
1949 yılından itibaren ülkedeki çeşitli 
diniere mensup kişilere ideolojik sebep
lerle baskı yapılmaya başlanmış, bu bas
kılara en çok maruz kalanlar da müslü
manlar olmuştur. Müslümanların yoğun 
olarak bulunduğu Doğu Türkistan. Kan
su gibi eyaJetlerde durum çok daha kö
tü idi. Buralarda camiler kapatılmış ve 
ibadet yasaklanmıştı. 1975 yılından son
ra camiierin tekrar açılması, Kur'an okun
masına belli ölçüde izin verilmesi. müs
lümanların durumunda az da olsa iyileş
me olarak nitelendirilebilir. 
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III. ÜLKEDE İSLAMiYET 

Çin'in islam dünyasıyla temasları. is
lam öncesi Çin-Arabistan münasebetle
rinin bir devamı niteliğinde. islamiyet'in 
Arabistan dışına yayılma devri olan VII. 
yüzyıldan günümüze kadar durmaksızın 
devam etmiştir. Bugün islam Hui. Uygur, 
Kazak. Kırgız. Özbek. Tacik. Tatar. Tung
hsiang. Pao-an kavimlerinden oluşan 

Çin'deki etnik gruplar arasında benim
senmiş durumdadır ve bu kavimlerin si
yasi, iktisadi. kültürel hayatları üzerin
de büyük bir tesir icra etmektedir. isla
miyet'in Çin 'e girmesi ve Cinliler tara
fından kabul edilmesi hemen ilk zaman
larda olmayıp uzun bir tarih süreci için
de gerçekleşmiştir. islam'ın Çin'de ya
yılmasını ve tesirlerinin tarihi gelişmesi
ni üç ana devrede incelemek mümkün
dür. a) islamiyet'in Arap ve iranit tüc
carlar vasıtasıyla Çin' e girmesi ve T'ang. 
Beş Hanedan. Sung dönemlerinde gü
ney ve doğu kıyı bölgelerine yerleşmesi; 
b} Moğol istilasından sonra Vüan ve Ming 
hanedanları zamanında Türkler başta 
olmak üzere çeşitli Orta Asya kavimleri
nin müslümanlaşması ve islam'ın Çin'in 
iç bölgelerine yerleşmesi; c) Doğu Tür
kistan'ın tamamına müslüman Türkler'in 
hakim olması ve Ch'ing devrinde müs
lümanlara yapılan zulüm ve baskılar so
nucu islam ' ın karanlık bir döneme gir
mesi. 

İslam'ın Çin'e Girişi ( İlk Devir). islami
yet'in Çin'e ilk girişi hakkında doğrudan 

Çin müslümanları arasındaki an'aneler
le rivayetlere ve tarihi vesikalara daya
nan birçok çelişkili görüş bulunmakta
dır. Tanınmış Çinli alim Liu Chih (ö 1730). 

"Peygamber'in Hayatı" adlı eserinde müs
lüman Araplar'ın Çin'le ilk temaslarının 
628'de olduğunu bildiriyorsa da tarihçi
lerin ekseriyeti. Tashi (Arabistan) kralının 
651'de Çin sarayına bir elçi gönderdiği
ni kaydeden bir Çin vesikasına dayana
rak 651 yılını islam'ın Çin'le ilk temas 
tarihi olarak kabul etmektedirler (bk. 
Hee -Soo Lee. s. 29). islamiyet'in Çin'de 
yayılışıyla ilgili kaynaklarda da üçüncü 
halife Hz. Osman tarafından gönderilen 
bir elçinin 25 Ağustos 651 tarihinde 
Tang hanedanının başşehri Chang-an'a 
ulaştığı kaydedilir. Bu elçinin Çin'e geliş 
sebebi islam devletiyle iran arasında çı
kan savaştır. Sasaniler'in son hükümda
rı lll. Yezdicerd'in oğlu Firüz (Çince'de 
Pi-lu-ssu). 650 yılında Çin'den yardım ta 
lebinde bulunmuştu . Fakat Cinliler muh
temelen Araplar'ın durumunu henüz tam 
olarak kavrayamadıklarından ve onların 
Çin'e karşı herhangi bir düşmanlıkları
nın da olmadığını bildiklerinden isteni
len yardımı göndermekten kaçındılar. 

Ayrıca Cinliler Hz. Osman'a elçi gönde
rip iran'la olan ihtilaflarında ara bulu
culuk yapmayı teklif ettiler ve bu vesile 
ile müslümanların gerçek gücünü öğ

renmek istediler. Bu elçiye karşılık ola
rak Hz. Osman. da meşhur kumandan
larından birini bir mektupla birlikte Çin 
sarayına gönderdi. Bu elçi. irnparator 
Kao-tsung ile resmi bir görüşme yapa
rak islam devletinin genel durumunu ve 
islam inancını açıkladı. Bu hadise 651 
yılında iki devlet arasında vuku bulan 
ilk resmi temastır. Çin müslümanlarının 
ekseriyetle kabul ettikleri bir menkıbe 
ise islamiyet'in Çin'de ilk olarak Sa'd b. 
Ebu Vakkas tarafından tanıtıldığı. hatta 
onun mezarının Kanton'da olduğu şek
lindedir. 
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Deniz Yoluyla Kurulan Temaslar. isla
miyet'in Çin'e girmesi, islam öncesinde 
kurulan deniz yolu temaslarının tabii bir 
neticesi olarak müslüman Arap ve iranit 
tüccarların Çin'in kıyı bölgelerine yerleş
meleriyle mümkün olmuştur. islamiyet'in 
doğuşundan çok önceleri Çin ile Arabis
tan arasında deniz yolu ve bazan da ipek 
yolu üzerinden sık sık temaslar oluyor
du. Arap yarımadası ilk olarak milartan 
önce 120 yılında Çin imparatoru Wu-ti 
tarafından batıya gönderilen Chang K'ien 
vasıtasıyla tanınmış ve Tia-chi olarak ad
landırılmıştır. Çin kaynaklarından. V. yüz
yılda Arap tüccarların sık sık Çin Hindi 
yarımadasına kadar gelmelerine karşı
Iık sadece Kamboçya. Annarn ve Tong
kin bölgelerinden çok az sayıda Cinli'nin 
Ortadoğu'ya gittiği öğrenilmektedir. VI. 
yüzyılda Çin ile Arabistan arasında Sey
lan üzerinden kurulmuş bir ticaret mev
cuttu. VII. yüzyılın başında, özellikle de
niz yolunun kullanıldığı Çin- iran-Ara
bistan arasındaki ticaretin daha da ge
lişmesi sonucu. Basra körfezindeki Siraf 
bölgesi Çinli tüccarlar, Çin'deki Kanton 
Limanı ise Arap tüccarlar için en önemli 
ticaret merkezi haline gelmiştir. T'ang 
Rahibi Chian Chen. T'ien-pao devrinde 
(742 -756) Basra körfezinden gelen sayı
sız geminin dağ gibi baharat ve nadir 
mallarla yüklenmiş olarak Kanton sula
rında demirlediğini söylemektedir. 

islam aleminin Çin ile olan münasebet
lerine dair pek çok islami kaynak mev
cuttur. Çin ticaret gemilerinden bahse
den en eski kaynaklardan biri. Hz. Ömer' e 
gönderilmiş 14 (635) tarihini taşıyan bir 
belge olup o yılın ramazan veya şaban 
ayında Utbe b. Gazvan'ın Übülle'yi fet
hinden sonra buraya Uman, Bahreyn, 
Fars. Hindistan ve Çin'den yelkeniiierin 
geldiğini bildirmektedir (DineverT. s. ı ı 7). 

ibnü'l- Kelbi U man· daki panayırlardan 
bahsederken Arabistan'ın iki büyük li
manından biri olan Daba'da bir panayı
rın bulunduğunu. Sind. Hint ve Çinli ta
cirlerle doğu ve batı milletlerinin hep 
oraya geldiğini söylemektedir. Mes'Odi'
nin Mün1cü'?-?eheb adlı eserinde de 
Çinli tüccarların mallarını yelkenlilerle Do
ğu Arabistan'a kadar getirdikleri. Uman 
limanlarını ziyaret ettikleri ve oradan 
Basra ·ya kadar gittikleri kaydedilmek
tedir. Çin'e giden yollar ise coğrafyacı 
ibn Hurdazbih 'in Kitiibü ·ı- mesalik ve'l
memalik adlı eserinde geniş bir şekilde 
tarif edilmiştir. Arap ticaret gemileri Si
raf- Maskat- Hindistan - Seylan - Malaya 
yarımadası - Malaka-Siyam körfezi- Pu-
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lu Kondar adası- Çin denizi rotasını ta
kip ederek meşhur Çin limanı Kanton'a 
ulaşıyorlardı. 

T'ang devrinden Sung devrine kadar 
geçen sürede Çin'e gelen İranlı ve Arap 
tüccarların sayısı gittikçe arttı. Bu sıra
larda AbbasHer'in başşehri olan Bağdat'
ta ipekli kumaş, porselen, çay ve ham 
ipek gibi Çin mallarını satmak için husu
si pazarlar kuruldu. Aynı şekilde T 'ang ' ın 

başşehri Chang-an'daki dükkaniarda da 
özellikle Arap ve İran lı lar'ın ticaret ürün
leri olan değerli taşlar, fildişi, baharat, 
cam, inci gibi mallar satılıyordu ve hü
kümet ülkenin güneydoğu bölgesindeki 
Kanton, Zeytun (Ch'üan-chou), Yang-chou 
ve Hang-chou limanlarını resmen yaban
cılarla olan ticarete tahsis etmişti. Za
man geçtikçe Çin 'in güneydoğu bölge
sindeki müslümanların nüfusu hızla ar
tarak büyük bir sayıya ulaştı; yabancı 

ülkelerden gelenler arasında ilk sırayı 

Araplar alıyordu. 

IX. yüzyıl Arap seyyahlarından Süley
man et-Tacir ile EbO Zeyd, 876'da mey
dana gelen Huang-ch'ao ayaklanması sı
rasında Kanton 'da 120.000-150.000 ara
sında Arap, yahudi, hıristiyan ve diğer 
yabancının öldürüldüğünü bildirmekte
dirler. Verilen sayı biraz abartılmış olsa 
da buradan, Çin'in güneydoğu kıyıların
da yaşayan yabancıların çoğunluğunu 

müslümanların teşkil ettiği ve sayıları

nın da pek az olmadığı anlaşılmaktadır. 

Huang-ch'ao ayaklanması sırasında çok 
sayıda müslüman katliamdan kaçarak 
Çin Hindi yarımadasına veya daha önce 
orada yaşayan dindaşlarıyla buluştukla
rı Malaya limaniarına doğru yayılmışlar
d ı r. Denir yoluyla gerçekleşen ticareti 
büyük ölçüde baltalamış olan bu hadi
seden sonra müslüman tüccarlar Çin'de 
Sung hanedanı kuruluncaya kadar fazla 
bir ticaret teşebbüsünde bulunmamış
lardır. Sung hükümetinin yabancı tüc
carları koruyan tedbirler alması ve tica-
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ret politikasına belirli bir sistem getir
mesiyle müslüman tüccarların Çin'e akın 
etmeleri yeniden hızlanmış ve hatta bun
ların bazıları zaman zaman Kore ve Ja
ponya'ya kadar gitmişlerdir; ancak bun
lar son durak olarak daima yine Çin'i seç
mişlerdir. Sung devrinde özellikle Zey
tun, Kanton'dan daha önemli olan bir 
milletlerarası ticaret merkezi halini al
mıştır . XIV. yüzyılın başlarında bölgeye 
gelen İbn BattOta. Güney Sung devrin
den ( 11 27- 1279) beri Zeytun'un dünyanın 
en büyük limanı olduğunu. burada yüz
den fazla büyük gemi bulunduğunu ve 
küçük gemilerin de sayılamayacak ka
dar çok olduğunu kaydetmektedir. 

Çin'in müslümanlarla olan ticareti ge
lişip ülkeye gelen müslüman tüccarların 
sayısı arttıkça onlara yönelik işlemleri 

yürüt ecek merkezlerin kurulmasına ge
rek duyuldu. Bunun üzerine müslüman
ların topluca bulund ukları Kanton, Zey
tun, Hang-chou ve Ming-chou gibi bü
yük limanlarda deniz ve gemi işlerine ait 
bürolar (shi-po-shih } açıldı. Arap kökenli 
ünlü P'u ailesinden gelen P'u Shou-keng 
(Ebu Bekir) Zeytun şehri gemicilik müdür
lüğüne getirilip müslümanların işlerin

den sorumlu tutuldu. Bugünkü anlam
da deniz polisi yüksek komiseri görevi
ni yürüten P'u Shou-keng Çin'deki müs
lümanların ticarT faaliyetlerinde önemli 
rol oynamış ve ülkede zengin bir müs
lüman tüccar tabakasının ortaya çıkma
sında etkili olmuştur. Xl. yüzyılın ikinci 
yarısında yaşayan Arap tüccarı Sin Ab
dullah uzun yıllar Zeytun ·da oturarak 
büyük bir servet edinmiş ve daha sonra 
bütün servetini şehrin imarına harca
mıştır. 

Kara Yoluyla Kurulan Temaslar. T'ang 
ve Sung dönemlerinde İslamiyet'in İpek 
yoluyla Çin'e girmesi, daha ziyade İslam 
ülkeleri ve Çin arasındaki siyası müna
sebetlerin gelişmesinden dolayı müm
kün oldu. Hz. Osman zamanında karşı

lıklı elçi göndermek suret iyle başlayan 
Çin- Arap resmi münasebetleri bu süla
lelerin hükümdarlığı süresince t araflar 
arasında dostluk heyetlerinin gidip gel
mesiyle daha da gelişti. Tarihi kaynak
lara göre Çin 'e gönderilen Arap elçi ve 
heyetierin sayısı 651-798 yılları arasında 
otuz yedi, 908-1168 yılla rı arasında ise 
kırk dokuzdur. Bu devirde iki ülke ara
sındaki siyası ve kültürel münasebetle
ri Talas Savaşı ile An Lu-shan isyanı bü
yük ölçüde etkilemiştir. 

O devirde dünyanın en büyük iki im
paratorluğu olan Çin ile AbbasTier'i kar-

şı karşıya getiren ve beş günlük çetin 
bir mücadeleden sonra Çin ordusunun 
mağiObiyetiyle sonuçlanan Talas Savaşı 
(751 ı. tarihte Çin ile müslümanlar ara
sında vuku bulan tek çatışmadır. 20.000 
Cinli 'nin esir alındığı bu savaş Türk ve 
islam tarihi bakımından büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu savaştan sonraki tarih
lerde Orta Asya topraklarında artık Çin 
nüfuzu görülmemektedir. Böylece islam 
dininin bu bölgede yaşayan Türkler ara
sında yavaş yavaş kendiliğinden benim
senmesi ve müslüman Türkler'in Abba
sf Devleti 'nin askeri ve idari kadrolarını 
işgal etmeleri, kısa süre sonra onların is
lam dünyasında önemli bir rol oynama
larını sağladı. Ayrıca Türkler Budizm'in 
yaygın olduğu pek çok Orta Asya topra
ğında İslamiyet'i yaydılar ve Doğu Asya'
da İslam ve Türk kültürünün ilk defa 
hissedilmesine vesile oldular. Talas Sa
vaşı dünya kültür tarihi bakımından da 
büyük gelişmelere zemin hazırlamıştır. 

Savaş sırasında müslümanların eline esir 
düşen bazı Cinliler vasıtasıyla Batı Tür
kistan bölgesinde ilk defa kağıt yapımı
na başlanm ıştır. Arap savaş esirleri ise 
kısa sürede serbest bırakılmalarından 
sonra Çin'in başşehrinde ticaret yapmak
ta olan soydaşlarıyla birleştiler . 

Çin - Arap münasebetlerinde müsbet 
faktör olarak rol oynayan diğer bir ha
dise ise Talas Savaşı ' ndan dört yıl sonra 
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Çin'de meydana gelen. kuzey eyaJetleri 
kumandanı An Lu -shan'ın isyanın ı bas
tırmak için Çin hükümdarının isteği doğ
rultusunda bir AbbasT ordusunun ora
ya gönderilmesidir. Çin imparatoru Su
tsung. bu isyanı bastırmak için batıya bir 
heyet yollayarak Arap ve Uygur ordula-

. rından yardım istemiştir. AbbasT Halife
si Ebü Ca'fer ei-Mansür 4000 veya bir 
rivayete göre 10.000 kişilik bir ordu gön
dermiş ve asi güçler bu ordunun yardı
mıyla mağlüp edilerek iki yıl devam et
miş olan isyan bastırılmıştır (757) . Bu 
hadiseden sonra T'ang Hükümdan Su
tsung, minnet ve şükranlarını belirtmek 
üzere İslam ordusuna misafir muame
lesi yapmış ve istedikleri takdirde sü
rekli olarak Çin 'de kalabileceklerini bil
dirmiştir. Bu teklif üzerine, Horasan' a 
dönen küçük bir grup dışında kalanlar 
Lo-yang ve Chang-an'a yerleşmişlerdir. 

. Üç yı l sonra 760 tarihinde yapılan bir 
nüfus sayımına göre Chang-an'da 4000'
den fazla müslüman ailesi bulunuyordu. 
Kaynaklar, 787 yılında Chang-an şehrin
de yerleşmiş Horasan, Buhara ve Kaş

gar gibi İslam ülkelerinden gelen ve Çin 
sarayından aylık alan 4000 kadar yaban
cı aileden bahsetmektedirler. Halife Man
sOr zamanında Çin imparatoruna yar
dım maksadıyla gelmiş olan bu müslü
man askerlerinin ahfadı, bugünkü Çin 
müslümanlarının atalarının önemli bir 
kısmını teşkil etmektedir. Şüphesiz Ta
las Savaşı'ndan ve An Lu-shan isyanın

dan sonraki dönemde batıdan Çin'in iç
lerine doğru çok etkili bir İslam ve Türk 
kültürü yayılmış ve bu yayıınıada İpek 
yolunun da önemli etkileri olmuştur. 

Chang-an'daki büyük cami bu sıralarda 
inşa edilmiş olup Çin' in tarihi yapıların
dan biri niteliğiyle bugün hala ayakta 
durmaktadır. 

İslam'ın Çin'de Yayılması ve Tesirleri. Bu 
döneme ait tarihi kaynak Hsin T'ang 
Shu'dan, Çinliler'in İslamiyet ve Araplar 
hakkındaki bilgilerinin nisbeten doğru 
olduğu anlaşı lmaktadır: "Ta-shi eskiden 
İran' a ait toprakları kaplıyordu . Erkek
lerin siyah sakalları vardır ve gümüş han
çer taşırlar, şarap içmez ve müzik din
lemezler. Kadınlar evlerinden çıktıkları 

zaman yüzlerini örterler. Büyük mabed
Ierinde her cuma günü sultan yüksek
çe bir kürsüye çıkarak şu cümlelerle hal
ka hitap eder: Kim düşmanı bertaraf 
ederse mutlu olacak. Bu yüzden Ta-shi
ler yiğit savaşçıdırlar. Onlar günde beş 
defa Tanrı'ya ibadet ederler". 

Uygur 

bölgesinde 

Ku ku 
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Çinli kadınlarla ·evlenerek buraya yer
leşen müslümanlar dini faaliyetlerinin 
merkezi olarak camiler inşa etmişlerdi. 
Bazıları yaptıkları ticaretten mal mülk 
edinirken bazıları da memur olarak ça
lı şıyordu . Böylece İslam· ın Çiniller ara
sında XIV. yüzyıla kadar hızla yayılması 
için sağlam bir temel atılmış oldu. Çin'e 
gelen müslümanların bir kısmı Çinliler 
arasında yaşarken büyük çoğunluğu Çin 
hükümetince Kanton, Zeytun, Yang-chou, 
Hang-chou gibi şehirlerde kurulan ve 
Fan Fang adıyla bilinen özel mahalleler
de kalıyordu. Bu mahallelerde, müslü
manlar arasında en çok saygı duyulan 
kimseler arasından Çin hükümetince ta
yin edilen bir şeyh veya kadı bulunur ve 
bunlar bir yandan müslüman toplumda
ki halkın içtimaT faaliyetlerini yürütüp 
tüccarları vergi vermeye çağınrken di
ğer yandan da dini törenleri ve ibadet
leri tertip eder, toplumda cereyan eden 
bütün meseleleri Kur'an ve İslam huku
kuna göre hallederlerdi. MahaiiT Çin yö
netimi, genellikle olaylar kendisini ilgi
lendirmediği sürece Fan Fang'ın iç işle

rine karışmazdı. Böylece İslam ülkelerin
den Çin'e gelen müslümanlar, hoşgörü
lü Çin kültürü, cazip hayat şartları , ida
renin müsamahası ve karlı ticaret gibi 
sebeplerle nesiller boyunca yavaş yavaş 
Çin lil eşmişlerdir. Onların günlük alışkan
lıkları ve giyimleri hemen hemen Çinli 
ler 'in yaşayışlarıyla aynı hale gelirken 
sadece dini inançları ve ona bağlı ola
rak gıdaları farklı kalmıştır. 

Müslümanların Çin'de uyum içinde yer
leşmeleri devam ederken 876 yılında 

meydana gelen Huang Ch'ao isyanı Çin'
de İslamiyet'in gelişmesini olumsuz et
kiledi. Çin yönetimine karşı isyan eden 
Huang Ch'ao, 879'da Kanton'u zaptetti
ğinde pek çok Arap ve İranlı müslüma
nı katletti. Aynı şekilde Tien Shen-Kung 
isyanısırasında da Yang-chou'da SOOO'e 
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yakın müslüman öldürüldü. Bu iki bü
yük felaketten sonra müslümanlar Ch ' ing 
hanedanının kuruluşuna kadar ( 1644 ı 
benzer bir talihsizlikle karşılaşmadıla r. 

Bu devrede müslümanların Ma, P'u, Ting, 
Hai ve Sa gibi Çin isimleri alarak kendi
lerini katl iamdan koruma yoluna git
meleri, bir asırdan fazla muhafaza et
tikleri Müslümanlığın özelliklerini kay
bederek hızla Çinlileşmelerine sebep ol
muştur. Bundan sonra Çin tarihinde müs
lüman menşeli pek çok Çinlileşmiş ede
biyatçı. sanatçı ve alim görülür. Asıl is
mi muhtemelen Rıza olan Arap menşeli 
meşhur Li Yen- Sheng, T'ang hanedanı
nın büyük bir edebiyatçı sı olarak bilinir. 
T'ang sülalesinin sonlarıyla Beş Sülale 
devrinde yaşayan tanınmış şair ve alim
lerden Li Hsün de İranlı bir müslüma
nın torunuydu. Hai- Yao-Pen-ts'ao (de
niz bitkileri farmakolojisi ) adlı eseri yazmış 
olan Li Hsün ve küçük kardeşi Li Hsien 
tanınmış birer kimyacı ve farmakolog, 
kız kardeşleri Li Shun-hsien ise şair ve 
ressamdı. Sung devrinde sanat alanın
da büyük şöhret kazanmış olan Mi- Fu 
[ö ı ı 07). Semerkant bölgesinden gelen 
meşhur bir ressam ve hattattı; bu sanat
çının eserleri yalnız Çin'de değil Japon
ya ve Kore'de de önemli bir etki bırak
mıştır. 

Bu dönemde Çin ile İslam ülkeleri ara
sında karşılı klı kültürel temaslar da bü
yük ölçüde hızlandırılmıştır. Talas Sava
şı ' nda esir düşen Çinli ustalar sayesinde 
kağıt imalat tekniği kısa sürede İslam 
dünyasına da yayılmış ve Ortaçağ'da is
lami ilimierin gelişmesine büyük katkı
da bulunmuştur. Kağıt yapımından ayrı 
olarak yel değirmenleri de Çin'den müs
lümanlara, onlardan da Haçlılar yoluyla 
Avrupalılar'a geçmiştir. Müslüman ülke
lerde her zaman büyük takdir gören Çin 
porselenleri ise daima önemli bir kül
tür taşıyıcısı olmuştur. Talas Savaşı'nda 
Araplar·a esir düşen Tu Huan adlı bir ra
hip on iki yıl AbbasT topraklarında mec
buren ikamet ettikten sonra Çin · e dö
nerek Ching Hsing Chi başlıklı bir se
yahatname yazmıştır. Bu eser İslamiyet 
ve prensipleri hakkında son derece doğ
ru bilgiler vermekte, Çin 'de İslam üzeri
ne yapılan ilk çalışma olarak kabul edil
mektedir. 

İslam ' ın Gelişmesi (Yüan -Ming Devri). is
lamiyet Moğol İmparatorluğu devrinde 
Çin 'in iç bölgelerinde geniş halk kitlele
ri tarafından kabul edilmiştir. Bilhassa 
Moğollar tarafından Çin'de kurulan Yüan 
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Hanedanı döneminde ( 1271-1 368) fevka
lade bir islam yayılması görülmektedir. 
Bütün Çin topraklarını kendi idaresi al
tında toplayan Moğol Hükümdan Kubi
lay Han ( 1260- 1294). 1264 yılında başşeh
rini Karakurum'dan Ta-tu'ya (Pekin) ta
şıdı. Kubilay ve halefieri Moğollar'dan 
sayıca çok fazla olan ve yüksek seviye
de medeniyete sahip bulunan Çinliler'i 
etkin biçimde kontrol edebilmek için Or
ta Asya'daki bozkır kültürlü Türk ve iran
lı müslümanları aralarında tampon ola
rak kullanmışlardır. Yüan imparatorları 
Türk ve diğer müslümanlar arasından 
idareciler tayin ederek onlara sarayda 
geniş yetkiler vermişler. özellikle vergi 
toplanmasında ve milletlerarası ticaret 
işlerinde tecrübeli müslümanları tercih 
etmişlerdir. Çin ile Orta Asya. İran. Or
tadoğu ve Avrupa arasındaki ipek yolu 
ticaretinde de müslüman tüccarlar bü
yük rol oynamışlardır. Bunlar deve. at. 
halı ve yeşim gibi değerli taşlar ithal edip 
Çin· den de ipek, sera mik, porselen ve 
baharat ihraç ediyorlardı. Cinliler malla
rını satabiirnek için müslümanların zevk
lerine uygun şekilde üretim yapmaya 
dikkat ederlerdi. Müslümanların mali ve 
ticari faaliyetleri kadar ortak müslüman 
tüccarlar birliği sistemleri de Yüan eko
nomisi için değerli hizmetler yapmıştır. 
Bu ortak sistem. kervan tüccarlarının 

sermayelerini toplamak ve Moğol aris
tokratlarının karlı yatırımiarına yardım

cı olmak amacıyla kurulmuştur. 

Göçebe Moğollar' ın kültür hocalığı gö
revini üstlenen Orta Asyalı Türk ve müs
lümanlar, Yüan Hanedanı döneminde bü
tün kültür alanlarında kendilerini gös
terdiler. Kubilay büyük bir gayretle müs
lüman sanatkar. doktor ve bürokratları 
kendi hizmetine aldı. Yüan sarayı İslam 
tıp ve mimarisine de itibar etmiştir. Ta
tu ve Shang-tu'da müslüman hekimlerin 
görev yaptığı ve saray mensuplarının te
davi edildiği Kuang-hui-Ssu' adlı iki im
paratorluk hastahanesi kurulmuş, ecza
hanelerde daha çok müslüman hekim
lerin hazırladığı ilaçlara yer verilmiştir. 
Ta-tu şehrinin inşa projesinde de müs
lüman sanatkarlardan faydalanıldığı bi
linmektedir. Bu dönemde müslüman şa
irler Çince şiir yazıp şarkılar besteledi
ler ; bunlardan Ali Yao-Ching ve oğlu Li 
Hsi-Ying. Çin edebiyatının meşhur şairle
ri arasında yer aldılar. Yüan sarayı Arap
ça ve Farsça eserlerle de ilgilenmiştir. 

1289 yılında müslümanların konuştuğu 
dili öğrenmek için İslam Yazısı Enstitü
sü kuruldu ve memurlar tayin edilerek 
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yerli mütercimler yetiştirildi. Yüan dev
rinde müslümanlar Çin bilim ve tekno
lojisine de büyük katkılarda bulunmuş
lardır. 1267 yılında İranlı müslüman as
tronom Cemaleddin, çeşitli astronomi 
aletlerini Çin'e getirerek İslam dünyası
nın yeni teknolojisini ve astronomik bu
luşlarını aktarmıştır. 1271'de Çin'de müs
lüman ilim adamlarının yardım ve teşvi
kiyle Kubilay tarafından islam astrono
misini öğreten bir okul kuruldu. Çinli 
astronom Kuo Shou-Ching (ö. 1316). ho
cası Cemaleddin'in himayesinde islam 
dünyasında bilinen diyagram ve hesap
lamalardan istifade ederek kendi alet
lerini geliştirip Çin'e uygun Shou-shih-li 
adlı kendi takvimini icat etmiştir. Buna 
karşılık Çin kültürüne ilgi duyan müslü
man alimler de özellikle tıp alanındaki 
yeniliklerin Çin'den İslam dünyasına ya
yılmasına aracılık ettiler. 

Yüan devrinde dikkate değer bir hu
sus da müslümanların ülkenin bütün böl
gelerine yerleşmiş olmalarıdır. Kansu. 
Suchou ve Yen-an, İslami cemaat oluş
turulan ayrı birer bölge haline geldiler. 
Buralara yerleşen veya seyahat eden 
müslümanlar genellikle tüccar. idareci. 
esnaf, sanatkar ve mimarlardan oluşu
yordu. 1274 yılında Kansu'da bir cami 
inşa edildi. Bazı Çin ve İran kaynakları
na göre başlarında "danişmend" adı ve
rilen dini liderlerin bulunduğu bu bölge
lerdeki müslüman toplumlar islami ge
leneklerini muhafaza edebiliyor ve iba
detlerini serbestçe yapabiliyorlardı . Bu 
dönemde Sze-chuan eyaleti de müslü
man tüccarlar ve sanatkarların oturduk
ları bir yer olmuştu . Yünnan eyaleti ise 

1270'1i yıllarda Yüan hükümetince tayin 
edilen Seyyid Ecel Şemseddin (ö. 1279) 
adlı bir müslüman vali tarafından yöne
tiliyordu. Seyyid Ecel aslen Buharalı olup 
Yünnan'da İslamiyet' in yayılması için bü
yük çaba harcamıştır. 

M ing hanedanı zamanında ( 1368-1644) 
önceki Yüan hanedanının meydana ge
tirdiği uygun zemin üzerinde Çin'in müs
lümanlarla olan münasebetleri daha çok 
gelişti. XVI. yüzyılın başlarında Ali Ekber-i 
Hıtai tarafından yazılan ljıtô. 'inô.me ad
lı Çin seyahatnamesine göre, Ming ha
nedanının kurucuları arasında çok sayı
da müslümanın bulunması ve imparator 
T'ai-tsu'nun (Chu Yuan-Chang, 1368- 1398) 
onlardan büyük destek görmesi idare
de önemli rol oynamalarını sağlamış ve 
o dönemde İslamiyet' e yönelik teşvik edi
ci bir politika takip edilmiştir. Çin kay
naklarına göre imparator T'ai-tsu 1368'
de Nanking'de Chin-Chiao-shih adlı bir 
cami yaptırmıştır. Akrabalarının arasın
da bazı müslümanların bulunması ilk 
Ming imparatorunun müslüman oldu
ğu iddiasına yol açmışsa da bu husus 
henüz ilmi bir açıklığa kavuşturulama
mıştır. Aynı hanedanın üçüncü impara
toru Ch'eng-tsu da (1 403- 1424) müslü
manları korumak için özel bir ferman çı
karmıştır. Hatta bu devirde yaşayan 

müslüman amiral Cheng Ho (Muhammed) . 
imparatorun özel temsilcisi olarak alt
mış iki büyük yelkenliden oluşan bir filo 
ile 1405-1431 yılları arasında sekiz de
fa sefere çıkıp Güneydoğu Asya, Basra 
körfezi ve Doğu Afrika kıyısı ülkeleriyle 
siyasi temaslar kurmuştur. Yine Ali Ek
ber ljıtô. 'inô.me 'de, islam ülkelerinden 
gelen elçilerin imparatorun sarayında 

diğer yabancı temsilcilerden daha fazla 
itibar gördüklerini bildirmektedir. 

Karanlık Devir (1644 sonrası). Müslüman
lar ile Cinliler arasında siyasi mahiyette 
ilk ciddi çarpışma. Ming hanedanının yı
kılmasından sonra yerine geçen Mançu
lar·ın Ch 'ing hanedanı devrinde ( 1644-
1911) olmuştur. Mançular. ana vatanları 
Mançurya ile Doğu Moğolistan'ın emni
yetini temin maksadıyla Moğolistan ve 
Türkistan'ı da kendilerine bağlamak yo
luna gittiler. Ch'ing hükümeti 1755 yılın
da Doğu Türkistan bölgesine bir ordu 
göndererek ülkeyi birkaç bölgeye ayır

dı. Bir kısmını doğrudan ilhak ederken 
bir kısmına da Çinli askerler yerleştirip 
bölgeyi bunların idaresine teslim etti. 
Buna karşılık müslüman Türkler de Man
çular'a karşı sık sık isyan ettiler. Genel
de Ch'ing hükümeti. Ming hanedanının 
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devamı için savaşan müslümanlara karşı 
sert bir politika takip etti. Ch'ing rejimi
nin baskılarının her yönden şiddetlenme

si ve temel ekonomik-sosyal problemie
rin büyümesi, müslümanların çoğunluğu
nun yaşadığı bölgelerde Mançular'a kar
şı geniş çaplı isyanların çıkmasına yol 
açtı. Kan su ve Türkistan'da 1820-1828, 
Yü n nan eyaletinde 1855-1873, Kan su, 
Shensi ve Türkistan'da 1862-1877 ve tek
rar Kan su 'da 1895 yıllarında vuku bu
lan müslüman isyanlarını özellikle kay
detmek gerekir. Bu isyanlar Ch'ing re
jimi tarafından büyük bir şiddetle bas
tırılmış ve çok sayıda müslüman katle
dilerek ülkedeki sayıları büyük ölçüde 
azaltılmıştır. 

Cumhuriyet döneminin ( 1912-1948) iç 
savaş ve huzursuzluklarından sonra 
1949'da kurulan komünist yönetimin is
lam'a karşı tutumu. mütedil pragmatist
lerin iktidarda bulunduğu zamanda nis
beten müsamahalı, radikal ideologların 
iş başında bulunduğu zamanda ise nis
beten baskılı olmuştur. Genelde parti 
politikasının dışarıdan müsamahalı gö
ründüğü , fakat içeride islami muhtari
yet ve faaliyet sahalarında gittikçe bir 
daralma ve taciz etme şeklinde olduğu 
bilinmektedir. 

Osmanlı Çin Münasebetleri. islam birli
ği (panislamizm) siyaseti çerçevesinde Sul
tan ll. Abdülhamid Çin'e zaman zaman 
heyetler ve temsilciler göndererek ora
daki müslümanları Osmanlı hilafetine 
bağlamaya çalışmıştır. Abdülhamid'in bu 
husustaki ilk icraatı, Çin'de vuku bulan 
Boxer isyanını ( 1898-190 ı ) bastırmak için 
Avrupa devletlerinin Çin'e cephe aldık

ları sırada Abdülhamid'in, Osmanlı padi
şahının halife olarak tanınması için pro
paganda yapmak ve dünya devletleri 
üzerinde iyi bir etki oluşturmak düşün
cesiyle yaveri Mirliva Enver Paşa'yı Çin'e 
göndermesi olmuştur; ancak bu teşeb
büs istenilen hedefe ulaşamamıştır. Da
ha sonra Abdülhamid, 1902'de din ada
mı Muhammed Ali'yi ve 1905'te ise Os
manlı devlet memuru Süleyman Şükrü'
yü gizlice Çin'e yolladı. Muhammed Ali 

oradaki müslümanların lideri Abdurrah
man Wang Kuan ile görüşerek Çin müs
lümanlarının halifeye bağlanması ama
cıyla birtakım teşebbüslerde bulunmuş

tur. 1906'da ise Abdurrahman Wang 
Kuan istanbul' u ziyaret etmiş ve Abdül
hamid'den Çin'e ulema göndermesini ri 
ca etmiştir. Bunun üzerine Pekin'e gön
derilen Serezli Ali Rıza Efendi ve Sursalı 
Hafız Hasan Efendi, 1907-1908 yılların
da burada tesis ettikleri Osmanlı Mek
tebi'nde (Darü'l -ulümi'I-Hamldiyye) 1 OO'ü 
aşkın müslüman talebeyi okutmuşlar
dır. Abdülhamid'in bu teşebbüsleri si
yasi olmamakla beraber bazı tesirler bı
rakmış ve ismi cuma hutbelerinde okun
muştur. O dönemde islam birliği çerçe
vesinde Çin ile islam ülkeleri arasında 
başlayan münasebetler uzun süre de
vam etmiştir. 191 O'larda her yıl 200 ka
dar Çinli'nin hacca gittiği bilinmektedir. 

Müslüman Cemaatin Şimdiki Durumu. 
Çin kaynaklarında müslümanlar çeşitli 

adlarla zikredilmişlerdir. ÇiniHer'in VII. 
yüzyıldan itibaren ilk tanıştıkları müs
lüman olan Araplar'a Ta-shi adı verdik
leri görülmektedir. Ararnice Taiyaye ke
limesinin Farsçalaşmış şekli olan Tacik'
ten (Tazik) gelen Ta-shi isminin anlamı 
"Tay kabilesinden olan Arap"tır. Bu ke
lime sonradan anlamı genişletilerek 

müslüman yerine kullanılmıştır. XIII. yüz
yıldan itibaren ise bütün müslümanlara 
"dönme" anlamına gelen Hui-hui veya 
Hui-tse adı verilmiştir. Genelde Hui-hui 
teriminin, Çin'in batısındaki Budizm'den 
islamiyet'e dönmüş Uygur kavmi için kul
lanılan Hui-ho veya Hui-hu kelimesinin 
değişik bir şekli olduğu kabul edilir. Bu 
kelimeleri pek benimseyememiş olan 
müslümanlar kendilerini Çinli soydaşla
rından üstün görürler ve islamiyet için 
Hui-hui-chiao (dönme din i) ismi yerine 
Ch'ing- che n- chiao (saf ve hakiki din) is
mini ku llanırlar . Ayrıca Kansu ve Shensi 
eyaletlerinde oturan Çinli müslümanla
ra yine "dönme" anlamına gelen Türkçe 
döngen (tungan) denilmekte, Doğu Tür
kistan Türkleri ise bu adı bütün Çinli 
müslümanlar için kullanmaktadırla r. 

Bugün Çin 'de yaşayan elli beş etnik 
gruptan onu müslüman olup bunlardan 
Uygurlar, Kazaklar. Tatarlar, Özbekler. 
Kırgızlar, Salarlar ile Doğu Türkistan ve 
Chinghai bölgelerinde yaşayanlar Türk 
ırkındandırlar. Kan su bölgesindeki Tong
sianglar ve Pa o- anlar Moğol. Ta cikler 
ise iranlı'dır. Çin kökenli müslümanlar 
olan Huiler de başta Kansu, Ninghsia, 
Doğu Türkistan, Yünnan ve Shantung 

ÇiN 

Taipei Camii · Milliyetçi Cin 

bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok eya
let ve şehirlerinde I:ıazı yerlerde toplu, 
bazı yerlerde ise dağınık hallerde bulun
maktadırlar. 

Çin hükümetinin nüfusla ilgili ayrıntılı 
bilgileri gizli tutması sebebiyle ülkedeki 
müslümanların sayısı hakkında elimiz
de kesin bir rakam bulunmamaktadır. 
1936 yılındaki nüfus sayımına göre müs
lümanların sayısı toplam Çinliler' in % 
10,5'ini teşkil eden 47.437.000 olarak 
tesbit edilmişti. Fakat 1953 yılında ko
münist idarenin yaptırdığı nüfus sayı

mında bu rakamın 1 O milyona düştüğü 
görüldü. Çin hükümeti, inanç hürriyeti 
politikasını bahane ederek kişilerin dini 
inançlarını tek tek kayıtlara geçmemiş, 
bu sayı sadece müslüman olduğu bili
nen on büyük etnik gruba ait istatistik 
rakamlarının toplanması suretiyle bu
lunmuştur. 1965'ten bu yana resmi Çin 
yıllıklarında müslümanların sayısı için 
gösterilen 1 O- 20 milyon arasındaki de
ğişik rakamlar, eski rakamlara yıllık nü
fus artışı yüzdesinin eklenmesiyle elde 
edilmiştir. Ayrıca bu hesaplamalara, ta
mamı müslüman olan on etnik grubun 
dışındaki dağınık yaşayan müslümanlar 
da dahil edilmemektedir. Resmi kaynak
lar ülkedeki müslümanların tamamını 

20 milyondan az olarak gösterdiği hal
de müslüman yazarlar 100-150 milyon 
arasında değişik rakamlar vermektedir
ler. Genelde müslümanlar arasındaki do
ğum oranı Çinliler'inkinden daha yüksek
tir. Bugün Doğu Türkistan başta olmak 
üzere Kansu, Shensi, Hopei, Yünnan, Sze
chuan bölgelerindeki on etnik grup ile 
ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşamakta 
olan dağınık Çinli müslümanların sayıla
rının 70-100 milyon arasında olduğu tah
min edilmektedir. 

1911 'den önce müslümanlar arasın
da en yaygın meslek "ma-fa" denilen 
kervancılıktı. Bugün de tüccarlık, hancı-
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lık, hayvancılık, taşıyıcılık ve benzeri mes
lekler ÇiniHer'den çok müslümanlar ta
rafından yapılmaktadır. Yalnız Kansu. 
Shensi ve Yünnan eyaletlerinde ziraat
la meşgul olan müslümanlar bu sahada 
ÇiniHer'den oldukça geridirler. 

Tacikler hariç Çin müslümanlarının ço
ğunluğu Sünni olup Hanefi mezhebine 
mensupturlar ve aralarındaki dini bağlı
lık geleneksel etnik farklılıklardan daha 
önemlidir. Müslümanlar genellikle Arap 
alfabesini bilirler ve ahong denilen imam 
ve alimlerine büyük saygı gösterirler. Çin 
cumhuriyetinin kurulduğu sıralarda çe
şitli mektep ve camilerde görevli binler
ce imam vardı. imamlar Kaşgar. Kaosu'
daki Ho-tchou. Pekin ve Honan'daki 
Houaiching şehirlerinde bulunan dört bü
yük islam merkezinde yetiştiriliyordu. 
1930 yıllığına göre Çin'de 40.000'den 
fazla cami bulunuyordu. Cumhuriyetin 
ilk günlerinde Kaşgar'da 400, Pekin'de 
kırk dokuz, Nankin'de yirmi yedi. Şhang
hay'da on dört. Tching-tou'da on bir. 
Hankow'da on bir, Tianjin'de on. Kanton'
da dört cami mevcuttu. Fakat daha sonra 
komünist idare zamanında çok sayıda ca
mi tahrip edilmiş ve bazıları da fabrika 
haline getirilmiştir. VIII-XIII. yüzyıllar ara
sında inşa edilen Kanton'daki Kuang-tai
se Camii ile Chang-an. Ch'üanchou (Zey
tun). Hang-chou ve Yang-chou'daki cami
ler Çin'in en eski camileridir. Bunlardan 
asıl adı Hui-sheng-se olan Kuang-tai-se 
Camii'nin, İslam'ın başlangıç devrinde 
dünyada inşa edilen ilk camilerden olma
sı muhtemel görülmektedir. Bu caminin 
minaresi. müslümanları namaza çağırma 
görevinin yanı sıra deniz feneri olarak 
da gemicilere hizmet veriyordu. 1930-
1964 yılları arasında camilere bağlı ola
rak Çin'de 40.000 kadar da Kur'an kur
su bulunuyordu. Kültür ihtilalinden sonra 
çoğu kapatılarak bu sayı ZOOO'e düşü
rüldü. 1985 yılında ise çoğu Doğu Türkis
tan'da olmak üzere açık bulunan Kur'an 
kurslarının sayısı 15.400 ·e çıkmıştı. 

Çin'de Kur'an-ı Kerim'in bazı kısım la 

rı ilk olarak Liu Chih tarafından Çince'
ye tercüme edilmiştir. Bundan sonra ay
nı zamanda Yünnan ayaklanmasının li
deri olan tanınmış alim Ma Te-hsin (ö 

1874) tarafından Kur'an'ın tamamının 

Çince tercüme ve tefsiri yapılmışsa da 
eserin önemli bir kısmı kaybolmuştur. 
1927'de Li Tieh -tsing Sakamoto Kenic
hi ·nin Japonca tercümesini esas alarak 
yeni bir Çince Kur'an tercümesi yaptı; 
bu çalışma tamamı elde bulunan en es
ki tercümedir (Kelanjing [The Qur 'an], Bei
j i ııg 1927) Bundan sonra hemen aynı yıl-

328 

larda Muhammed Ali'nin ingilizce tercü
mesinin yardımıyla Li Yu-Ciı'en ile Hu,eh 
Tse-ming, Wang Ching-Ch'ai, Yang 
Chong-ming ve Halid Shih tze-chou tara
fından Kur'an'ın Çince tercüme ve tefsir
leri hazırlandı. 1971'de Tung Tao-Ch'ang, 
Abdullah Yüsuf Ali'nin yine İngilizce ter
cümesine dayanarak yeni bir Çince Kur'an 
tercümesi gerçekleştirdi. 1981 ·de ise 
Pekin Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Ma Jian. Kur 'an'ı Arapça metnin
den Çince'ye çevirdi (Çince diğer Kur 'an 
tercümeleri için bk. World Bibliography, 
s. 45-50) . Kur'an tercümeleri dışında ka
lan İslami çalışmaların ilk örneklerine 
XVII. yüzyılda rastlanmaktadır. Ming ve 
Ch· ing devirlerinin en tanınmış müslü
man alimlerden Wang Tai -yu'nun (ö 

1660) Cheng-chiao chen-ch'üan (ha
kiki din in doğru açık lama l arı), Yüsuf Ma 
Chu 'nun (ö. 171 1) Ch 'ing-chen chih
nan (saf ve hakiki dine giriş) ve Liu Chih '
nin "Peygamberin Hayatı" adlı eserle
ri sayılabilir. Ma Te-hsin ise İslam hu
kuku, felsefesi ve tarihi üzerine eserler 
yazdığı gibi Arapça dil bilgisi kitapları 

da kaleme almıştır. 1925 yılında Çin'de 
Arap harfleriyle yazılmış 300 kadar ki
tap bulunuyordu. XIX. yüzyıldan itiba
ren Çin'de müslümanlar tarafından ya
zılan çok sayıda Çince İslami eser de ya
yımlanmıştır. 1912'de Pekin'de Chen
tsung- ai- kuopao (vatanperverler) adlı bir 
müslüman gazete çıkıyordu; ayrıca Çin 
genelinde 1913-1942 arasında 100 ka
dar da İslami mecmua yayımlanmıştır. 

Ülkedeki müslümanları temsil eden 
kuruluşların en önemlisi. 1952'de Ko
münist Parti'nin dine yönelik politikası 
çerçevesinde Çin müslümanları üzerin
de kontrol tesis etmek amacıyla kurul
muş olan Çin İslam Cemiyeti'dir. Kuru
luş amacına rağmen cemiyet sınırlı da 
olsa bazı İslami faaliyetlerde bulunmuş, 
Kur'an başta olmak üzere çeşitli dini 
eserleri yayımladığı gibi Mekke'ye hac 
seferleri düzenlemiştir. Ayrıca cemiyet 
1955'te Çin islam ilahiyat Enstitüsü'nü 
açarak ülkenin her tarafından gelen müs-

Cin'de 
ibadet eden 

müslüman 
cemaat ile 

minberde 

hutbe okuvan 

imam 

lüman öğrencilerin Kur'an. hadis, fıkıh, 
İslam tarihi dersleri okumalarını ve Arap
ça öğrenmelerini sağlamıştır. Kültür ih
tilalinden sonra hükümetin İslam dini
ne karşı hoşgörülü davranması üzerine 
yeniden canlandırılan cemiyet, on yedi 
yıl aradan sonra Nisan 1980' de ilk ge
nel toplantısını yapmış ve kadrolarını ye
nilemiştir. Çin Halk Cumhuriyeti rejiminin 
dışa açık politikası ile bu cemiyet İslam 
ülkeleriyle sıkı temasiara başlamıştır. 

Çin müslümanları. komünist rejimin 
başlattığı kültür ihtilali sırasında tarih
lerinin en acı günlerini yaşadılar. Çin hü
kümetinin İslam dinine karşı olan katı 
tutumu. Mao Tse-tung'un ölümünden ve 
1976 yılının sonlarında radikal güçlerin 
iktidardan düşürülmesinden sonra da
ha hoşgörülü bir hal almıştır. Müslüman
lara eski itibarları iade edilmiş ve kendi 
okullarını inşa edebilmeleri, şeriata uy
gun yiyeceklerin yenilebildiği lokantala
rı işletebilmeleri ve dini faaliyetleri sür
dürebilmeleri için devlet güvencesi sağ-

. lanmıştır. Çin'in dışa açık politika takip 
etmeye başlamasından sonra dünya güç 
dengesinde Ortadoğu'nun öneminin art
ması ve ülkedeki müslüman nüfusun ek
seriyetinin Çin · in rakibi olan Sovyetler 
Birliği'ne bitişik sınır bölgelerinde otur
ması gibi siyasi sebepler Çin'de İslami
yet'in gelişmesinde olumlu rol oynamak
tadır. Doğu Türkistan hariç Çin'deki azın
lık müslümanlar. diğer ülkelerden gelen 
müslüman göçü yoluyla değil nesiller bo
yunca ihtida eden ÇiniHer'den oluşmakta
dır. Bu bakımdan bir yandan gayri müs
lim Çinliler'le Çin kültürünü payiaşırken 
diğer yandan da onlardan farklı olarak 
tamamıyla İslam'ın inanç ve esaslarını 
benimsemektedirler. Çin'deki müslüman 
topluluk hicri I. yüzyıldan günümüze ka
dar 1350 yıl boyunca hiç kesintisiz var
lığını sürdürmüştür. 
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ÇİN MÜREKKEBİ 

(bk. MÜREKKEP). 

çiNi 

Türk- İslıim sanatında 
zirveye ulaşan en renkli 

iç ve dış mimari süsleme unsuru. 

_j 

_j 

Kelimenin aslı Osmanlıca çini (Çin'e ait, 
Çin iş i ) olup porselen sanatını dünyaya 
tanıtan Çinliler'e izafetle Çin isminden 
türetilmiştir. Çeşitli biçimlerdeki levha
ların renklendirilip sırlanarak fırınlanma 

sı sonucu. eriyen sırın çini hamurundan 
yapılmış levha üzerinde meydana getir
diği koruyucu saydam tabaka çini sana
tının esası olmuş ve kullanıldığı mimari 
süslemeye solmayan bir renklilik sağla
mıştır. Çeşitli devir ve bölgelere göre tek
nik değişiklikler göstererek zenginleşen 
çininin ilk örnekleri. tuğla üzerine renkli 
sırın kullanılması ile eski Mısır ve Mezo
potamya'da oluşturulmuştur. Sırlı lev
haların İslamiyet'ten önce Uygurlar ta
rafından kullanılmış olması bu tekniğin 
Türk sanatındaki köklü geçmişini gös
terir. Fakat çini büyük bir teknik çeşit
leome ile sürekli gelişmesini asıl İslam 
sanatında ve daha çok da İslamiyet'ten 
sonraki Türk sanatında ortaya koymuş
tur. özellikle Samerra kazılarında bulu
nan Abbasiler devrine ait yeşil ve sarı 

sırlı levhalar ile sır üstüne perdah (lüs

ter) tekniğinde koyu kırmızı, kahveren
gi. sarı ve turuncu boyalarla madeni toz
lar karıştırılarak yapılan süslemeli lev
halar en güzel madeni pırıltılı örnekler-

. dir. Bu perdahil çinilerio benzerleri, bu
gün Kayrevan Ulucamii'nin mihrap du
varını süslemektedir: Kal'atü Benf Ham
mad'da görülen aynı tür çiniler de Mısır'
dan ithal edilmiş olmalıdır. 

Mimari eserlerde çini süslemelerin. 
bu sanat dalının asıl gelişmesini sergi
lediği Türk-İslam sanatında Karahanlı
lar, Gazneliler ve Harizmşahlar'dan iti
baren kullanıldığı görülmektedir. Hora
san ve İran'daki XI-XII. yüzyıllara ait Bü
yük Selçuklu yapılarının çinilerle süslü 
olduğu, yazılı kaynaklardan ve kalintı

lar üzerindeki izlerden öğrenilmektedir. 
İran'da mimari ile en uygun şekilde bağ
daşan mozaik çini sanatı, XIV. yüzyılda 
İlhanlılar zamanında büyük bir gelişme 
göstermiştir. )01_ yüzyılda Semerkant ve 
Buhara'da Timurlu mimarisinde görülen 
ihtişamlı çini örneklerindeki renkli sırla 

ÇiNi 

boyama tekniği bu sanata yeni bir üs
tünlük getirmiş ve bu teknik İran'da Sa
feviler devrinde de sürdürülmüştür. Mağ
rib ve İspanya İslam mimarisinde de ge
niş bir uygulama alanı bulan çini sanatı , 

Mısır'da ise daha az oranda ve ancak 
Memlükler devrinde kullanılmıştır. Çini 
mozaik tekniğinin Mısır'daki ilk örnek
lerine Sultan Nasırüddin Muhammed'in 
( 1293- 1341) yaptırdığı sebilde rastlan
ma ktadır. 

Türkler'de iç ve dış mimari süsleme
nin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl 

büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu'
da göstermiştir. Çeşitli tekniklerle zen
ginleşen bu sanat daima mimariye bağ
lı kalmış ve onun üstünlüğüne gölge dü
şürmediği gibi renkli bir atmosfer yara
tarak binaların mekan etkisini de art
tırmıştır. Anadolu Selçukluları ile çol<. çe
şitli tipteki mimari eserler üzerinde bü
yük bir gelişme gösteren çini sanatı var
lığını günümüze kadar sürdürmüştür. 
Her dönemin çini süslemesi, daha önce
ki dönemlerin üstün vasıflarını devam 
ettirirken yeni teknik buluş ve renklerle 
de bu sanatı zenginleştirmiştir. İlk ör
neklerde sırlı tuğla kullanıldığı. fakat kı
sa sürede levha çini ve ffrQze, mor, ye
şil , lacivert renkte sırlanmış levhalardan 
istenen örneğe göre kesilmiş parçaların 
alçı zemin üzerinde bir araya getirilme
siyle oluşturulan yüksek seviyeli kesme 
mozaik çini tekniklerine geçildiği görü
lür. Kesme mozaik tekniği genellikle di
ni yapılarda uygulanmış, köşk ve saray 
gibi sivil yapılarda ise duvarlar yıldız. haç-
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