alırlar. Örneğin: Ne zaman ve nerede 
mevlüt okumak, anma toplantıları vs. gerçekleşecek. Hanımlar evlerinde Mustafa 
Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını orta yerlere yerleştirir, Türk Bayrakları ( yarıma kadar) 
asılır, mevlüt, anma saatlerin tutulması vs. 
           Anneler çocuklarını kırmızı -beyaz kıyafetlerle sokağa giydirirler. 
           Gençlik özel toplantılar örgütlerler. Bazı acil kararları onlar da getirirler. 
Mesela, Selamlaşma ( birbirine selam verme) : karar: “Hürriyet; Adalet-Mustafa 
Kemal” sokakta, çarşıda, evde bu “selami vermeyi” geniş kitle kabul eder. Hatta 
çocuğundan yaşlısına “HÜRRİYET; ADALET- MUSTAFA KEMAL” der. 
Yeni doğan bebelere, Mustafa ya da Kemal ismini çok ana-baba verir. Hatta hala 
okula gitmeyen çok çocuğa kendi ismi yanına ilave edilir; ya Kemal ya da Mustafa; 
(Mehmet Mustafa, ya da Ahmet Kemal, vs. (Yakınlarda ünlü bir esnafımız vefat etti. 
Ali Kemal ismi ile) 
 
Atatürk o zaman için çaresiz bir hastalıktan gözünü yumduğu sırada altmışına 
basmamıştı. 
           Üsküp Türkiye Konsolosluğu bu haberi duyunca, Ziyaddin Tavukçu’yu davet 
eder Üsküb’e. Üsküp tren istasyonunda, üç kişilik bir heyet karşılar kendisini. 
Konsolosluk binasına gelince sıcak ve “resmi” şekilde karşılanıp sonsuz 
teşekkürlerini Türkiye Cumhuriyeti adına sunarlar. 
         Ziyadin Tavukçu bir akşam onların misafiri olan yatıya kalır. Ertesi gün uzun 
uzun sıcak muhabbetlerden yine teşekkürlerini tüm konsolosluk personeliler bir 
arada: Ziyaeddin’e bir teklif sunarlar: Türkiye’ de O’na bir Çiftlik hediye olarak verilir. 
Çiftliği kapsayan bir ev, hayvanlar için gereken yardımcı (ahır, kümes gibi) yerleri. 
Aynı zamanda başlangıç için 60 (altmış) baş koyun verilecek vs. 
Ebeveynlerinden babası hasta olduğundan Ziyaddin, bu güzel hediyeyi kabul etmez, 
büyük sıcak teşekkürlerini konsolosluğa sunar. Aslında Konsolosluk heyetine birkaç 
ifade de bulunur Ziyaddin: 
“Kosova vatanımız. Anavatanımız Türkiye toprakları. Milletimizin yararı geleceği için 
daha doğru faydalı olabilir bence, burada kalalım. Milletimize bırakılan Osmanlı 
değerler – eserler, gelenek ve göreneklerimizi koruyarak devam etsin bu güzel ve 
zengin Osmanlı’dan kalan mirasları” der. 
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I. Dünya Savaşından sonra ve II.Dünya Savaşında önce  
                                  yıl 1933 – Priştine, Gırmi 

 
Öndekiler: Davut Kruşka, Nuşi Saatçi, Remzi Hafız Mahmut, Recep Unci, Ali 
Riza Terzi, Necmetin Tenekeci 
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Parlayan Mezar 
 

 
Yarı gecenin derin karanlığı henüz basmadan; 
Sonbaharın serin esintisi ile. 
Acılarle dolmuş bir boğuk ses gelir: 
Mezarı aç be mezarcı! Aç… 
Ey! Yabancı yolcu, burada ne arıyorsun? ! . 
Bu Vadide Mezarlar yatar… 
Biricik sevgilim varidi, 
O’nu siz götürdünüz; 
Geri verin O’nu. 
Severdik birbirimizi çünkü. 
Bak: … Oğlum… 
Karşımızda ki o eğilmiş Ağacın altında, 
Az ışık veren bir mezarcık duruyor. 
Görebiliyor musun? ... 
Orada, bu Akşamüstü, sevdiğini gömdüler… 
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Zenginlik 
 
I. 

Alaudin Cami avlusunda, küçük “Dostlar” rastgele buluştuk; 
Hürşit, Muammer, Bedri ve Ben bir rahlede oturduk; 
Öğle namazına mahalle cemaati gelmeye başlayınca, 
Dikkatimizi çekmeden, çabucak Taşköprü’süne konduk. 
 
Vakit kaybetmeden, odun köprüye doğru yola devam ettik; 
Sokak kapısı eşiğinde oturmuş, Naim’i elinde bir değenekle bulduk; 
Başı eğik ve nemrut, bize dargın, sanki, olduğunu, biraz şüphelendik, 
Çabuk gönlünü alır, Yeni mekteplere doğru yolumuza devam ettik. 
 
Bilye oynamayı özledim, der Hürşit: Çoktan bu oyunu oynayamadık; 
Birbirimize bi baktık, hemen, onun teklifini kabul ettik; 
Geçen hafta yağmurlu geçti, sokaklar tamamen kuruyamadı; 
Bir evin yassı saçağı altısını bulduk, orada seve - seve oynadık. 
 
Hürşit: ”Yedi bilyem var”.Bedri: “cebimde sadece dört tane var” 
Naim: “ Bende hiç yok”. Muamer: “Evimde yüzlerce bilyem var” 
 Ne mutlu sana. Mağazanız büyük. Paranız çok. Baban “Zengin” 
Parası çok olana “Zengin” demişler; Yedi yaşıma girmeden öğrendim. 
 
Son oynadığımız oyun, saklambaç, bunu en çok uzattık, 
Oyunların tadını iyice aldık; hem yorulduk, hem kirlendik; 
Ceza korkusu ile sarılır, ne diyecek evdekiler bu halimize? 
Muammer’e sorun çıkmaz; Biz de, inşallah sorunu geçeri, yenlik. 
 

II. 
Yavaş yürüyor umduk; Ancak, yırmidan hızla gider kırklarımıza; 
Sayısız engel geçtik, Bilgi aldık, sayısı çok: Hattalar vurdu başımıza. 
Fırsatlar,” Bulduk-Bilemedık” , ”Bildik-Bulamadık”. 
Bunların hepsi, sanki, önceden çizilmiştır anlımızda. 
 
Sakın ama, güzel şeyler yaşamadık demeyin; 
Gayret edin ve: “Hayat bazen tatlıdır” haykırın. 
İstediğimiz gibi olmuyor, öğrendik zaten. 
Dünyamızda ki iyilik yokmuş, açık söyleyin. 
 
Sahneye konar beklenmeden cene bi haberci: 
“Yoldadır vücudumuzun kötü olacak hali” 
Başımızın diş ağrıları fazla yoğunlaşır, 
Bunlar Romatizma rahatsızlıkları… 
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Organları birbirlerini ters etkilemeye geçer; 
Neticede, Vücutta dengesizlik hükmü gelir sürer. 
İnsan hasta olur, biçare, ilaç doktor arar, 
Yatalak ”benim sadece bir isteğim var ”- Hiddetler. 
 
Sıhhati iyi olan insanın arzuları çok imiş; 
Hâlbuki; insan için hayat sadece bu savaş mış: 
Yazımıza bir gönderiye yer vermek uygun olabilir: 
Vücudun iyi olma hali( sağlık): özel zenginlik miş. 
 
 

III. 
Döndük - dolandık; Altmışı aramadan bulduk, 
Olsun; Belki geçmişin tadını-şöhretini alabildik. 
Bazan: Neler gördüm, gezdim, sanki yüz yaşıma girdim deriz, 
Doksanlıklar ise,” Bir kapıdan girdik,obüründen çıktık. 
 
Sorun yaşta değilmiş, galiba, kendini insan nasıl hissettiğindedir. 
Vücuda haksızlık yapmadık ise, geçeriz seksenida. 
Belim tutuldi, dizler yorgun, deme; bul çaresını bunların. 
Mücadeleyi, Zafere götür; teslim olmayı düşünmem de. 

Ormanda huzur bulur: “Oh be Dünya varmiş hoşlanırız; 
Kötü haber gelir: Bu Dünya-Yalanci Dünya-mış, darılırız. 
Boşuna denilmemiş: ”Hayatımız basamak, basamak ”. 
Unutmamalıyız ki! Buralarda sadece bir misafiriz. 
 
Zaman acımasızca uçar hızlı, farkına varılmadan; 
Yarıda kalan işleri, bitırsın ister, yetmişine girmeden, 
Hak etmiş; emeklisi rahat - rahat yaşamak için dua eder. 
Bu arada: evimizde de güzel şeyler akıyor Allahtan; 
 
Yenileme, hoş beklentiler, canlılık, daha neler neler; 
Sünnet hazırlıkları, evlenme heyecanı, aileyi büyüler. 
Üstelik, büyük sürpriz gelir; güzel haber, evin perisi alınca; 
“Bana, şimdi Mahallenin en mutlu dedesi diyecekler.” 
 
Anlaşılan, adamın kucağına, bir yeni torun daha eklenmiş; 
Keyifli yerinde olan, Dede’ye, beklenmeden yanında, bir delikanlı sormuş; 
Bir daha Dünyaya gelseydin, aynı yaşantıyı görmek ister miydin? 
“Torunlarım yanımda büyüyor görmüş olursun” Cevap vermiş. 
 
Evlat ana - babaya mesuliyet, sevinç, heyecan verir; 
Torun, Dede’ye sıcaklık, umut, manevi zenginlik getirir. 
Bunları sadece yaşamış olan bilir ve diyebilir. 
Nihayetimizde; zorunlu bir gönderi yazımıza sokulur; 
Torunlar, Dede’ye zenginlik değil, kocaman bir servet yaratır. 
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İlk Hamam - Priştine 
 
 

 
Hamamlar 
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Salı, Pazarı Olur, Pazar ise Eski Pazar Olur 
 

I. 
 

      Kasaba da Yeşil piyasa münasip yerde bulunarak, oldukça geniş bir alanı 
kapsamış olur. 
Piyasa her zaman, düzenli zengin kaliteli olarak bilinirdi. Birkaç bölüme ayrılır. 
 

1. Un Pazarı: 
Havadar bol ışıklı, yüksek bir Osmanlı mekânı olarak, eski uslüp kiremitlerle 
örtülüydü. Bu bölümde her nevi un, tahıl ürünleri, kepek, kuru yemiş gibiler 
bulunur. 
Kantarcı Un pazarı çeşmesine beş basamak lazım inmesine, suyu çok soğuk 
(Sadik Baki Amcamız). 
 
2. Süt Ürünleri Pazarı: 
Un pazarından on-on beş adım ileride yer alır. Odun ve tahtalardan yapılı olan, 
saçaklar da malzemeden örtülüydü. 
 Bu bölümde Süt, peynirler, kaymak, yağ, bal vb. 
 
3. Tavuk Pazarı: 
Yağ, peynir Pazarı devamında, yarı açık olarak çalışırdı. Bu bölümde kümes 
hayvanlar, kaz, ördek, civciv, güvercin, tavşan, köpek vb. 
 

II. 
Meyve Sebze Pazarı: 
Bu bölümde en büyük olan, kasaplar, Bazı az özel yerler sadece kapalıdır. 
Meyve ile sebze yanı sıra tohum, fidan, çiçek, Bitki( yaprak, kök, dal, çiçek, 
meyve) ilaçlar, turşu, meyve suları, içkiler, çaylar vb.  
 
Piyasanın dört köşesinde dört çeşmeden, Su durmaz akardı. 
 
Baş Piyasa kim bilir ne zamandan beri her haftanın ilk gününde (Pazar) aleni 
olarak kurulur, çalışırdı. 
       Halk en önemli Piyasa günü (haftanın günlerinden) Pazar gününe Hükümet 
tarafından karara bağlandığından zamanında pek sıcak bakmamış. 
       Nasılsa insan pazarlar geçe geçe buni da adapte olur, her şey alışkanlığa 
geçer. Hatta Halk Ana piyasa gününe sadece “Pazar” demeye en uygun görür. 
Bu gün bile bu sözcük başkasıyla değişmemiş kalır, geçerlidir. 
.... Yine insanlarda azacık memnuniyetsizlik kafalarında depolanır. Neden Piyasa 
günü Pazar günü yerine başka bir gün olmasın?(Hangi gün olursa olsun baş 
piyasa Pazara rastlamasın)   
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III. 
       Dolayısıyla: Varoş ’un Mahallesinde yaşayan kalabalık Kristiyan halkı ve 
kasabaya çok yakın, sayısı yirminin üstünde olan Kristiyan köyler halkı daha ciddi 
bir biçimde Baş Piyasanın Pazar gününde çalışmasına karşı olduklarını çeşitli 
örneklerle açıklamaya girişirler. 
İsteklerinin ortaya atılan sebepler: 
1. Pazar günü Kristiyan halkı Dini-i seremonilerini yerine getirmek üzere kliseye 
gider. 
2. Halkın çoğu kliseye yaya gider, örneğin: uzak olan Graçan klisesi. 
3. Halk piyasaya(örneğin: kışın kısa günlerinde) kendi ürün ve mallarını ancak 
günün yarısından sonra getirebilir; 
4. İstedikleri zaman Piyasa alış-veriş yapmak için geç kalır ya da acele içinde bu 
işi becerir; 
       Daha birkaç ufak-tefek sebep ortaya atılır. 
Söz konusu Halka ait olan 3-5 kişilik bir Heyet Belediye Sarayı yetkilileri 
tarafından 1800 yıllarında başlangıcına(tahminen)kabul edilir. 
       Heyetin ortaya attığı şikâyet sebeplerini yetkililer doğru görür. Sıcak bahar 
ve “ Bu iş çok geç kalmıştır”, cevabını alır. Heyet Biz Belediye olarak zaten 
düşünüyorduk, en münasip olan piyasa günü için bir yenisini tain edelim.” 
Dediler”. 
      Belediye yetkililer, istek üzere en kısa bir zaman üzere uygun bir güne 
kararını bağlayacak vermiştir Heyete. 
      Aleni olarak halka bildirilen getirilmiş karar: 
“ Önümüzdeki ayın ilk Salı gününden itibaren her Salı günü kasabada Büyük 
Piyasa çalışacak. İşte halkımız bundan böyle Salı gününe Pazar deme 
(kendiliğinden) isteğini çok çabuk ilan eder. 
     Salı gününe halk Pazar derse, Pazar gününün işi ne olacak? 
Bu meselede kendiliğinden yerini bulur. Yani halkımız bundan böyle Pazar 
gününe Eskipazar demeye uygun görür. 
Bu günde eski Priştineliler, arada sırada Pazar gününe Eskipazar der. 
İşte bu ve buna benzer kelimeler halkımızda iki yüz sene geçtikten sonra 
bugünde aramızda dolaşır. 
      Tarih boyunca halkımız veren anlamlı söz çoktur. Bu “kendi” sözlerini seve 
seve münasip zaman ve yerde gururla kullanır. 
Pek uygundur yeri “Pazarın”(sebze, meyve piyasası) ürünler yakından 
uzaklardan gelir. Fazlası sebze ve meyve olur. Bunların büyük bölümü 
Makedonya gibi bölgelerden erken gelir. Bizde bunlar bir ay geçer ancak pişerler. 
Voyvodina, Sırbistan da Pazarımıza değişik ürünler gelir. Var ürün ki Selanik’ten 
gelirdi. 
        Priştine Pazarı o kadar hoş ilginç ve eğlenceli olur ki insanları kendine 
mıknatıs gibi çeker. Türlü ürünler zenginliği alacalılık şarkı-türkü durmadan 
haykıran şakacı Pazarcılar. Pazarı daha da büyüler. Bazan müşteriler kendini 
açık hava tiyatrosunda görür kendini. 
Prizren, Yakova, Gilan ve daha yakın olan kasaba ve köylerden, Pazara at 
arabalarla, Çezo ya da Paytonlarla gelir Pazarımıza. 
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İpek, Kumanova, Vıçıtırın, Kurşunlu, Prokuple, Üsküp vb. Tren yoluyla Pazar 
günü çok gelir. Bu günde trenle gelenler kalabalık olduğunda iki seher yapar: Biri 
sabah, ikincisi gün ortasında Priştine’ye gelir. Pazar günü dolayısıyla yolcu 
vagonlarına bir misli daha eklenmiş olur. 
Pazar gününde Priştine’ de o kadar insanlarle dolmuş olur ki “kasaba kaynıyor” 
derlerdi. O gün örtülü çarşi, Hayvan Pazarı, Odun Pazarı, Bulak Pazarı, Kadınlar 
Pazarı, Mağazalar. Bir sözle tüm iş yerleri hem normalden çok daha erken 
çalışmalarına açılıp başlar ve hem de akşamın (gecenin bile) geç saatlerine dek 
sürmiş olurdu. 
Pazarda alış-veriş yanı sıra başka vakalarda olurdu. İnsanlarımızın arasında tatlı 
derin muhabbetler gerçekleşir yaz da ekşi Boza eşligiyle, kışta sıcak salep 
lezzetiyle, şaka birbiriyle eder(kuyruklu sözler)atar laf birbirine, darılttırmak 
maksadıyle birbirini. 
         O kadar çok ilginç olaylar Pazar günü Pazarın içinde olurdu ki bunları 
kâğıda atmak (yazmak)sonunu bulmaz. 
Her olay ağızdan-ağıza; evden-eve; sokaktan-sokağa; mahalleden-mahalleye. 
Böylece çok çabuk uzaklara ulaşır güldürücü sahneler gibi şenlenir. 
       Aslında insanımız Pazar gününde ister satıcı olsun, ister satın alıcı olsun, 
her türlü alışverişte, diğerleri arasında eğlencede bulur. Kimi haykırır, kimi 
kahkaha güler, farkına varmadan insan çok yürür yorulmaz, kimse ona yan 
bakmaz. 
Her Pazar gününde bazı az geniş ve boş yerleri halk sanatçılar açık hava 
tiyatrosuna benzer, sahnede “gösteri” düzenlerdi. 
Gırnata, davul zurna sesleri de mutlaka mevcut “pazara” özel renk verirdi. 
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Priştine 1914 
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Pazardan Soğanla Çıktı, Eve Kompirle Girdi 
 
        Niyazi isminde soydaşımız, uzak, bin sekiz yüz ellilerinde (1850 y)genç 
yakın arkadaşları arasında evlilik kaydını yapan, ilki olur.  
        Arkadaşları buna ne kadar sevinmiş idiyse de, ayrı ölçüde 
aralarına(kalan)arkadaşlara takılır bir sovuk üzüntü. Kolay değil, bu kadar 
senelerden sonra bir kıymetli ahbablarını kaybetmiş olurlar.  
        Evlendiği günden Niyazi’yi altı buçuk aydan sonra, ancak, üç kez 
görebilmişler. Buluştukları zaman, arkadaşlarıyla uzun kalamıyor. Evin işleri çok, 
görevlerin fazlası ona ait. 
       Niyazi’nin Hanımı bir gün yemek yapmaya hazırlanırken, orda burda arar, 
bakar soğan görmez. Hemen, kocasına evde soğanın bitmiş olmasını söyler ve 
kendisinden soğan getirmeyi ister. 
      Elinde zembili, adam evinden hızlı çıkar. Manav dükkânına gelir, içeriye 
girmez, sokakta azıcık bir duraklama yapar. Düşünür, kendi kendine: “ Bu gün 
Baş Pazar, uzak değil buradan, zaten özledim pazarı, belkim hangi arkadaşımla 
görüşürüm aynı zamanda ve Pazarda …………. Ve kalabalıkla karışırım, 
soğanlar bölümünden kendi elleriyle, birer birer en güzel ve iri soğan seçer. 
        Pazardan çıkmaya az kala ansızın hemen tüm arkadaşları, dikilmez mi 
önüne! 
       O sevinmekler, o kucaklaşmalar güç halle sona eir. Sıra gelir Niyazi’yi sivri 
oklu ve yağmur dolu sorular. Nasıl geçiyor evlilik? Alışabildin mi? Karınla 
anlaşabiliyor musun? Sen ondan az büyüksün, tabi ki senin süzün sondur. Yoksa 
(arkadaşlardan başka biri sözlenir) Allah korusun tersi olmasın. Başka biri: 
Görebildiğim kadariyle Niyazi’miz “Paşa çocuk” olmiş, hem hamarat yaramiş 
evliliğine ona dinlek bir delikanlı hem dikkatli hem saygılı koca olmiş ”Aferin” 
meğer bize örnek verdin. 
       Bu arada ahbablardan biri bu bezden torbaya dokuz on patates sığdırır. 
        Başkası: Tatlıcıya, birer sütlaç yemeye davet eder diğeri, Eve geç kalırım 
der Niyazi. 
        Olsun bari ayaküstü bu sıcak havada birer boza iyi gelir, ne dersiniz, 
kandırılır Niyazi. 
       Bu sıcak sohbetler sırasında Niyazi’nin elinde durmadan içinde soğanlarle 
sarkan zembile, arkadaşı: Aralıksız ustacasına bez torbada olan patatesleri birer 
birer zembile koyar, aynı zamanda elini çekince zembilden birer-birer tane soğan 
başı bez torbasına girir. 
        Niyazi’yi dostları Divan yolu mahallesine dek gönderirler. Adam evine girdiği 
zaman, bunara yakın mutfakta “soğanlı” zembili bırakır. 
        Yedi tahtalı basamağı bindikten ………. Hemen çok çamlı köşkçülerin 
minderinde vücudunu uzadır. 
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        Öbür odadan hanımı seslenir: çok geç kaldın, kim bilir nerede idin şimdiye 
dek. 
       Adam iki manavı gezdim soğanları çok solmuş gördüm, bazıları yeniden 
yeşiller koyvermiş bile. >Almadım, tabii, üzülmeyesin diye. 
Soğanların bulunduğu yerini adam tarif eder. 
Gelin hanım, zembilde ne bir baş soğan görmez, o kadar patatesler arasında. 
Gelin: Patatesleri değil, soğanları sana sordum Adam! 
Uzatma çok, zaten yorgunum, nasıl olur böyle “Şaka”: soğan al dedin, soğan 
getirdim eveçBu iş kapansın. 
        More Niyazi, vallahi şaka yapmıyorum. Zembilde hepsi patates çıkti. Seni 
şamarlamişlar kimseler, anlaşılan. Koca adam kompirlari zembilde görünce, sol 
elıni kafasına dayatır. Nasıl, Ne zaman, Nerede buni bana yaptılar, bilmiyorum, 
gitmemiştır buna aklım. Bu meseleye aferin demeli. 
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Prizren’de Salı Hangi Gündür 
 

        Hacı Cümşit Beg, önümüzdeki Salı günü Mamuşali eski asker arkadaşı 
Priştine’ye gelecek haberini alır. Yugoslavya Krallık döneminde bin dokuz yüz 
yirmilerde(1920 y)Sinye kasabasında, üç sene süren Askerlik görevini beraber 
görmüşler. 
        Askerlik süresi tamamlandıktan,  Mamuşa, Priştine ya da Prizren’de üte-
beri, iki senede bir kez görüşürlermiş. Zamanı geçtikçe buluşmalar seyreklenır.  
         İki eski dost buluşacak olan gün büyük Pazar günü düşmektedir. Bilindiği 
gibi, Priştineliler, uzun zaman bu Salı gününe sadece “Pazar” demesini bilir. 
        O gün kendisi, oğlu ve bir torunu ile sabah namazını tamamladıktan hemen, 
önceden çeşit sebzelerle doldurulmuş kamyonetleriyle Mamuşa’dan Priştine’ye 
doğru yol alırlar. 
    Çümşit Beg de misafirleri beklemeye her türlü hazırlıklı. Evi Pazara çok 
yakındır. 
       Evin sokak kapısı Pazarın girişine bakar. Begin torunu kamyoneti misafirlerle 
beraber görünce el sallar onlara, dedesinden ise müjde kapmaya koşar. 
        Kucaklaşma, soruşmalardan hemen hepsi “Pazarın” uygun bir yerinde 
ürünleri yerleştirmek için, öncede Cümşit Beg sağlamlaştırmış. 
Sabahın hala ilerlememiş saatlerinde her şey yerli yerini bulur. 
        Beg ahbabın yorgunluğunu gidermek maksadıyla, evine alır. Bahçenin 
Tulumbası sovuk suyusu ile yüzünü kolunu temizler. Çay içer kahvaltıyı 
tamamlarlar. Vakit kaybetmeden Beg zembili alır eline, ikisi de çabuk pazarda 
yerleşmiş olan malların kenarında, misafirlerle beraber yarı çember yaparak, 
iskemlelerde otururlar, dörtbülesi. 
      Hava güzel, haziranın son haftası “Pazarı” rüzgârsız orta bir sıcaklık  sürüyor. 
Piyasa dop dolu sanki ürünlerden renklenmiş büyük bahçe. İnsanları her şey 
ilgiler, sorar meyveyi tatmadan olmaz. Her müşterinin elinde türlü renkte torba 
sallanır. Satıcılar aralıksız haykırır, bozacı öter; Her yerde her şey insanlarda 
hafif hareketlilik, bir canlılık sezmekte. 
      İki arkadaşı üç büyük senelik asker hatıraları bitecek gözükmüyor. Önde 
asker ………………. 
      Patlıcan, salatalık domates, vb. Geride ise güzelce kamıştan örülmüş biber 
dolu iki kocaman sepet. Birinde tatlı, öbüründe acı. Bu arada durmadan biber 
meraklısı olan Beg, onlara güz atar hem muhabbet hem tek-tek durmadan biber 
seçerek zembiline koyar. Her biberın uzunca yuvarlak ve etli olduklarına, Beg 
çok dikkat eder. Aynı zamanda muhabbete de kulak verirdi. 
     Arada gelir müşteriler. Biberlerdende alır. Terzi usta, Recep yanımıza gelir, 
iki kilo biber ister(1 tatlı 1 de acı olsun der) ancak sıradan seçme olmaz. 
       Usta Tefik Sıçan’ da bizden biber vb. alır. Muhabbet ve biber seçme işleri 
bitmiyor. Geçerken duyar sesimizi sayın profesorumuz Süreyya Yusuf. En 
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küçüğü iskemlesini ona buyurur. Misafir Mamuşalı Süreyya’nın ismini duymuş, 
ancak ilk kez görür O’nu. 
Biberleriniz çok güzel, diyor Süreyya. 
Buyurun seçin biberleri (kâğıttan bir kese uzatarak Süreyya’ya).Bunların nesi 
seçilir hepsi birbirinden güzel, doldurun keseyi der. 
       Cümşit Beg, bu sözden sonra toparlanır, elinde olan son biberi sepete çevırır 
ve artık biber seçme işi sona erir. Süreyya müsaade ister ve hepımıze hayırlı işler 
diyerek biberlerıni alır ayrılır. 
Pek önemli bir işte, büyük insanlar küçük anlatır. 
Evet, Süreyya halkımıza ister eğitim ister toplumsal yaşamımızda büyük çaba 
vermiş, ancak O’nu rahat bırakmazlar. Cezalar bile karanlık güçler halkımıza 
yararlı olanları hiçbir zaman istememiştir. Alış veriş durmaz, çok şükür “Pazar” 
muhabbetleri kaldığı yerden devam eder. Arabamızla Allah’ın izniyle Güzel 
Mamuşa’ya boş döneceksiniz. 
       Ben Mamuşa’da son zamanlarda pek kalmıyorum. Artık bahçe işlerini iki 
oğlum torunlarıyle beceriyorlar. Yorgunum artık der Arkadaşı. 
      Prizrende üç torunum değişik mekteplerde orta ve yüksek tahsillerini görüyor, 
onlara ün ayak olur, yararım az çok dokunuyor. Burada da hem akraba ve hem 
de ahbablarım var. 
Çümşit Beg süze hemen bir başka konuğa girir. 
Arkadaşına: Sizde Salı hangi gündür? Sorar, bir bakışta ters olur. Ancak 
Mamuşa’ lı arkadaşı (tez toparlanır) son derece uyanık olur. Dolayısıyla soru 
böyle olması lazımdı. “Sizde Piyasa günü hangi günde gerçekleşir” 
         Arkadaşı hiç ama hiç düşünmeden “Salı, Çarşamba günüdür Prizren’de” 
cevabını verir Cümşit Beg’e. Yelegın ufak cebınden zincircikle bağlı saatini 
çıkarır, bakar Mamuşali dostu. Öğle namazına gitmek vakti yaklaşıyor hadi yavaş 
yavaş hazırlanalım. 
 Pazara en yakın olan Büyük Cami avlusundaki şadırvanda aptes alır ve namaz 
vazifesini yerine getirirler. 
Bundan üç saat sonra boş sandık sepetleri kamyonete atar. Beg’ın kapısı yanına 
park eder ve hepsi öğle yemeğini bahçenin camlı köşçüğünde tamamlarlar. 
         İki taraf uğurlanırken misafirler birkaç kez, yakında buluşmak dileklerini 
haykırarak vurgularlar. Allah ısmarladık!... 
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Gazimestan 
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Sultan Murat Camisinden çekilmiş fotoğraf. Beyaz ev-Subaylar evi 
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Buzagi Camisi – Yeniçerliler tarafından yapılan bir Camidir 

 
 

 
Yaşar Paşa Camisi 
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Divan Yolu Merkezi 
 
 

Divan Yolu 
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Meclisin arkasi (Naser Bölükbaşı’nın şu anki kahvesi) 

 
 

 
Belgrad oteline (Bojura)karşi ev-Şileklerın, Tatlici Abdül Şileg’ın  

düçani 
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Tiyatro Arkasi(Pozorişte) 

 
 

 

 
Hanlar - Korzo Sokağı 
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Hüniler Mahallesi,Pirinaz Camisi, Saki Begın evi 
 

 
Çeklik Mahalesi 
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Katolik Klisesi Robna kuça ününde 

 (9 kişilik, birde sadece nikah kıyılırdi) 
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Meto Bayraktar 1965 yılı 

 

 
Bitli Çeşme Sokağında, Nazmiye (Kurda) Zeynullah ve Süzan (Zeynullah) 

Bölükbaşı -1965 
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1956 yılında ben Şükrü Zeynullah 
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