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Nakşibendiyye- Cehriyye tarikatı 
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şeyhlerinden Çinli alim . 
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Çin'in kuzeybatısında Ning-hsia bölge
sinin Ling-chou şehrinde doğdu. Künyesi 
Tabiullah 'tır. İlk dini- tasawufi eğitimini 
Kuan Li-yeh Abdülkadir ve Şeyh Kin Fu'
dan aldı. Daha sonra. Nakşibendi-Cehri 
şeyhi olan babası Ma Yi-te Muhammed 
Safi Haklkullah'ın yanında tahsilini ta
mamlayarak "ahung " (alim) icazeti aldı. 
Kısa bir süre Lü-ch'i denilen taşra polis 
gücünde kumandan olarak görev yaptı. 

Ma Hua-lung. 1849'da Cehriyye'nin be
şinci şeyhi olarak babasının yerine geçti
ğinde tarikat geniş bir alana yayılmıştı. 
Şeyhlik makamına geçmeden önce Çin, 
Türkistan. Mançurya ve Moğolistan'da 
ticaretle meşgul olarak büyük bir ser
vet edinen Ma Hua-lung. posta otur
duktan sonra tüccar müridieri vası
tasıyla tarikatı daha geniş bir alana yay
maya çalıştı. Cehriyye mensuplarınca 
"dört büyük vezir" olarak anılan en yetkin 
dört halifesinden Kuan Li-yeh Fu-chiang 
bölgesinde, Tan Li-yeh Kin-chi bölgesin
de, Chang San-yeh Shu-chou bölgesinde, 
Tou Tai-yeh Niu-mu bölgesinde irşad fa
aliyetlerinde bulundu Ma Shih-ling Mu
hammed Şemseddin ise onun Yunnan 
bölgesindeki halifesiydi. 

Cehriyye mensupları onun liderliğinde 
kendi "darülislam"ını oluşturarak dini ve 
ekonomik işlerini cemaat içinde yürütme
ye başladılar. Çin hükümeti bu yapılan
ınayı kendisi için ciddi tehdit oluşturan 
gizli bir dini topluluk olarak değerlendirdi. 
1862'de T'ung-chih 'in kuzeybatılı müs
lümanları isyan ettiğinde Ma Hua-lung o 
bölgedeki bütün müslümanların manevi 

lideri konumuna geldi. O da kendini. bü
tün kuzeybatı bölgesi Çinli müslüman 
topluluklarının lideri anlamına gelen 
"tsung-ta ahung" (büyük imam) olarak 
görmeye başladı. Tarikatın merkezini 
Ning-hsia bölgesindeki Kin-chi-pao 'ya 
kurdu ve başlattığı isyanı oradan yön etti. 
Bu isyanı . tarikatın kurucusu Ma Ming
hsin zamanından beri devam eden dini
politik bir hareket olarak görmek müm
kündür. Daha önce Yunnan'da kuzeybatı 
bölgesindeki Çinli müslümanlar baş kal
dırmış ve Sultan Süleyman Tu Wen-hsiu 
liderliğinde Ta-li Sultanlığı'nı kurmuşlar

dı. Ma Hua-lung'un başında bulunduğu 
isyanla bu isyan arasında bir bağ vardı. 
Ma Hua-lung'un halifeleri Ta-li Sultanlığı 
bölgesinde hem dini meselelerde hem 
askeri kampanyalarda oldukça etkili ol
muşlar. Ma ve Tu birbirlerine bilgi. silah 
ve erzak yardımında bulunmuşlardı. 

Yeterli silahiara sahip bulunmamaları 
ve tarikata mensup olmayan müslüman
ların hareketten ayrılarak hükümete des
tek vermeleri sebebiyle Ma Hua-lung ba
şarıya ulaşınayıp teslim oldu. Taraftarla
rının hayatını kurtarmak için aile men
suplarını orduya teslim etti. Ailenin ye
tişkin erkekleri öldürüldü. Oğlan çocuk
ları iğdiş edilerek kadınlarla birlikte sür
güne gönderildi. Bir kısmı da Han Çiniile
ri'nin resmi görevlilerine köle olarak sa
tıldı. Ma Hua-lung'un fedakarlığı Cehri
ler'in katliamını önleyemedi. Kendisi de 
13 Ocak 1871'de şehid edildi. Kendisinin 
ve içlerinde büyük oğlu Ma Yao-pang'ın 
da bulunduğu üç halifesinin başları Bei
jing'e gönderilerek halka açık yerlerde 
teşhir edildi. On yıl boyunca Çin'in her ta
rafında teşhir edildikten sonra Lan-chou 
şehrine getirildi. Ma Ming-hsin'in nesiin
den gelen şeyh Ma Yuan-chang Riyazüd
din Muhammed Nur Sıddikullah'ın yerel 
yöneticiler nezdindeki teşebbüsüyle Ma 
Hua-lung'un başı Chang-chia chuang böl
gesinde Wa-ch'uang-kou Camii'nin min
berinin altına gömüldü. Daha sonra başı 
ile cesedi birlikte Shuen-hua-kang'da 
defnedildi. "Seyyidüşşüheda" unvanı ve
rilen Ma Hua-lung'un kabri bugün Kuzey
batı Çin'de türbe haline getirilmiş olup 
müslümanlar tarafından ziyaret edilmek
tedir. Ma Hua-lung'un serveti sebebiyle 
hiç kimseye üstünlük taslamadığı ve ay
rım gözetmeksizin bütün fakir müslü
manlara yardım ettiği nakledilir. Ayrıca 
çok beliğ hutbeler ir ad etmesi ve göster
diği kerametler sebebiyle müridieri ta
rafından büyük bir veli olarak kabul edil
miş. hatta tarikatın kurucusu Ma Ming
hsin'den bile üstün görülmüştür. 

MA LIANYUAN 

Ma Hua-lung'dan sonra Cehriyye silsi
lesi iki kala ayrıldı. Pei-Shan Pai (kuzey
tepe) diye adlandırılan kala Ma Ming
hsin'in torununun oğlu Ma Yuan-chang 
Riyazüddin Muhammed Nur Sıddikullah . 

Nan-chuan Pai (güney- nehir) diye adlan
dırılan kala da Ma Hua-lung'un sürgüne 
gönderilen tarunu Ma Chin-cheng Mu
hammed Sadık Hilalüddin şeyh oldu. Bu
nunla birlikte Çin İslam tarihinin önemli 
şahsiyetlerden biri olan Ma Hua-lung'
dan sonra Çinli müslüman liderlerden 
hiçbiri onun yerini dolduramamıştır. 
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Meyyanişi (ö. 581!1185) tarafından 
kaleme alınan usUl-i hadise dair eser 
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Çinli müslüman alim ve eğitimci. 
L _j 

1840'larda. Orta Asya (Dayin) menşeli 
geleneksel "ahung" (din alimi, hoca) aile
sinin çocuğu olarak Yunnan'ın ortaların
da bulunan Xinxing ilçesinde (günümüz
de Yuxi) doğdu . Diğer Çince ismi Zhiben, 
islami adı ise Nurulhak'tır. Kendi ifadesi
ne göre ailesi, Hz. Muhammed'in tarunu 
olan Buhara Sultanı Abdülmelik b. Abdü
laziz'in yirmi birinci neslinden gelmekte
dir. 

Çocukluğunda babasının yanında Arap
ça. Farsça ve Çince kitaplar okuyarak is
lamiyet'i öğrendi. Yirmi iki yaşında Hexi 
Müslüman Cemaati'nin ahungu olarak 
tayin edildi ve onlara ileri seviyede İslami 
dersler verdi. Bu dönemde Yunnan'da si
yasi karışıklıklar ortaya çıkmış ve pek çok 
din alimi cami ve medreselerden ayrılarak 
hükümetin hizmetine girmişti. Ülkeyi ter
keden Ma Lianyuan, 1869'da hacası Ma 
Dexing'in yolunu takip ederek dayısıyla 
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