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ESAMMİYYE 

( ;ı,;-~1 ) 
Mu'tezile alimlerinden 
Ebıl Bekir ei-Esamm'ın 

(ö. 200/816) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. ESAM, EbU Bekir). 

ESARET 

(bk. ESiR). 

ESASÜ'I-BEıAGA 
( ~~ı..,..,u) 
Zemahşeri'nin 

(ö. 538 / 1144) 
kelimelerin terkip halinde 

kullanımlarını esas alarak düzenlediği 
Arapça mecazlar sözlüğü. 
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Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için 
Arapça'nın fesahat belagat, mecaz ve 
diğer incelikleriyle bilinmesi gerektiğini 
söyleyen Zemahşeri, eserini bu hususu 
gerçekleştirmek maksadıyla kaleme al
dığını belirtir. Tertibi ve muhtevası ba
kımından önceki sözlüklerden farklı olan 
Esôsü '1- belôga 'da kelimelerin birinciden 
başlamak üzere kök harfleri esas alın
mıştır. Buna göre her harf bir bab kabul 
edilerek eser yirmi sekiz bab halinde dü
zenlenmiş, bu bablardaki kelimeler kendi 
aralarında alfabetik olarak sıralanmıştır. 
Rubai ve humasi kelimelerin sıralanma
sında ise bazı karışıklıklıklar göze çarp
maktadır. Zemahşeri, aranan kelimenin 
kolayca bulunabilmesi için bu tertibi ter
cih ettiğini belirtmektedir. 

Eserin malzemesi ayetler, hadisler, 
meseller, seeili ifadeler, ünlü edipterin 
sözleri ve anlam kayması sonucu yeni 
manalar kazanan kelime ve özel tabir
lerden ibarettir. Zemahşeri bu malzeme
yi Arap dili üzerinde yaptığı geniş araş
tırmalardan. edebi panayırtarda şiir in
şad eden şairlerden, çeşitli toplantılar

da konuşma yapan hatiplerden, mera
larda dolaşan çobanlardan ve yağmacı
lık yapan haydutlardan. çarşı ve pazar
larda gezen Tihameli simsarlardan. su
cuların kuyu başlarında söyledikleri şar

kılardan , su kırbaları ve tulumları başın
da geçen seeili konuşma ve atışmalar
dan, Kays ve Temim şairlerinin müna
zara ve müsabakalarında irat ettikleri 
şiirlerinden, Sakif ve Hüzeyl elçilerinin 
birbirlerini susturmak gayesiyle yaptık
ları siyasi konuşmalardan, kitap ve risa
lelerde rastlanan veciz ve sanat değeri 

yüksek sözlerden derlediğini kaydetmek
tedir. Daha önceki yazılı eserler yanında 
bilhassa zamanındaki şifahi kaynaklar
dan da istifade eden Zemahşeri, sözlük
çülükte ancak IV. (X.) yüzyıla kadar bel
li bölgelerde yaşayan Araplar'ın sözleriy
le ihticaca (delil olarak kullanma) cevaz 
verildiği halde kendisi VI. (XII. ) yüzyılda
ki Araplar'dan da faydalanmak suretiy
le bu prensibi geçersiz kılmaya çalışmış

tır. Müellifin ele aldığı kelimelerin haki
ki manalarını açıkladıktan sonra özellik
le mecazi manaları üzerinde durması. 
Esôsü'l-belôga'yı muhteva bakımından 
diğer sözlüklerden ayıran en önemli far
kı teşkil eder. 

Yazıldığı günden beri başta İbn Hal
dOn olmak üzere (Mu~addime, lll, ı 27 ı) 
birçok alimin takdirini kazanmış olan 
Esôsü '1- belôga, İbn Hacer ei-Askalani 
tarafından sadece mecazi manaları alı

narak Gırôşü'l-Esôs adıyla ihtisar edil
miş ( nşr. Tevfik Muhammed Şahin. Kahi
re ı4ı ı ; 1990). AbdürraOf ei-Münavi de 
eseri İhkômü '1- Esas adıyla es-Şı]J.ô]J. tar
zında tertip etmiştir. Kendisinden sonra 
lugat yazanlardan sadece İbnü ' l- Esir en 
Nihôye ii garibi'l-hadiş'te. Feyyümi el 
Misbô]J.u'l-münir'de Esôsü'l-belôga' 
nın metodunu takip etmişlerdir. Bununla 
beraber XIX. yüzyılın ortalarından sonra 
yazılan Mu]J.itü'l-Mu]J.it (1 -11 , Beyrut ı 870), 

Al).rebü'l-mevôrid (1 - 111 , Beyrut 1889-
1893), el-Müncid fi'l-luga (Beyrut ı908) , 

el-Bustôn (1-11, Beyrut 1927-ı930), Mu'ce
mü metni'l-luga (1-V, Beyrut ı377-1380/ 
1958-ı960) ve el -Mu 'cemü'l - vasit gibi 
modern sözlükterin hemen hepsi Esô
sü'l-belôga'nın tertip şeklini geliştire
rek benimsemişlerdiL Eser, Tôcü 'l- 'arus 
gibi bazı sözlüklere bilhassa mecazi ma
naların tesbitinde kaynaklık etmiştir. 

ESASÜ 'I- BELAGA 

Esôsü 'l-belôga, İslam dünyasına mat
baanın girmesinden sonra tahkikli ve 
tahkiksiz olarak birçok defa basılmıştır 
(Kahire ı 299, ı 327, ı -ll, Darü 'l-kütübi 'I
Mısriyye neşri ı 34 1 ; Leknev 131 ı ; Hayda
rabad ı 324) Eserin Darü'l-kütübi'I-Mıs
riyye neşriyıe yine buna dayanan, Abdür
rahim Mahmud tarafından hazırlanıp 

Emin ei-HOif'nin takdimiyle yapılan neş
ri (Kahire 1372 / 1953) daha ilmi ve güve
nilir olup Kahire (1972, ı985) ve Beyrut'
ta (ı965, 1399/ 1979, 1404/ 1984) çeşitli 
yayınevlerince değişik boy ve ebatta bas
kıları yapılmıştır. 
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