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don 1976). İs lâm me de niye ti nin ye ni den in şa sı bağ la mın da İs lâ mî ha re ke tin ya pı-sı nı ko nu edi nir. 5.IssuesintheIslamic
Mo ve ment (Lon don 1981). 1980-1981’de 

TheCrescentInternational der gi sin-de neş re di len ya zı la rın bir kıs mı nı ih ti va eder. 6.TheStagesofIslamicRevolu-
ti on (Lon don 1996; T trc. Se la mi Ala göz, 
İs lam Dev ri mi nin Aşa ma la rı, İs tan bul 
1996). Sıd dî k¢, dev ri me ze min ha zır la yan sü reç le ri ele al dı ğı bu ese rin de İran İs lâm Dev ri mi’nin mev cut so run la rı ve çö züm yol la rı üze ri ne dü şün ce le ri ni ile ri sü rer. Onun eser le ri nin önem li bir kıs mı Ur du ca, Arap ça, Fars ça, Ma lay ca ve Türk çe gi bi dil le re çev ril miş tir. Sıd dî k¢’ nin ve fa tın dan son ra kon gre teb liğ le ri nin bir kıs mı nın da için de bu lun du ğu ma ka le le riy le The Mus-lim Ins ti tu te’un ku ru luş bil di ri si ni bir ara-ya ge ti ren InPursuitofthePowerofIs-
lam:MajorWritingsofKalimSiddiqui adıy la bir eser neş re dil miş tir (bk. bibl.).
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Ýlâhîsýfatlarýn
Allah’anisbetinibenimseyenlere

verilenad.
˜ ™

“İlâhî sı fat la rın Al lah’a nis bet edil me si-ni be nim se yen ler” an la mın da ki sıfâtiyye men sup la rı na ehl-iisbât, ehl-imüsbite de de nir. Bun lar ilâ hî sı fat la rı zât-ı bârî ile kåim, ha ki ki ve vücûdî ola rak ka bul eder-ler. Bir çok ko nu da fark lı gö rüş le ri bu lun-

s. 153-155). Sıd dî k¢, dev rim yo luy la neo-ko lon yal dö nem de ku ru lan ulus-dev let le-ri ve kral lık la rı İs lâm dev le ti ne çe vir me yi müs lü man lar için bir gö rev sa yar. Her ne ka dar İran İs lâm Cum hu ri ye ti’nin İs lâm dev le ti nin mo dern dö nem de ki ilk ör ne ği ni tem sil et ti ği ni ile ri sür se de ye ni dev le tin şah lık dö ne min den dev ral dı ğı bü rok ra tik hi ye rar şi yi ve seç kin züm re an la yı şı nı eleş-ti rir. Ay rı ca dev le tin ba zı ma kam la rın ca di le ge ti ri len mez hep çi söy le mi kü re sel İs lâ mî ha re ke te ay kı rı bu lur. An cak bu ha-ta la rın İs lâm dev ri mi nin sü rek li lik ar ze den ya pı sı sa ye sin de dü zel ti le bi le ce ği ni ka bul 
eder (a.g.e., s. 128).Sö mür ge dö ne mi nin ar dın dan Ba tı’ nın da yat tı ğı ulus-dev let dü ze ni nin ma hi ye-ti iti ba riy le tef ri ka ya yol aç tı ğı nı dü şü nen Sıd dî k¢ bu dü ze ni de vam et ti ren müs lü-man la rın si ya sî par ti kur ma la rı nı da eleş-ti rir. Ni te kim İs lâ mî bi linç len me ye kat kı da bu lun ma sı na rağ men Mevdûdî’nin kur du-ğu Cemâat-i İs lâ mî ve Ha san el-Bennâ’nın kur du ğu İhvân-ı Müs limîn ha re ket le ri par-ti ci an la yı şın uzan tı la rı dır. Bu ha re ket ler ev ren sel ku şa tı cı lı ğa sa hip ol ma dı ğın dan İs lâ mî dev ri mi ger çek leş ti re me miş tir 
(a.g.e., s. 55, 58, 114, 150-151). Sıd dî k¢, azın lık sta tü sün de ki müs lü man la rın gay-ri müs lim dev let le rin İs lâm’ın emir le riy le ça tı şan ka nun la rı na uy ma la rı ge rek ti ği ni söy ler, yi ne de müs lü man la rın yö ne tim-den dış lan ma, müs teh cen lik ve is tis mar gi bi du rum lar kar şı sın da gü ven ce al tı na alın ma la rı hu su sun da ıs rar cı ol ma la rı ge-rek ti ği ni ifa de eder. Ay rı ca on la rın ken di iç le rin de İs lâm’ın he def le ri ni ger çek leş tir-me ye yö ne lik bir da ya nış ma yı sağ la ma la-rı, bu bağ lam da eği tim, sağ lık, ya yın cı lık, araş tır ma, ti ca ret ve ya tı rım alan la rın da hiz met ve re cek ku rum lar te sis et me le ri ge rek ti ği ne vur gu ya par (Mus lim Ma ni-

fes to, s. 8-9).

Eserleri.TheCrescentInternational der gi sin de yaz dı ğı ma ka le le rin ya nı sı ra kon fe rans ve kon gre ler de teb liğ ler su nan Sıd dî k¢’ nin ya zı la rın dan bir kıs mı ki tap çık-lar ha lin de ba sıl mış tır. Bun la rın ya nın da mü el li fin ka le me al dı ğı müs ta kil ki tap la rın baş lı ca la rı şun lar dır: 1. Conf lict, Cri sis 

andWarinPakistan(Lon don 1972). Sıd-dî k¢, kay nak la rı bü yük öl çü de dok to ra te-zi ne da ya nan bu ese rin de Ba tı’ya hiz met et tik le ri ni dü şün dü ğü Pa kis tan yö ne ti ci ve seç kin le ri ni eleş ti rir. 2.TowardsaNew
Des tiny (Lon don 1974). 3. Func ti ons of 

InternationalConflict:ASocio-Eco-
nomicStudyofPakistan(Ka ra çi 1975). Sıd dî k¢’ nin dok to ra te zi dir. 4.TheIslamic
Mo ve ment: A Systems Ap pro ach (Lon-

Hin dis tan’ın İn gi liz sö mür ge yö ne ti mi-ne kar şı ba ğım sız lık mü ca de le si ver di ği bir dö nem de dün ya ya ge len Sıd dî k¢’ nin ba ğım sız lık tan son ra müs lü man la rın ye ni bir dev let kur ma sı na şa hit ol ma sı, ar dın dan on la rın azın lık ola rak ya şa dı ğı İn gil te re’de ki so run la rıy la yüz leş me si ve ni ha yet he men bü tün İs lâm ül ke le rin den müs lü man lar la mu ha tap ol ma sı onun fikrî ha ya tı nın bü yük öl çü de si ya set mer kez li şe kil len me si ne yol aç mış tır. Sıd dî k¢ her ne ka dar İn gil te re’ye yer leş se de Hint alt kı-ta sın da olup bi ten le ri sü rek li ta kip et miş, ça lış ma la rı nı da ha çok Pa kis tan üze ri ne yo ğun laş tır mış tır. Ona gö re İn gi liz ler Hint alt kı ta sı nı ter ke der ken bu ra da ulus-dev-let an la yı şı nı yer leş tir miş ler ve yer le ri ne Ba tı kay nak lı dü ze ni de vam et ti re cek yer li ki şi ler bı rak mış lar dır (Conf lict, Cri sis and 

War in Pa kis tan, s. 1-7). Ens ti tü nün olu-şu muy la bir lik te söz ko nu su dü zen le rin an cak bir İs lâm me de ni ye ti kur ma yı he-def le yen ev ren sel bir ta vır la de ğiş ti ri le-ce ği ni ile ri sü ren Sıd dî k¢ bu tav rı “kü re sel İs lâ mî ha re ket” di ye ni te le miş tir. Ge nel ola rak İs lâmcı Se lefî söy lem le pa ra lel lik ar-ze den dü şün ce si nin mer ke zin de te mel le-ri ni doğ ru dan Kur’an ve Sün net’ten alan kü re sel İs lâ mî ha re ket kav ra mı yer al mış, İran dev ri mi nin bu ha re ke tin uy gu lan dı ğı so mut şek li ol du ğu dü şün ce siy le Ba tı’yı tak lit eden di ğer müs lü man ül ke le rin de bu ye ni dev le ti ör nek al ma sı ge rek ti ği ni söy le miş tir. Sel man Rüş di ola yın dan son ra ken di si ne uy gu la nan bas kı üze ri ne ya zı la-rı nı ve fa ali yet le ri ni müs lü man azın lık la rın so run la rı üze ri ne yo ğun laş tır mış tır.Sıd dî k¢’ ye gö re İs lâm ta ri hi Hu lefâ-yi Râ-şi dîn dö ne mi nin ar dın dan Emevî hâneda-nıy la bir lik te sîret ten sap mış tır (İs lam Dev-
ri mi nin Aşa ma la rı, s. 114; Po li ti cal Di men-

si ons, s. 1-7). Ni te kim son ra ki idare ci ler İs lâm dü şün ce ge le ne ği ni ken di is tek le ri doğ rul tu sun da şe kil len dir miş, asır lar ca sü ren sap ma ve ha ta la rı de vam et tir miş-tir. İs lâ mî kök ler den uzak laş ma nın bir di ğer te za hü rü de kelâm mez hep le ri dir. Do la yı sıy la mo dern dö nem de müs lü man-lar si ya sal bo yut ta ya şa nan sap ma nın ya  nı sı ra fikrî sap ma yı da dü zel tip kök le ri ni Kur’an ve Sün net’te bu lan bir dav ra nı şı esas al ma lı dır (Po li ti cal Di men si ons, s. 
15). Fikrî ve si ya sî sap ma lar an cak ic ti had ka pı sı nın açıl ma sı ne ti ce sin de ger çek le şe-cek dev rim ler le aşı la bi lir. Bu bağ lam da, Şiî dü şün ce si nin ic ti had ka pı sı nı usulî akım ön cü lü ğün de aç ma sı na kar şı lık Sün nî dü-şün ce si Sey yid Ku tub’la bir atı lım ger çek-leş tir mek le be ra ber ay nı ol gun lu ğa eri şe-me miş tir (İs lam Dev ri mi nin Aşa ma la rı, 
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il mi, kud re ti ve ira de si” şek lin de bir ifa de kul la nıl ma ma lı dır. Çün kü bu ikin ci ifa de de ilim, kud ret ve ira de müs ta kil bi rer mâna ko nu mun da tu tul muş tur. Bun lar ilâ hî sı-fat ol duk la rı için ka dîmdir. Bu du rum da ka dim le rin ço ğal ma sı (taaddüd-ikudemâ) sa kın ca sı doğ mak ta dır. Hal bu ki âlim, kå-dir, mü rîd ke li me leri sı fat ol du ğun dan sı-fat-mev suf bir bi rin den ay rıl ma ya ca ğı için her han gi bir ta ad düd hâsıl ol maz. As lın da ko nu ya sis te ma tik açı dan ba kış ya pıl dı-ğın da iki gö rüş ara sın da önem li bir far kın bu lun ma dı ğı gö rü lür.Sı fâ tiy ye, Mu‘te zi le’nin mâna sı fat la rı nı ka bul et me yen tav rı na kar şı lık Se le fiy ye ile as hâ bü’l-hadîs ara sın dan or ta ya çık mış ve özel lik le mü te şâ bih âyet le rin an la şıl ma-sı ko nu sun da be nim se nen mu ha fa zakâr tu tum dan doğ muş bir ha re ket tir. Bu ha-re ket Ah med b. Han bel, Dâ vûd ez-Zâ hi rî, Mâ lik b. Enes ve Mu kå til b. Sü ley man gi bi ha dis eh li nin me to du nu be nim se miş tir. Bun lar Ki tap ve Sün net’te yer alan be yan-la ra ay nen inan dık la rı nı be lir ti yor, Ce nâb-ı Hakk’ın ya rat tık la rın dan hiç bi ri ne ben ze-me di ği ni, O’nun var olan her şe yin hâ li kı ve tak dir edi ci si ol du ğu nu ke sin lik le bil dik ten son ra hiç bir şe kil de te’vi le yö nel me dik le ri ni söy lü yor du. Teş bih ten ka çı nan bu âlim ler, “İki elim le ya rat tım” me â lin de ki âye ti (Sâd 
38/75) oku yan kim se oku yuş anın da eli ni kı pır da tır ve ya, “Mü mi nin kal bi rah mâ-nın par mak la rın dan iki si nin ara sın da dır” ha di si ni okur ken (Müs ned, II, 173) par-mak la rıy la işa ret te bu lu nur sa eli nin ve ya par mak la rı nın ke sil me si nin ge rek ti ği ne hük me di yor du. On la rın ka na ati ne gö re bu tür nas lar tef sir ve ya te’vi le tâbi tu tul-ma ma lı dır, esa sen Âl-i İm rân sû re sin de-ki âyet (3/7) bu nu me net mek te dir. Şu nu da be lirt mek ge re kir ki bu alan da ya pı lan te’vil ler ke sin de ğil zan nî dir, Al lah’ın sı fat-la rı hak kın da zannî de li le da ya na rak fi kir ile ri sür mek ise câiz de ğil dir. Bu ko nu da ilim de de rin leş miş olan la rın de di ği gi bi, “Hep si rab bimi zin ka tın dan dır” de mek le ye ti nil me li dir. Sıfâ tiy ye men sup la rı nın bir kıs mı ise aşı rı ih ti yat do la yı sıy la yed (el), 
vech (yüz) ve is ti vâ (arş üze ri ne otur ma) gi bi mü te şâ bih le rin baş ka bir di le ter cü-me edil me si ni bi le doğ ru bul ma mış tır.Gulât-ı Şîa’dan Hi şâm b. Ha kem ve Hi-şâm b. Sâlim el-Ce vâ lî k¢, ay rı ca as hâbü’l-ha dî sin haş viy ye sin den Mudâr, Keh mes ve Ah med el-Hü cey mî gi bi şah si yet ler Al lah’ın cis mâ nî ve ru hanî sûret le ri olduğun u id dia et miş tir. Dâ vûd el-Ce vâ ri bî, “Bana tenâsül uz vu ve sa kal dı şın da Al lah hak kın da her şe yi so ra bi lir si niz” de miş tir. Bun lar Allah’ın el, ayak, baş, dil, göz ve kulak gibi or gan-

aşı rı ya gi de rek ya ra tıl mış la rın sı fat la rı nı Al lah’a nis bet et miş, Bâ tı niy ye ör ne ğin de ol du ğu gi bi ba zı imam la rın özel lik le ri ni Al-lah’ın sı fat la rı na ben zet me yo lu na gir miş-tir. Se lef’in inan cı na ters dü şen bu yak la-şı ma Tev rat’ ta işa ret edi len epey ce ör nek bu lun mak ta ve Ka râî ya hu di le ri de böy le dü şün mek te dir. Sı fâ tiy ye ise mü te şâ bih nas lar da ge çen sı fat la rı te’vil eden ler ve et me yen ler ol mak üze re iki ye ay rıl mıştır. Te’vi le te şeb büs et me yen, teş bi he de yö-nel me yen Se lef âlim le ri için de Süfyân es-Sev rî, Mâ lik b. Enes, Ah med b. Han bel, Dâ vûd ez-Zâ hi rî ve on la ra tâbi olan lar bu grup tan dır. Kådî Ab dül cebbâr, Al lah’ın ilâ-hî sı fat la ra sa hip olu şu nun Sı fâ tiy ye’den Sü ley man b. Cerîr ve di ğer ba zı la rı na gö re vü cûd, adem, hudûs ve kı dem le ni tele ne-me yen mâna lar; Hi şâm b. Ha kem’e gö re muh des mâna lar; Küllâbiy ye’ye gö re ise ka dîm (ezelî) mâna lar şek lin de ol du ğu nu kay de der (Şer ¼u’l-U½ûli’l-Åam se, s. 183). Ab dul lah b. Saîd el-Küllâb, Ebü’l-Abbas el-Ka lânisî ve Hâ ris el-Muhâsibî gi bi âlim-le rin za ma nı na ge lin di ğin de bun lar Se lef’e men sup bu lun ma la rı na rağ men ke lâm il-miy le kıs men il gi len miş ve Selef aka idi ni ke lâm de lil le riy le des tek lemiştir. Bu du-rum Ebü’l-Ha san el-Eş‘arî ile hoca sı Ebû Ali el-Cüb bâî ara sın da fi kir ayrı lı ğının or ta ya çık ma sı na se bep teş kil etmiş ve Eş‘arî’nin Mu‘te zi le’den ay rı lıp Se le fiyye’den ke-lâm de lil le ri ne te ma yül gös te ren gru ba ka tıl ma sı so nu cu nu do ğur muş tur. Ay nı dö nem de, hat ta bu ge liş me ler den ön ce Mâverâün ne hir’de ilmî fa ali yet le ri ni sür-dü ren Ebû Man sûr el-Mâ tü rî dî iki aşı rı ucu tem sil eden teş bih ve ta‘tîlden uzak, hem nak le hem ak la önem ve ren Sünnî ilm-i ke lâ mı nı or ta ya koy muş tu. Bu nun en önem li ka nı tı onun ka le me al dı ğı, Ehl-i sün net ke lâ mı nın ilk ese ri ni oluş tu ran Ki-

tâ bü’t-Tev ¼îd ve Teßvî lâ tü’l-Æurßân ad lı eser le ri dir.Mâ tü rî diy ye ve Eş‘ariy ye’den olu şan Ehl-i sün net ke lâm cı la rı âlem de gö rü len fev ka lâ de dü zen ve âhen gi ya ra tıp ida re eden Al lah’ın âlim, kå dir, mü rîd ol ma sı-nın ya nın da ilim, kud ret ve ira de si nin de bu lun ma sı nın ge rek ti ği ni söy le miş ler dir. Çün kü dün ya da âli min il mi, kå dirin kud-re ti ve mü rî din ira de si ol du ğu gi bi gayb âle min de de âli min il mi, kå dirin kud re ti ve mü rî din ira de si var dır. Ka de riy ye ve ya da ha be lir gin adıy la Mu‘te zi le kelâmcı la-rı, Al lah’a nis bet edi len sı fat la rın ke li me ku ru lu şu ba kı mın dan da -müs ta kil mâna de ğil- sı fat ka lı bın da ol ma sı ge rek ti ği ni ile ri sü rer. Bu an la yı şa gö re “Al lah âlim-dir, kå dir dir, mü rîd dir” den me li, “Al lah’ın 

mak la bir lik te sı fat la rı Al lah’a nis bet et-me de or tak ol duk la rı için Ehl-i sün net’in ya nı sı ra Hi şâ miy ye, Ker râ miy ye, Mü şeb-bi he ve Mü ces si me de Sı fâ tiy ye di ye anı lır. Bu na kar şı lık Al lah’ın zâtın dan baş ka sı fat-la rı nın bu lun ma dı ğı nı, O’nun sı fat la rı nın zâtı nın ay nı ol du ğu nu ve zâtı na ta al luk et-ti ği ni ile ri sü ren le re, sı fat la rı red det tik le ri için nüfât, iş lev siz ha le ge tir dik le ri için de 
muattıla adı ve ri lir. Bir çok ko nu da fark lı dü şün me le ri ne rağ men sı fat la rı red det-me ve ya bir an lam da et ki siz ha le ge tir me hu su sun da bir leş tik le rin den Ceh miy ye, Mu‘te zi le ve felâsi fe nüfât / mu at tı la için-de sa yıl mış tır. Aka id de ak la önem ver me-yen Sı fâ tiy ye Al lah’ın zâtî, fi ilî ve ha berî sı fat la rı nı te’vi le tâbi tut ma dan nas lar da yer al dı ğı gi bi be nim ser, zâhir le ri ne ina nır, iç yüz le ri nin an la şıl ma sı nı Al lah’a ha va le eder. On la rın bu hu sus ta ki ge nel pren si bi “as lı nı ka bul, vas fı nı terk”tir.Şeh ris tâ nî, İs lâm fır ka la rı nın sa yı sını tes-bit eder ken esas alı na cak ku ral la rın be lir-len me si ne ayır dı ğı el-Mi lel ve’n-ni hal’in ikin ci mu kad di me sin de ilk ku ral ola rak ilâ-hî sı fat la rı ve Al lah’ın bir li ği ni say mak ta, ana fır ka la rı Ka de riy ye, Sı fâtiy ye, Ha vâ-ric ve Şîa ola rak dört gru ba ayırmak ta, Sı fâ tiy ye için de Eş‘ariy ye, Mü şebbihe ve Ker râ miy ye’ye yer ver mek tedir. İbn Hazm ise ana fır ka la rı Ehl-i sün net, Mu‘te zi le, Mür cie, Şîa ve Havâric şeklin de beş gru-ba ayır mış tır. İbn Hazm’ın Ehl-i sün net’i ile Şeh ris tâ nî’nin Sı fâ tiy ye’si kar şı laş tı rıl-dı ğın da bun la rın ilâ hî sı fat lar ko nu sun da bir bi ri ne ya kın gö rüş le re sa hip ol duk la rı an la şı lır. Ehl-i sün net’i se kiz gru ba ayı ran Ab dülkåhir el-Bağdâdî de ilk gru ba Sı fâ tiy-ye’yi yer leş ti rir, bun la rın teş bih ve ta‘tîl an-la yı şın dan, ay rı ca Râfizîler, Hâricîler, Ceh-miy ye, Nec câ riy ye gi bi ehl-i bid‘at ve ehl-i dalâlet fır ka la rın dan uzak ol duk la rı nı söy-
ler (Mez hep ler Ara sın daki Fark lar, s. 246). Yet miş üç fır ka dan kurtulu şa eren le rin Pey gam ber’in ve ashabın yo lun dan gi den kim se ler ol du ğu nu, bugün o yold a Râfı za, Ka de riy ye, Havâric, Ceh miy ye, Nec câ riy ye, Mü şeb bi he, gulât ve Hulûliyye de ğil, üm-me tin fa kih le ri ni ve Sı fâ tiy ye kelâm cı la rı nı teş kil eden Ehl-i sün net ve’l-ce ma at’in yü-rü dü ğü nü kaydeder (a.g.e., s. 249).Se le fiy ye, Al lah’ın sübûtî sı fat la rı ile ha-berî sı fat la rı nın var lı ğı nı ir de le mek si zin ka bul et miş, ilâ hî fi il le rin delâlet et ti ği sı-fat lar ve nas lar da yer alan isim ler le ye tin-miş tir. Son ra ki dö nem ler de or ta ya çı kan ba zı grup lar, Se lef’in be nim se di ği ne ilâve ola rak nas lar da yer alan la fız la rın zâhirî mâna la rıy la an la şıl ma sı nın ge rek ti ği ni ile ri sü rüp teş bi he yö nel miş, bu hu sus ta 
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hir Si bir’i ele ge çir di. Yer mak, zap tet ti ği top rak la rı tek ba şı na elin de tu ta ma ya-ca ğın dan IV. İvan’ın ya nı na el çi lik he ye ti gön de re rek bu top rak la rın hi ma ye si al tı-na alın ma sı nı is te di. Si bir ya’nın ta ma men zap tı ise 1593-1604 yıl la rın da ta mam lan-dı. Si bir ya top rak la rı Rus lar ta ra fın dan ele ge çi ril dik ten son ra Rus ça rı nın un va nı na “bü tün Si bir ya top rak la rı nın hü küm da rı” iba re si ek len di. Si bir Han lı ğı baş la rın da ka ra çi bey le rin bu lun du ğu yurt la ra bö lün müş tü. Han lık ta hâkim du rum da olan ka bi le le rin ba şın da Celâir / Celâyir, Man gıt, Kon gı rat ve Sel ce-ut ler ge li yor du. Di ğer Türk-Mo ğol han lık-la rın da ol du ğu gi bi dev le te ver gi öde yen halk kit le le riy le dev le tin üst taba ka sı nı teş kil eden gö çe be / ya rı gö çe be aris tok ra-si sı nı fı (Cen giz so yun dan ge len han, bey, 
ka ra çi bey, mir za, hat ta sı ra dan as ker ler) han lı ğın ana un su ruy du. Ver gi ye bağ la nan ke sim, baş ta Kıp çak lar ol mak üze re es ki-den be ri bu coğ raf ya da ya şa yan Türk kö-ken li ka vim ler le Han tı ve Man si gi bi Ugor ka vim le riy di. Rus yıl lık la rı ya nın da di ğer kay nak lar da da bu ra da ki halk Ta tar, Si bir hal kı, Si bir Ta ta rı di ye anıl mak ta dır. Si-bir Ta tar la rı’nın müs lü man olu şu na at fen Rus kay nak la rın da on lar için “kâfir Ta tar” ta bi ri de kul la nı lı yor du. İslâmi yet ise böl-ge de Al tın Or da Hü küm da rı Öz bek Han za ma nın da ya yıl ma ya baş la dı.Han lık çok ge niş bir coğ raf ya ya ya yıl mış ol sa da faz la bir nü fu sa sa hip de ğil di. Rus Ça rı IV. İvan’ın Edi ger Han’a gön der di ği yar lık ta ver gi ye tâbi olan nü fu sun 40.000 ki şi ol du ğu ya zıl mak ta dır. Bu nun dı şın da han la rın as kerî bir lik le ri de an cak 1000-

2000 ki şi ka dar dı. Çim ga-Tu ra ve Si bir şe-hir le ri nin ya nı sı ra Si bir Han lı ğı’nda yirmi-den faz la şe hir mev cut tu (Kı zıl-Tura, Ka-
ra çin, Ta şat kan, Aba lak, Tar han ka le vb.). Aha li hay van cı lık, de ri ci lik, zi ra at çılık, de-mir ci lik, ku yum cu luk, av cı lık, ba lık çı lık ve ti ca ret le uğ ra şı yor du. Özel lik le Or ta As ya, No gay Or da sı, Ka zan Han lı ğı ve Rus Dev-le ti ile ti carî mü na se bet ler ge liş ti ril miş ti. Or ta As ya’dan ku maş, el bi se, ha lı, süs eş-ya la rı, çe şit li ilâçlar vb. it hal edi lir ken Si bir Han lı ğı da ha çok av kuş la rı ile kürk ih raç edi yor du. Ka zan Han lı ğı ile ay rı ca si ya-set ve ak ra ba lık bağ la rı mev cut tu. Ka zan Han lı ğı aha li si nin bir kıs mı özel lik le Rus is tilâsı dö ne min de Si bir ya’ya göç et miş ti. Ay nı şe kil de Si bir Han lı ğı’ndan da İdil-Ural böl ge si ne göç ler ol muş, bun dan do la yı İdil-Ural Türk le ri, bu coğ raf ya da ki Türk ve Ugur ka vim le riy le bir lik te Si bir Ta tar la-rı’nın olu şu mun da önem li bir un sur teş kil et miş ti. Gü nü müz de Si bir Ta tar la rı, Rus ya 

ol du. Si bir / Tü men Han lı ğı da 1420’li yıl-la rın son la rın dan iti ba ren Şeybânî Dev le ti içe ri sin de ya rı ba ğım sız bir ko num ka zan-dı. Han lı ğın ku ru cu su ola rak Şeybânî Hacı Mu ham med (1420-1430) ve onun oğ lu Mah mu tek (Mah mud, 1430-?) ka bul edil-mek te dir. Şeybânî Han lı ğı’nın yı kıl ma sıy la Tü men Han lı ğı ba ğım sız bir dev let ha li ne gel diy se de 1500 yı lın da Şeybânîler, Bu ha-ra mer kez li ye ni bir dev let (Öz bek Han lı ğı, 
Bu ha ra Han lı ğı) kur duk tan son ra bu ra ya ye ni den mü da ha le et me ye baş la dı lar.Mah mu tek’in ar dın dan kay nak lar da adı en çok ge çen han Se yit-İb ra him’dir (İbak). Al tın Or da’nın de va mı sa yı lan Bü yük Or-da’nın ha nı Ah med’le mü ca de le et me si 
(1481) ve Rus Kne zi III. İvan’la dost luk ku-rup it ti fak an laş ma sı im za la ma sı (1483) İbak Han dev ri nin en önem li si yasî olay la-rı dır. İbak Han ay rı ca Ka zan Han lı ğı’nda ki taht kav ga la rı na fa al ola rak ka tıl dı, bu-ra da Rus lar’ın ya yıl ma sı na kar şı ba şa rı lı bir si ya set iz le di. An cak 1493’te Mu ham-med Tay bo ğa ta ra fın dan öl dü rül dü, böy-le ce Tü men Han lı ğı tah tı Şeybânîler’den Tay bo ğa so yu na men sup han la rın eli ne geç ti. Mu ham med Tay bo ğa’nın baş şeh ri-ni Si bir (Ta tar ca sı İs ker “es ki ka le”) şeh ri-ne ta şı ma sı ile han lık Si bir Han lı ğı ola rak anıl ma ya baş lan dı. Ge rek bu ra da ki hal-ka, ge rek se han lı ğa ve da ha son ra bü tün böl ge ye ve ri len Si bir adı bir Türk kav mi olan Sa birler/Sa barlar’ dan gel mek te dir. Şeybânî kö kenli han la rın taht tan uzak laş-tı rıl ma sı Si bir Han lı ğı’nın Or ta As ya’da ki Şeybânîler’den nis be ten ba ğım sız ha le gel me si ni sağ la dı.III. İvan’la im za la nan dost luk ant laş-ma sı na rağ men Rus lar, özel lik le Ka zan ve Astra han han lık la rı nı ele ge çir dik ten son-ra dik kat le ri ni Si bir ya top rak la rı na çe vir di-ler. Da ha 1552’de Edi ger (Yâdigâr) Han bir yan dan yak la şan Rus teh li ke si ni azalt mak, öte yan dan Şeybânîler’in bas kı sı na kar şı ko ya bil mek için Mos ko va’ya el çi gön de rip Rus ça rı nın hâki mi ye ti ne gir mek is te di ği-ni bil dir di. IV. İvan bu tek li fi ka bul et ti ve böl ge hal kı nı ver gi ye bağ la dı. 1563’te Tay-bo ğa so yun dan ge len han la ra kar şı ba şa rı ka za nıp tah tı ele ge çi ren Şeybânî Kü çüm Han, Rus lar’ı böl ge den uzak laş tır mak is-te diy se de ba şa ra ma dı. Bu sü reç te Türk kö ken li Stro ga nov ai le si önem li rol oy na dı. Perm böl ge sin de bü yük top rak la ra sa hip olan Stro ga nov lar, Ba tı Si bir ya’dan kürk el de et mek ama cıy la 1581’de ida re le rin de bu lu nan Yer mak baş kan lı ğın da ki Rus Ka-zak (Kozak) bir li ği ni Kü çüm Han’ın üze ri ne gön der di. Ateş li silâhla ra sa hip olan bu bir lik iki yıl lık mü ca de le den son ra baş şe-

la rı nın bu lun du ğu nu, an cak diğer ci sim-le re ben ze me di ği ni söy le miş, Kur’an’da yer alan is ti vâ, vech, yed, fevk gi bi kav-ram la rı zâ hi ri ne gö re an la ma ya yö nel miş, “Al lah Âdem’i rah mâ nın sûretin de ya rat tı” 
(Buhârî, “İs tiß×ân”, 1; Müs lim, “Birr”, 115); “Mü mi nin kal bi rah mâ nın iki par ma ğı ara-sın da dır” (Müs ned, II, 173) gi bi ha ber ler-de or ta ya çı kan mâna la rı be nim se miş tir. Hat ta bun lar Kur’an’ın ya zıl dı ğı harf le rin ve oku nu şun da ki ses le rin de ka dîm ve eze lî ol du ğu nu ile ri sür müş ler dir (Şeh ris-
tâ nî, s. 107-109). Şeh ris tâ nî, Ker râ miy ye’yi de Sı fâ tiy ye için de say dı ğı nı kay de de rek bun la rın da ha son ra tecsîm ve teşbîhe düş tük le ri ni be lir tir (a.g.e., s. 111-117). So nuç ola rak sa yı la rı çok az olan Gå liy ye ve Bâ tı niy ye gi bi grup lar dı şın da Ceh miy-ye, Mu‘te zi le, Mâ tü rî diy ye, Eş‘ariy ye ve Ha nâbi le gi bi İs lâm mez hep le ri nin büyük ço ğun lu ğu Al lah’ın ke mal sı fat la rı ile mut-ta sıf ol du ğu nu, özel lik le Kur’an’da yer alan şek liy le ilâ hî isim le ri ve sı fat la rı ka bul et-tik le ri ni söy le miş ler dir. Fark lı lık ise mü-te şâ bih la fız la rı yo rum la mak tan (te’vil) ve ya zât-sı fat iliş ki si ni te mel len dir me den kay nak lan mış tır. Bu na gö re Sı fâ tiy ye, Al-lah’ın sı fat la rı nı is pat eden ve ge nel İs lâm top lu mu nun gö rü şü nü yan sı tan çok ge niş bir grup tur.
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˜ ™

Tü men Han lı ğı şek lin de de bi li nen han-lık Al tın Or da Dev le ti’nin da ğıl ma sı nın ar dın dan or ta ya çık mış tır. Kay nak lar da Han lık coğ raf ya sı, ay rı ca İs ker Yurt ve Çim ga-Tu ra vilâye ti ola rak da ge çer. Han-lık Tu ra, To bul ve İşim ne hir le ri ara sın da ki top rak la rın ya nı sı ra İr tiş neh ri ci va rı ile Ba ra ba boz kır la rı nı da kap sa mış tı. Al tın Or da Ha nı Tok ta mış’ın ölü mün den son ra 
(1405) ye ni han lık la rın ku rul du ğu dö nem-de ül ke nin do ğu kıs mı na Cen giz Han’ın to-ru nu Şey bân’ın so yun dan ge len ler hâkim 


