
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). 
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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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GARİBÜ'I -KUR' AN 
( o!;JI ~.}-) 

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-



de sık sık Te,vilü müşkili'l-Kur,an 'a 
atıflar yapıldığı görülmektedir. Mese
la Bakara sOresine başlarken "elif lam 
mim" harflerinin hurOf-ı mukattaadan 
olduğunu. bu gibi harfleri Müşkil adlı 
kitabında açıkladığını söylemektedir ( Ga
rfbü ' l-Kur'an, s. 39) Yine bu eserinde kı
saca ele aldığı bazı kelimeler hakkında 
daha fazla bilgi için Te,vflü müşkili 'l
Kur, an 'a atıf yapmaktadır (mesela b k. 
s. 4 1. 42. 44. 45. 47 . 49. 77. 78) Bazan da 
kelimelerin çeşitli vecihlerde kullanılışı 

ve iştikakları için bu eserdeki yerlerine 
işaret edilmiş (bk s. 50. 62. 64. 66, 71 . 9 1. 
101 . 108). harflerin ziyadeliği ve lafızla

rm tefsiri hususunda yine aynı esere ba
kılması istenmiştir (mesela b k. s. ı 03. 484. 
493. 503) . İbn Mutarrif ei-Kinani, birbiri
ni tamamlayan bu iki eseri birleştirerek 
el-Kurtayn adıyla yeni bir eser meyda
na getirmiştir (Mısır 1355) 

Garfbü '1- ~ur, an ' ın mukaddimesin
de İbn Kuteybe eserini kısa. açık ve der
li toplu bir şekilde hazırlamaya çalıştığı
nı ; okuyucu yu bıktırmaktan kaygı duy
duğu için çok kullanılan kelimelerle ilgi
li fazla örnek vermediğini; gramer ör
nekleri, hadisler ve isnadlarla eserin hac
mini genişletmekten kaçındığını belirtir. 
Garib kelimeleri açıklarken müfessir ve 
lugatçıların ifadelerinden en fasih olanla
rını seçtiğini ve bunların verdiği manalar
dan ayrılmadığını söyleyen müellif. "Al
lah ' ın isimlerinin ve sıfatlarının iştikakı ve 
bunların anlamlarının açıklanması " baş

lıklı kısımda yirmi altı kelimenin etimalo
jik ve edebi izahını yapmakta, "Kitapta 
çok kullanılan kelimeler" başlığı altında 
ise kırk kadar kelimeyi incelemektedir. 
Bu genel başlıklardan sonra Fatiha'dan 
başlayıp Nas'ın sonuna kadar her sOre
deki anlaşılması güç kelime ve terkipierin 
filolojik açıklamasını yapmaktadır. 

İbn Kuteybe bu eserinde, EbO Ubey
de et-Teymi'nin Mecazü 'l-Kur ,an ' ı ile 
Ferra'nın Me'ani'l-~ur,an'ından ge
niş ölçüde faydalanmış, yer yer bu eser
lerden iktibaslar yapmış, ancak bu ese
rinde kendi dirayet ve kabiliyetini de or
taya koymuştur. Bu bakımdan Garfbü '1-
~ur,an daha sonra kaleme alınan aynı 
konudaki eserler için kaynak olmuştur. 
Nitekim EbO Bekir es-Sicistani, Taberi, 
Fahreddin er- Razi. Eb O Hayyan ve Kur
tubi gibi pek çok alim bu eserden isti
fade etmiştir. 

Garfbü'l-~ur,an Seyyid Ahmed Sakr 
tarafından tahkik edilerek yayımlanmış
tır (Kah i re ı 370/ 1958) Naşir bu çalışma
sında garib kelimelerin geçtiği ayetleri 

numaralamış, müellifin diğer eserlerden 
yaptığı iktibasları göstermiş ve açıklama
lar sırasında kullanılan beyitlerin kaynak
larına işaret etmiştir. Ayrıca bu neşirde 
garib kelimeler hakkında sözlük ve gra
mer açıklamaları yapılmış; İbn ManzOr'un 
Lisanü '1- 'Ara b 'ı. Ragıb el- İsfahani'nin 
el-Müfredat'ı, Taberi'nin Cami'u'l-be
yan 'ı. Kurtubi'nin el- Cami' li- ahkd
mi'l -Kur, dn 'ı, SüyOti'nin ed-Dürrü'l
men.şur'u gibi daha sonra yazılan eser
lerle mukayeseler yapılarak benzerlik ve 
farklılıklar ortaya konulmuştur. 
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(bk. GARAMET). 
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ı 
GARiPLER CAMii 

ı 

Tokat'ta 
Danişmendliler dönemine ait cami. 

L _ı 

Tokat' ın ve Anadolu'nun en eski ca
milerinden biri olup Pazarcık mahalle
sindediL Batı duvarı boyunca Tokat Ka
Iesi'nin bulunduğu tepenin yamacına yas
lanır. Evkaf defterlerinde Melik Daniş
mend Gazi Camii, tapu tahrir defterle
rinde ise Cami-i Melik ve Cami-i Tokat 
adıyla geçen yapı halk arasında Garip
ler Camii olarak bilinir. Son yıllarda ya-

Garipler Camii' nin plan ı 

GARiPLER CAMii 

pılan restorasyonlarla plan. duvar örgü
sü ve süslemeleri bakımından eski özel
liklerini kaybetmiştir. Ancak minarenin 
tuğla örgüsü ve sırlı tuğla tezyinatı. XIV. 
yüzyılın ilk yarısına ait kitabeli mihrabı 
binanın günümüze kalabilmiş en dikka
te değer kısımlarıdır. Cami, KuyOdat-ı 

Atika'da XIV. Anadolu Vakfiye Defte
ri'nin 172. sayfasındaki 205 sayılı Sey
yid Ali Paşa Vakfiyesi'nde, "Kubbetü'l
camii'ş-şerif bi-camii Danişmend Gazi 
el-kain bi-mahallei Yazıcık min medine-i 
Tokat" ifadesiyle kayıtlıdır. Buna göre 
yapı eskiden Yazıcık adıyla bilinen ma
hallede yer alıyordu . A. Gabriel binanın 
bir hıristiyan mabedinden camiye çevril
miş olduğunu kabul eder. Tarihi belge
lere göre ilk caminin Danişmend Gazi 
tarafından 1074'te inşa ertirildiği anla
şılmaktadır. Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı 
dönemlerinde pek çok defa tamir edil
miştir. 

Kenarları 20 metreye yaklaşan kare 
planlı yapı kalın yüksek duvarları , düz 
cepheli dışa kapalı kütlesiyle anlamlı bir 
mimari üslOp vermekten uzaktır. Plan 
bugünkü haliyle merkezi bir karakter 
göstermektedir. Orta mekanı belirleyen 
destek sistemi, dört paye ve dört sütu
nun alternatif sıralanmasıyla yan rne
kanlardan ayrılır. Böylece oluşan kare 
alt yapılı destek sistemi, üstte pandan
tiflerle yükselerek 7,5 m. çapındaki kub
beye bağlanır. Dışta kiremitlerle örtülü 
kubbe, genel kütle kompozisyonuna ar
kaik bir özellik vermektedir. Kubbeli or
ta mekanı çevreleyen yan mekanlar to
noz örtülü olup duvarlar boyunca uza
nan hacimler halindedir. Kuzey duvarı
na bitişik ve ana eksenin sağına kaydı
rılmış 3.5 m. çapındaki ikinci bir kubbe 
örtü sistemini hareketlendirir. İçten yivli 
olan bu küçük kubbe. dışta çokgen kas
nağa ' oturan kiremit örtülü bir çıkıntı 
halinde büyük kubbeye eşlik eder. Bu
günkü çatının hemen altında kalan taş 
çörtenler bir zamanlar örtünün toprak 
dam olduğunu göstermektedir. 

Minarenin bina içinden ve kuzeydoğu 
köşesinden yükselmekte oluşu, minare 
ile bugünkü ana kütle arasında dönem 
farkı bulunduğunu gösterir. Dışta kalan 
tuğla gövde, örgü birimlerinin taşınlma
sıyla genişleyerek şerefeye alt yapı teş
kil eder. Minare, petek kısmındaki yeşil 
sırlı tuğlaları ve genel görünüşü bakı
mından Danişmendli dönemine ait üslO
bu yansıtan en orijinal elemandır. 

İlk inşasına ait olmamasına rağmen 
mihrap caminin en eski kısımlarından 
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