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teliğinesahipolmuştu.DahasonraBatıSibirya’yıveKuzeyKazakistan’ıyönetengenelvaliG.H.Gasfort’unemirsubayıoldu.1858’de,BatılıaraştırmacılardandahaöncegidenlerdenhiçbirininsağdönemediğiKâşgar’abiraraştırmagezisidüzenlediysedeRuscasusluğuileithamedilincekervanıylabirlikte1859’dageridöndü.1860’tabaşşehirPetersburg’daÇarII.Aleksandrtarafındankabuledildi;çeşitlimükâfat,madalyaverütbelerleödüllendirildi.AncakzorluKâşgarseferiesnasındayakalandığıveremsebebiylePetersburg’unnemlihavasıkendisineyaramadı.1861’dememleketinedönerekveremhastalarıiçingünümüzdedeuygulanankımız tedavisigördü.1864’teAlbayÇernyaevkumandasındakatıldığıEvliyaataseferindeRusaskerlerininKazakveÖzbekler’ekarşısergilediğiacımasızcadavranışlaradayanamayıpyolculuğunuyarıdakesti.ÖnceVerniy’e(şim di ki Al ma tı) gitti.ArdındaneskiailedostuTezekSultan’ınTaldıkorganyakınlarındakiköyündeyaşamayabaşladı.BuradaTezekSultan’ınakrabalarındanAysarıHanım’laevlendi.Fakatçokgeçmedenhastalığıkötüleştivehenüzyirmidokuzyaşındaikenöldü.VelihanovdahaRusaskerîokuluöğrencisiykenzekâsı,çalışkanlığıveilmemerakıylaöğretmenlerinindikkatiniçekmiş,özelbirizinleokulunkütüphanesinikullanmaimkânıeldeetmişti.BöyleceRusvedünyaedebiyatınınönemlieserleriniokuyarakufkunugenişletmiş,ünlüRusaydınıvesiyasetçisiG.N.Potaniniledostlukkurmuştur.YaztatillerindeailesininyanınagittiğindeKazakkültürüveedebiyatıylailgilenmiş,Kazakhalkhikâyesi‘‘KozıKörpeşBayanSuluv’’hakkındayaptığıçalışmayıPetersburgÜniversitesiprofesörlerindenI.N.Berezinokuyupdeğerlendirmiştir.Velihanov’unilkakademikçalışmalarıBerezin’inbirmakalesinedairyazdıklarıile“KozıKörpeşBayanSuluv”hikâyesidir.Bunlarınyanındaöğrencilikyıllarındaresmedemeraksarmıştı.KazaklararasındamodernanlamdaresimsanatıylailgilenenVelihanov’unçizimleriodönemdekigöçebehayatıhakkındaönemlibilgileriçermektedir.Velihanov’unakademikhayatı,Rusya’nıncoğrafîveaskerîaraştırmaseferlerinekatılıpbuseferlerdeeldeettiğiyenibilgileriAvrupabilimdünyasınatanıtmaklageçmiştir.1855’tegenelvaliilebirliktekatıldığı,SemeyAyagözKapalyoluylaAlmatı’yakadaruzananseferboyuncaKazakülkesinivehalkınıdahayakındantanımaimkânıbulmuş,1856’daünlücoğ

tan,İtalyaveFransagibiülkelerdemevcutbelgeleridearaştırmıştır.Patmos’takimanastırınarşivlerindebulunanOsmanlıbelgelerininkatalogunuElizabethZachariadouilebirliktehazırlamıştır.Bubelgelerdetarihîgerçeklerdışındabelkideonagöredahaönemliolanşey“Osmanlılar’ınsesiniduymak”tı.Kâtiplerinkelimelerinasılkullandıklarınıvebukelimeleringerçekmânasınıanlamakonagöretarihçininilkgörevidir.
Eser le ri:MehmedEfendi.Leparadis

desinfidèles.Unambassadeurotto-
manenFrancesouslarégence(Pa ris 
1981; T trc. M. A. Er gi nöz, İlk Os man lı Se-
fi ri 28 Meh med Çe le bi’nin Fran sa Anı la rı: 
Kâfir le rin Cen ne ti, İs tan bul 2002);l’Empi--
reottomanetlespaysroumains,1544-
1545 (Pa ris-Cam brid ge 1987, Mih nea 
Be rin dei ile bir lik te);Leçoninaugurale
faite levendredi3décembre1999,
chaired’histoireturqueetottomane
(Pa ris 1999);LeSérailébranlé.Essaisur
lesmorts,dépositionsetavènements
dessultansottomans(XIV e-XI X e siècles) 
(Pa ris 2003, Ni co las Va tin ile bir lik te);
l’Europe et l’Islam: Quinze siècles
d’histoire(Pa ris 2009; Henry Lau rens ve 
John To lan ile bir lik te; İng. trc. J. Mari e 
Todd, Eu ro pe and the Is la mic World, 
Prince ton 2013).AyrıcaEtatetsociété
dans l’Empireottoman.La terre, la
guerre,lescommunautés(Lon dra 1994) veAutoportraitdusultanottomanen
conquérant(İs tan bul 2010)adlımakalevederlemekitaplarıvardır.
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Kazaktarihçisi,
etnografvefolkloraraþtýrmacýsý.

˜ ™

BugünküKazakistan’ınKostanayvilâyetiSarıkölilçesinebağlıKüntiymeskışlağındadoğdu.AsıladıMuhammedHanefiye’dir.AnnesioğlunuÇokan(Şokan) adıylaçağırdığındankendisidebuadıbenimsemişvebuadlatanınmıştır.Kazakasillerindenolanbabası,OrtaCüz(Jüz) Kazakları’nınsonhanıVeliHan’ınoğlu,dönemindeAmankarağayvilâyetininAğaSultanunvanınasahipKazakyöneticisiŞıngıs (Cen giz)Velihanov’dur (ö. 1895). İlkeğitiminiköymektebindealanÇokan,OmskşehrindekiSibiryaAskerîOkulu’ndaöğrenimebaşladı(1847). 1853’teburayıbitirdiğinde çok iyi Rusça biliyordu vekültürlü,görgülügençbirentelektüelni

ülkelerdeoluşturduklarıyenikurumlarlafetihtenöncevarolankurumlarındevamıüzerindedurmuş,buhusustaKıbrıs’adairönemlibirmakaleyazmış,çiftlikler,âyanlar,yahudilervb.konularladailgilenmiştir.Giderekimparatorluğunmerkezîişlerineyönelmiş,OsmanlıDevleti’ninkurumlarıhakkındaçalışmıştır.ÜzerindeçalıştığıkonulararasındaOsmanlıordusununteşkilâtı,merkezîidare,tercümanlar,şahinciler,ehlihiref,ilmiyeteşkilâtıvenâibleryeralıyordu.BununyanındaMacar,HabsburgveFransaileOsmanlısultanlarınınmünasebetleriniaraştırmıştır.Hastalığınınortayaçıktığısıralardaikibüyükprojeyleuğraşıyordu.BunlardanilkiFransakrallarınagönderilenOsmanlıpadişahlarınınnâmelerinitoplayıpneşretmek,ikincisidekapıkullarıhakkındaciddibirincelemeyapmaktı.BuçalışmalarınınilkneticeleriniCollègedeFrance’dakiderslerindeortayakoymuştu.Devletinyanındasultanlarınyeriverolüdeilgisiniçekmiştir.Osmanlısultanıyalnızkendiimparatorluğunundeğildünyanınnizamıiçindegereklibirfigürdü.Osmanlıpadişahlarınınvâkıaveideolojibakımındankimlikleriniortayakoymakamacıylafermanlarındiplomatiğinititizlikleinceliyor,Osmanlıkroniklerininpadişahlarıncülûsveölümlerihakkındakibölümleriniokuyordu.Veinsteindahaçokdevlet,toplumveiktisattarihçisiydivesiyasîbirtarihçiolarakdinvetarikatlarıntarihiyledeilgiliydi.TarikatlarhakkındakibirkaçkitabıneditörlüğünüAlexandrePopovicilebirlikteyapmıştır.BunlardanbiriolanLesvoies
d’Allah(Pa ris 1996)sistematikbirgeneltabloverir.BukonularadaaynızamandakarşılaştırmacıbirnazarlabakanVeinstein,DominiqueIognatPratileberaberİslâm’daveHıristiyanlık’taTanrı’nınkullarıylailgiliortakbireserkalemealmıştır
(His to ire des hom mes de Di eu dans l’Is lam 
et le Chris ti anis me, Pa ris 2003).Onunkaynaklaraolanilgivesevgisine,bukonudakiyolgöstericiliğineözellikleişaretetmekgerekir.TahrirvemühimmedefterleriylekadısicillerindençokyararlananVeinsteinTürkiye’denbaşkaBulgaristan,Yunanis
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ri,notları,mektuplarıveresimçalışmalarıölümünün100.yılındaSobranieSoçine-
niyvPyatiTomahadıylabeşciltlikbirkülliyathalindeyayımlanmış(Al ma-Ata 
1961-1972),düzeltmelerveeklemelerle
bir lik te 19841985’tetekrarbasılmıştır.BukülliyatKazakça’yaçevrilipVelihanovhakkındayapılanbütünçalışmalarındatoplandığıkapsamlıbirbibliyografyacildieklenerekaltıcilthalindeKöpTomdık
ŞığarmalarJinağıismiyleneşredilmiştir 

(Al ma tı 2010).ÇokanVelihanov’unhayatınaveeserlerinedairyüzlercearaştırmakitabı,hikâye,piyes,romanyazılmış,tezhazırlanmış,hayatıbirçoksinemafilminevebelgeseledekonuolmuştur.
BİBLİYOGRAFYA:Ç.Valihanov,“OçerkiDjungarii”, Za pis ki İmpe-

ra tors ko go Russ ko go Ge og ra fi çes ko go Obtşest-
va, I,St.Petersburg1861,s.35-58;a.mlf.,“Oçer-
kiDjungarii”, a.e., I(1861),s.184-200;a.mlf.,“O 

SostoyaniiAltışarailiŞestiVostoçnıhGorodov
KitayskoyProvintsiiNan-lu(Ma loy Bu ha rii)v
1858-1859godu”, a.e., III(1861),s.1-76;a.mlf.,
“Ablay”, Ent sik lo pe di çes kiy Slo var’, Sos tav len-
nıy Russ ki mi Uçe nı mi i Li te ra tu ra mi, St.Peters-
burg1861,I,88-91;So çi ne ni ya Ço ka na Çin-
gi so vi ça Va li ha no va (haz. N. N. Ve se lovskiy),
Petersburg1904;K.E.McKenzie,“ChokanValik-
hanov:KazakhPrincelingandScholar”, CAS, 
VIII/3(1989),s.1-31.

ÿİbrahimKalkan

– —
VERRÂK

( الوّراق )
OrtaçaðÝslâmdünyasýnda
kitapistinsahýylauðraþan,

kitapvekitapyazýmýylailgili
malzemelersatan,

ciltyapanmeslekmensuplarýna
verilenad.
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Sözlükte“yaprak,üzerineyazıyazılan
in ce (rak¢k)deri,kâğıt”anlamlarınagelen
va rakkelimesindentüreyenmübalağalıisimdir.Verrâklarınicraettiklerimesleğedevi râ kadenir.Aynıköktentevrîkmasdarı“üzerineyazıyazılacakyaprağıhazırlamak,yazmak,istinsahetmek”anlamındakullanıldığındantabakatkitaplarındaİslâm’ınilkdönemlerindekikâtipvemüstensihlerinver râkolarakanıldığıgörülmektedir.Verrâklığı“istinsah,tashih,teclid”şeklindetanımlayanİbnHaldûnbumesleğinumranatâbiolduğunu,ilerimedeniyetseviyesineulaşanşehirvebölgelerdebüyükgelişmegösterdiğinisöyler
(Mu kad di me, II, 980).Verrâktabiriçeşitlidönemlerdefarklıanlamlardakullanılmıştır.Erkendönemlerdeveözelliklehicrîilkikiyüzyıldaverrâkkelimesigeneldekitapistinsahedenkim

sahipolduğunudüşündüğübukonuylailgilienkapsamlıçalışmalarındanbiriolan“HukukReformuHakkındaRapor”uyayımlamıştır.BuçalışmasındagelenekselKazakmahkemeleri,hukuksistemi,Kazakbozkırındaİslâm’ınetkileriveKazaksiyasetihakkındaönemlideğerlendirmelerimevcuttur.KısahayatınabirçokesersığdırmışsıradışıbiraydınolanVelihanovKazaktarihi,edebiyatı,folkloruvegelenekleriyleilgilimodernanlamdaçalışmalaryapanilkKazakaraştırmacısısayılmaktadır.Batıtarzındabirmodernleşmeyisavunmuş,bununiçinRusmedeniyetiniörnekgöstermiştir.Velihanov’unhayatıveeserleriSovyetlerBirliğidönemindederağbetgörerekincelenmiş,KazakistanBilimlerAkademisiTarihEnstitüsü’neonunadıverilmiştir.
Eser le ri.VelihanovbirçokeseriniRusçaneşretmiştir.Ölümündensonra1867’deRusyaCoğrafyaDerneğieserlerininbirkülliyathalindeyayımlanmasınakararvermiş,bununüzerineSemenovveGutkovskiderlemeişinegirişmiş,ancakGutkovski’ninölümüüzerinederlemeişiuzuncabirsüregerikalmıştır.1887’dePotaninderlemeişinidevamettirmiş,PetersburgÜniversitesiprofesörlerindenN.I.Veselovsky,Potanin’indesteğiylebuişitamamlamıştır.BaştaPotaninolmaküzereVelihanov’undostlarınınonunhayatıylailgilimakalelerinindeyeraldığıderleme,RusyaCoğrafyaDerneği’ninsüreliyayınıolanAraştırmaNotları’nınXXIX.cildi

ola rak SoçineniyaÇokanaÇingisovi-
çaValihanovaadıylaneşredilmiş(Pe-
tersbur g 1904)veuzunyıllarVelihanovhakkındatemelbaşvurukaynağıolmuştur.Büyükbirtitizlikletoplananmakalele

rafyacıP.S.SemenovTyanŞanskiy iletanışmıştır.Semenov’unteklifiyleRusyaCoğrafyaDerneği’neüyeolmuş,aynıyıliştirakettiğiAladağlarveIsıkGölbölgesiaraştırmayolculuğundaUluCüzKazakboylarıveKırgızlar’lailgilibirçokyenibilgiderlemiştir.“Halkbilgeliğininhazinesi,bütünhalkhikâyelerinin,coğrafya,dinvegeleneklerintoplandığıbiransiklopedivebozkırİlyada’sı”dediğiOrtaAsyasözlüedebiyatınınenünlüörneklerindenolanManasdestanınınbirbölümünü(“Kökü-
teyHan’ınAşı”) 1861’deRusça’yaçevirerekyayımlayanilkaraştırmacıolmuştur.CoğrafîseferlerininenünlüsüşüphesizKâşgarvecivarınayapılangizliseferdir.BuradakaldığısürezarfındaUygurdiliniincelemiş,birçoknâdirelyazmasıiletarihîsikkeeldeetmiş,Kâşgar’aözgübitkivemineralörneklerinitesbitetmiş,bölgecoğrafyasıvesiyasîdurumuhakkındabilgitoplamıştır.BuseferinhaberleriRusyaveBatıdünyasındahızlayayılmış,böyleceDoğuTürkistan’ıbilimdünyasınailkdefatanıtanlardanbiriolmuştur.KâşgarseferinedairyayımladığıbirçokmakalekısasüredeAlmanca’ya,büyükbirkısmıda
1865’teİngilizce’yeçevrilerekyayımlanıncakendisiilimdünyasındaçoktanınanbirTürkistanuzmanıhalinegelmiştir.

1860’taPetersburg’agittiğindearkadaşlarıPotaninveünlüyazarDostoyevskiilekarşılaşmıştır.Velihanov,Dostoyevski
ile 1854’teOmskşehrindesürgüncezasınıçektiğisıradatanışmış,dahasonrabirbirleriylemektuplaşmışvegörüşalışverişindebulunmuştur.RusolmayantebaadanbirininogünekadarulaşabildiğienyükseksaygınlıkveşöhreteulaşanVelihanov’ungelecekplanlarınabirtürlüiyileşmeyenhastalığıengelolmuştur.YineaynıyılınyazaylarındaAtbasarvilâyetiağasultanıseçilmesinerağmengenelvalitarafındanhastalığıgerekçesiyletayiniyapılmamıştır.Russömürgeidaresi,gelenekselKazakhukuksisteminiortadankaldırarakRuskanunlarınıvemahkemeleriniyürürlüğekoymayıplanlıyordu.Velihanov,Kazaktoplumsalhayatıiçinbüyüköneme

Çokan Velihanov Dostoyevski ile birlikte
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