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Krakov Yagellon Üniversitesi'nin Etnografya ve Türkoloji olmak üzere iki bölümünden
mezun olan jerzy S. L,atka yirmi be~~y~ld~r tarihte Polonya - Türkiye aras~ ndaki ili~kileri ara~unp
anlatmaktad~r. Bugüne kadar 23 kitap ve birçok makale yazm~~~olan Latka her ~eyden önce 19.
yüzy~lda Rus ~mparatorlu~u'na kar~~~direnmesi yüzünden Polonya'y~~ terketmek zorunda kalan
ve Türkiye'ye s~~~ nan Polonyahlann izlerini ara~urmaktad~r ve eserlerinin ço~u bu devire aittir.
Latka'n~n anlatt~~~~zatlar modern Avrupa ö~retimi görmü~~insanlar olarak Osmanl~~Devletini
yeni bir vatan kabul ettikten sonra ona askeri ve ilmi ba~ta olmak üzere çe~itli hizmetlerde bulunarak Osmanl~lar~n minnettarl~~nu kazand~lar.
Geçmi~te birçok kitapta Türkiye'ye s~~~nan ve orada kabul gören Polonyahlan tek tek anlatan veya bir konu aç~s~ndan problemi çizen L,atka bu sefer bize sundu~u kitapta Polonya - Türkiye aras~ndaki ba~lar~~her yönüyle ortaya koyarak Ortaça~'dan son y~llara kadar anlatmaktad~r.
209 sayfal~k kitap önsöz, yedi bölüm, Ki~i Indeksi ve ~ ngilizce Summa~y'den meydana geliyor.
önsöz'de (s. 9-15) yazar tarihte iki devlet aras~ndaki ili~kilerin tarihini k~saca anlatarak, kar~~l~kl~~
dü~manl~k ve sava~~devirleri, ilk sefaretler, Türkiye'ye kar~~~do~maya ba~layan merak ve bununla
ilgili yeni modalar, 19. as~r dostluk gibi konulan tan~t~r. Yazar~n burada belirtti~i gibi, Polonyal~ lar~n Türkiye tarihine katk~lar~n~~bütünüyle inceleyen bir çal~~ma bugüne kadar yap~lmam~~t~r.
Polonya'da sadece kendisi bu konuyu i~lemektedir, Türkiye'de ise yaln~z bir olay~~tan~tan makaleden ba~ka hiç bir ~ey yaz~lmam~~ur2. Yazar~ n rinsöz'de ileri sürdü~ü ba~l~ca dil~üncelerinden
biri ~udur ki, konuyu bütünüyle anlatmak için Türk ar~ivlerinde bulunan kaynaklar~~iyice ara~t~rmak laz~md~r. Bu ise, Türk ara~urmac~lar~n~n ödevidir. Bu yap~lana kadar Polonya'da yaz~lan
çal~~malar eksiksiz ve güvenilir olmaz.
Kitab~n birinci bölümünde (5.16-23) Polonyal~lar~n Türklerle ilk temaslar~~anlaulmaktad~r.
Baz~~Türk tarihçilerine göre 1389 y~l~~Kosova muharebesinde S~rplar~~destekleyen ~övalyeler aras~nda Polonyahlar da bulunmu~sa bile, Polonya kaynaklar~nda buna dair hiç bilgi yoktur. Kesin
olarak bilinen, iki millet aras~ ndaki ilk temas 1396'daki Sultan Bayezid'e kar~~~Macar krahn~n seferidir ki, birçok Avrupa devletlerinden yard~ma ko~an ~övalyeler aras~nda Polonyal~~gönüllüler
de varm~~, Polonya Kral~~jagellonian Ladislaus ( Lehçe Wladyslaw jagiello) 1414'te Osmanl~~Devleti'ne resmi sefareti göndermekle iki devlet aras~nda dostane ili~kileri ba~latt~. O tarihten ba~layarak 1683 y~l~ na kadar dostluk zaman~, sava~~zaman~, ticaret zaman~, haraç toplama zaman~~birbirini izliyordu. 1683 Viyana Ku~atmas~~Polonya Türkiye aras~nda son muharebe idi. Sava~lar~~ve
onlar~~izleyen anla~malar~~anlatan bu bölüm i~te Viyana Muharebesi'yle bitiyor.

Yazar~ n 23 kitab~ndan üçü Türkçe yay~mland~: Lehistan'dan Gelen ~ehit (~stanbul 1987),
Lehistan'dan Gelen Sefirler (~stanbul 1991), Polonezköy (Adampol) - Cennetten bir Kö~e
(~stanbul 1992).
2 Zikredilen makale Abdullah Saydam'~n Osmanl~lar~n Siyasi Ilticalara Bak~~~~ya da 1849
Macar-Leh Mültecileri Meselesidir ("Belleten" 1997, c.LXI). Anlaulan olay, 1848 ~syan~ndan
sonra vatanlar~ n~~ terketmeye mecbur kalm~~~Macarlar ve Polonyal~ lar~ n Türkiye'ye
s~~~nmaland~r.
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Üç alt bölüme ayr~lan ikinci bölüm (s.25-59) Osmanlilara esir dü~me olaylar~n~~anlatmaktad~r. Osmanl~~Devletinde ya~ayan ilk Polonyahlar, sava~~s~ras~nda tutulan es~irler idi. Birinci alt
bölümde yazar ayr~nt~l~~olarak esir alma durumlar~ndan ve esirleri yeniden vatana kavu~turma
çabalar~ndan bahsetmektedir. Osmanl~~kad~rgalarma ve kale zindanlarma dü~en Polonyal~~esirler aras~nda ünlü ~övalyeler ve hatta pa~alarla prensler de bulunuyordu. Birçok kaynaklardan
al~nt~~getirerek yazar esirlik ~artlar~n~, ünlü esirlerin adlar~n~, esaretten ünlü kaç~~lar~~ve Polonya
makamlar~nca geri sat~n al~~~nda esirlerin fiyatlarl~al anlatmaktad~r. ~kinci alt bölüm kad~n esirlere dairdir. Esir al~nan k~z ve kad~nlar harem için al~n~r idi. Yazar~n belirtti~i gibi Polonya as~ll~~
kad~nlar Polonyal~~erkekler gibi çok aranan ve pahal~~bir mal idi. Polonya'dan kaç~r~lan en ünlü
kad~n ku~kusuz Rus as~ll~~Roksolana (Hürrem Sultan) idi. Üçüncü alt bölümde Polonyal~lar~n
Osmanl~~Devleti'nde kariyer yapma yollarma dikkat çekilmi~tir. Yazar burada böyle olaylar~n
birçok örneklerini vermektedir. En ünlü olanlar aras~nda Sultan Kanuni taraf~ndan sefir olarak
birkaç defa Polonya'ya gönderilen Said Bey, Kanuni'nin kaleminde ba~~terciimaru olan ~brahim
Bey ve Avrupa notalanyla Türk miizi~ini ilk yazan Ali Ufki Bey idi. Her üçü de esir olup islâm~~
kabul ettikten sonra yeni vatan~na hizmet etmi~~ve ün kazanm~~. Esir olarak de~il de i~~için Osmanl~~Devleti'ne gelen Polonyahlar~~da bu parçada yazar bize tan~t~yor. Bunlar ressamlar, ünlü
hekimler ve ticaret adamlar~~imi~. En tan~nnu~~~1732'de Istanbul'a gelen ve özellikle göz hastahklar~~miltehass~s~~olarak say~lan Jakub Halpir imi~~ki e~i Salomea da onun yan~nda tedavi sanaum ö~renince, ünü zengin Osmanl~~kad~nlar~n~n aras~nda yayg~nla~m~~. Ticaret adamlar~na gelince, bu bölümde Polonya'dan gelen birçok tüccar ve ticaret kurumlar~n~n temsilcisi an~lmaktad~r. Ço~u Polonya Ermenilerinden imi~.
Kitab~n üçüncü bölümü (s. 60-69) ilk iltica devrine aittir. 18. yüzy~lda Polonya üç kom~u
devleti taraf~ndan bölündükten sonra baz~~Polonya vatanperverlerinin Türkiye'ye s~~~nmas~,
orada dostça kabul edilmesi, yard~ m görmesi, mesleki kariyer yapabilmesi herkesçe biliniyor
ama kitab~n bu bölümünün sayesinde Polonya - Türkiye ili~kileri tarihinin ba~ka sayfas~n~~da ayr~nt~l~~ö~renebiliriz. ~lk ilticalar 17. yüzy~l~n ortas~nda yer ald~. Yazar burada katolik Polonya'y~~
b~rakmaya zorlannu~~protestanlardan (1658) ve Osmanhlarca fethedilen Kameniçe'den (1672)
Polonya Yahudilerinin K~r~kkilise ve Tabaryie'ye yerle~tirilmesinden bahsetmektedir. Karlofça
Anla~mas~~(1699) neticesi olarak Polonya ve Osmanl~~Devleti sulh devrine girdi ve anla~man~n
karar~yla bütün esirler Polonya'ya dönecekti. ~ki devletin yalda~mas~~ikisinin kom~u dü~man ülkesi (Rusya)'run kuwetlenmesiyle ilgiliydi. Ondan sonra yazar 18. yüzy~la geçerek dört ba~hca iltica dalgas~n~~tamtmaktad~r. 1709 ve 1733 y~llar~nda yer alan ilticalar ülke içi tart~~malar~yla ilgiliydi. 1769'dan sonra, "Leh Muharebesi"3 neticesi olarak birçok Polonyal~~yine Osmanl~~Devleti'nde s~~~nak buldu. O devire ait mülteciler Osmanl~~Devleti'nce Kazanl~k'ta oturtulup, her ay
para yard~m~, hayvanlar ve yem verilir imi~. Hat~rlatmaya de~er ~udur ki, orada kalanlarm aras~nda sonraki Amerika kahraman~ , general Casimir Mail(' da varm~~. O yüzy~lda ait toplu halde
Polonyal~lar~n son geli~i Türk - Avusturya (1787-1791) ve Türk-Rusya (1787-1792) sava~lar~~neticesidir ki, Avusturya ve Rus ordularma zorla al~ nan Polonyahlar Türklere esir dü~erek Osmanl~~
topraklar~na getirilirmi~. Bilindi~i gibi 18. yüzy~l~n sonuna do~ru Polonya krall~~~~Rusya, Prusya
ve Avusturya devletleri taraf~ndan parçalanarak 123 y~l için ba~~ms~zl~~~n~~kaybetti. Ba~kald~ran
vatanperverler Sibirya'ya sürgün veya ölüm cezas~~tehlikesi kar~~s~nda vatan~~terkederek yeni ve
en büyük bir iltica olay~na sebep oldular.
3 Bu muharebe konusu, kan~ mca Türk tarihçileriyle Türk ar~ivlerinde ara~t~r~l~p
ayd~nlat~lmahd~r. Yazar~n bildiklerine göre Rus ~mparatoriçe Il. Katarina'mn Polonya iç
problemlerine kar~~mas~na son vermek amac~yla Osmanhlarca aç~lan bu Türk - Rus sava~~na
eskilerde Türkiye'de "Leh muharebesi" ad~~verilmi~. Yazar~n belirtti~i gibi bugünkü Türk
tarihçilerinin böyle bir ad hakk~nda hiç bilgileri yolunu~.

KITAP TANITMA

1013

Bu devire dair dördüncü bölüm (s.71-147) yazar~n en çok merak etti~i, adeta ihtisas yapt~~~~dönem ile ilgilidir. 19. yüzy~ lda Polonyahlar 1830/31, 1848/49 ve 1863/64'te olmak üzere
üç defa hürriyet u~runa isyan yapt~~da ba~ar~l~~olamay~nca büyük gruplar halinde Osmanl~~ Devletine s~~~nd~lar. Alt~~alt bölüme ayr~lan bu k~s~ mda yazar ilk önce "Leh Acentesi"nin faaliyetlerinden bahsederek acenteyi yönetmek için 1841'de Istanbul'a gelen Michal Czaykowski•yi ve
ba~ka ki~ileri bize taruurnaktad~r4. Acentenin faaliyetleri uzun sürmedi, çe~itli problemler ve Ruslarn entrikalar~~nedeniyle 1852'de kapand~ . Bundan önce Polonyah mültecilerin statüsünde
önemli bir de~i~me oldu: 1849.da Macaristan'~n hürriyeti için bo~una sava~an Polonya ordusu (4
general, 258 subay ve 772 asker) Osmanl~~Devletine s~~~n~ nca Ruslar Sultan Abdillmecid'den
bütün isyanc~ lar' kendi ellerine teslim etmesini istediler. En sonda, uzla~mac~~çözüm bularak
sultan bütün s~~~nmac~lar' de~il, yaln~z Ruslar~n isim vererek istedikleri mültecileri teslim verecekti, hem de müslüman olanlar buna tabi tutulmayacaku. Onun içindir ki o zamandan itibaren
general Jozef Bem (Murad Pa~a), Michal Czaykowski (Mehmed Sad~k Pa~a) ve Antoni Ilinski
(~skender Pa~a) ba~ta olmak üzere Polonyal~~mülteciler müslümanl~~~~kabul etmeye ba~lad~.
Osmanl~~Devleti'nde Polonya'n~n en sad~ k dostlanndan olan Midhat Pa~a'n~n 1877'de iktidardan edili~i ve biraz sonra Ali Pa~a'n~ n ölümü Ruslar' cesaretlendirdi ve (cesaretlendirdi ve) Osmanl~~makamlar~ na olan etkileri büsbütün kuvvetlendi. Neticesi olarak, 1881'de Polonyal~lar~n
(Osmanl~~Devleti'nde resmi siyaset faaliyetleri sona erdi.) Osmanh Devleti'nde resmi siyaset faaliyetleri sona erdi. ~kinci alt bölümde "Leh Acentesi"nin Türk topraklar~na Polonyahlan göç ettirme ve koloniler ~eklinde oturum çabalar~na de~inilmektedir. Parçalanm~~~Polonya'ya siyasi
sebeplerden dolay~~dönemeyen Polonyahlar Türkiye'ye yerle~tirilip uygun zaman~~bekleyerek
Türk - Rus sava~~na kar~~acak ve Polonya'y~~ba~nmsal~~a kavu~turacakt. Paris'te oturan mülteciler lideri prens Adam Czartoryski bu fikire çok büyük önem veriyordu. ~~te bu alt bölümde Osmanl~~Devleti'nde kurulacak kolonilerle ilgili dü~ler ve planlar üzerinde durulmu~tur. Yerle~tirme için dü~ünülen birkaç yerden yaln~z biri uygun görüldü: Çingene Konak. Mültecilerin
Adampol ad~n~~verdikleri bu köy bugüne kadar vard~ r ve Türk ad~~Polonezköy'dürs. izleyen alt
bölümde Osmanl~~topraklannda Polonya ordusunu olu~ turup Türk - Rus sava~~na göndererek
Polonya'n~n ba~~ms~zl~~~n~~kazanmak dü~üncesi anlaulmaktad~ r. Böyle bir fikrin etkisi alt~nda
kalan baz~~zatlar 1794 y~l~ndan ba~layarak Polonya'dan kaçan askerleri toplamaya çal~~t~lar. ~lk
deneme neticesi olarak 1795'te bugünkü Moldavya topraklar~nda iki binlik ordu meydana geldi
ve 1797'de eski Polonya hudutlan~u geçerek Avusturya ordusuyla vuru~up yenildi. Ayn~~y~l Osmanl~~makamlar~~Avusturya'n~n emirlerine uyarak bu orduyu da~~tt~. Daha ba~ar~l~~bir deneme
K~r~m sava~~~s~ras~nda yer ald~: Czaykowski (Sad~k Pa~a) 1853'te alay kurup sava~a, Silistre civar~na gönderdi. Ayn~~zamanda general Breanski (~ahin Pa~a) ve general Bystrzonowski (Arslan
Pa~a) Kafkasya cephesinde faaliyete geçerek Rus ordusundan kaçmakta olan Polonyahlardan
alay olu~turma çabalar~nda bulundu ama ba~ar~ya ula~amad~lar. Üç y~l boyunca (1857-1859) yüz
yirmi Polonyal~~askeriyle Çerkezleri destekleyen Teofil Lapinski (Tevfik Bey)'den de burada k~ saca bahsedilir6. Son ümit 1877 Rus sava~~yla ilgiliydi. Asya cephesine sevkedilen bir Polonya
kolu Kars bölgesinde sava~u, di~er kol ise Tuna cephesine sevkedildi. Bundan sonra böyle bir

4 Yazar "Leh Acentesi"nin faaliyetleri ve ba~l~ca ki~ilerini ayr~~bir kitapta teferruatla anlatt~~
(Jerzy S. Latka, Carogrodzki pojedynek, Krakow 1985).
5 Yazar~n Polonezköye dair ayr~nt~l~~kitab~~ Adampol - polska wies nad Bosforem ba~li~~n~~
ta~~yor. ~ kinci bask~s~~Krakov'da 1992'de ç~kt~.
J.S. Latka Tevfik Bey'in faaliyetlerini Romantyczny kondotier - Teofil Lapinski adl~~
kitab~nda anlatt~~(Katowice, 1988).
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deneme bir daha yap~lmad~7 Dördüncü alt bölüm 19. yüzy~l Osmanl~~Devleti'nin modernle~me
temellerini atmakta ve Tiirkillük fikrini olu~turmakta pay~~olan iki Polonyal~~mülteciye ayr~lm~~t~r. Bunlardan biri Türklerin milli bilincinin uyand~nlmas~nda katk~s~~olan Konstanty Borzecki
(Mustafa Celâleddin Pa~a) 8, ikincisi, Osmanl~~basnumn temelini atanlardan olan, Mekteb-i Sultanfnin kurulmas~nda büyük rol oynayan ve "Yeni Osmanhlar"~n fikri ö~elerinin yarat~lmas~nda
pay~~olan Karol Karski (Lehli Hayreddin)'dir9. Bu iki zattan ba~ka birçok Polonyal~~Osmanl~~
Devleti'ne yerle~ime kendi tahsilleri geni~~ufi~klan ve mesleki beceriyle yeni vatanlar~na hizmet
ettiler. Izleyen alt bölümde yazar i~te bu ki~ileri s~rayla tamunaktad~r. Elde bulunan evraklara
göre Türkiye'nin modernle~mesi için çal~~an ilk Polonyal~~Fransa'da oturan mülteci Jozef Feliks
Lazowski idi. 1794'te Osmanl~~Devleti'ne gelerek baz~~kalelerin tahkimann~~sa~lamla~urma i~lerini yönetti. 19. asnn 30'1u y~llar~ nda yine Fransa'dan gelen general Wojciech Chrzanowski hem
Osmanh kalelerini modernle~tirme gere~ini ileri süren raporlan haz~rlad~, hem de Frans~z örneklerini önüne alarak Osmanl~~ordusunu modernle~tirmeye koyuldu. Asnn ikinci yar~s~nda
Osmanl~~ordusunda art~k büyük miktarda Polonyal~~asker, subay ve pa~a vard~. Yazar~n tar~m*
ki~ilerden sadece pa~alann isimlerini sayahm: Murad Pa~a, Mehmed Sad~k Pa~a ve o~lu Muzaffer Pa~a, Mustafa Celâleddin Pa~a ve o~lu Enver Pa~al°, ~skender Pa~al~ , Nihat Pa~a, Mahmud
Hamdi Pa~a, Sefer Pa~a, Arslan Pa~a, ~ahin Pa~a. Modern Türkiye'nin yarat~lmas~ nda büyük katk~s~~olanlar aras~ nda mühendisler de bulunmaktad~r. Yazar burada yol, karayol ve telgraf açma
i~lerinde görülen Polonyahlardan bahsetmekte, baz~~vilayetlerde ba~mühendis olarak çal~~anlar~~
s~ralamakta, t~p hizmetinde bulunanlar~~da anlatmaktad~r. Osmanl~~ordusu orkestrasuu modernle~tirmi~~Bonkovski Bey'in dört o~lu askeri hekim oldu. Zaten Polonya as~ll~~hekim Osmanl~~
Devleti'nde çoktu ve gösterdikleri yararhhldar tart~~~lmazd~r. Bu bölümün son alt bölümü Osmanl~~Devletinde b~rak~lan ve kültürel niteli~i ta~~yan Polonya izleri hakk~nda konu~ulur. En
tan~nm~~~zatlardan ~unlar~~s~ralayahm: 1855'te Istanbul'da ölen en büyük Polonya ~airi Adam
Mickiewicz, Türkiye'yi gezen yazar Henryk Sienkiewicz (y~llardan sonra ona Nobel ödülü verildi), ressamlar Jan Matejko, Michal Andriolli ve i~adam~~Henryk Groppler ki Bebek'teki evi bir
müze kadar resim, karikatür, kitap, Do~u silah~, hah ve el i~iyle doluydu. Bir zamanlar ~stanbul'da Polonyal~~mültecilere hizmet eden bir kütüphane de vard~.
Üç alt bölüme ayr~lan be~inci k~s~m (s. 149-180) Cumhuriyet devrine dairdir. ~lk önce yazar Birinci Dünya Sava~~'nda Türk topraklar~na s~~~nan binlerce Polonyahya Osmanl~~Devleti'nin
yard~mlar~n~~anlat~r. Sava~~bitince Polonya ve Türk milletleri aras~ndaki dostluk uzun y~llar için
biraz so~udu. Sevres Anla~mas~~Türk milletinde bir öfke duygusu yaratt~ . Polonezköy halk~~o
zamanlarda büyük bir tehlike alt~nda ya~ad~. 1918'de ba~~ms~zl~~a kavu~an Polonya'n~n en büyük dü~man~~Bol~evik Rusya idi, ne ki ayn~~zamanda hürriyet için sava~an Türk milletinin !O7 Rusya ile sava~mak maksad~yla Türk topraklar~ nda Polonya ordusu kurma çabalar~nda
en büyük rol oynayan ku~kusuz Czaykowski (Sad~k Pa~a) idi. Osmanl~lar aras~nda 40 y~l ya~ayan,
Mecidiye ile onurland~nlan, en son hayal k~r~kl~~~na u~rayan ve Osmanl~~Devletini b~rakt~ktan
sonra hem Türkler hem de Polonyahlar taraf~ndan hor görülen bu zat~n 1886'da intiharla biten
talihsiz hayat~~Türkiye ar~ivlerinin iyice ara~unlmas~ ndan sonra Türk tarihçilerince
anlat~lmahchr.
8 J.S. Latka'run Celâleddin Pa~a'ya dair ~u iki kitab~~vard~r: Pasza z Lechistanu - Mustafa
Dzelaled din (Krakow, 1993) ve Lehistan'dan Gelen ~ehit (~stanbul 1987).
9 J.S. Latka Lehli Hayreddin hakk~nda bir kitap haz~rlamaktad~r.
10 Mustafa Celâleddin Pa~a'n~n o~lu Enver Pa~a (1857-1929) ve ünlü politikac~~Enver Pa~a
(1881-1921) iki ayr~~ki~idir, kan~t~nlmamahd~r.
11 Pasza ~skender (Antoni Ilinski) adl~~kitab~nda J.S. Latka ~skender Pa~a'y~~tan~tt~~
(Krako~v-Gdansk 1996).
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vendi~i tek müttefik yine Rusya idi. ~kinci Dünya Sava~~~öncesi Polonya - Türkiye ili~kilerini anlatan yazar onlar~ n dostça ve daha çok ekonomik sahada oldu~unu vurgulamaktachr. Yaln~z Polonya'dan bir ö~retmen ve papaz getirilmesi konusunda anla~mazl~klar yer ald~~~~için Polonezköyün durumu sistematik olarak kötüle~iyordu. ~kinci alt bölümde sava~~s~ras~nda görülen dostluk anlat~lmaktad~r. 1939'da Nazilerin ellerine geçmesin diye bankalar~n Polonya'dan ç~kar~lan
ak~nlar~, i~galden kaçan siyaset adamlar~ , subaylarla askerler ve siviller - Almanlar~n protestolar~na ra~men - Türkiye'den rahatça geçebildi, kurtuldu. Türkiye'de çal~~an da sava~~dolay~s~yla vatan~na geri ça~r~lan Alman uzmanlar~n~n yerine Polonyal~~mültecilerin ahn~~~~da amlmaktachr.
Böylece birçok Polonyal~~uçak sanayii (Etimesgut) ba~ta olmak üzere Türkiye'nin sanayünde çal~~t~ . Üçüncü alt bölüm bugünkü Türkiye'de Polonyal~lar~n izlerinden bahsetmektedir. Polonya
edebiyat~~tercilmam olan Musa ~amgul ve Polonya tiyatrosunu Türkiye'de tan~tan Oben Güney
ile bu k~sm~~ba~layan yazar turistik ili~kilere geçer. 70'li y~llarda Polonya'da bir 'Türkiye modas~"
do~du. Polonya'da "pazar turizmi" ad~~verilen bu olay yirmi y~l kadar sürdü. Maksad~ , ekonomik
s~k~nt~lar~~olan sosyalist ülkeye ucuz mal getirmek idi. O y~llarda ~stanbul'un LAlei semtinde Polonya adlar~n~~ta~~yan birçok dükkan göründü. O devirden kalan iz, birçok tüccar ve otelcinin
Lehçe bilmesidir. 1989'da ekonomik ve siyasi düzenin de~i~mesiyle beraber ticaret için Türkiye'ye gelen Polonyal~lar~n miktar~~epeyce azald~~da onlar~n yerini ço~unlukla Ruslar ald~.
Kitab~n alt~nc~~bölümü (s.181-190) eski mültecilerin Türkiye'deki torunlarnu anlatmaktad~r. Polonyal~~mülteciler müsliimanla~arak ve Tiirkle~erek Osmanl~~cemiyetine bütünüyle sindi~i için, hem de Osmanl~~Devletinde soyad~~kullan~lmad~~~~için bugünkü Türk milletinde ne
kadar Polonya as~ll~ mn var oldu~unu tespit etmek mümkün de~ildir. Yazar önce soyad~~ile tan~nan en ünlü olanlardan Ostrorog ailesini tamtmaktad~r. 1853'ten itibaren albay olarak Osmanl~~
ordusuna hizmet eden Stanislaw Ostrorog'un o~lu Leon (1867-1932) hem Sorbonne Üniversitesi'nden hem de yüksek medreseden mezun olarak islam kanunu uzman~~ve hükümet memuruydu. Türkiye'de ya~ayan o~ullanndan biri olan Jan (d. 1896) hakk~nda yazar bilgi vermemektedir. Stanislaw ad~n~~ta~~yan ötekisi (1897-1960) vatan olarak Fransa'y~~seçti ve Frans~z diplomat~~
oldu. Bielinski (Nihat Pa~a)'n~n o~lu Rüstem Bey Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisiydi. Bu örnekleri verdikten sonra yazar Konstanty Borzecki (Mustafa Celâleddin Pa~a)'n~n torunlanm tannmaktad~r. O~lu Enver Pa~a (1857-1929) askeri kariyer yapmakla yetinmeyerek,
1890'da Viyana'da askeri ata~e, 1897 Yunan Sava~~ nda askeri vali idi. 1898'de sultan~n gönderdi~i
heyetle Amerika'ya gitti, 1901de ayn~~maksatla Çin'e gönderildi. Frans~z mültecisi olan Mehmed
Ali Pa~a'n~n k~z~yla evlenip be~~çocuk sahibi oldu. Bunlar ilk Türk kad~n ressamlar~ndan olan
Ay~e Celile U~urald~ m (1879-1957), diplomat olan Mustafa Celffieddin (1880-1919), Samih Rifat'la evlenen Münevver Rifat (1885-1942), 1915'te Çanakkale'de ~ehit dü~en Mehmet Ali (18921915) ve Sara Okçu (d. 1906) idi. Enver Pa~a'n~n ikinci evlenmesinden üç çocu~u (Ömer Songar, Enver Songar, Suzan özkok) vard~. Torunlann~n çocuklanndan en iinlilleri Naz~ m Hikmet
Ran (1902-1963) ve Oktay Rifat (1914-1989) idi. Bu konuyu k~saca anlatt~ktan sonra yazar Polonezköy konusuna dalarak köyün bugünkü durumu hakk~nda etrafl~ca bilgi vermektedir.
Kitab~ n son bölümü (5.191-192) sonsöz niteli~ini ta~~maktad~r. Yazar~n burada ileri sürdü~ü ba~~fikir Türkiye - Polonya tarihi ba~lar~= Türkiye'de ara~t~r~ lmas~~gere~idir. Bu konuya
dair Polonya'da bulunan kaynaklar~ n hemen hemen tümü ara~t~r~ lm~~~durumda iken Türkiye'deki kaynaklar (ki büyük ihtimalle çok zengindir) henüz ele ahnma~ru~ur. Bu yerde yazar kendi
ya~ad~klar~n~~anlatmaktad~r. 70'li y~llarda her turist istedi~i zaman Türkiye vizesini al~rken yazar
ba~vurdu~u resmi vize için tam bir buçuk y~l bekledi. O s~rada problemsiz, birkaç defa turist olarak Türkiye'ye girebildi. Bugün illkelerimizin kar~~l~kl~~tutumlar~~çok daha iyi oldu~unu ortaya
koyan yazar hem Polonyal~~sosyoloji, politoloji ve Türkoloji uzmanlar~n~~Türk ar~ivlerine göndermek gerekti~ini yaz~yor, hem de Türk ara~t~rmac~~çevrelerinde, özellikle de Osmanhca'y~~bi-
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len uzmanlar aras~nda devletlerimizin aras~ndaki ili~kiler tarihine kar~~~ilgi uyand~rmak laz~m
oldu~unu ortaya koyuyor.
Yazar~n Polonya-Türkiye ili~kileri tarihine katlulann~n de~eri ve önemi asla taru~~lmazd~r.
Özellikle de Polonya niteli~ini yitirmekte olan Polonezköy'ü etrafl~ ca anlatan eserler yazarak o
yerin geni~~tablosunu bizden sonra gelenlere b~ rakmas~~çok önemlidir. Bahis konusu olan kitap
yazar~n ~u ana kadar yay~nlad~~~~eserlere yeni de~erli eseri katmaktad~r. Kaynak ararken Polonya'daki ba~l~ca kiitiiphanelerle ar~ivlerini ara~t~ rmakla yetinmeyen yazar, az da olsa Topkap~~Saray~~Ar~ivi ve Osmanl~~Ar~ivine de ba~vurdu. Belirtilmesi gereken bir husus da ~udur ki, yazar
yaln~z Polonya dilindeki kaynaklardan de~il, Türkçe, Frans~zca, ~ngilizce, Almanca, ~talyanca ve
Latince metinlerden de faydaland~. Yirmi be~~y~ld~r b~lunadan usanmadan ar~ivleri ara~t~ran ve
tarihin s~rlar~n~~çözmeye çal~~an Jerzy S. Latka bu kitapta ele ald~~~~konudaki eksildi~in giderilmesine katk~da bulunmak yolunda önemli bir ad~ m atm~~t~r. Bir hayli ara~t~rma ve eme~in
ürünü oldu~u anla~~lan bu çal~~may~~bize kazand~ran yazara te~ekkürler.
GRA2YNA ZAJAC

