
ABDÜLHAMTD b. VASi' b. TÜRK 

değildir. Hicretin IL veya llL asırlarında 
yaşadığı sanılmakta, bir rivayete dayanı
larak da Halife Vasik'ın ölümü (233/ 8471 

sırasında sağ olduğu iler i sürülmekte
dir. Çeşitli kaynaklarda nisbesinin de
ğişik yazılmış olması sebebiyle doğdu
ğu veya yaşadığı şehir de kesinlikle bi
linmemekte. bu yerin Hazar denizinin 
güneyindeki Gilan yahut Çin Türkista
nı'nın batısındaki Huttal olduğu sanıl

maktadır. 

İbnü'n-Nedim'in el-Fihrist'inde (s. 339), 

Abdülhamid b. Vasi'in künyesi Ebü'l
Fazl şeklinde verilmekle birlikte EbO 
Muhammed künyesiyle ananların da ol
d uğu ve biri Kitdbü'l-Cdmi' fi'l-]Jisdb, 
diğeri Kitdbü'l-Mu 'dmeldt adını taşı

yan iki kitabının bulunduğu kayıtlıdır. 

Künyesi hakkında aynı bilgiyi veren ve 
İbn Türk el-Cm olarak tanındığını be
lirten İbnü'I-Kıfti ise (bk itzbarü'l-'ule

ma'. s. 155) hesap ilminde çok bilgili ve 
maharet sahibi olduğunu. bu ilmin 
mensuplarının daima ondan bahset
tiklerini söylemekte. bu iki eserinden 
başka Kitdbü Nevddiri'l-]Jisdb ve lja
vdssü'l-a 'ddd adlı iki kitabının daha 
varlığın ı bildirn:ıektedir; ancak bu iki 
adın bir tek esere ait olması da müm
kündür. Katip Çelebi de Keşfü'z-zunı1n'

da Abdülhamid b. Vasi'in torunu Ebü 
Berze'nin dedesi hakkında verd i ği, onun 
cebir ilminin kurucusu olduğuna ve bu 
konuda Muhammed b. MOsa ei-Hariz
mfden önce geldiğine dair bilgiyi nak
letmekte. arkasından da Ebü Berze'
den biraz daha sonra yaşadığı sanılan 
EbO Kamil eş-Şüca' ei-Eslem'in. Ebü 
Berze'yi "gerçekleri saptırıcı" (muhteri~) 

olmakla suçlayan ve cebiri asıl kuranın 

Harizmi olduğunu iddia eden sözleri
ni kaydetmektedir. Ebü Kamil'in bir ki
tabı ile Harizmi'nin iki kitabının Arap
ça asılları ve tercümeler iyle birlikte bu
güne kadar ulaşmış olmalarına karşılık. 
Aydın Sayılı'nın yayımladığı kısa bir ya
zısı dışında, ne Abdülhamid b. Vasi'in 
ne de EbO Berze'nin eserlerinin elde ol
mayışı, cebir konusunda ilk kitap yaza
nın kim olduğunu tesbit etmeyi güçleş
tirmektedir. Salih Zeki'ye göre Abdül
hamfd b. Vasi'in Harizmi'den önce yaşa 

dığı kesin olarak bilinmektedir. Aydın 
Sayılı ise konuyu geniş biçimde incele
dikten sonra, ikisinin aşağı yukarı çağ
daş olduklarını ve belki Abdülhamfd b. 
Vasi'in biraz daha önce yaşamış oldu
ğunu, Harizmfnin bu ilim dalında ön-
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cü olduğu iddiasında bulunmayışının da 
EbO Berze'ye hak verdirebileceğini. an
cak bugün için yine de kesin bir şey söy
lenemeyeceğini ifade etmektedir. 

Aydın Sayılı bu çalışmasında , Abdül
hamfd b. Vasi 'in bir kitabına ait olması 
gereken ei-Zarı1rdt ti'l-mukterindt min 
Kitdbi'l -cebr ve'l-mukabele li-Ebi'l
Fail 'Abdil]Jami'd b. Vdsi' b. Türk el
Ci'Ji' isimli bir parçanın iki ayrı nüshasını 
(Süleymaniye /Millet/ Ktp . Carullah. nr. 
1505, vr. 2a-sa; Süleymaniye Ktp ., Hüsrev 
Paşa , nr . 257. vr. 5b-8a l karşılaştırarak 

incelemiştir (bu risalenin Arapça metni 
ve Farsça tercümesi Ahmed Aram tarafın
dan yayımlanmıştır : "Risalei ez Karni 
Sivvom-i Hicri der Cebr u Mu~abele", 
Mecelle-i 'ilmi-i Sül]an, l ll/ 11 -12, Tahran 
1343 hş ı. Aydın Sayılı'nın " Katışık Denk
lemlerde Mantıkf Zaruretler" şeklinde 

tercüme ettiği bu yazıda Abdülhamid b. 
Vasi'. üç tip ikinci derece denklemini 
sistemli bir yaklaşımla ve geniş açıkla

malar yaparak ayrıntı l ı biçimde çözmek
tedir. Çözüm için seçtiği metot geomet
rik yoldur ve Mezopotamya geleneğini 
devam ettirmekte. formül kullanmadan 
sözlü anlatımla sonuca varmaktadır. 

Denklemleri incelemesi. kendinden önce 
gelenlerden biraz farklı ve sonrakilere 
yol gösterecek şekildedir. Kitdbü'l-Cebr 
ve'l-mukabele'de aynı konuyu işleyen 

Harizmfnin ise denklemleri Abdülha
mfd b. Vasi ' kadar sistemli biçimde ele 

· almadığı ve ayrıntıya girmeden çok kısa 
bir açıklamayla çözüme vardığı görül
mektedir. Aydın Sayılı bu duruma, 
Harizmfnin konuyu meçhul saymamış, 

bu sebeple de ayrıntılara girmeye ge
rek görmemiş olabileceği şeklinde bir 
yorum getirmekte ve onun ilk cebir ki
tabını, İslam dünyasında da Batı dünya
sında da cebirin kurucusu olarak kabul 
edilen Harizmi'den önce yazmış olabile
ceği ihtimalinin pek zayıf sayılamayaca
ğı sonucuna varmaktadır. İbn HaldOn 
Mukaddime'nin üçüncü cildinde yalnız 
Harizmr ile EbO Kamil 'den bahsetmekte 
ve muhtemelen Ömer Hayyam'a da atıf
ta bulunmaktadır. İbn Haldün'un zikret
memesine mukabil İbnü'n-Nedfm ile 
İbnü'l-Kıfti'nin ondan övgüyle bahset
meleri ve EbO Kamil'in de Ebü Ber
ze'nin iddiasını şiddetle reddedip onu 
Harizmfye rakip gördüğünü belli etme
si, Abdülhamid b. Vasi'in o devrin 
büyük bir matematikçisi olduğunu ke
sin olarak ortaya koymaktadır. 
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Abdülhamfd b. Muhammed b. Şiikir 
· b_ İbrahim ez-Zehrav! 

L 
S uriyeli gazeteci ve siyaset adamı. 

_j 

Humus'ta doğdu, Humus Rüşdiyesi'n
den mezun oldu. Arap dili ve edebiyatı. 

hadis. tefsir, usul. kelam ve aklf ilimleri 
tahsil etti. Daha sonra siyaset hayatına 
atıldı. 

1898'de İstanbul'a geldi; Ma 'lı1mdt 
gazetesinin idare ve yazı işlerinde ça
lıştı. Bu gazetede yayımladığı yazı lar 

Şam'a sürülmesine sebep oldu. Şam· 

dan. Mısır'da yayımlanmakta olan el
Mukattam gazetesine yazılar gönderdi. 
Gazetenin Osmanlı yönetimine karşı İn
gilizler'i tuttuğu bilindiği için. Şam Vali
si Nazım Paşa Zehravf'yi tutuklatıp İs
tanbul'a gönderdi. Ancak, Arap alemi ile 
ilgili konularda ll. Abdülhamid'in müs
teşarlığını yapan Ebü'l-Hüda es-Sayya
df'nin aracılığı ile Humus'a geri gönde
rildi. ll. Meşrutiyet' in ilanından ônce el
Münfr adlı bir gazete çıkard ı. Humus'ta 
gizlice basılıp Suriye'de dağıtılan bu ga
zetedeki yazılarında. ll. Abdülhamid'e 
karşı, Osmanlı Devleti'nin yönetimin
de reformlar yapacağı ümidiyle İttihat 
ve Terakki Cemiyeti'ni tuttu. 1903'te 
Mısır'a gitti ve orada yayımlanan el-



Mü 'eyyed ve el-Ceride gazetelerine 
yazılar yazdı. ll. Meşrutiyet'in ilanına ka
dar Mısır'da kaldı. Daha sonra Suriye'ye 
döndü ve Hama'dan milletvekili seçildi. 

Meclis-i Meb'Osan'da kısa zamanda, 
Arap vilayetlerini (sancaklarını) temsil 
eden ve sayıları altmışla doksan arasın
da değişen mebuslar topluluğunun ön
deri durumuna geldi. Özellikle 1913'ten 
itibaren · sayıları gittikçe artan Arap 
parlamenterlerin hemen hepsi Araplık 
davası güdüyor ve gizli açık kurulan 
Arap cemiyetlerinde çalışıyorlardı. Zeh
ravi de 1909' da İstanbul' da kurulan ei
Münteda'l-edebi adlı cemiyetin kurucu
ları arasında yer a ld ığı gibi gizli progra
mının hazırlanmasında da rol oynadı. 

Arap öğrencilere yardım maksadıyla 

kurulan bu cemiyetin asıl amacı, İstan
bul'da öğrenim gören Arap gençlerini 
bir araya toplamak, bunlara milliyetçilik 
ve bağımsızlık fikirlerini aşılamaktı. 

Hatta İstanbul'a gelen bütün öğrencile
rin bu cemiyete girmeleri ve Zehravi'nin 
çıkardığı el-Haçlare (ı 91 0) gazetesinin 
Arap gençleri tarafından okunması için 
bazı tedbirler bile a lındı. Zehravi ayrıca. 
doğrudan doğruya Arap istiklali için 
çalışmak üzere 1909'da kurulan ilk gizli 
teşkilat olan Kahtaniyye Cemiyeti'nin 
kurucuları arasında da yer . aldı. Arap 
bağ ı msızlığı amacına. halifeliğin Arap
lar·a geçmesi şartını da ekleyen bu giz
li teşkilatei-Fetat (1909), ei-Ahd (1913) 

ve ei-La-merkeziyye (ı 9 ı 2) gibi ihtilal
ci cemiyetlerin kuruluşunda da öncü
lük etti. 

Zehravi ve cemiyet üyesi arkadaşları 
daha çok adem-i merkeziyetçi muhale
fet partilerine yakınlık gösterdiler. Bu 
yüzden Zehravi, 1911 ·de İttihat ve Te
rakki'ye karşı kurulan Hürriyet ve İti
laf Fırkası'nın kurucu üyeleri arasında 
yer aldı ve partinin başkan vekilliğine 
getirildi. Gazetesinde başta İttihatçılar 
ve Ziya Gökalp olmak üzere, Türkçüler 

Abdülhamid 
ez-Zehravi 

aleyhine yazılar yazdı. Zehravi'nin, İtti
hat ve Terakki'ye karşı muhalefetini 
gittikçe arttıran yayınlarının tesiri par
lamentoya da yansıdı. Arap mebuslar 
Türkler'den çok hıristiyan gruplara ya
kınlık göstererek Arap bağımsızlığı için 
kurulan dernekleri destekliyorlardı. Arap 
meselesi 1911'de açıkça tartışılır hale 
gelmişti. Arap milletvekilleri bölgeleri
nin ayrı ayrı ele alınması. Arap davası
nın bütün olarak tanınması lehinde ko
nuşmalar yapıyorlardı. 

Zehravi, 1912' de Mısır' da kurulan ei
La-merkeziyye Cemiyeti başkanlığına 

getirildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'yla bir
likte hareket eden bu cemiyetin gizli 
toplantılarını yönetti. ei-Münteda Cemi
yeti başkanı Abdülkerim ei-Halil'i Hürri
yet ve İtilaf Fırkası genel sekreterliğine 
ve Suriye genel müfettişliğine tayin et
tirdi. Diğer İtilaf Fırkası üyeleriyle bir
likte Suriye'yi dolaşarak konferanslar 
veren Abdülkerim el-Halil buralarda 
partinin şubelerini açtı. Daha sonra İti
laf Fırkası kapatılınca bu şubeler ei-La
merkeziyye'nin şubeleri haline geldi. 
Zehravi, 1913'te Paris'te toplanan Arap 
Kongresi'ne ei-La-merkeziyye'nin dele
gesi sıfatıyla katıldı ve kongreye baş

kanlık etti. Bu arada, İzzet ei-İbaz'ın 
Arap istiklal teşebbüsüne vakfettiği em
lakin mütevelliliğini de aldı. Bu sırada 
Arap bölgelerinde bulunan Türk me
murlarının Arap memurlarla değiştiril

mesi fikri gazetelerde yazılmaya başla
mıştı. Hatta Abdülkerim el-Halil, ei
Münteda Cemiyeti üyelerinden ve kendi 
adamlarından seçtiği kimselerin isimle
rinin yer aldığı listeyi Dahiliye ve Maarif 
nazıriarına verdi. Bu listede Zehravi'nin 
nazırlığa ve ayan üyeliğine tayin edil
mesi de isteniyordu. ei-La-merkeziyye, 
hükümet içinde Arap davasını destekle
mesi için Zehravi'nin ayan üyeliğini oy 
birliği ile onayladı. 

Zehravi gibi Arap milliyetçilerinin çe
şitli görevlere getirilmek suretiyle taltif 
edilmeleri. onları ayrılıkçı faaliyetlerden 
vazgeçirmedi. Osmanlı Devleti, Trablus
garp ve Balkan savaşlarından dolayı en 
buhranlı günlerini yaşadığı bir dönem
de onlar Batılı emperyalist devletlerin 
işine yarayacak davranışlara giriştiler. ı. 

Dünya Savaşı'nın çıkışını sevinçle karşı
layan bazı Arap milliyetçileri. daha sa
vaştan önce Fransa ve İngiltere'den al
dıkları vaadiere kanarak Osmanlı Devle
ti'ne karşı ayaklanmaya karar verdiler. 
Savaş başlayınca İstanbul'dan Kahire'ye 
giderek ei-La-merkeziyye Cemiyeti için-
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de çalışmalarına devam ettiler. Cemi
yet artık adem-i merkeziyetle yetinme
yip bağımsızlık için faaliyetlerine açık

ça devam etti. Sömürgeci Batı devlet
lerinin birtakım vaadleriyle aldatılarak 

çeşitli yerlerde isyanlar çıkardılar. Bu 
yüzden Suriye'de Aliye Divan-ı Harb-i 
Örfisi kurularak bu ihanetleri yapanlar 
yargılandı. Abdülhamid ez-Zehravi de 
bu mahkeme tarafından idama mah
kum edildi. 

Zehravi'nin el-Fı~h ve't-taşavvuf lta
savvuf ve fıkhın mahiyeti hakkında üç ri
sale, Mısır I 3 I 9 / I 90 I) ile Hadice Üm
mü'l-mü'minfn (Kahire ı927) adında 
iki eseri yayımlanmıştır. 
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ABDÜLHAY b. AHMED 
( ..ı..>l .f. _rll-';'- ) 

(bk. İBNÜ'l-İMAD). 

ABDÜLHA Y CELVETİ 
(ö 1117 /1705 ) 

Tanınmış Celveti şeyhi, 
vaiz ve mutasawıf-şair. 

_j 

_j 

Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden Saçlu 
İbrahim Efendi'nin oğludur. Edirne'de 
doğdu. babasının yanında yetişti. Tari
kat adabını ondan öğrenerek tahsiline 
devam etti. Bir müddet sonra hilafet• 
aldı ve Rumeli Çirmen sancağındaki 

bugün Bulgaristan sınırları içinde bulu
nan Akçakızanlık kazasında Alaeddin 
Efendi Zaviyesi şeyhliğine getirildi. 
Edirne Sultan Selim (Selimiye) Camii 
vaizi olan babasının 1660'ta vefatı üze
rine. bu camiin vaizliğiyle tekke şeyhli-
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