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Yir mi se kiz Pey gam ber (1963), Ço cuk 

ve İslâm (ço cuk lar için dinî, ahlâkî ya-
zı lar, 1968), Ge lin Can lar Bir Ola lım 

(1972), Mus ta fa Ke mal’le 1000 Gün 

(1993), Mus ta fa Ke mal’in An ka ra’sı 

(1994), Ba tı Ana do lu ve Ru me li Ev-

li ya la rı (İs tan bul 2003). Oyun: Boz kır 

Gü zel le me si (Dev let Ti yat ro la rı’nda sah-
ne len miş tir, 1974-1975), Öy le Bir Nev ci-

van (1979), Ala ca Ka ran lık (1981), İm-

pa ra to run İki Oğ lu (1983), Kar Yağ dı 

Ha tun (İs tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si 
ta ra fın dan sah ne len miş tir, 1986), Afi fe 

Ja le (Se lim İle ri ile bir lik te, 1987-1988’de 
sah ne len miş tir), Ca hi de (1990), Bal lar 

Ba lı nı Bul dum (Dev let Ti yat ro la rı’nda 
sah ne len miş tir, 1991), Sa vaş Yor gu nu 

Ka dın lar (1992), Kuvâ-yı Mil li ye Ka-

dın la rı (1997).
BİB Lİ YOG RAF YA :

Beh çet Ne ca ti gil, Ede bi ya tı mız da İsim ler Söz-
lü ğü, İs tan bul 1983, s. 40; Ni had Sa mi Ba nar lı, Ki-
tap lar ve Por tre ler (İs tan bul 1985), İs tan bul 2009, 
s. 168-172; İh san Işık, “Araz, Ne zi he”, Ya zar lar 
Söz lü ğü, İs tan bul 1998, s. 69; İn ci En gi nün, Cum-
hu ri yet Dö ne mi Türk Ede bi ya tı, İs tan bul 2001, 
s. 292; Se ma Uğur can, Ede bi ya tı mız: Ya zar lar, 
Me se le ler, İs tan bul 2012, II, 357-359; “Araz, Ne-
zi he”, TDEA, I, 151; “Araz, Ne zi he”, Tan zimat’-
tan Bu gü ne Ede bi yat çı lar An sik lo pe di si, İs tan-
bul 2003, I, 110-111.

ÿAb dul lah Uç man

– —ARJANTÝN

Güney Amerika’da ülke.

 I. FİZİKÎ ve BEŞERÎ COĞRAFYA
 II. TARİH
 III. ÜLKEDE İSLÂMİYET
 IV. ARJANTİN-OSMANLI İLİŞKİLERİ˜ ™

Ku zey de Bo liv ya ve Pa ra gu ay, ku zey do-

ğu da Bre zil ya ve Uru gu ay, ba tı da Şi li ile 

kom şu dur. Ül ke nin do ğu ve gü ney do ğu su 

At las Ok ya nu su kı yı la rı ile sı nır la nır. Resmî 

adı Ar jan tin Cum hu ri ye ti (Re pub li ca Ar gen ti-

na), yü zöl çü mü 2.791.810 km°’dir. Nü fu su 

41.119.000 (2012), baş şeh ri Bue nos Ai res 

(3.776.000), nü fu su 700.000’i aşan di ğer 

kö şe ya zar lı ğı yap tı. Mey dan La ro us se, 

La ro us se Genç lik ve Tür ki ye an sik lo pe-

di le ri nin yö ne ti min de gö rev al dı; Kay nak 

Ki tap lar Ya yı ne vi’nin ku ru cu la rı ara sın-

da bu lun du. 1950’li yıl lar da Türk-İslâm 

dün ya sı nın ön de ge len mânevî kah ra-

man la rı nı ken di ne öz gü bir an la yış la ta-

nıt tı ğı bi yog ra fik ro man la rıy la ta nın dı. 

Eser le rin de bu ki şi le rin çağ daş ha yat la 

na sıl bağ daş tı rı la bi le ce ği ni gös ter me ye 

ça lış tı. Özel lik le Ana do lu Ev li ya la rı ad lı 

ese rin de Ah med Ye sevî’den baş la ya rak 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Em-

re, Ha cı Bektâş-ı Velî, Sa rı Sal tuk, Mer kez 

Efen di, Ge yik li Ba ba, Aziz Mah mud Hüdâyî 

ile Ke nan Rifâî’ye ka dar Ana do lu’yu ay dın-

la tan gö nül sul ta nı eren le rin ya şa yış la rı nı 

hikâye et ti. Ay rı ca Ana do lu halk tö re le-

ri ni, özel lik le ka dın gi yim ve süs eş ya la-

rı nın özel lik le ri ni, bun lar la il gi li bir ta kım 

anek dot la rı der le di, Ana do lu ka dın la rı baş 

süs le me le rin den bir ko lek si yon mey da na 

ge tir di. Or ta Ana do lu yö rük le ri ara sın da 

yap tı ğı araş tır ma la rı “Kırk Pen ce re li Ko-

nak” adıy la tef ri ka ha lin de Ye ni Sa bah 

ga ze te sin de ya yım la dı.

Ga ze te ci lik ala nın da ki hiz met le rin den 

do la yı 2003 yı lın da Bur han Fe lek Ba sın 

Ödü lü’nü alan Ne zi he Araz, bir kıs mı Kent 

Oyun cu la rı ve Dev let Ti yat ro la rı ta ra fın dan 

sah ne le nen çe şit li oyun lar ve se nar yo lar 

ka le me al dı, te le viz yon da özel lik le ka dın lar 

için ku şak prog ram la rı ha zır la dı. Te le viz-

yon için yaz dı ğı on oyun se ri ha lin de ya-

yım lan dı (1973). Türk ta ri hin de yir mi se kiz 

ka dı nın ha yat hikâye le ri ni “Ka dın Eren ler” 

adıy la an lat tı ğı in ce le me si Ye ni İs tan bul 

ga ze te sin de tef ri ka edil di (1975).

Hiç ev len me yen Ne zi he Araz, ge ri de 

bir çok eser bı ra ka rak ha ya tı nın son gün-

le ri ni ge çir di ği Mal te pe Hu zu re vi’nde 26 

Tem muz 2009’da öl dü ve Ye ni köy Me zar-

lı ğı’na def ne dil di. Ölü mün den son ra kız 

kar de şi Ve ci he Bü yü kak soy’un to ru nu Jey-

da El sas ser’in yö net men li ğin de “Be yond 

Words” adıy la hak kın da bir bel ge sel film 

ha zır lan mış tır (2010).

Eser le ri. Şi ir: Be nim Dün yam (1950), 
Yal nız Ağaç (1951), Bir Kır mı zı Gül 

(1994). Bi yog ra fi-İn ce le me: Ke nan Rifâî 

ve Yir min ci As rın Işı ğın da Müs lü man-

lık (İs tan bul 1951, Sâmi ha Ay ver di, Sa fi-
ye Erol ve So fi Hu ri ile bir lik te), Fa tih’in 

Derûnî Ha ya tı (1953), Ana do lu Ev li ya-

la rı (İs tan bul 1958), Pey gam ber ler Pey-

gam be ri Haz ret-i Mu ham med (1960), 
Haz ret-i Pey gam be rin To run la rı (1960), 
Dert li Do lap (Yûnus Em re’nin ha ya tı, 
1961), Aşk Pey gam be ri Mevlâna’nın 

Ro ma nı (1962; Aşk Pey gam be ri, 1985), 

in Ara kan and the Mus lim Na mes of Ara ka ne se 
Kings: A Re as sess ment”, Jo ur nal of the Asi atic 
So ci ety of Bangla desh, XXXI/1, Dac ca 1986, s. 
17-23; M. W. Char ney, “Cri ses and Re for ma ti on 
in a Ma ri-time King dom of So ut he ast Asia: For-
ces of Ins ta bi lity and Po li ti cal Di sin teg ra ti on in 
Wes tern Bur ma (Ara kan), 1603-1701”, JES HO, 
XLI/2 (1998), s. 185-219; a.mlf., “Ara kan, Min 
Ya zag gi and the Por tu gu ese: The Re la ti ons hip 
bet we en the Growth of Ara ka ne se Im pe ri al Po-
wer and Portu gu ese Mer ce na ri es on the Frin ge of 
Ma in land So ut he ast Asia, 1517-1617”, SO AS 
Bul le tin of Bur ma Re se arch, III/2, Lon don 2005, 
s. 974-1145; A. Selth, “Bur ma’s Mus lims and the 
War on Ter ror”, Stu di es in Conf lict and Ter ro-
rism, XXVII/2, Was hing ton 2004, s. 107-126; A. 

Chan, “The De ve lop ment of a Mus lim Enc la ve in 
Ara kan (Rak hi ne) Sta te of Bur ma (Myan mar)”, 
SO AS Bul le tin of Bur ma Re se arch, III/2 (2005), s. 
396-420; J. P. Lei der, “For ging Budd hist Cre den-
ti als as a To ol of Le gi ti macy and Eth nic Iden tity: 
A Study of Ara kan’s Sub jec ti on in Ni ne te enth-
Cen tury Bur ma”, JES HO, LI/3 (2008), s. 409-459; 
a.mlf., “Ara kan aro und 1830: So ci al Dis tress and 
Po li ti cal Ins ta bi lity in the Early Bri tish Pe ri od”, 
Ara ka ne se Re se arch Jo ur nal (Bang la desh), II 
(2008), s. 5-24; S. N. Par ni ni, “The Cri sis of the 
Ro hing ya as a Mus lim Mi no rity in Myan mar and 
Bi la te ral Re la ti ons with Bang la desh”, JIM MA, 
XXXI II/2 (2013), s. 281-297; N. Kip gen, “Conf lict 
in Rak hi ne Sta te in Myan mar: Ro hing ya Mus lims 
Co nun drum”, a.e., s. 298-310; “Bir man ya”, Ge-
li şim Bü yük Coğ raf ya An sik lo pe di si, İs tan bul, 
ts., IX, 2401; K. Ne mo to, “The Ro hing ya Is sue: 
A Thorny Obs tac le bet we en Bur ma (Myan mar) 
and Bang la desh”, http://www.bur ma lib rary.org/
docs14/Kei_Ne mo to-Ro hing ya.pdf; Ah mad, “The 
Ro hing yas: from Sta te less to Re fu gee”, http://
www.ne tipr.org/po licy/down lo ads/20100101-
From-Sta te less-To-Re fu ge es-Im ti az Ah med.pdf.

ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —ARAZ, Fatma Nezihe
(1922-2009)

Biyografik eserleriyle tanýnan yazar.˜ ™

Kon ya’da dün ya ya gel di. Ba ba sı Anka ra 

mil let ve kil le rin den Ri fat Araz’dır. Ankara 

Kız Li se si’nden son ra (1941) An ka ra Üni-

ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te-

si Psi ko lo ji ve Fel se fe Bö lü mü’nü bi tir di 

(1946). Me zun ol du ğu yıl Be hi ce Bo ran’ın 

asis ta nı ola rak ay nı bö lüm de gö re ve baş-

la dı ve ba zı sol ha re ket le re ka tıl dı. 1948’de 

ho ca sı üni ver si te den uzak laş tı rı lın ca ken-

di si de fa kül te den ay rıl dı. Dok to ra yap-

mak üze re İs tan bul’a git tiy se de aka de-

mik ha yat tan so ğu du. Bu sı ra da Ke nan 

Rifâî ile ta nış tı ve bir sü re onun soh bet-

le ri ne de vam et ti; böy le ce ha yat an la yı şı 

ve dün ya gö rü şü bü yük de ği şim ge çir di. 

Ya zı ha ya tı na Re sim li Ha yat (1953) ve 

Ha yat (1956) der gi le rin de ya yım la nan 

rö por taj la rıy la baş la dı. Ha va dis (1957), 
Ye ni Sa bah (1957-1962), Ye ni İs tan bul 

(1970), Mil li yet ve Gü neş ga ze te le rin de 

Fatma

Nezihe

Araz
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ve me ra la rın kap la dı ğı Ar jan tin dün ya nın 

en bü yük et ve yün üre ti ci le ri ara sın da 

yer alır. Pam pa lar sı ğır (45 mil yon) ve at 

(3,6 mil yon) ye tiş ti ri ci li ğiy le ta nı nır. Ko yun 

(16,3 mil yon), ke çi (4,3 mil yon) ye tiş ti ri ci-

li ği ve yün Pa ta gon ya’da önem li dir. Ar jan-

tin kı yı la rı (4989 km.) dün ya nın en iyi ba lık-

çı lık alan la rın dan dır. Ül ke de pet rol, do ğal 

gaz, kö mür, kur şun, çin ko, ka lay, ba kır, 

al tın, de mir cev he ri ve man ga nez çı ka rı lır. 

Sa na yi da ha çok ta rım sal ürün le rin iş len-

me si ne da ya nır. Ar jan tin, Gü ney Ame ri ka 

ül ke le ri için de en uzun de mir yolu hat tı na 

sa hip tir (37.000 km.). Ka ra yo lu iç ula şım da 

önem li dir (231.000 km.). Ha va ula şı mı da 

ge liş miş tir. Ar jan tin 1000’i aşan ha va ala nı 

ile dün ya da al tın cı sı ra da yer alır (1138 ha-
va ala nı). Pa ra na neh ri ve kol la rı üze rin de 

su yo lu ula şı mı ge lişmiş tir (11.000 km.). 
Baş lı ca ih raç ürün le ri so ya fa sul ye si, buğ-

day, mı sır, bit ki sel yağ lar, et, yün, de ri ve 

di ğer hay van sal ürün ler dir. İh ra cat ya pı-

lan ül ke le rin ba şın da Bre zil ya, Çin, Şi li ve 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ge lir. Ma ki ne, 

mo tor lu araç lar, pet rol, do ğal gaz, or ga-

nik kim ya sal lar ve plas tik ler it hal edi len 

baş lı ca mad de ler dir. En çok it halât Bre-

zil ya, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri, Çin ve 

Al man ya ile ger çek leş ti ri lir. Ül ke eko no-

mi sin de tu riz min ro lü gi de rek art mak ta-

dır. Önem li tu rizm alan la rı için de baş şe-

hir Bue nos Ai res, kı yı lar, Mar del Pla ta’da 

ge niş plaj lar, Igu azu şelâle si, millî park lar, 

do ğal ha ya tı ko ru ma alan la rı, akar su lar ve 

göl ler sa yı la bi lir.
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ÿNur ten Gü nal

için “qu eb rac ho” (bal ta kı ran) de ni len, ka-

buk la rı ta nen ba kı mın dan zen gin or man-

lar bu lu nur. Pam pa lar’da nem li ve ku ru 

sa van, Pa ta gon ya’da ku rak çıl di ken li ça lı 

ve step for mas yon la rı hâkim dir. Step for-

mas yo nu nun en yay gın tür le ri ça yır otu, 

sor guç otu, brom otu, yıl dız çi çe ği, kıl çık 

otu, zem bil otu, rüzgâr otu, yu mak otu, 

in ci otu dur. Ti er ra del Fu ego’da hâkim 

ele ma nı gü ney ka yı nı olan nem li ılı man 

or man lar gö rü lür.

Baş lı ca akar su la rı Pa ra na neh ri, Uru gu-

ay, Rio Co lo ra do ve Rio Neg ro’dur. Pa ra-

na, Gü ney Ame ri ka’nın Ama zon’dan son ra 

ikin ci bü yük akar su yu dur. Ül ke nin önem li 

göl le ri Mar Chi qu ita (5770 km°), Ar gen ti no 

(1415 km°) ve Vi ed ma’dır (1088 km°). Mar 

Chi qu ita içer di ği yük sek oran da ki mi ne-

ral ler se be biy le sağ lık tu riz mi açı sın dan 

önem ta şır. Ar gen ti no gö lü Pa ta gon ya’da 

Los Gla ci ares Millî Par kı’nda bu lu nur. Yük-

sek li ği yer yer 50-60 met re yi bu lan, dün-

ya ca ün lü Pe ri to Mo re no bu zu lu Ar gen ti no 

gö lün de ke sin ti ye uğ rar. Ku zey de Bre zil-

ya sı nı rın da dün ya nın en bü yük şelâle-

le rin den Igu azu yer alır. Ar jan tin’de Los 

Gla ci ares, Igu azu Isc hi gu alas to / Ta lam-

pa ya millî park la rı ve Val des ya rı madası 

UNESCO ta ra fın dan dün ya mi ra sı lis te si ne 

alın mış tır.

Ül ke nü fu su nun % 92,5’i şe hir ler de, % 

7,5’i kır sal alan lar da ya şa mak ta dır. Ki lo-

met re ka re ye dü şen nü fus mik ta rı on beş-

tir. Rio de la Pla ta kör fe zi kı yı sın da ki Bue-

nos Ai res, Gü ney Ame ri ka’nın ikin ci bü yük 

şeh ri dir. Ar jan tin’de nü fu su 500.000’in 

üze rin de on, 200-500.000 ara sın da se kiz, 

100-200.000 ara sın da yir mi dört şe hir bu-

lun mak ta dır. Ta rım sal nü fu sun üret ti ği 

ürün ler için top lan ma ve da ğı tım mer ke zi 

özel li ği ta şı yan, nü fu su 50-100.000 ara-

sın da de ği şen şe hir sa yı sı sek sen dört tür. 

Ar jan tin nü fu su nun % 86,4’ü Av ru pa kö-

ken li, % 8’i yer li ve Mes ti zos, % 4’ü Arap 

ve Do ğu As ya kö ken li, % 1,6’sı yer li ler den 

oluş mak ta dır. Nü fu sun yak la şık % 92’si 

Ka to lik, % 2’si Pro tes tan, % 2’si ya hu di 

ve % 2’ye ya kı nı müs lü man dır.

Ar jan tin eko no mi si ta rım ve hay van-

cı lı ğa da ya nır. Eki le bi lir alan lar ül ke top-

rak la rı nın % 25’ini kap lar. Baş lı ca ta rım 

ürün le ri so ya fa sul ye si (40 mil yon ton), 
buğ day (8,1 mil yon ton), ar pa (5,1 mil yon 
ton), mı sır (21 mil yon ton), şe ker ka mı şı 

(25 mil yon ton), üzüm (2,8 mil yon ton) 
ve pa muk tur. Ül ke nin ku ze yin de ki Mi si-

ones yö re sin de Pa ra gu ay ça yı (yer ba ma te) 

ye ti şir (290.000 ton). Yağ lı to hum (so ya, 

ay çi çe ği, ke ten to hu mu) ve mey ve (tu runç-

gil ler, el ma, ar mut) üre ti mi de önem li dir. 

Yü zöl çü mü nün % 50’den faz la sı nı ça yır 

önem li şe hir le ri Cor do ba (1.600.000), Ro-

sa rio (1.325.000), Men do za (1.100.000), La 

Pla ta (957.000), San Mi gu el de Tu cu man 

(903.000) ve Mar del Pla ta’dır (710.000).

I. Fİ ZİKÎ ve BE ŞERÎ COĞ RAF YA

Ar jan tin, Gü ney Ame ri ka’nın gü ney ke-

si min de And dağ la rı ile At las Ok ya nu su 

ara sın da yer alan ve gü ne ye doğ ru ge niş-

li ği aza lan bü yük bir ül ke dir. And dağ la rı, 

Ku zey do ğu düz lük le ri, Pam pa lar (Pam pas) 

ve Pa ta gon ya ol mak üze re dört coğ rafî 

böl ge ye ay rı lır. Te me li ni ikin ci ve üçün cü 

za man kıv rım la rı nın oluş tur du ğu, yük sel-

ti si 6000 met re yi ge çen zir ve le rin bu lun-

du ğu And dağ la rı ül ke nin ba tı sın da uza-

nır. Gü ney Ame ri ka kı ta sı nın ve Ar jan tin’in 

en yük sek da ğı olan Acon ca gua (6962 m.) 
Ar jan tin-Şi li sı nı rın da yer alır. Pa ra na neh ri 

ve kol la rı nın geç ti ği Ku zey do ğu düz lük le-

ri nin do ğu kıs mı Me zo po tam ya (Me so po-

ta mia), ba tı kıs mı Cha co ola rak ad lan dı-

rı lır. Pam pa lar ise Cha co’nın gü ne yin den 

baş lar, do ğu da At las Ok ya nu su kı yı la rı na, 

ba tı da And dağ la rı etek le ri ne ka dar uza nır 

ve yük sel ti si ge nel lik le 40-50 m. ci va rın-

da olan ge niş ve ol duk ça düz bir alan dır. 

Pam pa lar’dan gü ne ye doğ ru gi dildik çe 

yük sel ti ar tar, dar ve de rin vadi ler le yarı-

lan Pa ta gon ya pla to su na ge çi lir. Pa ta gon-

ya’nın gü ne yin de do ğu ke si mi Ar jan tin sı-

nır la rı için de ka lan Ti er ra del Fu ego (ateş 

top rak la rı) bu lu nur.

Ül ke de nem li tro pi kal, nem li ılı man, 

sa van ve step ik li mi gi bi ik lim özel lik le ri 

gö rü lür. Ku zey do ğu da nem li tro pi kal ik-

lim hâkim dir. Ocak ayı or ta la ma sı cak lı ğı 

28ºC’ye ka dar yük se lir, tem muz ayı or ta la-

ma sı ise 22ºC ci va rın da dır. Cha co’da yaz lar 

sı cak ve nem li, kış lar ku rak ve yu mu şak 

ge çer. Or ta la ma sı cak lık yaz mev si min de 

28ºC, kış mev sim de 18ºC’dir. Pam pa lar’ın 

do ğu kıs mın da nem li ve ılı man bir ik lim 

gö rü lür. Ba tı Pam pa lar da ha ku rak ve se-

rin dir. Pa ta gon ya’da ik lim ku rak ve so ğuk-

tur. Ti er ra del Fu ego’da kış mev si mi or ta-

la ma sı cak lı ğı 2ºC, yaz mev si mi or ta la ma 

sı cak lı ğı 9ºC’dir. Ül ke nin ku zey do ğu su en 

ya ğış lı alan dır. Me zo po tam ya’da yıl lık ya-

ğış 1000 mi li met re yi ge çer. Pam pa lar’da 

bu de ğer do ğu da 800-900 mm., ba tı da 

400-500 mm. ci va rın da dır. Pa ta gon ya’da 

yıl lık or ta la ma ya ğış 250 mi li met re den az-

dır. Ti er ra del Fu ego’nun gü ney kıs mı da 

bol ya ğış alır.

Ül ke de bit ki for mas yon la rı çe şit li dir. Or-

man lık alan lar ül ke nin yak la şık % 11’ini 

kap lar. Ku zey do ğu da ki nem li tro pi kal or-

man lar da aro kar ya, fil di şi, kor di ya, bam-

bu (Bam bu sea) ağaç la rı ve Pa ra gu ay ça yı 

ye ti şir. Cha co’da odu nu çok sert ol du ğu 
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