
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 
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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) 

BİBLİYOGRAFY A : 
Ahmed Çelebi es-Saruhani, Şerfıu 'l·Emşile, 

istanbul 1305, s. 3; Muslihuddin Mustafa Sü
rüri. Şerfıu 'l·Emşile, istanbul, ts. , s. 236; Keş· 
{ü 'z -?unün, ll, 1078; Davüd-i Karsi, Şerfıu 'l· 

Emşile, istanbul 1301 , s. 3· 4, 24 ; Çörekçizade 
Köse Efendi. Emsile Şerhi, İstanbu l 1262, s. 3 ; 
Çerkeşizade Osman Vehbi, Emsile, İstanbul 1250, 
s. 2 ; Osmanlı Müelli{leri, 1, 217, 256 ; Ahmet Tu
ran Arslan, imam Birgiuf, istanbul 1992, s. 147 · 
150 ; Cemi! Akpınar, "Davüd-i Karsi", DiA, IX, 
31. r;ı.ı . 
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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). 
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Emval şirketi İslam hukukunda akid 
şirketleri grubunda yer almakta olup 
akidlerin kuruluş ve işleyişiyle ilgili ge
nel ilke ve hükümler bu şirket türü için 
de geçerlidir. Bunun için de tarafların 
irade beyanı, sermayenin teşekkülü, ka
rın bölüşüm esasları, ortaklar arası hak 
ve sorumluluklar gibi konularda açıklık 
ve belirliliği nasıl sağlayacağı hususun
da İslam hukuk doktrininde ayrıntılı hü
kümler yer alır. Öte yandan emvaı şir
keti her ne kadar ilk planda sermaye 
şirketi olarak adlandırılıyorsa da bu şir
ket türünde de insan unsuru önemini 
korur. Şirket akdinde ortakların birbiri
nin vekili veya hem vekili hem kefili ol
ması ilkesi burada da geçerlidir. Bu se
beple emval şirketi şahıslar şirketi ko
numundadır. Sermaye sahibi ortaklar 
kural olarak birbirinin vekili, hatta Ha
nefiler'e göre her ortağın eşit sermaye, 
hak ve sorumluluğa sahip olduğu mufa
vada tipi ortaklıkta birbirinin hem veki
li hem de kefili durumundadır. Bundan 
dolayı emval şirketinin kuruluşunda, inan 
tipinde ortakların vekalet vermeye (tev
kil) ve vekil olmaya (tevekkül) ehil olma
sı, mufavada tipinde ise kefalete de ehil 
olması, yani kendilerinde tam eda ehli
yetinin bulunması. şartı aranır. Ortaklar 
müştereken oluşturdukları sermayeyi 
yine ortaklaşa çabayla ticari kazanç sağ
layacak şekilde işleteceklerdir. Ebdan 
şirketinde ortakların meslek ve sanat
ları yani iş gücü esas alınırken burada 
sermaye ön plana çıkmaktadır. 

Emval şirketinde sermayenin teşek
külü ayrı bir önem taşır. Bunun için de 
onun para cinsinden olması ve kullanı

ma hazır bulundurulması şartı aranır. 

Altın ve gümüş para dışında kalan pa
raların (fels). menkul ve gayri menkul 
malların, gida maddelerinin, misli, ade
di ve kıyemi malların sermaye olup ola
mayacağı hususundaki tartışmalar şir
ket sermayesinin teşekkülünde belirsiz
liği, haksız kazancı ve beklenmedik de
ğer kayıplarından doğabilecek mağduri

yetleri önleme amacını taşır. Farklı cins
ten malların sermaye olması halinde 
bunların paraya dönüştürülerek şirkete 
katılması, menkul ve gayri menkuller
de ortakların karşılıklı temlik ve ferağı , 

alacağın tahsil edilmediği sürece ser
maye sayılmaması gibi önlemler de bu 
amaca yöneliktir. İmam Muhammed ve 
Şafii fakihlerinin çoğunluğu, misli mal
ların sermaye olabilmesi için cins birli
ğinin bulunması şartını ararlar. Serma
yeyi teşkil eden malların birbirine karış-
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tırılmış olması emval şirketinin kuruluşu 
için değil ortaklar arası karşılıklı sorum
luluğun (daman) doğması için şarttır. 

Emval şirketinde ortakların hak, yet
ki ve sorumluluğunu belirlemede ortak
lar arası anlaşmanın, hatta o ticari alan
daki ve iş kolundaki örf ve adetin büyük 
önemi vardır. Bununla birlikte doktrin
de emval şirketinin mufavada ve inan 
şeklinde ikiye ayırımı ortakların hak ve 
sorumluluklarını büyük çapta belirler. 
Mufavada türü emvaı şirketinde her or
tak diğerinin vekili ve kefilidir, inanda 
ise sadece vekilidir. Hanefi ve Zeydi fa
kihlerine göre mufavada tam eşitlik ve 
güven esasına dayanmakta olup aynı 

dine mensup ve mal varlıkları eşit kim
selerin bütün mal varlıklarını sermaye 
kabul ederek kardan da eşit pay almak 
üzere kurdukları şirket nevidir. Kişiye 

özgü belli hak ve borçlar hariç her orta
ğın hak ve borcu diğerini ilgilendirir ve 
bağlar. Ortaklar birbirleri yerine tam yet
kiyle hareket edebilirler. Bu şartlardan 
birinin eksikliği veya eşitliğin bozulması 
halinde şirket inana dönüşür. Maliki
ler'e göre ise mufavada, ortaklardan her 
birinin diğerinin görüşünü almaksızın 

tasarrufa tam yetkili olduğu ve bu faali
yetinden diğer ortakların da sorumlu 
bulunduğu şirket türüdür. Her ortağın 
ayrı bir tasarruf yetkisi yoksa o zaman 
inan şirketi söz konusu olur. Fakihlerin 
çoğunluğu, Hanefiler'in anladığı anlam
da mufavadayı belirsizliğe, beklenmedik 
risk ve aldanınaya yol açacağı ve tatbi
kinin çok zor olması sebebiyle kabul et
mezler. İnan şirketinde ise ortaklar bel
li bir alanda ve belli bir sermaye ile ti
cari faaliyet gösterdiklerinden bunun dı
şındaki mal ve alanlar bakımından bir
birlerinden bağımsızdırlar. 

Emval şirketinde ortaklar Maliki ve Şa
fii hukuk ekollerine göre sermayeleri 
oranında kardan pay alırlar. Hanefi ve 
Hanbeliler'e göre ise karın bölüşümü or
taklar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Şir
kette çalışması şart koşulan ortağın da
ha fazla pay alması mümkün olduğu gi
bi ortakların hepsinin çalışması halinde 
de farklı kar payları almaları mümkün
dür. Ancak karın bölüşümünün maktO 
bir miktar şeklinde değil oran olarak be
lirlenmesi şarttır. Ortakların zarara ka
tılımları ise sermayedeki payları oranın
dadır. Bu ilkeye aykırı şart ve anlaşma
lar geçersiz sayılarak ortakların hakları 
koruma altına alınmıştır. Şirket herhan
gi bir sebeple fasid duruma düşerse kar 
payında farklılık doğuran anlaşma ge-

çersiz hale gelir ve her ortak sermayesi 
oranında kar payı alır. Hanefiler'e göre 
mufavada türü emval şirketinde ortak
ların sermayeleri gibi kar payları da eşit 
olacaktır. 

Şirket akdi güven esasına dayandığı 
ve emanet akidleri grubunda yer aldığı 
için ortakların ellerinde bulunan şirkete 
ait mallar emanet hükmündedir. Kişi

nin kastı, ölçüsüz ve kusurlu davranışı 
olmadığı sürece mala gelen zarardan 
bizzat sorumlu olmaz; şirketle ilgili iş

lerde, kar ve zarar konusunda beyanı 

kural olarak doğru kabul edilir. 
Maliki fakihlerinin çoğunluğu hariç İs

lam hukukçuları şirket akdini gayri la
zım bir akid kabul ettiklerinden emval 
şirketi de ortaklardan birinin feshiyle 
sona erer. Ancak feshin hukuki prose
dürü ve şartları konusunda farklı görüş
ler vardır. Emval şirketi netice itibariyle 
şahıslar şirketi statüsünde olup insan 
unsuru da önem taşıdığı için ortaklar
dan birinin eda ehliyetini kaybetmesi ve
ya ölmesi halinde onun açısından şirket 
sona ermiş olur ve şirketteki payı ayrı
lır. Ölen ortağın varisierinin ortaklığa de
vam etmeleri ise yeni bir anlaşma yap
malarıyla mümkün olur. Klasik dönem 
İslam hukuk doktrininde yer alan ve dö
nemin şart ve ihtiyaçlarıyla da sıkı bir 
bağlantısı bulunan mufavada ve inan 
türü emvaı şirketleri , temel özellikleri 
itibariyle çağdaş pozitif hukuktaki adi 
şirketler niteliğinde olmakla birlikte or
takların üçüncü şahıslara karşı müşte
reken ve müteselsilen sorumluluğu, şir
ketin borçlarından dolayı şahsi mal var
lıklarıyla da sorumlu olup olmamaları 

gibi yönlerden bugünkü ticari şirket tür
lerinin de öncüleri sayılabilir. 
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