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EMRULIAH EFENDi 

(1858 -1914) 

Eğitime dair fikirleri 
ve uygulamaları ile tanınan 
Osmanlı Maarif nazırı. 

Lüleburgaz'da doğdu. Tüccar Ali Efen
di'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Lü
leburgaz'da tamamladı. 1881 yılında Mek
teb-i Mülkiyye'den mezun olarak "ulüm-i 
siyasiyye şehadetnamesi" aldı. Bir yıl son
ra Yanya, 1884'te Selanik, 1887'de Ha
lep, 1891'de Aydın vilayetleri maarif mü
dürlüklerinde bulundu. Daha sonra bazı 
siyasi sebeplerle İsviçre 'ye gittiyse de ll. 
Abdülhamid tarafından affedilerek tek
rar yurda döndü. 1900 yılında istanbul'
da Meclis-i Maarif üyeliğine tayin edil
di. 1906'da bu görevinin yanı sıra Kon
ya Hukuk Mektebi müdürü oldu. ll. Meş
rutiyet'in ilanından sonra Kırklareli me
busu olarak meclise girdi. Galata Sara
yı Mekteb-i Sultanisi müdürlüğüne ve 
Meclis-i Maarif ilmiye Dairesi başkanlı
ğına getirildi. 1 O Ocak 191 O' da kurulan 
İbrahim Hakkı Paşa kabinesinde Maarif 
nazırı oldu. Bu arada Darülfünun'un Ede
biyat şubesinde hikmet-i nazariyye ders
leri de veren Emrullah Efendi kanunsuz 
işler yaptığı yolundaki eleştiriler üzeri
ne 18 Şubat 1911 'de nazırlıktan istifa 
etti. 1 Ocak 1912'de kurulan Küçük Meh
med Said Paşa kabinesinde ikinci defa 
Maarif nazırlığına getirildi. Bu sırada İt
tihat ve Terakki Cemiyeti ile arası açıl
dı. Hükümetten ayrılmak istediyse de bu 
isteği sadrazam tarafından kabul edil
medi. 21 Temmuz 1912'de kabinenin is
tifası üzerine nazırlık görevi sona erdi. 
Şubat 1913'te Darülfünun'da usül-i ted
ris ve terbiye dersleri akutmaya başla
yan Emrullah Efendi istanbul'da Yeşil
köy'deki evinde öldü. 

Emrullah Efendi, Tanzimat sonrasın
da ortaya çıkan değişik fikir hareketleri 
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içinde "medeniyetçiler" diye bilinen ve 
günün siyasi icaplarına ayak uydurarak 
ölçülü bir düşünce tarzını benimseyen, 
Osmanlı birliğini korumak üzere Osman
lı- İslam geleneklerine sadık kalarak Ba
tılılaşma'yı amaç edinen, bunu da ancak 
eğitim ve öğretim yoluyla başaracakla
rına inanan kesimin önde gelenlerinden
dir (Ü lken, s. 200) 

Münif Mehmed Paşa ' dan sonra Os
manlı eğitim sisteminin yenileştirilme
sinde öncü rolü oynayan Emrullah Efen
di Maarif nazırlığı döneminde ilk öğre
tim kanununu çıkarmış. orta ve yüksek 
öğretimle ilgili birçok yönetmelik hazır
layarak yürürlüğe koymuştur. Maarifın 
ıslahına dair hazırladığı, pedagoji alanın
daki görüşleriyle bu sahadaki yetişmiş
liğini yansıtması bakımından ayrı bir de
ğer taşıyan layihalarını mecliste savun
muştur. Dönemin en önemli tartışma 
konularından olan maarif sisteminin ve 
kurumlarının ıslahı meselesinde Satı Bey 
ilk ve orta öğretime öncelik verilmesi 
gerektiğini savunurken Emrullah Efen
di bu işe yüksek öğretimden başlanma
sının icap ettiğini , zira her alanda geliş
melerin yukarıdan aşağıya doğru uygu
lanmasının daha uygun olacağını. dola
yısıyla Osmanlı maarifinin en önde gelen 
meselesinin Darülfünun olduğunu ileri 
sürmüştür. Eğitimde "tüba ağacı naza
riyesi " adıyla anılan bu görüş Emrullah 
Efendi'nin ortaya attığı bir nazariye ola
rak Osmanlı eğitimcileri ve içtimaiyatçı
ları tarafından uzun süre tartışılmıştır. 
Onun düşüncesine göre ilk öğretimin 
yaygınlaştırılması için en az üç neslin 
geçmesi gerekir. Oysa yüksek tahsil ala
nındaki ıslahatın beklerneye tahammü
lü yoktur. Çünkü ülkenin ka lkınması ve 
ilerlemesi için yüksek tahsil seviyesinde 
iyi yetişmiş gençlere ihtiyaç vardır. Fa
kat Emrullah Efendi uygulamada karşı
laşılan çeşitli engeller yüzünden bu dü
şüncesini gerçekleştirememiş ve imkan
lar ölçüsünde ilk öğretimi teşkilatiandı
rarak işe başlamak zorunda kalmıştır. 

Bununla beraber Darülfünun'da önemli 
sayılacak bazı ıslahatları yine Emrullah 
Efendi yapmış, 8 Nisan 1328 (2 1 Nisan 
1912) tarihinde neşredilen nizarnname 
ile Darülfünun'un şube sayısı üçten beşe 
çıkarılmıştır. Ulum-i Aliye-i Dfniyye şu
besinin adı Ulum-ı Şer'iyye olarak değiş
tirilmiş ve her şubede akutulacak ders
ler bazı esaslara bağlanmıştır. Mehmet 
Ali Ayni, Darülfünun'un "ciddi ve hayırlı 

bir terakkiye mazhariyeti birinci olarak 
bu nizarnname ile başlamış olduğu için 
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mürertibi olan Emrullah Efendi merhu
mun namını kemal-i hürmetle yadet
mek" gerektiğini belirtir ( Darülfünun Ta· 
rihi, s. 44) Bu arada medreselerde yapı
lan ıslahatı da yakından takip eden ve 
191 O' daki ilk ısiahat hareketinde önem
li rolü bulunan Emrullah Efendi düzen
lenen törende yaptığı konuşmada ge
rek bakanlık gerekse hükümet olarak 
bu gibi müsbet faaliyetleri samirniyet
le destekleyeceklerini, böyle bir ıslaha
tın ulema tarafından gerçekleştirilme
sini takdirle karşıladıklarını belirtmiştir 
(Ergin, I. 121) 

Emrullah Efendi, Türk toplumuna uy
gun bir eğitim sisteminin geliştirileme
mesi ve ezberciliğe dayalı metotların ta
kip edilmesinden yakınmış, her devirde
ki maarif uygulamalarının tenkit edil
miş olmasının temelinde bu kusurların 
bulunduğunu belirtmiştir. Kendisi Fran
sız eğitim sistemini temel alarak merke
ziyetçi bir anlayışla teşebbüs gücü yük
sek, dinamik insan yetiştirecek bir sis
temi savunmuştur. Hem bir fikir adamı 
ve eğitimci , hem de eğitim kurumları
nın başında bulunan bir yönetici olarak 
giriştiği reform çalışmalarında idiidileri 
sultanilere çevirerek bu okullarda felse
fe ve iktisat derslerini başlatmıştır. Ay
rıca ibtidai programiarına din ve ahlak 
bilgisi, ülke coğrafyası ve tarihi. umumi 
tarihe dair kısa bilgiler, fen bilgisi, köy 
iktisadı ve sağlığı derslerinin konulma
sını sağlamıştır. Bu arada dini toplum
ların (azınlıklar) okulları üzerinde bakan
lığın denetimini arttırıcı bazı çalışma

lar yapmışsa da meclisteki gayri müs
lim milletvekillerinin karşı çıkması sonu
cu ayrı bir "cemaat mekatibi" grubunu 
kabul etmek zorunda kalmıştır (Ergün, 
XXX/ ı -2, s. 30). lsmayıl Hakkı Baltacıoğ
lu Türk maarif tarihinde bir "Emrullah 
Efendi devri" bulunduğunu, onun orta 
öğretime Avrupai karakter verdiğini, mo
dern bir darülfünun fikrinin ona ait bu
lunduğunu , Ziya Gökalp'in yarı yarıya ki
şiliğini Emrullah Efendi'ye borçlu oldu
ğunu belirtir (bk Koçer. Türkiye de Mo· 
dem Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, s. 1 73). 
Muallim Cevdet de Emrullah Efendi'nin 
Satı Bey'den önce pedagoji ve eğitim me
todolojisine gereken değeri veren birkaç 
kişiden biri olduğunu söyler (bk. Ergin, 
ıı . 675-676) Emrullah Efendi'nin birçok 
eleştiriye konu olan "tüba ağacı nazari
yesi" , ölümünden üç yıl sonra muhteme
len çok yakın ilişki içinde bulunduğu ( İ b

nülemin, s. 20 16) Ziya Gökalp tarafından 
kaleme alınarak Yeni Mecmua'da ya-
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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 
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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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(bk. MESEL). 
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EMSALÜ'I -KUR'AN 
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(bk. MESEL). 
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ı 
ei-EMSİLE 

ı 
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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'-


