
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 
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EMSALÜ'I- HAD İS 
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(bk. MESEL). 
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ı 
EMSALÜ'I -KUR'AN 
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(bk. MESEL). 
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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'-


