
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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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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