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ÖZET
İmam Cafer-i Sadık, Caferiye, İsna Aşere ve İmamiye diye isimlendirilen mezhebin kurucusu ve en önemli simalarından
biridir. Bu itibarla, onun Kur’an-ı Kerim’in tefsiriyle ilgili çeşitli konulardaki görüşleri, yorumları ve tespitleri hem genel
anlamda İslami sahih gelenek için ve hem de özel anlamda İmamiye geleneği için son derece önemlidir. İmam’ın kullandığı
tefsir yöntemini; Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın Sünnetle tefsiri, Kur'an'ın mecazi ifade ve aklî kurallarla tefsiri şeklinde
özetlemek mümkündür.
“İmam Cafer-i Sadık’a İsnad Edilen Tefsir Rivayetleri” adlı doktora tezimizin Giriş bölümüne dayanılarak hazırlanan bu
makalede araştırmanın konusu ve önemine temas edildikten sonra İmam Sadık’ın hayatı ve mücadelesi çeşitli yönleriyle ele
alınmıştır. Bir makale sınırları içinde İmam’ın tefsirinden çeşitli örnekler vererek, tefsirin tümünde takip ettiği metot ve
prensipler ve Kur’an tasavvuru hakkında doğru bir fikir vermeye çalışılmıştır. Çalışma ile İmam’a ait sahih rivayetlerle ona
isnad ve izafe edilen mevzu ve şaz görüşlerin birbirinden tefrikinin yapılmasına gayret edilerek ilim dünyasına mütevazı bir
katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Tefsir rivayetleri, İmam Sadık, Kur'an-ı Kerim, Hadis
ABSTRACT
Imam Cafer-i Sadik is the founder and one of the most important figures of the sect called Caferiye, İsna Ashere and Imamiye.
In this respect, his views, comments and determinations on various issues related to the interpretation of the Qur'an are
extremely important both for the Islamic authentic tradition in general and for the Imamiyya tradition in particular. The
method of tafsir used by the Imam; It is possible to summarize the interpretation of the Qur'an with the Qur'an, the
interpretation of the Qur'an with the Sunnah, the interpretation of the Qur'an with metaphorical expressions and mental rules.
In this article, which was prepared on the basis of the Introduction section of our doctoral thesis named 'The Tafsir Narratives
Attributed to Imam Cafer-i Sadik', after the subject and importance of the research were touched on, Imam Sadik's life and
struggle were discussed in various aspects. By giving various examples from Imam's tafsir within the borders of an article, it
has been tried to give a correct idea about the methods and principles he followed in all of tafsir and his conception of the
Qur'an. With this study, it is aimed to make a modest contribution to the world of science by trying to distinguish between the
authentic narrations of the Imam and the subject and related views attributed to him.
Keywords: Tafsir, Tafsir narrations, Imam Sadiq, Quran, Hadith

1. GİRİŞ
Allah Teala’nın, 23 yıllık bir zaman dilimi içinde hatemül-enbiya Hz. Muhammed (s.a.v)’e, dini tebliğ sürecinde
çeşitli olaylar üzerine ya da doğrudan inzal ettiği Kur’an-ı Kerim’in; tüm müminler için ilzam edici, yol gösterici,
irşad edici ve hatt-ı hareket tayin edici şifahi bir hitap olduğu konusu bir kaziye muhkeme ve müsellemedir.
Hz. Peygamber bu ilahi kitabın açıklayıcısı ve yorumlayıcısıdır. Yüce Allah'ın ebedi kitabı gibi ‘Onun misyonu da
ebedi ve evrenseldir. “Biz, seni bütün insanlığa yalnızca müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe’, 34/28)
İmami inanışa nazaran Allah Resulü, ilahi bilimin şehridir, Hz. Ali de onun kapısıdır. Ehlibeyt onların ilimlerinin
vârisi gibidir.
İmamiyeye göre Sekaleyn1 (İbn Hanbel, 1996) hadisi mucibince, Kur’an’a sarılmak ve onun ilahi öğretilerini rehber
almak, ancak İtret2 ve Ehlibeyt yoluyla mümkündür. Kur’an ve İtret kıyamete kadar birbirinden ayrılmazlar. Bundan
dolayı Hz. Peygamber’in ağır ve paha biçilmez emanetine sarılarak tükenmez pınarından ve bilgilerinden kana kana
doymadan yararlanmamız gerekir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ehlibeytin ilahi ilim ve saf pınarının akması
kötüler tarafından engellendi. İmam Sadık (ra.), mümkün olduğu kadar imamet ve nübüvvet ilmi mirasını yeniden
akıtmayı başardı ve Ehlibeyt, tevhid ilminin eşsiz pınarını akıttı. Böylece ilahi imamet ve nübüvvet mirasını
kıyamete kadar ebedi bir miras olarak gelecek nesillere devretti. Bu nedenle, çalışmamızda, bu mirasın bir kısmını
incelemeye ve İmamın Kur’an-ı Kerim’in hemen tümüyle ilgili açıklayıcı yorumlarını mümkün olduğu en iyi şekilde
aktarmaya karar verdik. Çalışmamızda Cafer-i Sadık'ın bireysel, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamını, dönemin
niteliklerini göz önünde bulundurarak bilhassa tefsire etkisini kısaca ele alacak, İmam'ın yorumlama yöntemiyle ilgili
rivayet örneklerine değineceğiz.

Ebu Saîd el-Hudrî’den nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır: “Ben size iki değerli emanet (sekaleyn) bırakıyorum Bunlardan biri
diğerinden daha büyük olup bereket ve etkisi gökten yere kadar uzanan Allah’ın kitabı, diğeri de Ehlibeytimdir Bu ikisi kıyamet günü havuzumun başında
benimle buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmayacaktır” (İbn Hanbel, 1996)
2
Itret, zürriyet, nesil, ehl-i beyt, gerdanlık, güzel kokulu şey gibi anlamlara gelir Burada Hz. Peygamberin aile efradı ve onun neslinden gelenler
kastedilmektedir.
1

Academic Social Resources Journal

Open Access Refereed & Indexed & Journal

2. İMAM SADIK’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI
2.1. Doğumu ve Vefatı:
İmam Cafer Sadık diye meşhur olan Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin, Şîa’nın 6. İmamıdır. Babası İmam
Muhammed Bakır, annesi ise Ümmü Ferve’dir. (Zehebi, 1990; Haydar Esed, B.t.y; Meclisi, 1983)
İmam Cafer Sadık hicretin seksen (Mizzi, 2008; el-Hanbeli, 1986) veya seksen üçüncü (Kuleyni, 1990; Tabressi,
1997) yılında Medine’de, büyük dedesi Hz. Resul-i Kibriya Efendimizin (s.a.v) doğum gününde dünyaya gelmiştir.
Doğumundan vefatına kadar Hişam b. Abdülmelik, Velid b. Yezid b. Abdülmelik, "Nâkıs" lakaplı Yezid b. Velid b.
Abdülmelik, İbrahim b. Velid ve Mervan b. Hakem gibi onlarca Emevî halifesinin hükümetlerini gördü ve yaşadı.
(Taberi, 1992)
İlk eğitimini büyükbabası İmam Seccad’dan, sonra da babası imam Bakır’dan aldı. Hicrî 114 yılında babası İmam
Bakır vefat edince imamet makamına ulaştı. İmam, hicrî 148. yılı Şevval ayında 65 yaşlarında şehit edilmiştir.
(Yakubi, 1996; İbnül-Cevzi, 2003; Mesudi, 1988) Bazı rivayetlere göre İmam Sadık, Mansur tarafından zehirlenerek
şehit edilmiştir. Babası İmam Muhammed Bakır, dedeleri İmam Seccad ve İmam Hasan’ın yanında Baki
mezarlığında defnedilmiştir. (Aşub, 2011; Taberi, 1992; Meclisi, 1983; Mesudi, 1988)
2.2. İmam Sadık’ın Siyasal ve Sosyal Hayatı
İmam Sadık'ın imamet dönemi, Yahya b. Zeyd, Muhammed b. Abdullah b. Hassan (İbn Haldun, 2004; Mesudi,
1970; İbnül-Esir, 2001; Muhammed Caferi, 2018) Nefsüzzekiye ve kardeşi İbrahim'in (Taberi, 2019; İbnül-Cevzi,
1992; İbnül-Esir, 2010) ayaklanmaları zamanına rastlamaktadır. Bu dönem Emevi devletinin sarsılması, zayıflaması
ve Abbasi devletinin kurulması gibi önemli siyasi olaylara denk gelmektedir. Hicri II. yılın ortalarına doğru vuku
bulan bu çatışma ve gerginlikler İmam Sadık ve Şiiler için kısmi özgürlüğü temin etti. Oysa İmam Sadık ve Şiiler,
bundan önce Emevîler ve ardından Abbasî halifelerinden Mansur döneminde zamanın hükümdarlarının zulmü ve
yoğun siyasi baskısı altında yaşamışlardı. İmam, zamanının siyasi ve sosyal koşullarını ve İslam ümmetinin düşünce
ve fiili açıdan içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak aynı zamanda maddi açıdan çatışacak güce sahip
olamama ve Şiilerin yeterli sayıda olmamaları gibi sebeplerle zalim hükümdarlara karşı kılıç ve silahlı çatışma
yoluyla ayaklanmayı uygun bulmuyordu. Hükümete karşı yürütülen askeri bir isyanı Şiilerin sonu ve yenilmesi
olarak görüyordu. Nitekim Zeyd b Ali ve oğlu Yahya b. Zeyd'in iktidara karşı ayaklanmasında Şiilerin mağlup olup
zarar gördüklerine, bunun da en çok Abbasîlere yaradığına şahit olmuştu. (Taberi, 2019; İbnül-Cevzi, 1992; İbnülEsir, 2010)
2.3. Pasif Direniş (Mücadele)
İmam Sadık, İslam ümmetini ıslah etmek için siyasi mücadelesine sessizce devam ediyordu. Onun esas politikası Şiî
içtihat ve inançlarının temellerini güçlendirmek için Şiileri korumak ve seçkin ve bilgili öğrenciler yetiştirmek
suretiyle Şiî mirasını gelecek nesillere aktarmaktı. İmam (rh.a), siyasi mücadelesini kültürel faaliyetler bağlamında
yürütüyor ve Şiilerin zalimlere karşı mücadelelerine derin bir entelektüel ve kültürel destek vermeye çalışıyordu. .
(Taberi, 2019)
İmam, İslam ümmetinin ıslahını ön plana çıkarmış, Şiileri ve arkadaşlarını güzel ahlaka, erdeme ve ahlaksızlıklardan
kaçınmaya davet etmiştir. Onları, vaaz ve nasihatleriyle hikmete, hakikate ve iyiliğe davet etmiştir. “Doğru olanı
yapın, doğru söz söyleyin, kabul etmezlerse insanlardan uzak durun ve onlarla oturmayın. İlâhî gayretiniz,
konuşmada dürüstlüğünüz, güvenilirliğiniz, güzel ahlakınız ve iyi arkadaşlığınız, dindarlık olarak size yeter”
(Meclisi, 1983) şeklinde nasihatlerde bulunmuştur.
2.4. İmametin Açıklanması
İmam Sadık (rh.a), imamete tayin edildiğini ve bunun kesin olarak kendi hakkı olduğu inancını gizlemezdi. O
imamet konusunda “Nass” ve “Ledunnî ilim” gibi iki ana aslın varlığına vurgu yapardı. İmametin ilahi emir olduğu
inancını taşır ve imamın Allah'ın rehberliği altında kendisinden sonraki imamı tanımlama ve belirleme yetkisine
sahip olduğunu düşünürdü. (Muhammed Caferi, 2018) Diğer yandan İmam, ledünni ilme sahip olduğundan
vefatından önce bu bilimi devretme yetkisine sahipti. İmam o dönemde Alevî hanedanından babası tarafından
imamlığa atanan tek kişinin kendisi olduğu inancındaydı.
İmam, imametin kendi hakkı olduğunu ispat etmek için Hz. Ali (r.a)’ın Peygamber efendimizin velisi/vekili
olduğuyla ilgili nassa dayanıyordu. (Kuleyni, 1990) Dolayısıyla, tıpkı babası gibi İmam Sadık’ın tefsirinin büyük bir
kısmını imametin ispatı konusu oluşturmaktadır.
İmam Sadık’ın tefsirine baktığımızda, onun tefsir rivayetlerinde, Kur’andan, Hz. Ali ve mâsum imamların
imametlerini tasdik eden birçok delil ortaya koyduğunu görürüz.
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2.5. Takıyye Geleneği ve Şiî Mezhebini Korumak
İmameti açıklığa kavuşturmak, bunun yalnız Ehlibeytle ait olduğunu ve mevcut iktidarın ve hükümdarların meşru
olmadığını yaymak gibi hususlar İmamın (rh.a) mücadele ettiği konulardan biriydi. Bu yüzden zamanın iktidarları,
İmamı kendileri için bir tehlike olarak görüp İmamın ve Şiilerin faaliyetlerini kontrol etmeye başladılar.
Üzerlerindeki siyasi baskı artınca İmam, Şiileri korumak için takıyye ve gizlilik yöntemine başvurdu. Böylece Şiiler
bunu bir inanç esası haline getirdiler. İmam bu hususta şöyle demektedir: “Takıyye müminin kalkanıdır, Takıyye
mümini korur. Takıyyesi olmayan kimsenin imanı yoktur.” (Kuleyni, 1990) Bir başka sözünde de şöyle der: “Bu
benim ve babalarımın geleneğidir, takıyyesi olmayan kimsenin imanı yoktur.”
Takıyye, dinî, manevî veya dünyevî zararları önlemek için kişinin muhalifler karşısında imanını veya inancını
gizlemesi olarak Şiileri korumak ve Şiî mezhebini baskılar ve siyası zorluk şartlarından korumak için kaçınılmaz bir
durumdu. İmam Sadık, Eban b. Tağleb, mescitte, ehl-i sünnet fıkhı ve görüşleri üzere kendisine halk tarafından
sorulan sorulara cevap vermekle görevlendirildi. Bu yüzden Şia’ya ait haberlerin bir kısmı takıyye şartlarında rivayet
edilmiştir. İmam Sadık, bu şartlarda bazen halka açık toplantılarda Sünni inançlarına uygun konuşmalar yapar,
fetvalar verirdi. Bu sebeple Şiî rivayetlerin incelenmesinde önemli konulardan biri, takıyye şartlarında söylenmiş
olan hadislerin tanınmasıdır. Bu takıyye metodu, İmam'ın tefsir yöntemini de etkilemiş, ayetlerin hükümlerini ve
derin anlamlarını kendi öğrencilerine anlatırken, onları zamanın şartlarına ve muhatapların anlayışına göre farklı
şekillerde yorumlamıştır. (Kuleyni, 1990)
2.6. Şiilere Karşı Baskıcı Hükümdarların Mahkemelerine Başvurulmasının Yasaklanması
İmam Sadık, Şiîlerin; kendi aralarındaki ihtilafları iktidar taraftarı olan hâkimlere götürerek onları hakem kılmalarını
istememiş ve bu konuda şunları söylemiştir:
“Bir mümin, kendisiyle ihtilafa düştüğü başka bir mümini, Allah’ın hükmü dışında bir hâkime veya baskıcı bir
yöneticiye gördürerek yargılarsa, onun günahını paylaşır.” (Kuleyni, 1990)
İmam, Şiîler arasında vuku bulacak ihtilafın yine, kendi aralarında halledilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları
söylemiştir:
“Sakın, bazılarınız anlaşmazlıkları çözmek için zalimlere yönelmesin. Bizim kaza ve kararlarımıza kendi aramızda
tayin edeceğimiz hakemler karar vermelidir. Zira ben bunlara hakemlik yetkisi vermişimdir. Bu yüzden hakemlik
için onlara müracaat etmeniz gerekir.” (Kuleyni, 1990)
2.7. Zalimlerle İlişki Kurmamak
İmam Sadık (rh.a) Şiîleri, zalimlerin sarayına gitmekten ve onlarla ilişki kurmaktan sakındırmıştır. Zalimlerin
sarayında bulunan âlimleri ise şu şekilde eleştirmiştir: “Fakihler Peygamberin emanetçileridirler, ama padişaha gidip
gelen fakihleri görürseniz onları itham ediniz.” (Erbili, 2003; Mizzi, 2008; Zehebi, 1990)
Zalimlerin hükümdarlığa layık olmadıklarını düşünen İmam, onlarla ilişki kurmanın doğru olmadığını söylemiştir.
Dönemin halifesi Mansur, hükümdarlığa layık olduğunu ispatlamak için İmam ile sürekli iş birliği yapmaya çalışırdı.
Ona mektup yazarak “diğer Şiî âlimler gibi neden kendisini ziyaret etmediğini” sorduğunda, imam kendisine şöyle
cevap vermiştir: “Dünyada bizim herhangi bir şeyimiz yoktur ki kaybolmasından korkalım. Sizin de ahirette bir
şeyiniz yoktur ki ona umut bağlayasınız. Öyle bir nimete sahip değilsin ki, seni kutlamaya gelelim. Kendim de öyle
bir bela ve musibete duçar değilim ki, gelip senden çare olmanı isteyeyim. Bu yüzden sana uğramak gerekmez.”
Mansur ise İmama şöyle cevap vermiştir: “Lütfen bize uğrayınız, bize nasihat ediniz, nasihatlerinizden
faydalanalım.” Buna karşılık İmam, kendisine şöyle cevap verdi: “Eğer bir kimse dünya ehli (mal-mülk sahibi) ise
sana nasihat etmez, eğer ahiret ehli ise zaten sana uğramaz.” (Erbili, 2003; Mizzi, 2008; Zehebi, 1990)
2.8. Zalim Hükümdarlarla İşbirliğinin Yasaklanması
İmam Sadık, zalimlerle işbirliği yapmanın caiz olmadığı görüşündedir. Onlarla işbirliği yapmanın hakikatin kaybına
ve yanlışlıkların yaygınlaşmasına sebep olduğunu söylemektedir. Ona göre hükümdarlık iki kısımdır. Birincisi adalet
sahibi kimselerin hükümdarlığı, ikincisi zalimlerin hükümdarlığı. O, zalim iktidarları şiddetle eleştirmiş ve onlar
hakkında şunları söylemiştir: “Zalimlerin hükümdarlık dönemlerinde hak ve hukuk kaybolur, batıl canlanır, zulüm ve
yolsuzluk yaygınlaşır. İlahi kitapların hükümleri yok olur. Camiler viran olup ilahi kanunlar ve kurallar değiştirilir.
Bu nedenle, can korkusu ve zaruret olmadığı müddetçe onlarla işbirliği yapmak haramdır.” (İbn Şube, 2003)
İmam, Abbasî halifelerini de zalimler sınıfında görmektedir. Onlarla zaruret durumunda işbirliği yapma konusunda
bir arkadaşına yazdığı mektupta şunları söylemiştir: “Onlara iyilik olsun diye ne bir düğüm çözerim, ne bir kırba
kapağını kapatırım ne de bir çizgi çizerim. Zira zalimler ve onlara yardım edenler, ateş perdeleri arkasına
yerleşmişlerdir. Kıyamette, Yüce Allah onlarla halkı arasında hakemlik yapacaktır.” (Hur Âmili, 1988; Pişvayi, 1993
Böylece İmam, zalim olarak gördüğü kimselere karşı muhalefetini açıkça ortaya koyarak onlarla bir araya
gelemeyeceğini belirtmiştir. Bu sebeple zalim olarak gördüğü hükümdarlar, İmamdan sürekli korkuyor ve tedirginlik
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içerisinde bulunuyorlardı. Dolayısıyla İmamın faaliyetlerini sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyorlardı. Abbasîler ve
daha sonra gelen yönetimler, İmamı defalarca Irak’a çağırarak, onu meşakkatli ve işkenceli yolculuklara
zorlamışlardır. (İbn Şube, 2003)
2.9. İmam Sadık’ın Kültürel Hayatı
İmam Sadık döneminde, Emevîlerle Abbasiler aralarında vuku bulan bir takım ihtilaf ve çekişmelerden dolayı bir ara
kısmi bir özgürlük yaşanmıştır. Bunun sonucunda, çeşitli konularda bilimsel tartışmalar başladı. Farklı mezheplere
mensup bilim insanları, fıkhi ve kelami konulardaki fikirlerini açıkça yayma fırsatı buldular. Bu arada İmam da
İslami geleneğin istikamet üzere devamı ve her türlü tahriften korunması, özellikle de Şiî mezhebini her türlü tahrif
ve yanlışlıklardan korumak ve Peygamber (s.a.v) efendimizin sünnetini ihya etmek için geniş kültürel faaliyetler
yapmaya başladı. İmam, babası Muhammed Bakır’ın Medine’de başlattığı bilimsel ve kültürel faaliyetleri devam
ettirerek orayı büyük bir ilim merkezi haline getirdi. Farklı Müslüman ülkelerden birçok bilim insanını kendine
çekerek tükenmez bir ilim havzası oluşturdu. Bu yüzden de şöyle denmiştir: İbn Ukde, Medine’de İmam Sadık’ın
dört bin kadar talebesi olduğundan bahsetmiştir. (Müfidi, 2005; Emin Seyyid Muhsin, 1982; Haydar Esed, Bty.)
Bazıları bu dört bin kişinin hepsinin imamın talebeleri olmayıp onun sohbetinden yararlanan kişiler olduğunu
söylemişlerdir. İmamın talimatlarını ve özellikle Şiî inançlarını kendisinden öğrenip yayan ve kendisinden hadis
rivayet eden öğrencilerinin sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Dolayısıyla İmamın seçkin öğrencileri arasında
gerçek Şii öğrenciler azdır. Bunlar arasında Hişam b. Hakem, Hişam b. Salim, Eban b. Tağlib, Zurare b. A‘yen,
Muhammed b. Salim gibi isimler zikredilmektedir. (Müfidi, 2005)
Bunların dışında imamın ilminden yararlanan pek çok Sünnî âlim de mevcuttur. Maliki mezhebi imamı Malik b.
Enes, İmam Sadık ile sürekli görüşüp, o hazretin bilimsel toplantılarından yararlananlar arasında sayılmaktadır.
2.10. Fıkhî Gruplar ve İmam Sadık’ın Onlara Karşı Tavrı
Hz. Peygamber (s.a.v)’in vefatından sonra halk, bilmedikleri konularda sahabilere müracaat etmeye ve onlara
danışmaya başladılar. Arap dilinin yapısı gereği Kur’an ve Sünnetin lafızlarının birden fazla mânaya gelebilecek bir
muhtevada olması, vahiy tarihi boyunca nesh, tedric ve muktezay-ı hâle mutabakatın bir icabı olarak hikmetle
teşekkül eden İslami talimatların yapısı ve sahabilerin aynı kavrayış seviyesinde olmamaları sonucu süreç içerisinde
çeşitli mezhepler ortaya çıktı. Diğer yandan ilk dönemlerde yazı malzemesinin sınırlı oluşu, özellikle de Kur’an
ayetleriyle karışabilme endişesinden dolayı Hz. Peygamberin hadis kitabetini yasaklamasından dolayı, Peygamberin
tüm sünnetine vâkıf olmak ve onunla amel etmek mümkün olmamış, en azından sınırlı kalmıştır. Tabiatıyla
Sahabiler bu sorunu aşmak için re’y ve kıyasa başvurmuşlardır. Böylece sahabîler döneminde re’y ve kıyas
kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle ikinci halife (Hz. Ömer) diğer sahabîlerden daha çok re’y ve kıyasa
başvurmuştur. Farklı beldelere gönderdiği memurlarına yargılama ve fetva konusunda kitap ve sünnette
bulamadıkları takdirde, re’y ve kıyasa başvurmalarını tavsiye etmiştir. Bir beldeye memur olarak gönderdiği Kadı
Şureyh’e de aynı tavsiyelerde bulunmuştur. (İbn Kayyım, 1987; Hudari Bek, 2013; Haşim Maruf, 1990)
İçtihat ve kıyasın yaygınlaştığı bir dönemde İmam da Irak’ta kendi mezhebini kurma yolunda çalışmalar yapıyordu.
Zira kendisini destekleyenlerin kahir ekseriyeti Irak’ta bulunuyordu. Irak’ta aynı dönemde Ebû Hanife de rey
mektebinin kurucuları arasında yer alıyordu. (Haşim Maruf, 1990) İmam Sadık, Müslüman ümmetin kitap ve
sünnetin hüküm koyduğu konularda bunların hilafına hareket eden içtihat ve kıyas ehline karşı durması ve o yöne
meyletmemesi için elinden geldiği kadar çaba sarf ediyor, ümmetin Hz. Peygamber (s.a.v)’in Ehlibeyt yoluyla gelen
sünnetinden başka bir kaynağa güvenmemesini ve sadece onlara yönelmelerini tavsiye ediyordu. O, Hz.
Peygamber’in gerçek varisleri olarak Ehlibeyti görüyor ve onların fıkhî görüşlerini yaymağa çalışıyordu. Bu
çalışmalar neticesinde Hz. Peygamber’in hadisleri ve İmam Sadık’ın kendi içtihatları doğrultusunda Şiî fıkhı
oluşuyor ve Şiî mezhebinin temelleri atılmış oluyordu. İmam bu konuda şöyle diyor: “Ey benim Şiî dostlarım!
Allah’ın Resulü ve onun sünnetine sarılınız. Ehlibeyt imamların eserlerinden yararlanınız.” (Kuleyni, 1990)
İmam öğrencilerinden, seçkin ve uzman fakihlere kendi öğreti ve içtihatlarını öğretmek suretiyle Ehlibeyt fıkhının
diğer nesillere aktarılmasını sağlamaya çalışıyordu. İmamın seçkin öğrencileri arasında Zurare, Ebu Basir Muradî,
Muhammed b. Müslim ve Bureyd b. Muaviye İclî gibi isimleri zikretmek mümkündür. Ayrıca İmam Sadık Şiî
bilimsel ve kültürel mirasını korumak için, öğrencilerini sürekli hadisleri yazmaya teşvik eder ve şöyle derdi: “İnsan
kalbi yazıyla güvenilirlik bulur. Yazınız, çünkü yazmadıkça ezberleyemezsiniz.” (Kuleyni, 1990)
İmam Sadık, re’y ve kıyas mezhebi karşısında güçlü bir karşı tavır takınarak, kültürel faaliyetlerinin çoğunu bu re’y
ve kıyas ehline karşı çıkmaya yoğunlaştırıyor ve mümkün olduğu kadar re’y ve kıyas ehlinin, kendi fikirlerini
üzerine bina ettikleri delillerini eleştiriyordu (Mekki, 2014)
İmam tüm hükmün Allah`ın kitabı ve Hz. Peygamber’in sünnetinde var olduğunu söyleyip, insanları bu iki kaynağa
yönlendirmeye çalışıyordu. İmam, bu fikri hangi kaynağa dayanarak ortaya attığını soran kimselere şöyle cevap
veriyordu: “Allah`ın kitabına dayanarak.” “Peki Allah’ın kitabında bulunmaz ise nasıl olacak?” diye soru soranlara
da şöyle cevap veriyordu: “Peygamberin sünnetine dayanarak.” “Peki orada da öyle bir hüküm yoksa nasıl olacak?”
diyenlere de “Kitaba ve sünnete dayanmayan hiçbir şey yoktur” (Kuleyni, 1990) diye cevap veriyordu.
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Ebû Hanife, re’y ve kıyas mezhebi kurucularının önde gelen liderlerinden biridir (Askeri, Bty.) ve içtihada
dayanmakta diğerlerinden daha önde bulunuyordu. İmam, re’y konusunda defalarca onunla tartışmaya girmiştir.
Kıyasa ve re’ye başvurmanın İslamî hükümlerin fetvalarla yer değiştirmesine sebep olabileceğini öne sürmüştür.
Dolayısıyla İmam, arkadaşlarını re’y ve kıyas ehlinden sakınmalarını söyleyip onlardan etkilenmekten sakındırmıştır.
(Ebu Nuaym, 1932; Mağribi, 1988)
2.11. İmam Sadık’a Ait Eserler
İmam Sadık’a nispet edilen eserlerin, sayıları ve adları hakkında kaynaklarda farklı bilgiler mevcuttur. İmamın
kelam, tevhit, fıkıh, ahlak ve özellikle tefsirle ilgili görüşleri o kadar fazladır ki bunları tespit etmek için hadis
kitaplarına ve birçok kaynak kitaba başvurmak gerekir. Burada, özellikle öne çıkan bazı eserlerinin adları şöyledir.
Cafer Sadık’ın yüzlerce kitap ve risâle yazdığı ileri sürülmektedir. Bunların büyük bir kısmının ona nisbeti şüpheli
olup yaşadığı dönem, çevresi, ilmî ve dinî şahsiyeti dikkate alınırsa bilhassa kimya ve cefr gibi konulara dair
kitapların onun telifleri olması imkânsız gibidir. Bu konuda hayli müsamahakâr olanlar bile Cafer’in bu alanlarda
eser yazıp yazmadığının bilinmediğini söylemektedirler (Sezgin, 2010, IV, 129-130). Aslında Cafer’in öğrencisi
olduğunu söyleyen ve onu söz konusu ilimlerde otorite kabul eden Câbir b. Hayyân’ın bu ilimlerle ilgili bir tek
eserinin bile adını zikretmemesi, bu eserler üzerindeki tereddütleri daha da arttırmıştır.
Cafer Sadık’ın zamanımıza ulaşan eserleri şunlardır:
1. Misbâhu’ş-şerîʿa ve miftâhu’l-hakika. Cafer es-Sadık’ın dinî ve ahlâkî muhtevalı sözlerinin 100 babda ele alındığı
bu eserin çeşitli yazma nüshaları British Museum’da, Meşhed ve Haydarâbâd Osmâniye Üniversitesi
kütüphanelerinde bulunmaktadır. Kitap Delhi (1856), Tebriz (1278) ve Tahran’da (1314) yayımlanmış, ayrıca Farsça
tercüme ve şerhiyle birlikte Hasan el-Mustafavî tarafından neşredilmiştir (Tahran 1363 hş.).
2. Tefsîrü’l-Kurʾan. En eski nüshası hicrî X. asra ait olan bu eserin Bankipûr, Bohâr ve Aligarh kütüphanelerinde
yazmaları mevcuttur.
3. Kitâbü’l-Cefr. el-Hâfiye fi’l-cefr, el-Hâfiye fî ʿilmi’l-hurûf veya el-Hâfiye adlarıyla da anılan eserin yazma
nüshaları British Museum’da, İskenderiye el-Mektebetü’l-belediyye, Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye (Tal‘at), Süleymaniye
(Cârullah) ve Köprülü kütüphanelerinde bulunmaktadır.
4. İhtilâcü’l-aʿzâʾ. İnsan organlarındaki titremeler ve bunların sebep olduğu hastalıklardan bahseden eserin yazma
nüshaları Berlin Staatsbibliothek ile Gotha, Topkapı (III. Ahmed) ve Kastamonu kütüphanelerinde mevcuttur.
5. Heyâkilü’n-nûr (es-Sebʿa). Tılsımdan bahseden bu eserin iki nüshası Bibliothèque Nationale ve Cambridge
Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir.
6. Esrârü’l-vahy. Hicrî X ve XIII. yüzyılda istinsah edilen iki yazması Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Hamidiye ve
Hasan Hüsnü Paşa) bulunan küçük bir risâledir.
7. Havâssü’l-Kurʾâni’l-ʿazîm. Hicrî IV ve XI. yüzyılda istinsah edilmiş nüshalarının bulunduğu bilinen risâlenin bir
yazması Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’dedir.
8. Kitâbü’t-Tevhîd ve’l-ihlîlce. Mufaddal b. Ömer’den rivayet edilen bu eser Tevhîdü’l-Mufaḍḍal diye de anılır.
Meşhed, Tebriz ve Kâzımiye kütüphanelerinde çeşitli nüshaları bulunan eser, Kitâbü’t-Tevhîd ve’l-edille ve’t-tedbîr
adıyla 1329’da İstanbul’da basılmış, Fahreddin et-Türkistânî tarafından 1065’te (1654) Farsça’ya çevrilmiştir.
9. Risâletü’l-vesâyâ ve’l-fusûl. Kimya ile ilgili olup Risâle fî ʿilmi’s-sınâʿa ve’l-haceri’l-mükerrem olarak da bilinir.
Nuruosmaniye, Râmpûr ve Halep kütüphanelerinde yazma nüshaları bulunan risâle Almanca tercümesiyle birlikte J.
Ruska tarafından neşredilmiştir (Heidelberg 1924).
10. Duʿâʾü’l-cevşen. Birkaç varak hacmindeki risâlenin hicrî XI. yüzyılda istinsah edilmiş bir nüshası Bibliothèque
Nationale’de bulunmaktadır (bu eserler hakkında daha geniş bilgi için bk. Sezgin, I, 529-530).
Bunların dışında Menâfiʿu süveri’l-Kurʾan, Kitâb fî isbâti’s-sâniʿ, Esʾile ʿani’n-nebî, Münâzaratü’s-Sadık fi’t-tafzîl
beyne Ebî Bekir ve ʿAlî, el-Edʿiyetü’l-üsbûʿiyye, Duʿâʾ, Kitâbü’s-Sırât, Hırz, el-Hikemü’l-Caʿferiyye, Risâle fi’lkimyâʾ, Taʿrîfü tedbîri’l-hacer, el-Edille ʿale’l-halk ve’t-tedbîr, Risâle fî fazli’l-Hacer ve Mûsâ, İhtiyârâtü’l-eyyâm
ve’ş-şühûr, Mahmûdâtü’l-eyyâm, Cedvel fî mezhebi’s-sinîn ve’ş-şühûr ve’l-eyyâm, Melhame, el-Kurʿa, Risâletü’lfeʾl, Sirâcü’z-zulme ve es-Silkü’n-nâḍır gibi eserler Cafer es-Sadık’a nisbet edilmektedir (geniş bilgi için bk.
Brockelmann, GAL Suppl., I, 104; Sezgin, I, 528-531; Muhsin el-Emîn, I, 668-669).
Cafer es-Sadık hakkında yazılmış çok sayıda monografiden bazıları şunlardır: Meclisî, Târîhu’l-İmâm Caʿfer esSadık (Bihârü’l-envâr, Beyrut 1403/1983, XLVII. cilt içinde); Ahbârü’l-İmâm Caʿfer es-Sadık maʿa’l-Mansûr
(Zâhiriyye Ktp., Mecmua, nr. 98/18); J. F. Ruska, Arabische Alchemisten II (Heidelberg 1924); Muhammed Yahyâ
el-Hâşimî, el-İmâmü’s-Sadık mülhimü’l-kimyâʾ (Halep 1959); Abdülazîz Seyyidülehl, Caʿfer b. Muhammed (Beyrut
1954); Muhammed Ebû Zehre, el-İmâm es-Sadık: Hayâtühû ve ʿasrühû-ârâʾühû ve fıkhüh (Kahire, ts.); Muhammed
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el-Halîlî, Tıbbü’l-İmâm es-Sadık (Necef 1385/1966); Abdülhalîm el-Cündî, el-İmâm Caʿfer es-Sadık (Kahire 1986).
(https://islamansiklopedisi.org.tr/cafer-es-sadik)
1-“Risale-i Abdullah b. Nacaşî”, Bu eser, Ahvaz valisi ismiyle ünlenen Necaşî’ye yazdığı bir metuptur. (Sadr,
Seyyid Hasan, Kum 1438)
2-“Tevhit Risalesi”, Mufaddal b. Ömer tarafından rivayet edildiğinden dolayı “Tevhîd-i Mufaddal” ismiyle
tanınmıştır. Bu risalede Allah’ın ispatı ve Dehriler’in reddi konusu ele alınmıştır. Risalenin tümü Bihâru’l-Envâr adlı
eserde mevcuttur. (Meclisi, 1983)
3-Risâle-i Ehlilcehl, bu risâle Mufaddal b. Ömer tarafından rivayet edilmiş olup aynen Bihâru’l-Envâr edlı eserde
mevcuttur. Kitap İmam Sadık ve Hintli bir hekim arasındaki Allah ve tevhid konusundaki tartışmayı ele almaktadır.
(Meclisi, 1983)
4-“Tuhefu’l-Ukûl” Bu eser imamın vasiyetleri ve hikmetli sözlerini içermektedir. (İbn Şu’be, 2003)
5-“Misbâhu'ş-Şerî‘a ve Miftâhu'l-Hakîka” Bu kitap İmam Sadık'in dinî ve ahlâkî muhtevalı sözlerinin yüz babda ele
alındığı bir eser olup, bunun çeşitli yazma nüshaları mevcuttur. Eser, Seyyit b. Tavûs, Şehit Sani, İbn Fahd Hallî,
Feyzî Kaşânî, Bahrânî, Muhakık Nerakî gibi âlimler tarafından muteber ve güvenilir bulunmuştur. (Emin, Seyyid
Muhsin, 2013)
Seyyit b. Tavûs kitapla ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “İmam Sadık`ın “Misbâhu'ş-Şerî‘a ve Miftâhu'lHakîka” adlı kitabı her hakikat yolcusunun yanında bulunması gereken bir eserdir. Bu kitap, Yüce Allah’a giden
yolu gösterme ve ona giden sırları deşifre etme bakımından çok önemli ve değerlidir.” (Tavus 1988) Eserin çeşitli
yazma nüshaları British Museum, Meşhed ve Haydarabad Osmaniye Üniversitesi kütüphanelerinde bulunmaktadır.
Kitap Delhi (1856), Tebriz (1278), Tahran’da (1314) yayımlanmış ayrıca Farsça tercüme ve şerhiyle birlikte Hasan
el-Mustafavî tarafından neşredilmiştir. (Öz, 3/VII) Ancak kitabın İmam Sadık`a nisbet edilmesinde ciddi şüphe
bulunmaktadır. (Kadızade, 8/106)
Kitabın giriş bölümlerinde “Kâle Sadık/Sadık söyle dedi” ifadesinin kullanılması kitabın İmam Sadık’a ait olmadığı
fikrini uyandırmaktadır. Zira o dönemde müellifler kendi isimlerini içeren bu ifadeyi kullanmazlardı. Bundan kitabın
başkaları tarafından imam Sadıka nispet edilerek yazıldığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan kitapta bulunan hadislerin
yöntem ve usul bakımından İmamın diğer eserleri ve sözleriyle benzerlik taşımamaktadır. (Kadızade, 8/106)
Türk araştırmacı Yunus Emre Gördük, tefsirin çeşitli kütüphanelerde bulunan yazma nüshalarını bir doktora tezi
olarak ele alıp karşılaştırmış ve tefsiri çeşitli yönlerden tahlil etmiştir. (Gördük, 2010)
3. İMAM SADIK’IN TEFSİRİ VE TEFSİR METODU
Şüphesiz, Hz. Peygamber (sav.) Yüce Allah'ın insanları Kur’an-ı Kerim’in öğretileriyle eğitmesi, ilahi kural ve
öğretilerin kitabını, hikmetini, açıklamasını ve yorumunu öğretmeyi seçtiği ilk müfessirdir. Hz. Peygamber’den
sonra, imamlar Sakaleyn hadisine dayanarak onun bilgi vârisleri ve Yüce Rabbin seçilmişleri olarak Kur`an
ayetlerinin tefsiri ve açıklamaları hakkında hüccet sayılmışlardır.
İmamlar döneminde İmam Bakır ve İmam Cafer-i Sadık özel öneme sahiptirler. Zira bu iki imam dönemi İslam'ın
kurallarını ve Kur’an öğretilerini yaymak ve açıklamak için daha iyi bir ortama sahipti. İmam Sadık döneminde, II.
yüzyılın 3. on yılında Emevîlerin yok oluşu ve Abbasîlerin yükselişinden dolayı siyasi, sosyal ve kültürel faktörler,
İmam için sınırlı bir özgürlüğe sebep olmuştur. Bu kısa fırsatta tefsir, içtihat, hadis ve Şiî öğretileri o kadar yerleşik
hale geldi ki, Şiî Mezhebi, Caferî adıyla da anılmış oldu. İmam, ilâhî emirleri açıklamak için Kur’an-ı Kerim'den,
Hz. Peygamber’in sünnetinden ve Ehlibeytten alıntı yaparak, zaman zaman farklı mezheplerin takipçileri ile
tartışmalarda bulunmuştur. (Emin, Seyyid Muhsin, 2013) Bu yüzden Şiî mezhebinde kabul gören hadislerinin çoğu
İmam Sadık’ın rivayetlerinden oluşmaktadır.
3.1. Kur’an’ın Kur’anla Tefsiri
Şüphesiz Kur'an-ı Kerim, ihtiva ettiği ayetlerin açıklama ve yorumlanmasında ilk ve en önemli kaynaktır. Zira
mevcut ayetlerin bir kısmı diğer bir kısmının açıklaması ve tefsiri mahiyetindedir. Yüce Rabbimiz Kur’an’ın bir
beyan, yani müfessir olduğunu ifade için şöyle buyurmaktadır: ش ْيءٍ َوهُدًى َو َرحْ َمةً َوبُ ْش ٰرى
َ َاب ِت ْب َيانا ً ِل ُك ِل
َ علَيْكَ ْال ِكت
َ  َون ََّز ْلنَا...
َ۟. َ( ل ِْل ُم ْسل ِ۪مينBu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah’a gönülden
bağlananlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) Kur’an, insanoğlu için zaruri olan maarif ve bilimlerin
tümünü içermektedir. Kendi ayetlerini açıklar ve tefsir eder, bazı ayetler diğer ayetlerin tefsiridir.
Bu tefsir yönteminde ayetler, diğer ayetlerin gölgesinde tefekkür ve tedebbür ile açıklanır ve tefsiri yapılır. Bazı
ayetler diğerine şahit tutulur ve Yüce Allah’ın gaye ve muradını tanımlamak için kaynak olarak alınır. (Tabatabai,
1988)
Bazen ayetler birbirine çok benzer, kelimeler neredeyse birbirinin aynıdır. Böylece aynı anlamda bir ayet diğerine
şahitlik eder, onu tefsir eder. Bazı ayetler de kelime yapısı bakımından değil, içerik ve anlam bakımından
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birbirleriyle benzerlik gösterir. Bu tür ayetler de anlam bakımından birbirini tamamlayan ayetlerdir. Hz. Peygamber
(s.a.v) bu tefsir yöntemine vurgu yaparak şöyle buyurmuşlardır: ان القرآن ليصدق بعضه بعضا ً فال تكذبوا بعضه ببعض
“Kur’an'ın bir kısmı diğerini tasdik eder. Siz onun bazısını bazısıyla yalanlamayınız.” (Şazeli, 2010)
Hz. Ali de bazı ayetlerin diğer bazı ayetlerin şahitleri ve tefsiri olduğunu vurgulayarak şöyle demiştir: و ینطق...كتاب هللا
“ بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعضAllah`ın kitabında bazı ayetler diğer ayetleri tefsir eder ve bazıları diğerlerinin şahidi
ve delilidir.” (Nehcül-Belağa, 2001) Nitekim birçok müfessir bu yöntemin Kur’an ve masumlar yani 12 imam
tarafından onaylandığını belirtmişlerdir. Kimileri de bu yöntemin Kur’an'ı en iyi ve en verimli yorumlama yöntemi
olduğunu söylemiş ve Kur’an tefsirinin ilk adımı ve en doğru yöntemi olarak görmüşlerdir. (Tabatabai, 1988)
Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri çeşitli türlerde yapılır. Bazen ayetin başı, devamına şahitlik eder ve bazen de sonrası
öncesine şahitlik yapar. Yani ayetin mâkabli mâba’dine, bazen de mâba’di makabline şahitlik eder, onu açıklar.
Bazen de müfesser ayet, Kur’an’ın başka surelerinde ve ayetlerinde açıklanır. Bilindiği üzere Kur’an ayetleri; nasihmensûh, mücmel-mübeyyen umûm-husus, mutlak- mukayyet, muhkem-müteşabih gibi kısımlara ayrılır. Bu gibi
ayetler de yer yer birbirlerine şahitlik edip tefsir ederler. (Cevad-ı Âmili, 2009; Zehebi, 1976)
Bazı ayetlerin anlaşılması gayet kolaydır. Bazı ayetler ise müşkil ve anlaşılması zordur. Bunun için derin bilgi ve
araştırmaya ihtiyaç vardır, engin düşünce ve tefekkür gerektirir. Dolayısıyla müfessir gayet bilgili olmalı ve Kur’an
ilimlerinin tümüne hâkim olmalıdır. Bu zor iş herkes tarafından yapılamaz. Bu yüzden yalnız Hz. Peygamber ve
onun masum imamları Kur’an bilgisine sahiptirler ve bu kitabın müfessirleri yalnız onlardır. Onlardan sonra, Kur'anı Kerim’i tefsir etmeye yetkili olanlar ilim ve irfanda ileri derecede rusuh sahibi Ehlibeyt âlimleridir. Bunlar Hz.
Peygamber’in neslinden gelen Kur’an ilmini, kültürünü ve irfanını çok iyi bilen ve kendilerine güvenilen
kimselerdir. (Nehcül-Belağa, 2001)
Şimdi İmam Sadık`ın ayetin ayetle tefsiri konusunu kendisinden nakledilen rivayetlerden örnek vererek açıklamaya
çalışalım.
3.1.1. Ayetin Başının Sonu ile Tefsiri
1-Yanında bulunanlardan birisi İmam Sadık’a, “ َيرهُ ْم ٰهذَا فَسْـَٔلُوهُ ْم ا ِْن كَانُوا َی ْنطِ قُون
ُ ( قَا َل َبلْ فَ َعلَ ُۗهُ ك َ۪بİbrahim, “Hayır” dedi, bu işi
şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!) (Enbiya, 21/63) ayetinde İbrahim (a.s), “Onu büyük
put kırdı” demekle yalan söylemiş gibi olmuyor mu?” diye sorunca İmam şöyle cevap vermiştir: “Onların büyük
putu gerçekten bu işi yapmamıştır ve İbrahim (a.s) da yalan söylememiştir. Zira İbrahim (a.s), konuşabiliyorlarsa
onlara sorun demiştir. Putlar konuşamadıklarına göre büyük put bu işi yapmamıştır. Dolayısıyla İbrahim (a.s) da
yalan söylememiştir.” (Cevad-ı Âmili, 2009)
2-Yine İmam’a Yusuf Suresindeki, bir çağrıcının Yusuf’un kardeşlerine َارقُون
ُ ۪( ا َ َّیت ُ َها ْالعEy kafile! Siz mutlaka
َ َير اِ َّن ُك ْم ل
ِ س
hırsızsınız!” -Yusuf, 12/70-) ayetindeki hitabı sorulduğunda İmam şöyle cevap vermiştir: “Burada, Yusuf’un
kardeşlerinin herhangi bir yerden bir şey çalmaları değil, kardeşlerinin Yusuf’u babalarından çalmaları
kastedilmiştir. Yoksa Yusuf’un kardeşleri bulundukları yerden, yani Yusuf’un mülkünden bir şey çalamamışlardır.
Yusuf’un kardeşleri kendilerini hırsızlıkla suçlayanlara dönerek “Ne yitirdiniz?” dediler. (Yusuf, 12/71) Onlar da
“Hükümdarın su kabını arıyoruz, onu getirene bir deve yükü ödül var, ben buna kefilim” dediler. (Yusuf, 12/72)
Burada Hz. Yusuf ve beraberindekiler, kafileye hiçbir şekilde “kralın su kabını çalmışsınız” diye bir ithamda
bulunmadılar. Buradaki maksat Yusuf’un babasından çalınmasıdır. (Saduk, 2019)
İmam Sadık`ın bu ve benzer rivayetlerde görüldüğü gibi ayetin başını sonu ile tefsir ederken masum peygamberleri
de temyize çıkarmış, onlara isnat edilen suçları asla kabul etmemiştir. Hz. İbrahim ve Yusuf örneğinde olduğu gibi
onların masum olduğunu belirtmiştir
3.1.2. Ayetin Ayetle Tefsiri
İmam Sadık (rh.a) Kur’an ayetlerini tefsir ederken bir ayeti başak bir ayetle tefsir etme metodunu kullanmıştır:
َۜ ُ“ َو َیسْـلُونَكَ َماذَا یُ ْن ِفقSana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç
Mesela, Bakara Suresi’ndeki ... ونَ قُ ِل ْالعَ ْف َۜ َو
َٔ
fazlasını…” (Bakara, 2/219- ayetinde geçen ifadeyi Abdurrahman İmam’a sorunca, İmam, Furkan, 67. ayetini
okuyarak cevap vermiştir: ً ( الَّذ۪ ینَ اِذََٓا ا َ ْنفَقُوا لَ ْم یُس ِْرفُوا َولَ ْم َی ْقت ُ ُروا َوكَانَ َبيْنَ ٰذلِكَ قَ َواماFurkan, 25/67) “Yine o iyi kullar, harcama
yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre
olur.” İmam, böylece Furkan Suresi’ndeki ayetin Bakara Suresi’ndeki ayetten daha sonra indiğini ve dolayısıyla onu
tefsir ettiğini beyan etmiştir. (Ayyaşi, 2016; Buhrani, 2010)
3.2. Kur’an Ayetlerine Dayanarak Kur’an Kavramlarının Tefsiri
İmam, kimi Kur’an ayetlerine dayanarak bazı Kur’an kavramlarını tefsir etmiş ve açıklamıştır. Hatta kavramları
Kur’an ayetlerine göre kategorize etmiştir. Bunlara, Kur’an’ın çeşitli surelerinde geçen büyük günah (kebire)
hakkındaki tefsiri örnek verebiliriz.
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Abdülazim Hasanî (Ö.h. 252) onuncu imamın (Ali Nakî),3 kendi babasından şöyle bir rivayette bulunduğunu
nakletmiştir (Ayyaşi, 2016): “Amr b. Ubeyd Basrî (Ö.h. 144), İmam Sadık’ın huzuruna girip selam verdikten sonra
Necm Suresi 32. ayette geçen ش اِ َّْل اللَّ َم َۜ َم
ِ ْ “ اَلَّذ۪ ینَ َیجْ تَ ِنبُونَ كَـ َبَٓائ َِرOnlar ufak tefek kusurları dışında, büyük
َ ِاْل ْث ِم َو ْالف ََواح
günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir…” (Necm, 53/32) şeklindeki ifadeyi okudu. Sonra sustu.
Hazret sordu: “Neden sustun?” o da “Ben Allah’ın kitabında geçen büyük günahları bilmek ve tanımak istiyorum”
diye cevap verdi. Buna karşılık İmam şöyle dedi: “Ey Amr! En büyük günah Allah’a şirk koşmaktır. Nitekim Yüce
Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “ ّٰ۪للا َْل َی ْغف ُِر ا َ ْن یُ ْش َركَ ِبه
َ “ ا َِّن هAllah kendisine ortak koşulmasını asla
bağışlamaz…” (Nisa, 4/48) Bir başka ayette ise şöyle buyurmaktadır: ار َو َما
اّٰلل فَقَدْ َح َّر َم ه
ُ َۜ علَ ْي ِه ْال َج َّنةَ َو َمأ ْ ٰویهُ ال َّن
ِ اِ َّنهُ َم ْن یُ ْش ِركْ ِب ه
َ ُّٰللا
َّ
ار
ٍ ص
َ “ لِلظال ِ۪مينَ مِ ْن ا َ ْنBilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı
yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır.” (Maide, 5/62)
Şirk koşmaktan sonra, ikinci büyük günah İlahi rahmetten umutsuzluk ve yeistir. Zira Yüce Rabbimiz şöyle
buyurmuştur: “ َّٰللا ا َِّْل ْالقَ ْو ُم ْالكَاف ُِرون
ُ َٔ“ َو َْل تَایْـAllah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnkâr
ِح ه
ِ َۜ ح ه
ُ َّٰٔللا اِ َّنهُ َْل َیایْـ
ِ س مِ ْن َر ْو
ِ سوا مِ ْن َر ْو
edenlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez!” (Yusuf, 12/87)
Büyük günahların bir diğeri, ebeveynlere yani ana-babaya itaatsizliktir. Bundan dolayı yüce rabbimiz ebeveynlerine
itaatsizlik edenleri zalim ve zorba olarak nitelemiştir. Nitekim bir ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır
“ًّ شقِيا
َ ً “ َو َبرا ًّ ِب َوا ِلدَت۪ ۘي َولَ ْم َیجْ َع ْلن۪ ي َجبَّاراBeni annemin emrina âmade kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.” (Meryem, 19/32)
Diğer büyük günahlardan biri de haksız yere birini öldürmektir ki, bu kesin olarak haramdır. Yüce Allah bir ayetinde
şöyle buyurmaktadır: “ً ع ۪ظيما
ب ه
َ ً عذَابا
َ ُعدَّ لَه
َ َ علَ ْي ِه َولَعَ َنهُ َوا
َ ُّٰللا
َ َض
ِ “ َو َم ْن َی ْقت ُلْ ُمؤْ مِ نا ً ُمتَعَ ِمدا ً فَ َج ََٓزا ُ۬ ُؤهُ َج َه َّن ُم خَالِدا ً ف۪ ي َها َوغKim de bir mümini
kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun
için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa, 4/93)
Bir diğer büyük günah, saf ve namuslu kadınlara iftira atmaktır. Yüce Allah, bu hususta şöyle buyurmuştur: “ َا َِّن الَّذ۪ ین
ٰ ْ ت لُ ِعنُوا فِي الدُّ ْن َيا َو
ع ۪ظي ٌۙ ٌم
“İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar
ِ ت ْال ُمؤْ مِ نَا
ِ ت ْالغَاف َِال
ِ صنَا
َ ٌعذَاب
َ اْلخِ َر ِۖةِ َولَ ُه ْم
َ َْی ْر ُمونَ ْال ُمح
dünyada ve ahirette lânetlenmişlerdir, onlara büyük bir ceza vardır.”(Nur, 24/23)
Büyük günahlardan bir diğeri yetim malı yemektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: ا َِّن الَّذ۪ ینَ َیأ ْ ُكلُونَ ا َ ْم َوا َل
َۜ
ُ ُظ ْلما ً اِ َّن َما َیأ ْ ُكلُونَ ف۪ ي ب
ُ “ ْال َيتَامٰ ىYetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak
ً سع۪ ير َ۟ا
ْ س َي
َ َصلَ ْون
َ طو ِن ِه ْم نَارا ً َو
ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” (Nisa, 4/10)
Diğer büyük bir günah, savaştan kaçmaktır. Yüce Allah bu konuda da şöyle buyurmaktadır: َو َم ْن ی َُو ِل ِه ْم َی ْو َم ِئ ٍذ دُب َُر َٓهُ ا َِّْل
ير
ٍ ض
ُ س ْال َم ۪ص
ِ ب مِ نَ ه
َ َ“ ُمتَ َح ِرفا ً ِل ِقتَا ٍل ا َ ْو ُمتَ َح ِيزا ً ا ِٰلى فِئَ ٍة فَقَدْ َبَٓا َء ِبغKim savaş için yer değiştirmek veya başka bir
َ ّٰللا َو َمأ ْ ٰویهُ َج َه َّن َۜ ُم َو ِب ْئ
birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah’ın öfkesine uğramış
olur, onun varacağı yer cehennemdir, ne kötü bir son!” (Enfal, 8/16)
Bir başka büyük günah faiz yemektir. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: الربٰ وا َْل َیقُو ُمونَ ا َِّْل َك َما َیقُو ُم
ِ َا َ َّلذ۪ ینَ َیأ ْ ُكلُون
ُ “ الَّذ۪ ي َیتَ َخ َّبFaiz yiyenler, ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar.” (Bakara, 2/275)
َۜ ِ طا ُن مِ نَ ْال َم
َ ش ْي
َّ طهُ ال
س
Bundan sonraki ayette de şöyle buyrulmuştur: ۪سولِه
ُ ّٰللا َو َر
ٍ “ فَا ِْن لَ ْم تَ ْفعَلُوا فَأْذَنُوا ِب َح ْرBunu yapmazsanız Allah ve Resulü
ِ ب مِ نَ ه
tarafından savaş açtığınızı bilin.” (Bakara, 2/279)
ٰ ْ ع ِل ُموا لَ َم ِن ا ْشت َٰریهُ َما لَهُ فِي
Diğer büyük bir günah sihirdir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: ق
َ َْولَقَد
ٍ ٍ۠ اْلخِ َرةِ مِ ْن خ ََال
َس ُه َۜ ْم لَ ْو كَانُوا َی ْعلَ ُمون
َ ُس َما ش ََر ْوا ِبه۪ َٓ ا َ ْنف
َ “ َولَ ِب ْئBunu -sihir- satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı.”
(Bakara, 2/102)
Diğer büyük bir günah zinadır: Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: ف لَهُ ْالعَذَابُ َی ْو َم
ْ ع
َ ضا
َ َُو َم ْن َی ْفعَلْ ٰذلِكَ َی ْلقَ اَثَام ٌۙا ً ی
ًُۗيه ُمهانا
ْ
ُ
َ ۪۫ ۪ ۪“ ال ِقيٰ َم ِة َو َی ْخلدْ فZira, onlar bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat
verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedî kalacaktır.” (Furkan, 68/69)
Büyük günahlardan bir diğeri yalan yere yemin etmektir: Bu hususta da Yüce Allah şöyle buyurmuştur: َا َِّن الَّذ۪ ینَ َی ْشت َُرون
ٰ ْ ّٰللا َوا َ ْی َما ِن ِه ْم ثَ َمنا ً قَل۪ يالً ا ُ ُ۬و ٰلَٓئِكَ َْل خ ََالقَ لَ ُه ْم فِي
ِاْلخِ َرة
ِ “ ِبعَ ْه ِد هAllah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince,
işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları
temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır.” (Al-i İmran, 3/77)
Bir diğer büyük günah, yalan yere şahitliktir. Yüce Allah bu konuda da şöyle buyurmuştur: ّٰللاُ ِب َما
َو َم ْن َی ْكت ُ ْم َها فَ ِا َّنهَُٓ ٰا ِث ٌم قَ ْلبُ َۜهُ َو ه
عل۪ ي ٌم
َ َ“ تَ ْع َملُونŞahitliği gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. “ (Bakara, 2/283)
İmam Sadık’ın, Kur’anî kavramları ayetlerle tefsir yönteminin bir diğer örneği ise kâfirlik ve şirk konusudur. O,
kâfirlik ve şirk konusunu da ayetlere dayanarak tefsir etmiş ve açıklamıştır. İmam Sadık’ın, hadislerini rivayet eden
arkadaşlarından Zübeyrî’nin, nakline göre İmam şöyle demiştir: “Küfür Allah’ın kitabında beş anlamda

On iki imamın onuncusu Peygamber efendimizin soyundan olup, ilim, takva, ahlak, şecaat ve asalet bakımından zamanındaki insanların en üstünlerindendir Hz.
Ali ve Hz. Fatıma’nın evladından İmam-ı Muhammed Cevad Takiy’in oğludur. Künyesi, Ebü’l-Hasen-i Askeri’dir Hâdi lakabı ile meşhur oldu, H. 214 senesinde
Medine-i Münevvere’de doğdu H 254’de Bağdat’ın Samerra nahiyesinde vefat etti
3
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kullanılmıştır: 1-İnkâr (Yüce Allah’ı inkâr)etmek. 2- Kin beslemek. 3- Terk etmek. Burada özellikle Yüce Allah’ın
emrini terk etmek anlamındadır. 4- Nimeti inkâr etmek. 5- Gerçeği örtmek, gizlemek.
İnkâr anlamında olan küfür iki kısımdır: a-Cehaletten dolayı inkâr, b- Bilgili ve bilinçli inkâr. (Kumi, 2013)
Cehaletten dolayı inkâr edenler hakkında Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ِي ا َِّْل َح َياتُنَا الدُّ ْن َيا َن ُموتُ َونَحْ َيا َو َما یُ ْه ِل ُك ََٓنا ا َِّْل
َ َوقَالُوا َما ه
ُ  الدَّ ْه ُۚ ُر َو َما لَ ُه ْم ِب ٰذلِكَ مِ ْن ع ِْل ٍُۚم ا ِْن هُ ْم ا َِّْل َیBir de şöyle demektedirler: “Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur.
َظ ُّنون
Ölürüz, yaşarız. Bizi öldüren ise zamandan başkası değildir. Hâlbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur,
zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok.” (Casiye, 24) Bir başka ayette de şöyle buyurulur: “ علَ ْي ِه ْم
َ س ََٓوا ٌء
َ ا َِّن الَّذ۪ ینَ َكف َُروا
َ
َ“ َءا َ ْنذَ ْرتَ ُه ْم ا َ ْم ل ْم ت ُ ْنذ ِْرهُ ْم َْل یُؤْ مِ نُونİnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.” (Bakara,
2/6)
b- Bilinçli inkâr edenler hakkında ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
ُۚ علَى ا َّلذ۪ ینَ َكف َُر
“ ع َرفُوا َكف َُروا ِب ۪ ۘه
َ وا فَلَ َّما َجَٓا َءهُ ْم َما
َ َ“ َوكَانُوا مِ ْن قَ ْب ُل َی ْستَ ْف ِتحُونOnlara Allah katından ellerindekini (Tevratı) doğrulayan
bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken işte şimdi bilip tanıdıkları (Kur’an) kendilerine ulaşınca
onu inkâr ettiler.” (Bakara, 2/89)
Bilinçli inkârcılar hakkında bir başka ayette de şöyle buyurulmaktadır: ً ض ُك ْم َب ْعض ۘا
ُ ض َو َی ْل َع ُن َب ْع
ُ ث ُ َّم َی ْو َم ْال ِقيٰ َم ِة َی ْكفُ ُر َب ْع
ٍ ض ُك ْم ِب َب ْع
“Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lânetler yağdıracaksınız.” (Ankebut, 25)
Bilinçli inkârcılığın bir çeşidi de Allah`ın emirlerini yerine getirmemek, bilerek onu terk etmektir. (Kumi, 2013)
َۜ
َ َت َم ِن ا ْست
Bunlar hakkında da Yüce Allah, َع ِن ْال َعالَ ۪مين
َ ّٰللا
ِ اس حِ ُّج ْال َب ْي
َ طا
ِ علَى ال َّن
ِ “ َو ِ هO evi ziyaret
َ ي
َ ّٰلل
َ س ۪بيالً َو َم ْن َكف ََر فَا َِّن ه
َ ع اِلَ ْي ِه
ٌّ غ ِن
etmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden
müstağnidir.” (Al-i İmran, 3/93)
3.3. Mücmel Ayetleri Açıklaması ve Beyanı
Kur’an Kerim’de, tafsilâtlı olarak beyan edilmemiş müphem ifadeler, anlamı kapalı gibi görünen ayetler vardır ki,
bunlara mücmel denir. Bunların dışında kalan ve mânası açıkça anlaşılabilen ayetlere de mübeyyen denir. İmam
Sadık, tefsir yönteminde bu mücmel ayetlerin açıklamasını mübeyyen ayetlerle yapmıştır. Mesela, “Onlara Allah
katından ellerindekini (Tevrat) doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, şimdi bilip
tanıdıkları (Kur’an) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler Allah’ın laneti böyle inkârcıların üzerinedir” (Bakara, 2/89)
ayetinde “bilinçli kâfirlik edenler”den kasıt kimdir? Bu konuda mübhemlik vardır. İmam Sadık, bu mübhemliği şu
şekilde (Kumi, 2013) açıklamaktadır:
Harîz b. Abdullah es-Sicistânî’nin İmam Sadık`tan naklettiğine göre o şöyle demiştir: “Bu ayet Yahudiler ve
Hıristiyanlar hakkında nazil olmuştur. (Kumi, 2013) Ayetin meali şöyledir: “Onlara Allah katından ellerindekini
(yani Tevrat ve İncili) doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken, şimdi bilip tanıdıkları
(Kur’an) kendilerine ulaşınca onu inkâr ettiler…” Zira Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Muhammed’in (s.a.v) sıfatı ve
onun ashabının sıfatları, Peygamberliğe ulaşması ve hicretine işaret edilmiştir. Bu ayeti, Yüce Allah Fetih
Suresi’ndeki şu ayetiyle açıklamaktadır: ّٰللا
ْ َسجَّدا ً َی ْبتَغُونَ ف
ُ ً ار ُر َح َمَٓا ُء َب ْي َن ُه ْم ت َٰری ُه ْم ُر َّكعا
ُ ُم َح َّمدٌ َر
ِ ضالً مِ نَ ه
ِ َۜ سو ُل ه
َ ّٰللا َوالَّذ۪ ینَ َم َع َٓهُ ا َ ِش َٓدَّا ُء
ِ َّعلَى ْال ُكف
ۘ
ُۚ
ٰ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َ
َّ
َۜ
ْ
َ
ْ
ُ
اْلن ۪جي ِل
ُّ “ َو ِرض َْوانا س۪ ي َماه ْم ف۪ ي ُو ُجو ِه ِه ْم مِ ن اث ِر الO, Allah’ın elçisi Muhammed’dir. Onunla
ِ س ُجو ِد ذلِكَ َمثل ُه ْم فِي الت ْو ٰری ِة َو َمثل ُه ْم فِي
beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları, Allah’ın lutuf ve rızasına talip
olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Yüzlerinde secdenin tesiri görülür. Tevrat’ta onlar için yapılan benzetme
budur. İncil’deki misalleri ise bir ekindir. “ (Fetih, 48/29)
3.4. Nasih ve Mensuh Ayetleri Açıklaması
Nasih ve mensûh konusu Kur’an-ı Kerîm’de ayetlerin anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında büyük etkisi olan
önemli konulardan biridir. Özellikle Ehlibeyt rivayetlerinde Kur’an’ın hükümlerini anlamakta nasih ve mensûh
ayetlerin bilinmesine vurgu yapılmaktadır. (Ayyaşi, 2016)
Ebu Abdurrahman es-Sülemi şöyle diyor: “Hz. Ali (r.a), kadılardan biriyle görüştüğü sırada ona, “Nasih ve mensûh
ayetlerden haberin var mı? Onları biliyor musun?” diye sordu. Kadı kendisine cevaben “Hayır bilmiyorum” dedi.
Hz. Ali, “O zaman hem kendini hem de başkalarını helâk ettiniz” dedi. (Ayyaşi, 2016)
Başka bir rivayette İmam Sadık, nasih ve mensûh ayetleri tanıma zorunluluğuna ve İlahi hükümlerin buna göre
düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştır. İmamla Ebû Hanife arasında şöyle bir diyalog geçtiği rivayet edilmektedir:
İmam, Ebu Hanife’ye, “Sana Irak halkının fakihi diyorlar, ne dersin?” diye sorunca Ebu Hanife, “Evet bu doğru”
diye cevap verdi. İmam, “Peki, nasıl ve neye dayanarak fetva veriyorsun” diye sordu? Ebû Hanife, “Yüce Allah`ın
kitabı ve Hz. Peygamberin sünnetine dayanarak” diye cevap verdi. İmam, tekrar Ebû Hanife’ye dönerek sordu: “Peki
sen Allah’ın kitabını ve onun içindeki nasih ve mensuh ayetleri iyice biliyor musun?” Ebu Hanife, “Evet biliyorum”
diye cevap verdi. (İbn Babebeyh, 1999) Bunun üzerine İmam, “Ey Ebu Hanife! Yazıklar olsun sana. Sen yalnız
Kur’an’ın kendilerine indiği sahabenin (ehl-i Kur’an’ın) bileceği şeyleri bildiğini iddia ediyorsun. Oysa bunu sadece
sahabe bilir ve özellikle de Hz. Peygamber’in nesli olan Ehlibeyt bilebilir” dedi. (Ayyaşi, 2016)
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Rivayet edildiğine İmam Sadık, nasih ve mensuhu şöyle tanımlamıştır:
A-Nasih, sabit olandır, mensuh hükmü kaldırılmış olandır. (Merkezüssakafe, 2014)
B-Mesade b Sadaka diyor ki: İmam Sadık`tan nasih-mensûh ile muhkem ve müteşâbihin ne olduğunu sorduk. Bize
şöyle dedi: Nasih sabittir, onunla amel edilir, mensûh daha önce amel edilen ayettir, sonradan inen diğer ayet onun
hükmünü ortadan kaldırır. (Marifet, 2002)
İmam Sadık`ın tefsir metodunun özelliklerinden biri de nasih ve mensûh ayetlerin açıklamasıdır. Bu da genel olarak
Kur’an’ı Kur’ânla açıklama yöntemlerinden sayılır.
Müfessirlerin ve İslam âlimlerine göre neshin birçok mânası vardır. İslam’ın başlangıcında bazı sahabeler, bir ayetin
zahiri lafzının diğer bir ayete muhalif olmasını da mutlak mânada nesh olarak kabul etmişlerdir. Bu yüzden bazı
ayetler arasındaki umum-husus veya mutlaklık-mukayyetlik noktasındaki ihtilaf da nesh olarak değerlendirilmiştir.
Bu yüzden nasih-mensuh ayetlerin sayısı konusunda tefsir usulü âlimleri arasında ihtilaf vardır. Sonraki asırlarda
âlimler nesh, tahsis ve takyit arasındaki farkı net olarak ayırmaya çalıştılar. (Ayyaşi, 2016)
Ehlibeytten gelen bir rivayete göre neshin daha geniş bir anlamı var. Bu rivayete göre nesh, âlimlerin ıstılahındaki
mânaya gelmiyor. Zira onlara göre nesh, sabit dini ahkâmdan bir hükmün belli zaman ve süre sonra geçersiz
olmasıdır.
Konu ile ilgili olarak Ebu Basir şunu anlatmaktadır: İmam Sadık`a, اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين یدي نجویكم صدقة
“Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman, bu görüşmenizden önce bir sadaka verin” (Mücadele, 12)
ayetiyle ilgili soru sordum. O da bana şöyle cevap verdi: Bu ayet bir sonraki “ ءاشفقتم ان تقدموا بين یدي نجویكم صدقاتÖzel
görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız. Allah
da sizi bağışladı…” (Mücadele, 58/13) şeklindeki ayetle neshedilmiştir.
3.5. Muhkem Ayetleri Müteşabih Ayetlere Hamletmek
Kur’an ayetleri muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısma ayrılır. Konu hakkında Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: “Sana kitabı indiren O’dur. Onun bir kısım âyetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri
ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu te’vil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine
düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler derler ki: ‘Ona inandık, hepsi
rabbimiz katındandır.’ (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.” (Al-i İmran, 3/102)
İmama göre muhkemler, mânaları açık olan ayetlerdir. Muhkem ifadesi, açık ve kesin olarak hüküm veren ayetleri
nitelendirmek için kullanılmıştır. Müteşabih adı verilen bazı ayetler ise yoruma açık ayetlerdir. Böylece müteşabih
ayetlerin, şüpheyi gidermek için muhkem ayetlere irca edilerek doğru anlaşılmasıdır. (Tabatabai, 2000)
İmama göre Hûd Sûresi’nin birinci ayetinde geçen muhkem kelimesinin anlamı ile Al-i İmran Suresi’nde geçen
muhkemin anlamları farklıdır. Hud Suresi’nde kitabın tümünün muhkem olduğuna işaret edilirken Al-i İmran
Suresi’ndeki muhkem, müteşabih karşılığında kullanılmıştır. Bu nedenle denilebilir ki, gerçekte tüm ilahi ayetler
muhkemdirler. Zümer Suresi’ndeki müteşabih ile Al-i İmran Suresi’ndeki müteşabih kelimesinin anlamları da
farklılık arz eder. Zümer Suresi’nde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap
olarak sözlerin en güzelini indirdi.” (Zümer, 39/23)
Allame Tabatabaî bu ayetle ilgili şöyle demektedir: İşbu teşbih, muhkem karşıtı olarak bilinen diğer müteşabihten
farklıdır. Bu teşbihte kitabın tüm ayetleri hak yoluna rehberlik, hidayet ve gerçeği beyan etme bakımından muhkem
sayılır. Muhkem karşıtı olarak kullanılan müteşabih, dinleyiciye amacı belli olmayan ve dinleyenin duyduğu an
anlam çıkarmada ve kavramada zorluk çektiği ayetlerdir. (Tabatabai, 1988)
Abdullah bin Sinan şöyle diyor: Ebu Abdullah’tan, Kur’an ile Furkan kelimelerinin farkını sordum. Bana şöyle dedi:
“Kur’an tamamen kitaptır… Furkan ise amel edilen muhkemdir, bütün muhkemler Furkan’dır.” (Ayyaşi, 2016)
Vehb b. Hafs diyor ki: İmam Sadık`tan (rh.a) duydum, o, şöyle diyordu. “Muhkem ayetler hakkında imanımız var ve
amel ederiz, lakin müteşabih ayetlere imanımız var, ama amel etmeyiz.” (Saffar Kumi, 1983; Ayyaşi, 2016)
Müteşabih konusunda Ehlibeytin çeşitli beyanlarından şöyle bir anlam çıkmaktadır: “Kur’andaki müteşabih ayetlerin
hiçbir şekilde anlaşılamayacağı gibi anlayış söz konusu değildir. Her ayet kendi anlamını ortaya koymada bağımsız
olmazsa, diğer müteşabih veya muhkem ayetlerle anlaşılacaktır. Bu da müteşabihi muhkeme irca etmektir.”
(Tabatabai, 2000) Muhkem, belirli olduğu için onunla amel edilebilir, ama müteşabih belirgin olmadığından ve
ihtimal ve karışıklığa açık olduğundan, ayrıca karine ve açıklama gerektiğinden, bilginler tarafından açıklanmadıkça
amel edilemez. (Ayyaşi, 2016)
Ehlibeytin tefsir yöntemlerinden biri Kur’an-ı Kerim’deki müteşabih ayetlerin açıklanması ve yorumlanmasıdır ki
bu, muhkem ayetlere irca ile yapılır. Bu da Kur’anı Kur’an ile tefsir yöntemlerinden biridir.
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Burada İmam’ın müteşabih ayetleri yorumlamasına, “Bizi öfkelendirince onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini
suya gömdük” (Zuhruf, 55) şeklindeki ayeti örnek verebiliriz. İmam Sadık (rh.a) bu ayeti şu şekilde açıklamaktadır:
“Yüce Allah bizim gibi üzgün olmaz, bizim gibi öfkelenmez, ama kendi dost ve evliyası için üzülür, öfkelenir veya
hoşnut olur. Allah onların hoşnutluğunu kendi hoşnutluğu ve üzülmelerini kendi üzülmesi ile nitelendirmiştir. Zira,
onları davet ederek kendilerine rehberlik yapmış ve şöyle buyurmuştur: “Kim arkadaşıma ve evliyaya hakaret ederse,
benimle savaşmak için yükselir ve beni savaşa çağırır.” “Resûlullah’a itaat eden Allah’a itaat etmiş olur, yüz
çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik.” (Nisa, 4/80)
Keza, “Sana yeminle bağlılık sözü
verenler gerçekte bu sözü Allah’a vermiş oluyorlar. Allah’ın eli onların elleri üzerindedir.” (Fetih, 48/10)
İmam bu şekilde müteşabih olan Zuhruf Suresi 55. ayetini, Nisa Suresi 80. ayet ve Fetih Suresi 10. ayete irca ederek
yorumlamış ve tefsir etmiştir. İmam’ın burada iki ayete işaret etmesi, şununla ilgilidir: Resûlullah’a itaat, ona verilen
söz ve biat, Allah ile biat gibidir. Bundan dolayı Resûlullah’ın hoşnutluğu ve gazabı, Allah`ın üzülmesi demek
değildir, belki Allah’ın hoşnutluğu ve gazabı niteliğindedir. (Ayyaşi, 2016)
3.6. Kur’an’ın Sünnetle Tefsiri
Kur'an-ı Kerim, ilahi ayetlerin yorumlanmasında ilk ve en önemli kaynaktır ve tüm ilahi öğretileri kendisi açıklar ve
yorumlar. Kur'an-ı Kerim'den sonra masum Ehlibeytin, ilahi ayetlerin yorumlanmasında özel bir yeri vardır.
Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Allah`ın peygamberi (s.a.v)’dir. Zira Kur’anın şahitlik ettiği gibi O, ilahi
kitabın müfessiri ve açıklayıcısıdır. “O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara
indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.” (Nahl, 16/44)
Hz. Peygamber (s.a.v)’den nakledilen tevatür derecesindeki Sakaleyn hadisi buna delildir. Sakaleyn hadisine göre
Hz. Peygamber (sav.) şöyle buyurmuştur: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar, Allah'ın
kitabı olan Kur’an ve Ehlibeytimdir. Bu ikisinden birine sarılmak diğerini terk etmek gibidir ve ikisine sarılmak
şüphesi kurtuluşa ve zulmetten kurtulmağa neden olur.”
İmamiye’ye göre masumların sünneti; söz, fiil ve takrirleri sayesindedir ki, ilahi hükümler ve dini hükümler ortaya
çıkmıştır. Peygamberin sünneti onlar tarafından nakledilmiş ve onun içtihatları bunlar sayesinde bilinmiştir.
(Meşkini, 1996)
Ehlibeyt tarafından söylenen rivayetler ve verilen fetvalar Allah Resulünün sözleridir. (Askeri, 2/301) İmam Sadık
(rh.a) da “Ehlibeytin hadisleri Resulullah'ın hadisleri ile aynıdır” diyerek şunları söylemiştir: “Benim hadisim,
babamın hadisidir, babamın hadisi, büyük babamın hadisi, büyük babamın hadisi, Hüseyin’in hadisi, Hüseyin’in
hadisi Hasan’ın hadisi ve Hasan’ın hadisi Emire’l-Müminin Ali`nin hadisidir, Ali’nin hadisi Allah Resulünün
hadisidir ve Allah Resulünün hadisi Allah`ın sözü ve kelamıdır.” (Kuleyni, 1990)
Böylece Ehlibeyt birikimi Resulüllah'a dayanıp, onun bilgisinin bir devamı niteliğindedir. Dolayısıyla İmam Sadık
(rh.a) peygamberlik geleneğini canlandırarak, bu yola devam etti ve Ehlibeytin eserlerini rivayet etmeye çalıştı.
(Kindi, 1414)
İmam Sadık geleneğine bağlı olanlara göre, Sünniler, Sakaleyn hadisindeki ehlibeyti görmezden geldikleri için ve
hadis yazma yasağından dolayı, Sünnet alanında nass (metin) ve rivayet yetersizliğiyle karşılaştılar ve sorunu
gidermek için yüzlerini sahabe ve tâbiin rivayetlerinde çevirdiler. Böylece Allah Resulünün ve Ehlibeytin
sünnetinden mahrum kaldılar. Nitekim İmam Sadık, Sünnilerden gelen rivayetlerin zayıf olduğunu söylemektedir:
“Sünni âlimler ve fakihler yani insanların ihtiyaçları olan fıkıh ve dini hususlarda istinbatta bulunanlar gerçekte
Allah Resulünün verdiği bilgilerden mahrumdurlar. Allah Resulünden kendilerine bu hususta bilgi verilmemiştir.”
(Ayyaşi 1988)
İmam Sadık, genellikle Kur’an Kerim’in ayetlerini yorumlama ve tefsirinde Hz. Peygamberin ve kendi atalarının
rivayetlerine ve sünnetine istinat etmiştir. Bunun nedeni İmamın muhataplarına karşı Allah resulü ve Ehlibeyt
rivayetlerinin hakikat olduğunu vurgulamaktı. Konuyla ilgili olarak İmam Sadık şunları (Kuleyni, 1990)
söylemektedir:
“Biz Ehlibeytte öyle bir şey bulunur ki, o şey sayesinde insanlara ihtiyacımız yoktur, ama insanların bize ihtiyaçları
vardır. Bizde Allah`ın Resulü tarafından imla edilen kitap bulunur ki, onu Ali kaleme almıştır. Onda tüm helal ve
haramlar bulunur. Bu konuda İmam Bakır’dan Allah Resülüne isnad edilen rivayetlerden bazı örnekler
nakledilmektedir:
Ebu Basir diyor ki; İmam Sadık’a, “Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulü’l-emre de. Eğer bir
hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve Peygambere götürün”
(Nisa, 4/59) ayetini sorduğumda, İmam bana, “Bu ayet Hz. Ali, oğlu Hasan ve Hüseyin (rh.a) hakkında nazil
olmuştur” diye cevap verdi. Ben kendisine tekrar sordum: “İnsanlar, ‘neden Ali ve Ehlibeyt isimleri Kur’anda
zikredilmemiştir?’ diye soruyorlar.” İmam Sadık (rh.a) şöyle cevap verdi: “Namaz Allah’ın Resulüne nazil edilmiş,
ama kaç rekât olduğunu belirlememiş. Keza zekâtla ilgili ayet ona nazil oldu, ama Allah onun miktarını da
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belirlemedi, Hz. Peygamber onu tefsir etti. Hac farz kılındı, ama yedi defa tavaf etmeyi söylemedi, peygamber onu
tefsir etti ve “Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulü’l-emre de!” (Nisa, 4/59) ayetini nazil etti. Bu
ayet Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin hakkında nazil olmuştur. Ayrıca kendisinden nakledilen diğer bir hadiste Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: “Size çok değerli iki şeyi miras olarak bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarıldığınız
müddetçe asla dalâlete düşmeyeceksiniz. Ben, cennet pınarı kenarında siz bana varana kadar, Yüce Allah’tan istedim
ki bu ikisinin arasında ayrılık olmasın. Ehlibeyte bir şey öğretmeyin, zira onlar sizden daha bilgindirler, Ehlibeyt
doğru yoldan ayrılmaz ve sizleri yanlışa sürüklemezler.” (İbn Hanbel, 1996)
Eğer Hz. peygamber susup Ehlibeyti tanıtmasaydı, bütün insanlar kendilerinin peygamberin Ehlibeyt olduğunu iddia
ederlerdi. Yüce Allah da kitabında şöyle buyurmuştur: “Ey Ehlibeyt (ey peygamberin ev halkı), Allah sizden, kiri
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab, 33/33)
Onun Ehlibeyti Hz. Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma’dır. Ümmü Seleme’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
“İslam peygamberi evinde sırtında abası olduğu halde, Hz. Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma’yı abasının altına
toplayarak şöyle dedi: “Ey Ehlibeytim! Allah sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.” (Huveyzi,
2001)
4. SONUÇ
İmam Cafer Sadık, hem Şîa’nın hem de Sünni mezheplerin ortak değeri olan bir şahsiyettir. İmam Sadık’tan ders
alan yüzlerce İslam uleması vardır: İmam Ebû Hanife, Mâlik b. Enes, Süfyan esSevrî ve Süfyan b. Uyeyne bunlardan
birkaçıdır.
İmam Sadık, yaşadığı dönemdeki siyasi olaylara ve isyan hareketlerine katılmamış, her zaman sağduyunun ve
müspet hareketi tavsiye etmiştir. Şîa, İmam’ın siyasi olaylardan uzak duruşunu takiyye ıstılahıyla açıklamıştır. Ehl-i
Sünnet ise bu durumu, onun keskin basireti ve insanların selametini öncelemesi olarak yorumlamıştır.
İmam Sadık, kökleri geriye uzanan birçok siyasî ve itikadî fırkanın ortaya çıktığı bir dönemde yaşamıştır. İslam’a
sokulmak istenen çeşitli bid’at görüşlerle hesaplaşma görevi de o dönemindeki İslam ümmetinin rehberi konumunda
olan İmam Sadık’a düşmüştür
İmam Sadık, hayatının büyük bölümünü Medîne’de, bir kısmını da Kûfe’de geçirdiği için Medîne tefsir ekolü ile
Irak tefsir ekolünü birleştirmiş, bunu da babasından ve dedelerinden gelen ilmî tevârüsle taçlandırmıştır.
İmam Sadık’a isnat edilmiş, bir kısmını kısaca tanıttığımız birçok eser vardır. Bunlar çeşitli ilim dallarıyla ilgilidir;
tefsir ile ilgili olan eserler bunların içinde önemli bir yer tutar.
Aşırı mezhepsel fikirlere rastlanmayan eserde, Ehl-i Beyt sevgisine yoğun vurgu yapılmasına rağmen Ehl-i Sünnete
ve sahabîlere hiçbir şekilde dil uzatılmamış, hatta Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer hakkında tebcil edici ifadeler
kullanılmıştır. Dolayısıyla gerek Ehl-i Sünnet gerekse Şîa açısından, bu tefsirin uydurulmuş olduğu ihtimalini
destekleyecek herhangi bir karineye rastlanmamıştır.
Kendisine isnad edilen tefsirin tümüyle İmam Sadık’a aidiyeti iddiası abartılı olur, çünkü muhtevasında farklı
kişilerden rivayetler bulunmaktadır. Lakin İmam’a isnat edilen rivayetlerin hepsi değilse bile bir bölümünün
gerçekten ona ait olması kuvvetle muhtemeldir. Eserde, küçük bir tasavvufî tefsir terimleri sözlüğü çıkacak kadar
işârî tasavvufî kavramlarla ilgili açıklamalar vardır.
İmam Sadık’a isnat edilen bu tefsirle mukayese edildiğinde diğer işârî tefsirler arasında şaşırtıcı benzerlikler
görülmüştür. Bu durum tefsirin mevsukiyeti bakımından yukarıda belirttiğimiz ihtimali kuvvetlendirmektedir.
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