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ve akaidle ilgili seçilmiş yazılarını Malay
ca'ya tercüme etmiş, ayrıca yedi Malayca 
ve iki Arapça eser yazmıştır. Sambas'ta
ki birçok camide cuma namazı için Şafii 
mezhebince gerekli görülen kırk kişilik 
cemaat toplanamadığından cuma nama
zı kılınamıyordu. Besyuni, en-NuşrJ.ş ve'l
berfıhin 'a lfıi�ameti'l-cum'a bi-mfı drJ.
ne'l-erba'in adıyla bir eser kaleme ala
rak (Kahire 1925) bu namazın küçük bir 
grupla edasının mümkün olduğunu sa
vunmuştur. Onun Pinang ve Singapur'da 
basılan eserleri (listesi için bk. Pijper, s: 
ı 38- ı 40) daha çok yenilikçi görüşlerini ve 
eski dini uygulamalara karşı tutumunu 
yansıtmaktadır. Nitekim NrJ.rü's-sirfıc fi 

�ışşati'J-isrfı' ve'l-mi' rfıc adlı eserini bu 
konudaki yanlış düşünce ve uygulamaları 
düzeltmek için yazmıştır. 
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!il İSMAİL HAKKI GöKSOY 

MUHAMMED BUĞRA HAN 
(ö. 449/1057) 

Doğu Karahanlı hükümdarı 
(1056-1057). 
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Karahanlılar'ın büyük hükümdarların
dan Yusuf Kadır Han'ın oğludur. Babası
nın ölümü üzerine bir süre ülkeyi kardeşi 
Şerefüddevle Arslan Han Süleyman ve 
Mahmud ile birlikte yönetti. önceleri Yı
gan Tegin (Yegan Tegin) unvanını taşırken 
kardeşinin büyük han olarak tahta çıkma
sının ardından Buğra Han unvanını aldı. 

Maveraünnehir'i zaptetmeyi düşünen 
Muhammed Buğra Han, bölgeye hakim 
olan Ali Tegin'e karşı Gazneli Sultanı Me
sud'un yardımını sağladı. Fakat bu sıra
da gelişen bazı hadiseler bu düşüncesinin 
gerçekleşmesini önledi. Muhammed Buğ
ra Han, daha babasının sağlığında Sultan 
Mesud'un kız kardeşi Zeyneb ile evlen
mek için 1025'te Belh'e gitmiş, nişan ya
pılmış, ancak izdivaç gerçekleşmemişti. 
Sultan Mesud, idarede söz sahibi olduk-
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tan sonra 1034 yılı sonbaharında nişanlı
sını almak için bir elçilik heyeti gönderen 
Muhammed Buğra Han'ın Sultan Mah
mud-ı Gaznevi'nin bıraktığı toprakların 
bir kısmını Zeyneb adına istemek niyetin
de olduğunu haber alınca bu evliliğe izin 
vermedi ve Arslan Han'a mektup gönde
rerek niyetinden dolayı Muhammed Buğ
ra Han'ı kınadığını bildirdi. Arslan Han da 
davranışı yüzünden kardeşini sert bir şe
kilde uyardı. Bu duruma öfkelenen Mu
hammed Buğra Han hem kardeşine hem 
Gazneliler'e düşmanca duygular besle
meye başladı. Bu olayın ardından Gazne
liler'e karşı Selçuklular'la iş birliği yapmak 
ve onlarla akrabalık kurmak için sefer
ber oldu. Selçuklular'ın 1035'te Gazneli
ler karşısında kazandıkları zafer onu çok 
sevindirdi. Bu gelişmeden kaygı duyan 
Sultan Mesud, Buğra Han'ı yatıştırmak 
için 1037'de imam Ebu Sadık Tabani'yi 
Türkistan'a gönderdi . Türkistan'da on se
kiz ay kalan Tabanı, Arslan Han aracılığıy
la Muhammed Buğra Han ile görüşüp 
Sultan Mesud ile arasını düzeltti. Mu
hammed Buğra Han'ın müzakerelerdeki 
maharetinden dolayı Ebu Sadık Tabani'yi 
çok beğendiği ve kendisine Ebu Hanife'yi 
bile gölgede bıraktığını söylediği kayde
dilmektedir. Aynı yıl Buğra Han adına Ma
veraünnehir'de para basıldı ve onun böl
gedeki hakimiyeti tanınmış oldu. Çıkan 
ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. 

Arslan Han. Muhammed Buğra Han ve 
diğer kardeşleri Mahmud, 435 (1043-44) 
yılında aralarındaki ihtilafları hallettikten 
sonra iş birliği yapmak ve faaliyet sahala
rını belirlemek üzere toplandılar. Alınan 
kararlara göre Arslan Han, Doğu Kara
hanlı hükümdarı olarak Balasagun ve 
Kaşgar bölgesini doğrudan idare edecek, 
Muhammed Buğra Han Taraz ve İsbicab' -
da (isfıcab) ona tabi olarak hüküm süre
cek, Mahmud da devletin doğudaki top
raklarını yönetecekti. Batı Karahanlılar'a 
karşı birlikte hareket eden üç kardeş bir 
süre sonra Fergana'nın bir kısmıyla öz
kent'i ele geçirdiler. 448 (1056) yılında 
Arslan Han, Muhammed Buğra Han'ın 
üzerine yürüdü. Mücadelede Arslan Han 
mağlup olup esir düştü ve hapse atıldı. 
Muhammed Buğra Han, bu olayın ardın
dan kendini Doğu Karahanlı Devleti'nin 
büyük kağanı ilan edip Kıvamüddevle la
kabını aldı. Bir yıl sonra idareyi büyük oğ
lu ve veliahdı Hüseyin Çağrı Tegin'e bıra
kan Buğra Han, aynı yıl kendi oğlu İbra
him'i tahta çıkarmak isteyen ikinci hanı
mı tarafından oğlu Hüseyin ile beraber 
zehirlenerek öldürüldü. 
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!il ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

MUHAMMED el-CEVAD 
(.�l�I�) 

Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali er-Rıza. 
b. Musa. el-Ka.zım b. Ca'fer es-Sadık

(ö. 220/835) 
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L İsnaaşeriyye'nin dokuzuncu imamı. _J

Genellikle kabul edildiğine göre 19 Ra
mazan 195 (15 Haziran 811) tarihinde Me
dine'de doğdu. Annesi, Hz . Peygamber'in 
zevcesi Mariye'nin kavminden olduğu ri
vayet edilen Sudan asıllı bir hanımdır. Ebu 
Ca'fer Muhammed "cömert" anlamındaki 
Cevad'dan başka Taki, Münteceb, Necib, 
Murtaza. Kani' lakaplarıyla da anılır ve 
Muhammed el-Bakır'dan ayırt edilmesi 
için Ebu Ca'fer es-Sani künyesiyle kay
dedilir. Babası Ali er-Rıza vefat ettiğin
de (203/818}tek oğlu Muhammed el-Ce
vad'ın henüz yedi yaşında olması o günü
nün Şia toplumunda büyük tartışmalara 
yol açmıştır. Bazıları. dinen mükellef bile 
olmayan bir çocuğa imam olarak itaat 
edilemeyeceğini söyleyip Sünni veya Zey
di çevrelere katılmış, bazıları Ali er-Rıza'
nın kardeşi Ahmed b. Musa'yı imam ka
bul etmiş, bazıları da Musa el-Kazım'ı son 
imam-telakki eden ve onun bir gün dün
yaya yeniden döneceğine inanan vakıfeye 
iştirak etmiştir. Bu gruplar. imamete ge
çecek kimsenin önceki imamdan zahiri ve 
batını ilimleri alması gerektiğini, Muham
med el-Cevad'ın ise dört yaşında iken ba
bası Horasan'a gittiği için ondan gerekli 
ilimleri almasının mümkün olmadığını be
lirtmişlerdir. Buna karşılık onu imam ola
rak tanıyanlar kendisinin sadık rüya, il
ham yahut melek vasıtasıyla bilgilendiri
lebileceğini ileri sürmüşlerdir (geniş bil
gi için bk. Nevbahtı, s. 73-77). Bu görüşü 
benimseyen İsnaaşeriyye müellifleri, Mu
hammed el-Cevad'ın imametini temel
lendirmeye yönelik yaklaşımlara yer ver
mişlerdir. Buna göre kendisiyle ilgili mü-



nakaşalardan haberdar olan Muhammed 
el-Cevad, "De ki. işte benim yolum, ben 
basiret üzere Allah'a çağırıyorum ... " me
alindeki ayeti (Yusuf ı 2/108) okuyarak Hz. 
Ali'nin Müslümanlığı kabul ettiği sırada 
kendisi gibi dokuz yaşında bulunduğunu 
söylemiştir. Rivayete göre toplanan ce
maat denemek amacıyla kendisine bazı 
sorular sormuş, o da babasına benzer şe
kilde cevaplar vermiş, bu durum onun bil
gilerini babasından aldığı yolundaki görü
şü güçlendirmiştir (Mes'Odı , İşbatü'l-ua
şıyye, s. ı 79-18 ı ). Bu arada imamet pey
gamberliğe benzetilerek Hz. Yahya ile 
fsa'ya küçük yaşta nübüwet görevinin ve
rilmiş olduğu hatırlatılmış, böylece Mu
hammed el-Cevad'ın imametinin benim
senmesi sağlanmıştır. 

Şıa alimleri. Muhammed el-Cevad'ın 
masumiyeti ve onun zamanının en bilgili 
kişisi olduğu hususunda çok sayıda haber 
rivayet etmiş (İbn ŞehraşOb. IV, 380). hak
kında babası Ali er-Rıza'dan nakledilen 
söz ve işaretleri imametinin delilleri say
mıştır (Şeyh Müfid, s. 3 I 7-319; Tabersı, s. 
330-332). Muhammed el-Cevad babasın
dan doğrudan rivayette bulunmuştur. Os
man b. Saıd es-Semman. Ca'fer b. Mu
hammed b. Yunus el-Ahvel, Eyyub b. Nuh
b. Derrac. Hüseyin b. Müslim b. Hasan.
Muhtar b. Ziyad el-Abdı ve Muhammed
b. Hüseyin b. Ebü'l-Hattab el-Kufi de ken
disinden haber rivayet eden güvenilir ra
viler olarak nitelendirilmiştir (A'yanü'ş
Şra, ıı. 35). Ali er-Rıza'nın ölümünden son
ra Muhammed el-Cevad'ın ilim ve kema
lini takdir eden Abbası Halifesi Me'mun
onu Medine'den Bağdat'a getirtti. Mu
hammed'e saygı gösteren halife yakınla
rının muhalefetine rağmen kendisini kızı
Ümmü'I-Fazl ile evlendirdi. Bu evlilikten
Ali el-Hadı, Musa, Fatıma ve Ümame doğ
du. Bağdat'ta kaldığı sekiz yıl boyunca
başta kadı Yahya b. Eksem olmak üzere
çok sayıda.kişinin kendisine yöneltiği so
rulara verdiği ikna edici cevaplar Şiı kay
naklarında nakledilmektedir (Şeyh Mü
fid, s. 320-322). Daha sonra Me'mun'dan
hac için izin isteyerek hanımı ve küçük
yaştaki oğlu Ali ile birlikte Medine'ye gi
den Muhammed. Me'mun'un 218'de
(833) Bizanslılar'la yaptığı savaşta öldü
ğünü öğrendi. Yeni halife Mu'tasım -Bil
lah'ın daveti üzerine 220 (835) yılının ba
şında Bağdat'a döndü ve aynı yılın zilka
de ayının sonunda (25 Kasım) vefat etti,
Kureyş mezarlığında dedesi Musa el-Ka
zım'ın kabrinin yanına defnedildi. Her iki
mezar Kazımeyn'de günümüze kadar zi
yaret mahalli olarak varlığını sürdürmüş-

tür. Şıa imamlarının zehirlenmek sure
tiyle öldürüldüğü yolundaki iddia çerçe
vesinde Muhammed el-Cevad'ın da karısı 
ümmü'I-Fazl, Mu'tasım-Billah veya bir 
başkası vasıtasıyla zehirlendiği nakledilir
se de bu rivayetlerin doğru olmadığı be
lirtilmektedir (a.g.e., s. 326) Şiı kaynak
ları Muhammed el-Cevad'ın akıl. fazilet. 
adab ve kemal itibariyle çağındaki bütün 
insanlardan üstün sayıldığını. seyyidler
den ve diğer şahıslardan hiçbirinin onun 
seviyesine ulaşamadığını belirterek ken
disine atfedilen birçok olağan üstü du
rumdan bahsetmektedir (Küleynı, 1, 492-
497). Muhammed el-Cevad'ın günümüze 
ulaşmış dağınık haldeki rivayetleri Azı
zullah Utaridı tarafından bir araya getiri
lerek Müsnedü'l-İmam el-Cevad adıy
la yayımlanmıştır (Meşhed 141 O). 

Muhammed el-Cevad hakkında yazılan 
eserlerin bir kısmı şunlardır: Ham Reşıd. 
Mu}:ıammed el-Cevad (Necef 1963); Ali 
Muhammed Ali Dahıl. el-İmam Mu}:ıam
med b. �li el-Cevad (Bağdat 1979); Ba
kır Şerif el-Kureş'i. l:faydtü'l-İmam Mu
}:ıammed el-Cevad (Necef 1980); Mu
hammed Kazım Kazvını. el-İmam el
Cevad mine'l-mehd ile'l-la}:ıd (Beyrut 
1987); Süleyman Kamil. Mu}:ıammed el
Cevad (Beyrut 1988); Muhammed Rıza 
el-Hak'im'i. l:f ayatü üli'n-nühd el-İma
mü't-tasi' Mu}:ıammed el-Cevad (Bey
rut 1412/1992). Ayrıca Abdürrezzak el-MG
sevi'nin Vefdtü'l-İmam el-Cevad adlı 
bir eseri mevcuttur (Haydariyye 1979). 
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MUHAMMED CEVAD el-BELAGI 

(��ı�,��) 

Muhammed Cevad b. Hasen b. Talib 
b. Abbas el-Belagı en-Necefi er-Rabai

(1865-1933) 

Şii-İmami filimi ve fakihi. 
_J 

lrak'ın Necef şehrinde çok sayıda alim 
yetiştiren Belagl ailesinin bir ferdi olarak 
dünyaya geldi. İlk öğrenimini tamamla
dıktan sonra 1889'da Kazımeyn'e gitti. 
Seyyid Musa el-Cezair'i el-Kazımı ile yakın
lık kurdu ve kızıyla evlendi. Buradaki ika
meti esnasında Bağdat'ta bulunan yahu
di ve hıristiyanlardan İbran'ice, İngilizce 
ve Ermenice öğrendi. Kitab-ı Mukaddes'
le ilgili araştırmalar yaptı, özellikle yahu
di ve hıristiyan mezhepleri alanında bilgi 
sahibi oldu. 131 2 ( 1894-95) yılında Ne
cef'e döndü. Aga Rıza Hemedanı, Mu
hammed Taha en-Necefl, Ahund Molla 
Muhammed Kazım el-Horasanı ve Seyyid 
Muhammed el-Hindı'nin derslerine katı
larak şer'ı ilimlerde kendini yetiştirdi. 
Felsefe ve mantık gibi aklı ilimleri Mirza 
Allame Bergan'i-i Hair'i ve Mirza Ali Naki 
Berganı-i Hair'i gibi hocalardan tahsil et
ti. 1908'de Necef'ten ayrılıp Samerra·ya 
yerleşen Belagl. burada kaldığı on yıl bo
yunca Mirza Muhammed Taki eş-Şırazı'
nin derslerine iştirak etti. İlk eserlerini de 
burada yazmaya başladı. İngilizler'in Sa
merra'yı işgali üzerine Kazımeyn'e gide
rek orada kaldığı iki yıl içinde hocası Şirazı 
ile birlikte lrak'ın istiklali için çalışan ule
maya ve halka destek verdi; İngiliz işgal 
kuwetlerine karşı başlatılan 1920 ihtilal 
hareketine katıldı. Daha sonra Necef'e 
dönüp tedrıs. fetva ve telif faaliyetlerini 
devam ettirdi. Necef'teki ikameti esna
sında özellikle yahudiler, hıristiyanlar ve 
materyalistler tarafından İslam 'a yönelti
len eleştirilere reddiyeler yazdı. İngiliz ve 
Fransız sömürgeciliğiyle mücadelesini 
sürdürdü. Belagl'nin 1931 yılında Bağ
dat'ta Bahfüler'e karşı başlatılan müca
delede etkili bir isim olarak ortaya çıktığı 
görülmektedir. Muhammed Cevad el-Be
lağl 1 o Aralık 1933 tarihinde Necef'te ve
fat etti ve Hz. Ali'nin mezarının güney
batısında bulunan üçüncü hücrede def
nedildi. 

Eserleri. Belagl kitaplarına adını koy
madığı için bazı eserleri müellif ismi ol
madan neşredilmiştir (Aga Büzürg-i Tah
ranı, Taba�at, I, 324). Sayısı otuzu aşan 
teliflerinin bir kısmı şunlardır: 1. el-Hü
da ild dini'l-Muştafa. Hıristiyan alimle-
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