B ~ BL ~ YOGRAFYA
REYCHMAN, JAN, Zycie Polskie w Stambule w XVIII wieku
( = XVIII. yüzy~ lda Istanbul'da Leh hayat~), Warszawa 1959, orta
boyda, 300 S. metin içinde birçok resim, ciltli, fiyat~, 30 Zl.
Var~ova Üniversitesi profesörlerinden J. R.'~n eski Osmanl~~ tarihi ile me~gul
Oldu~u ve bu sahada ~imdiye kadar kitap ve makale halinde birçok yay~n yapt~~~~
bilinir'. Ankara'da ~~959'da toplanan Birinci Milletleraras~~Türk sanatlar~~Kongresinde Polonya'da bulunan ve Türkler ile Istanbul hakk~nda ~imdiye kadar hiç bilinmiyen bilgiler veren kaynak ve gravürlere dâir ilgi çekici bir tebli~~okuyan 2 J. R.
bu güzel bask~l~~ kitab~~ile Türk - Polonya münasebetlerinin tarihi hakk~nda toplu
bir ara~t~ rma ortaya koymaktad~ r. Bir taraftan yazar~ n Polonyal~~olmas~~ve böylece
hemen hemen bizce tamamen meçhul Polonya kaynaklar~na hâkim bir durumda
bulunmas~, di~er taraftan ise Türk dilini bilmesi, Osmanl~~devri için çok önemli olan
Türk - Polonya münasebetleri üzerinde çal~~abilecek bir ara~t~r~c~~oldu~unu göstermektedir. Bu güzel kitap Polonya dili gibi az yayg~n bir dilde yaz~lm~~~oldu~undan
ve içinde bilinen büyük Bat~~dillerinden herhangi biri ile yaz~lm~~~bir özet de bulunmad~~~ ndan, maalesef istifade edilmesi oldukça zor bir mahiyet arzediyor. Biz de
ne yaz~k ki bu kitab~n muhtevas~~ hakk~ nda burada fazla bir ~ey söyleyebilecek durumda de~iliz. Gayemiz, Istanbul ve Türk tarihini çok yak~ndan ilgilendiren
bu önemli eserin sadece üzerine dikkati çekmekten ibaret kalacakt~r.
Kitap, sekiz büyük bahis ile s. 265'den 285'e kadar devam eden bibliyografya
notlar~ndan, k~sa bir lûgatçe ve tafsilâtl~~ bir indeksden meydana gelmi~tir. Metni
susliyen bol say~ daki resimlerden bir k~sm~~bilinen "harc~âlem" gravurlerin reproduksiyonlar~~(meselâ : s. 9, ~~o, 15, 47, 83, 141, 163, 181, 25o'deki gravürler) olmakla
beraber, arada hayli çok say~ da, az tan~nm~~~veya ~imdiye kadar hiç bilinmiyen bir
tak~m resimlerin kopyalar~na da rastlan~r. Bunlar~n içinde ~üphesiz en dikkate
de~er olanlar~, Polonyal~lar taraf~ ndan çizilenlerdir. Bu gravürlerden bir kaç~~ E.
Raczinski'nin kitab~ndan al~nm~~t~r (s. ~~3, Atmeydan~ 'nda cirit oyunu; s. 25, Tarabya
önlerinde Bo~aziçi'nin görünü~ü). Asl~~ ~~82 ~~'de bas~lm~~~olmakla beraber 18 ~~4 'de
Osmanl~~ Imparatorlu~u'na yap~ lan bir seyahatin hât~rat~~olan bu kitap birkaç y~l
sonra almancaya da çevrilerek bas~lm~~t~r. 3. R.'~n zengin bibliyografyas~ na herhalde
Yazar, A. Zajackowski ile beraber, Zalys dyPlomatyki osmansko-tureckie
Warszawa 1955, ad~ nda, içinde 15 resim, ~~renkli levha ve bir tablo bulunan bir
kitap daha yaymlam~~, ayr~ ca gene Türk tarihi veya Türk - Polonya münasebetleri
hakk~nda yaz~lar bast~rm~~t~ r.
n Türkiye'de faaliyetleri hakk~ nda, ~u
2 XVIII. yüzy~lda baz~~Polonyal~~sanatkârlar~
kitapda : Milletleraras~~Birinci Türk Sanatlar~~Kongresi (Ankara 1959), Ankara 1962,
328 - 329.
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bu almanca bask~n~ n da eklenmesi faydal~~olacakt~r 3 . Buna kar~~l~ k, s. 8'de bir
elçilik heyetine yemek ikram edilmesi (asl~ , Krakowie'de Muzeum Crartoryskich'de)
veya, s. 2 ~~'deki gibi Sultan~ n huzurunda bir elçilik, heyeti (asl~, Var~ova Üniversitesinde) ve s. ~~'de Jan Chrzciciel'in huzura kabulu (asl~, Krakowie'de) gibi resimler,
say~lar~~hayli çok say~ da olan huzurda yabanc~~heyetler tablolar~~serisinin yeni üç
örne~idir. 4 Böylece, Osmanl~, saray~ nda kabul törenleri tasvirleri hakk~nda bir
çal~~ ma yapacaklar için yeni malzeme ortaya konulmu~~olmaktad~r. Var~ova Üniversitesi'ndeki eski resimler aras~ nda, s. 69'daki Numan Bey'in portresi veya, s. 37'deki
Saray'da Kubbealt~ nda bir kabul töreni, s. ~~o ~ 'deki Ikinci avluda, Bab-üs saade
(veya Aka~alar, veya Arz kap~s~ ) önünde bir bayram töreni resmi ilgi çekicidir. Bilhassa bu sonuncu resim törenin cereyan edi~i bak~m~ndan, ~imdi Topkap~~saray~nda
bulunan Selim III (1789-1807) devrine'ait ya~l~boya tabloyu and~ rmakla beraber,
arka planda görülen mimari detaylar bak~m~ndan de~i~iktir.5 Polonya'daki resimde,
ikinci avlu revaklar~~muntazam dizi halinde uzanmakta ve ortada bugün görülen
ve geç bir devirde yap~ld~~~~bilinen geni~~saçakl~~sundurma henüz bulunmamaktad~r.
S. 107'deki oynayan çengiler resmi, bir Türk enteriyörünü tasvir etmesi bak~m~ndan
de~erlidir, s. o8'de biraz minyatür üslübunda bir Türk evinin d~~~görünü~ünü aksettiren bir resim bulunmaktad~r. Gene Var~ova Üniversitesi koleksiyonuna ait,
bir paravana arkas~nda çe~itli sazlar~~ile bir çalg~~âlemini aksettiren Türk çalg~c~lar~~
kompozisyonu da öyle zannediyoruz ki, eski Türk musikisi tarihi ile u~ra~anlar~~ilgilendirecek de~erdedir. Bu çalg~c~lar~ n arkas~ndaki paravan~n kenar~nda görülen
Avrupal~~ k~yafetindeki bir ~ah~sdan ve geride duvardaki taçl~~ bir armadan bu saz
aleminin o devirde bir yabanc~~elçilikde verildi~ine ihtimal verilebilir. Asl~~Var~ova
Üniversitesinde olan büyük bir Istanbul manzaras~~(s. 136-137) de kanaatimizce
de~erli bir eserdir. Beyo~lunda Alman elçili~inden Galata'n~ n ve uzaktan Istanbul'un
görünü~ ünü aksettiren bu tabloda ön planda klasik üslûbda bir Türk çe~mesi ile
birkaç Türk mezar~~farkedilmektedir. Daha a~a~~da büyük bir sefaret binas~~daha
a~a~~ larda ise Tophane bölgesindeki eski evler ile Tophane'nin kubbeleri ve K~l~ç
Ali Pa~a camii kubbesi ve minaresi görülmektedir. ~stanbul manzaralar~~serisi içinde
önemle yer almas~~gereken bir eserin böylece Var~ova'da bulundu~u tesbit olunmaktad~ r. Razcinsky'den al~ nan ve s. 229'da bas~ lan Polonya dilinde izahl~~Istanbul ve
Bo~aziçi haritas~n~~da önemli buldu~umuza burada i~aret etmek isteriz. Bu devirde
birbirinin benzeri olarak bas~lan Istanbul Bo~aziçi haritalar~n~ n yeni bir örne~i
olan bu harita di~erlerinden pek farkl~~olmamakla beraber, Trakya cihetinde hayli
geni~~bir sahay~~da çerçevesi içine almas~~bak~m~ ndan belki bir dereceye kadar
di~erlerinden ayr~lmaktad~ r. Herhalde bu harita da üzerinde durulmas~~gerekli
bir vesikad~r.
Graf Ed. Raczynski, Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reichs,
A. d. Polnischen von F. H. von der Hagen, Breslau 1825.
4 Bu hususda bk. R. van Luttervelt,
De "Turkse" schilderijen van J. B. Vanmour
en zijn school, ~stanbul 1958, ve bu kitap hakk~ndaki tahlil yaz~m~ z, S. Eyice,

"Belleten" XXIV (1960) 311-316, bilhassa bk. s. 315.
5 Istanbul Asar~ atika Müzeleri, Topkap~~saray~~
müzesi rehberi, ~stanbul 1933, s.
59, res. 14.
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Kitap, çe~itli temsilciler, tercüman ve Polonyal~~terctiman namzetleri (jeunes de
langues), sanatkârlar, harem, tüccarlar, mülteciler vs. hakk~ndaki bahisleri ihtiva
etmekte ve son bahsi ise, Istanbul'da bir Polonya elçili~inin eskiden bulunup bulunmad~~~~hakk~ndaki ara~t~rma kaplamaktad~r. 6 Yazar, s. 265-284'ü dolduran zengin
bibliyografya referanslar~nda birçok yay~na i~aret etmekte, böylece bu kitapta ele
al~nan konulara dair ~imdiye kadar yap~lm~~~olan yay~nlar~~ve bu arada bilhassa
Polonya dilinde olanlar~~da tamtmaktad~r 7 . Yazar ayr~ca Do~u Avrupa memleketlerinde eskiden bas~lm~~~ve hemen hemen bizlerce meçhul kalm~~~baz~~yay~nlar~~da
bu bibliyografya notlar~nda ara~t~r~c~lara sunmaktad~r. 8
Vaktiyle Islam - Polonya münasebetlerine dair topluca bir özet halinde frans~zca olarak bas~lan bir kitaptan sonra 9 , ~slam, Do~u ve Türk alemi ile Polonya
J. R. in ~stanbul'daki Polonya (veya Lehistan) elçilik binas~~hakk~nda etrafl~~
bir türkçe makalesinin, yurdumuzda yay~nlanma imkanlar~n~~beklemekte oldu~una
da burada i~ aret edelim. Lehistan temsilcilerinin Türkiye'de ikamet ettikleri binalar
incelenirken, üzerinde durulmas~ n~n faydal~~ olaca~~na inand~~~= bir nota da
burada dikkati çekmek isteriz : C. Jirecek'in Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpaesse - Eine Historisch-Geographische Studie, Prag ~~877, s. 133'de
Edirne yak~n~ndaki Karaa~aç'da bir vakitler Lehistan temsilcilerinin ikamet etmi~~
olduklar~~kaydedilmektedir.
7 Kitab~ n dördüncü bölümünde Osmanl~~ harem'inden bahsedilirken, yabanc~~
men~eli gözdelere de temas edilmekte, bu arada mesela II. Mahmud'un annesi
Oldu~u ileri sürülen Nak~idil Sultan üzerinde durulmaktad~ r. Polonya ile hiçbir
ilgisi bulunm~yan bu kad~n~n, Martinikli bir frans~ z Aimee du Buc de Rivery ad~nda
asil bir k~z oldu~u ötedenberi iddia edilmi~ tir. Tarihin halli güç, romantik problemlerinden biri olan bu çapra~~ k mesele hakk~nda, J. R. baz~~Avrupa gazetelerinde
ç~kan yaz~lar~~referans göstermektedir. Halbuki, bu mesele ile ilgili olarak birkaç
kitab~n evvelce bas~lm~~~oldu~unu hat~rlatabiliriz : B. A. Morton, The Veiled Empress,
New York 1923, J. Minassian, Une sultane française, Mile Aimee du Buc de Rivery fut-elle
la mere de Mahmoud II?, Paris 1928, A. M. Martin du Theil, Silhoutettes et documents du
XVHIe siecle, Perigueux 1932, ve bir roman, Mme. M. du Theil, La Belle Nak-Chidil
ou Aimee de Rivery, Dordogne 1937. ayr~ca Vatan gazetesinde 26.1.1955'den itibaren
tercüme bir tefrika.
8 Misal olarak birkaç yay~na burada i~ aret edebiliriz : s. 266, not t6'da,
Türkiye'deki Polonya postalar~~hakk~ndaki yaz~s~ , s. 268, not 64'de Dutkiewicz'in
kitab~, s. 271, not 23'de Istanbul'da Polonya bir mimar Orlowski hakk~nda bir
yaz~ ; s. 272, not 7'de, Gadomska'mn Istanbul'da Polonyal~~hekimlere dair makalesi; s. 281, not 3-5'de Istanbul'daki Lehistan elçili~i binas~~ hakk~ndaki efsanelere
dair çe~itli yaz~ lar; 282, not 9'da Istanbul'daki Bo~dan voyvodalar~~saray~~hakk~nda
rumen dilinde yay~nlanm~~~iki yaz~.
La Pologne et
9 Yurdumuzda kolayl~ kla bulunan bu kitap, Th. Gasztowtt,
l'Isla~n, notes historiques, Paris 1907, dir. Ayn~~yazar~n, Balkan harbi felaketi üzerine,
Polonya'n~n Türklere bir ~ ükran borcunun ifadesi olmak ve bu felaket kar~~s~nda
ac~y~~payla~mak gayesiyle yaz~lm~~, Turquie et Pologne, Paris 1913 adl~~daha ziyade
siyasi mahiyette bir bro~ürü vard~r.
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aras~ndaki çe~itli temaslar hakk~ nda yeni yeni bir çok ara~t~ rman~n bas~lmas~~ ~üphesiz çok memnuniyet vericidir. Ne yaz~k ki bunlar~ n hepsi de Polonya dili gibi, pek
yayg~n say~lam~ yacak bir dilde yay~ nland~klar~ ndan bizim için eri~ilmesi güç bir
durumda kalmaktad~ rlar. Vaktiyle, 1936 'da bas~ lan Prof. Wl. Konopczynski'nin
Polonya ve Türkiye (1683-1792) adl~~300 küsur sahifelik büyük ara~t~rmas~n~~burada
hat~ rlatmak isteriz. 10 Di~er taraftan gene son y~ llarda yay~ nlanan, T. Mankowski'nin Do~u ve Polonya'da sanat kültürü adl~~ bol resimli güzel etüdu de, bu çe~it
kitaplardan biridir. II Bunlara gene son y~llarda bas~ lan, Z. Abrahamowicz'in
Türk vesikalar~~hakk~ ndaki 362 sahifelik kitab~n~~da eklemek kabildir. 12 Görülüyor
ki, j. R. 'nin eseri Türk - Polonya tarihi münasebetlerini ara~t~ran etüdlerin içinde
özel bir yere sahiptir. Polonya ilim adamlar~~ ve bu arada j. R. bu konular~~ çe~itli
cephelerden incelemekte ve yeni yeni güzel ve çok faydal~~kitaplar ortaya koymaktad~ rlar. Butun temennimiz, bunlar~n hiç de~ilse daha kolay istifade edilebilir dillerde
birer özete sahip olmalar~d~ r. ~ kinci bir temennimiz ise, j. R. 'n~n, bu eserinde
i~aret etti~i, ve çok daha fazla oldu~unu anlad~~~m~ z, Polonya ar~iv ve koleksiyonlar~ndaki resim vesikalar~n~~gerekli aç~ klamalar ile ayr~ca tan~tmas~d~r. Her ~eye
ra~men, istifadesindeki güçlü~e ra~men, j. R. 'nin eseri, Türk - Polonya münasebetlerinin bir cephesini ortaya koymas~~bak~m~ndan büyük bir bo~lu~u doldurmaktad~r.
Yazar~~bu bak~ mdan tebrik etmek bir borçtur
DOÇENT DR. SEMAV~~ EY~CE

" W. Konopczynski, Polska a Turcja 1683-1792, Warszawa 1936, maalesef bu
önemli kitab~n yayg~ n dillerde bir özeti yoktur.
II T. Mankowski, Orient w Polskiej kulturze artystcznej (Studia z historii sztuki,
yol. III - Warszawa, Panstwowy Instytut Sztuki), Wroclaw-Krakow 1959. Bu
kitab~ n, s. 234-239'da, L' Orient et la culture artistique en Pologne ba~l~~~~alt~nda frans~zca
bir özetinin bulunu~ u memnuniyet vericidir, ayr~ ca, s. 245-25o'de resimlerin frans~zca izahlar~~ile fihrist vard~r.
12 Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentow Tureckich. Dokumenty do dziejow Polski
i Krakow osciennych w latach, 1455 - 1672, Catalogue des docu~nents turcs. Docu~nents concernant la Pologne et les voisins de 1455 i~~1672, 1959 (Bu yay~n~~göremedik).

