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1641’de 15.000 hâne nüfusu bulundu-
ðu belirtilen Yaþ kasabasýný 1659’da gören
Evliya Çelebi þehrin ticarî önemine iþaret
eder. Limanýný Baltýk denizindeki Danzig
olarak belirtmesi þehrin kuzey-güney, yani
Baltýk’tan baþlayýp Karadeniz’e ve Ýstan-
bul’a uzanan ticaret yolu üzerinde bir mer-
kez olduðunu gösterir. Evliya Çelebi bu-
rada 2060 dükkânýn yer aldýðýný, bedeste-
ninin bulunmadýðýný, hindistan pirinci, bi-
ber, tarçýn vb. baharatýn ticaretinde bir yol
kavþaðý durumuna geldiðini ifade eder.
Ona göre burada tamamý sazdan 20.000
ev, bunlar arasýnda 700 kadar tahta örtü-
lü hâne vardýr. Bu rakam 1641’de þehri gö-
ren Bondini’nin nüfus için verdiði 15.000
hâne rakamý gibi abartýlý olmalýdýr. Muh-
temelen bu rakamlar hâne sayýsýný deðil
toplam nüfusu göstermektedir. Nitekim
XVIII. yüzyýlda þehirde yaklaþýk 30.000 kiþi-
nin yaþadýðý bilinmektedir. 1831’de 60.000,
1859’da 65.000 nüfusun bulunduðu tes-
bit edilmiþtir. Evliya Çelebi, Yaþ þehrindeki
voyvoda sarayýný geniþ biçimde tasvir eder.
Ayrýca on yedi manastýr saymýþ, bunlar
hakkýnda da ayrýntýlý bilgiler vermiþtir. Þe-
hirde altý han mevcuttur; bir misafirha-
nedede Ýstanbul’dan gelen aðalar ve diðer
Türk görevlileri kalýr. Tatar aðalarý da bu-
rada ikamet eder (Seyahatnâme, V, 350-
358). Evliya Çelebi’nin yazdýklarýndan Yaþ’ýn
önemli bir sanat merkezi olduðu anlaþýlýr.
Özellikle 1635-1642 yýllarý arasýnda Prens
Vasile Lupu’nun inþa ettirdiði Trei Ierarhi
Kilisesi iç ve dýþ süslemeleriyle onun tara-
fýndan övgüyle anlatýlmýþtýr. Baþka kay-
naklar da bu bilgileri önemli ölçüde doð-
rular. Buraya daha sonra Rusya’da ölen
Kantemiroðlu’nun (Dimitrie Cantemir) ke-
mikleri getirilerek defnedilmiþtir. Ayný kili-
sede Romanya’nýn ilk prensi olup Alman-
ya’da ölen Alexandru Ioan Cuza da gömü-
lüdür. Seyyahlarýn ilgisini çeken diðer yapý-
lar arasýnda mermer hamamlar önde ge-
lir. Evliya Çelebi, Lupu’nun Türk tarzýnda
inþa ettirdiði hamamla diðer birkaçýndan,
sitayiþle söz eder. Yine ona göre burada bir-
çok tüccar (Rum, Ermeni, yahudi, Laz) bu-
lunmakta, bunlar Ýstanbul ile olan ticareti
yönlendirmektedir. Özellikle Boðdan-Ýstan-
bul ticaretinin Lazlar’ýn elinde bulunduðu-
nu yazar. Laz tüccarlarýn yol açtýðý olum-
suzluklarla ilgili Eflak ve Boðdan’dan Ýstan-
bul’a þikâyet mektuplarý yollandýðý, 1711’-
de bunlarýn þehirden çýkarýlmasý için ka-
rar alýndýðý bilinmektedir (BA, A.DVN, dos-
ya nr. 553, vesika 51; dosya 529, vesika
42). Evliya Çelebi’den önce 1657’de burayý

gören Ýsveç elçilik heyetinden bir görevli,
hareketli ticaret hayatýnýn bulunduðu þe-
hirde Rum ve yahudi tüccarlarýnýn hayli
faal olduklarýný, birçok kilisenin yer aldý-
ðýný, minaresiz bir mescidin var olduðunu
belirtir.

Önemli bir geçit yeri üzerinde bulunan
Yaþ þehri sýk sýk tahribata uðradý. 1513’-
te Tatar-Kazak ve Lehler arasýndaki müca-
deleler sýrasýnda yakýldý. 1538’de ve 1686’-
da benzer bir yýkýma uðradý. 1711’deki ký-
sa süreli Rus iþgali esnasýnda buradaki
birçok Osmanlý tüccarý öldürüldü ve mal-
larýna el konuldu. 1736’da Ruslar bu kesi-
me tekrar indiler. Daha sonraki mücade-
leler sýrasýnda burada 1792’de Osmanlý-
Rus delegeleri arasýnda Yaþ Antlaþmasý
akdedildi. Yaþ þehri Eflak-Boðdan’ýn bir-
leþmesiyle (1859-1862) baþþehir olma özel-
liðini kaybetti. I. Dünya Savaþý’nda Roman-
ya’nýn güney kesimi Almanya ve mütte-
fikleri tarafýndan iþgal edilince Yaþ iki yýl
kadar Romanya Krallýðý’nýn baþþehri oldu.
Yaþ bugün Romanya’nýn baþþehri Bük-
reþ’ten sonra gelen ikinci büyük þehridir.
400.000 dolayýndaki nüfusun % 92,5’i Or-
todoks’tur. Romenler yanýnda burada az
sayýda Çingene, yahudi, Rum, Macar, Rus
ve Alman yaþar. Yaþ’ta mevcut 10.000 ci-
varýndaki Katolikler’e ait bir piskoposluk
vardýr. XX. yüzyýlda Rusya’dan sürülen ya-
hudilerin büyük bir bölümü Kuzey Roman-
ya’ya yerleþti; bu arada Yaþ’ta önemli sa-
yýda yahudi nüfusu ortaya çýktý. 1930’da
toplam nüfusun % 34’ünü oluþturan ya-
hudilere ait 127 sinagog mevcuttur. Bu
büyük yahudi nüfusunun yarýsý II. Dünya
Savaþý sýrasýnda yok edildi. Avrupa’da ayak-
ta kalan en eski sinagoglardan biri (1657-
1671) Yaþ’ta bulunmaktadýr. Ermeniler de
uzun süre bu þehirde yaþadýlar. Ermeni
kilisesi 1395 tarihlidir. Yaþ günümüzde Ro-
manya’da bir kültür baþþehri olarak aný-
lýr. Ayrýca kimya, ilâç, tekstil, metalürji ve
konservecilik gibi sanayi çeþitliliði dikkati
çeker. XIX. yüzyýlda Romanya’nýn en bü-
yük Ortodoks kilisesi (1833), ulusal tiyatro
binasý (Teatrul National) ve ilk modern üni-
versitesi (1860) burada kurulmuþtur.
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Romanya’da
tarihî bir þehir.
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Romanya’nýn kuzeydoðu kesiminde yer
almakta olup Prut nehrinin kollarýndan
Bahlui çayý kýyýsýnda deniz seviyesinden
140 m. yükseklikte kurulmuþtur. Bugün
Iaþi adýyla bilinir. Bu ad, uzmanlara göre
bir Sarmat kabilesi olan Yazyges (yaz kültü-
rüne baðlý olanlar / göçebeler) veya Alan kabi-
lesi Jassiler’e (Jiasz) dayanýr. Üzerinde da-
ha çok durulan ikinci görüþe göre Yaycý
Alanlar bu bölgeye sýðýnarak yerleþme ye-
rine adlarýný vermiþlerdir. Bazý yabancý sey-
yahlar ise Iaþi’nin, ayný adý taþýyan bir çoba-
nýn yahut efsanevî þöhrete sahip bir keþi-
þin isminden geldiðini belirtirler. Dimitri
Kantemir bunun bir deðirmencinin adý ol-
duðunu söyler.

Yaþ’ýn ne zaman ve kimler tarafýndan
kurulduðu tam olarak bilinmemektedir.
Buranýn varlýðýna dair ilk saðlam bilgiler
1387-1392 yýllarýna ancak iner. Bazý arke-
olojik buluntular Boðdan voyvodalýðýnýn or-
taya çýkmasýndan (1359-1365) evvel ku-
rulduðuna iþaret eder. Yaþ þehri bulundu-
ðu mevki itibariyle Doðu Avrupa’nýn önem-
li bir ticarî merkezi haline gelmiþtir. Bura-
nýn Boðdan voyvodalýðýnýn merkezi duru-
muna geliþi ise XVI. yüzyýlýn ortalarýna rast-
lar. Önceki merkez olan Suceava son dere-
ce kuvvetli bir kale iken Osmanlýlar’la olan
bir anlaþmazlýk sonucu 1538’de Kanûnî Sul-
tan Süleyman tarafýndan ele geçirilmiþ,
1564’te Boðdan’ýn merkezi Yaþ þehrine
nakledilmiþtir. Bazý seyyahlara göre Boð-
dan’ýn baþþehrini buraya taþýyan Alexandru
Lapusneanu, Ýstanbul’dan gelen emir üze-
rine ülkesindeki kaleleri yýktýrmýþ, Hotin,
Soroca, Orhei gibi sýnýr kaleleri ayakta kal-
mýþ, Yaþ’ta bir kale bulunmadýðý için bu-
raya dokunulmamýþtýr. Þehirde kaleye ben-
zer voyvoda sarayý dýþýnda askerî bir is-
tihkâm olmadýðýný 1069’da (1659) Evliya
Çelebi de belirtir. Aslýnda Boðdan’ýn mer-
kezinin Suceava’dan Yaþ’a, Eflak’ýn merke-
zinin Targoviþte’den Bükreþ’e nakledilme-
si Osmanlýlar’ca verilen emirler sonucu de-
ðil ekonomik geliþmenin bir gereðidir. Boð-
dan-Eflak ticaret yollarý Batý’dan Doðu’ya
yönelince bu kesim Osmanlý ekonomi ya-
pýsýnýn bir parçasý haline gelmiþtir. Sibiu /
Hermanstadt yolu geri planda kalýrken
Brasov / Kronstadt-Giurgiu / Yergöðü yo-
lu öne çýkmýþtýr.


