
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 

Ca bi r 
b. Hayyan ' ı n 

eJ.Ijavaşşü ' l 

kebir 
ad lı eserinin 
ilk iki sayfası 

{Süleymaniye Ktp .• 
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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 
tür Geschichte der Arabisch-Islami
schen Wissenschaften'de neşretmiştir 
(Frankfurt 1984,1 , 50- 68; 1985, ll. 75-84) . 
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CABiR b. YEZİD 
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(bk. CABİR ei -CU'FI). 
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ı 
CABiR b. ZEYD 

ı 

( ..1;'.) ~..r.\..:- ) 

Ebü'ş - Şa'sa Cabir b. Zeyd ei-Ezdl 
(ö. 93/ 711 -12) 

İbazıyye'den olduğu söylenen 

L 
muhaddis ve fakih. 

_j 

21 (642) yılında Uman 'ın Nezva böl
gesinde doğdu. Yaşadığı bölge ve yerle
şim merkezlerine göre el-Basri el-Uma
ni, ei-Yahmedi. ei-Cevfi (ei-Havfi) nisbe-
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leriyle de anılır. Abdullah b. Abbas. Ab
dullah b. Zübeyr, Abdu llah b. Ömer ve 
Muaviye b. Ebü Süfyan gibi sahabilerden 
hadis- rivayet etti. Ondan da Eyyüb es
Sahtiyani, Amr b. Dinar, Katade b. Dia
me gibi muhaddisler r ivayette bulundu
lar. Hocası Abdullah b. Abbas onun bil
gisini takdir etm iş, aralarında Ca bir var
ken Basralılar'ın kendine fetva sorma
larını anlamsız bulmuştur. Nitekim Ca
bir Hasan - ı Basri'nin Basra'da bulunma
dığ ı zamanlarda halka fetva verirdi. Bir 
hac mevsiminde tavaf sırasında ona rast
layan Abdullah b. Ömer, Basra fakihi ol
ması sebebiyle kendisine nasihat:te bu
lunmuş, Kur'an ve Sünnet'e day~nma
yan bir fetva vermemesini söylemiş, ak
si halde hem kendini hem de başka l arı

nı helak edeceğini hatırlatm ıştır. 

Cabir. Hariciler'in bir kolu olan İbazıy
ye fırkasının en önemli simalarından bi
ri sayılır. Bazı İbazi kaynaklar onu "um
detü'l-İbazıyye", "aslü'l-mezheb" gibi sı
fatlarla anmaktadır. Hatta onun takip 
ettiği uzlaşmacı siyaset sonucu İbazi
ler'i diğer Hariciler' in uğradığı sıkıntıla r
dan kurtardığ ı ve Ehl-i sünnet'e yaklaş

tırdığ ı kabul edilmektedir. Ancak biyog
rafik kaynaklarda müştereken yer veri
len bir r ivayete göre Cabir İbaziler' le il
gisi bulunmadığını. böyle bir mensubi
yetten Allah 'a sığındığını söylemiştir. Ni
tekim tanınmış kumandan Mühelleb b. 
Ebü Sufre'nin kızı Hind Cabir'in evlerine 
sık sık geldiğini. kendisine nasihatte bu
lu nduğunu. fakat hiçbir zaman kendisi
ni İbaziliğe davet etmediğini kesin bir 
dille ifade etmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden bi
ri olan Cabir devrin müfessirleri arasın
da sayılmaktadır. Ayrıca İbazi olduğu yo
lundaki iddialara rağmen güvenilir bir 
ravi ve zahid bir kimse olarak kabul edil
mekte, rivayetleri Külüb -i Sitte'de yer 
almaktadır. Fakiriere yardım etmenin na
file hacdan üstün olduğunu belirtmiş ve 
Kureyş kabi lesinden olmayan ların da ha
life seçilebileceğ i ni söylem iştir. 

Bir gözü görmeyen Cabir sakalını sa
rıya boyardı. Öldüğü zaman kendisini 
hanımının yıkamasını vasiyet etmişti. ve
fat edeceği sırada bir şey arzu edip et
mediği sorulduğunda Hasan-ı Basri'yi 
görmek i stediğini söylemişti. Öldüğ ü za
man talebesi Katade. "Bugün Iraklı lar'ın 

en alimi öldü" demi ştir. 

93'te (711-12) vefat eden Cabir'in ölüm 
yılın ı 103 (721) ve 1 04 (722) olarak zik
redenler de va rdır. 
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CABİYE 

ı 

( ":=l.ıJI ) 

Suriye'de Hz. Ömer'in ziyaretiyle 

L 
meşhur olan ordugah şehri. 

_j 

Dımaşk' in 80 km. kadar güneybatısın
da Havran bölgesindeki Cevlan'da. bu
günkü Neva'ya çok yakın bir yerde ku
rulmuş bir şehirdi. Cabiyetülcevlan veya 
Cah iliye döneminde Gassaniler'in idari 
merkezlerinden biri olduğu için Cabiye
tülmülük diye de meşhurdur. Dımaşk'ın 

güneybatı tarafındaki kapısına bugün 
de Babülcabiye denilmektedir. 

Cabiye, Hz. Ebü Bekir devrinde Suri
ye'de ilk fethedilen yerler arasında zik
redilir. İslam fetihleriyle birlikte önemi 
artan Cabiye Dımaşk askeri bölgesinin 
(cünd) merkezi oldu ve burada bir cami 
ile minber yapı ldı. Emevi Halifesi Süley
man b. Abdülmelik' in 1715-717) bu mer
kezi Halep'in kuzeyindeki Dabık'a nak
letmesine kadar Cabiye bu durumunu 
muhafaza etmişti r. Yermül< Savaş ı sıra 

sında Bizanslı lar'la burada küçük bir çar
pışma olmuş ve savaşta alınan ganimet
ler burada toplanmıştır. 

Muaviye zamanından itibaren Dımaşk'ı 
bile gölgede bırakan ve İslam tarihinde 
Cabiye'ye unutulmaz bir ün kazandıran 
husus, Hz. ömer'in halife olarak burayı 
ziyaret etmesidir. Hz. ömer hıristiyanla
rın Kudüs'ü bizzat halifeye teslim etmek 
istedikleri için Cabiye'ye geldiği ve ora
dan Kudüs'e geçtiği ya da H ıms'ı mu
hasara etmekte olan Ebü Ubeyde'ye yar
d ım etmek için geldiğine dair rivayetler 
olmakla beraber Hz. Ömer'in fetihlerden 
sonra ele geçen toprakların durumunu 
tanzim ve gayri müslim ·halkın statüleri
ni tayin etmek. başkumandan Ebü Ubey
de ve diğer kumandanlarla ıstişareler

de bulunmak ve onları teftiş etmek üze
re Cabiye'ye gelmiş olduğuna dair olan 
rivayet daha doğru !~abul edilmektedir. 

Seyahatin tarihi hakkında 15 ile 18 (636-
639) yılları arasında değ işen çeşitli riva
yetler vardır. Vakıdi halifenin 16 yılı Sa
fer ayında (Mart 637) Cabiye'ye geldiği
ni ve orada yirmi gün kalarak ganimet
Ieri taksim ettiğini söyler. Hz. Ömer'in · 
Cabiye'de ashab-ı kiramın ileri gelenleri
nin ve Suriye'deki bütün emirlerin katıl

masıyla yaptığı bu önemli toplantı "yev
mü'l-Cabiye", orada okuduğu hutbe de 
"hutbetü'I-Cabiye" adıyla meşhur olmuş
tur. Hz. Ömer bu hutbesinde Kur 'an'dan 
bir şey sormak isteyenlere Übey b. Ka'b'ı, 
fıkıh için Muaz b. Cebel'i, fen'liz* için de 
Zeyd b. Sabit'i tavsiye etmiş, fey* gelir
lerini taksim ederken göz önüne alaca
ğı esasları sıralamış, savaşla ele geçen 
toprakları ganimet gibi dağıtmayacağı
nı beyan etm iş, bu arada müslümanla
ra bazı nasihatlarda bulunmuş ve gay
ri müslimlerle münasebetlerinde dikkat 
edecekleri hususlara işaret etmiştir. 

Hz. Ömer'in Medine'de yerine Hz. Ali'yi 
vekil bırakarak ileri gelen birçok saha
benin iştirakiyle gerçekleştirdiğ i bu se
yahati ve Cabiye'deki hutbesi İslam kay
naklarında önemli bir yer işgal eder. Lartı
mens'e göre divan teşkilatının temeli 
Cabiye'deki toplantı sırasında atılmıştır 
(İA, lll, 5) 

Emevi hilafetinde iktidarın Süfyani
ler 'den Mervaniler'e geçişi de Cabiye'de 
gerçekleşmiştir. Emeviler ll. Muaviye'
nin ölümünden sonra kime biat edilece
ği hususunda karar vermek üzere bu
rada toplanmışlar ve 3 Zilkade 64 (22 Ha
ziran 684) tarihinde Mervan b. Hakem'e 
biat etmişlerdir. Abbasiler zamanında 
hemen hiçbir önemi kalmayan Cabiye Dı
maşk'a bağlı küçük bir yerleşim merke
zi haline geldi. 
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