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Ebu Galib Abdülham!d 
b. Yahya b. Sa'd ei-Katib 

(ö. 132 / 750) 

L 
Arap risale* üslubunun kurucusu. 

_j 

Doğum yeri ve yılı hakkında kesin bil
gi yoktur. Muhtemelen Fırat kenarında
ki Enbar kasabasında doğdu. Dedesi 
Sa'd, Amir b. Lüey kabilesinin mevla*sı 
idi. Risalelerinde verdiği bilgilere daya
narak iran veya Arami asıllı olduğu 
hakkında görüşler ileri sürülmüştür. 

Çocukluğunda ailesi Rakka'ya, sonra da 
Şam'a göçerek oraya yerleşti: Abdülha
mid de orada yetişti. Katiplik sanatı 

konusunda ilk bilgi ve tecrübeyi. kız kar
deşinin kocası ve Emevi Halifesi Hişam 
b. Abdülmelik'in katib*i olan Ebü'I-Aia 
Salim b. Abdullah'ın yanında kazandı. 

Birçok yeri gezdi ve ders verdi. Küfe'de 
iken Yezid b. Abdülmelik'e mektuplar 
yazdı; daha sonra Azerbaycan valiliği 

yıllarında Mervan b. Muhammed b. Mer
van ile irtibat kurarak onun inşa* hiz
metinde bulundu. Mervan'ın halife ol
ması üzerine de ( 126/ 744) onunla bera
ber Şam'a giderek sarayın inşa reisliği
ne kadar yükseldi ve ömrünün sonuna 
kadar Mervan·a sadakatle hizmet etti. 
Vefat yeri konusunda kaynaklar farklı 
bilgiler vermektedir. 26 Zilhicce 132 (5 
Ağustos 750) tarihinde Halife Mervan'la 
birlikte BOsir'de (Mısır) veya daha son
ra kaçtığı ei-Cezire'de yakın dostu ve 
talebesi ibnü'I-Mukaffa'ın evinde bu
lunarak öldürüldüğü rivayet edilmek
tedir. 

Abdülhamid ei-Katib. Süleyman b. Ab
dülmelik'in katibi Abdülhamid ei-As
gar'dan ayırt edilmesi için Abdülhamid 
el-Ekber diye de anılmaktadır. Brockel
mann'ın bu iki zatı biribiriyle karıştırdı

ğını belirtmek gerekir. 

Abdülhamid. hicri ikinci asrın en meş
hur risale (resmi yazışma. mektup) ya
zarı olup klasik r isale tarzının esaslarını 
ve kaidelerini yeniden düzenlemiş ve 
onu bir sanat haline getirmiştir. Kültür 
seviyesi ne olursa olsun herkesin zevkle 
okuyacağı bir şekilde kaleme aldığı si
yasi ve hususi mahiyetteki bu risa lele
rinden dolayı o, Arap risale üsiObunun 
kurucusu olarak bilinir. Bu konuda yeni 
bir usul ortaya koymaktan ziyade Cahi
liye devrinden beri var olan klasik risale 
tarzını yeni kaidelerle değiştirerek ken
dine has bir üslüp geliştirmiştir. Mesela 

ilk defa risaleyi uzunca olarak kaleme 
alıp muhteva ve şeklini genişletmiştir. 

Ayrıca bölümlere ayırarak her bölüme 
tahmidat ile başlamış ve bu usul ken
dinden sonraki islam münşfleri tarafın
dan da takip edilmiştir. Her bölümde 
müstakil bir fikir veya konuyu anlat
mış. bir bölüm içinde konudan konuya 
geçmemiştir. Belagat sanatını kolaylaş
tırarak risalelerinde kullanmış, böylece 
resmi yazışmaları bir sanat haline ge
tirmiştir. Bunun içindir ki. "Risale tarzı 
Abdülhamid'le başladı. ibnü'I-Amid'le 
(ö 360 / 970) sona erdi" denilmiştir. 

Abdülhamid Arapça'nın yanı sıra is
lami ilimleri de çok iyi biliyordu. Farsça 
ve Ermenice'yi de bildiğinden. yazdığı 

risalelerde bu dillerdeki deyimiere ve 
özdeyişlere yer vermiştir. Eski iran 
(Sasanl) ve Yunanlılar'ın kullandığı sa
vaş taktikleri ve askeri harekatla ilgili 
verdiği bilgiler. onun Sasani ve Eski Yu
nan kültürlerine de aşina olduğunu ve 
bu kültürlerden etkilendiğini göster
mektedir. Bir halife katibi olarak halife
nin dilinden yazdığı mektuplarda islam 
dininin ve Kur'an üsiObunun tesiri 
açıkça görülmektedir. Nitekim o. klasik 
hitabet (retorik) üsiObuyla yazdığı ri 
salelerini yer yer ayet ve hadislerle zen
ginleştirerek süslemiştir. 

Risaleleri arasında en önemlisi. Mer
van b. Muhammed b. Mervan·ın ağzın
dan oğlu veliaht Abdullah'a yazdığı ri
saledir. Bu risale, oğluna yaptığı şahsi 
tavsiyeleri yanında savaş tekniğiyle ilgi
li. askerlerin tertip. muharebe düzen ve 
düsturları hakkında açıklamalar da ihti
va etmektedir. Tabirlere. söz ahengine. 
Arap şiirinin ve belagatinin canlı teşbih
lerine dayanan bir dille kaleme aldığı ve 
yer yer açıklayıcı cümleler ilave ettiği 

bu risaledeki bilgiler. onun Eski Yunan 
kültüründen faydalandığını göstermek
tedir. Bir başka risalesi, katipiere hita
ben yazdığı, onların mesuliyetlerini, gö
revlerinin önemini belirterek inşa kai
delerini anlattığı risaledir. Sade bir dil 
ve akıcı bir üslupla kaleme alınan bu ri
sale. katipiere hatalardan sakınmalarını 
ve ihtiyaç duyulan hususlarda kendisi
ne müracaat etmelerini tavsiye eder. 
Uzun risaleleri yanında çok kısa olan 
hususi risaleleri de vardır. Bunlarda 
tasvir. teşbih gibi edebi sanatlara bolca 
yer vermiştir. Kolay anlaşılan kelimeler 
kullanarak risalelerinde güç ifadelere 
yer vermerneğe büyük gayret göster
miştir. Sözlerinin açıklığı. anlatımının 

sadeliği ve üsiObunun güzelliği hakkın-
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da Arap edebiyatında müstesna bir yer 
işgal eder. Oğlu ismail. yakın arkada 
şı ve talebesi ibnü'I-Mukaffa' ve Meh
di'nin veziri Ya 'küb b. DavOd. Abdül
hamid'in yetiştirdiği meşhur ve mahir 
münşflerdendir. 

1000 adet (veya sayfa) olduğu rivayet 
edilen risalelerinden pek çoğu zamanı
mıza kadar gelememiştir. Çeşitli edebi 
eserlerde yer alan bazı r isaleleri. Tahir 
ei-Cezairi ve Muhammed Kürd Ali ta ra
fından derlenerek neşredilmiştir 1 Re· 
sa' i/ü 'Abdi/hamid ei-Katib, Tunus ı 31 8! 
Ayrıca Muhammed Kürd Ali. Resti 'ilü'l
bülega' (Kahire 1913. 1946) adıyla neş
rettiği eserde onun risalelerinden dört 
tanesine yer vermiştir ls ı 73-246) . 
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Ebü'I-Fazl Abdülhamld b. Vasi ' 
b. Türk ei·Huttel! ei-Hasib 

Cebir ilminin 
kurucularından olduğu kabul edilen 

İslam matematikçisi. 
_j 

Kendisinin ve yine bir matematikçi 
olan tarunu Ebü Berze'nin taşıdığı ibn 
Türk künyesinden Türk asıllı olduğu 

tahmin edilmektedir. Doğum tarihi belli 
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