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b. Asım es-Sekaff ei-Kurtubf 
(ö. 403/ 1013) 

Astronomi-meteoroloji alimi, 
edip ve şair. 
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Endülüslü seçkin bir ailenin çocuğu ola
rak Kurtuba'da (Cordoba) doğdu . Büyük 
dedelerinden Asım'a nisbetle İbn Asım 
diye de anılı r: İ bnü'I-Gurbali lakabını ne
den aldığı ise bilinmemektedir. Tahsilini 
Kurtuba'da yaptı: muhtemelen 330 (941) 
yılında şehre yerleşen nahivci Ebu Ali ei
Kali'nin talebesidir. Öğrenimini tamam
ladıktan sonra şu rta teşkilatma girerek 
sahibü 'ş-şi.ırtalığa kadar yükseldi. Emir 
Muhammed b. Abdurrahman'ın güveni
ni ve dostluğun u kazandığ ı için üst düzey 
bir yetkili sıfatıyla saraydaki toplantılara 
katıld ı (HumeydT, II , 4 I 7) . Endülüs'te karı
şıklık ve isyanların baş gösterdiği bir dö
nemde asi Berberiler 'in Kurtuba'yı ele ge
çirmeleri sırasında S veya 6 Şewal 403 
( 19 veya 20 Nisan 1 O 13) tarihinde öldürül
dü (ibnü'I-Ebbar, II, 445) . özellikle astro
nomi. meteoroloj i, ziraat ve coğrafya gibi 
ilim dallarında geniş bilgiye sahip olan İb-

nü'I-Gurbali, bu konularda kaleme aldığı 
Kitabü'l-Enva> ve'J-ezmine adlı eserin
de kendinden öncekilerden intikal eden 
bilgileri tenkide tabi tuttu ve bizzat ilmi 
gözlemlerde bulunarak müphem nokta
lara açıklık getirmeye çalıştı . Arap dili ve 
edebiyatma dair yazdığı bildirilen Mul]
taşarü'l-Beyan ve't-tebyin adlı eser de 
aynı zamanda edip olduğunu gösterir: 
ayrıca klasik kaynaklar onun şairliğinden 
bahseder ve şiirlerinden örnekler verir. 

Eserleri. İbnü'I-Gurbali'nin günümüze 
ulaşan tek eseri Kitabü '1-Enveı> ve'l-ez
mine ve ma<rifeti a<yani'l-kevakib, 
müslüman Araplar'ın özellikle halk astro
nomi ve meteorolojisiyle ilgili birikimleri
ni ortaya koydukları "kitabü' l-enva' ve'l
ezmine" türünün en önemli örneğidir. Bu 
türde yazılan yaklaşık eliiye yakın eserden 
günümüze gelebilenler sadece dört tane 
olup bunlar arasında ibnü'I-Gurbali'ninki 
tarih itibariyle ikinci, muhteva ve metot 
itibariyle birinci durumundadır. Eser, bir 
girişle otuz üç bölüm (kavl) ve bu bölüm
lerin çeş itli sayıdaki alt bölümlerinden 
oluşmuştur. Araplar'ın gökyüzünü, felek
leri. kutupları ve burçları adlandırmada

ki metotlarını . güneş. ay ve gezegenlerin 
hareketlerini, kıble tayinini ve atmosfer
de meydana gelen olayların tesbitini ele 
alır. Ayrıca develerle koyunların aşım. do-

lbnü'I·Gurbali"nin Kitiibü'I-Envii' ve 'l-ezmine adlı eserinin unvan sayfas ı ile ilk sayfası (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3508) 
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ğum ve yavrularının sütten kesilme za
manları gibi çiftçilikte bilinmesi gerekli 
hususlarda ve çeşitli zirai konularda da 
bilgi vermektedir. Eserin dikkat çeken bir 
yönü de lengüistik bir özelliğe sahip olma
sıdır. Genellikle terim ve kavramların tah
liline girişilmekte v.e pek çok yerde etimo
lojik açıklamaiar yapılmaktadır. Konula
rın yorumunda ise ayet. hadis, emsal ve 
dil kurallarına başvurulmuş. yer yer de 
Arap efsanelerinden faydalanılmıştır. Mü
ellif tarafından da belirtildiği gibi kitap, 
bu alanda yazılmış pek çok eserin gözden 
geçirilmesi ve onlardaki dağınık bilgilerin 
bir araya toplanarak özetlenmesi suretiy
le meydana getirilmiştir. ibnü'I-Gurbali'
nin faydalandığı müellifler arasında Kisai, 
Yahya b. Ziyad ei-Ferra. Ebu Zeyd el-En
sari. Asmai, ibnü's-Sikkit, ibn Kuteybe, 
Ebu Hanife ed-Dineveri ve Ebu Ali ei-Kali 
gibi şahsiyetler bulunmakta, bununla bir
likte onun kitabını hazırlarken öncekilere 
tamamen bağımlı kalmadığı. seçici, eleş
tirici ve yenilikçi olduğu görülmektedir. 
Eserin bilinen tek yazma nüshası istan
bul'da olup (TSMK, III. Ahmed, nr. 3508) 

önce Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasımı 
(Frankfurt 1985). arkasından bazı bölümle
rinin Rafael Munoz tarafından ispanyol
ca'ya çevirisi (Revista del lnstituto Egipcio 
de Estudios Islamicas en Madrid, XXV 
11991-19921. s. 102-ı 17) ve Nuri Hammu
di el-Kaysi ile Muhammed Nayif ed-Dü
leymi tarafından tahkikli neşri yapılmış

tır (Beyrut I 996) . Daha sonra Hüseyin El
malı kitabı bir giriş yazısı ile birlikte tek
rar yayımiarnıştır (Ankara ı 997). ibnü'I
Ebbar'ın verdiği bilgiye göre ibnü'I-Gur
Mii. Cahiz'in Arap dili ve edebiyatı ko
nusunda yazdığı en önemli eseri olan el
Beyan ve't-tebyin'i de ihtisar etmiştir 
(et-Tekmile, II, 445) . 
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