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Arap diline, ihticac döneminde 
Arapça kelime kalıplarına uyarlanarak 

girmiş olan yabancı kökenli 
kelimeler için kullanılan terim 
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(bk. DAHİL; TA'RIB). 

el-MUARREB 
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Mevhub b. Ahmed el-Cevaliki'nin 
(ö. 540/1145) 

Arapça'ya başka dillerden giren 
kelimelere dair sözlüğü. 
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Tam adı el-Mu'arreb m.ine'l-kelam.i'l
a'cemi ('acemi) 'ala ]:ıur(ifi'l-mu'cem 
olup el-Mu'arrebdt diye de anılır. Mu
kaddimeden ve ilk iki babdan sonra, "z"
ve ":t harfleriyle başlayan kelime bulun
madığından yirmi altı bölümden oluşan 
sözlükte 130'u şahıs ve yer adı olmak üze
re 732 yabancı kökenli kelime alfabetik 
sıraya göre açıklanmıştır. Mukaddimede 
Araplar'ın yabancı kelimeleri kullanma 
yöntemiyle onları belirleme ilkelerine te
mas edilmiş, Kur'an'da yabancı kelime 
bulunup bulunmadığına dair dilcilerle 
müfessirler arasındaki görüş ayrılığında 
uzlaşmacı bir yol izlenerek Kur'an'da bu 
tür kelimelerin yer aldığı, ancak bunların 
Arapçalaştığı belirtilmiştir. Ayrıca yabancı 
kelimelerin tesbitinde Araplar'ın bu keli
meleri kullanmadaki yöntemleriyle Arap
ça kelimelerdeki ses -harf uyum ilkeleri
nin bilinme gereğinden söz edilerek bazı 
ölçüler ortaya konmuştur. 

el-Mu'arreb'in alfabetik sıralanmasın
da yalnız ilk harfin dikkate alınması ara
nan kelimeyi bulmada zorluk doğurduğu 
gibi bazı tekrarlara da sebep olmuştur 
(örnekler için bk. Abdülmün'imAhmed et
Tikrıt\', s. 123). Bu arada "Sugd-Şugd" gibi 
farklı imla ile yazılan kelimelerin ayrı yer
lerde zikredilmesiyle gereksiz tekrarlar 
da meydana gelmiştir ( el-Mu'arreb ı nşr. 
F. Abdürrahım). s. 392,428). İstişhad dö
nemi kabul edilen il . (VIII.) yüzyılın orta
larına kadar Arapça'ya giren, Kur'an ve
hadis metinlerinde geçen yabancı keli
melerin açıklandığı sözlükte şahid olarak
şiir, hadis ve Arap atasözlerinden zengin
bir malzeme yer almaktadır. Eserde "dir
fes, kafiz, nebras, derb, sülal)fat" gibi ya
bancı kökenli olduğunu yalnız müellifin
söylediği kelimeler de mevcuttur. Kitapta
başta İbn Düreyd'in Cemheretü'l-luga'
sı ile Ezher'i'nin Tehıibü'l-luga'sı olmak

üzere Ebü Abdullah İbnü'I-A'rabı, Ebü 
Hatim es-Sicistani ve İbn Kuteybe gibi dil
cilerden bazan isimleri kaydedilmek sure
tiyle nakilde bulunulmuş (Abdülmün'im 
Ahmed el-Tikrıtı, s. 130-132). referans ve
rilmeden zikredilen bilgiler genellikle İbn 
Düreyd'in Cemheretü'l-luga'sından ak
tarılmıştır (a.g.e., s. 127-128). Kelimelerin 
çoğunun anlamı açıklanmış veya eş an
lamlısı belirtilmiş olmakla birlikte bir kıs
mında bu kurala uyulmamıştır. 

Eleştirmenler, bazı Arapça kelimelerin 
yabancı olduğunu iddia etmek, zaman za
man aslını açıklamadan yalnız kelimenin 
yabancı kökenli olduğunu belirtmek ve 
çoğunun Farsça kökenli olduğunu söyle
mek, Arapça olmadığı bilinen ülke adları
nı muarreb kelimeler arasında zikretmek, 
bazı bilgileri sahipleri dışındaki müellifle
re nisbet etmek, değişik görüşleri açıklar
ken bazan kendi görüşünü belirtmemek 
gibi eleştirilerde bulunmuşlardır (a.g.e., 
s. 184-186).

Alanında ilk ve en kapsamlı eser olan
el-Mu'arreb'i, Edward Sachau Almanca 
bir inceleme kısmı (s. 1-70). çeşitli indeks 
ve düzeltmelerle birlikte yayımlamıştır 
(Leipzig 1867) Bu neşirdeki eksiklikler 
Wilhelm Spitta tarafından Kahire nüsha
sına dayanılarak giderilmiş ve eserin of
set baskısı yapılmıştır (Tahran 1966). Ah
med Muhammed Şakir eseri değişik nüs
halardan yararlanıp yeniden yayımlamış 
( Kahire 1361/1942). bu neşrin ofset bas
kısı (Tahran 1966) ve gözden geçirilmiş 
ilaveli ikinci baskısı da (Kahire 1389/1969) 
gerçekleştirilmiştir. E Abdürrahım, Ah
med M. Şakir neşrini metin tahkiki bakı
mından mükemmel bulmakla birlikte ya
bancı kelimelerin asıllarının açıklanma
sında ve her yabancı kelimenin orijinal 
alfabesiyle yazılmasında eksiklik göre
rek, sözlüğü tekrar yayımlamıştır (Dımaşk 
1410/1990). 

el-Mu'arreb, İbn Berrı (Haşiye 'ale'l
Mu'arreb tHaşiyetü İbn Berri 'ale'l-Mu'ar
rebl, nşr. İbrahim es-Samerraı IFi't-Ta'rib
ve'l-Mu'arreb bi-Haşiyeti İbn Berri!. Bey
rut 1405/1985) ve Abdullah b. Ahmed el
Bişbiş'i'nin ( et-Tewil ve't-tekmil li-me'stu' 
mile mine'l-la{?ı 'd-dafJ.il I Cevami'u 't-ta'
rib), Nuruosmaniye Ktp., nr. 4884/4) eser
leriyle ikmal ve tashih edilmiştir (Ahmed 
eş-Şerkavı ikbal, s. 64-65; Selahaddin ez
Za'belavı. sy. 2211986). s. 235). Eseri Ha
san b. Ali el-Güri (yazma nüshası için bk. 
Abdülmün'im Ahmed et-Tikrıtı, s. 69) ve 
Hanif İbrahim Efendi (Süleyman iye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 2691/3) ihtisar etmiştir. 
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aynı zaman dilimi içinde 
yaşaması anlamında hadis terimi. 
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Hadis terimi olarak görüştükleri kesin
likle bilinmeyen, fakat karşılaşmaları ve 
birbirlerinden hadis almaları mümkün 
olan iki ravinin aynı zaman diliminde ya
şamasını ifade eder. 

Muasara kelimesi ilk defa 111. (IX.) yüz
yılın başlarında, hadis kabul şartlarının 
yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde 
muan'an hadisin senedinin muttasıl olup 
olmayacağı konusu üzerinde durulurken 
Müslim tarafından kullanılmıştır. Müs
lim'e göre güvenilir bir ravi kendisi gibi 
güvenilir bir başka raviden "an" lafzı ile 
hadis rivayet etmiş ve ikisi aynı zaman 
dilimi içinde yaşamışsa birinin diğeriyle 
karşılaşıp ondan hadis duymuş olması 
mümkündür. İkisinin bir araya geldiğine 
dair herhangi bir haber bulunmasa da bu 
şekilde nakledilen rivayet muttasıl kabul 
edilir ve delil olarak _kullanılması gerekir. 
Ancak ravinin kendisinden rivayette bu
lunduğu kişiyle karşılaşmadığına veya on
dan hiçbir hadis almadığını gösteren açık 
bir delil varsa bu durumda muasara iki 
ravinin Dirbiriyle görüştüğünü (mülakat) 
ifade etmez (Müslim, "Mul5addime", 6). 

Müslim'e bu değerlendirmesinden do
layı itiraz edilmiş ve aynı zaman dilimi 
içinde yaşayan ravilerin birbirinden hadis 
nakletmelerinin mutlak surette görüş
müş oldukları anlamına gelmeyeceği be
lirtilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber'le ay-
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