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TAR!HDE. TÜRK LEH MÜNASEBETLER!• 

M. Tayyib Gökbilgin 

Ferdler arasmda olduğu gibi bazı milletler arasmda da kar§ılıklı sempa
tiler~. samimi dostluk münasebetıerine ve güzel batıralara daima rastlanır. 
Hatta beşeriyet tarihi, medeniyet tarihi çok defa bu türlü münasebetıerin te
cellileri ve tezB.hürleri ile doludur. 

Zaten insan topluluklarmm, millet ve devlet halinde yaııayaı:ı: siyası ve sos
yal varlıklarm türlü alanlarda, kar§ılıklı .olarak, §U veya bu şekilde münasebet
leridir kl, medeniyetleri meydana getirmi§ ·ve bunların devam ve inkişafmda 
ona yeni yeni unsurlar katan milletierin rolü ve hissesi görülmüştür. 

Tarihde 'l'ürk-Leh münıtsebetıerini · dii§ünürken de bu umumt görüııü ha
tırlamak, iki millet arasmdak:i münasebetlerin çok defa müsbet ve mesud te
zli.hürlerine şahid olmak mümkündür. • 

·. Gerçekden, Türk Milleti, Ön Asya'da kudretli, siyasi bir teşekkül kurduk
tan hemen sonra, Doğu Avrupa'daki Leh milleti ile ve onun kuvvetli devleti ile 
temasa gelmi§ ve bilhassa Osmanlı Devleti'nin yükselme devrinde Türk-Leh 
münasebetleri daha çok artmıştır. . 

Bu inki§afda, §Übhesiz ki, coğrafi durumun, siyası zarüretlerin tesiri var
dır, şöyle ki : 

Anadolu ve Balkanlarm, Yakm Şark'm hakimiyetini elinde tutan Türk 
Devleti ile Doğu Avrupa'nm büyük ve kudretli Polanya-Litvanya krallığı ara
smda siyasi münasebetlerin vücuci bulması ve dolayısiyle 'l'ürk-Leh milletlerinin 
birbirlerini tanımaya başlaması mukadderdi: Belk1, buna, Balkanlarm ve Doğu 
Avrupa'nm o zamanki etnik çehresi yani Türk halkları ile dolu olması da amil 
oluyordu. 

Böylece, XV. asır nihayetlerinde Osmanlı Hükümdarı Bayazıd · II. ile Ja
gellon Hanedanma mensub Leh Kralı arasmda ilk dostluk ve iyi komşuluk an-

• Bu açış konuşması 29.IV.1959 da İStanbul'da Teknik Üniversite salonlarm
da açılan «Türk-Leh Tarih ve San'at Hatıralarl.l) niteUg-indeki sergide söy
lenmlştir. 
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laııması yapıldı ve bu, sık sık teati edilen elçiler vasıtası ile daima yenilendi. 
Bu dostluk uzunca bir. müddet, bütün XVI. asır boyunca sürdü. Hele Kanun! 
Sultan SWeyman ile yine pu hanedandan Slgi.smund ve onun oğlu Sigismund 
Auguste zamanlarmda en samimi ve dostane ·şeklini a.lnu§tı. Bu sırada, Os
manlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki fütfıhatmı büyük bir alii.ka ve sempati ile 
takib eden Lehistan Kralı hususi elçiler göndererek Babıii.li nezdinde tebrik 
ve bu suretle Türk-Leh milletlerinin birbirlerine daha fazla yaklaıımas~ Uti
zii.m ediyordu. 

Yine bu devrede, doğuda ve batıda müşterek hasımlara kar§ı Türk-Macar
Leh dostluğu Doğu Avrupa'nın adeta en kuvvetli ve güvenilir bir anla§ması idi 
ve bu dostluğun Batı Avrupa'daki kanadı~ıı ise Fransa te§kil ediyordu. 

Lehistan'da Jagellon hanedii;IU sö_nüp de kom§u devletler burada kendi nü
fuz ve hegemonyalarını tesise kalkı§tıkları zaman, XVI. asrın ikinci yarısm
da Osmanlı Devleti bı,ına katiyen razı olmadı ve derhal teşebbüse geçerek Leh 
beylerine, halkın kendilerine müracaatla, içlerinden birini başbuğ -yani ·o de
vire göre kral- seçmelerini ve bunun idaresinde ötedenberi Türklerle iyi kom
§uıuk münasebetleri devam ettiren bu memleket halkının rahat ve huzıır için
de kalmalarını Istediğini Leh milletinin hak ve hürriyetlerini kendi tebası de
recesinde korumak arzu ve kararmda bulunduğunu bildirdi. 

Halbuki bir tarafta doğu ve diğer tarafta batıdaki büyük devletler Leh 
milletine daima yabancı ve kendi emellerine ve siyasetlerine hizmet edebile
cek kimseleri kral yaptırmak Istiyorlardı. Hatta, daha o zaman 1573 de. impa
rator, Polanya'yı taksim etmek Istemi§, Polanya tacını kendisine almayı, Lit; 
vanya'yı da Çar'a vermeyi ve bu işe asla muvafakat etmiyecek olan ve ken
disini Leh milletinin hürriyet ve lstiklii.li,nl korumak ile vazifeli sayan Türkl~
re kar§ı da bir ittifak hazırlamayı d~üştü. 

Buna kar§ı, Bii.bıii.li, derhal ve müessir şekilde mukabele etti. Leh mil
letmin sempati ve teveccühüne mazhar olmuş bulunan ve Leh milletinin· haya
ti menfaatlerine göre hareket edeceği bllinen kendi mahmisi Erdel Beyi Bathory 
Istvan'ı Polanya tahtma geçirmeye muvaffak oldu. Artık Türk-Leh dostluğu 
en samimi şeklini alııu§tı; Türk devlet adamları, sık sık gelen Leh elçilerine 
Anadolu'dan birçok ticari eşya mübayaasma müsaade ediyor, yanlarına res
mi adamlar katarak ve idari makamlara gerekli emirleri vererek onların, me
sela Ankara'dan sof kumaşları, başka yerlerden halı, pamuk ve §arap alma: 
larma .ve bu suretle de Türk-Leh ticari münasebetlerinin kuvvetli olmasma ça
lışıyorlardı. · 

Türk-Leh Münasebetleri XVII. asırda, bir iki defa ii.rızi sebeblerle menfi 
bir lstikamet aldı. Bazı çatışmalar vuku buldu, hatta bir defasmda PolÔnya'
nın, kendi miill menfaatlerine de aykırı olarak, Türkler aleyhindeki . ittifaka 
girdiği görüldü Ise de, iki millet arasındaki ticari münase~et ve hatta kültür 
mübadelesi bundan sonra da devam etti ve bunda Erdel, Eflak, Boğdan _gibi o 
zamanki müşterek dost bulunan memleketlerin tesir; delalet ve yardımı oldu. 
xvm. asırda Ise bu münasebetlerin tamamen dostluk ve anlaYl!l havası için. 
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de bir gelişme takib ettiği görüldü ve Lehistan'da Türk moda e§Ya ve kıyafet
leri asll ve kibar halkın çok iltifat ve itibar gösterdiği bir §eki! aldı. Ne ya
zılt ki, her iki devlette de siyasi ve askeri bünye za'fa ug"ramakda, haris, is
tilı1cı emeller besleyel\ komş~lar gittikce kuvvetlerini arttırarak tehdidkftr bir 
duruma girmekte idil~r. Buna rag-IDen, Türk Devleti ve Türk milleti Lehlilerin 
hürriyet ve Istikl~li 'uğTunda lier türlü gayret ve fedakarlığı göstermekten ge
rı kalmadı. Osmanlı Devleti için felaketle neticelenen 1768 savaşlarının sebeb
lerinden başlıcası da bu olmu§tu. Biib-ı Ali, o zamanki müstevU devlet elçisine 
verdig"i no~ada, türlü bahaneler ile Lehistan'a asker sevk eden devletin derhal 
~skerini geri çekmesini Lehlilerin memleketine, mezhebierine ve işlerine ~

rışmamasını, IstlkUi.llerine hörmet göstermesini, ahidnamelerle te'min edilmiş 
olan: sulh §artlarına 'tamamen riayet etmesini taleb etti. Gerçi, bilahıre korku
lan Akıbet, maalesef, vukübulmuş ve Polonya üç kuvvetli komşusu arasında 
p·aylaşılmıştı. Fakat Osmanlı Devleti 've Türk Milleti hiç bir zaman bu emr-f 
vakii kabu1 etmeg-e razı olmadı. Ve Divan-ı Hümii.yun da mu'tad zamanlarda, 
da1mii. Leh elçisini mevcud telakki etti. 

Avrupa'da 1848 de hürriyet ve eşitlik için mücadeleler oldug-u sırada, Leh 
milleti de kendi hürriyet ve istiklallne kasd edenlere karşı sava§mış ve· bu ga
ye ug"runda mücadeleye atılan Macar hürriyetcilerine geniş mikyasda maddi 
ve manevi yardım etmiŞ, ancak bu teşebbüs akim kalınca da onlarla birlikde 
Türkiye'de kendilerine ikinci bir vatan bulmuşlardı. General Bem ve arkadaş
ları VIsowski, Zarowsky ve dig"erleri Haleb'de Türk milletinin mlsafiri olmuş
lardı, her birisi İsl~'ı kabu1 ederek Murad Paşa, İsmiiii Paşa gibi namlar al
tında bir çok deg"erli hizmetlerde bu1unmuşlardı. 

Hillasa, Tarihde Türk-Leh münasebetleri böylece samimi bir dostluk. ha· 
vası içinde devam etti. Bunun pek çok maddi eser ve delillerı vücud buldu ki, 
bugün burada bunların bir kısmını bir sergi halinde görmekteyiz. 

Geçmi§teki bu samimi dostluk münasebetlerine ve bunun kültUr ve sanat 
sahalarındaki eserlerine ve batıralarına büyük bir kıymet ve ehemmiyet ve
rerek ve bu güzel eseri istikbalde de bu münasebetlerin çok iyi ve- müsbet bir 
istikamette geli§eceg-lne delil sayarak Ankara'da ve İstanbul'da Türk aydın
larına ve halkına arz ve te§hir etmesi, bugünkü Leh kUltUr makamları için 
çok ~dire değer bir harekettir: 

ötedenberi Türk ilim, kültür ve sanat. tedkiklerine ~inesinde mühim bir 
yer veren Polonya Dimıer · Akademisi Şarkiyat Enstitilsil ve onun · kıymetli 
müdürü profesör Zajaneskowsky ile Krakow ~ Müzesinin eski Türk sanatı 
mütehassıslarının ve bu aracia bilhassa devlet arşiv! mütehassıslarından TUr· 
.kolog sayın bay Abramovich'in bu vadideki şayanı memnunlyet .ve şükranı 

hassasiyet ve gayretlerini bu münasebetle ve ehemmiyetle tebariiZ ettirmek is
.terim. Kendilerine ve bu · güzel sergiyi gerçekle§tirmek himmetinl göstermiş 
olaiı makam ve şahıslara da !stanbul üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi adı-
na bilhassa te§e~Urü bir vazife addeçierim. . . 


