
EMRULLAH EFENDi 

yımlanan bir yazıda tekrar gündeme ge
tirilmiş ve uygulanabilirliği savunulmuş
tur (Ülken, s. ı 90). 

Eserleri. 1. Muhitü '1 -ma arif". Emrul
lah Efendi en önemli teşebbüsü olan, 
tek başına hazırlamaya giriştiği bu an
siklopedik eserin 639 sayfalık ilk cildini 
neşretmiş (İstanbul ı 3 ı 8), ancak devamı
nı hazırlayamamıştır. Osmanlı ilim tari
hinde Ali Suavi'nin Kamusü'l-ulum ve'I
maarif (Paris ı 287) adlı eserinden sonra 
genel konulu ansiklopedi olması dolayı
sıyla önem taşıyan bu eser o günün şart
larında başarılması çok güç bir çalışma 
niteliğindedir. 2. Yeni Muhitü'J-maarif 
(İstanbul ı 328 r / ı 330). ll. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra Emrullah Efendi, Maarif 
nazırlığı sırasında kendi başkanlığında 

132 kişilik bir ilmi kurul oluşturarak an
siklopedi çalışmasını tekrar başlatmış, 
ancak bu eserin de sadece "Asuriye" 
maddesiyle son bulan 752 sayfalık ı. cil
dini yayımlayabilmiştir. 3. izahname (İs
tanbul ı 330). Osmanlı ittihad ve Terakki 
Cemiyeti'nin 1909'da düzenlediği dör
düncü kongresinde oluşturulan siyasi 
programla ilgili açıklayıcı görüş ve dü
şünceleri ihtiva eder. 

1886'da Selanik'te Mecelle-i Mual
lim adlı bir öğretmen dergisi çıkarma
ya başlayan Emrullah Efendi, Servet-i 
Fünun ·da Emri takma adıyla pedagoji 
konularında yazılar yazmıştır. Emrullah 
Efendi'nin Darülfünun'da verdiği konfe
ranslar zamanın bazı dergilerinde özet 
olarak yayımlanmıştır. Sırat-ı Müsta
kim'de "Hakim-i Şehir Emrullah Efen
di'nin Darülfünün-i Osmani'de Terbiye
ye Dair Verdikleri Konferanstan Zabtolu
nan Beyanat" ana başlığı a ltında şu ders
leri yayımlanmıştır: "Terbiye ve Esasla
rı" (1 324/ 1326, 1, sy. ı6, s. 248, 250) ; "Ter
biyeye Dair" (1, sy ı 7, s. 264-266); "ilm-i 
Terbiyeye Dair" O. sy. 25, s. 390-39ı) Yi
ne aynı dergide ilm-i hikmet hakkında 
konferansları neşredilmiştir (1, sy. ı4 , s. 
2ı4, 2ı7; sy. 23, s. 363 -364; sy. 24, s. 376, 

377). Türk Bilgi Derneği'nin de kurucu
larından olan Emrullah Efendi'nin Ma
arif nazırlığı sırasında hazırladığı layiha
lar birer kanun tasarısı olmasının öte
sinde onun pedagojiyle ilgili teorik gö
rüş ve düşüncelerini ihtiva eden ilmi ve 
fikri eserler sayılabilecek değerdedir. Yi
ne maarif meseleleriyle ilgili olarak mec
liste yaptığı ve Meclis-i Meb'usan Za
bıt Ceridesi'nin çeşitli sayılarında yayım
lanan konuşmaları da aynı ilmi ve fikri 
değeri taşıyacak niteliktedir. 
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liJ ZiYA KAZıcı 

EMSAL ü HİKEM 

( ~.) Jt:.l) 

Mirza Ali Ekber Dihhuda'nın 
(ö. 1955) 

Farsça ve Farsça'da kullanılan 
Arapça atasözü, deyim 

ve hikmetli sözleri ihtiva eden eseri. L ~ 

Dihhuda, ansiklopedik nitelikteki bü
yük eseri Luğatname'de kullanmak üze
re derlediği atasözü, deyim, vecize, hik
metli sözlerle bazı hadisleri, eserin yayı
mının uzun yıllar süreceğini göz önünde 
bulunduran dönemin Eğitim Bakanı i'ti
madüddevle Karagözlü'nün isteği üzeri
ne alfabetik olarak düzenleyip dört cilt
lik bir eser meydana getirmiştir. Emşal 
ü Hikem 'de yer alan atasözü ve deyim
Iere kaynak ve tanık gösterilirken Firdev
si, Esedi-i Tüsi, Mevlevi (Mevlana Cela
leddin-i Rüml). Reşidüddin Vatvat gibi 
müellif adlarıyla Vis ü Ramin, Esrarü 't
tevl.ıfd, Taril]-i Beyha~ gibi kitap adla
rı zikredilmekle yetinilmiş, bazı atasöz
leri ve deyimierin nerelerde, hangi amaç
la kullanıldığı, bunların ilk defa ne za
man ve ne münasebetle söylenmiş ol
duğuna işaret edilmiştir. Eserin lll. cil
dinde iran milletinin nitelikleri, tarihi, 
kültürü, ahlakıyla ilgili Kitab-ı Mukad
des de dahil olmak üzere Doğu ve Ba
tı'da yazılmış kırkı aşkın kitap ve maka
leden iktibas edilen metinler yer almak
tadır. İran tarihi ve kültürü hakkında 
inceleme yapmak isteyenler için faydalı 

bilgiler ihtiva eden bu bölümün esere 
hangi amaçla konulduğunu anlamak güç
tür. Emşal ü Ifikem ilk defa Tahran'da 
yayımianmış (ı 308- ı 3 ı ı h ş. ). bu yayım ın 
ofset olarak beş baskısı daha yapılmış
tır. Eser ayrıca Muhammed Debir-i Siya
kl tarafından da neşredilmiştir (Tahran 
ı 358 hş.) . 

Farsça'da bu türdekaleme alınmış ilk 
eser olan ve 2064 sayfadan meydana ge
len Emşal ü Hikem, çeşitli teknik eksik
liklerine rağmen daha sonra yazılan Mir
za Muhammed-i Cebelrüdfnin Camtu't
temşil'i ile (Tebriz ı 3 ıo hş.) Emir Kulı-yi 
Eminfnin DastanM-yı Emşali gibi eser
lerinden daha kapsamlı ve değerlidir. 

Emşal ü Ifikem'den sonra aynı konuda 
yazılan eserler arasında Seyyid Muham
med Ali-i Cemalzade'nin Ferheng-i Lu
gat-i 'Amiyane (Tahran ı 34 ı h ş). Yu
suf-i CemşidpQr'un Ferheng-i Emşal-i 
Farisi (Tahran ı 347), Emir Kulı-yi Emi
ni'nin Ferheng-i 'Avam ya Telsir-i Em
şiil ve Iştıliifıat-ı Zebiini-i Farsi (İsfa
han ı 350) ve Seyyid Yahya Surkarnin Ka
vişi der Emşal ü lfikem-i Farsi (Tahran 
ı35ı hş.; Kum ı367 hş.) adlı eserleri sa
yılabilir. 
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• A. NAci ToKMAK 

ı 
EMSALÜ'I- HAD İS 

ı 

L 
(bk. MESEL). 
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ı 
EMSALÜ'I -KUR'AN 

ı 

L 
(bk. MESEL). 

~ 

ı 
ei-EMSİLE 

ı 

( -.J:.~I ) 

Arapça kelimelerin 
çekim kılavuzu olarak hazırlanan 

anonim sarf kitabı. 
L _j 

Özellikle Osmanlı medreselerinde ve 
günümüzde klasik usulü uygulayan ba
zı öğretim kurumlarında Arapça dersle
rinde ilk okutulan ve ezberletilen eser
dir. el -Emşile'den sonra sırasıyla yine 
anonim birer eser olan B1mı'(ü ' l·et<al) 
ve el-Ma~sud ile izzeddin ez-Zencani'-



nin el- 'İzzfve Ahmed b. Ali b. Mes'üd'un 
Merah(u'l·ervah) adlı kitapları takip edi
lirdi. Osmanlı medrese kültüründe "sarf 
cümlesi" diye anılan bu beş eserde amaç 
basitten girifte doğru öğrenciye kelime 
bilgisi (sarf) vermektir. Bu husus medre
se çevrelerince tekerierne şeklinde şöy
le ifade edilmiştir: "Emşile evlek evlek 1 
Bina, yağlı börek 1 Ma~şı1d karış ku
ruş 1 'izzf'de kırıldı kiriş 1 Yiğitsen Me
raJ.ı 'a giriş " . 

el-Emşile 'nin müellifı bilinmemekle 
beraber bazı şerhlerinde (mesela bk. Ah
med Çelebi es-Saruhani, s. 3; Çörekçiza
de Köse Efendi, s. 3) - "teberrüken" olsa 
gerek- musannifinin Hz. Ali olduğu ifa
de edilmiştir. 

Eserde "nasara" fiilinin sü!asf mücer
redinden doğan fiil ve isimlerin "muh
telif" ve "muttarid" çekim örnekleri yer 
aldığı için kitap "el-emsiletü'l-muhteli
fe" ve "el-emsiletü'l-muttaride" olmak 
üzere ikiye ayrılır. el-Emsiletü'l-muhte
lifede "nasara "nın sülasf mücerredinden 
türeyen en işlek fiil ve isim kalıpları ta
nıtılmıştır. Sayısı yirmi dört olan bu ka
lıplar işlerlik sırasına göre karışık şekil
de dizilmiştir. Burada fiilierin adı , zama
nı , etken-edilgen (malum-meçhul), eril
dişii (müzekker-müennes), tekil- ikil- ço
ğul (müfred-tesniye -cem '), olumlu - olum
suz halleri, şahsı ve anlamı; isimleri n adı , 

türü, tekil- ikil- çoğul, eri!- dişi! halleri ve 
anlamı Türkçe olarak verilmiştir. el-Em
siletü'l-muttaride bölümünde ise bu yir
mi dört kalıp teker teker ele alınarak şa 

hıslara ve fiilse malum- meçhul duru
muna göre her siganın anılan biçimde 
ayrıntılı tanıtımları ile çekimleri yapıl

mıştır. 

Yirmi dört kahbın on üçü fiil, on biri 
isimdir. "Mansarun" şeklini üç ayrı kalıp 
(mimli masdar, ism-i zaman, ism-i mekan) 
kabul ederek sayıyı yirmi altıya çıkaran

lar olduğu gibi buna ikisi de ism -i fail 
ve ism-i mef'Ql anlamında kullanılabilen 
"faflün" ve "faQlün"ü, mübalağa- i ism-i 
failden ayrı bir isim olan "fa"alün" kalı
bını da ekleyerek otuz bire çıkaranlar da 
vardır (bk. Davüd-i Karsf, s. 24) . Bunun 
yanında fer'f kalıpları atıp sadece aslf 
kalıpları alarak sayıyı azaltmak da müm
kündür. Mesela muzari fiilin başına olum
suzluk harfleri, cezm ve nasb edatları ila
ve edilerek türetilen fiil kalıplarını onun 
fer'i saymak mümkündür. Çerkeşfzade 
Osman Vehbf böyle bir kısaltmaya gide
rek sayıyı on yediye indirmiştir (Emsile, 

s. 2). Bu sayıyı ona, dokuza düşürenler 

de vardır. Nitekim misal kelimesinin az
lık çağulu (cem' -i kıll et : 3-10 aras ı) olan 
emsilenin bu kalıp lar için kullanılmasın
da böyle bir sebep görenler bulunduğu 
gibi onun harf-i ta 'rifli olması ile kıllet 

(azlık çoğulu ) haddinden çıktığını söyle
yenler de vardır (bk Mustafa SürQrT, s. 
236; DavQd-i Kars!, s. 3-4) 

el -Emşile sadece sülasf mücerredin 
müteaddfsine ait çekim örneğidir. Bu
nun yanında mücerred- mezfd -mü! hak, 
lazım-müteaddf bütün fiilier in aksam - ı 

seb'aya göre emsilesini tertip etmek de 
mümkündür. Nitekim Zeynfzade Hüse
yin Efendi'nin sadece çekim olarak ha
zırladığı böyle bir eseri bulunmaktadır 
( İ stanbul 1297) Birgivf'nin de el - Emşi

l etü '1- fai li yy e adlı farklı bir emsilesi 
vardır. 

el-Emşile'ye Arapça ve Türkçe pek çok 
şerh yazılmış olup bunların belli başlıla

rı şunlardır: A) Arapça Şerhleri. 1. Mus
lihuddin Mustafa SürQrf (ö. 9691 1562). 

ŞerJ.ıu 'l-Emşile. el-Emşile'nin en güzel 
ve en eski şerhlerinden olan eser Mu
k ayyed Sarf Cümlesi kenarında basıl
mıştır (İstanbul 1316). 2. Saruhanlı Lalf 
Ahmed Çelebi, ŞerJ.ıu 'l - Emşile (İstanbul 

1305 ) 3. DavQd-i Karsi, ŞerJ.ıu'l - Emşile 

( İ stanbul 130 ı ). 4. Me kk e Kadısı Mehmed 
el-Kefevf, Şerhu 'l - Emşile (İ stanbul 1252). 

5. Edirneli Eskicizade Ali Medhf, ŞerJ.ıu 'l

Emşile. Müellif eserin mukaddimesinde 
faydalandığı kaynakları vermiştir. Süley
maniye Kütüphanesi'nde birçok yazma
sı bulunan eser istanbul'da yayımlanmış
tır (1 247, 125 1, 1286) 6. İngiliz Kerim di
ye tanınan Hace Abdülkerfm Efendi (ö. 
ı 303/ ı 886), Zübdetü 'ş-sarf ve şerJ.ıu 'l

Emşile (İ stanbul ı 292, 131 3). 

B) Türkçe Şerhleri . 1. Hu!Qsi diye de anı
lan istanbullu Mehmed oğlu Mustafa (ö. 
993/ ı 585) , Emsil e Şerhi (Süleymaniye 
Ktp., Antalya ITekelioğlul. nr. 557) 2. Meh
med Tahir b. Hüseyin Hüsnf, Emsile Şer
hi (İ stanbul ı 253). 3. Köse (Kösec) Efendi 
diye bilinen Çörekçizade Ahmed Nüzhet, 
Emsile Şerhi (İ stanbul 1256, 1262, 1286, 

1309). 4. Çerkeşfzade Osman Vehbi, Em
sile (İ stanbul 1250) 5. Ahmed Tahir, Em
siletü 'l- ef'al Şerhi (İstanbul 1282) 6. Yal
vaçlı Mehmed oğlu İbrahim, Emsile-i 
Muhtelife Şerhi (İ stanbul 1299). 7. Hü
seyin b. Muhammed el-Mandalyatf (ö. 
1305/ 1887), Emsiletü's-sarf (İ stanbul 
1287). Tanzimat'tan sonra medreseie
rin yanında açılan yeni mekteplerde oku
tulmak üzere muhtelif emsileler kale
me alınmıştı r. Bunlardan Mirliva İ brahim 

EMVAL 

Hüseyin Rüşdü 'nün Emsile-i Cedfde (İ s

tanbul 1263), Mihalıççıklı Mustafa Efen
di'nin Emsile-i Cedfde (İ stanbul ı 293, 

1298, 1313, 1323, ı 330), Ali Bey'in Yeni 
Emsile ( İ stanbul 1330), YQsuf Rıza ' nın 

En Kolay Emsile (İ zmir 1328). Halil Va
hfd'in Sualli Cevaplı Emsile (İ stanbul 

1329). Hüseyin Hıfzı Bey'in Sual ve Ce

vaplı Tertib-i Cedfd Emsilesi ( İ stanbul 

1330, 1332). Filibeli Yusuf Ziyaeddin ' in 
Sıbyan Emsilesi ( İ s tanbu l 1330). Akşe

hirlizade Ali Haydar'ın Emsile Şerhi adlı 
eserleri zikredilebilir. Ayrıca müellifi bi
linmeyen Tekmflü ·ı- Emsil e ve '1-Bina' 
adlı bir eser de yayımlanmıştır (İ stanbul 

1266) 
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M ! SMAiL DuRMUŞ 

L 

EMVAL 
( Jl_,.~ l) 

Sermaye ağırlıklı 
ticari şirketleri ifade eden 

İslam hukuku terimi. 

İslam hukukunda akid şirketleri , şir
ketin dayandığı ana unsur bakımından 
emval, ebdan ve vücQh şeklinde üçe ay
rılır. Bu ayırım içinde emval şirketi, iki 
ve daha fazla kişinin, elde edecekleri ka
rı belli oranda bölüşmek üzere sermaye
lerini birleştirerek kurdukları ticarı or-

. taklık türünü ifade eder. Ancak bu üçlü 
ayırım ve emval adlandırması, EbQ Ca'fer 
et-Tahavf, Kerhf, Fahreddin ez- Zeylaf, 
Kasanı gibi önde gelen Hanefi hukukçu
larının ve bazı Maliki fakihlerinin terci
hidir. Mecelle 'de de bu ayırım esas alın

mıştır. Her bir şirket türü kendi içinde 
mufavada ve inan şeklinde ikiye ayrıldı
ğından sonuçta altı tür şirketten söz 
edilebilir. Ancak ortakların hak, yetki ve 
sorumlulukları açısından yapılan inan 
mufavada ayırımı özellikle emval şirke-· 

tini yakından ilgilendirdiği için Hanefi 
fakihlerinin çoğunluğu akid şirketlerini 
mufavada, inan, ebdan ve vücOh şeklin
de dörde, diğer fıkıh mezhepleri ise ge
nelde buna bir de mudarebeyi ekleye
rek beşe ayırırlar (bk. ŞiRKEf). 

167 


