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antikdönemdekiKonfüçyanizm’iyenidenaydınlatmakistediğinibelirtmiştir.SıksıkBudizmveTaozim’ieleştiripİslâm’ınbuikiöğretiileuyuşmadığını,hattasonderecezıtolduğunusöyleyenLiuZhimetafizikmeseleleriaçıklarkenonlarınterminolojisini,teolojikmeseleleriaçıklarkenNeoKonfüçyanizm’interimlerini,Kur’ânîbirbakışaçısıileTanrımâsivâarasındakiilişkiyetevhidiyerleştirerekizahetmeyeçalışmıştır.Eserlerindeİslâm’ıkolaybirşekildeanlatmaktanziyadeNeoKonfüçyanistfelsefenintemeltartışmakonularıüzerindenveonlarınterimleriniesneterekyahuttaşıdıklarıfarklıanlamlaradikkatçekerekmeseleleriİslâmîbirperspektifleyorumlamayagayretetmiştir.TuWeiming,LiuZhi’ninbufaaliyetleriyleİslâm’ıbaşarılıbirşekildeİslâmdışıbirterminolojiyleifadeetmeklekalmayıpNeoKonfüçyanistfelsefeyedeyenibirboyutkazandırdığınısöylemiştir.EserindesıkçayaptığıatıflarvefaydalandığıkaynaklardandüşüncelerininşekillenmesindeÇindünyasındanNeoKonfüçyanistdüşünürZhuXi’nin(ö. 1200),İslâmdünyasındanNecmeddîniDâye,AzîzNesefîveAbdurrahmanıCâmî’nineserleriyleMuhyiddinİbnü’lArabîdüşüncesininetkiliolduğuanlaşılmaktadır.LiuZhi,onsekizyılboyuncasürdürdüğüçalışmalarsırasındaİslâm’aolanhayranlığınındahadaarttığınısöylemiş,yüzlercekitapyazdığını,ancakbunlarınsadeceondabiriniyayımladığınıifadeetmiş,yayımlanankitaplardanüçününkendisiiçinbüyükönemtaşıdığınıbelirtmiştir.Ti an fang Xing li, Ti an fang 

Di an li veTi an fang Zhis heng Shi luadlıbuüçeserdeLiuZhiTanrı,âlemveinsanilişkisihakkındakidüşüncelerinimetafizik,hukukvebilge(peygamber)nosyonlarıvasıtasıylasistemlibirşekildeaçıklamıştır.Bueserlerinilkindeİslâmmetafiziğini,ikincisindeİslâmhukukunu,üçüncüsündeHz.Muhammed’inhayatınıÇinkültürüveNeoKonfüçyanistperspektifleyorumlayarakİslâmileKonfüçyanizmarasındabirbağkurmuştur.
Eser le ri.LiuZhi,gerekkendidönemindegereksesonrakidönemlerdeÇinlimüslümanlararasındaençokokunanyazarolmuş,eserleripekçokdefabasılmıştır.

1. Ti an fang Xing li. Kitabın adı, ÇinlimüslümanlarınMekke’yiveyaArabistan’ıifadeetmekiçinkullandıkları“tianfang”
(gö ğün yö nü) ileÇinfelsefesindemerkezîterimlerdenolan“xing”(ta bi at)ve“li”(il ke)kelimelerindenoluşmaktadır.MüellifTian fangileİslâm’a,Xing liileNeoKonfüçyanizm’inkozmolojiveahlâk

daenöndegelenYuanokulunagirdi.Buradadöneminâlimlerinden,babasınındahocasıolanYuanRuqi’dendersaldı.Arapça,FarsçaveÇince’yidebumedreselerdeöğrendi.Babasıvehocasındanetkileniperkenyaşlardailmeyöneldi,onbeşyaşınageldiğindeKonfüçyanistklasiklerini,Çintarihi,edebiyatıvefelsefesini,farklıfelsefîekollerinkitaplarınıokumayabaşladıvesekizyılınıÇinklasiklerineayırdı.Ardındantekrarİslâmîilimlereyöneldi.Altıyılınıİslâmklasikleridiyeadlandırdığıeserlereayırdı.SonrakiüçyılınıBudist,biryılınıdaTaoistkanonlarınahasretti.LiuZhi,ilimhayatınınilkdönemleriniÇin’deİslâmâlimlerininbirarayagelipfikiralışverişiyaptığı,pekçokeserintoplandığı,tanıtıldığıvemuhafazaedildiği,İslâmîilimlerdeenöndegelenşehirolanNanjing’degeçirdi.DahasonraShadong’danPekin’e,HunanveHubei’denShaanxiveGansu’yakadargenişbircoğrafyayıdolaştı,buralardakimüslümanâlimlerdendersaldı.HayatınıÇin’infarklıbölgelerindekikütüphanelerivemedreseleriziyaretediparaştırmalaryaparakgeçirdi.EntanınmışÇinlimüslümanâlimvedüşünürolarakkabuledilenLiuZhibuhusustababasınıvehocasıYuanRuqi’yigeridebırakmıştır.XVI.yüzyılınsonuileXVIII. yüzyılın ortalarına kadar devamedenÇin’dekientelektüelüretimdönemininGazzâlî’sidiyeanılmış,eserleriHan 

Ki tapkülliyatının,düşünceleriiseKonfüçyanistmüslümanlarolarakadlandırılanekolünzirvesikabuledilmiştir.Onudiğer
Han Ki tapyazarlarındanayıranenönemlinoktaorijinalfelsefîeserlerkalemealmışolmasıdır.LiuZhidiğerKonfüçyanistmüslümanâlimlerenisbetleKonfüçyanizm’edahapozitifyaklaşmış,İslâmveKonfüçyanizmarasındauzlaştırmacıbirtutumortayakoymuş,Konfüçyanizm’inaslındaİslâm’laçelişmediğini,hattaTanrı,âlemveinsanilişkisikonularındatemeldebirbirinebenzediğiniilerisürmüştür.OnagöreKonfüçyanizm’iilkolarakBudistlerveTaoistlertahrifetmiştir.Songhânedanıfilozofları(NeoKonfüçyanistler)Konfüçyanizm’iyenideninşaetmegirişimindebulunmuşsadaMinghânedanıdönemindebuöğretiyenidentahrifeuğramıştır.MingdönemininsonlarındaÇin’egelenAvrupalıhıristiyanlar,Konfüçyanizmilehiçbirşekildeuyuşmayankendikavramlarınıveanlayışlarınıonadahiletmeyeçalışarakbirdarbedahavurmuşlardır.LiuZhi,Konfüçyanizm’dekibilgelerinsilsilesinisıralayarakBilgeYao,Shun,KralWen,KralWuveKonfüçyüs’üngetirdiği

rec kich, Wars za wa 2006, s. 89-99; M.Sikorski, 
Wypra wa So bi es ki ego na czam buły ta tars kie 
1672, Zabr ze 2007, s. 101-211; V.V.VelyaminovZernov, Kı rım Yur tı na ve Ol Ta raf lar ga Da ir Bol-
gan Yar lıg lar ve Hat lar (haz. A. Me lek Öz yet kin 
– İl yas Ka ma lov), An ka ra 2009, s. 4; A.Konopacki, 
¿ycie re li gij ne Ta taróow na zi emi ach Wi el ki ego 
Księstwa Li tews ki ego w XVI-XVII wi eku, Wars-

za wa 2010, s. 12-13; R.Grodeckiv.dğr., Dzi eje 
Pols ki ósred ni owi ecz nej, Krakóow 2011, s. 480 

vd.; A.Muchliónski,“Zda nie sprawy o Ta ta rach 
Li tews kich przez jed ne go z tych Ta taróow zło²one 
Sułta no wi Su lej ma no wi w r. 1558”, Te ka Wi-
leónska, IV, Vil ni us 1858, s. 241-272; V (1858), s. 

122-180; VI (1858), s. 139-183; A.Zajączkowski,
“Le his tan Ara zi sin de Türk Un sur la rı”, Türk lük, 
sy. 5, İs tan bul 1939, s. 338-344; a.mlf.,“Les 
éléments éthni qu es d’ori gi ne tur que dans l’état 
po lo na is (à l’oc ca si on du mil le ni um)”, TTK Bel le-
ten, XXVI/103 (1962), s. 557-565; CengizOrhonlu,
“Lip ka lar”, TM, XVI (1971), s. 57-87; M.TayyibGökbilgin,“Le his tan Ta tar la rı Hak kın da Bir Ri-
sa le ‘Ri sa le-i Ta tar-ı Leh’”, TED, sy. 2 (1971), 

s. 121-131; P.Borawski,“Z dzi ejóow ko lo ni zac-
ji ta tars ki ej w Wi el kim Księstwie Li tews kim i w 
Pols ce (XIVXVII w.)”, Prz.Or., sy. 104 (1977), s. 

291-304; MuratYakupoğlu,“Po lon ya (Le his tan) 
Türk le ri”, TDA, sy. 62 (1989), s. 215-231; Z.Abrahamowicz–J.Reychman,“Lipša”, EI° (İng.), 
V, 765-767.
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Çinli müslüman âlim.
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XVII. yüzyılın ortalarında çok sayıdamüslümanınyaşadığı,kozmopolitbirşehirolanNanjing’dedoğdu.BabasıdöneminKonfüçyanistmüslümanekolünemensupâlimlerindenLiuSanjie’dir.LiuZhi’nin(Liu 

Chih)doğumveölümtarihitamolarakbilinmemekte,eserlerindenhareketle1660 yılıcivarındadoğduğuvesoneseriniyazdığı1724’tensonravefatettiği,kabrinindeNanjing’ingüneykapısıyakınlarındaolduğutahminedilmektedir.XVI.yüzyılınsonlarındakendilerini“Konfüçyanistmüslüman”olaraktanımlayanbirgrupÇinlimüslümanâlim,müslümanlarınheterodoksÇinöğretilerineyönelmesiniengellemekvedinîkimliğinyozlaşmasınınönünegeçmekiçin“camieğitimi”(jingtangjiaoyu) diyeadlandırdıklarıyenibirmedresesistemiveilmîekolkurdular.BumedreselerdeNeoKonfüçyanizmüzerindendinîbirsöylemgeliştirerekklasikÇinceileİslâmîeserlerkalemealdılarvebukülliyataHan 

Ki tapadınıverdiler.LiuZhi,Qinghânedanlığıdönemindeuygulananpolitikalarındaetkisiyle“jingtang”medreselerinincanlı,Konfüçyanistmüslümanâlimlerinindeaktifolduğubirdönemdeyaşadı.İlkeğitiminibabasındanaldı.OnikiyaşındaNanjing’dekijingtangmedreseleriarasın
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öğretilerineatıftabulunmuş,böyleceeserindeİslâmveKonfüçyanizm’ibirarayagetirdiğinedikkatçekmiştir.Ti an fang 

Xing ligenellikle“İslâmmetafiziği”veya“Arapmetafiziği”şeklindetercümeedilmekteysedeSachikoMurata’yagöreeserinbaşlığındaÇinfelsefesineyapılanatıflarveiçerdiğikonulargözönündebulundurulduğunda“kitâbü’rrûh”şeklindetercümeedilmesidahauygundur.1704yılındatamamlananeserHan Ki tapiçerisindekiorijinalfelsefîeserlerdenbiri,hattaenönemlisiolarakkabuledilmiştir.Eserdetevhid,nübüvvetvemeadbaşlıklarıaltındausûlü’ddînmeseleleriincelenmiş,NeoKonfüçyanistfelsefedegözönünealınarakİslâm’dakiTanrı,âlemveinsanilişkisiaçıklanmış,kozmoloji,yaratılış,insanınmahiyetiveTanrı(ya da gök)ilebirlikgibikonularüzerindedurulmuştur.LiuZhi,kozmolojiveteolojikonularınıanlatırkenİslâm’ınKonfüçyanizm’eolanyakınlığıkadarBudizmveTaoizm’eolanuzaklığıvekarşıtlığınıdagöstermeyeçalışmış,ayrıcaİslâm’ınesaslarınıvetevhidimerkezekoyupTaoizmveBudizm’inmetafizikselkavramlarınıkarşılaştırmalıolarakdeğerlendirmiştir.Eserinsonunadafaydalandığıİslâmîkaynaklarınbirlistesinieklemiştir.Eser17701939yıllarıarasındaonbeşdefabasılmıştır.ÇinlimüslümanyazarMaLianyuan(Nûrül hak, ö. 1903)eseriLe ¹âßifadıylaArapça’yakısmençevirmiş,1898’deyayımlananLe¹âßif’ebirdeşerhyazmıştır.SachikoMurata,MaLianyuan’ın,müellifinXing li’dekidüşüncelerinianlatırkeneseritamamennazarîtasavvufterminolojisinedönüştürerekÇinfelsefesineyaptığıatıflarıgözardıettiğini,busebeplebirçokkonudaLiuZhi’nindüşüncelerindentamamenuzaklaştığını,bazıÇincekavramlarıtasavvuftakifarklıterimlerleifadeettiğini,busebepledebirtakımhatalaradüştüğünü ilerisürmüştür.SachikoMurata,WilliamC.ChittickveTuWeimingortakbirçalışmaile
Ti an fang Xing li’yiİngilizce’yetercümeetmiştir(The Sa ge Le ar ning of Liu Zhi: 
Is la mic Tho ught in Con fu ci an Terms).2. 
Ti an fang Di an li.Kitabınbaşlığındaki“dianli”kelimesiyleKonfüçyanizm’dekisosyalarmoni,kamuhayatıveözelhayatındüzeniyleilgiliritüellereatıftabulunulmuştur.
1710’datamamlananeserdeLuiZhifıkıh,ibadetveahlâkkurallarınıdahateorikbirçerçevedevemetafizikselboyutuileelealmış,Çinbilgelerininöğretileriyleİslâm’ınahlâk,âdâbveibadetilkelerininuyuştuğunugöstermeyeçalışmıştır.Ti an fang 

Di an liayrıca,yazılışındanyetmişyılsonra

ÇintarihindekienbüyükÇinceeserlerkoleksiyonuolanSi ku qu ans huprojesindeyeralanKonfüçyanistmüslümanlaraaittekdinîmetinolmaözelliğinitaşımaktadır.Eser17401970yıllarıarasındaonüçdefabasılmıştır.JamesFrankel,eserhakkındaLiu Zhi’s Journey Thro ugh 

Ri tu al Law to Al lah’s Chi ne se Na meadıylabirdoktoratezihazırlamış,butez
Rec tif ying God’s Name: Liu Zhi’s Con

fu ci an Trans la ti on of Mo not he ism and 

Is la mic Lawismiylekitapolarakyayımlanmıştır(2011).3. Ti an fang Zhis heng 

Shi lu.LiuZhibueserindeHz.Muhammed’inhayatınıâdetaÇin’deyaşamışbirbilgegibianlatmıştır.Müellif,Çin’dekiseyahatlerisırasındaKonfüçyüs’ündoğduğubölgeolanShadong’agittiğindeHz.Peygamber’inhayatınadairbireseryazmayakararvermiş,ancakelindekiverilerdenniteliklibireserortayakoyamayacağınakanaatgetirerekyenidenÇinkütüphanelerindeincelemelerdebulunmuştur.Ayrıca1721’deHenan’dakibirkütüphanedeBatıkaynaklıbireserlekarşılaştığını,kendiyorumlarınıdakatarakeseriÇince’yeçevirdiğinisöylemiş,yapılanaraştırmalar,bueserinAfîfüddinSaîdb.Muhammedb.Mes‘ûdelKâzerûnî’ninTer cü mei Mev

lidi Mu½ ¹a fâisimlikitabıolabileceğinigöstermiştir.Müellif1724’tetamamladığıeseriniyayımlamakiçingereklimaddîdesteğibulamamış,dahasonrabirgrupÇinlimüslümanâlim1755’teeserinneşrinisağlamıştır.Zhis heng Shi lu18271925arasında dokuz defa basılmıştır. EserhakkındailkçalışmaAmerikalımisyonerIsaacMasontarafındanyapılmış,Mason
Zhis heng Shi lu’yu,1921’deThe Ara bi

an Prop het a Li fe of Mo ham med from 

Chi ne se So ur cebaşlığıaltındagenelhatlarıileİngilizce’yeçevirmiştir.ArchmandritePallidi’ninZhis heng Shi lu’nunRusça’yakısmîtercümesiniyaptığınısöyleyenMason,ondanhareketlebirdeFransızca’sınınhazırlandığınıöğrenmiş,ancakbunugörmediğiniifadeetmiştir.KitabınJaponcatercümesiTanakaIppeitarafından1930yılındayayımlanmıştır.4. Zha owei 

Jing.LiuZhi,bueserindeCâmî’ninLe

vâßi¼’inikendiyorumlarınıdaekleyerek
1724’teÇince’yetercümeetmiş,MurataveChittickdeLe vâßi¼ (Zha owei Jing)tercümesiniİngilizce’yeçevirmiştir(Chi-
ne se Gle ams of Su fi Light: Wang Tai-yü’s 
Gre at Le ar ning of the Pu re and Re al and 
Liu Chih’s Disp la ying the Con ce al ment of 
the Re al Re alm).5. Ti an fang Zi mu Ji eyi.
1706’daNanjing’debasılaneserdeArapalfabesindekiharflermetafizikvefelsefî

açıdanyorumlanmıştır.6. Ti an fang san

zi jing.MüellifinKur’an’dakianahtarkavramlarhakkındayaptığıyorumlarıiçereneser1704’teyayımlanmıştır.7. Hui hui 

Shuo.MüslümanlarınÇin’dekitarihinedairolup1710’daneşredilmiştir.
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yal Asi atic So ci ety, LVI (1925), s. 172-215; J.F.Ford,“So me Chi ne se Mus lims of the Se ven te enth 
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GüneybatýÝran’dayaþayan
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