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da çoğu ihtisar olmak üzere muhtelif 
çalışmalar yapılmıştır. İbnü'l - Esir 'den 
sonra Abdüllatif el- Bağdildi önce Tefsf
ru garfbi'l- ha diş adıyla bir eser kale
me almış, ardından bunu el-Mücerred 
H garfbi'l- J::ıadiş adıyla ihtisar etmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Girullah Efendi, nr. 
405 ; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1945; Aşir 

Efendi, nr. 74) . Mühezzebüddin İbnü'l
Hacib'in de on ciltlik bir garibü'l-hadisi 
olduğu söylenmektedir (Keşfü'?·?unün, 

Il, 1207) . Daha sonraki yüzyıllarda kale
me alınan garibü'l- hadislerden İbn Ha
cer'in (ö 852 / 1449) Tefsfru garfbi'l-ha
dfş'i (Kahire, ts. ) ve Akıl b. Ömer b. im
ran el-Alevi'nin (ö 1033/ 1624) Münte
.l]abü 'z -zehr ve 's -s emer min garfbi'l
J::ıadfş ve'] ~ eşer' i (Brockelmann, ll, 553) 
zikredilebilir. 

Bu konudaki çalışmaların bir türü, hem 
Kur 'an hem de hadislerdeki garib keli
melerin birlikte ele alındığı kitaplardır. 

Genellikle "Garibeyi'l-~ur,an ve' l-t:ıadiş" 
adıyla anılan bu eserlerin en tanınmış
ları Ahmed b. Muhammed el-Herevi'nin 
Kitc'ibü'l- Garfbeyn: garfbeyi'l-~ur,c'in 
ve 'l-J::ıadfş ' idir (nşr. Mahmud Muhammed 
et-Tanahf, Kah i re 1970 ; eserin bazı bölüm
leri, Haydarabad 1406/ 1985). Ebu Musa 
el-Medini, el-Mecmu'u'l-mugiş if ga
rfbeyi'l-~ur,c'in ve'l - J::ıadfş adlı eseri
ni (nşr. Abdülkerim el -Azbavi, 1- lll, Ci d
de 1406- ı408/ 1986-1988; ayrıca bk. Keş

{ü '? ·?unün, ll, ı 203- ı 207) Herevi'nin ki
tabını tamamlamak amacıyla yazmış

tır. Muhammed Tahir el-Fetteni'nin, bir 
Kur 'an ve hadis lugatı olan Mecma'u 
biJ::ıc'iri'l- en var if garc'i, ibi't- tenz:fl ve 
letc'i, ifi'l- a.l]bôr ' ı bu sahada yapılan son 
çalışmalardan biridir (l-ll. Leknev ı 248; 

1-lV, Leknev ı284 ; nşr. Habibürrahman el
A'zamf, ı -V, Haydarabad- Dekken ı 967-
1973) 

İçinde birçok garib kelime bulunan ba
zı hadislerdeki bu kelimeleri açıklamak, 
edebi inceliklerini belirtmek ve ihtiva 
ettikleri fıkhi hükümleri ortaya koymak 
maksadıyla kaleme alınan eserler ara
sında Ümmü Zer hadisi etrafında yapı
lan çalışmalar önemli bir yer tutar. Bu 
çalışmaların en tanınmışı, Kadi iyaz'ın 
Bugyetü'r-rc'i,id fimc'i if J::ıadfşi Ümmi 
Zer' mine'l-fevc'i,id adlı eseridir (nşr. 
Selahaddin b. Ahmed el-idiibi v.dğr. , Fas 
13951 1975 ; ayrı ca b k. Kan demir, tür. yer.). 

Zayıf hadis nevilerinden "garib"in ço
ğul şekli olan "garaib" kelimesiyle anı
lan Garc'i,ibü Malik, Garc'i,ibü Şu'be 
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gibi çalışmaların garibü'l-hadisle bir il
gisi yoktur. 
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GARİBÜ 'I -HADİS 
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EbO. Ubeyd Kasım b. Selhim'ın 

(ö. 224 / 838) 
hadislerde geçen 

nadir kelimelere dair eseri. 
_j 

Garibü'l-hadis hakkında ilk yazılan 

eserlerden biri olup ŞerJ::ıu garfbi'l - J::ıa 

dfş adıyla da anılır. Bazı müelliflere gö
re ise kitap bu türün ilk eseridir. Muh
temelen onları bu kanaate sevkeden şey 
daha önceki çalışmaların birer risale ça
pında olması , bunun ise müellifın belirt
tiği gibi "ömrünün hulasası olarak" kırk 
yıllık bir çalışmaya dayanması ve geniş 
bir muhtevaya sahip bulunmasıdır. EbQ 
Ubeyd'in, Garfbü 'l-J::ıadfş ile birlikte ha
zırlandığı anlaşılan, "garibü'l-luga" diye 
anılan nadir kelimelerle ilgili Garfbü'l 
muşannef adlı ilk lugat kitabının da mü-

ellifı olması onun bu alandaki üstün ye
rini ortaya koymaktadır. 

EbQ Ubeyd eserinde, kelimeleri alfa
betik olarak sıralamamıştır. Hatib el
Bağdadi'ye göre müellif garib kelimele
rini açıklayacağı hadisleri müsned* ter
tibinde bir araya g!'!tirmiştir (Tiirff)u Bag

dad, XII, 405) . Ancak Garfbü'l-J::ıadfş'in 
eldeki baskılarında Hz. Peygamber'in ha
dislerine ait bölümde müsned tertibine 
göre bir sıralama açıkça görülmemek
tedir. Müellif önce ResQI -i Ekrem'in ha
dislerinde, ardından Hz. EbQ Bekir'den 
başlamak üzere bazı sahabilerin ve ta
nınmış bazı tabiiierin sözlerinde. eserin 
son kısmında ise kime ait olduğu bilin
meyen bazı sözlerde yer alan garib keli
meleri açıklamaktadır. İçinde garib keli
me bulunan hadislerin rivayet geleneği
ne göre senedieriyle birlikte zikredilme
si kitabın kullanımını güçleştirmiş, an
cak daha sonraki dönemlerde bu sened
ler çıkarılmıştır. EbQ Ubeyd garib keli 
meleri açıklarken genellikle kelimeyi söy
leyenin ifadesini esas almakla beraber, 
bazan fiil ve masdar gibi türevlerini de 
izah etmiştir. Kendilerinden Arap ede
biyatı tahsil ettiği hocaları Ali b. Hamza 
el -Kisai, İbnü'l-Kelbi diye tanınan Hişam 
b. Muhammed, Ebu Amr eş-Şeybani, 
Yahya b. Ziyad el-Ferra. Ebu Ubeyde 
Ma'mer b. Müsenna ve Asmai gibi alim
lerden rivayet ettiği açıklamaları aynen 
nakletmiş, şahid olarak bol miktarda şiir 
kullanmış ve yer yer fıkhi meseleleri ele 
alıp incelemiştir. Ebü't-Tayyib el-Luga
vi'nin, onun bu çalışmasında Ebu Ubey
de Ma'mer b. Müsenna'nın Garfbü'l - J::ıa
dfş'ini esas aldığını ileri sürmesi (Mera
tibü 'n - naf:ıuiyyrn, s. 93), adı geçen ese
rin küçük hacimli olması sebebiyle doğ
ru bulunmamıştır. 

Müellif eserini diğer kitapları gibi Ab
badiler devrinin önemli devlet adamı 
ve kumandanlarından Abdullah b. Ta
hir'e sunmuş, İbn Tahir de EbQ Ubeyd'e 
10.000 dirhem aylık bağlamıştır. Riva
yete göre Tahir b. Abdullah bu eseri ken
di sarayında bizzat müellifinden oku
mak istemiş, ancak EbQ Ubeyd 'in, bir 
hadis kitabını emirin ayağına giderek 
okutmanın hadise saygısızlık olacağını 

söyleyerek bu teklifi kabul etmemesi 
üzerine eseri müellifınin yanına giderek 
okumuştur. Bu olayı daha da anlamlı kı
lan husus, Ebu Ubeyd'in, eseri kendisin
den okumak isteyen hadis Mfızı Ali b. 
Medini ile Abbas el-Anberi'nin evlerine 



giderek kitabını onlara rivayet etmesi
dir. Bu eseri EbO Ubeyd'den ilk defa Yah
ya b. Main'in okuduğu, Ahmed b. Han
bel 'in de bu çalışmayı takdir ettiği be
lirtilmektedir (Hatfb, XII, 407) 

Garibü '1- ha diş üzerinde tashih. ik
mal, ihtisar gibi çeşitli çalışmalar yapıl
mıştır. Eserde gördükleri kusurları ten
kit edenlerin ilki İbn Kuteybe'dir. Kitd
bü Islahi '1- galat ii Garfbi'l- ha diş (b k 
bi bl l adını verdiği çalışmasında İbn Ku
teybe, EbO Ubeyd'in bazı sözlük açıkla
malarına ve hadis yorumlarına itirazda 
bulunmuş. İbrahim el-Harbi ise müelli
fi. Ma'mer b. Müsenna ' nın aynı adlı ki
tabında hadis diye nakledilen kırk (veya 
elli üç) adet asılsız rivayeti eserine alma
sı sebebiyle tenkit etmiştir (Hatib, XII , 
4 ı 3; Yakut, ı . ı 20- ı 2 ı ı E bO Muhammed 
Kasım b. Sabit es-Sarakusti, ed-Dela'il 
ii şerhi md agielehu EbU cUbeyd ve 
İbn Kuteybe min Garibi'l- ha diş (Sez
gin, VI II, 25 2) adlı kitabında lugat tashih
leri yapmıştır. Diğer çalışmalar arasında 
Ebü'l-Fazl el-Münzirf'nin Ziydddtü Ga
ribi'l -J:tadiş'i (Sezgin, VIII , 86, I 95), Ebü'l
Feth Süleym b. Eyyüb er- Razi' nin. hem 
EbO Ubeyd'in hem de İbn Kuteybe'nin 
eserlerine dair Takrfbü '1- garibe yn 'i (Da
rü'l-kü tü bi 'l - Mısriyye, Tefsir, nr. 10 17), EbO 
Ali Hasan b. Ahmed el-Esterabadf'nin 
Mu.l]tasaru Garibi'l- hadiş'i (Sezgin, VIII. 

87), Hatfb et-Tebrizf'nin Teh~ibü Gari
bi'l-hadiş'i. Nasır b. MansOr el-Büstf el
Gazzal 'in Şerf:tu ebydti Garibi'l-hadiş ' i. 
Muvaffakuddin İbn Kudame'nin K. un ca 
tü '1- erib ii teisiri'l- Garib adlı muhta
sarı (TSMK, lll Ahmed, nr. 588 ; Süleyma
niye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 524) zikredi
lebilir. Garibü '1- hadiş'i alfabetik sıra
ya koyanlar arasında Ebü'l-Hasan Ali b. 
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Abdullah b. Muhammed b. EbO Cerade 
ve Takribü'l- m eram ii Garibi'l- Kasım 
b. Sellam adlı eseriyle Muhibbüddin et
Taberi anılabilir (Yaküt, XVI, ı O. Sezgi n, 
Vlll. 87) Eser üzerindeki değişik bir ça
lışmayı da Nazmü Garibi'l- J:tadiş adlı 
kitabı ile Ali b. Abdullah b. Muhammed 
el- Ukayli gerçekleştirmiştiL Günümüzde 
yapılan çalışmaların belli başlıları şun

lardır: Abd ülfettah el- Berkavf. el- Gard
be ii' I- ha dişi' n- nebevi: Dirase, luga
viyye, tahliliyye ii dav'i md evrade
hı1 Ebu cUbeyd ii Garibi'I-hadiş (Ka
hire ı 987); Said Muhammed Yahya Bek
daş, Ebu cUbeyd el-Kasım b. Sellam 
ve ma saraha bi- i.l]tiyarihi mine '1- me
sd'ili 'l-iıkhiyye ve ']- aşar muvdzenen 
bi- ara' i e' immeti '1- mezahibi '1- erba ca 
(yüksek lisans ça l ışmas ı , Camiatü Ümmi' l
kura, eş - Şeria, nr. 1408) 

Garibü 'l-hadiş, Muhammed Abdül
muid Han ' ın idaresinde Muhammed Azi
müddin tarafından çeşitli nüshaları dik
kate alınıp rivayetlerin senedieri ve kay
nakları gösterilmek suretiyle dört cilt ha
linde Haydarabad'da yayımianmış 11384 -

13871 1964- ı 967). daha sonra da dipnot
lardaki nüsha farklarının çıkarılması gi
bi bazı küçük tasarruflarla iki cilt ola
rak Beyrut'ta basılmıştır ( 1406/ 1986) 

Eseri ayrıca Hüseyin Muhammed Şe

ref iki cilt halinde Kahire 'de neşretmiş 
(ı 4051 1984 ı. Mahmud Ahmed Mire de 
kitapta açıklanan kelimelerin, ayet. ha
dis ve şiirlerin alfabetik fihrlstini yayım
lamıştır (Beyrut 1408/ I 987) Garibü '1-
hadiş'te geçen şiirlerle açıklanan keli
melerin alfabetik fihristi Mahmud Mu
hammed et-Tanahi tarafından Mecelle
tü ']- bahşi'l- c ilmi'de neşredilmiştir (bk 
bi b]) 

Ebü Ubeyd 
Kas ı m 

b. sel lam' ı n 

Garfbü'l· 

hadfş ' i n e 

Muvaffakuddin 
ibn Kudame 
ta rafından 

yap ı lan 

f.\uncatü 'l
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unvan sayfası ile 
ilk sayfası 
(Süle!,.maniye Ktp., 

Şehid Ali Paşa , 

nr. 524) 
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Kur'an - ı Kerim'deki 
garib lafızların tefsirini konu alan 

ilim dalı ve bu dalda yazılan 
eserlerin ortak adı. 

_j 

Gaı'ib kelimesi sözlükte "yurdundan 
uzak kalan; tek ve nadir olan ; bilinme
yen. mübhem ve kapalı olan" gibi anlam
lara gelir. Kur'an-ı Kerim Arapça'nın Ku
reyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte di
ğer Arap lehçelerinden gelen veya yaban
cı dillerden alınıp Arapçalaştırılan kelime
ler de ihtiva etmektedir. Ayrıca Kur'an'
da, az kullanılmasından dolayı manası 

yaygın olarak bilinmeyen, anlaşılması güç 
lafızlar da vardı r. Tefsir ilminde Kur'an'
daki bu tür kelimelerin aç ıklanması ga
ribü'l-Kur ' an'ın konusunu teşkil etmek
tedir. Hz. Peygamber'in. "Kur'an' ın ga
riblerini araştırınız " dediği rivayet edil
miş (SüyütT. ll , 41 ve Kur'an-ı Kerim'in 
garibierini bilmeyenierin Allah'ın kela
mını tefsir etmekten sakınmaları isten
miştir. Bundan dolayı garibü'l- Kur'an 
tefsir ilminde önemli bir yer işgal etmiş 
ve ll. (VI II. ) yüzyıldan itibaren Kur'an ilim
leri arasında müstakil bir disiplin halini 
almıştır. 

Arapça 'yı fasih olarak konuşan ve çe
şitli Arap kabilelerinin lehçe özellikleri
ni bilen ResOl-i Ekrem bazı ayetler i ve 

379 


