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Biruni'nin (ö. 440 / 1048) 
kronoloji, tarih, etnoloji gibi 

ilim dallarıyla ilgili 
bilgileri ihtiva eden eseri_ 

_j 

Ebü'r-Reyhan Muhammed b. AhiT'ed 
el -Blrüni (Beyrüni), el-Aşdrü'l- bô~ıye 
'ani'l-kun1ni'l-l].dliye adlı eserini 390 
(1000) yılında yirmi yedi yaşında iken 
Cürcan ·da yazmıştır. Birüni' nin hayatı, 

Harizm ve Gazne devreleri olmak üzere 
iki kısma ayrılabilir. el-Aşdrü1-bô~ıye 
onun hayatının Harizm dönemindeki en 
önemli eseridir. Müellif bu eserini, Ziya
riler'den olup 998 'de sürgünden dön
dükten sonra ikinci defa tahta geçen 
alim ve edip Kabüs b. Veşmgir'e ithaf 
etmiştir. 

Birüni el-Fihrist adlı eserinde, el-Aşd
rü'l-bd~ıye'yi müsvedde halinde bıraktı
ğını ve daha sonra düzelteceğini yazmış, 
el-Kiinı1nü'l-Mes 'udi'de ise önceki yaz
dıklarında düzeltmeler yapmıştır. Müel
lifin el-Aşdrü'l-bd~ıye'yi yazarken fay
dalandığı kaynaklardan hiçbiri zamanımı
za ulaşmamıştır. Bundan dolayı söz ko
nusu kaynakların neler olduğu tam ola
rak bilinmemektedir .. Bu eserlerden biri. 
İshak b. Huneyn 'e ait olup bugün elimiz
de bulunmayan Tdrfl].u1-epbbd, dır. 

Birüni, el-Aşdrü'l-bd~ye'nin mukad
dİmesinde çeşitli toplumların kullandık

ları takvimleri ve bu takvimterin ortaya 
çıkış sebeplerini. ay ve yıllardaki farkla
rı. milletierin bayram, dini gün ve iba
detlerini bu takvimlere göre farklı şe
killerde belirlemelerinin sebebini merak 
ettiğini kaydederek kökü eski milletle
re. geçmiş asırlara kadar giden bu ko
nuyu halletmeye karar verdiğini ve bu
nu nasıl yapacağını anlatır. Günleri ve 
çeşitli takvimlere bağlı dönemleri ince
leyerek işe başlar. Yaratılışı, tüfanı, is
lam öncesi Arap tarihini ve Harizm'i an
latır. el-Aşdrü '1- bd~ıye, İslam· dan ön
ceki Harizmşahlar'ın menşe ve saltanat 
dönemlerini göstermesi bakımından tek 
kaynaktır. Birüni. çok tanınm ış olduğu 

kronoloji sahasıyla ilgili prensipleri de 
bu eserinde ortaya koymuştur. Müellif 
kronolojik karşı laştırmalar yaparak din
ler arasındaki farklı noktaları bulup din
ler tarihi açısından büyük önem taşıyan 
cetveller düzenlemiştir. Eser kronolojiye 
ve çeşitli milletierin takvimlerine dair 
bilgiler ihtiva etmesi yanında eski Soğd, 
Harizm ve İran kültürü hakkında da çok 
önemli bir kaynaktır. Birüni'nin bu ki-
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tabı ayrıca Orta Asya hıristiyan mezhep
lerinin tarihi. dini adet ve gelenekleri 
konusunda da değerli bir eser kabul 
edilir. Eserde yahudi takvimiyle ilgili ay
rıntılı bilgiler vardır. Bunların yanında 

namaz vakitleri, Faraklit, Zülkarneyn. 
Ye'cüc ve Me'cüc ve yalancı peygamber
lerden çeşitli din, bölge ve şahsiyetler 

hakkındaki malumata, kronoloji cetvel
lerinden karşılaştırmalara !<adar muh
telif konulara yer verilmiştir. 

el-Aşdrü1-bd~ıye'nin birçok yazma 
nüshası mevcuttur (bk. Brockelmann, I, 
872; Sezgin, VI , 270). Eserin orijinal met
oini Alman şarkiyatçısı C. Eduard Sachau, 
bir önsöz ve mukaddime yazarak Chro
nologie orientalischer Völker von Al
berünf başlığıyla yayımiarnıştır (Leipzig 
1878, LXXIII + 362 + 30 s ) Arapça ikinci 
neşri yine Leipzig'de yapılmıştır ( 1923) 
el-Aşdrü'l - bd~ye, ilk naşir C. E. Sachau 
tarafından The Chronology of Ancient 
Nations adıyla İngilizce'ye çevrilmiştir 
(London 1879, XN + 464 s.). Eserin bir 
bölümünü Les Fetes des Melchites baş
lığıyla R. Griveau Fransızca 'ya tercüme 
etmiştir. el-Aşdrü'J-bô~ye'yi Farsça'
ya önce Ali Kulı Mirza İ'tidadüssaltana, 
daha sonra da Ekber Danasirişt, Terce
met-i Aşdrü'l-bôkıye-i Ebu Reyhdn Bf
rı1nf adıyla çevirmişlerdir (Tahran 1321 ). 
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!il GüNAY TÜMER 

ei-ASARÜ'I-ULVİYYE 
( -, _ _,ı..ı\.)~~1) 

Atmosfer olaylarını antik meteoroloji 
anlayışına göre inceleyen ilmin ve 

bu ilimle ilgili eserlerin 
İslami kaynaklardaki genel adı. 

_j 

insanlık eski çağlardan beri atmosfer 
olayiarına ilgi duymuştur. Bu sebeple 
bütün eski medeniyetlerde ve özellikle 
isıarn aleminde ilim adamtarının büyük 

çoğunluğu yaşadıkları dönemlerin sınırlı 
imkanlarına rağmen bu alanda pek çok 
çalışma ve araştırmalar yapmışlardır. 

Bibliyografik kaynaklarda '"asar-ı ulviy
ye" genel başlığı altında bulunabilecek 
bu çalışmaların günümüze ulaşabilenle
rinin büyük bir kısmı, atmosfer olayları
nı geniş ve modern imkanlara sahip ola
rak inceleyen günümüz ilim adamları 

na, dolayısıyla çağdaş meteorolojiye ilim 
tarihi bakımından malzeme olabilecek 
niteliktedir. 

Yer üstü ve yer altındaki jeolojik olay 
ve oluşumları aynı antik anlayışla araş
tıran ilmin de klasik kaynaklarda '"el
asarü's-süfliyye" olarak anıldığı görülür. 
Bu konu ile ilgili pek çok risalesi bulu
nan Kindi, el -asarü'l-ulviyye ve el -asa
rü 's-süfliyye terimlerinin her ikisine de 
şamil olmak üzere '"ahdasü'l -cev ve'l 
arz" tabirini kullanmaktadır. Aristo'nun. 
islam aleminde geniş yankılar uyandı 
ran meşhur Meteorologica'sı da Arap
ça 'ya el-Aşdrü ·ı- 'ulviyye şeklinde ter
cüme edilmiştir. Bu eser, İbnü'I-Bıtrik ile 
başlayıp İbn Rüşd'e kadar uzanan geniş 
zaman dilimi içerisinde birçok filozof ve 
mütercimin tercüme ve ihtisar çalışma
sına konu teşkil etmiştir. Meteorologi
ca'nın bu tercüme ve özetlerinin pek ço
ğu günümüze kadar ulaşmıştır. ilim ta
rihçileri, Aristo'nun bu eserini meteoro
loji alanının ilk eseri olarak kabul eder
ler. Ancak eserin muhtevası günümüz 
meteorolojisinin verileriyle karşılaştırıl

dığında eserdeki bilgilerin çoğunun ilmi 
bir değer ifade etmediği görülür. Nite
kim daha o dönemde Aristo'nun öğren
cisi Theophrastos'un Meteorologica'nın 
yanlışlarının bir kısmını tashih ettiği ve 
bu şekilde meteoroloj iye büyük katkıda 
bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu ko
nuda Aristo'nun ve antik Yunan ilminin 
gerilerde bırakılması ve meteorolojinin 
temel kanuniarına büyük ölçüde uygun 
düşen görüşler ortaya konması şerefi 

İslam bilginlerine aittir. 

ibnü " I-Bıtrik 

tarafından 

tercüme edilen 
el-Aşarü"f. 

'uluiyye 'n in 
ilk sayfası 

(Süleyma niye Ktp., 

Yenicam i, 

nr. 1179, vr. 1 b) 

. ,f;-;; . :~ ,, ! 
_,..;:~rt>C;.Jı.iı~ 

~Lii;..J__,~ ı ,ıt_.:;ll 
J).Jbd'0~...Wlıl;"'!J . 

•.ıG),.&ıu"'"'"~"'G>m'-'*.___ı~· 
~j.J!,ıU)ii~J>.:>;i::-__,k.i.JI ,u.4..·LS.iJ1 '~8JI"":.f 
J "":l O _J;..;'JL,_,!.il!,.Jo~' 

Q~!).i:_,ı..:.,j:I.,;IJ __..lt JJ~I..IL?J' 
1$"/Wi~ı ..,s"tı:Jt,J 0!ı.....,ı,Jıl,!-i1C)>e>' 

-'"'~;;~ı.y;~;,>J.p\1!-<_.ı;,..,.uıır..>•Jı.c,.t. 
....__iJ I .l l;.:.i!ıc.i)Jb~jU.~·•-":'.J\K!..-~1 
......,_;;.I!_,L.Jil:'...:e,.W.!.ı,.,..~lJ~)~'l:.,.,bJ_..;~ı~!. 

...,0t;ı.,,;_i)jıb!) K~t:.YJ, .. Sijil ehv
.!J,ıı.-!.r4lkllılff&-.,wıı..-ı..Ut._,.JJU6~ 

' U UJ:ı.J~l;u"'kJ!.ıi.;..J ~~ ......... t,J_;;.lii.,,:':Sı,;.
J.>~1ttlıbJ_j'i_;ll5...u--~b--t.;...(..f>_.:o:!LJ 
~~~j.'ı-~i!,l.L-~~~wı t;_fs_,..Jbt.rtL:; ıJr_;ı; 

. .ı~llJ.!,ı~l:;,~..,t.;,_).~J~t.. l:....f"_,o/_. 


