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~ 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-



melerde bulunmuşlardır ıbk . ibnü ' I -K ıhl. 

s. 2571 Kitô.bü'l-Hey~e, erernonalı Ghe
rardo tarafından Latince'ye çevrilmiş ve 
Peter Apian tarafından da 1534 yılın

da Nürnberg 'de Gebri filii Afila Hispo
lensis de astronomia libri, IX in qui
bus Ptolemaeum, alioqui doctissimum, 
emendavit adıyla yayımlanmıştır. Kitabı 
önce 1274'te Moses b. Tibbon ve ondan 
sonra Jakob b. Mahir ibranfce'ye çevir
mişler. bu çeviriyi de 1335'te Samuel b. 
Judah gözden geçirerek düzeltmiştir. 

Cabir'in eserin giriş kısmına koyduğu 
küresel trigonometri bilgileri özellikle 
önem taşımaktadır: mesela C açısı dik bir 
küresel üçgen için "Cos A ~ Cos a. Sin B" 
bağıntısına eş değer bir formül vermiş
tir ki bu o döneme göre büyük bir ba
şarıdır. Düzlem trigonometride ise Bat
lamyus yöntemine göre hareket etmiş 
ve kosinüs yerine kirişleri kullanarak 
problemierin çözümünü başarmıştır. Ca
bir eserinde Batlamyus' un bazı görüş

lerini eleştirmiş ve bu arada iç gezegen 
Merkür (Utarid) ve Venüs'ün (Zühre) gö
rülebilir paralaksları (uzaklık açısı) olma
dığını iddia eden ve güneşe 3 dakikalık 
bir paralaks atfeden tezini de haklı ola
rak reddetmiştir. 

Cabir kitabın beşinci makalesinde Bat
, lamyus'un " zatü'ş-şu ' beteyn" adlı aleti
. ni tanıttıktan sonra kendi icadı olan baş-

Cabir b. Efl ah' ı n icadı ola n alet-i camiaya aıt bir çizim 
(SI:'yyi!d Hoswi n Nasr. lslamic Science An 11/ustrated Study. 

London 1976. ~ <' ki l 57-SH) 

----ı 

ka bir aleti açıklarken şöyle demektedir : 
"Aniatacağım . gibi bir halka, diğer bir 
halkanın dörtte biri ve hedefeleri bulu
nan bir cetvelden müteşekkil bir tek 
alet. bu kitapta sözü edilen diğer bütün 
aletleri gereksiz kılar". Eserin Arapça 
metninde anlaşılması nisbeten zor olan 
bu aletin mahiyeti Latince çevirisinde 
iyice içinden çıkılmaz bir durum almış
tır. Delarnbre eserinde, bazı bölümleri 
iyi çözümlenememekle beraber Cabir'in 
aletindeki halkanın çeşitli düzlemlere 
yani ekvator. ekliptik ve ufuk düzlemle
rine intibak ettirilebildiğini, dolayısıyla 

bununla muhtelif düzlemlere göre ra
sat yapılabilmekte olduğunu .söyler. Öte 
yandan Repsold bütün astronomi tarihi 
kitaplarında "Cabir'in teodoliti" diye söz 
edilen bu aletin yapısını ortaya koymuş
tur. Cabir'in aletinin başka bir kimse ta
rafından kullanıldığı görülmemekle bir
likte Avrupa'da bu aletten ilham alına
rak muhtelif düzlemleri referans düzle
mi alan bir gözlem aleti yapılmıştır ve 
bu alet "turquetum" adıyla tanınmak
tadır. Bu aletten ilk defa Regiomonta
nus bahsettiği için uzun süre onun bu 
aletin mucidi olduğu zannedilmiştir. Hal
buki Regiomontanus eserinin başında, 
"Machina collectitia Gebri Hispalensis" 
cümlesiyle aletin kendine değil Endülüs
lü Cabir'e ait olduğunu bizzat vurgula
mıştır. Esasen bu konuda yapılan araş
tırmalar Regiomontanus'tan çok önce bu 
aletin kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

islam ülkelerinde Cabir'in adını koy
madığı aletinden ilham alınarak meyda
na getirilmiş herhangi bir alete rastlan
mamıştır. Her ne kadar bazı yazarlar "za
tü's-semt ve'l-irtifa"' adlı alete "turque
tum" diyerek bunun islam aleminde çok 
kullanılan bir alet olduğunu ileri sürer
lerse de bu görüş isabetli değildir. Zin
ner. "turquetum " adının anlamını "Türk 
(rasat) aleti " şeklinde vermekte (türken
gerat) ve bu konu ile ilgili şu açıklamayı 
yapmaktadır: "isminden de anlaşılacağı 
üzere bu aletin ortaya çıkarılmasında bir 
Türk veya Arap aleti model olarak alın
mıştır. Bu muhtemelen 11 00 senesi ci
varında Ca bir tarafından icat edilip isim 
verilmeyen. fakat aşağıdaki kısımları ile 
tefrik edilen alettir" ilslahu '/-Mecistf'nin 
beşinci makales inin bu aletle ilgili bölü
münün Arapça metni ve Türkçe tercümesi 
için bk. Tekeli. s. 386-3931 

Cabir genellikle Batlamyus'u eleşti

ren astronom olarak tanınmaktadır. Hal
buki onun ilme yaptığı en önemli katkı 
Batı trigonometrisi üzerinde olmuş ve 

CABiR b. HAYYAN 

özellikle etkisi, 1460'tan önce yazılarak 
1533'te yayımlanan Regiomontanus'un 
De Triangulis (üçgenler hakkında) adlı 

eserinde hissedilmiştir. Batı literatürün
de bu konu ile ilgili bilgilerin çoğunun 
Cabir'den alındığı anlaşılmaktadır. Isld
hu'l-Mecisti'den alındığına dair herhan
gi bir kayda rastlanmamakla beraber 
Copernicus'in (Kopernik) küresel trigono
rnetrisi de genel olarak aynıdır. Coper
nicus. eserinde Cabir'den Batlamyus'un 
en büyük iftiracısı diye söz eder. 

Kitdbü 'J-Hey"e ii ışldJ:ıi'l-Mecisti'nin 
çeşitli nüshaları günümüze ulaşmıştır 

(Sezgin, VI, 931. Cabir b. Eflah ve eseriyle 
ilgili olarak Batı'da yapılan çeşitli araş

tırmalar yanında R. P. Lorch da küresel 
trigonometriyle ilgili tesirleri konusun
da Jdbir Ibn Aflah and His Influence 
in the West (Manchester 1970) adıyla bir 
doktora tezi hazırlamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibnü'I-Kıftl. i/]btirü '/-•ulemii' , s. 210, 257; 

M. Steinschneider. Zur Pseudepigraphischen 
Litteratur, Berlin 1862, s . 14 vd., 70 vd.; von 
Braunmühl, Vorlesungen über Geschichte der 
Trigonometrie, Leipzig 1900, 1, 81-83 ; Suter. 
Die /VIathematiker, s. 119-120; a.mlf .. "Nach
trage und Berichtigungen zu «Die Mathema
tiker und Asıronomen der Araber und ihre 
Werke ı>'', Abhandlungen zur Geschichte der 
/VIathematischen Wissenschaften , X 1 1900 1. s. 
119; XIV (19021, s. 176 ; a .mlf.. "Cabir", iA, lll , 
2; a.mlf .. "!2_iabir b. Aflal_ı.", E/2 ıing.l. ıı , 357; 
Salih Zeki. Asiir-I BiikiYe, istanbul 1326, 1; J. A. 
Repsold , "Zur Geschichte der Astronomischen 
Messwrkzengen von Purbach bis Reinbach 
1450 bis 1830", Astronomische Nachrichten, 
Leipzig 1908, s. 9-1 O; N. Hartma n n. Die Astro
nomischen lnstrumente des Kardinals Nicolaus 
Cusanus, Berlin 1919, s. 1 ; R. T. Gunther. Early 
Science in Oxford, Oxford 1923, ll , 35; Sezgin. 
GAS, VI, 93 ; Sarton. lntroduction, ll / 1, s. 206; 
11 / 2, s. 1005; Ömer Ferrüh, Tari!Ju 'f.<uwm•in· 
de'/- <Arab, Beyrut 1984, s. 129-176 ; Philip Hit
ti. Tiirf/]u 'l- cA rab, Beyrut 1986, s. 655-656; Se
vim Tekeli. "Nasirüddin, Takiyüddin ve Tycho 
Barahe'nin Rasat Aletlerinin Mukayesesi", 
DTCFD, XVI / 3·4 1195 81. s. 336-342, 386-393; 
R. P. Lorch. "Jabir Ibn Aflah", DSB, VIII , 37-39. 

liJ M uA MMER DizER 

ı 
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i 

( ü\;> :.r. ..r.~ } 
Ebu Musa Cabir b. Hayyan 

b. Abdiilah el-Ko.fl 
(ö . 200 /815) 

İslam kimyacılarının en ünlüsü, 

L 
tabiat filozofu ve çok yönlü alim. 

__j 

Hayatı hakkında pek az şey bilinmek
tedir. Onunla ilgili ilk kaynaklarda yer 
alan bilgiler tam bir belirsizlik içindedir. 
aynı zamanda bunlar hayat hikayesine 
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