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ÖZET 

XIX. yüzyılın önemli isimlerinden biri olan Erzurum/u Emrah'ın şiir/eri, 

çeşitli anto/ojilerde toplanmıştır. Bu şiirler arasmda poJemik konusu olanlar ço
gunluktadır. Elimizde bulunan yeni ve orijinal bir yazma divan, bu konuya yeni bil
giler getinnekte, şairin bilinmeyen bazı şiirlerini gün ışığına çıkannaktatbr. 

SUMMARY 
Emrab's A New Original Divan 

Nineteen/h centwy's famous poet Emrah's poetries were collected in diffe
rent anthologies. Most of his poetries are in polemics subject. A new and original 
written Divan brin&r new knowledges on the subject and exhibits some of the 
unknown poetries of the poet. 

Bir önceki yüzyılın oldukça sönük. görüntüsünden sonra XIX. yüzyılda 
halk şürinin, yeni bir parlak dönem yaşaması, dikkat çekicidir. Divan edebiyatı
nın son devrelerinin yaşaıı~ bu dönemde halk şiirinin görkemli şahlanışı yanı

sıra, Zihni, Seyran~ Emrah, Nuri gibi isimler agdalı, süslü, terkipli bir dile daya
nan aruzlu şiirler de yazmışlardır. "Kalem şuarası" da denilen bu grup içinde ge
rek eserlerinin yay~ gere~ etkileri bakımından Erzuruınlu Emrah'm özel 
bir yeri bulunmaktadır. 

Do~ ve· ölüm tarihleri üzerinde geniş tartışmaların bulundugu Erzu
ruınlu Emrah'ı, XIX. yüzyıl sanatçısı olarak kabul etmekteyiz. O'nun şiirlerinin, 

• Yard. Doç. Dr.; Uludot Oniversitesi Necatibey Egitim Fak. ögretim Oyesi (Ha
len Madrid Oniversitesi Türk Dili ögr. Oyesi). 
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Ercişli Eınrah ve Tokatlı Nuri ba§ta olmak üzere di~er isimlerle karıştınlması 
da, Erzurumlu Eınrah'm ikinci tartışmalı yönünü oluşturmaktadır. Tartışmalı 
şiirler üzerinde; dil, üslup, devir, eda gibi çeşitli yönlerden ayrıntılı ara§tımıalar 

yapılmadı~dan yazılanlarm, konuya açıklık getirdi~ söylemek zordur. Ara§tır
ma eksikli~e, do~ ve orjinal yaym azlı~ da eklemek gerekmektedir. Ercişli 
Emrah'm şürleri hakkında yaymlanmış olan bir çalışma, konuya bir çok açıklık 
kazandırmıştır 1. Erzurumlu Eınrah'm şürleri üzerinde yapılmış yaymlar, ilkleri 
izlemek, aynı şürleri tekrarlamaktan ba§ka bir yenilik getirmedikleri gib~ şiirle
rin gerçek sahipleri konusunu da iyice bilinmezli~e sürükleınişlerdir. 

Elimizde bulunan {H. 1304) tarihli el yazma Erzurumlu Eınrah divanmm 
incelenmesiyle; bu konuya önemli ölçülerde aydıntatıcı bilgiler getirildi~ san
maktayız. Ayrıca Emrah'm bilinmeyen (veya yaymlanmaınış) şürlerinin varlı& 
da, elyazmamızın de~erini arttırmakta, önemli bir kaynak oldu~u göstermekte
dir. 

Elyazmasmdaki şiirleri okumaya başlamainızla, bazı bilinmeyen şiirlerle 
karşıla§mamız, bizi heyecanlandırmıştı. Ancak, yurtdışmda görevli olmamız se
bebiyle, aruzlu şürler üzerinde tam karşılaştırmalı bir ara§tırma yapmamız 

mümkün olmadı. Bu yüzden aruzlu şürlerin, kesin durumu hallmda fazla bir 
şey söylemek mümkün olmadı. Prof. Dr. Saim Sakao~u'nun Erçişli Emrah adlı 
eserinde kayıtlı şürlerinden sadece iki şür, yazmaınızda. bulunmaktadır. Bunlar
dan biri; "Çagnşır bülbüller gelmiyor baghan 1 Hoyrat dost bagından gül aldı gitti" 
diye başlayan koşma ile, di~eri ünlü "Sabahtan ugtadım ben bir fidana 1 Dedim 
mahmur musun dedi ki yok yok" girişli manrumedir. 

Yazmada biçbir sekizli şür bulunmamaktadır. Bu da "Erzurumlu Emrah 
sekizli şür yazmaınıştır" görüşünü güçlendirmektedir. Hatta- Erzurum yörele
rinde çok bilinen, Erzurum'un musiki simgesi haline gelmiş olan "Tutam yar 
elinden tutam" diye ba§layan ünlü tatyan da yazmaınızda bulunmamaktadır. 

Yukarıda ilk dizelerini verdi~ Erzurumlu ve Ercişli Emrahlar arasmda 
ihtilaflı _olan bu şiirlerin gerçek sahibini tespit etmek oldukça zordur. Kanaati
mize göre, Erzurumlu Emrah'm bikemi, tok oldukça bedbin havası bu şürlerde 
oldukça belirgindir. Öte yandan dörtyüze yakın şiiri kapsayan geniş boyutlu bir 
el yazma divanda, Ercişliyle polemik olabilecek sadece iki şürin bulunması, titiz 
bir yazıcı ile karşı karşıya bulundu~uzu göstermektedir. 

Yazınada yer alan 16 şür, şairimizin çıra& olan Tokatlı Nuri üzerinde de
taylı, olgun bir eser olan Ahmet Talat {Onay)'ın Tokatlı Nuri adlı eserinde, bu 
şaire ait olarak gösterilmiştir. Usta-çırak ilişkileri içinde bu karıştırmanın son 
derece d~al oldu~u söylenebilir. Bu konuda basılmakta olan kitab~a gerekli 
incelemeleri yaptı&mız için, burada tekrardan kaçmmaktayızl. 

1 Saim Saka<>Oiu; Erelşii Emrah, Ankara, 1987. 
2 Bu yazma divaı'la dayanarak hazırladıQımız "Karşılaştırmalı çeviri yazılı Erzurumlu Emrah Di

vanı• adlı çalışmamız UludaO Üniversitesinde yayınlanmak üzeredir. 
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Erzurumlu Emrah, divanı basılan ender halk şairlerindendir. Divanı, H. 
1332 yılında İstanbul'da basılmıştır. İç kapakta "Tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiyye 
hülefasmdan anti billah ve vasu-ı Şeyh" Emrah Erzurumi kadesselahu sırrehul
aziz hazretlerinin divanıdır. Talikat-ı aliyye-i rüfaiyeden Mehmed Alıdulaziz Er
zurum tarafından tab' ve ne§redilıni§tir' kaydı bulunmaktadır. 

Elimizdeki yamıa divan ise, 1304 (1888) tarihini ta§UDaktadır. Yazılı§ ye
rinin Sivas olduğunu bil~ kitap, büyük boy aharlı seksenbeş sayfadan iba
rettir. Bazı sayfalar numaralandınlmalarma ratmen, bo§ bırakılm.ı§tır. Kitabın 
sırtı deri, kap~; k~tlarm birle§tirilmesinden olU§IDU§ kalın bir kartondan ya
pılınıştır. Kapaını kö§eleri ve bazı sayfaları çok yıpraıımt§, bazı §iirlerin okun
ması imkansız hale ge Imi§ tir. Sayfa ölçüleri, 16x24 cm. dir. Siyah boyalı kamışla 
ve düzgün bir nesirle yazı.lını§tır. Bazı sayfalarda yer alan şiir sayısı farklıdır. 

Mesela, yazmanın 28. sayfasmda bir, 41. sayfasmda üç, 78. sayfada ise yedi şiir 
bulunmaktadır. Ayrıca kenar boşluklarınada §iirlerin yazıldığı sayfalar vardır. 

İç kapakta "Mecmua'ı Divan-ı EmraJı Babıl" başltıının altmda "Fahred
din" adına bir mühür bulunmaktadır. Bu kapağın üst kısmında, silikli~den tam 
okunama yan: 

Dil verme o dildare aiDıar ( ..... ) 
Bi'marda olan gülde letafet bulunur mu 

beyti bulunmaktadır. 

Şiirlerin bitti~ 58. sayfanın altmda ise "Seksenbeş varakdan müretteb 
olub, bir dalını kesenin eli kesilsin yahud bir harfden bir gazel ya koşma olsun 
( .... ) bulub da baıi birine tahrir iderse eli var olsun, Mart (?)- 304" notu bulun
maktadır. Bu tarihin Emrah'm muhtemel ölüm tarihinden 30-35 yıllık bir zamana 
rastlaması, Sivas'tan gelmesi, saglam bir kaynakla karşı karşıya bulundu~umuz 
kana~tini uyandırmaktadır. 

Ayrıca arka kapağın iç kısmında, de~ik bir hatla yazılı ve tam okuna
mayan "Bu kitabı süvari üçünci bölügi .... emin has ... efendi cumartesi gicesi ben 
bu .... • gibi kelimeleri ihtiva eden bir yazı bulunmaktadır. Bunun, divanı sonradan 
okuyan biri tarafından yazılmış olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu satırlar arasmda 
bir "Erzurum" kelimesi de dikkatimizi çekmiştir. 

Elyazma divanda, 155 heceli şiir, ~u~ divani ve kalenderilerden 
oluşan '11.)7 aruzlu şiir, 13 kıt'a, iki altılı, üç tane de beşli haneler bulunmaktadır. 
Bazı şiirler yazınada mükerrirdir. Muhammes, müseddes, vezn-i aber gibi tür
lerde çeşitli teknik bozukluklar görülmektedir. 

Yazınanın arka kapak iç sayfasında musahhihin elinden yazıldı~ kesin 
olan ve: 

Kaçma benden nazlı yarim semte gel dü~man güler 
Kaçma benden gözli yarim k_üste gel iller güler 

biçiminde bir beyit bulunmaktadır. 
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Aruz vemiyle yazalmış §iirleri kar§1laştırama~ için eskilik-yenilikleri 
için bir §CY söyleyemiyoruz. Fakat heceli §iirlerinden on ma.nzôme, ilk defa bu 
divanla ortaya çıkmaktadır. Görem~ kaynaklann bulunabilece~ önemle 
'belirterek, Emrah'm ilk defa yayımlanacak §iirlerini ekte sunuyoruz •. 

Sabahdan uAradım ben bir figina 
O da serdir olmU§ ilin üstüne 
Cemiline bakdım didim ma§allah 
Selimuıa durdum o yolun üstüne 

Selimını aldım aldır elleri 
Söyledikçe lezzet verir dilleri 
Ak gerdan altmda çifte benleri 
Sandım kan damlamı§ karm üstüne 

Emrilun dizinde oldum divine . 
Kul oldum 'a§küila ben yane yane 
Kar§umda bir güzel döner pervine 
Şimdi §ih oldum güzellerio üstüne. 

Ey güzeller şiiı-ı işıklar ahı 
Kesme bizden rih-ı itme içtinan 

Hakdan it hicib . . . 
Yeryüzünüii mii\u diller penilu 
Seversen Allahı ço~ \.ı}ma. a'ıib 

Ey tutan ~ib 

Sen hiibtann a'lisı cihan ra'nisı 
Ka'külünüii sevdisı göiilüm hevası 
\(a'ddiii dilirası a§kıD cilası 
Bişıii belisı ~lanii m.ihrib 

eyledi harib 

Emrao ne sava§dır yar ~alem ~a§dır 
Hiyıf b$ ta§dır gözlerim yaşdır 
RU\llan hiş};ıa§dır a§pD ite§tir 
Cemilin meh-veşdir misliii alıtab 

Bulunmaz erbib 

* Bu tli~rln tamamı Necatibey EOitim Fakültesince yayınlanacak kitabımızda bulunacaktır. 

· M.K. 
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Elimden aldmlım gül yüzlü yari 
Daha bulamadım ellere nisbet 
Severim kemlikle de~dir kasdım 
Deli bülbül olm~ güllere nisbet 

Evvelden bulandım §imdi duroldum 
Ben bir bakikatli nazlı yar buldum 
Geceler subha dek yare saruldum 
Sarılalım ince beDere nisbet 

Karadır k8§larm di§lerin nurdan 
Birisi ibri§im çokcası telden 
Gönlümün 'ilicı al beyaz gerdan 
Dökülsün kiküUer beniere nisbet 

Emrah bir yar sevdim on beş yaşmda 
Kudretten kalemi vardır kaşında 
Çık salın a kuzum yarin içinde 
Bizi zemmeyleyen dillere nisbet. 

Nedir şeydi bülbül vakt-i seherde 
Bencileyin ah u zinii var seniii 
Ben garibim bunda bir muradım yok 
Kü§ad olrnış gül-'izinn var seniii 

'Aşkın deıiinımda it di viveyla 
Bagmda ihımdan var olan eşya 
Benim gibi böyle rüsva olmamış 
Dehr içinde 'i'tibirm var seniii 

Hayf feryadmla oldtım na-tüvaD 
Ateş-i 'aş~ eyledim pinhan 
Sanma tel;ıi yere eyledim ef~ 
Emril} gibi güş-varm var senin. 
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Geldi vasıl oldı bize selimm 
Ey rülı-ı reviüıım aleyküm selim 
Aldım selamını eylediın kıyim 

Ey kaşı kemin.ım aleykümselim 

Hasta idiın beni getirdi cana 
S~ oldı yarem varmarn yanına 
Selimm şilidır yar hasta cana 
Her derde derminım aleykümselim 

Nice ta'zim ile aldım seliının 
Bu aşık kapmda kulun gulimın 
Cana safa verir her bir ketimm 
Ey gonce dehiüıım aleykümselim 

Kapına gelmiştir Emrih biçire 
Demişsin selim it benden ol yare 
Gönül verdim cenib-ı vih-ı aiD'ire 
Devletlü hünkarım aleykümselim. 

Gönül salırasında görüb bir ihu 
Fezi-yı aşka ben sayyad olmuşarn 
Tişe-i aşkla başlar kesüb ya Hu 
Ol leb-i Şirinde Ferhad olmuşarn 

Gönül riıüstefifdir hubb-ı mevladan 
Anın çün tari~ fazl-ı Leyladan 
Feyz-i himmet alub pir-i sevdidan 
Tarik-i aşk içre irşad olmuşarn 

Çok görüb geçürdüm kurbiyet çilesin 
Fark itmeelim beni Adem huDesin 
Ta tıfldan beri felek sillesin 
Yiye yiye Emrah üstad olmuşarn 



Aşık oldum girdim meydAn-ı aşka 
Aşka uyub aşiniya sıAmdım 
Soyunuh girdim irfin-ı aşka 
Bir h~y'et-i evliyiya sıAmdım 

Evvela iai-yı feragat itdim 
Andan sonra bezm-i tarikat itdim 
Hakikatden kesb-i ma'rifet itdim 
Diişüb kurb-ı evliyaya sıAmdım 

Emrah ihtiyanm kalmadı elde 
~r-i aşkı gezdim hep belde belde 
Can nakdini cinina şimdiki halde 
Teslim itdim bir Mevliya s~dım. 
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