
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) 
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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. 
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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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efsanevf birtakım unsurların da karış

mış olduğunu gösterir. İbnü'n- Nedim 
Cabir'in künyesini Ebü Abdullah olarak 
bildirir: fakat daha sonra Ebü Bekir er
Razi' nin bir cümlesinde. "Hocamız Ebü 
Müsa Cabir b. Hayyan der ki" ifadesine 
yer vermesinden. künyenin Ebü Abdul
lah değil Ebü Müsa olması gerektiği an
laşılmaktadır. Bizzat kendisi de eserle
rinde Ebü Müsa künyesini kullanmakta
d ı r (Mu2taru Resa" ili Ca bir b. 1-fayyan, s. 
307! ibnü'n-Nedim. Cabir'in aynı zaman
da süfi olarak tanınd ığını da söyler (el

Fihrist, s. 498-5 001 Kadi Said bu ifadeye 
biraz daha açıklık kazandırarak. "O ba
tın ilmi diye bilinen bir ilme intisap et
mişti: bu Haris b. Esed ei-Muhasibi. Sehl 
b. Abdullah et-Tüsteri ve benzeri muta
sawıfların yoludur" (Tabakatü'l-ümem, s. 
701 derse de gerçekte Cabir'in klasik an
lamdaki tasawufla herhangi bir ilişkisi
nin bulunduğunu söylemek güçtür. Bu 
durum. simya gibi kimyanın da bir ba
kıma batıni- sırri bir ilim kabul edilme
sinden veya bulduğu formüllerin baş

kalarının eline geçmemesi için çalışma
larını gizlilik içinde sürdürmesinden, ya
hut da hocası Ca 'fer es - Sadık'a benzer 
biçimde zahidane bir hayat yaşamasın

dan kaynaklanmış olabilir. Bazı müellif
ler Cabir b. Hayyan'ı öldüğü yer olan Ho
rasan'ın Tüs şehrine nisbetle Tüsi şek
linde anarlar. Bazıları ise Sinan b. Sa
bit b. Kurre'nin soyundan gelen Harran
lı bir Sabii olduğunu iddia ederler: fa
kat bu görüşü destekleyecek herhangi 
bir delil mevcut değildir. Bu arada İs
mail Paşa'nın onu Tarsüsf nisbesiyle zik
retmesini (Hediyyetü'l · cariffn, 1, 249) bir 
yazım hatası saymak gerekir. Öte yan
dan İbnü 'n-Nedim. X. yüzyılda bazı alim 
ve tanınmış biyografi yazarlarının Ca
bir'in hiçbir zaman yaşamadığını ve ta
mamen efsanevf bir şahsiyet olduğunu 
iddia ettiklerini haber vermekte ve bu 
iddianın tutarlılık derecesini tartışmak

tadır (el ·Fihrist, s. 4991. 

Hakkında toplanabilen dağınık ve yer 
yer çelişkili bilgilerden. Cabir'in babası 
Hayyan'ın aslen Yemen'in Ezd kabilesin
den olup Küfe'de artarlık yaptığı, VIII. 
yüzyılda Emevi hanedanının yıkı l masıyla 

sonuçlanan olaylarda Abbasiler'i destek
lediği, hatta daı* sıfatıyla Horasan · a 
gönderildiği ve daha sonra orada Emevl 
valisi tarafından 1 07 (725) yılında idam 
erti rildiği öğrenilmektedir. Buna göre 
Cabir'in VIII. yüzyılın ilk çeyreğinde doğ
duğunu söylemek mümkündür ISezgin. 
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IV, 1331 Doğum yerinin Küfe mi Tüs mu 
olduğu meselesi de ayrı bir tartışma ko
nusudur. Kesin bir sonuca vanlamamak
la birlikte babasının Horasan bölgesin
de bulunduğu sıralarda Tüs'ta doğdu
ğu kabul edilebilir. 

Hayatının önemli bir kısmını Küfe'de 
geçiren Cabir, burada Ca'fer es-Sadık'
tan faydalanma imkanı bulmuş. ayrıca 

şehrin havası kimya araştırmalarına el
verişli olduğu için bu şehirde oturmayı 
tercih etmiştir. İbnü' n - Nedim 'in verdi
ği bilgiye göre Irak Büveyhi Hükümdan 
Bahtiyar zamanında 1967-9781 Küfe'de 
tonozlu bir yapı ortaya çıkarılmış ve için
de 200 batman altın bulunan bir havan
la bir potaya rastlanarak Cabir'in evinin 
de burada olduğu tesbit edilmiştir (el· 

Fihrist, s. 4991 Çalışmalarını bir süre Bağ
dat'ta Sermekiler'in himayesinde sür
düren Cabir. bu ailenin devlet yöneti
minden uzaklaştırılmasından sonra tek
rar Küfe'ye dönmüş ve burada Me'mün 
dönemine kadar araştırmalarına gizlilik 
içinde devam etmiştir. Cildeki onun dok
san yıldan fazla yaşadığını ve öldüğü za
man yastığının altında bulunan Kitabü'r
Ral)me nüshasına düşülmüş bir kayıt
tan 200 (815) yılında Tüs'ta öldüğünün 
anlaşıldığını söyler (Sezgin. IV, 1341. 

Başlangıçtan beri Ca bir' in şahsiyeti 

hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış
tı r. Şiiler onun altıncı imam Ca'fer es
Sadık'ın talebesi ve bab*lardan biri ol
duğunu. eserlerinde kullandığ ı. "Efen
dim Ca'fer bana dedi ki" ifadesiyle ca·
fer es-Sadık' ı kastettiğini ileri sürerken 
karşıt görüşlüler de burada kastedilen 
şahsın Bermeki ailesinden Vezir Ca'fer 
b. Yahya olduğunu savunurlar libnü'n
NedTm, s. 4991 Oysa her iki görüşün de 
doğruluğunu gösteren belgeler vardır. 
Çünkü eserlerinde her vesile ile Ca'fer 
es-Sadık'ın talebesi olduğunu vurgular
ken bir zamanlar hizmetinde bulundu
ğu Ca'fer b. Yahya ile olan yakın ilişkile
rinden de söz eder (Mut!_taru Re sa " ili 

Cabir b. 1-fayyan, s. 306! 

Cabir sahip olduğu bütün bilgileri "hik
metin kaynağı" diye nitelendirdiği imam 
Ca 'fer es-Sadık'tan aldığını söyler. Ayrı
ca hocaları arasında uzun bir ömür sür
düğü rivayet edilen Harbi ei- Himyerfyi 
anar ve birçok ilmin yanı sıra Himyeri 
dilini de ondan öğrendiğini açıklar. Ho
calarından bir diğeri ise Muaviye'nin to
runu Halid b. Yezld'in üstadı Marianus'un 
talebesi olan bir rahiptir. Bunlardan baş
ka lakabı "Üzünü'l-himar el-Mantık!" 

olan bir hacasından da söz eder (Muşan· 
nefat ff 'ilmi'l·kfmiya", s. 100): Kaynak
lar onun yönetimin baskısından korktu
ğu için uzun süre bir yerde ikamet ede
mediğini ve sürekli seyahat etmek zo
runda kaldığını yazar: kendisi de Irak 
ve Suriye'de bulunduğunu. Mısır ve Hin
distan'a seyahatler yaptığını anlatır. 

Her ne kadar Cabir'in çalışmaları tıp . 

astronomi, matematik, felsefe ve döne
min diğer ilim alanlarına yayılmışsa da 
o birinci derecede bir kimyacı olarak ka
bul edilir. Onun kimya tarihindeki seç
kin yerini ilk tesbit eden ve kimyayı sis
temli bir deneysel bilim haline getirdiği
ni ilk gören E. J. Holmyard 'dır. Bu araş
tırmacı , ilimler tarihinde Cabir'in yalnız 
kimyacı değil ayrıca tabip, filozof ve ast
ronomi bilgini sıfatlarıyla da özel bir yere 
sahip olduğu görüşündedir. E. O. Lipp
mann ise Cabir'in kimya tarihindeki ye
rinin Boyle. Priestley ve Lavoisier gibi 
modern kimyanın kurucuları ile denk ol
duğunu söylemektedir (Sezgin, GAS, IV, 

2441 Gerçekten de Cabir tabiat bilimle
rinde deneysel metodun önemini tam 
olarak kavramış ve bu metodu bütüri ça
lışmalarında uygulamıştır. Onun. "Bu ki
tapta duyduklarımızı. bize söylenenleri 
yahut okuduklarımızı değil ancak tecrü
be ettikten sonra gözlediğimiz şeylerin 
özelliklerini zikrettik" şeklindeki ifade
si (Mubtaru Re sa, ili Ca bir b. Ijayyan, s. 
232). deneysel metoda verdiği önemi 
göstermektedir. Bu sebeple bütün Or
taçağ kimyacıları büyük ölçüde Cabir'in 
tesirinde kalmışlar. Ebü Bekir er- R~zi 
ve İbn Sina gibi filozof ve bilginler onu 
üstat olarak tan ı mışlardır: hatta Roger 
Bacon bile ondan "üstatların üstadı" di
ye söz etmiştir (Saraç, 61 

Ca bir ' in tabiat felsefesi, geleneksel 
küçük alem (insan) -büyük alem (kainat) 
anlayışına ve semavi güçlerin yeryüzün
deki hadiselere tesiri fikrine dayanır. 

Ayrıca kainatın nicelik boyutu üzerinde 
ısrarla durması ve ilim anlayışında ölç
me ve deneye büyük önem vermesi de 
kainattaki temel faktörün sayı olduğu 

şeklindeki Pisagorcu teorinin onun ta
biat felsefesindeki bir yansırnasıdır. 

Kainatta maden. bitki ve hayvan şek
linde sıralanan varlık mertebeleri içinde 
madenler seviyesinin Cabir'in eserlerin
de özel bir yeri vardı r. Madenierin ya l
nızca oluşumları açısından değil dönü
şümleri açısından da ele alınmış olması 
Cabir ' in kimya çalışmalarının hareket 
nol'(tasını teşkil eder. Cabir'in kimyası-



na göre bütün madenler kükürt ve ci
vanın farklı oranlar ve özel semavi etki
ler altında birleşmesinin (izdivaç) sonu
cunda oluşurlar. Madenler asılları itiba
riyle gezegenlerin yeryüzündeki nişan

larıdır ve bu yönleriyle yalnızca yeryüzü
ne ait olmayan birer cevherdirler. Ancak 
madenierin oluşma ve dönüşme süreç
lerinde esas olan civa ve kükürdün bili
nen kimya elementleri olarak değil er
kek ve dişi prensipleri gibi birer oluş 
prensibi şeklinde anlaşılması gerekmek
tedir. Madenler arasındaki farklılıklar. 

ihtiva ettikleri civa-kükürt oranı ile. olu
şumu gerçekleştiren semavi etkilerde
ki farklılıktan doğmaktadır. Binlerce yıl 
toprak altında çeşitli etkilerle evrimle
şen madenierin en mükemmeli altındır. 
Simyacının yaptığı iş ise asırlar alan bu 
oluşma sürecini çabuklaştırmaktan iba
rettir. Dolayısıyla kimyacı değersiz ma
denleri altına dönüştürürken söz konu
su semavi etkileri kontrol edebilir olma
lıdır. Bu yaklaşımın tabii bir neticesi ola
rak madenierin zahiri ve fiziki özellikle
rinin yanı sıra ruhi özelliklerinin de bu
lunduğu sonucuna varan Cabir. iksir kav
ramıyla bu görüşünü temellendirmiştir. 
Madenierin dönüştürülmesi · işleminde 

mutlaka uygulanması gereken iksir yal
nızca madeni bir cevher özelliği taşımaz, 
nebati ve hayvani özellikler de taşır. Bu 
sebeple fiziki bir varlığı dönüştürme iş
leminde, semavi etkiler ve kimyaemın 

manevi yoğunlaşmasının yanı sıra ma
dende var sayılan canlılık boyutu da sü
rece katılmış olmakta ve böylece kim
yevi dönüşüm basit anlamda fiziki bir 
süreç olmaktan çıkmaktadır 1 Plessner, 
VIII . 39-43; ayrıca bk. Nasr, islam ve İ/im , 

S. 194-197) 

Cabir teorisinin bir diğer ayıncı özelli
ği. maddenin sahip olduğu kuruluk, yaş
lık. sıcaklık ve soğukluk şeklindeki dört 
tabiatın. 1. 3. 5, 8 sayılarının her element
te değişen oranları ile bunların değiş

mez toplamı olan 17 sayısıyla irtibatlı ol
masıdır. Böylece madenierin oluşumun
da belli oranlarda katkısı olan bu nite
likler her elemente belirli sayısal değer
ler kazandırir. Cabir. madde ve kainatın 
teşekkülünde 17 sayısının anahtar rolü
nün yanı sıra her elementte var olan 7 
güç ve her gücün sahip olduğu 4 yoğun
luk derecesinin çarpımından elde edilen 
28 sayısını da mükemmel bir sayı kabul 
eder. 28 sayısı sadece 1, 2. 4. 7. 14 şek
lindeki bölümlerinin toplamı değil aynı 
zamanda Arap alfabesindeki harflerin de 

sayısıdır. Bunun yanı sıra 17 ve 28 sayı
ları 3 + 5 + 1 + 8 = 17 ve 4 + 9 + 2 + 
7 + 6 = 28 dizilerinin toplam olacak şe
kilde ve gnomonik tarzda bölümlenmiş 
bir "sihirli kare" oluşturur; bu karede 
sayıların sağdan sola ve yukarıdan aşa
ğıya toplamı daima 15 sonucunu verir. 
Sayılar, harfler. nitelikler ve tabii nesne
ler arasında kurulan bu ilişkilerde ideal 
hedef bütün tabii nesnelerin bir katalo
gunu çıkarmaktır. Bu katalogda her cev
here ait temel ve özel nitelikler yer alır 
ve bu nitelikler ölçme ve deneyin de ko
nusu olacak şekilde nicelikleri açısından 
tesbit edilmiş olur. Cabir tarafından kul
lanılan sayı dizilerinin Pisagorcu telak
kilerle. eski Babil ve hatta Çin kültürüy
le ilgili olduğu anlaşılmıştır (H . E. Staple
ton, s. 44-59; ayrıca b k. Nasr, islam'da Bi· 

Jim ve 1'1edeniyet, s. 260-270). Cabir. koz
molojisinde önemli bir rolü olan dört un
sur ve iddia edilenin aksine her birinin 
birer cevher olduğunu savunduğu dört 
tabiat yanında "heba" adını verdiği be
şinci bir tabiat daha kabul etmiştir. As
lında Aristo felsefesinde "felek cismi" 
veya "beşinci tabiat" da denilen "esir"
den tamamen farklı olmak kaydıyl a ken
disi de buna "cirmü'l - felek" yahut "ay
dınlatıcı büyük felek cisminin nefsi" adı
nı verir (1'1uataru Resa, ili C ab ir b. ijay· 

yan, s. 428, 429) Bu tabiat veya cevher. 
dünyadaki dört unsurun aksine, Yeni Ef
latunculuk'taki uknümlardan (as ı l) biri 
sayılır ve maddi unsurların da aslını teş
kil eder. "O her şeyin aslıdır; o her şey
dir ve her şey ondadır. Her şey ona dö
ner. Yüce Allah ' ın yapıp yarattığı şekilde 
her şey ondan gelir ve ona döner" (a.g.e., 
S. 428} 

Cabir'in kozmolojisindeki bu "beyaz he
ba" veya cevher, Maniheizm'deki "nür"un 
karşılığı gibi görünmektedir; ancak yi
ne de Cabir'i düalist saymak doğru de
ğildir . Ona göre bu cevher evrende, ön
ce içinde bulunduğumuz alemi kuşatan, 
aydınlatıcı ve en büyük felekte gayri 
maddi olarak ortaya çıkar. daha sonra 
belirli bir form ve renk alarak madde
ye dönüşür. Böylece bu asli varlık gayri 
maddi mertebede basit bir cevher. mad
di mertebede ise birleşik . hareketli. za
man ve mekanla ilişkili halde bulunur. 
ilk mertebede iken fiili olarak nefis, kuv
ve halinde ise cisimdir; böylece cisim bu 
duyulur olmayan ve akılla kavranabilen 
manevi özün duyulur olana dönüşmüş 
şeklidir. Bu suretle Cabir'in kozmolojisi 
monizme ulaşır. Bu felsefeye göre Aris-
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to geleneğindeki düşüncenin aksine. en 
değerli varlık ne yalnız ruh ne de yalnız 
ceset olup ruhla cesedin birlikte mey
dana getirdiği varlıktır. Buradan insa
nın bütünüyle ruhani varlıklardan daha 
üstün tutulduğu anlaşılmaktadır ki, bu 
da Kur'an - ı Kerim' in insana bakış espri
siyle tam bir uyum arzetmektedir. 

Cabir'e göre duyulur olmayanda du
yulura, yani nefiste cisim olmaya doğru 
bir arzu (şevk) vardır. Cabir kimyasının 
temeli olan "mizan ilmi"ni . nefsin farklı 
tabiat ve kemiyetteki cisme yahut un
surlara dönme arzusuna dayandırmış
tır. Tabii niteliklerin nicelik diliyle ifa
desi anlamına gelen mizan, her cismin 
klasik fizikte kabul edilen dört unsuru
nun oranını tesbit ederek bu cismin ter
kibini yenilerneyi amaçlayan bir teoridir. 
Bu teoriyle kimyager (es -san·avl) cisim
de hasıl olan bütün değişmeleri yönlen
direbilir ve bu şekilde eski kimyacıların 
peşine düştüğü iksirleri elde edebilir. 
Buna göre kimyagerin madenleri, bitki
leri, hatta hayvanları oluşturan unsurla
ra ve onların keyfiyetieri arasındaki iliş
kilere müdahale ederek mesela güç
lüyü zayıflatması . zayıfı güçlendirmesi, 
bozuğu düzeltmesi. düzgünü bozması 
mümkündür. Bu üç varlık alemindeki 
unsurları etkileme gücüne sahip olan 
kişi bütün ilimiere ulaşmış, mahlükatın 
bilgisini. tabiattaki işleyişi kavramış olur 
(a.g.e., s. 481 ). 

Cabir'in mizan teorisi ve bu teoriye 
dayanan kimya sistemi onu "ilmü'l-ha
vas" denilen başka bir sisteme götür
dü ve bu sistemle Cabir maden. bitki ve 
hayvanların özelliklerini (havas), arala
rındaki benzerlik ve farklılıkları ve bun
ların pratik ve tıbbi bakımdan taşıdıkla
rı önemi araştırdı. Kitabü '1- Ijavas adlı 
risalesinde havas kavramıyla illet kav
ramı arasında ilişki kurarak havassın 

varlığını reddeden din alimleriyle havas
sm illetlerini kavramayı beşeri idrakin 
üstünde gören filozofları eleştirmiştir 

(Sezgin, IV, 140) Cabir, havassın ve on
ların illetlerinin doğru olarak bilinmesi 
halinde tabiatın taklit edilebileceğini ile
ri sürüyordu. P. Kraus bu iddianın teme
linde sanatı "tabiatı taklit", felsefeyi de 
"Tanrı ' nın işine benzer işler yaparak O'na 
yaklaşma" şeklinde açıklayan Platonist 
felsefenin bulunduğunu söyler. Ancak 
Cabir tabiatı iyileştirmenin. hatta tabi 
ai:ta bulunmayan canlılar türetmenin 
mümkün olduğundan söz ederek Efla
tun'dan daha ileri gitmiştir. 
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Cabir maddi alemde matematiğe da
yanan bir düzen bulunduğunu savunur. 
Buna göre bütün tabii olaylar nicelik ve 
sayı kanunlarınil irca edilebilir. Eşyanın 
özellikleri de ölçülmeye elverişlidir: bu 
özellikler sayısal nisbetlere dayanır ve ra
kamlarla ifade edilebilir. Aynı şekilde 

gramerle fizik arasında da bir uyum var
dır. Çünkü gerek dil gerekse tabiat ben
zer kanunlarla ortaya çıkmıştır : dolayı

sıyla bunlar benzer metotlarla incelene
bilirler. Dört unsurun farklı nitelikleri 
olan tabiatlar (s ı ca klık , soğu kluk, kuru luk, 
yaş lı kl fiziki alemin oluşumunu sağ

ladığı gibi harflerin birleşimi de dili mey
dana getirir (/VIu~taru Resa:>ili Cabir b. f:!ay· 

yan, s. 393). Cabir'e göre diller tesa
düfen veya insanların düşünüp tasarta
maları sonucu ortaya çıkmamıştır: aksi
ne bazı araştırmacıların "manevi. ener
ji " diye açıkladıkları (Corbin, s. ı 36) "tabii 
nefs"in arzu ve isteğiyle doğmuşlar

dır. Şu halde dil araz olmayıp nefsin bü
tün arzuları gibi bir cevherdir. Dil ve fiziki. 
dünya arasındaki paralellik fikri Ca
bir'i. tabiatta bulunmayan yeni cisimleri 
oluşturmak mümkün olduğu gibi yeni 
dillerin de oluşturulabileceği sonucuna 
götürmüştür. Şu var ki böyle bir yeni dili 
ancak son derece üstün bir insan ortaya 
çıkarabilir . (/VIu~taru Resa>iJi Cilbir b. J:lay. 
yan, s. ı 32). 

Öte yandan Cabir Aristo'nun katego
rilerini batıni bir üslüpla yorumlamakta
dır. Buna göre cevheri " boşlukların (halel) 
kendisiyle dolduğu . her çeşit sürete gire
bilen. her şey kendisinde olan, her 

şeyin kendisinden teşekkül ettiği ve ken
disine ayrıştığı varlık" diye tarif eder. Za
manı da kısaca "hareketin sayısı" (a.g.e., 
s. 551 l veya "olayların bir halden başka 
hale dönüşerek içinde vuku bulduğu ha
kikat" şeklinde yorumlar. Şu halde oluş 
ve bozuluş dünyasında zaman. varlıklar
daki nicelik ve nitelik değişikliklerinin 
içinde olup bittiği kategoridir. Ancak var
lık değişse de zaman birdir. değişmez : 

aksi halde her şeyin kendine göre baŞ
ka şeylerden farklı bir zamanı olması ge
rekirdi (a.g.e., s. 435-436). 

Ca bir Kitôbü '1- İsti': môl'de (a.g.e., s. 
548-555). Eflatun'un tenasüh nazariyesi
nin önde gelen düşünürlerin bir kesimin
ce yanlış anlaşıldığını ve bu yanlışlığın 
sonraki dönemlerde de sürdüğünü iddia 
ederek söz konusu nazariyeyi ba
tıni felsefedeki devir sistemiyle açı kta

maya çalışmıştır. Buna göre oluş (kevn) 
zorunlu olduğu gibi deviryani oluşun tek
ran da zorunludur. Yıldızlar kevn ve 
fesat aleminin üstünde oldukları için ha
reketleri ve bu hareketin zamanı. dolayı
sıyla da devri sabittir. Buna karşılık 

oluş ve bozuluş dünyasındaki her kişinin 

devri. kendi özel durumuna göre bir diğe
rininkinden farklıdır. Cabir'e göre bazı 
düşünürler Eflatun'un devir (tenasüh) 
görüşünü, bir kişinin başka bir kişi veya 
bir hayvanın süretine girmesi şeklinde 
açıklamışlarsa da hakikat ehli devri. "ki
şinin tenasüh ve düşüşü (rüsüb) sırasında 
meydana gelen gerileyişinden önce
ki ilk soretine dönmesi" olarak anlamış
lardır. Öyle görünüyor ki Cabir, bu son 

Cc3bi r b. Hayya n ' ın es ·Strrü's·sar ve s1rrü'f·esrar adl ı risaıesinin ilk iki ve son savfaları 
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ifadede geçen "tenasüh " kelimesini Ef
latun felsefesindeki "ruhun bu dünyaya 
inerek beden kalıbı içine girmesi" anla
mıyla sınırlamıştır. Ruh için bir düşüş ve 
gerileme olan bu durum onun "mi
zac"ına aykırı olduğundan kendisine elem 
verir ve ruh bu elemden kurtulmanın 
sağlayacağı hazzı arar. Nitekim yüksek 
mertebedeki varlıklarda böyle bir durum 
söz konusu olmadığından onlar tena
süh ve yeniden oluşu da yaşamazlar. Dü
şüşü yaşayan varlık ise yeniden eski du
rumuna. "ilkler"in alemine· yükselerek 
devrini tamamlar. 

Cabir Latin dünyasında Geber adıyla 
tanınmıştır. Batı'da XIII ve XIV. yüzyıllar
da ortaya çıkan Geber külliyatının. kim
ya ilminin sonraki altı asırlık gelişmesin
de çok önemli roller oynadığı anlaşılmak
tad ı r. Summa Perfectionis magisterii, 
Liber de investigatione p~rfectionis, 

Liber de inventione veritatis, Liber for
nacum ve Testamenturo Geberi adlı 

eserlerden oluşan bu külliyatın Cabir kül
liyatı ile bağlantısı eskiden beri tartışıl
mıştır. Bu konudaki en önemli çalışma 
1893 yılında M. Serthelot tarafından ya
pılmış, Cabir'in eserleriyle Latin Geber 
külliyatı arasında önemli farklar olduğu, 
Arapça ve Latince külliyatların farklı ya
zarların kaleminden çıktığı ileri sürül
müştür. Bu karşılaştırmanın sonuçları 

arasında, Latin Geber'in modern kimya
nın doğmasında Cabir"den daha önemli 
bir role sahip olduğu iddiası da yer alır. 
Ancak ·Arap kimya geleneğinin de Latin 
dünyasında tanındığının bir işareti ola
rak hiç olmazsa Cabir"in Kitôbü 's-Sebcin 
adlı eserinin Latince'ye tercüme edildi
ği kabul edilmektedir. Ayrıca Latin Ge
ber'e ait eserlerin Cabir'e nisbet edilen 
eserler arasında yer almayışı da Geber 
külliyatının başka bir çerçevede değer
lendirilmesi gerektiği kanaatini destek
ler mahiyettedir. Ancak Corbin'in de işa
ret ettiği gibi Serthelot ve onun peşinden 
gidenlerin vardıkları sonuçları nihai so
nuçlar olarak . görmek yanıltıcı olabilir 
(Debus, s. 3-5; Plessner, DSB, VIII. 40 ;Sez
gin. Kitabü's·Sebcin neş ri için Editor's ln
troduction, Corbin, s. ı 34 1 

Eserleri. Cabir'in kaleminden çıkan ve
ya ona nisbet edilen eserler çok geniş bir 
külliyat meydana getirmiştir. Bu eserle
rin en eski listesine el-Fihrist'te rast
lanmaktadır. İbnü 'n-Nedim , bizzat gör
düğü eseriere ve güvendiği kimselerin 
verdiği bilgilere dayanarak bu konuda 
biri büyük, diğeri küçük iki liste bulundu
ğunu. büyük olanın Cabir'in bütün eser-



lerini. küçük listenin ise sadece kimya
yı ilgilendirenler i ihtiva ettiğini söyler. 
Daha sonra Cabir 'den naklen onun 300 
fe lsefe. 300 mekanik ve SOO tıp kitabı 
ile sanatlar ve savaş araçları üzerine 
1300 risale kaleme aldığını anlatır (el· 

Fihrist, s. 500-503) Bu külliyat içinden 
genellikle birbirleriyle pek fazla irtibatı 

olmayan 112 kitap simya alanına aittir 
ve bunlarda Antikçağ Helenistik dönem 
simyacılarına sıkça göndermelerde bu
lunulur. Ayrıca külliyattan yetmiş kitap. 
Cabir'in kimya a lanındaki deneye daya
nan çalışmalarının ve sistematiğinin bir 
ürünü olarak bilinir. Onun tabiat felse
fesi hakkındaki düşünceleri . kimya ve 
esrarlı ilimlerle ilgili görüşleri K ütübü ·ı
Mevôzin adıyla anılan 144 kitapta yer 
almaktadır. · 

Cabir'e nisbet edilen eserlerin ona ait 
olmadığı ve hatta bir kişiye ait olama
yacağı . daha sonraki dönemlerde bir 
ekol tarafından kaleme alındığı şeklin
deki J. Ruska ve P. Kraus'a ait iddialar 
Fuat Sezgin tarafından eleştirilmiştir. 

Özellikle Kraus·a göre Cabir külliyatının 
muhtevasında bu eserlerin ll. (VIII.) yüz
yıla ait olamayacağını gösteren birçok 
delil yer almaktadır. Bu deliller ışığında 

külliyatın yazılış tarihini lll. (IX. ) yüzyıl 

dan geriye götürmek imkansızdır ve hat
ta bazı ipuçları külliyatı IV. (X.) yüzyıla 
kadar götürmemizi mümkün kılmakta
dır (bk iA, ı ıı. 3-5 ) Cabir'in gerek tarihi 
şahsiyetini gerekse eserler ini bir uydur
madan ibaret sayan bu yaklaşıma Fuat 
Sezgin ciddi gerekçelerle karşı çıkmış

tır. Sezgin'e göre. Cabir külliyatında yer 
alan ilmi-felsefi malzeme ve ikt ibasla
rın l ll. (IX.) yüzyı ldan geriye gitmediği 
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şeklindeki ön yargılı hipotezi terkettiği
miz takdirde, Cabir 'in eserleri ll. (VII I. ) 
ve hatta ı. (VII. ) yüzyıldaki ilmi ve felse
fi literatür hakkında paha biçilmez bir 
kaynak olacaktır. Cabir'in kullandığı kay
naklar. tercüme faaliyeti Huneyn b. is
hak ve kurduğu okuila zirvesine çıkma
dan çok önce Arapça'ya tercüme edilmiş 
Helenistik sahte eserler literatürü idi ve 
Ca bir' in Helenistik kültüre dayalı bilgi 
ve aktarmaları bu erken t ercümelere 
dayanmaktadır. Esasen Cabir'in ilmi ve 
felsefi başarısının önemi de her şeyden 
önce eserlerinin ll. (VIII. ) yüzyılda kale
me alınmış olmasındadır (Sezgin. IV, 152-
175) 

Eski ve yeni birçok bibliyografik kay
nakta Cabir'e isnat edilen eser lerin çe
şitli listeleri yer almakta ve yeni listeler 
içjnde P. Kraus'un hazırladığının en ge
nişi olduğu görülmektedir (Jabir ibn Hay· 

y an, Contrubution iı J'Histoire des ldees 

Scientifiques dans /'lsliim , /, Le Corpus des 

Ecrits Jiibiriens, Kah i re 194 3). Fuat Sez
gin. büyük ölçüde Kraus'un çalışmaları
nı esas alarak Cabir'in günümüze kadar 
ulaşan eser lerinin isimler ini, çeşitli yaz
maların bulunduğu yerler i. isim ve nüs
ha farklarını , neşirleri içeren geniş bir 
bibliyografya vermiş ve buna Kraus 'un 
listesinde bulunmayan bazı eserleri de 
katmıştır (GAS, IV. 23 1 -269 ). Sezgin ' in 
eserinde ayrıca Cabir b. Hayyan üzerine 
yapılmış modern çalışmaların da bir lis
tesi yer almaktadır (s. 229-23 ı ı. Ca bir' e 
ait eserlerin on bir tanesi Holmyard ta
rafından neşredilmiştir (Muşannefat ff <-u. 
mi'! · kfmiya :ı li'/· l)akfm Ca bir b. l:fayyan 

eş · Şufı~ Paris 1928) P. Kraus da MuiJtô
ru Resô,ili Côbir b. Ijayyôn içinde beş 
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r isalesinin tam metni ile on üç eserin
den bazı seçme metinleri yayımiarnıştır 
(Kahire 1354 ; Paris 1935 ) Ayrıca Ebü Ride 
Cabir'e ait beş felsefi risaleyi Zeitschritt 
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21 (642) yılında Uman 'ın Nezva böl
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