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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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