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ya kalıyorlardı. Bilhassa zamanında tah
sil edilemeyen gelirlerin daha sonra top
lanması kolay olmuyordu. Bilhassa Sela
tin ve Haremeyn evkafı gibi büyük va
kıflarda bu gibi paraların tahsili, müte
velliye teslimi, özellikle görev devri sıra
sında birçok sıkıntıya yol açıyordu. istan
bul Haremeyn Evkafı Müfettişliği Mah
kemesi sicillerinde bu meselelere dair 
pek çok örnek bulunmaktadır: 1619'da 
Haremeyn evkafı mütevellisi dergah-ı 

ali kapıcılarından Hasan Bey ile aynı ev
}<afın cabisi dergah-ı ali kapıcılarından -
Eyüp Bey arasındaki bir davada, cabi 
Eyüp'ün önceki mütevelli Hamza Bey za
manında topladığı 838.693 akçeyi vak-

. fa teslim ettikten sonra eski mütevelli 
döneminden kiracıların zimmetinde ka
lan 241 .320 akçeyi toplayıp yeni müte
velli Hasan· a verdiği, fakat eski müte
velli ile yeni mütevelli zamanlarına ait 
kiracılar üzerinde 237.383 akçe görün
düğü, bunun üzerine cabi Eyüp ile mü
tevelli Hasan'ın birlikte kiracıları tek tek 
dolaşıp hepsine borçlarını kabul ettirdik
leri, sonra da cabi Eyüp'ün vakıfla ilgi
sinin kalmadığı. mahkemede düzenle
nen ibra hüccetiyle şahitler huzurunda 
tescil edilmişti. 

öte yandan para işleriyle uğraşmala
rı. vakıfların idaresinde sık sık görülen 
suistimalierde cabileri ön plana çıkar

mıştır. Vakıfların çoğaldığı XVIII ve XIX. 
yüzyıllarda id1reteyn* uygulaması do
layısıyla muameleler çok karmaşık şe
killer almış, mütevelli ve cabilerin isim
leri birçok yolsuzluğa karışmıştır. Hatta 
bu yüzden sık sık aziedilmişler veya ad
li takibata uğramışlardır. Mütevelli ile 
cabinin kendi ara larında anlaşmaları ha
linde kolaylıkla yapı labilen bu tür suisti
mal ve yolsuzlukların ortaya çıkması ha
linde davalara doğrudan doğruya ma
halli kadılar tarafından bakılırdı. Şer'iy
ye sicillerinde vakıf suistimalieriyle ilgili 
pek çok dava kaydına rastlanır. Ayrıca 
çeşitli sıkıntı ve huzursuzluk dönemlerin
de geniş kitlelere gönderilen adaletna
melerde de zaman zaman cabilerin uy
gunsuz davranışiarına temas edilmiştir. 
Özellikle vakıf reayasının bir tirnar ara
zisi içerisinde bulunması. cabilerle sipa
hiler arasında gelirlerin tahsili bakımın
dan birçok probleme yol açmıştır (Ulu
çay, XVIII. ve XIX Asırlarda Saruhan, s. 
191-1 95). 

Cabilerle ilgili çeşitli konular ve özel
likle vakfiye şartları ile uygulamadaki 
farktan doğan ihtilaflar da pek çok fet
vaya konu olmuştur. Fetvalarda vakfiye 
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şartlarına riayet esas alınmıştır. Sun'ul
lah Efendi bir fetvasında, vakfiyede ki 
tabet ve cibayet ayrı ayrı kişilere şart 

edildiği halde bunu bir şahsın uhdesin
de toplamanın mümkün olup olmaya
cağı sorusuna olumsuz cevap vermiştir. 

Ancak vakfiyede "na-meşrü" şartların 

bulunması ve böylece vakfın zarar gör
mesi söz konusu ise o zaman alınan fet
va ile değişiklik yapılabilirdi. Nitekim 
Ebüssuüd Efendi bir vakfiyede yer alan 
böyle bir şartın dikkate alınmayacağına 
dair fetva vermişti. 

1826'da Evkiif-ı Hümayun Nezareti'
nin kurulmasıyla cabilikler kısıtlanmış, 

Tanzimat'tan sonra da cabilik kaldırıla
rak bu işler için tahsildarlar görevlendi
rilmiştir. 
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CABİR b. ABDULlAH 
( ..iıl..l:-'- ıJ. .r.~ ) 

Ebu Abdiilah Cabir b. Abdiilah 
b. Amr b. Haramei -Ensarf 

(ö 78/697) 

En çok hadis rivayet eden 
sahi:'lbilerden biri. 

_j 

Hicretten on altı yıl önce (607'del Me
dine'de dünyaya geldi. Hazrecoğulları·

nın Beni Selerne kabilesinden olup Ebü 
Abdurrahman ve Ebü Muhammed kün
yeleriyle de anılır. Babası Uhud Gazve
si'nde ilk şehid düşen sahabi Abdullah b. 
Amr b. Haram. annesi Resülullah'a biat 
eden kadın sahabilerden Enfse (Üneyse) 
bint Aneme'dir. Nübüvvetin on üçüncü 
yılında (622) yapılan ikinci Akabe Biatı'
na babas ı ile birlikte katılan Cabir yet
miş kişilik heyetin en küçük üyesi idi. 
Söylediğine göre o zaman henüz taş bile 
atamayacak kadar küçük bir çocuktu. 
Onun Bedir Gazvesi'nde bulunduğu ve 
suların azlığı sebebiyle kuyuya girerek 
kovaları doldurduğu kendisinden rivayet 
edilmekte ise de (Ebü Davüd. "Cihil.d", 

141). sahih rivayetlerden anlaşıldığına gö
re (Müslim, "Cihad", 1451 bu gazvede bu
lunmamıştır. Çünkü yedi (veya dokuz) kız 
kardeşine bakacak kendisinden başka 
kimseleri bulunmadığı için savaşlarda 

babası onu kardeşlerini kollamakla gö
revlendirmiş, Uhud Gazvesi'nde babası 
şehid düşüneeye kadar hiçbir gazveye 
katılmamıştı. Bundan sonra hiçbir gaz
veyi kaçırmayan Cabir'in iştirak ettiği ilk 
gazve, Uhud Gazvesi'nin hemen ardın
dan düşmanları kovalamak üzere yapı
lan Hamraülesed Gazvesi id i. Bu gazve
ye sadece bir gün önce Uhud'da çarpış
mış olanlara katılma izni verildiğini öğ
renince Hz. Peygamber'in huzuruna çı

karak kızkardeşlerine bakma mecburi
yeti dolayısıyla savaşa iştirak edemedi
ğini söyledi ve ondan özel izin aldı. Da
ha sonra ise Resül-i Ekrem'le birlikte 
on dokuz gazveye katı lmıştır. Hudeybi
ye'de Bey'atürrıdvan'da bulunmuş ve 
Hz. Peygamber'in orada bulunan 1400 
kişiye hitaben. "Bugün sizler yeryüzünün 
en hayırlı insanlarısınız" (Buhar!, "Me
gazi", 351 dediğini rivayet etmiştir. Haya
tının son yıllarında bu olaydan söz eder
ken. eğer gözlerini kaybetmemiş olsay
dı altında biat ettikleri ağacı gösterebi 
leceğini söylemiştir. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ca
bir'in muhtelif savaşlara katıldığı ve özel-



likle Şam'ın fethinde bulunduğu bilin
mektedir. Hz. Ömer tarafından kavmini 
temsil etmekle görevlendirilmiştir. Mua
viye b. Ebü Süfyan'ın kumandanlarından 
Büsr b. Ebü Ertat. halkı halifeye biat et
tirmek üzere Medine'ye geldiğinde (40/ 
660). Cabir b. Abdullah biat etmeden 
kimsenin biatını kabul etmeyeceğini ilan 
etti. Bunun üzerine Cabir müminlerin 
annesi Ümmü Selerne ile istişare ettikten 
sonra istemeyerek de olsa biat etmek 
zorunda kaldı. Yine Muaviye b. Ebü Süf
yan 670 yılında, Medineliler'in Hz. Os
man'ı katiettiklerini söyleyerek Hz. Pey
gamber'in minberiyle asasını alıp Şam'a 
götürmek istediği zaman. rivayete gö
re, onu bu düşüncesinden Ebü Hüreyre 
ile Cabir b. Abdullah vazgeçirdiler. 692'
de Haccac Mekke ve Medine valisi sıfa
tıyla Medine'ye gelince Hz. Osman'ı şe
hid ettikleri ithamıyla şehir halkına ha
karet ettikten başka bazı sahabllerle bir
likte Cabir b. Abdullah'ın da ellerini kur
şunla damgalattı. 

Hayatının sonlarına doğru gözlerini 
kaybeden Cabir, 78 (697) yılında Medi
ne'de vefat etti. 68, 73 ve 77'de vefat et
tiği de söylenmektedir. Doksan dört yıl 
yaşadığı, bu sebeple muammerı1n*dan 
olduğu söylenmekte ve cenaze namazı
nı Haccac'ın kıldırmamasını vasiyet etti
ği, öldüğünde de namazını Hz. Osman'ın 
Medine Valisi olan oğlu Eban b. Os
man'ın kı ldırdığ ı rivayet edilmektedir. 
Cabir'in cenaze namazını Haccac'ın kıl

dırdığına dair bir rivayetten söz edil
mekte ise de Zehebi bu rivayetin ga
rib*, hatta münker* olduğunu ileri sür
müştür (A"'Jamü'n·nübeliP, lll. 193). Aka
be Biatı'nda bulunanlardan en son vefat 
eden odur. Etekleri topuğuna değme
yen bir izar giydiği, başına beyaz bir sa
nk sardığı ve sarığın ucunu arka taraf
tan dışarı sarkıttığı, bembeyaz saçını ve 
sakalım zaman zaman sarıya (bazı riva
yetlerde k ı rmızıya) boyadığı bildirilmek
tedir. 

Cabir b. Abdullah Resül-i Ekrem'in özel 
iltifat ve ilgisine mazhar olan sahabiler
den biridir. Hz. Peygamber bir defasında 
onu devesinin arkasına bindirmiş, has
talandığı zaman ziyaretine gitmiş, ba
basının şehadeti dolayısıyla üzüldüğü

nü görünce. onun Allah Teala ' nın iltifa
tına nail olduğunu haber vererek kendi
sini teselli etmiştir. Cabir'in Peygamber'e 
olan yakınlığını gösteren bazı rivayetler 
hadis kitaplarında önemli bir yer tutar. 

Bunların en önemlileri şunlardır: Cabir 
babasının vefatı dolayısıyla sadece ye
tim kardeşlerine bakmaya değil aynı za
manda babasından kalan borçları da 
ödemeye mecbur olduğu için maddi ba
kımdan çok zor durumda kaldı. Çoğu 

yahudi olan alacaklılar hurmaların top
lanma zamanı gelince Cabir'den alacak
larını istediler. O da hurma bahçesin
den başka gelirleri olmadığını ve o yılki 
mahsulün borcunu karşılamaya yetme
yeceğini Hz. Peygamber' e arzetti. Re
sül-i Ekrem toplanan hurmaları birkaç 
öbek halinde yığdırdı. Sonra da bunlar
dan en büyük öbeğin yanına oturarak 
ölçeği eline aldı ve herkese alacağı nis
betinde hurma vermeye başladı. Hz. Pey
gamber'in bir mücizesi olarak Cabir'in 
bütün borçları ödendikten sonra da hur
maların eksilmediği görüldü (BuharT, "Ve
saya", 36. "Megazi", ı sı. Daha sonra ev
lenen Cabir Zatürrika' Gazvesi'ne gidil
diğini duyunca Hz. Peygamber'le birlik
te savaşa katıldı. Bu gazveden dönerken 
onun zayıf ve bakımsız devesinin en ge
ride kaldığını gören Resül-i Ekrem Ca
bir'e devesini çöktürmesini söyledi: son
ra da eline aldığı bir sopa ile deveye vu
runca dermansız hayvan birçok deveyi 
geride bırakacak kadar canlanıp sürat
lendi. Bu sırada Cabir'le sohbet eden Hz. 
Peygamber onun evlendiğini öğrenince 
bir kızla mı, yoksa dul bir hanımla mı 
evlendiğini sordu. Evlendiği kadının dul 
olduğunu öğrenen Resülullah'ın, bir kız
la evlenmenin daha mutlu sonuçlar do
ğurabileceğini hatırlatması üzerine Ca
bir, çocukları başına toplayıp onlarla meş
gul olabilecek bir kadını özellikle tercih 
ettiğini. kardeşlerinin arasına onların ya
şında birini getirmeyi doğru bulmadığı
nı söyleyerek Hz. Peygamber'in duasını 
aldı. Yine bu yolculukta Hz. Peygamber, 
maddi sıkıntı içinde bulunduğunu bildi
ği Cabir'den devesini kendisine satma
sını istedi. Uzun bir pazarlıktan sonra 
ve Medine'ye varınca teslim etmek şar
tıyla deveyi satın aldı. Gazve dönüşü Ca
bir deveyi teslim etmek üzere götürün
ce. Resülullah ona olan borcunu ödedi 
ve deveyi de kendisine hediye etti. ~u 
olay "Leyletü'l-ba'ir" (deve gecesi) diye anı
lır. Cabir o gece Resül-i Ekrem'in ken
disi için yirmi beş defa istiğfar ettiğini 
söyler. 

Cabir b. Abdullah Hz. Peygamber'den. 
Hz. Ebü Bekir. Ömer. Ali, Ebü Ubeyde b. 
Cerrah. Muaz b. Cebel, Zübeyr b. Awam 
ve diğer sahabilerden pek çok hadis ri-
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vayet etmiştir. Binden fazla hadis nak
leden altı sahabiden (müksin1n*) biri ola
rak 1540 rivayeti hadis külliyatında yer 
almıştır. Rivayet ettiği hadislerden elli 
sekizi Buhari ve Müslim'de, ayrıca yirmi 
altısı yalnız Şalfih- i B u!Jô.ri' de, 126 ·sı 
da Şahih-i Müslim'de yer almaktadır. 

Rivayetleri toplu olarak da Ahmed b. 
Hanbel'in Müsned'inde bulunmaktadır 
(lll. 292-400). Cabir'in hacca dair riva
yetlerini ihtiva eden Kitô.bü '1- Mensek 
adlı bir sahife*sinden bahsedilmekte
dir. Medine'de fetva veren sahabiler ara
sında bulunan Cabir'in verdiği fetvalar 
bir küçük cüz tutacak hacimdedir. Ayrı
ca talebelerinden Süleyman b. Kays el
Yeşküri'nin kendisinden bir sahife yazıp 
rivayet ettiği kaydedilmektedir (İbn Ha
cer, Teh?ibü 't· Teh~ib, IV. 215) . Abdullah 
b. üneys'in, Cabir'in Hz. Peygamber'den 
duyduğu, üzerinde mazlum hakkı bulu
nan kimsenin cennete giremeyeceğine 
dair bir hadisi (BuharT. "Tevhid", 32) biz
zat onun ağzından öğrenmek maksa
dıyla deve sırtında Şam'a kadar bir ay 
süren uzun bir yolculuk yaptığı bilinmek
tedir (Müsned, lll. 495; Buhari. "'ilim", 19) . 
Mescid-i Nebevi'de bir ilim meclisi oluş
turan Cabir'den faydalanan tabiiler ara
sında oğulları Abdurrahman, Akıl ve Mu
hammed ile Said b. Müseyyeb, Ata b. 
Ebü Rebah, Hasan-ı Basri, Muhammed 
b. Münkedir. Bilal b. Sa'd, Mücahid, Şa'bi, 
Tavüs b. Keysan ve Muhammed el-Ba
kır gibi alimler vardır. 

Şiiler'e ait eserlerde Cabir b. Abdul
lah'a nisbet edilen birçok rivayet bulun
maktadır. Şii akldesinin temel esasları
nı meydana getiren Hz. Ali'nin vesayeti, 
mürninler üzerindeki otoritesi. "sırat-ı 

müstakim"in o olduğu. on iki imarnın 
dindeki yeri gibi konularda Cabir'in ri
vayetlerine bu eserlerde yer verilmiştir. 

Yine Şii kaynaklı rivayetlere göre Hz. Pey
gamber'in imam Bakır'a gönderdiği se
lamı Cabir onu bularak bizzat tebliğ et
miştir (TabersT. s. 262-263). Allah Teaıa·
nın doğrudan Hz. Fatıma'ya gönderdiği. 
imamların adları ile onların hilafet sıra
sını belirleyen yazılı belgeyi (levha) Hz. 
Fatıma· dan izin alarak yine o istinsah 
etmiştir. imam Bakır Cabir'le görüştü
ğü zaman bu belge hakkında ona birta
kım sorular sormuş, sonra kendi elinde- · 
ki belgelerle onun istinsah ettiği nüsha
yı karşılaştırmış ve ikisi arasında fark 
bulunmadığını tesbit etmiştir. Bu gibi 
iddiaların hiçbiri Sünni kaynaklarda yer 
almamaktadır. 
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cABiR CAMii 

(bk. ATIK MUSTAFA PAŞA CAMii) . 

CABiR el-CU'Fİ 

( u~l.r.\.:-) 
Ebu Abdiilah Cabir 

b. Yezfd el-Haris el-Cu'ff 

(ö. 128/ 746) 

Şii rriuhaddis. 

_j 

_j 

EbO Muhammed ve EbO Yezid künye
leriyle de anılan ve tabiin neslinden olan 
Cabir'in hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. Başlangıçta KOfeli muhaddisler ara
sında yaygın olan inutedil Şii görüşlere 
sahipken daha sonraları Muhammed el
Bakır ile oğlu Ca'fer es-Sadık' ın imame
tini savunan Şii anlayışı paylaşmıştır. 

Hatta Eş'ari ve AbdGlkahir el-Bağdadi'
ye göre Cabir. Küfe Valisi Halidel-Kasri 
tarafından 119'da (737) öldürülen aşırı 
Şii fırkası Mugıriyye ' nin reisi Mugıre b. 
Said el - iclf'nin yerine geçmiştir. imamiy
ye kaynakları Ca'fer es-Sadık'ın bir ri
vayetine dayanarak onun imamlar hak
kında doğru görüşler ileri sürdüğünü, 
Mugıre b. Said'in ise yalan beyanlarda 
bulunduğunu söyler ve Cabir'in Mugiriy
ye'ye mensup olmasına ihtimal vermez
ler. Zira Şiiler'in en güvenilir hadis kay
naklarından biri olan Küleyni'nin eJ-Kô.
fi'sinde Cabir'e dayanan sayısız r ivayet 
bulunmaktadır. 
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Bu arada Cabir'den rivayetlerde bulu
nan Amr b. Şemir el-Cu'fi. Mufaddal b. 
Salih es-Seküni. Munahhal b. Cemi! el
Esedi gibi imamiyye muhaddisleri de 
aşırılıkla suçlanmış ve son derece zayıf 
raviler olarak görülmüşlerdir. Mutedil 
imamiyye anlayışına göre Cabir el-Cu'fi 
güvenilir olmakla beraber ondan bilhas
sa adı geçen üç ravi tarafından nakledi
len rivayetlerin çoğu zayıftır. 

Rivayetlerinde Cabir'in hocaları olarak 
Şa ' bi. ikrime, Ata b. EbO Rebah ve Ta
vas b. Keysan görünmektedir. Kendisin
den de Süfyan es-Sevri ve Şu'be b. Hac
cac rivayette bulunmuş ve onun Şii gö
rüşleri benimsemekle beraber hadiste 
güvenilir bir kimse olduğunu belirtmiş
lerdir. Hatta ondan elli hadis rivayet eden 
Süfyan es- Sevri Şu' be 'ye. "Eğer Ca bir 
el-Cu'fi'yi tenkide kalkışacak olursan ben 
de seni tenkit ederim" demiştir. EbO Da
vüd ondan sadece bir hadis rivayet etti
ğini özellikle belirtmiş, böylece onun za
yıf bir ravi olduğuna işaret etmek iste
miştir ("Şalat", 195). Tirmizi ve ibn Mace 
de ravileri arasında onun da bulunduğu 
bazı hadisleri eserlerine almışlardır. Bu
hari ve Müslim ise eserlerinde Cabir 'in 
rivayetlerine yer vermemişler ve hakkın
daki menfi kanaatleri belirtmişlerdir. 

Diğer taraftan EbO Hanife ve ibn Kutey
be başta olmak üzere Sünni alimler Ca
bir'in zayıf* . kezzab* ve metrı1k* oldu
ğunu. Ali b. EbO Talib'in kıyametten ön
ce tekrar dünyaya geleceğine (bk. REC'AT) 

inandığını söylemişler ve onun henüz 
kimseye rivayet etmediği 30.000 veya 
50.000 hadis bildiğine dair bir ·yalan or
taya attığını haber vermişlerdir. Büyük 
bir alim olmakla beraber Ehl-i sünnet'e 
ters düşen birtakım inançları sebebiyle 
terikide uğrayan Cabir 128'de (746) öl
müştür; ancak 127. 129 ve 132'de öldü
ğü de söylenmiştir. 

imamiyye alimlerinden Ahmed b. Ali 
en-Necaşi Cabir'in Kitô.bü't-Tefsir, Ki
tô.bü'l -Fezô."il, Kitô.bü Şıffin, Kitô.bü 'n
Nehrevô.n, Kitô.bü Makteli'l- Hüseyn, 
Kitô.bü 'n-Nevô.dir, Kitô.bü 'l-Cemel, Ki 
tô.bü Ma~teli Eİniri'l-mü,minin 'Ali 
adlı kitaplarının bulunduğunu söylemiş 

ter·Rical, s. 93 -94), bunların ilk beşi lzô.
J:ıu 'l-meknı1n'da da zikredilmiştir. Ta
beri Te/sir' i ile Tô.ri{! 'inde, Nasr b. Mü
zahim de Va~'atü Şıffin 'inde özellikle 
Hz. Ali'nin hilafeti, Cemel. Sıffin ve Hz. 
Hüseyin'in şehadeti olaylarında Cabir'in 
rivayetlerine yer vermişlerdir. 

BiBLİYOGRAFYA : 
Ebü Davüd. "Şalat", 195 ; Süfyan es-Sevri. 

Tefsir, Beyrut 1403 / 1983, s. 413 ·414; Nasr b. 
Müzahim. Va~'atü Şıffin ln şr. Abdüsse1am M. 
Harünl, Kahire 1401 / 1981 , s. 569, ayrıca bk. 
indeks; ibn Sa'd. ef · Taba~at, VI , 345 ; Buhar[. 
et·Tarihu'l ·kebir, 1, 210-21 1; İbn Kuteybe. el· 
Ma' arif 1 U k ka şe 1. s. 480, 624 ; Nevbahti. Fıra · 
ku'ş-Şi'a, s. 31; Taberi, Tarih ld e Goejel. s. 
ğ2, ayrıca b k. indeks; Eş'ari. M':ı~a/at 1 Ritter). s. 
8; Bağdadi. el -Fark 1 Kevseril. s. 37, 148 ; 
a.e., Mezhepler Arasındaki Farklar I tre. E. Ru
hi F r ğ1alı) , istanbul 1979, s. 55, 221 ; Necaşi, er· 
Rica/, Kum 1398, s. 93·94; Neşvan b. Said. el · 
f:!ürü'l·'in , Kahire 1948, s. 168 ; İbnü ' I-Esir, el
Kamil, lll , 393 ; V, 352; Mizzi, Tehzibü'I·Kemal, 
IV, 465-472 ; Zehebi, Mizanü'J.i'Üdal, ı, 379 · 
384; İbn Hacer. Tehifibü't·Teh?;ib, ll , 46·51 ; iia· 
hu'l·meknün, 1, 304 ; ll , 309, 319, 348, 540; Zi
rikli, ei·A•Iam, ll , 93, 126; Kehhale. Muccemü 'f. 
mü 7 ellifin , lll , 106-107 ; Sezgin, GAS, 1, 307 ; 
A'yanü ' ş·Şi'a, IV, 51-55 ; el - ~amüsü 'l-islamf, 
1, 548-549; Heinz Halm. "Das Buch der Sehat
ten", Isi., sy. 58 11981), s. 17, 29·36 ; W. Made
lung, "Qiabir al-Qiu'fı", E/ 2 Supp/. !Fr.l. s . 232 -
233. 

L 

~ ETHEM RuHi FıöLALI 

CABİR b. EFIAH 
( ~~ ~.r.l..:-) 

Ebu Muhammed Cabir 
b . Eflah el · İş bill 

(XII. yüzyı l ) 

Batı'da Geber adıyla bilinen 
Endülüslü astronom. _j 

işbiliye'de (Sevi lla) doğdu . Hayatı hak
kında ayrıntılı bilgi yoktur. XII. yüzyılın 
ortalarında vefat etmiş olabileceği, oğ
lunun ibn MeymOn'u (ö 12041 şahsen 
tanımış olmasından çıkarılmaktadır. Or
taçağ'da islam dünyasından çok Batı'da 
Batlamyus'u eleştiren bir astronom ola
rak tanınmış , çok defa da kimyacı Cabir 
b. Hayyan. matematikçi-astronom Ca'fer 
b. Eflak ve ünlü astronom Muhammed 
b. Cabir el-Bettani ile karıştırılmıştır. 

Cabir'i büyük bir üne kavuşturan. Bat
lamyus'un tanınmış eseri el -Mecis~f' 

deki yanlışları düzeltmek üzere kaleme 
aldığı Kitô.bü'l-Hey:le ii ı~lô.J:ıi'l-Mecis 

~i adlı kitabıd ır. Bazı kaynaklarda Kitô. 
bü'J-İstikmô.l şeklinde geçen ibk. ibnü'l 
KıftT , s. 2 1 Ol eserin adı Escurial nusha
sında Kitô.bü 'l-Hey 7 e, Berlin nushasın
da Işlô.J?u '1-Mecis~i olarak kayıtlıdır. Ca
bir' in gerek metodunun gerekse üslO
bunun biraz karmaşık olduğu anlaşılmak
tadır. Bu sebeple Endülüslü bir astro
nom olan Yusuf b. Yahya es-Sebti' Mı
sır'a giderek Sebte'den (Ceuta) tanıdığı 
yahudi filozofu ibn Meymün ile buluş
muş ve Cabir'in Kitô.bi.i'l -Hey 7 e'si üze
rinde birlikte çalışarak gerekli düzelt-


