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MA HUA- LUNG 
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(1810-1871) 

Nakşibendiyye- Cehriyye tarikatı 

L 
şeyhlerinden Çinli alim . 

_j 

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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MA LIANYUAN 
(ö. 1903) 
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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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MA LIANYUAN 

beraber hacca gitti. Mekke'de iki yıl ka
hp İslami bilgisini ilerietti ve çeşitli ülke
leri dolaşarak alimlerle görüştü. 1872'de 
ülkedeki İslami direnişin sona erdiği bir 
sırada Yunnan'a döndü. Bu sırada cami 
ve medreseler kapatılmış. yakılıp yıkılmış 
ve çok sayıda dini lider öldürülmüştü. Ba
basının işini üstlenerek İslami eğitimi 
tekrar ihya etmeye çalışan Ma Lianyuan, 
bilgisinin derinliği ve gayretleri sayesin
de Yunnaneseli müslümanlardan destek 
gördü. Diğer İslam ülkelerinde uygulanan 
eğitimi kendi bölgesinde uygulamaya ça
lıştı. Daha kapsamlı bir sistem kurarak 
Yunnan'ı Çin'deki üç önemli İslam eğitim 
merkezinden biri haline getirdi (diğer iki
si Shanxi ve Shandong) .. Modern bir İslam 
okulu olarak eğitim veren bu kurum Gü
neydoğu Çin'den gelen müslüman tale
belerio ilgi odağı oldu. 

Üç aşamalı eğitim veren okulda temel 
ve orta eğitim aşamaları genel dini ders
leri içermekte, yüksek sınıfta ise öğren
cilere ahung olmaları için özel bir eğitim 
verilmekteydi. Altı-on üç yaş arası çocuk
lara uygulanan temel eğitimin müfredatı 
Kur'an-ı Kerim'in öğretHip ezberletilme
siyle temel dini derslerden oluşmakta, or
ta öğretimde Arapça gramer bilgilerin
den başlayarak Kur'an ayetleri ve fıkıh 
öğretilmekteydi. Dört veya altı yıl süren 
yüksek öğrenim bölümünde ise şu eser
ler okutulmaktaydı: Tefsirü'l-Celaleyn, 
Şer]). u']-Vi]fö.ye (Sadrüşşerla). 'A]fö.'i
dü'n-Nesefi, el-Beyan (Sekkakl'nin Mif
ttil:ıu '1-'u/Qm'una Sa'deddin et-Teftazanl'
nin yazdığı şerh) ve Molla Cami (el-Fe
ua'idü 'z-Ziya'iyye, Abdurrahman-ı Cami). 
Yenilikçi bir kişiliğe sahip olan Ma Lian
yuan eğitimde klasik metinleri gözden 
geçirerek basitleştirmeye, dil bilgisi ku
rallarını sistemleştirmeye çalıştı. Ayrıca 

kadın eğitimine önem vererek müslüman 
kadınlar için İslami kitapçıklar dizisi ha
zırladı. 

Altmış yaşında Yonnan'dan ayrılan Ma 
Lianyuan önce Burma'ya gitti, oradan 
bir süre hocalıkyaptığı ve bazı eserlerini 
Arapça ve Farsça olarak bastırdığı Hin
distan'a geçti. 1903 yılında Hindistan'ın 
kuzeyindeki KanpOr'da (Cawnpore) vefat 
etti. Çin'i niçin terkettiği bilinmemekte. 
bazı kaynaklarda mezhep çatışmaları yü
zünden yurdundan ayrılmak zorunda kal
dığı ifade edilmektedir. Yonnan'daki İs
lam eğitimi kurumları varlığını Ma Dex
ing'e borçlu olmakla birlikte onları geliş

tiren ve standart kurumlar haline getiren 
Ma Lianyuan olmuştur. Onun ayrılmasın
dan sonra Yunnan'da İslam eğitimi bü-
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yük bir gerileme sürecine girmişse de 
eğitim müessesesi cumhuriyet dönemi
nin sonlarına kadar ayakta kalmıştır. Ma 
Lianyuan'ın Çin'deki müslüman gençlere 
İ slami kimliğin aktarılması idealine önem
li katkıları olmuştur. Ma Lianyuan çoğu 
Arapça ve Farsça olmak üzere yirmi ka
dar eser kaleme almıştır. Çince yazılmış 
iki eserinden biri Haitie Shijie başlığını 
taşımakta ve bazı Kur'an ayetlerinin tef
sirini içermektedir. Diğeri ise bir hıris
tiyan misyonerine karşı yazdığı Bianli 
Mingzhen Yulu adlı reddiyedir. 
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MA MING- HSIN 
(1718-1781) 

Nakşibendiyye -Cehriyye 
tarikatının kurucusu 

Çinli alim ve mutasawıf. 
_j 

Kuzeybatı Çin'de Kan-su eyaletinin Jie
zhou şehrinde müslüman fakir bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. İslami adı 
İbrahim Vikayetullah 'tır. Kaynaklarda Aziz 
veya Muhammed Emin diye anıldığı da 
kaydedilir. Henüz doğmadan babası öldü, 
çocuk yaşındayken annesini kaybetti. İlk 
eğitimini cami imamı olan amcasından 
aldı, bu sırada caminin temizlik işlerine 
yardımcı oldu. 1728'de amcasıyla birlikte 
hac yolculuğuna çıktığı sırada Buhara'da 
şiddetli kum fırtınasına yakalandığı, bu 
sırada amcasını kaybettiği, çaresiz bir 
haldeyken kendisine bir şeyhin yardım 
ettiği ve daha sonra da Arabistan'a gön
derdiği nakledilir. Bu durumda onun ilk 
tasawufi eğitimini Buhara'da gördüğü 
söylenebilir. Ebu Alamah Abdülkadir (Guan 
Li-ye) isimli bir müridi tarafından kaleme 
alınan yarı biyografik Rashah adlı eserde 
amcasıyla birlikte güneydeki ipek yolunu 
kullanarak Çin'in güneybatısındaki Yun
nan, B urma ve Hindistan yoluyla Arabis
tan'a gittikleri kaydedilmektedir. 

Öğrenimini tamamlamak için uzun sü
re İslam ülkelerinde dolaşan Ma Ming-

hsin'in (Mingxin) hangi ülkelere gittiği ve 
nasıl bir dini eğitim aldığı hususunda kay
naklarda yeterli bilgi yoktur. Ancak Ye
men'de eğitim gördüğü ve Mısır'a geçe
rek Ezher'de okuduğu bilinmektedir. 
Onun Nakşibendiyye tarikatına Orta As
ya'da girmiş olabileceği ileri sürülmekte
dir. Yemen'de iken Abdülhali(5 b. Zeyn ei
Mizcaci ile Zebid bölgesinde temas kur
duğu da düşünülebilir. Abdülhali(5'ın ta
rikat silsilesinin muhtemelen İbrahim b. 
Hasan el-KGrani vasıtasıyla M edineli Şeyh 
Ahmed ei-Kuşaşi'ye ulaştığı. Kuşaşi'nin 
birçok tarikatın yanı sıra Nakşibendiyye'

den de icazetli olduğu bilindiğine göre Ma 
Ming-hsin'in bu silsileyle Nakşibendiyye'
ye bağlandığı da söylenebilir. 

Muhammed Hayat es-Sindi, İbrahim b. 
Hasan ei-Kürani, Şah Veliyyullah gibi şah
siyetler tarafından temsil edilen dini ihya 
hareketinin etkisi altında kalması muh
temel olan Ma Ming-hsin on yedi yıl son
ra memleketine döndüğünde Çin müslü
manlarını, Han Çiniileri'nin dini gelenek
lerinin etkisi altında kalıp doğru yoldan 
sapınakla suçladı. Camiierin Çin ibadet
haneleri gibi inşa edilmesine karşı çıktı 
ve tezyinatının sade olmasında ısrar et
ti. Mensuplarının Han Çiniileri'nin cenaze 
adetlerini uygulamalarını yasakladı. Müs
lümanın sade bir hayat yaşaması ve ha
yatını yalnızca İslam toplumuna adama
sı gerektiğini vurguladı. Onun bu anlayışı 
Çin'in mahalli adetleriyle İslam'ın sente
zini engelledi. 

Ma Ming-hsin'den önce Çin'de Nakşi
bendiyye tarikatı mensupları hafi zikir ic
ra ediyor, tarikat da bu sebeple Hafiyye 
diye anıhyordu. Ma Ming-hsin baş ve kol
ların sallandığı cehri zikir uygulamasını 
benimsemiş, bundan dolayı tarikatına 
Cehriyye adı verilmiştir. Bazı araştırmacı
lar onun Ahmed Yesevi'ye ulaşan bir silsi
lesinin olduğunu ve cehri zikri Yesevi'nin 
uyguladığı "zikr-i erre" sebebiyle benim
semiş olabileceğini, hatta onun Çin'de 
hem Nakşibendiyye hem Yeseviyye kural
larını öğrettiğini ileri sürmüşlerdir. Hafiy
ye koluna mensup Nakşiler. muhtemelen 
daha önce bazı Nakşibendiyye kollarında 
cehrl zikrin uygulandığını bilmedikleri 
için Ma Ming-hsin'in bu uygulamasını 
eleştirmişlerdir. 

Kendisini Çin'in en büyük ve en son şey
hi olarak gören, hakikate ancak şeriatla 
tarikat birleştirildiği takdirde ulaşılabile

ceğini söyleyen Ma Ming-hsin, bir tarikat 
şeyhi olmanın yanı sıra İslam toplumunun 
siyasal ve sosyal anlamda lideri kabul 
edildi. Liderlik için akrabalıkyerine ehliye-


