
CABiR b. ABDULLAH 

BiBLiYOGRAFYA : 
Müsned, III , 292·400, 495; Buhari, "Tevlıid", 

32, .. •ilim", 19, "Büyu'", 34, 51, "İstil!:raz",.l8, 
"Şullı", 13, "Yeşaya", 36, "Cibad", 113, "Me
gazi" , 18, "Naf~at", 12, "Efime", 41 ; a.mlf .. 
et· Tarib.u ' l-kebir, ll , 207 ; a.mlf .. tJalku ef'a· 
li'l·'ibad, Beyrut 1404 / 1984, s. 18, 92 ; Müs
lim, "Cibad", 145; Ebü Davüd. "Cilıad", 141; 
Hakim. ei ·Müstedrek, III, 565·566 : Vakıdi. el· 
Megazf, bk. İndeks; İbn Kuteybe. ei-Ma'arif 
IUkkaşel. s. 307; Taberi. Tarih (Ebü 'I-Fazl l. V, 
139, 239; VI, 195 ; İbn Hibba; Meşahir, s. 11 ; 
Tabersi. i'lamü ' l·vera> bi ·a'lami'l·hüda" ln ş r. 
Al i Ekber ei-Grfaril. Beyrut 1399 / 1979, s. 253, 
262·263, 399; İbnü'I - Esir. Cami'u' l -uşül (n ş r. 
Abdülkadir ei-Arnaütl. Beyrut 1403/1983, IX, 
86 -88; a.mlf .. el -Kamil, lll , 383, 464 ; IV, 359, 
447; Nevevi, Tehifib, 1, 142·143; İbn Manzür. 
Muhtasaru Tarihi Dımaşk V, 357 -363 ; Zehebi. 
Nl~mii'n·nübeiiP, III , 1S9·194 ; a.mlf .. Te~ki· 
retü ' I.J:ıuffa, , 1, 43-44; Safedi. 1'/ektü ' l·himyan 
fi nüketi 'l ·'umyan ln ş r. Ahmed Zeki). Kahire 
1329, s. 132-133; İbn Hacer. el-işabe ı Bicavil. 
1, 434 ·435 ; a.mlf.. Teh~ibü ' t· Tehifib, ll , 42-43; 
IV, 152-215; İbnü'I-İmad. Şeiferat, ı , 84 ; Sez
gin. GAS, 1, 85 ; M. J . Kister. "Qiabir b. •Ab
dallah", E/ 2 Suppl. !Fr.l. s. 230·232. 

L 

L 

~ M. yAŞAR KANDEMİR 

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. 
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~ 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-


