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toplam11.890nüfusmevcuttu.Buidarîbiriminmerkeziolankasabadaise4402 kişiyaşamaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:
Ciz ye Def te ri, Sofia,NationalLibraryKiriland

Methodius,Or.Otdel,BL2/1;Turs ki Do ku men ti 
za Is to ri ja ta na Ma ke dons ki ot Na rod: Op{iren 
Po pi sen Def ter za Küs ten dils ki ot Sand jak, 
1570 (ed. A. Sto ja novs ki),Skopje1982,V/4,s.
329-373;EvliyaÇelebi, Se ya hatnâme (Dağ lı),
VIII,333-334;J.G.vonHahn, Re ise durch die 
ge bi ete des Drin und War dar im auf ra ge der 
Kai ser lichen Aka de mie der Wis sens chaf ten un-
ter nom men im Jah re 1863, Wien1869,s.66,
71;J.Ivanov, Se ver na Ma ke do ni ja (ed. D. J. Bi-
se rov),Sofia1906,s.209-212;a.mlf., Bul gars ki 
Sta ri ni iz Ma ke do ni ja, Sofia1931,s.550-555;
Re port of the In ter na ti onal Com mis si on to In--
quire in to the Cau ses and Con duct of the Bal-
kan Wars, Washington1914,s.315;Grcki Iz vo ri 
za Bul gars ka ta Is to ri ja, Sofia1965,VI,40-44;V.Kartov, Va lan do vo i Va lan dovs ko niz is to ri ja ta, 
Skopje1972,s.29-33,42-45,48-49;P.Miljkovi—Pepek, Komp lek sot crkvi vo Vo do¸a, Skopje
1975;M.Kiel, Art and So ci ety of Bul ga ria in the 
Ot to man Pe ri od, Assen1985,s.12,67-69;J.V.A.Fine, The La te Me di eval Bal kans, AnnArbor
1987,s.28-29,32-33,86-87,94-99,102-106,
113-114,222,288;S.̂ uŗ i—, Arc hi tec tu re in the 
Bal kans from Di oc le ti an to Sü ley man the Mag-
ni fi cent, NewHaven2010,s.331-334,407-408;A.Kuzev,“DieBeziehungendesKönigsvonVidin
IvanSratsimirzudemosmanischenHerrscher”, 
EB, VIII/3(1971),s.121-124;M.Sokoloski,“Za 

JuruciteiJuru¸kataorganizacijavoMakedonija”, 
Is to ri ja, IX/1,Skopje1973,s.85-99;A.Stojanovski,“Administrativno-territorijalnatapodelba
naMakedonijapodosmanskatavlastdokrajot
naXVIIv.”, Glas nik na Ins ti tu tot za Na ci onal-
na Is to ri ja, XVII/2,Skopje1973,s.129-145;T.Tomoski,“ValandovskiHisar”, Zbor nik na Ar-
he olo{ki ot Mu zej na Ma ke do ni ja, VI-VII,Skopje
1975,s.271-278;Kåmûsü’l-a‘lâm, IV,3028;F.Doflein, Ma ze do ni en, Jena1921,s.74-76.
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Sýrbistan’da
tarihîbiryerleþimyeri.

˜ ™

Tuna’nınsağyandakisahilindeyeralıpSırpça’daPetrovaradin,Almanca’daPeterwardein,Macarca’daPéterváradolarakanılır.Sırbistan’ınVoyvodinabölgesinde,günümüzdeNovisadşehrinindoğusundabuşehreköprülerlebağlıveonunbirsemtidurumundadır.Belgrad’dangelenveNovisad’dangeçerekBudapeşte’yeulaşan“imparatorlukyolu”üzerindebulunurvehemkarayoluhemTunasuyolusebebiyletarihboyuncaaskerîveticarîönemesahipolmuştur.Varadin’inkapladığıyerdekiyerleşimintarihiRomalılar’akadariner.BuradaMithrakalıntılarınınmevcutolduğuyer,RomalılartarafındanI.yüzyıladoğrugenişletilerekCusumadıylasürekli

maniçerisindedramatikbirşekildedeğişecekti.19121913BalkansavaşlarıboyuncaValandovayöresiveözelliklekuzeykısmıbüyükölçüdeboşaldı.BirAvusturyaaskerîharitasındaArazlı,Güleli,Karaİlyaslı,Kayalı,VeyselliadlıTürkköyleriterkedilmişharabelerolarakgösterilir.TamamıylamüslümannüfusluKalu¸kovoilekarışıknüfusluveaslenbirSlavköyüolan‡estovodaortadankalkmıştı.BüyükTürkhıristiyanköyüKalkovoartıktamamıylahıristiyanlardanibaretnüfusasahiptiveadıJosifovoolarakdeğiştirilmişti.1900yılınakadartamamenmüslümanolanUdovoköyüisesafbirBulgar/Makedonyerleşimihalinegelmiştir.1950’liyıllardansonraTitosınırlarıaçıncaValandovabölgesindenbirçokTürknüfusTürkiye’yegöçetti.GornoSobri(Sob ra-i Bâlâ),Kayalı,Buluntulugibiköylerortadankalktı.BunarağmenTürknüfusunbirkısmıburadakalmaktaısrarettivegünümüzeulaştı.Türkyeradlarınınçoğudeğiştirilmedi,bazandeğişerekdeolsa(Ka zan dol = Kı zıl do ğan cı 
gi bi)devametti.1972’deterkedilmişolarakgösterilenBuluntulu1985’teyenidencanlandı.1972yılınaaitVladoKartov’unharitasıhâlâonbirköyüntamamenyadakısmenmüslümannüfusasahipolduğunugösterir.1980’lerinayrıntılıYugoslavharitalarındadaKazandol,Buluntulu,Dorloboşgibiköylerde,Valandova’dahâlâcamilereişaretedilmektedir.1931yılınınMartayındaşiddetlibirdepremküçükkasabaValandova’yıveBrajkovci,Furka,Josifovo,PirovoileUdovoadlıköyleritamamenyoketti.Dahasonraburalaryenideninşaedildi,fakatgeçmişeaithiçbiranıtValandova’dakiXIV.yüzyılaaitAzizGeorgeKilisesihariçkalmadı.Bugüngeçmişisadeceyeradlarıyansıtır.Valandovaidarîsınırlarıiçinde2002sayımlarınagöre1333’üTürk,

cami,ikimescid,ikihanvebirhamamakarşılıkmektep,medreseyadatekkebulunmamaktadır.KasabadamüslümanlarınazınlıktakaldığınıvebütünhıristiyannüfusunBulgarolduğunusöylemesiilgiçekicidir.Kasabayadairtasvirininbüyükkısmı,kurşunkaplıkubbeleriyleoldukçahaşmetliveheybetliolanPapaValandivaManastırıhakkındadır.GerçekteisebumanastırValandovayakınındadeğilhemenyanındakiUstrumcayakınındadırveUstrumcaPiskoposluğu’nun(Ti be ri opo-
lis)merkeziolanVodocaManastırı’dır.Manastırın içinde X. yüzyıldan kalma,XI.yüzyılınsonlarındatekrarinşaedilipgenişletilenbüyük veheybetli bir kilisevardır,bölgeninhâlâyüksekkalitedefreskkalıntılarınasahipolanenbüyüktarihîeseridir.Valandovaçevresindebubüyüklüktevekalitedebaşkabinahiçolmamıştır.Savaşlarvedepremler(özel-
lik le de 1934 Mar tın da olan)yüzündenVodocaharapolsadasonrakidönemlerdeçoktitizbirşekilderestoreedilmiştir.

1865yılındaGeorgevonHahnbölgede
1247müslümanve512hıristiyanhânesiolmaküzeretoplamda1759hâneninbulunduğundan bahseder. 18651900 arasındakiotuzbeşyıldaönemlideğişimmeydanageldi.Toplamhânesayısı2698’eyükseldi.1570’tesadeceTürkler’denoluşanüçköyvarkenartıkTürkismivemüslümannüfusuylatoplamonbeşköymevcuttur.Ayrıca1665’tekısmenhıristiyannüfusbarındıranköyler(Ka lu¸ko vo, Pla vu{ 

ve Udo vo)tamamıylamüslümanlaşmıştı.VasilKançov’un1900yılınaaitistatistikleriValandova’nınotuzbiryerleşimyerinde8620müslümanTürknüfusun,3340 Bulgarhıristiyanınve230müslümanÇingene’ninbulunduğunugöstermekte,buda% 73’ümüslümanolan12.190nüfusanlamınagelmekteydi.Budurumkısaza

XX. yüzyılın

başlarında

Valandova’yı

gösteren

bir fotoğraf
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içinDravanehriüzerindengeçti.Osmanlıaskerleri,Mohaçovasıyakınlarında12 Ağustos1687’deuğradığıağıryenilgidensonrageriçekilmekzorundakalıncaSüleymanPaşa,ÖsekKalesi’nebirmiktaraskerbırakıpVulkovar’adöndü,buradanHalepValisiSiyavuşPaşailebirlikte1Eylül
1687’deTunaüzerindekurulanköprüdenVaradin’egitti.Varadin’deki istişaredemüttefikbirliklerininSomborileBaçkaarasındaolansekizsaatmesafedekiPaşaadasımahallindebulunduğuöğrenildi.VaradinKöprüsübaşındayoklamayapılarakburayabirmiktarsipah,silâhdarveleventgönderilmesikararlaştırıldı.CâferPaşakumandasındakiaskerlerVaradinKöprüsü’ndenkarşıyageçti,aralıksızyağanyağmurdandolayıorduçoksıkıntıçektivegeridönüldü,Varadin’inmuhafazasıCâferPaşa’yabırakıldı.Ardındanburasımüttefikgüçlerinkontrolünegirdi.Avusturyalılariçkaleyiyenidenyaparaksağlamlaştırdı.AyrıcaTunanehrinebakankıyılarındaderinvegenişhendeklerkazıldı,sağlamtaburvekatkatşaranpo,çokmiktardatabyainşaedildi.1694’teSadrazamSürmeliAliPaşaidaresindekiOsmanlıordusuVaradinKalesi’neulaştığındasertbirdirenişlekarşılaştı.Osmanlıaskerleritopmenziliiçindekaldığındanordununetrafındahendeklerkazıldı,askerlerhazırlananmetrislereyerleşti.Güniçindedeistihkâmvetoptabyalarıinşasısürdü.13Eylül1694SalıgünübaşlayanveyirmiikigünsürençarpışmalardanbirsonuçalınamayıncaOsmanlıbirlikleri4 Ekim1694’teBelgrad’adöndü.II.Mustafa,18Zilkade1106 (30 Ha zi ran 

1695)tarihindeçıktığıbirinciAvusturyaseferindedeVaradinkuvvetlibirAvusturyaüssüdurumundaydı.Bu seferinhedefleriarasındaolanVaradinbirson

161yılboyuncabatıyayönelenOsmanlıordusununseferegidişindevedönüşündekonakladığıbirmahalolaraköneminikorudu.Ancakbukonumusavaşlardanetkilenmesine,ahalininbölgeyisıksıkterketmekzorundakalmasınayolaçıyordu.İlkdefaViyanaKuşatmasıdönüşündeburadakonaklayanorduBudin’dengelirkenTunaüzerindekurulanköprülerdengeçerekyedigünsonraVaradin’eulaşmıştı(6 Ka sım 1529). 1596’daEğriseferinegiderkenvedönerkenOsmanlıaskeriyineVaradinKalesi’ndekonakladı.Osmanlıordusu,1598’deçıktığıVaradseferidönüşündeSegedintarafındanTunaüzerindekurulanköprüileVaradintarafınageçti.
1599’dagerçekleştirilenUyvarseferidönüşü,seferekatılanTataraskerleriKırım’adönmeküzereSombor’danVaradinKalesi’negeçerkenOsmanlıordusudaBudin,Haçova,SomborüzerindenVaradin’eulaştıveburadayeniçerileremevâcibleridağıtıldı.Yine1602yılındaErdelseferinekatılanTatarHanıII.GaziGirayilebirlikteçoksayıdaKırımaskeriVaradin’deOsmanlıordusunakatıldı.

1094 (1683)yılındaViyanaKuşatması’nıtakipedenyıllardaseferlerinyoğunluğusebebiylesıksıkeldeğiştirenVaradinbazangeçişalanı,bazandaAvusturyaaskerlerinin sağlam bir üssü oldu. 1686’daKutsal İttifakaskerleriBudinveSegedin’imuhasaraettiğisıradaSadrazamSarıSüleymanPaşakumandasındaOsmanlıbirlikleriSegedin’eyardımveerzakgötürmekiçinVaradin’denZentatarafınageçti,ancakbaşarısızolarakVaradin’edöndü.1098 (1687)yılındaSadrazamSarıSüleymanPaşa40.000kişilikordusuylaBelgrad’danZemun’a,oradanVaradin’e,buradandaÖsek’ekadarilerledi.AvusturyaordusudaÖsekKalesi’nikuşatmak

askerbulundurulanbirüshalinegetirildi.V.yüzyıldaHunhâkimiyetininardındanI.HaçlıSeferisırasındaPetricum,BizansİmparatoruManuelKomnenos’unMacarlar’layaptığısavaşlardönemindePetrikonadıylaanıldı.KısabirsüreBizansegemenliğindekaldıktansonraMacarlar’ınidaresinegirenkaleveşehirIV.KralBelatarafındanCisterciansrahiplerinebağışlandı
(1237).RahiplerburadaünlüBelefontisdeMonteVaradinipetriManastırı’nıkurdular.Varadinvemanastır1439’danitibarenMaçvaBanlığı’nınhâkimiyetinegeçti.Varadin,OsmanlıidaresineKanûnîSultanSüleyman’ınMohaçseferisırasındagirdi.Stratejikönemidolayısıylakaleninalınması uygun görülünce VezîriâzamMakbulİbrâhimPaşa,Varadin’ihemTu nanehrihemdekaratarafındankuşattı.TomarPavli’ninsavunduğuVaradinKalesiiçkaleveaşağıkaleolmaküzereikikaledenoluşuyordu.İçkale(yukarıkale)Tuna’dan49m.yükseklikte,üçtarafınehreuzanansertbirkayanınüzerindeyeralıyordu.Aşağıkaleisebukayanınkuzeyeteğindeydi.Osmanlılaröncekalenindışmahallerinialdılarveondörtgünlükbirkuşatmanınardından17Şevval932’de
(27 Tem muz 1526)kaleyideelegeçirdiler.Kaleniniçinemuhafızkonulduvekadıtayinedildi.FetihtensonrabizzatKanûnîSultanSüleymantarafındanSrem(Si rem) sancakbeyininhassıkabuledilerek150 akçepâyeilekazahalinegetirildi.OsmanlıidarîsistemiiçindeXVI.asırdanitibarenBudineyaletindeSremsancağınabağlıkadılıkmerkezioldu(1541).BudurumXVII.yüzyılınilkyarısınakadarsürdü.VaradinkazasınabağlıbaşlıcanahiyelerVaradin,Karlovçi,Novasel,Kameniça,Varasova,İştfanArhandel,Bukovaç,Dunbova,Sentit,İvraçevi,Andiriyeva,Levadinçi,BeçinveRimadlarınıtaşıyordu.Varadinnahiyesinemüslümannüfusdayerleştirilmişti.TahrirdefterlerinegöreVaradinKalesi’ndetopçu,neccâr,cebecivehumbaracıolmaküzere300neferbulunmaktaydı.Varoştakiiskelelerdahaçokgeçişiçinkullanılmakta,buradayaşayangayrimüslimreâyâTunaüzerindesefersırasındakurulanköprühizmetindeistihdamedilmekteydi.Kaledışındamüslümanvegayrimüslimevlerivardı;hepsitahtaörtülü,geniş,yeryerbahçelievlerdi.Mahallemescidleri,üçmedrese,dörtadetsıbyanmektebimevcuttu.Buradaoturanlarınçoğunluğutüccarvegemiciydi.İskelebaşındatüccarlaraaitbüyükbirhanbulunuyordu,ancakbedesteniyoktu.Varadin,Osmanlıidaresindekaldığı

1686 yılında Varadin’i gösteren bir gravür
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dapest1922,XV,387;BekirKütükoğlu,“Va-
radin”, İA, XIII,203-206;G.David,“Warad¢n”, 
EI° (İng.),XI,142;M.Nc.,“Petrovaradin”, Voj na 
Encik lo pe di ja, Beograd1964,VI,755-756.

ÿBekirGökpınar

– —VÂRİSÜDDİN MUHAMMED

(bk. WARITH DEEN MUHAMMED).
˜ ™

– —VARLIK

1933’tenberi
yayýmhayatýnýsürdürenedebiyat,

sanatvefikirdergisi.
˜ ™

15Temmuz1933tarihindeAnkara’daonbeşgündebirbüyükboyolarakyayımhayatınabaşladı,yayımlanansayıları
1300’eyaklaştı.KurucusuveyayımcısıYaşarNabi’dir(Na yır).Dergininadıonunlaözdeşleştiveuzunyıllaronuntarafındançıkarıldı,sorumluluğuiseYaşarNabi’ninölümüneyakınbirzamandakızıFilizNayırDeniztekintarafındanüstlenildi(1 Ocak 
1981),ardındanbusorumluluğasahipliğideeklendi.YayımındabirsüreKonurErtop’un önemli katkıları oldu. Şubat1983Mayıs1990arasındagenelyayınyönetmenliğiniKemalÖzer,dahasonradaEnverErcanüzerinealdı.DergininilksermayesiNahitSırrı(Örik)tarafındanteminedildi,YaşarNabiosıradamemurolduğundansahibiveyayımcısıSabriEsat
(Siyavuşgil)olarakgösterildi.ÇıkışhazırlıklarındanhaberdarolanAbdülhakŞinaside
(Hi sar)onlarıteşvikedipdestekledi.SabriEsat1941,NahitSırrıda1943yılındadergiyleilişkilerinikesti.Cumhuriyet’inonuncuyılındabaşlayanyayımınınilksayısında
Varlık’ınçıkışsebebiülkedebirtekhakikisanatmecmuasınınbulunmamasıylaaçıklandı.Buboşluğudoldurarakheralanda“yokluktanvarlıklaryaratma”işinegirişeninkılâbınbualandakiihtiyacınacevapverilmesiveyaratıcıbirinkılâpneslininvarolduğunungösterilmesininamaçlandığıbelirtildi.Resmîideolojiyetamdesteğiniböyleceortayakoyandergininilkyıllarındadevlettenaldığıyardımlaayaktakalabildiğiyayımcısıtarafındanifadeedildi(“Otuz
Yıl”, nr. 602, 15 Tem muz 1963, s. 2).DokuzyılsürenbirincidönemindeeskiYediMeş‘aleciler’idebünyesindetoplayandergideşiir,hikâye,eleştiri,denemegibiedebîverimleryanındaekonomi,felsefe,psikolojiiçerikliyazılarlafolklorikkonulara,piyestefrikalarınadayerverildi.OkuyucularaBulgar,Rus,Yunan,Portekiz,Alman,Rumen,İngiliz,İtalyanedebiyatlarından

nilgisiyleteslimoldu.Kale1860yılındanberisilâhdeposuolarakkullanılmaktadır.18091813SırpisyanlarıvekargaşalıklarsırasındaAvusturyatarafınaçoksayıdaSırplıgöçetti.ButarihteAvusturyasınırlarındabulunanPetrovaradin’de61.714 Sırpmültecivardı.Varadin,1918’deAvusturyaMacaristanİmparatorluğu’nundağılmasıilebirlikteYugoslavya’yabağlandı,Novisad’aise1929’dadahiloldu.1946yılındaVaradin’iniçindeyeraldığıVoyvodinabölgesiözerkhalegeldi.1989’daözerklikkaldırıldıvetekrarSırbistan’abağlıdurumageldi.1948yılındanüfusu9773 iken 

2011nüfussayımlarınagöreVaradinkasabasında15.911kişiyaşamakta,köyleriylebirliktebusayı33.865kişiyeulaşmaktadır.BİBLİYOGRAFYA:BA, TD, nr.549,579,673,1000;BA,KK,nr.
262,266;T.SMA.d.,5246;Celâlzâde Sâlih Çe le-
bi’ nin Ta rih-i Sul tan Sü ley man İsim li Ese ri (haz. 
Se yid Ali To pal, dok to ra te zi, 2008),AÜSosyal
BilimlerEnstitüsü,s.268-282;CelâlzâdeMustafaÇelebi, Ta bakåtü’l-Memâlik ve De recâtü’l-
Mesâlik (haz. Fun da De mir taş, dok to ra te zi, 2009),
EÜSosyalBilimlerEnstitüsü,s.187-191;Selânikî, 
Târih (İp şir li), II,630;HasanbeyzâdeAhmed, 
Târih (haz. Şev ki Ne zi hi Ay kut),Ankara2004,III,
497-498,593,675;Top çu lar Kâti bi Ab dül ka dir 
(Kadrî) Efen di Tâ ri hi (haz. Zi ya Yıl ma zer),An-
kara2003,s.140-141,170-171,267-269,342;EvliyaÇelebi, Se ya hatnâme (Dağ lı),VII,55-56;
Ano nim Os man lı Ta ri hi: 1099-1116/1688-1704 
(haz. Ab dül ka dir Öz can),Ankara2000,s.70-84,
126-128;Ahmedb.Mahmûd(Göy nük lü), Târih, 
Berlin,Staatsbibliothek,Ms.or.quart,nr.1209,
vr.274a-276b;DefterdarSarıMehmedPaşa, Züb-
de-i Ve ka yiât (haz. Ab dül ka dir Öz can),Ankara
1995,s.226-231,232-252,399-402,492-494,
553-564,654-672;SilâhdarMehmedAğa, Nus-
retnâme: Tah lil ve Me tin (haz. Meh met To pal, 
dok to ra te zi, 2001),MÜSosyalBilimlerEnstitüsü,
tür.yer.;a.mlf., Zeyl-i Fez le ke (haz. Na zi re Ka-
ra çay Tür kal, dok to ra te zi, 2012),s.1059-1061,
1083,1586;RâşidMehmedEfendi–ÇelebizâdeÂsımEfendi, Târih-i Râşid ve Zey li (haz. Ab dül-
ka dir Öz can v.dğr.),İstanbul2013,I,tür.yer.;II,
1016-1055;J.W.Zinkeisen, Os man lı İm pa ra tor-
lu ğu Ta ri hi (trc. Ni lü fer Ep çe li),İstanbul2011,III,
430-431,435;V,88,372-374,467;Uzunçarşılı, 
Os man lı Ta ri hi, II,323;III/1,s.470-473,533-
536;III/2,s.425-426,505-510,552-568,591;
VI/1,s.119-120;B.W.McGowan, Si rem San ca ğı 
Mu fas sal Tah rir Def te ri, Ankara1983;I.Parvev, 
Habs burgs and Ot to mans bet we en Vi en na and 
Bel gra de (1683-1739), NewYork1995,s.163;SelimAslantaş, 19. Yüz yı lın Şa fa ğın da Bal kan lar 
Os man lı da Sırp İs yan la rı, İstanbul2007,s.153;HakanKaragöz, 1737-1739 Os man lı-Avusturya
Har bi ve Bel grad’ın Ge ri Alın ma sı (dok to ra tezi, 
2008),SüleymanDemirelÜniversitesiSosyalBi-
limlerEnstitüsü,s.100-122;AyşeÖzkan, Mi loş’-
tan Mi lan’a Sırp Ba ğım sız lı ğı (1830-1878), İstan-
bul2011,s.324-325;D.Vukmirovi—,“2011 Cen

susofPopulation,HouseholdsandDwellingsin
theRepublicofSerbia,FirstResults”, Statistica l 
Of fi ce of the Re pub lic of Ser bia, Belgrade2011,
s.24;“Petervarad”, Rêvai Nagy Le xi ko na, Bu-

rakiseferiçindeönplanaalındı.II.Mustafayenibirsefereçıkarak16Ağustos
1697’deBelgrad’aulaştı.ElmasMehmedPaşaTımışvartarafına,bazıaskerîerkândaVaradintarafınagidilmesiyolundagörüşbelirtti;bumüzakeredeVaradin’inçokgüçlübirşekildeberkitilmişolduğuifadeedildi.ElmasMehmedPaşa’nınısrarıylaTımışvartarafınakararverildi.BuseferZentamağlûbiyetiylesonuçlandıveardındanKarlofçaAntlaşması’nagöreSavanehridoğalsınırkabuledildi;böyleceVaradin’inAvusturyatarafındakaldığıkabuledilmişoldu.

1128’de(1716)SadrazamAliPaşa’nınşehiddüşmesiylesonuçlananveTürktarihindeçoketkibırakmışolansavaşVaradin’decereyanetti.AliPaşa,Avusturyaseferineçıkarak22Temmuz1716’daBelgrad’aulaştı.Buradasavaşmeclisitoplandıveordununharekâtgüzergâhıbelirlendi.YeniçeriAğasıHüseyinAğa,TunaüzerindengeçipTımışvartarafınageçilmesiniteklifederkenRumeliBeylerbeyiSarıAhmedPaşa’nıntelkiniyleVaradinüzerinegidilmesinekararverildi.BuradaPrensEugenekumandasındakiAvusturyaordusuylayapılansavaştaOsmanlıgüçleribozgunauğradı.Varadinmuharebesibeşsaatsürdü,büyükkayıplarverildi.Osmanlıkroniklerindebuyenilgiyianlatmakiçin“Varadinsenesi”tabirigeçer.1717’deHalilPaşa’nınçıktığıBelgradseferindePrensEugeneyineaskeriniVaradin’detoplayarakhareketegeçtivebucivardaOsmanlıaskeriniyenibiryenilgiyeuğrattı.17361739OsmanlıAvusturyasavaşlarısırasındadaVaradinönemliüsvazifesigördü,ordularınbüyükbölümününtoplanmamahallioldu.Savaşgemilerininbirkısmı1736’daVaradinTersanesi’ndeinşaedildi. Sefer lojistiği açısındandaönemlidepohizmetigörüyordu.1739’daBelgrad’ıkaybedenAvusturyaordusu24 Eylül’dekarargâhınıVaradin’eçekti.Orduburadaikenkalenintahkimatıgüçlendirildi.BusavaştaBelgrad’ınOsmanlılar’ateslimiylebirlikteburadayaşayanErmenilerVaradin’eyerleşti.Osmanlılar’ınBelgrad’ıelegeçirmesiyleberaberVaradinyenidenönemkazandı.Avusturya17541766yıllarındaaşağıkaleyigenişletipkuzey,doğuvebatısınısurlarlaçevirdi.Tunakıyısındahendeklerkazılarakyenibirköprübaşıyapıldıvetoplarladonatıldı.Yukarıkaledeyeniburçlarinşaedildi.17681783arasında16km.uzunluğundadörtkatlıyeraltıdehlizleriaçıldı.18481849MacarbağımsızlıksavaşındaAvusturya’yakarşıayaklananVaradinmuhafızlarıihtilâlcilerinye


