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P. G. BULGAKOV :
trud~~ Beruni (BeyrunVnin Ya~am~~ ve
Yap~tlar~) Ta~kent 1972 ~zd-vo "Fan". 428 s.
Harezm'li büyük Türk bilgini Ebu Reyhan Beyrunryi (973-1048) do~umunun '000. y~l~nda anmak amac~yla Türkiye'de 1 oldu~u gibi, Sovyetler Birli~i'nde
de 2 bilimsel faaliyetler düzenlenmi~tir. Beyrunrnin do~~~munun !000. y~l~~münasebetiyle ç~kar~lan, ancak Kurumumuz kitapl~~~na son zamanlarda gelen bu kitapta,
elde bulunan tüm ana kaynaklar~n incelemesine, Beyrunrnin yap~tlanna dayal~~olarak, yarat~c~l~k sürecinin periyodlara aynl~~ma ve bunlar~n tan~mlamas~na, ayr~ca
ba~l~ca yap~tlar~n~n incelemesine yer verilmektedir. Yazar~n belirtti~ine göre, son
zamanlarda ortaya ç~kar~lan kaynaklar~n ~~~~~~ alt~nda, Beyrunrnin biyo~rafisi,
önceki incelemelere k~yasla çok daha geni~~kapsaml~~olarak incelenmektedir. Kitapta,
Beyrunrnin, devrin Orta Asya'll bilginleriyle olan bilimsel ili~kilerine özel bir yer
ayr~lm~~t~r.
Kitap, yazar~n ~~nsöz'üyle birlikte 15 bölümden olu~maktad~r: ~~) Parlak kültür
dönemi; 2) Çocukluk ve gençlik; 3) Rey ve Hucendi; 4) Ya~am~n~n bilinmeyen
sayfalar~ ; 5) Hazar Denizi k~y~lar~nda; 6) El-jksâru'l-Bâkiye `ani'l-Kurûni'l-Hâliye;
7) Elveda Ceyhun!.. 8) Gazne'de ilk y~ llar; 9) Bilimin savunucusu; 1 o) Indica;
) Büyük i~lerin doru~u; 12) Altm~~~ya~~~geride b~rak~~ ; 13) De~erli ta~lar hakk~nda çok de~erli kitab~ ; 14) Son ba~ar~lar~ ; 15) Beyruni. Kitab~n sonundaki ekler
bölümünde, Rus, Do~u ve Bat~~dillerindeki kaynaklar~n listesi, özel ad dizini ve
Beyrunrnin yap~tlar~n~n dizini yer almaktad~r. Yazar, bilimin çe~itli dallar~nda
yakla~~k 150 yap~t b~ rakan Beyrunrnin, astronomi, geodezi, matematik ve tabii
bilimlerdeki ba~ar~lar~n~n, Do~u'daki rasyonel dü~üncenin geli~mesi için sa~lam bir
temel kurdu~unu, kimi bulu~lar~n~n ise dünya bilimine katk~da bulundu~unu
belirtmektedir.
Birinci bölümde, Beyrunrnin ya~ad~~~~ve önceki iki yüzy~l boyunca Yak~n Do~u
ve Orta Asya halklar~~kültürünün, özellikle biliminin h~zla geli~mesi ve Islam
Do~u'sundaki belli ba~l~~ dünya görü~leri incelenmektedir. IX-XI. yüzy~llarda
Orta Asya'da kültürün co~kun geli~mesine yol açan ba~l~ca nedenler, ko~ullar ve
kimi yard~mc~~etkenler ele al~nmaktad~r. Bu dönemde ya~ayan matematikçi, astronom, co~rafyac~, tabiiyeci, hekim ve filologlar~n faaliyetlerine ili~kin olarak ayr~nt~l~~
bilgi verilmektedir.
Ikinci bölüm, Beyrunrnin çocukluk ve gençlik y~llar~na ayr~lm~~t~r. Yazar,
Beyrunrnin ya~am~~ hakk~nda bilgi edinmek için, O'nun yap~tlanna ba~vurman~n
yararl~~oldu~unu belirtmektedir. Beyrunrnin bilimsel faaliyeti ve yap~tlar~na ili~kin bilgi içeren ve biricik nüshas~~Hollanda'da Leiden Kütüphanesi'nde bulunan
Bkz. Büyük Türk A". timi Birtinrnin r000. Do~um r~l~~Kutlanacak. Belleten, Cilt.
XXXIII, No: 131 (1969) s. 427. Türk Tarih Kurumu Beyrunryi do~~~munun
~~000. y~l~nda törenle anm~~~ve bir kitap ç~karm~~t~r: Beyruneye Arma~an. Ankara 1974
TTK Bas~mevi. VII +301 s. = TTK Yay. VII. Dizi - Sa. 68.
2 Bkz. L. B. Alaev: r000 - letie so dnya rojdeniya Abu Rayhana al-Biruni (yubileyn~e
konferentsii i zasedaniya). Narod~~ Azii i Afriki 2 ( 974) , s. 233. (Abu Rayhan al-Biruni'nin Do~umunur~~ ~~000. y~l~~- Jübile konferanslar~~ve toplant~lar~).
Benden C. XLIV, 37
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"Risâle ril-Birûni fi Fihrist kütüp Muhammed bin Zekeriyya er-Râzl" ba~l~kl~~
küçük yap~t~~ bu bak~mdan büyük önem ta~~maktad~r.
Üçüncü bölümde Beyrunrnin Rey'deki bilimsel faaliyetleri ve Hucendi ile
birlikte çal~~mas~~ ele al~nm~~t~r. Gerek Beyrunrnin yap~tlar~nda ve gerekse ba~ka
kaynaklarda O'nun Rey'deki ya~am~na ili~kin hiçbir bilgiye rastlan.mamaktad~r.
Yazar, Beyrunrnin, Rey'de, bilimsel ili~kilerinin geli~ti~ini ve Büveyhi Emini
Fahrüddevle'nin saray astronomu olan Hucendrnin Rey'deki rasathanesine girdi~ini belirtmektedir. Beyrunrnin, Hucendrnin bulu~u südsü Fahri hakk~nda bilgi
sahibi oldu~una, O'nun bu alet üstüne yazd~~~~iki sayfa uzunlu~unda de~erli bir
risaleye verdi~i ba~l~k tan~kl~k etmektedir. Sekstant~n yap~s~na ili~kin olarak ayr~nt~l~~bilgi veren bu risalenin, Beyrunrnin ilk yap~tlar~ndan oldu~u san~lmaktad~r.
Yazar, Beyrunrnin hangi ko~ullar alt~nda Rey'den ayr~ld~~m~n günümüze dek
bilinmedi~ini bel irtmekted ir.
Dördüncü bölümde, Beyrunrnin ya~am~n~n yaln~zca iki y~l~~(997-998) incelenmektedir. Beyrunrnin ya~am~nda 997-998 y~llar~na biraz ~~~k tutan "Tahdidu
Nihâyâti'l-Emâkin"e göre, 997'de Beyruni Rey'den ayr~larak Ket'e döndü. Burada
do~ulu, öncelikle Orta Asya% bilginlerle bilimsel ili~kiler kurdu. Beyruni ay tutulmas~n~~ayn~~ anda Ba~dad ve Ket'ten gözleme konusunda, do~unun büyük matematikçi ve astronomlar~ndan Ebü'l-Vefa el-Buzcani ile yaz~~maya ba~lad~. Yine bu
dönemde, felsefe ve fizik konular~nda ça~da~~~olan ~bni Sina ile de mektupla~m~~t~r.
Be~inci bölümde Cürcan dönemi incelenmektedir. Beyrunrnin 998-999 y~llar~nda Cürcan'a geldi~i ve ~~oo3- oo4 y~llar~na dek burada kald~~~~tahmin edilmektedir. Cürcan'da yeniden tahta geçen Kabûs'un Beyrunryi yan~na ça~~rd~~~~ve
Beyrunrnin de parasal yard~m elde etmek amac~yla bu ça~r~y~~kabul etti~i san~labilir. Cürcan dönemi, Beyrunrnin yo~un bilim faaliyetlerini ba~latt~~~~çok verimli
bir dönem olmu~tur. Ancak Kab~as'un, bilimsel ara~t~rmalar~~için gerekli olan
maddi yard~m~~kesmesi üzerine, Beyruni Harezm'e döndü. Beyruni Cürcan'da iki
büyük kitapla birlikte, elimizde ancak 3 tanesi bulunan, en a~a~~~15 yap~t yazd~.
Yazar, Beyrunrnin bu dönemde yazd~~~~yap~tlara ili~kin olarak ayr~nt~l~~bilgi
vermektedir.
Alt~nc~~bölüm, Beyrunrnin Cürcan döneminin ba~l~ca yap~t~~olan "El-Asâru'lBâkiye `ani'l-Kurûni'l-Hâliye"ye ayr~lm~~t~r. Bu yap~tta Yak~n Do~u ve Orta Asya
halklar~n~n din, töre, takvim, bayram ve rivayetlerine özel bir yer verilmektedir.
Yazar bu kitab~n konusuna ili~kin olarak ayr~nt~l~~bilgi veriyor. Tarihsel-bilimsel
öneminin de~erlendirilmesine geçmeden önce, Beyrunrnin, bu kitab~n yaz~lmas~~
s~ras~nda yararland~~~~çe~itli sözlü ve yaz~l~~kaynaklara de~iniyor. 1957'de Ta~kent'te,
Beyrunrnin seçme yap~tlar~~ serisinde "El-Asâru'l-Bâkiye"nin Rusça çevirisine,
~~968'de ise özbekçe çevirisine yer verilmi~tir.
Yedinci bölümde, Beyrunrnin Cürcan'dan Gürgenç'e geçi~i ve buradaki bilim
faaliyetleri incelenmektedir. Beyruni siyasal nedenler yüzünden Harezm'den Gazne'ye geçti ve "Tahdidu Nihâyâti'l-Emâkin"i yazmaya ba~lad~. Yazar, Beyrunrnin
Gürgenç'te yazd~~~~yap~tlar~~ hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi veriyor.
Sekizinci bölümde, Beyrunrnin Gazne'de bulundu~u ilk on iki y~l içindeki
ba~l~ca e~ilim ve bilim faaliyetlerinin sonuçlar~~ anlat~lmaktad~r. Geodezik astronomi ve esas itibariyle geodezi alan~ndaki tüm incelemelerinin sonuçlaruu, ~~o ~~7
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ile 1025 y~llar~~aras~nda yazd~~~~"Tahdidu Nihâyâti'l-Emâkin"de toplad~. Yazar,
Beyrunrnin bu yap~t~~ile "Tahkiku mâ li'l-Hind" aras~nda yazd~~~~yap~tlar hakk~nda
k~saca bilgi vermektedir.
Dokuzuncu bölümde "Tahdidu Nihâyâti'l-Emâkin" ayr~nt~lar~yla incelenmektedir. Yazar kendisinin yazd~~~~bir inceleme yaz~s~~ve yorumla birlikte bu kitab~n
Rusça çevirisinin 966'da Ta~kent'te yay~mland~~~n~~belirtiyor 3 . Kitap geni~~bir
giri~, be~~kuramsal bölüm ve somut geodezi davalar~n~n çözümüne ili~kin olarak
getirilen örneklerden olu~maktad~r. Yazar, Beyrunrnin bu yap~t~~yazarken yararland~~~~kaynaklara de~iniyor.
Onuncu bölümde, Beyrunrnin "Tahkiku m ~~li'l-Hind"i incelenmektedir.
Yazar, Beyrunrnin daha Cürcan'da iken (999- ~~oo3) Hindistan'~n co~rafya ve
astronomisi üstüne bir risale yazd~~~n~~kaydetmektedir. Beyruni, elimizde bulunmayan bu yap~t~, ~~o ~~7'de Gazne'ye ilk geldi~i günlerde, buradaki Hint bilginleri
ile görü~meler ve Hindistan'a yapt~~~~geziler sayesinde bu ülke, halk~, ya~ay~~~tarz~,
bilim ve kültürü, felsefesi hakk~nda toplad~~~~mal~emelere dayal~~olarak yazm~~t~r.
Sanskrit dilini ö~renen Beyrunrnin Hint kaynaklar~~ üstündeki yo~un çal~~ma
dönemi ~~o27-1o3o y~llar~na rastlar. "Tahkiku mâ li'l-Hind" 030'da tamamlanm~~t~r. Beyrunrnin o3osdan önce yazd~~~~ve Hindistan'~~konu alan 7 yap~t~~an~labilir. Yazar, adlar~~"Tahkiku mâ li'l-Hind"de geçen bu risale ve kitaplar~n özetini
veriyor. "Tahkiku mâ li'l-Hind", I3eyrunrnin k~sa bir giri~iyle birlikte 8o bölümden
olu~maktad~r. Giri~~bölümünde, Beyruni bu kitab~~ yazmaya te~vik eden nedenleri
anlatmaktad~r. Yazar, kitab~n 8o bölümü hakk~nda ayr~nt~l~~olarak bilgi veriyor.
Üç yazma nüshas~~elimize geçen bu kitab~n 1963'de Rusça, 1965'de ise Ozbekçe
çevirileri yay~mlan~n~~t~r 4. Daha sonra, yazar, Beyrunrnin bu kitaptan sonra
yazd~~~~ve tümüyle ya da k~smen Hindistan'la ilgili konular~~ ele alan yap~tlar~~üstünde duruyor.
On birinci bölümde, Beyrunrnin bilimsel çal~~malar~n~n doru~unu olu~turan
ve Orta Asya'da, ortaça~~astronomi ve trigonometrisinin geli~mesine çok büyük
katk~s~~olan "El-Kanun el-Mes'üdi"incelenmektedir. Birçok bölümlere ayr~lan
on bir makaleden (kitap) olu~an bu yap~t~n, ana çizgilerle, konusu, makale ve bölümleri hakk~nda ayr~nt~l~~olarak bilgi veriliyor. Yazar, bu kitab~n yaz~lmas~~s~ras~nda
yararlan~lan kaynaklar üzerinde k~saca duruyor ve bu yap~t~n astronomi aç~s~ndan
çok büyük bir önem ta~~d~~~n~~ ve ortaça~'~n astronomi ansiklopedisi say~labilece~ini belirtiyor. Daha sonra bu yap~t hakk~nda inceleme ve ara~t~rmalar
yapm~~~olan bilim adamlar~n~n çal~~malar~na de~iniyor. Bu kitab~n tam olarak
Rusça ve Ozbekçe çevirilerinin bask~ya haz~rlanmakta oldu~unu kaydediyor.
On ikinci bölümde, Beyrunrnin 70 ya~~na bast~~~~~~o36 y~l~~sonunda tamamlad~~~~
"Risâle l'il-Birûni fi Fihrist kütüb Muhammed bin Zekeriyya er-Râzi" incelenmektedir. Beyruni, büyük bilgin er-Râzrnin yap~tlar~n~n bir listesini verdikten sonra,
036 y~l~~sonuna dek yazd~~~~kendi yap~tlar~n~n da bir listesini vermektedir. Yazar,
3 "Tahdidu Nihâyâti'l-Emdkin". Çev. : K. Burslan. Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~. Ter./3. 196 S.
4 "Tahkficu mâ li'l-Hind". Çev.: K. Burslan. Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~.
Ter./ ~ . 137 s.
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Beyrunrnin burada gösterdi~i yap~tlar~n~, O'nun gösterdi~i kronolojik düzen içinde
incelemektedir.
On üçüncü bölüm, Beyrunrnin ya~am~n~n son on y~l~nda yazd~~~, ancak tarihi
kesinlikle bilinmeyen "Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma`rifeti'l-Cevâhir"e ayr~lm~~t~r.
Elimizde dört yazma nüshas~~ bulunan bu kitap, Beyrunrnin bildi~i tüm de~erli
metaller, mineraller ve ayr~ca mineral ve metal ala~~mlar~~hakk~nda bilgi içermektedir. Yazar, 1963'de Rusça'ya çevrilmi~~olan a bu kitap üstüne Sovyetler Birli~i'nde
yap~lan çok say~da inceleme ve ara~t~rmalara de~iniyor. Beyrunrnin ya~am~n~n son
a~amas~ndaki felsefi ve ahlaksal görü~lerini ö~renmek için temel kaynak olan bu
kitab~n bilim aç~s~ndan özelliklerini belirtiyor ve konusunu inceliyor.
On dördüncü bölümde, Beyrunrnin ya~am~n~n son iki y~l~nda (1047-1048)
Gazne'de yazd~~~~ve tamamlayamad~g'~~"Kitâbu's-Saydene" incelenmektedir.
1972'de Rusça'ya çevrilmi~~olan 6 bu kitap, onsözle birlikte 5 küçük bölümden
olu~maktad~r. Yazar, Beyrunrnin bu kitab~~yazd~~~~s~rada ba~vurdu~u kaynaklar~~
ayr~nt~lar~yla incelemektedir.
On be~inci bölümde yazar, Beyrunrnin uzun yarat~c~l~k dönemini yedi a~amaya
ay~rmaktad~r
Ket dönemi (983-990); 2) Kendi ba~~na yapt~~~~bilimsel çal~~malar~n ba~lang~ç dönemi (991-998); 3) Cürcan dönemi (998-1004); 4) Gürgenç dönemi
(1004-1017); 5) Gazne dönemi (1018-1029); 6) Gazne dönemi (1030-1037); 7) Gazne'de son y~llar (1038-1048). Yazar daha sonra, Beyrunrnin, astronomi, geodezi,
matematik, geometri, trigonometri, co~rafya, mineraloji, farmakoloji, filoloji, tarih
alanlar~nda yapt~~~~katk~lar~ n de~erlendirmesini yap~yor. Beyrunrnin ya~am~~ve
yap~tlar~~üstüne Do~u'da, Avrupa'da, Sovyetler Birli~i'nde ve dünyan~n öteki
ülkelerinde yap~lan çal~~malar~~ayr~nt~l~~olarak anlat~yor. Ayr~ca Beyn~nrnin do~umunun 998. y~l~~münasebetiyle 1971'de Ta~kent'te yap~lan toplant~ya sunulan 15
bildiri hakk~nda bilgi veriyor.
TÜTEN ÖZKAYA,

Ph. D.

N. A. BASKAKOV : Osnovn~e vehi razvitiya sovetskogo uj~gurovedeniya
(Sovyet Uygur Biliminin Geli~mesinde Ba~l~ca A~amalar) "Sovetskaya
Tyurkologiya" Dergisi, No: 4 (1979), ss. 3-9.
Bu yaz~da, Uygur halk~n~n dili, yaz~n~, folkloni, tarihi ve etno~rafyas~~üzerine
Sovyetler Birli~i'nde yap~lan çal~~malar anlat~lmaktad~r.
Türkoloji dallar~ndan olan Sovyet Uygur biliminin geli~mesinde çok önemli
rol oynayan S. E. Malov, elliyi a~k~n yap~t~nda Uygur dili ve lehçeleri, yaz~n~,
folklorü, tarihi, kültürü ve etno~rafyas~n~~incelemi~tir.
5 "Kitâbu'l-Cemâhir ft Ma`rifeti'l-Cevâhir" (El yazmas~~nüshas~~Kayseri'de Ra~id
Efendi Kütüphanesi'nde bulunmaktad~r). Çev.: ~. Yaltkaya. Türkiyat Mecmuast
V, 1-26 (1935).
"Kitâbu's-Saydene" Mukaddemesi. (Bilinen biricik nüshas~~Bursa Genel Kitapl~~~~Kur~unlu Kütüphanesi 149 numarada bulunan bu yazma ilk olarak 1927'de
Z. V. Togan taraf~ndan bilim dünyas~na tan~t~lm~~t~r). Çev.: ~. Yaltkaya. ~stanbul
1937. = I. Ü. T~p Enst. ne~riyat~. No. 9.

