
GARDET, Louis 

tırılmış, çağdaş İslami zihniyetierin ta
nıtımı ve tahlili yapılmıştır. to. L'Islam
hier, demin (Paris 1978). Gardet'nin Mu
hammed Arkoun'la (Erkun) birlikte ha
zırladığı eserde İslam düşüncesinin ta
rihteki ve günümüzdeki durumu ince
lenmiştir. tt. Panorama de la pensee 
islamique (Paris 1984). Louis Gardet ile 
Şeyh Büamran'ın ortak eserleri olup is
lam düşüncesinin temel yapısı ve özel
likleri hakkındadır. tZ. Regards chreti
ens sur l'Islam (Paris 1986). Müellifin 
son çalışmasıdır. Hıristiyanların İslam'ı 
doğru tanımalarını ve objektif olarak 
değerlendirmelerini sağlamayı amaçla
yan ve özel ödüle layık görülen bu eser, 
Muhammed Talbi'nin ifadesiyle Gardet'
nin "son mesajı ve manevi vasiyeti" ni
teliğindedir. 

Louis Gardet'nin Revue thomiste, La 
vie sprituelle, Revue du Caire Nova et 
Vetera, Cahiers sioniens, Les mardis de 
Dar al-Salam, Studia Islamica, Arabi
ca, Seminarium gibi ilmi dergilerde de 
pek çok makalesi yayımlanmıştır (geniş 
bilgi için bk. Bernareggi s. XI-XVII). 
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GARİB 

( ~_,ol\ ) 

Çok az kullanılması sebebiyle 
manası kolayca aniaşılmayan kelime. 

L ~ 

Arapça garabet (gurbet) kökünden tü
reyen garib kelimesi sözlükte "yurdun
dan uzak kalan; kendi cinsi arasında eşi 
ve benzeri bulunmayan, tek ve nadir 
olan; bilinmeyen, müphem ve kapalı olan· 
anlamlarına gelir. Az kullanılması sebe
biyle manası sözlüklere başvurulmadan 
bilinerneyen kelimelere garlb, kelime ve
ya sözdeki bu duruma da garabet adı ve
rilir. Vahşi. hüşl, şaz (çoğulu şevaz). na-
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dir (çoğulu neviidir). şiiride (çoğulu şevii

rid) terimleri de aynı veya yakın anlam
larda kullanılır. Garib ayrıca edebi ten
kit eserlerinde "ilginç, eşsiz, tek, orijinal" 
anlamında övgü ifadesi olarak da yer 
alır. 

Garlb kelimesi, ll. (VIII.) yüzyıldan iti
baren Kur 'an ve hadislerdeki garib la
fızlara dair eserlerde kullanılarak terim 
haline gelmiştir. Başlangıçta. anlamı her
kes tarafından bilinmeyen veya Kureyş 
lehçesi dışındaki lehçelere ait olan çok 
az kelimeyi kapsarken zamanla Kur'an 
ve hadislerdeki eş anlamlı kelimelerle 
ayet ve hadislerde farklı manalar taşıyan 
kelimeler ve değişik yapıdaki cümleler 
de garlb kapsamına dahil edilmiştir. 

Bir söz veya şiirde garib kelimelerin 
bulunması, o söz ve şiirin fasih kabul 
edilmemesine sebebiyet veren bir ku
sur sayılmakla birlikte İbnü'l-Esir, kula
ğa hoş gelmek şartıyla nesirde garib ke
limelerin kullanılmasında sakınca gör
memiştir. Bazı belagatçıların, fasih keta
rnı içinde garib lafızlar bulunan anlaşıl
ması güç söz diye kabul etmeleri, açık 
seçik ifade demek olan fesahatin temel 
anlamına ters düşer. Emeviler devrin
den itibaren edebiyat tenkitçiteri başta 
Tırımmah , Kümeyt ve İbn Münazir ol
mak üzere birçok şairi bu konudaki me
raktan veya eskiye olan temayülleri se
bebiyle şiirlerinde garlb kelime kullan
dıkları için eleştirmişlerdir. Bir lafzın ga
ribliği, bir dili konuşan sıradan kimsele
re nisbette değil belli bir kültür seviye
sine ulaşmış, dilde güzeli çirkinden ayı
rabilecek nitelik kazanmış kimselere gö
redir. 

Garib lafızlar iki kısma ayrılır. Birinci
si, eskiden kullanılırken daha sonra unu
tulan veya az kullanılan "garib hasen" 
lafızlar olup kullanımları dil açısından 
kusur sayılmaz. Kur'an ve hadislerdeki 
garib kelimeler bu türdendir. Diğeri ise 
anlamı garib, telaffuzu güç olan ve sesi 
kulak tırmalayan "garlb kabih" kelime
lerdir. Bunlara "vahşi, hüşi, müteva"ir, 
vahşi galiz" adı da verilir. 

Garib ile garabet terimleri arasında 
açık bir fark bulunmamakla beraber ga
rlbin kabih olan kısmına garabet denil
mesi daha uygundur. Çünkü garabet bir 
belagat terimidir. Belagatçılara göre ga
rabet dili iyi bilen, edebi zevke sahip 
kimseler tarafından genelde bilinmeyen 
ve kullanılmayan, ancak sözlüklere ba
kılarak manası anlaşılan lafızlardır. Bu 
tür kelimeler fasih olmadığı gibi içinde 
bu nevi kelimelerin yer aldığı beyit, şiir 

ve sözlerle bunları kullanan şair, hatip 
ve yazarlar da fasih sayılmazlar. 

Bir kelimenin garib ~abul edilmesi için 
onun söylenişi zor, kcıba ve müstehcen 
olması . kulak tırmalaması, eskiden kul
lanılırken sonradan unututması (mehcıJr), 
zamanla anlam değişikliğine uğraması, 
birden fazla anlama gelirken bunlardan 
bir kısmının terkedilmesi, dilleri fasih 
büyük Arap kabilelerinden uzakta yaşa
yan küçük boylardan birinin lehçesin
den olması veya bir yabancı dilden alın
ması gerekir. 

Garib ve yabancı lafızları kullanmanın 
sebepleri arasında, herkesin aniayamaya
cağı kelimeleri bildiğini gösterme ya da 
bu tür lafızları kullanan alim, edip, şair 
ve hatipleri taklit etme isteği , fesahati 
güç anlaşılan kelime ve söz olarak görme 
hatası ve eskiye özlem duyma sayılabilir. 

İslam fetihlerinin ardından Araplar'ın 
başka milletlerle kaqşması sonucunda 
birçok yabancı kelimenin Arapça'ya gir
mesi ve bunların Araplar tarafından be
nimsenerek kendi öz ç:lillerine ait birçok 
kelimenin canlılığını yitirmesi üzerine 
Arap dilinde ve bazı klasik eserlerde yer 
alan garib kelimelere dair birçok kitap 
yazılmıştır. Bunların başlıcaları şöyle sı
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bü Garibi'l-muşannef; Kutrub, el-Ga
rfb (el·Muşanne{ü'l-gq_rfb {i'f.luga); Ebü 
Ubeyde, KitCıbü'ş-ŞeyCırid (KWibü'ş·Şe
vaz, Kahire 1374/ 1955) ve Kitôbü Gari
bi -buW.ni 'l- "Arab; Ebü Zeyd el-Ensari, 
Garibü'l-esma,; Ebü Ubeyd Kasım b. 
Sellam. el- Garibü '1- muşann et (KWibü '1· 
Muşanne{, nşr. Ramazan Abdüttew ab, Ka
hire 1989; Muhammed Muhtar el-UbeydT, 
Kartae 1 Tunus 1989-19901); Ebü Ömer ez
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şu"arCı, (Te{sfru esma,i'ş-şu'ara, veya Es· 

ma,ü'l -f<:urra,); Ebu rvıuhammed el-Arü
zi, Tefsfrü'l-garib; Ahmed b. Kamil. et
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Garfbü'[.fıf<:h veya Luga,tü'l-fıf<:h) (Erzurum 
1985) ; İbnü'l - Enbari, Garibü'l-luga (el

Jfasfde tr müşkili 'l-luga veya Manzume {i'f. 

luga); İbn Side, Ta~rfbü garibi'l-mu
sannef; Sagani, ŞevCıridü'l-luga (Kahi
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!il HüSEYiN ELMAL! - ŞüKRÜ ARSLAN 

GARİB 
( ~.}ll ) 

Senedinin herhangi bir yerinde 
nivi sayısı bire düşen hadis. 

Sözlükte "vatanından uzakta yalnız 

ve tek başına kalan kimse ; anlaşılma
sı güç, yadırganan söz" anlamına gelen 
garib kelimesi terim olarak sened veya 
metin yönünden tek kalmış , yahut ben
zeri başka raviler tarafından rivayet edil
memiş hadis demektir. 

Garib ile ferd* hadisler arasında or
tak olan tek kalış (teferrüd, infirad) kav
ramını dikkate alan bazı alimler bu iki 

terimin eş anlamlı olduğunu ileri sür
müşlerdir. Bu durumda mutlak garib ile 
mutlak ferd, nisbi garib ile de nisbi ferd 
eş anlamlı olur. Fakat birçok hadis ali
mi, az veya çok kullanılma açısından ferd 
ile garib arasında fark gördükleri için 
garib terimini çok defa belli bir şeyle 
kayıtlanan nisbi ferd hakkında, ferd te
rimini ise herhangi bir şekilde kayıtlan
mayan mutlak ferd hakkında kullanır
lar. Ancak bu farklılık kelimelerin birer 
terim olarak kullanılışı bakımından olup 
bunlardan türeyen fiilierin kullanılışın

da bir anlam farkı gözetmezler. Bu se
beple "mutlak ferd" veya "nisbi ferd" 
de denilen garib hadisle ilgili olarak, "Bu 
hadiste falan teferrüd etmiştir" veya, 
"Bu hadis falan sebebiyle garib olmuş
tur" derken aynı anlamı kastederler. 

Garib hadis. isnad zincirinde ravisinin 
teke düştüğü (teferrüd) tabakaya nis
betle iki kısma ayrılır. 1. Mutlak garib 
(mutlak ferd). Garabetin senedin aslında 
yani sahabi ravide meydana geldiği ha
distir. 2. Nisbi garfb (nisbi ferd). Garabetin 
senedin aslında değil devamında mey
dana geldiği hadistir. Nisbi diye nitelen
dirilmesi, teferrüdün belirli bir şahsa 
nisbetle meydana gelmesi dolayısıyla

dır. Nisbet edildiği durumlara göre bir
çok türü bulunan teferrüdü dört grup
ta toplamak mümkündür. a) Yalnız bir 
sikanın teferrüdü. "Bu hadisi sika falan
dan başka hiç kimse rivayet etmemiş

tir" gibi ifadelerle aniatılmak istenen 
budur. b) Belli bir ravinin belli bir ravi
den teferrüdü. "Bu hadisin rivayetinde 
falan ravi falan raviden teferrüd etmiş
tir" derken bu duruma işaret edilir. c) 
Bir şehir veya bölge halkının belli bir ra
viden teferrüdü. "Bu hadisin rivayetin
de Mekkeliler teferrüd etmiştir" gibi. d) 
Bir şehir veya bölge halkının başka bir 
şehir veya bölge halkından teferrüdü. 
Bu husus, "Hadisin rivayetinde Basralı
lar Medineliler'den teferrüd etmiştir" gi
bi sözlerle belirtilir. 

Bezzar'ın el-Müsned'inde ve Tabera
nf'nin el-Mu 'cemü'l - evsat'ında bolca 
örnekleri bulunan garib hadislerin sıh

hat durumuna gelince, hadiste sadece 
garabetin bulunması o hadisin sıhhatini 
yok etmez. Çünkü hadisin sıhhati önce
likle ravisinin güvenilir olup olmaması
na bağlıdır. Bu sebeple garlb bir hadis, 
rivayetinde teferrüd eden ravisinin ada
let ve zabt yönünden bulunduğu dere
ceye göre sahih, hasen veya zayıf olabi
lir. Bununla birlikte ravinin bir hadisin 
rivayetinde yalnız kalması, hata ve yan-

GARTB 

!ış yapma ihtimalini arttıran ve ravıye 

karşı güvensizlik doğuran önemli bir 
etkendi r. Nitekim garfb hadisler, taşı

dıkları zayıflık ve gizli kusurlar (illet) se
bebiyle genellikle sahih değildirler. Bun
dan dolayı hadis alim\eri garib hadis ri
vayetine rağbet etmemiş, hatta buna 
karşı çıkmışlardır. İbrahim en-Nehai, "Se
lef hadisin ve sözün garibinden hoşlan
mazdı" demiş ; Ebu Yusuf, "Garib hadi
sin ardına düşen yalancı olur" hükmü
nü vermiştir. İmam Malik de ilmin kötü
sünün garib, iyisinin halk tarafından ri
vayet edilen zahir (meşhur) olduğunu 

söylemiştir. Bu konucja Ahmed b. Han
bel görüşünü , "Garib hadisleri yazma
yın; çünkü bunlar münker rivayetlerdir 
ve çoğu zayıf ravilerden gelmektedir" 
şeklinde ifade etmiştir. 

Hadis alimleri garib hadislerin tesbi
tine önem vermişler ve bu konuda müs
takil eserler yazmışlardır. Ebü Davud'un 
(ö. 275 1 889) et- Teferrüd ii' s -sünen, 
Muhammed b. Muzaffer b. Musa el-Bez
zaz'ın Garô'ibü eJ:ıddişi Şu'be (Millet 
Ktp . Feyzullah Efendi, nr. 506/ 1. birinci 
kısım; Darü'l- kütübi' z-Zahiriyye, Mecmua. 
nr. 94/1. vr. l "-15 t; nr. 124. vr. 124"- 152t), 
Darekutnf'nin Garô'ibü Malik, Ebu Ab
dullah İbn Mende'nin Garô'ibü Şu'be, 
İbnü'l- Kayseranf'nin Etratü'l- gard 'i b 
ve'J-efrad (GAL, ı. 436; Suppl., 1, 603) ve 
Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzf'nin el
Ehddişü 'ş-sıJ:ıdhu 'l-gara'ib adlı eser
leri bunlar arasında sayılabilir. 
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