Gilles
Veinstein

ülkelerdeoluşturduklarıyenikurumlarla
fetihtenöncevarolankurumlarındeva
mıüzerindedurmuş,buhusustaKıbrıs’a
dairönemlibirmakaleyazmış,çiftlikler,
âyanlar,yahudilervb.konularladailgi
lenmiştir.Giderekimparatorluğunmer
kezîişlerineyönelmiş,OsmanlıDevleti’nin
kurumlarıhakkındaçalışmıştır.Üzerinde
çalıştığıkonulararasındaOsmanlıordu
sununteşkilâtı,merkezîidare,tercüman
lar,şahinciler,ehlihiref,ilmiyeteşkilâtı
venâibleryeralıyordu.Bununyanında
Macar,HabsburgveFransaileOsmanlı
sultanlarınınmünasebetleriniaraştırmış
tır.Hastalığınınortayaçıktığısıralardaiki
büyükprojeyleuğraşıyordu.Bunlardan
ilkiFransakrallarınagönderilenOsmanlı
padişahlarınınnâmelerinitoplayıpneş
retmek,ikincisidekapıkullarıhakkında
ciddibirincelemeyapmaktı.Buçalışmala
rınınilkneticeleriniCollègedeFrance’da
kiderslerindeortayakoymuştu.Devletin
yanındasultanlarınyeriverolüdeilgisini
çekmiştir.Osmanlısultanıyalnızkendi
imparatorluğunundeğildünyanınnizamı
içindegereklibirfigürdü.Osmanlıpa
dişahlarınınvâkıaveideolojibakımından
kimlikleriniortayakoymakamacıylafer
manlarındiplomatiğinititizlikleinceliyor,
Osmanlıkroniklerininpadişahlarıncülûs
veölümlerihakkındakibölümlerinioku
yordu.Veinsteindahaçokdevlet,toplum
veiktisattarihçisiydivesiyasîbirtarihçi
olarakdinvetarikatlarıntarihiyledeilgi
liydi.Tarikatlarhakkındakibirkaçkitabın
editörlüğünüAlexandrePopovicilebirlikte
yapmıştır.BunlardanbiriolanLesvoies
d’Allah(Paris 1996)sistematikbirgenel
tabloverir.Bukonularadaaynızamanda
karşılaştırmacıbirnazarlabakanVeins
tein,DominiqueIognatPratileberaber
İslâm’daveHıristiyanlık’taTanrı’nınkul
larıylailgiliortakbireserkalemealmıştır
(Histoire des hommes de Dieu dans l’Islam
et le Christianisme, Paris 2003).Onunkay
naklaraolanilgivesevgisine,bukonudaki
yolgöstericiliğineözellikleişaretetmek
gerekir.Tahrirvemühimmedefterleriyle
kadısicillerindençokyararlananVeinstein
Türkiye’denbaşkaBulgaristan,Yunanis

tan,İtalyaveFransagibiülkelerdemev
cutbelgeleridearaştırmıştır.Patmos’taki
manastırınarşivlerindebulunanOsmanlı
belgelerininkatalogunuElizabethZacha
riadouilebirliktehazırlamıştır.Bubelge
lerdetarihîgerçeklerdışındabelkideona
göredahaönemliolanşey“Osmanlılar’ın
sesiniduymak”tı.Kâtiplerinkelimelerina
sılkullandıklarınıvebukelimeleringerçek
mânasınıanlamakonagöretarihçininilk
görevidir.
Eserleri:MehmedEfendi.Leparadis
desinfidèles.UnambassadeurottomanenFrancesouslarégence (Paris
1981; T trc. M. A. Erginöz, İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmed Çelebi’nin Fransa Anıları:
Kâfirlerin Cenneti, İstanbul 2002);l’Empi--

reottomanetlespaysroumains,15441545 (Paris-Cambridge 1987, Mihnea
Berindei ile birlikte);Leçoninaugurale
faite le vendredi 3 décembre 1999,
chaired’histoireturqueetottomane
(Paris 1999);LeSérailébranlé.Essaisur
lesmorts,dépositionsetavènements
dessultansottomans(XIV e-XIX e siècles)
(Paris 2003, Nicolas Vatin ile birlikte);
l’Europe et l’Islam: Quinze siècles
d’histoire(Paris 2009; Henry Laurens ve
John Tolan ile birlikte; İng. trc. J. Marie
Todd, Europe and the Islamic World,
Princeton 2013).AyrıcaEtatetsociété
dans l’Empire ottoman. La terre, la
guerre,lescommunautés(Londra 1994)
veAutoportraitdusultanottomanen
conquérant (İstanbul 2010)adlımakale
vederlemekitaplarıvardır.
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Kazaktarihçisi,

˜ etnografvefolkloraraþtýrmacýsý. ™

BugünküKazakistan’ınKostanayvilâ
yetiSarıkölilçesinebağlıKüntiymeskış
lağındadoğdu.AsıladıMuhammedHa
nefiye’dir.AnnesioğlunuÇokan (Şokan)
adıyla çağırdığından kendisi de bu adı
benimsemişvebuadlatanınmıştır.Ka
zakasillerindenolanbabası,OrtaCüz(Jüz)
Kazakları’nınsonhanıVeliHan’ınoğlu,
dönemindeAmankarağayvilâyetininAğa
SultanunvanınasahipKazakyöneticisi
Şıngıs (Cengiz) Velihanov’dur (ö. 1895).
İlkeğitiminiköymektebindealanÇokan,
OmskşehrindekiSibiryaAskerîOkulu’nda
öğrenimebaşladı (1847). 1853’teburayı
bitirdiğinde çok iyi Rusça biliyordu ve
kültürlü,görgülügençbirentelektüelni
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teliğinesahipolmuştu.DahasonraBatı
Sibirya’yıveKuzeyKazakistan’ıyöneten
genelvaliG.H.Gasfort’unemirsubayı
oldu. 1858’de, Batılı araştırmacılardan
dahaöncegidenlerdenhiçbirininsağdö
nemediğiKâşgar’abiraraştırmagezisi
düzenlediysedeRuscasusluğuileitham
edilincekervanıylabirlikte 1859’dageri
döndü. 1860’tabaşşehirPetersburg’da
ÇarII.Aleksandrtarafındankabuledil
di;çeşitlimükâfat,madalyaverütbelerle
ödüllendirildi.AncakzorluKâşgarseferi
esnasındayakalandığıveremsebebiyle
Petersburg’unnemlihavasıkendisineya
ramadı. 1861’dememleketinedönerek
veremhastalarıiçingünümüzdedeuy
gulanan kımız tedavisi gördü. 1864’te
AlbayÇernyaevkumandasındakatıldığı
EvliyaataseferindeRusaskerlerininKazak
veÖzbekler’ekarşısergilediğiacımasızca
davranışlaradayanamayıpyolculuğunuya
rıdakesti.ÖnceVerniy’e(şimdiki Almatı)
gitti.ArdındaneskiailedostuTezekSul
tan’ınTaldıkorganyakınlarındakiköyünde
yaşamayabaşladı.BuradaTezekSultan’ın
akrabalarındanAysarıHanım’laevlendi.
Fakatçokgeçmedenhastalığıkötüleştive
henüzyirmidokuzyaşındaikenöldü.
VelihanovdahaRusaskerîokuluöğren
cisiykenzekâsı,çalışkanlığıveilmeme
rakıylaöğretmenlerinindikkatiniçekmiş,
özelbirizinleokulunkütüphanesinikul
lanmaimkânıeldeetmişti.BöyleceRusve
dünyaedebiyatınınönemlieserlerinioku
yarakufkunugenişletmiş,ünlüRusaydı
nıvesiyasetçisiG.N.Potaniniledostluk
kurmuştur.Yaztatillerindeailesininya
nınagittiğindeKazakkültürüveedebiya
tıylailgilenmiş,Kazakhalkhikâyesi‘‘Kozı
KörpeşBayan Suluv’’ hakkında yaptığı
çalışmayıPetersburgÜniversitesiprofe
sörlerindenI.N.Berezinokuyupdeğer
lendirmiştir.Velihanov’unilkakademik
çalışmalarıBerezin’inbirmakalesinedair
yazdıklarıile“KozıKörpeşBayanSuluv”
hikâyesidir.Bunlarınyanındaöğrencilik
yıllarındaresmedemeraksarmıştı.Ka
zaklararasındamodernanlamdaresim
sanatıylailgilenenVelihanov’unçizimle
riodönemdekigöçebehayatıhakkında
önemlibilgileriçermektedir.
Velihanov’unakademikhayatı,Rusya’
nıncoğrafîveaskerîaraştırmaseferlerine
katılıpbuseferlerdeeldeettiğiyenibilgi
leriAvrupabilimdünyasınatanıtmakla
geçmiştir. 1855’tegenelvaliilebirlikte
katıldığı,SemeyAyagözKapalyoluyla
Almatı’yakadaruzananseferboyunca
Kazakülkesinivehalkınıdahayakından
tanımaimkânıbulmuş,1856’daünlücoğ
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Çokan
Velihanov

rafyacı P. S. SemenovTyanŞanskiy ile
tanışmıştır.Semenov’unteklifiyleRusya
CoğrafyaDerneği’neüyeolmuş,aynıyıl
iştirakettiğiAladağlarveIsıkGölbölgesi
araştırmayolculuğundaUluCüzKazak
boylarıveKırgızlar’lailgilibirçokyenibil
giderlemiştir.“Halkbilgeliğininhazinesi,
bütünhalkhikâyelerinin,coğrafya,dinve
geleneklerintoplandığıbiransiklopedive
bozkırİlyada’sı”dediğiOrtaAsyasözlü
edebiyatınınenünlüörneklerindenolan
Manasdestanınınbirbölümünü (“KöküteyHan’ınAşı”) 1861’deRusça’yaçevire
rekyayımlayanilkaraştırmacıolmuştur.
Coğrafîseferlerininenünlüsüşüphesiz
Kâşgarvecivarınayapılangizliseferdir.
BuradakaldığısürezarfındaUygurdilini
incelemiş,birçoknâdirelyazmasıileta
rihîsikkeeldeetmiş,Kâşgar’aözgübitki
vemineralörneklerinitesbitetmiş,bölge
coğrafyasıvesiyasîdurumuhakkındabilgi
toplamıştır.BuseferinhaberleriRusya
veBatıdünyasındahızlayayılmış,böylece
DoğuTürkistan’ıbilimdünyasınailkdefa
tanıtanlardanbiriolmuştur.Kâşgarsefe
rinedairyayımladığıbirçokmakalekısa
süredeAlmanca’ya,büyükbirkısmıda
1865’teİngilizce’yeçevrilerekyayımlanın
cakendisiilimdünyasındaçoktanınanbir
Türkistanuzmanıhalinegelmiştir.
1860’taPetersburg’agittiğindearka
daşlarıPotaninveünlüyazarDostoyevski
ilekarşılaşmıştır.Velihanov,Dostoyevski
ile 1854’teOmskşehrindesürgüncezasını
çektiğisıradatanışmış,dahasonrabirbir
leriylemektuplaşmışvegörüşalışverişin
debulunmuştur.Rusolmayantebaadan
birininogünekadarulaşabildiğienyüksek
saygınlıkveşöhreteulaşanVelihanov’un
gelecekplanlarınabirtürlüiyileşmeyen
hastalığıengelolmuştur.Yineaynıyılın
yazaylarındaAtbasarvilâyetiağasultanı
seçilmesinerağmengenelvalitarafından
hastalığıgerekçesiyletayiniyapılmamış
tır.Russömürgeidaresi,gelenekselKa
zakhukuksisteminiortadankaldırarak
Ruskanunlarınıvemahkemeleriniyürür
lüğekoymayıplanlıyordu.Velihanov,Ka
zaktoplumsalhayatıiçinbüyüköneme
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sahipolduğunudüşündüğübukonuyla
ilgilienkapsamlıçalışmalarındanbiriolan
“HukukReformuHakkındaRapor”uya
yımlamıştır.Buçalışmasındageleneksel
Kazakmahkemeleri,hukuksistemi,Ka
zakbozkırındaİslâm’ınetkileriveKazak
siyasetihakkındaönemlideğerlendirme
lerimevcuttur.Kısahayatınabirçokeser
sığdırmışsıradışıbiraydınolanVelihanov
Kazaktarihi,edebiyatı,folkloruvege
lenekleriyleilgilimodernanlamdaçalış
malaryapanilkKazakaraştırmacısısayıl
maktadır.Batıtarzındabirmodernleşme
yisavunmuş,bununiçinRusmedeniyetini
örnekgöstermiştir.Velihanov’unhayatı
veeserleriSovyetlerBirliğidönemindede
rağbetgörerekincelenmiş,KazakistanBi
limlerAkademisiTarihEnstitüsü’neonun
adıverilmiştir.
Eserleri.VelihanovbirçokeseriniRusça
neşretmiştir.Ölümündensonra 1867’
deRusyaCoğrafyaDerneğieserlerinin
birkülliyathalindeyayımlanmasınaka
rarvermiş,bununüzerineSemenovve
Gutkovskiderlemeişinegirişmiş,ancak
Gutkovski’ninölümüüzerinederlemeişi
uzuncabirsüregerikalmıştır. 1887’de
Potaninderlemeişinidevamettirmiş,Pe
tersburgÜniversitesiprofesörlerindenN.
I.Veselovsky,Potanin’indesteğiylebuişi
tamamlamıştır.BaştaPotaninolmaküze
reVelihanov’undostlarınınonunhayatıyla
ilgilimakalelerinindeyeraldığıderleme,
RusyaCoğrafyaDerneği’ninsüreliyayı
nıolanAraştırmaNotları’nınXXIX.cildi
olarak SoçineniyaÇokanaÇingisoviçaValihanovaadıylaneşredilmiş (Petersburg 1904)veuzunyıllarVelihanov
hakkındatemelbaşvurukaynağıolmuş
tur.Büyükbirtitizlikletoplananmakalele

Çokan Velihanov Dostoyevski ile birlikte

ri,notları,mektuplarıveresimçalışmaları
ölümünün100.yılındaSobranieSoçineniyvPyatiTomahadıylabeşciltlikbir
külliyathalindeyayımlanmış (Alma-Ata
1961-1972),düzeltmelerveeklemelerle
birlikte 19841985’tetekrarbasılmıştır.
BukülliyatKazakça’yaçevrilipVelihanov
hakkındayapılanbütünçalışmalarında
toplandığıkapsamlıbirbibliyografyacildi
eklenerekaltıcilthalindeKöpTomdık
ŞığarmalarJinağıismiyleneşredilmiştir
(Almatı 2010).ÇokanVelihanov’unhaya
tınaveeserlerinedairyüzlercearaştırma
kitabı,hikâye,piyes,romanyazılmış,tez
hazırlanmış,hayatıbirçoksinemafilmine
vebelgeseledekonuolmuştur.
Ç.Valihanov,“OçerkiDjungarii”, Zapiski İmperatorskogo Russkogo Geografiçeskogo Obtşestva, I,St.Petersburg1861,s.35-58;a.mlf.,“OçerkiDjungarii”, a.e., I(1861),s.184-200;a.mlf.,“O
BİBLİYOGRAFYA:

SostoyaniiAltışarailiŞestiVostoçnıhGorodov
KitayskoyProvintsiiNan-lu (Maloy Buharii)v
1858-1859godu”, a.e., III(1861),s.1-76;a.mlf.,
“Ablay”, Entsiklopediçeskiy Slovar’, Sostavlennıy Russkimi Uçenımi i Literaturami, St.Petersburg1861,I,88-91; Soçineniya Çokana Çingisoviça Valihanova (haz. N. N. Veselovskiy),
Petersburg1904;K.E.McKenzie,“ChokanValikhanov:KazakhPrincelingandScholar”, CAS,
VIII/3(1989),s.1-31.
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OrtaçaðÝslâmdünyasýnda
kitapistinsahýylauðraþan,
kitapvekitapyazýmýylailgili
malzemelersatan,
ciltyapanmeslekmensuplarýna
verilenad.
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Sözlükte“yaprak,üzerineyazıyazılan
ince (rak¢k)deri,kâğıt”anlamlarınagelen
varakkelimesindentüreyenmübalağalı
isimdir.Verrâklarınicraettiklerimesleğe
devirâkadenir.Aynıköktentevrîkmas
darı“üzerineyazıyazılacakyaprağıha
zırlamak,yazmak,istinsahetmek”anla
mındakullanıldığındantabakatkitapla
rındaİslâm’ınilkdönemlerindekikâtipve
müstensihlerinverrâkolarakanıldığıgö
rülmektedir.Verrâklığı“istinsah,tashih,
teclid”şeklindetanımlayanİbnHaldûn
bumesleğinumranatâbiolduğunu,ileri
medeniyetseviyesineulaşanşehirveböl
gelerdebüyükgelişmegösterdiğinisöyler
(Mukaddime, II, 980).
Verrâktabiriçeşitlidönemlerdefarklı
anlamlardakullanılmıştır.Erkendönem
lerdeveözelliklehicrîilkikiyüzyıldaverrâk
kelimesigeneldekitapistinsahedenkim

