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Yugoslavya' da 
Sirem bölgesinde 
tarihi bir kasaba. 

_j 

Fruska Gora'nın kuzey etekleriyle Ttı
na'nın sağ kıyısı arasında yer almakta olup 
bugün Sremski Karlavci adını taşır. Batı 
kaynaklarında daha çok Carlowicz. Karlo
witz şeklinde geçer. Kasabanın Ortaçağ'ın 
sonlarına doğru ortaya çıktığı ve bu dö
nemde küçük bir Macar kalesi olduğu be
lirtilir. Belgrad'ın etrafında Orta Avrupa'
ya uzanan kesimi kontrol altına alan ka
le zincirlerinin bir parçası olan Karlofça, 
Belgrad'ın 927 Ramazanında (Ağustos 
1521) Osmanlılar'ca fethi sırasında Sirem 
bölgesinin diğer kaleleriyle birlikte ele ge
çirildi. Burayı "Karloci" imlasıyla kayde
den Osmanlı tarihçisi Celalzade Mustafa 
Çelebi içlerinde Karlofça'nın da bulundu
ğu kaleleri n Orta Avrupa'nın kilidi olduğu
nu yazar (Tabaka tü '1-memalik, vr. 63' ). 

Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra 
Karlofça. küçük bir yerleşim yeri olarak 
Sirem sancağının Varadin kazası sınırları 
içinde bulunuyordu. XVI. yüzyılın ikinci 
yarısına ait Osmanlı tahrir defterlerinde 
burası yalnızca :·varoş" olarak geçer. Va
radin'in hemen yakınında kale ve küçük 
bir sivil iskan yerinden ibaret olan kasa
bada XVI. yüzyılın sonlarına kadar sadece 
Sırp ahali yaşıyordu. Bu döneme ait üç 
ayrı tahrir defterinde yer alan bilgiler ka
sabanın durumuna açıklık kazandırır. Bu
na göre Kanuni Sultan Süleyman döne
minde 1550'li yıllarda yapıldığı tahmin 
edilen sayımda Karlofça'nın beş mahalle
si bulunduğu kayıtlıdır. Adları verilmeyen 
sadece "mahalle. mahalle-i sani, mahal
le-i salis ... "şeklinde numaralandırılmış 

olan bu mahallelerde toplam 291 hane 
(yaklaşık 1500 kişi) vardı. Kasaba ahali
si çömlekçi. terzi, saraç, kuyumcu, de
ğirmenci, balıkçı ve kalafatçı gibi mes
lekleriyle deftere kaydedilmişti. Tuna 
üzerinde önemli bir iskele durumunda ol
duğundan küçük gemilerin bakımı bura
da yapılmaktaydı. Kasaba civarındaki 

bağlık arazinin çoğu müslümanlara aitti 
(BA, TD, nr. 673. s. 79-81) . 1566-1569 
yıllarında yapıldığı tahmin edilen tahri
re göre ise Karlofça'da yine beş mahalle 
vardı. Ancak bu defa mahalleler kişi adla
rıyla belirtilmişti. Toplam hane sayısında 
bir önceki döneme göre büyük bir artış 
olmuştu. Toplam hane 490'a ulaşmış. 
ayrıca on dört kadar da blve 1 du 1 ka d ı n ı 
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kaydedilmiş. böylece kasabanın nüfusu 
yaklaşık 2500 dalayına erişmişti ( BA, 
TD, nr. 549, s. 134-140) Bu artış kasaba
nın bir geçit yeri durumunda bulunma
sıyla ilgili olmalıdır. Nitekim 1580'lerde 
hane sayısı 400'e (yaklaşık 2000 kişi ı in
miş. mahalle sayısı aynı kalmış. ancak 
mahalle adları tamamıyla değişmişti l BA, 
TD, nr. 673, s. 79-81 ). Kasabanın iskele 
vergi gelirleri 23.175 akçe. pazar vergi
leri 2500 akçelik bir hacme sahipti. Ayrı
ca Tuna kenarında değirmenler bulunu
yordu. Bunlardan birinin kebe değirme
ni olduğu belirtilmişti. Kasabanın en 
önemli ticari gelir kalemini ise bağcılık ve 
bağ ürünleri oluşturuyordu. 

1 075'te (1665) kasabadan geçen Evli
ya Çelebi burası hakkında fazla ayrıntı 

vermez. Onun kısa bilgilerinden kale
sinde bir dizdarla elli muhafızın , ayrıca 

üç hıristiyan mahallesinin bulunduğu. 
müslümanların da yoğun olarak burada 
oturduğu. bunların çoğunun Boşnak ol
duğu anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi ka
sabada cami, medrese. mektep, ha
mam gibi binaların olduğunu söylerse de 
bunların sayılarını vermez. bir iskele du
rumunda bulunduğundan gelip geçenin 
çok olduğunu yazar [Seyahatname, VII, 
ı 44). Evliya Çelebi'nin kasabaya gelişin

den yirmi iki yıl sonra 1687'de Karlofça 
Avusturyalılar'ın eline geçti. Böylece Os
manlı hakimiyeti dönemi sona ermiş ol
du. 111 O' da (1699) burada yapılan ant
laşma ile de resmen Avusturya'ya ter
kedildL 

1128'de (1716) Mora ve Avusturya se
ferleri sırasında Osmanlılar Karlofça ci
varında yapılan savaşları kazandılarsa da 
Yaradin'de Ali Paşa'nın şehadeti ve uğra
nılan mağlübiyet sebebiyle Karlofça'nın 
durumunda herhangi bir değişiklik olma
dı. Belgrad'ın 1739'da geri alınması sıra
sında da durumu değişmeyen Karlofça, 
1762'de büyük bir kilisenin inşası ve bir 
süre sonra bir piskoposluk olması ile 
önem kazandı. 1748'de Macar ihtilalinde 
önemli olaylara sahne olan kasaba çok 
fazla bir gelişme gösteremedi. 1961 'de 
6390 dolayında olan nüfusu 1991 'de 
7 400 olarak tesbit edilmiştir. 

Karlofça. 1 094'te ( 1683) Osmanlılar' ın 

Viyana Kuşatması'yla başlayıp on altı yıl 

kadar süren çok cepheli savaşları sona 
erdiren barış antlaşmasının görüşmele
rinin yapıldığı ve 24 Receb 111 O (26 Ocak 
1699) tarihinde imzalandığı yer olarak 
tarihi bir önem kazanmıştır. 
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Karlofça Antlaşması . Osmanlılar'ın ba
şarısız Viyana Kuşatması ardından Avus
turya, Lehistan, Venedik'in oluşturduğu 
ve 1695'te Rusya'nın da katıldığı mütte
fik kuwetler karşısında değişik cepheler
de yaptıkları mü cadeieiere son veren Kar
lofça Antiaşması Osmanlı tarihinde bir 
dönüm noktası olarak kabul edilir. On altı 
yıl süren savaşlar sırasında zaman zaman 
barış yapma g i rişimleri olmuşsa da çe
şitli sebeplerle bu teşebbüsler sonuçsuz 
kalmış, 1697'de Zenta mağlQbiyeti neti
cesinde Osmanlı kuwetlerinin Tuna kıyı
Ianna çekilmek zorunda kalışı. Venedikli
ler'in Mora · yarımadasından kuzeye iler
leyerek Atina'yı. Dalmaçya ve Bosna'da 
birçok kaleyi işgal etmeleri. 1695 yılından 
beri Kırım taraflarında hücuma geçen 
Ruslar'ın 1696'da Azak Kalesi 'ni ele ge
çirmeleri Osmanlılar'ı yeniden barış iste
meye zorlamıştı. Kantemir'e göre bu de
faki barışın mimarı Divan-ı Hümayun baş
tercümanı Aleksandre Mavrakardata idi. 
Barış için Vezlriazam Amcazade Hüseyin 
Paşa ve bazı Avrupa devletlerinin istan
bul'daki büyükelçileriyle görüşen Mavro
kordato. her iki tarafın da gıyabında ba
rış isteklerini söyleyerek sulh ün zeminini 
hazırlarnıştı l Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
Yükse/iş ve Çöküş Tarihi, lll, 288 vd.). Öte 
yandan Avusturya- Fransa savaşının 

1696'da Risvik Antiaşması'yla sona er
mesi Avusturya'ya tekrar toparlanma fır
satı vermiş, hatta ertesi yıl Osmanlı ordu
sunu Zenta'da yenmiş olmakla beraber 
yakın zamanda patlaması beklenen is
panya veraseti meselesi yüzünden barı
şa taraftar olmuştu. Venedik de Avustur
ya'ya uyarak barıştan yana görünüyordu. 
Mukaddes ittifak'ın diğer iki üyesi Lehis
tan ve Rusya ise umdukları yerleri alama
dıkları için savaşın devam etmesini isti
yorlardı. Çar Petro ile imparatorViyana'da 
ikili görüşme yapmışlar. fakat anlaşmaya 
varamamışlardı . Çarın ısrarla Kerç Kale
si'ni istemesi karşısında imparator gö
rüşmeler sırasında destek vereceğini. fa-


