
CABiR b. ZEYD 

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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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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