
EBÜ TÜRAB en-NAHŞEBT 

Ebü Türab'ın, hadis rivayet etmiş bir 
süfi olduğu halde hadisin senedi konu
sundaki tenkitleri gıybet saydığı nakle
dilmektedir (Tabak:atü Hanabile, I, 249) . 

Diğer Horasan zahidleri gibi tevekkül ve 
kaderi tasawufun temeli sayan Nahşe
bi'ye göre sufiyi hiçbir şey bulandırmaz, 

aksine her şey onunla duru hale gelir 
(Kuşeyri. s. 555, 608) . 
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Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellam 
b. Miskin ei-Herevl 

(ö. 224/838) 

Arap dili ve edebiyatı, 

L 
fıkıh, hadis ve kıraat alimi. 

_j 

154 (771) yılında Herat'ta doğduğu 
tahmin edilmektedir. Rum (Bizans) asıl

lı olan babası Ezd kabilesinden bir kişi
nin azatlısıydı. İlk öğrenimine Herat'ta
ki bir sıbyan mektebinde (küttab) baş
ladı. 179'da (795) Herat'tan ayrılarak 
Küfe ve Basra · daki fıkıh, hadis, tefsir 
ve dil alimlerinin derslerine devam etti. 
Uzun bir tahsil hayatından sonra çeşitli 
ilimiere dair eserler kaleme aldı ve ar
dından Herat'a döndü. Burada Harünür
reşfd'in Valilerinden Herseme b. A'yen 
onu çocuklarının eğitim ve öğretimiyle 
görevlendirdi. Daha sonra Merv'e gide
rek orada da bir süre benzeri bir görev 
yaptı. Vezir Tahir b. Hüseyin Merv'e gel
diğinde onunla tanıştı ve kendisini Sa
merra'ya götürdü. Ebü Ubeyd Samerra'
da bir müddet kaldıktan sonra Bağdat'a 

gitti ve Vali Sabit b. Nasr b. Malik'in ço
cuklarına hocalık yaptı. Aynı zamanda 
İmam Şafii' den fıkıh okuyara k onunla 
ilmi tartışmalarda bulundu. Ahmed b. 
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Hanbel'in sohbetlerine katıldı. Kur'an 
ilimleri ve kıraatle meşgul olurken lu
gat ve nahiv alimlerinden de faydalan
dı. Her biri farklı metot ve görüşleri be
nimseyen kırktan fazla alimin dersleri
ne devam etti. Kendilerinden Arap dili 
ve edebiyatı, ensab* gibi ilimler okudu
ğu hocaları arasında Ali b. Hamza el-Ki
saf, İbnü'I-Kelbf diye tanınan Hişam b. 
Muhammed. Ebü Amr eş-Şeybanf, Yah
ya b. Ziyad ei-Ferra, Ebü Ubeyde Ma'
mer b. Müsenna ve Asmaf gibi meşhur 
alimler yer almaktadır. Ayrıca Abdullah 
b. Mübarek. Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. 
Safd el -Kattan ve Abdurrahman b. Meh
di'den hadis okudu. Kırkayakın talebe
sinden ise Ahmed b. Hanbel, Ebü Hatim 
es-Sicistani, Buharf. Tirmizi ve Belazürf 
gibi tanınmış kişilerin isimleri zikredil
mektedir (el-Garfbü'l-muşanneflnşr. Ra
mazan Abdüttewabl, naşirin mukaddime
si, s. 25-30) . 

Sabit b. Nasr Tarsus valisi olunca Ebü 
Ubeyd'i beraberinde götürerek Tarsus 
kadılığına tayin etti. Ebü Ubeyd, on se
kiz yıl devam eden bu görevinden telif 
çalışmalarına engel olduğu için ayrıldı ve 
213 (828) yılında Yahya b. Main'le bir
likte Mısır'a gitti. Bu arada onun Şam'a 
gittiği de rivayet edilmektedir (Davüdi, 
II, 38) . Daha sonra tekrar Bağdat'a dö
nerek garfbü'l-hadfs konusunda dersler 
vermeye başladı. Çok ilgi gören bu ders
lerin sonunda Garfbü'l- J:ıadfş adlı ese
ri meydana geldi. 

219 (834) yılında hacca giden ve rüya
sında Hz. Peygamber'i gördüğü için ge
ri dönmekten vazgeçip Mekke'de otur
maya karar veren Ebü Ubeyd 224 yılı 

Muharrem ayında (Aralık 838) burada 
vefat etti ve Ca'fer b. Ebu Talib'in evine 
defnedildi. 222 (836) veya 223'te (837) 
öldüğü de kaydedilmektedir. 

Dindar, vakarlı ve cömert bir kişi olan 
Ebü Ubeyd hadis, fıkıh , dil, edebiyat ve 
tarih gibi ilimlerde devrinin önde gelen 
simalarındandı. Hadisi savunmada ba
şarılı bir mücadele vermiş, çağdaşları 

ile daha sonra gelen alimierin ittifakla 
kabul ettiği gibi meşgul olduğu ilimie
rin hemen hepsinde güvenilir bir alim 
olduğunu ortaya koymuştur. Rakkah ha
dis hilfızı ve edip Hilal b. Ala, Allah'ın bu 
ümmete dört kişi bahşettiğini söyleye
rek bunlardan biri olan Ebü Ubeyd'in ha
dislerdeki garfb kelimeleri izah ettiğini 

ve insanları bu konuda hatadan kurtar
diğını ifade etmiştir. İshak b. Rahuye, 
Ebü Ubeyd'in her hususta kendilerinin 
en bilgini olduğunu ve ona ihtiyaç duyu!-

duğunu belirtmiştir. Muhammed b. Hü
beyre ei-Esedf ile (ö . 280/ 893 [?J) Gulam 
Sa' leb diye tanınan Ebü Ömer Muham
med b. Abdülvahid'in (ö . 345 / 957) onun 
eserleri ve rivayetleriyle ilgili tenkitleri
ni ihtiva eden birer kitap yazdıkları zik
redilmişse de (İbnü'n-Nedfm, s. 332, 344) 

bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir. 

Eserleri. İbnü' n-Nedfm, Ebü Ubeyd'in 
çeşitli ilimiere dair yirmi eserinin adını 
zikrettikten sonra onun fıkıhla ilgili baş
ka eserlerinin de bulunduğunu söylemek
tedir (el -Fihrist, s. 78) . Diğer kaynaklar
da kitaplarının sayısı otuz beşe ulaşmak
la birlikte bunların bir kısmının bazı eser
lerinin bölümlerinden ibaret olduğu bi
linmektedir. Başlıca eserleri şunlardır: t. 
el- Garfbü '1- muşannef. En önemli ese
ri olup "garTbü'l-luga" diye anılan nadir 
kelimeler hususunda konulara göre ter
tip edilen ilk lugat kitabıdı r. Müellif, Ga
rfbü '1- J:ıadfş adlı eserinde olduğu gibi 
bunun için de otuz kırk yıl çalıştığını söy
lemektedir. Muhtemelen her iki eser de 
aynı tarihlerde kaleme alınmıştır. el-Ga
rfbü '1-muşannef'in daha önce bir ben
zeri yazılmadığı bilinmekte, çağdaşı lu
gat alimi Şemir b. Hamdeveyh de Arap
lar'ın bundan daha güzel bir kitaba sa
hip olmadıklarını ifade etmektedir. Arap 
lugatçilik tarihinde çeşitli konularda ya
zılmış küçük hacimli risalelerden büyük 
hacimli mu'cemlere geçiş merhalesini 
temsil eden eser, unuturmaya başlayan 
birçok kelime ve tabiri yeniden canlan
dırması bakımından ayrı bir önem taşı
maktadır. el- Garfbü '1-muşannef üze
rinde Münih Üniversitesi'nde bir dokto
ra tezi hazırlayan Ramazan Abdüttewab 
(Das Kitab al-Gharib al -Musannaf von Ab u 
'Ubaid und seine Bedeutung {ür die na
tionalarabische Lexikographie, Heppen
heim 1962) bu çalışmasını tamamladık
tan çok sonra eseri yayımiarnıştır (Kahi
re 1989). Ayrıca Muhammed Muhtar ei 
Ubeydf tarafından üç cilt halinde neşre
dilen eserin (Kartac [Tunus! 1989-1990) 

bazı bölümlerinin ayrı neşirleri de yapıl
mıştır. Mesela Muhammed Hasan Ali 
Yasin "Kitabü'ş-Şecer ve'n-nebat ve Ki
tabü'n-Nal]l" (MMİ!r. , "XX.Y:V 1 3. s. 89-141), 
"Kitabü's-Set:ıab ve'l-matar ve Kitabü'l
Ezmine ve'r-riyat:ı" (a.g.e., XXXVI / 4) adıy
la eserin dört bölümünü neşretmiştir. 

Hatem Salih ez-Zamin de "Kitabü's-Si
lah" adlı bölümü yayımiarnıştır (Bağdad 
1405 1 1985 ı . Bazı kaynaklarda çeşitli bö
lümleri ayrı birer kitap gibi zikredilen 
(Sezgin, Vlll, 83) el-Garfbü'l-musannef 
hakkında ilave. şerh ve tenkit şeklinde 



birçok çalışma yapılmış olup (a.g.e., VIII, 
83-84) Ramazan Abdüttewab esere yaz
dığı mukaddimede bu çalışmalar hak
kında bilgi vermektedir (s 50-51 ). 2. Ga
ribü'l-J:ıadiş*. Hadislerde geçen nadir 
kelime ve tabirlerin izahına dair önem
li bir eserdir. Muhammed Abdülmuid 
Han'ın idaresinde Muhammed Azimüd
din tarafından dört (Haydarabad 1384 -
13871 I964 - 1967). Hüseyin Muhammed 
Şeref tarafından da iki cilt halinde (Ka
hire 1984) yayımlanmıştır. 3. Kitdbü'l
Emşdl. Hayatının sonlarına doğru Mek
ke'de tamamladığı (Sellheim, s. 91-92) 
bu eserinde Ebü Ubeyd mesel haline gel
miş on yedi hadisin bir kısmını açıkla

dıktan sonra derlediği 1386 meseli 19 
bölüm ve 270 bab halinde ele almıştır. 
Bu bölümlerde dil ve konuşma, insanın 
özellikleri, güzel ahlak, dostluk ve kar
deşlik, ilim, çeşitli ihtiyaçlar, zulüm ve 
kötü huylar gibi konulara dair meselleri 
bir araya getirmiş, bunları izah ederken 
kimlerden faydalandığını da belirtmiş

tir. Eser üzerinde çeşitli şerh ve ilave ça
lışmaları yapılmış olup (Sezgin, Vlll, 84-
85) bu şerhterin en önemlisi Ebü Ubeyd 
ei-Bekrf'nin Faşlü'l-makiil ii şerl)i Ki
tdbi'l-Emşdl'idir (nşr Abdülmecid Abi
din - İhsan Abbas, Hartum 1958; Beyrut 
1971) Rudolf Sellheim, el-Emşdlü'l-'Ara
biyyetü '1- ~adime adıyla Arapça'ya çev
riten kitabında (bk bibl.) mesel hakkın
da genel bilgiler verdikten sonra çalış

masının büyük bir bölümünü (s. 85-155) 
Ebu Ubeyd ·in hayatı ile bu eserine ve 
şerhlerine ayırmıştır. Kitdbü '1- Emşdl'in 
bir kısmı Latince tercümesiyle birlikte 
Bertheau tarafından neşredilmiş (Göttin
gen 1836), daha sonra içinde on yedi ri
salenin yer aldığı et- Tul)fetü'l- behiyye 
adlı mecmuada da basılmıştır (İstanbul 
1302 / 1885; bk. Serkis, ll, 1965-1966) Ay
rıca İbn Abdürabbih'in el- 'j~dü'l-fe
rid'inde bir özeti bulunan (lll, 81-136) 
eserin tamamını son olarak Abdülme
cid Katamiş yayımiarnıştır (Mekke 1400/ 
1980). 4. en-Neseb (Kitabü'n·l'leseb ue 
?ikru men fi'l·cemahiri min tesmiyeti 'ş· 

sahabe ue't·tabi'fn ue'ş·şu'ara' {i'l·Ca· 
hiliyye). Ebü Ubeyd bu eserinde hacası 
İbnü'l- Kelbf'nin Cemheretü'n-neseb 
adlı kitabını ihtisar etmiş, onun metot 
ve üstübunu kullanarak bazı ilavelerde 
bulunmuş, özellikle ashap, tabiin ve Ca
hiliye şairleri hakkında bilgi vermiştir. 

Esere İbnü'I-Kelbi gibi Adnan'ın nese
biyle değil Hz. Peygamber'in mensup ol
duğu Haşimoğulları ile başlayan EbO 
Ubeyd, Ümeyyeoğulları ve diğer Kureyş 

kollarını. ardından da Kinane. Esedoğul
ları ve diğer Adnanfler'i zikrederek Kah
tanfler' e geçmiştir. Araştırmacılar için 
değerli bir muhtasar olan en-Neseb, 
ayrıca İbnü'l-Kelbf'nin eserinin Kahtani
ler'e dair olup kaybolan ll. cildindeki bil
gileri ihtiva etmesi bakımından da önem 
taşımaktadır. Tarihi, edebi ve İslami ilim
ler ansiklopedisi mahiyetindeki kitap, 
aynı zamanda İslam'ın başlangıcında
ki olaylar hakkında bilgi veren ilk ve en 
önemli kaynaklardan biridir. Bunun ya
nında çeşitli vesilelerle zikredilen şeva
hid ile edebi kaynaklarda adları geç
meyen şairler konusunda değerli bilgi
ler ihtiva etmektedir. en-Neseb, Mani
sa İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan ye
gane nüshası esas alınarak Meryem Mu
hammed Hayrüddir' tarafından yayım
lanmıştır (Beyrut [?[ 1410/ 1989). s. Kita
bü'l-Emval*. İslam mali hukukuna dair 
olup Ebü Ubeyd'in önemli eserlerinden
diL İlk neşri Muhammed Hamid ei-Fıki 
tarafından yapılmış (Kahire 1353 / 1934-
35), daha sonra Muhammed Halil Heras 
(Kahire 1388/ I968) ve Muhammed Ama
re tarafından (Kahire 14091 1989) yayım
lanmıştır. Atıf Ali Salih de eserdeki ha
dis ve asarın indeksini hazırlayıp neşret
miştir (Fihrisu ef:ıadfşi ue aşari Kitabi ' /· 
Emual, Beyrut 14091 1989) . 6. en-Nasil] 
ve'l-mensı11]*. Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'ndeki nüshası (lll Ahmed, nr. 
143) Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasım 
halinde yayımlanan eseri (Frankfurt 1985) 
daha sonra Muhammed b. Salih ei-Mü
deyfir neşretmiştir (Riyad 14111 I990) 7. 
Feid'ilü'l-Kur'dn. Tam adı Feid'ilü'l
~ur' dn ve me 'dlimuh ve edebüh olan 
eser, Kur'an'ın ve bazı sürelerin fazile
tiyle çeşitli ayetterin tefsirine dairdir. Ön
ce kısmen neşredilen eserin (Berlin 1952) 
tamamı daha sonra Feid 'ilü '1- ~ur' d n 
ve dddbüh adıyla E. Eisen ve O. Pretzl 
tarafından yayımlanmıştır (bk. Brockel
mann, GAL, !, 106 ; Suppl., I, 166-167). Mu
hammed Necati Cevheri eser üzerinde bir 
yüksek lisans çalışması yapmıştır (Üm
mülkura Üniversitesi, Mekke 1393/ 1973) 
Ramazan Abdüttewab da ortak bir ça
lışma olarak eserin tahkikini yapıp neşre 
hazırladıklarını söylemektedir (ei·Garf· 
bü'/·musanne{, naşirin mukaddimesi, S. 

52) 8. Kitdbü'l-lmdn. Sünni doktrini ilk 
izah eden bir çalışma olarak kabul edi
len eser, Nasıruddin ei-Eibani tarafından 
önce bir mecmua içinde (Min künuzi's· 
sünne erba'u resa'il) neşredilmiş (Dımaşk 
1385 1 1965), daha sonra da müstakil ola
rak basılmıştır (Beyrut 1403/ 1983). 9. el-
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ljutab ve'l-mevd'iz. Ebü Ubeyd bu kita
bının adını baş tarafta el-ljutab ve'l
mevd'iz ve'l-haiiu 'ald a'mdli'l-bir
ri ve talebi'l-l]ayr şeklinde kaydetmek
tedir. Eser Hz. Peygamber'in bazı tavsi
yeleriyle diğer peygamberlerin öğütleri
ni, Hz. Ebü Bekir ve Ömer'in nasihatle
rini ihtiva etmektedir. Ramazan Abdüt
tewab Leipzig Kütüphanesi'ndeki (nr. 
158) tek nüshasını esas alarak eseri ya
yımlamıştır (Kahire 1406/ 1986). 10. 'Ade
dü dyi'l-~ur'dn. Tunus Zeytüne Kütüp
hanesi'nde (nr 413) bu esere ait olduğu 
sanılan on bir varaklık bir nüsha bulun
maktadır (Sezgin, IX, 70). 11. Kitdbü't
Tahdre. Eserin yazma nüshaları Zahi
riyye Kütüphanesi'nde (Mecami', nr. ll , 
38 varakl ve Darü ' l-kütübi'I-Mısriyye ' 

de (Hadis, nr. 2308, 46 varakl mevcuttur 
(a.g.e., IX. 71) 

Ebü Ubeyd'in kaynaklarda zikredilen 
diğer eserleri de şunlardır: Addbü'l-İs
ldm, Edebü'l-~iilji, el-Ahddş, Ensdbü'l
l]ayl, Feid 'ilü'l-fürs, Garibü'J-~ur' dn, 
İstidrdkü'l-galat, el-Eymdn ve 'n-nü
~ur, el-ljacru ve't-teflis, el-Hayi, el
Kaza' ve dddbü'l-hükkdm, el-Kırd'dt, 
Kitdb fi'n-nal)v, Ma'dni'l-~ur'dn, 
Ma 'ani' ş-şi 'r, el-Ma~şur ve'l-mem
dud, el-Mecaz fi'l-~ur'dn, Makiitilü'l
fürsdn, el-Mü~ekker ve'l-mü 'enneş, 
en-Nikdh, Nusus fi'l -hac, Şevdhidü '1-
~ur' dn, eş-Şu 'ard', et- Tald~. 

Ebü Ubeyd 'e nisbet edilen eserlerle ki
taplarının bir bölümü olduğu halde müs
takil gibi gösterilen başlıca eserler şun
lardır: 1. el-Ezddd ve'i - iıd fi'l-luga. 
EbO Hatim es-Sicistanf'ye (ö 248 / 862 
j?j) ait olduğu halde (nşr A. Haffner, Bey
rut 1912) Brockelmann tarafından EbQ 
Ubeyd'e nisbet edilmiştir ( GAL Suppl., I, 
167) Ancak EbQ Ubeyd'in el -Garibü'l
muşannef'inde bu adı taşıyan bir bab 
bulunmakta olup Muhammed Hüseyin Ali 
Yasin tarafından neşredilmiştir (bk bibl.) 
2. el-lidl). Brockelmann, EbQ Ubeyd'e 
nisbet ettiği bu kitabın Fas'ta Camiu'I
Karaviyyin'de (nr. 1183) bir nüshasının 
mevcut olduğunu bildirmekteyse de (GAL 
Suppl., I, 167) Ramazan Abdüttewab ve
rilen nurnarada başka bir mecmua bu
lunduğunu söylemektedir (el·fjutab ue 'l· 
meua 'i?, mukaddi me, s. 63-64) Fuat Sez
gin ise adı geçen yazmanın EbQ Ali ei
Farisf'nin el-İidh adlı eserinin bir nüs
hası olabileceğini ileri sürmektedir ( GAS, 
IX, 70). 3. ljalku'l-insdn ve nu 'utüh. el 
Garibü'l-muşannef'in ilk babı olup ay
rı bir eser değildir (Brockelmann'ın Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüs-
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Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam'ın ei-Garfbü'l·muşannefadlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp .. Ay.,ofya , nr. 47061 

hasıyla ilgili olarak verd iği numara da ı2555ı 
el - Garfbü 'l - musanne{nüshasına aittir ıGAL 
SuppL, 1, 167; Sezgin, Vlll, 82ıl. 4. el-Ga
nem. Ebü Ubeyd'in böyle bir eserine rast
lanmamıştır {Ramazan Abdüttewab, Ebü 
Ubeyd' in el:ljutab ue 'l-meua'i? ile ıs. 64ı 
el-Garfbü 'l-muşanne{'ine ıs . 58ı yazdığı 
mukaddimelerde bu hususta bilgi vermek
tedir). s. Fa 'ale ve et'ale. Brockelmann 
eserin Darü'l- kütübi'l- Mısriyye'de bir 
nüshasının bulunduğunu söylemektey-

. se de (GAL Suppl., ı , 167) kaynaklarda 
Ebü Ubeyd'in bu adı taşıyan bir eserin
den söz edilmemektedir {Sezgin, IX. 70) . 
6. el-Lugat elleti nezele bihe'l-~ur,dn. 
Abdülaziz b. Ahmed ed-Dirini'nin {ö 694/ 
1295) et-Teysfr if 'uiUmi't-tefsfr adlı 
eserinin kenarında basılan (Kahire ı 3 ı Ol 
Ffmd verede fi'l - ~ur,dn min lugati'l
~abd , il adlı bir risale için, naşirin bu ri
salenin Ebü' 1- Kasım b. Sellam'a ait ol
duğunu zannettiğini söylemesi eserin 
Ebü Ubeyd 'e nisbet edilmesine sebep 
olmuştur. Ramazan Abdüttewab bu nis-
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betin doğru olmadığı hususunda ayrın
tılı bilgi vermektedir {el-ljutab ue'l-me
ua'i?, naşirin mukaddimesi, s. 64-71) . An
cak eser, Abdülhamid es-Seyyid Tilb ta
rafından Ebü Ubeyd' e nisbet edilerek 
Lugati'l-~abd, ili'l- vdride fi'l- ~ur, d
ni'l-Kerim adıyla neşredilmiştir (Küveyt 
ı 985). 7. Md hdlefe ffhi'l- 'ammetü lu
gate'l- 'Ara b." Brockelmann { GAL Suppl., 
ı. 167), İbn Manzür'dan naklen (Lisanü 'l
'Arab, V, 396) Ebü Ubeyd 'e bu adla bir 
eser isnat etmekteyse de onun böyle bir 
eseri bulunmamakta, Ezheri el- Garf
bü '1- muşannef'te aynı adı taşıyan bir 
babın yer aldığına işaret etmektedir ( Teh
?fbü 'l-luga, VIII, 262). 8. en-Ne'am ve'l
behd,im ve'l-vaJ:ış ve's-sibd' ve't- tayr 
ve'l- hevdm ve J:ıaşardtü '1- ari. Yanlış
lıkla İbn Kuteybe'ye nisbet edilen bu eser 
de el- Garfbü 'l-muşannef'in bir babı 
olup M. Bouyges tarafından neşredilmiş
tir {DİA, VI, 313, 314). Ramazan Abdüt
tewab bu hususta da ayrıntılı bilgi ver
mektedir {el-ljutab ue'l-meua'i?, naşirin 

mukaddimesi, s. 71-72 ; ayrıca b k. Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 167). 
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