NIGAR, ANAFARTA, Osmanl~~imparatorlu~u

ile Lehistan ( Polonya ) aras~ndaki münasebetlerle ilgili tarihi belgeler. Historical documents concerning relations between
the Ottoman Empire and Lehistan ( Poland) , ~stanbul 1979. Türkçe metin S. 1159 (dizin ile), ingilizce metin, ~~-161 Sayfa (dizin ile). Ek 63 sayfa fotokopi.
Özel yay~ n: belgelerin derlenmesini ve bask~s~n~~temin eden Mehmet
Kavala. Fiyat~~yoktur.
Türkiye ile Polonya Cumhuriyetleri aras~nda alt~~yüzy~la yakla~an bir ili~kiler dönemi
bulundu~u için, tarih alan~nda oldu~u kadar ekin, sanat, dilcilik yönünden pek çok
yak~nla~malar da meydana gelmi~tir. Böyle derin bir geçmi~e sahip ili~kilerin çe~itli alanlarda
ortaya pek çok malzeme koymas~~ do~ald~r. Bugün elimize ald~~~m~z bu kitap bo~luklar~~
gidermesi yönünden önemli oldu~u için ele ald~k. Tarihsel belgeleri bir araya getirme için
yap~lan bu giri~imde ~imdilik Topkap~~ Saray~~ Müzesi Ar~ivinin raflar~nda bulunan
malzemenin yay~n~~gerçekle~tirilmi~tir. Yanl~z türkçe de~il fakat ayn~~zamanda yabanc~~ dilde
yaz~lm~~~belgeler aras~nda bulunan malzemenin de yay~n~~haz~rlanm~~~ve bunlar~n tan~nm~~~bir
bat~~ dilinde çevirileri de yap~lm~~t~r ki, dilimizi bilmeyen ara~t~rc~lar~n yararlanmas~~
öngörülmü~tür.
Yay~n~n gerçekle~mesinde bilimsel yönden etkili olan Nigâr Anafarta belgelere bir s~ra
numaras~~verdikten sonra hicri ve miladi tarihlerini vermi~~ve belgenin özelli~ine de~inmi~tir.
Belgenin içeri~inden sonra, belgelikten numaras~n~, yaz~~özelli~i ve boyutlar~~da konmu~tur.
Yay~n~n parasal yönünü üstlenen Mehmet Kavala bey, Istanbul'un tan~nm~~~i~~adamlar~ndan
idi [yak~n bir geçmi~te vefat etti]. Uzun y~llar tecimsel ili~kilerde bulundu~u ülkenin
bclgeliklerimizde bulunan kal~nt~lar~n~~ yay~nlatmak istemi~ tir. Böyle yararl~~ bir kitab~n
meydana ç~kar~lmas~na ön ayak olmas~n~~kutlamak gerekir.
Kitab~n haz~rlan~~' s~ras~nda leh dilinde yaz~l~~belgeler hakk~nda güçlüklere çözüm getiren
J. Reychman Türk belgeleri üzerinde uzun y~llar ba~ar~ yla çal~~m~~~ve bu konuda klasikle~mi~~
bir de kitap meydana getirmi~tir. Ülkemizde de seviyeli bilim dergilerinde ara~t~rmalar
yay~nlayan Reychman, iki ülke aras~ndaki ili~kilerin 550. y~l~~dolay~s~yle küçük fakat çok de~erli
bir kitap yay~nlam~~t~~ 2. Fakat esas ba~ar~s~n~~ Türk belgebilimi üzerindeki ara~t~rmas~nda
buluyoruz. Daha leh dilinde yaz~ld~~~~zaman bile büyük bir ilgi ile kar~~lanan bu kitap 3 dan
sonra Encyclopaedia of Islam'~n yeni yay~n~ndan diplomatic maddesinin yaz~lmas~n~~gene de~erli
bir türkbilimci olan A. Zajaczkowski ile beraber gerçekle~tirdi ve daha sonra Columbia
Üniversitesi'nin yeni eklerle geni~letilmi~~bir ingilizce çevirisini yapmas~na raz~~ olmu~tu 4.

Rocznik Orientalistyczny, 38 (1976) s. 15-29 aras~ndaki kaynakças~n~~haz~rlayanlar: A ve R.
Du bi nski
2 Polonya ile Türkiye aras~nda diplomatik münasebetlerin 55o.y~ldiinümü, Ankara 1964, 20 Sayfa.
Bu y~ldönümü için Ankara'da yap~lan bir sergi için bk. Belleten XXIX /113 (1965) S. 222,
ayr~ca, M. Eren, "Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde bulunan Türkiye Polonya
münasebetlerine dair baz~~eserler", Belleten XXIX /114( ~~965) S. 363-367.
3 Akdes Nimet Kurat, "Türk diplomasisi ve Polonya Merkez Ar~ivindeki türkçe
vesikalara ait lehçe iki eser", Belleten XXX /119 (1966) S. 439-457.
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Bunlar~~s~ralamaktan maksad~m~z, belge yay~n~~yap~lmas~nda görülen aksakl~klar~n, olanaklar
s~n~r~~ içinde giderilmesidir. Bilimsel çal~~malar~ n çok ileri gitti~i ve bu konularda pek çok
yay~n~n yap~ld~~~~bir dönemde bu aksakl~klar~n devam etti~ini görmek k~vanc~m~z~~azaltmaktad~r. Polonyal~~ara~t~nc~lar bu belge yay~n~nda çok ileri gitmi~ler ve Fatih Sultan II. Mehmed
devrine kadar uzanan belgeler üzerinde de~erli ara~t~rmalar yapm~~lard~ r (A. N. Kurat, n. 3
deki makale S. 449). Bu konuda yap~lan ara~t~rmalar elimizdeki kitapta görülmedi~i gibi
ülkemizde bilimsel dergilerin bile görülmemesi ve harc~âlem baz~~kitaplar~n kaynakçaya
doldurulmas~n~~yad~rgad~k. Bu tarz kaynak belge yay~nlar~nda tarihsel konular~n çerçevesi çok
iyi çizilmelidir ki böyle bir çabay~~göremiyoruz. Belgelerin tarihlenmesinde ve adlar~~geçen
ki~ilerin saptanmas~nda hangi kaynaklar~n kullan~ld~~~n~n gösterilmemesi büyük bir bo~luktur.
Bir tek sat~r için bazan bir tam sayfal~k aç~klayc~~bilgi veren bat~l~~ara~t~nc~lann yay~nlar~n~~
gördükçe, böyle bir gelene~in ülkemizde neden hâlâ kurulmad~~ma merak ediyoruz. Fatih
Sultan Mehmed devrine ve Istanbul'un fethine dair ki~isel gözlemlerde bulunanlar aras~nda
Polonyal~~bir yeniçerinin bulundu~unu yazabilirim.
Yay~n~~yap~lan belgelerin en eskisi Bo~dan Voyvodas~~Stefan Mare'den gelen mektuplarr.
n.
3 deki belge, 1503 tarihli Türk-Macar andla~mas~n~n metnidir ki daha önce
d~
incelenmi~tir 5 Belgeliklerimizde bulunan en eski andla~ma metinlerinden say~lan bu belgenin
içeri~i burada ilk kez ayd~nlat~lm~~t~r. Ayn~~ y~l Venedik Cumhuriyeti ile bir andla~may~~
yürürlü~e koyan Osmanl~~ Devleti'nin o s~ralarda kar~~la~t~~~~sorunlar~n neler oldu~unun
muhakak aç~klanmas~~gerekliydi. Bu tarihten yirmi iki y~ l sonra yap~lan andla~ma da, VenedikOsmanl~~ili~kilerinde yer ald~~~~için dikkati çekmi~ti 6. Zira iki ülke aras~ndaki ili~kilere K~r~m,
Eflâk, Bo~dan gibi tabi devletlerin kat~lmas~~ yan~nda baz~~sorunlar daha geni~~boyutlar
kazanma~a ba~lam~~t~. Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivrndeki bo~luklar, Ba~bakanl~k Ar~ivrnde
bulunan belgelerle tamamlanabilir. Ba~ta "Mühimme Defterleri" olmak üzere muhtelif
tasniflerdeki belgelerin taranmas~~ve i~lenmesi bu yay~n~~tamaml~yacakt~ r. Zira bir tek konuda
çe~itli kaynak ve belgelerin taranmas~~sonucu çok cepheli ara~t~rmalar~n ortaya ç~kt~~~n~~
biliyoruz 7. Polonya'da bulunan Türk-~ slam etkilerin yan~nda h~ristiyan zümre olan ermeniler
üzerinde türkçenin yapt~~~~etkiyi biliyoruz. Ayr~ ca Karaim Türklerinin bu ülkede bilimsel
yay~nlar~~büyük ölçüde omuzlad~klan yayg~n bir bilgidir. Bu yay~ nlar dururken "ara~t~rma ve
soru~turma" (S. 22 n. 1) ile de~il, gerçek bilimsel yöntemlerin uygulanmas~~ile olas~d~r. Kald~~ki
Topkap~~Saray~~Müzesi'nde önemli bir görevi bulunan N. Anafarta, belgeli~in bugünkü
durumu hakk~nda bilgi verebilirdi 8. Belge özetleri kendisi taraf~ndan m~~yoksa bu i~i üstlenen
5 Tayyib Gökbilgin, "Korvin Mathias (Mâtyâs) ~n Beyazid II e mektuplar~~tercümeleri
ve 1503 (9o9) Osmanl~-Macar muahedesinin türkçe metni", Belleten XXII /87 (1958) S. 369381. Metnin foto~raf yay~n~: lev.
6 Tayyib Gökbilgin, Belgeler t / 2 (1964) S. 128-13o ve 131 -132. Türk-Polonya
andla~malarm~n listesi ve yap~lan yay~nlar için n. 4 deki kitab~n S. 183-185 aras~. T. Gökbilgin
VII. Türk Tarih Kongtesinde bu andla~malara de~inmi~ti: Tutanaklar C. 2 S. 481-482.
7 Cengiz Orhonlu, "Lipkalar', Türkiyat Mecmuast XVI (1971) S. 57-87. Polonya
topraklar~nda yerle~mi~~türk as~ll~~bu zümrenin türk belgelerinde yans~yan hususlan
incelenmi~tir. Topkap~~Saray~~ Müzesi Ar~ivrnde bulunan D. 7018/ ~~ deki Zuravna
Andla~mas~na göre bir zümreye dönü~~izni veriliyordu (S. 18-19).
8 Bu müzedeki belgelik için yap~lan çal~~ma ve ara~t~rmalar için bk. S. Eyice, Bellelen
XXXVIII 1152 (1974) S. 713 ve S. 722-723
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ve aralar~nda ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~~9 merhumun bulundu~u kurul taraf~ ndan haz~rlanan
özetlere göre mi oldu~u ayd~nl~~a kavu~ turulmallyd~. Diplo~natique kurallar~na uyulmamas~~
yay~na büyük ölçüde gölge dü~ürmü~ tür. Dizin haz~rlan~rken ne için öyle sonuçlara var~ld~~~~ve
hangi yay~nlardan yayarlan~ld~~~~aç~klanabilirdi '°. Ba~ka bir yay~n s~ras~ nda bu bo~luklar~n
giderile!:e~ine inan~yoruz. Böyle yararl~~ bir yay~ n~n gerçekle~mesi için çaba hareayanlar~~
kutlarken parasal olanaklar~~ esirgemeyen Mehmet Kavala bey'i rahmetle anarken, bu tarz
yay~nlar~n ço~almas~n~~ diliyoruz. Fakat bilimsel çal~~malar~n bir kenara b~rak~ lmamas~~
ko~ulunu da unutmuyoruz. Belgeliklerimizde bulunan malzemeyi büyük bir merakla bekleyen
tarihçilere kar~~~ça~da~~yöntemlerin uyguland~~~~kitaplar~n ve derlemelerin sunulmas~~ zaman~~
gelmi~ tir. Daha az süreli bir dönemi kapsayan belgeleri en geni~~bilgilerle yay~nlama çabas~~ bu
yay~ n~~ daha güzel süsleyebilirdi.

Yrd. Doç. Dr.

MAHMUT H. ~AK~RO~LU

9 I. H. Uzunçar~~l~~ üstad~m~z için yay~nlanan Tarih Dergisi'nin 32. say~s~na Münir Aktepe
tarafindan yaz~lan sunu~~k~sm~.
1° Ord. Prof. Cavid Baysun, Tezakir yay~ n~nda yer ve ki~i adlar~n~ n okunu~unda
kulland~~~~kaynaklar~~ dizinde aç~ klam~~ t~ .
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