ROMANYA
biyat alanında da kendini gösterir. iranlı yazarlar halk için edebiyat söylemlerini
geliştirir ve bu dönem romancılığı realizmi tam anlamıyla hayata geçirmeye çalı
şır. Bu tarzın en önemli yazarlarından Büzürg-i Alevi Çeşmhô.yeş adlı romanıyla
(Ta hran 133 1 h ş.) , Sadık Hidayet Sek-i
Velgerd (Tahran 1330 hş ) ve lfô.ci Aga
(Tahran 1325 hş .) gibi hikayeleriyle toplumsal hayata gerçekçi bir bakış açısıyla ciddi
etki bıraktı . Dönemin Sadık-ı Çubek. Seyyid Celal AI-i Ahmed ve İbrahim Gülistan
gibi yazarları Amerikan realizminin etkisiyle yazı diline, romanın kurgusu ve yapı
sına önem vermeye çalıştılar. Sadık-ı Çubek Tengsir (Tahran 1342 hş.) ve Seng-i
Sebur (Tahran 1345 h ş.) adlı romanların
da yeni bir anlayışa yöneldi. Celal AI-i Ahmed de Nun u Kalem'i (Tahran 1340 h ş.)
ve Nitrin-i Zemin'i (Tahran I 346 hş.) Satıcı eğilimlerle yazdı. İbrahim Gülistan, Ernest Hemingway gibi yazarların etkisiyle
kendi alanında en güzel örnek sayılan
Medd ü Meh adlı romanı kaleme aldı
(Tahran 1348 h ş.). Bu dönemde edebiyat
dünyasına giren önemli yazarların başın
da Gulam Hüseyn-i Said'i. Menuçihr Safa.
Nadir-i İbrahim'i. Mahmud Keyanuş. Ahmed Mahmud ve Behmen-i Fürs'i gelir.
İran'da yaşanan bir tür modernizme tepki, kendine dönüş ve yeni çıkış yollarının
arandığı yıllar olarak bu döneme Huşeng-i
Gülşiri'nin Şô.zdeh İl,ıticô.b (Tahra n 134 7
hş ). Ahmed Mahmud Hemsô.yehô. (Tahran 1353 hş.) ve İran'ın ilk kadın romancı
larından sayılan Sim'in Danişver' in çok sevilen Sevuşun (Tahran 1348 hş.) adlı romanları damgasını vurdu.
İran'da modern tarzdaki eserlerin sayı
sının arttığı

bu dönem aynı zamanda toplumda siyasal otorite baskısının daha da
yoğun olduğu yıllardır. Bu yıllarda yazarlar köklerini bulmak için köy edebiyatma
yönelirler. Seyyid Hüseyn-i M'ir Kazım'i ,
Emin Fakir'i. Samed-i Behreng'i. Mahmud
Devletabad'i. Behruz Dehgan'i ve Ali Eş
ref-i Derv'işiyan bu türün önemli yazarlarından sayılır. Gulam Hüseyn-i Said'i Tup
adlı romanıyla (Tahran 134 7 h ş.) İran köy
edebiyatının temsilcisi olarak görülür. Bu
dönem eserlerinin en belirgin özelliği şek
le dikkat edilmesi ve sosyal adaletsizlik. büyüyen kentlerdeki yaşam sorunları. sosyal
sınıfların hayat tarzlarının edebi hayata
ağırlığını koymasıdır.

1979'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşanan devrim süreci edebiyatın seyrini değiştirir. Bu yeni dönemde
Nasır-ı Tran'i Ayinehô.-yı Derdar (Tahran
1371 h ş. ). İsmail Fasih Dô.stô.n-ı Cô.vid

(Tahran ı 359

h ş.).

Ahmed Mahmud Dô.s(Ta hran 1360 hş.). Muhsin Mehmelbaf lfavz-ı Saltun {Tahran
1363 h ş.), Kasımali Feraset Nal;].lhô.-yı
Bise r (Tahran 1363 h ş.), Cevad Mecab'i
Şehrbendan (Tahran ı 366 h ş. ) ve Rıza
Berahen'i Çdh be Çô.h (Tahran ı 362 hş . )
adlı romanlarıyla öne çıkar (geniş bilgi için
bk. Sipanlu-Kas ımn ejad. 11. 678-679)
tô.n-ı
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Irak-İran savaşının başlamasıyla Muhsin Mehmelbaf, Ahmed Mahmud, Abdülhay Şemsi gibi yazarlar savaş edebiyatma
yöneldiler; bu dönemde İslam devrimiyle
ilgili yazılan eserlerin yerini savaş ve hamaset eserleri aldı. Bu romanlar savaş
cephelerinde yaşananlar. yaralıların hayatı. kahramanlıklar. savaştan dönenierin hayata uyum sağlaması gibi temaları içerir.
Savaşın sona erdiği 1987'nin ardından savaş romanları savaştan evlerine dönen askerlerin yaşadığı olaylar, kendilerini başka
bir dünyada bulmaları. vefasızlık gibi konuları ele alır. İran'da savaşın yavaş yavaş
insanların hayatından çıkmaya başlaması

okuyucuları eğlendirici

romanlara iter ve
bu dönemde halkı eğlendirecek romanlar yazılır. Fetane Hac Seyyid-i Cevad'i'nin
Bô.mdô.d-ı Ijumô.r (Tahran ı 374 h ş.) adlı romanı cesaretle bazı konuları işlemesi
ve yapısının sağlamlığından dolayı ilgiyle
karşılandı. Bununla birlikte büyük toplumsal değişim ve savaş gibi deneyimlerin yaşandığı bu dönemde yazarlar yar9tıcı eserler verecek zaman bulamamış. daha çok
gündelik sorunlarla ilgilenmek zorunda
kalmıştır.
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KAANDİLEK

Doğu

Avrupa'da ülke.

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA

Il. TARİH
llL ÜLKEDE İSLAMiYET
ve TÜRK-İSLAM ARAŞTIRMALARI
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Kuzeyinde ve kuzeydoğusunda Ukrayna
ve Moldavya, kuzeybatısında Macaristan,
batı ve güneybatısında Sırbistan. güneyinde Bulgaristan ve doğusunda Karadeniz
bulunur. Yüzölçümü 238.391 km 2 • nüfusu 2002 verilerine göre 21.680.974. baş
şehri Bükreş (2 032.000). başlıca şehir
leri Yaş (349 .000). aynı zamanda en büyük liman şehri olan Köstence (344 .000).
Cluj (333.000) , Kalas (332.000). Tımışvar
(327.000), Braşov (316.000) ve Krayova'dır
(3ı4.000) .

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA

Romanya yüzey şekilleri bakımından üç
bölüme ayrılır. Doğuda kabaca kuzey-güney doğrultusunda uzanan Doğu Karpatlar ile onun güney ucundan başlayarak batıya yönelen Transilvanya Alpleri'nin (Moldoveanu zi rves i: 2544 m .) oluşturduğu
dağlık alan yer alır. İkinci bölüm dağlık alanın çevresindeki yükseltisi fazla olmayan
tepelik alandır. Doğu Karpatlar' ın batısı.
Macarca "ormanın ötesi" anlamında Erdely,
Ramence'de Ardeal (Türkçe' de Erde!) adıy
la bilinir. Doğuda yükseltisi 800 m. dolayında iken batıya doğru 400 metreye kadar düşen bu kesimin batısında daha çok
bir plato görünümündeki Bihor kütlesi bulunur. Üçüncü bölümü Macaristan ve Sır
bistan sınırındaki ovatarla içinde Tuna deltasının da yer aldığı Dobruca ve kuzeydoğuda Moldavya ( Bağdan) kesimlerinin alçak düzlükleri (400-600 m .) meydana getirmektedir.
İklim ılıman kuşağın karasala geçiş tipi-

yüzey şekilleri yerel farklı
ve çeşitlenmelere yol
açmıştır. Yıllık ortalama sıcaklıklar ülkenin
güneyinde 11 oc. kuzeyinde so C dolayında
dır. Ortalama yıllık yağış miktarı 650 mm.
kadardır ve bu değer dağlık alanlarda 10001400 milimetreye çıkarken alçak kesimlerden Baragan ovasında SOO ve Dobruca'da
da 400 milimetreye kadar iner.

dir.

Değişken

Iıkların doğmasına

Doğal bitki örtüsü Eskiçağ'lardan günümüze kadar süren insan faaliyetlerinden
sürekli biçimde etkilenmiş ve çoğunlukla
tarım alanlarına dönüşmüştür. Buna rağ
men ülke toprakları 3350 türden meydana gelen florası ile Avrupa'nın en önemli
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bitki alanlarından biridir ve ormanlar günümüzde ülkenin % 28 kadarını kaplamaktadır. Ormanlarda kayın, meşe ve çam hakim ağaç türlerini, gürgen, karaağaç , diş
budak ve ıhlamur gibi daha nemcil karakterli olanlar diğer türleri oluşturur. Romanya av hayvanlarının çeşitliliği ve miktarı bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biridir.
Akarsu ağı, Romanya içindeki uzunluğu
1075 kilometreyi bulan, büyük kısmı ulaşıma elverişli Tuna ve kolları üzerine kurulmuştur. Doğuda dünyanın en önemli
sulak alanlarından biri olan ve geniş bir
deltayla denize ulaşan Tuna'nın Romanya'dan aldığı başlıca kollar Mureş (Mures),
Prut, Oltu (Oit), Seret (Siret). Yalomiça (lalomita) . Someş (Somes) ve Argeş'tir (Arges).
Ülkede 3500 dolayında göl vardır; ancak
bunların sadece % 1O'undan azının büyüklüğü 1 km 2 'den fazladır; en önemlilerini
Karadeniz kıyısındaki Razim (Razelm) ve
Sinoe ile Tuna yakınındaki Oltenia ve Brates teşkil eder.
Nüfusun % 89,5'i Rumen, % 6,6 'sı Macar, % 2,5'i Çingene, % 0,3'ü Ukraynalı,
% 0,3'ü Alman, % 0,2'si Rus, % 0,2'si Türk
ve% 0,4'ü de diğer uluslardan oluşmak
tadır. Dini açıdan % 70'1ik bir oranla Ortodokslar ilk sırayı alır. Katalikler % 6, Protestanlar % 6, inançsızlar % 1O oranında
dır; müslümanların oranı ise çok azdır.
Ekonomik faaliyetler içinde tarımın ayrı
bir yeri vardır ve halen arazi kullanımı açı
sından en geniş pay bu sektöre aittir (%
6 I ). 2003 yılı verilerine göre en fazla üretilen tahıllar mısır. buğday ve çavdardır.
Sanayi bitkileri içinde ay çiçeği ve şeker
pancarı önde gelir. Ülke genelinde yaklaşık 1,7 milyon büyükbaş hayvan. 5,8 milyon koyun, 491 .000 keçi, 335.000 domuz.
14 milyonun üzerinde kümes hayvanı ve
840.000'in üzerinde arı kovanı bulunmaktadır. Tuna deltasında ve açık denizde balıkçılık yapılır.

Endüstriyel faaliyetler ekonomide maden çıkarımı, imalat sanayii, enerji üretim
ve dağıtımı ile temsil edilir. Toplam üretimin % 23,2'sini gıda ve içki, % 12,3'ünü
metalürji ürünleri oluşturmaktadır. Sanayi
bölgeleri Bükreş, Prahova, Braşov, Bacau,
Arad, Kalas, Tımışvar, Hunedoara, Sibiu
ve Cluj'dur. Başlıca sanayi kolları demir ve
demir dışı metal, makine ve ulaşım araçları, kimya ve petrol ürünleri, ağaç ve kağıt, gıda ve dokumacılık üzerinedir. Önceleri linyite ve doğal gaza dayanan enerji
üretiminin ağırlığı Bistrita, Argeş , Tuna
ve Oltu üzerine yapılan barajlarla hidroelektriğe kaymış durumdadır. Dış ticaret
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ağırlıklı

olarak Avrupa ülkeleriyle gerçekEn önemli doğal kaynakları sırasıyla petrol, linyit, maden kömürü,
doğal gaz, altın, tuz, kurşun, çinko, baksit ve maden suyudur. Ülked(;!ki tektonik
hareketlilikjeotermal kaynakların zenginliğini sağlamış ve bu kaynaklar ülkede turizmin gelişmesine büyük katkıda bulunleştirilmektedir.

muştur.

Romanya'nın en büyük limanı Köstence' dir; Mangalia ve Sulina Karadeniz'deki
diğer önemli limanlardır. Tuna üzerinde de
birçok büyük liman yer almaktadır. Bunlardan en önemlileri Orsova, Drubeta-Turnu Severin, Turnu Magurele, Giurgiu (Yergöğü). Oltenita'dır. 1975-1984 yılları arasın
da yapılan ve Cernavoda yerleşmesinin güneyinden başlayıp Köstence'nin güneyinde son bulan kanal Tuna ile Karadeniz'in
bağlantısında 400 kilometrelik bir kısal
ma sağlamıştır. 1992'de Almanya'da açı 
lan Main-Tuna kanalı ile Karadeniz kıyısı
(Köstence) ve Kuzey denizi (Rotterdam) birbirine bağlanmıştır. En önemli havaalanı
ise Bükreş'tedir. Bunun dışında ülkede on
beş havaalanı daha vardır.
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Bugünkü Romanya topraklarında iskan
tarihi Neolitik zamana (m.ö. 5500-2500)
kadar iner. Burada Hamangia ve Cucuteni kültürlerinin parlak örnekleri bulunmuş-

tur. Hintli-Avrupa kavimleri bölgeye geldikten sonra (m.ö III. binyıl son larında)
yerli unsurlarla bir karışım meydana gelmiştir. Milartan önce ı. binyılda dışarıdan
gelen İskitler'in, Yunanlılar'ın (Dobruca'da Histria, Tomis ve Callatis kolonilerini
kurdular) ve Keltler'in etkileri görüldü. Milattan önce ı. yüzyılda Traklar ile aynı dil
grubuna mensup olup Tuna nehrinin kuzeyinde yaşayan Daklar (Getler), Bohemya'dan Karadeniz' e kadar uzanan ve merkezi
Karpatlar'da bulunanDacia (Daçya) Krallı
ğı'nı kurdular. Roma İmparatorluğu ile çetin ve uzun savaşların ardından krallık dağıldı ve yerinde Daçya eyaleti oluşturuldu
(m.s. 106) . Dako-Get yerli nüfusunun Romalılaştırılması neticesinde yeni bir etnik
yapı doğdu (VII-IX. yüzyıllar) . Bunların adı

Roman, "Roma vatandaşı" manasma gelen Latin sözü Romanus'a dayanır. NeoLatin olan Romen dilinin esas gramer kategorileri ve söz hazinesi Latin' dir. Bu neoLatin diline özellikle Slavca, ayrıca Almanca, Macarca ve Türkçe kelimeler girmiştir.
Karpatlar'ın doğusunda

(sonraki Bağdan
ve güneyinde (sonraki Eflak Voyvodalığı topraklarında) X-XII. yüzyıllarda Peçenek-Kuman ve XIII-XIV. yüzyıllarda Moğol- Tatar siyasi-askeri hakimiyeti kuruldu; bunların dili ve müesseseleri
kalıcı oldu. Bu topraklardaki Osmanlı öncesi Türk etkisi sonraki Osmanlı dili ve kurumlarının yerleşmesine zemin hazırladı.
1330'da daha önce oluşan Eflak Voyvodalığı (Prensliği) ve 1365'te (1359 yılınd a oluşan) Bağdan Voyvodalığı, o sıralarda Doğu
Avrupa'da büyük devlet olan Macar Krallığı'na karşı savaşarak bağımsızlığını kaVoyvodalığı topraklarında)

zandı.

Bağdan (Romence Moldova) ve Eflak
(Valahia) voyvodalıkları, (her ikisine Osmanlı döneminde Memleketeyn denir) bağım
sızlıklarını koruyabilmek için komşuları Lehistan ve Macaristan krallıklarıyla mücadelelerini sürdürdü . 1393'ten sonra Tuna'ya ulaşan Osmanlı Devleti'ne karşı da
yeni bir çatışma içine girdi. Mircea eel Batran ile Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) gibi vayvadaların kumandasındaki Eflak Beyliği çeşitli savaşların ardından 1462-1476 yılla
rında Osmanlı üstünlüğünü (haraçgüzar statüsünü) kabul etti. Bağdan prensi, 1467'de Macaristan'ın en büyük kralı Matthias
Corvinus'u ve 1497'de Lehistan Kralı Jan
Olbracht' ı yenen Stefan eel Mare (Büyük
İstefan) 1475'te Rumeli Beylerbeyi Hadım
Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu bozguna uğratınca papa tarafından kendisine "fsa'nın pehlivan!'' unvanı verilmişti. Bir yıl sonra bizzat Fatih

