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Burada 1443-44 yılı olaylannıı:ı geniş ölçüde bir analizi ve bilinen ka,ynaklar ·kullanı
larak bir değerlendirmesi yapılıyor. Böyl~ce Osmanlı tarihinin bir 'dönemi. tarihçi.:. 
lere ışık tutacak bir biçimde ele alınmış oluyor. Lugatçeden sonra metniu:fax~ınile 
basımı yer almaktadır. 

İlber Ortaylı 

'. 

:·· .. i 

Osmanlı Imparatorluğu ile. Lehistan (<Pqlonya» Arasındaki Müiıa~ebet/er/~ ~ilgili . 
TarihiBelge/er: Hazırlayan Nigar Anafarta, Yayııilayan. Mehmet Kavala, Basım:· 
Yeri ve Tarihi Belli değil, Türkçe~ İngilizce 16ı'sahlre + 63 Fotok~pi:· . . , . 

XV. asırda Polonya Knillığı Litvanya-Ukrayna ve Yagellon hanedam devrinde 
Macar tacını da elinde tutan Avrupa'nın güçlü bir devletiydi. Bu devlet kısa zamanda 
Balkanlarda süratle ilerleyen yeni bir kuvvetle, O&manlılar ile çatışmaya girdi. Uzun 
bir tarih. boyu iki güç arasındaki ilişkilersadece savaş alanlannda değil,_Balkan UY.7 
garlığında önemli etkileri··görülen ticari ·kültjin~l alışverişin de gelişmesine ned~n 
oldu;* Günün birinde P9lonya parçalanıp, bağımsızlığını kaybettiğinde bu d~~letin 
varlığını tammaya devam etti Osmanlılar... - · ' 

Osmanlı devletinin ilk asırlanndan beri Polonya bu ülke·ile çp)cilgilendi.:Sadece 
aıilaşmalar değil; ticari ilişkileri belirleyen belgeler, diplomatik raporlar her iki 
ülkeniı;ı arşivlerini doldııruyor. Üstelik çok erken dönemde: kaleme alınan PolQnya 
sefaretnameleri de Osmaıilı İmparatorluğu ve ona tabi Kırım Hanlığı, EfJak-:Boğdan; 
Transilvanya devletlerinin iktisadi ve toplumsal yapısını kavramak yönünden çok 
yararlıdır. Bu seyahatnamelerden, Bronevskiy'in 16. yüzyılda kaleme aldığı ve dili
mize Kemal Ortaylı tarafından çevrilmiştir.** Yazar Bronevskiy 1578 de Stefan 
Batori tarafından Eflak-Boğdan ve Kırım Hanlığına elçi olarak gönderilmişti. 

* Cvetana Georgieva, .<<L~· rapports de commerce entre L'Empire ottoman ~t la PologQ~ 
et ıe5· terres bulgıires au XVI sieclb> Bulgar{an Histarical Review; 1973, Nr 3, s. 38~~1. 'po~ 
lonya ve Bulgar arşiv belgelerine dayanan bu araştırınaya göre; II. Bay~id Ki:li-Akkerl 
man, Eflak-Boğdan eğemenliğinden sonra Polanya ve giiney doğu Avrupa ile. daha ko
lay ticari. ilişkiler k~abil.n:{ektedir. 1494 de Bayezici II. ve Jean I a.rasirid.<ili ;iiıla.Şma P,o
lonya ve Litvanya · tüccarlıirma · · OsiD.anlı toprıiklarinın kapilanın açmıŞtır~ Ö~eÜikl~ 
Niğbolu bu ticarette önemİi bir merkezdi. · · · · · -. · · 

XV-XVII .. yüzyıllar boyu, yılda 5-10 bin altınlık hacme varan ticareti olan tüccar
lar vardı. Bu. özelliJde Balkanlarda zenaat ve tanm ;ü,rÜnlerinin ı:leğerlendın.ım.esinde 
yararlı o~muştur. , .. . . 

** Martin İkonevskiy, Kınm-Tartariae Descriptio, Çev: K!'!maı' Ortaylı Ege Ma tb:· Anka~ 
ra 1 970'. . · . · ·, · ': : ' · . · .. :" . . . . ' 
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Basım tarihi belirtilmeyen ve Nigar Anafarta'nın hazırlayıp, basııniriı Mehmet 
Kavala'nın sağladığı önemli belgesel eser, Osmanlı-Polanya ilişkilerini ·ele alan uzun 
bir Çalışmanın ürünüdür. Topkapı Arşivlerinde mevcut 1840'lara kadar uzanan Po
lanya ile ilgili 317 adet vesika taranıp çevrilerek basılmıştır. Bunların içinde Osman
lıca'dan başka Polonezce belgeler de vardır. Çeviride, yer adlannın tesbiti için Jan 
Reychman gibi Polonyalı bilim adamlanna başvurulmuştur. Bu titiz çalışma bir isim 
ve yer adları indeksiyle tamamlanmıştır. Derlemenin ikinci kısmı, belgelerin İngiliz-
ce çevirisinden meydana geliyor. Nihayet belge1erin fotokopileri de eserin sonuna 
eklenmiştir. . . 

1.497 yılına ait Bağdan Voyvodası Stefan Mare'dan gelen mektubun çevirisiyle 
başlayan belgeler koleksiyönu· ·iÇiiide biZe çok ilginç gelen ve ·osmanlı-Polanya iliş~ 
kilerinin bilinmeyen nokta1abıii aydınlatan ve yanlıŞ bilinen yönlerini yeniden ele 
almaya yardım edecek olanhırı vardır. Özellikle Polöriya devletinin Çariçe; II Cathe-

' rina ile olan ilişkileri ve Osmanlı devletinin bu konudaki tutum unun. bu belgelerden 
detaylı olarak etüd edilebileceği anlaşılıyor. 

Bundan başka 1830 ayaklanmasından sonraki Leh Milli hükümeti ve Osma.ı:ılı 
ilişkilerinin, gene 1848 ayaklanmasından sonra Osmanlı devletinin Polanya' ulusal.: 
cıları lehinde güttüğü siyasetin ayrıntıları bu konudaki bilgilere önemli bir katkı-ge
tirmektedir. Belgeler incelendiğinde,. Eflak-Boğdan, Erdel, Kırım Hanlığı gibi inl-' 
tiyazlı eınirliklerle Polanya'nın ilişkileri hakkındaki bilgilerimize yeni boyı.itlar ·ka-
zandırtnak mümkün olmaktadır. · · 

Osmanlı siyasi ,tarihinin olduğu kadar, iktisadi 'tarihinin ~de biı gibi belge'sel 
çalışmalarla giderek daha'· iyi · öğrenilebileceği Nigar Atiafarta'nın · yaptıgı bu· çalış
madan anlaşılmaktadır. 

İlber Ortaylı 

Hans Georg Majer, Zu Uşakizade, seiner Familie und seinem Zeyl-i Şakayık «Vor
studien zur Geshichte der Timiye im Osmanisehen Reich>>, Rudolf Trofenik.;. M üne-
hen 1~78 IV+ 347 s. . 

H. G. Majer çalışmasına Osmanlı İmparatorluğunda ilıniye sınifı hakkında ya
zıJan veya bu konuda bilgi elde edilebilecek basılı genel, detaydaheserler ve rieşre
dilmeyen historiographik malzemenin tanıtımı ve terikidiyle başlıyor (s. 1-100). · 

Bundan sonra Zeyl-i :Şakayık yazarı ·UşakiZade'nin ailesi üzeringe' duruyor. 
Burada bir de Osmanlı cemiyetinde ulema ve vüzeraiçinjerieolojik cetveller (şeeere) 
tesbitinin güçlükleri üzerinde durmaktadır. Neticede yararlandığı kaynaklar ve kul
larum yöntemlerini açıkl~yarak bu şecereleri çıkartıniştii '(s. 121:..uŞaıdiıde, s. 132-
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