
SREM 

novo) ve Salankamen'i ihtiva etmesinden 
kaynaklanıyor olmalıdır. 1427'de onun ye
rini alan Djuradj Brankovic Kupinik'i mekan 
tutmuştu. Bölgedeki Sırp despotları bu 
toprakları Macar Krallığı ile anlaşarak ida
re ediyordu. Brankovic sülalesine men
sup despotlar Djordje ( 1486-1496), Jovan 
( 1496- ı 502) ve lvanis Berislavic (ı 504- ı 5 14) 
Srem'i merkez karargahiarı haline getir
mişlerdi. Kanuni Sultan Süleyman 927'de 
(ı 52 ı) Belgrad'a ileriediğinde Srem'de dul 
kraliçe Jelena bulunuyor ve Kupinik'te ika
met ediyordu. 

1458'de ve 1462'de Osmanlı saldırıları
na uğrayan bölgenin doğusu, 1521'de Ka
nGni'nin Belgrad'ı ele geçirmesi sırasında 
Osmanlı kontrolü altına alındı. Yahyapaşa
oğlu Bali Bey, Srem bölgesinde Osmanlı 
fetihlerini iler letti. Sert Osmanlı baskısı 
1 526'da daha da ağır bir şekilde hissedil
di, buradaki ahalinin çoğu kaçtı, bölgede
ki şehir ve kaleler tam olarak Osmanlı ida
resi altına girdi. Mohaç Savaşı'ndan sonra 
Tuna'nın kuzeyinde bulunan köylü gene
ral Jovan Nenad'ın Srem'e yönelik faaliye
ti sonuç vermedi, onun yanında yer alan 
Radoslav Celnik ve Subota Vrlic, Srem'e 
dönüp Osmanlı idaresini tanıdı. Kendile
rine t abi ahaliyle birlikte yeniden Srem'e 
yerleşmelerine izin verildi. Bunun ardından 
çobanlıkyapan Vlahlar da (Ulahlar) bölge
ye yerleştirildi. Osmanlılar bu kesimi nü
fuslandırıp yeniden iskana açtı . 1699-1718 
yıllarında Srem, Osmanlılar'la Habsburglar 
arasındaki savaşlardan etkilendi, askeri bir 
bölge haline geldi. 1718'de Osmanlı idare
sinden çıkmasına kadar en doğu kesimi 
hariç olmak üzere Srem'in pek çok topra
ğı daha 1699'da Habsburg idaresine gir
mişti. 1745'te Habsburg kontrolü altında 
Slavonia Krallığı 'nın bir parçası oldu. I. Dün
ya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya Krallığı'
na bağlandı. Yugoslavya'nın parçalanması

nın ardından Sırbistan ve Hırvatistan ara
sında bölündü. 

Srem bölgesi Osmanlı idaresi altına gir
dikten sonra önce Semendire sancağına 
bağlı bir idari bölge iken daha sonra 948'
de ( 1541 ) sancak oldu ve tahrirleri yapıl
dı . Tuna nehri boyunca devam eden te
pelik bölgelerdeki şarap üretimine uygun 
bağ alanları ve verimli topraklarından do
layı iktisadi olarak sancağın durumu iyi idi. 
Bununla birlikte savaşlardan ve eşkıyalık 
hareketlerinden etkilendi, ahalisi sık sık 
bölgeyi terketti. Bazan gidenler geri gel
di, bazan da bölge yeni gelen göçmenlerle 
dolduruldu. Bazı gruplar emniyet maksa
dıyla 1 521-1 526 yıllarında oldukça farklı 
bölgelere, mesela Gelibolu ve İstanbul'a 
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sürgün edilmişti. Gelen yerleşirnciler ise 
çoğunlukla Güney Slavları ' ndan, batıdaki 

Hırvatlar'dan, doğudaki Sırplar'dan , bazı 

Macar ve müslüman şehir halkından oluş
maktaydı . Şair Mevlana Isa, Türk aileleri
nin Srem'e yerleştirilmesini savunmuş, an
cak onun bu arzusu gerçekleşmemiştir 
(950/1543). Srem'de pek çok askeri 1 t icari 
su ve kara yolunun geçiş noktası bulun
maktadır. Tuna suyolu Batılı seyyahlar 
tarafından özellikle iyice t asvir edilmiştir. 

Srem'in içinden geçen güzergah Budapeş
te'ye giden imparatorluk yolu idi, dolayı

sıyla buralar muhafızlar ve derbentler ta
rafından korunma altına alınmıştı . Ancak 
çiftçiler haraçtan kaçınmak için bu ana gü
zergah yakınlarında yaşamaktan sakını
yordu. 

XVI. yüzyıla ait Osmanlı tahrir kayıtları
na göre bölgede belli başlı merkezler llok, 
Varadin, Nemçi (Nijemci). Salankamen ve 
Dimitrofça idi. Kasabaların hane sayısı 
1000 ya da 1 500'ü geçmese de bütün Os
manlı idaresi süresince bunların geliştiği 

dikkati çekmektedir. En kalabalık müslü
man topluluğu Dimitrofça'da bulunuyor
du. Onu llok takip ediyordu. Bu iki kasa
bada hıristiyanlar müslüman nüfusa nis
betle çok az sayıda idi (llok'ta 237 müslü
man, yirmi yedi hıri st iyan hanesi; Dimit
rofça'da 580 müslüman, yirmi dokuz hı
ristiyan hanesi) . Bunların dışında Gırgu
rofça, Vulkovar 1 Vukovar, Varadin, Cere
vit, lrig. Zernun gibi küçük kasabalarda 
da müslüman nüfus yaşıyordu. Hıristiyan
ların en kalabalık olarak bulundukları yer 
ise Karlova 1 Karlofça olup (ı 555'te 775 ha
ne) burada sivil müslüman nüfus yoktu. 
Kuzeyde sancağın yüksek kesimlerinde bir 
bütün olarak İpek Patrikhanesi'nin deneti
minde bazı Sırp Ortodoks manastırları bu
lunmaktaydı. 

Sanatta ve mimaride Osmanlı Devleti'
nin varlığıyla ilgili bugüne ulaşan izler az
dır (Ilok'taki bir hamam ve türbe, Salanka
men'de bir caminin kalıntıları) . Evliya Çe
lebi. Srem halkının savaş sanatlarını kitap
lara ve okumaya tercih ettiğini belirtir. 
Gerçekten Mitrovica'da cündllik sanatının 
uygulandığına dair kanıt bulunmaktadır. 

Köyün binicilerinden biri bir cami inşa et
miş ve bakımı için onu bir vakfa bağla

mıştır. 1608'de llok'ta diğer popüler eğ

lencelerle birlikte bir Karagöz gölge oyu
nunun bulunduğu belirtilmiştir. 

Bazı kaynaklarda Osmanlı dönemi Srem'i 
ile alakah olarak bazı gelenekler ve men
kıbeler yer alır. Hiç kuşkusuz bunlar çok 
değerli kültürel mirası temsil etmekteydi. 
Bunlardan biri Vukovar'daki bir zaviyenin 

sahibi hakkında Aziz Hindi Baba ile ilgili
dir. Bu kişinin Mohaç'a gitmek üzere olan 
orduya katıldığı ve savaştan yetmiş gün 
önce sultana zaferi müjdelediği söylenir. 
Ayrıca peygamber soyundan geldiğine, ba
siret ve keramet sahibi olduğuna inanıl
mıştır. Bunlar Evliya Çelebi tarafından not 
edilmiştir. 1612'de zaviyenin şeyhiyle soh
bet eden Hırvat Cizvit Bartol Kasiç de ben
zeri bir hikayeyi nakleder. Diğer menkıbe
ler Srem'in mitolojik ve efsanevi tarihini 
açıklamaktadır. Ayrıca imparatorluğun bu 
bölgesinin okumuş insanları Srem'in ger
çek tarihiyle ilgili olarak bazı bilgilere sa
hipti (Roma imparatorl arının Mitroviçe'
de ikamet ettiği dönemler, şarap üretimi , 
hıristiyan şehidlerin idam ı veya daha son
raki dönemlerde bu ki ş ilerin tazimi) Bu
nun ötesinde sancağın merkezinde eski 
tarihi eserler hala görülebilir durumdadır. 
Bütün bu unsurların İslami anlayışla karı
şarak bir menkıbeye nasıl dönüştüğü Ali 
Dede Sigetvari (ö 997/ 1 589) ve Müniri 
Belgradl'nin ( ö. ı 024/16 ı 5) yazılarından an
l aşılır. 
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Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan 
ülkenin resmi adı Sri Lanka Demokratik 
Sosyalist Cumhuriyeti, yüzölçümü 65.610 
km2 , nüfusu 19.886.000 (2006 tahmini), 
başşehri Colombo (678.000). diğer önemli 
şehirleri Dehiwala-Mount Lavinia (230.000). 



Moratuwa (200.000) ve Negombo'dur 
( ı 40.000) . Uzun yıllar Portekiz, Alman ve 
ingiliz sömürgesi olarak kalan ülke 1948'
de Seylan adıyla bağımsızlığını kazanmış , 

1972 yılında adı Sri Lanka Cumhuriyeti'
ne çevrilmiştir; resmi dili Sinhall (Sinhalese 
"Seylanca"), ikinci resmi dili Tamilce'dir. 

I. FiZiKI ve BEŞERi CO GRAFYA 

Arazinin kuzey yarısı nisbeten alçak alan
lar ve hafif dalgalı düzlüklerden meydana 
gelirken güney yarısında yükselti artar ve 
bir masif karakteri belirginleşir; Piduru
talagala dağı (2524 m.) ve Adem zirvesi 
(2243 m) bu kesimdedir. Hakim iklim tro
pikal muson iklimidir; ancak adanın tama
mı muson yağmurlarından aynı dönemde 
etkilenmez. Güneybatı toprakları ve dağlık 
alanlar 2500 milimetrenin üzerinde yağış 
alırken (nemli kuşak, Colombo'da 2423,8 

mm., Ratnapura'da 3749,2 mm., daha yük
seklerde 5000 milimetrenin üzerinde) gü
neydoğu, doğu ve kuzey kesimlerde yağış 
1200-1900 mm. arasında değişir (kurak 
kuşak). Yıllık ortalama sıcaklıklar kıyı ke
siminde 24,5 oc. 1250 m . yükseltideki Di
yatalawa'da 20,2 oc' dir. En büyük akarsu
lar Mahaweli ( 3 3 5 km ) ve Aruvi ( ı 64 km ) 
nehirleri olup bunların dışında uzunluğu 
1 00 kilometreyi geçenlerin sayısı on dört
tür. Başlıca baraj gölleri Wictoria, Rande
nigale, Senanayaka ve Madura'dır. Doğal 

bitki örtüsünü, bulundukları yerlere göre 
kurakçti karakterden yağmur ormaniarına 
kadar değişen farklı türlerdeki ormanlar 
meydana getirir. Ancak özellikle 1900-1992 
yılları arasında yapılan tahribat sonucu gü
nümüze bunların dörtte bir kadarı gele
bilmiştir ve halen kereste elde etmek için 
kesimler sürdürülmektedir. Ada, üzerin
deki 3000'den fazla çiçekli bitkiyle dünya
nın en önemli bitkisel çeşitlilik alanların
dan biridir. Hayvansal çeşitlilik açısından 
da önde gelen Sr i Lanka'da fil . leopar, bu
falo gibi büyük memelilerin yanında bazı
ları yalnız burada bulunan birçok sürün
gen, küçük orman hayvanı, balık ve kuş ya
şamaktadır. 

XIX. yüzyılın sonunda 2.4 milyon olan nü
fus 1930'larda 5 milyonu, 1960'1arda 1 O mil
yonu aşmış, 2001 sayımında 17.557.341'e 
ulaşmıştır. Bugünkü tahmini nüfusa göre 
kilometrekareye 290 kişi düşmektedir. Müs
lümanların sayısı 2001 sayımında 1.435.900 
idi. Nüfusun o/o 78'ini Sinhaliler, o/o 12'sini 
Tamiller, o/o 8,9'unu etnik bir azınlık gibi gö
rülen ve Morolar denilen müslümanlar,.ge
riye kalanını da Portekiz ve Hallandalı sö
mürgecilerin nesillerinden gelen Burgher
ler ile İngiliz kökenli Eurasienler oluştur-

maktadır. Halk arasında dinlerin dağılışı 
yaygınlık sırasıyla Budizm (% 76,7) , İsla
miyet (% 8,9). Hinduizm (% 7,7) ve Hıristi
yanlık'tır (% 6,7) . Nüfusun o/o 74'ü Hint-An 
dillerinden Sinhall'yi , o/o 18'i de Dravidl dil
lerinden Tamilce'yi konuşmaktadır; diğer 
diller in payı o/o 8'dir. 

Sri Lanka ekonomik açıdan gelişmiş bir 
ülke değildir. 2000'li yıllarda tarım sektö
rü o/o 11-13, sanayi sektörü o/o 28-30, hiz
met sektörü o/o 57-58 dolayında paya sa
hipti. Pirinç, şeker kamışı, baklagiller, ta
hıllar, yağlı tohumlular, baharat, çay, tü
tün, kauçuk ve hindistan cevizi başlıca bit
kisel ürünleri ; süt, yumurta, et ve balık 
hayvansal ürünleri oluşturmaktadır. Çeltik 
tarımı 1 milyon hektara yakın alanda yapı
lır ve üretim 3 milyon ton kadardır. Sanayi 
tesislerinde daha çok kauçuk, hindistan ce
vizi, çay, tütün ve diğer tarımsal ürünler
le petrol işlenmektedir. Dokuma-hazır gi
yim ve çimento sektörleri diğer önemli sa
nayi kollarını oluşturur. özellikle mücev
her şehri denilen Ratnapura'da değerli ma
den ve mineral işlemeciliği gelişmiştir. Sri 
Lanka, dünyanın en zengin ve çeşitli kıy
metli taş çıkarılan alanlarından biridir ve 
minerallerden sinhalit ilk defa burada bu
lunduğu için bu adı almıştır. Bunun ya
nında başlıca doğal kaynaklar kireç, gra
fit, fosfat ve kildir. 5,6 milyar dolar düze
yindeki ihracata karşılık. 7,5 milyar dolar
lık ithalat söz konusudur. Tekstil ürünleri, 
çay, elmas, kauçuk ve kauçuk mamulle
ri başlıca ihraç; çeşitli makinelerle ulaşım 
araçları , gıda maddeleri ve petrol, ithal ka
lemlerini meydana getirir. Amerika Birle
şik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Alman
ya en fazla ihracat ve Hindistan, Çin, İran, 
Malezya, Japonya en fazla ithalat yapılan 
ülkelerdir. 

Sri Lanka'da deniz ve hava ulaşımı ge
lişmiş durumdadır. Ülkede farklı özellikle
re sahip on altı havaalanı bulunmaktadır. 

Ulaşırnın temelini 1 00.000 kilometreye ya
kın karayolunun yanında 1500 km. kadar 
demiryolu oluşturur. Adanın özellikle gü
neybatısındaki akarsular taşımacılık için 
uygundur ve bu bölgede yaklaşık 160 km. 
uzunluğunda bir taşıma sistemi hizmet 
vermektedir. Ekonomide turizm son yıl
larda önemli gelir kaynağı olmaya başla
mış , 1990'da 300.000'e ulaşmayan turist 
sayısı , 2005'te 550.000'e çıkmıştır. 
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liJ M ERAL Avcı 

Il. TARİH 

Müslümanlara ait ilk coğrafya eserle
rinde Serendlb adıyla anılan ve XIII. yüz
yıldan itibaren Seylan olarak tanınan ada
da halkın çoğunluğunu oluşturan Kuzey 
Hindistan kökenli Hint-Arı Sinhalller mi
latt an önce V. yüzyılda , Güney Hindist an 
kökenli Dravidl Tamiller ise milattan önce 
lll. yüzyılda buraya gelip yerleşmişler, ma
ğaralarda oturan ve ağaç yapraklarıyla ör
tünen yerli Veddalar da uzun süre varlık

larını devam ettirmişlerdir. Ada üzerinde 
Hint etkisi hakim ise de zamanla dil, din 
ve kültür açısından farklı bir kimlik ortaya 
çıkmıştır. 

İlk iskan izlerinin prehistorik dönemle
re kadar gittiğ i Sri Lanka'nın esas tarihi, 
kuzeydeki Anuradhapura'da Sinhall Kralı 
Tissa'nın (m.ö. 250- 2 ı O) güçlü bir devlet 
kurup Budizm'i yaymasıyla başlar. Bu kral
lık X. yüzyılın sonlarında Güney Hindistan'
da hüküm süren Chola Hindu Tamil Kral
lığı tarafından yıkıldıysa da Sinhall prens
lerinden Vüayabahu 1 070'te adayı tekrar 
ele geçirerek Sinhall Devleti'ni ihya etti ve 
Polonnaruva'yı merkez yaptı. En güçlü ve 
müreffeh günlerini ı. Parakramabahu dö
neminde ( ı ı 5 3- ı ı 86) yaşayan Sinhalller, 
Xll l. yüzyılda Güney Hindistan'dan gelen 
yeni Tamil göçleri neticesinde giderek es
ki güçlerini kaybetti ve adanın kuzeyinde
ki Jaffna yarımadasında kurulan Hindu 
Tamil Krallığı ile bütün Ortaçağ boyunca 
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