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Polonya tarih bilimi, eskiden beri, Türkiye tarihiyle, bu iki
ülke aras~ndaki eski kom~uluk ve münasebet bak~m~ndan oldu~u
kadar, Türkiye ve Türklerin dünya tarihinde oynad~klar~~rol bak~m~ndan da, yak~ndan ilgilenmi~ tir. Bugün Polonya'da ilim sahas~nda
görülen geli~me, Polonya'n~n kaderiyle eskiden beri s~k~~ s~k~ya ba~l~~
bulunan Türkiye'ye kar~~~ilgiyi daha da artt~rmaktad~r.
Genel bilgiler için, bir Türk Tarihi denemesi kaydetmeliyiz :
J. Reychman (Reyhman)~ n: "Türkiye'nin yükselme ve gerileme devirleri" (Var~ova, 1962), adl~~eseri Türklerin en eski devirlerden bugüne
kadar bir tarihçesini çizmektedir °.
Polonya'da daha çok ilgi uyand~ ran meseleler, Türk tarihinin
iç meseleleri olmu~tur : padi~ ahlar devrindeki iç mücadeleler J.
Reychman'~ n 1952'de "Przeglad Orientalistyczny" de yay~nlanan
"Türkiye'de XVI. y.y.' dan XVIII. y.y.' a kadar antifeodal mücadeleler" adl~~etüdünde incelenmi~ tir. Türkiye'de toprak rejimi ayn~~
yazar~n "Rocznik Orientalistyczny" y~ll~~~nda (XIX, Var~ova, 1954)
ç~kan "Yak~n Do~uda toprak meselesiyle ilgili yeni çal~~ malar" adl~~
makalesine konu olmu~tur. "Do~u ve Orta Avrupa'da Türk hâkimiyetinin yap~s~~meselesiyle ilgili ara~t~ rmalar -XV-XIX. y.y.-" isimli
etüdünde ise, yazar Türk, Balkanl~~v.s. tarihçilerin evvelce Osmanl~~
devletinin s~n~rlar~~içinde bulunan ülkelerdeki idari ve zirai düzen
meseleleriyle ilgili çal~~malar~n bir tahlilini yapmaktad~r.
A. Zajaczkowski (Zayonçkovski) ve J. Reychman, Polonya için bir
Türk tarihi vazifesini görebilecek "Osmanl~-Türk diplomati~i ve
paleografisi" adl~~bir manüel yay~nlam~~lard~ r (Var~ova, 1955). Bu
yaz~lm~~~eserlerin adlar~~ türkçeye çevrilmi~tir. Beynelmilel bir dilde
olanlar
tasrih edilmi~tir.
yaz~lm~~~
1 Lehçe
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kitab~ n ingilizce çevirisi halen Amerika Birle~ik Devletlerinde haz~rlanmaktad~r 2 .
Türk tarihiyle ilgili Polonya'daki çal~~malar~n büyük bir k~sm~~
geçmi~ teki Polonya-Türkiye münasebetlerini ele almaktad~ r. J. Pajewski (Payevski)nin "Buncuk ve hançer" (Var~ova, 1960)
adl~~eserinde, bu münasebetlerin tümü tetkik edilmektedir. Yazar daha sonra birçok sava~a sebep olan XVI ve XVIII. y.y.' lardaki münasebetlerin
üzerinde durmakla beraber, sava~~süreleri aras~nda iki millet aras~ndaki
ba~lar~~da göz önünde tutmaktad~r.
Muhtelif devirleri gözden geçirirsek, Lehistan ile Türkiye aras~nda ilk ba~lar~ n kuruldu~u devirden, yani XV. y.y.' dan ba~lamam~ z gerekir. Krakov Üniversitesi profesörlerinden Jan Dabrowski'ye
"1444 y~l~~- L'anne 1444" (frans~ zca, Krakov, 1952), adl~~ k~sa ama
çok ciddi bir etüd borçluyuz. Bu kitab~ nda yazar, yeni kaynaklara
dayanarak, o devirdeki Lehistan ve Macaristan kral~~Ladislas'~n
bar~~ç~~ bir politika güttü~ünü ispat etmektedir. Ama Osmanl~larla
bar~~~istiyen Polonyal~~ve Macar soylu s~n~fin~n büyük ço~unlu~u
yan~ nda, Vatikan ve elçisi Cesarini'nin k~~k~rtt~~~~ve birkaç as~lzade
ailenin temsil etti~i sava~c~~bir cereyan da mevcuttu. Nitekim Türklerle
candan bar~~~istiyen kral, padi~aha müzakerede bulunacak bir elçi
gönderir, bar~~~anla~mas~~da nihayet Segedin'de imzalan~r. Ama
sonradan kral, Vatikan elçisinin bask~s~~alt~nda bu anla~may~~feshetme~e mecbur kal~ r, bu olay da yeni bir sava~a ve Polonyal~lar~ n Varnada yenilgiye u~ramas~na sebep olur.
Var~ova Üniversitesi profesörlerinden M. Malowist'in: "K~r~m'da
Cenova Cumhuriyetinin bir kolonisi, Kaffa, ve 1453-1475 y~llar~nda
Do~u meselesi" (Var~ova, 1947), adl~~ etüdü, II. Mehmet devrinde
Osmanl~lar~ n Karadeniz bölgelerine yay~l~~~~meselesini tetkik etmektedir.
K~r~m Hanl~~~~XV. y.y.'dan itibaren Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na ba~l~yd~ . Bu bak~ mdan J. Ochmanski (Ohmanski)nin: "XV ve
XVI. y.y.'larda K~r~m Tatarlar~mn sald~r~~lar~ na kar~~~Lituanya'n~n
te~kilâtlan~~~ " (Var~ova, 1960), adl~~çal~~malar~n~~da burada kaydetmeliyiz. Lituanya o devirde Lehistan'la birle~mi~~bir devletti.
2 Bu iki yazar milletleraras~~ ~slam Ansiklopedisine Türk diplomati
~i hakk~nda
bir makale de yazm~~lard~ r.
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XVI. y.y. ~~kaps~ yan eserlere gelince : J. Garbacik (Garbaçik),
VIII. Polonya Tarihçiler Kongresinde (1958) verdi~i ve bu Kongrenin Çal~~ma Belleteninde yay~ nlanan konferansta, "XV ve XVI.
y.y. larda Avrupa ülkeleri politikas~ nda Türk meselesi"ni tetkik
etmektedir. A. Tomczak (Tomçak): "Sigismond-Auguste devrinde 1548-1 553-Lehistan- Osmanl~~imparatorlu~u münasebetleri"ni incelemekte (Var~ova Devlet Ar~ivlerinin 1 5o y~ll~ k Jübilesi Arma~an~).
V. Dworzaczek (Dvojeçek), "XVI. y.y.'da Ataman Jan Tarnowski'nin Türk politikas~"n~~tetkik ediyor (Poznan Bilim Dostlar~~Cemiyeti
Belleteni, 1940, c. XVI.). K~r~ m Tatarlar~~ ile Lehistan aras~ndaki
münasebetlere gelince, S. Herbst'in, Polonya Tarih Dergisinde (1948,
s. 218-226) yay~nlanan "1512 Tatar istilâs~", ve B. Kocowski (Kotsovski)nin "Tatarlar~ n 1594'de Lehistan'dan geçerek Macaristan'a
yapt~klar~~sefer" (Lublin, 1948), adl~~makalelerinde ele al~nm~~t~r.
Polonya'da yaz~lm~~~tarihi eserlerde en çok incelenen yüzy~l
Osmanl~~imparatorlu~u - Lehistan aras~ nda her alanda önemli münasebetlerin vukubuldu~u XVII. yy.'d~ r. Var~ova Üniversitesi profesörlerinden tan~nm~~~tarihçi J. Wolinski, bu konudaki meseleleri
birkaç eserinde incelemektedir. "Kral Jan Sobieski devrindeki siyaset
ve sava~~tarihine dair" (Var~ ova, 1960), adl~~kitab~nda, Türk tarihçilerini ilgilendirebilecek birkaç etüd bulunmaktad~r. Bu çal~~malar~n
birinde - "1674 Meclisi ve Leh - Osmanl~~sava~~" -yazar, o y~l olaylar~mn Jan Sobieski'nin Lehistan taht~na seçili~i üzerindeki etkisini inceliyor. Ba~ka bir etüdünde - "1673-1676 sava~~nda Tatar arabuluculu~u"- tarihçi, K~r~m hamn~n bu medyasyon te~ebbüsünden bahsetmektedir. Nihayet, ayn~~ kitabta, "Parkany" adl~~etüdünde, Viyana
sava~~ndan sonraki 1683 seferi ele al~nm~~t~ r. Yazar en çok 1673-1676
seferiyle ilgilenmi~ tir; bu konuyu "Hotin'den Zuravno'ya" - Zuravno
1676 Leh-Osmanh muahedesinin imzaland~~~~yerdir- adl~~makalesinde
de incelemektedir (Krakov, Edebiyat ve ilimler Akademisi Belleteni, c. XLV, 1948, nr. 5, 235-239). Yazar, "Hotin'in sonras~- Hotin
sava~~n~ n -1675- Lehistan için sonuçlar~" adl~~eserinde (Askeri Akademi Dergisi, 1961, nr 5), Osmanl~~- Leh sava~~n~n Polonya'n~n iç ve
d~~~politikas~ ndaki etkilerini tetkik ediyor. Profesör Wolinski, Avusturya hükümetinin Istanbul'a gönderdi~i J. K. Kindsberg ve J. B.
Casanova'n~n 1672-1676 Leh - Osmanl~~sava~lar~m anlatan reslasyon'lar~n~~"Askeri Tarih için materyel ve çal~~ malar" (c. VII, 2 nci k~s~m,
1961)'da ne~retmi~tir.
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1683 Viyana seferi ise, son y~llarda, J. Wimmer'in bir etüdüne
konu olmu~ tur : "Viyana seferi" (Var~ova, 1960).
Harkov'lu genç bir Sovyet tarihçisi, N. Rashba, "Polonya Sarkiyat Dergisi"nde (1962, nr.3) lehçe olarak yay~nlanan "XVI ve
XVII. y.y.'larda Leh - Osmanl~~münasebetleri" adl~~makalesinde, o
devrin Leh - Osmanl~~ sava~lar~nda Ukranyal~~(Kazak)lar~n oynad~~~~
rolü yeni bir ~~~k alt~nda incelemektedir.
y.y.'~ n sonundaki Leh - Osmanl~~ sava~~nda vukubulan
ba~ka bir Tatar arabuluculu~u profesör K. Piwarski' nin "1692-1693
Leh - Osmanl~~sava~~nda Tatarlar~n arabuluculu~u" adl~~makalesinin
konusunu te~ kil etmektedir. Bu makale tarihçi H. Lowmianski'nin
jübilesine tahsis edilen "Studia Historica" arma~an~nda ç~km~~t~r
(Var~ova, ~~958) .
Lodz Üniversitesi profesörlerinden B. Baranowski, ayn~~devirde
Leh-Osmanl~~münasebetlerine s~k~~s~luya ba~l~~olan Leh-Tatar münasebetlerini incelemi~ tir : "1624-1629 y~llar~ nda Lehistan'~n K~r~m'~~
ilhak te~ ebbüsleri" (Lodz, 1947) ; "1624-1629 y~llar~nda Lehistan ve
K~r~ m" (Lodz, 1948) ; ve "1632-1648 y~llar~nda Leh -Tatar münasebetleri" (Lodz, 1949) ba~l~kl~~ üç etüdü bu münasebetlerin XVII.
y.y.'da ald~~~~~ekli tetkik etmektedir. Z. Wojcik (Woyçik)'in " 660-166 ~~
y~llar~ nda Ukranya'da Leh -Tatar rekabeti" (Tarih dergisi, 1954)
adl~~makalesinde de ayn~~konu ele al~nm~~t~r.
"Askeri Tarih için malzeme ve çal~~ malar" (c. VIII, I inci k.
1962) da, M. Horn, 1600-1647 y~llar~nda Polonya'ya Tatar ak~nlar~n~n
tarihçesini yay~nlarru~t~r.
O. Gorka ise, "Uç-ayl~ k Tarih Dergisi"nde, ve "1644-1650
y~llar~n~n bir Tatar kroni~i" adl~~makalesinde Londra'da yeni bulunmu~~ve yak~nda yay~ nlanacak olan bir Tatar yazmas~~ile ilgili bilgi
vermektedir.
y.y.'~ n ba~lang~ç~ , J. Lissowski'nin iki etüdünde ele al~nm~~t~r :
704-171 4 y~llar~nda Leh - Osmanl~~münasebetleriyle ilgili
ara~t~ rmalar" (Ilimler Akademisinin Krakov bölümü bildirileri, Krakov, 1959), ve "Quelques remarques sur la mission de Mehmed aga
en Pologne -1707-") (frans~zca, Folia Orientalia, 1959, nr. 959).
Var~ova Üniversitesi Türk Tarihi profesörü J. Reychman'~n
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"XVIII. y.y. da Istanbul'daki Lehlilerin hayat~" (Var~ova, 1959)3
adl~~ kitab~nda, XVIII. yüzy~ l bir bütün olarak tetkik edilmektedir. Ayn~~ yazar, XVIII. yüzy~ ldaki Leh -Türk münasebetlerinin
muhtelif görünü~lerine daha k~sa birkaç makele de tahsis etmi~tir.
"Istanbul'da eski Lehistan Cumhuriyeti elçili~inin mefruz yeri"
(Rocznik Orientalistlyczny, Kowalski Arma~an~ , XVII, 1953) adl~~
makalesinde yazar, Beyo~lu'nda, Leh soka~~~-bugün Nuruziya soka~~~
yak~n~ nda bulunan eski Lehistan Cumhuriyetine ait olan bir sarayla
ilgili rivayetin men~ eini tetkik etmektedir. Bu rivayete göre, Osmanl~~
hükümeti, Lehistan'~ n taksimini kabul etmedi~ini belirtmek için, bu
binay~~ XIX. yüzy~l~ n ilk y~llar~ na kadar muhafaza etmi~tir. Ayn~~
konu, yukar~ da bahsi geçen "Istanbul'daki Lehlilerin hayat~" adl~~
kitabta da ba~ka bir ~ekilde ele al~nm~~t~r. Ba~ka bir yaz~s~ nda: "XVIII.
y.y.'da bir Leh - Osmanl~~ ticaret anla~mazl~~~" (Roczniki Historii
Spoleczno-Gospodarzczej - Ekonomik ve sosyal tarih Belleteni, c.
XIII, 1951), yazar, Lehistan vodkalar~n~n Osmanl~~egemenli~i alt~nda
bulunan Moldavya'ya ihrac~~meselesini tetkik etmektedir. Moldavya
prensi, bu ticarete engel olmak istemi~, ama I. Abdülhamid'in bir
ferman~~prensin ç~kard~~~~güçlüklere son vermi~ tir. "Une famille de
drogmans orientaux au service de la Pologne au XVIII'e
(Rocznik Orientalistyczny, 1961 (frans~zca-), adl~~ yaz~s~nda J. Reychman, XVIII. yüzy~ lda Bab~ âli ile Avrupa devletleri aras~ndaki
münasebetlere büyük etki yapm~~~olan tercümanlar te~ kilât~m (drogmanat) incelemektedir.
XIX. yüzy~l~~ Polonya daki tarih çal~~ malar~nda nisbeten daha az tetkik edilmi~tir. Ilgiyi en çok topl~yan, K~r~m sava~~nda
Türk ordusunun yan~ba~~nda te~kil edilen Leh Alay~~olay~d~r. "K~r~m
Sava~~ nda Adam Mickiewicz'in faaliyeti" (Askeri- Tarih için malzeme
ve ara~t~ rmalar, 1958, c. IV) isimli makalesinde yeni kaynaklara dayanan J. Reychman, Türkiye'deki muhtelif siyasi muhaceret gruplar~~ aras~ nda arabuluculuk etmek amaciyle Istanbul'a giden büyük
Leh ~airinin o devirde oynad~~~~rolü tetkik ediyor. Yazar, ~airin Istanbul'daki ikameti -Mickiewicz Beyo~lu'nda Tatl~~ Badem soka~~ na
yak~ n, bugün üzerinde bu olay~~ anan bir levha bulunan evde, 26
~~ Kongresi (Ankara
3 Bu eserin bir bölümü Milletleraras~~ I. Türk Sanatlar
1959) ne "XVIII. y.y. da Türkiye'de birkaç Polonyal~~ sanatkâr" adiyle takdim
edilmi~~ve Kongrenin Belleteninde yay~nlanm~~t~r.
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Kas~ m 1855'de koleradan ölmü~ tür- ve Türklerle münasebetleri konusunu "Adam Mickiewicz-'in Istanbul'da ikameti" (Przeglad Orientalistyczny - ~arkiyat Dergisi, 1955) adl~~makalesinde ele al~yor.
Leh-Türk münasebetlerinin bu çok canl~~devrine ait ilginç bir
çok materyal Polonya'da yay~nlanm~~t~r. Örne~in, J. Fijalek (Fiyalek),
Türkiye'deki Leh Kazak Alay~n~ n kumandan~~Michel Czajkowski
(Çaykovski - Sad~ k Pa~a)n~n Hat~ ralar~n~~Polonya'da muhafaza edilen
yazmadan ne~retmi~ tir: "1854 Sava~~~Hât~ralar~ m" (Var~ova, 1962),
adiyle yay~ nlanan bu kitap, XIX. y.y.'da evvela rusça ne~redilen,
sonradan da lehçeye, bulgarcaya ve daha ba~ ka dillere çevrilen hat~ralardan çok daha tamamd~ r. Fijalek 1933'de k~smen yay~nlanan
"General Wysocki'nin ii - XII - 853'den 8 - II - 1855'e kadar süren
Türkiye'deki ödevi Jurnal~"~n~~Krakov Ilimler Akademisi Kütüphanesi Y~ll~~~ 'nda yay~lam~~t~r (Y~ l VI, Krakov, 1960, ne~ r. tar. 1962).
1849'da Macaristan'daki Leh Alay~~kumandan~~General Wysocki
(Vitsoski) Türkiye'de de böyle bir alay~ n kurulmasiyle ödevlendirilmi~ti. Bu hât~ ralarda Türkiye ile mütefikleri aras~nda o devre ait
münasebetler hakk~ nda ilginç birçok nokta bulunmaktad~r.
F. Sokulski'nin "1830-1881 y~llar~ nda memlekette ve Bo~aziçi
sahillerinde" (Wroclaw, 1951), adl~~ufak hat~ra kitab~ nda Türkiye'deki
Lehlilerle Türklerin münasebetleri ve Istanbul'un o devirdeki hayat
~artlar~~ hakk~ nda ilginç tafsilât bulabiliyoruz.
Politik münasebetlerden ba~ ka, Polonya ile Türkiye aras~nda
eskiden çok canl~~olan kültür münasebetleri de memleketimizde çal~~ma konusu olmu~ tur. Bu münasebetlerin tümü J. Reychman'~n "Polonya ile Türkiye aras~ ndaki edebi, artistik ve ilmi münasebetler"
(Przeglad Humanistyczny - Hümanizma Dergisi -1961-nr.
adli
makalesinde tetkik edilmektedir.
B. Baranowski, "Eski Polonya'da Do~u hakk~ ndaki bilgiler"
(Lodz, 195o)e tahsis etti~i kitapta Türkiye'ye de çok yer ay~rm~~t~r,
~~700 y~l~ na kadar. J. Reychman ise, bir etüdünde : "Polonya'da
XVIII. y.y.'da ~ark dilleri bilgisi ve ö~retim" (Wroclaw, 1950),
1766-1795 y~ llar~ nda Lehistan k~ral~~emriyle Istanbul'da kurulan
"Dil o~lanlar~ " okulunun kurulu~ unu, okuldaki çal~~malar~~incelemektedir.
T. Mankowski, "Polonya sanat kültüründe Do~u" (Wroclaw,
1959) adl~~kitab~ nda Barok devrinde Leh-Türk sanat münasebetleri
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hakk~nda ilginç tafsilât veriyor. J. Reychman'~n bir etüdü : "I~~klar
Ça~~ nda Polonya medeniyetinde Do~u", Polonya'da rokoko sanat~~
üzerindeki Türk etkilerini ele almaktad~ r 4. Bu eser yak~nda yay~nlanacakt~r.
A. Zajaczkowski'nin redaksiyonu alt~ nda, Z. Abrahamowicz
Polonya ar~ivlerinde bulunan 1455-1672 y~llar~~aras~ndaki devre ait
Türk dokümanlar~n~ n katalogunu yapmaktad~ r (Türk dokümanlar~~
Katalo~u- 1455'den 1672'ye kadar Polonya ve kom~u memleketleri
ilgilendiren dokümanlar, I inci k~s~m, Var~ova, 1959).
Türk tarih yay~nlar~~Polonya tarihi dergilerinde ~imdiye kadar
az ilgi uyand~rm~~t~ r. Akdes Nimet Kurat'~n Topkap~~Saray~~Müzesi
ar~ivlerinde bulunan Tatar dokümanlariyle ilgili yay~nlar~n~n kontrandüsünü A. Zajaczkowski'ye borçluyuz (Przeglad HistorycznyTarih Dergisi, 1948, XXXVII). Iki ülke tarihçileri aras~ndaki temas,
Polonyal~~türkologlar~ n Türk tarih kongrelerine i~tirakiyle temin
edilmektedir : A. Zajaczkowski (Przeglad Orientalistyczny, 1956, nr.
4) de, V. Türk Tarihi Kongresinin; J. Reychman da (Kwartalnik
Historyczny, 1962, nr. I) de, VI. Türk Tarihi Kongresinin çal~~malar~~ hakk~ nda bilgi vermekle ve Türkiye'de ekonomik ve sosyal
ara~t~rmalara kar~~~günden güne artan ilgiyi belirtmektedirler. "Przeglad Orientalistyczny"( 1960, nr. 2) de, J. Reychman, 959'da Ankara'da
toplanan Birinci Türk Sanatlar~~Kongresinin geni~~bir kontrandüsünü
yapmaktad~r.
Geçmi~te derin ba~lar~~bulunan bu iki ülkenin tarihçileri aras~ndaki temas~ n devam etmesi, derinle~ tirilmesi ve geni~ letilmesi temenni
edilir. Geni~~bir i~birli~i gerektiren ortak konulara sahip olan bu iki
ülkenin tarihçileri aras~ ndaki temaslar~ n artmas~~tarih ilmi için süphesiz sonderece faydal~~ve verimli olacakt~r.

4 Bu eserin bir bölümü 1963 Venedik II. Türk Sanatlar~~ Kongresine ba~ka bir
~ekilde ve "Polonya Rokoko sanat~ nda birkaç Türk etkisi "adiyle takdim edilmi~tir.

