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01 Macarlar

02 Romalılar

03 Almanlar

Romanya'daki Azınlıklar



Macarlar
%6,1 Nüfus 1.227,623 *

*2011 Census Data
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Macarlar, Karpat 

havzasında ve günümüz 

Transilvanya'sında 

bulunur. 

1 1867

Transilvanya, Macaristan 

Krallığı'nın ayrılmaz bir 

parçası oldu

3

1526

Mohaç savaşında 

mağlup olan Macaristan, 

Osmanlı 

İmparatorluğu'nun 

vassalı haline gelen 

Transilvanya'yı 

kaybeder. 

2 1920

Trianon Antlaşması'nın 

ardından, 1,5 milyondan 

fazla Macar Romanya'da 

azınlık haline geldi.

4

Zaman çizelgesi 



Macar Mimarisi

Macar ahşap kapısı 

Cluj'daki Macar Ulusal Tiyatrosu

Gösteriler Macarca oynanmakta olup, genellikle Rumence veya 

İngilizce'ye simültane tercüme mevcuttur. 1909-1910 yılları arasında 

inşa edilen ve 1959-1961 yıllarında yeniden inşa edilen yapı, 862 

kişiyi ağırlayabiliyor. Bina ayrıca Cluj-Napoca Macar Operası'na da 

ev sahipliği yapıyor. 



Macar halk kostümleri 

Erkeklerin geleneksel Macar 

kostümü, işlemeli gömlekler, 

disket şapkalar ve deri 

çizmelere sıkıştırılmış 

pantolonlar içerir. Kadınlar 

için Macaristan'ın ulusal 

kostümü beyaz bir bluz, 

parlak çiçek baskılı bir etek, 

özenle dekore edilmiş beyaz 

bir önlük ve bir başlık 

anlamına gelir. 



Edebiyat

Bartis Atilla,

yazar

Oyunculuk

Bela Lugosi,

aktör 

Politika

Marko Bella,

Politikacı ve 

yazar 

Bilim

Albert-

László 

Barabási, ağ 

fizikçisi

Spor Dalları

Gabriela 

Szabo,

Irk

Önemli Macarlar



Macar mutfağı Kürtőskalács (Tatlı 

ekmek)

Macarca konuşulan tüm 

bölgelerde popüler olan tipik bir 

tatlı ekmek spesiyalitesi. Şiş 

kek açık ateşte pişirilir, bu da 

adını "şömine" olarak tercüme 

edilen "kürtő" ile açıklayabilir. 

"Kalács" "kek" anlamına gelir, 

bu yüzden ona "baca keki" 

diyebiliriz.



Romalılar
3,08 %*

Nüfusun 621,573**

**2011 Census Data

* Uyarı: Roman kökenli birçok insan 

kendilerini Romalı olarak ilan etmez.
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Roman grupları, Tuna'nın 

kuzeyine göç etti veya zorla 

taşındı, Romanlar 

muhtemelen 14. yüzyılın 

son on yıllarında 

Macaristan Krallığı'nın bir 

parçası olan 

Transilvanya'ya ulaştı.

1 1840 - 1860

İki Rumen devleti olan 

Eflak ve Boğdan'daki 

Roman kölelerin kurtuluşu.

3

1595

Eski bir Roman köle olan 

Stefan Razvan'ın oğlu 

Moldova'da kısa süreliğine 

iktidara geldi ve yılın bir 

bölümünde voyvoda olarak 

hüküm sürdü.

2 1942

Roman halkının 

Transdinyester'e 

sürgünleri.

4

Zaman çizelgesi



Roman mimarisi 
Geçmiş Zaman: Romani köy, 1950 gibi

Şimdiki zaman: zengin bir Roman'ın evi



Popüler Roma Kostümleri 

Erkekler için genellikle geleneksel kıyafet 

yoktur. Bazı erkekler büyük şapkalar veya 

bıyıklar giyerler. Roman erkekler özel 

günlerde genellikle parlak renklerde iyi bir 

takım elbise giyerler. Bu nedenle Roman 

erkekler, davranışlarından dolayı 

ayrımcılığa uğrama tehlikesiyle karşı 

karşıya değildir. Kadınlar için işler 

tamamen farklı. Tipik bir Roman kadını, 

uzun, çok katmanlı ve zengin renkli bir 

etek, büyük küpeler, uzun örgülü saçlar ve 

bazen saçlarında bir çiçek takar. 



Spor Dalları

Marius 

Lăcătuş, 

futbolcu

Müzik Ion 

Voicu, 

kemancı

Politika

Mădălin 

Voicu,

Politikacı, 

müzisyen 

oyunculuk

Ştefan 

Bănică,

aktör

Müzik

Johnny 

Răducanu, 

Caz piyanisti

Ünlü Romalılar 



Roman mutfağı Shah Hai Mas 

Roman topluluklarında ünlü 

Shah Hai Mas, eski çağlardan, 

çadırlarda yaşadıkları ve bir 

yerden başka bir yere 

taşındıkları günlerden beri 

hazırlanır. Mutfağa sahip 

olmadıkları ve çok sık yemek 

pişiremedikleri için, bir yerde 

durduklarında kazanlarda son 

derece tutarlı ve besleyici bir 

hazırlık yaptılar, bir kez 

yediklerinde bir daha asla 

acıkmayacaklardı. 



Almanlar
%0.17 36.042 Nüfus *

*2011 Census Data
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Alman sömürgecileri, 

güney sınırlarını savunmak 

için 2. Kral Gesa tarafından 

Transilvanya'ya getirilir. 

Transilvanya Saksonları, 

Rumence'de "saşi" olarak 

anılır.

1 1541

Alman azınlık için ilk spor 

salonu.

3

1486

Bu yıldan 1876'ya kadar, 

Transilvanya Saksonları 

kendi yönetim organlarını, 

Universitas Saxonum'u 

kurarlar.

2 1968 - 1989

Transilvanya 

Saksonlarının Batı 

Almanya'ya toplu göçü.

4

Zaman Çizelgesi



Transilvana Sakson mimarisi

Sibiu'nun merkezi, 

Almanca'da Hermannstadt. 

Çevredeki mimari, 

Transilvanya Saksonlarının 

kentsel peyzajın gelişimi 

üzerindeki etkisinin bir 

kanıtıdır. 



Transsilvani Sakson halk kostümleri 

Sakson kıyafetleri, özenle ve 

sabırla elde dikilmiş nakışlarla ayırt 

edilir. İşlemeler arnica montana ile 

deri, kumaş veya pamuk, keten ve 

kenevir kumaş, iplikler ve ev 

kumaşları üzerine ana renklerde 

(kırmızı, mavi, sarı, siyah) 

yapılmıştır. En sevilen motifler, özel 

sembolizmi olan çiçek motifleriydi.



Spor Dalları

Michael 

Klein,

Futbol 

oyuncusu

ekonomi

Siegfried 

Mureşan,

İktisatçı 

Spor Dalları

Liviu Dieter 

Nisipeanu,

Satranç 

oyuncusu 

Edebiyat

Herta Müller,

yazar

Politika

Klaus 

Iohannis,

Romanya 

Cumhurbaşk

anı

Önemli Transilvan Saksonları



Sakson mutfağı Transilvana

Hanklich / Henkleș. En 

eski ve en ünlü Sakson 

tatlısı, Paskalya, Noel, 

düğün veya vaftiz olsun, 

önemli herhangi bir tatil 

için masada eksik 

değildir..



TEŞEKKÜRLER!

Growing Liberty di Budi Aryo @tokofoss


