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larý serin, kýþlarý soðuk bir iklim tipi görü-
lür. Myanmar arazisinin % 67’si orman-
larla kaplýdýr. Çeþitli orman aðaçlarý arasýn-
da en önemlisi kerestesi çok kýymetli olan
tiktir (teak). Güneydeki delta kesiminde
de sýk ve cüsseli aðaçlardan oluþan mang-
rov ormanlarý yer alýr.

Etnik yapý, 100’ün üzerinde dil ve leh-
çe konuþan elli kadar farklý gruptan mey-
dana gelmiþtir. Bunlarýn en büyüðünü nü-
fusun % 68.96’sýný oluþturan ve çoðu düz
ovalýk kesimlerde yaþayan Birmanlar (Bur-
malýlar) meydana getirir. Diðer gruplar Ka-
çin ve Kuzey Þan eyaletinde yaþayan Ka-
çinler, Karenler, Çinliler, Monlar, Rakhine-
ler ve Þanlar’dýr. Resmî dil, yaklaþýk 20 mil-
yon kiþinin ana dili ve nüfusun büyük ço-
ðunluðunun ikinci dili olarak konuþtuðu
Tibet-Birman dil ailesinden Birmanca’dýr.
Ülke nüfusunun % 89’u Budizm’in Hinaya-
na ve Theravada mezheplerine mensuptur.
Baþlýca dinî azýnlýklarý müslümanlar (% 4),
hýristiyanlar (% 4), Hindular (% 2) ve ani-
mistler (% 1) teþkil eder. Müslümanlar,
yaklaþýk 2 milyon (1.960.000) nüfuslarýyla
Bengladeþ’in güneydoðusuna bitiþik Ara-
kan daðlýk bölgesinde yoðunlaþmýþtýr.

Myanmar ekonomisi temelde tarýma da-
yanýr. Yetiþtirilen en önemli tahýl ülkenin
günlük besinini ve baþlýca ihraç mallarýn-
dan birini teþkil eden pirinçtir. Pirinç ihra-
catta 1985 yýlýna kadar birinci sýrayý alýr-
ken daha sonra yerini keresteye (çoðun-
lukla tik aðacý) býrakmýþtýr. Sanayi birkaç
tekstil, çeltik iþleme, kâðýt ve kereste fab-
rikasýyla petrol rafinerilerinden ibarettir.
Ülkede tungsten, gümüþ, kurþun ve çinko
rezervleri bulunmakla birlikte maden iþ-
letmeciliði geliþmemiþtir. Ulaþýmda 23.500
km. karayolunun ve 2683 km. demiryolu-
nun yaný sýra sakin akan nehirlerden de
yararlanýlmaktadýr. Baþlýca uluslararasý ha-
va limaný Yangon’dadýr.
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II. TARÝH

Myanmar’ýn gerçek tarihi, IX. yüzyýl-
da kuzeydeki Burmalýlar’ýn Pagan þeh-
rini ve bu þehrin merkezi olduðu devle-
ti kurmalarýyla baþlar ve 1057 yýlýnda Kral
Anawratha’nýn (Anoratha) komþu Monlar’ýn
baþþehri Thaton’u alarak ülke topraklarý-
nýn büyük bir kýsmýný birleþtirmesiyle ge-
liþir. Daha sonra Burma kültürü Mon ve
Pyu dilleri ve kültürlerini de asimile ederek
hâkim bir kültür haline gelmiþ, Budizm’in
Theravada mezhebi bu dönemde kültürel
hayatýn özünü oluþturmuþtur. XII. yüzyýlýn
ortalarýna kadar bölgede önemini koruyan
Pagan Krallýðý 1287’de Moðol-Çin Ýmpara-
toru Kubilay Han tarafýndan yýkýldý ve ar-
kasýndan ülkenin kuzeyinde Ava, güneyin-
de Pegu krallýklarý kuruldu. Siyasî bakým-
dan Çin ile, dinî ve ticarî bakýmdan Hin-
distan ve Seylan ile kuvvetli iliþkileri bulu-
nan Ava, doðudan gelen Çin asýllý Þanlar’ýn
1527’deki saldýrýsýndan sonra zayýflayarak
dört yýl içerisinde ortadan kalktý ve yerine
Toungoo hânedaný geldi (1531). Ýç çekiþ-
meler ve dýþ güçlerin müdahaleleri neti-
cesinde Toungoo hânedanýnýn 1752’de yý-
kýlmasý üzerine Burmalý toprak sahibi bir
aileye mensup Alaungpaya adlý bir lider,
güneydeki Pegu topraklarýný da kapsayan
ve Myanmar’ý tek bir krallýk altýnda birleþ-
tiren Konbaung hânedanýný kurdu. Ancak
bölgenin son müstakil hânedaný olan ve
önce doðudaki Ayuthaya’yý, ardýndan Ara-
kan (Rakhine), Tenasserim ve 1824’te de
Asam’ý hâkimiyeti altýna alarak bir impa-
ratorluk haline gelen bu devlet ayný tarih-
te Hindistan’daki Ýngilizler’le karþý karþýya
geldi. XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren
bölgeye ilgi gösteren Ýngilizler ilki 1824-
1826, ikincisi 1852, üçüncüsü 1886-1889
yýllarýnda olmak üzere yaptýklarý üç sava-
þýn sonunda ülke topraklarýnýn tamamýný
ele geçirip idaresini doðrudan Hindistan
genel valiliðine baðladýlar.

Rangoon’u merkez edinen Ýngilizler ülke-
ye çok sayýda Hintli göçmenin gelip yerleþ-
mesine izin verdiler. Çoðu müslüman olan
ve bürokraside, ticarette, esnaflýkta faal
rol alan bu göçmenler yeni pirinç ekim
alanlarý açarak zamanla toprak sahibi ol-
dular. Sömürge ekonomisi ülkenin sosyo-
ekonomik yapýsýný hýzlý bir þekilde deðiþtir-
di. Karen ve Kaçin etnik gruplarýnýn yaþadý-
ðý az geliþmiþ bölgeler misyonerlik faali-
yetleriyle kýsmen hýristiyanlaþtýrýldý. 1920’li
yýllarda gittikçe artan Ýngiliz ve Hint aleyh-
tarlýðýna baðlý olarak genç aydýnlar ve öð-
renci gruplarý, ülkenin özerk bir statüye
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26 Mayýs 1989 tarihine kadar Burma
(Birmanya) adýyla tanýnan Myanmar, Asya’-
nýn güneydoðusundaki Çinhindi (Hindiçini)
yarýmadasýnda bulunan ülkelerin en büyü-
ðüdür. Kuzeybatýdan Hindistan ve Bengla-
deþ, kuzeydoðudan Çin, güneydoðudan La-
os ve Tayland, batýdan Bengal körfezi ve An-
daman deniziyle çevrili olan ülkenin yüzöl-
çümü 677.000 km², nüfusu 53.222.658
(2005 tahminî), resmî adý Pyidanungzu
Myanma Naingngandaw (Myanmar Birliði),
baþþehri Yangon (eski Rangoon, 4.016.000
nüfus), diðer önemli þehirleri Mandalay
(1.057.600), Moulmein (367.500) ve Bago’-
dur (Pegu, 228.100).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Myanmar’ýn yüzey þekilleri kuzey-güney
doðrultusunda uzanan batýda Arakan sý-
radaðlarý, ortada uzun bir çukur alan, do-
ðuda güneye doðru Þan platosu ve Tenas-
serim daðlarýyla devam eden Kaçin daðla-
rý (Hkakabo Razi zirvesi 5881 m.) þeklinde
özetlenebilir. Ortadaki çukur alan, ülkenin
en önemli ýrmaklarý olan Irravadi ve Sit-
tang çevresinde yayýlan ve güneyde delta-
ya dönüþen geniþ düzlüklerden meydana
gelir. Ýklim güneyden kuzeye ve deniz kýyý-
sýndan yüksek kesimlere doðru farklýlýklar
gösterir. Güneyde yaz mevsiminin bol ya-
ðýþ getirdiði bir muson iklimi (mayýs-ka-
sým arasý çok sýcak ve yaðýþlý), ortada yaz
sýcaklarýyla birlikte kýþ soðuklarýnýn da be-
lirginleþtiði bir iklim tipi, kuzeyde Çin sýný-
rý yakýnýndaki yüksek daðlýk kesimde yaz-
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