XVIII. YÜZYILDA LEHISTAN UYGARLI~INDA
GÖRÜLEN TÜRK ETKILERI
JAN REYCHMAN
Eski ça~larda, Türkiye ile Tatarlar~n elindeki bölgelerle kom~uluk eden ülkelere, bu arada da Lehistan'a, Türk uygarl~~~n~n büyük
etkileri olmu~tur. En eski ça~larda, Türk uygarl~~~n~n etkileri daha
çok silâh, ko~um, elbise alan~nda kald~ '. Ama XVIII. yüzy~lda Türk
medeniyetinden gelmi~~ba~ka unsurlar da Lehistan uygarl~~~n~~etkileme~e ba~lad~. I~in tuhaf~, bu etkilerin hepsi do~rudan do~ruya Do~u'dan gelmiyordu: kimisi Bat~'dan geliyordu. Rokoko devrinde,
~ark modalar~, "turquerie" ler Bat~'da çok büyük ra~bet görüyordu.
Bununla beraber, bu yeni "oriantalizm" dalgas~~mevcut etkileri
kuvvetlendirdi, geli~tirdi, yerle~tirdi. Lehistan medeniyetini olumlu
bir ~ekilde etkileyen, bereketli bir ilham kayna~~~~eklini ald~.
Lehistan'da, Türk modalar~na duyulan ilgiyi besliyen üç ba~l~ca
ak~m olmu~tur: Polonya'ya daha eskiden girmi~, yerle~mi~~unsurlar;
Bat~~ yolu ile ülkeye gelen etkiler; Do~u ile dolays~z temaslar, de~inmeler. Bu dolays~z temaslar~~besliyen, güçlendiren debdebeli, alay~~l~~
hediyelerle gözleri kama~t~ran Osmanl~~elçilikleri idi 2.
Bir yandan da, Bat~~yolu ile Polonya'ya gelip Lehçe'ye çevrilen,
kültürlü asilzadelerin kütüphanelerinde yer alan yaz~~ ve kitaplar
Türkiye hakk~nda bilgi veriyordu 3. Polonyal~~seyyahlar da ayn~~ödevi
yapma~a ba~lam~~t~. Bunlar Türkiye'ye gidip, ara~t~rmalarda bulunuyor, yeni ve k~ymetli bilgiler toplay~p dönüyorlard~. Bu seyyahlar~n
aras~nda Jan Potocki "Türkiye'de seyahat"; Jozef Mikosza "Türkiyenin tarifi"; ve Türkiye hakk~nda, imzas~z bir eser yazan Gayetan
Chrzanowskfyi sayabiliriz 4.
T. Mankowski, Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wroclaw 1959.
Reychman, Orient w kulturze polskiego Oswiecenia, Wroclaw 1964.
3 Reychman, t. c.
J. Reychman, Zycie polskie w Stambule w XVIII wieku, Warszawa 1959;
V. Barthold, La d&ouverte de l'Asie, Paris 1947; N. Iorga, Les voyageurs orientaux
en France, "Revue historique du Sud-Est Europeen", 1927, C. 1-111.
2 J.
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Türk tesirlerinin geni~~ölçüde yay~lmas~na yol açan önemli bir
etken daha olmu~ tur: bu da, Türkiye ile Lehistan aras~ndaki ticaret
ve al~~-veri~~yolu idi. Bu ticaret, dolayl~, dolays~z; karadan, yani Balkanlar yolu üzerinden; ve XVIII. yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda da,
Karadeniz limanlar~n~n ticarete aç~lmasiyle, denizden ve karadan
yap~lmaktayd~~6. Ticarete ba~l~ca konu te~kil eden mallar, kuma~,
~allar, arap atlar~, meyva, tatl~~ve ~ekerleme, kokular, merhemler,
oymal~~ve kakmal~~e~yalard~~6. Büyük bir hayranl~k uyand~ran bu mallar çok be~eniliyor, Bat~~men~eli e~yadan çok daha güzel, çok daha
zarif görünüyordu. Do~u'dan gelme bu e~yalar~ n memlekete yay~lmas~yla, Avrupa'da yeni moda olan koleksiyon merak~~Lehistan'da da
ba~lad~. O zamana kadar silah ve ko~um tak~mlar~~toplamakla yetinen
kültürlü asilzadeler, ba~ ka alanlarda yeni yeni kolekisyonlar meydana
getirdiler. Türkiye'den ithal edilen' porselen ve lake e~yarun yan~nda,
arkeolojik de~eri olan ba~ka e~yalar, örne~in Türk mezar ta~lar~,
Türk paralar~, Türk minyatürleri, muskalar~~ve özellikle el yazmalan,
kitaplar~~bu koleksiyonlarda yer alma~a ba~lad~. En nadir kitaplar el
yazmalar~~kütüphanelerde toplan~ yordu. Lehistan'daki koleksiyonlar
aras~ nda en önemlileri, Prens Casimir Czartoryski'nin toplad~~~~koleksiyonlard~ . Prens, Sieniawa ve Pulawy saraylar~ nda iki kütüphane
meydana getirdi. Yak~n uzak akrabalar~nda da ayn~~ merak ba~~gösterdi; Uladowka'da, Ukranya'da ve Var~ova yak~n~nda Wilanow'da, kont Jan Potocki'nin; Var~ova'da, Stanislas Zamoyslci'rlin; ve
yine Ukrayna'da, Podhorce'de ve Sawran'da, Waclaw Rzewuslci'nin
toplad~~~~koleksiyonlar me~hurdu. Bütün bunlar, bir bak~ma, toplanan
e~yalar~n gerçek de~erini pek te bilemiyen amatörlerin vücude getirdikleri koleksiyonlard~. Fakat bunlar~n yan~nda, burjualar, özellikle
din adamlar~~ve bilginler aras~nda, k~ymetli kitap ve el yazmalan
toplama~a ba~l~yanlar da vard~. Bir yandan da memlekette, "~ark
ziyafetleri", maskeli balolar tertipleniyor, bu balolara gelenler "Türk"
k~l~~~na giriyollard~. ~ark tipinde baleler, operalar, pantominalar
5 L. Pingaud, Le commerce du Levant sous Louis XVI, "Revue des questions historiques" 1887; T. Holban, Contributie la istoria comertului rorninesc in
sec. XVIII, "Economia Romina", 1942, C. IV-V.
P. Masson, Histoire du commerce dans le Levant au XVIIIe sicle, Paris
igii.
7 V. ElissefF, Cinquante sicles d'6changes artistiques entre l'Orient et l'Occident, "Chronique de l'UNESCO" 1958, IV, 12.
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modas~~ günden güne yay~hyordu 8. Lehistan ordusunda bile, Türk
üniformalar! giymi~~Yeniçeri alaylar~~ te~kil ediliyor, Türk k~l~~~nda
bir mehter tak~m~~ve Osmanl~~sipahileri örnek tutan "uhlan-o~lan"
alaylar~~kuruluyordu 9.
Asilzadeler, saraylar~ndaki u~aklara — özellikle kahve, çubuk ve
nargile getirenlere ve seyislere — Türk elbiseleri giydiriyorlard~.
~ark e~lenceleri ~ark oyunlar~, kokular~, ~ekerlemeleri, ~erbetleir
de çok moda olmu~tu.
Ufak boyda e~yaya gelince, Do~u'nun en büyük etkisi, porselen
e~ya alan~nda olmu~tur. ~ark çini ve porselenleri evvela. Çin'den, Japonya'dan ithal edildi. Sonra da, o devirde hanedan~~Lehistan hanedaniyle yak~n akraba olan Saksonya'da, porselen yap~lma~a ba~land~.
Ve oradan Lehistan'a ithal edildi. XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda,
~ark desenleriyle süslenrni~~porselen ve çiniler Polonya'ya yay~lma~a
ba~lam~~t~. 1777'de Lehistan Kral~mn, I. Abdülhamid'e gönderdi~i,
"Belvedere tak~ m~" ad~yla bilinen tak~m, bu porselenlerin en me~hurudur. Evlerin, saraylar~n içinde Uzak-Do~u modas~~hâkim olma~a
ba~lad~~~~halde, mimaride ön planda olan Türk üsli~buydu. ~slam
unsurlar~n~n bazan de Çin unsurlanyla kar~~t~~~, sözde-minareler,
sözde-camiler yap~l~yordu. Bütün bu modalar, Lehistan'a Bat~-Avrupa
yolu ile gelmi~ti. XVIII. yüzy~lda Avrupa krallar~n~n, asilzadelerinin
parklar~nda, "kiosque"lar, minareler ola~an ~eylerdi. Ama bu Bat~'dan
gelmi~~etkilerin yan~nda, ayni devirde Lehistan'da görülen Türk etkileri, modalar~, iki ülke aras~ndaki siyasi yak~nla~man~n bir sonucu olmu~tur; daha evvelki devirlerde, Lehistan'da çok sevilen ve benimsenen Türk sanat~n~n ilk etkilerinin devam~ndan ba~ka bir ~ey de~ildi.
Daha yukar~da da söyledi~imiz gibi, Barok devrindeki Türk sanat
etkileri, silahlarda, z~rhlarda, at ko~umlar~nda, asillerin ve Magnat'lar~n giydi~i elbiselerde, süsleme sanatlar~nda kullan~lan kuma~larda
kendini gösteriyordu. Ama XVIII. yüzy~lda, bu etkiler art~k süsleme
sanatlar~ndan ba~ka alanlarda da belirmi~, mimaride, resimde önemli
bir yer tutma~a ba~lam~~t~r.
Mimari alan~nda, Türk etkilerinin ba~ka Do~u unsurlanyla kar~~m~~~bir halde Avrupa'ya geçti~ini biliyoruz. Örne~in, o devirde,
J. Guiffrey, La mascarade du sultan la Mecque, Institut, s€ance du 25
octobre 1901.
9 H. G. Farmer, Oriental influences on occidental military music, "Islam~c
Culture" 1941, C. XV, S. 235-242.
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Krallar~n, asilzadelerin malikânelerinde, saraylar~n~n etraf~ndaki parklarda yap~lan binalarda üslûp kar~~~kt~ r, içinde Türk, Iran, Çin unsurlar~~bulunmaktad~r. Lehistanda örne~in, Wilanow park~nda, Çin
üslûbunda yap~lm~~~kö~ klerin üstünde bir de Türk hilâli görünmektedir. Bununla beraber, çe~itli üsltiplar~n bu kadar kar~~t~ r~lmasma ~a~mamalry~z, o devirdeki mimarlar~n acayiplikten ho~land~klar~ n~~sanmamally~z. Bundan k~rk y~l kadar önce, Avusturyal~~sanat tarihçisi
Heinrich Glück'ün belirtti~i gibi ", Çin sanat~~Avrupa'ya Türkler
vas~tas~yla geliyordu. Türkler de bu sanata baz~~kendi özel sanat
unsurlar~n~~ kat~yorlard~. Avrupa sanat~ na Rokoko devrinde girmi~~
olan Çin sanat~~özellikleri Lale Devrinin Türk mimarisini de etkilerni~tir. Istanbul'da, III. Ahmet Çe~ mesi bu etkilerin güzel bir örne~idir. II. Frederik'in, Postdam yak~n~ ndaki Sans-Souci Saray~nda
gördü~ümüz Çay Kö~künün üslûbu, Avrupa'da sadece Çinli san~lan
birçok mimari ve süsleme sanatlar~~unsurlar~n~n, Türk sanat~n~n etkisiyle ne kadar de~i~ik bir karakter ald~~~n~~belirten bir örnektir.
Lehistan'a gelince, bu ülkede birçok camiin bulunmas~~ Türk
mimari unsurlar~n~n benimser~mesini kolayla~t~r~yordu. Bu camilerin
en me~hurlar~~Ukranya'da, Kameniça, Sawran, Kowalowka ve Miedzyboz'dakilerdi. Lehistan'a yerle~mi~~Tatarlar~n da camileri vard~.
Bunlardan Bohoniki ve Kruszyniany camileri bugün Polonya topraklar~nda bulunmaktad~r. Silezya'da, Olesno ~ehri yak~nlar~nda, 1763
y~l~nda yap~lm~~~bir türbe, ayn~~ y~l içinde Prusya saray~na gönderilen
Osmanl~~heyeti üyelerinden bir Türkün türbesiydi.
Böylelikle, ufak camiler, ~ark ve Çin kö~lderi modas~~Bat~-Avrupa'dan Lehistan'a geçince, Do~u mimarisinin baz~~unsurlar~~bu ülkede
daha da evvel bilindi~i ve gelenek haline geldi~i için, bu moda da pek
çabuk benimsendi ve yay~ld~.
Son Lehistan kral~~Stanislas-Auguste'ün karde~i, Prens Casimir
Poniatowski, Var~ova yak~nlar~nda bulunan Soletz'deki malikânesinde birkaç "Türk Kö~kü" yapt~rtm~~t~. 1776 y~l~nda, Prensin mimari
Bogumil Zug, içinde merdiveni olan çok yüksek bir minare yapt~.
XVIII. yüzy~l~n tan~nm~~~seyyah ve yazarlar~ndan Ligne prensi
~an, bu minareyi çok be~endi~ini söyler. Prensin anlatt~~~na göre,
bu minarede ibadete ça~~ran çanlar da bulunuyordu. Ama bu minare
°° H. Glück, Osmanische Einflüsse auf Kunst Europas, "Historische BUtter"
1921.
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her halde sadece süs diye yap~lm~~t~, din i~leri için kullan~ld~~~~~üphelidir. Mimar Zug, minarenin yan~ba~~ nda Türk üslübunda bir "imma
evi" de yapm~~t~. Bu ev k~sa bir süre sonra y~kt~nld~, ama planlar~~
bugün elimizdedir. Minareye gelince, ~~939'da Alman bombalar~yla
y~k~ld~. Foto~raflar~~kalm~~t~r.
Kral Stanislas-Auguste de, Var~ova'da, Lazienki saray~~bahçesinde Türk kö~kleri yapt~rtm~~t~r. Bunlar~~yapan mimari, Jean-Baptiste
Kamsetzer'i daha evvel Istanbul'a göndermi~ ti. Kamsetzer, Aya Sofya
camiinin, hamamlarm ve benzeri birçok binalar~n krokilerini, planlaruu çizdi. Lehistan'a döndükten sonra da, Kral için "Türk evi"
ad~yla bilinen bir kö~k yapt~. Bu kö~k XIX. yüzy~hn ortalar~nda
y~kt~nld~. Halen mevcut olan planlar~ndan anla~~ld~~ma göre, bu
bina kubbeli idi, duvarlar~n üst k~sm~nda "Türk süsleri" ve kap~n~n
üstünde bir hilal bulunuyordu.
Lehistan'da çal~~m~~~olan Dominico Merlini isimli bir Italyan
mimari, Türk sanat ve mimarisinin etkisi alt~ nda kalm~~t~r. Merlini
Osmanl~~elçisi Numan Bey'in ~~777/1778 Var~ova'da oturdu~u K~rm~z~~Saray'da ilginç de~i~iklikler yap~p, bu binaya bir ~ark havas~~
vermi~tir. Saray~n arkas~nda yapt~~~~Türk minaresi, XIX. yüzy~l~n
ba~~ndan, hatta ortas~ndan kalm~~~graviirlerde görünmektedir. Bu
saray~n bir k~sm~~daha sonra y~kur~ld~, yerine de Kredi-Fonsye bankas~n~n bulundu~u bina yap~ld~. Bu bina ise, ~~g39'da Alman bombalar~~ile y~k~ld~. Bugün yeniden yap~lmaktad~r II.
Var~ova'n~n d~~~nda da Türk üslû' bunda yap~lm~~~binalar bulunuyordu. Örne~in, Kolo'nun yak~nlar~nda, Koscielec'de, saray bahçesinde, ufak bir cami görünmektedir: minareli, kubbeli bir kö~ktür.
Kielce bölgesinde, Chmielnik civar~nda, Grabki Duze saray~mn sahibi,
XVIII. yüzy~lda "Harem" ad~yla bilinen binay~~yapt~rtr~u~t~. Bu
"Harem", rotond ~eklinde, Türk sanat ve mimarisiyle ad~ndan ba~ka
hiçbir ilgisi olnuyan iddiah bir binad~r.
Birçok asilzadeler bahçelerinde Türk nlimarisinden ilham alan
binalar, kö~kler yapt~rm~~t~r. SiedIce'de, Oginskilerin malikânesinde
bir cami vard~. Ukranya'da, Biala Cerkiew yak~nlar~nda, kont François-Xavier Branicki, Aleksandria malikanesinde bir "Türk evi" in~a
ettirdi. ~ark sanatlar~~merakl~s~~ve "Tacü'l-fehr" ad~~alt~nda bilinen
*. Reychman, Quelques influences t~~rques dans l'art du rococo polonais,
II Congrb; International d'art t~~rc, Venedik, eylül 1963.
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Waclaw Rzewuslci, Kazawczyn'de buna benzer binalar yapt~rd~. Do~uda birçok yolculuk yapan Jan Potocki'nin hizmetinde Ibrahim ad~nda bir Türk mimari bulunuyordu. Ibrahim, Potocici'ye Uladowka'da
ufak bir ~ark saray~~yapt~. Ne yaz~ k ki bu binalar çoktan y~k~ld~~~~gibi,
plânlan, krokileri de bize kadar gelmemi~tir. Çin üslübunda yap~lm~~~
birçok binada da baz~~Türk elemanlar~~görülüyor. Örne~in, yaz~m~z~n
ba~~nda sayd~~~m~z, üstünde bir hilal bulunan Wilanow Çin kö~kü.
Taht~rl~~kaybeden kral Stanislas Leczinslci'nin, Türkiye'de geçirdi~i uzun sürgün y~llar~ ndan sonra, Fransa'da Lunville'de, bir Türk
kö~kü ve ~~74o'da, parktaki bir kanal~ n ba~~nda, "Yonga" ad~~verilen
ikinci bir Türk kö~kü yapt~rm~~~oldu~unu kaydetmeliyiz 12 .
Genellikle süsleyici bir mahiyette olan bu binalar~n d~~~nda,
Lebistan'da, ~ark üslübunda, Türk mimarisinin özelliklerini ta~~yan
birçok umumi bina da yap~l~ yordu. Bunlar~n ba~~nda, o devirde modas~~bütün Avrupa'ya yay~ lan Türk hamamlan geliyordu. Bu hamam
tarz~, Lehistan'a her halde Macarlar vas~tas~yla geçmi~tir. Kral Stanislas-Auguste'ün Var~ova'da büyük bir alaturka hamam yapt~rtmak
istedi~i, bu maksatla da mimar Kamsetzer'i Istanbul'a gönderip,
Türk hama~nlar~ ndan krokiler ve kesitler çizdirdi~i san~lmaktad~r.
Stanislas-Auguste, ayn~~maksatla, Istanbul'dan bu hamamlar~~ idare
edecek bir kad~n da getirtmi~ tir. Ama Sophie Clavone Glavani ad~nda
bu kad~ n, hamarnlarla ilgilenece~i yerde, Kameniça kalesinin kumandan~~general Witte ile; daha sonra da devrin me~hur zenginlerinden
kont Feliks Potocki ile evlendi. "Güzel Fenerli" diye adland~r~lan
Sophie Clavone, güzelli~i ve a~klar~~ile uzun müddet nam salm~~t~r".
Sophie, Ukranya'da, Tulczyn malikânesinde bir Türk hamarru yapt~rtm~~t~. Kocas~~kont Feliks Potocki ise, yine Ukranya'da bulunan
Horosza malikânesinde beyaz mermerden bir hamam yapt~rd~.
O devirde, baz~~ ~ehirlerde, Osmanl~~Imparatorlu~undaki hamaxnlara benziyen hamamlar kuruldu. Örne~in, Silezya'daki Landeck banyolan; 1783 y~l~ nda, Wroclaw'da, eski Belediye banyolarnun
onar~lmas~ na karar verildi~inde, Belediye memurlanndan Pretorius'ün bir müddet Istanbul'da bulundu~u için, hamamlar hakk~ nda bilgi
12 J. Fabre, Stanislas Leszczynski et le mouvement philosophique en France
au XVIII0 sicle (Utopie et institutions au XVIIIe sicle adl~~eseri de, Paris 1963).
13 V. Sperco, La comtesse Sophie Potocka, je~me mendiante grecque, devenue
la femme la plus riche du Monde. "Journal d'Orient" (Istanbul) 24-25 X 1958.
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sahibi oldu~u, onun bu bilgisinden faydalanabilece~i ileri sürülmü~ tü".
Kö~k ve binalardan ba~ ka, Lehistan'da, Türk motifleri saraylar~n,
konaklar~n iç süslenmesine de girmi~ tir. O devirde, Lehistan'da bulunmu~~olan Ingiliz seyyahlar~ ndan Coxe'un anlatt~~~ na göre, kral~n
karde~i, Plock piskoposu ve sonradan Lehistan ba~kardinah olan
Mi~el Poniatowski'nin Jablonna'daki saray~ nda, "Türk salonu" denilen salon beyzi bir oda idi". Odan~n orta yerinde bir çe~me ile çiçekler bulunuyordu. Salon çok alçak mir~derlerle çf-vrelenmi~ ti. Ayn~~
devirde, ba~ ka bir asilzade, Kont Poninski'nin Var~oda'da, Fawory
saray~ nda, çad~r ~eklinde bir Türk salonu vard~. Potocki kontlaruun
Lancut saray~ nda da ufak bir Türk odas~~bulunuyordu. Bu salonlara
bir Türk özelli~i verebilmek için, duvarlar~~Türk kilim ve hal~lariyle
kaplan~ yordu. Bugün, bütün bu saray ve konaklarm u~rad~~~~de~i~iklikler, bu odalar~ n kaybolmas~ na sebep olmu~ tur. Jablonw saray~~ise,
I 944'de, Almanlar taraf~ndan yalulm~~t~r.
Saray ve konaklarda Türk üslup ve süsleme modas~n~n ba~ka bir
unsuru da "Türk tablolar~ " denilen resimlerdi. Bunlar genellikle sözde
Türk k~l~~~na girmi~, ba~lar~ nda türbanlar ta~~yan kad~ n portreleriydi.
Bunlardan bir kaç~~günümüze kadar gelmi~ tir: örne~in, Prot Potocki'nin kar~s~~kontes Potocka'n~ n ve kontes Sophie Zamoyska'run portreleri. Kontes Zamoyska'n~ n portresi bugün Lancut saray~n~n eski Türk
salonunda bulunmaktad~r. Fakat kontesin lul~~~~d~~~ nda, bu portrede
hiçbir Do~u etkisi görünmemektedir.
Buna kar~~l~k, Osmanl~~padi~ahlar~n~n veya sadrazamlarm~ n Avrupa elçilerini kabul merasimini resirr~lemi~~olan sanatkârlarda Türk
sanat~n~n baz~~ etkileri görülmektedir. XVIII. yüzy~l~n ortalar~na
do~ru Padi~ah~ n bir Lehistan elçisini gösteren bir resim, Holandal~~
ressam Vanmour'la ekolünün belirli etkilerini ta~~maktad~r"; Vanmour'la ö~rencilerinin eserlerinde bu konulara çok rastlanmaktad~r ".
Birçok Polonyal~~ressam Türk sanat~ n' incelemek üzere Türkiye'ye
gönderilmi~ tir. "Türk Edebiyat~~Tarihi" nde, Toderini XVIII. yüzH. Wendt, Schlesien und der Orient, Breslau 1916.
W. Coxe, Travels in to Poland, Russia, Sweden and Denmark, London 178 4.
15 R. van Lutterwelt, De "Turkse" Schilderijen van J. B. Vanmour en zijn
schol, Istanbul 1958.
17 Bk. Lutterwelt'in eserinden tetkike: "Rocznik Orientalistyczny" (Varsovya)
c. XVII, nr. t, 1963.
14
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y~ 'da Üsküdar'da ya~am~~, Meçti ad~nda bir Polonyal~~ ressamdan bahseder ". Bu ressam, Rakoczy'nin hizmetinde bulunan Polonyal~~ ressam Mediczky miydi? Efendisiyle beraber Türkiye'ye gitmi~~olmas~~
mülnkm~dür ".
XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda, Polonya Krahrun ressamlar~ ndan, daha yukar~ da sözü geçen Jan Kamsetzer, Türkiye'de bir
"sanat yolculu~u" yapt~ . Kamsetzer Almand~, ama yolculu~unun
masraf~n~~ Lehistan kral~~ Stamslas-Auguste veriyordu. Kamsetzer'in
Türkiye'de yapt~~~~desenler kral~ n Desen ve Gravür koleksiyonunda
bulunmaktad~ r. Bunlar daha çok, ~stanbul manzaralar~, Türk ve Rum
tipleri, günlük hayat sahneleriydi. Kamsetzer'in Türkiye'ye yapt~~~~
bu seyahat, Profesör Z. Batowski'nin bir etüdünde incelenmi~tir.
Bir k~sm~~bu eserde yay~nlanm~~~olan bu desenler ", çe~itli koleksiyonlarda yer almaktad~ r. Bugün Var~ova Üniversitesi kütüphanesinde
bu'unan Kral Stanislas-Auguste'ün Desen ve Gravür koleksiyonunda,
ad~~bilinmiyen bir ressam~ n eserleri de bulunuyor. Bu estamplar~n
konusu, Türk tipleri, Türk hayat~ ndan sahnelerdir. Bu ressam belki
de Polonyal~~idi. Desenlerin alt~ nda verilen izahatta, Türkçe kelimelerin yaz~l~~~ , Türkçe okunu~ a uymaktad~ r. Bu resimlerdelci ki~ ilerden
biri, Lehistan elçili~inin tercüman~ , Pichelstein'dir. Üstünde tercüman elbisesi vard~ r. "XVIII. yüzy~ lda Istanbul'da hayat" adl~~ kitab~ m~zda bir k~sm~n~~ yay~nlad~~~ = bu deser~lerin, Türk okurlar~n~~
ilgilendirece~ini san~yoruz 21 .
Yukar~ da sözü geçen Kamsetzer, ressam oldu~u kadar, tan~nm~~~
bir mimar& Türkiye'de yapt~~~~yolculuk boyunca, mimari ile de çok
ilgilendi. Ayasofya camiinin bir desenini çizdi. Kral Stanislas-Auguste, Kamsetzerden, Var~ova'da yap~lmas~~ dü~ ünülen birkaç binaya
örnek olmak üzere, Türk mimarisini yak~ ndan incelemesini istemi~ ti.
XVIII. yüzy~ lda, bir mimar daha Lehistan'dan Türkiye'ye gitmi~tir. Bu mimar, 1776 y~l~ nda Istanbul'a gelen papaz Jean-Chrysostome Orlowski'dir. Türkiye'de bulundu~u müddet içinde, Istanbul'daki Venedik elçili~i saray~n~ n restorasyon i~lerini yöneten Orlowski oljT. B. Toderini, Letteratura turchesca, Venezia 1788, 49 s.
J. Reychman, Zycie polskie w Stambule w XVIII wieku, Warszawa 1959.
20 Z. Batowski, Podroie artystyczne J. Chr. Kamsetzera, Krakovya 1936.
21 "T.
Reychman, Sur l'activite de quelques artistes polonais en Turquie au
XVIIIe siecle, First International Congres of Turkish Arts, Ankara 1959.
Communications presented to the Congress. Ankara 1961.
18
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mu~tur. "Bu saray sonradan Italya sefarethanesi oldu". Orlowski bu
saray~n klasik üslilpta bir projesini yapm~~t~. Bu proje bugün Venedik'te Devlet Ar~ivlerinde bulunmaktad~r. Bertele'nin, bugün Italya
Ba~konsoloslu~u binas~~olan "Venedik Saray~" Tarihinde, bu projenin bir röprodüksyonunu görebiliriz 22 . Ayn~~röprodüksyon yukar~da
sözü geçen kitab~nuzda da yer alm~~t~r". Papaz Orlowski'nin yönetti~i i~ler 1780-1781 k~~~nda ba~lam~~t~r, ama Orlowski 1785'de kadar
Istanbul'da kalm~~t~r. Hayat~~ve sanat faaliyetleri hakk~nda pek az
bilgimiz vard~r. Lehistan'a döndükten sonra, bir müddet Türk-Ukranya hududunda, Kameniça'da oturdu~u bilinmektedir. Ama ölüm tarihini bilmiyoruz.
Rokoko devrinde, Lehistan sanat~nda görülen Türk sanat~~unsurlar~, bu devrin Polonya sanat ve kültüründeki Do~u etkilerinin bir
k~snud~r ancak. ~ark tesirleri edebiyat alan~nda da çok büyük olmu~tur. Humayunname, Anvar-~~Süheylf gibi çevirilerin, sonradan bu çevirilerden ilham alan birçok taklidlerin ortaya ç~kmas~, bu etkilerin yay~lmas~n~~kolayla~t~rm~~t~r. Bu eserlerin benzerleri, efsanevi macera romanlaruun, devrin politik rejimini tenkid eden hicivlerin yaz~lmas~na
yol açm~~t~r 24.
O zamana kadar kütüphaneler d~~~na ç~kmayan ba~ka bir bilgi
de, ~ark dilleri bilgisi, genel ilgiyi uyand~rma~a ba~lad~. Evvela Ibraniceyi, sonra da Arabçay~~konu alan birçok eser yay~nland~. Di~er Do~u
dilleri de ele al~nd~~25. Kont ~anl Reviczky [1737-1793] ile sözde
Türkçe mektupla~an A. C. CzartoryskPnin Do~u dillerine kar~~~duydu~u büyük ilgi, bu alakan~n güzel bir örne~idir. Reviczky XVIII.
yüzy~l~n tan~nm~~~bir Macar ~arkiyatc~s~~idi. ~~772'den 1779'a kadar,
Avusturya Imparatoriçesi Marie-Therese'in büyük elçisi olarak Var~ova'da bulunmu~tur. Lehistan'da kald~~~~y~llar boyunca, sözü geçen
Prens Adam Casirnir Czartoryski ile s~k~~arkada~l~k ba~lar~~kurmu~tur. Prens Czartoryski, Podolya Starostu ve "I~~klar Devri" nin en
22 T. Bertel, Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le
sue antiche memorie, Bologna 1932.
23 Reychman, Zycie polskie w Stambule w XVIII wieku, Warszawa 1959.
22 P. Martino, L'Orient dans la littrature francaise au XVII0 XVIIIe et
sicles, Paris 1906; M. L. DulTrenoy, L'Orient romanesque en France, Montr€al
1946.
" L. Teignmouht, The Life of sir William Jones, Works of S. W. Jones, I,
London 1807.
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tan~nm~~, en kültürlü asilzadelerindendi. Birçok Bat~~ve Do~u dilleriyle ilgilenen Prens, Macarcay~~sistemli bir ~ekilde inceledi ve Türk
gramerine kar~~~da büyük ilgi gösterdi. Holdermann 26 Gramerinin
bir nüshas~ nda, sayfa kenarlar~na yazd~~~~notlar Türkçeye kar~~~besledi~i ilginin bir delilidir 27. Bu notlar~n baz~lar~~kitab~n metni ile ilgili
olmad~~~~halde, Türkçeyi ö~renirken, Holdermann'~n bu kitab~n~~
kullanm~~~oldu~u ~üphesizdir. Prensin Türkçe prati~ini ilerletmek
için, Pulawy saray~nda çal~~an Türk seyisleriyle konu~tu~unu da tahmin edebiliriz. Prensin daimi misafirlerinden olan ~air Niemcewicz
Hât~ralar~nda ~öyle yazmaktad~r: "Prens bu dili "Türkçeyi" çok güzel konu~an Tarassof ad~nda bir Çerkesi getirtti".28 Prensin Türkiye
ile baz~~münasebetleri de vard~. Ukranya'daki malikâneleri Türk topraklar~na pek yak~nd~. Türk Elçisi Numan Bey'in Var~ova'daki elçili~i
s~ras~nda "~~777- ~~778", Prensin Besarabya'da, Hotim suur-kalesinin
pa~as~na misafirli~e gitti~ini biliyoruz. Numan Bey "prensi mindere
oturttu, Prens biraz Türkçe bildi~i için, bu dilde görü~tüler ve bir
saatten fazla dostça konu~tular 29" .
Prens Czartoryski, Macar diplomat~~Reviczky'nin Lehistan'da
bulunmas~ndan çok faydalanm~~t~r. Reviczky Farsçay~~fevkalade iyi
bilirdi, Haf~z'~n ilk çeviricilerinden biri olarak tan~nm~~t~r 30. Türkçeyi de rahatça konu~abiliyordu. Do~unun bu iki hayran~~ aras~nda
Var~ova'da ba~l~yan mektupla~n-~ada, ikisi de mektuplar~nda Türkçe
kelimeler, Türkçe deyimler kullanmay~~ seviyordu. Bu kelime ve
deyimler, aralar~nda bir gizli dil, bir nevi ~ifre ödevini görüyordu.
Czartoryski ne de olsa Türkçeye yeni ba~lad~~~~için, mektuplar~nda
baz~~kelimeleri yanl~~~kullan~yor, yanl~~~yaz~yordu. Reviczky bu yan'e J. Reychman, Connaissance des Langues orientales et leur enseignement
en Pologne au XVIIIe siecle, "Comptes rendus de la Site des Sciences et Lettres
de Wroclaw" (Frans~zca), 1950 nr. 5.
27 Grammaire turque, Istanbul 1777, bk. F. Babinger, Stambuler Buchwesen
im 18. Jahrhundert, Leipzig ~ g~ g.
29 J. Reychman, Les notes du prince A. K. Czartoryski concernant ses etudes
de langue turque (Frans~zca), "Rocznik Orientalistyczny" XXIII cild, nr. 2, Var~ovya 1960.

Niemcewicz, Pamietniki, Varsovya 1959.
Dziennik przyjecia i pobytu nadzwyczajnego posla Porty Ottomanskiej
(Numan-bey, Var~ova'ya gönderilmi~~elçilinin ruznamesi) Varsovya I86o.
29 J.
39
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l~~lar~~kibarca düzeltirdi. Bu mektupla~ma böylece bir edebi Türkçe
kursu haline gelmi~ti 31.
~anl Reviczky'yi tan~m~~~olmas~, Prens Czartoryski'ye sadece
Türkçeyi daha iyi yazmak f~rsat~n~~ sa~lamad~ ; Macar ~arkiyatç~s~,
Prens ile me~hur Ingiliz ~arkiyatç~s~~William Jones "1746-1794" aras~ndaki mektupla~maya sebep olmu~tur. Uzun y~llar süren bu mektupla~ma, Prens Czartoryski'de Fars edebiyat~na kar~~~da büyük bir
ilgi uyand~rm~~t~r 32 . Jones'un Kalküta'da bast~rd~~~~ve bir nüshas~n~~
Prense hediye etti~i Hatifi'nin "Leyla ile Mecnun" unda Czartoryski'nin kendi eliyle ama biraz yanl~~~yazd~~~~Türkçe bir not vard~r 33.
Prens Czartoryski'nin - Rutenya Voyvodas~~ olan babas~nda ve o~lu
Adam -Georges'da da oldu~u gibi - ~ark ve ~arkiyata kar~~~duydu~u
ilgi, koleksiyonculuk ~eklini de alm~~t~r. Bu üç Czartoryski'nin, önce
Pulawy'da, sonra da Sieniawa ve Krakov'daki saraylar~nda toplad~klar~~koleksiyonlarda, büyük say~da sanat e~yas~, ~ark el yazmalar~~ve
kitaplar~~bulunuyordu 34 .
XVIII. yüzy~lda Lehistan uygarl~~~ndaki Türk etki ve unsurlar~, iki ülke aras~ndaki kültür münasebetleri çok de~erli bir destek
olmaktan ba~ka, o asr~n bütün Lehistan medeniyetinde büyük etkiler
yaratm~~, önemli bir faktör olmu~tur 33-37.

31 A. Arberry, Oriental Pearls at Random Strung, "Bulletin of the School of
Oriental and African Studies" XI, 1946.
32 J. Reychman, Une correspondence "turque" entre Charles Reviczky et
Adam Casimir Czartoryski (Frans~zca) "Acta Orientalia Hungarica", c. XIII,
1961, nr. 1-2.
33 Teignmouth, ayni eser.
34 J. Reychman, Orient w kulturze polskiego Oswiecenia, Vroclav 1964.
35 A. Nimet Kurat, Avrupa ar~ivleri ve kütüphanelerinde tarihimizi ilgilendiren
baz~~ vesikalar ve kaynaklar, III. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1948, S. 662-6 6 5.
38 R. Schwob, La rennaissance orientale, Paris 1946.
37 J. Reychman, ayni eser.

