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"Uluslar~, antla~malardan çok, duygular ba~lar.
Romanya, kalbimizde karde~çe yer tutmu~tur... "
ATATÜRK

Bu yaz~n~n ba~~na koydu~um sözleri, Atatürk'ün 17 Mart 1937
günü kendisiyle Çankaya'da görü~tü~ü Romanya D~~i~leri Bakan~~
Victor G. Antonescu l onuruna Ankara - Palas'ta verdi~i yemekteki
konu~mas~ndan ald~m. Günümüz Romanya's~n~~yönetenlerin, en önde
ülkenin Devlet Ba~kan~, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti'nin bütün
dünyada bar~~severli~i ile tan~nm~~, ün kazanm~~, varl~~~n~~bar~~a adam~§ ; Çin - Rusya anla~mazl~~~ nda karar verme özgürlü~ünü zedelememi~~; do~u - bat~~ili~kilerinde do~ru bildi~i yolu seçmi~~bir devlet
adam~, Say~n Nicolae Ceau~ escu olmak üzere, hiç ku~kusuz, bu sözleri bildiklerine; bizim Cumhuriyetimizde de, k~sa ya~am~nda Türk
ulusunun uygarl~k dünyas~ndaki yerini almas~, ilerlemesi, yitirdi~i
zamanlar~~kazanmas~, bar~~~içinde ya~amas~~için, Mustafa Kemal gibi
gerçekten büyük bir insan~n bar~~~ve insanl~k yolunda bu ülkede neler yapt~~~ n~~da, belki bizden daha iyi bir biçimde ayr~nt~lar~ yla izlemi~~olduklar~na inan~ yorum. Hele, 28 Mart 1974'ten beri, Romanya
Sosyalist Cumhuriyeti Ba~kan~~seçilen Say~n Ceau~escu'nun Bar~~~ve
uluslararas~~ i~birli~i ba~l~~~~alt~nda Paris, Cenevre ve Münih'te bas~lan,
1965-1970 y~llar~~aras~nda yazd~~~~raporlardan, makalelerden, yap~~ Romen ulusunun, "Demir muhaf~zlar" kurup ba~~n~~belâya sokan; Hitler
bozuntusu Doriot, Albay La Rocque, kendi ülkesinde Corneliu Codreanu biçimi
i~ler görmek isteyen; Mussolini modeline uyup kendini "Conductor" ilan eden
fa~ist diktatör Mare~ al bn Antonescu ile (1882 - 1946) hiçbir ilgisi bulunmad~~~n~~
belirtmekte yarar görtirüm. Burada an~lan, Victor Antonescu, 1920 y~l~~sonlar~nda
Paris bar~~~konferans~na kat~lan Romanya heyeti üyesi, sonradan, Romanya D~~i~leri Bakan~~olan Victor G. Antonescu'dur (1871 - 1947). Gheorghe Tatarescu'nun
Ba~bakanl~~~~ s~ras~nda, 1936 - 1937 y~llar~ nda, bu görevde bulunmu~tu. Atatürk,
Diktatör Antonescu cinsinden insanlarla konu~maktan ho~lanmazd~~elbette. Ba~kan
Ceau~escu, bn Antonescu rejimine ba~kald~ ranlar aras~nda idi.
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t~~~~konu~malardan seçmeleri okursak 2, Ba~kan'~n - büyük tarihçi
Iorga'n~n pek yerinde kulland~~~~"Güney - Do~u Avrupa ülkeleri"
nin son elli y~ll~k geçmi~inde bar~~~ve kar~~l~kl~~anlay~~, i~birli~i alanlar~nda insanl~~a örnek olan bir büyük devlet adam~n~n, yeni bir
Türkiye yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinin bu de~erlere
Türk ulusunun neler getirdi~ini, o de~erlere nas~l ba~l~~kald~~~n~~
herkesten daha iyi anlayaca~~~kesinlikle söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm ko~ullanyla ili~kilerinin Balkan ülkeleri çerçevesinde,
Atatürk döneminde nas~l geli~ti~ini dünya âlem biliyor. Günümüzde
bu ili~kilerin yeniden geni~lemesi yolunda harcanan çabalar~n ne
kadar yararl~~oldu~unu hat~rlatmaya bilmem gerek var m~ ? Uluslar
biribirlerini nekadar yak~ndan tan~rlarsa, okadar seveceklerini, hele
bilim ve kültür yollar~yla yak~nla~malar~m bu konuda en geçerli tutum
olarak görmek, Unesco ba~ta gelmek üzere, Birle~mi~~Milletler'e
ba~l~~özel kurulu~lar~n yasalar~na girmi~tir.
Atatürk, Balkan antla~mas~~ile sonuçlanan, Hitler diplomasisinin
1937 y~l~ nda ba~layan sinsi giri~imleriyle baltalanan ve Ikinci Dünya
sava~~n~n patlak vermesiyle de suya dü~en; 9 ~ubat 1934'de Atina'da
Tevfik Rü~tü Aras, N. Titulusco, D. Maximos ve B. Jeftic'in imzalad~klar~~ bu antla~man~n uzun süren haz~rl~k çal~~malar~~ s~ras~nda
bugün de de~erini yitirmeyen, her zaman geçerli sözler söylemi~tin
Ikinci Balkan Konferans~'n~n Istanbul'da ba~lay~p Ankara'da, Büyük
Millet Meclisi'nde yap~lan son oturumunda frans~zca olarak verdi~i
söylevde ~öyle diyordu:
"...Balkan milletlerinin yüzy~llara yay~lan ortak bir tarihi vard~r. Bu tarihin
ac~~ hât~ralar~~ varsa, onlara sahip olmakta bütün Balkanl~lar ortakt~ r. Türklerin
pay~~ise daha az ac~~ olmam~~t~r. I~te siz, say~n Balkan milletleri temsilcileri, geçmi~in
kar~~~k duygu ve hesaplar~n~n üstüne ç~karak, derin karde~lik esaslar~~kuracak ve geni~~
birlik ufuklar~~açacaks~n~z; ilgi görmemi~, unutulmu~~büyük gerçekleri ortaya
koyacaks~n~z ... Art~k insanl~k mefhumu, vicdanlar~m~z~~temizlemeye, duygular~Insanlar~~ saadete kavu~m~z~~yüceltmeye yard~m edecek kadar yükselmi~tir
turaca~~m diye onlar~~ birbirine bo~azlatmak, insanl~~a ayk~r~, ac~nacak bir sistemdir
Dünya bar~~~~içinde insanl~~~n gerçek saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcular~n~n ço~almas~~ ve ba~ar~~kazanmas~yla gerçekle~ebilir ..."
2 Bunlara Ba~kan'~n Sosyalizmin kurulmas~~yolunda Romanya (România pe drumul
desavir~irii constructiei socialiste) adl~~kitaplar~n~~eklemek gerekir. Ilk 3 cildi Bükre~'te,
1968 - 1969 y~llar~nda; IV-X. ciltleri 1970 - 1974'te, hepsi ~ o cilt olarak yay~mlanm~~ ; ayr~ca Frans~zca, Ingilizce, Almanca, Rusça, Macarca ve Ispanyolca çevirileri
de bas~lm~~t~r.
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Romanya'n~ n sesi çok eski zamanlardan geliyor: kesilmeyen,
her zaman canl~~kalan, sevgi uyand~ ran bir ses. Tarihi, denilebilir ki,
ço~u zaman bizim tarihimizle yanyana yürümü~. Ba~tan belirteyim:
bu yaz~da s~k s~k sözünü edece~im büyük tarihçi Nicolae Iorga'n~n
(1871-1940) güzel bulu~uyla, "Güney - Do~u Avrupa ülkeleri" aras~nda, XV. yüzy~la kadar uzanan, Bizans ba~ kentinin fethinden sonra
da her yönde artan ili~kilerin ço~u ac~, ama neredeyse al~nyaz~s~~niteli~i ta~~ yan, iyi yönleri de eksik olmayan bir ili~ kiler zinciri. Valery'nin güzel sözüne uyarak, "ya~amak için unutmak gerek" dersek,
belki gerçe~e yakla~~m§ oluruz. Daha aç~k bir anlat~mla, yeni ya~am~m~zda, Cumhuriyetimizin kurulu~undan ba~l~yarak, bütün ülkelerle
kar~~l~kl~~iyi anlay~~~içinde ili~kiler kurdu~umuz Balkan devletleri,
Güney - Do~u Avrupa devletleri aras~nda Romanya'n~n özgürlüklere
vurgun sesini; tarihi boyunca çekti~i çilelere, en eski zamanlardan
beri bir çe~it geçit yeri olmas~na cesaretle gö~üs germi~~olmas~n~ ; uzun,
y~prat~c~~sava~malar sonunda varl~~~n~~koruyabilmesini; büyük istilâ
dönemlerinde bile birli~ini, bütünlü~ünü yitirmemi~~olmas~n~~unutamay~z. Balkan ülkelerinin tarihinde be~yüz y~la yak~n Osmanl~~egemenli~inde ili~kilerimiz aç~s~ndan çok ayr~, çok özel yeri olan Romanya, tam birli~ine kavu~ madan önce, Eflâk, Bogdan ve Erdel dedi~i~imiz vilâyetler, Tuna beylikleri, prenslikleri, voyvodal~klar~, gospodarl~klar~~gibi sözlerle and~~~m~z yerler, bir anlamda, kendimizin
herhangi bir vilâyetinden ayr~~ dü~ünülmemi~ ti; "haraç" a baklam~~t~ k o yerleri; sava~lar~m~ zda, gerekince, bize yard~m etmelerini,
kendi iç i~lerine kendilerinin bakmalar~n~, dillerine, dinlerine sahip
olmalar~n~~ ~art ko~mu~ tuk. Balkan ülkelerinde Türklerin yerleri, evi
bark~~olabiliyor; oralarda kal~p yerle~ebiliyorlard~ . Rumeli'nde kendimizden parçalar b~rakm~~~ z, ama Romanya'da öyle de~il: Türkler,çok eski zamanlarda Asya'dan gelip Romen halk~na kar~~m~~~olanlar~,
etnik bile~imine kar~~m~~lar~~bir yana - , oralarda mal mülk edinme
yasa~~na kendi iste~imizle u~ram~~lar; o topraklarda yerle~memi~ler,
ürememi~ler. Türklerin Bogdan'da yerle~ meye, oralarda cami yapmaya haklar~~olmad~~~ n~~da biliyoruz. Böyle bir durumun, Osmanl~~egemenli~i alt~ndaki ba~ka topraklarda görüldü~ü gerçekten söylenemez.
Ba~ka ülkelerin geni~leme, sömürgele~tirme tarihlerinde de böyle bir
davran~~a rastlanmaz. "Cizye" pe~indedir. Imparatorluk, s~n~rlar~n~~
güven alt~na almak istemektedir. Cevdet Pa~a'n~n Tarih'inin birinci
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cildine bakarsak (s. 370), yüz y~l süren Fenerli Beyler döneminde,
Bogdan eyaletinin harcamalar defterinde bu "cizye" (vergi), 1774
y~l~nda, 1.413.700 kuru~u bulur. Ödenen vergi, 500.000 kuru~tur; ama
burada hepsini say~p dökmekten kimsenin ho~lanmayaca~-'~~bir çe~it
"örtülü ödenek" ten tutun da, (ki "Dersaadet'e hedâyâ-i hafiyye" bu
vergi tutar~~d~~~nda 250.000 kuru~u buluyor) Arnavut tüfekçilerinin
harcamalar~na 20.000 kuru~, Mehterhane'ye, papazlara ve kilise
giderlerine, Bey'in kar~s~n~n ya~mak harcamas~na ve ba~ka ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~na (38.000 kuru~), Istanbul'a "pe~ke~" çekilen
"gizli" hediyelere (250.000) var~ ncaya kadar harcama defteri düzenlenmi~~oldu~u görülür. Geçen y~l Romanya'n~n yitirdi~i büyük de~erlerden biri olan Prof. Mihai Berza, Haraciul Moldovei si Tani Române~ti in sec. XV-XIX (Efltik ile Bogdan'~n XV-XIX. yüzy~llarda ödedikleri
vergi (haraç) ba~l~~~~alt~nda bu konuyu ayr~nt~lar~yla incelemi~tir.
(Bükre~, ~~963). Nicolae Iorga, Fenerli Beyler döneminde (~~711-1821),
Tuna prensliklerinde, bu Beylerin, her ~eyden önce, kendi ç~karlar~ n~~
dü~ündüklerini; oralara Patrikhane'nin gönderdi~i din adamlar~yla
da i~birli~i ederek halk~~soyduklar~m; bu "cizye" lerin d~~~nda kendileri için de pay ald~klar~n~~hat~rlatarak, halk~~iki kat zarara soktuklar~n~~ve bu yüz y~ll~k Rum voyvodalar döneminin (Epoca Fanariotzilor)
halka bu yüzden pek tuzluya oturdu~unu yazar. Oysa, yerli voyvodalar zaman~nda A~~k Pa~azade'nin "Kara Bogdan" dedi~i Moldovi'de, bunlardan baz~lar~, direnmelerinde zaman zaman umutsuzlu~a
dü~tükleri halde, o~ullarma "ülkeyi, öteki uluslardan daha egemen
ve güçlü olduklar~~için Türklere b~rak~p ba~kalar~na vermemeleri"ni
ö~ütlemi~lerdir.
Burada, yaz~~çerçevesinde, belirtmek istedi~im önemli nokta,
bütün tarihi boyunca, üç Romen ülkesinin, çetin ko~ullar içinde birlik, özgürlük ülküsüne ba~l~~kalmalar~~ ve a~~r bask~lar alt~nda bu
ülküsünden ~a~mam~~~olmas~d~r. Ölüm - kal~m sayd~k' böyle durumlarda sesini duyurmas~n~~bilmi~tir. Bu ses, ilkin, sava~lar~~Romen
ulusunun ruhuna sinmi~~olan "Yi~it Mihai" (Mihai Viteazul) ad~yla
an~lan ve 377 y~l önce, Tuna vilâyetlerine özgürlü~ü, ba~~ms~zl~~~~ve
birli~i getirmek u~runda can~n~~veren voyvoda ile kendini duyun~ r.
Gerçi ondan önce, Hunedoara, Büyük Etienne, Petru Rare~~gibi
cesaretleriyle tan~nm~~~ki~iler bu yolda öncülük etmi~lerdir, belli bir
ölçüde de ba~ar~~kazan~r gibi olmu~lard~r; ama Romen ulusunun
özlemini gerçekle~tirmede en ileri giden o olmu~tur. Ülkenin tarihinde
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bu bak~mdan çok önemli yeri var. Romanya Akademisi üyesi, ClujNapoca Üniversitesi Rektörü ~tefan Pascu'nun bu olay~n 375. y~ldönümünde yay~mlad~~~~yaz~da (La Roumanie d' Aujourd' hui, No.
5/246, Bükre~, 1975, ss. 33-36) Michel le Brave ad~yla bat~da an~lan
bu Eflâk Beyi'nin mührünün bir örne~i var: orada, yukar~dan a~a~~,
bir kartal, bir yaban~l bo~a, bir da~~ba~~nda iki arslan görülüyor.
Bunlar, s~ras~yla, Eflâk, Bogdan ve Erdel'i (Transilvanya) temsil
ediyorlar. Mührün sa~~nda solunda yi~it Mihai ile o~lu Patra~cu'nun
siluetleri beliriyor. Sadece bu mühür, Tuna prensliklerinin politika,
ekonomi ve kültür birli~i derin özleminin ba~lang~çlar~n~~gösteren
önemli bir belgedir...

Romanya'n~n as~l ki~ili~ini kazanmas~nda, köklü kültür de~erlerine
sahip ç~kmas~nda en büyük rolü oynayan; o ülke kültürlerinin, ba~ta
dilleri olmak üzere, Lâtin kaynaklar~ndan ve halktan geldi~i bilincine
geni~~ölçüde yard~mc~~olan, hiç ku~kusuz, Dimitrie Cantemir'dir.
Avrupa'da, XVIII. yüzy~l~n ayd~nl~k ça~~n~~olu~turmu~~büyük insanlar aras~nda an~lan bu evrensel zekâl~~Romanyal~~bilgin, sanatç~,
filozof, devlet adam~~(1673-1723), kendi öz yurdunda bat~~kültürünü
do~u kültürleriyle en uyumlu biçimde ba~da~t~rarak özgün bir harman meydana getirmeyi ba~arm~~~bir insan. Romanya'y~~ilgilendirdi~i ölçüde olmas~~bile, bizim tarihimizde "Kantemiro~lu", "Küçük
Kantemiro~lu", "Ulah Beyi" diye geçen, k~sa ya~am~n~n yirmi bir
y~l~n~~Istanbul'da geçiren Dimitrie Cantemir'in dünyay~, Romanya'y~~
her yönden ilgilendirmesi yan~nda, büyük eseriyle, Istanbul'da ba~lay~p Rusya'da bitirdi~i Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yükseli~~ve çökü~~
tarihi (yay~m~: Londra, 1734), ad~n~~tarihimize yazd~rm~~t~r. Gerçek
Türk - Romen kültür ili~kilerini onunla ba~latmak yanl~~~olmaz.
Ilk kez Osmanl~~tarihini yerli kaynaklara ve kendi görgüsüne dayanarak yazd~~~~bu büyük tarih eseri, XVII. yüzy~l sonlar~nda Istanbul
ya~am~n~n çok renkli bir görünü~ünü de verir: gelenek, görenek ve
töreler, kurumlar, tan~nm~~~ki~iler, an~tlar üzerinde, bat~n~n o tarihe
kadar pek duymad~~~, okumad~~~~bilgiler buluruz orada. Hemen
söyleyeyim: Nasreddin Hoca'm~z~~bat~ya ilk tan~tan odur. Istanbul'un
o tarihlerde kültür ya~am~~için gerçekten de~erli, canl~~bir kaynakla
kar~~la~m~~~oluyoruz. Bo~az'~n Rumeli yakas~nda, Kuruçe~me taraflar~ndaki yal~s~nda tam anlam~yla do~u - bat~~ kültür kar~~~m~n~~
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gerçekle~tiren bir çevre, bir hava yaratmay~~ba~aran, Haf~z Post'un
ça~da~' olan ve devrin en önde sanatç~lar~n~~yak~ndan tan~yan; klasik
Türk musikisine yeni bir nota sistemi getiren, kendisi de k~rka yak~n
beste yaratan, bu yüzden de "Türk bestecisi" diye an~lan, Bogdan
Prensi Dimitric Cantemir, bence, Romanya ile Türkiye ili~kilerinin
en güzel, en anlaml~~bire~imidir.
Romanya'n~n yeti~tirdi~i ve Balkanlar~n Erasmus'u ad~na lay~k
Nicolae Iorga, ulusal tarih aç~s~ndan Cantemir'in önemli yerini iyi
incelemi~tir. 908- 913 y~llar~nda Almanca olarak Gotha'da bast~rd~~~~be~~ciltlik Osmanl~~Devleti Tarihi, bu ili~kilerin bilim alan~nda en
güzel örneklerinden biri say~l~r. Geleneklere a~~r~~ba~l~l~~~~yüzünden
kendisiyle ayn~~görü~te olmayan tarihçi ve ele~tirici Eugen Lovinescu'nun dedi~i gibi, "N. Iorga, yüzy~l~= ba~lar~n~n en ezici ~ahsiyetidir". Gelmi~~geçmi~~tarihçiler aras~nda böylesine verimli, güçlü,
soluklu bir bilgine rastlamak kolay de~ildir. Sekiz y~l önce, Ankara'da,
Unesco Türkiye Milli Komisyonu olarak do~umunun yüzüncü y~l~n~~
and~~~m~z Nicolae Iorga, Türk - Romen ili~kilerinin unutulmaz de~erlerinden biridir elbette. Iorga'n~n Osmanl~~tarihiyle ilgili büyük eserinin birinci cildi, Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n Ankara Üniversitesi
Rektörlü~ü s~ras~nda, Prof. Bekir S~tk~~Baykal'~n çevirisiyle dilimize
kazand~r~lm~~~oldu~unu burada hat~rlatmak isterim 3.
IV
Romanya Akademisi üyesi, tan~nm~~~tarihçi Constantin C.
Giurescu'nun yönetiminde haz~rlanan Romanya'n~n kronolojik tarihi
adl~~çok de~erli eserin (Bükre~, 1976,
549 s.) çift sütun 62 sayfa tutan indeks'ini inceledi~imiz zaman, "Türkiye" maddesiyle ilgili sayfalar~n
çoklu~u hemen göze çarpar. Sadece bu gözlem, iki ülkenin uzun tarihlerinin ortald~~~n~~gözle görülür biçimde dile getirir san~yorum. Çok eski, kökleri derinlere inen bir tan~~~kl~~~n belirtisini buluruz o özel adlar
göstergesinde. Bu maddeler aras~nda, Türkiye ad~n~n yan~nda, onunla birlikte en çok an~lanlar~~belki bilmek istersiniz; i~te birkaç~ : alfabetik s~ra ile, Almanya, Avusturya - Macaristan, Fransa, Ia~i, Macaristan, Paris, Polonya, Rusya, Sovyet Rusya, Tuna, Viyana . . . öyle
3 Iorga, Osmanl~~ Tarihi, Cilt V (1774 - 1912), çeviren: B. S~tk~~Baykal, Ankara,
1948. Büyük boy, xv1-690 s. (Ankara Üniversitesi yay ~mlar~, 16; bilim kitaplar~~
serisi, 7).
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san~yorum ki, bu liste, ortak tarihin kilit noktalann~~aç~k seçik belli
edecek nitelikte; herhangi bir aç~klamay~~da gerektirmez.
Çok eski zamanlardan ba~l~yarak, be~~yüz y~la yak~n Osmanl~~
egemenli~inde kalmas~na; XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Çarl~k
Rusya's~n~n politik etkisini iyiden iyiye duyurmas~na, "koruyuculuk"
rolüne önem vermesine; ~~768-1774 y~llar~~aras~ndaki Osmanl~~- Rus
sava~lar~nda Tuna vilâyetlerinin Çarl~k ordularmca s~k s~k i~gal edilmesine ra~men, Romdnia'n~n sesi, ba~~ms~zl~~~n~n simgesi, zaman
içinde hiç aksamam~~t~r.
485 y~l süren Osmanl~~egemenli~i s~ras~nda, halk~n diline, dinine,
gelenek ve göreneklerine, kültürüne sayg~~gösterildi~ini, ba~ka ülkelerde bilinmedi~i, bilinmek istenmedi~i için, bu yaz~da bir daha
belirtmekte yarar görüyorum. D~~~sald~r~larda Romanya Tuna vilâyetlerinin korundu~u da tart~~~lmaz bir gerçek. Ba~~ms~z Romanya
ile ili~kilere gelince, bunlar~n ac~~tatl~~yönleri yok de~il.
Cumhuriyet dönemimizde Türkiye - Romanya ili~kilerinde ilk
belirtilecek nokta, d~~~politikam~z~~ba~~ms~z, ulusal, insanc~~ilkelere
dayand~rd~~~= için, Romanya ile bu anlay~~~içinde ili~kilerimiz
geli~mi~tir. Ne var ki, yeni Türkiye Devleti Itilâf devletlerince tan~nmad~~~~için, iki ülke aras~ndaki politika ili~kilerinin kurulmas~~ oldukça gecikmi~tir. Lozan'~~imzalayan devletler aras~nda Romanya'y~~
da görüyoruz; böylelikle ülkelerimiz aras~ndaki ili~kilere engel olabilecek herhangi bir pürüz kalmam~~t~~ art~k...
Atatürk'ün "bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durdu~umuz bir
ideal" olarak niteledi~i ve bu yaz~n~n ba~~nda sözünü etti~im Balkan
Antla~mas~, bilinen nedenlerle i~lemez duruma geldi~i halde, Türkiye ile Romanya'n~n bar~~~yolundaki çabalar~~eski geçmi~i olan ba~lar~m~z~n süreklili~ini aksatmam~~t~r.
Iki ülke aras~ndaki ba~lardan, ili~kilerden söz ederken, Tuna
boylanyla Karadeniz aras~na s~lu~m~~~bir bölgeden, Dobruca'dan (Dobrogea), oradaki Türk sanat~~kal~nular~ndan, amtlar~ndan
bize izlenimlerini verdi~i için, Evliya Çelebi'yi anmadan edemem.
Seyahatnilme'sini bu bak~mdan ilk inceleyen, tan~nm~~~Türkolog Jean
Deny (1879-1963) olmu~tur. Çelebi'nin bu izlenimleri, üç kez gezip
dola~t~~~~Tuna vilâyetlerinin XVII. yüzy~lda toplum ya~am~n~,
ekonomik durumunu ilginç biçimde ayd~nlatmaktad~r. Bu konuda

512

BEDRETTIN TUNCEL

de~erli çal~~malar yapmakta olan Romanyal~~Türkolog Mihail Guboglu'nun ara~t~rmalar~~tamamlan~nca, Evliya Çelebi'nin iki ülkenin
kültür tarihine katk~s~n~~daha iyi anlam~~~olaca~~z. Dobruca'da Türk
sanat~~ an~tlanyla ilgili incelemeyi, son zamanlarda, H. Stanescu
ayr~nt~l~~biçimde gerçekle~tirmi~tir (Bkz. "Monuments d'art turc en
Dobroudja", Studia et Acta Orientalia, III, Bükre~, 1960, ss. 177-189).
Bu incelemeden anla~~ld~~ma göre, Ikinci Dünya sava~~ndan sonra,
bölgedeki Türk sanat~~ kal~nt~lanyla Romanya ilgili makamlar~~yak~ndan ilgilenmeye ba~lam~~t~r. Böylelikle baz~~mescitler, camiler,
türbeler, hamamlar, medreseler, çe~meler, eski evlerden kalanlar
kurtar~labilmi~tir. Mihail Popescu, Osmanl~~ k~~lalar~n~n, Tuna vilâyetlerindeki kalelerin sanat de~eri üzerinde durmu~tur. Gene ö~reniyoruz ki, Devlet Ar~ivleri Müdürlü~ü'nün Tarih - Enstitüsü, Türk
belgelerini sistemli biçimde çevirmeye ba~lam~~t~r. Tarih ve Filoloji
Bilimleri Derne~i, bir Do~u Incelemeleri Bölümü, Bükre~~Üniversitesi
(C. I. Parhon) bir Türkçe kürsüsü kurmu~tur. Köstence'de XVIII. yüzy~l ba~~ndan kalan güzel Hünkâr camii restore edilmeye ba~lanm~~t~r.
Sanat Tarihi Enstitüsü, Romanya'daki Türk sanat~~an~ tlar~n~~incelemektedir. Böylelikle Babada~, Mangalia ve Mecidiye gibi eski
yerle~me yerlerinin sanat kal~nt~lar~~korunma yoluna girmi~tir. Babada~'~n en eski an~t~, Bursa türbeleri biçimindeki Sar~~ Saltuk Dede
türbesi, Gazi Ali Pa~a camii; Mangalia'da, Sultan Selim'in k~z~~
Esma Sultan, Yavuz Selim, Defterdar Dervi~~Pa~a camileri, eski
Türk evlerinden baz~lar~~y~k~lmaktan kurtulmu~tur.
Bu k~sa notlardan da anla~~laca~~~üzere, Romanya'da Türk
sanat~, Türk dili ve edebiyat~, Türk tarihi üzerinde çok ciddi çal~~malar yap~lmaktad~r. Bunlara Unesco'nun yard~mlar~yla kurulan ve
on iki y~ld~r örnek çal~~malar yapan Güney - Do~u Avrupa Incelemeleri Derne~i'nin (k~sa veyimiyle Aiesee) eski, yeni Türkiye tarihiyle
ilgili çah~malar~n~, bu arada Prof. Emil Condurachi ile Prof. Mihai
Berza'n~n Balkan ülkeleri çerçevesindeki her yönden dikkate de~er
inceleme ve ara~t~rmalar~n', ayr~ca Derne~in bu dönemde Ba~kan~~
olan Prof. N. Todorov'un Atatürk Türkiyesiyle ilgili çal~~malar~n~~
burada özellikle anmak isterim. Türk Tarih Kurumu ile s~k~~i~birli~i
eden bu Dernek, iki ülke kültürlerinin kar~~l~kl~~incelenmesinde olumlu sonuçlar almakta, bu sonuçlar~~da bilimsel aç~dan de~erlendiren
yay~ mlar yapmaktad~r.
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Romanya'da ülkemizle ilgili çal~~malar aras~nda, edebiyat
tarihçilerimizi yak~ ndan ilgilendirecek bir incelemeyi aç~klamak
yararl~~olur diye dü~ünüyorum. De~erli ara~t~r~ c~~ bn Matei, Ahmed Vefik Pa~a'n~n tan~nm~~~Romanyal~~ ayd~nlara, bu arada yazar ve politika adam~ , Istanbul'da, 1848 y~l~ndan ba~l~yarak on
y~l oturmu~~zaman~n devlet adamlar~na, bunlar aras~nda Re~it
Pa~a'y~~yak~ndan tan~ m~~~olan (Pa~a ile ilgili an~lar~n~n önemli
oldu~u söylenen) bn Ghika'ya (1816-1897) yazd~~~~frans~zca mektuplar~~bulmu~ tur. Romanya Akademisi Kitapl~~~ nda bulunan ve say~s~~
altm~~~~geçen bu mektuplardan ayr~ ca söz etmeyi ba~ka bir zamana
b~ rak~yorum. ~imdilik sadece bunlar~ n Türkiye - Romanya ili~kilerinin geli~imi aç~s~ndan büyük önem ta~~d~~~n~~söylemekle kalaca~~m.
Son yirmi y~l içinde Romanya'n~n ba~ka uluslar~n sanat ve
kültürleriyle, klasik ya da modern olsun, yak~ ndan ilgilendi~ini biliyoruz. Çeviriler basmakla tan~nm~~~ bir yay~nevi, E.L.M.; ayr~ca,
Secolul zo adl~~dergi, özellikle ça~da~~dünya edebiyat~~alan~nda de~erli
hizmetler görüyor. Türk edebiyat~n~n Romanya'da tan~t~lmas~na
gelince, bu edebiyat~ n orada oldukça eski bir gelene~i oldu~unu
Viorica Dinescu'nun bir yaz~s~ndan anl~yoruz ("La Litterature
turque en Roumanie", Studia et Acta Orientalia, VIII, Bükre~, 1971,
ss. 199-207). Türk halk edebiyat~~üzerindeki ilk bilgiler, Cantemir'in
de~indi~imiz Osmanl~~ Tarihi'nden geldi~ini, bu arada, Nasreddin
Hoca'y~~herkesten önce dünyaya tan~tt~~~n~~belirtmeliyiz. Romen
folklor ve müzik bilgini ünlü Anton Pann'~ n (1794-1854) , dünyan~n
en zengin halk danslar~~ve türküleri aras~nda say~lan, Bela Bartok
gibi bir bestecinin gönül verdi~i Romen folklor meyvalarm~~ ilk toplayan bu insan~n, Nasreddin Hoca'm~z~n f~kralar~ndan seçmeleri 1847,
1852 ve 1853 y~llar~nda yaymas~, birçok ku~aklar~~ y~llarca e~lendirmi~tir (Nezdravaniile lui Nastratin Hogea). Böylece, Türk mizah~n~n
e~siz ustas~, bir balkan ülkesi dilinde ilk kez, Anton Pann'~ n diliyle,
bat~da ilk ortaya ç~kar~l~~~ndan dört y~ l önce, almanca olarak Trieste'de yay~ mlanmadan, Romanya'da tan~nm~~~oluyor. Loti çevirilerinin de orada Türkiye görünümlerini yaymas~~ aç~s~ndan önemi
üzerinde durulmas~. gerekir. Makedonya'da yerle~mi~~Romenlerden
biri oldu~u söylenen ve bir ara bizde Ittihat ve Terakki f~rkasma
da girdi~i anla~~ lan N. Batzria'mn, kendi ad~yla ya da "Mo~~Nae"
takma ad~~alt~nda Romanya'ya yerle~ erek, Türk edebiyat~n~n orada
tan~nmas~nda büyük rolü oldu~u anla~~l~yor. Halit Ziya'n~n "FerBelletm C. XLIII, 33
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hunde Kalfa" hikayesini "Sclava Neagra" ba~l~~~~alt~nda romenceye
çevirmi~, Tüttnâme'nin masallar~n~~ Povestile papagalului ad~yla yay~ n~lam~~t~r.
Son y~llarda ça~da~~ya da günümüz Türk yazarlar~ndan yap~lan
hikaye, roman, oyun ve ~iir çevirileri gazete ve dergilerde s~k s~k yer
alm~~t~r. Naz~ m Hikmet'in ~iirleri, oyunlar~~bunlar aras~nda. Tevfik Fikret, Ahmet Ha~im, Cahit S~tk~, Melih Cevdet, Orhan Veli, Oktay R~fat,
Faz~l Hüsnü Da~larca, Behçet Necatigil imzalar~~bu gazete ve dergilerde Romen okuyucular~na sunuluyor. ~airlerimiz, daha çok, antolojiler
yoluyla tan~t~l~yor. Romen radyosunda s~k s~k Türk halk edebiyat~ndan örnekler verilmekte ; Ömer Seyfettin, Re~at Nuri, Sabahattin Ali,
Ya~ar Kemal, Aziz Nesin, Fakir Baykurt ile ilgili tan~t~c~~bilgiler ve
metinler, dinleyicilere sunulmakta. Bu yönden ilginç bir giri~im,
Romanyal~~kad~n ~airlerden Maria Banu~'tan geliyor. Bu ~air, Sevgiye
adanan dünya ~iiri (Din poezia de drasoste a lumii) adl~~kitab~na dokuz
Türk ozan~n~~alm~~t~r (Bükre~, E.L.U., 1965, ss. 475-480). Seçilen
~iirler ~u ~airlerden : Nedim, Karacao~lan, Ahmet Ha~im, Ahmet
Hamdi Tanp~nar, Ahmet Kutsi Tecer, Naz~m Hikmet, Orhan Veli,
Cahit Külebi, Necati Cumal~. Ayr~~ ayr~~bas~lan ba~ka çeviriler de
~unlar: Sabahattin Ali (Irmalc), Ya~ar Kemal (Keçi), Adnan Arda~~~
(Güz ~öleni), Halikarnas Bal~kç~sf ndan hikayeler; ayr~ca, Çal~ku~u
(Re~at Nuri), Kuyucakl~~Yusuf (S. Ali), Bizim Köy (Mahmut Makal),
Sait Faik'ten hikayeler, Âvöre Y~llar, Baba evi (Orhan Kemal), Kad~n
olan erkek (Aziz Nesin), v. b. Ilk y~llarda ba~ka diller yoluyla çevrilen
türkçe yap~tlar~n, Ikinci Dünya Sava~~ndan sonra yeti~en ku~aklarca,
özellikle Filoloji Bilimleri Derne~i üyelerince, do~rudan do~ruya
türkçelerinden aktar~ld~~~n~~belirtmeliyim.
Romenceden dilimize çevrilen yap~ tlara gelince: Çok zengin bir
edebiyat~~olan Romanya'n~n, halk ~iiri p~nar~ndan kana kana içip
yola ç~kan, Romen ~iirine biçimini veren Mihai Eminescu (1850-1889),
hikâye ve an~lar~nda halk duygusunu, dilini canland~ran bn Creanga
sayabilece~imiz ve dediklerine
(1839-1889) ; Balkanlar~n
göre, konu~ma dilinin ustas~~ Caragiale ( 852- ~~9 I 2) ; yar~m yüzy~la yak~n
bir zaman, ele~tirileriyle, yeni ku~aklara yol gösteren Eugen Lovinescu
(1881-1943) ; estetik problemlerin güçlü adam~, kendisini Unesco
Icra Konseyi'nde ülkesini temsil ederken yak~ ndan tan~d~~~m, dostlu~unu hiçbir zaman unutamayaca~~m de~erli fikir adam~~Tudor
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Vianu (1897-1964); ele~tirmeci ve romanc~~George Calinescu (18991965) ; gücünü ülkesinin gerçeklerinden alan filozof Lucian Blaga
(1895-1961); yerel gerçeklerin romanc~lar~~Rebreanu ile Sadoveanu
(1880-1961); Tudor Arghezi (1880-1967); bn Barbu (1895-1961) gibi
Eminesco kat~nda görülen ~iir ustalar~ ; yeni Romanya'n~n yeti~tirdi~i Marin Preda, Petru Dimitriu gibi de~erleri var. Bunlardan pek
az~~dilimize çevrilmi~~olmakla birlikte, Istanbul'da Ya~ar Nabi'nin
Varl~k Yay~nevi gibi her zaman yüzümüzü a~artan bir dü~ün ve edebiyat yuvas~n~n, ça~da~~Romanyal~~ozan ve yazarlar~ndan çeviriler
basm~~~oldu~unu, arkada~~m~z~n da ülkemizde Panait Istrati gibi
dünya edebiyatma mal olmu~~bir yazar~n hemen bütün yap~tlarm~~
Türk okuyucusuna ba~ar~l~~ çevirilerle tan~tt~~~m hat~rlatmaliy~m.
1963 y~l~nda, Istanbul'da, Arena tiyatrosunda, Caragiale'nin ünlü
komedyas~~ Kay~p Mektub'un (O scrisoare pierduta), ayn~~y~l Izlem Yay~nevince bas~lm~~t~r. Romen hikâyeleri antolojisi'ni de gene Ya~ar Nabi'nin çabalar~na borçluyuz. Enver Esenkova'n~n Caragiale'den ve
daha ba~ka ünlü Romanyal~~ ~air ve yazarlardan de~erli çevirileri
var. Bütün bunlar~~burada say~p dökmek istemiyorum. bn Baie~u'nun
Paspas'~n~n Ankara'da, Devlet Tiyatrosu'nda 7 Ekim 1975 günü
sahneye kondu~unu burada hat~rlatmakla bu saym dökmeyi bitiriyorum.
Bu aç~klamalardan ~u sonucu ç~karabiliriz: Romanya ile aram~zdaki sanat ve kültür al~~veri~i son y~llarda önemli ölçüde geli~mektedir. Sanat, özellikle halk sanatlar~, halk bilgisi, edebiyat, bilim, kültür alanlar~nda bütün dünyaya sesini duyuracak de~erleri olan, bu
sesi bar~~~ve insanl~k yolunda yükseltmesini bilen bir ülke ile ili~kilerimiz, çe~itli aç~lardan önemli ve yararl~d~r.

