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Sunum 
 

Kosova Türklerinin Kosova’daki varlığının nişanesi olarak kabul edilen 23 
Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamalarının bu yıl 10. Jübile yılını kutluyoruz. 
Birkaç faaliyetle ilkini kutladığımız milli bayram coşkusunu, yıllar içinde daha 
genişletmek, çeşitlendirmek ve sürekliliğe taşımış bulunuyoruz. Artık 23 Nisan 
Kosova Türkleri Milli Bayramı bir gün olarak değil de bir hafta olarak kutlanıyor olması 
bizlerin bu konuya ne denli önem atfettiğimizi açıkça gözler önüne sermektedir. 
Tertipleme Kurulu olarak ilk günden itibaren on yıllık zaman diliminde, milli bayram 
kutlamaları çerçevesinde toplumun beklentilerine cevap vermeye ve onların 
duygularının tercümanı olmaya çalıştık. Tarihi miras, eğitim, siyasi haklar, müzik, 
tiyatro, şiir, gelenek - göreneklerimizin yanı sıra geleceğimizin teminatı çocuklarımız, 
gençlerimiz ve bizi biz yapan değerlerimiz üzere kitapların yayınlanmasının 
öncülüğünü başarılı bir şekilde üstlendik. Çizdiğimiz bu hedef doğrultusunda bu sefer 
de siyasetçi, yazar, öğretmen değerli büyüğümüz merhum Şerafedin Süleyman 
kalemiyle bizlere bir şehrin tarihini anlatan, bir şehrin bilinmeyenlerini, farkına 
varmadığımız değişikliklerin yaşandığını, başka sözle bu sefer bizleri geçmiş ve 
gelecekle bir araya getirecek bir eseri literatüre kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu eseri bir miras, bir tarih, bir ayna, başka bir deyişle değerli 
büyüğümüzün bizlere bıraktığı bir emanet olarak görüyoruz.  

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu olarak da böyle 
değerli bir esere can vermenin mutluluğunu bir daha tekrarlamak istiyorken, bu güzel 
ve anlamlı eser için merhum Şerafedin Süleyman’ı saygı ve minnetle anıyor, bu 
kitabın yayınlanmasında başta ailesi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürü bir 
borç biliyoruz.  

Bu yıl onuncu jübile yılımızın kutlanmasında desteklerini sunan başta Kosova 
Hükümeti olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na, Türkiye İşbirliği ve 
Kordinasyon İdaresi TİKA’ya, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’na, diğer kurum ve 
kuruluşlarına da teşekkür etmek istiyoruz.  

Saygılarımla, 

 

Mahir YAĞCILAR 
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı 

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı 
Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı 
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Günümüzde gençlerin büyük bir bölümü Kosova’nın başkenti olan 

Pristine’nin geçmişi ve tarihi hakkında çok az şey bilmektedir.Bu şehrin yerlisi ve çok 

uzak olmayan geçmiş yılların şahidi olarak, şehrin geçmiş olduğu dönemler 

monografiyi yazmama teşfik etti. Şehrin eski durumunun unutulmasi, özellikle şehrin 

eski görüntüsü ve ikinci Dünya Savaşından ve sonra şehrin geçirdiği büyük değişiklik 

söz konusudur. 

Özellikle halkın genç kısmı ile yaptığım konuşmalarla, yaşadıkların geçmişi 

hakkında büyük bilgisizlik olduğunu görerek şehrin yerli vatandaşı olarak, farklı 

olayların ve çevrenin tanığı olarak bu konuda bazı anlatımlar ve çizimler sunmayı 

kendimce yükümlülük bularak az da olsa bu sayıyı hafifletmek ve bu bilinmemezligi 

ortadan kaldırmak istedim. 

Bu monografiyi hazırlarken , elimden geldiği kadar bu şehiri eski görüntüsü 

hakkında objektif fikir sunmak; bu fikirleri çok fazla tarih ayrıntisı vermeden 

yapacağım çünkü bu konular hakkında 1959 ve 1965 yılında özel monografiler 

yayınlandığından , kitap ve birçok kılavuzlar yazıldığından , ben Priştine’nin o 

zamandaki durumunu yazacağım. 

Monografiyi araştırırken benzer monografilerden yararlanmaktan 

çekinmedim. Araştırdıklarımda ‘’modernizm’’ konusu altında eskinin yerine yenisinin 

getirilmesine eğilim ve önyargı ile bu konu hakkında otantik ve özel değerlere önem 

verilmemektedir.Bu önyargı özellikle Slav kültürünü özelleştirmek ve Ortodoksların 

bazı kültürel eserlerinin (tarihin belli dönemlerinde inşa edilen) değerlerini büyütmek 

için ortaya cıkmıştır. 

Bu arada kullandığım fotoğraflar, çizimler ve skeçler benim belgelerimin 

parçasıdır fakat söz edilen farklı monografilerden alınan ya da Priştine üzerinde 

yapılan sergilerden alınmistır. 

Şehrin görünüsü ve panoraması hakkında bazı hatıralar eski vatandaşlar ile 

yaptığım konuşma ve görüşmeler sayesindedir. Bu vatandaşlar daha ileri yaşta olup, 

geçmis olayların şahidi olarak, özellikle dinsel yapılar, sokak ve çesme adlandırması 

hakkında önemli kaynaklardır. Bu monografiyi araştırırken özellikle camilere, 
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kliselere dinsel açidan farklı yapılara, oyma taşlara, çesmelere, yol ve sokak 

adlandırmasına, farklı el sanatlarına, şehre farklı çevre ve hava katan örf ve adetlere 

odaklandım.Bahçeli evler ve çesmeler çizmeye çalıstığım ‘’Kapalı Çarsı’’ temasına 

katkıda bulunmuştur. Malesef bu özel malzemeler kentsel iman planların oluşumu 

nedeni ile yok olmuşlardır. 

Bu yükümlülügu , sadece bu şehirde doğduğum ve büyüdügüm için değil, 

ayrıca yaşanan birçok önemli olaylara tanıklık ettiğim için aldım.Bu arada yapılan yeni 

pozitif çözümler hakkında mutlu olsam da, bazen hayal kırıklığı ve acı hissettiğim de 

oldu.Özellikle bu acıyı özel değere sahip olan yapıların kentsel dönüşümde 

önemsenmemesinden  ve bu yapılara saygı duyulmamasından hissettim. 

Şehrimin hakkInda yapılan söylentiler eski ve yeni Priştine arasındaki 

değişimi daha da çok farkettim. Özellikle konum adlandırma konusunda büyük 

zorluklarla karşılaştım. Herşeyden önce bu zorluk mahalle, yol ve merkezlerin isminin 

sık sık değişmesinden kaynaklandı.Bu nedenle bazen şehrin bölümlerini eski adlarıyla 

anmak zorunda kaldım. Söz konusu şehrin camileri hakkında sahip olduğum bilgilerle 

birlikte şehrin bütün camileri hakkında yazı yazan araştırmacı Raif Vermica’nin Turkçe 

yayınlanan kitabındaki bilgileri de kullandım.Bu monografideki bilgilerin dinsel 

yapıların kurucularının, doğru zamanlarının ve adlandırılmaların çok az bilinmesi 

bakımından önemli olacağını umut ediyorum. 

Başlıca vatandaşların tanıtımları,  analizleri , açıklamaları , yorumları ve kritik 

tepkileri olmakla birlikte diğer yandan bilimsel araştırma ile uğraşanlardan , 

gazetecilerden ve burada bulunmuş veya sadece geçmis olan seyahatçiler olmak 

üzere Priştine hakkında çok şey konuşulmuş ve yazılmıştır.Bu durumda diplomatların, 

tarihçilerin, coğrafyacıların, mimarların ve dünyadaki çesitli bilimsel disiplinli 

uzmanların izlenim ve gözlemlerindeki öneminden bahsetmek gerekir. 

Şehrimizin coğrafik ve stratejik pozisyonlarını güz önünde bulundurursak 

şaşmamız gerekir çünkü Priştine her zaman insanların ve devletin farklı yetkililerinin 

ilgisini çekmiştir.Ortaçağdan beri şehrimiz gelişimi sırasında 1389 yılındaki Kosova 

savaşının öncesi ve sonrasi döneminde, Osmanlı Fetih döneminde, Balkan savaşları 
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ve birinci ve ikinci Dünya Savaşında derin iz bırakan ve gelişimini etkileyen faktörler 

olarak birsürü olay yaşamıştır. Bir çizim vermek icin seçkin kişilerin şehrimizin 

geçmisteki değerli görüntü açıklaması ve gelişimi hakkındaki gözlemlerini size 

sunacağım. 

Bizans imparatoru, John (Con) 6. Contacosin (Kontakosin), (14. y.y). Türk 

kimyacı Mula Muhamed Nesri (15. Y.y), Dubrovnikli Felix Petani (16. Y.y), Arnavut 

yazar ve papaz Pjeter Bogdani (17. Y.y), Türk coğrafyacı Haci Kalfa Mustafa (17. Y. y), 

Jovan Cvijic konsolosu 1910 yilinda  4000’den fazla Türk, Arnavut, Sırp, Musevi  

Çerkez  kaydetmişti. Özellikle  1660 yılında  seyahatname sırasında  şehrimizi  ziyaret 

eden ve halka açık 2 hamam, 11 hane, 300 dükkan, birçok cami, rengarenk çiçekli 

bahçeleri üzüm bağlarını ve şadırvanlarını gören ve şehri beğendiğini 

‘’Seyahatname’’ kitabında anlatan değerli Türk gözlemci ve seyahatnameci  Evliya 

Çelebidir. 

Bu arada 18. Y. y ‘da Felix De Boju yazılarında şehrin büyüklüğünü 7000 ve 

8000 arasındaki sakinlerin şifrelerini anlatır. 

Fransız jeolog Amme Boue (Emi Bou) eskiden yapılan ve ‘’Panagjyrishte’’ 

(Panair) adı altında her yerden gelen satıcı ve el sanatcılarının toplanması hakkında 

yazmıştır. Örneğin, şehirde yapılan en büyük panair 1200-1500 kişinin katılımi ile 

1879 yılında gerçekleşmiştir ve ‘’Panair Mahallesi’’ olarak adlandırılmiştır. Ayrıca 

sözlerinde Priştine’de bulunan Saat kuleyi dikkatlice anlatmıs, şehrin 12 büyük 

camisini de şehrin hakimleri olarak tanımlar. 

19. y.y seyahatçı Baron Gamera, Balkan Yarımadasında  Selanik yolu 

tarafında Priştine ismi ile büyük bir şehir bulunur demiştir. 17 y.y‘da yazılan bir 

belgede Priştine için İstanbul’dan başlayarak Novi Pazar’a kadar ‘’üçüncü konuk evi 

olarak bahsedilmiştir’’. 

Sofya Piskopozu, Piter Priştine’den bahseder ve Priştine’yi Balkanın en 

önemli şehirlerinden sayar. 
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Ayrıca Fransız konsolosu Anton Vass, Priştine’de düzenlenen yaz panairi 

hakkında tüccar ve el işçilerinin Prizren, Üsküp, İşkodra, Tetova, Veles, Gostivar, 

Dibra, Niş, Selanik, Edirne ve Bosna’dan geldiklerini belirtir. Ayrıca konsolosun 

yazılarından çıkartılarak şehrin 19 y.y’ da Fransiz konsolosluğunun merkezi olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca şehre yakın kısımlarda ‘’Novo Brdo’’ gibi 4000 nüfusa sahip olan 

kasabalar ve gümüş madenleri bulunur. Priştine’nin gümüş parası - Priştevka olarak 

adlandırılan kendine has parası varmış. Bu para ile ticaret ve hesap işleri yapılmiştir. 

Seçkin millet bireyleri ve farklı meslekler kendi şehirleri hakkında görüşlerini ifade 

ederek geçmiş tarihin daha önemli olduğunu kanıtlamıştır. 

Ancak şehrin geçirdiği pozitif yönleri vurgularken, şehrin tarih boyunca 

geçirdiği zorluklara, travmalara ve trajik anlar etkisi bu günlere de ulaşmıştır. Bu konu 

hakkında şehri 1689 ve 1737 yıllarında saran veba hastalığını hatırlatmak yeterli 

olacaktır. Bu ağır hastalık yüzünden şehrin büyük bir bölümü hayatını kaybetmiştir 

(İçlerinde ayrıca önemli yazar ve papaz olan Pyeter Bogdani 16.12.1689 yılında 

Priştine’de vefat eder). Daha sonraları şehir,  gelişme safhasında, 1859 ve 1863 

yıllarında 2 tane yangına uğrar. Bu yangın şehrin büyük bir bölümünü etkilerken 

özellikle tüccar ve el işçileri etkilenmiştir. 

Birçok eski el yazılarında Kolera salgınından bahsedilmiştir. Kolera rahatsızlığı 

getirdiği ölümler anılır. 

Pektoriter mirasçı bu hastalık yüzünden 560 büyük veya küçük köylerin yok 

olduklarını, populasyonun bir kısmı vefat ettiğini,  ayrıca büyük bir bölüm de ülkenin 

farklı bölelerine göç ettiklerini belirtmiştir. Böylece bu salgıdan sonra şehir 

durgunluğa girmiş ve gelişme açısından çok geride kalmıştır.  



P R İ Ş T İ N E M
 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-70 
Şehrin ikinci Dünya Savaşı eşiğinde 

durumu ve panaroması 
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İkinci Dünya Savaşı eşiğinde Priştine’de 14.000 ila 16.000 vatandaş 

bulunuyordu, bunlar; Arnavut, Sırp, Karadağlı, Müslüman, Roman, Musevi ve farklı 

uluslardan üyeler de bulunuyordu.Bunların çoğunlugunu Arnavutlar oluşturuyordu. 

1971 yılında Bölgenin Istatistik Kurumu tarafından yapılan sayımlara göre ulusların 

yüzdelikleri;  %60 Arnavut, %28.1 Sırp, %3.7 Karadağlı, %1.5 Türk , %0.8 Müslüman, 

%04.4 Romen olup %1.2’si farklı uluslardır. Bu farklı uluslari Vlah, Goran, Makedon, 

Boşnak, Hırvat ve Çerkez (Rusya’dan gelen grup) oluşturuyordu. Daha sonraları bu 

uluslar Obiliç yakınlarında Mazgit’e yerleştiler. Bu ulus farklılıkları şehre özel bir 

zenginlik katarak, kişilerin gündelik görünümlerini raporlar. Aradaki iletişim normal 

seviyede idi. Aradaki farklılık sadece dil; örf, adet ve din olmuştu.  

Sırp-Hırvat-Sloven krallığının düşürülmek istediği dönemde Sırp-Hırvat 

dilinin kullanılması mecburi olduğundan, okullarda da sadece o dilde oğrenim 

görülüyordu. 

Arnavutların, Türklerin ve diğer toplulukların hiçbir hakkı yoktu. Bu durumda 

SHS’nin rejimi ve askerleri herzaman belli nedenlerle özellikle Arnavutlara 

yoğunlaşarak onlari geride bırakmak, kendi egemen otoritelerini sağlamak olmuştur, 

(SHS- Sırp-Hırvat-Sloven). 

Şehirdeki vatandaşlar yaşadiklari yere göre dağınıklardı. Şehirdeki büyük 

sokakların yapıları farklı ulusları kapsarken, şehrin dışında kalan bazı bölümlerde 

yaşayan topluluklar da vardı, ki bu ‘’Muhaxher Mahallesi’nde Sırplar tarafından sınır 

dışı edilen Arnavutlar bu bölümde yaşamış, ve ‘’Morava Mahallesi’nde Aşkaliler ve 

Romanlar yaşiyormus. 

Şehrin merkezinde, nüfus milliyet açısından karışıktı. Oldukça yaygın olan 

olaylar yaşanırdı. Evlerin bahçelerinde komşular arasında iletişimi sağlayan ve 

ziyareti sokağa çıkmaya gerek duyulmadan kapıcıklar kolaylaştırırdı. 
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Vatandaşlar arasındaki bağlar çok kuvvetliydi.Karşılıklı saygı ve iyi komşu 

ilişkisi baskındı. 

Verilen bazı bilgilere göre vatandaşların ve sakinlerin yapısı sabit değil, 

dönemden döneme değişirdi. Bu durum özellikle gençler olmak üzere insanların daha 

iyi bir hayat yaşamalarını garantilerken, eğitim ve iş bulma olanaklarını da arttırmıştı. 

Çok sayıda gençlerin şehrin etrafından ve köylerden şehre göç etmeleri önemli bir 

hareket olmuştu. Bu durumda verilen bilgilere göre Priştine 1852 yılında becerikli 

ticaretçi olarak tanınan yaklaşık 30 aşkali ailesinin yaşadığını daha sonraları 

Rusya’dan bir grup Çerkezin de geldiğinden bahsetmemiz gerekir. Son olarak şehirde 

ikinci Dünya Savaşı döneminden sonra izini bırakmadan kaybolan musevi toplulukları 

da yaşıyordu. 

Halkın küçük bir bölümü daha iyi bir yaşam arzusu için şehirden ayrılıyordu. 

Türk ve Arnavut vatandaşların büyük bir bölümü özgürlük kısıtlaması ve ulusal haklar 

yüzünden doğum yerlerini bırakmak zorunda kaldılar. 

Özellikle 1956 yılında onlar Türklerın ve Arnavutların sınır dışı edilmeleri döneminde 

Türklerin ve Arnavutların sınır dışı edilmeleri döneminde ‘’Silah toplama eylemi’’ 

olarak adlandırılan sıkı önlemlerini almışlardır. O zamanlarda yüzlerce vatandaş 

Türkiye ve diğer yerlerden kurtarılma bekliyordu. 

Göçlere karşı kalan vatandaşlar özellikle dini günler, sosyal hayat, evlilik, 

üzüntü ve keder durumlarında komşularıyla iyi bağ kurmaya devam ediyorlardı. 

Ziyaretler genelde Bayram kutlamalarında, Ramazan Bayramında, Noel’de, 

Yılbaşında, 1 Mayıs kutlamaları ve doğum günlerinde yapılıyordu. Vefat veya trajik 

olay gibi durumlarda aileler komşularını teselli etmek amacıyla ziyaret ediyorlardı.  

Karşılıklı ziyaretler aile saygınlığı olarak sayıldığından miras olarak kalmıştır. 

Bu nedenle Ramazan ayları süresince şehir daha özel ve canlı bir görünüm alıyordu 

Geceler daha neşeli ve coşkuluydu. İftardan önce vatandaşlarsofralarının dahazengin 
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olması için ellerinde pide, hurma, zeytin ve daha birçok yiyecekler evlerine aceleyle 

dönüyorlardı. Tepedeki ‘’Ali amca’nın top patlatmasını’’ sabırsızlıkla bekliyorlardı ki 

bu durum günümüzde şehir parkında ve yeme zamanı için haber kaynağı olan cami 

kandillerinin yanması şeklindedir. Özellikle sahur vaktinin geldiğini belirten top 

patlaları olduğu için geceler daha canlıydı. 

İftardan sonra aileler karşılıklıolarak birbirlerini ziyaret ederlerdi. Sokaklar 

normal bir günün ardından şehirde dolaşıp sohbet eden çocukların ve vatandaşların 

sesleriyle çınlıyordu. Ramazan aylarında ekonomik durumu iyi olan insanlar, durumu 

iyi olmayan kişilere ekmek ve gerekli ürün yardım sunmaya yoğunlaşmışlardı. Hatta 

Ramazan aylarında belli fırıncıklar fakir insanların aile sayılarına göre ücretsiz ekmek 

dağıtıyorlardı. ‘’Rabuş’’ diye adlandırılan değenekler verilen ekmek sayısı yazılıp ikiye 

arılır ve biri fırıncıya biri de alan kişiye verilirdi.  

 

 

Şehrin 1914 yılındaki görüntüsü. 
1 - fotoğraf - 1 
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1926 yılında Priştine 

1-fotoğraf-2 
 

Ramazanın devamı aynı coşku içinde geçiyordu ve ramazan sonunda Bayram 

Kutlamaları mutluluk içinde bekliyordu. Bayram arifesinde dükkanlar ve sokaklardaki 

tezgahlar çeşitli ürünlerle dolup taşıyordu ebeveynler çocuklarıyla beraber yeni 

giysiler almaya gidiyorlardı. 

RES. Ramazan ayında fakirlere dağıtılan ekmeklerin notlarını tutmak 

için kullanılan ahşap odun. (2 Kroki 1) 

Bayram arifesinde halk şarkıcı ve müzisyenleri, evden eve şehrin 

semtlerini dolaşarak Müslümanların bayramlarını kutlamışlardır. Bu 

müzisyenler genellikle Roman milliyetindendi. Şarkı ve müzikleriyle 

daha da renkli bir kutlama sağlıyorlardı. Halk müzik için teşekkür belirtisi olarak 

onlara para, tatlı ve giysiyle ödüllendiriyorlardı. 

Evinde büyük bahçeye sahip olanlar müzisyenleri bahçelerine davet ederek 

gününü müzikle ve şenlikle geçiriyordu. Evlerde kutlama havası ve özel yemek 

hazırlama isteği hüküm sürüyordu. Sabahın erken saatlerinde ailenin erkekleri ilk 

öncelikle dini görevlerini yerine getirmek için camiye devamında vefat eden 
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yakınlarını ziyaret etmek için de mezarlığa giderlerdi. Daha sonra gelenek olan yemek 

için aceleyle evlerine dönüyorlardı. 

Masalar çeşit çeşit lezzetli yemeklerle doluyordu ki, özellikle tatlılardan 

baklava, şekerpare, kadayıf ve diğer tatlılar masaların olmazsa olmazıydı. 

Öğlen yemeğinden sonra aileler akrabalarını ziyaret etmek için yola 

kyuluyorlardı. Bu ziyaret en çok kendilerine tatlı, yepyeni giysi ve para verilmesini 

sabırsızlıkla bekleyen çocukları sevindiriyordu. 

Benzer kutlamalar Kurban Bayramı için de yapılıyordu. Aralarındakı tek fark 

bu baryamda kurban (kuzu ve koç) kesiliyor, kesilen et de yakınlara veya fakirlere 

dağıtılıyordu. Bu kutsal kutlama günlerinde aralarında anlaşmazlık olan aileler 

genelde barışırlardı. Aralarında düşmanlık olma durumunda ve sonucunda kan 

davalarında (Priştine eskiden çok yaygın olan dava) saygı gösterilen önemli ve 

etkileyici arabulucuların yardımıyla aileler barışmış, birbirlerini affetmiş, korkularını, 

kabus ve problemlerini yok etmişlerdir. Kutlama esnasında ziyaret ayrıca farklı 

dinden olan komşular ve arkadaşlar da yapılırdı. 

‘’Noel’’, ‘’Paskalya’’, ve diğer ortodoks kutlamalar da aynı şekilde 

kullanıyordu. Bu kutlamalar sırasında Müslüman vatandaşlar da komşu ve 

arkadaşlarını tebrik etmek amacıyla ziyaret etmişlerdir. Ortodoksların Noel anfisinde 

ortodoksların çoğu gün içerisinde dini görevlerini getirmek için arabayla, faytonla ve 

yürüyerek gittikleri dağlarda özellikle Gırmi ormanında kestikleri meşe ağaçlarının 

dallarını evlerine götirip yakıyorlarmış. 

Farklı halk ve devlet kutlamaları vesilesiyle de halka açık kişilerin, hangi dine 

mensup olduğunu sorgulamadan birçok piknik, etkinlik, karşılama, kültürel 

programlar, kutlamalar düzenleniyordu. 

Dinsel veya devletsel kutlamalardan biri yaklaştığında vatandaşların çoğu 

şehri süslemekle uğraşıyorlardı. Ev kadınları titizlikle evlerinin bahçelerini, avlularını 
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ve balkonlarını süslüyorlardı. Çocuklar ve gençler birleşip merkezde ve parkta çöp 

toplama ve temizleme etkinlikleri yaparken, enstitüler gecelerin daha güzel 

görünüme sahip olmaları için dükkanların ve ağaçların rengarenk ışıklarla 

süslenmesinden sorumlulardı. 

Priştinedeki Roman halk tarafından düzenlenen ‘’Nevruz Günü’’ veya 

‘’Hıdırlez’’ kutlama geleneğini hatırlatmamız gerekir. Bu kutlamada Mayıs ayı 

başlangıcının erken saatlerinde bütün kasaba döğüt ağaç dallarıyla süslerdi. 

Romenler için bu kutlama en görkemli kutlamadır. Çünkü kuzu satın almak kesmek 

ve özellikle çeşitli alkol içkileriyle birlikte en güzel yemeklerle sofalarını 

zenginleştirmek için tüm yıl boyunca hazırlık yapmışlardır. 

Gün boyunca müzik sesleri şehri inletiyordu. Bu vesileyle onlar 

Gazimestan’da özel piknik düzenliyorlardı. 

Başkent ismini daha 13. Y.y aldı. Bazı eski yazıları ele alarak şehrin ismini 

İlirlerin zamanında almıştır. Ancak bazı eski vatandaşlar asıl ismin eski yurttaşların 

taktıkları takma adlardan türetildiğini savunurlar ‘’Barishtine’’ - ‘’Prishtine’’ gibi. 

 
RES. 3 - Ikinci Dünya Savaşından sonra şehrin görüntüsü (Agim Ramadani sokağı) 
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4 - ‘’Afrim Loxha’’ sokağının bir zamanki görüntüsü 

 
 

 

 
5 - Eski ismi ile ‘’Priştine’’  gölünün yanında olan ‘’Meto Bajraktari sokağı’’ 
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6,7 - Düzenlenmemiş caddelerin bir görüntüsü 

 

İsimler şehrin iklim şartlarına göre takılmış adlardır. Ancak Priştine hakkında 

yazılan hiçbir belgede böyle adlandırma bulunmaz. Ayrıca bilinen bir gerçektir ki, 

şehrin etrafında ve çok yakınlarında birçok yerleşim yerleri bulunmuş, bu yerleşim 

yerleri araştırmalara göre eski antik çağlara dayanır. Bu antik çağın Neolitik çağ 

olduğunu arkeoglar ilk olarak Kosova Ovası taraflarında yaptıkları kazılarda Neoltik 

çağdan kalma çok önemli kanıtlardan bulmuştur. 

Benzer konumlar ‘’Tauk Bahçe’’ yakınlarındaki Sofali mahallesinde, ondan sonra 

‘’Çagllavice’’ semtinde ve daha birçok yerde rastlanmıştır. Bir yandanda Graçanica 

yakınlarında yapılan aramalarda antik şehir olan ‘’Ulpiana’’nın kalıntılarına 

rastlanmıştır. Tüm bu bulgulardan Prıştine’nin düşünüldüğünden de daha eski olduğu 
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ve küçük bir kasaba iken gelişerek bugünki halini aldığı sonucuna ukaşılır. Priştine ile 

ilgili verilerde Priştine başlangıçta ‘’Ulpiana’’ sonra ‘’Justiniana’’, ‘’İstriana’’, ‘’İstrina’’ 

ve sonunda ‘’Pr+ İstrina‘’ olarak değiştirilerek bugünkü adını akmıştır. Şehrin ilk 

vatandaşları İlir ve Dardan’lardır. Başlangıçta şehir, Versay Yugoslavya döneminde 

yeteri derecede gerideydi. Bu gerilik özellikle kentsel görüntü açısındandı. Priçtine 

doğu tarafından başlayarak, 800 Hektar toprak kaplayan Gırmi ormanından, 

‘’Arberia’’ adı ile tanınan tepelere kada, güney tarafından devam ederken ‘’Veternik’’ 

ismi ile tanınan (daha bugün Prizren - Üsküp yolu olarak bilinir) devam eder ve 

Kuzeyde ‘’ Asker tepesi’’ olarak bilinen yere kadar devam etmiştir. O zamanlarda 

Priştine’nin deniz seviyesinden yüksekliği 585-670 metre idi. Kıtada hava yumuşak 

iken, sıcak günler ve serin akşamlar da bulunurdu. 

Şehre giriş için anagirişlerde ‘’vergi servisi’’ adında (o zamanlarda ‘’trosharina’’ yani 

gümrük olarak adlandırılan) bir tür idari hizmet bulunuyormuş. Bu hizmet şehre giriş 

ve çıkışları kontrol ediyormuş. 

Bu rejim özellikle şehirde Pazar’ın olduğu Salı günler için geçerliymiş. 

Bu vesileyle belli oranda gümrük ödeniyor, ayrıca odun satımı için özel kontrol 

yapılıyordu. Bu hizmetlerin birincisi şehrin ‘’Touk Bahçe’’ ya da ‘’Gırmi Ormanı’’ 

taraftaki girişinde, şimdilerde çocuk kütüphanesinin kavşağında (eskilerde Arnavut 

yazar Hivzi Sylejmani’nin evi olarak bilinir), bir diğeri de şehrin kuzeyinde bilinen adı 

ile ‘’Vrosh Mahalle’’, ‘’Kolovice’’ ve ‘’Llukare’’ sokakları boyunca, üçüncüsü de UÇK 

askeri birliğin kavşağında, demiryolu istasyonunun yakınında, dördüncü de Kosova 

Ovasında, bir diğeri de Gilan yolunda ve sonuncusu ‘’Muhaxher Mahallesi’nde’’ 

bulunurmuş. 

Bu hizmetler çok verimliydi. Sadece topluluk bütçesi açısından değil, 

hepsinden önce kuralları sağlamak, şehirdeki davranışlar, çevreyi koruma 

amaçlıyapılmıştır. 

O zamanlarda halkın yarısından fazlasının okuma ve yazması yoktu, halkın 

%80’i kadarı tarım, bahçivancılık veya bağcılık ile uğraşıyordu.  %20’lik kısım ise el 

işleri tüccaralık ile uğraşmışlardır. Şehir çok kirli ve tozluydu. Yapıtların %85’lik bir 
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kısmı toprak ile kerpiç ile yapılmıştı. Sokaklakr düzensizdi ve sadece 1750m2 ‘ lik alan 

kaldırım ile örtülüydü. 

O zamanlarda şehirde fakirlik hüküm sürmüştür, insanlar hayatta kalmak için 

farklı yollar denemişlerdir. Çoğu fiziksel gücünü kullanarak hamal olarak çalışmak 

zorunda kalmışlardır, çünkü ailelerini ayakta tutmak zorundaydılar. 

Bir yandan şehir Osmanlı zamanından kalma değerli yapıtlar bulunuyordu. ‘’Shtepıa 

e Eminxhikut’’ (Emincik Evi) 18 y.y inşa edilmiştir. Eski hastane, hamamlar, camiler, 

eski lise (şimdiki adıyla Sami Fraşıri), Adriatik Oteli, Balık restoranı, Saat Kule, Union 

Oteli, kliseler, manastırlar, tekke ve askeri kışlalar Priştine’yi diğer şehirlerden daha 

özel hale sokuyordu. Priştine kendi gelişmesi sırasında, Balkan Yardımadasındaki bazı 

şehirler ile kıyaslandığında kendine has özellikleriyle tanınırken ayrıca değerli 

yapıtları ile de tanınıyordu. 

Özellikle iki yapıtı, kalitesi ve mimarisi ile dikkat çekmiş ve kendi onurunu 

tanıtmıştır. Şehir çoğu kez 18-19 y.y inşa edilen ‘’Saat Kule’’ ile tanınmıştır Saat Kule 

‘’Nazım Gafurri’’ ve ‘’Emin Duraku’’ yolları üzerinde bulunur. 

Ayrıca Union Oteli şehre özel bir dekor katar. 

Tiyatro önünde bulunan bu yapıt, şehrin merkezinde bulunur ve 1927 yılında 

Avusturyalılar tarafından inşa edilmiştir. 

 
8 - Eski Posta önünde , ‘’Bedrı Peja sokağı ‘’(yıl 1950-51) 
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9 - ‘’Vellusha nehirinin döküldüğü yer ‘’Afrim Loxha’’ sokağı 

 

 
10 - Union Oteli ve Kosova Pralamentosu ‘’A.Ramadani’’ sokağı 

 

Şehrin görüntüsüne katkıda bulunması için orada 11 hane ve 50 mağaza inşa 

edilmiştir. O zamanlarda sadece  ‘’Şehrin merkezinde 3 han bulunuyordu: Ömer Ağa 

Hanı, Mehmet Cırvadik’in Hanı, Halilin ve ‘’Meto Bajraktari’’ sokağının başında olan 

Mürtez Ağa ve Sahit’in Hanı. 

Bu konu hakkında ayrıca olan bazı olayları da anlatacağım. Savaştan önceki zamanda, 

Priştine’de yaşayan bazı vatandaşlar ekonomik alanında hatrı sayılır birçok 

özelyapılar inşa etmişlerdi. Bu araçlar ‘’Elektrik Değirmeninde’’ olup yeri Shyqri Begu 

tarafından inşa edilen Eximos’tadır. Bu değirmen diğer değirmenlere kıyasen daha 
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gelişmiş ve moderndir denilebilir. Fabrika, değirmenin vatandaşları tarafından 

adlandırılıyordu çünkü fabrikada çok sayıda önemli işçi çalışıyor ve elektrik enerjisi 

kullanılıyordu. 

Açılan Begut’un yaptığı Değirmen ‘’Mehalla e Paragjyrıshtes’’ sokağında, 

politik organizasyon binasının arkasında, Muharrem Tortosh’un değirmeni ise şimdiki 

adıyla bilinen ‘’Tophane’’ mahallesinde, ‘’Prishtevka’’ derenin aşağı kısmında 

bulunur. 

Bu değirmenlerin un üretiminin genel kapasitesi 5750 tondu. Priştevka’nın su gücünü 

kullanarak çalışan bazı değirmenler de bulu bulunuyordu. Şehrin kuzey kısmında 12 

Pişat (Pishat) sokağında bulunan ‘’Bankoviq Değirmeni’’, diğeri de günümüzde 

‘’Pejton Semtindeki Çocuk Yuvasında’’ bulunmuş olan ‘’Praska’nın’’ değirmenidir. 

18s - 2 - Bankoviq Değirmeni yanında, Priştevke deresinin tahta köprüsü. 

Eskiden birçok aile evlerinde elektrik yerine mumlar ve lambalar 

kullanıyordu. Çünkü o zamanlarda elektrik santarlinin kapasitesi 160 kv olduğundan 

herkesin ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Ayrıca elektrik fiyatıda çok pahalıydı. Bu santral 

şehrin batısında, SHKA ‘’Shota’’ ’nın yanında tam anlamıyla ‘’Mekanizm Şirketi’nde 

bulunur. 

O zamanlarda ‘’Braku’nun Sineması’’, ‘’Sokollana Sineması’’ gibi kültürel 

enstitülerin yanısıra gençlerin ve vatandaşların boş zamanlarını geçirebildikleri 

müzikli kafeler yaşlıların ise bir araya gelerek çay, kahve ve sigara içerken gün içinde 

yaşananlarla ilgili sohbet etmeleri için kafeler bulunuyordu. Günümüzdeki RTK’nin 

yerinde ise eskiden ‘’Subay Evi’’ ‘nin bulunduğunu hatırlatmamız gerekir. Her 

cumartesi ve pazar kutlama süresince Askeri üflemeli çalgı orkestrası müzik çalıyor, 

bu eğlencelere bazı zenginler gidiyordu. Fakirler ise Subay Evi’nin etrafındaki 

sokaklarda az da olsa müzik seslerini duymak ve eğlenmek için dolaşıyorlardı. Daha 

sonraları şehirde sirkler ve değişik sehirbazlık programları da yapıldı. 
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Okul yapılarından behsedecek olursak en önemlisi ‘’Samı Frasheri’’ lisesidir. 

Bu yapı eski Yugoslavya istilacılar tarafından yapılan tek görkemli binaydı. 

O zamanda Priştine’de sekiz okul bulunuyordu. Bunlar ‘’Eski Lise’’, ‘’Ekonomi Zanat 

Okulu’’, ‘’Kilim Okulu’’ 4 zorunlu sınıfa sahip olan iki okul ‘’Vuk Karaxhiq’’ ve 

‘’Allaudin’’. Dersler genellikle Sırp-Hırvat dilindeydi. Haftada iki saat fereceli 

öğretmenler tarafından ‘’din dersleri’’ öğreniliyordu. Ders plan programı Yugoslavya 

Krallığı eğitim bakanlığı tarafından hazırlanıyordu. 

O zamanların plan ve programına göre, özellikle Sırp Tarihi dersinde öğretilen 

‘’Kosova Savaşı’’ konusu Sırpların savaş sonucundan hoşlanmamalarına rağmen en 

önemli konulardan biriydi. Bu temalara dayanarak öğrenciler Çar Llazan, Millosh 

Obliliq gibi abartırılarak eşsiz gücüyle tanınmış Sırplar hakkında öğrenciler şiir 

ezberlemeye zorlanmışlardı. Bu faktör Türk, Sırp ve Arnavut öğrencilerin çoğu bu 

şiirleri ezberlemeyi ve okumayı reddettiklerinden dolayı zayıf not alıyorlardı. 

Sağlık alanında ise durum daha da zordu. Osmanlı zamanından kalan ve 80 

yatağı bulunan bir hastane  (Arberia Tepesinde), iki tanınmış doktora (Dr. Tefik) ve 

(Dr. Panteliqi) sahip bir poliklinik, bir dişçi (Dr. Baruh) ve  vatandaşların sağlık 

hizmetlerini sağlayan belirli sayıda tıbbı doctor, hemşire ve teknisyen bulunuyordu. 

Sağlık enstitüsünün yetersiz malzemelere sahip olmalarından dolayı hizmetler de 

zayıftı. O zamanlarda devamlı olarak Sıtma, Tüberküloz, Bağırsak hastalıkları, Tifoz, 

Sarılık, Uyuz, Karaöksürük v.b gibi bulasıcı hastalıklar salgılanıyordu. 
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11 - 18 y.y Emincik Evi (1 - fotoğraf - 10) 
 
 

 
12  - Emincik Evinin iç görüntüsü (1 - fotoğraf - 10) 



P R İ Ş T İ N E M 
 

 
26 

 

 
1944 - 45 yılında Kosova’da 10.000’den fazla kişinin tifoz hastalığına, 

90.000’den fazlasının da sıtma hastalığına yakalandığını belirtmemiz gerekir. 

Şehrin fakir kısmı eczanedeki ilaçların pahalı olması nedeniyle tedavi olarak 

özel bitkiler, farklı çayları kullanıyorlardı. Her yer ve her adımda kirlilik, toz ve çamur 

bulunuyordu. Bu kirliliğin oluşmasının bşr nedeni de insanların fakir olmalarından 

dolayı evlerinde evcil ve kümes hayvanları bulundurma zorunluluğundan da 

kaynaklanıyordu. 

Büyük bahçeli evlerin etrafı çitler ve dikenli tellere çevriliydi 60’lı yıllarda 

Belediye Meclisi sağlık amacıyla bu gibi çitlerin kullanımını kaldırdı. Bununla birlikte 

Şehrin evlerinde evcil ve kümes hayvanlarının yetiştirilmesi de yasaklandı. Evcil 

hayvanlardan en zaralısı yeşil alanların tahrip edilmesini sağlayan keçilerdi. 

Miras bırakılan durumlardan aşılması amacı ve gelişmek için eğitim alanında 

büyük bir çaba ve çeşitli organizasyonlar yapmak bir amaçtı. Bu organizasyonlara 

okuma - yazma kursları ve sağlık kurları ile başlanmalıydı. Bu nedenle kadınlar için 

eğitimler, kurslar, seminerler ve danışmanlık tüm bölgelerde düzenlenmeye 

başlamıstır. Tüm organizasyonlar çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından yapıldı. O 

zamanlarda eğitimli kadınlar, entelektüel ve eylemci aile üyeleri, bazı mitingler ile 

alenen baş örgütlerini kaldırmıştırlar. 

Priştine’nin geçmişi hakkında konuşulduğunda görüntüsünü ve kentsel 

manzaralarını hatırlarken, onun Balken Yarımadasından kasabalara benzerliği ile 

bilinir. Bu yüzden şehrin çekici bölümü, merkezi bölümü, her bakıştan onu diğer 

şehirlerden ayıran en önemli özelliğidir. Bu bölümde yerliler ‘’Kapalı Çarşı’’ olarak 

adlandırdıkları ‘’Çarşı Camisi’’ ‘nin yanında ve ‘’Hoxhagjık’’ dükkanı olarak 

adlandırılan bakkalar, ‘’İslam Birliği’’ ’nin karşısında ve ‘’Bahriu’’ kafelerinin hemen 

solunda bulunuyor. 
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Kapalı Çarşı üzerinde konuştuğumuzda ana girişi 15-20m arasındaydı. İlk 

olarak onun karmaşık yapısı ve tüm çalışanların ve el işi dükkanlarının bir sıra halinde 

satıcı el işçisi konumundaydı. Bazı kayıtlara göre içerde 150-200 kadar dükkan 

bulunuyordu. Eski posta’nın olduğu bölümde (1999 yılında NATO tarafından 

bombalandı). El işi Çarşısı (ayakkabıcı, berberler, deri işlemcileri, saraçlık) 

bulunuyordu. O şu anda Kosova Parlamentosu’nun olduğu yerin iki yönündeydi. 

Çarşının alt kısmında tüm vatandaşların yaralandığı bir çeşme bulunuyodu. Hiç 

abartılmadan söylenebilir ki, Kapalı Çarşı’nın olduğu bölüm en kirli olduğu bölümdü. 

O bölümde kömür satıcıları, kazancılar, terkedilmiş yerler de bulunuyordu. 

 
RES. Sami Fraşıri’nin inşa edildiği boş arazi. 

(İkinci Dünya Savaşından önce) (yıl 1913). 
 

Şimdi Kapalı Çarşı’nın görüntüsü ve özellikleri hakkında konuşacağım. 

Çarşı’nın iç kısmı çok çekici ve ilginçli, doğu’ya özgü kasaba çarşıları ile benzerlikleri 

bulunuyordu. Kapalı Çarşı’yı kenine bağlayan sokaklar Türk kaldırımları ile örtülüydü, 

oysa dükkanlar dikkat çeken ürünler ve doğu’ya özgü reklamlar ile güzelleştirilmişti. 

Gün boyu, özellikle pazar’ın olduğu Salı günleri, çalışma havası değişerek çalışanların 
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arasında daha özel bir çalışma şekli oluşuyordu. Çalışanların aralarında büyük bir 

yarışma vardı. Takı ve diğer hizmetleri daha hakimdi. Çay ve kahveler her zaman 

yoğundular. En çok tanınan satıcılar; simitçi ve ‘’tikvanxhia’’ (kabak satıcısı) Çazim 

Aga, kestane saıcısı Traja, salepçi Jakup Hovarda ve bozacı Goran. 

Ticaretin büyük bir kısmını gerçekten başarılı pazarcılar ile ilginç bir olay da, 

çoğu anadillerinin dışında, Türkçe, Sırp-Hırvat gibi diller ve bir bölümü Arnavutça’da 

konuşuyormuş. Vatandaşların bir kısmı ile farkları, onların eğitimli ve işleri tarafından 

gerçek ustaların olmalarıydı. 

    

   
Resim 14,15,16 1939 yılında Priştine Hamamları. Büyük ve küçük hamamlar. (Nazim 

Gafurri Sokağı, Büyük Cami’nin öbünde bulunurlar ) (şimdiki haliyle yıkılmış) 
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Kapalı Çarşı’nın iç kısmında şu zanaatlar bulunuyordu Opingaxhi  (Arnavut 

deri ayakkabıcısı), mutfakçı, boyacı, saraçcı, deri işlemecisi. Özellikle kahve - çay, tatlı 

ve fırın sahipleri seçkindiler. 

Çarşı çıkışında, güney - batı kısımında Yahudi dininin ibadet yeri olan 

‘’HAVRA-SİNAGOGA’’  bulunuyordu. Yahudiler kendi din ritüellerini orda 

tamamlardılar, özellikle Cumartesi günleri, onların inançlarına göre Cumartesi günü 

kutsal gündür. 

Kapalı Çarşı’nın batı kısmının çıkışında ‘’Shadervani Rrethor’’ adında bir 

çeşme bulunurdu. 

Fatih Sultan Mehmet Büyük Camisnin tam karşısında hamam bulunuyordu. 

Hamamın kubbesinde bulunan onaltı tane cam delikleri, güneş ışınlarını içine alırken, 
hamamın iç kısmına çok fazla parlaklık verirdi. Yanında 1970’lere kadar işlevli Küçük 
Hamam bulunuyordu. Hem küçük hem büyük hamam 15. y.y inşa edilmiş. Büyük 
Hamamın İnşası ile Küçük hamam Sultanın ailesi ve çalışanları tarafından kullanıldı. 
Yaşar Paşa Saray bahçesi şimdiki RTK binasının yerinde, hamamların etrafında 
bulunurdu iki hamamın da görüntüsü ve yapısı doğu’ya özgü olup, taslı çeşmeler 
bakırveya aluminyumdandı. Çeşmeler ile özel bir çalışan ilgilenirdi.  Sauna rolünü 
üstlenen ayrı bir bölüm de bulunuyordu. Büyük hamamın çevresinde küçük kapasiteli 
yuvarlak bir yüzme havuzu bulunuyordu. Küçük hamamın holünde ferah bir etki 
yaratan birkaç kurnalı şadırvanın etrafında da hamamı kullananlara içinde soğuk ve 
ferah içecekler bulunduran odun çekmeceler bulunuyordu. Bazı durumlarda 
evlenme eşiğindeki damatlar geleneğe göre arkadaşlarıyla birlikte müzik ve şenlikle 
yıkanıyor ve eğleniyorlardı. Malesef zamanla bu hamamlar bozulmayave yıkıma 
uğramışlardır. Farklı olarak 1971 - 72 yılına kadar hamamlar vatandaşlar tarafından 
duş almak için de kullanılıyordu. Küçük hamam tamamen tahrip edilmişken, büyük 
hamam ise bir süre daha vatandaşların kullanımına hizmet sunmuştur. O zamanlara 
su temini olmamasına rağmen hamama ihtiyaç duyulan su tedarikinin sağlanmasının 
ilginç bir durum olduğunu belirtmemiz gerekir. Varsayılır ki hamama tedarik edilen 
su Gırmi’den kanallar yoluyla, ısıtma ise odun kömürüyle sağlanıyordu. Hamamın 
ısıtma bölümü binanın arkasında yani batısında bulunuyordu. Hamam hizmetini 
işçiler sağlıyordu. 
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NOT: İstatistik verilere göre 1951 / 53 yılımda, Kentteki nüfusun ulusal 

sayısına göre: 19383 Arnavut, 12280 Sırp, 2612 Karadağlı, 3072 Türk ve 1543 (Romen 

ile diğer uluslar). 

O dönemde şehir 35000 - 45000 kişiden oluşuyordu. 

‘’UNION’’, varlığı sırasında, bir otel larak inşa edilmiş olsa da, birçok işlev 

gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında UNİON iktidar yönetimi seçimi için, 

yönetim süresinde ise Shala aile sineması olarak kullanılmıştır. Otel işlevini bitirdikten 

sonra ‘’Skenderbe’’ adını almıştır. Daha sonra başlıca ‘’Sloga’’ şirketi yönetimi altında 

otel ve restoran olarak kullanılmıştır. Önemli bir değere sahip yapı olarak ‘’UNION’’  

‘un bakımı ve korunması Kosova Anıtlarının Korunması Enstitüsüne aitti. 

Tüccar ve zanaat dükkanları dışında şehirde farklı hizmet sunan dükkanlar da vardı. 

Örneğin: Doğuya özgü yemek servis eden aşçılar, birçok kebapçı, kasaplar, halk 

mutfakları, manavlar, fırıncılar, kitapçılar, eczaneler, berberler, sanatçılar v.b. 

Kurnalar sıcak ve soğuk su akıtan borulardır. 

Anlatılanlara göre Kapalı Çarşı’daki 

-Kosova parlamento binası 

-Sosyal Güvenlik binası 

-PTT eski binası 

-Kosova Bankasının yeni binası 

 

Yazılan tüm bu bölümlerde Agim Ramadani ana yolu ve Bedri Peja bağlayıcı 

yol arasında bir sınır oluğu belirtiliyor Kuzeyinde ‘’UÇK’’ ana yolu veya diğer adıyla 

‘’Divan Yolu’’ , batısında ‘’Luan Haradinaj’’ ana yolu ya da Bedri Peja bağlayıcı yoluyla 

ve son olarak güneyinde eskiden ‘’Kosovska’’ olarak bilinen ‘’Nena Tereza’’  ana yolu 

ve Agim Ramadani ile sınırlıdır. 
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17 - 2. Dünya savaşından önceki ilk yıllarda bulunan ‘’ Granap’’ Ticaret 

Girişimciliğinin eski yönetim merkezi. 
(1 - fotoğraf - 13) 

 
 

 
18 - Anayolda üç hane bulunuyordu. Resimdeki nokta hanelerden birinin girişini 
gösteriyor. Bu yapılar köylüler başta olmak üzere vatandaşlar pazarın olduğu salı 

günleri kullanıyorlardı. 

Bazı hanlarda kahve, çay ve farklı içecekler dışında yemekler de hazırlıyorlardı. 

( 1 - fotoğraf - 14) 
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19 - Resimdeki nokta ‘’Nena Tereza’’ ana yolundaki eski ‘’Adiatik’’ otelinin bir 

kısmını gösteriyor. 
(1 - fotoğraf - 15) 

 
 

 
20 - Şehrin 18 km güneydoğusundaki Graçanica Manastiri 

(1 - fotoğraf - 16) 
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21 - Eskiden ‘’Subay Evi’’ olarak kullanılan ‘’Piyanistlerin Merkezi’’ (Yapı, şehir 

merkezindeki Pazar ve Agim Ramadani’nin arasındadır) 
(1 - fotoğraf - 17) 

 
 
 

 
22 - ‘’Nazim Gafurri’’ ve Mulla Haxhi Zeka yolundaki eski lise 

 (eskiadıyla Proletor Yolu) 
(1 - fotoğraf - 18) 
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‘’Sokollana’’ binası  

23 - Bir zamanlar boks kulubu olarak biliniyordu. 
(1 - fotoğraf - 19) 

 
   
 

     
 

24, 25 - 8 yıllık Elena Cika ilkokulunun karşısındaki  ‘’Kilim Okulu’’ 
(1 - fotoğraf - 20) 
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26 - En eski okullardan biri olan Elena Cika ilköğretim okulu. 

(- fotoğraf - 21) 
 
 

 
27 - ‘’İsmail Dumoshi’’ ve ‘’Afrim Loxha’’ yolunun sonundaki 

 Cerc Fişta ilköğretim okulıu. 
(1 - fotoğraf - 22) 
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28 - ‘’UÇK’’ yolunun aşağı kısmında 160 V kapasiteye sahip Elektrik Enerjisi Santrali. 

(1 - fotoğraf - 23) 
 

 

 
29 - 2. Dünya Savaşı eşiğinde inşa edilen ‘’Sami Fraşıri’’ lisesi. 

(1 - fotoğraf - 24) 
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30 - ‘’Sami Fraşıri’’ Lisesinin öğrenci ve öğretmenler. 

 
 

 
31 - ‘’Sami Fraşıri’’ lisesinin biyoloji kabinesi. 

(1 - fotoğraf - 24) 
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32 - ‘’Arberia’’ tepesindeki eski hastane. Bu yağıda sağlık bakanlığı seçilmiştir. 

(1 - fotoğraf - 11) 
 
 

 

 
33 - 1968 / 969 yıllarında inşa edilen ‘’Veternik’’ yönündeki sağlık klinikleri. 

(1 - fotoğraf  - 25) 
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34 - Özellikle şehrin çevresi olmak üzere tüm evlerin girişleri  

yaklaşık olarak böyle görünüyordu. 

 

 
35 - Okuma ve yazma olmayanlara ve sağlık eğitimlerine karşı açılan ilk kurslar. 

( 1 - fotoğraf - 20 ) 
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36 - Müsüman kadınlar feracelerin kaldırılması için yapılan toplantıya giderken. 

 
 
 

   
37, 38 - Fereceli Müsülan Kadınlar (1939 yılındaki fotoğraf) 

(1 - fotoğraf - 27) 
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39 - Bu zanaat dükkanında 1951 / 53 yıllarında koro, şarkıcılar grubu, folklor, müzik, 

edebiyat v.b gibi farklı dallarla uğraşan 200-300 kişilik toplantının yapıldığı ‘’Yeni 
Hayat’’ ismiyle anılan Türk Kültür ve Sanat Toplumu seçilmiştir. 

 
 

 
40 - Zanaatçıların terk edilmiş ve onarılmış çarşısının bir kısmı. 

(1 - fotoğraf - 31) 
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41 - Resimdeli nokta Kapalı Çarşı’nın güneydoğusunda bulunan Havra Yadudi 

Tapınağı’nın girişini gösteriyor. 
(1 - fotoğraf - 32) 

 
 
 

   
42 - 43 - Kapalı Çarşı’nın güneydoğudaki alt girişi. 

(1 - fotoğraf  -  
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44 - Kapalı Çarşı ve dükkanlar arasındaki bir Şadırvan. 

(1 - fotoğraf  -  
 

1941 yılında 2. Dünya Savaşı başlangıcında eski Yugoslavya Almanya ve faşist 

İtanlaynlar tarafından işgal edildi. 9 Zıhrlı Alman birliği 10 Nisan 1941 yılında Priştine 

içerisinde yürüdü. Onlar vatandaşlar tarafından yedeklerle karşılandı ve bu işgalle ne 

olacağıyla ilgili kafalarında soru işaretleri vardı. Bununla birlikte yeni bir durum 

ortaya çıktı Kosova’nın bölünmesiyle şehir kısa bir zaman Alman rejiminin etkisi 

altındaydı. Fakat daha sonra İtalyanlar tarafından etki altında alındı ve onların 1943 

yılındaki kapitülasyonlarına kadar tutuldu. 

Kosova bir çeşit yönetime, şehir ise oluşturuluş koşullarla yaşamaya ve 

hayatta kalmaya devam ettiler. Tüm bunlarla kendi tarihinde ilk defa bu koşullarla 

arnavutça dilinde okullar açıldı. Her zaman faşistlerle beraber olmak üzere özgğrce 

ulusal semboller kullanmaya başladı. Türk ve Arnavutsoyadlarından Sırp eski olan -iq 

kaldırıldı. 
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İlk başta yönetim sorunu olarak görüldü. Gerçekte bu olay çok önem 

taşıyordu çünkü soyadların değişmesiyle Arnavutlar, Türkler ve Slav olmayanların 

ulusal kimlikteki benikleri siliniyordu. Bununla Yugoslavya ve Kosova’nın yön ve 

fonunu belirtmemiz gerekir. 

1941/42 okul yıllarında arnavutça dilinde ‘’Sami Fraşıri’’ lisesi açıldı. 

Arnavutça hayatta ve yönetimde kullanılmaya başladı. 

İtalyanlar önceden belirlenmiş olarak vatandaşların kısa bir zaman için 

sokağa çıkmlarını sınırlamıştı. Özellikle direnç hareketi üyeleri kovalıyordu. 

Holyan faşist güçleri Priştine’ye galmeden önce, 1992 yılının bir korkunç 

gecesinde Musevi ulusuna ait (çocuklar ve kadınlar da dahil) vatandaşların tümünü 

bir yere toplayarak Alman ve Avustralyadaki adyapmış kaplarına sürüldüler. 

Sürgünden önce bu halkın, 1941 yılında, yani Alman nazistlerin işgalinden sonra Tauk 

Bahçe’de öldürülüp anılan parkta gömülmüşler. 

Musevi halkına ait kalan birkaç kişi, komşuları tarafından gizlenerek hayata 

kalmaya başarmışlar. Bir bölümüm ise direniş hareketine katılmışlardır. Alman 

işgalcilerin gelmelerinden önce, şehrimizin farklı bölgelerinde 50-60 Musevi ailenin 

yaşadığı varsayılırdı. Musevilerin mezarları ‘’Velania’’ Tauk Bahçe tepeleri arasında 

bulunuyordu. Zamanla bu mezarlık son yıllarda yapılan evlerin inşasıyla kaybolmuştu, 

mezarlığın diğer bir bölümü ise şehrin Güney - Batısındaki Hristiyanların mezarlığı 

yanında bulunmaktadır. 

Ayrıca 1944 yılının haziran ayında yaşanan örtücü olayı hatırlatmam gerekir. 

Faşist Almanlar 103‘ü Arnavut vatanmsever olan 145 vatandaşı bir gecede 

öldürmüştür. 

Onlar Arnavutluk’tan getirilip asker kışlasında bulunan kampta seçilmişlerdir. 

Söz edilen kampta belli sayıda vatandaşlarımız dahilinde antifaşist harekatı üyeleri 

de bulunuyordu. Eski demiryolundaki kamp nakli sırasında Almanya ve Avustralya’ 
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daki kamplara sınır dışı edilmeleri için faşistler 11 kolonıyı çıkardılar. Onlar 

gönerdiklerini Prizren’e götürüp idam ettiler. (6 Ağustos 1944) 

Asılanların arasında Sami Fraşıri lise öğrencisi olan Preshevalı tanınmış 

aydınm Hulusi Selami Hallaçi de bulunuyordu. Bu kamp günümüzde Filoloji 

Fakültesi’nin olduğu yerde bulunuyordu. Kampın yapısının at ahırı olarak da işlevi 

vardı. Böylece kampın bir bölümü atlarla, diğer bölümü de esir seçimi yeri olarak 

kullanılıyordu. Bu kampa bazı zamanlarda şehrimn sakinleri sırasına göre antifaşist 

hareket üyelerini de yolluyorlardı. Vatansever Arnavutlara göre sadece hastalığa 

yakalanmış ve engelliler canlı kaldı. 

Savaşın bitmesinden sonra özgür kaldılar. Bazısı kurtuluş hareketi üyesi olan 

vatandaşların yanında barındı böylece onlara yemek sağlık konusunda yardım 

edildikten sonra, kendi vatanlarına döndüler. 

1945/46 yıllarında belediye meclisi olayın gerçekleştiği yerde hatıra Plaketi 

yaptırılmasına, bu vurulan vatanseverlerin hatırasına yapıldı. 

Millosheviç’in rejimi ile o yerde (Filolojik Üniversitesi Önünde) Vuk 

Karaxhia‘nın heykeli yapılması gerçekten de korkunç ve bir şeydi. 

Şehrin güneyinde Yugosllavya Krallığı zamanında inşa edilen aske kışlası 

bulunuyordu. Burada özellikle ağır silahların, Yugoslav askerleri ve at gücünü 

kullanarak hareket eden kişiler seçiliyordu. Kışlanın bahçesi toprak ve balmumu 

karışımıyla kaplıydı. 

Bu durumu anlatmamın nedeni silahlanma ve biniciler şehirde geziyor, 

günlerle çıkmayan ve kuruyunca toz yaratan yapışkan çamurlara kendilerini 

bırakıyorlardı. 

Bu kışlalar sonradan şehrin gelişmesini zorlaştıran büyük bir sorun olarak 

varsayıldı. Böylece kışla rejimi vatandaşların gündelik yaşamına engel olan neden 

olarak belirtildi. Belediye meclisi organları önünde çok büyük bir problem yarattı. 



P R İ Ş T İ N E M 
 

 
46 

 

 
45- 2. Dünya Savaşından hemen sonra ilk defa arnavutça dilinde başlayan 

‘’Sami Fraşıri’’ lisesi 
1 - fotoğraf – 1 

 

 
46 - 2. Dünya Savaşından sonra yıkılan duruşuyla adı çıkmış kamp yapısı 

(Yapı yaklaşık olarak böyle görünür) 
1 - fotoğraf - 35 
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47 - Priştine’nin Filolojik Fakültesi 

1- Fotoğraf – 36 
 

Amaç, kışla’yı şehrin çefresinde ve çevreden en uzak noktada yapmaklı. Askeri 

kışlaların üç girişi vardı. 

Ana giriş şu anda Priştine Üniversitesinin Rektörlük bölümündeki boşluktaydı. 

Diğer iki giriş batı ve doğudaydı. Biri Veternik yolunda, diğeri ise eski adıyla ‘’Ramiz 

Sadiku’’, yenş adı ‘’Agim Ramadanı’’ olan Hukuk Fakultesi tarafındadır. Ayrıca bazı 

diğer askeri kurumlar şehrin birçok bölümünde yayılıyordu. Örneğin, Ekonomi 

Lisesi’nin olduğu yer yani şu anda Kosova Ovası yolunda bulunuyordu. Askeri 

bölümler ise Memurların Evi’nin önünde, şu anda kadastro müdürlüğünün 

bulunduğu yerdedir. 
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48 Res -  

Priştine Üniversitesi Rektorat bölümü yapıtı. 
Kışlanın ana giriş kapısı (Yugoslavya zamanında) 

 

 
49 Res -  

Hukuk Fakültesi binası. 
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Savaştan sonra katılım müzakerelerinin başlamasıyla, askeriyenin temsilcileri 
yeni kışlaya yerleştiler. Birkaç uzun araştırma ve analizden sonra, kışlanın şehrin 
güney-batı kısmında, Kosova ovasının sağ yolunda olmasına karar verilmiş. Bu konum 
şehrin gelişmesine engel olmadığı için uygun olarak karşılandı. Eski kışlanın tesisleri 
Belediye meclisine bırakıldı. Sonraları, eğitim gelişmeye başladı ve tüm dereceler 
ortaya çıkarken daha sonraları üniversiteler açılacaktı. Yapılan tüm konuşmalar ve 
araştırmalar sonunda, eski kışlanın Priştine Üniverstite’sine verilmesi kararlaştırıldı. 

Tüm seviyedeki okullar, buna Sami Fraşıri lisesi de dahil olmak üzere, olumlu 
koşullarda kurulanlar, işlevlerine hala kesintisiz devam etmektedirler. Bu sayede 
şehirde yeni bir durum ve pozitif süreç hakim oldu çünkü tüm milletler eşit şekilde 
muamele görmüştü. Bu sayede şehir düşünülmüş özgürlük adına mutluydu ve kişiler 
arası anlaşma çok iyi sevşyeye taşındı. 

Tekrardan yavaş yavaş çalışma ve iş için irade oluşmaya başlarken, refah 
ortamı oluşuyordu. İlkokullar, ortaokull, yüksekokullar ve üniversiteler açılınca 
gençler kendi anadillerinde eğitim görebiliyordu. Özellikle gençler olmak üzere, 
vatandaşlar çalışma iradeleriyle savaştan kalma altyapı problemleri ve şehrin 
düzeltilmesine büyük katkıda bulundular. Sami Fraşıri Lisesi çevre için gerçekten 
eğitim açısından bir kaynak olmuştur. 

Onun sayesinde arnavut gibi diğer uluslar olmaküzere, ilk öğretmenler ve 
farklı bölümlerde uzman eğitimciler ortaya çıkmıştır. Hemen savaştan sonra 1944-
1945 yıllarında şehrimizde savaştan kalma olgular hissediliyordu. Her şeyden önce, 
özellikle buğday, devamında un olmak üzere gıda eksiklikleri vardı. Bu yüzden 
yönetim organları köylülerden buğday alma eylemleri başlatırlar. Bu eylem 
şehrimizde kaydedilmedi çünkü vatandaşlar bu tür malları köylerden sağlıyordu. 
Ayrıca vatandaşların bazı bölümünün bahçivancılık ve bağcılık ile uğraştığı biliniyordu 
ve bu eylem bizim şehrimizde de uygulandı. Ancak anlaşıldığı üzere bu eylem arnavut 
köylüler ve vatandaşlar için sıkı ve ağır bir eylemdi. 

Birçok aile, buğdayının olmamasına rağmen yönetim organları tarafından 
belirlenmiş miktarda buğdayı satın alarak, organlar tarafından istenilen günde 
getirmeye zorunluydular. Eğer karşıtı olursa, misilleme ve diğer önlemler ile 
uğraşmak zorunda kalıyormuşlar. Bir süre sonra bu eylem şehirde durdurulsa da, 
köylerde eylem devam etti. 

Şehrin gelişme ve refahı için vatandaşlar çokça olay yaşadı. Geçirdikleri 
olayların bazıları vatandaşlara çeşitli travmalar ve trajik kalıntılar bırakmıştır, bu 
travmaları özellikle arnavut ve türkler yaşamıştır. 

1955-56 yıllarında adı çıkmış bşr eylem uygulandı ki bu eylem silahların 
toplanması, kötü kullanımın engellenmesi, çalışmalar teşviki için uygulanmıştır. Bu 
eylem yaratıcılar tarafından iyi amaçlı ve insani bir eylem olarak yorumlanır. Ancak 
kullandıkları metodlar, özellikle türk ve arnavut halkı için kaba ve insancıldışıydı. 
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Vatandaşların çoğu polis tarafından çağırılıp kötü davranışlar, tehtidler ve şantajlara 
uğruyordu. Bu eylemi aklamak için, sembolik olarak birçok sırp ve karadağlı aileler 
kullanıldı, bu tamamen çetnik olmalarından ileri gelir. 

Bu aksion açıkça Türk ve Arnavut karşıtı yapılmıştır ve kitleselliği ve kapsamı 
ile yargılanmıştır. Sağlanılan bu durum Türk ve Arnavut vatandaşların çoğunda korku 
ve güvensizlik uyandırdı, sonuç olarak saygı duyulan, entelektüel, esnaf, tüccar birçok 
tanınan yetkili aileler Türkiye’den yardım ve göç olanakları ararken, kendi evlerini ve 
zenginliklerini başkalarının merhametine veya değerlerinden çok daha az 
satıyorlardı. 1956 yıllarında Üsküp’ün demiryolundan ailelerini polisin işkence ve 
katliamdan kurtarmak için Türkiye’ye gitmek için yola çıkan Arnavut ve Türkler çok 
üzgündüler. Bu sayede şehrin kendi yerlileri tarafınca başladığı sonucuna varılır. 
Örnekleme için birçok tanınmış aile sayılabilir, Örneğin Ahmet Marduç’un, 
Haxhihasan’ların, Strajatlar, Kasallar, Putur’lar, Kerna’lar, Shukur’lar, Batarl’ lar, 
Shilek’ler, Zborça’lar, Qeqi’ler, Sıqan’lar, Partesh’ler, Kaja’lar, Çarekçi’lar, Shamlı’lar, 
Japaqiqi’ler gibi kişilerin aileleri göç etmişlerdir. 

Vatandaşlar savaşın bıraktığı sonuçlar zorluklardan kurtulmak için önlerine 
bakmak ve refah için uğraşmak ile meşguldüler. Herkesın arzusu savaştan kalan 
gerilikten kurtulmakve Avrupa’ya benzer şehirlere benzer bir şehir üretmekti. 

Savaştan çıkmış fakirlikten ve gerilikten yorulmuş, çamur, toz, bulaşıcı 
hastalıklardan ve rejimlerden gelen tüm kötülükleri unutarak vatandaşlar daha iyi 
hayat koşulları için işe koyuldular. O zamanki Belediye Meclisi birçok öncelik ve acil 
görevler saptadı. Kentsel plandan başlayarak şerhrin organizasyonu için gerekli 
kurumları topladı. 1953 yılı özel bir hatıra ile kalmiştır, çünkü 1953 yılı Priştine’nin ilk 
mekansal planmasıydı. Hazırlanan bu plan 50.000 kişilik, 505 hektar ve 76 ar’dan 
oluşuyordu. 

Bu planı yapan Beograd’dan gelen mimar olan prof. Partoniq’tir. Bu planın 
onayı ile artık şehrin organizasyonunda ve gelişmesinde yerli bir giriş yapılmış, çünkü 
malesef o zamana kadar gelişme eylemsizlik ile ve bazı ‘’uzmanların’’ önerileri ile 
veya başka şehirlerden borç alarak gerçekleşiyordu. Bu plan ile iki tane inşaat 
mühendisi, birkaç mühendis ve inşaat teknisyeni ilgileniyordu. O zamanda bu 
bölümde yerel olan çok az uzman bulunuyordu. 

Servis organizasyonu esnaf kooperativleri 12 at tarafından çekilen atık 
toplama işletmeleri kuruldu Ticaret - hizmet alanından ‘’Granap’’, ‘’Slloga’’, 
‘’Zhitopramet’’ gibi organizasyonlar kuruldu. İkinci Dünya Savaşından sonra inşa 
edilen Sigara fabrikası zengin olan Veli Sadiku ve İlaz Agushi tarafından yaptırıldı. 
Ancak 1944 yılında Bulgar Askeri girişi ile işlerini kesmiştir. Fabrika yıkıldı ve kendi 
şehirlerine taşındı. Fabrika Muharrem Sabit Shahini’nin evinde şimdide küçük market 
‘’Perparimi’’ önünde bulunuyordu. Fabrikada 3 çesitte sigara üretiliyordu. ‘’Kosova e 
re’’, ‘’Sharri’’ ve ‘’ Luboteni’’. ( Yeteri derecede modern olan bu fabrikada ben de 
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birkaç ay işçi olarak çalıştım. 40-50 devamlı çalışan ve birlaç kişi geçici olarak 
çalışıyordu). 

Özel evlerin ve binaların yıkılmasından önce gösterim için, uygun olan bazı 
fotoğrafların gösterimi ile hatırlancaklar. Bunlardan bazıları günümüzde hala 
bulunurken, diğerlerinin yerine yeni binalar ve uygun fonksiyonda yapıtlar aldı. 

Shukri Begu ve Asllan Begu’nun değirmenlerinden birincisi şu anda şehirde 
‘’Ekimkos’un bulunduğu yerde, ikincisi ise ‘’İliria’’ otelin bulunduğu yerdeydi. Ve 
öylece bu dönemde yıkılan birçok eseri sıralayabiliriz. 

Şehirde yıkım bu planın onayından önce başlamıştı. 1948 yılında ‘’Pirinaz’’ 
Mahallesindeki eski evlerin yıkım eylemi başladı, amaç ilk konut bloğunu yapmaktı, 
ki ‘’Tauk Bahçe’’ ‘nin girişinde yapılan ikinci konut bloku sadece devamıydı. 

Böylece birçok özel ve ilginç yapılı evler, güzel bahçeler ve şehrin ilginç 
mimari yapıtların bir bölümü yıkıldı. Günümüzde de var olan o zamanki özel evleri 
sayacak olursak Hyniler’in evi, Emincik’lerin evi, Akademi evi, ‘’Divan Joll’daki evi ve 
‘’Luan Haradinaj’’ yolundaki evlerdir. 

Bu durum 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemlere kadar, kentsel dönüşüm 
kararına kadar yani 1950’e kadar sürdü. 

Yıkım eylemi büyük bir coşku ile gelişiyor gönüllü gençler ve halk birliği 
çalışıyordu. Bu modern ve çağdaş şehir için vatandaşların rüyalarının gerçeleştiği 
işaretiydi. Hemen sonra, birçok eski ev ustaların ve tüccarların mağaza kompleksleri 
yıkıldı. Örneğin; Ali ve İsmail Siqan - Efendi’nin evi Jashar Menduh Zehri’nin evi 
,’’Korzo’’ olarak anılan yoldaki ustaların dükkanlarıydı. 1953 yılıı ile Eski bölüm yıkımı 
içerisinde tüccar ve ustaların dükkanlarının yıkımıyla devam etti. Yani ‘’Kapalı 
Çarşı’’nın bir bölümü de yıkılmaya başladı. Bu yıkım yapımı için başladı. Daha sonra 
Belediye Meclisi binasının inşaası başladı. Daha sonraları bu dönemlerde yeni 
apartmanlar ve şimdiki ‘’Ulpiana’’ semtinin araştırma planı başladı. 

Ayrıca ‘’Aktash 1’’ ve ‘’Aktash 2 ‘’, ‘’ Dardania’’, ‘’Lakrishte’’ gibi yeni yerleşim 
kompleksleri sırasıyla yapılmaya devam ediyordu.Yeni apartmanların %88’I İkinci 
Dünya Savaşı sonraki dönemde yapılmıştır. Ancak kentsel planın uygulanmasına ilk 
zorluklar ortaya çıktı. Belediye organları ve denetimleri sert binalanma fenomeni ile 
karşı karşıyaydı. Hatta detaylı kentsel plana göre ayarlanan şehirler, ki bunlar daha 
geç , Germi Parkının , Hastane tarafında Matiçan tepesi vadisi, Arberia tepesi  ve 
şehrin çevresinde olan bazı özel destinasyonlar oldu. 

Planın dışında kalan bu büyük inşaat fenomeni eski durgunluk ile 
açıklanabilirdi. 
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RES 50. Nena Tereza yolu 1965 yılında şehir meydanı. 
 
 
 

 

RES 51. 1965/70 yılından şehrin görüntüsü. 
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Yinede bu vatandaşlara özellikle de Belediye denetimlerine büyük 
problemler   çıkardı. Çoğu kez sıkı idari önemleri başvuruldu. Ceza uygulanılmasından 
başlayarak, para cezaları, yapılan binaların yıkımına kadar cezalar verildi, çünkü amaç 
planlanan şehrin bozulmamasıydı. 

Bu konuda en çok acıyı (eskş adıyle Vranjevc) olan ‘’Kodra e Trimave’’ 
Podujeve şehri yolundaki bölüm alır. 

Bu eyleme parallel olarak farklı alanlardaki yapıt inşaası başladı. Bunalar 
ekonomi, eğitim, kültür, sağlık belediye faaliyetleri, bilgi gibi alanlardı.Bu dönemde; 
‘’Kosovka’’ iplikçiliği 24 milyon fayans kapasitesi ile Fayans Fabrika, Amortisör 
Fabrikası olan ‘’Energoinvesti’’, ‘’Bozhur’’ oteli (şimdiki ‘’İliria’’ 210 yataklı gibi 
yapıtlar inşa edildi). 

Ayrıca yeni Radyo yapıları, daha sonraları tiyatroya dönüştürülen kültür 
evleri, yeni hastane ve şehirden uzak olmayan havaalanı inşa edildi. Eğitim alanında 
yeni binalar olan, Senfoni  Orkestrası, 1961 yılındaki  ‘’Shota’’ (Şota) Folklor ve Sanat 
topluluğu, SH.K.A  Ramiz Sadiku, ‘’Radniçki’’, ‘’Yeni Hayat - Gerçek’’, Şehir 
Kütüphanesi, Arnavut Enstitüsü, 2000 den fazla numaralı PTT, 4130 m2 kapasiteli 
satış  alanı bulunan Ürün evi, Duvar kağıdı fabrikası ‘’Fazita’’, Devlet arşivi, Veteriner 
kurumu, Sosyal Güvenlik ve Sağlık kurumu, ‘’Kosova filmi’’, ‘’Ordu evi’’ ve daha birçok 
diğer enstitüler. 

Görüldüğü üzere 1964/65 dönemine kadar yetersiz sayıda uzman ve profil 
kadroyla, özellikle mimarlarla şehrin kentsel düzeninde önemli sonuçlara 
ulaşılmıştşr. Fakat bu dönemden sonra yerel kadro kurulmaya başladı. 

Böylece kentsel hizmet ve gerekli varlıklarınm başlangıç koşulları da oluştu. 
Uzmanların harekete geçirilmelerinden sonra enstitü etrafında öncelikle mimarlar 
olmak üzere tüm profillerin gelişim sorumluluğu ve şerhrin planlanması onlarınm 
ellerindeydi. Bununla birlikte şehrin eski görüntüsü karşısında yapılan kentsel 
planlama hata ve başarısızlıkların farkedilmesi ve düzeltilmesiyle daha sağlıklı bir 
gelişim aşaması başlamıştır. Özellikle kentsel varlığın yeniden oluşturulmasında 
kişisel olarak en fazla katıkıyı Başkim Fehmiyu sağlamıştır. 

Kapalı Çarşı gibi mekan ve anıtların yıkımı 1954 yılında başladı. ‘’Llokaç 
Camisi’’, ‘’Kapalı Çarşı’’, elektrik değirmeni ve Prishtevke, Vellush derelerinin suyunu 
kullananlar, ve katolik klisesi yıkımı 1957 yılında devam etti. Bu, dönemdeki 
başarısızlığı gösterir. 

O zamanlardaki yeni yapıtların yapımı hakkında doğu ülkelerinden elde 
edilen deneyimlerden yola çıkarak, kışla gibi büyük yapıların inşaası, cephelere ve 
diğer cezalara dikkat edilmeden uygulanmıştır. 

1953 yılında onaylanan ilk kentsel planın pozitif yönlerine karşı yukarıda 
belirtildiği gibi uygulama sürecinde farkedilen sorun ve ciddi yanlışlar, herşeyden 
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önce şehir merkezindeki ana yolu (Nena Tereza sokağı) projesinin geniş bulvar yerine 
çok dar kalmasıdır. ‘’Şehirdeki her eski şey yıkılmalı temel ve kalıntılar ise 
yenilenmeli’’ konseptinin onaylanması bir felaketti çünkü şehrin karşılaşacağı büyük 
sorunlar yaratacaktı. Öte yandan kentin eski bölümlerinin değerleri mevcut konut 
formlarıyla ayarlanıp korunmalıydı. Böylece turizmin gelişmesi de önemli olacaktı. 

1953 yılında onaylanan kentsel plandaki büyük sorun ve yanlışlar hakkında, 
özellikle uygulaması söz konusu olunca başta mimarlar olmak üzere yerel uzman 
kadro girişimi ve 1960 / 65 yılında birçok belediye faktörünün desteğiyle yapılan 
toplantılar sırasında ‘’8’e bir dakika’’ sloganı altında yapılan toplanma sırasında 1953 
yılında kabul edilen kentsel planın kamu oyuna açık bir şekilde haklı çıkarılmasına 
yönelikti. Bahsedilen toplantıda bu tasarım şablonun mimarı da katıldı. Toplantıya 
belediye yetkilileri yanısıra tiyatro oyuncuları, gazeteciler, eğitim ve kültür işçileri ve 
birçok vatandaş katılmıştır. Birkaç saat süren tartışmalardan sonra mimar Partoniç’in 
meslektaşları ve vatandaşların sayısız eleştirilerinden sonra kentsel planın başarısız 
olduğu sonucuna varıldı. Bu sonuçtan sonra mimar Partoniç Priştine’yi bir daha hiç 
ziyaret etmediç Kentin yerel kadroları kentsel planın kaderini ellerine aldı ve daha iyi 
çözümler sağladı. 

 
RES. 52 

Kentsel plana göre şehrin görütüsü 
(1-fotoğraf  - 41) 
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RES. 53 -  1953 yılında onaylanmış 50000 vatandaş ve 505 hektar 76 ar boşluğa 

sahip olan şehrin gelişimi için hazırlanan kentsel plan. 
 

 
RES. 54 -  2. Dünya Savaşının ilk yıllarında şehrin ana yolundaki Pazar tüccarı 

‘’Granap’’’ in eski yönetim merkezi. 

  
RES 55-56. Nazim Gafurri sokağı, eski savcı merkezi (Llovats) karşısında bulunan 

sigara fabrikası çalışanları. Günümüzde küçük dükkan Perparimi olarak bulunuyor. 
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RES 57 - 2. Dünya Savaşından sonra şehrin stadyumu. 

 

 

 RES 58 - Ali efendi ve İsmail Siçani’nin evi. (Nena Tereza ana yolu). Fotoğraftaki 
dükkan tatlıcıydı. 
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RES 59 - Yaşar Mendush Zehri’nin evi (Sudi Efendi Camisi karşısında) bu evin yerini 

birkaç katlı ve birkaç dükkanlı ev inşa edidi. 
 

 
RES 60  - Nazim Gafurri sokağında bulunan Paşa Camisi’nin karşısındaki Llaziqe 

ailesinin evi. 
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RES 51 - Luan Haradinay sokağında bulunan sağlık ocağı karşısındaki eski ev. 

 

 

RES 52  -  Afrim Loxha ve Pirinaz mahallesi kavşağında bulunan Hüniler’lerin evi. 
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RES 53 - ‘’ Panacürişte’’ mahallesindeki kazık evi. Değerli metal ve gümüşlerin 
yağıldığı tanınmış kuyumcu. 

 

 

 

RES 54  - ‘’UÇK’’sokağında bulunan bir ev. (Eskiden  - JNA) (Divan Yolu) 
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RES 55 - Günümüzde bulunmayan birkaç zanaat ve tüccar dükkanları. Burada 
değişik tüccar ensitüleri inşa edilmiştir. 

 

RES 56 - Nazim Gafurri sokağında bulunan Saat Kule yanındaki ev. Günümüzde 
Kosova Sanat ve Bilim Akademi Merkezi olarak bulunuyor. 
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RES 57 - Evlerden biri Kosova mimarlığının gerçek görüntüsünü anlatıyor. 

 
 
 
 
 

 
RES 58 - Müze evi. 
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RES 59 - Şehirde yeni bina inşaası için arazinin temizlenmesinde gönüllü olarak 

çalışanlar. Günümüzde çocuk kreşi olarak bulunuyor. 
 

 
RES 60 - Eski binaların yıkımı süresince kentsel plan ile darbe alan vatandaşlar. 
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RES 61 - Şehirde eskinin yok edilmesi ve yeninin yapılması için gönüllü olarak 

yardım eden gençler. 
 

 

 
RES 62 - Tekstil fabrikası - Kosova dönüşümü  - 2. Dünya Savaşından sonra inşa 

edilen ilk yapıttır. 
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RES 63 - Arberia sokağındaki fayans fabrikası. 

 
 
 
 
 
 

RES 64 - Şehrin endüstri alanında inşa edilen 
amortisör fabrikası. 

 
 
 
 
 

 
 
 

RES 65 - Sllatine’dali 
Priştine Havaalanı 

1965 yılında işlevine 
başladı. 
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RES 66 - Halka açık ilk telefon kabini.  

Posta ve telekomunikasyon 1959 yılında kuruldu. 
 
 

    
RES 67 - 68 Kentsel plana göre inşa edilen yeni binalar ve yerine yenileri inşa 

edilen eski binalar. 
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RES 69 Havuz ve rekreasyonlu yapılarla yeni Subay evi. Günümüzde Unmik 

binası olarak biliniyor. Konumu Grand Hotel ve gençlik ve sport sarayı 
arasındadır. 

 
 

  
    RES. - ‘’Elena Cika’’ ilk okulu                        ‘’Cerc Fiş ta’’ ilk okulu 
 
 

Benim adım Şerafedin Mürteza Sülejman, 20.8.1929 tarihinde doğdum, Haci 
Hasan ailesinden geliyorum.2 Dünya Savaşı'ndan önce Sırp-Hırva dilinde olan 
ilkokulumu (4 yıllık) 1940 yılında bitirdim. 1941 yılında,2 Dünya Savaşının 
bitiminden sonra arnavutça dilinde açılan "Sami Fraşıri"Lisesinde, 
"Gatimore"denilen karma sınıflara, daha sonraları 1.sınıfa başvurdum.1946 
yılına yarımenzunluğumu bitirinceye kadar eğitimime devam ettim.O zamanlar 
Kosovada öğretmen kadrosuna eksikliği ortaya çıktı.Bu boşluğu doldurmak için 
eğitim faktörlerini isteği ile ,Lisenin belirli sayıda öğrencileri eğitimlerini kesmek 
ve Kosova köylerindeki öğretmenlerin görevlerini çalışmak zorunda kalmışlardı. 
Eğitim organlarının kararıyla 1946-47 yılında, pedagojik kursları bitirdikten sonra 
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Krajishte ,yeni Ruvc köylerinde ve Lipyan Belediyesinde öğretmen olarak 
atandım.1947-53 yıllarında şehir gençlerinin yöneticisi görevine çalıştım.Bu 
arada askeri yükümlüğümü Petrovaradin ve Novi Sad'da bitirdim.1953/56 
yıllarında Priştine Radyosunda ,gazeteci ve türk dilinde yayınlardan sorumlu 
başedidör olarak adlandırıldım.1956/57 yılında tekrar Kosova gençlik başkanı 
olarak seçildim.Bu dönemde ayrıca Priştine ve yöresinin başkanıydım. 1963-67 
yıllarında Belediye Başkanı görevlerini bitirdim.Daha sonraları Kosova'nın 
Yönetim Konsey'ine üyeydim.1973-76 yılında, Beograd'taki, Yugoslav Sağlık 
Hizmetlerin Korunması ve Sigorta Birliğinin genel sekreter yardımcısı olarak 
seçildim. 4 yıl o funksiondaydım 28.6.1976 yılında Kosova Sağlık Hizmetleri 
Koruması ve Sigorta Birliğinin sekreteriydi. 

 
 

 
‘’Şota’’ folklor topluluğunun sanatçı grubu (1948 yılında kurldu). 

 
 

 
RES 73 - Eski şehrin bir kısmının görüntüsü.’’Nazim Gafurri’’ ve ‘’Agim 

Ramadani’’ sokakların arasında. 
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RES 74 - Kapalı Çarşı.   

Günümüzde parlamento binasının bir parçasıdır. 
 
 

 
RES 75 - Zahir Payaziti anıtındaki eski katolik klisesi. 

 

 
RES 76 - ‘’İliria’’ oteli ve ulusl tiyatro arasında bulunan ‘’Llokaç’’ Camisi. 
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RES 77 - Kosova emeklilik merkezi girişinde bulunan dükkanlar. (Pro Kredit 

Bankası’nın karşısında) (Eski şehir merkezi) 
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Priştine’nin ikinci Dünya Savaşı sonrarı görünümünden 
sorumlu ekip 

 
Bu fotoğraf 1953 yılında, İlçe Belediye Üyeleri kulübünün önü Gırmi Parkında, 
Priştine’nin kentsel planının onayı için düzenlenen törenin hemen sonrasında 
çekilmiştir. Fotoğraftaki bina Kosova’daki NATO’nun müdahalesiyle yıkılmıştır. 
Fotoğrafta, sağ tarafta ayakta olan kişi o zamanların Kosova Meclis başkanı 
Hashim Mustafa; arkasında ki kişi Priştine kentsel planının sahibi ve mimarı 
Beograd’lı Partoniç bulunut. Savaştan sonra Priştine’nin görüntüsü hakkında 
sorumlu olan, birçok değerli mimari anıtların kentsel dönüşüm için tahrip eden 
Partoniç. Kitabın yazarı Şerafedin Süleymani soldan ikinci oturandır. 
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71-72 
4. Priştine hakkında monografilerin 

birinci ve ikinci yayını. 
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Şehrin gelişiminde elde edilen sonuçların ve kentsel planın gerçekleştığı 
savaştan sonraki 6 yıllık dönemde, Belediye Meclisi birinci Monografi’nin yazılamsı 
için bir yayın kurulunun toplanmasına karar vererek, halkın da katılımı ile gelişme 
zamanının resimlerde dahil olmak üzere yeterli kaynaklar ile tanınmaktı.Bu sayede 
farklı alanlarda yani bilim, eğitim, kültür, sağlık olmak üzere Belediye  Meclisi 
danışmanları ve sıradan vatandaşlar olmak üzere 32 kişilik yayın kurumu kuruldu. 
Ancak, monografi kısa bir zaman diliminde yazıldığı ve içinde birçok olayı alırken her 
şeyi kapsamadığı düşüncesine varıldı.Bu yüzden yeni bir monografinin yayınlanması 
gerektiği sonucuna varıldı. 19.11.1964 tarihinde Belediye Meclisi tarafından çalışma 
yıldönümü vesilesi ile yeni monografinin oluşumu için 25 kişilik yayın kurumu 
açıklandı.Yayın kurumu üyeleri daha az olmakla birlikte, 1949 yılında yapılan ilk 
monografinin yayın kurumunun seçme koşulları ile aynı koşullar kullandıldı. 

Yeni monografi 1965 yılında tüm uluslar için, Arnavutça, Sırp-Hırvat dili ve 
Türkçe olarak yayınlandı. Ayrıca çeviri diğer yabancı dillerde de devam etti (İngilizce, 
Fransızca, Almanca, Rusça v.b) çünkü bu sayede yabancıların da bu konu hakkında bir 
bakış açısı olabilecektir. Yapılan monografi savaş öneci ve savaş sonrası geçen 21 
yılda şehrin elde ettiği her şeyi tanıtmak için çok iyi bir yoldur. O özellikle şehrimize 
çeşitli heyetlerden gelen yabancı müsafirlere veriliyordu. Bu sayede etrafımızın söz 
edilen zaman içinde nasıl değişikliğe uğradığıdır. 

Her iki monografinin de yapım süresince, yapım kurulu üyeleri ve 
işbirlikçileri, tamamı ile gönüllü olarak yapımında ve yayınlanmasında coşkuyla 
çalışmışlardı.Yayın maliyeti, fotoğraflar ve diğer unsurlar için maliyetler, belediyenin 
bütçe araçları tarafından sağlanmıştır. 

 

   

RES - 1964 yılında yayınlanan Priştine’nin ilk monografi görüntüsü. 

RES - 1965 yılındaki ikinci monografi görüntüsü. 
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73-96 
5. Priştine’nin Camileri ve diğer  

dinsel binaları 
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ŞEHRİN CAMİLERİ 

Genel olarak camileri hakkında konuşulduğunda özellikle şehrimizde 
bulunanlardan, onların konumları dahil, bahçelerinin içeriği ve iç organizasyonu 
bizlere kurluşlarını hatırlatır. Camilerin büyük bir bölümünde, özellikle bahçe 
kısımlarında mezarlar, çeşmeler bulunuyordu. Camiler vatandaşların ve iman eden 
edenlerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusuna göre inşa ediliyordu.Caminin 
bulunduğu konumun uygunluğuna, erişim olasılığına, şehrin herhangi bir bölümünün 
kapsama alanina ve o bölgedeki inançlı vatandaşların sayısına büyük önem 
veriliyordu. Onlar genelde bir mahalle bölgesini kapsıyordu. Camilerin büyük bir 
bölgesini kapsıyordu. Camilerin büyük bir bölümü boş ve büyük olan alanlarda inşa 
ediliyordu çünkü daha önce bahsedilen ve devamında gelen çeşmeler, kütüphaneler, 
mektepler ve seçkin kişiliklerin mezarları için boş alana göre yapılırlar. Bu nedenle 
hemen hemen şehirdeki tüm camilerde mezarlar bulunuyordu.  Sadece özel amaçlı 
kişilerin değil, farklı savaşlardan ayırt edilen askerdler ve vatanseverler, alimlerin ve 
kendi uğraşları ile kaynaklar, çeşmeler, kütüphaneler gibi vatandaşlar ve inananlar 
için yapıtları yapanların mezarları bulunuyordu. 

Uzak geçmişte , özellikle cami  çevresinde , mektepler bulunuyordu 
Mekteplerin , vatandaşların üzreinde  büyük bir etkisi  vardı çünkü orada eğitim 
görüyor  ve din , arkadaşlık , çevre ve bilim  hakkında ilk bilgileri orada 
alıyordular.Okulların programları  dine dayalıydı fakat sosyal bilimlerin unsurları da 
bulunuyordu. Dersler sözlü olarwak ve özellikle Arapça, Arnavutça ve Türkçe olarak 
veriliyordu.Dersi şehirdeki eğitimciler veriyordu. Bunlar, zorunlu ilk okulla birlikte, 
çocuklarda ve gençlerde kültürü ve bilgiyi açan ilk şeydi.Dinsel bilgi derslerini özellikle 
çalışıyorlardı.Programları dinsel içerikteydi, ancak sosyal çevrenin sağladığı 
değişimlere karşı katlanıyorlardı.Uzunca bir dönem özellikle 2. Dünya Savaşından 
sonar, camiler bütün olarak elden çıktı (onlardan bazıları depo olarak kullanılıyordu), 
sadece şehrin merkezinde olanlar hariç ‘’Büyük Cami’’, ‘’Paşa Camisi’’, ‘’Çarsı Camisi’’ 
gibi diğer camiler de İslam Birliğinin koruması altındaydılar. Bunlar İslam kültürü için 
önemli, kültürel yapı olarak da ayrı ayrı koruması altındaydılar.Bunlar bütün bu 
zaman boyunca inananlar tarafından kullanıldı ve sıkça restorasyona ve 
uygulamalara tabi tutulmuştur. 

Verilen bilgilerin içeriklerini, her şeyden önce yazar Raif Vermiva’nın değerli 
kitabı ancak benim hatıralarım ve değişik topladığım bilgiler ayrıca eski yerlerle 
yaptığım görüşmeler oluşturdu. Bizim çabalarımız temel verilerin ne zaman yapıldığı 
ve nasıl adlandırıldıklarını tanıtmaktı. Vatandaşlara göre camilerin adlandırılması 
düşünce karmaşıklığına neden olmuştu, anlaşıldığı üzere şehir camilerinin 
tanıtımında birkaç spesifik özellikleri olan camide duracağız, Osmanlı döneminde inşa 
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edilen üç merkezi cami olmak üzere, ancak farklı karakteristikleri olan diğer 
camilerde ayırt edilir. 

Eski ‘’Bozhur’’ otelinin (bugün İliria) inşa edildiği yerde şehrin merkezşnde 
bulunan camiden bahsedeceğiz. Bu cami ‘’Llokaç Camisi'’ olarak adlandırılıyordu. 
Kentsel planın onayından sonar yani 1953 yılında yıkılmıştır. Bunun devamında bu 
camiden bahsedilecektir. 

Ayrıca camilerin karakteristik özellikleri ve iç yapıları rapor edilerek 
vurgulanmıştır.Onların bahçeleri, gelecek nesillere bıraktıkları eserler için şükran ve 
saygı duyduğumuz, islam Kültürü için ayrıcalıklı kişilerin mezarlarıyla 
doluydu.Yaklaşik birçok camide çesme, kaynak gibi hijyenik yapılar bulunuyordu. 
Daha sonraları bu birçok ailenin evine sağlanmasina etki etti. Maalesef, bütün bu 
yapılar tahrip edilmiş ya da yok olmuştur. Bu özellikle "ateist" ideolojisinin ortaya 
çıktığu dönemde oldu. Nu yapılar aniden ya kapaniyordu ya da depoya 
dönüştürülüyorlardı. 

Bir başka düşünce: Vatandaşların çevresinde ve bazı araştırmacılar arasında 
şehirdeki cami sayısı konuşuluyordu. Bazı bireyler şehirde, mescitler ve minaresiz 
camiler haric 18, 16 veya 14 cami vardı. Fakat, 2. Dünya Savaşı'nın başlarına kadar, 
yani 1940/41 yılları arasında, şehirde 14 cami vardı ama bunlardan biri yukarıda 
beriltilen  sebeplerden ("Llokaç Camisi"şehrin merkezindeki bugünkü "İliria" otelinin 
bulunduğu yer) dolayı yıkılmış olduğundan, o zaman camilerin sayısı onüç tane 
kalmıştır. Bazı doğrulanmamış belgelere göre şehirde birkaç minaresiz cami vardı 
fakat bunun hakkında samut bir bilgi yoktu, "Halil Ağa" ve "Hacı Hüseyin" gibi diğer 
camilerin bulunduğundan bahsedilir. 

 

NOT 
Depo: Büyük ticaret yapan mal sahipleri 
tarafından mal saçimi için ambar gibi 
kullanılmıs ve düşük bir kazançla, bu 
ambarları küçük satıcı ve pazardaki, 
değişik bireylere dağıtır, mal sahipleri 
planlanan karı sağlardı. 

 
 

81:Fatih Sultan Mehmed Han Camisi  
Büyük Cami (15 yüzyıl)  
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82: Yaşar Paşa’nın Camisi -Paşa Camisi  

 

 

 

 

 

 

83: Çarşı Camisi-Bayezid Camisi 
Taş Cami  
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84, 85: Piri Nazi ‘nin Camisi -‘’Pirinaz Camisi’’  

 

86:Yerar Çerıbaşı Camisi-‘’Buzağı Camisi’’. 

 

1. Fatih Sultan Mehmed Han Camisi - Büyük Cami (15 yüzyıl) 

Bu cami Balkan Yarımadasının en büyük camilerinden biri. Fatih Sultan 2. 
Mehmed tarafından 1460/61 yıllarında inşa edilmiştir.Tamamen özel tas-bloklardan 
yapılmış olduğu için ilgi çekicidir.Ayrıca günümüze kadar büyük zarar görmemesi bu 
sebeptendir. Priştine vatandaşları haklı olarak bu camiyi "Büyük cami" olarak 
adlandırmışlardır. 

Bir vardiyada 800 inanı bulundurma kapasitesine sahip. O "Saat Kule" nin ve 
"Büyük Hamam" ile "Kücük Hamam" ın ortasinda bulunur. 

 



P R İ Ş T İ N E M 
 

 
78 

 

Onun yakınlarinda "Sami Fraşıri" Lisesi bulunur. Caminin bahcesinde 14 
borulu (kaynak) büyük bir çeşme camimin doğu tarafında Islam Birliği 'nin binası 
bulunur. (Miloşeviç paramiliterlerinin 1999 yılında savaş sırasında yakmış olduğu). 
Bahçesinde ayrıca uzun bir süre boyunca, yaklaşık 36 yıldır islam inançlılarından 
öneme sahip bazı kişilerin mezarları bulunuyor Ana imamın görevini yerine getiren 
Bay Hafiz Haki Pakashtica'dır. Onun varoluşundan bu yana, onun önemini ve değerini 
göz önünde bulundurarak, onarılmiş ve Dini Topluluklar Konseyi ile devletin koruması 
altina alınmıştır. 

 

2. Yaşar Paşa Camisi - Paşa Cami  

Bazı söylentilere göre, bu cami Priştineli Yaşar Mehmed Paşa tarafından 16-
18 yüzyıllar arasında, yani 1834 yılında inşa edilmiştir. O Kosova Müzesi’nin 
yakınlarında ve Büyük Cami ile Çarşı Camisi’nin ortasında bulunur. Bahçenin içinde 
birkaç borulu çeşme bulunur, bu çeşmeden hem ibadef edenler hem de vatandaşlar 
yararlanır. Fakat küçük bir bahçeye sahiptir ve orada vatandaşlar arasından değerli 
inanç sahibi kişilerin mezarları bulunuyordu. Onun bakımından ve arada sıra olan 
onarımından, devlet ve dini toplulukların yanında, Gjinolli ailesinin de önemli katkıları 
olmuştur. 

Bu camin civarında Kosova Müzesi ve şehrin en eski binaları bulunuyor. Bu 
binaşar Osmanlı’nın hükmettiği zamanlara aitmiş. O yapımından bu yana 1981-86 
daki görünümüne sahip olması için birçok değişikliğe maruz kalmıştır. 

 

3. Çarşı Camisi - Bayezid Cami - Taş Cami  

1389 yılında Kosova Savaşindan sonra, Türk askerlerinin zaferi adina bu 
caminin temelini Yıldırım Beyazid atmıştır. Bu caminin son çalışmalarını Fatih Sultan 
2 Mehmed. Vatandaşlar bu camiyi daha başka adlar kullanmışlardır ‘’Sağır Cami’’, 
’’Muradiye Cami’’, ’’Çarşı Cami’’, ’’Taş Cami’’ gibi. Bu caminin diğer camilerden farkı 
minaresinin özel taşlarla yapılmasıdır. Bir başka acıdan kendine has mimari 
özelliklere sahip. 

Bu cami 1820 de ve 1902 yılında Sultan 2 Abdülhamit tarafından anarılmıştır. 
Ancak görünüşünde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu cami de Osmanlı dönemindeki 
camiler grubuna girmektedir. Bu cami Büyük Cami’den daha eski olmasına rağmen 
dışarıdan bakıldığı zaman Balkanlanlardaki en görkemli camiler arasındadır. 

Bilindiği gibi bu cami şehrin merkezinde yer almaktadır, yani eski belediye 
(yanmış olan) ve Kosova Parlamentosv arasında bulunur. Ayrica bu cami ve Kosova 
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müzesi arasında içilebilir suyu olan çeşme bulunur, bu çeşmeyi vatandaşlarda 
kullanır. Girişte, minarenin altında Kosova Savaşında şehit olan 4 askerin mezarı 
bulunuyormuş ve artık bulunmuyor. 

 

4. Piri Naz Camisi - Pirinaz Camisi 

 Bu cami ‘’Pirinaz’’ sokağında, Tauk Bahçe yolundadır. Bu cami Yavuz Sultan 
Süleyman’ın veziri ınşa etmiştir. Bazı belgelere göre 1389 yılında Kosova savaşın’dan 
sonra hatta Sultan Beyazidin emriyle savaştan bir gün sonra 28 haziran 1389 yılında 
Kral Lazar öldürülmüş ve bu camin bahçesinde gömülmüş. Üç gün sonra Sultan 
Beyazidin emriyle Kral Lazar’ın vücudu Rovinj’ya taşınmıştır. Bugün de orda 
bulunmaktadır. Bu nedenle, bir süre bu cami ‘Çar Lazar Camisi’’ olarak adlanırılmıştır. 
O zamandan beri krİstian dinine sahip olan insanlar bu caminin bahçesinde alan 
tekkeyi kendi dini günlerinde de önemli kişilere çiçek götürerek ziyaret ediyorlarmış. 
Bu caminin bahçesinde insanlar ve vatandaşlar tarafından kullanılan Medrese ve 
kağnak bulunuyormuş. Ana imamın görevini Salah Fetah Efendi yerine getiriyormuş. 
Bir zamanlar kullanılıyormuş. Daha sonraları onarılmıştır ve günümüzde dini ayinler 
gerçekleşmektedi. 

 

5. Jerar Çeribaşi - ‘’Buzagi’’Camisi 

 Diğer camilere kiyasen bu cami hem minare uzunluğu açısından hem de 
genel büyüklük açısından en küçüğüdür. Bilinen adı ilen’’Varoş Mahallesinde ‘’ ya da 
şim-diki adı ile ‘’Mulla Haxhi Zeka’’ yani Ploreter’in bulundğu Adrentis kliseşi 
arkasında bulunur. Araştırmalar 1870 yılında yapıldığı kanıtındadır. Bu cami ‘’Jerar 
Çeribaşi ‘’ olarak adlandırılmıştır. Cami çerçevesinde 1885-1990 dönemlerinde,40-50 
öğrencilik bir din okulu bulunuyordu ki eğitim Ejup Efendi üstlemişti. Blinmesi gerekir 
ki bu yapıt din için kullanılmadan önce bir zamanlar han olakarak kullanılmıştır. 

Caminin diğer ismi hakkında birkaç anlatım bulunur. Osmanlı hükmü 
zamanında, caminin yapımı sırasında, dürdünü merdivenin yapımı sırasında bir 
buzağı o merdiveni geçmek istedi ve düşüp ayağını kırdı. Buzağıya acınmasından 
dolayı camiye ‘’Buzagi’’Camisi adı konuldu. Diğer bir hikâyeye göre, caminin yapımına 
katkıda bulunan bir kadın parasız kalır ve elinde sadece bir buzağı vardı. Caminin 
yapımının durdurulmaması için kadın elindeki tek zenginlik olan buzağıyı satmaya 
karar verir. Bunu sadece cami yapımımın devamı için yapmıştır. Bir diğer anlatım ise, 
bir zamanlar caminin etrafında yaşayan bir adamın buzağısının olduğu, o da buzağıyı 
sürekli cami etrafında dolaşmaya bırakırken, buzağ’ının minareye bile bindiğiydi. Bu 
cami de bir zamanlar depo olarak kullanıldı. 
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RES 87 - Emir Camisi / Alaudin Camisi 

 

 

RES 88 - Alaudin Camisi’nin yeni girişi. 
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RES 89 - Yıkılmadan önce yarı minareli ‘’Lokaç Camisi’’ 

 

 
RES 90 - Minareli ‘’Llokaç Yusuf Efendi Camisi’’ 
(Ulusal tiyatro yapısının arasında bulunuyordu) 

(Yarı minareye sahip olmasından dolayı kentsel planın  
onaylanmasından sonra yıkılmıştır) 
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6. Emir Camisi - Aladin Camisi 

 Bu cami 80’li yıllarda kapanan ‘’Vellusha’’ deresinin sol yanında bulunur. Bu 
cami Osmanli-Meclis zamanlarına aittir. Ibrahim Mulla Efendi gibi o zamanların 
önemli kişiliği ve öğretmeni bu camide hizmet vermekteymiş 1896 yıllında 90 
öğrenciden fazlası öğrenim görüyordu. Bu caminin büyük bahçesi ve bahçede islam 
kültürü için önemli olan insanlar’ın mezarları bulunuyordu. Yugoslar Kralliği 
döneminde camiler bazen ilkokul olarak da kullanılıyormuş. Caminin binasında 
Medrese ve dini enstütüler örneğin Kosova’nın Ilahiyat Fakültesi bulunuyormuş. Bu 
caminin bahçesinde tanınmış kişi olan Emir Alidin Basrali Hoca’nın mezarı 
bulunuyormuş. Fakat bugün mezarından hiçbir ız kalmamıştır. 

 

7. Llokaç Camisi-‘’Jusuf Efendi ‘’Camisi  

 Bu cami hakkında daha önce birkaç şey söylense de birkaç anlatım da 
kataçağım.’’Llokaç Cami’’ adını daha osmanlı zamanında bulunduğu sokaktan 
alır.’’Jonuz Efendi Moflezi’’ adındaki sokak tamami ile çamur ve toz altındaydı ki, 
vatandaşlar ‘’Llokaç tükür da kaç’’ sözleri ike ifade ettiğinden cami adını bu şekilde 
alır. Cami 1455/1551 dönemlerinde, Türklerin buraya gelmelerinden yaklaşık 100 yıl 
sonra inşaa edilmiştir. Camiyi yaptıran kişi Jusuf Efendi Kalioğlu’dur. Bu caminin 
fonksionları arasında 100 kişilik mektep de bulunur. Eğtimci olarak başta Mulla Abdyl 
Efendi, 1898 yılından sonra bu görevi Haviz Süleyman Efendi üstlenmiştir. 

 Uzun bir zaman bu cami yarım minare ile işledi, Shykyr Begu ve Islam Birliligi 
tarafında caminin minaresi tamamlandı. Cami etrafında ayrıca ‘’Llokaç Mahalle‘’ 
kaynağı bulunuyordu. Bu cami 1954 yıllında kentsel planın uygulandığı 
zamanda,’’Bozur’’ Otelinin (şimdiki ‘’Iliria’’) yapımı için alan boşaltılması gerekçesi ile 
yıkılmıştır. Caminin yıkımı hakkında birkaç dayim vardır ki bunlardan biri inşa edilecek 
otelin, camide gerçekleşen dinsel ritüellerden dolayı karışacağı yöndeydi. 

 Caminin minare yıkımının sebepleri, 2 Dünya savaşından önce gerçekleşen 
ağır hava koşullarından (fırtına, yağmur, bazılarının deyimiyle tornada) oluşmuştur. 

 1954 yılına kadar imamlık görevini Hafiz Isak Süleyman Efendi üstlenirken, 
caminin yıkımından sonra merkezdeki ‘’Jashar Pasha’’ camisinde 1962’ye kadar 
görevine devam etti. 

8. Hasan Bey’in Camisi - Dört Lüle Camisi 

 Bu camin inşasının 1569/70 yıllarında olduğu söylenir. Şehrin en eski 
camilerindedir. Adını yakında bulunan kaynaktan ve dört borudan (lüle) almaktadır. 
Verilen bilgilere göre, inşa edilmesinde en büyük erdemi olan tanınmış zenginlerden 
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Vıçıtırn’lı Hasan Bey’dir. Onun ölümünden sonra teşekkür amaclı olarak cami 
bahçesinde gömülmüştür. 1885-87 yılları arasında bu camide 60 öğrencili iki mektep 
bulunuyormuş. 

 Ögretmenlik görevini yapanlar Hafiz Süleyman ve Hafiz Yusuf Efendi imiş. Bu 
zamanda ana imamın görevini Ali Amaxhiu ve Haci Ahmet Efendi imiş. Bu cami artık 
bulunmaz.1999’dan sonra onun yerine, fotoğrafta görülüğü gibi yeni modern ve 
görkemli çeşmeye sahip cami inşa edilmiş. 

 

9. Hatunie Camisi - ‘’Hafuz Jamin’’Camisi 

 Bu cami ‘’Prishtevka’’ deresi etrafından, şehrin pazarının arkasında, bir 
zamanlar ‘’Vlladimir Putnik’’ adıyla anılan caddede bulunur.1976 yılına kadar depo 
olarak kullanılmıştır. Sonraları, yenilmesi ile, ibadet edenlerin kullanımına acılmıştır. 
Bu caminin yanında olan birçok mezar yok olmuştur. Caminin etrafında mektepte 
100 öğrencı öğrenim görüyordu. 1885 yılında eğitimci görevinini Mulla İbrahim 
Efendi, 1889’de Shaqir Efendi üstlenmiştir. Priştine vatandaşları bu camiyi ‘’Xhamia 
e Hafuz Jaminit’’ ve ‘’Hamullarne’’Camisi olarak bilirler. Eğitim, doğru ve sert bir kişi 
olarak bilinen Hafuz Jamini’nin ile camiden birçok eğitimli nesil çıkmıştır. 

 

 
RES 91 - Hasan Bey Camisi - 4 Lule Camisi 

Bu cami en eski camilerden biridir. Yıkılıp, yerine yenisi inşa edilmiştir. 
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RES 92- Günümüzde eskisinin yerine modern,   

şadırvanlı ve altında marketli bir cami inşa edilmiştir.  
 

 
RES 93- Hatuniye Camisi - Hafız Yamini Camisi 
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RES 94 - Yusuf Çelebi Camisi / Pozderk Camisi 

 

10. Yusuf Çelebi Camisi - Pozderka Camisi 

       Bu cami ‘’Bankoviç’in Su Değirmeni’nin’’ 
yakınlarında bulunuyormuş ‘’Llapin’’ ve 
V.Putnik’in arasında bulunuyordu. Cami 
önünde iki borulu bir kaynak bulunuyormuş. 
Kaynak soğuk olduğundan dolayı ünlü bir 
kaynakmış. Bu caminin inşaaı Osmanı iş’galinin 
olduğu döneme aittir. Bu camide yüksek sayılı 
öğrenciler öğrenim görüyordu, öğretmenin 
görevini Mulla Osman: yerine getirmiş. 
Bundan başka burada Kuran hakkında 
seminerler düzenlenmiş. Bu seminere 80 
kişiden fazla kişi katılıyordu, örgütleyen Haci 
Süleyman Mustafa Efendi ve Islam kültürünün 

önemli temsilcileriydi. Bu cami adını bulunduğu sokaktan almıştır. Bu camininde 
dığer camilerle kaderi aynıydı, onlar gibi depo olarak kullanılacaktı. 

 

11.’’Kadrije Camii’’ - ‘’Muhaxhir Mahalle Camisi’’ 

 Matiçan yolunda, güney-doğu tarafında bulunur. 1885/98 yıllarında inşa 
edilmiştir. Caminin çerçevesinde 70 örencilik mektep bulunuyordu. Eğitimci görevini 
Mihtap Efendi üstlenmişti. Bu cami Muhaxhir Mahallesi içindi. Bu mahalle türklerden 
sonra, arnavutların Sırbıstandan geldiği zaman yapıldı. 

 1975 yılına kadar depo olarak kullanılsa da, yenilenmesi ile halka açıldı. 
Avlusunda bulunan mezarlardan ise hiçbir eser kalmamıştır. 

 

12.’’Hasan Aga Camii’’ - ‘’Sudi Efendi’’Camisi 

 Çoçukluk ve gençlik günlerimi bu mahallede geçirdim için, caminin mektepi 
bile bana birçok şey hatırlatır. 

Belediye Meclisi binasının hemen karşısında bulunur. 1569 yılında inşa edilmiştir ve 
‘’Hasan Emin Aga’’ ve ‘’Meshçit’’ Mahallerinde hizmet verir.1930 yılından itibaren 
İslam Birlik başkanı Sudin Efendi Camisi’’adını almıştır. Bu caminin avlusunda da 
islamin külürüre katkıda bulunan kişilerin mezarı bununsa da, onlarda geriye hiçbir 
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şey kalmamıştir. Uzun bir zaman boyunca eğitimci görevini ‘’Maliç Efendi Molla’’ ve 
‘’Çorr Hafizi’’ üstlendi. Caminin imamı, her yıl 40-50 örencinin olduğu mektepte de 
ders veren öğretmendi. Maliq Efendi sert biri olarak bilinse de, çok doğru biriydi. 
İlginç olaydan biri ‘’Çorr Hafiz’’ (Kör Hafiz) Ramazan ayı boyunca Kuranı ezbere 
okuyordu. 

 

13.Ramadan Çavuş Camisi - Llap Camisi 

 Şehrin kuzey kısmında yani ‘’Vranjevci’’ olarak adlandırılan (bugün ‘’Cesurlar 
Tepesi’’).Tam olarak inşa tarihi bilinmese de yaklaşık olarak 1569-70 yılları arasında 
olduğu tahmin eliliyor. 1885-98 yılları arasında 50 öğrencili mekteplerin olduğu 
anılıyordu, Mulla Rama ve Raşid Efendi orada öğretmendi. Ana imam’ın görevini 
Raşid Bey Bekteşi. Bu caminin inşasına en çok Llap yöresindekiler yardım ettiği için 
(özellikle minaresinde) Llap Camisi adını almıştır. Malesef, cami önünde bulunan 
mezarlıklardan günümüzde hiçbir iz yoktur. 

 

14.Mehmet Bey Camisi - Kandil Camisi 

 Vatandaşlar bu camiyi yeni olarak adlandırırlar ve Mehmet Emin Bey’in 
olarak isimlendirilir. O ‘’Kovaçeve Sokağı’nın’’ bir bölümünde bulunmaktaymış. Bu 
cami önünde ‘’Kandil Çeşmesi’’ olarak adlandırılan kaynak bulunuyormuş. Emin 
Bey’in ölümünden sonra teşekkür olarak cami bahçesinde gömülmüş fakat bugün 
hiçbir iz kalmamıştır. Bu cami de depo olarak kullanılmıştır. 

 

NOT 

 Bu enstitüler tekke reya sözkonusu camide olan ebeveyn ve öğretmen 
anlaşmasıyla gönüllü olarak örgütleniyordu 4 yıllık zorunlu okul sisteminin dışındaydı. 
Genelde erkekler, zorunlu eğitime başlamadan önce buraya başvuruyorlardı. Çoğu 
kez öğrenciler, 4 yıllık eğitim yanısıra bu mekteplere de gidiyorlardı. Bundan anlasılır 
ki; bu mektepler programları ıslam dinin oğrenmeye ve toplum ile aile eğitimine 
dayaniyordu. Bu mekteplerin bazılarının yasa dişi olarak çalışma vakaları vardı. 
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RES 95 - Kadriye Camisi / Muhacer Mahallesi Camisi. 

 

 
RES 96 - Sudi Efendi Camisi  
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RES 97 - Yenilenmesinden sonra Sudi Efendi Camisi 

 
 

    

RES 98 - 99 - Mehmet Bey Camisi / Kandil Camisi 
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RES 100 - Kosova Bilim Akademisi karşısında, ‘’Saat Kulesi’’ yanında bulunan 

Mehmet Hafız Efendi Tekkesi. 
 
 

 
RES 101 - ‘’İsmail Dumoşi’’ sokağında Pirinaz Camisinin yanındaki Tekke 
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RES 102 - Bir zamanlar boks kulübüyle birleşen Tekke. 

 

ŞEHRİN DİĞER DİNSEL YAPILARI 

 Şehrin büyük bölümünde belirli mahalle ve sokaklarda geçmişten kalan ve 
günümüzde de kutsal yerler  (tekeler) bulunmaktadır. Bu kutsal yerlerde islam dinine 
ait seçkin kişiler gömülmüşler. Söz konusu yerler ziyaret edilerek ,dualar okunup 
çeşitli dini ayinler yapılıyordu.Örnenğin  SaatKule ve Sami Fraşeri lisesini yanında 
bulunan,, Şeh Mehmet Hofuz Efendi’’.Tekkesi,Pirinaz camisindeki tekk ve Tophane 
mahalesinde de ‘’Mesçit’’ bulunmaktadır.Eski Postanın bulunduğu yerde Carşı 
Tekkesi’’ Mark Isaku sokağındaki, Sokollana’’, isimsiz tekke, Emincik evinin karşısında, 
’’danjolleve’’ Tekke-Türbe bulunmak üzerindeydi. 

 Kentin Kuzeydoğu bölümünde ,,Şen Nikolla’’adıyla ortodoks Kilisesi 
bulunuyordu . Bu kilisenin özeliği büyük çanların olmasıydı. Küçük ve eski bir Kilise 
temeleri üzerinde 19 y.y. başlangıcında yenisi yapılmıştır. 

 Vuk Karaxhiq sokağındaki ‘’Danjoll’’ Tekke-türbesi ve Arkeoloji Müzesi 
dikkatsizce yıkılırken, eski postanın arkasında ‘’Agim Ramadan’’ sokağındaki Kapali 
Çarşıyla bağlanan sokaktaki tekke de Kapalı Çarşının yıkılmasıyla paralel olarak 
yıkılmıştır. 

 ‘’Nena Tereza’’ ana yolun biliminden önceki Elektroekonomi binasının 
yanında, Universite Müdürlüğü ve Hajvali (Kishnice) arasında bakır çanları olan 
Katolik Klisesi bulunuyordu. Klise, vatandaşların katolik dinin dinsel görevlerinin 
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yerine getirilmesinde hizmet sunuyordu. Özellikle Janjeva vatandaşları her salı ve 
pazar olmak üzere kliseyi düzenli olarak ziyaret ediyorlardı yapının kuzeyinde ve 
klisenin tam köşesinde yüksek bir tahta paltformunda bugün bile Janjeva’da 
korunmuş olan çanlar bulunuyordu. Bu klise şehrimizde 1346’dan -1387’a tam olarak 
ketsel plan ile yıkıldığında 1957 yılına kadar bulunuyordu. Klisenin yanında kaynak 
bulunuyordu. 

 Şehrin ketsel planının onaylanmasıyla klise 1957 yılında yıkılmadan önce 
bulundu. Bu olaydan sonra klisenin yetkili temsicileriyle ciddi konuşmalar yapıldı. 
Onlar Belediye Meclisi ile beraber klisenin gelecekteki konumu ve büyüklüğü, ve 
çanlarının pozisyonlar hakkında en uygun çözüm bulmayı denediler. Bu görüşme ve 
konuşmalar süresine önemli protokoller yapıldı. Yapılan uzun konuşmalardan sonra 
iki tarafın da tatmin olacağı bir çözüm bulundu: Ulpiana sokağında (Karposh) yeni 
klisenin inşa edilmesi. Bugün de aynı yerde bulunan klise öncelerde inşa 
sürecindeydi. Eski kliseye kıyasen yeni klise daha büyük ve daha modern bir yapıydı. 
Klise 1961 yılında kullanılmaya başladı. Papazlığa en büyük katkısı olan ilk mahalle 
papazi Don Jozhe Bakani (1913-1997) 1958-1966 ylında hizmet sunmaya 
başladı.1992 yılında sunar papaz ise Don Nush Gjolay’dır. 

 Yeni klise ‘’Nazim Gafurri’’ sokağının karşısında (bır zamanlar Proleterdi). 
’’Buzaği Camisi’nin yanında yeni klise inşa edildi. 

 Maseri dinindeki vatandaşların ayinlerini gerçekleştirdikleri yer olarak bilinen 
‘’Sinagoga ‘’ Kapalı Çarşı alanının ya da eski zamandaki şehrin dar merkesindeki 
güneybatı kısmında yer alır. Malesef bu yapı da diğer değerli yapılar gibi aynı kadere 
sahip oldu 2 Dünya savaşından sonra kentsel planın onayıyla Kapalı Çarşı’nın 
yıkılmasıyla bu sinagog’da yıkıldı. 

Triesta sokağında, Tiyatronun arkasında ara sıra kullanılan Protestan klisesi 
bulunuyordu. Daha sonarları bu yapı yıkılıp yerine ev inşa edilmiştir. Balkan savaşları 
ve birinci, ikinci Dünya Savaşları da dahil olmak üzere Osmanlı işgalinde, şehir 
etrafındaki farklı kısımlarda birçok mezarın bulunuğundan bahsetmemiz gerekir. 

Bu bölümün sonunda camilerve diğer müslüman dini yapıları hakkında kendi 
düşüncelerimi de söyleyeceğim. 

Varolduğu dönemden beri, cami ve diğer enstitüler vatandaşların 
organizaysonunda önemli rol oynamıştır. Özellikle gençler ile çocukların eğitiminde 
ve sözlü olarak önce Arap dilinde ders verilen, daha sonraları Türkçe ve Arnavutça 
dillerinde de ders verilen mektep denilen yerlerde.  Devlet ve dınsel fonla bu 
mekteplerde özel ilgi evde eğitime, insani raporlara, kişiler arası tölerans ve insanlar 
arasındaki iyiliğe verilmiştir.  
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Yukarıda bahsedilen mekteplere çocuklar ebeyeyinlerin istekleriyle 
gidiyorlardı.Bu mektep genel okul kaydından önce gidilen bir çeşit anaokuldu. Fakat 
bazıları okula giderken aynı zamanda bu ana okuluna da gelenler vardı.Bir zamanlar 
bu mekteplerde yasa dışı olarak çalışılıyordu.  

 

NOT: Tekkeler, mezheplere göre ayinlerin yapıldığı İslam dininin mezhep 
enstıtülerini temsıl eder. 

 

 

 
RES 103-104: 19. y.y ortalarında ‘’Şen Nikolli’’ lisesinin sunağının bir kısmı. 
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RES 105 - 14 Y.Y da Graçanica manastırı. 

 
RES  106 - Günümüzde bulunmayan eski katolik klisesi.(Halk çeşmesi) Bu klise 1346 

yılından 1387 yılına kadar hizmet sunmuştur. Yıkımı ise 1957 yılında yapılmıştır. 
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RES 107 - ‘’Ulpiana’’ sokağındaki yeni katolik klisesi. 

 

 
RES 108 - ‘’Nazim Gafurri’’ ve ‘’Mulla Zeka’’ sokağındaki  

kavşakta bulunan Adventist klisesi. 
 (Eskiden Plorteska sokağı) 
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RES 109 – Kitapçı 

 

RES 110 - Kapalı Çarşı’da bulunan Musevi sinagogu.Nokta sinagog girişini 
göstermektedir. 
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RES 111 - Sofya ordu kumandanı ve savaşçı ‘’Rifat Paşa’nın’’ mezarı. 1866 yılında 

Priştine’De vefat etmiştir. Mezarı ‘’Sultan Murat Türbesi’’ yakınında bulunur. 
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97-102 
Şehrin su ve çeşmeleri 
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Şehrin topraklarının sulak alanları ile zengin olduğu her zaman bilinmiştir. Bu 

sulak alanların büyük bir bölümünü kaynaklar, kuyular ve çeşmeler kapsar. Ancak 
bunun karşıtı olarak şehir gelişme aşamasında (Bugün de geçerlidir) su alanlarının azlı 
ile karşılaşır. Su azlığı şehrin gelişme safhasındaki en önemli faktördür. 2 Dünya Savaşı 
sonrasındaki dönemde, vatandaş sayısının çoğaldığı zaman, sadece içme suyu olarak 
değil, özellikle hijyen olmak üzere diğer ihtiyaçlar için su bulma gereksinimi arttı. Bu 
durumda, şehrin başkent olduğu varsayılarak, belediye faktöründen önce bu 
problem daha ciddi bir şekide uygulandı. Yeni kaynakların bulunması en acil ve 
önemli önceliklerden biri olurken, bu çözüm ile şehrin gelişmesi yeni kaynaklara 
bağlıydı. Vatandaşların yaşamları için daha birçok önemli konu olsada, şehrin 
gelişmesi ön plana atılarak, yeteri dercede su kaynağının bulunması uygulanacak 
birinci adımdır. 

2 Dünya Savaşının bitmesinden birkaç gün sonra 1944-46 dönemlerinde su 
kaynaklarının bulunması için birçok araştırma yapıldı. Ancak geçici bir süre için Gırmi 
ormanından çıkan suyun toplanması amacıyla, şehre 6-7 km yakınlıkta doğu 
bölümünde bir ‘’kaptaj’’ (havza) inşa edildi. 
Havzada doğal kaynaklardan gelen sular birleşerek ‘’Velluşa’’ nehrine katkıda 
bulunuyordu. Bu sayede varılan bu sonuçla küçük kapasiteli ilk su kaynağı 
oluşturuldu. Böylece araştırmalar devam etti. Birçok uzman, şehirdeki su eksikliğini 
temelli olarak çözmek için bu konuyla ilgilendi. Bu dönemlerde ‘’Llukare’’ köyünde, 
yaklaşık 5-6 km uzunluğunda, kuzeydoğu bölümünde bir havza yaptırıldı. Bu havza 
için çalışmalar 1938 yılında başlayıp tekrardan 1946 yılında başladı. Bu sayede şehrin 
kaynakları için bir baz oluştu bu çözüm, kısa bir süre için şehrin gereksinimlerini 
karşılasada geçiciydi. Su kaynaklarının yapımında vatandaşlar, özellikle gençler 
gönüllü olarak çalışırken büyük bir katkı sağlayarak boruların yerleştirilmesi için 
kanallar açmışlardır. Bu su kaynaklarından çıkan su, öncelikle içme suyu olarak 
kontrollu bir biçimde kullanılmıştır. Bu kontrol özellikle yaz aylarında yapılmış, bahçe 
sulaması ve gereksiz yere su kullanımı durdurulmuştur. 

Çoğu kez vatandaşlar bunu kontrol altında tutmuşlardır. Birçok uzun 
araştırmalardan sonra, bir yapay gölün yapılması çalışmalarına başlandı. Şehirden 
18km uzakta, Graçanica yakınlarında güneydoğuda bir baraj yapılacaktı. Graçanica 
sularının birikimi ile şehirdeki su ihtiyaçlarını kısa bir süreliğine de olsa karşılayacaktı. 
Suyun kapasitesi saniyede 750 litreydi. Barajın inşaası 1963 yılında, suyun akımı ise 
1966 yılında başlamıştır. Bu gölün ve su arıtma cihazların sağlanmasını Kişnica 
flotasyonu üstlenmiştir. Tarımcılıkta bu sulardan da kullanılma imkanı öngörülmüşse 
de, hiçbir zaman suların kullanılmasına izin verilmemiştir. 1963-65 yıllarında 
Graçanica, Fuş Kosova, Obiliç gibileri bu su şebekesini kullanıyorlardı. Fakat bu su 
bahçeler ve tarlaların sulamalarında kötüye kullanılıyordu. Özellikle vatandaşların 
maaşlarından %2,36 katkısı bu projenin gerçekleşmesine neden olmuştur. Şehir 
gelişimi bu davanın sonuçlanmasını beklememiiştir. Nüfusun artmasıyla, nihai su 
tedarikinin bulunma gereksinimi de büyüyordu. O zamanlarda belediye organlarının 
karaıyla, birçok kaynak su harcama korkularından dolayı kapanmıştır. Ayrıca şehrin 
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25km ötesinde ‘’Batlava’’ adında yapay göl yapılmış, uzun vadeli çözüm elde 
edilmiştir. 

Verilen bilgilere göre, kamu çeşmeleri ve su kaynakları gibi şadırvan ve 
pınarlar bir zamanlar mevcuttu. Halkın kamu çeşmeleri şehrin her yerinde, sokak 
çevrelerinde ve evlerde bulunuyordu. Çeşmeler, onu inşa edenlerin adına yada 
mahalle adlarına göre isimlendirliyordu. Bazı vatandaşların, özellikle zengin 
ailelerden gelenlerin evlerinin bahçelerinde çeşmeler vardı ve onları dekore 
ediyorlardı.  

Bazı çeşmelerin yapısında taştan veya betondan küçük küvetler de 
bulunuyordu. O zamnlar şehirdeki birçok hanede evcil hayvan besleniyordu. Bu 
çeşme küvetleri ise hayvanların otlamadan döndükten sonra su içmeleri içindi. 
Şehirdeki bu çeşmelerden de bahsedeceğiz: ‘’4 Lüle Çeşmesi’’, Priştevka deresine 
yakın olan ‘’2 Lüle Çeşmesi’’, ‘’Hüniler Çeşmesi’’, ‘’Çeklik Çeşmesi’’, ‘’Sudi Efendi 
Çeşmesi’’, ‘’Bitlis Çeşmesi’’ v.b. 

Yakın zamana kadar var olan ‘’4 Lüle Camisi’’, ‘’Hasan Bey’’ yeni camisinin 
yönündeki kavşakta bulunur. Kosova Parlamentosuna çıkan yoldur. ’’Hüniler 
Çeşmesi’’, ‘’İsmail Dumaşi’’ ve ‘’Afrim Loca’’ sokaklarının kavşağında, ‘’Birinci Blok’’ 
binalarının çıkışındaki ‘’Tauk Bahçe’’ yolunda. ‘’Sudi Efendi Çeşmesi’’ (artık 
bulunmuyor),’’ Priştevka’’ dersinin çıkışında ve ‘’Meto Bayraktari’’ sokağının 
bitiminde yer alır. ‘’Klise Mahallesi Çeşmesi’’ günümüzdeki ‘’Nazim Gafurri’’ 
sokağındaki Ortodoks Sırp Klisesinin köşesinde yer alır. ‘’Şefki Ali Ağa’’ çeşmesi ticari 
merkezinin inşa edildiği yerde bulunuyordu. Adlarının anılmasını hakeden diğer 
çeşmeler: ‘’Varoş Mahallesi’’, ‘’Panacürişte’, ‘’Kacalar’’ çeşmeleri. Subay evlerinin 
bahçesinde de iki çeşme bulunuyordu. Biri bahçenin güneyinde, iki borulu olarak, 
diğeri de doğu tarafında bulunuyordu. Bu yapının bir bölümü RTK tarafından, bir 
bölümü de Uluslararası Enstitüler tarafından kullanılır. Ayrıca bitli çeşmesi ‘’Meto 
Bayraktar’’ sokağının başında bulunur. 

 
 
 

   
RES - 112 - 113 - Graçanica Manastiri yakınında 1963 yılında içşa edilen ve 1966 

yılının yaz aylarında su arıtma makinesinde kullanılan Badovci Gölü. 
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RES 114- 115 Şehrin kuzeydoğusunda, Poduyev Belediyesi 

Yanında bulunan ‘’Batlava Gölü’’. Öyle ki göl kentin su tedarikinin 
gerçekleştirilmesi için inşa edildi. 

 
Bu çeşmelerden kesintisiz akan sular ‘’Priştevka’’ ve ‘’Veluşa’’ derelerine 

dökülür. Ailerlerin çoğunda, özellikle büyük bahçeye sahip olanların evinde tulumbalı 
pınar bulunuyordu. O zamanlarda ailelerden sadece birkaçı buzdolabına sahipti 
çünkü bu, lüks mal olarak görünüyordu. Bu nedenle gıdaların bozulmaması için sıcak 
yaz günlerinde pınarladı kullanıyorlardı, bu pınar suları bazen karpuzları da 
soğutuyordu. Zengin aileler çeşmelerini şadırvan haline getirerek güzelleştiriyorlardı. 
Bugün var olan çeşmeler, özellikle ‘’Fatih Sultan Mehmet’’ camisindeki 14 boruya 
sahip çeşmeler, çevreyi güzelleştirme dışında ibadet edenler tarafındanda 
kullanılıyordu. Şadırvan ve çarşılar, Kapalı Çarşı ve kamu banyosu etrafında bulunur. 
Onlara ait hiçbir şey kalmadığı için sadece insanların hatıralarındaki bilgilerden 
yararlanmaktayız. İlave olarak, uzunca bir süre çeşmeler şehrin tek içilebilir su 
tedariğiydi. 2 Dünya Savaşının sonuna kadar çeşmeler bu işlevi görmüştür. Taki yeni 
su şebekesinden su kullanılana kadar. 

 
NOT: Bugünkü ‘’4 Lüle’’ sokağının adlandırlıması yanlıştır. Çünkü Türkçe dilinde 

anlamı ‘’4 borulu Çeşmedir’’. Fakat diğerleri bu adın anlamının tütün sigarası 
olduğunu sanıyorlar. Osmanlı işgali döneminde 66 kamu çeşmesi, savaştan sonra ise 
44 kamu çeşmesi, 1944-63 yılında ise 24 tane bulunuyormuş. 1963 yılında ‘’Llukar’’ 
ve ‘’ Badovc’’ şebekelerinin hizmete geçmesiyle şehrin sadece birkaç bölümünde 
çeşmeler kalmıştır. Bu çeşmeler ise şebeke sistemine dahil değillerdi. 

 

     
RES - ‘’Çeklik Çeşmesi’’ tahta küvetiyle, ‘’Tauk Bahçe’’ ve ‘’Dodona’’ tiyatrosunu 

birleştiren kavşakta bulunur. 
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RES 116  - 4 Lüle Çeşmesinden kalıntılar. Hasan Bey Camisinin önünde 

 ve yeni caminin yanında bulunur. 
 
 

 
RES 117 - 4 Lüle Camisinin yanında inşa edilen modern şadırvan. 
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RES 118 - 119 - Fatih Sultan Mehmet camisi bahçesindeki 14 borulu açık ve 

kapalı şadırvan. 
 
 
 

 
RES 120 - Çarşı camisi ile müze arasında bulunan şadırvan. 
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103-108 
Şehrin iki dersi: Priştevka ve Veluşa 
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Priştine eskiden  ‘’Priştevka’’ ve ‘’Veluşa’’ adında iki nehşrden oluşuyordu. 

‘’Priştevka’’ Graştica ve Prapaştica dağ ve tepelerinden kaynaklanan şelalelerin 
birleşiminden meydana gelmiştir, şehrin güneydoğu kısmında,  ‘’Kuru Pınar’’ ‘ın 
tanınmış Cacaları (Xhaxhallare) bahçe ve bahçıvanlardan geçerken, Llukar köyü ve 
ova bölümlerinden akar, yolunu bularak ‘’12 Kavak’’ bölümden geçer. Bu nehir 
şehrinden geçerken kuzey bölümünden de geçer, sırayla ‘’Pozderke Sokağı’ndan‘’, 
şehrin kuzeybatı kısmına eğilimi vardır. Ayrıca akarken  ‘’Bankoviç’in Su 
Değirmeninden’’ geçer ve Bölge Mahkemesi ile şehir Pazarı yolunu birleştiren 
kavşağa çıkar. Nehrin alt kısmı genişleyerek Vıçıtırın yolunun yönünü almıştır. Sonra 
‘’Tophane’’ ve ‘’Dalmacia’’ sokaklarından geçer ve eski hastane binasına çıkar. Şehrin 
Elektrik Santrali ( Şimdi ‘’Mekanizmi’’ kuruluşunun etkisi) sırasıyla Küçük Demiryolu 
istasyonu önünde ‘’Veluşa’’ deresiyle birleşmesi için ‘’Romanların Spkağın’dan‘’ 
geçmesi gerek. Bu iki nehrin birleşimiyle bir dere oluşur, çiftçilerin can atarak çalıştığı, 
büyük bahçe ve bereketli alanlardan geçerek, en sonunda akışını güneybatı yönğnde 
tamamlar. 

‘’Veluşa’’ nehri, nehrin iki yanındaki kaynakların ve ‘’Gırmia’’ tepesinin 
yamaçlarının akan şelalelerin birleşiminden meydana gelmiştir. ’’Veluşka’’ ve 
‘’Priştevka’’ nehirlerinin şehrimiz için büyük bir önemi vardır. Etkisi hem olumlu hem 
de olumsuzdu. Bu temizlik bakımından kullanışlıydı. Bunun yanında  ‘’Priştevka’’ 
nehri bahçıvanların tarlalarını sulamaları için kullanılıyor. Yazın sıcak günleri boyunca, 
kümes hayvanlarına sahip olan aileler, ördek ve kazlarını nehire bırakıyorlardı. Oysa 
kış döneminde, nehirin üstünde kalın buz tabakası oluşur, böylece çocuklar gün boyu 
oynarlar ya da tahta kızaklarla kayarlardı. Bu nehir ‘’Peyton Kasabası’’‘dan geçmek 
için, Llukar köyünden başlayarak Eski Demiryolu İstasyonu ve Gençlik ve Spor 
Sarayı’nın olduğu alana akar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sudan yararlanılarak 
değirmenler inşa edilmiştir. Andığımız bahçelerde,  özellikle dere kenarı ve 
çevresinde olanlarda,  yüksek kaliteli meyve ve sebzeler ekşlşdşr, bunlar 
olgunlaştıktan sonraşehrin pazarında satılmaktaydı. Bahçıvanların üretimlerinden 
bazıları: biber, domates, patlıcan, bezelye, maydanoz, ıspanak, pırasa, lahana, 
bamya, soğan, sarımsak, havuç, salatalık, kabak hatta karpuz. 
Suyun rasyonel kullanımı için, bahçıvanlar tarlalarını düzenli sulamaları için at veya 
boğalar tarafından çekilen, dere kenarında olan ‘’dollap’’ denilen araçları 
kullanmışlardır. 

Bu derenin negatif yönü ise, sıkça meydana gelen ve büyük zarar veren 
sellerdir. Ancak yetkili hizmetleri yatağın düzeltilmesi için özen göstermişlerdir. Dere 
kıyılarında yaşayan vatandaşlar büyük zarar görüyordu, çünkü özellikle yoğun 
yağmurlardan sonra dereler yükseliyor ve düzensiz yayılarak ev bahçelerini sular 
altında bırakıyordu. Özellikle iki dere kıyısını birleştiren tahta köprüler zarar 
görüyordu. 
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RES - Seller yüzünden yıkılan ve ‘’Priştevka’’ 
ile ‘’Veluşa’’ derelerinin köprüsü. 

 
 
 
 

 
Şehrin bu bölümünde herhangi bir kanalizasyon yoktu, hemen hemen her 

evde direkt dereye dökülen ‘’gerizler’’vardı. Bu ise derede kötü kokulara ve kirliliğe 
neden oluyordu. Bu ise özellikle yazın sıcak günlerinde gerçekleşiyordu. Ara sıra 
derenin sularında ölü kümes hayvanları görülüyordu, çünkü dere kirli çevre ve çöp 
deposuna dönüşmüştü. Kış günlerinde ise kar yağışlarından sonra kalın buz tabakası 
oluşuyordu, öyleki vatandaşlar kayarak zarar görmeyi risk alıyorlardı. Bu koşullar 
altında yatağın kıyısından geçmek büyük beceri istiyordu. 
Söylentilere göre, ‘’Priştevka’’ deresinde yayalar ve arabalar için 15-20 tahta köprüsü 
bulunuyordu. Yayalar için sütun ve basit tahtalardan oluşuyordu, oysa diğerleri 
yüksek kaliteli tahtalar ve koruyuculardan oluşuyordu. Fakat sıkça meydana gelen 
seller hızlıca zarar veriyor ve problem yaratıyordu. ‘’Veluşa’’ aktığı yerler arasında 
şehrin merkezinden geçtiği için önemli bir problemi oluşturuyordu. Özellikle kötü 
hava ve yağışlardan sonra, onun ‘’Piştevka’’deresinden farkı olmasıdır. 

 

 
RES 121 - Resimdeki siyah çizgiler şehrin kentsel planındaki iki nehrin akışını 

gösterir. 1988 - 89 yılında kapanan ‘’Priştevka’’ ve ‘’Veluşa’’ dereleri. 
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RES 122 - ‘’Priştevka’’ deresinin üstündeki tahta köprü. 

 

 
123 - ‘’Priştevka’’ dersinin sularındaki boğalar. 
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Öyleki kısa süre içinde şehir merkezini sel kaplıyordu. (‘’Union’’ binasının, 
Belediye Tiyatrosunun ve Priştine Korzosu’nun olduğu alan). Bu sellerin tek iyi yanı 
akışlarıyla birlikte kirliliği ve yataklardaki çöpler ile çamurları almasıdır. Fakat 
sakinleştikten sonra zorluklar oluşuyor. Derenin bıraktığı çamuru temizlemek birkaç 
günü alıyordu. 

Bu büyük problemin çözülmesi adına, çevreyi temiz tutmak için Belediye 
tarafından 1988 yılında planlama, 1989 yılında ise nehirleri beton tabakasıyla 
kapatmaya başlamışlardır. Bu yatakların üstü bir zaman sonra bir sonraki 
kanalizasyon şebekesine bağlanacağı için yönlendirilmiştir. Ben vatandaşların geçtiği 
yolların altında bir derenin olduğundan bile farkında olmadan yürüdüklerini 
varsayıyorum. Vatandaşlar için bu derenin gelecekte tekrar gün ışığı görmesi bğyğk 
bir şans. Fakat bu sefer düzenli yataklara, köprü ve su arındırıcılarına sahip olması 
gerçekten şehrimizi güzellerştirirdi. 

 

 

NOT: 122 Fotoğrafta görülen ev, Sudi Efendi’nin 
ailesinin mülküdür. 

 

 

 

‘’Priştevka’nın’’  üzerindeki ‘’Taş Köprü’’ 

 

 

 

‘’Rrustem Hüseni’’ ve ‘’Bayram 
Kelmendi’’yolundaki ‘’Veluşa’’üzerinde taştan 
yapılmiş tek köprü. 

(‘’Kasallar’’ Sokağının yönünde) 

 

 

1947 yılında eski ‘’Yug Bogdan’’ yolundaki, 
‘’Priştevka’’ deresinin kıyısındaki 
sokak.(Doğaçlama Çizim) 
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RES 124 - İki nehirin yataklarından çıkması sonucu oluşan yıkıcı sellerden dolayı 
vatandaşlar hep telaş içindeydi. 

 
 
 
 
 

   
 

RES 125 - 126 -  ‘’Priştevka’’ ve ‘’Veluşa’’ derelerinin Vıçıtırın yolundaki eskş Yug 
Bogdan’da gerçekleşen sellere bir görüntü. 
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109-112 
Şehrin Caddeleri 
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Balkan Savaşları, 1 ve 2. Dünya Savaşından önce, daha önce de bahsettiğimiz 
üzere, şehirde hiçbir kentsel plan yoktu. O bireylerin iradesinden ve belkide 
zamandan ve işgalcilerden kalan mirasla gelişmiştir. Komşu şehirlerdeki stiller ve 
doğu stilleri mimarisi hakimdi. Vurgulanması ilginçtir ki, ahenkli gelişmeye ulaşma 
amacıyla, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçlarına, belirlenen minimal kriterlere göre, 
şehirde dar merkezler meydana gelmiştir. Herşeyden önce, istenilen bu merkezin 
kendi aralarında bağlı olması ve fırsatlarına göre gerekli birkaç ensitünün var olma 
kapasitesi, bu yolla vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşımaları içindi. Öyleki 
örneğin: camilerin varoluşu, ticaribakkallar, kamu çeşmeleri. İlk okullalrı, çocuklar 
için boş alanları v.b. 

 
Bu içeriklere dayanarak ‘’mahalle’’ meydana gelmiştir. Bu ayrılık idari bir 

ayrılık değildi, fakat ilk önce insanların kendilerini iyi hissetiği ve daha rahat iletişim 
kurdukları doğal bir bölüme ayrıldı. 

 
Genellikle bu mahhallelerin isimlendirimesi ya oluşturulan alışkanlıklardan 

ya da Cami, Klise, orda yaşayan kişilerin adlarına göre oluyordu. Önceden 
bahsettiğimiz enstitülerin varoluşu, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına göre büyük 
bir önemi vardı. Örneğin: Camilerin varlığı, vatandaşların dini görevlerinievlerinin 
yakınında gerçekleştirmeleri için çok önemliydi. İlkokulların varlığı probşem olmadan 
eğitimlerini sürdürmeleri içindi: Bakkallar, vatandaşların ev için gerekli olan eşyaları 
tedarik etmeleri içindi. Fırıncılar, ekmeğin, pide, tava yemeğinin pişirildiği yerdir 
bayramlar süresince et ve baklavalar da bunlara katılır. Kafe- Çayhaneler insanlar 
kahve çay içerek domino oynayarak boş zamanlarını geçirdiği ve günlük biilgilerini 
takas ettikleri yerdir. O zamanlarda hayat bait ve mütevazı idi. 

 
Silinen şehir bölümlerini somut ve yakın çalışmalarla bazı mahalleleri 

hatırlatacağım. ‘’Saat Kule’’ mahallesi, ‘’Sami Fraşıri’’ lisesinin çevresinde yer alır: 
‘’Kocalarların Mahallesi’’ Marova caddesinde yani Romanların yaşadığı ve Şehir 
Parkı’nın bir kısmını kapladığı yerde: ’’Pirinaz Mahallesi’’ Tauk Bahçe^nin sonundan 
ve ‘’Velania’nın’’aşağı kısılmarından başlayarak ‘’Oturanların şlk Bloğu’ na’’  kadar 
sürer, ‘’Zofranik Mahallesi’’ ,’’Varoş Mahallesi’nin’’  bir bölümünde eski Proleter 
yolunun ve ‘’Klise Mahallesi’nin’’ alt kısmında bulunur(Bu bölümde Omanlı işgalinden 
kalan mezarlar bulunur): ‘’Divan Yolu Mahallesi’’ , bir zamanlar şehrin merkezinde 
yolu kapsıyordu ve yol boyunca (bugün UÇK yolu). Romanlar’ın yaşadığı 
‘’Dalmatinlerin’’  yolunda kadar ayrıca Priştevka dersi ve Belediye Meclisine kadar 
uzanıyordu. Bundan başka diğer mahalleler de bulunuyordu. ‘’Tophane Mahallesi’’, 
‘’Panacürişta Mahallesi’’, ‘’Pozderke Mahallesi’’, ‘’Llokaç Mahallesi’’, ‘’ Meşat 
Mahallesi’’ ve ‘’Muhacerlerin Mahallesi’’ güneySırbistan tarafından kovulan 
Arnavutlar bu mahallede yaşıyordu. 

 
Bu mahallelerdeki vatandaşlar yaşadıkları mahallelere göre tanınıyorlardı ve 

onlarla güçlü bağları vardı. Belirli gereksinimler için bu gibi yerel enstitülere 



P R İ Ş T İ N E M 
 

 
111 

 

başvuruyordular: lise, ambulanslar, hastane, belediye yönetimi, banka, sigorta 
şirketi, posta, polis v.b.  

 
Bu şehrinin bölünmesi 2. Dğnya Savaşından sonra başladı. Eski Yugoslavya 

döneminde şehir organizasyonu için bir sisteme başvurulmuştur, fakat bu sistem 
diğer sisteme göre daha iyi örgütlenmiştir. Başta bölgeler, bloklar ve arazi meydana 
geldi, daha sonra yerel öz yönetimlerinin daha iyi bir içeriğe sahip olması, özellikle bu 
toplumda demokratik raporlara ve vatandaşların öz yönetimlerinin olmasına dair bir 
başlangıç adımdır. Diyebilirim ki bu mahalleler’de, bir bakımdan, gelişme şartlarıyla 
şehir planı vatandaşların öz yönetim yönünden ilk işaretiydi. 

 
 

 
RES 127 - ‘’Nazim Gafurri’’ ve ‘’Agim Ramadani’’ arasındaki bulunan ‘’Vızık 

mahallesi’’, ‘’Cemal Priştina yolunda. 
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RES 128 - ‘’Varoş Mahallesi’’ (eskiden Proleterit bugünki ‘’Mula Haci Zeka’’) 

 
 

 
 

RES 129 - ‘’Pirinaz’’ mahallesi 
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113-119 
Şehrin diğer meslek ve zanaatlari 
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Geçmiş için yakın zamanda yapılan araştırmalara göre el işçiliğinin (ustalığın) 
şehrimizde ekonomi açısından büyük bir önemi olduğunu ortaya çıkmıştır. 
Bazı verilere göre, 2. Dünya Savaşı eşiğinde, şehirde 365 kadar ustacı dükkanı 
bulunuyordu. Bu dükkanların çoğu kerpiç, odun ve fayanslardan yapılmış, oryantal 
stile göre yapılmış ve panjurlarla güzelleştirilmiştir. ‘’Baraka’’ adıyla bilinen, sigara, 
tütün gibi şeylerin yanısıra kalem, defter, zarf, posta pulları gibi küçük malzemeler de 
orada satılmıştır. Farklı zanaatlar ise hem kendi gelişimi hemde ticaretin gelişmesine 
olanak sağlamıştşr. Sahipleri yani esnaflar, çalışmaları için gerekli koşulları düzgünce 
sağlıyor ve farklı uluslardan vatandaşlaer etrafında güzel ilişkiler kuruluyordu. 
Çalışmaları ve ustalıkları ile yeterince kazanıyor ve böylece kendi yaşamları için daha 
koşullar ve standartlar yaratıyordular. 
 

Ustalık ile ilgilenen vatandaşların sayısı, Türkler gelince daha da çok arttı, 
çünkü özellikle çalışmanın farklı metodları bunu etkiledi. Ticaretin ve ustalığın 
gelişmesinin en büyük payı Dubrovnil’liler         (14 y. Y) olmuştur. Şehrin geçmişte 
geçirdiği trajik olaylar (bütük yangınlar, farklı salgınlar) zanaatçılığın gelişmesindeki 
gecikmeden dolayı kaynaklanmıştır. 
Bu itiraflar bölümünde sizlere daha önceden var olan birçok zanaati anlatacağım. 
Çoğu bugün yokolmuştur veya zanaat olarak değil de sanat olarak tanılırlar. 
O zamandaki zanaatlardan biri olan ‘’Kuyumculuk’’ altın alım-satım, gümüş ve diüğer 
önemlitaşların yapımında takı yapımıyla uğraşıyordu. ‘’Kazancılık’’ Tümüyle bakır ve 
mermi yapımıyla ilgileniyor sonuçta farklı mutfakk eşyaları ve Pazar için farklı objeler 
oluşturuluyordu. 
 

‘’Tencereciler’’ genellikle ısıtma ve pişirme için sobalar bacalar ızgaralar 
levhadan tencere gibi farklı şeyler yapmışlardır. ’’Çömlekçiler’’ farklı figürlerin 
yapımında çok başarılıydılar kilden yapılan mutfak özel tavalar ve çömlekler yapılıyo 
sonra pişiriliyordu. 1923 yılında şehirde 30 kadar çömlekar, ayrıca 19 y.y ‘ da şehirde 
30 kadar mutfakçı dükkanı bulunuyordu. Onların ayrıca pişik kilden ve topraktan olan 
boru ve kiremit yapımında usta oldukları unutulmamasıdır. ‘’Hasıralık’’ hasirdan 
(örme saman ya da örme dallar), zemini döşemek, anak daha kalın hasırdan yapılan 
ise evlerin yapımında iki kat arasında koyuluyordu. Bunun dışında hasırla farklı 
sepetler de bulunuyordu. 

 
‘’Takunyou’’ takunya üretildi, tahtadan yapılan, kadınların bahçelerinde 

giyidikleri veya temzlikte giyidikleri terlektir. 
 
Bu zanaatçılar tahtadan küçük sofralar, fıçılar da üretiyorlardı. İnanıyorum ki 

günümüzde bile birkaç ailede veya şehrim öüzesinde ‘’seder takunyalar’’ bulunabilir. 
‘’Nalcı’’ (at nalı ustası) zanaatçıların özel bir grubu olarak bilinir. Onlar atlar, eşekler 
v.b için nallar üretirdiler. Bu tür hizmetten başta, hayvanlar tarafından çekilen 
arabaları olduğu için köylüler, ya da taşıma görevini sürdüren ‘’faytoncular’’ 
yararlanıyordu. 
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‘’Çulhacı’’ beyaz karakteristil şapka (plis), kırmısı veya siyah (fesler) ve pantolonlar 
dokurdu. 
 

‘’Demirciler’’ şehirde yeterince istemilen zanaatçılardı. Dükkanları şehrin 
merkezinde, Belediye Meclisi’nin önünde Trepçe sokağında bulunur. Onlar 
eskidemiri eriterek yeni şekiller verirdiler. Bu sayede çeşitli tarımsal, baltalar gibi 
demirden araçlar üretiliyordu. 
Bu zanaatile ilk olarak Roman’lar ilgilenmiştir.’’Marangozluk’’ o zamanlarda gerçek 
bir sanattı. 
 

Marangozlar, orjinalbir şekilde, ev mobşlyaları, dükkanlar için raflar, evlenen 
kızların çeyizleri için sandıklar, kapılan penceriler, avlu kapıları, beşikler v.b 
yapıyordular. 
‘’Yorgancılar’’ işlenmiş pamukları toplayıp saten kumaşlar ile süslenmiş yorganlar 
üretiyordular. Ayrıca mider ve yastık, yorgan, düşek v.b amaçlı kılıflarda yapıyordular. 
En önemli uzmanlığı ise sünnet giyisileri yapmaktı. 
O zamanda kadınlar, zamanların büyük bir bölümünü evde ev işleriyle ilgilenirken, 
boş zamanlarını ise el işleri ile uğraşarak geçirmişlerdir. Yün işlemesinde çok 
becerikliydiler, şal, şapka, kazak, battaniye, döşemeler ile çalıştşlar. O zamanki 
kadınlar el işi beceri ile bilimiyordu. Bugünden farklı olarak, o zamanlarda ipek gibi 
kumaşlarla perde, çarşar, masa örtüleri mendil v.b üretiyor, kocaları veya çocukları 
bunları pazarda veya dükkanda satıyordular. 
 

O zamanlarda var olan kilim dokumacılık okulu, kızların ve kadınların kilim 
dokumacılığını oğrenmesini sağlıyordu. 
 
 

 
RES 130 - El işi çalışanları. 
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RES 131 - 132 Kazanalık 

 
 
 

 
RES 133 - Değerli taşlar ile süslenmiş, gümüşişlemesi. 

 
 
 

Bu okulu tamamladıktan sonra, onlar evlerinde dokunma tezgahında dokuyor, 
renk olarak ise kına kına kullanıyordular. Bunlara ilave olarak, kızakçı, terzi, fırıncı, 
aşçılar, ayakkabıcılar, berberler v.b gibi daha başka becerikli zanaatçılar 
bulunuyordu. Zanaatların ve mesleklerin bir bölümü ya yok olmuştur ya da dönüşüm 
geçirmiştir. Ağaç ve bahçıvanlık oluşumunda, geçmişte doğal olarak üretiliyordu, 
ancak yerlerini seri üretime bırakmışlardır. 
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RES 134 - Çubukçu 

 

   
RES - 135 - 136 - Çömlek işleri. 

 

     
RES - 137 - 138- 139 -  Hasırcılar 
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RES140 - Takunyacı (Sedef takunyacı) 

 

     
RES 141 - 142 - 143 - Fes ve plis ustaları. 

 

 
RES 144 - Belediye Meclisi yolundaki demirci dükkanlar. 
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RES 145 - Yorgancıların dükkanları 

 
 

   
RES 146 - 147  - El işi ile uğraşan Priştine’li kadınlar 

 
 

   
RES 148 - 149 - Terzi v.b yeni zanaat ustaları 
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120-123  
 

Şehrin Pazarları 
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Şehrin Merkez pazarı bugün bulunan yerde bulunur. Başka bir deyişle ‘’İliaz 
Aguşi’’ ve ‘’Cemal Priştina’’ (eskiden Vllaznim Başkim sokağı) ile sınırlanan bölümdür. 
Bu Pazar bahçıvanlarının ürünlerini sattığı standlarla çevrilmiştir. Pazarın kapalı 
bölümü tam olarak yukarıda belirttiğimiz sokakların kavşağında bulunur ve genelde 
un, buğday, arpa, fasülye, satılır. Orada kantarcı Sadik Ağa Bakiya, birkaç metre 
uzağında ise şüt ürünlerin, yumurtaların, balın, konservelerin v.b satıldığı 
koruyucuyla kaplı standlar da bulunuyordu. 
Odun Pazarı, ‘’Priştevke’’ dersinin kıyısında, sırasıyla ‘’Pzderke’’ mahallesinde. demşr 
deöir yolunu yakın Poduyev ve Llukar yolunda bulunur. Az çok günümüzde de 
bulunmaktadır. 

Hayvan pazarı ünceden eski futbol stadyumunda, sonraları ise Unmik 
merkezi olan Subay evinde bulunuyordu. Çitle sarılan bu alanda kuzular, inekler, 
buzağılar, keçiler, farklı kuşlar satılıyordu. Alanın güneybatısında ‘’Priştevka’’ ve 
‘’Veluşa’’ derelerinin kıyılarında ve eski ‘’19 Nentori’’ (19 Kasım) yolunda, hayvan 
kesim alanı bulunmaktadır. Bu arada kalıntılar anılan dereye atılıyordu. Bu alan 
bilinen mezbah hariç herşeye benziyordu. 
Tarımcılıkla uğraşan bahçıvanlar genellikle bireysel çalışırlardı. Onların meyve ve 
sebze ektikleri arsaları dere kıyısında bulunuyordu. Biberler, domatesler, fasulyeler, 
salatalıklar ve karpuzlar onların ürettikleri ürünlerdi. Daha önceden belirtildiği gibi 
şehirlerden akan dereler bahçıvanların tarafından arsalarını sulamak için 
kullanırlardı. Bu ise onlara verimlerinin olmasını sağlıyordu, Pazar günleri ürünlerini 
satıyorlardı. O zamanlarda bu bahçe verimlerindensadece şehrin vatandaşları değil,  
yakınında bulunan kasabalar da ihtiyaçlarını karşılıyordu. 

Üzüm bağları şehrin kuzeydoğusunda, Varoş Mahallesi olarak bilinen ‘’ Klise 
Mahallesi’’ bölümünden ve ‘’Ploleleri’’ile ‘’Mula Hacı Zeka’’ sokağından başlayarak, 
‘’Perroi i Popit’’ denilen yokuş yukarı tepe yönünde giderken, yolun faltlı bölümüne 
bağlanır, ‘’Taşlice’’ caddesine çıkan Gırmi dinlenme yerleri yönünün sol yanında o 
zamanlar  ‘’Normale Okulu’’ ve Sofali yolunda kadar. 

Güzel ve düzenli bağlarla doluydu. Bu bağların en geniş bölümünde üzüm 
dışında şeftali, kiraz, vişne v.b meyveler de yetiştiriliyordu. 
Bu alan kulubelerin yaz aylarında havadar olarak kullanıldığı için bir çeşit tatil yeriydi. 
Böylece yerliler gecenin geç saatlerine kadar orda yemek yiyor, içiyor ve müzik 
dinliyorlardı. Malesef 1960 yılından sonra yavaş yavaş şehrin bu bölümünün 
özellikleri kaybolmaya başlamış, yerini apartmanlar olarak günümüzde ne bağlardan 
ne de vatandaşların eski dinlenme yerlerinden eser kalmadı. 

 
 
 
 
RES - Şehrin Pazar merkezinin girişi. 
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RES 150 - Günümüzde de bulunan yerel Pazar. 

 

 
RES 151 - Yerel pazarın kapalı bölümü 

 

 
RES 152 - Farklı ürün ve süt ürünlerinin satıldığı yerel pazarın girişi. 
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Res 153 - Hayvan Pazarı Unmik’in önünde, bugünkü KEK’in yapısında, ‘’Nena 
Tereza’’ şehir merkezinin futbol stadyumunda kadardır. 

 
 
 
 

   
 

RES 154 - 155 - Şehrin bazı bağları (Gırmi Parkı) yolunun solundaki Taşica tepesi 
ve şehir batısında bulunan Arberia tepesi). 
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124-125 
Sonuç 
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Priştine için genel bakışı sonra erdirerek bazı ayrıntıları da tekrar 
açıklayacağım. Haikikat uğruna amacım şehrin tanıtımı ve berlirli bir zaman diliminde 
şehrin görüntüsünü, 2. Dünya Savaşı döneminden önce, 1960 - 65 yılları arasında 
metin ve fotoğrafarla yansıtmaya çalışmaktı. Klıtsal durumum ün üstesinden gelmek 
için bir zaman dilimi içerisinde yapılan çabalrın farkedileceği şehrin pozitif 
dönüşümünü amaçlanıyordu. 

Bu dönem boyunca ulaşılan başarılar hakkında yeterince yazılmıştır. Onaların 
başka, andığımız monofrafiler, Belediye Meclisi tarafından yayınlananlar, turistik 
broşürlerden sıkça bahsedildiği görüldüğü için, bu başarıların bazılarına, ek veriler 
katarak ve diğer taraftan tek taraflı yorumlar doğrulanarak ulaşılmıştır. 
Savaştan sonraki dönemde haklı olarak, genel eğitime, sağlık eğitimine ve kültürel 
kalkınmaya v.b önem verilmiştir. Bu dönemden birkaç anı hatırlamalar yeterlidir. 
Bunlardan başka, 1957-58 yılında ilk Pedagojik Yüksek Okulu ve diğer bundansonraki 
Universte ve Fakultelerin açılmasıya da 1948 - 49 dönemlerinde ilk arnavutça tiyatro 
gösterimi sergilenmesi veya 100KV kapasiteli ilk Radyo İstasyonunda çalışmalara 
başlanılması büyük bir sevinçti. 

Bilgi aktivitelerini alanında da başarıya ulaşılmıştır. Arnavutça, Sırp-Hırvat, 
daha sonraları 1951 yılında dergi ve gazeteler yayınlanmaya başlamıştır. Merak 
edenler için, Priştine Radyosundaki Türk Halk orkestrasnın oluşturulmasından 
bahsedilmeli. Çünkü bu orkestra Balkanların en profesyonel orkestrasıydı. Bu pozitif 
süreçler sağlık ve sosyal korunma alanında da kandini gösterir. 
1958 - 59 yıllarından 60’lı yıllarına kadarki dönemde, madenlerdeki potansiyel 
bilindiği için, rezerve edilen yüksek sayıda kömür  (10.S ton üzeriinde), gümüş 
madenleri, kurşun, çinko ve daha başka alanlarda doğal kaynakların heba edilmesi 
başlar. Herşeyden önce, kömür, gümüş ve kurşunun Kişnica Flotasyonunda 
kullanılması ve 125 magavat kapasiteli bir Termosantralin inşa edilmesiyle 
başlamıştır. İnşa edildi, ondan sonra Mezbahları Süt Fabrikasını ve diğer besin 
endüstrilerini inşa etmiş. Bunların hepsinin, şehrin hızlı gelişiminin temposunu 
etkilediğini umursamadılar. 

Yorulmak bilmeyen işleriyle, şehrin gelişmesi için orada yaşayan 
vatandaşlarımızın uzunca bir dönem nasıl bu başarıya ulaştıklarına bağlı olarak, 
gençler ve gelecek nesillerin, bu önemli süreçleri hatırlayacak, doğu bir görüntüleri 
olacak. Hedeflenmiştir ki Priştine için savaştan sonra ve daha sonraları kalıtsal durum 
tranformasyonu için olan çabaları hakkında ne kadar dürüstçe yazılırsa, bir modern 
ve çağdaş şehrin özelliklerini alır. Bu ve şehirden uzak olmayan geçmiş hakkında 
bilgilerin unutulması nedeniyledir, ayrıca bazı fiziksel değerlerde kaybolmuştur. Şehir 
hakkında çok belge ve fotoğraf tamamen ortadan kaybuldu ya da kıskançlıktan kendi 
mülkelerinde korudular, bireylerde bulunur. Oysa belgelerin bir kısmı arşiv müze ve 
diğer yerlerde bulunur. 
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126-130 
 
 

EK: 

Şehirdeki camilerin, çeşmelerin ve 
caddelerin isimsel lstesi 
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a) Priştine'deki Camilerin Adlandırılması 

1. Büyük Cami-"Fatih Sutlan Mehmet 
Han Camisi","Fatih Camisi". 
2. Sultan Murat Camisi-"Paşa Camisi". 
3. "Yaşar Paşa Camisi"-"Pirinaz 
Camisi". 
4. Pirinaz Camisi-"Pirinaz Camisi". 
5. Yaşar Çeribaş Camisi-"Buzağı 
Camisi". 
6. Alahudin Camisi-"Alahudin Camisi". 
7. Llokaq Camisi-"Yusuf Efendi 
Camisi". 
8. Hasan Bey Camisi-"4 Lüle Camisi". 
9. Hafuz Jaminu Camisi-Hatuniye 
Camisi. 
10. Pozderk Camisi-"Yusuf Çelebi 
Camisi". 
11. Muhaxher sokağın Camisi-
"Muhaxher Camisi". 
12. Hasan Ağa Camisi-"Suudi Efendi 
Camisi" ve  
13. Mehmet Bey Camisi-"Kandil 
Camisi". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Şehirdeki çeşmelerin adlandırılması 

1. 4 Lüle Çeşmesi (taştan) 
2. Çelik Çeşmesi (taştan) 
3. Ak Çeşme-Beyaz Çeşme 
4. Tuzlu Çeşme 
5. Ferovis çalışanların Çeşmesi 
6. Tauk Bahçenin Çeşmesi 
7. Tophanenin Çeşmesi 
8. Beyler Çeşmesi 
9. Klise sokağındaki Çeşme (taştan) 
10. Bankoviq'in Çeşmesi 
11. Praska'nın Çeşmesi 
12. Kacallar Çeşmesi 
13. Varosh Mahallesinin Çeşmesi 
(taştan) 
14. Panair Çeşmesi 
15. Şefki Ağa'nın Çeşmesi (taştan)  
16. Musevilerin Çeşmesi 
17. Esnafların Çeşmesi 
18. Bitlis Çeşmesi (taştan) 
19. Llap mahallesinin Çeşmesi 
20. Bahçivancı Çeşmesi 
21. Tek boruyla Çeşmesi (taştan)  
22. Çift boruyla (taştan) 
23. Büyük cami Çeşmesi 
24. Sudi Efendi Çeşmesi 
25. Hüniler Çeşmesi 
26. Kandili Çeşmesi 
27. Mesçit Çeşmesi 
28. Tak-Tak Baba Çeşmesi (odundan) 
29. Sasis Çeşmesi 
30. Kara Bela Çeşmesi 
31. Sallana Çeşmesi  
32. 12 Kavuklar Çeşmesi (odundan) 
33. Divan Yoldaki-Sokollana Çeşmesi 
34. Tefik Puturin Çeşmesi 
35. Aslan Ağa'nın Çeşmesi.
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RES 156 - Hasan Emin Ağa mahallesi.( 1951 - 52 yıllarda resim) 

 
 

 
RES 157 - Çeribaş mahallesi 

 

 

RES 158 - Pirnaz mahallesi. 
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Şehrdeki caddelerin adlandırılması: 

1. ‘’Saat Kule Caddesi’’ - Bu cadde Saat Kule konumu çevresine uzanır ve Elena 
Cika okulunun doğrultusu olan yolun bir bölünden geçer. Ayrıca bir başa kısmı 
da ‘’Sami Fraşıri’’ lisesinin, Büyük Camiyi ve Hamamı kapsar. 

2. ‘’Kacallar Caddesi’’ - Bu cadde Romanların Caddelerinin bir kısmını ve Park 
çevresindeki çevre yolu bölümü eski ‘’Veluşa’’ deresinden devam eden ve 
‘’Elena Cika’’ 8 yıllık okulunda sona eren bölgeyi içerir. 

3. ‘’Pirinas Caddesi’’ - ‘’Pirinaz Camisi’’ etrafına uzanır ve ‘’Tauk Bahçe’’ yolundan 
geçer. O Huzur Evi ve Binaların Bloğuna kadar uzanır. Bu caddede Roman 
yerleşim yerleriyle sınırlanır. 

4. ‘’Varoş Caddesi’’ - Eski Proleter (Mula Zeka) denilen yolu içerir, Kolovica köyü ve 
Aşkali yerleşim yerlerine kadar devam eder.Ortodoks Klisesi Caddesinde 
sınırlanır. 

5. ‘’Divan Yolu Caddesi’’ - Eski UÇK’nın büyük bir kısmını kapsayarak küçük Demir 
Yolu istanyonuna kadar devam eder.Dalmatin Caddesi ve Demir Yolu’nun alt 
kısımlarıyla sınırlanır. 

6. ‘’Lap Camisi Caddesi’’ - Bu cadde Llukar ve Poduyeva yolunda, Lap Camisi 
çevresinde bulunur. Onun giriş bölümü Cesurlar Tepesi yerişim yeri 
doğrultusundadır, çıkışı ise kereste pazarı taraflarıdır (Posterke Caddesi). 

7. ‘’Pazar Caddesi’’ - Bu cadde bugün hala gerçekleşen şehrin büyük pazarının 
olduğu yeri içerir.İliaz Aguşi ve Cemal Priştina yolları doğrultusunda devam 
eder. 

8. ‘’Priştevka Deresinin Caddesi’’ - Derenin bir zamanki yataklarından başlar ve 
orta kısmıyla devam eder.O Vıçıtırın ve Tophane caddesinin bir bölümünü içerir. 

9. ‘’Veluşa’’ Caddesi - Caddenin adı zaten hangi bölümü içerdiğini 
belitiyor.Etraftaki diğer caddelerle sınırlanır.Bu dere artık yoktur. 

10. ‘’Tophane Caddesi’’ - Priştevka deresinin alt kısmında bulunur ve ‘’Meto 
Bayraktar’’ ilk okuluyla sınırlanır.Ayrıca ‘’Kaçamaklar Caddesi’’ denilen boşluğu 
yani bugün özel yerleşim yerlerinin inşa edildiği yeri ve ‘’Tortoş’’ değirmenini de 
içerir. 

11. Mezcit Caddesi - Bu caddenin isimlendirilmesi ilk meydana gelen tekkerden 
olmuştur bu yol müsliman mezarlarından başlayarak, Tophane caddesi ile 
sınırlanır. 

12. Panacürişta Caddesi - ‘’Agim Ramadani’’ yolundan Hukuk Fakultesine kadar 
uzanır, oysa aşağı kısımlarında İliria oteli ve Emekli Evleri bulunur. 

13. Posterke Caddesi - ‘’Lap Camisi’’caddesi, ‘’Priştevka’’ dersi ve şehir pazarı 
arasında bulunur. 

14. Lokaç Caddesi - Bir zamanki Lokaç Camisinini, İliria otelin Ulusal Tiyatro ve Eski 
Korza’nın çevrelerini genişleterek, şehrin merkezi kısmını içerir. 
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15. Muhacerlerin Caddesi - Mehmet Bey Camisinin etrafında bulunur.Teknik 
Fakultesinin önünde bulunur, oysa çıkışı ‘’Güneş Tepesi’’ diye adlandırılan 
yerleşim yerleridir. 

16. Roman Caddesi - Ana parkın önünde, şehrin doğu kısımlarında bulunur, bu 
bölüm uzmanlara göre yerleşmek için en sağlıklı yerdi. 

17. Alahudin Caddesi - Alahudin Camisi önünde bulunur ve eski ‘’Veluşa’’ dersinde 
sınırlanır.Onun etrafında Kacaların ve Pirinaz caddeleri bulunur. 

18. Dört Lüle Mahallesi - Bu caddenin adlandırılması eskiden orda bulunan 
çeşmeden gelmektedir.’’Velışa’’, ‘’Mustafa Kruya’’ ve Şehir Parkı doğrultusunda 
olan yollar arasındaki kavşakta bulunur. 

19. Dallmantin Caddesi - Eski Hastane Çevresi ‘’Dragodan’’ caddesinin alt 
kısımlarına uzanır. 

20. Çeklik Caddesi - ‘’Pirinaz’’, ‘’Morava’, ‘’Kacalar’’ caddelerinin ve Alahudin 
Camisinin çevrelerine uzanır.O, önceden bulunan çeşmeden adını almıştır. 

21. Aşkali Caddesi - Tepelerinin alt kısmında bulunur. O, ‘’Varoş’’ mehallesine doğru 
ve ‘’Kolovica’’ yerleşim yerindeki ‘’Mula Zeka’’ yoluna uzanır. 

22. Klise Caddesi - Şehrin Ortodoks Klisesinin çevresinde bulunur.Adlandırılması 
klisenin adından gelmiştir. Alt kısmı ‘’Avala’’ yoluyla sınırlanır. 

23. Eski Hastane Caddesi - ‘’Dragodan’’ (Arberi) Tepesini içerir, demiryolu ve 
Dalmatin yollarıyla sınırlanır.Öyleki yeni yerleşim yeri ve Demiryolu 
doğrultusunda devam eder. 

24. Çukpişti Caddesi - Priştevka dersi ve Tophane caddesiyle sınırlanarak bu derenin 
orta kısmına uzanır. 

 
RES 159 - Paşa Camisi ve Agim Ramadani  
yolunun arasındaki Vızık Mahallesi. 

 
RES 160 - Eski şehirin bir kısmı (yıl 1939) 
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131-138 
Şehrin önemli yapı ve anıtların sunumu 
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1. Osmanlı yönetimine de hizmet eden müze yapısı 1898 yılında inşa edildi 

(3-foto-1) 
 
 

 

 

 

2. Kosovarja da keşfedilen Fron girişi (3-foto-2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.2 Dünya savaşında yıkılan, müze girişinin sol 
tarafında bulunan eski saat kule (3-foto-3) 
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4. Kosova savaşı, adına yapılan anıt 1953 

yılında inşa edilmiştir.(yüksekliği 15m) (3-foto-
4) 

 

 

 

 

 

 

5. 19yy. İnşa Jashar Gjinolli tarafından inşa 
edilen saat kule.Yüksekliği 26 metreye kadar 

ulaşır. (3-foto-5) 

 

 

 

 

 

 
6. 1389 yılının haziran ayında yapılan 

Kosova Savaşı zamanında Sultan Murat 
Türbesi (3-foto-6) 
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7. 3-5 yüzyılın yeni çağında 

Ulpiana'nın şehir mezarliği (3-
foto-7)  

 

 

 

 

 

8. Sadeushëria -Şeriatin adaleti.1649 yılının el 
yazısı (3-foto-8) 

 

 

 

 
9. "Sultan Fatih Camisi","Paşa 

Camisi"ve "Çarşı Camisi" ve 
Saat kulesinin göründüğü şehir 

görütüsü 
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10. Üç ayaklı anıt.1961 yılında inşa edilmiştir  
(3-foto-10) 

 

 

 

 

 

 

11. Şehrin 18 km 
güneydoğusunda bulunan 

Graçanica Manastiri (3-foto-11) 

 

 

 

 
12. İşlerinin ilk açamasında 150 MW 

kapasiteye sahip olan Priştine 
Termosantrali. Üretime 19.11.1962 

yılında başlamıştır. (3-foto-12)  
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13, 14. Yıllık 52 ton ürün kapasitesine sahip olan ambaren 

 

15. Diğer dükkanların yerine yapılan yeni süpermarket (1-foto-14) 

 

 

 
16. Mahalleler yerine apartmanle 

sokaklar (3-foto-15) 
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17. 3. Dünya savaşından sonra inşa edilen ulusal Tiyatro.(3-foto-16) 

 

 
18. Sağlık ocağındaki hastane koğuşları (3-foto-18) 

 

 

 

 

 

19. 1955/60 yılında Kosova ovasında 
inşa edilen süt fabrikası 
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20. Priştine Radyo istasyonu (3-foto-20) 

 

 
21. Şehrin müzik topluluk korusu (3-foto-17) 
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139-146 
Genel kaynaklar 
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1. 1959/65 yıllarında yayınlanan Belediye Meclisi monografileri. 
2. Prizrenli araştırmaci Raif Vërmica'nın kitabı-şehrin camileri hakkında yayınlanan 
türkçe kitap. 
3. 2 Dünya savaşı döneminde şehir hakkında yapılan sergiler. 
4. Kosova istatistik Kurumunun istatiksel notları 
5. İl meclisi monografisi 
6. Şehrin jubiler kutlamaları için yayınlanan dergi ve bültenler. 
7. Yetişkinlerle ve önemli işlevlerle şehirle bağlantılı 
8. Kişisel anılar 
- Çizimli fotoğraf ve krokiler 
- Belediye Meclisinin kültür Müdüriyetinden 
- Priştine hakkında organize edilen sergilerden 
- Zija Jusuf,Ahmet Lleshi'nin v.b. kişisel fotoğrafları 
- Bazı doğaclama çizim ve krokiler ayrıca Priştine hakkında yazılan araştırmacı Raif 
Vermnica'nın kendi fotoğraflari. 

Doğaclama olan fotoğraf ve krokilerin adlandırılması 
1. Fotoğraflar. 
2. Şehrin 1914 yılındaki panoraması. 
3. 1920 yılında Priştine. 
4. Şehrin karakteristik bir bölümü (2Dünya arasından önce) "Agim Ramadani"sokağı 
5. Şehrin parkına çıkan "Afrim Loxha" sokağı. 
6. Eskiden varolan Priştevka deresine çıkan "Meto Bajraktari"sokağı 
7. Bölgesel pazar ve onarılmamış yollardan birinin peyzajı. 
8. Eski postanın bulunduğu "Bedri Peja" sokağı (1950-1951 yıllarındakıi fotoğraf). 
9. Tauk bahçesine çıkam sokak ve "Afrim Loxha" sokağı. 
10. Union yapısı ve Kosova Parlamentosu.Otel olarak inşa edilmesine rağmen bir 
çok işler yapan ilk yapı.İkinci dünya savaşında devlet yönetimi seçiminde 
kullanılmış,fakat idare yönetimi süresince Şala ailesinin sineması olarak da 
kullanıldı.Otel olarak işlerini bitirdiğinde "Skenderbeg"" olarak adlandırdı.Daha 
sonraları genellikle ""Slloga"şirketinin yönetiminle otel-restoran olarak 
kullanıldı.Önemli bir yapı olduğundan Kosova Anıtlarının Koruması Enstitüsü 
taradından korunmaktadır. 

11. 18 yüzyılında Emincik Evi içerisi görünüyor. 
12. Arberia tepesinde bulunan eski hastane.Günümüzde sağlık bakanlığı olarak 
biliniyor.Bu hastane osmanlı döneminde inşa edilmiştir. 
13. Nazim Gafurri sokağındaki Büyük Cami karşısında bulunan büyük ve küçük 
hamam günümüzde bakımsızlıktan tahriş olmuştur. 
14. 2. Dünya savaşından sonra kentin anacaddesindeki "Granap" ticari kuruluşun 
müdürlüğü. 
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15. Bu ana caddede, 3han bulunuyordu.Resimdeki bir hanın girişi 
gösterilmektedir.Bu hanlar genelde pazar gününde köylerden gelen vatandaşlar 
tarafından kullanılıyordu.Bazi hanlarda kahve, çay ve çeşitli içecekler yanısıra,bazı 
hanlarda yemekler sunuluyordu. 
16. Resimde "Nënë Tereza" caddesinde bulunan "Adriatik" otelin bir bölümünü 
yansimaktadır.(otel yeni kentel planlama oylanmasıyla yıkılmıştır. 
17. Şehrin güney-doğu bölümünde Graçanica Kilisesi. 
18. Subaylar evi olarak bilinen daha sonra Pionir (izci) Merkezine dönüşmüştür.Bu 
merkez "Agim Ramadani" ve Şehrin pazarı arasında bulunmaktadır. 
19. "Nazim Gafurri"ve "Mulla Zeka" caddeleri arasındaki Eski Lise. 
20. Bir zamanlar Kent Böksör külübünün mekânı "Sokollana". 
21. "Elena Cika" ilk okul karşısında kilim okulu. 
20. Şehrin en eski okullu "Elena Cika" ilkokullu. 
21. "Tauk Bahçe" yanında ve "Afrim Loxha" caddesinde "Cerc Fişta" ilkokullu. 
22. "UÇK caddesinin sonunda 160 Kw kapasiteye sahip olan elektrik santrali. 

23."Sami Fraşıri"Lisesi 2 Dünya savaşın birkaç yıl önce inşat edilmiştir.Resimde 
okullun bioloji kabini, Lisenin öğretmen be öğrencileri.(1941-1942 yılın nesili). 
24. Veternik yoluna doğru 1968-1969 yılarında inşat edilen hastane klinikleri. 
25. Eski zamanlara ait tipik evler.Şehirdeki evlerin tümü aynı uslübe sahipti ve 
bahçeleri çit ile çevreliydi. 
26. Okuma yazma bimemeye karşı ve sağlıksal eğitim için ilk kurslar.Müslüman 
kadınlar, Fereceli müslüman kadınlar (1939). 
27. "Kapalı Çarşı" olarak bilinen birçok gümüş ve tüccar dükkanları bulunan çarşının 
ana girişi.Çarşının bugünkü konumu, üçgen anıtın yanında, Parlamento binasında, 
Pro-Credit bankası ve eski posta'da bulunur. 
28. Batı tarafından Kapalı Çarşı kompleksin aşarki girişi ve plisler dükânı. 
29. 1951-1953 yıları arasında sanatcılar dükânı adlandırılan objede şarkıcı, tiyatro 
oyucuları ve Müzisyen 300 kişidem oluşan "Yeni Hayat"adıyla kültür ve artistik 
topluluğu bulunuyordu. 
30. Kapalı Çarşısının bir bölümü tamamiyle bırakilmiş, düzensiz, kirlenmiş ve ışıksız 
hali. 
31. Kapalı Çarşısının kompleksinin güney-doğu yönünde Müsevilere ait 
"SinagogHavra" bulunmaktaydı.Uzakta Llokaç Camisi, işaret oku ise Sinagoga giriş 
bölümü gösteriyor. 

32. Kapalıçarşı'dan zanatçılar dükanların aşağıki çıkış ve yuvarlak şekilde taş 
çeşmesi. 
33. İkinci Dünya Savaşı'nın daha doğrusu 17 Aralık 1941 yılında "Sami Fraşıri" 
lisesinde, ilk kez Arnavut dilinde eğitim başlamıştır. 
34. Kötü anılarıyla bilinen ve ahır şeklindeki askeri kışla objesi Filoloji fakültesinin 
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bahçesinde bulunmaktadır. Objenin dış görünümü. 
35. Filoloji fakültesi. 
36. Bir zamanlar eski Yugoslavya krallığına ait askeri kışlasına ana girişi, şimdi ise 
Üniversite Rektöruğü. 
37. Hukuk Fakultesi. 
38. 1945-1946 yıllarında Şehrin Merkezi ve Nena Tereza caddesi. 
39. 1965-1970 yılara ait Kentin panoraması. 
40. Kentsel alanın imar planı. 
41. 1953 yolunda kentin gelişmesi için onaylanan kentsel plana göre 50000 kişi 
yaşadığı ve 505 hektar yüzeyden oluşuyordu. 
42. Diğer caddelere farkla en çok kentleşmiş eski "Kosovska" sokağı. 
43. Nazim Gafurri sokağı'ndaki "Perparim""marketinin karşısında bulunmuş olan 
Sigara Fabrikası çalışanları. 
44. Şehrin 2 Dünya Savaşı sonrasındaki Futbol Stadyumu. 
45. Nena Tereza Ana caddesinde Ali Efendi İsmail Sıqan'nın evi (Aileye Türkiye'ye 
göç etmiştir). Altında bir tatlıcı dükkanı bulunuyordu. 
46. Jaşar Menduh Zahrit'nin evi (Sudi Efendi Camisi karşısında) birkaç katlı daire ve 
dükkan ile ev inşa edildi. 
47. Nazim Gafurri Sokağı'nda bulunan Paşa Camisinin karşısındaki Llaziqe ailesinin 
evi. 
48. Luan Haradinaj ve Fehmi Agani kavşağında sağlık ocağına karşı olan eski ev. 
49. Dodona tiyatrosu ve Afrim Loxha Caddesi arasında bulunan Hüniler'lerin evi. 
50. Agim Ramadani ve Şehir parkın caddelerin bağlayan "Panagjyrishte" 
Mahallesinde ad yapmış "Stoka" kuyumusunum ev. 
51. "UÇK" caddesindeki bir ev (Divane yolu) 
52. Nazim Gafurri Sokağı'nda bulunan Saat Kule ve Fatih Sultan Mehmet han Camisi 
yanındaki ev. Günümüzde Kosova sanat ve Bilim Akademi Merkezi olarak biliniyor. 
53. Mimarisi yerli kökenli olan evlerden biri. Günümüzde Kosova Kültürel Değerli 
anıt Koruma enstitüsü.. 
54. Şehrin el sanatı kompleks dükkanlarının bir kısmı. Eski Korzo sokağı (günümüzde 
kentsel planlamayla yıkılmıştır). 
55. Yuvanın yanındaki Blloku 1 bina kompleksinin zemin hazırlığı. Şehir merkezi 
(işler gönüllü olarak gelişti). 
56. Kentsel plana göre eski yapıların yıkımı. 
57. "Pamagyrishte" Sokağı'nın güneydoğu girişinde bulunan asker kışlasının bir 
kısmının yıkımında yer alan gönüllü genç ve vatandaş ekipi. 
58. "Kosovarja Teksti"-İplik Fabrikası. İlk yapılardan biri 2 Dünya savaşından sonra 
yıkıldı. 
59. "Arberia" sokağındaki fayans fabrikası. 
60. Şehrin endüstri alanında inşa edilen Amortisör Fabrikası. 
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61. Sllatine köyündeki Hava Alanı  
1964-1965 yıllarında inşa edilmiştir. 
62. Şehrin merkezinde halka açık ilk telefon kabini. 
63. Kentsel plana göre inşa edilen yeni binalar ve yerine yenileri bırakan eski 
binalar. 
64. Havuz be rekreasyonlu yapılarla yeni Subay Merkezi Konumu Grand otel 
Belediye Meclisi ve Gençlik ve Spor Sarayı arasındadır. Günümüzde UNMİK binası 
olarak biliniyor. 
65. "Shota" Sanatcı Topluğu Grubu (1948 yılı) 

66. Nazim Gafurri ve Agim Ramadani sokaklarının arasında bulunan eski şehir'in bir 
parçasının görüntüsü. 
67. Günümüzde bulunmayan, şehrin bir zamanki mezarları. 
68. Şehir hakkında yazılan ve 1964-1965 yılında yayınlanan monografilerin 
kapakları. 
69. Fatih Sultan Mehmet Han Camisi -Büyük Cami (15.y.y.) 
70. Yaşar Paşa Camisi -Paşa Camisi (16-17 yy. 1834 yılında). 
71. Çarşı Camisi -Beyazid Camisi-Taş Cami. 
72. Pirinaz Camisi. 
73. Yaşar Çeribaş Camisi-Buzağı Camisi. 
74. Emir Camisi-Alahudin camisi (yeni girişin görüntüsü). 
75. Llokaç Camisi-Jusuf Efendi Camisi (Bir zamanlar yarı minare ile hizmet sunduğu 
için tanınmış olup ketsel olanın onayından sonra yıkılmıştır). 
76. Hasan Bey Camisi-4 Lüle Camisi (günümüzde yıkılmış ve daha modern ve 
Şadırvanlı camii yapılmıştır .En eski camii olarak bilinir. 
77. Hatuniye Camisi-Hafiz Kamin Camisi. 
78. Jusuf Çelebi Camisi-Pozderk Camisi. 
79. Kadri Camisi-Muhaxher Mahalle Camisi. 
80. Hasan Ağa Camisi-Sudi Efendi Camisi. 
81. Ramadan Çavuş Camisi-Llap Camisi. 
82. Mehmet Bey Camisi-Kandil Camisi. 
83. Emin Duraku sokağında, Saat Kule ve "Nazim Gafurri "sokağının yanındaki 
Mehmet Hafiz Efendi Tekke'si. 
84. Ismail Dumoshi sokağında Pirinaz Camisi ile birleşen Tekke. 
85. Bu Tekke eskiden günümüzde bulunmayan  "Sokolana" boks binasıyla 
birleşiyordu. 
86. Arkeoloji Müzesi ve eskiden Vuk Karaxhiq olarak bilinen sokaktaki Tekke. 
87. Kapalı çarşı bağlayıcı sokağı'nda ve Agim Ramadani sokağı'ndaki eski posta 
arkasındaki Tekke (çarşıyla beraber yılıma uğramıştır). 
88. 19.yy. 'in ortalarında "Şın Nikola" Klisesinin bir kısmı(günümüzdeki "Nazim 
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Gafurri" sokağında) 
89. Çeşme'ye sahip eski Katolik Klisesi (Kentsel plana göre 1957 yılında yıkılmıştır) 
ve "Ulpiana" caddesindeki yeni Katolik Klisesi. 
90. "Nazim Gafurri" ve "Mulla Zeka" sokaklarının arasındaki kavşakta bulunan 
Adventist Klisesi. 
91. Graçanica Manastiri yakınında 1963 yılında inşa edilen ve 1966 yılının yaz 
aylarında su arıtma makinerisinde kalandan Badovci Gölü. 
92. Şehrim kuzeydoğusunda Podujev Belediyesi yanında bulunan Batllava gölü öyle 
ki göl kentin su tedarikini gerçekleştirmiş için inşa edildi. 
93. 4 Lüle çeşmesinden kalıntılar.Hasan Bey Camisi'nin önünde ve Yeni Cami 'nin 
yanında bulunur. 
94. Yeni Cami bahçesindeki yeni şadırvan. 
95. Fatih Sultan Mehmet Camisi bahçesindeki 14 borulu açık ve kapalı Şadırvan ve 
Çarşı Camisi ile Müze arasında bulunan şadırvan. 
96. Priştevke deresinde İlir Konuşevci ve "Vuştıri" sokaklarının kavşağında, Çark 
Mahkemesi yanında bulunan tahta köprü. 
97. Hayvanlar Priştevke deresinin sularında yıkanırken. 
98. Yağan yoğun yağmurlardan sonra derelerin taşmasıyla vatandaşlar telaş 
içindeydi: Resimde Vellusha ve Prishtevka derelerinin taşmasından sonraki hali 
görülmektedir. 
99. "Agim Ramadani" ve "Nazim Gafurri " sokakları arasında, Cemajl Priştina sokağı 
yönündeki Vızdık'larin caddesi. 
100. "Mulla Haxhi Zeka" sokağındaki Varosh Mahallesi 
101. Pirinaz Mahallesi, Pirinaz camisi etrafındaki yerleşim yerlerinde ve Şehir Parkı 
doğrultusundaki yolda bulunur. 
102. Filigranlar-El sanatlar çalışanları. 
103. Tenekeciler-kazancılar. 
104. Pirinaz caddesi -Pirinaz Camisi etrafındaki yerleşim yerlerini ve Şehir Parkı 
doğrultusundaki yolda bulunur. 
105. Şapkacı (Plis) ve nalcılar. 
106. Demirciler (demir ile çalışanlar). 
107. Kumaş, ipek, kürklerden el yapımları. 
108. Terziler ve matbaa'da çalışanlar. 
109. Şehir Merkezi pazar (günümüzde bulunan yerde).Kapali Pazar ve koruyucuya 
sahip standlar. (Yıkılmışlardır) 
110. Kek işletmesinin ve Subay Evi arasında uzanan Hayvan Pazarı-Futbol Stadyumu 
yolunda UNMIK işletmesinde. 
111. Priştevke dere yataklarının etrafında bulunan Odun Pazarı.-Günümüzde Llukar 
köyüne çıkan yoldaki Pozderk Mahallesi. 
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112. Gırmia parkı yolunda, Arbıria tepesindeki, Llukar köyünün düzlüğünde, tam 
olarak Taslice tepesinde bulunan bağ. 

 

2. Krokiler ve doğaclama çizimler 
1. Ramazan ayında fakirlere dağitan ekmeklerin notlarını tutmak için kullanılan 
ahşap odun. 
2. Köyluklerin odun satın almak için vergi ödedikleri bürdar -gümrükler. (Belediye 
idari hizmeti). 
3. Bankoviq Değirmenin yanında olan Priştevk deresinin üstündeki odun köprüsü. 
4. Sami Fraşıri lisesinin inşa edildiği alan. 
5. Kapali Çarşi'nın ana girişi. 
6. Alman-faşist lşgali zamaninda asker kışlasının bir kısmında bulunan adı çıkmış. 
7. Fatih Sultan Mehmet Camisi duvarının alt kısmında bulunan iki taştan küvetli 
Büyük Çesme Orada birçok dükkăn ve hizmet bulunuyordu. 
8. Şehir parkına "Tauk Bahçeye" ve çoçuk tiyatrosu "Dodona" bağlanan ana yoldaki 
kavşakta Çeklik Çeşmesi bulunuyordu. 
9. Eskiden Subay evi veya Piyanist Merkezinin iki acısında bulunan çeşme. 
10.Şehir merkezinin en yoğun olduğu zanaakkar ve tüccar dükkanlarının yanında 
lnşa edilen betondan yapılmış küvete sahip çeşme. 
11. Meto Bajraktari sokağının başında bulunan taş küvetli "Bitli" Çeşmesi. 
12. Eski J.Bogdani sokağındaki yerleşim yerinde, Priştevk deresinin üstündeki Odun 
Köprüsü.  
13. Kacallar Mahallesi tarafından bulunan Elena Cika İlköğretim okululun 
sokağındaki "Vellusha" deresinin üstündeki tek taş köprüsü. 
14. Şehrin Merkezi Pazarına giriş (bir zamanlar). 
15. Meto Bajraktari sokağını, Pazarı ve Poduyeva'ya çıkan yolu birleştiren üç odun 
köprü. 

 

3. EK 
1. 1898 yılında inşa edilen ve o zamanlarda Osmanlı yönetiminin hizmetinde olan 
Müze yapıtının orjinal görüntüsü. 
2. Bugünkü "Kosovarja" fayans fabrikasında bulunmuş Hürnişe Statüsü. 
3. Müze girişinin sol tarafından bulunmuş olan eski Saat Kule. 
4.1953 yılında, 1389 yılında yaşanan Kosova Savaşı adına inşa edilmiş 
adın.Yüksekliği 15 metreye uzanır. 
5. Saat Kule 19.y.y'da inşa edilmiştir.Yüksekliği 26 metreye ulaşır.Değerli yapı olup, 
şehrin Anıtlarının Korunması Kurumu tarafından korunmakta ve denetlenmektedir. 
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6. Kosova Savaşında "Sultan Murat" Türbesi. 
7. Yeni Çağın 3 ve 5 y.y.'inde şehrin mezarlığı "Ulpiana". 
8. Şeriat Adaleti, 1649 yılındaki el yazısı. 
9. Eski şehrin tipik bir kısmı.Orada Sultan Fatih Camisi ve Saat Kule ile birlikte Paşa 
Camisi görünüyor. 
10. 2 Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen, Antifaşit savaşı adına yapılan anıt. 
11. Şehri güneydoğusunda Graçanica Manastiri. 
12. Çalışmaların ilk aşamasında inşa edilen ve 150 mw kapasiteye sahip olan şehrin 
Termosantrali Termosantralde üretim 1962 yılının 19 Kasım gününde başladı. 
13. Yıllık 52 ton kapasiteli Silos. 
14. Eski dükkănların yerine kendiservis. 
15. Daha sonraları yenileriyle değisen eski sokaklar. 
16. 1946 yılında Prizren'de oluşturulan Ulusa Tiyatro, bu yapı 2 Dünya Savaşı'ndan 
sonra inşa edildi. 
17. Şehrin Muzik Toplumu Korosu. 
18 .2 Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen hastane koğuşları. 
19. 1955/1960 yılında Kosova Ovası'nda inşa edilen yeni Süt Fabrikası. 
20. 1945 yılının Şubat ayında inşa edilen Priştine Radyosu. 
21. 1951 yılında fotoğraflanan "Hasan Emin Ağa" sokağı. 
22. Çeribaş Mahallesi, Mulla Zeka Sokağı (eski adıyla Varoş Mahalle). 
23. Pirinaz Sokağı (eski adlandırılmaya göre). 
24. "Agim Ramadani" sokağı ve Paşa Camisi arasındaki Vızdıklar sokağı. 
25. 1939 yılında fotoğraflanan şehrin bir açısı. 
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Benim adım Şerafedin Mürteza Sülejman, 20.8.1929 tarihinde doğdum, Haci 
Hasan ailesinden geliyorum. 2 Dünya Savaşı'ndan önce Sırp-Hırva dilinde olan 
ilkokulumu (4 yıllık) 1940 yılında bitirdim. 

1941 yılında,2 Dünya Savaşının bitiminden sonra arnavutça dilinde açılan 
"Sami Fraşıri"Lisesinde, "Gatimore"denilen karma sınıflara, daha sonraları 1.sınıfa 
başvurdum. 1946 yılına yarımenzunluğumu bitirinceye kadar eğitimime devam 
ettim.O zamanlar Kosovada öğretmen kadrosuna eksikliği ortaya çıktı. Bu boşluğu 
doldurmak için eğitim faktörlerini isteği ile, Lisenin belirli sayıda öğrencileri 
eğitimlerini kesmek ve Kosova köylerindeki öğretmenlerin görevlerini çalışmak 
zorunda kalmışlardı. 

Eğitim organlarının kararıyla 1946-47 yılında,pedagojik kursları bitirdikten 
sonra Krajishte ,yeni Ruvc köylerinde ve Lipyan Belediyesinde öğretmen olarak 
atandım.1947-53 yıllarında şehir gençlerinin yöneticisi görevine çalıştım.Bu arada 
askeri yükümlüğümü Petrovaradin ve Novi Sad'da bitirdim.1953/56 yıllarında 
Priştine Radyosunda ,gazeteci ve türk dilinde yayınlardan sorumlu başedidör olarak 
adlandırıldım.1956/57 yılında tekrar Kosova gençlik başkanı olarak seçildim.Bu 
dönemde ayrıca Priştine ve yöresinin başkanıydım. 

1963-67 yıllarında Belediye Başkanı görevlerini bitirdim.Daha sonraları 
Kosova'nın Yönetim Konsey'ine üyeydim.1973-76 yılında, Beograd'taki, Yugoslav 
Sağlık Hizmetlerin Korunması ve Sigorta Birliğinin genel sekreter yardımcısı olarak 
seçildim. 

4 yıl o funksiondaydım 28.6.1976 yılında Kosova Sağlık Hizmetleri Koruması 
ve Sigorta Birliğinin sekreteriydi. 

Bu arada 8 yıl görev yaptım. Kosova Meclisi başkan yardımcısı görevini emekli 
olduğum zamana kadar yani 31.12.1988 yılına kadar yaptım. 

Aralıksız olarak bitirdiğim yoğun işlere rağmen, profesyonel niteliklerimi 
geliştirmek için part-time öğrenci olarak veya belli bir dönemde üç pedagoji kursuna 
giderek bitirdim. Öğretmenlik diplomasını İpek'te 1949 yılında, Priştine Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi diplomasını da 21.12.1976 yılında aldım. 
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