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Biruni ve Onun Jeodezi, Coğrafya ve 

Biyoloji Çalışmalarına Kısa Bir Bakış 
 

Prof. Dr. Esin Kâhya 

 

Ortaçağ İslam Dünyasının belli başlı düşünürlerinden olan Biruni ya da bir başka 

adlandırılışı ile Biruni on birinci yüzyılda, yani İslam Dünyasının altın çağında yaşamış 

olan ve İbn Sina ve İbn Heysem gibi, yine çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapmış 

olan bilim adamlarıyla aynı dönemde yaşamıştır. O dönemde yaşamış olan diğer bilim 

adamları gibi, onun da bilimin çeşitli alanlarında yapılmış önemli çalışmaları vardır. 

Bunlar arasında, başta matematik ve astronomi olmak üzere, fizik, kimya ve biyolojik 

bilimlerini sayabiliriz. Ancak Biruni, kültür tarihi ile de ilgilenmiştir. 

 

Aslında, Biruni İslam Dünyasının yetiştirdiği nadir kültür tarihçilerdendir. Onun 

sayesinde biz, o dönemde yaşamış birçok milletin nasıl yaşadığını, dillerini, toplum 

yapılarını, inanç sistemlerini öğrenebiliyoruz. Biruni tarih dediğinde siyasi tarihi 

anlamaktan çok tarihi yapan temel öğe, yani insanı esas almıştır. İnsan dendiğinde ise, 

onun inancı, felsefesi, yaşam şekli ve diğer faaliyetleri, yani sanat ve bilim adına 

gösterdiği faaliyetler akla gelir. 

 

Biruni’nin tarih anlayışı ile İbn Haldun ve dönemimiz düşünürlerinden Vico ile 

benzer olduğu görüşü var. O tarihi bir disiplin olarak, bir araştırma alanı olarak 

görmekte ve onda da belli teorilerin oluşturulabileceğini kabul etmektedir. 

 

Biruni’nin belli başlı tarih eserleri arasında: 

 

1. Hindistan Tarihi ( Tahkik ma li’l-Hind): Hindistan’la ilgili açıklamalar  

vardır. Burada yazar,  sadece Hindistan’ın tarihi sürecini ele almaz; onun kültür 

yapısını, son derecede ayrıntılı bir şekilde aktarır. Burada verilen açıklamalar, özellikle, 

bu ayrıntılı bilgi açısından dikkati çekmektedir. Ele alınan konular arasında 

Hindistan’daki yaygın dinler, edebiyatı, ölçüler ve yaşamla ve insanla ilgili açıklamalar 

vardır. 

 

2. Asarü’l-Bakiye (Milletler Kronolojisi): Daha erken tarihli (gençlik eseri) 

bir eseridir. Çeşitli ülkeler ve kültürleri dil, yaşam ve inanç, sanatları konusunda bilgi 

verilmektedir. Burada ele alınan ülkeler arasında Java ve Malaya gibi uzak doğu 

ülkeleri dikkatimizi çekmektedir. Onların kültürleri ile ilgili açıklamalar, bir önceki 

eserde de görüldüğü gibi, çok ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

 

O halde, Biruni’nin tarih anlayışını değerlendirdiğimizde, onun tarihi daha çok 

kültür boyutunda ele aldığını, ve kültür boyutu içinde ülkelerin siyasi tarihlerinden çok 

kültürlerini ele aldığını belirleyebiliyoruz. Kültürleri içinde ise, ülkelerin sanat,  bilim, 

din, edebiyat gibi boyutlarının yanı sıra yaşamlarıyla ilgili bazı ayrıntıları, dilleri ve de 

ülkenin coğrafi yapısını da değerlendirmektedir. 

 

Bu bağlamda olmak üzere, Biruni tarihi siyasi olaylar zinciri olarak ele 

almamaktadır. Ülkeleri karakterize eden unsurların daha çok sosyal yapı ve bu yapının 

özünü teşkil eden unsurlar olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan da sıradan bir tarihçi 

olmaktan çok tarihe bir kültür tarihçisi olarak baktığını söyleyebiliyoruz. 
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Bilim Adamı Olarak Biruni farklı bilim dallarıyla ilgilenmiştir. Bunlar arasında: 

 

1. Geodezi çalışmaları ( Enlem ve boylam tayini): Memun zamanından 

itibaren ciddi bir şekilde ele alınıp,  yürütülen geodezi çalışmalarına önemli katkılardan 

biri de Biruni tarafından yapılmıştır. Genellikle, İslam Dünyasında enlem hesabı sorun 

oluşturmamıştır, çünkü kutup yüksekliğinin hesaplanmasıyla enlemin belirlenmesi 

mümkün olabilmekteydi. Sorun oluşturan, boylamın belirlenmesi olmuştur.  Bilinmeyen 

boylam değerlerini hesaplayabilmek için Biruni boylamın hesaplanabilmesi için belli bir 

yöntem önermiştir. 

 

 

2. 10 arşınlık bir küre yapmış; üzerinde yerlerini belirlediği yerleşim 

bölgelerini göstermiştir.  Zikrettiği yerleşim yerleri ile ilgili bilgiyi farklı kaynaklardan 

öğrenmiştir. Biruni, ölçümler sırasında arazinin şekli, engebeli mi vb. dikkat etmiştir.  

Enlem ve boylamlarını belirlemiş olduğu yerleri ise 10 arşın çapındaki bir küre üzerinde 

göstermiş; böylece bilinen değerlere bağlı olarak, karşılaştırma yapıp,  geodezik 

ölçümleri bilinmeyen yerlerin ölçülerini belirlemeyi başarmıştır. 

 

Biruni’nin Coğrafya eserleri arasında Mesalik ve Memalik adlı bir kitabı da 

vardır. Buradaki bilgileri 

A. Seyyahlar 

B. Elçiler (Biruni çünkü Gazneli Mahmud’un sarayı ile ilişkili) 

C. Kitaplar 

D. Kendi seyahat ve hesapları ile    

 

Coğrafyaya ilişkin verdiği bilgiler arasında bugün uzakdoğu dediğimiz bazı 

ülkeler: Malaya, Java gibi yerlerin yanı sıra, Afrika’nın bazı bölgeleri ( ilk defa Ümit 

Burnundan söz etmiştir) Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusun bağı (Bering Boğazı) da 

bulunmaktadır. Biruni, Asya kıtasından yürüyerek bir başka kıtaya geçilebileceğini 

belirtmektedir. 

 

Onun çalışmaları sadece ülkeler coğrafyası bağlamında değildir, aynı zamanda, 

bugünkü ifade ile fiziki coğrafya dediğimiz, ülkelerin jeomorfolojik yapılarını da 

kapsamaktadır. O, Hindistan’ın Pencap bölgesi aliviyal yapıda olduğunu ve ırmaklar 

sayesinde bu yapının oluştuğunu söylemiştir ki, günümüz bilgisine göre de bu doğrudur.  

 

Dünyanın topografik yapısı ve meskun yerlerinden söz eden Biruni, günüm için 

çok önemli olan bir jeomorfolojik yapıya da dikkatimizi çekmektedir. O, Doğudan 

Batıya doğru uzanan dağ silsileleri Çin, Tibet, Türk Yurdu, Kabil, Berdeşah, Toharistan, 

Azarbeycan ve Bizans İmparatorluğu şeklinde bir çizgi çizmektedir ki bu da aklımıza 

dördüncü devrede oluşan dağ silsilelerini ve ‘dünyanın kemeri’ denen deprem kuşağını 

akla getirmektedir. 

 

Biruni için Hindistan çok önemli bir ülkedir. Gerek tarih eserlerinde gerekse 

Coğrafya eserlerinde Hindistan’ın ayrıcalıklı bir yeri vardır. Biruni Hindistan’ı 

öğrenmeyi o kadar önemsemiştir ki, Hindistan’ı kaynak eserlerden inceleyebilmek için, 

Sanskrit öğrenmiştir. Ayrıca Gazneli Mahmut'la ülkeye gitmiş; orayı, deyim yerinde ise, 

adeta gözlemlemiştir. 
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Biruni, madenlerle de ilgilemiştir. Bu konu ile ilgili olarak,  Kitab el-Cemahir ve 

Cevahir adlı eserin de vardır. Bu eserde Biruni, çeşitli metal ve taşlar hakkında bilgi 

vermektedir. Bunlar arasında zümrüt, elmas gibi taşlar, altın, gümüş, bakır, demir gibi 

metaller bulunmaktadır. Bu maddelerin her birinin altı ve cıvaya göre birim ağırlıklarını 

belirlemiştir. Burada birim ağırlıklarını belirlemek için özel, kendi geliştirmiş olduğu 

bir düzenek kullanmıştır. Böylece, Archimedes'ten sonra,  belli bir düzenek geliştiren ve 

çeşitli metallerin birim ağırlıklarını belirleyen kişidir.  

   

Biruni, yukarıda söz konusu edilen çalışanlarının yanı sıra, tıpla da ilgilenmiştir, 

ancak bu ilgi bir hekim, yani bir İbn Sina boyutunda olmayıp, daha çok eczacılık 

boyutundadır. Bu konuda kaleme almış olduğu Saydala adlı eserinde çeşitli droglarla 

ilgili bilgi vermektedir.  Eserde başta bitkiler olmak üzere,  ilaç olarak kullanılan 

bitkisel, hayvansal ve bazı inorganik maddelerin ilaç olarak kullanımlarıyla bilgi 

vermektedir. Onun ele aldığı bitkiler arasında gül, papatya, ebegümeci, gül hatmi vb. 

bulunmaktadır Hayvansal ilaçlar arasında bal ve süt,  ayrıca çeşitli hayvansal yağlar 

bulunmaktadır. Madeni ilaçlar arasında ise çeşitli taşlar ve değişik tertipte topraklar 

bulunmaktadır.  Ancak eser, sadece bir eczacılık eseri olmak öte başka bazı yönlerden 

de önem taşımaktadır. 

             

          Bu önemli noktalardan birisi, bu eserinde Biruni, eseri yazdığında 79 yaşında 

olduğunu söylemektedir. Böylece onun yaşı hakkında bilgi edinmemiz mümkün 

olmaktadır. Eserin bir başka ilginç yani Biruni kendi milliyeti konusunda bize ip ucu 

vermektedir. Çünkü burada o,  Farsça övülmek yerine, Arapça zem edilmeyi yeğlediğini 

ifade etmektedir. Bu açıklamasına dayanarak, onun Arap ya da İranlı olamayacağı ve de 

Harezm doğumlu olduğuna ve de Harezm'in daha çok Türklerin yoğun olarak 

yaşadığına dayanarak Türk olduğu kabul edilmektedir. 

 

Yine Saydana adlı eserinde Biruni, ele aldığı drogların her biri için etimolojik 

açıklama vermiştir. Her bir drogun 8 dilde karşılıklarını vermiştir. Böylece Saydana'yı 

sadece bir eczacılık eseri olarak adlandırmak doğru olmaz; orada aynı zamanda, o dil ve 

özellikle bitki adlarıyla ilgili etimolojik çalışma olarak önem taşımaktadır. 

 

Sonuç olarak diyoruz ki,  Biruni bir bilim adamı olarak ele aldığı konularda, 

kendinden önceki bilgileri çok iyi hazmetmiş bir kişidir. O, mevcut bilgi ile yetinmemiş, 

aynı zaman, mevcut bilgiyi irdelemiş ve kendi düşüncelerini vermiştir. Bu davranışını, 

onun sadece tıp çalışmalarında değil, aynı zamanda, ele aldığı hemen her konuda 

uygulamıştır. Kısacası, Biruni kritik zihniyete sahip bir düşünürdür.  Ele almış olduğu 

konuları sadece genel olarak ana hatlarıyla değerlendirmemiş; ayrıntı onun için her 

zaman önem taşımıştır. Hatta bu yönüyle İbn Sina’nın tenkitlerine maruz kalmıştır. İbn 

Sina, onun tek tek olaylara takılıp kaldığını söyleyerek tenkit etmiş; onun geneli gözden 

kaçırdığını iddia etmiştir.  
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