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SLAVONYA 

Doğu Hırvatistan'da 

Sava ve Drava nehirleri arasında 
kalan tarihi bölge. 

_j 

Hırvatistan'da Zagreb'in 100 km. do
ğusundan ülkenin doğu sınırlarına kadar 
uzanan bölgeyi kapsamakta olup kaynak
larda ve bazı araştırmalarda isim benzerli
ği sebebiyle Slovenya ile karıştırılır. Slavon
ya kelimesinin aslı Latince Sclavonia'dan 
gelir. Slavonya bölgesi Roma İmparatorlu
ğu zamanında Pannonia eyaJetine dahildL 
Milattan sonra VII. yüzyılda bağımsız bir 
devlet haline geldi ve 1 091 'den itibaren 
Macar hakimiyetine girdi. XVI-XVIII. yüzyıl
lar arasında Osmanlı idaresinde kaldı. 

Slavonya'da Osmanlı idaresi 1521'de Bel
grad'ın fethinden sonra başladı ve 1552'
de tamamlandı. Bölgenin doğu kısımları 
Buda ve Viyana'ya doğru yönelen Osman
lı gücünün ana dayanak noktası iken batı 
ve orta kısımları Semendire ve Bosna san
cak beylerinin hareket alanını oluşturuyor

du. Bölgedeki Osmanlı askeri gücü ve Türk 
nüfusu 1686-1688 arasında tedricen çe
kildi. Osmanlılar, 11 02'de ( 1690-91) Slavon
ya bölgesinin Sava nehrinin kuzeyinde ka
lan güney kesimini yeniden aldılarsa da 
1699'daki Karlofça Antiaşması ile Sava neh-
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ri sınır kabul edilince burası tahliye edildi. 
Bölgede Osmanlı döneminin kalıntıları sey
rek ve dağınıktır. Osmanlı izleri halk kültü
ründe ve mahalfi dilde daha çok göze çar
par. 

Osmanlı döneminde bölge, Ortaçağ'ın 
Macar-Slav ve erken modern çağın Bal
kan karakterli Slav-Ulahlar'a dayalı karı

şık bir geleneği barındırıyordu. Tarihi ve
riler bölgede vergi sisteminin XVII. yüzyı
la kadar gevşek uygulandığına, zamanla 
müslüman nüfusun artışına paralel olarak 
vergilerin daha sistemleştiğine işaret et
mektedir. XVII. yüzyıla doğru güneyden bü
tün bölgeye yönelikyeni göç dalgası önem
li değişimi de beraberinde getirdi. Nite
kim 1 580'lerde hıristiyan köylerinin nüfu
su dörtte bir nisbetinde artarken müslü
manların yerleşmiş olduğu kasabalarda 
nüfus üçte iki nisbetinde çoğalmıştı. Os
manlı idaresinin mahiyeti ve içtimat siya
si gelişmeler üzerinde yapılan araştırma
lar Osmanlı ilerleyişinin duraklaması sonu
cu bölgenin iki ana kısma ayrıldığını gös
terir. Yaklaşık üçte birlik kısmı serhat böl
gesi haline gelmiştir. Burada askeri gar
nizonlar vardır ve bölge geniş ölçüde Or
todoks Ulahlar, Katolik ve müslüman köy
lülerle desteklenmiştir. Bu kesimde bazı 
kasaba merkezleri de mevcuttur. Bu nü
fusun statüsü, kasabalar hariç askeri hiz
metli olarak gerçek askeri zümre ile nor
mal reaya arasında bir konumdaydı. Ay
rıca kasabalılar serhat bölgesinden olma
dıkları halde kendilerini askeri statüde gö
rüyordu. Bölgede daha büyük şehir ve ka
sahalarda yaşayan zeamet sahiplerinin 988 
(1580) tarihli tahrirlerde şehir kethüdaları 
adıyla yer aldıkları, bir yerleşim biriminin 
kasaba diye adlandırılması için herhangi 
bir sınırlama olmadığı, hatta uzun zaman 
camisi ve pazar yeri bulunmayan bazı yer
Ierin de kasaba olarak anıldığı görülmek
tedir. 

Yaklaşık 1600 yıllarından itibaren bölge
de herkesin silah taşıyabildiği, sık sık asa
yiş olaylarının vukua geldiği, Habsburglar'
la çatışmaların günlük olaylar arasında ya
şandığı bir hayat söz konusu idi. Bunda 
belki, belli bir düzeyde kültürel hayatı bu
lunan Pojega (Pozega) şehri istisna teşkil 
ediyordu. Geri kalan üçte ikilik kısım zen
gin bir tarım bölgesiydi. Buradaki Osman
lı idaresi, Osmanlı Macaristanı'nda veya 
Balkanlar'da karşılaşılmayacak derecede 
yerleşmiş klasik unsurlar taşıyordu. Nite
kim Ösek (Osüek 1 Eszek), İl ok (Ujlak) ve Di
mitrofçe (Mitrovica) gibi kasabalarda büyük 
panayırlar kuruluyordu. Bölge üretim açı
sından çokyüksek değerlere sahip değildi. 

Slavonya·nın turizm merkezlerinden olan Bled gölünden 
bir görünüş 

Zira bölgedeki serhat nüfusu birçok sıkın
tıyla karşı karşıya kalıyordu. Yine de ver
gilendirilmeyen sebze, meyve ve arıcılık 
ürünleri yüksek değerlere ulaşıyordu. Vergi 
mükellefi olanlar ise daha çok kasabalar
da oturan, tarım ve ticaretle uğraşanlar

dı . İçlerinde bazı hıristiyanların da bulun
duğu, çoğunluğunu müslümanların oluş

turduğu bu kasabalılar genellikle şehre 
yakın köylerde tarım faaliyetlerini sürdü
rüyordu. Onların çoğu da askeri statüdeki 
seçkin kesime mensuptu. 

Slavonya, Osmanlı idaresinden çıktıktan 
sonra Habsburglar'ın kontrolü altına gir
di. 1848 ihtilali sonrasında Habsburg de
netimi arttı, ancak 1868'de tekrar Macar
lar'a intikal etti. 1918'de Yugoslavya sı

nırlarına dahil edildi. 1991 'de Hırvatistan 
bağımsızlığını ilan edince buna karşı çıkan 
doğu Sırplar'ı 1995'te Slavonya'nın haki
miyetini ele geçirdilerse de bu uzun sür
medi ve 1998'de Hırvatistan ile birleşti. 
Slavonya yedi bölgeye ayrılmış olup nü
fusu 781.454'tür (2001). En önemli şeh

ri 114.616 (2001) nüfuslu, makine, doku
ma, şeker, kibrit ve deri sanayinin geliş
miş olduğu Osüek'tir. Diğer önemli şehirler 
Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar, Öakovo, 
Pojega, Virovitica, Nova Gradiska, Slatina, 
Zupanja, Na5ice, Valpovo, Belisce'dir. Etra
fında bulunan nehirler sayesinde verimli 
bir tarım alanına sahip bulunan bölge mı
sır, hububat, gıda endüstrisi, doğal gaz 
ve. petrol sanayii bakımından gelişmiştir. 
Nüfus Hırvat ve Sırp yoğunlukludur. 
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