
S
ırbistan bugün de Bal kan -
la rın en önemli ülkesidir.
“Balkanlarda Türk İzleri”

den diğinde ilk akla gelen ül ke ler -
den biri Sırbistan’dır. Bu ne denle
Sırbistan’ı görmeden Bal kanları gör -
 düm demek doğru ol maz. 

26 Eylül 1371’de I. Murat’ın ku -
 mandanlarından Lala Şahin Paşa ko -
mutasındaki Osmanlı ordusu ilk kez
Sırp ordularıyla karşı karşıya gel-
miş, Meriç kıyısında yapılan Sırp -
sı ndığı Savaşı’nı Osmanlılar ka zan   -
mış ve Sırp İmparatorluğu so na er -
miş tir. Daha sonra 1389 I. Ko sova
Sa vaşı’nda I. Murat komutasındaki
Os manlı Ordusu ile Lazar komuta-
sındaki Sırp Ordusu karşı kar şıya
gel mişler her iki orduda ağır kayıp-
lar vermiş ve maalesef,  her iki hü -
küm dar da burada can ver miştir. Bu -
 gün Murat Hüda ven digar’ın kabri
I. Kosova Meydan Muharebesi’nin
ya pıldığı yerdedir. Türkiye Diyanet
İş leri Başkanlığı çok güzel bir kül-
liye yapmış ve türbedar görevlen-
direrek takdir edilecek bir davranış
sergilemiştir. 

I. Murat’ın oğlu Yıldırım Ba ye -
zid savaştan sonra Sırp kralı La -
zar’ın oğlu Stefan Lazareviç’le ya -
kın ilişkiler kurmuş ve Lazar’ın kı -

zı Olivera Despina Hatun ile, akra-
balık ilişkilerinin pe kiş mesi amacıy-
la, II. Murat da La zar’ın torunu Ma -
ra Bakanoviç ile ev lenmiştir. 1456
yı lında Fatih Sul tan Mehmet Belg -
rad’ı kuşatmış an cak alamamıştır.
Ni hayet Kanuni Sultan Süleyman
Fatih’in yapamadığını 8 Ağustos
1521’de yapmış ve Belgrad’ı Türk
topraklarına katmıştır. Böylece Sır -
bis tan’ın tümü Osmanlı Türk leri’nin
eline geçmiştir. Ancak 1878 Berlin
Antlaşması ile Sırbistan tamamen
ba ğımsız olmuş ve elimizden çık-
mıştır.

Tarihi belgelere göre Sır bis tan
ve Karadağ’da kayıtlı 1098 Türk
Va kıf eseri bulunmaktadır. 2005 yı -
lın da TTK adına yapılan bir çalış-
mada Sırbistan’da ayakta ka la bilen
eser sayısı 86 olarak verilmektedir.
An  cak bunların büyük çoğunluğu
San  cak ve Ka radağ’da dır. Daha son -
 ra buralar ayrıldığı için bugün Sır -
bis  tan’da Türk eserleri yok dene-
cek kadar azdır. Belgrad ve Niş’te
gös  termelik birkaç eser bırakılmış-
tır. Osman lı ’nın 1913’te Balkanlar -
dan çekilmesinden sonra Türk eser -
le rinin büyük çoğunluğu yönetim-
ler ta rafından kasıtlı olarak yok edil -
 miştir. Türk mimari eser katliamı-

nın en yoğun olarak yapıldığı ül ke -
 ler den biri de maalesef Sır bis tan’dır.
Bununla birlikte Balkan ül ke  le rin -
den Macaristan, Bulga ris tan, Ka ra -
dağ ve Hırvatistan gibi ül ke ler  de de
Türk eserleri oldukça faz la tahrip
edilmiştir. Bu konu da si ci  l i te miz
ül keler Bosna-Her sek, Ko so va ve
Make don ya’dır. Bu üç ül ke de ki Türk
eserlerinin büyük ço ğun   lu ğu ya şa -
maktadır. 

539 yıl Türk toprağı olan Sır bis -
tan’da acaba bugün ne kadar Türk
ese ri vardır. İşte bunları görmek ve
siz okuyucularım ile paylaşmak için
ro tamızı Sırbistan’a çevirdik. Yak -
la  şık 40 kişilik bir ekip ile başkent
Bel  grad’a uçtuk. Belgrad ha va li -
ma   nında işlemlerimizi tamamladık -
tan sonra otobüsle Voyvodina Özerk
böl gesine geçtik. Bu bölgenin baş-
kenti Novisad’tır (Peter va ra   din).
Voy    vodina bölgesinde uç suz bucak -
 sız düzlükler içinde ve mı   sır tarla-
ları arasında yolumuza de vam edi-
yoruz. Çok güzel kasa ba lardan ge -
çe rek Silan kamen’e doğ ru yol alı-
yoruz. Voy vodina Özerk Bölgesi es -
 ki bir nehir yatağıdır ve Sırbis tan’ın
ta hıl ambarıdır. Voyvodina’da 25,
tüm Sırbistan’da ise 30 etnik gurup
var dır ve nüfus 9 milyondur. Bu -
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Yugoslavya’nın parçalanması
sonucu oluşan devletlerden
biri olan Sırbistan’ın sahip
olduğu topraklar yaklaşık
539 yıl Osmanlı
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yani Türk toprağı idi.
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ise İnce donanmamızın
Balkanlardaki en önemli
merkezi konumundaydı. 



nun 2 milyonu başkent Belgrad’ta
yaşamaktadır. 

Sırbistan halkı dışa açıktır ve ko   -
lay arkadaş olur. İşsizlik oranı % 15-
20 arasında ve ortalama maaş 400
Euro civarındadır. İnsanların çoğu
borç ve kredi ile yaşamaktadır. He -
men herkesin başını sokacağı 50-
60 m2 bir evi vardır. Bir Sırp ailesi
or talama 4 kişidir. 

Sırbistan eski Yugoslavya’nın bir
parçasıdır. Yani Slav ülkesidir. Slav
Coğrafyası kuzey ve güney di  ye
iki ye ayrılır. Kuzeyde Rus ve diğer
5 Slav Cumhuriyeti bulunur. Gü -
neyde ise Sırbistan, Karadağ, Slo -
 ven ya, Hırvatistan, Bosna-Her sek
ve Makedonya (Saf Slav değildir)
toplam 6 devlet bulunur. Böy lece
böl gede toplam 12 Slav gurubu ol -
maktadır. Yugoslav ol mayan Bulgar -
 lar ise (Balkan Slavları) Türk kö -
ken lidirler. Ancak kullandıkları dil
Bul garca Slav kökenli bir dildir.
Bun lar batıya doğru Katolik, doğu-
ya doğru ise Orto doks’turlar. Ro -
man ve Mol dov lar ise Slav değil
La tin kökenlidirler. Ancak kültür
dai resinde Ortodoks olmaları nede-
niyle Slav ailesi içinde yer alırlar.
Hırvat ve Slovenler Katolik’tirler.
Sırplar ve Kara dağ lar katı Orto -
doks’tur, Ma kedonlar Ortodoks ve
Boşnaklar Müs lü man’dır. Güney
Slav ülkesi böyle bir mozaik içer-
mektedir. Sır bis tan’ın Voyvodina ve
Kosova olmak üzere iki özerk bölge-
si vardır. Bugün Kosova bağımsız bir
devlettir.

Silankamen’de 
Tuna’ya Kavuşmak 
Voyvodina bölgesindeki seyaha -

timize yeşillikler arasına serpiştiril-
miş küçük köylerden geçerek de -
vam ediyoruz. Nihayet Tuna neh   ri -
ne ulaşıyoruz. Bilindiği gibi Bal -
kan Türklerinin nehir denince akıl-
larına ilk gelen Tuna’dır. Çün kü he -
men her şeyleri Tuna ile şe kil len -
miştir. Şarkıları, türküleri, ha lay la -
rı, masalları, savaşları ve ak  la ge -
len her şeylerinde Tuna neh ri var-
dır. İşte Türk tarihinde önemli yeri
olan Tuna nehrinin kenarında sey-

retmekteyiz.  İlk du rak yerimiz Tu -
na kolu üzerinde olan Si lankamen
ka sabası oluyor. Maca ris tan’dan ge -
len Tisa nehri Silan ka men’de Tuna
ne hrine katılır. 

Silankamen Türk tarihi açısın-
dan önemli bir kasabadır. 1691 Os -
man lı ile Kutsal İttifak arasındaki
Slankamen Savaşı bu kasabada ol -
muş ve maalesef ordumuzun başın-
daki komutan Köprülüzade Fazıl
Mus tafa Paşa şehit düşmüştür. As -
lın da Silankamen Savaşı bu kasa-
bada değil, Silankamen ovasında
ol   muştur. Bu ova çok geniştir ve
bu rada 300 yıl kadar süren savaşlar
ol muştur. Köprülüzade Fazıl Ah -
met ve Mustafa Paşalar ile onların
eniştesi Merzifonlu Kara Mus tafa
Paşa da bu bölgedendir. 

Bu savaşta her iki tarafın ordu-
ları sayı olarak 30.000 civarında
ve bir birine eşitmiş. Savaşın ba -
şın da Köp rülüzade Fazıl Mustafa
Pa şa 900 kişilik gönüllü bir birlik
ile neh rin karşısına geçer ve düş-
manın or ta hattını çökerterek 6-7
bin kişiyi öldürür. Bu arada 900
ki  şinin ço ğu da hayatını kaybeder
ve şehit olur lar. Köprülüzade bu
sa vaştan he men sonuç almak iste-
mektedir. Çünkü bölge yağışlıdır
ve uzun sü re li bir savaş başarısız-
lıkla sonuçlanabilir. Savaş biraz
uzar ve sonuna doğru kutsal ittifak

ta rafı ateşli si lah kullanmaya baş-
lar. Osmanlı’da ateşli silahın ol -
ma yışı negatif etki ya par ve Silan -
ka  men savaşı kaybedilir. Hı ris ti -
yan dünyasının beyninde Mohaç
ve Belgrad hep yenilgi ola rak algı-
landığı için bu zafer on lar için can
su yu gibi gelir ve Si lan ka men’e
bir zafer anıtı dikilir. 

Tuna’nın yarısı su, yarısı da ba -
 lık tır derler. Balığı çok güzeldir.
Tu   na doğduğu Almanya’dan deni-
ze dö küldüğü Romanya’ya kadar
pek çok ülkeye hayat veren bir ne -
hir dir. Tu na havzası önemli bir ta -
rım havzasıdır. Osmanlı Devleti,
zi rai mahsülünün bir kısmını da
Tu na yolu ile Yugoslavya, Roman -
ya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi
Tu na boyu ülkelerinden sağlıyor-
du. Tuna kenarına kurulmuş bir-
çok kale vardır. Tuna üze rindeki
ka lelerin en güzellerinden biri Pe -
ter  va radin Kalesi’dir. “Var” Ma -
car ca’da ka le demektir. Slav ca’da
ise grad kale de mektir (Belg  rad,
Le ningrad gibi).

Voyvodina özerk bölgesinde bir
sü re yol aldıktan sonra Silankamen
ka sabasına yöneldik. Dar bir or -
man yolundan inerek çok güzel bir
ka  saba olan Silankamen’e ulaştık.
Tu na kenarına kurulmuş eski mi -
ma  ri yapısı ile insanı dinlendiren
bir kasabadır burası. Tuna kenarın-
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da oturduk ve bir şeyler içerek yol
yor gunluğunu biraz hafiflettik. Yol
bo yunca Doç. Dr. Haluk Dursun
ho camızın anlattıklarından daha gü   -
zel bir yer ile karşılaştık. Tuna ke -
n arında bir süre dolaştık ve Kasaba
et rafındaki tepeciklerde Silanka -
men kale kalıntılarını uzaktan çek-
tik. Bugün kasabada, Türk eseri
olan bir tek Hamam kalmış. Ha ma -
mı ve kitabesini dıştan çektik an -
cak içini görevli olmadığından gö -
re medik. 

Karlofça Kasabası’nda 
Osmanlı Tarihi’ni 
Gözden Geçirmek 
Silankamen kasabası Osmanlı

kay   naklarında Hisarcık olarak ta
geç    mektedir. 1683 Viyana bozgu -
nun  dan sonra Osmanlı görüşmeler
için kutsal ittifaka Silankamen’i
tek  lif eder. Bu teklif kabul edilmez
ve buraya yakın olan Karlofça seçi-
lir ve görüşmeler orada yapılır. Kar -
lofça kasabası da Tuna kenarında
çok güzel bir yerleşim birimidir.
1683-1698 arasında görüşmeler ya -
 pılır ancak, 16 sene anlaşma ya pı -

la madan geçer. 1699’da nihayet
Kar  lofça anlaşması yapılır. 

Bu anlaşmayı imzalamaya İs -
tan  bul’dan Rami Mehmet Paşa ge -
lir. Karlofça kasabasına hakim bir
te  peye büyük bir çadır kurulur.
Han gi ülkenin delegesi önce gire-
cek tartışması başlar. O güne kadar,
güç lü bir devlet olan Osmanlı Dev -
le ti’nin delegasyonu tartışmasız
ön  ce girermiş. Sonuçda her devle-
tin delegasyonun aynı anda ayrı ay -
rı kapılardan girmesine karar veri-
lir. 

Ve Anlaşma imzalanır. Anlaşma -
 nın imzalandığı bu çadırın yerine
ya pılan küçük ki li se ye giriyoruz ve
anlaşmanın ya pıl dığı masayı görü-
yoruz. Kilise ko nusu açılmışken, kü -
çük bir bilgilendirme ihtiyacı his-
settim. 

Bir kilisenin başında Sveti keli-
mesi varsa, Slav Ortodoks kilisesi,
Aya kelimesi varsa Yunan (Greek)
Or  todoks kilisesi, Surp kelimesi
var  sa Ermeni Ortodoks kilisesi ve
Bar Gabriel varsa Süryani Or to doks
ki li  sesi anlaşılmalıdır. Kili se ler şe -
hir merkezlerindeki Hıris ti yan iba-
dethaneleridir. Manastırlar ise şe -
hir ke narlarına ve insanlardan uzak
yerlere yani uç bölgelere ku rulur -
lar. 

Türkiye’de Manas tır ların mer-
kezi İstanbul Adalardır. Bal kan lar -
da ise Manastırlar daha çok dağlık
bölgelerdedir. 

SIRBİSTAN’DA TÜRK İZLERİ 

34     TARİH EKİM 2011

Silankamen Türk Hamamı

Karlofça Antlaşmasının yapıldığı çadır yerine yapılan şapel (şu anda müze) 

Karlofça Kasabası - Tuna kenarı 



Petervaradin 
Kalesi’nden Nazlı Nazlı 
Akan Tuna’yı Seyretmek

Karlofça kasabasındaki gezimi-
zi de geride bırakarak Novisad (Pe -
ter varadin) şehrine doğru yol alıyo-
ruz. Aynen Karadeniz bölgesinde
ol duğu gibi burada da yeşilin her
to nu ile karşılaşmak mümkün. Ni -
ha  yet şehre giriyoruz. Novisad Sır -
bis tan’ın ikinci büyük şehridir. Şe -
hir içinde araba ile bir tur attıktan
son ra kaleye doğru çıkıyoruz. Pe -
ter varadin kalesi Tuna üzerindeki
en güzel kalelerden birisidir. Tüm

ka lelerde olduğu gibi kale içi eski
bir askeri garnizon olup, otele çev-
rilmiş durumdadır. Kaleden nazlı
naz lı akan Tuna nehrinin seyrine
do   yum olmuyor. Bu güzellik ancak
yaşanarak anlaşılabilir. Kaledeki
açık hava lokantasına oturarak bir
şeyler içtik ve Tuna’yı seyre dal-
dık. Tabii ki, kale Novisad olunca
bu rada Osmanlı tarihini hatırlama-
mak bir Türk Milliyetçisine yakış-
maz. Sadrazam Damat Ali Paşa bu
kalede alnından vurularak şehit edil -
miştir. Kabri ve türbesi bugün Belg -
rad kalesinde bulunmaktadır. Allah
rahmet eylesin.   

Gece de kale içi otelinde konak-
ladık. Güzel  bir kahvaltı sonrasın-
da Novisad şehir merkezini dolaş-
tık. Eski şehir merkezinin mimari
özelliğinin aynen korunduğunu gör -
dük ve şaşırdık. Bizde olsa çok şey
yı kılmış ve yerini blok apartmanlar
al mış olurdu. Eski şehir meydanı-
nın etrafında pek çok kilise ve bu
ki liselerin yanlarında da yemek ye -
ni lebilecek yerler ve kah vehaneler
sı ralanmıştır. Bir yan dan bir şeyler
içer ken, diğer yandan şehrin güzel-
liklerini seyre daldık. Novisad şe -
hir merkezindeki bazı dük kanlarda
kaymak, ayran, piliç, burek, berber
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Novisad (Petervaradin) Kalesi ve Tuna Nehri 

Novisad Şehir Merkezi Novisad Kalesinden Tuna ve şehrin görünümü 

Karlofça Antlaşmasının yapıldığı masa 



ve fasilye gibi Türk çe kelimeler kul -
lanıldığını görüyoruz. 

Zenta Şehri’nde 
Üzüntülü Saatler
Novisad’tan sonra ki durağımız

Zen  ta. Buranın Türk tarihinde öne -
 mi büyüktür. 1697 Zenta Savaşı bu   -
 rada olmuş, ordumuz bozguna uğ -
 ra   tılmıştır ve Sadrazam Elmas Meh   -
met Paşa burada şehit edilmiştir.
Zen  ta bozgunu pek çok ne den le,
Bos na coğrafyasında uzun sü re sı -
kın tı yaşanmasına yol aç mış  tır. Bu
co ğrafya tarihimizde hep hüzünlü
olaylarla hatırlanmaktadır. Bu olay   -
 ların ilki 1683 Vi ya na bozgunudur
ve Balkan tarihinde dönüm nok ta -
sı dır. Bundan he men sonra 1686’da
145 yıl bizim olan Budin (Bu da peş -
te) elimizden çık mıştır. Bu din’in
düş   mesi tüm Os manlı coğ raf ya sın -
da çok büyük üzüntü ya  ratmıştır.
İs tanbul’da ‘‘Al dı Nem   çe bizim
naz lı Budin’i’’ di ye şarkılar beste-
lenmiştir. Budin’de son savunmayı
Arnavut Ab dur rah man Abdi Paşa
yapmış ve Başta Ar navut Abdur -
rah man Abdi Paşa ol mak üzere, bir
tek gazi olmaksızın, Osmanlı ordu-
sunun tümü bu ra da şehit düşmüş-
tür. Bunları iyi tahlil etmeliyiz. Türk
ta rihi at gözlükleri ile değil derin-
liklerine inilerek incelenmeli ve
ders  ler çıkarmalıdır. Budin’den son -

ra da Belgrad düşmüştür. Bu olay-
lar Macar milliyetçiliğini körükle-
miş ve Macarlar Avusturyalılara kar -
şı direnişe geçmişler ve Osmanlı
Ma carlardan ya na taraf olmuştur.
Voy vodina özerk bölgesi aslında bir
Macar coğrafyasıdır. Macar milli-
yetçilerinin öncülerinden 3 kişi Os -
man lı’ya sığınmıştır. Bundan dola-
yı 3 önemli Ma car milliyetçisi Tür -
ki ye’de iyi tanınır. Osmanlıda bun-
lara konaklar tahsis edilmiş ve ko -
run muşlardır. Bu konaklardan biri
Te  kir dağ Macar evi, İzmit Macar
evi ve Kütahya Macar evidir. Bu üç
şeh rimizdeki 3 Macar milliyetçisi-
nin evleri daha sonra Macar Mü ze -
le ri olmuşlardır. 

Zenta Savaşı’nda Osmanlı üçün -
cü kez bir Sadrazamı, Elmas Meh -
met Paşa’yı şehit vermiştir. Zen ta
ke narındaki Tuna’nın kolu TİSA
neh ri üzerine bir köprü yapılır ve
or dunun çoğu geçer. Sad razam El -
mas Mehmet Paşa ve ka lan 7 bin
ki şi ile savunmaya devam edilir.
Bu arada orduda bir bozulma baş-
lar. Elmas Mehmet Paşa her ne ka -
dar önlemeye çalışsa da başaramaz.
Sonunda Elmas Mehmet Paşa maa-
lesef bozulan kendi askerlerimiz
ta rafından şehit edilir. İnebolu’lu çok
yiğit bir insan olan Sad ra zam Elmas
Mehmet Paşa’nın şehadeti moralle-
ri daha da bozar ve Zenta savaşı
kay bedilir.
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Zenta Savaş Anıtı Zenta Müzesinde Osmanlı Türk askerlerini küçük düşürücü resimlerden biri 

Zenta Harbinin geçtiği bölge



Aslında Osmanlı’nın Bal kan la -
rın bu bölgesindeki bozgunları
1683 Viyana bozgunu ile başlamış
ve devam etmiştir. Bu nedenle
böl ge gezilirken hüzünlenmemek
ve gözyaşı dökmemek mümkün
de ğildir. Viyana’dan sonra 1686
Bu din (Bu dapeşte düştü), 1691 Si -
lan  kamen yenilgisi (Sadrazam
Köp  rü lüzade Fazıl Mustafa Paşa
şe hit düş tü), 1697 Zente bozgunu
(Sad razam Elmas Mehmet Paşa
şe hit edil di), 1699 Karlofça ant -
laş ması yapıldı ve Macaristan ba -
ğım sızlığı kazandı, 1716 Peter va -
ra din bozgunu (Sadrazam Ali Paşa
şe hit oldu). Hep bozgun, hep ye -
nil gi ve Sad razamların ard arda
şe  hit edilişleri. Bu acı hatırlamalar
arasında önce Zenta Harbi’nin
geç tiği bölgeyi dolaştık ve akabin-
de şehir merkezine geçerek Zenta
Mü zesi’ni gör dük. Müzede, Türk
mil letini aşağılayıcı bazı tablola-
rın olduğunu üzülerek gördük. Sır   -
bistan Kül tür Ataşeliğimizin bu ko -
nuda bir girişimde bulunması ve
so nuçlanmasında yarar görmekte-
yiz. 

Şimdi Zenta gezimizi bitirerek
Baş kent Belgrad’a doğru yol alı-
yoruz. Yolumuz arada Tuna nehri
ile kesişiyor. Tuna boyunca ilerli-
yoruz. Bu arada Tuna boyunca çok
güzel yerleşim birimleri olduğunu
belirtmeden geçemeyeceğim. Ni -
ha yet güzel Belgrad’a giriyoruz. Şe -

 hir merkezinde Valiliğin hemen ya -
nında bir otele yerleşiyor ve bir sü re
dinleniyoruz. Belgrad kalesi önem -
 li bir kaledir ve bölge için stratejik
bir özelliği vardır. Yu goslavya böl -
ge sine hakim olmak istiyorsanız
Bel g  rad elinizde olacak. İşte bu ne -
denle şehir ve kale pek çok kez yer -
le bir edilmiştir. Beş farklı kavme
başkentlik etmiş ve 30’un üstünde
ismi vardır. Bir şehrin ismi grad
ile bitiyorsa o şehirde bir kale var
demektir. 

Osmanlı Belgrad’ı almak için
çok çaba harcamıştır. Fatih Sultan
Mehmet 1456’da kaleyi kuşatır,
ancak alamaz. Çok şiddetli çarpış-
malar olur. Belgradlılar güçlü bir
sa vunma harbi yaparlar. Bu neden-
le Belgradlıların gururla hatırladık-
ları savaş, 1456’daki bu savaştır.
1459’ da ise Belgrad hariç bölgenin
tamamı Osmanlı hakimiyetine ge -
çer. Belgrad ise 1521’de Kanuni ta -
rafından alınır. 1945’te Naziler ta -
rafından saldırıya uğrayan Belg rad,
1995’te ise NATO tarafından bom-
balanır. 

Yani kısaca Belgrad tarihi, hep
savaş ve acılarla dolu bir tarihtir.
Son NATO bombardımanında yı -
kı lan Belgrad Ordu Karargahı, ge -
le cek nesillere örnek teşkil etme-
si açı  sından olsa gerek aynı şekil-
de ko runuyor. Bu Sır bistan Devleti
açı  sından önemli bir milli eylem-
dir. 

Bugün Belgrad’ta 2 milyon in -
san yaşamaktadır. Merkezde her
et nik gurubun ibadethaneleri bu -
lun  maktadır. Belgrad içinde 19. yüz   -
 yıl sonunda 60 cami varmış. Bu -
gün ise sadece bir açık cami var. O
da Bayraklı Camisidir. Bal kan la -
rın en hızlı gelişen bölgesi ve Batı
Av rupa’nın sınırı da burasıdır. İler -
de önemli bir cazibe merkezi ola-
bilecektir. SAVA ile TUNA nehri
Belgrad kalesinin önünde birleşir.
Belgrad’ta 50’nın üstünde milletin
izlerini bulabilirsiniz. Eğer Sava
neh rini geçerseniz Batı Av rupa’dan
Balkanlara geçmiş olursunuz. Bal -
kan ların en büyük Spor Salonu, en
uzun ve büyük alışveriş merkezi
ve en büyük Kilisesi burada bu -
lun maktadır. Sırbistan bu en bü -
yük leri yaparak Balkanların en bü -
yüğü benim demek istemektedir.
Bugün Belgrad içinde pek fazla
Türk eseri bulunmamaktadır. Mev -
cut lar ise Bayraklı Camisi, Belg -
rad Kalesi İstanbul kapıları ve ka -
le içindeki Sadrazam Da mat Ali Pa -
şa türbesidir. 

-Tuna Kaleleri, Belgrad 
Semendre, Güvercinlik, Niş

Gelecek Sayımızda-

* * *
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