
ELYESA' 

ayırıp nehri geçmiş ve Eriha'ya dönmüş
tür (Il. Krallar, 2/ 1-18). Burada peygam
berlik görevine başlayan Elişa çeşitli mü
cizeler göstermiştir. Eriha'daki insanlar 
kendisine şehrin suyunun araziyi sula
maya ve bol mahsul elde etmeye elve
rişli olmadığını söyleyince içinde tuz olan 
bir kap istemiş, bu tuzu suların kayna
ğına atarak suları kullanışlı hale getir
miştir (ll . Krallar, 2/ 19-22). Daha sonra 
Beyt- El' e giderken yolda çocuklar ken
disiyle alay edince rabbin ismiyle onlara 
lanet etmiş, bunun üzerine ormandan 
çıkan iki ayı bu çocuklardan kırk ikisini 
parçalamıştır (ll . Krallar, 2/ 23-25). Elişa '

nın başka bir mücizesi de israil ve Ya
huda krallarıyla Edom kralı, Moab kra
lına karşı birlikte sefere çıktıklarında ger
çekleşmiştir. Edom çölünde susuz ka
lan halkın Peygamber Elişa 'ya başvur

ması üzerine rabbin emriyle vadide aç
tıkları çukurlar su ile dolmuştur (Il. Kral
lar. 3/ 1- 20) 

Kitab-ı Mukaddes'teki başka bir anek
dota göre, kocası ölen ve borcunu öde
yemeyen fakir bir kadına yardımda bu
lunan Elişa onun bir sürümlük zeytin 
yağını o kadar çağaltmış ki komşular
dan alınan kaplar dolmuş, kadın bu zey
tin yağı ile borcunu ödediği gibi geri ka
lanla da geçimini sürdürmüştür (ll. Kral
lar, 4/ 1-7). 

Hakkında Kitab-ı Mukaddes'te yer alan 
diğ_er malumata göre Peygamber Elişa 
çocuğu olmayan yaşlı bir kadın için dua 
etmiş ve kadının çocuğu olmuş, daha 
sonra ölen bu çocuk Elişa tarafından ye
niden hayata döndürülmüştür (ll. Kral
lar. 4/8-37) Gilgal'de zehirli bir yeme
ğin zehirini yok etmiş ve az bir yemekle 
pek çok insanı doyurmuştur (II. Krallar, 
4/ 38-44). Cüzzamlı bir hastayı sağlığı
na kavuşturmuş (ll. Krallar, 5/ 8-14), ır

mağa düşen bir baltanın tekrar su yü
züne çıkmasını sağlamış (ll. Krallar, 6/ 
ı -7). israil kralına, düşmanları olan Su
riyeliler'in niyet ve manevralarını haber 
vermiş (ll . Krallar, 6/ 8- 12), düşman atlı
ları ve cenk arabalarıyla kuşatılan Elişa , 

hizmetçisine Tanrı'nın kendilerini daha 
çok ateş atı ve arabası ile koruduğunu 
göstermiştir (ll. Krallar, o/ 13-17). Suriye 
ordusunun Samiriye'yi kuşatması üzeri
ne başlayan kıtlık onun müdahalesiyle 
sona ermiş (Il. Krallar, 6/ 24-7 / 20). Su
riye kralına öleceğini bildirmiş (ll . Kral
lar, 8/ 7-15). israil Kralı Ahab ve maiye
tinin yok olacağını haber vermiş (ll . Kral
lar, 91 1- ı 0/ 36). Suriyeliler'e karşı kaza-
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nılan üç zaferi daha önceden bildirmiş
tir (ll. Krallar, 13/ 14-1 9). Öldürülüp Eli
şa ' nın kabrine atılan bir adam onun ke
miklerine temas edince dirilmiştir (ll. 

Krallar, 13/ 21) 

Peygamber Elişa israil Kralı Voaş za
manında hastaianmış ve vefat etmiştir 
(ll. Krallar, 13 / 14, 20) 
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li! ÖMER FARUK HARMAN 

EMALI 
( Jl..~\) 

Bir alimin talebelerine 
hadisleri veya başka bilgileri 
yazdırmasıyla meydana gelen 

eser türü. 
_j 

Emiili imla (veya ümliye) kelimesinin 
çoğuludur. Muhaddisler, müfessirler, fa
kihler, Arap dili ve edebiyatı alimleriyle 
diğer bazı alimler, rivayetiyle meşgul ol
dukları bilgileri talebelerine çok defa ez
berlerinden. bazan da kitaplarından ken
dilerine kadar gelen senedieriyle birlik
te yazdırmışlardır. Hadis kitapları müs
nedlerde ravi adlarına , sünen ve cami'
lerde konularına göre tasnif edildiği hal
de emalflerde genellikle böyle bir sıra 

Ebü Ahmed 
ei-Assal'in 

Cüz' fih i 
şelaşe 

mecalis 
ue mecUsan 
abaran ad lı 

emiilisinin 
ilk ve son 
sayfa l arı 

(Köpril lü Ktp., 

nr. 252 / 5, 

vr. 43 h, 50") 

gözetilmemiş, hocanın hadis imla ettiği 
sırada yazdırdığı hadislerin kaydedilme
siyle emiililer meydana gelmiştir. Buna 
örnek olarak Hüseyin b. ismail ei-Meha
milf'nin, konuları arasında ilgi bulunma
yan 533 hadisten meydana gelmiş el
Emclli'si zikredilebilir. Bunun yanında 

Ebü'I-Kasım ibn Asakir'in 400'den faz
la mecliste yazdırdığı emailsinin her bir 
meclisinin belli bir konuya ait olduğu 
anlaşılmaktadır ( Kettan i, s. 339-340). Bu 
meclislerden ikisi Meclise'in min mecc'i
lisi'l-l)c'ih'~ İbn ~sc'ikir ii mescidi Dı
maş~ adıyla yayımlanmıştır (nşr. Muham
med Muti' ei-Hafız, Dımaşk 1403/ 1983). 

Katib Çelebi, Şafii alimlerinin bu alan
da meydana getirdikleri eseriere "ta ' ll~" 

adını verdiklerini söylemektedir. Emali
lerin yazıldığı her bir derse "meclis" (ço
ğulu mecalis) dendiği için bazı emalfler 
"mecalis" veya "mücalese" (çoğulu mü
calesat) yahut "nevadir" adıyla da anıl

mıştır (emalilerin yazdırılış ı hakkında bil
gi için bk. iMLA) 

imla hadis ilminin öğretim metotla
rından biri olduğu ve hadis hafızları özel
likle salı ve cuma günleri mescidlerde 
hadis yazdırınayı adet edindikleri için 
bu meclislerde meydana getirilen ema
Iller diğer ilimlerle kıyaslanamayacak ka
dar çoktur. Devlet büyüklerinin fırsat 

buldukça hadis imla meclislerine katıl

ması veya bizzat kendilerinin hadis im
la etmesi de bu meclisierin önemini art
tırmıştır. Bu hususta örnek olarak Sel
çuklu Veziri Nizamülmülk'ün (ö 485 / 
1092) hadis ilmindeki üstün yeri ve ha
dise dair iki emallsi zikredilebilir. isfa
han, Rey, Merv, Nlşabur ve Bağdat'ta 
hadis rivayet eden Nizamülmülk ayrıca 



ibn Hacer ei-Askalani'nin el-Emali 'l-Mışriyye el·Baybarsiy
ye adlı eserinin ilk sayfası (Millet Ktp., Feyzullah Efendi , nr. 265) 

muhtelif şehirlerde imla meclisleri de 
düzenlemiştir. Bunlardan, 3 Muharrem 
480 (10 Nisan 1087) tarihinde Bağdat'
ta Nizarniye Medresesi'nde yazdırdığı on 
iki hadisle aynı yıl 8 Safer ( 15 Mayıs) gü
nü yine Bağdat'ta Camiu' I- Mehdl'de yaz
dırdığı on iki hadis günümüze ulaşmış
tır (Abdülhadi Rıza, V, 360- ;'378). 

İlk emaliyi kimin telif ettiği kesin ola
rak belli olmamakla beraber bilinen en 
eski emailler Leys b. Sa'd'ın (ö. 175/ 791) 
Meclis min fevti,id (nşr. Muhammed b. 
Rızk b. Tarhüni, Riyad 14071 1987). imam 
Ebü Yusuf'un el-Emtili (Sezgin, GAS, ı. 

421 ı. Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin 
Cüz, mine'l- em{ili (Haydarabad 1360) ve 
Ahmed b. Habib eş - Şücal'nin 184 (800) 
yılında yazdığı Cüz, mine'l- emtili (Da
rü ' l-kütübi'z -Zahiriyye, Mecmua, nr. 62-5 , 
vr. 44'-49b) adlı eserleridir. Abdürrezzak 
es-San'ani'nin (ö 211 1 826-27) el-Emti
li ii tiştiri'ş- sahô.be 'si de ilk emaliler
den sayılmalıdır. Hz. Hüseyin'in torunla
rından olan Ahmed b. Tsa b. Zeyd'in (ö. 
24 7/ 861) emalisi. Zeyd! alimlerinden Ah
med Ali Müeyyed tarafından Re,bü's 
sad' adıyla üç cilthalinde neşredilmiştir 
(Beyrut 1410/ 1990). Hadis ilminde mey
dana getirilen diğer emaliler arasında 
şu eserler zikredilebilir: Hüseyin b. is
mail ei-Mehamili (ö 330/ 94!). el-Ema
li (el-Ecza,ü ' l-fl1e/:ıamiliyyat) (nşr. İbra
him İbrahim ei-Kaysi, Arnman 1412/ 199!) ; 
Ebü Bekir Ahmed b. Mervan ed-Dineve-

ri, el-Müctilese (Millet Ktp, Feyzullah 
Efendi. nr. 504. ı 76 varakl; İbnü'I-Bagandi, 
Emtili fi'l-1}-adiş (ei-Hizanetü't-Teymü
riyye, Hadis, nr. ı 50, 34 varakl; Eb O Amr 
İbnü's-Semmak, el-Emtili (Darü 'l-kütü
bi'z -Zahiriyye, Mecmua, nr. 89 / 7, vr. 99'-
120' , I92' -203b); Ebü Ahmed ei -Assal, 
Cüz, fihi şeltişe mectilis ve meclistin 
{il]artin (Köprülü Ktp. nr. 252, vr. 43'-50b. 
I20' -I43b). Ayrıca tertip ettiği imla mec
lisleriyle meşhur olan Ebü Zekeriyya İbn 
Mende'nin, dört meclisi Köprülü Kütüp
hanesi'nde bulunan (nr. 252. vr. 28'-31 b, 
98b- !Ol b) el-Emtili, 1000'den fazla mec
liste talebelerine vaaz ve nasihatla ilgili 
hususlarda imiada bulunduğu belirtilen 
Furavl'nin el-Mectilis (Köprülü Ktp., nr. 
252, vr. I '-9' . 18'-25b,. 67' -68'. 85b-86b). 
Hanefi fa ki hi Ebü' 1- Fazi İbnü' ş- Şıhne '
nin yetmiş meclisten meydana gelen el
Emtili'l-Mu}J-ibbiyye (eserin on üç cüzü 
için bk. Millet Ktp ., Feyzullah Efendi. nr. 
264. vr. 1-120). zamanında imla gelene
ğini yeniden canlandıran ve 11 SO mec
liste çeşitli emailler yazdıran İbn Hacer 
ei-Askalani'nin Kahire'deki Baybarsiyye 
Medresesi ·nde im la ettiği el-Emtili'l
Mışriyye el-Baybarsiyye (Köprülü Ktp. 
nr. 251 , 216 va rak; Millet K tp., Feyzullah 
Efendi. nr. 265. 273 varakl adlı eserleri 
sayılabilir. Köprülü Kütüphanesi'nde 252 
numaralı mecmuada bulunan muhtelif 
hadis alimlerine ait ondan fazla ema
Ilnin C. Brockelmann ·ın ve F. Sezgin ·in 
eserlerinde zikredilmediği anlaşılmak

tadır. 

ll. (VIII.) yüzyıldan X. (XVI.) yüzyıla ka
dar çeşitli ilimlerde birçok email telif 
edilmiştir. Muhaddislerden sonra en çok 
email yazdıranların Arap dili ve edebi
yatı.~ özellikle de lugat alimleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu alimler eserlerinde 
lugat ve nahiv konularını esas almakla 
beraber imla esnasında belli bir konuya 

Ebü' l -fazl 
ibnü ' ş- Ş ı hne ' nin 

elEmiili'l
Muhibbiyye adlı 

eserinin 

ilk iki sayfası 
(M illet Ktp., 

Feyzullah 

Efend i, nr. 264 ) 

EM ALl 

bağlı kalmamışlar. ayet ve hadislerin tef
sirine, tanınmış Arap hakim. hatip ve 
şairlerinin hikmetli söz ve şiirlerine. la
tife ve nüktelere de yer vermişlerdir. Ay
rıca öğrencilerin çeşitli sorularını cevap
landırmaları. yazdırdıkları hususları şer

hetmeleri bu meclisierin cazibesini da
ha da arttırmıştır. Bu eserler arasında 
Sa'leb'in (ö 29! / 904) el-Mectilis'i (nşr. 
Abdüsselam Muhammed Harün, l-ll, Ka
hire 1401 / 1980), Ebü Ali ei-Ki11i'nin el
Emali*si (Kahire 1324/ 1906). Ebü Ab
dullah Muhammed b. Abbas ei-Yezidl'
nin el-Emtili'si (Haydarabad 1368). bü
yük lugat hafızlarından İbn Düreyd ile 
Ebu Muhammed ei-Enbari ve oğlu Ebü 
Bekir İbnü'l- En bari'nin emallleri, ayrı
ca Zeccacl'nin el-Emtili'si (nşr. Abdüs
selam Harun, Beyrut 14071 1987) ve İb
nü'ş-Şecerf'nin el-Emali*si (Haydara
bad 13491 1930) en tanınmış olanlarıdır. 
İbnü'ş-Şecerl'den sonra Arap edebiya
tı sahasında imla meclisleri devam et
memekle beraber Cemaleddin İbnü'I
Hacib'in el-Emtili'sinin (nşr. Fahr Salih 
Süleyman Kadare, 1-11. Beyrut 1989) bir
çok konusu da dile dairdir (Arap edebi
yatında meydana getirilen yirmi dört ema
li ile elli nevadirhakkında bilgi için bk. Sez
gin. ll, 83-89) 

Fıkıh konusunda da birçok email ka
leme alınmıştır. Bu alanda imam Ebü 
Yusuf başta olmak üzere (Keşfü'z-?unan, 

I, 164) İmam Muhammed. Hasan b. Zi
yad ei-Lü'lüi. imam Şafii. Şemsüleimme 
es-Serahsi, SadrOlislam Ebü'l- Yüsr ei
Pezdevi, Kadihan ve Ebü'I -Ferec Abdur
rahman b. Ahmed Zaz es-Serahsi gibi 
alimterin emailleri bulunmaktadır. Şerif 
el-Murtaza'nın tefsir. hadis, kelam ve 
edebiyata dair seksen meclisten mey
dana gelen ve Emtili'l- M urtaid diye ta
nınan Gurer ü'l-feva,id ve dürerü'l- ka
la ,id* adlı eseri de meşhur emalilerden 
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EM ALl 

biridir. Ketarn ilminde bu türde en meş
hur eser ise Ali b. Osman el-Üşl'nin med
reselerde okutulan altmış altı beyitlik 
manzum eJ-Emali* sidir. 
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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

ei-EMALI 

(bk. GURERÜ'I-FEVAİD 
ve DÜRERÜ'I -KAIAiD). 

el-EMAil 
( Jl..~\) 

Ebu Ali el-Kiili'nin 
(ö. 356/967) 

dil ve edebiyata dair eseri. 

_j 

_j 

Endülüs'te 330-350 (941-961) yılları 

arasında kaleme alınmıştır. Ebu Ali mu
kaddimede eseri hakkında bilgi verirken 
çeşitli konulara dair bilgileri (ahbar), şi

irleri, atasözlerini (emsal) ve gar!b keli
meleri (nevadir) derlediğini; garib keli
meleri açıklayarak, şiirleri seçerek, bil
gileri ise iyice tetkik ederek eserine al
dığını söylemektedir. Bunun yanında ga
ribü'l-Kur'an* ve Hz. Peygamber'in ha
disleriyle ilgili bazı konulara da yer ver
diğini, ibdal ve itba' gibi konuları kim
senin ele almadığı şekilde işlediğini be
lirtmektedir. 

el-Emdlf'de konular "matlab" başlığı 
ile birbirinden ayrılmıştır. Müellif eseri
ni, ezberindeki bilgileri öğrencilerine yaz
dırmak suretiyle meydana getirdiği için 
kitabın konuları belli bir esasa göre sı
ralanmamıştır. Bununla beraber nakle-
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dilen bilgilerin kimlerden alındığı belir
tilmiştir. 

Eserde kelimelerin morfolojik yapısı, 
harflerinin dizilişi ve bunların anlamla 
ilişkisi ele alınmakta, bu konularda de
ğişik Arap lehçeleri hakkında geniş bilgi 
verilmektedir. Bu arada çok sayıda ata
sözü nakledildiği gibi çeşitli edebi üsiOp
lara temas edilerek bunlar arasındaki 
farklar belirtilmektedir. Eserde, halife 
meclislerinde veya emirlerin huzurunda 
yapılan edebi sohbet ve hitabelerle di
ğer konulara geniş yer ayrılmıştır. Bun
ların çoğunun Emeviler'le ilgili olması 
devrin kültür hayatına ışık tutmakta ve 
Emevi tarihi bakımından esere ayrı bir 
değer kazandırmaktadır. el-Emdlf'de 
çok sayıda hadis ve sahabe sözünün açık
laması bulunmaktadır. Ancak diğer ede
biyat kitaplarında olduğu gibi bu eser
de de rivayet edilen hadis ve haberlerin 
ihtiyatla karşılanması gerekir; zira bun
ların sahihleri yanında zayıf ve uydur
ma olanları da vardır. Arap edebiyatı ve 
kültürünün bir ansiklopedisi mahiyetin
deki eserde genel olarak işaret edilen 
bu konuların dışında daha birçok konu 
yer almaktadır. 

İbnü'I-Kıfti, telif edildiği çağdan itiba
ren büyük bir şöhrete kavuşan el-Emd
lf'nin, konusunda yazılmış kitapların en 
mükemmeli ve en faydalısı olduğunu 

söylemektedir. İbn HaldOn da hocaları
nın, edebi bilgilere dair İbn Kuteybe'nin 
Edebü '1- kdtib 'i, Müberred'in el-Kdmil'i, 
Cahiz'in el-Beyan ve 't- tebyin 'i ile E bO 
Ali el-Ki'ill'nin en-Nevddir'i (el-Emalf) 

olmak üzere dört temel eser kabul et
tiklerini, diğerlerinin bunlara tabi oldu
ğunu söylediklerini nakletmektedir. el
Emdlf'deki metinler ve açıklamaları ile 
garib kelimeler ve anlaşılması zor ifade
ler için yapılan izahlar. manzum ve men
sur metinlerin seçiminde gösterilen ba
şarı, EbQ Ali'nin edebi zevk bakımından 
benzeri az bulunur dilcilerden biri oldu
ğunu gösterir. 

Başta istanbul kütüphaneleri olmak 
üzere Avrupa 'nın çeşitli merkezlerinde 
ve Kahire kütüphanelerinde çok sayıda 
yazma nüshası bulunan (bk. Brockelmann, 
GAL Suppl., 1, 202) el -Emdli ilk defa Bu
lak'ta iki cilthalinde basılmıştır (1324). 

F. Krenkow ve A. Bevan, eserde şiirleri 

nakledilen şairlerin adlarıyla bu şiirlerin 
kafiye fıhristini hazırlayarak neşretmiş
lerdir (Leiden 19 13). el-Emdlf'nin ikinci 
baskısı Muhammed Abdülcevad el-As-

mal'nin tashih ve notlarıyla yapılmıştır 

(1-!V, Kahire 1344/ 1926). Bu baskı iki ki
taptan oluşmaktadır. Birinci kitapta na
şirin müellif ve esere dair on sekiz say
falık bir girişiyle el-Emdli iki ayrı cilt 
halinde yer almaktadır. İkinci kitapta ise 
yine EbQ Ali el -Ki'ill'ye ait ?:eylü'l-Emd
li ve'n-nevddir ile Vezir EbQ Ubeyd el
Bekrl'nin (ö 487/ 1094) et-Tenbih 'ald 
evhdmi Ebi 'Ali ii Emdlihi adlı eseri 
bulunmaktadır. Bekri'nin el-Emdlf'de
ki hatatarla ilgili olan bu eseri daha ön
ce Antuvan Salihani el-V es m tarafından 
neşre hazırlanınakla birlikte ayrıca ba
sılmayıp el-Emdli'nin son cildi olarak 
yayımlanmıştır. Eserin sonunda Muham
med Abdülcevad el-Asmai'nin hazırladı
ğı muhtelif indeksler bulunmaktadır. 

Ebu Ubeyd ei-Bekri'nin eser üzerinde 
ayrıca el-Le, ali ii şerJ:ıi'I-E mali adlı 
bir şerhi de vardır. Bu şerh Abdülaz!z 
el- Meymeni' nin tahkikiyle ve Sim tü 'l
Le, ali ii şerJ:ıi Emdli'l- ~iili adıyla ya
yımlanmıştır (Kahire ı 354 ). Ömer Dek
kak eserden seçtiği bazı metinleri Şü
~urü'l-Emdli adıyla neşretmiştir (Dımaşk 

i 4 i i 1 i 99 i ) el-E mali üzerine E nd ülü~ 
alimleri tarafından yapıldığı kaydedilen 
şerh ve muhtasar tarzındaki çalışmala
rın hiçbiri günümüze kadar gelmemiş
tir (VadglrT, s. 264 -2 72) . 
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