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B~R~NC~~ROMEN-TÜRK SEMPOZYUMU
(6-8 Kas~m 2000)
ERDO 'CAN MERÇ~L
"Tarih Alan~ nda Birinci Romen-Türk Sempozyumu" 6-8 Kas~m 2000 tarihinde Moldova Cumhuriyeti'nin ba~kenti Ki~inev'de yap~ld~. Bu sempozyuma Türkiye'den Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~Prof. Dr. Yusuf Halaço~lu'nun riyasetinde on ki~ilik bir heyet kat~ld~. Heyette ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Erdo~an Merçil, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. ~dris Bostan ve misafir Romen
Prof. Dr. Mihay Maksim, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr.
Ahmed Ya~ar Ocak, ~zmir Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bozkurt Ersoy,
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Argun~ah ile Türk Tarih
Kurumu Sekreteri Nurettin Özdur bulunmaktayd~. Sempozyumun 6 Kas~ m
tarihindeki aç~l~~~~Moldova'daki Birle~mi~~Milletler'e ait salonda gerçekle~ti.
Aç~ l~~ ta ilk olarak Türkiye Büyükelçisi O~uz Özge konu~tu ve "Bu
sempozyum 1988'de imzalanan Türk-Moldova i~ birli~i anla~mas~~ ile
gerçekle~ti. ~ki ülke aras~ ndaki dostlu~un bu tür sempozyumlarla
geli~ece~ine inan~yorum. Geçmi~teki yanl~~~anlamalar böylece giderilmi~~
olacak. Türkiye gibi öteki ülkelerin de tarihe önyarg~ s~z bakmalar~ n~~ ümit
ediyorum" dedi. ~kinci konu~mac~~Moldova Kültür Bakan~~ Çobanu oldu ve
k~saca ~unlar~~söyledi", Bu toplant~~iki ülke aras~ nda ilk ad~ m de~il, son ad~ m
da olmayacakt~r. Bir kez daha bu sempozyumu düzenlendi~i için te~ekkür
ediyorum. Tarih, kültür birikimi olarak önem ta~~maktad~ r. Ortak bir kültüre
sahibiz. Tarihi anlamda iki ülkenin büyük adamlar~~var; Stefan cel Mare ve
Atatürk. Ayr~ ca sizin ve bizim için önemli olan Dimitri Kantemir. Dimitri
Kantemir bir yönetici kimli~i ile Türk, Moldova ve ev~~ ensel kültüre
katk~ larda bulunmu~~bir bilim adam~ d~ r. Ayn~~ zamanda müzik ile de
u~ra~m~~~bir ~ahsiyettir. Do~u ile bat~~ aras~ nda uyum sa~lamaya çal~~ m~~t~ r.
Ortak bir co~rafyada oturanlar olarak ça~da~~tarih anlay~~~ n~~ ortaya
koyuyoruz. Tarafs~z bilim adamlar~~ bu konuda faydal~~olmu~lard~r".
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Prof. Dr. Y. Halaço~lu ise aç~l~~~konu~mas~ nda, "Tarih ara~t~ rmalar~~ dü~manl~~a m~~ yoksa dostlu~a m~~sebep olacak-
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t~r?" sorusunu sorarak sözlerine ba~lad~. Daha sonra "Bu tip ara~t~rmalar~n ve
seminerlerin bar~~a sebep olmas~~ gerekti~ini belirterek sadece Moldova ile
de~il, çevre co~rafyadaki ülkelerin de kat~l~m~yla ara~t~rmalar yapmak dostluklar~n geli~mesinde faydal~~olacakt~r" dedi. Akademi ba~kan~~Andrea Andree~~ise, "Her iki ülkenin yönetimleri ili~kilerin geli~tirilmesi için gayret sarfennektedir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübelerinden istifade etmek
için istekliyiz. Tarihi aç~dan geçmi~imiz ortak olaylarla dolu. Kültür Bakan~~'na Kantemir'i haurlatu~h için te~ekkür ediyorum. Kantemir evrensel bir ~ahsiyettir. Ortak tarihe önem verilmesinin gerekli oldu~unu dü~ünüyorum"
dedi. Aç~l~~ta ba~ka bir konu~mac~~Moldova Milli E~itim Bakanl~~~~Üniversite
ö~retim dairesi ba~kan~d~r ve özetle ~unlar~~söylemi~tir, "Tarih di~er disiplinler aras~nda okullarda yerini alm~~t~r. Tarih ara~urmalar~~geli~me gösterdikçe
okullarda de~erlendirilecektir. Tarih bizi birbirimize daha da yakla~uracakur. Milli E~itim Bakanl~~~~ad~na seminerin ba~ar~l~~olmas~n~~diliyorum".
Sempozyumun ilk toplant~s~~ saat ilde Prof. Yusuf Halaço~lu'nun konu~mas~yla ba~lad~. Tebli~-in ba~l~~~, "Osmanl~~Ar~ivi'nin Moldova ve Balkan
Tarihi Aç~s~ndan Önemi" idi. Ancak, bu ilk tebli~den sonra Moldova taraf~nca üstlenilen bildirilerin her iki dildeki tercümelerinin yeterli olmad~~~~
anla~~ld~ . Bu nedenle sempozyum boyunca bildirilerin tercümelerini Prof.
Mihay Maksim ve Türk elçili~i idari ata~esi Hasan Akdo~an üstlendiler ve
bunu ba~ar~yla gerçekle~tirdiler. Bu ikili olmasayd~~herhalde sempozyumda
ilmi bir hava sa~lanamazd~.
~lk oturumun ikinci konu~mac~s~~Prof. Demir Dragnev olup, bildiri ba~l~~~, "Tuna Vilayetleri ve Ortaça~larda Osmanl~~Sosyetesi" idi. Konu~mac~~
özet olarak, "Osmanl~lar Romen halk~na birçok ~eyler verdiler, söz geli~i, kültür, mimarl~k, i~letme, dokumac~l~k gibi. Romen dilinde 2000 Türkçe kelime
var. Osmanl~~ miras~~ Romen kültürüne menfi ve müspet elemanlar getirdi.
Yemek kültürüne de etkisi var. Romen ~ahsiyetler, Kantemir gibi, Türk sosyetesi ile ili~kiler kurdular" dedi. Bu konu~madan sonra söz alan Romanya'dan
Dr. Constantin Rezachevici baz~~ilâveler yaparak, "Yunanl~~ Donakis'e göre
Osmanl~~ imparatorlu~u Yunanl~lar ve Slavlar~~destekleyip banl~lardan korumu~tur. Hem islâmiyet hem H~ristiyanl~ k kendi aç~s~ndan parlak bir medeniyettir. Her ikisi de birbirlerinden ögeler alm~~t~r. Bazen çeli~tikleri gibi, kültür al~~veri~inde de bulunmu~lard~ r. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu bugünkü
Türkiye'den ay~ rmak gerekir. Türkler için kullan~lan "Osmanl~~ boyundur-u~u" kelimesi Stalin zaman~nda çok kullan~ld~. Ancak bunun böyle olmad~~~~
anla~~ld~. Osmanl~lar belli bir dönemden sonra fetih siyasetini terk etti" dedi.
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~lk oturumun son konu~mac~s~~Prof. Mihay Maksim oldu. Onun tebli~inin
konusu, "Türk vakayinamelere göre Moldova ve Osmanl~~Devleti ili~kileri"
idi.
6 Kas~m pazartesi günü ö~leden sonraki ikinci oturumun ilk konu~mac~s~~Prof. Dr. Feridun Emecen oldu, tebli~inin ba~l~~~, "Moldovya ile ilgili
Osmanl~~ Tahrirleri ve Halil Pa~a Yurdu" idi. Prof. Emecen tebli~inde özet
olarak ~unlan söylemi~tir, "Osmanl~lar ~n Karadeniz'in kuzey kesimlerine ilgi
duymalar~~II. Bayezid döneminde Kili ve Akkermarl'~ n fethinden sonra ba~lam~~t~r. Bo~dan voyvodal~~~n~~~stanbul'a ba~layan kara ve deniz ticaret yolunun i~lerli~ini sürekli k~lma ve bu ticareti emniyete alma anlay~~~ ,
Osmanl~lar ~n bundan sonraki siyasetlerinde esas te~kil etmi~tir. Osmanl~~
gelene~ine göre yeni ele geçirilen bölgelerde tahrir denilen geni~~çapl~~
sarmlar yap~l~ yordu. Bölgenin geni~~kapsaml~~bilinen ilk tahriri 1570 tarihli
Silistre sanca~~~içinde yer almaktad~r. Bu defterdeki kay~tlara göre, K~r~m'~n
baus~ndan Ben der'e kadar uzanan sahada Tatar, Kazak, Slav, Çerkes, Eflak
ve Bo~danl~lar oturuyordu. XVII. yüzy~l ortalar~ ndan itibaren bugünkü
Moldova topraklar~nda yeni bir iskan sahas~~olu~turulmu~, buran~n ad~~s~n~r~~
olu~turmakla görevli Sivas Beylerbeyi Halil Pa~a'n~n ad~na nisbetle Halil Pa~a
Yurdu olarak an~lm~~ur. 1711'deki Prut Sava~~'ndan sonra bu bölgeye yeni bir
arazi parças~~daha eklenerek tahriri yap~lm~~t~ r. Ancak bir yüzy~l sonra
1812'deki Bükre~~anla~mas~yla bölge Ruslara b~rak~ l~nca Halil Pa~a
Yurdu'nda ya~ayan Tatarlar göç ettirilmi~ler, böylece yurdun ad~~ da
unutulmu~tur".
Daha sonra Andrei E~an-Valentino E~an çifti, "Romen ve Türk devletlerinin ili~kileri hakk~nda ortaça~a ait baz~~ metodoloji ara~t~rmalar~~prensipleri" ba~l~kl~~tebli~lerini sundular. Bu tebli~de, "Türk-Romen-Rus-tarih ara~t~rmalar~~için izlenmesi gereken yollar üçe ayr~l~yor: a) Avrupa'daki ar~ivler
b) Romanya'daki ar~ivler c) Ara~unc~lann eserleri. Türk ara~ur~c~lar~n yan~ s~ra Kantemir ve Nicolay Yorga'mn eserleri. Ayr~ca bu üç temel prensipten
hareket edilirse: 1. Makro tarih yerine mikro tarihi ön plana almak, iki ülke
aras~ ndaki münasebetlerin sadece sava~~olmad~~~n~~ belirtmek 2) Bu ara~t~rmalarda izlenmesi gereken ikinci yol folklor, etnoloji gibi tarihe yard~mc~~
öteki disiplinlerden faydalanmak 3) Geçmi~te, özellikle Moldova'n~n tarih
boyunca Türkler, Ruslar ve Romenlerle ili~kileri olmu~tur. Bunlardan birini
dü~man ötekini dost görmek yerine objektif davranarak tarih e~itimini faydal~~ k~lmak" olarak ifade edilmi~tir. Ö~leden sonraki üçüncü konu~mac~~
Anatol Petrencu'nun tebli~inin ba~l~~~, "Tarih Yaz~m~nda Türk-Romen ~li~ki-
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leri" idi. Bu tebli~inde Petrencu 20. yüzy~hn ba~~ ndan günümüze kadar TürkRomen ili~kilerini aç~klayarak, konuyla u~ra~an Romen tarihçileri zilu-etti.
Bunlardan Mihail Çak~r kitab~nda Mustafa Kemal hakk~ nda henüz ortaya ç~kar~lmam~~~bilgi vermi~tir. Kurtulu~~Sava~~'ndan sonraki olaylarla ilgili olarak
Romenler'in ~stanbul Konsolosunun mektuplar~~1980'lerde yay~nland~ . Yine
II. Dünya sava~~~s~ras~ndaki Romen elçisinin görü~lerini ihtiva eden bir kitap
yaz~lm~~t~r. Petrencu bu ara~t~ rmalarda Türk bas~n~~ve kaynaklar~n~n az kullan~ld~~~n~, ayr~ca II. Dünya sava~~~için bir analiz yap~lmad~~~ n~~belirtti.
Bu oturumun dördüncü konu~mac~s~~Prof. Dr. E. Merçil'in konusu "Lise
ders kitaplar~nda Bo~dan (Moldova) ile ilgili bilgiler"dir. Bu tebli~de,
"1931'den 1993'e kadarki Türk lise ders kitaplarmda Bo~dan ile Osmanl~~
Devleti Münasebetleri" aç~klanm~~~ve Bo~danhlar hakk~nda olumsuz bir ifade
kullan~lmad~~~~belirtilmi~tir. Bunun kar~~l~~~ nda Prof. Galina Gavrilita,
"Moldova Ders kitaplarmda Moldova-Türk devletleri ili~kilerini" tebli~~olarak
sunmu~tur. Ancak Bayan Gavrilita tebli~inde daha çok ülkesindeki e~itim reformundan, Avrupa Konseyi'nin Karadeniz bölgesindeki devletler için yazd~rd~~~~tarih kitab~ndan bahsetrni~tir. Ayr~ca Moldova'mn ba~~msal~ktan önceki ders kitaplannda Osmanl~~boyunduru~u ve sömürüsü yer almaktad~r.
~imdiki kitaplarda ise olumsuz bir ifade bulunmuyor. Demokratik ve insanc~l
bir anlay~~~içinde objektif bir tarihe yer veriliyor. Konu~mac~dan sonra söz
alan Dr. Emil Dragnev ise çok yak~ nda ç~kacak bir ders kitab~ na Osmanl~~kültürü, medeniyeti ve idari te~kilat~yla ilgili bilgiler ilave edildi~ini belirtmi~tir.
Seminer Moldoval~~tarihçiler aras~nda büyük ilgi gördü~ünden bildiri
sunmak üzere otuzbe~~ki~i ba~vuruda bulunmu~, bu nedenle 7 Kas~m sal~~
günü bildiriler iki salonda okunmaya ba~lad~. Birle~mi~~Milletler binas~ndaki
salonun yan~s~ra, Tarih Enstitüsü konferans salonunda da sabahtan ak~ama
kadar 15 bildiri sunulmu~tur.
7 Kas~m sal~~günü bizim bulundu~umuz Birle~mi~~Milletler binas~ndaki
salonda ilk konu~mac~~Valentine Arapu idi. Arapu'nun tebli~inin ba~l~~~,
"Polonya-Türkiye ihtilaf~~sonucu: XVIII. asr~n ikinci yar~s~nda 1764-1766 y~llannda Moldova-Polonya ekonomik ba~lanulan"d~r. Konu~mac~n~n doktora
tezinin I. Bölümü siyasi kronojidir. II. bölümde ekonomik etkiler aç~ldamyor;
1764 y~l~ nda Polonya asiller meclisini yönetecek ki~inin seçimi dolay~s~yla
Osmanl~lar ile Ruslar aras~nda kriz ba~l~yor. Rus çariçesi II. Katerina'n~n destekledi~i aday Kont Stanislay'l Osmanl~lar kabul etmeyince ekonomik sorunlar ortaya ç~k~yor. Ancak Polonya bu~day~~Moldoval~~tüccarlar vas~tas~yla ~s-
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tanbul'a götürülüyor ve bir ölçüde sorun çözülüyor. Bu s~rada Bo~dan voyvodas~~Aleksandr da ikili bir siyaset izliyor. Sonuçta Osmanl~~Devleti Stanislav'In adayl~~~n~~kabul etmi~tir.
Sal~~gününün ikinci konu~mac~s~~Dr. Alexei Agachi ve tebli~inin ba~l~~~,
"Rusya, Türkiye sava~~~arefesinde ve 1806-1812 y~llar~ nda; Moldovya ve Romen devletleri üzerindeki Çar politikas~~hakk~nda baz~~ görü~ler" idi. K~saca
özedersek Agachi ~öyle diyor, "~imdiye kadar Moldovya ile Osmanl~~Devleti
aras~ndaki olumlu yönler konu~ uldu. Olumsuz yönü ise Moldovya topraklar~ndan Osmanl~lar taraf~ndan ele geçirilen baz~~yerlerin Bo~dan beyleri taraf~ndan geri al~nmaya çal~~~lmas~d~ r. 1768 y~l~ ndan itibaren yerel yöneticiler
Akkerman, Kili, Bender, ~smail ve Hotin gibi yerlerin geri verilmesi için II.
Katerina'ya ba~vurdular. Ruslar da Osmanl~lar ile sava~lar~nda Eflâk ve Bo~dan'~n deste~ini sa~lama~a çal~~t~lar. Küçük Kaynarca ve Aynal~~Kavak gibi
anda~malarda bu topraklar~ n yerel yöneticilere geri verilece~i yer almas~na
ra~men, I. Abdülhamit'in ferman~ ndaki diplomatik numara ile bu gerçekle~memi~tir. ~psilanti de Ruslar ~n deste~iyle bu topraklar~~geri alma~a çal~~m~~t~ . Ancak Ruslar daha sonra iki yüzlü bir siyaset izlediler. 1812'de Hotin
dahil olmak üzere bu topraklar~~ilhak ettiler. Topraklar~ n yönetimi ise yerel
yöneticilere b~rak~lm~~t~". Daha sonra Prof. Emecen, "Bu yerler Osmanl~~idari
sistemine dahil edildiler. Bundan sonra Bo~danl~lar'~n pek itiraz~~olmad~.
1774'ten sonraki itiraz bu bölgede ya~ayan Tatar ve Nogay kabilelerinin yay~lmas~n~ n engellenmesi içindi. Osmanl~lar tahrirler yapt~lar, Tatar ve Nogaylar~~geri çektiler" dedi. Prof. Halaço~lu da bu konuda ~unlar~~söyledi,
"Agachi konuya belli bir pencereden bakt~ . Ben Osmanl~lar'~n davran~~~n~~
olumsuz olarak kabul etmiyorum. Osmanl~~Devleti baz~~stratejik ve ticari bölgeleri hâkimiyeti alt~ nda tutar. Ruslar da ayn~~ ~eyi yapt~lar. Osmanl~lar ~n
Bender, Kili, Akkerman kalelerini stratejik olarak elinde tutmalar~~ normaldir. Bu konuda bir katk~~da Prof. Bostan yaparak, "Osmanl~ lar Kili ve Akkerman'~~Cenevizliler'den ald~lar. Bundan dolay~~ad~~geçen yerlerde ayr~~ bir tutum izlediler" dedi.
Dr. bn Varta'n~n tebli~inin ba~l~~~~ise, "1848 ihtilâli (olaylar~) s~ ras~nda
Osmanl~~ ~mparatorlu~u"dur. Dr. Varta'n~n tebli~ini özetlersek k~saca ~unlar~~
belirtiyor", 1848-1849'da Avrupa'da ba~layan milliyetçi prensiplerin etkileri
Romen prensliklerinde de görülmü~ tür. Romanya'da ba~~ms~zl~ k taraftar~~
olan güçler, Osmanl~~Devletinden daha fazla taviz istediler. Ancak Rusya'n~ n
bu milliyetçi hareketlere tepkisi sert oldu. Bu konularda çe~itli zamanlarda
Rus ültimatomlar~~gönderildi. Neticede Eflâk'taki ayaklanmalar~n bast~ r~l-
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mas~~için Rus ve Türk komiserler görevlendirildi. ~ki taraf aras~ ndaki görü~melerde Rus komiser ayaklanman~n derhal basur~lmas~n~~istiyor, buna mukabil Osmanl~~komiseri Talat Efendi ise onlar~n beklentilerini daha fazla kar~~lay~c~ , taviz verici ve oldukça ~l~ml~d~ r. Bükre~'de görev yapan komiser ve
konsolos bunun Rus ç~ karlar~~için tehlike te~kil etti~ini St. Petersburg'a rapor
ediyorlar. Rusya Talat Efendi'yi istemeyince, Osmanl~~Devleti bu kez de Süleyman Pa~a'y~~görevlendiriyor. Süleyman Pa~a da ~ahsi dostluklar kurarak
ayaklanmalar~n basur~lmas~~ taraftar~d~ r. Rusya tekrar Osmanl~~komiserinin
de~i~ tirilmesini istiyor. Bu arada Rus ordular~~Moldovya'ya giriyor. Osmanl~~
ordusu da teyakkuz durumuna geçiyor. Avrupa'da ise durum de~i~mi~tir.
Moldova; Fransa ve ~ngiltere'den destek görmemektedir. Osmanl~~Devleti ise
yeni birini Fuat Efendi'yi komiser tayin etti. Yeni Osmanl~~komiseri Rusya'n~n
bask~s~na boyun e~er durumdad~ r. Sonuçta Osmanl~-Rus sava~~~ç~ kt~. Bu s~ rada Bükre~ 'teki Rus konsolosu Efiâk ve Bo~dan'~n ba~~ms~ z bir Romen
prensli~i olarak kurulmas~~ fikrini ortaya at~yor. Ancak bu a~amada da Romenler'in ba~~ms~zl~~~~gerçekle~miyor. Bunun da sebebi Avrupa'daki hareketlerin basur~lmas~d~ r".
Sabahki oturumun son konu~mac~s~~Moldova D~~i~leri Bakanl~~~ 'nda daire ba~kan~~Arthur Cosma'n~ n tebli~inin konusu, "Moldova Cumhuriyeti ve
Türkiye Cumhuriyeti ili~ kilerinin devam~~ ve kuvvetlenmesi (1991-2000)'dir.
Bu tebli~de, "1991'den 1996'n~ n sonuna kadar iki ülke aras~ ndaki geli~meler
söz konusu edildi. Moldova, Türkiye Cumhuriyeti taraf~ ndan 1991'de tan~ nd~ . 1992'de ise Moldova Ankara'da Büyük elçilik açt~. Buna mukabil Türkiye Cumhuriyeti'nin konsoloslu~u 1995'de Büyük elçilik oldu. Bu s~rada
Cumhurba~kan~~S. Demirel Moldova'ya gelmi~~ve bu ziyaret hemen hemen
her y~l tekrarlanm~~t~ r. Moldova Cumhurba~kan~~Ankara'da 22 May~ s 1996'da
Türkiye Cumhuriyeti ile yirmiye yak~n belge imzalad~ . Karadeniz Ekonomik
~~birli~i Te~kilât~~içinde iki ülke her alanda birbirlerini desteklemektedir. Ayr~ca her alanda iki ülke aras~nda olumlu geli~meler görülüyor", ~eklinde aç~klamalar yap~ld~.
7 Kas~m Sal~~ günü ö~leden sonraki toplant~n~n ana konusu Gagauz tarihi ve ilk konu~mac~~kendisi de bir Gagauz olan Prof. Dr. Tanaso~lu'dur.
Onun Gagauzlar hakk~ ndaki görü~lerini ~öyle özetleyebiliriz, "1- Gagauzlar,
Orta Asya'dan O~uz Yabgu Devletinden ayr~ larak Karadeniz'in kuzeyinden
Balkanlar'a gelip yerle~ tiler, bunlara Hak-O~uz denildi. Gagauzlar tarihiyle
u~ra~an tarihçiler içinde Kafeso~lu, ~erif Ba~ tav, Radlof, Boskof ve Tanaso~lu'nun sayabiliriz. Gagauzlar'~ n nüfusu ise 600.000 ki~i olarak gösterilmekte-
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dir. Kimi tarihçiler kelimeyi gaga ve uz olarak yanl~~~bölüyorlar. Ayr~ca bu
toplulu~a Gök-O~uz diyenler ve Gagauz'u Selçuklu sultan) Keykavus'tan türetenler de vard~ r. Sultan II. ~zzeddin Keykavus Balkanlar'da 1263-1265 tarihleri aras~nda bulunmu~tur. Key-Gaga'ya dönemez. bu konuda temelsiz laf
üretmek yersizdir.
Hak-O~uzlar Balkanlar'a yerle~tiler ve H~ristiyan oldular, MI!. yüzy~lda
bir devlet kurdular. Ancak XI-XIV. yüzy~llarda Bizans tesiri alt~nda ya~ad~lar
ve etkilendiler. Onlar tarihten kaybolmak üzere iken Balkanlar'a Osmanl~lar
geldiler. I. Bayezid zaman~nda beylik olarak Osmanl~lar'a ba~land~~lar. Onlar
Osmanl~~Devleti'nin vatanda~lar~~ idiler. Osmanl~~Türkleri zorla din kabul
ettirmediler, H~ ristiyanlara müsamaha gösterdiler. Osmanl~~Devleti 'nde
Gagauz gençleri Türk okullar~nda okudular ve zengin oldular.
Gagauzlar'~n Basarabya'da olu~mas~: Gagauzlar'~n Osmanl~lar'dan kaçarak Ruslara s~~~nd~klar~~ haberi do~ru de~ildir. Onlar Rusya'ya zorla geçirildiler. Çünkü Ruslar Osmanl~lar'a kar~~~koyacak adam ar~yordu. Gagauzlar
bu suretle ikiye ayr~ld~lar. Bir k~sm~~da yüzbin ki~i olarak Basarabya'da ortaya
ç~kt~. O bölgeye çiftçilik ve hayvanc~l~k yapanlar gitti. Ayd~nlar Balkanlar'da
kald~lar. Basarabya'dakiler O~uz-Türk ruhuna uygun de~ildiler. Orada Rusça'n~ n kar~~mas~yla dil bozuldu. Akademisyenler ve Rusofiller dili bozuyorlar.
Kumrat Devlet Üniversitesi de Rusça tedrisata geçti".
Bu tebli~e katk~da bulunanlardan biri Doç. M. Argun~ah'd~ r. O bu konuda ~unlar~~belirtti, "Bulgarlara göre, Gagauzlar Türkle~mi~~Bulgarlard~ r.
Di~er ara~ur~c~lara göre Gagauzlar O~uzlar'd~ r. Gaga Türlunence ata demektir. Hak-O~uz, Tanaso~lu'nun görü~üdür. Daha do~rusu Gagauzlar'~n
kökeni hakk~ nda birçok görü~~vard~ r. Prof. Ocak ise görü~ünü ~U ~ekilde
ifade etti, "Gagauzlar'~n O~uz kökenli oldu~unda ~üphe yoktur. Bu konuda
Paul Wittek'in görü~ü do~rudur. Türkler'de bir adet vard~ r. Tabi olduklar~~
ki~ilerin ad~n~~ al~ rlar. Nitekim onlar Keykavus'a tabi olduklar~ndan bu ismi
ald~lar. Keykavus'un orada iki y~l kalm~~~olmas~n~n bir önemi yoktur.
Gagauzlar hakk~nda ikinci olarak Romanya'dan Dr. Constantin Rezachevici konu~tu ve tebli~inin ba~l~~~, "Gagauzlar'~n asl~"d~ r. Bu konuda Rezachevici'nin görü~leri k~saca ~öyledir", Gagauzlar'~ n kayna~~~II. Keykavus'dur.
Bunlar 1263 y~l~ nda Bizans imparatoru taraf~ndan Babada~'a yerle~tirilmi~lerdir. Daha sonra Vidin piskoposu taraf~ndan H~ ristiyanla~ur~lm~~lard~ r. Ayr~ca Bizans'da paral~~askerlik yapt~lar. Kaynaklara dayanarak, Balkanlar'da
bulunmalar~ n~ n sebebi art~ k aç~ kca belli olmu~tur. Türk topluluklar~~ reisle-
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rine göre ad al~yordu. Bo~dan'~~bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Gagauzlar'~n men~ei Keykavus'dan geliyor. Ruslar'~n bask~s~yla Gagauzlar Basarabya'ya Bulgarlar ile kar~~arak gelmi~tir. Kuzey Karadeniz'den gelip Balkanlar'a
yerle~en O~uzlar~~ bunlara ba~layamay~z. Çünkü bunlar zamanla erimi~lerdir".
konu~mac~~Doç. Dr. Mustafa Argun~ah'~n tebli~inin ba~l~~~~ise, "Gagauz dilindeki malzemelerin temelinde Gagauz ve Osmanl~~ ili~kileri"dir.
Doç. Argun~ah Osmanl~~destan ve ~iirlerinden Gagauzlar'~n etkilenerek bunlar~~kendilerinin de söylediklerini, ancak daha sonra Ruslar ~n tesiriyle destan
ve ~iirlerde Osmanl~~aleyhinde bir hava estirildi~ini aç~klam~~t~r.
konu~mac~~Dr. bn Dron, "(Prut-Dniestr topra~~nda) sözde-Türk toponimler" konulu tebli~ini okudu. K~saca özedersek, "Konu bu bölgedeki
yer adlann~n kökenleriyle ilgilidir. Bu yer adlann~n bir k~sm~~ Türkler tarafindan olu~turulmu~, baz~lar~~da Türkçele~tirilmi~tir. Do~ru olanlar, söz geli~i
Tuna'n~n k~y~s~nda Kartal ve Tatarp~nar gibi. Buna mukabil Smyrna'ya ~zmir
denildi~i gibi, Simil olan isim ~smail'e dönü~türülmü~tür. Gagauzlar'~n kökeni ara~t~nl~rken bunlar~~da gözönünde bulundurmak gerekir." dedi.
Gagauzlar ile ilgili son konu~mac~~Olga Radova ve tebli~inin ba~l~~~~ise,
"Gagauzlar'~n etno-demografik geli~meleri" idi. Bu tebli~de özet olarak ~unlar söylendi, "Gagauzlar ortodoks ama Türk'dür. Onlar~n dedeleri Balkanlar'da iz b~ rakt~lar. Gagauzlar XII. yüzy~lda Bizans'a ba~l~~ idiler. Daha sonra
Bulgarlar'~n bask~s~yla baz~~Gagauz papazlar Bulgar kilisesine ba~land~lar.
Bunlara Bulgar Gagauzlar~, Bizans'a ba~l~~olanlara ise Grek Gagauzlar~~denildi. Bulgar Gagauzlar~~Bulgar kültürünün tesirinde kald~lar. XIII-XVI. yüzy~llarda Balkanlar'da bir Gagauz halk olu~mu~tur. XVI-XVIII. yüzy~llarda bir
k~s~m Gagauzlar Bucak'da oturmaktayd~lar. Daha sonra bu bölgeye gelenlere
yeni göçmenler denildi. XVIII-XIX. yüzy~llarda Rus-Türk sava~lar~~nedeniyle
Bucak'a gelenlere ise Bulgar göçmenleri denildi. 1781% y~llarda gelenler
be~bin aileden çoktu. Bu bölgede daha önce gelen 1600 aile vard~. 1805de
Bucak'a gelenler 9000 âileden fazla idi. XIX. yüzy~l ba~~nda Basarabya'da
2600 aile vard~. Rusya'da 1930'daki nüfus say~ m~nda Gagauzlar'~n say~s~~
98.172 ki~i idi. 1989da S.S.C.B.'de 197.727 Gagauz ya~~yordu. S.S.C.B. da~~ld~ktan sonra (1989), Gagauzlar Moldovya ve Ukrayna'da idiler. 1994'de Gagauzlara Moldovya'da özerklik tan~nd~".
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Son konu~mac~dan sonra tebli~ler ile ilgili sorulara geçildi. Prof. Donuk,
"Gagauzlar'~n ya~ad~klar~~ bölgelere ait en eski harita hangi tarihlidir? ~eklinde bir soru sordu. Buna Rezachevici ~öyle bir cevap verdi, "Konuyla ilgili
haritalar yard~mc~~olmuyor. En eski haritada yer ismi olarak Basarabya geçiyor. Dimitri Kantemir'in eserlerinde ve hantas~nda XVIII. yüzy~lda Bucak ve
Tatarlar'~n ismi geçiyor". Prof. Emecen'in katk~s~~ise, "Osmanl~~belgelerinde
BucalC~n ismi bu tarihten daha önce geçiyor" ~eldindedir. Prof. Bostan'~n bir
sorusu Bayan Radova'ya olmu~tur, "Gagauz tarihi için kilise kay~tlar~~kullan~ld~~m~?". Ancak bu soruya müspet bir cevap al~namad~.
Prof. Emecen'in Dr. bn Dron'a sorusu ise ~u ~ekildedir, "Yer adlar~n~n
Türkçeye uydurulmas~~normal. Benim sualim ~smail üzerine olacak. ~smail'~n
ad~n~n Simil'den geldi~ini belirtecek bir kayna~~n~z var m~?". Dr. bn cevab~ nda, "Benim ~smail ad~yla ilgili bir makalem var. Yar~n size veririm" dedi.
Prof. Emecen bu tebli~e katk~s~n~~~u ~ekilde aç~klad~, "Belgede geçti~i kadar~yla bu bölge bo~~olmas~~ve stratejik önemi dolay~s~yla darüsade a~as~n~n
mülkü oldu. Burada Osmanl~lar taraf~ndan bir yerle~im merkezi kuruldu ve
ismini ~smail ad~ndaki bir reisten ald~. Ayr~ca H~ristiyanlar~n ya~ad~~~~öteki
bölgelerden de halk buraya geldi".
8 Kas~m çar~amba gününün ilk konu~mac~s~~Prof. Bostan tebli~inin ba~l~~~, "Kuzey Karadeniz limanlar~n~n Osmanl~~ticaretinde önemi" idi. Bu tebligin özetinde ~unlar söylenmi~dr, "Devletin halk~n ihtiyaç maddelerini en
ucuz ~ekilde temin etmesi ba~l~ca görevidir. Osmanl~lar özellikle ~stanbura
mal temin etmek için Karadeniz'den yararlanmaktayd~lar. Ayr~ca Osmanl~~
Devleti Karadeniz hâkimiyetini elde ettikten sonra yabanc~~gemilerin geçi~i
izinle olmu~tur. Karadeniz'de kolonileri olan Ceneviz ve Venedikliler ba~lang~çta izinle ç~km~~lar, daha sonra II. Bayezid zaman~nda Kili ve Akkerman'~n
almmas~yla (1484), onlara izin de verilmemi~tir. Böylece XVI. yüzy~lda Karadeniz bir iç deniz oldu. Bu durum Küçük Kaynarca antla~mas~ na kadar devam etmi~tir (1774). Bu dönemde Karadeniz'de sadece Osmanl~~tüccarlan
faaliyette bulunmaktayd~. Rus tüccarlar~~ise önce Osmanl~~gemileriyle, daha
sonra da kendi gemileriyle Karadeniz'e ç~kt~lar.
Ba~kentin ia~esini sa~lamak aç~s~ndan Osmanl~lar baz~~temel maddelerin
ihrac~n~~yasaldam~~lard~. Bu dönemde Tuna havzas~, Eflâk, Bo~dan ve K~nm
bu~day üreticisi idiler. Eflâk ve Bo~dan'dan 1585'de 15 bin ton bu~day, 13
bin ton da arpa ithal edilmi~ti. Ayr~ca et, peynir, balmumu, don ya~~, koyun
(300.000 adet) ya sat~n al~narak ya da harac kar~~l~~~~Istanbul'a getirilmi~ti.
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XVII. yüzy~lda da Karadeniz kapal~~bir deniz idi. Bal~k, bu~day, arpa, odun,
yulaf, demir ve kürk v.s, gibi mallar Istanbul'a Karadeniz'den getiriliyordu.
Evliya Çelebi'ye göre sekizbin tüccar Karadeniz'de faaliyette idi. Ba~l~ca limanlar; 1- Tuna ve havalisi, 2- K~r~ m, özellikle Kefe, 3- Anadolu k~y~s~ndakiler. Tuna ve havalisi limanlanndan Istanbul'a Unkapam'na sefer yapan tüccar gemiciler Osmanl~~Devletfyle sözle~me yap~yorlard~. 1781-1846 y~llar~~ aras~ndaki dönemde art~ k Rusya kendi gemileriyle Karadeniz'de dola~~yordu. Bu
dönemde Karadeniz'de faaliyette bulunan ticaret gemilerinin say~s~~4184
gemidir. Bunlar~ n 2420'si Müslüman, 1764'ü ise gayri müslimlere'aittir. Ruslar ~n getirdikleri mallar aras~nda havyar, et, balmumu, bu~day, arpa, bal~k,
demir ve kürk gibi mallar bulunuyordu. 1774-1787 y~llar~~aras~nda 445 Rus
ticaret gemisi, Bo~azlar'dan Rusya'ya sefer yapm~~t~. Ayr~ca Frans~z, ~ngiliz ve
Avusturya gemileri de ticaret için Karadeniz'e ç~k~yordu. Ancak Rusya ile
Osmanl~~Devleti aras~nda anla~mazl~k ç~kmas~~ durumda, ~stanbul Bo~az~'ndan hiçbir yabanc~~geminin geçmesine izin verilmiyordu".
Günün II. konu~mac~s~~Prof. Dr. A. Donuk'un tebli~i ise, "Osmanhlar'dan önce Karadeniz'in Kuzeyi ve Balkanlar'da Türk Varl~~~ " idi. Bu tebli~de
Prof. Donuk k~saca ~unlar~~belirtmi~tir", Türkler tarihte birçok göçler yapm~~lard~r. 374'de Hunlar önce bil k~y~lar~ nda görünüyorlar. Ostrogot ve Vizigotlar~~ ma~lup ettiler. Gotlar bugünkü Moldovya'ya kadar uzanan sahada
ya~~yorlard~ . Moldovya'da Hunlar'dan arkeolojik buluntular elde edilmi~ tir.
Hunlar 378'de Tuna'y~~geçerek Trakya'ya geldiler. 400 y~l~ nda tekrar bir Hun
ak~n~~görülüyor. 422 tarihinde Hunlar Balkanlar'a geliyorlar. Hunlar'~n ve
Türk kabilelerin birle~mesiyle Bulgar Devleti kuruldu. Daha sonra Balkanlar'da; Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar, K~ pçak ve Kumanlar devletler kurdular".
III. olarak konu~an Prof. Dr. A. Ya~ar Ocak'~n tebli~inin ba~l~~~~"Balkanlar'da XIII. As~rda ~slam Dininin Yay~lmas~nda Sar~~Saltuk'un Görevi" idi.
Prof. Ocak tebli~ine ~u sözlerle ba~lad~, "Meseleyi sorgulayarak anlatmaya
çal~~aca~~m" ve özet olarak ~unlar~~söyledi, "Sar~~Saltuk'un ismi XIII. asr~n
ikinci yar~s~ nda Balkanlar'da Türk iskan~na kar~~~yor. Hakk~nda iki büyük
menkabe kaleme al~nm~~t~r. Ayr~ca bir de Yaz~c~zade Muhammed'in kay~ p
oldu~u anla~~lan küçük bir risalesi vard~ r. Sar~~Saltuk bugün de hala ara~t~rmalar~n konusu olmaktad~ r. Aktüalitesini kaybetmeyen tek Türk babas~d~ r.
Ancak onun hakk~nda kaynaklar~n verdi~i bilgiler birbirini tutmaz. ~bn-i Battuta'ya göre o bir meczuptur. Ebu'l-Hayr-i Ruml Saltuknâmesihe göre Seyyit
Battal Gazi neslindendir. ~bn Kemal onu büyük evliyadan sayar. Ebû Suud
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Efendi onu ke~i~~olarak, Evliya Çelebi ise onu göklere ç~kararak zikreden Sonuç önemli bir ~ahsiyettir. Mistik çevre yani Bekta~iler onu Hac~~Bekta~'~n halefi olarak kabul ediyorlar. Bu do~ru de~il. Ayr~ca Balkanlar'da H~ristiyan
azizler ile özdele~tiriliyor. Balkanlar'da onun liderlik etti~i Türkle~me süresi
nedir? Sürecin cereyan etti~i yerin ve sosyal taban~n durumu nedir? Burada
halk islami m~, yoksa sünni islam m~~söz konusu edilecek? ~eyh Bedrettin isyamyla ba~lant~s~~ var m~? gibi yedi problem hiç ara~ur~lmam~~ur. Bu yedi
problemin analizi gerekmektedir. Öte yandan özellikle Arap kaynaklar~~Barak Baba'y~~Sar~~Saltuk'un halefi olarak belirtiyorlar. Ancak ~imdiye kadar yap~lan ara~t~rmalarda Barak Baba'dan hiç bahsedilmemi~tir. ~slam propagandas~~içinde bu ~ah~s halk~n kafas~na yerle~mi~tir".
konu~mac~~Dr. Emil Dragnev'in konusu, "Bizans ve Osmanl~~imparatorlu~unun süreklili~inin nas~l anla~~ld~~~?" ~eklindedir. Dragnev, "Ortaça~da imparatorluk kavram~n~n Romen tarih biliminde nas~l görüldü~ünü
belirttikten sonra, gerek Bizansl~~gerekse S~rp ve Rus tarihçilere göre Bizans
~mparatorlu~u'nun dini yakla~~mlar~~çok günahkar oldu~u için ve bunun neticesinde ~stanbul'un Türkler'in eline geçti~ini aç~ kl~yor. Öte yandan eski
Slav Kroniklerinde Osmanl~~padi~ahlar~~"çar" olarak, ~stanbul ise Çargrad
~eklinde geçmektedir. XVI. yüzy~l Moldova kaynaklar~nda Osmanl~~padi~ahlarma "Büyük imparator" denildi~i gibi, bazen de barbar olarak zikredilmektedir. 1453'te Sultan Mehmed, çar~n ~ehrini zabt etmi~tir. ~stanbul'un alm~~~ n~n sebebi H~ristiyanl~~~n manevi olarak çökmü~~olmas~d~r".
Konu~mac~~Prof. Dr. Bozkurt Ersoy'un tebli~inin ba~l~~~, "Bo~dan ve
çevresinde Osmanl~~Mimarl~~~n~n izleri"dir. Prof. Bozkurt'un tebli~inin
özeti; Moldovan'~n Bo~dan olarak tan~nan bölgesinin tarihi önemi içinde yeralan Osmanl~~eserleri belirtilmeye çal~~~ld~. Bu yerler içinde Bender, ~smail,
Akkerman v.s, bugün politik ve do~a nedenleriyle tahrip olmu~tur. Kaz~lar,
kaynaklar ve ara~t~rmalardan faydalanarak bu yerler hakk~nda bilgi verildi.
~lk olarak Hotin kalesi (Podolya bölgesinde)'yle ilgili Evliya Çelebi'nin verdi~i bilgiler zilu-edildi. Kalede 4 kap~, 2 hamam, 1 cami ve 1 bedesten bulunmaktayd~. Günümüze bir minare plunus~~kalm~~t~r. Kamaniçe kalesi'nde
baz~~Osmanl~~izleri var. St. Paul Katedrali'ni Osmanl~lar cami olarak kulland~ lar ve bir minare ilave ettiler. Kili kalesi'nde Osmanl~~döneminden tek bir sur
bile kalmam~~t~r. Ancak gravürlerden surlar~n izleri tespit edilebilmektedir.
~smail kalesi'nde Evliya Çelebi'ye göre 4 kap~, 4 islam mezarl~~~~ve cami vard~.
Bugün cami müze olarak kullan~lmaktad~r. Müzenin bahçesinde 5 Osmanl~~
Belleten C. LXV, 25
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mezarta~~~vard~ r. Akkerman Kalesi Osmanl~~döneminde imar görmü~tür. Burada bulunan Osmanl~~hamam~ nda Türk Tarih Kurumu ile Ukraynal~lar ortak kaz~~yapmaktad~r".
Sempozyumun son konu~mas~n~~ise Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü
Stefan Varban yapt~~ve k~saca "Çok sevgili karde~ler ve sempozyuma kat~lanlar Gagavuzya'mn yeni durumu ve e~itim sistemiyle ilgili olarak Moldova'da
1991'den sonra çok i~ler yap~ld~ . Gagavuzya'da yeni bir üniversite aç~ld~.
Orada tarih bölümü de var. E~itimi ve ekonomiyi profesyoneller daha da
ileri götürecekler. Demograf~~hakk~ nda da ara~t~ rmalar yapt~k. Tarihteki derin kökler ile ilgili bilgileri bugüne aktaral~m ve ara~t~ral~ m. Gençlerimizi
önemli adamlar olarak yeti~tirelim. Bunlar yarat~c~~olsunlar ve bizi ileriye götürsünler. Moldovyal~~ve Türk tarihçiler köklerimizi ara~t~rs~nlar" dedi.
8 Kas~m günü tebli~ler bittikten sonra genel bir de~erlendirme yap~ld~.
Birçok bilim adam~n~n söz ald~~~~bu de~erlendirmede; Prof. Y. Halaço~lu,
Dr. Emil Dragnev, Prof. Demir Dragnev, Dr. Anatol Petrencu da birer konu~ma yaparak sempozyumun ba~ar~l~~ oldu~unu belirttiler. Neticede tebli~lerin Güney-Do~u Avrupa Enstitüsü taraf~ndan bas~lmas~, Türkçe bildirilerin
Frans~zcaya çevrilerek yay~mlanmas~~ve ~kinci Romen-Türk Sempozyumu'nun
gelecek y~l Ekim ay~nda Köstence'de yap~lmas~~ kararla~t~r~ld~. Bu sempozyumu, aya~~~k~r~k olmas~na ra~men, sonuna kadar desteleyen Türkiye Büyükelçisi say~n O~uz Özge'ye ve bizlerden yard~mlar~n~~ esirgemeyen elçilik
mensuplar~na arkada~lar~m ve ~ahs~m ad~na te~ekkürü bir borç bilirim.

