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Birunî’nin Milliyeti1 

Prof. Dr. İsmail YAKIT2 

Öz 

Bir filozofun, bir düşünürün, bir bilim adamının vb fikirleri, düşünceleri, sistemi ve dünya görüşü daha önemli 

değil mi? Onun şu veya bu etnik kökenden olması, şu veya bu millete mensup olması neyi değiştirir? Bu ve buna benzer 

soruları çoğaltabilirsiniz. Elbette, bir düşünürün, filozofun, bilim adamının vb felsefesi, fikirleri, buluşları etnik kökeninden 

daha önemlidir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ancak, kaynaklar farklı yorumlanıyor, çarpıtılıyor, hattâ oradan farklı milliyeti akla 

getirecek yorumlar yapılıyorsa veya birileri hiç alakası olmadığı halde, farklı kökenlere dayandırıyor ise; araştırmacıların ve 

bilim adamlarının kaynakları tekrar ele alıp, onların ışığında iddiaları incelemesi, yanlış olanlarını çürütmesi, doğruları ortaya 

koyması gerekmektedir. 

Bu itibarla, “En büyük İslam bilgini” olarak literatüre girmiş ve ünlü Bilim Tarihçisi G. Sarton’un eserinde bir asrı 

adına tahsis ettiği, matematik, astronomi, tıp, trigonometri, fizik, kimya, eczacılık, tarih, coğrafya, felsefe, etnoloji, botanik 

dinler tarihi vb. alanlarda pek çok eser vermiş Ebu Reyhan el-Birunî (Beyrunî de denir)’nin Arap, Fars veya Türk olduğuna 

dair pek çok tartışma yapılmıştır. Bu tartışmalar zaman zaman bilimsel olmaktan çıkmış, hatta kaynakların yanlış 

değerlendirilmesine kadar varmıştır. Öte yandan bugün İranlılar internet ortamında olsun, dünya çapında Ansiklopedilerin 

ilgili maddelerinde olsun, Ortaasya kökenli bütün filozof ve bilim adamlarının hepsini -kaynak ve tarih bilgilerini yanıltarak- 

İranlı gösterme gibi bir hevesleri vardır. 

İşte bu sebepten dolayı Birunî’nin milliyetini bu çalışmamızda ele almak istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: el-Birunî, İran, Türk, Arap, Harezm, Ortaasya 

 

Birunî Üzerine 

Birunî, Türk-İslam âleminin ve dünya tarihinin en önemli bilim adamlarından biridir. 

Adı ve künyesi kaynaklarda Ebu Reyhan Muhammet bin Ahmet el-Birunî el-Harizmî olarak 

geçer. Burada: Ebu Reyhan, künyesi olup asıl adı Muhammet veya Mehmet’tir. Ahmet 

babasının adıdır. Birunî hem lakabı hem de şöhretidir. Taşralı anlamındadır. Harizmî coğrafi 

nisbesidir. Harizm’de doğduğu için bu nisbeyi de almıştır. Ancak kendisinden önce yaşamış 

ünlü matematikçi Muhammet bin Musa el-Harizmî ile karıştırılmaması için bu nisbesi çoğu 

zaman kullanılmaz(Yakıt, 2017, s.10). 

                                                           
1 Birunî’nin milliyeti konusunda bazı araştırmalar yapılmıştır. Bunlar yeri geldikçe bu çalışmada kaynaklarıyla 

ele alınmıştır. Biz de daha önce uluslar arası bir bildirimizde onun etnik kökeni hakkındaki tartışmaları ele 

almıştık. Sonra onu da ayrı bir makale olarak neşrettmiştik. Burada ise talep üzerine Birunî’nin milliyeti’ni söz 

konusu ettik. Onu tekrar kaynaklar ışığında ele alarak, daha önceki çalışmalarımızdan hülasa etmek 

mecburiyetinde kaldık. Geniş bilgi için Bkz. İsmail YAKIT,, “Birunî’nin Etnik Mensubiyeti Hakkında 

Tartışmalar”, Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi sempozyumu (Bildiri), 03-07 Mayıs 2017, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Makale olarak da Bkz. Türk Dünyası Araştırmaları, Mayıs-Haziran 2017, Cilt 

116, Sayı: 228, Sayfa: 9-22, İstanbul, 2017 
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Birunî, 03 Zilhicce 362 Hicri’de / M. 4 Eylül 973 yılında Harizm’in merkezi Kas’ta 

doğdu.  Bu yer Ceyhun nehrinin aşağı kısmındadır3. Birunî’ye Beyrunî de denilir. Bir yazma 

eserinde Beyrunî şeklinde harekelenmiş olmasından dolayı o şekilde kullananlar vardır. 

Ancak her iki teleffuz da aynı anlama gelir. Kabul edilen ekser görüş Birunî şeklindedir. 

Farsça olarak “Birun” “dışarı, taşra” anlamındadır. Dolayısıyla “Birunî= Taşralı, yabancı, 

dışarıdan olan” demektir. Birunî’nin ailesi dışarıdan veya taşradan gelip Kas şehrine yerleştiği 

için, onlara Birunî denmiştir. Henri Corbin’e göre, “Birunî”, o zamanlar İran sınırları dışından 

gelenlere verilen bir lakaptır ( Corbin, 2013, s. 268)  

Kısaca İlmi Şahsiyeti  

Dünya çapında ünlü bilim adamlarından ve Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Hocamızın da 

hocası olan Sarton “Bilim Tarihine Giriş” isimli meşhur eserini, asırlara göre bilim 

adamlarını tahsis ederken, XI. asra “Birunî Asrı” adını vermiştir. Yine Sarton ona “Bütün 

zamanların en büyük bilginlerinden biri” (Sarton, 1950, I, 707) derken; Barthold da “En 

büyük İslam âlimi”, “eşsiz müellif” (Barthold, 1984, s. 52) sıfatlarıyla niteler. Gerçekten onun 

matematik ve tabii bilimlerdeki başarısı ve orijinalliği muhteşemdir. 

Birunî, Batı dünyasında Alboron veya Aliboron olarak tanınmıştır. Çok yönlü bir 

bilgin olan Birunî matematik, astronomi, tıp, trigonometri, fizik, tabii bilim, eczacılık, jeoloji, 

jeodezi, botanik, mineroloji gibi pozitif bilimler olduğu kadar, sosyoloji, felsefe,  tarih, 

coğrafya, etnoloji, dinler tarihi filoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerde de kendini göstermiş ve 

cem’an 30 kadar bilim dalında araştırmalar yapmış yüzden fazla eser yazmıştır. Ancak 

bunlardan bize yaklaşık 22 kadarı intikal etmiştir. Birunî, Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça, 

Sanskritçe, Yunanca, İbranca bilmekte olup sadece İslam âleminin değil, bütün dünyanın 

tanıdığı ve saygıyla andığı bir bilim adamıdır. Eserlerinin pek çoğu Batı dillerine çevrilmiş ve 

defeatle basılmıştır. 1973 yılında Unesco, doğumunun 1000’inci yılı münasebetiyle bütün 

dünyada anılmasını sağlamıştır(Yakıt, 2017, s.13).  

Birunî bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve çalışma azmiyle hurafeden arınmış bir 

dindarlığı bir araya getirmiş ve objektiflikten de ödün vermemiştir. Onun hipotezlerin 

deneylerle doğrulanmasına, gözlem, ölçme ve hesaplamalara verdiği önem ve metodu 

çağımızın bilim anlayışına ne kadar yaklaştığının göstergesidir. O bir filozof olmaktan ziyade 

bir bilim adamıdır. İlmi konularda yüzeysel kalmaktan veya kuşkulu davranmaktan sürekli 

kaçınmış, vaktini gözlem, deney ve ispatlama yolunda geçirmiştir. O metodunu, pozitif 

bilimlerin yanı sıra sosyal bilimlerde de uygulamış, hakikati arama ve ona ulaşma zevkini en 

yüce bir zevk olarak telakki etmiştir.  

Konumuz Birunî’nin milliyeti olduğu için onun hayatından ve bilimsel şahsiyetinden 

fazla bahsetmek istemiyoruz. Onun hayatı ve ilmî şahsiyeti hakkında, geniş bilgi için Bkz. 

(Yakıt, 2017, s. 9-22) 

Milliyeti 

                                                           
3 Kas, Şahabbas Veli yakınlarındadır. Bugünkü Karakalpak Özerk Cumhuriyeti veya Özbekistan’ın Hive şehri 
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Birunî’nin milliyeti konusuna girmeden önce, günümüzden bir örnek vermek 

istiyorum. Paris’e gidenler bilir. Sorbonne Üniversitesi’nin arkasındaki Pantheon adı verilen 

Müzenin üzerinde büyük harflerle “Aux Grandes Hommes La Patrie Reconnaissant” (=vatan 

sadece büyük adamlara müteşekkirdir) ibaresi yer alır. Bu Pantheon’da gömülü olanlar, dünya 

çapında isim yapmış ve tarihe mal olmuş Fransız bilim adamları, felsefecileri, şairleri ve 

yazarlarıdır. İçlerinde siyaset adamı olmayan bu ünlülerden bazıları şunlardır: Voltaire, J.J. 

Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola, Pierre Curie ve Marie Curie ile Alexandre Dumas vb… 

böylece Fransızlar, hem kendi çocuklarına vatanın müteşekkir olduğu örnek kişileri tanıtırken, 

onlara eğer adam olacaksanız, dünya çapında büyük adam olun ki, vatan size müteşekkir 

kalsın mesajını veriyor;  hem de kendi büyüklerine verdikleri kıymeti ve onlara nasıl sahip 

çıktıklarını dünyaya gösteriyorlar(Yakıt (2016), s.11). Bu arada her yabancı ziyaretçiye de 

âdeta kendi kendisine ülkesinde böyle kaç büyük adam var sorusunu sorduruyor. 

Öte yandan, bugün dünyamızda, “tarihte isim yapmış, eserleri ve fikirleriyle 

kendisinden sonra gelenleri etkilemiş büyük adamlara sahiplenmek genel olarak toplumların 

eskiden beri devam ettire geldikleri bir alışkanlığıdır. Bunun için bazen kaynaklar bile tahrif 

edilmekte, hiç alakası olmayan gerekçelerle sahiplenilmektedir. İşte bunlardan biri de Bilim 

tarihinin en büyük simalarından olan Birunî hakkındadır. Onun etnik mensubiyeti hakkında 

bir takım iddialar kesinmiş gibi gerek bazı araştırmalarda ve kitaplarda ve gerekse internet 

ortamında sürdürülmektedir. Daha önceki araştırmalarımızda da söylediğimiz gibi, Orta Asya 

Türkistan-ı Kebîr havzasında yetişmiş ve etnik olarak Türk olan birçok bilim, felsefe ve 

devlet adamına sahip çıkan İranlılar, Birunî’ye de sahip çıkmakta hiç gecikmemişlerdir. 

Birunî’yi Türk’e yakıştıramayan ve kendisine bir tarih yaratmaya veya tarihi şahsiyetleri 

kendine mal etmeye çalışanlar da onu ya kendilerinden göstermişler veya kendilerinden 

gösteremiyorlarsa bir başka kavme aitmiş gibi gösterme çabası içine giriyorlar. Söz gelimi 

bazıları Birunî’yi Soğd asıllı göstermektedir. Bu arada Avrupalı bazı yazarlar da hiçbir delile 

dayanmaksızın onu Pers veya Arap gösterme yarışı içindedirler. Çalışmalarında her ne kadar 

ciddi ve bilimsel olsalar da milliyet konusuna gelince, hele Türklük söz konusu olunca, 

ciddiyet ve bilimsellikten her nedense uzaklaşıyorlar.” (Yakıt, 2017, s.16-17). 

Her şeyden evvel şunu ifade etmek gerekir ki, Birunî’nin eserlerinde onun etnik 

mensubiyeti hakkında açık ve sarih bir ifadeye rastlamıyoruz. Zaten kendi döneminde etnik 

hususlar söz konusu değildi. Müslim veya gayri Müslim olma söz konusuydu. Etnik 

hususiyetler, daha ziyade toplumların karakteri, alışkanlıkları kısaca ahlaki özellikleri vs. söz 

konusu olduğunda “falanlar veya filan kavim şöyledir” gibi söylenirdi. Nitekim Birunî’de de 

bunu görüyoruz. Hatta İranlılar’ı niçin sevmediğini aşağıda belirteceğiz.(Yakıt, 2017, s. 17) 

“Türkler, Müslüman oldukça İran içlerine yerleşmişler ve İranda Türk nüfusu Pers 

nüfusundan çok daha fazla olmuştur ki, Türkler İran içinde tarihte pek çok devlet kurmuşlar 

ve yönetmişlerdir. Müslüman olmayan Türkler ise, “darülharp” sınırı içinde kalmıştır. Onun 

için Türkler Müslüman oldukça kendi kabilesi, kendilerini yöneten sülalelerin isimleriyle 

anılıyorlar ve kendileri de “Türk” adını kullanmıyorlardı. Çünkü Türk o asırlarda 

“darülislam”ın dışında doğuda ve kuzeyde kalanların isimleriydi.  Müslümanlar, Karahanlı, 

Gazneli, Harzemşahlı, Selçuklu adını alıyordu ama Türk olmalarına rağmen bir türlü “Türk” 

adını kullanmıyorlardı.” İşte böyle bir dönemde, Türkistan bölgesinde yetişen bir âlim kendi 
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etnik mensubiyetini açıkça ifade etmiyordu. Arap ve Fars isimlerinin kullanılması ise dilden 

ve kültürden dolayı idi.  Onun için Batılılar bir Ortaasyalı bir bilgin için Arap ve İranlı 

derken, genelde ve sathi olarak kullanılan eserlerinin diline bakarak böyle diyorlardı. Öte 

yandan Araplar Arap olmayan herkes için daima “Acem” terimini kullanır. Bu kelime anlam 

itibariyle “Arap olmayan” demektir. Acem tabiri tarihte her nasılsa Perslerin sıfatı olmuş. Her 

acem İranlı gibi ele alınmış. Batılı araştırıcıları yanıltan bir diğer nokta da budur. Şimdi 

iddiaları maddeler halinde ele alalım4: 

1-Birunî, hayatı bölümünde de söylediğimiz gibi, babasını çok küçükken kaybetmiş 

biridir. Dedesi ve diğer cedleri hakkında bilgisi yoktur. Bunu,“Ben gerçekten kim olduğumu, 

nesebimi bilmiyorum. Ben babamı tanımıyorum ki, dedemi bileyim” şeklinde hazin bir şekilde 

ifade eder.  Yıllar sonra yazdığı bir şiirde de annesinin odun taşıyarak ve satarak kendisini 

büyüttüğünü belirtir: “İnni Ebu Lehebun bilâ edeb, Na’m ve vâlideti hammâlete’l-hatab” 

(Ben huysuz bir Ebu Leheb gibiyim. Zaten annem de odun taşıyan bir kadındı”  demektedir. 

Şu halde kendi ifadelerinden nesebi hakkında bilgi edinemiyoruz. 

2-Bazıları Birunî’yi Pers veya Harezmli göstermektedir. Kaldı ki Birunî bizzat kendisi 

bu nevi ifadeleri çürütmektedir. Birunî’nin doğup büyüdüğü ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği 

Harezm’i o eski İran’ın bir uzantısı olarak görmektedir. Tarihi verilere göre, Peçenekler, 

Guzlar, Kaylar (=Kayılar) bölgede çoktandır meskûn idiler. Birunî’nin doğduğu zamanlarda 

Harezm’in başkenti Kat şehri Peçeneklerin hâkimiyeti altında idi. (Togan, 1961, II, 636). 

Harezm’i yönetenler Türk’tü.  Batur’a göre, Togan Birunî’nin Peçenek asıllı olduğunu 

telmihte bulunuyor. Çünkü Birunî’nin eserlerinde geçen “ısı, tengiz, hız, ovbaş vs.” gibi 

Türkçe kelimeler Peçenek ve Oğuz lehçelerinin müşterek kelimeleridir. (Birunî, 2011, s. 15, 

A. Batur trc.).  

3-Birunî’nin aslen “İranlı olduğunu ileri sürenlerin, kendisinin İran milliyet duygusu 

ile dolu olup, bundan dolayı Arapları hiç sevmediği”  E. Sachau, El-Asâru’l-Bâkiye”, nin 

Mukaddime 27. Sayfasında yazdığı (Bkz. Togan, 1961, II, 635), yahut “Fars kanından olan 

her insanı ve İran’a mensup olan her şeyi seven, hatta onlara iradesine hâkim olamayacak 

derecede âşık halis bir İran milliyetçisi olduğu” hakkındaki Kazvinî’nin Çahar Makale’sinin 

ilaveler kısmının 196. sayfasındaki iddialar (Bkz. Togan, 1961, II, 635)” hakkındaki 

değerlendirmelerin hiçbir mesnedi yoktur. Zira bu hususlar bizzat Birunî’nin kendi 

eserlerindeki ifadeleriyle tekzip edilebilir.  

4- Birunî, Kitabu’s-Saydele’nin önsözünde adeta günümüzdeki tartışmalara en net 

cevabı vermektedir. Niçin Arapça yazdığını savunurken, ne olduğunu söylemese de en 

azından ne olmadığını açık ve seçik ifade etmektedir. Bu eser merhum Ord. Prof. Şerafettin 

Yaltkaya tarafından tercüme edilmiş ve bunu Ord. Prof. A. Süheyl Ünver, Birunî hakkında 

yaptığı bir çalışmada onun sözlerini aynen yayımlamıştır. Birunî adı geçen eserinde diyor ki. 

                                                           
4 Bundan sonra aşağıda maddeler halinde sıralanan gerekçeler için Bkz. Yakıt, “Birunî’nin Etnik Mensubiyeti 

Hakkında Tartışmalar”, Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi sempozyumu (Bildiri), 03-07 Mayıs 

2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Ayrıca Bkz. Türk Dünyası Araştırmaları, Mayıs-Haziran 2017, Cilt 

116, Sayı: 228, Sayfa: 17-20, İstanbul, 2017 
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“ Herkes kendisinin alışkın olduğu ve akran ve emsalinin arasında konuşup görüştüğü dili, 

anadilini, daha hoş ve daha tatlı bulur. Ben bunu kendi nefsimden biliyorum. İlim dili olan 

Arapça yerinde benim anadilimle ilim tespit edilmiş olsa idi, oluk yerine çıkmış (dama çıkmış) 

deveye veya tarla sürmek için çifte koşulmuş olan zürafaya şaşıldığı gibi şaşılır ve hayret 

edilirdi. Ben gerek Arapçayı ve gerek Farsçayı anadilimden sonra öğrendim. Bunların ikisi 

de benim anadilim değildir. Bununla beraber bana, Arap diliyle hicvedilmem Farsça meth ve 

sitayiş edilmemden hoş gelir. Bu sözümü Farsça’ya çevrilmiş olan bir ilim kitabının ciddiyet 

ve güzelliğinin gittiğini ve parlaklığının sönerek husufa uğradığını ve gölge altında kaldığını 

ve artık ondan istifade etmem mümkün olmadığını takdir edebilenler tasdik ve kabul ederler. 

Farsça yalnız Kisralara dair verilen haberlere ve gece masallarına yarar.” (Ünver, 2011, 

s.46). 

5-Birunî, ayrıca,“Kitabu’l-Cemâhir..” adlı eserinde yeri geldikçe İranlıların 

ahlakından, onların mübalağacılık ve yalancılıklarından alaylı bir şekilde bahseder. Ayrıca 

“Tahdidi Nihayetü’l-Emâkin..” ve “Kitabu’s-Saydele (Saydene)” adlı eserlerinde Acemler ile 

Deylemlilerin İslam âleminde hükümranlık davasına yeltenmelerinin sonuçsuz kalmış 

olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini açıkça söyler (Togan, 1961, II, 635-636). 

6-Birunî’yi Harizm’in yerli halkından gösterenler vardır. Çünkü Harizm topraklarında 

doğmuştur. Kaldı ki Harizmlileri o, “İran ağacının bir dalı” sayar. (Birunî, 2011, s. 47, terc. 

s. 83 vd). Onları İranlı kabul eder.5  Birunî Harizmlilerin yüksek medeniyetinden ve Harizm 

diliyle yazılmış eserlerden de bahseder. Dolayısıyla kendi dili Harizm dili de olamaz. 

Harizmliler Farsçayı çok iyi bilirler demektedir. Hatta kendi yazdığı Arapça “et-Tefhim fi 

Availi Sanati’t-Tencîm” adlı eserini Harizm’in büyüklerinden Hüseyin el-Hârezmi’nin kızı 

için Farsçaya tercüme ettiğinden bahseder.  (Togan, 1961, II/636). Eğer Harizm halkının dili 

onun anadili olsaydı, o dile tercüme ederdi. Zaten Birunî’yi Harizmli saymak doğru da 

değildir. Çünkü Harizme yerleşen babasına Harizmliler “Birunî” yani taşralı sıfatını 

takmışlardır. Yani oralı olmadığı, oraya sonradan gelen yabancı olduğu unvanından 

anlaşılmaktadır.  

7-Birunî Soğd asıllı da değildir. Çünkü araştırmalar o dönemde Soğdcanın bir kültür 

ve medeniyet dili olduğunu ortaya koymuştur. (Tümer, 1992, VI, 206). Harizm halkından olan 

Soğdlular tarihî kaynaklara göre Göktürklerden beriye tarih kitaplarında pek ismi geçmeyen 

bir halk olsa da dilleriyle yazılmış kitaplar mevcuttur. Hâlbuki kendisi kendi anadilinin bir 

ilim dili olmadığını hayıflanarak söylemektedir. 

8-Birunî’nin Arap asıllı olması da düşünülemez. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 

Arapça’yı Farsça gibi sonradan öğrenmiştir. Ayrıca, Arapça eserlerinde kullandığı dil ve 

üslûp onun Arap olmadığını da ispat eder. Bir yabancının Arapçası olduğu her halinden 

anlaşılır. O kadar çok Arapça söyleyişte garabet söz konusu ki, saymakla bitmez. Bunun 

Peçenekçenin etkisine bağlayanlar vardır. Eserlerinde sık sık Peçenek ağzıyla Türkçe 

kelimeler kullandığı sabittir. Sözgelimi “Tahdidu Nihâyeti’l-Emâkin” isimli eserinin 23. 

Sayfasında “..Bu küçük deniz, Türkçe’de ‘Hız tenguzi(=Kız denizi)’ yani ‘Bahru’l-azra’ 

                                                           
5 Harezmce “Darî” dili olarak bilinmektedir. Osetçeye yakın bir Orta İran dili kabul edilmektedir. Farsçanın bir 

lehçesi olduğu anlaşılmaktadır. (Whithataker, 2011, s. 261, Krş. Meçin, 2014,  XX, 5) 
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olarak bilinir” demektedir. (Bkz. Keklik,1987, s.145; Şeşen, 1985, s. 197). Durum böyle 

olunca Birunî’nin Peçenek asıllı bir Türk olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

9- Birunî, bizzat kendi ifadeleriyle henüz çocukken Kâs şehrinde saraya ilaç getiren 

ihtiyar bir Türkmen’le karşılaştığını bildirmesi (Birunî, (1936) s. 205-206), astronomide 

yaptığı ilk rasatlarını Türklerle meskûn bölgelerde yapması, Kıtay Han’ın elçilerine bizzat 

sorular sorması, kendisine yağmur taşı getiren bir Türk’le konuşması vs.  (Birunî 1962, s. 80; 

Birunî, 1936, s. 219) dikkate alınırsa onun Türkçe bildiğinin ve Türk olduğunun önemli 

işaretleridir. (Bkz. Tümer, 1992,  VI, 206) 

Sonuç 

Birunî’nin milliyetini ele aldığımız bu çalışmamızı bir sonuca götürürsek Birunî’nin, 

Soğd asıllı olmadığı gibi Pers asıllı da olmadığını görürüz.. O, Harezmlileri İran’ın bir kolu 

saydığından ve İranlıları da sürekli yerdiğinden dolayı Harizmli kabul de edemeyiz. Zaten 

Harizm’in merkezine dışarıdan gelen biri olduğu için “Birunî” yani “taşralı” denmiş birisine 

yok değilsin demek doğru olmayacağı gibi, etik de olmaz. Arapların da -bazı Batılılar onu 

Arapça yazdığı için Arap bilim adamı saysa da- Birunî’yi sahiplenme gibi bir iddialarının 

olmadığını görüyoruz. Zaten kaynaklarda bu hususta bir iddia ve tartışmaya da rastlamıyoruz. 

O halde Arap da sayılamaz. Öyleyse geriye tek bir ihtimal kalıyor. O da Birunî’nin Türk asıllı 

olduğudur (Yakıt, 2017,20). Araştırmacı Ahsen Batur’un Birunî’nin “el-Asâru’l-Bâkiye..” 

adlı eserini “Maziden Kalanlar” adıyla Türkçe’ye güzel bir çevirisini yaptıktan sonra giriş 

kısmında “Birunî ve Zamanı” adıyla yaptığı ilavede söylediği gibi, “Türk olduktan sonra 

Peçenek veya Oğuz veya Kay yahut Kayı veyahut Kıpçak olmasının pek de bir önemi 

yoktur…hakim halklar arasında başka azınlıkların koloni halinde varlığını devam ettirdiğini 

göz önünde bulundurduğumuzda, Birunî’nin Türklerin dışında başka bir halka mensup olması 

da elbette mümkün; ama gerek kendi ifadelerinden ve gerekse tarihi kronolojiden anladığımız 

kadarıyla onun etnik kökeninin Türklerden başka bir halka bağlamanın mantıklı bir izahı yok 

gibi görünüyor” (Birunî, 2011, s. 16).  
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