
L 

CA' FER es -SAnlK 
(Ji~WI~) 

Ebu Abdiilah Ca'fer b. Muhammed 
el· Bakır b. All Zeynil'abidln 

(ö. 148/ 765) 

İsnaaşeriyye'nin altıncı, 
İsmailiyye'nin beşinci imamı, 

Ca' feri fıkhının kurucusu. 
_j 

80 (699) veya 83 (702) yılında Medi
ne'de doğdu . Babası İsnaaşeriyye ' nin be
şinci imamı Muhammed el - Bakır. anne
si Hz. Ebu Bekir'in tarunu olan Kasım 
b. Muhammed 'in kızı Ümmü Ferve'dir. 
Böylece Ca'fer es-Sadık'ın soyu baba ta
rafından Hz. Ali'ye, anne tarafından da 
Hz. Ebu Bekir'e ulaşmaktadır. Künyesi 
büyük oğlu ismail'e nisbette Ebu İsmail 
ise de onun kendisinden önce vefat et
mesi sebebiyle daha çok Ebu Abdullah, 
bazan da Ebu Musa diye anılmıştır. La
kaplarının en meşhuru Sadık olup Sabir, 
Fazı!, Tahir ve Atır lakaplarıyla da zikre
dilmiştir. 

Dedesi Zeynelabidin'in ölümü sırasın
da on beş yaşında olan Ca'fer es-Sadık, 

ilk bilgileri ondan ve babası Muhammed 
el-Bakır'dan aldı. Babasının on dokuz yıl 
süren imametinden sonra kendisi de 
otuz dört yıl aynı vazifeyi devam ettirdi. 

Şii alimler. Hz. Ali'nin Hasan ve Hüse
yin'i kendisinden sonra imam tayin et
tiği gibi Muhammedel-Bakır'ın da oğlu 
Ca'fer'i imam olarak belirlediği görüşün
dedirler. Onlara göre Bakır, "Biz yeryü
zünde güçsüz düşürülenlere lutufta bu
lunmak, onları önderler yapmak, yine 
onları varister yapmak istiyoruz" (el-Ka
sas 28/ 5) mealindeki ayette ifade edi
len kim seler arasında Ca'fer es-Sadık'ın 
da bulunduğunu belirtmiş, vefatı sıra

sında ona, mensupianna karşı iyi dav
ranmasını tavsiye etmiş ve kendisine 
"kaim"in kim olacağı sorulduğunda eliy
le Ca'fer'e dokunarak, "Hz. Peygamber'in 
al-i beytinin kaimi budur" diye cevap ver
miştir. Onun bu ifadeleri, Ca'fer es-Sa
dık'ın imameti konusunda mütevatir de
liller olarak kabul edilmiştir (Tabersi, s. 
267-268, 273-276; Meclisi, XLVJI, 12-15) 

Uzun süren imarnet devresinde çeşit
li kesimlere mensup geniş islam toplu
muyla iyi münasebetler kuran Ca'fer es
Sadık, Sünni kaynaklarda da daima hür
metle anılan ilmi bir şahsiyet olarak be
nimsenmiştir. Emevi ve Abbasi devirle-

rini idrak eden ve mensubu olduğu Ha
şimiler'in imamı olarak onların durumu
nu korumaya çalışan Ca'fer, amcası Zeyd 
b. Ali'nin isyan edip öldürülmesinden son
ra (122 / 740) ağırlaşan şartların tesiriy
le siyasetten tamamen uzaklaşmış, Me
dine'de ilimle meşgul .olmuş ve bu şekil
de Emeviler'in baskılarından kurtulabil
miştir. Abbasiler devrinde de siyasi- ida
ri tutum açısından önemli bir değişik
liğin olmadığını görerek kendisini ilme 
vakfetmiştir. Özellikle amcazadeleri Mu
hammed en-Nefsüzzekiyye ile İbrahim 
b. Abdullah 'ın 145 (762) yılındaki isyan
Iarına muhalefet etmiş, onlara başarılı 
olamayıp öldürülebileceklerini söylemiş
tir. Hadiselerin Ca'fer es-Sadık'ın tah
min ettiği istikamette gelişmesi , daha 
sonra Şia tarafından onun geleceği bil
mesi şeklinde değerlendirilmiştir. 

Ca'fer es-Sadık Medine'de vefat etti. 
Şii rivayetler onun Abbasi Halifesi Ebu 
Ca'fer ei-Mansur tarafından zehirlene
rek öldürüldüğü şeklindedir. Cenazesi 
Cennetü'l- Bakf'da babası Muhammed 
el - Bakır ve dedesi Zeynelabidin'in ka
birlerinin yanına defnedildi. Mezarı Veh
habiler'in tahribine kadar ziyaret ma
halli olarak kalmıştır. Ca'fer es-Sadık'ın, 
amcası Hüseyin b. Ali Zeynelabidin'in kı
z ı olan ilk hanımı Fatıma'dan İsmail, Ab
dullah. Ümmü Ferve; Hamide el-Berbe
riyye adlı ikinci hanımından Musa. is
hak. Fatıma. Muhammed; diğer hanım
larından da Abbas. Ali ve Esma olmak 
üzere on çocuğu olmuştur. Ölümünden 
sonra Şia , oğulları İsmail adına kurulan 
ismailiyye ve Musa el-Kazım'ı imam ta
nıyan isnaaşeriyye olmak üzere iki bü
yük gruba ayrıldı. 

Hadis, t efsir, fıkıh, akaid, cedel, lugat 
ve t ar ih gibi alanlarda yoğun bir faali
yetin görüldüğü, değişik fikir ve görüş
lerin fırkalaşmayı meydana getirmeye 
başladığı ll. (VIII.) yüzyılda islami konu
lardaki düşüncelerini daha toplayıcı bir 
tarzda ortaya koyan Ca'fer es-Sadık, bu
nunla birlikte sapık fırkalarla mücadele 
etmekten de geri durmamıştır. Bu se
beple çağdaşlarının takdirini kazanmış, 
ancak çeşitli zümreler onun farklı mezi
yetlerini ön plana çıkarmışlardır. isnaa
şeriyye'ye göre o bütün gizli, felsefi, ta
sawufi, fıkhi, kimyevi ve tabii ilimlere, 
ayrıca Zebur, Tevrat. incil'e ve İbrahim'in 
suhufuna, Hz. Fatıma ' nın mushafına , her 
tür lü helal ve harama, geçmiş ve gele-
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cekteki bilgi ve haberleri ihtiva eden cefr 
ilmine vakıftır ; ilahi ilimierin taşıyıcısı ve 
Şia'nın altıncı imamıdır. Ayrıca Kur'an-ı 

Kerim'de yer alan Müsa ve Hızır kıssa
sındaki ihtilafta her ikisinin de haber
dar olmadığı hususları bilen, başlangıç
tan kıyamete kadar olmuş ve olacak her 
şeyi Hz. Peygamber'den veraset yoluyla 
öğrenmiş olan kimsedir (Küleyni. ı. 223-
227) Hattabiyye, Bezigıyye, Umeyriyye, 
Navusiyye ve Mufaddaliyye gibi müfrit 
Şii fırkaları , ismailiyye imamları ve do
layısıyla Ca'fer es-Sadık hakkında bun
dan daha aşırı fikirler ileri sürerken (Mu
faddal b. Ömer el-Cu'fi, tür. yer.) onun 
Ali'den üstün, mehdi, peygamber ve hat
ta ilah olduğunu iddia etmişlerdir (Nev
bahti, s. 37-4 I ; Eş'ari. s. I I -13, · 25-28) . 
Buna karşılık Ehl-i sünnet Ca'fer'i ha
disle uğraşan. fıkıhta müctehid derece
sine ulaşmış, sezgi gücü yüksek, doğru 
sözlü, nakline ve görüşlerine güvenilir 
bir hadis ve fıkıh alimi olarak değerlen

dirmektedir (fıkhi görüşleri için bk. CA'FE

RİYYE) 

Hadis ilminde sika* kabul edilen Ca'
fer es-Sadık'ın kendilerinden hadis ri
vayet ettiği kimselerin başında babası 
ile anne tarafından dedesi olan Kasım 
b. Muhammed b. Ebu Bekir gelmekte
dir. Bunlardan başka Ubeydullah b. Ebu 
Rafi', Urve b. Zübeyr, İkrime el-Berberi, 
Ata b. Ebu Rebah, Nafi' ve Zühri'den de 
rivayette bulunmuştur. Malik b. Enes. 
Süfyan es-Sevri. Süfyan b. Uyeyne, Ebu 
Hanife. İ bn Cüreyc, Ebu Asım en-Nebil, 
Yahya b. Said el-Ensari, Yahya el-Kat
tan. oğulları İsmail, Muhammed, Musa 
el- Kazım, İshak ve Şia kaynaklarında sa
yıları 4000'e ulaştığı belirtilen kimseler 
kendisinden hadis dinlemiş ve r ivayette 
bulunmuşlardı r. Rivayet leri Buharfnin el 
Camicu's-şaJ:ıiJ:ı'i dışında Kütüb-i Sit
te 'de yer almıştır. Buharfnin bu eserin
de Ca'fer'den rivayette bulunmaması , 

onun hadis konusunda zayıf oluşu yü
zünden değil meclisine girip çıkan bazı 
kimselerin kendisinin söylemediği mün
ker ve mevzu hadisleri ona isnat etme
leri sebebiyledir (Şeybi, ı , ı 94 ). Nitekim 
Bu ha ri el -Edebü '1- müfred 'inde ve di
ğer eserlerinde onun rivayetlerine yer 
vermiştir. Ca'fer es -Sadık' ın Ebu Hanife 
ile Medine ve Irak'ta, Amr b. Ubeyd, Va
sıl b. Ata ve Hafs b. Salim ile de Mekke'
de ilmi münakaşalar yaptığı bilinmekte
dir. Zürare b. A'yen ile kardeşleri Bekir 
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ve Hamran, Cemi! b. Salih, Muhammed 
b. Müslim et-Taifi, Büreyd b. Muaviye, 
Hişam b. Hakem, Hişam b. Salim. Ebu 
Basir, Muhammed el-Halebi, Abdullah 
b. Sinan, Ebü's-Sabbah el-Kinani öğren
cilerinden bazılarıdır. 

Ca'fer es-Sadık tasawuf tarihinde de 
önemli bir yere sahiptir. İlk suffierin ha
yat hikayelerini anlatan Ebu Nasır es
Serrac, Ebu Talib el-Mekki, Muhammed 
b. Hüseyin es-Sülemi ve Abdülkerim el
Kuşeyri gibi mutasawıf müelliflerin on
dan hiç bahsetmemiş veya nadiren atıf
ta bulunmuş olmalarına karşılık Ebu 
Nuaym el-İsfahani lfilyetü'l-evliya'da 
kendisine geniş yer ayırmıştır O. 3-20) 
Attar ise Te?kiretü'l-evliya' adlı eseri
ne onunla başlar. Bütün suffierin evliya
dan saydıkları Ca'fer es-Sadık tarikat 
silsilelerinde de önemli bir yer tutar. 
Nakşibendiyye ve Bektaşiyye mensupla
rı ona tarikat silsilelerinde yer verir, Ba
yezid-i Bistami'yi onun müridi olarak 
görürler (Abdülmecid el-Hani, s. 180-188) 
Bir tarikat olmaktan çok tasawufi bir 
tavrı ifade eden Aşkıyye mensupları sil
silelerini Ca'fer es-Sadık'la başlatırlar. 

Ni'metullahiyye, Nurbahşiyye ve Zehe
biyye gibi Şii tarikatları da onun tasav
vuf bakımından önemini kabul etmişler
dir. Bununla beraber genel olarak Şia 
Ca'fer es-Sadık'ın tasawufla hiçbir ilgi
sinin bulunmadığını, suffieri kendisine 
düşman bildiğini ve onlarla mücadele 
etmeyi dini bir görev saydığım ileri sü
rerler (Ma'sum Ali Şah, ı. 209; Müderrisi, 
s. 180-188). Cefr, havas, tılsım gibi bir
takım gizli ilimlerin, gaybı ve geleceği 

bilme ile ilgili bazı olağan üstü yetenek
Ierin ona nisbet edilmesi (İbn Haldün, ı. 
781, 797; Keş{ü'? ·?unün, I, 591). daha zi
yade son dönem mutasawıfları için ilgi 
çekici olmuş, bu ise birçok hurafi inanç 
ve uygulamaların ortaya çıkmasına yol 
açmıştır (Şeybi, I, 192-21 O) 

insanların din konusunda bilmeleri za
ruri olan başlıca hususları, Allah'ı kalna
tın yaratıcısı ve yöneticisi olarak tanı
mak, O'nun nimetlerini ve O'na karşı ya
pılması gereken vazifeleri bilmek, küfür 
ve irtidada sebep olacak şeylere vakıf 
olmak şeklinde gösteren (Şeyh el-Müfıd, 
s. 282) Ca'fer es-Sadık'a göre Allah hiç
bir şeye benzemez, hiçbir şey de O'na 
benzemez. Allah kulların tasawur ettiği 
her türlü hayal ve vehmin ötesindedir, 
gözler O'nu idrak edemez. Ca'fer, Hz. 
Peygamber'in mi'racda Allah'ı görüp gör
mediği hususu kendisine sorulduğunda 
"kalbiyle gördü" şeklinde cevap vermiş
tir (Acyanü'ş -Şica, I, 661). insanların ihti-
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yari fiilierinin kendilerine nisbet edile
ceğini, fiilierin hayır veya şer olmasın

dan dolayı mükafat ve ceza görecekle
rini belirten Ca'fer es-Sadık, kıyamet gü
nünde Allah'ın bütün mahlükatı topla
yacağını, onları emirlerini yerine getir
mernekten dolayı mesul tutacağım. ira
deleri dışında maruz kaldıkları şeylerden 
dolayı ise sorumlu tutmayacağını söyle
miştir (Şeyh ei-Müfıd, s. 282). Büyük gü
nah işleyen kimsenin durumu hakkında 
ona nisbet edilen görüş, günahkar mü
minin günahı miktarınca azap gördük
ten sonra cehennemden çıkıp cennete 
gireceği şeklindedir. Ona göre büyük gü
nahlar ş irk, Allah · ın rahmetinden ümit 
kesmek. ebeveyne itaatsizlik, adam öl
dürmek, namuslu kadınlara zina isna
dında bulunmak, yetim malı yemek, sa
vaştan kaçmak, yalan yere yemin et
mek, riba, zina, hıyanet, zekat verme
mek, yalancı şahitlik, içki içmek, nama
zı terketmek. ahdi bozmak. akrabalık 
münasebetini kesmek, yalan söylemek, 
Allah'a karşı nankörlük, ölçü ve tartıda 
hile yapmak, livata ve bid'at olmak üze
re yirmiyi aşkındır (Meclisi, XLVII, 216-

. 2!7;Acyanü'ş-Şica, I, 663) 

Kur'an - ı Kerim tefsirinin re'ye dayan
dınlmasını tasvip etmeyen Ca'fer es-Sa
dık, böyle bir tefsirde isabet edilse bile 
sahibinin Allah katında bir ecir elde ede
meyeceğini söylemiştir. Re'y ile yapılan 
tefsiri tamamıyla kabul veya reddetme
yen imamiyye ise imamların beyanına 
aykırı olan açıklamalara karşı çıkmak

tadır. 

Ca'fer es-Sadık'tan nakledilen, "Takıy

ye* benim ve ata larımın dinidir, takıy
yeye uymayanın dini yoktur" ve, "Duru
mumuzu ifşa eden onu inkar eden gibi
dir" şeklindeki sözler, başkalarının bil
mediği, kendisinin de yayılmasını iste
mediği ve özellikle devlet yönetimini il
gilendiren bazı düşüncelerinin bulundu
ğu izlenimini vermektedir. Fakat muh
temel tehlikeleri önlemek amacıyla ko
nulan bu prensip, daha sonraki Şii fır

kalarınca zaman zaman istismar edil
miş, sübjektif sebeplerle inançlarını giz
leme, prensipiere aykırı davranma ve 
taahhütlerini yerine getirmeme gibi uy
gulamalara yol açmıştır. Beda* konu
sundaki Şii düşüncesi de oğlu İsmail'in 
erken ölümü dolayısıyla ona nisbet edil
miştir (Nevbahti, s. 55). Gerekli şartlar 
hazırlanmadan devlet reisine isyan et
menin faydadan çok zarar getireceğini 
düşünen Ca'fer es-Sadık, babası Muham
med el-Bakır ve dedesi Zeynelabidin'in 
yolunu takip ederek fitneden mümkün 

olduğu kadar uzaklaşmaya gayret gös
termiş, Muhammed en-Nefsüzzekiyye ile 
kardeşi İbrahim b. Abdullah'ı da bu se
beple isyandan vazgeçirmeye çalışmıştır. 
Ehl -i sünnet kaynaklarında ise Ca'fer 
es-Sadık rec'at, beda, tenasüh, gaybet, 
hulül ve teşbih ile ilgili hususlardan ta
mamen tenzih edilmiştir (Şehristani, I, 

166). 

Şia'ya göre imamların bilgisi hata ih
timali bulunmayan ledünni bilgi türün
den olduğu için Ca'fer es-Sadık'ın fıkıh
la ilgili görüşleri de delillerinden ıstin

bat edilerek ulaşılmış akli bilgiler olma
yıp Hz. Peygamber'den kendisine inti
kal eden ilahi bilginin sonucudur. Bu se
beple o helal ve haramlarla ilgili gerçek
leri bilmek için diğer müctehidler gibi ic
tihad ederek belli bir hükme ulaşma du
rumunda değildir. Ehl-i sünnet alimleri 
ise Ca'fer es-Sactık'ı, başta Kitap ve Sün
net olmak üzere dayanacağ ı kaynakları 

ve ictihadında uygulayacağı metotları 

bulunan ve kesinlikle masum olmayan 
bir müctehid olarak kabul etmektedir
ler. 

Şia grupları Ca'fer es-Sactık'a pek çok 
mucize isnat etmiş, bütün dua ve dilek
Ierinin kabul olunduğunu. dünyadaki bü
tün lisanları bildiğini iddia ederek (Mec
lisi, XLVII, 63-161) hemen her konuda 
söylenmiş hikmetli sözlerinin bulundu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Bu sözlere "nes
rü' d - dürer" (saçılmış inciler) denilmekte
dir. 

Ca'fer es-Sactık'ın tabii ilimler ve özel
likle kimya konusunda geniş çalışmaları 
bulunduğu, nitrik asit ve kezzap ile tuz 
ruhunun karışımından meydana gelen 
ve altın eritıneye mahsus bir sıvı olan 
"aqua regia"yı (el-maü'l-meliki, kral suyu) 
keşfettiği ve kimya konusundaki bilgi
lerini kabiliyetli gördüğü öğrencisi Ca
bir b. Hayyan'a öğrettiği yaygın rivayet
ler arasındadır (geniş bilgi için b k. el-Ha
şimi, tür. yer.) Ancak bu rivayetlerin doğ

ruluğu çok şüphelidir. J. F'. Ruska, P. 
Kraus gibi bazı şarkiyatçılar kimya, cefr. 
havas gibi konularda Ca'fer'e isnat edi
len rivayetlerin asılsız olduğunu ileri sür
müşlerdir. Ruska'ya göre o dönemde Me
dine'de kimya ile ilgilenmeyi mümkün 
kılacak şartlar mevcut değildi; ayrıca "bu 
takva ehli insanlar"ın teorik veya pratik 
kimya bilgilerine ulaşmaları imkansızdı. 
Ancak bazı araştırmacılar. Ca'fer'in ge
nellikle Medine'de yaşamakla birlikte 
Irak'a giderek bir süre orada kaldığını 
(Şehri stani, I, I66) ve kimya, tıp, astrono
miye özel merakı olan ve bu alanda bir
kaç kitabın Arapça'ya çevrilmesini sağ -



!ayan Halid b. Yezid'in (Muaviye'nin toru
nu) halasının oğlu olduğunu dikkate ala
rak kimya ile ilgilenmiş olabileceğini be
lirtmişlerdir (Sezgin, IV, 129). Bununla 
birlikte gerek kimya gerekse cefr, tıl

sım, havas, hurüf gibi sırri ilimlerde uz
man olduğu, kitaplar yazdığı, öğrenciler 
yetiştirdiği, keşifler yaptığı yolundaki 
iddialar tamamen asılsız olmasa bile bü
yük ölçüde mübalağalıdır. Bu hususta 
kendisine isnat edilen görüş, bilgi ve 
eserlerin çoğu, aslında sonraki Şii- Batı

ni zümrelere ait olup Ca'fer'in bütün 
müslümanlar nezdinde saygı gören ki
şiliğini istismar etmek üzere ona izafe 
edilmiştir. Nitekim Buhari'nin, Ca'fer'in 
yanına girip çı kanların onun ağzından 

hadis uydurduklarını göz önünde bulun
durarak ondan nakledilen hadisiere iti
bar etmemesi de daha hayatta iken çev
resinin kendisi hakkında yakıştırmalar 
yapmaya başladığını göstermektedir. 

Eserleri. Ca'fer es-Sadık'ın yüzlerce ki
tap ve risale yazdığı ileri sürülmektedir. 
Bunların büyük bir kısmının ona nisbeti 
şüpheli olup yaşadığı dönem, çevresi, il
mi ve dini şahsiyeti dikkate alınırsa bil
hassa kimya ve cefr gibi konulara dair 
kitapların onun telifleri olması imkan
sız gibidir. Bu konuda hayli müsamaha
kar olanlar bile Ca'fer'in bu alanlarda 
eser yazıp yazmadığının bilinmediğini 

söylemektedirler (Sezgin, IV, 129-130) . 

Aslında Ca'fer'in öğrencisi olduğunu söy
leyen ve onu söz konusu ilimlerde oto
rite kabul eden Cabir b. Hayyan'ın bu 
ilimlerle ilgili bir tek eserinin bile adını 
zikretmemesi, bu eserler üzerindeki te
reddütleri daha da arttırmıştır. 

Ca'fer es-Sadık'ın zamanımıza ulaşan 
eserleri şunlardır: 1. MisbôJ:ıu'ş - şerf'a 
ve mittah u '1- J:ıaki~a. Ca'fer es-Sadık'ın 
dini ve ahlaki muhtevalı sözlerinin 100 
babda ele alındığı bu eserin çeşitli yaz
ma nüshaları British Museum'da, Meş
hed ve Haydarabad Osmaniye Üniversi
tesi kütüphanelerinde bulunmaktadır. 

Kitap Delhi (1856), Tebriz (1278) ve Tah
ran'da (1 314) yayımlanmış, ayrıca Fars
ça tercüme ve şerhiyle birlikte Hasan ei
Mustafavi tarafından neşredilmiştir (Tah
ran 1363 hş ). 2. Tetsfrü'l-Kur' ô.n. En es
ki nüshası hicri X. asra ait olan bu ese
rin Bankipür, Bohar ve Aligarh kütüpha
nelerinde yazmaları mevcuttur. 3. Kita
bü'l-Cetr. el-ljô.fiye ti'l -cetr, el-ljati
ye if 'ilmi'l-J:ıurı1f veya el -ljô.tiye ad
larıyla da anılan eserin yazma nüshaları 
British Museum'da, İskenderiye ei-Mek
tebetü' 1-belediyye, Darü' 1-kütübi · 1- Mıs
riyye (Tal'at), Süleymaniye (Carullah) ve 

Köprülü kütüphanelerinde bulunmakta
dır. 4. İl].tilô.cü '1 - a ' ta,. İnsan organla
rındaki titremeler ve bunların sebep ol
duğu hastalıklardan bahseden eserin 
yazma nüshaları Berlin Staatsbibliothek 
ile Gotha, Topkapı (lll. Ahmed) ve Kasta
monu kütüphanelerinde mevcuttur. 5. 
Heyô.kilü'n-nı1r (es-Seb'a). Tılsımdan 
bahseden bu eserin iki nüshası Bibliot
heque Nationale ve Cambridge Üniver
sitesi Kütüphanesi 'ndediL 6. Esrarü'l
vaJ:ıy. Hicri X ve XIII. yüzyılda istinsah 
edilen iki yazması Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Hamidiye ve Hasan Hüsnü 
Paşa ) bulunan küçük bir risaledir. 7. Ha
vô.şşü'l-~ur ' ô.ni'l- 'a?fm. Hicri IV ve~XL 
yüzyılda istinsah edilmiş nüshalarının bu
lunduğu bilinen risalenin bir yazması Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir. B. Kitô.bü't
TevJ:ıfd ve'l-ihlilce. Mufaddal b. Ömer '
den rivayet edilen bu eser TevJ:ıfdü '1-
Muiadcj.al diye de anılır. Meşhed, Tebriz 
ve Kazımiye kütüphanelerinde çeşitli nüs
haları bulunan eser, Kitabü't- TevJ:ıfd 

ve'l-edille ve't-tedbfr adıyla 1329'da 
İstanbul'da basılmış, Fahreddin et-Tür
kistani tarafından 1 06S'te ( 1654) Fars
ça 'ya çevrilmiştir. 9. Risô.letü '1- veşô.yô. 
ve'l-fusı11. Kimya ile ilgili olup Risô.le if 
'ilmi'ş-şınô. 'a ve'l-J:ıaceri'l -mükerrem 
olarak da bilinir. Nuruosmaniye, Rampür 
ve Halep kütüphanelerinde yazma nüs
haları bulunan risale Almanca tercüme
siyle birlikte J. Ruska tarafından neşre
dilmiştir (Heidelberg 1 924) 10. Du 'ô., ü'l 
cevşen. Birkaç varak hacmindeki risa
lenin hicri XL yüzyılda istinsah edilmiş 
bir nüshası Bibliotheque Nationale'de 
bulunmaktadır (bu eserler hakkında da
ha geniş bilgi için bk. Sezgin, 1, 529-530) 

Bunların dışında Menô.fi 'u süveri'l
Kur'ô.n, Kitô.b if isbô.ti's-sô.ni', Es'ile 
'~ni'n-nebf, Mündzaratti·~-Sadık ti't
tafifl beyne Ebi Bekir ve <Aif, el-.Ed 'i
yetü1-üsbı1 'iyye, Du 'ô.', Kitôbü 'ş-Şı
rô.t, Ifırz, el -Ifikemü '1- Ca 'teriyye, Ri
sô.le fi'l-kimyô.', Ta 'rftü tedbfri'l-ha
cer, el-Edille 'ale '1-l].al~ ve 't- tedbfr, 
Risô.le if iaili'l- Hacer ve Mı1sô., İl].ti 
yô.rô.tü 'l- eyyam ve'ş-şühı1r, Maf:ımı1-

dô.tü'l-eyyô.m, Cedvel if me?hebi's-si
nfn ve'ş-şühı1r ve1-eyyô.m, Melhame, 
el -~ur'a, Risô.letü 'l- fe '1, Sirô.cü'?-?ul
me ve es-Silkü'n-nô.çlır gibi eserler Ca'
fer es-Sadık'a nisbet edilmektedir (ge
ni ş bilgi için b k. Brockelmann, GAL Suppl., 

I, 104 ; Sezgin, 1, 528-53 1; Muhsin el-Emin, 
I, 668-669). 

Ca'fer es-Sadık hakkında yazılmış çok 
sayıda monografiden bazıları şunlardır: 
Meclisi, Tô.rfl].u '1- İmô.m Ca 'ter eş- Sô.-

CA' FER es -SADlK 

dık (Biha.rü ' l-envar, Beyrut 1403 / 1983, 
XLVJI. ciİt içinde); Al].bdrü'l-İmô.m Ca 'ter 
eş-Şô.dık ma 'a1-Manşı1r (Zahiriyye Ktp , 
Mecmua, nr. 98/ 18); J . F. Ruska, A ra
bische Al chemisten II (Heidelberg 1924) ; 
Muhammed Yahya el- Haşim I, el- İmô.
mü'ş-Şô.dı~ mülhimü'l-kimyô.' (Halep 
1959); Abdülaziz Seyyidülehl, Ca 'ter b. 
Muf:ıammed (Beyrut 1954) ; Muhammed 
Ebu Zehre. el-İmô.m eş -Şadı~ J:ıayô.tüh 
ve arô. 'üh ve fı~huh (Kahire, ts .); Mu
hammed ei-Halili, Tıbbü'l-İmam eş-Şu
dık (Necef 1385 / 1966) ; Abdülhalim ei
Cü~di, el-İmô.m Ca'ter eş-Şadı~ (Kahi
re I 986) 
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