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LEHİSTAN TATARLARI HAKKINDA BİR RİSALE 
<<RİSALE-İ TATAR-I LEH)> 

M. Tayyib Gökbilgin 

Krakovi Jagellon Üniversitesi Küttiphanesinde, muhtelif zamanlarda 
Polanya'da yerleşmiş; genellikle, Tatar adıyla anılan Türk soyundan halk
ların tarihine dair ilginç bilgiler veren bir risate mevcuttur. Değerli Türko
log ve arşivci, kendisi de aslen Karayim Türklerinden olan dostumuz Dr. 
Abrahamovic'in delalet ve yardımı ile elde ettiğimiz bu risaleyi, genel Türk 
tarihi ve medeniyetine bir katkıda bulunması ve XVI. yüzyıl Osmanlı tarihi 
ve müesseselerine de değinmesi itibariyle, aynen ve orijinal şekli ile yayın
lamak istiyoruz. 

Sadece 23 sahifeden ibaret olan bu risalenin yazarı adını açıklamamış, 
965(1557) senesinde Hac seferi esnasında İstanbul'a geldiğini yazarken 

«~> ..ı~ı:. "· l) demekle yetinmiştir. Bundan başkaca bir tarih rakamı bulun
madığı gibi, sonunda da telif veya istinsah tarihi sayılabilecek bir kayıt yok
tur. Düzgün ve oldukça sade bir ifade ile Lehistan'da, Avrupa'da mevcut 
Tatarlar hakkında değerli bilgiler vermektedir ki, fac-simile'de yayınlanan 

muhteviyatı şöylece özetlemek mümkündiir. 

Risale besınele Ue başlamakta, Tanrıya münacat, peygambere selavat 
ve selamdan sonra devrini idrak ettiği Kanuni Sultan Süleyman'a hayır dua
larda bulunmakta, onun elkabını mutad şekilde belirtmektedir : 

c.i • .-:Jı_, ~ ... ,.~ııc.ı.ıA ~b 01t.)l .... ..;ıkı..... ... .;. J':llj .J':IıJ_,; !")1....\ ~k)l.... rliı:.ı 

c •• ..JIJ_,..ıli_;:..IJI -t::hL. !"\.) ..)\;.. r.L .j\kL~ ..;\;.. ..;y_.. ..;ll:ıL. _ra.:l\4 ... AlJI-:-L._, 

Risruenin telif sebebi anlatılırken İstanbul ziyaretinin ve burada görü-
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lenlerin tesbiti, ayrıca kendilerinden bazı bilgiler istenmiş olmasının birinci 
derecede rol oynadığı kayd edilmiştir. Gerçekten, o sıralarda Lehistan'daki 
Müslümanlar arasında bazılarının Hac'a gidenken İstanbul'a uğrayİp vezir
ler ve devlet ricalinden birçoğu ve özellikle Sadrazam Rüstem Paşa tarafın
dan büyük yardım ve iyilikler görmekte olmaları ve onun delaleti ve hayır
hahlığı ile bir kaç defa Padişahın huzurlarına da kabul edilmek şerefine 

nail ve Meleke-i Mükerreme seyehatları için bir yardım da görmüş bulun
maları, memleketlerine döndükten sonra da .:,L,. 'J ı.;.~"" .:,L..; '} ı» «fehvasınca 

gördükleri acaib ve garib şeyleri anlatırken Osmanlı Padişahının kendilerine 
yaptığı ihsanlan, lütuflan her tarafta söylemeleri, ilan etmeleri, risale yaza
rında Hac seferine ve İstanbul'u ziyarete karşı büyük bir arzu uyandırmış 
ve bunun üzerine 1557 de iki arkadaşı ile «Müslüman kirnesne için Kabe-i 
Şerif'e yüz sürmek ve Peygamberin ravza-ı seniyyesini ziyaret itmekten ef- · 
dal nimet ve devlet yoktur» diyerek Hac niyetiyle yola çıkmış, birçok badi
reler atlattıktan sonra İstanbul'a vasıl olmuştur. Gelir gelmez de çektikleri 
meşekkat büyük bir rahatlık, izzet ve ikbale dönmüştür. 

Risale yazarı şöyle devam ediyor : «Bu şehrin ahalisi fukara ve gure
baya rağbetlerinden naşi bizleri hanelerine davet edip· keyfiyet-i maişetimiz
den ve bilad-ı küffarda ikametimizden istifsar eder idiler ~> . Bu arada vezir
lerden birçoğu kendilerinden yaşadıkları memleketler alıvali ve Hıristiyan- . 
larin devlet kanunları ile mi111 adetlerini özet olarak «kağıtlar üzerinde ya
digar kalmak için» yazmalarını isteyince onlar da bu isteği yerine getirmek 
maksadıyla bir müddet bu işle meşgul olmuşlar ve bu esnada <<her taifenin 
alimleri hususen sanat-ı hat ve kelam-ı mahirleri» onlara yardımlarını esir
gememişlerdi. Nihayet risale tamamlanarak Sadrazam Rüstem. Paşa'ya tak
dim edilmiş, o da .bunu kabul edip okuduktan sonra Padişaha (Atabe-i Haz
ret-i Hilafet-penah1ye) arz eylemişti ki anlaşıldığına göre, Kanuni Sultan Sü
leyman de <<bu mecmua-i hakiraneyi mutala-i AlUerine layık ve sezh gör
müş, kendilerine birçok ihsanlarda bulunduktan başka «her sene taraf-ı dev
letten surre-i sultani ve bedayay-ı hümayun ile hacc-ı şerife gider kafileleri 
intizar idüp» beraber gidilmesi hususunda emir ve işarette bulunmuştu. 

:Rlsaıe · yazarı ve arkadaşları bu müjdeyi ve bu inayeti cana minnet bilerek 
şüJ<ranlarını ifade etmiş ve İstanbul'da bir kaç ay kalmışlardı. 

Buraya kadar olan ifadeden, risalenin bilgi malzemesinin yazara, inşa 

ve üslub ile yazının da İstanbul'daki münşi ve bartatlara aid bulunduğunu 
anlayabiliyoruz. 

Lehistan'dan gelen yazar ve arkadaşları bu birkaç aylık müddet içinde 
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İstanbul'da bütün dımi ve mescidleri ziyaret etmişlerdir. Bunların sayısını 
binden fazla gösterirler. O sıralarda inşası bitmiş olan Süleymaniye külliye
sinin (nice Medaris-i Al1ye ve 1marat-ı Refiaları) eskilerini gölgede bırakıp 
unutturduğunu bildirirler. Yazara göre, Padişah bu inşaat için memlekette~ 
ki bütün mfihir ılıimarları ve ustaları toplamış, bunlar da geceli· gündüzlü 
çalışarak oi:ı beş senede tamamlaıİıışlardır. Camiin harikaianndan biri de 
somak [somaki] taşından amudlardır «ki hiç kimse bunlara baM biçemez» 
denilmektedir. Bu camii ziyarete gittiklerinde Kuran tefsiri dersine rastla
mışlardır ve derha1 kendilerine de birer Mushaf verdirerek dersi dinlemiş
lerdir. Ancak <<gönüllerimizde bu fazı! ve hek1m müderrislere nisbeten bi
zim alimliğimizin kal-la şay olduğunu fehm ve mütalaa ider idib diyerek 
aczierini ve bu sahadaki kifayetsizliklerini itiraf etmekten de geri ka1mamak
tadırlar. 

Yazar, Lehistan'daki Tatarlar'ın durumlarını, <<bir alay ehl-i imanın 
ahvalini beyan», etmekle büyük bir hükümdarın mütalaasına müstahak ola
cağı düşüncesindedir. Dedelerinin doğudan gelerek, İsH'tİnlar araslİıda Le
histaıi. denilen ve asıl yerliler tarafından Polya diye adlandırılan memleket
te yerleştiklerini kaydettikten sonra bu ülkeyi ve ahalisini aniatmağa başla
maktadır: çok geniş bir sahaya yayılan bu memleket bir faraftan «Moskov 
diyarıyla ve diğer taraftan rum padişahı [Osmanlı hükümdarı] vilayetleriyle 
mahduddur. Arap tarihlerinde bu memleketin kurucusu «':")lı,.. [Sclav] 
bin Yafes» cinsinden olduğunu görmüştür. Ancak yerliler kendilerini eski 
cengaver bir kavmin neslinden gelmiş sayarlar ve cesaret ve şecaatlerini on
lardan tevarüs ittirdiklerine inanırlar. 

Bu konuda yazar, Lehliler'in gerçekten savaşlarda «şeci, sahib-i karnet 
kaviyü's-savle ve'l harekete» bir kavim olduklarını, bilhassa ata bindikleri za
man İslamlar gibi heybetli göründüklerini, bu sebeble de devletlerinin asıl 
harb kuvvetlerinin suvarilerinde olup gerektiğinde bunu 100.000 e çıkara

bileceklerini tesbit etmiştir. 

Yazar, bundan• sonra, ecdadının bu memlekete gelip yerleşmesinin çok 
eski olmadığını, babasının Lehistan'a «yoldaşları ile gelmiş bir ak sakallu 
pır'i» tanındığını ve onun da, doğudaki asıl yurdlarında geçinemiyerek bu 
memlekete göçüp geldiklerini hikaye ettiğini nakleder ve kendi düşüncesini 
de şöylece ekler : «Benim kanim budur ki, bizim Mirzalar havakm-i Et
rak'ın haremlerinde olan hanların mukaddemleri silsilesindendirler ki han
Iarı tahtta her-karar itmek içün ayan-ı devletleriyle maiyetine olarak silah 
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ile haniara muavenet ve hizmet ider idiler vakta ki hanları belak oldu an~ 
lar hem ( ..:ı""') diyar~ı garbiyede ( 4~;. ) meva ve mesken aramaya mec~ 
bur oldular». · -· 

Risale müellifi; ayrıca, kendi ecdadının gelmesine kadar o memlekette 
hiç İslam ahali olmadığı iddia edilemiyeceğini, zira Cengiz Han ve evHidla- . 
rının (Cuci Han, Batu Han, Toktamış Han) bütün doğu memleketlerine M
kim olduğu sırada Moğol ve Tatar kavimlerinin de islamı kabul ile dar~ı 
islama dahil olduklannı, müteakıben de bunlardan Cani Bek Hanın Lehli
ler ile yaptığı muharebeler ve sonra barış esnasında Tatar kabilelerinin bir 
çoğunun bu ülkede yerleştiklerini anlatmaktadır. 

Burada zikredilen Cani Bek Hanın XIV.· yüzyıl ortalannda Altınordu 
Devletinde geniş fütühat yaptığı, bu arada kendisinden önceki hanlarm 
Azerbaycan'a karşı takip ettikleri yayılma siyasetine sadık kaldığı, Tebriz'
de kendi adma para hastırdığı malumdur. Yine Özbek Han ve Cani Bek 
Han gibi kuvvetli Altınordu hükümdarları Rusya, Litvanya ve Lehistan'ın 
hudud boyundaki topraklarına yapılan akınları gelir kaynağı olarak teHikki 
ettikleri bilinmektedir. Ancak, bu türlü akınlar dışında, Cani Bek Han'ın 
o devredeki :f,eh kralı ile yaptığı savaşlar ve müteakıben de bir barış dev
resine girdiği yQlundaki daha geniş bilgileri bu risaleden öğreniyoruz. Daha 
sonraki bir hadiseye, Toktamış Han'ın 1395 de Timur'a karşı Terek'de bü
yük bir mağiO.biyete uğradıktan sonra Lehistan'a kaçtığı hakkındaki Ali 
Y ezdi'nin bir kaydını hatırlarsak, Altınordu hanlan ile Lehistan krallığı ara
sında sonradan kurulan bir dostluk mevcut olduğuna ve buna dayanılarak 
Tatar kabll.elerinin, Altınordu devletinin inhitata düşmesinden sonra Polon~ 
ya'da yerleştiğine muhakkak nazarıyla bakılabilir*. 

Şu halde daha ziyade XV. yüzyılın birinci yarısında Timur'un AJ.tın
ordu devletine indirdiği büJ7ük darbeden sonra vukubulmuş göçler ve yer
leşmeler bahis konusudur. Risaie yazan, bu Tatarlar'dan bazılarının zaman
la irtidad ederek İslam dininden döndüklerini ve «yerlüler lisanıyla söyle
rneğe» başladıklarını teessi.ifle kaydediyor, ancak Peygamberin ruhaniyeti ile 
bazısının şimdiye kadar dinlerini muhafaza eylediğini, bunlardan çoğunun 

. şehirlerde kendilerine mahsus mahallelerde sakin olduklarını bildiriyor. Bu 
Tatarlar'dan başka son zamanlarda gelenlerin yani <<Osmanlı dilince söylü
yorlar» diyerek lehce ve şive bakımından da eskilerden ayırmaktadır. 

$ Bu konuda tafsilatlı bilgi için bak. C. Orhonlu, 'Lipkaiaı>, Türkiyat Mecmuası, cild 
XVI (İstanbul 1971), s. 57-87. 
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Müellife göre, Timur zamanında fazlaca Tatar kabllesinin gelip Lehis
tari'a yerleşmesinin başlıca sebebi, o zamanki Leh kıralının Timur'dan ken,
.di dÜşmanıarına karşı yardım istemesi, Timur'un da birkaç bin yiğit askerini 
onun imdadına göndermesi ve böylece kralın düşmanıarına galip gelmesi
dir ki, müteak.ıben bunlar kralın riCası üzerine orada yerleşmişler, kendileri
ne «timar ve kaftan ve emval·» verilerek refahları sağlanmıştır. İsmini Wit
hod ( .> lk J ) olarak zikrettiği bu kralın İslamlar'ın hamisi ve hayırhahı ol
duğunu, bu yüzden de o zamana kadar her sene onu anmak. için özel bir 
günde bayram yaptıklarını, ehl-i İslam olan Tatarlar'ın camide toplanarak 
bu krala dua ettiklerini de anlatan yazar, Lehistan'da genellikle kendilerine 
Tatar adı verildiğini, fakat içlerinden çoğunun << her zaman ehl-i İslam gö
zünde hakir olan kaba Tatarlar'dan» olmadıklarını söyler ve «belki Os· 
manlular'ın esiM-ı kirarnları olan asil pak taife-i ş'eciye-i Selçukiye bekaya
sından » bulunduklarını iddia eder. Bu Tatarlar, artık göçebe değildir, yay
lak ve otlaklarda dolaşmamaktadırlar. Gerçi, yazara göre, oradaki telak.ki, 
göçebe olmak veya olmamak bakımından bir fark gözetmez, ama, Hıristiyan 
olmayan Türk aslından olanların hepsi Tatar sayılırlar. Bu münasebetle ri
sale müeilifi, kendileri nasıl hidayete erişmiş ve doğru yolda iseler, orada 
yaşıyan Lehliler'in de Tanrı tarafına kalbierine iman nurunun aşılanmasını, 
hidayet nasib eylemesini, hak dinine gelmelerini dilemektedir. Ona göre, 
eğer Padişah oraya <<birkaç hikmet-şiar vaızlar gönderse idi elbette ol me
malik ahalisinin ekseri nur-ı İslam ile münevver ve din-i mübin... ile mü
şerref olur idiler» ve bu takdirde Padişahın haremine güzel yüzlü odalıklar 
ve Vezir-i Azama güzel cariyeler gelecekti. Zira Leh kadınları güzel ve iyi 
geçimli idiler. 

Selefierinin Lehliler'den her zaman iyi muamele gördüklerini ve kral
ların bimayesi sayesinde asude bir hayat yaşadıklannı, gerçi her zaman asıl 
memleketlerini ve orada <<şıar-ı İslam ve rüst1m-ı ~ba ve ecdad»ı iştiyakla 
arzu ederlerse de, yine de Allah'ın takdir ve hikmetine rıza gösterip yaşa
yışlarından hoşnud olduklarını söyleyen yazar, kendi zamanında (XVI. yüz
yıl ortaları) durumlarının değiştiğini, Lehliler'in memleketleri · yararına hiz
met ettikleri ve onla)."ın maiyetlerinde bulundukları halde, bu fedakarlıkları
nın karşılığını görmediklerini, hatta <<rica} ve ayan-ı . devletleri tarafından 
çok sitem ve zulümler» çektiklerini, bunu hakkıyla anlatmanın ise. herkesi 
hayrete düşüreceğini bildirmekte, «İnşa'llah bilahare arnellerinin cezası ola
rak gayret~i İlahi zuhur idecekdin demekte, eğer bu zulümlerin arkası ke
silmezse Tatarlar'ın Lebistan'dan ayrılm~ğa mecbur olarak Osmanlı Padi
şahının . tilkesine göçüp sığırıacaklarını ilave etmektedir. 
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Yazar, bundan sonra, İstanbul'da gördükleri muazzam camiler, göz 
alıcı kubbeleri ve minareleri ile kendi mütevazi mescidlerini mukayeseye ça
lışmaktadır. Rumeli'nin bazı köylerinde mevcut olduğu gibi Lehistan'daki 
mescidlerde <<ağaçtan yapılmış aşağa ve küçük, minaresiz, imaretsiz» ma
bedlerdir. Bununla beraber büyük şehirlerde, ezcümle o memle_ketin payi
tahtı olan şehirde (Krakovi) ve diğerlerinde büyük mescidler vardı. Tatar
lar'ın kesif olarak bulunduğu büyük şehirleri şöyle tesmiye etmektedir : 
Kırk Tatar ()1;\;J_;i) Vakaa (~.;ı,) (?) Yenişehir (.Jr-:.S:) [belki Varşova], 

Törk, Türk ( 3 .i( ( ?) Bunların bugün hangi şehirler olduğunu tesbit etmek 
oldukça güç olsa gerektir. Bütün bu yerlerdeki küçük, büyük mescidlerin 
sayısını yüz olarak hesaplamaktadır. Ezan oradaki mescidlerin önünde okun
makta, bazı yerlerde ise namazdan önce dindaşlardan birisi bütün sokak
ları dolaşıp yüksek sesle halkı mescide davet etmektedir. Bu Metin Ana
dolu'da da mevcut olup olmadığını sorduğu zaman, İstanbul'da kendisine, 
bunun şeriata aykırı bulunması sebebiyle böyle adet yoktur cevabını ver
mişlerdir. Ancak yazara göre, Lehistan'da bu usulü haklı gösteren bir se
beb vardır: <<01 şehirlerde salt birer mescid olduğundan müezzinlerin avazı 
şehirlerin cümle mahallelerine yetişemiyor ve ehl-i İslam ise şehrin her ma
hallelerine dağılmışlardır». Diğer yandan, oradaki mescidlerde kadınlar için 
ayrı bir oda gibi mahsus bir yer de vardır. 

Lehistan'da o zaman gelişi güzel mescid yapmak mümkün değildi ve 
devlet tarafından müsaade. olunmak lazımdı. Bu izin, ancak şehirlerin Müs
lümanlar'la sakin mahallesinde bina etmek için veriliyordu. Bunrin1a bera
ber, yazar, o sıradaki kralın her dine karşı seyyarren muamele ettiğini ve 
kendilerini de sevdiği için imkanlarının biraz fazla olduğunu da söylemekten 
geri kalmıyor. O devirde Polonya kralı Yagellon hanedamndan ll Sigis
mund August idi ve Osmanlı Devleti ile münasebetleri çok iyi idi. 1548 de 
babasının yerine tahta çıkan ve Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman 
ve hatta Haseki Hurrem Sultan tarafından kendisine tebrik mektupları gön
derilen kral, babasının dostluk siyasetini izleyeceğini temin etmekte idi (taf
silat için bak, Nimet Taşkıran, Haseki Hurrem Sultan'ın Polonya Arşivin
deki İki Mektubu hakkında, Haseki Tıb Bülteni, cild, 8, sayı 4). Bu bakım
dan risalede verilen bilgi tarihi gerçeğe uymaktadır. 

Bundan sonra yazar, mescidlerin, İstanbul'dakiler gibi, hazlreleri oldu
ğunu, ancak kitabeli mezar taşları bulunmadığını, diğer dinlerden olan zev
celerinin (Hıristiyan, Musevi) ve onların akrabalarının Müslümanlar mezar
lığında defn edilmediklerini kayd etmekte, diğer İslam memleketlerinden 
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imamlar davet etmeğe devlet tarafından mezun olduklarını ve bu sebeple 
her tanınmış mescidde Kırım'dan veya Kazan'dan bir imam celb edilmiş bu
lunduğunu, bunların ücretlerinin kendileri tarafından verildiğini, bu imam
ların ayrıca ·çocuklarının talim ve terbiyesi ile de meşgul olduklarını bildir
mektedir. 

Lehistan'daki Tatarlar, risalenin anlattığı üzere, Mengli Giray Han ile 
Lehistan arasındaki müdıdeleler esnasında çok güç zamanlar yaşamışlardı. 
O devirdeki olayları ihtiyarlardan öğrenen ·mUellif, husumetin birçok sene
ler sürdüğünü, mescidlerinin imamsız kaldığını kaydetmekte «Ol eyyamda 
bizim dindaşlarımız çok sitem ve zahmetler çekmişlerdir, hatta ki memllii.k-i 
İslam'dan gelen elçiler ve gayri kirnesne habse ilka olunuh enva'-i kahır ve 
zulum çeker imişleu demektedir. Bilindigi gibi, Kırım Hanı Mengli Giray, 
Moskova ile dostluk siyaseti izlemekte, << Çardan çok hakaret ve zulum» 
gören Leh kralına karşı o da düşmanca davranıyordu. 

Yazar, daha sonra, tekrar imam meselesine · temas etmekte, onlara 
umumiyetle Molla deriildiğini, Osmanlı ülkesi ile olan mesafenin uzaklığı 
yüzünden, Padişahın oraya Osmanlı ~Himlerinden kendilerine din ve diya
neti hakkıyla öğretebilecek kimseyi gönderernediğini söylemekte ve şöyle 

devam etmektedir : «Bizler bu cihfılette iken nur-ı İsHl.m bizlerde karaulu 
olduğu içün ve kendimiz sair MüslUmanlar nazarında küffar 'gibi olduğumuz 
i çü n bize ta'n eylemek yolsuzdur eğer... bizde mektebler olasalar idi ol 
suretde evHidımız Arabi ve Osmanlu dilini bUüb sair ulum-ı diniyyeyi öğre
nebilirler idi». 

Lehistan'ın birkaç vilayet olduğu, Tatarlar'ın en büyük viH\yette İka
rnet ettikleri, kral kendi bölgelerine geldiği vakit, hepsinin adetleri üzre si
lahlanıp ata binerek opu karşıladıkları, Tatar beylerini huzuruna davet edip 
bütün halkın huzurunda onları medh edip <<Ben anların dinlerini ve kendi
lerini seviyorum zira ki anların dinleri ve şeriatları halis ve pakdır» dediğini, 
fakat, bu sözlerin diğer devlet büyüklerinin hoşuna gitmeyerek aralarında 

aleyhte konuştukları .kaydedildikten sonra bu Tatarlar'ın sipah! asker ola
rak hizmette bulundukları, ayrı zabitleri bulunduğu, son zamanlarda komşu 
devletlerle vuku bulan· savaşlarda hiç bir kayıp vermeden döndükleri belir
tilmekte «bunlar sİpahileri en güzide asker ad iderler ... süvariden gayri as
keri orada bilmezler çünki anların nizaınında her bir şahıs hizmet-i askeri
yede bulunmak lazımdır» denmektedir. Yazarın kanaatına göre, Leh kralı 
ile Osmanlı Devletinin münasebetleri daha sık ve daha iyi olsa, İslam dini 
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oralara <(zahir ve galib» olurdu. Çünkü, «müşahedemiz olmuşdır ki müşrik
lerin siHr mezhebieri ibtida pek az olub giderek oranın ahalisinin cümlesi 
arasında payidar oldu». O halde hak dinin orada yayılmaması için sebeb 
yoktur «ila~ı Kelimetullah içün enva-ı kolaylıklar Lehistan'da olan gibi 
hiç bir memlekette bulunmaz» düşüncesini ortaya atmaktadır. Tatar sİpahi
lerine Lehistan'da verilen timarlar, gördükleri asker! hizmet ve yararlıkları 
için kral tarafından tevcih edilmiştir ve yeriilere verilen tirnarların tasarruf 
şekli gibidir, bunlar da her türlü vergi ve tekaliiten muaf bulunurlardı. An
cak, şehirlerde oturan ve tirnarları olmayan Tatarlar yaptıkları sanatlar ve 
kazançları karşılığında muayyen bir vergi verrneğe mecbur idiler. Bu gibi
lerin ekserisi sahtiyan işlernek ve bostan ekmek, alış verişi etmek ve araba
cılık» ile geçinirlerdi. Aralarında ticaret ile meşgul olan yoktu. Sadece Kı
rım hududunda ikamet edenlerden bazı arahacılar Kırım'dan çeşitli Türk 
emtiası, mesela kumaş, bez, yağlıklar, peşkirler ve kemerler getirip saydaş
Iarına ve başkalarına satmakta idiler. Bu kazançhmndan da hazineye hiç 
vergi ödemezlerdi. Risaleye göre o tarihte Lehistan'da yaşayan Tatarlar'ın 
yekunu 200.000 nüfustu. Çoğu şehirlerde Tatar mahallesi denilen mahalle
lerde sakin idiler. 

Bunlar Kur'an~ı Kerim'i okuyup anlıyamıyorlar (fehm edemiyorlar) ve 
diğer Türk ve İslam memleketlerinde konuşmaya da muktedir olamıyorlar
dı. Hacca giderken ·Arapça bilenler ile seyahat etmekte idiler, bu esnada İs
tanbul'a da geliyorlardı ki, bunları elbiselerinden tanımak mümkündü. Ri
salenin yazarı, burada bazı evlerde onlara rastlamıştı. Kendisinin geldiğini 

duyunca ziyaretine de gelmişlerdi. Bunlar «taife-i mel'une >> dediği Yahudı

ler ile asla münasebette bulunmazlar ve ihtilat etmezler idi. Halbuki bu Ya
hudiler, yazara göre, <(enva-ı haramzadelikler ·ile altun ve gümüşü çeküb 
kendilerine alıyorlar ehl-i İslam fukarası ise şeriat-ı nebeviyyede halkı al
datmak haram olduğu ecilden günlük rızkını zahmet ve meşekkat ile kesb 
itmeğe mecburi ardır». Dileği ve samimi arzusu, bütün yer yüzü memleket
lerinin yakın bir zamanda Osmanlı.Padişahının tasarruf ve hükmü altına gir:. 
mesidir. Zira, büyük halifeler devrindeki din, İslam milletinin revnakı, mülk 
ve devletin' behceti ancak şimdiki Osmanlı padişahının mutlu gününde tek-

. rar gerçekleşebilirdi. Ba.Jıusus, son zamanlarda onun kudreti küffar memle
ketinde bir çok ülkeleri tesbir ve fethe muktedir olmuştu ki, Lehistan'ın bü
yük ve zengin bir memleket olması ve « tabiat~ı arzdan gelen abM ve fera~ 
vanlığı» bulunması dolayısıyla burayı fethe de adeta teşvik etmektedir. 

Bu risalenin bu konudaki görüşleri, ister istemez, daha sonraki geliş-
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meleri, bu arada, Sokullu · Mehıned Paşa devrindeki Lehistan kıralı seçımı 
meselesinde Osmanlı devletinin tutumunu ve azinlli kararını, XVII. yüzyıl~ 
daki Lehistan ile zaman zamau vukubulan ihtiHlf ve savaşlan ve bu ilişkiler
de Lehistan'daki Müslüman Tatarlar'ın herhangi bir suretle etkisi olup ol
madığını hatıra getirmektedir. Nitekim, risalede, bundan sonra temas edilen 
bazı meseleler bu bakımdan oldukça düşündürücü niteliktedir. Şehirlerdeki 

Tatarlar'ın geçim sıkıntısı içinde bulundukları, evlerinde yeterince eşyaları 
olmadığı, «Ol biçi:lrelerin karıları inekler ve koyunlar ve keçilere bakarab 
<<küçük bostanlarında sebzeler yetiştirüb satıiıakla bu güçlükleri aialtdtkları 
o sırada bu memlekete gelen Padişahın elçisi Tatarlar'ın yaşayışını bizzat 
görmek isteyerek bazı Tatar evlerine gittiğinde» şehirlerin güzelliğine ve 
fiyfin-ı devletin isrfifat ve tekellüffitına nispetle ekser Tatar evlerinin bu ka
dar fakir ve ihtiyaçda olduklarını gördüğünde hayret ve taaccübe düşdüğü» 
oldUkça ilginç müşahedelerdir. Buna karşılık köylerde timara malik Tatar
lar şehirlerdekine nispetle daha iyi ve bol bir geçim içindedirler. Toprak sa
tın almak ve buna benzer işlerde kırallığın diğer reayası gibi kadı hükmüne 
tabidirler. 

Yazar, bundan sonra evlenme meselesine de değinmektedir. Lehliler'in, 
zengin de olsalar bir zevce sahibi olduklannı, kendilerinin Müslümanlar ara
sında zevce bulmanın güçlüğünü, bu yüzden Hıristiyanlar ile evlenildiğini, 

zaten İsH\m dinine göre bir «nasraniye» ile tezevvüc etmenin haram olmadı
ğını kaydettikten sonra, bu türlü zevcelerin lakablarının Müslümanlara in
tikal ettiğini, zira Frengistan diyarında her soyun mesebce bir lakabı bulun
duğunu, Altınordu Tatarlar'ında böyle bir usulün mevcudiyeti ve bu lakab
lar ile herkesin birbirinden tefrik ve temyiz edildiğini bildirmektedir. Kıralın 
emri ile «halk hesabının defteri» yazıldığı, yani nüfus tahriri yapıldığı za
man herkes bu soy isimleri altında deftere kaydedilmekte, Tatarlar ise ekse
riya Arabca kaidesine göre babalannın ismine bir nisbet edatı eklenmek su
retiyle yazılmakta ve böylece bir lakab ile mülfikkab olmakta idi. Ancak, 
o zamana kadar <<ordulu lakabınD>, yani Altınordu devrinden kalma soy 
adlarını muhafaza etmişlerdi. Bazıları ise tezevvüc ettikleri Hıristiyan ka
dınlarının lfikablarıpı almışlardır. Bununla beraber isimler bütün Müslüman 
Tatarlar'da İslam adları idi. Risalenin sonlarına doğru, yazar, o tarihlerde 
Lehistan'da bazı fesad sahibierinin tahriki ile bir kısım müdafaa bakımın
dan zaif Osmanlı memleketlerine salrlumak istenildiği zaman, kıralın bu 
hareketi durdurduğunu, Osmanlı devletinin büyük padişahına «benim dos
turodun dediğini, Müslünıanlar'ın kıralın bu cevabından son derecede malı

zuz olduklarını belirttikten sonra aynen şöyle yazmaktadır: «kadimü'l ey-

Tarih Enstitüsü Dergisi· Forma 9 



130 M. TAYYİB GÖKBİWİN 

yarnda Zülkarneyn'den halk korktuğu gibi bu asırda padişahın isminden 
cümle düşmanlar korkuyorlar zira ki yer yüzünde hiç bir asker anın gazile
rine karşu duramaz maşrık ve magribde Sultan-ı Rum'un serdarianna nam 
ve şan ve zafer ve nusretleri meşhurdur ki her bir seferlerden galebe ve nus
ret ile dönerler». 

Risale, Padişahın iltifat ve merhametinden nasibedar olmak ve hareket 
etmek üzere olan Hac kafilesine katılmak ümidini izhar ederek ve buna ben
zer dua ve temennilerde bulunularak nihayet bulmaktadır. 
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