
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]) 
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Garfbü'l· 
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unvan sayfası ile 
ilk sayfası 
(Süle!,.maniye Ktp., 

Şehid Ali Paşa , 

nr. 524) 

GAR[BÜ ' I- KUR' AN 

BİBLİYOGRAFYA : 

EbO Ubeyd Kasım b. Se\lam. Garfbü ' l - hadfş 
(nşr. Muhammed Azimüdd in). 1-\V, Haydarabad 
1384 ·87 /1964· 67 - Beyrut 1396 / ı976; a.mlf .. 
Kitabü 'l- Ecnas (nşr. imtiyaz Ali Arşi er-Ram
füril. Beyrut ı403 /1 983, n ilş irin mukaddimesi, 
s. ıı-14 ; a.mlf .. el -ljutab ue' l- meua' iz (nşr. 
Ramazan Abdüttevvab). Kahire ı 406/ ı986 , na
ş irin mukaddimesi, s. 47-53 ; İbn Kuteybe. Kita· 
bü lş laf:ı i ' l- ga lat { f Garfbi 'l - J:ıadfş (nşr. Gerard 
Lecomte. MUSJ. XLIV/l O [1 9681 içinde). s. 
ı55 · 236; Ebü't-Tayyib ei - Lugavi, /VIe ratibü 'n 
nahuiyyfn ( nşr Muhammed Ebü' I -Fazl l. Kahi
re ı 375 /1 955 , s. 93 ; Hatib. Tarfl] u Bagdad, 
XII, 405, 407, 4ı2-4ı3; Kemaleddin ei-Enbarf. 
Nüzhetü 'l- elibba' ( n ş r . Muhammed Ebü'I-Fazl}, 
Kah i re ı386 1 ı 967 , s. ı36 -ı42 ; Yakut, /VI u' ce· 
mü 'l- üdeba', ı , ı2o-ı2 1; 111 , ı7 ; V\11 , 142; xvı , 
ı O; XV11 , ı 65 ; XV111 , ı 00; Hüseyin Nassar, e l· 
/VI u' ce mü '1- 'Arabf: neş' etüh a ue tetauuuru
ha, Kah i re ı968 , 1, 5ı-53; Sezgin, GAS, V111 , 85-
87, ı95 , 252 ; M. J. de Goeje. "Beschreibung 
einer alten H andschrift von Abu 'Obaid's Ga
rib- al-hadit", ZD/VIG, XV\11 ( 1864). s. 780-807 ; 
Mahmüd M. et-Tanahf. "Feharisü 'ş -şi 'r ve' l
luga li-Kitabi Garibi'I-hadiş li-Ebi 'Ubeyd 
el-Kasım b. Sellam", /VIece lle tü 'l -Bahş i ' l - ' u
m [, IV, Mekke ı 4oı j ı98 ı , s. 573·639. 
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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 



GARiBÜ'I- KUR'AN 

sahabenin anlayamadığı kısımları tefsir 
etmiş, böylece Kur'an-ı Kerim'in ilk mü
fessiri olmuştur. Ancak Hz. Peygamber, 
kelime bilgisinden ziyade ayetlerdeki hü
kümleri açıklamış ve güzel ahiakın esas
ları üzerinde durmuştur. islam'ın ilk dö
nemlerinde bazı sahabiler Kur'an'da ına
nasma nüfuz edemedikleri kelimelerin 
bulunduğunu söylemişlerdir. Nitekim Hz. 
ömer, Abese süresindeki (80/ 31) "eb
ben" kelimesinin anlamını bilmediğini 

ifade etmiştir (a.g.e. , ll, 4). İbn Abbas da 
altı ayette geçen "fatır" kelimesinin (bk. 
M. F. Abdülbaki, el-Muccem, "fatrr" md.) 
manasını, iki Arap köylüsünün bir kuyu 
başında tartışırken bu kelimeyi kullan
maları sayesinde öğrendiğini belirtir (Sü
yüti, ll, 4). Yine İbn Abbas "gıslin" (el-Hak
ka 69/ 36), ·~ananen" (Meryem 19/ 13), "ev
vah" (et-Tevbe 9/ 114) ve "raklm" (el-Kehf 
18/9) dışındaki bütün Kur'an kelimele
rini bildiğini söylemiştir (a.g.e., ll, 4-5). 

Ayetlerdeki garib lafızların manala
rının tesbit edilmesine sahabe devrin
den itibaren başlandığı ve bu maksatla 
Arap şiirine başvurulduğu anlaşılmak

tadır (a.g.e., ll, 55-88). Rivayete göre, Arap 
şiiri hakkında geniş bilgi sahibi olan Ab
dullah b. Abbas şiirle istişhad faaliye
tinin de ilk mümessili olmuştur. Hatta 
onun, Harici reisierinden Nafi' b. Ezrak'ın, 
Kur'an-ı Kerim'de geçen anlaşılması güç 
200 kadar kelime hakkında sorduğu so
rulara şiirlerden şahidier getirerek ce
vaplar verdiği ve bu cevapları ihtiva eden 
Mesa'ilü Natic b. el-Ezra~ adlı bir de 
eseri bulunduğu bilinmektedir (bk. AB

DULlAH b. ABBAS b. ABDÜLMUTIALİB). 

ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren yazılmaya 
başlanan ve ilk mahsullerinden pek azı 
günümüze intikal edebilen garibü'l
Kur'an türündeki eserlerin telifi, islam 
coğrafyasının genişleyip Arap olmayan 
kavimlerin de Müslümanlığı kabul et
mesine paralel olarak daha da önem ka
zanmış ve giderek artış göstermiştir. 

Bunlardan Abdullah b. Abbas (Kahire 
1408/ 1988; İSAM Ktp., nr. 1388), Ebü 
Ubeyd Kasım b. Sellam (ibnü'n-Nedim, 
s. 37, 78; Kahire 1310 let-Teysir {f cilmi't
te{sir adlı eserin hamişinde ll. İbn Sellam 
el-Cumahi (İbnü'n-Nedim, s. 37 ; Davüdi, 
ll, 152), İbnü's-Sikkit (Hediyyetü'l- cari
{fn, ll, 536) ve İbn Kutluboğa'nın (İmam 
Muhammed b. Suud islam Üniversitesi 'n
de Ahmed b. Muhammed el-Hammadi ta
rafından yüksek lisans tezi olarak hazırlan
mıştır; Riyad 1407) Garibü'l-~ur'an'ia
rı; Abdullah b. Yahya el-Yezidi'nin Ga
ribü'l-~ur'an ve teisiruhu adlı eseri 
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(Beyrut 14051 1985, 14071 1987); Yahya b. 
Ziyad el-Ferra (Kahire ı 955; Beyrut ı 980, 
1983). Ahfeş ei-Evsat (Küveyt 1979; Bey
rut 1 985) ve Zeccac'ın (Beyrut 1 988) Me ca
ni'l-Kur'an'ları; Ma'mer b. Müsenna'
nın Mecazü'l -Kur'an' ı (Beyrut 1981); 

İbn Kuteybe (Kahire 1378/ 1958 ; Beyrut 
1978), İbnü'I-Mülakkın (Beyrut 1408/ 
ı 987). Fahreddin et-Turayhi (Necef ı 372) 

ve Mahmud İbrahim'in (Kahire 1913) Tei
siru garibi'l-~ur'an'iarı; Muhammed 
b. Uzeyz es-Sicistani'nin Nüzhetü'l-~u
lıJ.b (Beyrut 1410/1990); Ahmed b. Mu
hammed el-Herevi'nin el-Garibeyn ii'l
Kur'an ve'l-hadis (Kahire 1970); Mek
kr b. Ebu Talib'in ~1- cUmde ii garibi'l
~ur'an (Beyrut 1982); Ragıb ei-İsfaha
ni'nin el-Müfredat• ii garibi'l-~ur'an 
(Kahire 1381 / 1961); Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevzi'nin el-Erib bima ii'l-~ur'an mi
ne'l-garib (Medine 1400); Muhammed 
b. Ebu Bekir er-Razi'nin Raviatü '1- ie
sa}fa ii garibi'J- ~ur' an (Keş{ü'?·ZunQn, 
ll, 1208) adlı eserleri; İbnü'l-Müneyyir'in 
et-Teysirü'l- cacib ii teisiri'l-garib (Bey
rut 1994) başlıklı manzum eseri; Ebu Hay
yan el-Endelüsi'nin Tuhietü'l-erib bi
ma ii'l-~ur'an mine'l-garib (Hama 
134 5/ 1926; Bağdad 1397/ 1977; Beyrut 
1403/ 1983, 1409/ 1989); Ahmed b. Yu
suf es-Semin'in cUmdetü'l-]fufia?- ii tei
siri eşreii'l-elia?- (Beyrut 1993); İbnü'I
Haim 'in et-Tibyan ii teisiri garibi'I
Kur'an (Kahire 1992); Süyüti'nin Müf]fi
matü'l-a~ran ii mübhemati'J-~ur'an 
(Beyrut 1986; ayrıca b k. SerkTs, Mu c cem, 1, 

1084); Hasaneyn Muhammed Mahlüf'un 
Kelimatü'l-~ur'an, telsir ve beyan (Ka
hire 1375; Diyarbakır, ts.); Muhammed 
Şahin Muhaysin ile Şa'ban Muhammed 
İsmail 'in el-Hadi ila teisiri garibi'l
~ur'an (Kahire 1980); Harndi Ubeyd ed
Dımaşkl 'nin el-Kur'anü'l-Kerim ve tei
siru garibihi ( Dımaşk 1963) adlı eserleri 
bu alanın başlıca örneklerindendir. Ali 
Şewah İshak Muccemü musanneiati'l
~ur'ani'l-Kerim (bk bibl.) ~dlı eserinde 
"Garibü'l-Kur'an· başlığı altında (III, 289-

308) 157, Yusuf Abdurrahman el-Mar'aşi 
ise el- cUmde ii garibi'l-~ur'an'a (bk. 
bibl.) yazdığı mukaddimede (s. 19-37) 

seksen beş eser hakkında bilgi vermiş
lerdir. Şeyh Furkani de bu konudaki 248 
eserin bibliyografik listesini yayımlamış
tır (Risaletü'l-lfur'an, Kum 1411, lll, 160-

190). IV. (X.) yüzyıla kadar yazılan ga
ribü'l-Kur'an'larda garib lafızlar tefsir 
edilirken sürelerin mushaftaki tertibine 
uyulmuş, daha sonraki dönemlerde ise 
alfabetik sistem uygulanmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'in hangi lafızlarının ga
rib olduğu hususundaki anlayışın zama
na ve kişilere göre değiştiği görülmek
tedir. islam'ın ilk yıllarında az sayıda ke
lime garib sayılırken zamanla Ragıb ei
İsfahani'nin el-Müiredat'ı gibi hacimli 
Kur'an lugatları yazılmıştır. Bu konuda 
asıl önemli olan husus, garib lafızların 
Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki Arap 
dilinde ne gibi manalar ifade ettiğinin 
bilinmesidir. Bu arada, Abdullah b. Yah
ya el-YezTdi'nin Garibü'l-~ur'an ve tel
siruhu adlı eseriyle Ebü Hayyan ei-Ende
lüsT'nin Tulfietü'l-erib bima ii'l-Kur'an 
mine'l-garib'i gibi bazı eserlerde çok 
defa garib lafiziarın sadece lugat mana
larının verilmesi, iştikak ve sarf ilimleri 
açısından özelliklerinin açıklanmasıyla 

yetinilmiştir (ayrıca bk. GARİB). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ragıb ei-İsfahani, el-Mü{redat, "grb" md.; 
Lisanü' l- cArab, "grb" md.; Abdullah b. Yahya 
ei-Yezidi, Ôarfbü' l-Kur'an ve te{sfruh (nşr. 
M. Selim el-Hac), Beyrut 1405 /1985, nilşirin 
mukaddimesi, s. 7-17; İbnü'n-Nedim. el-Fihrist, 
s. 37, 52-53, 78; Mekki b. Ebü Talib, el-cUm
de tr garibi' l-lfur 'an (nşr. Yüsuf Abdurrah
man el-Mar'aşli), Beyrut 1401/1981, nilşirin 

mukaddimesi, s. 19-37; Zerkeşi, el-Burhan, 1, 
291-296 ; Davüdi, Jaba~atü'l-mü{essirfn, ll , 
152 ; Süyüti. el-it~an (Ebü' I-Fazl), ll , 3-88, 89-
104, 105-120; Keş{ü'z-zunan, ll, 1203-1208; 
Hediyyetü'l-cari{fn, ıı.'536; Serkis, Muccem, 1, 
1084; Ali Şewah İshak, Muccemü musanne
fati ' l -lfur'ani' l -Kerim, Riyad 1403-1404j1983-
84, lll, 289-308; Abdülaziz İzzeddin es-Seyre
van, el-Mu'cemü' l·cam( li-garfbi mü{redati'l
lfur'ani'l-Kerfm, Beyrut 1986, s. 8-32; İsmail 
Cerrahoğlu, "İbn Hişam ve Siresindeki Gari
bü'l-Kur 'an", Ankara Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi İslam ilimleri Enstitüsü Dergisi, sy. 3, 
Ankara 1977, s. 1·28; a.mlf .. "Tefsirde Ata b. 
Ebi Rebilh ve İbn Abbas'dan Rivayet Ettiği 
Garibü'l-Kur'an'ı', AÜİFD, XXll (1978), s. 17-
27; Şeyh Furkani, "Garibü'l-~ur'an: ~ii.'ime
tün bibliyogrilfiyye", Risaletü'l -lfur'an, lll, 
Kum 1411, s. 160-190; "Garib", İA, N, 718; 
"Garib", UDMİ, XIV / 2, s. 472; S. A. Bonebak
ker, "Gharib", E/2 (Fr.),ll, 1034-1035. 
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İbn Kuteybe'nin 
(ö. 276/889) 

Kur'an-ı Kerim'deki garib 
kelimelere dair eseri. 

_j 

Müellifin Te'vı1ü müşkili'l-~ur' an ad
lı diğer bir çalışmasını tamamlayıcı nite
likte bir eserdir. İbn Kuteybe, bu eserini 
uzatmaktan kaçmarak garib kelimeleri 
bir lugatçe halinde ayrı bir kitapta top
lamayı uygun görmüştür. Nitekim eser-


