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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 
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lın da İ¾hârü’l-kemâl ad lı ese ri ni, tak riz yaz ma la rı için tak dim et ti ği âlim ler den Mu ham med Ab dül hay el-Ket tâ nî’nin bu ese ri ge liş ti rip ha cim li bir Me ra keş ta ri-hi yaz ma sı nı tav si ye et me si üze ri ne o ta-rih ten ve fa tı na ka dar ge çen sü re için de bir çok kay nak tan fay da la na rak el-İ£lâm’ı ka le me al mış tır. Eser dört fa sıl dan mey-da na ge len bir mu kad di me nin ar dın dan al fa be tik ola rak bi yog ra fi le re ay rıl mış tır. Mu kad di me de ilk fa sıl da Me ra keş, ikin-ci sin de Ağmât şeh ri nin ta ri hi, mes cid le-ri, bah çe le ri, su ku yu la rı, önem li ya pı la rı hak kın da bil gi ve ril miş, üçün cü fa sıl da baş ta Keşfü’¾-¾unûn ol mak üze re çe-şit li eser ler den fay da la nı la rak şe hir ve böl ge ta ri hi ne da ir ki tap lar al fa be tik sı-ray la zik re dil miş, son fa sıl da da ta rih il mi ve te rim le riy le di ğer ba zı ko nu lar üze rin-de du rul muş tur. Mu kad di me den son ra bi yog ra fi le re ge çil miş tir. el-İ£lâm baş ta Me ra keş ol mak üze re Mağ rib’in dinî, ilmî, sos yal ve si ya sal ta ri hi ne da ir ye ni ya zı lan önem li eser ler den bi ri dir. Uzun bir za man için de ha zır la nan ve 1650 bi yog ra fi yi içe-ren bu ça lış ma özel lik le yaz ma eser ler den çı ka rı lan bil gi ler açı sın dan da bü yük de-ğer ta şır. Ese rin Ah med ve Mu ham med ad la rıy la baş la yan bi yog ra fi le ri içe ren ilk beş cil di da ha mü el lif ha yat tay ken ba sıl-mış (Fas 1355-1358/1936-1939), bun dan ha ber dar olan Lei den Üni ver si te si ken-di si ni da vet ede rek ağır la mış ve ese ri ni ta mam la ma sı için des tek le yip ce sa ret-len dir miş tir. el-İ£lâm mü el li fin ve fa tı nın ar dın dan ön ce Ra bat Umu mi Kü tüp ha-ne si, ar dın dan Kra li yet Kü tüp ha ne si’nde mu ha fa za edil miş, mü el li fin bü yü kel çi ve ba kan olan oğ lu Yûsuf’un Kra li yet Mat ba-ası’nda ba sıl ma sı yö nün de ki ta le bi Kral II. Ha san ta ra fın dan uy gun gö rü le rek ese rin tah ki kiy le gö rev len di ri len Ab dül veh hâb b. Man sûr ta ra fın dan tam ola rak neş re dil-miş tir (I-X, Ra bat 1394-1403/1974-1983; 
1413/1993, 2. bas kı). Ki ta bın XI. cil di ni oluş tu ran in dek si ni de da ha son ra Ha san Cel lâb ha zır la mış tır (Ra bat 1423/2002). 
2.İ¾hârü’l-kemâlfîtetmîmimenâšıbi
seb£atiricâlel-müşârileyhâfîTan¾î-
mi dü re ri’l-ce mâl. Sim lâ lî’nin Me ra keş’te ya şa yan meş hur ye di ve lî nin (Ebü’l-Ab bas 
Ah med b. Ca‘fer es-Seb tî, Mu ham med b. 
Sü ley man el-Ce zû lî, Ab dur rah man b. Ab-
dul lah es-Sü hey lî, Ab dul lah el-Gaz vâ nî, 
Ab dül a zîz et-Tab bâ‘, Kådî İyâz, Yûsuf b. 
Ali es-Sanhâcî) me nâ kı bı na da ir ha zır la dı-ğı Tan¾îmüdüreri’l-cemâlfîmenâšıbi
evliyâßiMerrâküşseb£atiricâl ad lı 700 be yit lik “Râßiy ye” ka si de si nin şer hi olup ön ce ilk ya rı sı taş bas kı ola rak neş re dil miş

Rah mâ nî, Mâülay neyn, İb nü’l-Hay yât ez-Zük kâ rî, Ah med b. Cî lâ lî, Mu ham med b. Ca‘fer el-Ket tâ nî, Ab dül kebîr el-Ket tâ nî, Ah med Şerîf es-Se nû sî gi bi Mağ rib âlim ve mu ta sav vıf la rı ya nın da Mı sır ulemâsın dan Mu ham med Hü se yin ve Yûsuf ed-Dicvî gi bi isim ler anı lır. 1901 yı lın dan iti ba ren Ri yâ zü’l-arûs Mes ci di’nde ders ver me ye baş la dı, er te si yıl Me ra keş ulemâsı ara-sın da üçün cü de re ce yi el de et ti. Bu sı ra da Me ra keş ta ri hi, âlim le ri ve mu ta sav vıf la-rı nın bi yog ra fi le ri ne il gi duy ma ya baş la-dı. He men her yıl Av ru pa ve Ku zey Af ri ka ül ke le ri ne se ya hat ede rek de ğer li yaz ma ve bas ma eser le ri top la yıp bir kü tüp ha ne oluş tur du. Me ra keş Va li si Mev lây Abdül-hafîz el-Alevî, Fas sul ta nı olan kar de şi Mev lây Ab dül a zîz’e kar şı 1907’de is ya na kal kı şıp sul tan lı ğı nı ilân edin ce Sim lâ lî’nin de ilmî ve idarî alan da yıl dı zı par la dı; ön ce bi rin ci ve zi rin di va nı na kâtip ola rak ta yin edil di, er te si yıl Me ra keş ulemâsı ara sın da bi rin ci de re ce ye yük sel di. Sul tan Ab dül-hafîz bir yıl son ra Ab dül a zîz’e kar şı mü-ca de le yi ka za nıp baş şe hir Fas’ta tah ta çı-kın ca Sim lâ lî’yi ken di si ne ka dı ta yin et ti ve hep ya nın da tut tu. Fas’ta kal dı ğı sü re için-de sul ta nın hiz me tin de bu lu na rak onun ilmî ve edebî top lan tı la rı nı dü zen le di, bu sa ye de ge niş bil gi bi ri ki mi ne ve tec rü be ye sa hip ol du. 1912’ de Fas’ın Fran sız lar ta-ra fın dan hi ma ye al tı na alın ma sı ve daha son ra Ab dül ha fîz’in sul tan lık tan çe ki lip Fran sa’ya git mek zo run da kal ma sı üze ri-ne Sim lâ lî de Me ra keş’e dö ne rek fet va ve tev sik (noterlik) fa ali ye ti ya nın da Mevâsîn Ca mii’nde ders ver me ye baş la dı. 1915’te Ra bat’ta Şer‘î İs tî naf Mec li si’ne ka dı ola rak ta yin edil di. Bu ara da Kåsı miy ye Zâvi ye-si’nde seç kin ta le be le re İbn Mâ lik’in el-

El fiy ye’ si ni okut tu. 1918’de Me ra keş ve Dâ rül bey zâ ara sın da ki Setât şeh ri ka dı lı ğı ve is tî naf mah ke me si re is li ği ne, ar dın dan Ce dî de şeh ri ka dı lı ğı na ge ti ril di. 1927’de hac ca git ti. 1929’da Me ra keş’te Men şe iy-ye Mah ke me si’ne ka dı ta yin edil di. Bu gö-rev le ri sı ra sın da ada le tiy le meş hur ol du. Emek li ye ay rıl dık tan bir kaç ay son ra 29 Ni san 1959’da Me ra keş’te ve fat et ti, De-

lâßilü’l-Åayrât mü el li fi sûfî Mu ham med b. Sü ley man el-Cezûlî’nin tür be si ya nı na def ne dil di.
Eserleri. 1.el-İ£lâmbi-men¼alleMer-

râküşveA³mâtmine’l-a£lâm. Mu râ bıt-lar dö ne min den (1056-1147) XX. yüz yı lın ilk ya rı sı na ka dar Me ra keş ve Ağmât’ta do ğup ye tiş miş ve ya dı şa rı dan gel miş âlim, edip, şa ir, mu ta sav vıf, dev let adam-la rı gi bi meş hur ki şi le rin bi yog ra fi si ne da ir an sik lo pe dik bir eser dir. Mü el lif 1909 yı-

Fe de ras yo nu için de ki No vo si birsk, Omsk, Tomsk ve Tü men il le rin de ya şa mak ta dır. Bun lar 2002 nü fus sa yı mı ön ce sin de Ta-tar lar içe ri sin de sa yı lır ken 2002 ve 2010 sa yım la rın da ay rı bir et nik grup (Si bir 
Ta tar la rı) ola rak ka bul edil miş tir. 2010 sa yı mı nın so nuç la rı na gö re Si bir Ta tarla-rı’nın Rus ya Fe de ras yo nu’nda ki nü fu su 
6779’dur (2002’de 9611). Ki ril al fa be si ni kul la nan Si bir Ta tar la rı’nın di li Ta tar ca’nın do ğu leh çe si dir.
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Ata la rı nın Sûs’tan ge lip yer leş tik le ri Me-ra keş’te doğ du. Sûs böl ge sin de ki Ber berî Sim lâ le ka bi le sin den olup ai le si ba ba sı nın de de si ne nis bet le Benî İb râ him, ken di si de kı sa ca Ab bas b. İb râ him ve İbn İb râ him di ye ta nın mış tır. Teâricî nis be si ba ba sı nın Teâric ad lı bir tür de fe de ri tak ma işiyle de meş gul ol ma sıy la iliş ki li dir. Kur’ân-ı Ke rîm’i ez ber le dik ten son ra ken di mem-le ke tin de ve se ya hat et ti ği do ğu İs lâm dün ya sın da dinî ve aklî ilim le ri oku ya rak ge le nek sel med re se eği ti mi ni ta mam la dı. Arap di li ve ede bi ya tı, fı kıh, fı kıh usu lü, ta rih ve terâcim ko nu sun da uz man laştı. Ders ve icâ zet al dı ğı ho ca la rı ara sında Şey hül cemâa Mu ham med b. İb râ him es-Si bâî, Kådî Arabî b. Allâl el-Ber bû şî er-


