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ÖZET 
Bu çalışmadaki lıedefimiz, bir dinler tarihçisi olarak Blrfint'nin hayatıyla ilgili 

bazı bilgiler elde etmek ve onun Dinler Tarihi ile ilgili düşüncelerini ve bununla ilintili 
olarak metodunu öğrenmektir. Dinler Tarilıi lerimini ilk kez kullanını bilim adamı 
olarak BirGni, Tahkik mfJ li'l-Hind olarak adlınıdrrdığı çalışmasında bir Dinler Tarihi 
ınetodolojisi oluşturmayı başarmıştır. Bu metoduıı ayırt edici özeJliği dini metinlerin 
kendi orijinal formlarında verilmesine ve birbirleriyle karşılaştırılrruısına özen 
göstermesidir. 

Anahtar Kelimcler: Biruni, Dinler Tarihi, Tanrı Kavramı, Hinduizm, Dinler 
Tarihi Metodolojisi. 

SUMMARY 

AL-BERUNI ASA HISTüRIAN OF RELIGIONS AND HIS APPORACH 
TO GOD CONCEPT IN TAHKIKMA Lİ'L-IlİND 

In this article, our aim is to obtain same laıowledges about BirGnl' s life and to 
learn his ideas about history of religion related with his method, as a histarian of 
religion. Blrünl, who was the first a scientist to use the term of "history of religion", in 
his work titled as Tah/dk ma li'l-Hind, be ınanaged to create/form ınıd conıpare witlı 
each other a methodology for History of Religion. One of the distinctive features of tlıis 
method is that has given eınphasize to otfer religious textsin their original forms. 

Key Words: Bfrı?nf, History of Religion, T7ıe Concept of God, Hinduism, The 
Methodology of Histmy of Religion. 

* * * 
I. YETİŞTİGİ ÇEVRE VE HA YA Tl 

Blıiln!'nin hayatının ilk devresini yaşamış olduğu ve ilk ilmi 
deneyimlerini kazandığı Harizm, Aral Gölü deltasındaki Ceyhun neln·iılin 
(Amu Derya) aşağı kısımnda yer alır1 O dönemde Haıizm, Amu Derya 
Nehri'nin iki yakasmda bulunan bir devlet olup, doğu ve batı Haıizm 
olarak isimlendiriliyordu. B!riln!, 3 Zilhicce 3622 

( 4 eylül 973) taıihinde 

i.ü. halıiyat Falcililesi Dinler Taribi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. 
Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., 
Ankara 1991, s. 77. 
M. Mohaghegh, "Beyruni'nin Rüyasının Gazanfer-i Tebrizi Tarafından 
Açıklanması", çev. M. Türker-Küyel, Ulusalararası İbn Türk, Harezmi, Farabi, 
Beyrımi ve İbn Sina Sempozywııu Bildiri/eri, 9. 12. 1985, Atatürk Kültür Merkezi 
Yay., Ankara 1990, s. 51. 

i.ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi Sayi: 8, Yıl: 2003 
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Doğu Harizm'in merkezi Kas yahut Ket şehrinin köylükleıinde3 doğdu. 
Blrfuıi'nin tam künyesi Ebu'r-Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Bhilnl 
el-Harizmi'dir. Bhi'ım'nin ailesi hakkında hemen hemen elimizde hiçbir 
bilgi mevcut değildir4 

Blrfuıl'nin nisbesinin menşei, anlarm ve okunuşuyla ilgili olarak 
farklı görüşler bulunmaktadır. Gazaııfer Tebrizi'nin hattıyla yazılrmş 
olan, Fihrist adlı eserinin Leiden' deki nüshasında, müstensihin "el
Müşşate" başlığıyla yazdığı ekte ve Bhi'ıni hayatta iken yazıhıuş, ancak 
bizzat hattı olup alınadığı tartışmalı olan Tahdldü Nihdyati 'l-Emakin 'in 
iç kapağında kelimenin "el-Beynmi" şeklinde harekeleınniş ohnası5 veya 
o dönemde "Bfrun" kelimesinin "Beyrıln" şeklinde telaffuz edilmesi6 

bazı araştnınacıların bu şekli tercih etmelerine yol açrmştır. Ancak bu 
kelime, tarih ve biyografi kitapları ile ansiklopedi mahiyetindeki klasik 
kitaplamı çoğunda "el-Bfrunf'' şeklinde verilmekte, menşei ve ınılanuna 
dair tartışmalar genellikle bu okunuşa göre yapıhnaktadu. Modem 
araştnmalann çoğunda da bu kullanım tercih edilmiştir. Bfrfuıl, el
Haıizmf nisbesiyle de biliniı-, ancak onun için bu nisbe kullaıııldığında 
mutlaka "el-Bfrunf" nisbesi ile birlikte kullanılnuştır. Bu durum, ünlü 
matematikçi Harizmf ile kanştmlmasını öııleme endişesinden 

kaynaklamnaktadu 7 

"Beyrun" kelimesinin Farsça'da "dış" anlaınına geldiğini belirten 
bazı müellifler "Bfrunf'' nisbesinin "dışardan gelen", "taşralı yabancı" 
anlaınında kullanıldığını ileri süımektedirler8 Ancak Kas 'ta doğduğu 

3 Ebu'r-Reyhiln Muhammed b. Ahmed el-B1r0n1, Makille jf Hikclyeti 1lırfkı '1-Hind jf 
isıilırilci'l-Unır, Neşr. Zeki Velidi Togan, islam Telkikieri Enstitüsil der. Eki., 
İstanbul 1954; Günay Tümer, "Blrilrn" , Türkiye Diyanet Vakfı isiflm Ans. c. 6, 
İstanbul 2000 s. 206; s. 1-4; Aydın Sayılı, Beyrııni 'ye Armağan, Türk Tarih Kurumu 
Yay., Ankara 1974, s. 4; Togan, "Harizni', MEB islam Ans., c. 5, Ankara 1961, s. 
240-241. 

4 Tümer, Binlaf'ye Göre Dinler ve Dinler Tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 
Ankara 1986, s. 39- 40, 46. 
Tümer, a. g. m, s. 206. 

6 Sayılı, a. g. m, s. 6. 
7 Tümer, a. g. m, s. 206. 
8 Ebu Abdullah Şihabuddin Yakut b. Abdullah, Mu'cemu'l-Udeba, Daru'l Me'miln, 

t.y., Beyrut, c.17, s. 180. 

i.ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 
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kesin olan Birfıni'nin Harezm' den de "vatanım" diye söz etmesi 
nedeniyle onun Harezm'in dışmda değil de civannda, sınırlan içerisinde 
bir yerde doğup büyüdüğünü kabul etmek en isabetli görüştür. Hatta bu 
konuda tatmin alınayan ünlü şarki yatçı E. Sachau, Buham' ya gitıniş ve 
bmada insanlarm şehri ikiye ayırdıklarını "Enderun(içinden)" veya 
"bfrun( dışından)" diye nitelendirdiğini tespit etnıiştir9 

Biriini'nin mevcut eserlerinde milliyeti ile ilgili herhangi bir 
açıklamaya rastlanılınamaktadn·. Kendisinin yaşadığı bölge olan 
Haıizm'de Fars, Türk ve Soğd unsmlarnıın birlikte bulunması bu konuda 
herhangi bir tahnıinde bulunmayı güçleştiımektedir. Ancak bazı noktalar 
göz önüne alındığında dunun bir nebze netlik kazanır. Örneğin; bazı 
kitaplarında, her iki ırkm lehinde veya aleylıinde yaptığı 

değerlendiımelerinden ve Arapça ile Farsça'yı sonradan öğrendiğini 

belirtmesiııden Biriilli'nin Arap veya Fars kökenli ohnadığmı aulıyonız. 
Öte yandan onun Soğd kökenli olması da zayıf biı· ihtimaldir. Çünkü 
Sağdea o dönemde bir kültür ve medeniyet dilidir. Kendisi de zaten ana 
diliııin ilim dili ohnadığını belirtınektedir. Biriiıli kendi deyiıniyle "Asli 
Harizmlile1»den olmadığını da söylemektedir10 Araştırmacılar 
bilinmeyen bir nedenden ötürü, henüz çocuklcen, Kas' ta saraya 
al111111asından sonra oraya süreidi Türkmen memleketleıinden, otlardan 
yapılnıış ilaçlar getiı·en ihtiyar bir Türkmen'le karşılaştığından söz 
etmektedir11

. Araştırmacılarm yukarıda zikredilen göıiişleriııe bakılırsa 
Birüıli'nin Türk olma olasılığı oldulcça yüksektir. 

Biruru "gölgelerinde niınetlendiğini" söylediği Doğu Harizmli 
Afrigoğullan'ndan Haıizmşahlar veya Harzemşahlarnılıinıayesine çoculc 
denebilecek yaşta girıniştiı·. Bunu, yulcaı·ıda da geçtiği gibi ilaç getiı·en 

9 Tümer, a.g.e., s. 43; Ayrıca bkz. Birilni, el-Asarü'l-Bakiye ani'l-Kuruni'l-Haliye al
Atlıar al-Baqiya mı al-Qurım al-Haliya, ed. Fuat Sezgin , çev. C. Eduard Sachau, 
Institut für Geschichte der Arabisch-Islanıischen Wissenschaften, LXXIII, 30, 
Frankfurt 1998, s. XVIII, LXXIII; BirGni, Talıdidü Nihtıytıti'l-Emclkin, 45311061, 
göz. geç. Muhammed Tavit Tanci, Ankara 1962, s. IL 

10 Tümer, a. g. e, s. 35, 37; Togan, "BirGni", MEB İsWm Ans., c. 2, Ankara 1961, s. 
635-636. 

11 Sayılı, a. g. m, s. 5; Togaıı, a. g. ll\ s. 636 

Say1: B, YI/: 2003 
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Türkmen'le olan karşılaşmasıyla ilgili ifadelerinden anlıyoıuz12 Bu 
sülaleden olan "Üstadım" dediği tanınmış alim ve matematikçi Ebu Nasr 
b. h·ak Mansur, onun ilmi hayata iyi bir başlangıç yapmasun sağlannştır. 
Bfn1nf, ondan Öklit geometı·ısım ve Batlamyus astronomisini 
okumuştur13 . İbn Irak dışında, Abdüssanıed b. Abdüssanıed el
Hakim' den dersler alım ştır. Uz= süreli bir eğitim hayatı olmayan Blrfuıi, 
kendi kendini yetiştİnneye gayret etmiş ve bunda da başarılı ohnuştur. 
Bunlllı en belirgin neticesi, on11ll erken yaşta eser verıııiş olmasıdır. 

Nitekim ilk rasadım (gözlem) 990' da yani on yedi yaşındayken yaprmştı. 
Bu nedenle de güneşe bakmaktan gözleri rahatsızlammş, rasadına bir süre 
güneşin sudaki aksini izleyerek devam etı1ıiştir14 

Fakat Biıilııi'nin bu huzurlu devresi uzun sünnerniştir. Harizm 
sarayında mevki salıibi olan bu genç alim, devrin siyasi iktidarının el 
değiştilmesiyle sıkıntılı bir döneme girmiştir. 995 yılında Ceyhun 
nehrinin öte yakasmda bul11llan Me'muııiler'in (Batı Harizm) Kas'a 
saldırıp Haüzmşalılar'ı tmilıten sihneleri ve Harizm idaresinin Gürgenç15 

merkezli yeni bil' siyasi iktidara bağlanınasıyla Bfriim, Kas şehrini terk 
etmiştir. Bi'ıihıf'nin Kas'tan ayrılışı ile tekrm 997 yılında oraya büyük 
İslam matematikçisi Ebu'l-Vefa Buzcanf ile göıiişmek için dönüşü 
amsmdaki süre zarfmda Rey şehrinde bulunmuş, daha soma Cürcan' a 
geçip bmada Kabus b. VeşmgiJ·'inlıizmetine ginniş ve el-Asaru'l-Bdkıye 
adlı eserini orada tamamlayarak Kabus b. V eşıngir' e itlıaf etnıiştir. 

Bfriini kendisine gösterilen büyiik ilgi ve alakaya rağmen Kabus b. 
Veşmgir'i "katı kalpli" bulmasından ve Me'muniler'den Ebu'I-Hasan Ali 
b. Me'm11ll'un da onu davet etmesinden ötüıü, 1003 yılmda Cürcan'dan 

ız BirCıni, el-Cemc1/ıir jf Ma'rifeti'l-Ceva/ıir, 453/1061, 3. Baskı, Alemü'l-Kütüb, Beyrut 
1984, s. 205-206, 

13 Tümer, a. g. e, s. 47; Sayılı, a. g. m, s. 7; Togan, a. g. m, s. 637. 
ı4 Tümer a. g. m, s. 206-207; BfrCınf, Tahdfdü Ni/ıflyati'l-Emakin li Tas/ıf/ıi Mesafati'l

Mesakin; ed. Fuat Sezgin, yay. haz. Mazen Aınawi, Cari Ehrig-Eggert, Eckhard 
Neubauer., Frankfurt; Institut für Geschichte der Arabisch-lslamischen 
Wissen.<chaften, 1992, s. 135-136. 

ıs Batı Hariznıin başkenti olan Gürgenç şelıri, Arapça' da "Cürcaniye ", Türkçe' de 
"Ürgenç" şeklinde geçmektedir. Cürcan şehri ise bunlardan farklıdır. Tarihi 
metinlerde böyle bir farklılığa rastlamak mümkündür. Ayr. bkz. Togan, "llarizm", s. 
243; Merçil, a. g. e, s. 77. 

W ilahiyat Fakültesi Dergisi 
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Gürgenç'e geçmiş, 16 burada kendisine sağlanan siyasi ve ilmi imkanlada 
çalışmalarına devarn etmiştir. 

Birfuıi'nin Kabus'un yanında bulmnnası ve Arap ukçılığına karşı 
çıkması nedeniyle Şii olduğu zannedilmemişse de, uzun süre Sünni 
Gazne saraymda kalışı ve Farisilik ve Şiilik aleyhinde fikirler beyan 
etmesi bu tarz bir velnni hertaraf etmeye yeterlidirn 

1014 yılında Gazneli Malnnut'un Harizm bölgesini fethetınesiyle 
Blrfuıi'nin hayatında yepyeni bir sayfa açılır. Çünkü Gazneli Malnnut 
geri dönerken Blrfıni'yi ve hocalan Ebu Nasr İbn Irak Mansur, 
Abdüssarned ve Ebu'l-Hayr el-Hannnar'ı Gazne'ye götüıiir. Bmada bir 
süre göz hapsinde tutıılur. Bu dönem zaıfında ilmi çalışmalaı-ını devaın 
ettiren Blıilni, Gazneli Malnnut'la yakın bir ilişki kuramadıysa da onun 
mali yardnnlaı-ını alu·. O dönenlin Gazne' sinde ilıne ve aı·aştırmaya pek 
tahaımnül edemeyen ve onlaı-ı zındıklıkla ithaın eden bir zihniyet 
hakimdi18 Nitekim hacası Abdüssaıned'in, dinsizlik ve Kannatilik'le 
suçlaııdığı ve asıldığı bilinmektedir. Blrfuıi'nin Gazne'ye geldiği 

günlerde göz hapsinde tutıılmasnnn, siyasi nedenlerden kaynaklandığı 
düşünülebilir. Bütün bu olanlara karşın dalıa sonra Birilm ile Gazneli 
Mahmut aı·asında deıiıı bir sanılıniyet oluşmuştıır19 

Sultan Malımut'un 1020-1026 arasında yaptığı fetihlerle İstilm 
coğrafyasının Hint kıtasında İndus havzasına ve Ganj vadisine kadar 
genişlemesiyle Blıi'ini, İslam alenlinin önünde açılan bu coğrafyaya ilgi 
duymuş ve Hindistan'ı tammak istenıiştir. Çeşitli vesilelerle Hindistan'a 
giden Blıi'ini, bmada Saııskritçe öğrenıniş20 ve bu dilin konuşulduğu ilıni 
mekanlarda birçok taıiışmalara katılımştır. Bu dönemde Hindistan'ı, 

özellikle de oranın dini inançlaı·nn konu alan Tahkfk md li'l-Hind adlı 
kitabmı yazımş2ı ve Sultaıı Malmıut'un ölümünden soma onun oğlu 

16 Tümer, a.g.e., s. 49-50; a.nılf., a.g.m, s. 206-207; Sayılı, a. g. m, s. 7; Togan, 
"Bfrünl", s. 637. 

17 Tümer, a.g.m, s. 212 
18 BirOnl, Talıdfdü Ni!ıilytiti'l~Emiikin,Doğuş mat., Ankara 1962, s. 3-4. 
19 Sayılı, a. g. m, s. 7; Togan, a. g. nı s. 637-639. 
20 Şemseddin Sami, Kamusu'l-Altim, Milıran Matbaası, İstanbul 1306-1888, s. 718. 
21 Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslôm Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi ilahiyat Yay. 

Atıkara 1992, s. 121. 

Say1: B, Y1/: 2003 
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Mesut döneminde de ilmi çalışmalarını devam ettimıiştir. Bu dönemde 
vatam111 ziyaret eden B imm, bu vesileyle kırk yıldır aradığı M ani 'nin 
Sifru'l-Esrdr adlı kitabını bulmuştnr22. Mesud'dan sonra oğlu Mevdud 
döneminde de siyasi otoriteden destek görınüştüı-. 

Gazne' de ölen Birüni'nin vefat taıihi ile ilgili faı·klı göruşleıin 

olması, Arap dilinde "O" ile "5" arasındaki yaznn benzerliğinden 

kaynaklaıınıaktadır. Bazı kaynaklarda vefat taıihinin H.403 (M.l012) 
olarak gösterilmesi, Biıilııl'nin Kitabu 's-Saydala isimli eseıinde 

kendisinin seksen yaşını aştığılll ifade etmesi arasında bir çelişki 

doğurur23 . Fakat diğer taı·aftan bazı kaynaklaı·da verilen H.443 (M.l051) 
taıihi de yukanda zikredilen, Arap dilindeki "O" ile "5" benzerliğiyle pek 
uyuşmamaktadır. Ancak az önce zikredilen kendi ifadesi de göz önüne 
alındığında, H.403 (1012) veya H.443 (M.1051) olarak verilen tarilıleıin 
pek de doğru olmadığı kaınsına vanlabilir. Y apılaıı son araştınnalarda ise 
Biriini'nin H.453 (M. 1061) yılında vefat ettiği göıiişü ağırlık 

kazaınnaktadn·24. 

II. İLMİ VE DİNİ ŞAHSİYETİ 

Farklı ilim dallaı-ında başaı·ılı çalışmalaı· yapaıı Biriini'nin bu yönü, 
onun ilmi kişiliğini yaıısıtaıı en önemli özelliklerinden birisidir. 
Matematik ve tabii ilimlerde gösterdiği başaı·ıınn25 aymsını sosyal 
ilimlerde ve özelde dinler taıihinde göstermesi, omm bu duruşundaki 
objektif1iği ortaya koymaktadıı·. Biıilııi' de bitınek bihneyen bir araştınna 
tutkusu ve tavizsiz bir objektiflik titizliği vardır26 Aynca Diııler Tarihi 
gibi bir alanda yaptığı aı·aştınnalarda dini duygularını ön plaııa 

çıkaınıayıp dengelediği de belirtilmelidir. O bir biliın adaım olarak, 
araştırdığı konularda sığ ve yüzeysel değil yapıcı ve eleştirel zilıniyetle 

22 Muhammed Abdulhanıid, Hayt1tu-Btrı1nf, Dilr el-Mada, Dımeşk 2000, s. 170; 
Blrfuıi, el-Ast1ru 'l-Bt1krye, neşr. Salih Zeki, Matbaa-i Arrııre, 191 ı, s.! ıs. 

23 Blriin!, Kitabu's-Saydala ji't-1ib Mukaddimesi, çev. Şerefeddin Yaltkaya, İstanbul 
1937, s. 36. 

24 Tümer, a. g. ın, s. 208-209; a.nılf., a.g.e., s. 44-46; Togan, a. g. nı, s. 637-639~ 
Sachau, a/-Athar al-Baqiya, s. XXXVII. 

25 Esin Kahya-H.Gazi Topdenıir, "İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim'', Genel 
Türk YCırihi, C. 5, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 602. 

26 Tümer, a. g. m, s. 209. 

i.ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 
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konuyu derinlemesine incelemeye gayret göstermiştir27 Bu noktada 
Biruni hatadan kaçınmak için elinden geleni yapınaya çalışıınştır. Bunun 
gerçekleşmesi için başvuıu!acak yollar ne kadar farklı olmsa olsnn, 
elverişli yöntemleri arayıp bnhnuş ve onlarla gerçeğe ulaşmak için çaba 
sarf etıniştir28 İnce!ediği konuda somut verilere dayamuaya çalışnnş, bu 
nedenle de yaptığı gözlem ve deneyi matematik diliyle açıklamaya önem 
vermiştir. Bu ilmi metodoloji titizliği, onu, ortaçağın modern ilim adının 
tipine yaklaştınınştır. Aııcak on1111 ihni metodu, sadece deneycilikten 
ibaret değildir. Ona göre tabiatı taıııınlamak için sadece tek bir yol 
yoktur. Gözlem ve deney kadar tefekkür ve akıl yürütme, b11111111 da 
ötesinde ilahi val1yin işaretleri de bilgi kaynağıdır29 . Biruni'nin ihni 
kişiliğinin en önemli özelliklerinden biri de akılcı olnşudur. O, ilmi 
çalışmalın·nn dainıa akıl çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 
çeşitli taassuplardan ve akıl dışı faaliyetlerden uzak duımayı başarnuştır. 
Sihre, büyüye ve batı! inarıçiara asla başvunnaruıştır. Bunu da yağmur 
taşı= yağmm yağdıruıadığını, zümrüdün yılınıı etki altına almadığnn 
ispat etmesi gibi, verdiği örneklerle dile getirmektedir30

. 

Biruni'nin pek çok alanla ilgilern11esi, onun bilgiye verdiği değerle 
birebir örtüşmektedir. O, bilgini bir "bilgi hizmetçisi" olın·ak görür. 
Bilginin, bilgi çeşitleri arasmda herhangi bir ayrım yapmın1msı 

gerektiğini vurgular ve bilginin özü itibariyle iyi olduğuııu, tadma onu 
elde etı11e sürecinde varıldığına değinir. Bilgi, gerçekten yın·arlı 

denebilecek biricik şeydir. 

Biruni bilim adının olmayı, kesintisiz bir süreç, kendisini ise bu 
süreçte kısa bir ilm dolduraıı bir şalııs olarak değerlendiımektedir. O, 
geçmişin ünlü bilginlerine büyük saygı göstermiş buııa kın·şın, lıiçbiı· 

zınnan kendini on]ın·a körü körüne bağlaıımmış ve onlınm söylediği 

27 Kahya-Topdemir, a. g. m, s. 602. 
28 Sayılı, a. g. m, s. 36-37; Tümer, a.g.e., s. 92-93; Birilııl, Talıkfk'u mali'l-Hind min 

Makılietin Makhı1letin fi'l-Akl ev Merzule, ed. Fuat Sezgin, çev. Eduard Saclıau, 
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Alberuni's India 
Frankfurt 1993, s. XL. 

29 Tümer, a. g. m, s. 209-210~ Sachau, al-Berımi's India, c. 1, s. 263. 
30 Birôni, Ta/ıkik, s. 148-155; a.nılf., Cemalıir, s. 167, 218-220; Togan, a. g. m, s. 644; 

Tümer, a.g.e., s. 83-84, 88-89. 
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herhangi bir şeyi en son doğnı şey saymannştrr31 İlırıi araştınna nıhunun 
vermiş olduğu dengeli bir düşünce tarzıyla, çeşitli dinlerle felsefeleri 
karşılaştırmalı olarak aı-aştııması, Grek, İran ve Hint kültiirleıinin belli 
başlı klasiklerini incelemesi ve çeşitli pozitif bilim dallamıda çağıımı 
standartlannın üstüne çıkması, ona engin bir düşünce seviyesi veımiştir. 

Blrfu:ıi' ye göre insan, cüssesi itibariyle birçok canlıdan küçük 
olınasnıa ı-ağmen aklı sayesinde onların hepsinden üstün olup, onlara 
lıükmetıne inıkaıınıa sahiptir. İnsan, aklının ve iınanın ışığı altında 
Allalı'nı yüceliğini ve kaiııat üzeıindeki eserleıini görüp anlayabilir. Bu 
itibar la o imaıı-akıl dengesiıli en i yi şekilde sağlayabilıniş ve bnnu 
hayatının sonuna kadaı· sürdürebilnıiştir. Zaten Blıilni'nin tabiat 
ilirnleıiyle uğraşması Allah' m leevni ayetleıini aıılaınaya çalıştığ= açık 
bir göstergesidiı· 32 

Birfini gibi bir şahsiyelin Batı dünyasmda güçlü bir yaukı 

bulaınaınış alınası şaşırtıcı dır. Togan' a göre bunun nedeni, doğunun ilmi 
birikinıinin Batıya geçişini sağlayan Endülüs'te onnn taııınnıaınış olması 
ve eserleıinin yazma nüslıalannın ekseıiyetle Türk kütüphanelerinde 
buluınnasıdır33 . Bunun diğer önemli bir nedeniyse çoğu biyografi 
yazanna Biıilni'nin ilıni üslubunun ağır gelmesi, bu sebeple de ihııi 

seviyesinin onlarca tanı olaı·ak kavranaınayışıdrr34 

HI. ESERLERİ 

Blıilni'nin kaç kitap yazdığı taın olarak biliııınemekle beraber bu 
çalışmaımı snıırlılığı nedeniyle; Blıilni'nin günümüze ulaşaıı belli başlı 
birkaç eseıini taıııtıp diğerleıinin ismini zikretınekle yetineceğiz. 

A. el-Asarü'l Bakiye ani'l-Kuruni'l-Hdliye 

31 Rosenthal Franz, "Beyruni'nin Bilgi Kuramı ve Yöntemiyle İlgili Bazı Ön 
Varsayımlar Üzerine'". çev. Mübahat Türker Küyel, Beyrımiye Armağan, T. T. K 
yay., Ankara 1961, s. 159-165. 

32 Togan, a. g. m, s. 638; Tümer, a. g. ın, s. 211. 
33 Togan, a. g. nı s. 643; Tümer, a. g. nı s. 212. 
34 Tümer, a.g.e., s. 66. 
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Biriini'nin 28 yaşındayken yazdığı ilk önemli eserdir. Bu eseıini 
Kabus'un yanındayken yazdı ve ona ithaf etti35

. Eser çeşitli toplumlaıın 
kullandığı takvinılerle ilgili bilgiler verir ve eski Soğd, İraıı, Orta Asya 
Hnistiyan mezheplerinin dini günleıi, takvimleri ve inançlaı·ı hakkında 
önenıli bilgileri içeıir. Ayrıca SUliye ve güneydoğu Anadolu inançlaııyla 
ilgili önenıli bilgiler de mevcuttm. Bu konulardan bazılan; Sabilik, 
Sabiler, Mecusiler, eski Mecusiler, Zerdüşt'ten önce ateşperestler, 

Hanaııller ve bunlaıın dilli inançlaı-ı, dini bayraııılaı-ı ve onlaı-la ilgili 
takvinıler ve36 blllılaı-a ilaveten astronomi ile ilgili bilgiler de mevcuttur. 
37 

B. Tahdfdii Nihdydti'l-Emdkin li Tashfhi Mesdfdti'l-Mesdkin 

Binini'nin Gazne devresinin ilk kitabı olup, H.416 (M.1025)'da 
yazılmıştır. O bu eserde Afganistan, Hindistaıı ve Haıizın'de yaptığı 

rasatlaı·la (gözlenılerle) günümüzde Jeodezi olarak bilinen bilim dalının 
temelini atmıştn·. Enlem boylam hesaplanıaları, şehirlerarası mesafeyi 
belirleme, kıble bulma metotlan yannıda tarilıi, coğrafi ve jeolojik 
bilgiler de vennektedir3s. 

C. Tahkfku md lil Hind min Makılietin Makbületin fi'l-Akl ev 
Merzüle 

Gazneli Mahmut'un Hindistan'ın büyük bir bölümünü 
fethetmesinden soma, Biriini Hint medeııiyetiyle sıkı temasa geçmiş, 
Sanshitçe'yi öğrenıniş ve Hilıt kültüıüni.i köklü bir şekilde İ1ıceleme 
olanağı bulmuştuı-39 Bu eser, H.42l(M.1030)'de Hindoloji alanında 
dünyada yazılmış ilk ciddi kitaptır. Eserinde Dinler Taı-ilıi açısından 

önenıli olan karşılaştınna metodııııu kullanan ve genel bilgi veren Biriini, 
daha sonra Rigveda, Atlıaı·vaveda ve diğer kutsal metinler ile Patanjali 
Bralımagupta Vaşita Pulisa, Aryablıata ve Varahamihira adlı Hintli 
ınüelliflerden alıntılar yaparken elde ettiği veıilerin İran, Yunan ve İslihn 

35 Sayılı, a. g. nı, s. 7. 
36 Bin1nl, el-Asfirü'l Bfikiye, s. 204-7,209,311,318,331. 
37 Togan, a. g. m, s. 639; Tlin1er, a. g. ın, s. 212; a.mlf., a.g.e., s. 68. 
38 Togan, a. g. m, s. 641; Tün1er, a. g. m, s. 212; a.rnlf., a.g.e., s. 69. 
39 Kahya-Topdemir, a.g.m., s. 602. 
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kaynaklarıyla karşılaştırmasım yaprmştır40. Birilni'nin önemli 
eserlerinden bazılannı bu şekilde zikrettikten sonra diğer eserleıiniıı 

sadece isimlerini belirtınekle yetiııeceğiz. 

D. et-Tejhfmfi Eva'i/i Sına'ati't-Tencfm 

E. el-Kanunü'l-Mes'adf 

F. el-Cemahir fi 'l-Cevahir 

G. es-Saydele fi 't-Tıb 

H. Risalejf Fihristi Kütübi Muhammed b. Zekeriyya er-Razf 

I. Makale jf İistihraci'l-Evtar fi'd-Daire bi-Havassı'l-Hatti'l-
Münhanf Ffhd 

J. İfradü'l-Makal./f Emri'i-Ezldl 

K. Tenıhfdü'l-Müstekar li Tahkiki Ma'ne'l-Menıer 

L. Ff Raşikati'l-Hind 

M. Hikdyetü'l-Aleti'l-Müsenınıdt bf Südsi'l-Fahrf 

N. Makiiiefi Hikayeti Tarfkı'l-Hind./f İsthraci'l-Unır 

O. Tercenıetü Kitabi Batencelfi'l-Halas Mine'l-İrtibdk 

P. Gurretü'z-Zicat 

R. Kitdbjf İsti'abi'l Vücuhi'l-Münıkinejf San'ati'l-Asturlab 

S. Makalefi'n-Nisebi elletf beyne'/ Filizzat ve'lCevahirfi'l Hacnı 

T. Makcilefi Seyri Sehnıayi's-Sa'adeti ve'l-Gayb 

U. Kitdbu Tastfhi's-Suver ve Tebtfhi'l-Küver. 41 

40 Tün1er, a.g.e., s. 70-71; a.mlf., a. g. m, s. 213; Togan, a. g. m, s. 639,; Blruni, 
Ta/ıkik, s. 15-16. 

41 Bu eserler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Togan, "BirGni"; Tümer, "BirGni"; 
a.rrılf., a.g.e., s. 66; İbn Cülcül, Tabakatul-Etibba vel-Hukema, Kahire 1955, s. 77; 
Beyhaki, Tari/ıu'l-Hukemai'l İslam, Kahire 1996 s. 82-83; Yakut, Mu'cenıu'l-Udeba 
ve Tabakatu'l-Udeba, Londra 1923,C. 17, s. 180-190, C. 4, s. 93-94; Hayrud-Din 
ez-Zirikli, el-A'l{Jm Kiimus ve Teracfm, Dınu'l-Erkam, Beyrut 1995, C. 1, s. 326; 
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IV. DİNLERTARİHİ METODU 

Biriini'nin Dinler Tmilıi metoduna geçmeden önce, onnıı tarih 
anlayışını kısaca ele almak konuya giıiş aşısından önem mz etmektediı·. 
Zira, Dinler Taıilıi her ne kadar geniş bir çerçeveye salıipse de, taıilı ilnıi, 
kapsadığı a!aıı ve kullandığı metodoloji açısından onun üstündediı·. Zaten 
Biriini'niıı tarih anlayışı biliıııneden, Diııler Tarilıi alanmda anlatmaya 
çalıştık:lmı t= olarak anlaşılaınaz. 

Biıiini, tmilı meselelerini iııceleyip bir sonnca vamıa noktasında 
mkeolojiye, jeolojiye ve ekonomik gelişme ve değişmelere önem 
venniştir. Tmilıi olayi= aıılatuken bnnlma efsane türü şeylerin 

kaTJştmlmasma sert biı· dille karşı çıkmıştır42 O, tarihi ve coğrafi 
meselelerin, dini ve ırki (kavmi) hisleriıı etkisillde kalmaksızm objektif 
o]aı·ak yazılmasmın gerektiğine değiımıiş ve Hint medeniyetiııi, bn 
esasiaTI göz önünde bulundurarak anlatınıştır43 Daha açık bir ifadeyle 
Biıuni' ye göre tarihi olayim, şn veya bn din e mensup önemli kişilerin 
bakış açılaı·ının üstüne çıkabilen biı· noktada, objektifliği yakalayabilen 
biı· ınuhakeme üslnbuyla ele alıınp iııceleınnelidir44 . Nitekiııı, Biıuni 
verdiği bir önıekle izlenıiş olduğu metodu şöyle anlatırken yeryüzünün 
oluşnınumnı, gelişimiııiıı, kısaca hayatın, mukaddes kitaplaı·la deği145 , 
geçen süre zaıfmda meydana gelen değişiklikler incelenerek 
öğreııilebileceğiııi, bnıınıı da jeolojik olaylaı· sonucu göç edilen yerlerdeki 
kalıntılarda yapılacak arkeolajik aı·aştunıalaı·la mümkün olacağım 

belirtıııiştiı·46 

Tarih gibi ilgilendiği diğer ilim dallaı·ında da, BirGni tenkit usulünü 
çokça knllannııştır47 Biı·çok kaynaktan elde edilen haberleri şüpheyle 
karşılayıp onlar arasındaki farklılık ve benzerliklerden yaraı·]aıımak 

Kalıya-Topdemir, "İlk Müslüman Tüık Devletlerinde Bilim", Genel Türk Tarihi, C.3 
Ankara 2002, s. 608; Şenıseddin Sami, Kamusu'l-A'lam, s. 718. 

42 Togan, "Ortaçağ isiilm Aleminde Tenkidi Tarih Telakkisi", İslam Tetkikleri 
Enstitüsü Dergisi, 111-4, İstanbul 1954, s. 44. 

43 Blrfuıl, Talıkik, s. 160-164, 473; Tümer, a.g.e., s. 120-121. 
44 Sachau, ag.e, C. II, s. ll 0-111. 
45 Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul 1985, s. 147-148. 
46 Ti.iıner, a.g.e., s. 120; Kahya-Topdemir, a.g.m., s. 602-603. 
47 Birü.ni, Talıkik, s. 23, 25-26, 197, 299. 
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gerçeğe ulaşınaya çalışmıştır. Bunu yaparken de bazen sözleri ve 
fıkirleıi, bazen de metinleıi ve tarihleri karşılaştırmıştır48 Dolayısıyla da 
tarihin ilk devirlerine ait bilgilerin dini ıivayetlerden kaynaklannıası 
sonucunda oluşan tezatlann, ancak dini referanslaı· bir taı·afa konup 
mukayese metoduyla ele alındığında çözülebileceğini belirtnıiştir49 

Biriini'nin tmilı anlayışını kısaca belirttikten sonra, onun Dinler 
Tarihi alanında araştınna yapmken izlediği metoda ve bu metodun 
temeliıli oluşturan kurallma değinebiliriz. O'nun öteki diniere ciddi bir 
şekilde eğihnesi, buııtın da ötesinde objektif değerlendinnelerde 

bulunabilmesi, kendisiııe inanç fenomenini ilmi şekilde inceleme ve 
fmklı dinler aı·asrnda mukayeseler yapabilme imkanı vemıiştir50 

Blrfuıi'nin yaşadığı zaınan dilinıi içerisinde, biı·biı·leriniıı dinlerini merak 
edip onlaı-ı mercek altnıa alınaya çalışan, farklı diıılere mensup alimler bu 
maştıımalaı-ında objektif kalaınaınışlardı. İslfun alinılerinin genelinde de 
dmuın böyleydi. Buna neden olarak, toplum tarafından ilgilendikleri dine 
meyletmek ya da inanınakla ithanı edilınekten çekinmeleri gösteıilebilir. 
Nitekim Biriini'nin hocası Abdüssamed, Gazne' de Batmilikle suçlamp 
idaın edilırıiştir5 ı. Halbuki O, bu yönde yapılan çalışmalann "bilimsel ve 
objektif' olınası gerektiğini belirtiı". Ona göre, bir çalışmanın bilimsel 
olabihnesi, suııulan doktıinin müntesiplerini veya doktriııi gerçekten 
bilen kişileıi tatinin etmesine bağlıdır52 . 

Dinler Taıihi alanmda Biriini'den önce yapılımş bazı 5alışmalm 
vardır. Onlaı·dan başlıcalaı-ı; Nevbalıti'nin(ö. 298/910) el-Arau ve'd
Diyanat'ı, Ebu'l Hasen el-Eş'ari'ııin (ö. 324/935) Makalatu'l 
İslanıiyyin'i, Abdulkahir el-Bağdadi'nin (ö. 42911038) el-Fark beyne'l 
Firak'ı, İbn Hazm'ın (ö. 456/1064) el-Fasl ji.l-Milel vel-Ehvai ven-

48 Tümer, a.g.e., s. 90, 125, 143-144; Blrüni', Tah/dk, s. 39, 51-52, 66-67, 334, 393-397. 
49 Togan, a. g. e, s. 152. 
50 Tllıner, a.g.m., s. 212. 
51 1ümer, a.g.m., s. 208. 
52 Karnar Oniah Kam_arurnazan, "İsl§.rni Bir Din Bilimleri Metodolojisinin 

Teşekkillüne Doğru:Birün1 örneği", çev. Muhammet Tarakçı, M arife Dergisi, Yıl:2, 
Sayı: 2, Konya 2002, s. 169. 
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Nihal'idir 53 Bu ve benzeri çalışmalardan bir kısmı Milel ve Nilıal 
tarzında, bir kısmı da reddiyeler tarzında kaleme alıınnıştı. Birfuıi ise 
reddiye değil, Milel Nilıal tarzı eserler veıme gayretindedir. 

Dinlerle ilgili yapılan çalışmalara büyük katıası olan B!rfuıi de 
yukanda zikredilenlerin arasında sayılsa da, onun bu noktada ayrı bir yeri 
buluınnaktadır. Kendi döneminde bir biliın adanıı olarak, ansiklopedist 
ve farklı bilimler üzerinde söz salıibi olma vasfını taşıyan Birfuıi, bu 
bağlarnda sadece bir din hakkmdaki görüşlerilli zikretmeyip o dini 
olduğu gibi takdim etıııe yolunu seçmiştir. Bu metodu ilk uygulayan da 
kendisidir. O, bunun akli muhakeme, felsefi görüşlerle veya duyulara 
dayanını tümevarımla anlaşılarnayacağını, bilakis yazılı biı· geleneğe 

saltip olanların verdiği bilgileri kabul etınek yoluyla anlaşılabileceğiıli 
söyler54 

O doğıudan doğruya Dinler Tarihi konusunda eser yazmamasına 
rağınen bu sahada yapılacak çalışmalın· için ortaya sağlam metodolajik 
esaslar ve önıekler koymuştıır. Birfuıi, dinlerle ilgili araştımıalın-ında 

yazılı kaynak tın·arnasına büyük önem vermiş ve ilgilendiği dille ilişkin 
bütün kaynaklın-ı incelemeye çalışmıştıı·55 . B un mı en bariz ömeği, o mm 
Mani'nin Sifru'l Esrar adlı kitabını 40 yıl ın·adıktan sonra Cönd'de 
bulmasıdır. Öte yandan sadece yazılı kaynaklada yetiınneyip, bu dilllerin 
mensuplın·ıyla da görüşmüştür56. 

Farklı din ve kültürleri illcelemek içill gerekli dilleri öğı·enen 

Biruni, Harizmce, Soğdca, Arapça, Farsça, Grekçe, İbranice, Süryanca ve 
Sanskritçe bilınekteydi. Blllllardan Arapça, Fın·sça ve Sanskritçe'ye 
biıinden diğerine tercüıne yapabilecek derecede hakimdi. Kendisine bu 
dili öğı·etecek biı· selefi olmanıasından dolayı Sanskritçe öğremnek onun 
için oldukça zor olsa da o, bunu başarmıştır. O'muı Sanskritçe' den 
Arapça'ya çevirdiği ve günümüze ulaşan Tercümetü Kitab-ı Batencel 

53 Tümer, a.g.e., s. 128-129; Ayrıca bkz., Kürşat Denıirci, Dinler Tarihinin Meseleler~ 
İnsan yay., İstanbul 1997, s. 26-31. 

54 KanıarOnialıKamarumazan, a. g. m, s. 169-170; Sachau, a.g.e, c. 1, s. 3. 
55 SachaıJ, a.g.e, s. XXXIX-XLII. 
56 Tümer, a. g. e, s. 130-131. 
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(patanjali) adlı kitap, Hintlilerle alakah ilk çeviri eser olma özelliğini 
taşımaktadır57 

Blriini, Tahkfk nıd li'l-Hind (Kitdbu'l Hinrf) adlı eserinde ise Hint 
dini kültüıiinü yansıtmaya çalışmıştn·. Onun bu çalışması bazı 

araştırmacılarca, metodoloji ve karşılaştırma tekniği açısından en üstün 
eseri olaı·ak nitelendirilmektedir58 İnançlaı·, dini faaliyetler, kelimeler, 
semboller, gelenekleri ve Hint kaynaklmının bunlarla ilgili faı·k:lı 

metinleıiııi büyük bir başarıyla kaı·şılaştınrnş, olaya modern bir tmihçi ve 
dilcinin eleştirel gözüyle balanayı başaı1mştır59 . Biıilni karşılaştırma 
yaparken, öncelikle o konuyla ilgili yazılanları taı·ayıp onlm masındaki 
farklılıklaı1 ve benzeyişleıi tespit etınektedir60. 

Daha sonra sözlü kaynaklara başvunnakta ve bu bağl=da kişilerle 
görüşmeler yapıp çeşitli bölgelerdeki uygulaınalaı1 incelemekte, halktan 
edindiği bilgilerin doğruluğmm da mutlaka araştınnaktadır61 Ancak 
bütün bu çalışınalaı-dan sonra konuyla ilgili bütün veıileri birbiriyle 
mukayese edip bir sonuca varmaktadır. Bu arada Biriini karşılaştırma 
yaparken elde ettiği kaynakların güvenilir olup olmadığının üzerinde 
önemle dmmaktadır. O, şüpheli gördüğü kaynakları incelemeye 
almannştn·62. 

Biıilni aı·aştımıa ve inceleınelerinde, eleştiri ve 
değerlendinnelerinde objektiflik endişesiyle ister din içindeki mezhepler 
de, ister diğer dinler ile ilgili nakillerde olsun, bilerek yanlı davraınnanın 
tahrife yol açtığını; aynı din içinde yapılan bu tahı·ifin çabuk faıx 

edilmesine rağmen, diğer diıılerden yapılan nakillerdeki talırifin 

anlaşılınasll1lll çok zor olduğunu belirtıııiştir. İlk kez Dinler Tarihi 

57 Sachau, a.g.e., s. XXXVIII. 
58 Kamarumazan, a. g. m, s. 170; Tümer, a.g.e., s. 196; N. A Baloch, '13eyruni ve 

Kabulun Türk Yöneticileri", Uluslarası İbn Türk, Harezmi, Farabi, Beyrwıi ve İbn 
Sina Senıpozyumu Bildiri/eri, 9-12-1985 Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 
Ankara 1990, s. 29 

59 Sayılı, a. g. e, s. 37; Tümer, a.g.e., s. 134; Blrünl, Tahkfk, 20-22, 75-77 
60 BlrOnf, a.g.e, s. 29-30. 
61 B!rfini', a.g.e, s. 448-9. 
62 Kamarumazaa, a. g. ın, s. 170; Tümer, a. g. e, s. 135-140; Sachau, a.g.e, c. 1, 286. 
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kelimesini kullanan Blıi'in!, Dinler Tarihi alanıyla ilgili kitapları talırifle 
dolduranları kınaınaktadır63. 

O, putperest bir ortamda yaşamalarma rağmen Sokrat gibi bilgiye 
değer veren filozofların akli bir çabayla tahrife neden olan inanç ve 
geleneklerden sıynlmayı başaı·dıklannı özellikle vurgulaına ihtiyacı 

duyınuştur64 

Hint kültür çevresindeki dini birikimi değerlendiren Blli'inl, bu 
çalışmalarını yürütürken bir çok zorlukla karşılaşmıştır. Özellikle 
Hintlilerin, dinleri ile ilgili verdikleri bilgilerde bazı çelişkiler bulunıııası, 
öte yandan belli bir kültür atmosferinde Grek ve Hint örneklerinde 
görüldüğü gibi, bilgelerle (havas) geniş kitleler (ilvaın) arasında çok 
önemli nüanslann oluşması -ki ona göre bu farkı doğuran akli araştırma, 
bilgi veya bilgeliktir- onların dine farklı açılardan bakmalarına yol 
açmıştır. Bu durum ise, onun bu araştırınalarında zorluklaı·la 

karşılaşmasmaneden olmuştm65. 

Diğer taı·aftan, milletierin özellikle de Hintlileıin, Dinler Taıilii 
açısından incelemnesinde Blıi'in!'nin onune çıkan temel sorun, 
değerlendirmeye aldığı yazılı kaynakların muhtevasmı anlaınlandırma 

güçlüğüdür. Bu sorunını iki farklı yönü vardır. Bunlardan ilki, 
kaynaklarm dilleri ile ilgilidir. Belli bir noktada dil probleıni çözülse 
dalıi, kitabi dil ile halkm konuştuğu ilvilın dilinin faı·klılık göstemıesi 

tercümede veya incelemede bazı zorluklaı· oluştuımuştur. Diğeri ise, ele 
alınan dinlerin ve mezheplerin karşılaştınlınasmda inanç sistemleri 
açısından bazı faı·klılıklaı·ın olınasıdır66 Bu, tek bir dine indirgense dalıi 
inançlarda, ibadetlerde veya buna benzer sakraınentlerde yukarıda da 
değinilen aydm-ilvilın çelişkisinin yarattığı kaımaşa içinde kesin bir 
değerlendirmeye vanlmasını zorlaştınnaktadır67 

63 Tümer, a. g. e, s. 132-133; Blrfuı!, Ta/ıkik, s. 15. 
64 BlrG.nt, a.g.e, s. 29. 
65 Tümer, a.g.m., s. 211; Sachau, a.g.e, s. 265. 
66 Tümer, a.g.e., 138; Blrfin!, a.g.e, s. 17-18. 
67 Blrfini, a.g.e, s. 28-29. 
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Hint kültür birikimini değerlendirirken bir taraftan da "el-milel 
ve'n-nihal" çalışması yapan Biıiini,68 taıtışmacı bir üsluba başvummktan 
ziyade, yalmzca vakaları tespitle yetinmiştir. Grek dilli ve felsefeleri, 
Hııistiyaıı mezhepleıi, Maıüheizm ve Hinduizın arasında mukayeseler 
yapaıken aynı ilnü üslubu muhafaza etıniştir69 

Yine Grekler ile Bralmıaıüstler arasında yaptığı bir mukayesede, 
serbest aı·aştınna ruhuna dayalı Grek ilnünin başaı·ılaıına karşılık Hindu 
bilgiulerin taklitçi ve içine kapalı yaklaşımlan yüzünden başarılı 

olaınadıklarım kaydetmektedir. Nitekim Hiut bilgilli Bralınıagupta, 

Brahnıasiddhanta adlı eserinde ay ve güneş tutulmalannı Bralnnaıılar'ın 
nütolojilerine uygun tarzda yorumladığı için ilmi aıılayışla bağdaşmayan 
bir duruma düşmüştür. Biı·Uııi'ye göre, Brahmagupta ay ve güneş 

tutulnıalannın tabii ve asıronomik nedeıılerilli bilnüyor değildi, aııcak 

dilli çevre!erlıı tepkislııden korkmuştu 70 

Biıiini, dini kronolojiyi önenısenüş ve diııleriıı bayraııı, oruç ve 
önemli günleıini biliuısel bir titizlikle kaydetmiştir. Dlıılerle ilgili 
takviuılerin nasıl çıkarılacağım bellı-lemiş ve buna dair cetveller 
düzenlenüştir. Hatta diııler tarafmdaıı zikTedilen günlerin 
karşılaştilmasım dalü yapımşt11·. Mesela; Yalındi şenlikleıi ve kutsal 
günleri üzerine yaptığı hesap larda, Yahudi bilim adanılarındaıı uzun süre 
önce, "bilimsel bir Yahudilik kronolojisi sistenü"ııe ulaşınıştıı·. Hiudu 
taıilü hakkrnda verdiği bilgiler de böyledlı.7ı_ 

Dinler Tarihi açısından yaşadığı asırda çağdaşlarıımı ilerisinde 
bulunaıı Biıiiui, bu ilnüıı metodolojisini o dönemde oluştuıınuş ve 
günümüzde bize ışık tutan önemli eserler bıı·akmıştır. 

Biıiini'niu Diııler Taıilünde kullandığı ınetotlaı·ın, çalışmalarına ne 
şekilde yaıısıdığını gönnenüz açısından, çeşitli dinlerdeki Taıın 

kavramnıı ifade eden kellınelerle ilgili olarak verdiği bilgilere kısaca 
değlııeceğiz. Bu konuda da omın Tahkfk md li'l Hind adlı kitabnıdaıı 
faydalanınaya çalışacağız. 

68 Tümer, a.g.e., s. 211; Derrıirci, a. g. e, s. 30. 
69 Sachau, a.g.e, s. XLI-XLIII. 
70 Birilni, Ta/ı/dk, s. 394-397. 
71 Kanıarumazan, a. g. m, s. 172; Tümer, a. g. e, s. 145. 
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V. TAHKiK MA Lİ'L HİND'DE TANRI KAVRAMINI İFADE 
EDEN KELiMELER 

Blrfuıi, Tahkfk md li'l Hind isimli çalışmasında, açıklamalaıuıa 

Yunanlıların "Taıın" (ilalı) kelimesine yükledikleri anlamlan vemıekle 
başlar. Ona göre, Yunanlılar; nefısleıiıı ve ruhların bedeııleşmesinden 
önce bizzat mevcut olup, birbirleriyle tanıştıklan düşüııcesindedirler. 

Buıılann (Ruhların) bedenlerdeyken yaptıklaı·ı iyilikler sayesinde 
cesetten ayrıldıktan sonıa alemde tasarruf yetkisini elde ettiklerine 
inanırlar. Yunanlılar, bu ruhları "taıınlar" diye adlandnnnşlar ve onlar 
için heykeller yapıp kurban]aı· kesnıişlerdir. O, Yunan kaynaklanna 
dayaııaı-ak, ilalılaştırılan kişilerin aııcak ilirnde sanatta becerikli, fazilet 
salıibi kimseler olduğunu ileri süımektedir72. 

Bu kişiler, Ymıanlılara göre insanlığa tıbbı öğreten "Asklepius" ile 
şarabı bulan "Dionysus" ve ekmek yapılan hububatı bulan 
"Demeter"dir73 Birilııi'ye göre, başlangıçta bunlar sıradan iıısanlaı·dı. 
Daha sonra hüııerlerinden dolayı ilalılaştınldılar74 ya da başlangıçta 
ilahlık iddiasında bulunmuşlaı·dı. Bu ilalılaştınnadan kastın aslında 

melekleştinne olduğu aşağıdaki ifadelere bakıldığında dalıa iyi 
anlaşılacaktır. 

Biı:iini, Y nnanlılarda Allalı kavraım ile diğer tanıılaı· masında faı·k 
olduğunu Eflatun'un bazı cüınle!eıinden çıkarır. Örneğin; onnn "bazı 
kimselerin ölmemelerinden dolayı tann olaı·ak adiandınidığı ve Allalı'ın 
ilkibirinci tanıı diye isimlendirildiğini. .. ", "Allah, tannlara siz bizzat 
ölümsüz değilsiniz ... ", " .. sizi dilemenıle yarattığnn zaınan ... " gibi 
ifadelerinden, ilalıların çoğul, All alı' ın ise tekil olduğu sonucu 
çıkmaktadır. O, "tanrılar" kelimesinin diğer birçok topluluğalmillette 

olduğu gibi, genelde kutsal ve üstüıı olan her şey hatta dağ, deniz ve 
benzeri şeyler, özellikle de ilk sebep ve melekler için kullanıldığını ifade 
etmektedir. O, bütün bu an!attık:laı·ına dayanarak, "taıın" kelimesiyle 

72 Baloch, a. g. m, s. 29; Demirci, a. g. e, s. 32. 
73 Geniş bilgi için bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi yay., Ankara 1998, 

s. 42, 93, 97. 
74 Blrfull, Talıkik, s. 28. 
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anlatmak istenenin meleklerle aniatılmak istenenin aynı olduğu kamsına 
vannaktadır 75

. 

Blrfrni, bazı lafızlann, bir şeyin!kavralll1n kendisinin 
adlandırılmasında, bunun bir toplUillca uygunsuz görülmesine karşın 
diğer bir toplUlll tarafından uygun görülebileceğini ifade eder. Bu 
çerçevede İslilm' daki "tanı·ı" kelimesinin anlamını örnek olarak verir. 
O'na göre, Arap lügati ele alınırsa "Allah" lafznıın Cenab-ı Hakk'a has 
kılındığı, bu isimden başka diğer bütün isimterin ondan başkasına da 
verildiği görülür. "Allah" ismi/lafzı sadece O'na aittir76 

Yahudi dininin bu konudaki ifadelerine değinen Blrfrni, Süryanca 
ve İbranice yazıllll1Ş Tevratlarda ve ondan somaki peygamberlere 
gönderilip Tevrat'tan sayılan kısnnlarda geçen "Rab" kelimesinin 
Ampça'daki "Allah" kelimesiyle eşanlanılı olduğunu ve Tevrat itibariyle 
"Rab" kelimesinin "Rabbul beyt" veya "Rabbul mal" şeklinde başka bir 
kelimeyle birleştirilip kullanılmadığını zikı-eder. Tevmt'ta geçen 
"Elohinıin oğullan, Rabb'in önünde kendileıini takdim etmeye 
geldiklerinde ... "77 şeklindeki ifadeyi de buna örnek gösteıir. Aynca 
Birfrni, Tevrat metinlerinde geçen "Taıırı/İlah" kelimesiılİn Arapça' daki 
"Rab" kelimesiyle eş anlaınh olduğunu ileıi sürer. Bunlara da Tevrat 
ayetlerinden deliller getiı·ir. 

Birfu:ıl, Arapça;daki "Rab" kelimesinin Tevrat'ta "Taıırı" 
kelimesiyle ifade edildiğini Tevrat'tan verdiği şu örnekle belirtiı·: "Ben 
seııi fimvuna tann kıldını''78 Burada Hz. Musa eğitici bir rol üstlennıiştir. 
Mezmurlarda geçen "Elohim, tamılar cemaati içinde durdu. "79 

ayetindeki "tanrılar cemaati"nden meleklerin kastedildiğini zikı-eder. 

Tevrat bazen taımlık vasıtlaı·nu meleklere veya insanlara verir. Bu yolla 
bunlar, alemde bazı tasanutlara sahip olurlaı·. 

Ayrıca Tevrat'ta 
isinılendiı·ildiğini belirten 

75 Blrünl, Tahkik, s. 28-29. 
76 Blrünl, a.g.e, s. 29-30. 
77 Eyüp, 116. 
78 Tevrat, Çıkış, 711. 
79 Mezmurlar, 82/1. 
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civannda yaşayan ve yunan diııine mensup kimselerin Baal (verimlilik 
tannsı) ve Aştaıt (aştoret: Zülıre yıldızı:ciıısellik taımsı )80 adında 
yapılnuş putlara tapmalaı·ına bağlar. Buradaki "yabancı taımlar" 

kelimesiııden de anlaşılacağı üzere, putlara bazı güçler atfedilmiştir. 

Sonuç olarak Bi'ıuni, Yalındilerin bakışıyla bir şeyin salıibi olma, 
onu ele geçiıme ve onun üzerinde hakimiyet knnna yönüyle tannlığın; 
melekler ve (aleıniıı yönetimine kaı'lşınaya) kudretli nefisler için 
kullanıldığım, aym zaınanda taımlık vasfının, onlar adma yapılan 

putlar/şekiller içiıı istiareyle, hükümdarlar ve büyükler içiıı de mecaz 
yoluyla uygulandığılll ifade eder. 

Biıiini' ye göre "Tanrı" kelimesi, Hıristiyanlıkta "Baba" ve "Oğııl" 
kelimeleriyle karşılığmı bulınuştur. Hıristiyanlık, Hz. İsa'yı "Oğnl" 
olarak kabul etmiştir. O, bu bakış açısıyla bir karşılaştııma yaparak 
İslfun' da böyle bir yaklaş111llll münıkün olaınayacağnu ifade eder. Ona 
göre, Allalı (c.c) için baba ve oğul keliıneleriniıı kullanılması; 

Ampça' daki "Oğul" ile "Çocuk" kelimelerinin birbirleriııe yakın olup 
doğınak ve doğunnak anlaınlarını ihtiva etınesi açısmdaıı bir ana-babayı 
gerekli kılmaktadır. Böylece "Rablık"m aıılaıı= yitirdiğini ifade eder8 ı. 

Buna bağlı olarak Maniheistlerle Hıristiyanlar arasmda bazı 

benzerlikleıin bulunduğunu beliıten Birfnıi, Mani'nin "Kenzul İhya" adlı 
kitabmda mutluluk ülkesiııden bahsettiğiııe değiııir. Maııi'ye göre burada 
erkeklik-dişilik yoktur. Bunun karanlık alemden kaynaklandığmı, 

böylece aydnılık aleminde ondan etkilenmesinden dolayı oğul, erkek-dişi 
ilgisillin tezalıür ettiğiııi ileri sürmüştür. O, ayrıca Maııi'nin kendisine 
Hıristiyanlıktaki "Oğnl"a benzer bir ml biçtiğiııi beliıtir82 

Bu konuda Hintiiierin görüşlerini değerlendiren Blıiiııi, bn 
görüşleri salıipleri açısından ikiye ayınr. İlki, aydın tabakası olup, bu tür 
sıfatları Allalı içiıı kullanmaktan kaçnmlar. O, dalıa önce havasiaydın 
kesiminin Allalı'ı lıiçbiı· şeye ihtiyacı olınayaıı, veren ve alnıayan cömert 

80 Geniş bilgi için bkz., Fred G!adstone Bratton, Yakuı Doğu Mitolojisi. Çev. Nejat 
Muallimoğlu, İFAV yay., s. 99-112, İstanbul 1995, Ayrıca bkz. Gündüz, a. g. e, s. 
53-54, 44. 

81 B1rfin1, Ta/ıkik, s. 30. 
82 BlrGnl, Talıkik, s. 31. 
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anlamına gelen "İşvara/İsvara" olarak adlandırdıldannı belirtınişti83 . 
Ancak avfunın bu konuda duyarlı olmadığına değinen Birilııi, onların 

oğulluk, kızlık, eşlik, doğuımak hamile kalmak ve benzeıi halleri bile 
Allah için kullanınaktan kaçınmadıklannı ifade eder84 

Blrfuıi, Hinduizm'i Bralnnanlann temsil ettiğini ve bu sebeple 
onlaım inanç ve düşüncelerini esas aldığını zikı·eder. Bralnnaıılar 

Allah'ın bir olduğuna, irade ve kudret salıibi olup, oıtağı buluınnadığına 
inanırlar. Gerçek varlık yalııız onundur85

. Böylece O, aydın Bralnnaıılan 
tevhit ehli mesabesinde kabnl etmektedir. 

Hintiiierin bilinen kitabı Gita' da, "V asudeva"nın bütün eşyanın 
ilalıı olduğunu, bu bağlarnda "Vişnu"nun toprak, su, ateş ve ıüzgaı1 
bizzat kendisinin yarattığı söylenildiğinden ve "Allalı her şeydir" esasına 
dayaınldığından Biruni, bunun "Apollonius"un bütün insanlarda ilahi bir 
kuvvet olup, onunla maddi ve maııevi ohnayan eşyayı akletınesi/idrak 
etınesiyle benzerlik arz ettiğine değinıniştir86 

Biıihıi'nin aktardıklanndan anlaşılını şudur ki; Hintliler ve özelde 
Brahmanlar, tanı1 kavraınını kaı·şılaınak üzere İşvara/İsvara teriınini 
kullammşlar ve ona tamılık vasıflarını yüklenıişlerdir. Ancak avfun, 
taımlık vasıflarnn başka şeylere atfetmekten ve taım olaı·ak kabul 
ettiklerine onun tanı1lığını zedeleyecek vasıflar vemıekten 

kaçnııııaımşlardır. Bunun sonucunda ise, aydın kesinlin bir ilalıı 

benimsemesine kaı·şın avfun birçok ilalı ediınniştiT. 

SONUÇ 

Bir İslfuni din bilimleri metodolojisi kurma aşaıııasında, kendi 
devıinin önde gelen bilim adamlanndan biri olan Birilni, gerek duyulaıı 
yöntemsel ilkeleri oluşturmayı başaı1111ş ve bunları kendi eserlerinde 
başarıyla uygulaıınştır. 

Ansiklopedist bir biJiı-n adaıın olaıı Biıihıi, bu özelliğini biJiı-nsel 
disiplinle ve çalışkaıılıkla elde etıniştir. Birçok alaııda eserler veren 

83 BlrCıni, a.g.e, s. 25. 
84 Sachau, a.g.e, s. 321-323. 
85 B1r0n1, a.g.e, s. 31, 23-24. 
86 B1run1, a.g.e, s. 32. 
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Birilni, dinler tarihi alanmda da Kitabu 'l-Hint ile Güneydoğu ve 
Oıtadoğn dinsel gelenekleri hakkında bize kaynak niteliğinde bilgiler 
veren el-Asarü'l Bakiye adlı iki kitap kaleme alnnş ve dilliere bakışnn, 
ele alış tarzun ve üslubunu bu iki önerilli eserinde sumnuş tur. 

Biıilni, özellikle Kitabu'l-Hint'te ve genel olarak bütün eserlerinde; 
bilimsel yönteınin ve objektifliğin nasıl olması konusunda çağının 

oldukça ilerisinde tespitler yapmış ve bunları ilkeleştinniştir. Ele aldığı 
dillierin önce kutsal metillierini inceleyip, sonra o dinin mensuplannın 
göıiişlerini göz önünde bulundunnuştnr. Böylece kendisi herhangi bir 
yaı·gıda buluınnaımş, incelediği dinin verilerini ortaya koymakla 
yetim:niştir. Ona göre, bir dillie ilgili yapılan çalışmamn, o dinin 
"temsilcileri" ya da "doktrini" taı·afından doğrulaıınıası, çalışmamn 

bilimsel ve objektif değerini gösteriL O, eserleıini bu metodolojinin 
esaslan çerçevesinde yazımştır. 

Biıilni' nin bir diğer özelliği ise dinler tarilli çalışmalarını 

yüıiitürken karşılaştırınalar yapmasıdır. Dönem itibariyle yazılan 

Reddiye ve Milel-Nilıal tüıü eserlerde pek de rastlanılmayan veya geniş 
olaı·ak takip edilmeyen bu yöntenıi, o ustalıkla kullammştır. Bu yönüyle 
dalıa sonra Karşılaştnmalı Dinler Tınibi denilecek bir bilim dalımn 
temelini atnuştır. Ayrıca, yaptıklarıınn İslami din bilimleri metodolojisi 
oluşturulmasına yadsınaınayacak katkılaı'l olmuştur. Bu metodoloji, 
üzerinde Müslüman kisvesini taşıyaıı bilim adaınianna yaptıklan 

çalışınalaı· esnasında bir bakış açısı vennektedir. Özellikle de Dinler 
Tarilli alanında araştırma yapanlara, diğer dillierin incelenınesinde 

bilimselliği ve objektifliği göz önünde bulunduran bir çerçeve sumnayı 
arzulaımş ve bunda da başarılı olmuştur. 
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