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Ming hâne dan lı ğı nın (1368-1644) son la-

rıy la Ch’ing / Man çu hâne dan lı ğı nın (1644-
1911) baş la rın da müs lü man ilim adam la-

rı, Çin’de da ha ön ce ben ze ri gö rül me miş 

bir ilmî fa ali ye te gi ri şe rek İslâmi yet’i Çin 

din le ri nin ter mi no lo ji siy le an la tan Han 

Ki tap kül li ya tı nı yaz mış lar dır. Ya zar la rın 

or tak adı olan “hui-ru” ter ki binde ki hui 

“Çinc e ko nu şan, Çin kül tü rü nü benimse-

miş müs lü man”, as lın da Kon füç ya nist 

bi lim adam la rı için kul la nı lan ru ise bu 

bağ lamda “âlim” an la mı nı içe rir. Böylec e 

eser le rin ha zır la yı cı la rı ken di le ri ni Çin 

ulemâsı üzerin den ta nım la dık la rı için 

modern dö nem araş tır ma cı la rı “hui-ru” 

terki bi ni “Kon füç ya nist müs lü man lar” 

şeklind e açık la mış lar dır. Han Ki tap kül-

liyatı Arap ça-Çin ce ve Fars ça-Çin ce söz-

lük ler, grame r ki tap la rı, İslâmî me tin le rin 

Çin ce ter cü me le ri, şerh ler, Kur’an ve ha-

dis ler üze ri ne kav ram ça lış ma la rı, oriji nal 

felsefî eser ler, bi yog ra fi ve bib li yografya 

ki tapla rı gi bi 100’den faz la eser den mey-

dana gel mek te dir. Han Ki tap, İslâm kül-

tür tarihin de müs lü man la rın gay ri müs-

lim bir toplu luk içe ri sin de ve on la rın di liy le 

ka le me al dık la rı ilk ilmî kül li yat ol ma özel-

li ği ni ta şır.

T’ang hâne dan lı ğı dö ne min de (618-
906) Çin’e gi ren İslâmi yet, Sung hâne-

dan lı ğı dev rin de (906-1279) müs lü man 

Arap tüc car la rın böl ge ye yer leş me siy le 

ya yıl ma ya baş la dı. Yü an (Mo ğol) hâne dan-

lı ğı za ma nın da (1279-1368) özel lik le Or ta 

As ya ve İran kö ken li ilim ve dev let adam-

la rı nın ül ke ye ge ti ril me si, müs lü man la ra 

ge niş im ti yaz lar ta nın ma sı, ay rı ca de niz 

ti ca re ti ne önem ve ril me si gi bi et ken ler 

çok sa yı da müs lü ma nın Çin’e yer leş me-

si ne ve si le ol du. Han Ki tap me tin le ri ise 

özel lik le Ming hâne dan lı ğı dö ne min de ki 

ba zı po li tik şart lar se be biy le or ta ya çık tı. 

Yü an hâne dan lı ğı nın ar dın dan ku ru lan ve 

Çin top rak la rı nın ye ni den Çin li ler’e ge çi şi-

ni tem sil eden Ming hâne dan lı ğı kül tü rel 

asi mi las yon po li ti ka sı uy gu la ya rak sa yı la rı 

hay li art mış bu lu nan ya ban cı la rın et ki si-

ni kır mak is te di, bu sü reç müs lü man la rı 

da olum suz et ki le di. Ni te kim Çin ce ad ve 

so ya dı kul lan ma mec bu ri ye ti nin ge ti ril-

me si müs lü man lar da bir kim lik kay gı sı 

do ğur du, ar dın dan sa vaş lar se be biy le ba-

tı da ve ku zey de ki Or ta As ya dev let le riy le 

iliş ki le rin ya sak lan ma sı, Çin li müs lü man-

la rı dinî ve kül tü rel açı dan can lı tu tan en 

önem li ile ti şim ağ la rı nın ke sil me si ne ve 

on la rın İslâm dün ya sın dan kop ma sı na 

yol aç tı. Hac ca git mek is te yen le re en gel-

ler çı ka rıl ma sı, müs lü man ol ma yan Çin li 

ka dın lar la ev len me nin zo run lu kı lın ma sı,
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Çinli müslüman âlimlerin,
Ýslâm’ý Çince ifade edebilmek için
Konfüçyanist terimler kullanarak

oluþturduklarý külliyata verilen ad.˜ ™

Yak la şık 1600-1740 yıl la rı ara sın da mey-

da na ge ti ri len kül li ya ta bu is mi ve ren ler, 

Çin’de ki en es ki et nik grup olan ve Çin’in 

yer li le ri için kul la nı lan “han” ke li me siy le 

ken di le ri ni Çin li ka bul et tik le ri ni, “ki tap” 

ile de müs lü man ol duk la rı nı gös ter mek 

is te miş ler dir. Bu te ri mi ilk de fa 1852’de 

Lan Zi xi, Ti an fang zheng xue (İslâm’ın 
ha ki ki öğ re ti si) baş lık lı ki ta bın da kul lan-

mış ve te rim ge nel ka bul görmüş tür. 

Han Ki tap kül li ya tı İn gi liz ce’de “Si no-Is-

la mic li te ratu re” şek lin de de ifa de edil-

mek te, Çince’de ise da ha çok “Zhong ven 

Yi silanjiao yizhu ” (İslâmî çe vi ri ler ve yo-
rumlar) diye anılmak ta dır (Lip man, s. 74).

ol mak üze re 100’den faz la nüs ha sı tes bit 

edil miş tir. Ay dınî bu şer hin de asıl me tin de 

ge çen şi ir le ri tah lil et miş, âyet le ri açık la-

mış, be yit le ri de izah edip şa ir le ri ni be-

lir le miş tir. Eser de Ab dülkåhir el-Cürcânî, 

Ze mah şerî, Fah red din er-Râzî, Sekkâkî, 

Kaz vî nî, Teftâzânî gi bi meş hur belâgat 

âlim le ri ne ait ki tap lar te mel kay nak ola-

rak kul la nıl mış tır. el-Hevâdî üze ri ne yi ne 

Ay dın lı bir âlim olan So bi cevî Meh med ta-

ra fın dan Mir½âdü’l-hâdî £ale’l-Hevâdî 

is miy le bir hâşi ye ya zıl mış tır. Bu hâşi ye-

nin de kü tüp ha ne ler de çok sa yı da nüs ha sı 

bu lun mak ta dır. Ali Bu lut, ese ri Sü ley ma-

ni ye Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı (Lâle li, nr. 
2864) mü el lif nüs ha sı nı esas alıp Ham-

za b. Tur gut el-Ay dınî ve el-Hevâdî 

fî Şer hi’l-Mesâlik İsim li Ese ri adıy la 

neş ret miş tir (Sam sun 2008). 3. Ri sâ le fî 

î²â¼i ba£ ²i’l-e¼âdî¦i’ş-şerîfe (Sü ley ma-
ni ye Ktp., Re şid Efen di, nr. 1003, vr. 109-
139). 4. Ri sâ le fi’t-ta½av vuf (Süley ma ni-
ye Ktp., Re şid Efen di, nr. 1003, vr. 92-93). 
Bun la rın dı şın da ba zı kay naklarda, mü el-

li fin Ek me led din el-Bâ ber tî’ nin el-£İnâ ye 

şer¼u’l-Hi dâ ye ad lı ese ri ne yaz dı ğı bir 

ta‘lik ten bah se dil mek te dir (Atâî, s. 152).
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Tong yu, Feng Bo’an, Feng Sha oc hu an, Hai 

Xi ans heng, Hu ang fu Jing, Hai Wen xu an, 

She Yuns han, Li Yan ling, Li Shao rang, Liu 

San jie, Ma Xu xu an, Ma Juns hi, Ma Jin yi, 

Ma Fang long, Ma Ming long, Ma Shi ying, 

Ma Zhen wu, Yu an Ru qi, Yuan Sheng zhi, 

Wu Zun qi, Wu Yun yi, Zhang Sha os han, 

Hei Ming feng, Jin Ti anz hu, Lan Zi xi, Liu 

San jie, Ma Bo li ang, Ma Zhu, Sun Ke’an, 

Wang Da iyu, Wu Zi xi an, Zhang Juns hi, Yu-

an Guo zuo, Zhao Can (di ğer ya zar lar, eser-
le ri ve son ba sım ta rih le ri için bk. Les lie, 
Is la mic Li te ra tu re in Chi ne se, s. 19-63; Be-
ni te, The Dao of Mu ham mad, s. 249-251).

XVII. yüz yı lın son la rın da Çin’de or ta ya 

çı kan is yan lar ve ça tış ma lar ilmî ge le ne ğin 

çö ke bi le ce ği, ön ce ki ilim adam la rı nın ve 

eser le ri nin unu tu la bi le ce ği en di şe le ri ne 

yol açın ca Zhao Can 1550-1670’li yıl lar ara-

sı nı esas alan bir bi yog ra fi ça lış ma sı yap-

ma ya ka rar ver di. Bu amaç la Çin li müs-

lü man âlim ler le eser le ri ni ve ho ca-tale be 

zin ci ri ni kay det mek için pek çok şe hir do-

laş tı, çok sa yı da ho ca ile gö rüşüp hem bil-

gi top la dı hem de ça lış ma sı hakkın da ho-

ca la rın gö rüş ve onay la rı nı al dı. Zhao Can, 

1677’de Han Ki tap sis te mi içe ri sindeki ilk 

bi yog ra fi ça lış ma sı olan Jing xue Xi Chu-

an Pu (kla sik öğ re ti nin sil si le si) ad lı ki-

ta bı nı yaz dı. Ese rin kay bo la bi le ce ğin den 

kay gı lan dı ğı için dört nüs ha ha lin de ço-

ğal ta rak bun la rı Çin’in fark lı böl ge le rin de 

sak la dı. 1989’da Yang Yong chang ve Ma 

Ji zu ta ra fın dan ya pı lan trans krip si yon ve 

dü zen le me ler le bu ki tap Çin’de ye ni den 

ba sıl dı. Zvi Ben-Dor Be ni te, dok to ra ça lış-

ma sın da (Lon don 2005) Zhao Can’ın ese-

ri ni in ce le yip Han Ki tap sis te mi nin iş le yi şi 

ve ya zar la rı hak kın da bil gi ver di.

Ch’ing hâne dan lı ğı im pa ra tor la rın dan 

Qi an long, Çin li uz man la ra ken di dö ne mi-

ne ka dar ya zıl mış bü tün eser le ri kap sa yan 

bib li yog raf ya lar ha zır lan ma sı tâli ma tı nı 

ve rin ce Çin’de bib li yog raf ya dö ne mi baş la-

dı. Müs lü man âlim le rin de bu sı ra da ken di 

bib li yog raf ya la rı nı ha zır la dık la rı tah min 

edil mek te dir. İlk ola rak 1780’de Yu an 

Guo zuo, Ti an fang quns hu xu (İslâmî 
eser ler ko lek si yo nu na gi riş) baş lık lı ki-

ta bın da Han Ki tap sis te mi için de ki Çin li 

müs lü man âlim le rin kı sa bi yog ra fi le riy-

le eser le ri nin lis te si ni ver di. 1852’de Lan 

Zi xi, Ti an fang zheng xue ad lı ese rin de 

Yu an Guo zuo ile Zhao Can’ın ki tap la rı nı 

bir ara ya ge tir di, bu ça lış ma ya son ra ki dö-

nem le ri içe ren ba zı ek le me ler yap tı. Han 

Ki tap okul la rı nın bir le şip bü tün leş me si ve 

ilmî ge le ne ğin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma-

sın da bi yog ra fi ve bib li yog raf ya ça lış ma-

la rı nın önem li kat kı la rı ol du. An cak XVI II. 

yüz yı lın son la rıy la XIX. yüz yıl da Çin’de 

med re se le re gön de ri lip eği tim hiz me ti ne 

su nu lu yor du.

Han Ki tap’ı ter cü me ler, şerh ler, gra-

mer ki tap la rı, söz lük ler, fel sefî eser ler, az 

sa yı da red di ye, bi yog ra fi ve bib li yog raf-

ya lar şek lin de sı nıf lan dır mak müm kün-

dür. Ön ce fı kıh, ha dis, tef sir ve ta sav vuf 

ki tap la rı ha zır lan dı; Kur’ân-ı Kerîm’den 

ba zı sûre le rin ter cü me si ya pıl dı, ter cü me 

fa ali yet le ri Han Ki tap’ın esa sı nı oluş tur du. 

İlk ter cü me nin 1661’de ve fat eden Zhang 

Juns hi’nin Gu iz hen zong yi (ge ri dö nü-
şün ge nel pren sip le ri) baş lık lı ça lış ma sı ol-

du ğu ka bul edi lir. Juns hi ile ay nı dö nem de 

ya şa yan Sha Zhen zong ve Wu Zun qie de 

bu dö ne min önem li çe vir men le rin den dir. 

Han Ki tap ulemâsı nın ter cü me et ti ği ve-

ya kay nak al dı ğı Arap ça, Fars ça eser ler 

hak kın da Liu Zhi’nin Ti an fang Di an-li 

ve Ti an fang Hsing-li ad lı ki tap la rı nın 

gi riş kıs mın da lis te ler bu lun mak ta dır. 

Alt mış se kiz ese rin yer al dı ğı lis te ler de 

ba zı ki tap isim le ri nin Çin ce trans krip si-

yon la, ba zı la rı nın Çin ce ter cü me le riy le 

kay de dil miş ol ma sı esas kay nak la rın ta-

ma mı nın tes bit edil me si ni en gel le mek-

te dir. Han Ki tap içe ri sin de en çok atıf 

ya pı lan kay nak lar Nec meddîn-i Dâye’nin 

Mir½âdü’l-£ibâd mine’l-meb deß ile’l-

me£âd, Azîz Nesefî’nin Maš ½ad-ı Aš½â, 

Ab dur rahman-ı Câmî’nin Eşi££atü’l-le-

ma£ât ve Levâßi¼ ad lı eserle ri dir. Bu 

dört ese rin ter cü mesi ilk dönem ler de 

ya pıl dı. Tef sir de Hü se yin Vâiz-i Kâ şi fî’ nin 

Mevâhib-i £Aliyye’si (Tefsîr-i ¥ü sey nî), 
ha dis te İmam Ne vevî’nin el-Er ba£ûne’n-

Ne ve viyye’si, fı kıh ta Sadrüş şe rîa’ nın 

en-Nušåye MuÅta½arü’l-Vi šå ye’ si 

kul la nıl dı. Ay rı ca Hâfız-ı Şîrâzî, Mevlânâ 

Ce lâ led dîn-i Rûmî ve Sa‘dî-i Şîrâzî’ den çe-

vi ri ler de yay gın dır. Kül li ya tın söz lük kıs-

mın da en önem li çalışm a olan Hui jing 

zi hui (İslâmî klasikler söz lü ğü) baş lık lı 

eser Chang Yun hua tarafın dan ya zıl mış-

tır. Chang ve öğ ren ci le ri, Han Ki tap müf-

re da tı için de ge nel lik le Arap ça-Çin ce ve 

Fars ça-Çin ce söz lük ler ha zır la mış lar dır. 

Wang Da iyu, Ma Zhu ve Liu Zhi, İslâm ve 

Çin fel se fe si hak kın da yap tık la rı ça lış ma-

lar la Han Ki tap sis te mi nin baş ta ge len 

isim le ri sa yıl dı lar. Bu ya zar lar eser le rin de 

Tan rı, âlem ve ruh kav ram la rı nı yo rum lar-

ken Çin müs lü man la rı nın zih nin de yük sek 

bir me ta fi zik ta sav vur ge liş tir me yi amaç-

la dı lar. Çin li ulemâ, bil has sa İslâm ahlâkı 

ve ta sav vu fun Çin kla sik le riy le bağ da şan 

yön le ri ni nak le de rek İslâm’ın üs tün lü ğü nü 

or ta ya koy ma ya ça lış tı lar.

Han Ki tap sis te mi için de yer alan önem li 

ilim adam la rın dan ba zı la rı şun lar dır: Feng 

Er, Feng Sha oqu an, Feng Yang wu, Feng 

dev let ka de me le rin de gö rev al mak is te-

yen le re Çin ce’yi ve baş ta Kon füç ya nizm 

ol mak üze re Çin kla sik le ri ni bil me şar tı nın 

ge ti ril me si, Çin’de ya şa yan müs lü man la rı 

hem sos yal ha yat ta hem dinî eği tim ve 

uy gu la ma ala nın da ağır so run lar la kar şı 

kar şı ya bı rak tı.

Bu olum suz luk lar yü zün den İslâm’ın 

unu tu la ca ğı kay gı sı nın art ma sı üze ri ne 

Hu Deng zhou ön cü lü ğün de Çin’de ki kla-

sik med re se sis te min den “jing tang ji ao-

yu” (ca mi eği ti mi) de ni len ye ni bir uy gu la-

ma ya ge çil di; bu uy gu la ma da müf re da ta 

Arap ça ve Fars ça ya nın da Çin ce de kon du. 

İslâmî eser ler le bir lik te Çin kla sik le ri ve 

ta ri hi nin öğ re til me si, dinî me tin le rin ilk 

de fa Çin ce’ye çev ril me si fa ali ye ti baş la-

tıl dı, ge le nek sel Çin eği ti miy le İslâmî eği-

tim kay naş tı rıl dı. An cak ge li nen nok ta da 

med re se le rin ba şa rı lı eği tim ve re bil me si 

için İslâm’ın Çin ce üze rin den ifa de edil-

me si, Çin din le rin de ki te rim le rin kul la nıl-

ma sı mec bu ri ye ti doğ du. Han Ki tap kül-

li ya tı nı ha zır la yan âlim le rin ön cü lük et ti ği 

bu sis tem de özel lik le Neo-Kon füç ya nizm 

ter mi no lo ji si nin kul la nıl ma sı ter cih edil di, 

nâdi ren Tao zim ve Bu dizm’den de ya rar la-

nıl dı. İlk ola rak Hu Deng zhou’nun ta le be le-

ri ta ra fın dan Xi’an’da ku ru lan ye ni sis tem 

Çin’in do ğu sun dan iti ba ren baş ta Sha an xi 

böl ge sin de Xi’an, He nan böl ge sin de Kai-

feng, Ji ang su böl ge sin de Nan jing, Gan su 

böl ge sin de An hui ve Ze ji ang ol mak üze re 

pek çok şe hir de uy gu la ma ya ko nul du. Bu 

şe hir ler de ki Han Ki tap âlim le ri ken di le ri ni 

özel bir ilim top lu lu ğu nun üye le ri ola rak 

gö rü yor, tıp kı Çin li en te lek tü el ler gi bi bel li 

bir grup adı na ko nu şup ya za rak fikrî bü-

tün lü ğün oluş ma sı na imkân sağ la ma ya 

ça lı şı yor du.

Ye ni med re se sis te min de Han Ki tap ya-

zar la rı nın eser le ri oku tul ma ya baş la mış tı. 

Sis tem ya zar lar, ter cü man lar, edi tör ler, 

da ğı tım cı lar, ya yın cı lar ve ya tı rım cı lar baş-

ta ol mak üze re pek çok ele man ba rın dı rı-

yor du. Ter cü man ve ya ya zar la rın ha zır la-

dı ğı bir eser sis tem içe ri sin de ki di ğer ilim 

adam la rı na gön de ri li yor, on la rın ona yı ve 

dü zelt me le ri dik ka te alı na rak ana me tin 

oluş tu ru lu yor du. Bu sü reç te her âli min 

in ce le di ği eser hak kın da bir mu kad di me 

ve ya tak dir ya zı sı ya za rak fik ri ni be yan et-

me si ve bu ya zı la rın ese rin mu kad di me-

ler kıs mı na ek len me siy le ye ni bir ge le nek 

baş la tıl dı. Böy le ce Han Ki tap kül li ya tı na 

da hil eser ler de çok sa yı da mu kad di me 

yer al dı, hat ta ba zı la rın da mu kad di me 

sa yı sı yir mi dör de ka dar ulaş tı. Ta mam-

la nan eser ler ya tı rım cı lar dan ge len maddî 

des tek le ba sı lı yor, ya yım cı lar ta ra fın dan 
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of Chi ne se-Mu ham ma dan Bo oks and 

Pamphlets bö lü mü ikin ci bü yük Han 

Kita p yaz ma ko lek si yo nu nu içer mek-

tedir. Han Kitap’a ait en es ki bas kı la rın 

bü yük bir kıs mı Japon ya’ da To yo Bun ko 

ve Tenri Kü tüpha ne si’nde dir. Çin’de ise 

uzun yılla r Han Ki tap’a da ir önem li bir ça-

lış ma yapıl ma dı. Çin hü kü me ti, 2000 yı lın-

da Gu ji Ban gong shi’nin (es ki ki tap lar da-
iresi) faali yet le ri ne ti ce sin de Han Ki tap’la 

il gi li ba zı ka ta log lar ha zır lat tı, 2005’ten 

iti ba ren bu ça lış ma lar da ar tış gö rül mek-

te dir. Bir ko mi te ta ra fın dan ha zır la nan 

Qing zhen da di an (İslâm’ın bü yük ya sa-
sı; I-XXV, He fei 2005) Yu an Dev le ti’nden 

bu gü ne ka dar İslâmî ilim ler, fel se fe, ta-

rih, tıp, as tro no mi, coğ raf ya gibi ko nu lar la 

il gi li ve bir kıs mı yaz ma la rın tıp kıba sı mı 

olan 167 önem li met ni ih ti va et mek te dir. 

Zhong yuo Yi si lan ji ao di an ji Xu an (Çin-
çe mu te ber İslâmî me tin ler den bir seç-
me; haz. Wang Ji nan ping – Bai Runs heng, 
Shang hai 2007) Wang Da iyu ve Liu Zhi’nin 

dü şün ce le ri ya nın da Kur’an, ha dis, ede-

bi yat, ga ze te ya yın la rı ve eği ti me da ir el li 

ci va rın da ese ri içe rir. Hu izu di an cang 

qu ans hu (kap sam lı bir İslâm kla sik le ri 
ko lek si yo nu; haz. Wu Hai ying v.dğr., Gan-
su Wen hua Chu bans he 2008) dinî 210 me-

tin, si yasî ta ri he da ir 110 bel ge, sa nat ve 

ede bi ya ta da ir 144 risâle, bi lim ve tek no-

lo jiy le il gi li alt mış se kiz ese ri içer mek te dir. 

Çin’ de kül li yat la il gi li bi rey sel ça lış ma lar 

da ya pıl dı. Hui mil li yet çi le ri ola rak ta nı nan 

Jin Ji tang ve Bai Sho uyi, 1940’lı yıl lar da 

Çin’de ki İslâm li te ra tü rü ve Han Ki tap kül-

li ya tı hak kın da bi yog ra fi, bib li yog raf ya ve 

ta rih çe tar zın da önem li eser ler yaz dı lar. 

Çin’ de Han Ki tap’a ait ol du ğu tes bit edi-

len ki tap lar ko ru ma al tın da bu lun mak ta 

ve za man za man ye ni bas kı la rı ya pıl mak-

ta dır.
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bi yog ra fi ve bib li yog raf ya ça lış ma sı yap tı-

lar (Les lie, Is la mic Li te ra tu re in Chi ne se, s. 
155-164). Bil has sa Do nald Da ni el Les lie’nin 

Is la mic Li te ra tu re in Chi ne se ad lı ki ta-

bı bü tün ça lış ma la rı bir ara ya ge ti ren en 

önem li bib li yog ra fik eser dir. Son dö nem-

ler de Jo nat han Lip man, Sac hi ko Mu ra ta, 

Zvi Ben-Dor Be ni te, Ja mes D. Fran kel ve 

K. Petersen (The Great Transformation: 

Contours of the Sino-Islamic Intellectual 

Tradition, doktora tezi 2012, University 
of Washington) gi bi isim ler de Han Ki tap 

li te ra tü rü ve ya zar la rı hak kın da önem-

li ça lış ma lar yü rüt mek te dir. Wil li am C. 

Chit tick, Sey yid Hü se yin Nasr ve Tu Wei-

ming’in de ara la rın da bu lun du ğu Sac hi ko 

Mu ra ta eko lü Han Ki tap’ı ge nel lik le “pe-

ren ni alizm” (dâimîci lik) akı mı çer çe ve sin de 

ele al mak ta dır.

Han Ki tap kül li ya tın dan gü nü mü ze ula-

şan ba zı eser le rin ye ni bas kı sı ya pıl dı, çok 

azı ter cü me edil di. Liu Zhi’nin Hz. Mu-

ham med’in ha ya tı nı an la tan Chih-sheng 

shih-lu baş lık lı ese ri 1921’de Isa ac Ma son 

ta ra fın dan İn gi liz ce’ye çev ril di. Sac hi ko 

Mu ra ta Chi ne se Gle ams of Su fi Light 

(Al bany 2000) baş lık lı ese rin de Wang Da-

iyu ile Liu Zhi’nin eser le ri ve dü şün ce le ri ne 

da ir ge niş bir in ce le mey le bir lik te Wang 

Da iyu’ nun Qing zhen da xue (İslâm’ın bü-
yük öğ re ti si) ve Liu Zhi’nin as lın da Ab dur-

rah man-ı Câmî’nin Levâßi¼’inin bir çe vi ri si 

olan Zhen jing zha owei (ha ki ki âle min 
sır la rı nın açık la ma sı) ad lı ki ta bı nı İn gi liz-

ce’ ye ter cü me et ti. Bu ça lış ma nın için de C. 

Chit tick ta ra fın dan Levâßi¼’in Fars ça’dan 

ya pıl mış ye ni bir ter cü me si de yer al mak-

ta dır. Sac hi ko Mu ra ta, Wil li am C. Chit tick 

ve Wei ming Tu, The Sa ge Le ar ning of 

Liu Zhi adıy la ka le me al dık la rı ki tap ta Liu 

Zhi’nin eser le ri bağ la mın da Çin ve İslâm 

dü şün ce ge le ne ği üze ri ne bir in ce le me ile 

bir lik te onun en önem li ki tap la rın dan bi-

ri olan Tia fang Xing li’yi İn gi liz ce’ye ter-

cü me et ti ler (Cam brid ge-Lon don 2009). 
Ja mes D. Fran kel, Rec tif ying God’s Na-

me: Liu Zhi’s Con fu ci an Trans la ti on 

of Mo not he ism and Is la mic Law isim li 

ese rin de Liu Zhi’nin Ti an fang Di an-li ad lı 

ki ta bın dan çe vi ri ler yap tı ve açık la ma lar da 

bu lun du (Ho no lu lu 2011).

Bu kül li ya ta ait en bü yük yaz ma ko lek-

si yo nu, hı ris ti yan mis yo ner araş tır ma cı-

la rı Sa mu el M. Zwe mer, Isa ac Ma son ve 

Claude L. Pic kens’ın ça lış ma la rıy la oluş-

tu rul du. Bu yaz ma lar The New York Pub-

lic Lib rary’nin Asi an and Midd le Eas tern 

Di vi si on Re se arch Le vel Col lec ti ons bö lü-

mün de bu lun mak ta dır. Isa ac Ma son’un 

özel kü tüp ha ne sin de ki Ma son Col lec ti on 

mey da na ge len bü yük is yan lar, müs lü-

man grup lar ara sın da çı kan ta sav vuf ve 

mez hep odak lı ça tış ma lar Han Ki tap ça-

lış ma la rı nın ya vaş la ma sı na ve gi de rek sis-

te min çök me si ne yol aç tı. Bil has sa “ye ni 

öğ re ti” di ye anı lan ve da ha çok Se lefî dü-

şün ce yi tem sil eden ba zı müs lü man la rın 

Han Ki tap men sup la rı nı Çin dok trin le riy-

le İslâm’ın saf lı ğı nı boz mak la suç la ma la rı 

ve ta ri kat la rın bir bi riy le mü ca de le le ri ye ni 

med re se sis te min de ki üret ken li ğin çö kü-

şü nü hız lan dır dı.

Han Ki tap’ın or ta ya çı kı şıy la Ciz vit ler’in 

Çin’e gi riş le ri ve Hı ris ti yan lık hak kın da Çin-

ce eser ler ka le me al ma la rı ay nı dö ne me 

rast lar. Bu se bep le Han Ki tap ulemâsı ve 

eser le riy le il gi le nen ilk Ba tı lı lar Ciz vit pa-

paz la rı dır. Han Ki tap eko lü nü Çin ce’ye 

hâ kim ve Çin li leş me’yi ba şar mış müs lü-

man lar ola rak de ğer len di ren Ciz vit ler, 

Tan rı ke li me si nin doğ ru kar şı lı ğı nı tes bit 

ede bil mek için Han Ki tap eser le ri ni in ce-

le di, müs lü man la rın kul lan dık la rı ke li me-

le rin lis te si ni ya pa rak Va ti kan’a gön der-

di. Çin li müs lü man lar la il gi li ilk kap sam lı 

araş tır ma yı Arc hi man dri te Pal la dii ad lı Rus 

mis yo ne ri yap tı. Pal la dii, 1877’de Han Ki-

tap hak kın da Chi ne se Li te ra tu re of the 

Mus lims baş lık lı bir bib li yog raf ya ha zır la-

dı (Be ni te, Has sam To ora wa Trust, s. 13). 
İkin ci önem li bib li yog raf ya ça lış ma sı Isa ac 

Ma son’a ait tir. 1925’te ya yım la nan eser 

No tes on Chi ne se Mo ham me dan Li te-

ra tu re baş lı ğı nı ta şır. Pal la dii ve Ma son’un 

te mel id di ası, Ciz vit pa paz la rı nın böl ge ye 

gel me si üze ri ne hı ris ti yan la rı ken di le ri için 

bir teh dit ola rak al gı la yan Çin li müs lü man-

la rın bu teh di de kar şı eser ler ka le me al-

ma ya baş la dık la rı yö nün de dir. On la ra gö re 

bu te lif le rin esas ama cı Çin’in müs lü man-

laş tı rıl ma sıy dı. Rus araş tır ma cı sı Vas si liy 

Pav lo viç Va sil yev, müs lü man la rın Han Ki-

tap ça lış ma sı nı Bu dist mis yo ner le rin fa ali-

yet le ri ne ben ze te rek müs lü man âlim le rin 

Çin’in hı ris ti yan laş ma sı nın önün de ki en 

bü yük en gel ol du ğu nu ile ri sür dü (a.g.e., s. 
21-22). Han Ki tap hak kın da ilk dö nem ler de 

araş tır ma ya pan lar dan Fran sız ku man da-

nı Hen ri Ma rie Gus ta ve d’Ol lo ne’un id di ası 

ise müs lü man la rın Han Ki tap’ı ta ma men 

bir bi rin den ha ber siz yaz dık la rı şek lin de dir. 

An cak Be ni te, Çin müs lü man la rı nın ta rihî 

ve si yasî şart la rı göz ar dı edil di ği için hı-

ris ti yan mis yo ner le rin bu tür id di ala rı nın 

bir kıs mı nı ka bul et me miş tir (The Dao of 
Mu ham mad, s. 116-119).

Kül li ya ta da hil eser ler hak kın da XX. 

yüz yıl da A. Va si li ev, Ku wa ta Ro ku ro, Jin 

Ji tang, Bai Sho uyi, Cla ude L. Pic kens, Ta-

za ka Ko do gi bi araş tır ma cı lar çok sa yı da 
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Bosnalý Osmanlý tarihçisi.˜ ™

Bos na-Her sek’in Te şany (Te {anj) şeh rin-

de doğ du. Bu ra da baş la dı ğı öğ re ni mi ni 

Sa ray bos na Ga zi Hüs rev Bey Med re se-

si’nde sür dü rüp Yük sek Şe ri at İlâhi yat 

Oku lu’nda ta mam la dı (1940). Da ha son ra 

Te şany Şer‘î Mah ke me si’nde iki yıl ça lış tı. 

Ka zan dı ğı Ale xan der von Hum boldt bur su 

ile 1942’de Vi ya na Üni ver si te si Şar ki yat 

Ens ti tü sü’nde tah si li ne de vam et ti. Her-

bert Jansky ve Her bert Wil helm Du da’dan 

Türk çe, Hans Kof ler’den Arap ça ders le ri 

al dı. II. Dün ya Sa va şı’nın ar dın dan mem-

le ke ti ne dön dü. Do boy şeh rin de 1946-

1951 yıl la rı ara sın da çe şit li dev let fir ma-

la rın da gö rev yap tı. 1951’de Sa ray bos na 

Şar ki yat Ens ti tü sü (Orijentalni Institut u 

Sarajevu) Os man lı Araş tır ma Bö lü mü’ne 

asis tan ola rak gir di; üç yıl son ra uz man 

se vi ye si ne yük sel di. 1966’da kı dem li uz-

man sta tü sü nü ka zan dı. 28 Ocak 1970’te 

Sa ray bos na Üni ver si te si Fel se fe Fa kül te-

si Ta rih Kür sü sü’nde dok to ra sı nı ver di, 

24 Ni san 1970’te bi lim sel araş tır ma cı 

un va nı nı al dı. 1975 Eki min de, Sa ray bos-

na Şar ki yat Ens ti tü sü’nde o za man ki en 

yük sek ilmî pâ ye olan bi lim sel da nış man 

ko nu mu na yük sel di. Bos na sa va şı nın sı-

kın tı la rı nı ya şa yan Han ciç bir sü re Tür ki-

ye’de kal dı; İslâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür 

Araş tır ma Mer ke zi (IR CI CA) bün ye sin de 

ça lış tı. 28 Ka sım 1998’de Sa ray bos na’da 

ve fat et ti.

Bi lim sel ha ya tı bo yun ca Bos na-Her-

sek’te Os man lı lar’ın er ken dö ne miy le il gi li 

ça lış ma lar ya pan Han ciç bu ça lış ma la rın-

da ge nel de ta rihî, coğ rafî, eko no mik, de-

mog ra fik, şe hir ci lik ta ri hi ve kül tü rel ha yat 

üze rin de du ru yor du. Ay rı ca si yasî ta rih le 

il gi len miş, He ki moğ lu Ali Pa şa hak kın da 

önem li bir ma ka le yaz mış, arşi v kay nak la-

rı na özel lik le baş vur muş tur. Bü tün ama cı 

Bos na-Her sek ta ri hi için de Os man lı dö ne-

mi ni or ta ya koy mak ve analitik ça lış ma-

lar la ye ni bir yol aç mak tı. Ona gö re Bos-

na ta ri hi nin Os man lı dö ne mi ne ait çok az 

araş tır ma ya pıl mış tır. Zi ra Bos na’da her 

böl ge nin ken di ne has özel lik le ri var dır. 

Han ciç’in araş tır ma la rı sa ye sin de bu gün 

Ku zey do ğu Bos na ta rihî bir böl ge ola rak 

di ğer ke sim le re gö re da ha çok in ce len miş 

du rum da dır. As lın da onun eser le ri Bos-

na-Her sek’in ta ma mı için bü yük önem ta-

şı mak ta dır. Ça lış ma la rı önem le ri ne gö re 

sı ra la nır sa Bos na’da ki şe hir ler le il gi li ya zı-

la rı baş ta ge lir. Bun la rı eko no mik ha yat ve 

Ken di ifa de si ne gö re Hamâmîzâde İsmâil 

De de Efen di ile (ö. 1846) gö rüş müş, onun 

ta le be le rin den Dellâlzâde İsmâil, Ha cı Ârif 

Bey, Yağ lık çızâde Ah med Ağa, Mu tafzâde 

Ah med ve Zekâi De de’den mûsi ki ders le ri 

al mış, ay rı ca Ham par sum Çer çi yan’dan 

fay da lan mış tır. İb nü le min onun ilk mûsi ki 

bil gi le ri ni ve Ham par sum no ta sı nı Pa paz 

Gab ri el’den al dı ğı nı kay de der. Han cı yan 

İs tan bul’da Er me ni ki li se le rin de baş mu-

gannîlik, pek çok okul da mûsi ki ho ca lı ğı 

yap mış tır. Bu ara da ba zı dev let bü yük le ri-

ne, sa ray da sul tan ve şeh za de le re mûsi ki 

ders le ri ver miş, Ba tı mü zi ği üze rin de de 

ça lış mış, Çin ve Ja pon mü zik le riy le de ilgi-

len miş tir.

Han cı yan iyi bir ke man, ud ve pi ya no ic-

ra cı sı idi, ay rı ca bu ens trü man la rın öğre-

ti ci li ği ni de yap mış tır. Ki li se mü zi ği ne ait 

bes te le ri de var dır. Bes te le di ği pek çok 

eser no ta ya alın ma dı ğı için kay bol muş, 

Ha cı Ârif Bey’in yüz ler ce ese ri ni no ta ya 

ala rak kay bol mak tan kur tar dı ğı hal de 

ken di eser le ri için ay nı has sa si ye ti gös-

ter me miş tir. Za ma nı mı za ula şan üç peş-

rev, al tı saz semâisi, bir bes te, bir marş, 

bir ope ret ve yir mi al tı şar kı dan olu şan 

eser le ri nin lis te si ni Öz tu na kay det miş tir. 

Mu sa hibzâde Celâl’in “İs tan bul Efendisi” 

ad lı ope re ti için ha zır la dı ğı bes te nin yanı 

sı ra, “Nihân et tim se ni sînem de ey meh-

pâ re cânım sın” mıs ra ıy la baş la yan hicaz-

kâr, “Bil mem ki safâ ne şe bu ömrün ne re-

sin de” mıs ra ıy la baş la yan karcığar, “Câ nâ 

gam-ı aş kın la perîşan ge zer oldum” mıs-

ra ıy la baş la yan sûzi dil şarkı la rı meşhu r 

bes te le rin den ba zı la rı dır. Hancıyan’ın 

önem li bir özel li ği de hâfı zasın da ki bir çok 

ese ri Ham par sum no ta sıy la kay de de rek 

gü nü mü ze ka dar ulaş ma sı nı sağ la ma sı-

dır. Bu no ta ko lek si yo nu nu son za man-

la rın da An ka ra Rad yo su Mü dür lü ğü’ne 

sa ta rak Türk mûsi ki si re per tu va rı na bü-

yük kat kı da bu lun muş tur. Ye tiş tir di ği 

ta le be ler ara sın da Lâika Ka ra bey, Re fik 

Fer san, Gab ri el Ebe yan, Le mi At lı, Ze ki 

Ârif Ata er gin ve Sup hi Zi ya Öz bek kan bil-

has sa zik re dil me li dir.
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Bestekâr,
hânende ve mûsiki hocasý.˜ ™

İs tan bul Has köy’de Çık sa lın sem tin de 

doğ du. Ken di si 1833’te dün ya ya gel di ği-

ni söy ler se de baş ka kay nak lar da 1841, 

1857 ve 1860’ta doğ du ğu na da ir ka yıt-

lar bu lun mak ta dır. Ba ba sı Çak mak çı lar 

Yo ku şu’nda ki Sün bül lü Han’ın oda ba şı sı 

Na za ret, an ne si Ef tik Ha nım’dır. Han cı yan 

kü çük yaş ta iken ai le si Üs kü dar’a yer leş ti. 

Or ta öğ re ni mi nin ar dın dan gir di ği Mek-

teb-i Tıb biy ye’nin dör dün cü sı nı fın dan 

ay rıl dı, 1877-1878 Os man lı-Rus har bi ne 

sağ lık su ba yı ola rak ka tıl dı ve yüz ba şı lı ğa 

ka dar yük sel di. Da ha son ra or du dan ay rı-

la rak mûsi ki ça lış ma la rı na hız ver di. Sul-

tan II. Ab dül ha mid dö ne min de Bul ga ris-

tan’a ka çıp Sof ya Kon ser va tu va rı’nda Türk 

mûsi ki si okut tu. Bu ara da Ro man ya ve 

Mı sır’da bu lun du. 1908’de İs tan bul’a dö-

nün ce Dârül bedâyi, Şark Mûsiki si Ce mi ye ti 

ve Dârü lel han’ın ku ru cu la rı arasın da yer 

al dı ve öğ re ti ci kad ro sun da bu lundu. Şark 

Mûsi ki Ce mi ye ti’nin bir dö nem reisliği ni 

yap tı. 11 Tem muz 1947 ta ri hin de teda-

vi edil di ği Ba kır köy Akıl Has ta hane si’nde 

öl dü. Ce na ze si Üskü dar Bağ larbaşı’nda ki 

Surp Haç Er me ni Mezarlı ğı’nda defnedildi .

Dö ne min önem li mûsi ki şi nas la rı ara-

sın da yer alan Le on Han cı yan mûsi kiy le 

uğ ra şan bir ai le or ta mın da ye tiş ti. Ba ba-

sı iyi bir lav ta ic ra cı sı idi, an ne si hânen de 

bes tekâr Mar kar Ağa’dan meş ket miş ti. 




