
ke kavmim rabbimin beni bağışladığını 
ve ikram edilen kulları arasına aldığını 

bilseydi " (Yasin 36/ 26-27) mealindeki 
ayetleri okuyarak ruhunu teslim etti. Ce
naze namazını Abdülkadir-i Geylani kıl

dırdı. 

Ebü'I-Vakt'ın asıl şöhreti, Şa]J.i]J.-i Bu
{ıarf'nin güvenilir ravilerinden biri olma
sından kaynaklanmaktadır. Rivayet et
tiği Şa]J.f]J.-i Bu{ıarf nüshasını Zilkade 
46S'te (Temmuz 1 073) hacası Davüdf'den 
(ö. 467/ 1075). Davüdf Hamevi' den (Se
rahsf. ö. 38 1 1 99 1-92). Hamevi de BuM
rf'nin talebesi Firebrf'den (ö. 320/ 932) 
almıştır. Ali b. Muhammed ei-Yünfnf'nin 
(ö 70 I 1 130 ı ). bugün elde bulunan mat
bu Şa]J.i]J. -i Bu{ıarf nüshasını düzenlerken 
dayandığı dört önemli nüshadan biri, ( J;. ) 

rumuzuyla gösterdiği Ebü'l-Vakt 'in nüs
hasıdır (bk. el-CAMİU 's -SAHIH). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Sem'ani. et· Tahbrr, ı . 611 -612 ; İbnü ' I - Cevzi. 
e/-Munta?am, X, 182- 183; İbnü'I-Esir. el-Ka
mil, XI, 239 ; a.mlf .• e/-Lübab, ll , 105 ; Nevevi, 
Ma Temessü ileyhi J:ıacetü '/ - karr li - ŞaJ:ı iJ:ıi'l· 

imami'I-Buhtirr (nşr. Ali Hasan Ali Abdü lha
mid). Beyrut , ts. (Darü' I -Kütübi ' l- ilmiyye), s. 
62-63; İbn Hallikan. Ve{eyat, lll, 226 -227 ; İbn 
Rüşeyd , i{adetü 'n-naşfJ:ı (nş r. Muhammed Ha
bi b b. Hoca), Tunus, ts ., s. 119-124; Zehebi, 
A' lamü'n -nübela', ıx. 389-390; XX, 303-311 ; 
a.mlf., Düvelü 'l -islam ( n şr. Fehim M. Şe ltüt 
M. M. İ brahi m), Kahire 1974, II, 70; Ahmed b. 
Aybek ed-Dimyati, el-Müste{ad min :?ey /i Tarf
l]i Bagdad (nşr. M. Mevlüd Halef). Beyrut 1406/ 
1986, s. 277 -279 ; Yafii, Mir'atü ' /- cenan, lll , 
304; İbn Kesir. e/-Bidaye, XII, 238; İbn Tağri
berdi. en·f'lücümü 'z-zahire, V, 328 ; Kastallani. 
irşadü 's-sarr, Kahire, ts., I, 39-40 ; İbnü ' I - İmad, 
Şezerat, IV, 166. r:;ı,:ı 
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EBÜ'I -VEFA el-BAGDADİ 

(bk. İBN AKİL, Ebü'l-Vet.i). 

EBÜ'I -VEFA ei-BAGDADİ 
( ... ~1-",l l . ~_,l l Y-1 ) 

Ebü'l-Vefa' Tacü'l- ariftn 
Seyyid Muhammed b. Muhammed 

Arlz el-Bağda di 
(ö. 501 / 1107) 

Anadolu' daki 
bazı sosyal-dini hareketlerde 

önemli rol oynayan 
Vefiiiyye tarikatının kurucusu. 

_j 

ı 

_j 

417 ( 1 026) yılında Irak'ın Küsan böl
gesinde doğdu . Hakkındaki bilgiler. dö
neminin veya sonrasının belli birkaç kay
nağındaki sınırlı kayıtlardan ibarettir. 
Ebü'I-Vefa'ya dair asıl kaynak, Şehabed

din Ahmed ei-Vasıtf'nin 773 'te (1371 ) 
kaleme aldığı Te~kiretü '1- müttalpn ve 

tebşıratü 'l-muktedin adlı Arapça me
nakıbnamedir (Bibliotheque Nationale de 
Paris, de Slane. Ar. , nr. 2036). Menkıbe
lerle karışık bir biyografi niteliğindeki bu 
eserin Menokıb-ı Tacü 'l-ariffn Seyyid 
Ebü 'l- Vefa adını taşıyan , mütercimi meç
hul Türkçe çevirilerinin yazma nüshala
rına oldukça sık rastlanması (mesela bk. 
Sü leymaniye Ktp. , Halet Efendi. nr. 2427; 

iü Ktp., TY, nr. 1560) onun Anadolu'da iyi 
tanındığını gösterir. 

Menakıbnameye göre adı Muhammed 
b. Muhammed Arfz olan Ebü'l-Vefa Kürt 
asıllı olduğu sanılan bir ailenin çocuğu
dur. Tahsilinin önemli bir kısmını Bağ
dat'ta yaptıktan sonra Buhara 'ya git
miş, dini ilimleri öğrenerek tekrar Bağ
dat'a dönmüş, burada Ebü Muhammed 
eş-Şünbükf'ye intisap etmiştir. Uzun sü
re hizmetinde bulunduğu şeyhi, kendi
sine karşı gösterdiği vefa ve sadakatin
den dolayı ona "Ebü'l-Vefa" künyesini 
vermiştir. Menakıbnamede ayrıca onun 
imam Zeynelabidin soyundan bir seyyid 
olduğu da kaydedilir (vr. ı b_8b, 85b-88b). 

Ebü' 1-Vefa, Ebü Muhammed eş-Şün
bükf'nin vefatından sonra onun yerine 
geçti ve hemen her tabakadan pek çok 
sayıda mürid edindi. Bu durumun Abba
sf Ha lifesi Kaim- Biemrillah'ı ( ı 03 ı- ı 075) 

endişeye sevkettiği ve halifenin, bir sey
yid olması dolayısıyla Ebü 'I-Vefa ' nın ile
ride hilafet makamına göz dikebileceği
ni düşündüğü rivayet edilir. Menakıbna
meye göre halife bu endişeden kurtul
mak için şeyhi sapıklıkla suçlayarak bir 
ulema heyeti huzurunda yargıiatıp ölü
me mahküm ettirmeyi tasarlamış, fa
kat plan istenildiği gibi sonuçlanmamış, 
şeyh ulema önünde kendisine yönelti
len sorulara başarılı cevaplar vererek on
ları mahcup etmiştir (Şehabedd in Ahmed 
ei -Vası tf, vr. 45b ). 

Menakıbnamede anlatılan bazı olay
lar, Ebü'I-Vefa ' nın Ehl- i sünnet ilkeleri 
ne pek uymayan bazı davranışlara sa
hip bulunduğunu göstermektedir. Eser
deki parçalardan birinde, halifenin şey

he bir mektupla bir likte bir şarap kade
hi gönderdiği; mektupta, kadın- erkek 
bir arada yaptığı ayinlerde şarap sunmak 
için kullanılmak üzere bu kadehin gön
derildiğinin yazıldığı hikaye edilir (a.g.e., 
vr. 46b - 47a). Benzer bir olayın Ahmed Ye
sevi için de söz konusu olduğu bilinmek
tedir (Köprülü, s. 23). Müridierinin büyük 
bir çoğunluğunun kenar göçer Türkmen
ler'den oluştuğu anlaşılan Ebü'l- Vefa ' nın 

bu tür ayinler yaptığından şüphe etme
mek gerekir. Ona nisbet edilen Vefaiy-

EBÜ ' 1- VEFA el- BAGDADf 

ye tarikatının XIII. yüzyıl Anadolu'sun
daki en güçlü temsilcisi olan ve Babaf 
isyanı diye bilinen büyük sosyal ayaklan
mayı gerçekleştiren ( ı 240) Baba İlyas ' ın 
da bu tür ayinler yaptığını bizzat toru
nu Elvan Çelebi nakletmektedir (Mena

kıbü ' l - kudsiyye, s. 22-23 ). 

Ebü' 1-Vefa· nın gerçekten Kürt asıllı 

olduğunu kabul etmek biraz güçtür. Çün
kü menakıbnamede onun en ileri gelen 
halifelerinin hemen tamamının Boğa b. 
Batu, Muhammed et-Türkmanf, Turhan, 
Tekin vb. tipik Türk isimleri taşıdığı ve
ya onların Türkmen olduklarını göste
ren nisbeleri bulunduğu görülmektedir. 
Ayrıca o çağın Arap müelliflerinin, bölge
nin yerli halkı olan Kürtler'in göçebe bir 
hayat tarzı sürmeleri dolayısıyla , Türk
men zümreleri gibi oraya gelen bütün 
öteki konar göçer toplulukları da "Kürd" 
kelimesiyle niteledikleri bilinmektedir. 
Buna göre Ebü'I-Vefa ' nın bir Kürt şey

hi olması muhtemel bulunmakla bera
ber Türkmen şeyhi olması ihtimali da
ha güçlü gibi görünmektedir. 

Şa'ranf'nin, zamanında çok büyük bir 
şöhret sahibi olduğunu kaydettiği (et· Ta
ba~at, ı. 107) Ebü'I-Vefa ömrünün bü
yük bir kısmını Bağdat'ta geçirmiş, bun
dan dolayı Bağdadf nisbesini almış ve 20 
Rebfülewel 501 'de (9 Aralık 1107) bura
da vefat etmiştir. Harfrfzade'nin onun 
ölüm tarihini 495 ( 1101 ) olarak göster
mesi yanlıştır. 

Ebü 'I-Vefa' nın biri fıkha dair er-Risa
le, diğeri tasawufla ilgili Ijulaşatü 't- tev
]J.fd if ~avacidi 't-taşavvuf adlı iki ese
ri olduğu rivayet edilmektedir. 

Vefaiyye tarikatının Irak ve Suriye Türk
menleri'nin yanı sıra Anadolu'daki Türk
menler arasında da oldukça yaygın ol
ması sebebiyle Ebü'I-Vefa'nın tesiri Ana
dolu'ya kadar uzanmıştır (bk. VEFAiYYE). 

XIII. yüzyıl başlarındaki büyük Türkmen 
şeyhlerinden olup adı Bektaşi geleneği

ne de karışan meşhur Dede Garkın' ın da 
bir Yesevf şeyhi olması muhtemel bu
lunduğu gibi bir Vefaf şeyhi olması da
ha büyük bir ihtimal gibi görünmekte
dir. Nitekim XIV. yüzyıl başlarında Os
manlı Devleti'nin teşekkülü sırasında, 

bu devletin arazisinde yerleşmeye ge
len ve ilk Osmanlı hükümdarlarıyla ya
kın ilişkiler kuran Geyikli Baba gibi Rum 
abdallarının da Ebü'I-Vefa kültüne bağ
lı bulunduklarını ilk Osmanlı vekayi'na
meleri kaydetmektedir (mesela bk. Aşık

paşazade, s. 46) . Ayrıca Ebü'l- Vefa me
nakıbnamesinin Türkçe çevirisinden, Os
man Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edeba-
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li'nin de Vefaiyye tarikatına mensup ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu ise Vefaiyye 
tarikatının Osmanlı Devleti 'nin kurulu
şundaki rolünü vurgulamak bakımından 
önemlidir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Şehabeddin Ahmed ei-Vasıtf. Te?kiretü'l· 

mütta~in ve tebşıratü'l·mu~tedfn, Bibliotheque 
Nalianale de Paris, de Slane, Ar., nr. 2036; El
van Çelebi, Menakıbü 'l·kudsiyye, s. 22·23; 
Aşıkpaşazade. Tarih, s. 46; Taşköprizade, eş· 
Şeka'ik, s. 12; Şa'ranf. et·Tabakat, Kahire 1390, 
1, 1.07; Gazzf. el·KevakibQ's-si'tre, ı, 127; Ha
rfrfzade, Tibyan, lll, vr. 221 '·225'; Mir'atü'l· 
Haremeyn, lll, 134 ·136; Köprülü, ilk Mutasav· 
vı{lar (Ankara 1966), s. 23, 38, 177·178, 193; 
Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasav· 
vu{, İstanbul 1961, s. 46·49; TCYK, s. 552·553; 
Ahmet Yaşar Ocak, La revo/te de Baba Resul 
ou la formatian de I'Heterodoxie musulmane 
en Anatalle au XIII' siecle, Ankara 1989, s. 
53·56. r:;:ı 

~ AHMET yAŞAR ÜCAK 

ı EBÜ'l-VEFA el-BÜZCANI 1 

( ..;~.JY-1 .\jjl Y.f ) 

Ebü'l·Vefa' Muhammed 
b. Muhammed b. Yahya el·Bı1zcan1 

(ö. 388/998) 

L 
Trigonometri ilminin kurucusu. 

_j 

İslam matematik ve astronomi alim
lerinin önde gelenlerinden olup "mühen
dis" ve "hasib" lakaplarıyla da tanınır : 

hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ho
rasan'da Herat'la Nfşabur arasında yer 
alan Buzcan kasabasında (bugünkü Tür
bet-i Cam) 1 Ramazan 328'de (10 Hazi
ran 940) doğdu ve 388'de (998) Bağdat'
ta öldü; bazı kaynaklarda ölüm tarihi 
387 (997) olarak geçmektedir. Matema
tik alanında ·temel bilgileri amcası Ebu 
Amr ei-Mugazilf ve dayısı Ebu Abdullah 
Muhammed b. Anbese'den öğrendi. Da
ha sonra Bağdat'a giderek devrin tanın
mış alimlerinin yanında tahsilini tamam
ladı ve Bağdat'ta ders vermeye, mate
matik ve astronomi alanında araştırma

lar yapmaya başladı. Özellikle rasatları
nın çoğunu burada Büveyhf emirlerin
den İzzüddevle Bahtiyar b. Muizzüddev
le döneminde gerçekleştirdi. Bu konu
da görüşlerinden faydalanmak için BfrQ
nf ile mektuplaşıyordu; bu sırada BfrQ
nf'nin Harizm'de, Ebü'I-Vefa'nın Bağdat'
ta gözledikleri birküs olayının rasat so
nuçlarını karşılaştırmışlardı. Ayrıca Bf
rünf bazı eserlerinde onun rasatlarından 
söz etmiştir. Ebü'I-Vefa'nın, çağdaşı olan 
EbQ Ali el-HubQbf ile de mektuplaştığı 
ve HubQbf'nin üçgenlerin alanını bulma 
konusunda ondan bazı formüller istedi
ği bilinmektedir. İbn Hallikan'a göre 
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Ebü'l -Vefa meşhur bir matematikçidir 
(hasib} ve ayrıca geometri ilminde de 
özellikle kirişlerle ilgili yeni ve benzeri 
görülmemiş buluşların sahibidir. Kema
leddin İbn Yunus da onu geometriyi en 
iyi bilen alimler arasında gösterir. 

Trigonometrinin Regiomontanus (ö. 

1476) tarafından kurulduğu hakkındaki 
yaygın kanaatin doğru olmadığı artık 

anlaşılmış bulunmaktadır. Her ne kadar 
trigonometriyle ilk defa Me'mQn devri 
alimlerinden Habeş ei -Hasib ei-Mervezf 
ilgilenmişse de bu konuyu sistematik 
bir ilim dalı haline getiren Ebü'l-Vefa'
dır. Bu husustaki çalışmaları arasında 

trigonometri teoremlerinin ilk ispatlarını 
vermiş, "zıl " adı altında tanjantı, "kutr-ı 

zıl" adıyla sekantı tarif etmiş ve trigo
nometrik fonksiyonların yayın fonksiyo
nu olarak 1 S dakikalık adımlarla hassas 
cetvellerini gerçekleştirmiştiL Kendisin
den önce bu alanda çalışan Metvezf'nin 
cetvelleri, tanjant ve kotanjantı yayın 

fonksiyonu halinde vermediği gibi Ebü'l
Vefa'nınkiler kadar sıhhatli de değildir. 
Ebü'l-Vefa. o<ve [3, toplam ve farkları 90 
dereceden küçük iki yay ve O(> /3 olmak 
üzere sin (O<;+ 0l- sinO<<.sino<- sin (O(- 0l 
eşitsizliğini bulmuş ve sonradan kendi 
adıyla anılan bu teoremi kullanıp sin 30' 
dakikayı sekiz ondalığa kadar doğru ola
rak sin 30' ~ 0,00872653672 şeklinde 
hesaplamıştır. Bundan başka sin o< ve 
sin /3 bilindiğine göre, sin (o< =ı= 0 )'dan 
hareketle 2 sin 2 T ~ 1 - coso<, sine<~ 2 
sin ~ cos ~ formüllerini de bularak ya
rım açının sinüs ve kosinüsünün hesa
bını sağlamıştır. Ayrıca bazı küresel üç
gen problemlerinin çözümü için de çeşit
li metotlar geliştirmiştir. Büyük harfler 
açıları. küçük harfler kenarları ve A dik 

Ebü'l· Vefa 

ei·Büzcani'nin 

ez-Zfcü'ş

şamil adlı 

eserinden 

iki sayfa 
(Süleymaniye Ktp. , 

La.! eli , 

nr. 2137, 

vr. 24b-zs~ı 

açıyı göstermek üzere bir küresel dik 
.. d ~ - . b _!g_Q_ - . 't uçgen e 

19 
c - sın , 

19 8 - sın c eşı -
liklerini bulmuştur. Bunların yanında eğik 
açılı küresel üçgenler için sinüs teare
mini de ispat etmiştir. Parabolün nokta 
nokta çizimi için yeni bir metot gelişti
ren Ebü'I-Vefa'nın ayrıca geometrik çi
zimlerle ilgili kısmen Hint modellerine 
dayanan bazı önemli çalışmaları da var
dır. Pergelin bir tek açıklığıyla daire içi
ne kare çizimini ve verilen bir kare içine 
eşkenar üçgen çizimini ilk defa Ebü'I
Vefa yapmıştır. Ayrıca düzgün çokyüzlü
ler problemiyle uğraşmış, yedi ve dokuz 
kenarlı düzgün çokgenlerin yaklaşık çi
zimlerini vermiştir. Onun cebir ve denk
lemler teorisine de çeşitli katkıları var
dır ve özellikle x4 + px 3 ~ r denkleminin 
çözümünü iki parabolün ara kesitini ala
rak bulması dikkat çekicidir. 

Ebü' 1-Vefa'nın astronomi çalışmaları 
arasında büyük önem taşıyan orüinal ra
satlarla tesbit ettiği yeni parametreler 
asırlar boyunca kullanılmıştır. el-Mecis
tf adlı eserinde Danimarkah astronom 
Tycho Brahe'den (ö ı 60 ı ı çok önce ayın 
değişimini de (tadil, varyasyon) incelemiş 
ve Ebu Nasr İbn Irak'ın eserlerini bazı 
noktalarda tenkit etmiştir. Bu konudaki 
görüşleri ve tanjantla ilgili buluşlarının 
orüinalliği XIX. yüzyıldan beri ilim tarihçi
leri arasında tartışılmaktadır. Astronomi
ye yaptığı büyük katkılardan dolayı ayın 
bir kraterine onun adı verilmiştir. 

Eserleri. İbnü'n-Nedfm'in el-Fihrist'in
de ayrıntılı bir listesi bulunan eserleri
nin bir kısmı kaybolmuş, bir kısmı da 
henüz incelenmemiştir. Öklid ve Diop
hantus'un çalışmaları hakkındaki yorum
larıyla kendi orijinal buluşlarını ihtiva 
eden kitabı ve Ebu Ca'fer ei-Harizmf'nin 


