
EBÜ'I- VEFA ei-BAGDADT 

li'nin de Vefaiyye tarikatına mensup ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu ise Vefaiyye 
tarikatının Osmanlı Devleti 'nin kurulu
şundaki rolünü vurgulamak bakımından 
önemlidir. 
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Trigonometri ilminin kurucusu. 
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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 
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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 



cebir kitabına ait şerhi kaybolanlar ara
sındadır. Mevcut eserlerinin başlıcaları 

şunlardır: 1. ez-Zicü'ş-şiimil. Çeşitli yaz
ma mecmuaları arasında birçok nüsha
sı bulunan eser (Sezgin, V, 324) Tokatlı 

Seyyid Hasan b. Ali el-Kumnati tarafın
dan ez-Zicü'l-kiimil adıyla şerhedilmiş 
ve Çelebi Sultan Mehmed'e ithaf edilmiş
tir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Lale
li . nr. 2137) bir yazması bulunan bu şer
hin başka bir nüshası da Paris Bibliot
heque Nationale'de (nr. 2530) kayıtlı olan 
kitabın sonundadır. Esirüddin el-Ebheri 
de bu esere bir şerh yazmıştır. z. Kitiib 
fimii yefıtiicü ileyhi'l-küttiib ve'l- 'um
mal min 'ilmi'l-fıisiib. Katipiere ve ver
gi memurlarına yardımcı olmak üzere 
961 'de Büveyhiler'den Adudüddevle adı
na kaleme aldığı bu kitap, her birine 
"menzil" adı verilen yedi bölümden oluş
muştur: bu sebeple esere Kitiibü Me
niizilü's-seb' de denilmektedir. Her bö
lümü yine yedi babdan meydana gelen 
kitapta doğu İslam ülkelerinde tüccar
lar. katipler ve vergi · memurlarının he
saplarında kullandıkları metotlar siste
matik olarak düzenlenmiş, bayağı ke
sirlerin çözümü için orijinal ve pratik bir 
metot geliştirilmiştir. (!Oa +b) (!Oa +c) 
şeklindeki bir hesabın nasıl yapılacağını 
gösteren müellif, burada muhtemelen 
Hint matematiğinin de tesiriyle negatif 
sayıları "deyn" (borç) adı altında kullan
mıştır. Bu eser Ahmed Selim Saidan ta
rafından 'İl mü '1- fıisabi'l- 'Ara bi adlı 
kitabının içinde neşredilmiştir (Arnman 
1971, s. 64-368) 3. Kitab tima yefıtacü 
ileyhi'ş-şant min a'mali'l-hendese. 
990'da telif edilen, iki ve üç boyutlu bir
çok çizimin yer aldığı eser zanaatkarlar 
için hazırlanmış bir tür geometri kitabı
dır. Çizimierin bir kısmı Öklid, Archime
des, İskenderiyeli Heran. Theodosius ve 
Pagpus'tan alınmış olmakla birlikte ve
rilen örneklerin çoğu orijinaldir. Bu ese
rin Uluğ Bey'in kütüphanesi için istin
sah edilmiş çok güzel bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde olup (Ayasofya, 
nr. 2753) S. A. Krasnova tarafından Rus
ça'ya çevrilmiştir (Fiziko·matematischeskie 

nauki u stranakh vostoka IMoscow 1966]. 

I, 42-140). Kitabın iki ayrı Farsça tercü
mesi bulunmaktadır ve bunlardan biri
nin önemli bir bölümünü Woepke Fran
sızca'ya çevirmiştir (JA, V 11855]. s. 218-

258, 309-359). Ayrıca Salih Ahmed el-Ali'
nin yayımladığı (Bağdad 1979) eserin bi
ri Kemaleddin İbn Yunus (Arapça), diğeri 
Muhammed Bakır Yezdi (Farsça) tara
fından yapılan iki de şerhi vardır. 4. el-

Mecistf (Kitabü 'l·Kamil). Tamamı günü
müze ulaşmayan eser. muhtemelen şim
diye kadar ele geçmemiş olan ez-Zicü'l
vaiıfı adlı kitabının aynı veya bir kısmı

dır. Eksik bir nüshası Bibliotheque Na
tionale'de bulunan (nr. ı 138) kitabı L. A. 
Sedillet kısmen Fransızca'ya çevirmiş, 

Carra de Vaux da bir makalesinde ince
leyerek tahlil etmiştir (bk. bibl.). XIX. yüz
yılın başlarına kadar Ptolemaios·un Al
magest'inin bir tercümesi sanılan el
Mecistf'nin yapılan incelemeler sonu
cunda orijinal ve önemli bir çalışma ol
duğu anlaşılmıştır. Kitapta yer alan baş
ka konuların yanında özellikle astrono
mi, trigonometri ve ayın hareketi teori
siyle ilgili kısımlar dikkate değer nite
liktedir. 5. Risiile ii terkibi 'adedi'l- vet~ 
fi'l- murabba 'at. Kare vefk*ler üzerine 
kaleme alınmış bir eserdir (Süleymaniye 
Ktp ., Ayasofya, nr. 4843/3). 6. Cevabü 
Ebi'l- Vefa' Mufıammed b. Mufıammed 
el-Bil.zciini 'amma se'elehü'l-falph Ebil. 
'Ali el-Hasan b. el-lfiiriş ii mesaJ:ıati'l
müşelleş. Ebü'l- Vefa'nın, Ebu Ali ei-Hu
bubi'nin üçgenlerin yüzeyini hesaplamak 
için kendisinden istediği formülle ilgili 
cevabından ibaret olup tıpkıbasımı S. Ke
nedy ve Mustafa Mevaldi tarafından Me
celletü Tiiri{J.i'l- 'uiil.mi'l- 'Arabiyye ad
lı dergide (lll / ı. s. 19-30. 50-53) İngilizce 
ve Arapça tahliliyle birlikte yayımlanmış
tır (Ebü'l-Vefa'nın eserleri hakkında geniş 
bilgi için bk. Sezgin. V. 323-325; VI. 223-

224; Kurbani, s. 161-167; Efr., ı. 393-394). 
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et-Tayalisl el· Basri 

(ö. 227 / 842) 

Hadis hiifızı. 
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133'te (750) doğdu. Sahileoğulları'nın 
mevla*sı olduğu için Bahili nisbesiyle 
de anılır. Ailesi ve yetişmesi hakkında 
fazla bilgi yoktur. İkrime b. Ammar, Ebü 
Avane, Şu'be b. Haccac, Zaide b. Kuda
me, Abdurrahman b. Ebü'z-Zinad, Ma
lik b. Enes, Hammad b. Selerne gibi ho
calardan hadis almıştır. Hocaları arasın
da yetmiş kadar da kadın muhaddis bu
lunduğu söylenmektedir. Kendisinden 
başta Buhari ve Ebu Davud olmak üze
re İshak b. Rahuye, Abd b. Humeyd, Ebü 
Zür'a er-Razi. Ebü Hatim er-Razi, İbn Va
re gibi meşhur muhaddisler rivayette bu
lunmuşlardır. Buhari ondan 107 hadis 
almış (İbn Hacer. XI. 47). rivayetlerine Kü
tüb-i Sitte'nin yanında diğer muteber 
hadis kitaplarında da yer verilmiştir. 

227'de (842) Basra'da vefat eden 
Ebü'I-Velid'in ölüm tarihiyle ilgili olarak 
safer (Aralık 841 ). rebiülewel (Ocak 842), 
rebiülahir (Şubat 842) ayları ve bunların 
değişik günleri verilmekte, 226'da (840) 
vefat ettiği de söylenmektedir. 

Devrinin imamı, şeyhülislamı. hadisin 
temel taşlarından biri gibi unvanlarla 
anılan Ebü'I-Velfd'i hemen bütün hadis 
tenkitçiteri sika* bir ravi olarak kabul 
etmişlerdir. Çok sıkı şartları taşımayı ge
rektiren emirü'l-mü'minin fi'l -hadis* 
unvanına layık görülmesi hafızasının son 
derece kuwetli. kendisinin güvenilir bir 
hadisçi olduğunu göstermektedir. Ahmed 
b. Hanbel Ebü'I-Velid'in sağlam (mütkın) 
olduğunu, devrinde ondan daha iyi bir 
muhaddisin bulunmadığını söylemekte, 
ancak kendisinden çok hadis aldığı Ebü 
Avane'den naklettiği rivayetlerinde bazan 
tashif* yaptığını, Şu'be'den naklettiği ri
vayetlerinde ise daha güvenilir olduğu

nu kaydetmektedir (el· 'ile/, II, 315) . 

Meşhur muhaddis İbn Vare, kendile
rinden hadis okuduğu kimseler arasın
da bir benzerini görmediğini söylediği 
hacası Ebü'l-Velfd'in ne kadar güçlü bir 
hafızaya sahip olduğunu gösteren şu 
olayı nakletmektedir: Ebü'l-Velid Şu'be'
den hadis okurken ilk zamanlar onun ri-
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