el-Keşşaf'ta kaydedilen hadisler hadis
otoritelerince zayıf bulunduğundan Ga-

GARABET
(bk. GARIB).
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GARAİBÜ'l-KUR'AN
ve REGAİBÜ'l-FURKAN
( _;,\j_,41\ ..,...;~) _, .;,i _,.all ..,..;lj. )

Nizameddin en-Nisaburi'nin
(ö. 850/1446'dan sonra)
Kur'an-ı Kerim tefsiri.
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ra'ibü'l-~ur'an·a alınmamıştır.

_j

Müellif tefsir dışındaki bazı eserlerden de faydalanmıştır. Mesela hadisler
İbnü'I-Esir'in Camicu'l-usı1I'ü ile Begavi'nin Mesabfhu's-sünne'sinden alın
mış, vakf uygulamaları İmam Secavendi'nin el- Va~ ve'l-ibtida' adlı eserindeki ölçülere göre gerçekleştirilmiştir.
Nüzül sebeplerine dair rivayetler aktarı
lırken Camicu'l- uşul'ün yanı sıra Vahidi'nin el- Vasfpnden de faydalanılmıştır.
Dil konusunda Cevheri'nin eş-ŞıhaJ:ı'ına.
meani ve beyan gibi edebi sanatlarda
Sekkaki'nin MiftaJ:ıu'l- culı1m'una ve
benzeri Arapça kaynaklara başvurmuş ,
fıkhi konularla ilgili olarak muteber fı
kıh kitaplarının yanı sıra özellikle Rafii'nin ŞerJ:ıu'l- Vecfz'inden istifade edilmiş,
işari te'villerin çoğu tanınmış sQfi Necmeddin- i Daye'nin BaJ:ırü '1- J:ıa~a 'i~ 'inden alınmıştır.

ı

_j

er- Razi' nin Mefatı"J:ıu '1olmak üzere tefsir külliyatından, hadis, fıkıh, felsefe ve tasawuf
kaynaklarından istifade edilerek yazıl
mış hacimli bir eserdir. Müellif kitabın
uzun mukaddimesinde, Kur'an-ı Kerim'in
yüceliğine ve tefsir ilminin önemine işa
ret ettikten sonra bazı dostlarının talepleri üzerine bu eseri telife karar verdiğini. Fahreddin er-Razi'nin metodunu takip ettiğini ve onun açıklamalarını özetlediğini, bu arada gerekli gördüğü yerlerde Razi'nin tefsirindeki bazı meselelerle ilgili düzeltmeler ve ilaveler yaptı
Fahreddin

gayb'ı başta

ğını, ayrıca Zemahşeri'nin el-Keşşaf'ın

dan ve önemli bulduğu diğer tefsirlerden faydalandığını belirtmekte ve uyguladığı metot hakkında bilgi vermektedir. Mukaddimenin daha sonraki kıs
mında Kur'an okumanın fazileti, adabı, okumaya istiaze ile başlamanın hükmü, kıraat ihtilafları. mütevatir kıraat
lar. Kur'an'ın toplanması, Kur'an'la ilgili
çeşitli terimierin izahı, vakfın kısımları,
önemli tefsir terimleri, Allah kelamının
kıdemi, Kur'an'dan hüküm çıkarma konuları on bir başlık altında incelenmekte,
bu arada kitabın adı Gara'ibü'l-~ur'an
ve rega 'ibü '1- fur~an şeklinde kaydedilmekte, eserin sonunda ise beş yılda
tamamlandığı belirtilmektedir.
Eserde bir veya birkaç ayetin metni
kaydedildikten sonra kıraat-i aşere ölçülerine göre kıraat vecihleri sıralanır.
Ayetlerin tefsirine başlarken önce bunlar arasındaki münasebet gösterilir; ardından ayetlerin anlamı verilir. Daha sonra kapalı hususlar açıklanır, müteşabih
lerin yorumu yapılır, kinaye, mecaz ve
istiarelerin gerçek anlamları belirlenir.
Bu arada gerekli görülen yerlerde her
mezhebin fıkhi meselelere dair görüşle
ri delilleriyle birlikte aktarılır. Eserde kelam konularına dair ayetler açıklanırken
Sünni görüşün yanında diğer mezheplerin görüşleri de zikredilmekle birlikte
Ehl-i sünnet'in üstünlüğü vurgulanmış,
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muhaliflerin öne sürdüğü iddialar reddedilmiştir. Eserde, Şia'nın bazı ayetlerle ilgili olarak yaptığı tefsirlere gerekli
cevaplar verilmiştir.
Gara'ibü'l-~ur'an 'da kevni ayetlerin tefsiri sırasında varlık sırları açıkla
nırken fizik ve felsefe alimlerinin tabiat
ve varlıkla ilgili görüşleri aktarılmıştır.
Bu tür ayetlerin tefsiri, Fahreddin erRazi'nin görüş ve açıklamalarının özet
halindeki tekranndan ibarettir. Aynı zamanda tanınmış bir sQfi olan müellifin
bu eserinde tasawufi ve işari te'villere
de rastlanmaktadır. Kitapta ayrıca etkileyici öğütlerden, hikmetli sözlerden,
eğitici hikayelerden taydalanma yoluna
gidilmiş, böylece ayetlerin kolayca anlaşılması ve eserin aynı zamanda arnelf
bakımdan da yararlı olması için gayret
sarfedilm iştir.
Müellifin de belirttiği gibi eser, sahabe ve tabiinden gelen rivayetlerle mütekaddimin ve müteahhirinin görüşlerine
geniş yer vermektedir. Eseri, el- Keşşat
ve MefatfJ:ıu '1- gayb ·daki na killerin bir
araya getirilerek görüşlerin birleştirilip
kaynaştırıldığı bir tefsir saymak mümkündür. Ancak sürelerin faziletine dair

Rivayet ve dirayet metotlarını birleş
tirmesi, Sünni çizgiyi takip etmekle birlikte diğer mezheplerin görüşlerini de
kaydederek bunları ilmi bir üslupla eleş
tirmesi, yer yer felsefi ve ilmi açıklama
lardan tenkitçi bir metotla faydalanması, tasawufi açıklamalara ve işari nüktelere yer vererek irfanla imanı birleştir
mesi, ayrıca vakf yerlerini göstermesi,
mecaz, temsil. istiare gibi edebi konuları ustalıkla işlemesi vb. özellikleriyle dikkati çeken Gara'ibü'l-~ur,an'ın Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde çeşitli yazmaları bulunmaktadır
(bk. Brockelmann, II, 273) . Eser önce tek
başına (1-111, Tahran 1280), ardından Taberi'nin cami cu '1- beyan 'ının kenarın
da (1-X, Kahire 132 1) basılmış, daha sonra çeşitli tarihlerde bu neşrin ofset baskıları yapılmıştır (Beyrut 1392/ 1972. 1406/
1986) Gara'ibü 'l-~ur,an İbrahim Atve İvaz tarafından tahkik edilip otuz cüz
olarak on cilt halinde yayımlanmıştır (Kahire 1381-1391 / 1962-1971)
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