CABiR b. ZEYD
leriyle de anılır. Abdullah b. Abbas. Abdullah 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. Diame gibi muhadd isler rivayette bulundula r. Hocası Abdullah b. Abbas onun bilgisini takdir etm i ş, aralarında Ca bir varken Basralılar'ın kendine fetva sormalarını an lamsız bulmuştur. Nitekim Cabir Hasan - ı Basri'nin Basra'da bulunmadığ ı zamanlarda halka fetva verirdi. Bir
hac mevsiminde tavaf sırasında ona rastlayan Abdullah b. Ömer, Basra fakihi olm ası sebebiyle kendisine nasihat:te bulunmuş, Kur'an ve Sünnet'e day~nma
yan bir fetva vermemesini söylemiş, aksi halde hem kendini hem de başka l arı
nı helak edeceğini hatı rlatm ı ştır.
Cabir. Hariciler'in bir kolu olan İbazıy
ye fırkasının en önemli simalarından biri sayılır. Bazı İbazi kaynaklar onu "umdetü'l-İbazıyye", "aslü'l- mezheb" gibi sı
fatlarla anmaktadır. Hatta onun takip
ettiği uzla şmacı 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 biyografik kaynaklarda müştereken yer verilen bir r ivayete göre Cabir İbaziler' le ilgisi bulunmadığını. böyle bir mensubiyetten Allah 'a sığındığını söylemiştir. Nitekim tanınmış kumandan Mühelleb b.
Ebü Sufre'nin kızı Hind Cabir'in evlerine
sık sık geldiğini. kendisine nasihatte bulu nduğunu. fakat hiçbir zaman kendisini İbaziliğe davet etmediğini kesin bir
dille ifade etmektedir.
Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden biri olan Cabir devrin müfessirleri arasın
da sayıl maktadır. Ayrıca İbazi olduğu yolundaki iddialara rağm en güvenilir bir
ravi ve zahid bir kimse olarak kabul edilmekte, rivayetleri Külüb -i Sitte'de yer
a lmaktad ır. Fakiriere yardım etmenin nafile hacdan üstün olduğunu belirtmiş ve
Kureyş kabilesinden olmayan l arın da halife seçilebileceğ i ni söylem i ştir.
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Suriye'de Hz. Ömer'in ziyaretiyle
meşhur olan ordugah şehri.

_j

Dımaşk' in 80 km. kadar güneybatısın
da Havran bölgesindeki Cevlan'da. bugünkü Neva'ya çok yakın bir yerde kurulmuş bir şehirdi. Cabiyetülcevlan veya
Cah iliye döneminde Gassaniler'in idari
merkezlerinden biri olduğu için Cabiyetülmülük diye de m eşhurdu r. Dımaşk'ın
güneybatı tarafındaki kapısına bugün
de Babülcabiye denilmektedir.

Cabiye, Hz. Ebü Bekir devrinde Suriye'de ilk fethedilen yerler arasında zikredilir. İslam fetihleriyle birlikte önemi
artan Cabiye Dımaşk askeri bölgesinin
(cünd) merkezi oldu ve burada bir cami
ile minber yap ı ldı. Emevi Halifesi Süleyman b. Abdülmelik' in 1715-717) bu merkezi Halep'in kuzeyindeki Dab ık' a nakletmesine kadar Cabiye bu durumunu
muhafaza etmişti r. Yermül< Savaş ı sıra 
sın da Bizanslı l ar'la burada küçük bir çarpışma olmuş ve savaşta alınan ganimetler 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 oradan Kudüs'e geçtiği ya da H ı ms'ı muhasara etmekte olan Ebü Ubeyde'ye yard ı m etmek için geldiğine dair rivayetler
olmakla beraber Hz. Ömer'in fetihlerden
sonra ele geçen toprakların durumunu
tanzim ve gayri müslim · halkın statülerini tayin etmek. başkumandan Ebü Ubeyde ve diğer kumandanlarla ıstişareler
de bulunmak ve onları teftiş etmek üzere Cabiye'ye gelmiş olduğuna dair olan
rivayet daha doğru !~abul edilmektedir.

Seyahatin tarihi hakkında 15 ile 18 (636639) yılları arasında değ i şen çeşitli rivayetler vardır. Vakıdi halifenin 16 yılı Safer ayında (Mart 637) Cabiye'ye geldiği
ni ve orada yirmi gün kalarak ganimetIeri taksim ettiğini söyler. Hz. Ömer'in ·
Cabiye'de ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin ve Suriye'deki bütün emirlerin katıl
mas ıyla yaptığı bu önemli toplantı "yevmü'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* gelirlerini taksim ederken göz önüne alacağı esasları sıralamış, sa vaşla ele geçen
toprakları ganimet gibi dağıtmaya cağı
nı beyan etm i ş, bu arada müslümanlara bazı nasihatlarda bulunmuş ve gayri müslimlerle münasebetlerinde dikkat
edecekleri hususlara işaret etmiştir.
Hz. Ömer'in Medine'de yerine Hz. Ali'yi
vekil b ırakarak ileri gelen birçok sahabenin iştirakiyle gerçekleştird iğ i bu seyahati ve Cabiye'deki hutbesi İslam kaynaklarında önemli bir yer işgal eder. Lartı
mens'e göre divan teşkilatının temeli
Cabiye'deki toplantı sırasında atılmıştır
(İA, lll, 5)

Emevi hilafetinde ikti darın Süfyaniler'den Mervaniler'e ge çişi de Cabiye'de
gerçekleşmiştir. Emeviler ll. Muaviye'nin ölümünden sonra kime biat edileceği hususunda karar vermek üzere burada toplanmışlar ve 3 Zilkade 64 (22 Haziran 684) tarihinde Mervan b. Hakem'e
biat etm işlerdir. Abbasiler zamanında
hemen hiçbir önemi kalmayan Cabiye Dı
maşk'a bağlı küçük bir yerleşim merkezi haline geldi.
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