
ERBİLLi MUHAMMED ESAD 

L 

L 
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(bk. ESAD ERBiLi ). 

ERCİŞLİ EMRAH 

XVII. yüzyıl saz şairi 
ve bir halk hikayesi kahramanı. 
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Emrah 'ın doğum ve ölüm tarihleri bi
linmediği gibi doğum yeri de tam ola
rak tesbit edilememiştir. Yakın zamana 
kadar XIX. yüzyılda yaşamış olan Erzu
rumlu Emrah ile (ö 1860 [ ?[ı karıştırılan 

bu saz şairi. ancak her iki Emrah'ın ken
dilerine has özelliklerinin ortaya konul
masıyla büyük ölçüde gün ışığına çıkarıl
mıştır. ·Emrah'ın hayatıyla ilgili belgele
rin sayısı son derece azdır. Hakkında 

esas olarak doğrudan doğruya kendi şiir

lerinden çıkarılan bilgi ile hayatı etra
fında şifahi rivayetlere dayanarak geliş
miş halk hikayesinden faydalanılabilmek
tedir. 

Ercişli'yi tanıyabilmek için. uzun süre 
şiirlerinin pek çoğunun mal edildiği Er
zurumlu Emrah ile arasındaki önemli 
birkaç farka dikkat etmek gerekir. Bun
lar kısaca şu şekilde gösterilebilir: Ge
lenek Ercişli ' nin bade içtiğini kabul eder
ken (bk. AşıK) Erzurumlu için böyle bir 
husus söz konusu edilmemiştir. Ercişli ' 

nin okur yazarlığı hakkında bilgi olma
makla beraber şiirlerinin dilinden hare
ketle fazla bir eğitim görmediği söylene
bilir: Erzurumlu Emrah ise devrinin med
reselerine devam etmiş ve şi irlerinde 

aşık şiiri için fazla lugatlı sayılabilecek 

bir dil kullanmıştır. Ercişli Emrah'ın sa
dece hece vezniyle şiirler söylemesine 
karşılık Erzurumlu Emrah aruzla yazıi
mış türlerle de bol örnekler vermiştir. 
Daha da önemlisi Ercişli"nin şiirlerinde 

aşk ve sevgi konusu önde gelir : Erzu
rumlu'da ise bu konu oldukça az yer tu
tup dini ve tasawuff konuların çok da
ha öne çıktığı görülür. 

1927 yılına kadar hakkındaki bütün 
bilgiler Erzurumlu Emrah'a mal edilmiş, 

ancak bu tarihte Ziyaeddin Fahri 'nin (Fın
d ıkoğl u ) bir tesbiti ikinci bir Emrah'ın var
lığını gündeme getirmiştir. Uzun yıllar 

tartışma konusu olan bu iki Emrah"ın 
birbirinden kesin çizgilerle ayrılması Ali 

. Saracoğlu, Hikmet Dizdaroğlu . Sa im Sa
kaoğlu, Muhan Sali. Fahrettin Kırzıoğlu 
ve Cahit Öztelli gibi araştırmacıların çe
şitli yayınlarıyla mümkün olabilmiştir. 

Bazı araştırmacılar için onun yaşayıp 
yaşamadığı bile şüphelidir: kendisini sa-
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dece bir hikaye kahramanı olarak kabul 
edenler de vardır. Ancak eldeki bilgiler 
Emrah ' ın gerçekten yaşadığı görüşüne 
kesinlik kazandırmıştır. Ali Saracoğlu . 

XVIII. yüzyıldan kalma bir belgeye daya
narak onun bağlı bulunduğu topluluğu 
bile ortaya koymaya muvaffak olmuş
tur. Buna göre Emrah. "Erciş karyesin
de yetişmiş, yar ile bağrı yaralı Karako
yunlu aşıklarda ndır. " Faiz Demiroğlu da 
aynı görüşlere katılır. Ayrıca 1984 yılın
da yapılan bir kazıda ona ait olduğu ka
bul edilen bir mezarda üzerinde "Emrah" 
adının da yer aldığı bir taşın bulunması. 
onun gerçekten yaşamış olduğunun en 
önemli delili olarak gösterilmektedir. 

Emrah'ı tanıtan kaynakların başında 

gelen Emrah ile Selvihan Hikayesi'nin de
ğişik bölgelerde derlenen varyantiarı Em
rah ve babası hakkında farklı bilgiler ver
mektedir. Bunlarda adı geçen babası 

Aşık Ahmed'in nereli olduğu bilinmemek
tedir. Bazı anlatıcılar onun vatanı ola
rak Tiflis. Gence, Ahlat. Erciş gibi mer
kezleri sayariarsa da bazıları onun Er
ciş"e yerleştiğini nakletmektediL Hika
yedeki bir kısım olaylardan hareketle 
Emrah ' ın XVI. yüzyılın son çeyreğinde 

doğmuş olabileceği ileri sürülmekteyse 
de ölümüyle ilgili olarak herhangi bir ta
rih verilememektedir. Hikayede adı "Em
rah" şeklinde yer alan şairin isminin ne 
olduğu da bilinmemektedir. Şiirlerinde 
ve hayatı etrafındaki hikayede görülen 
bu adın yanında başka bir adının olma
sı kuwetle muhtemeldir. 

Kesin tesbiti yapılamayan şiirlerinin 

çoğunluğunu koşma ve semai teşkil eder: 
az sayıda olmakla beraber destanları da 
vardır. Bütün şiirleri sade bir dille söy
lenmiştir. Ercişli ' nin şiirlerinin söz kad
rosunda daha çok bölge ağzıyla ilgili ke-

Ereisli 
Em rah'ın 

Erçiş'te 

ortava 
çıkarılan 

mezar 
tas ı n ın 

çizimi 
( TFA r. Il. 90) 

Jimeler yer almaktadır. Ercişli 'ye ait şiir
lerin onun gibi sade bir dil kullanan di
ğer aşıkların şiirleriyle karışmasını tabii 
karşılamak gerekir. Kerem Dede ve Ka
racaoğlan bunlardan ikisidir. Erzurumlu 
Emrah'a mpl edilen şiirleri de ayrı bir 
yekün tutar. Aruz vezniyle yazılmış şiiri 
bulunmayan Ercişli Emrah " ın bütün şiir
leri sanat gösterme endişesinden ve an
laşılmayacak taraflar taşımaktan uzaktır. 

imajları halkın kullandığı benzetmelere 
dayanır. Emrah sınırlı bir kelime dağarcı
ğı ile çok şey söylemeyi başarmış , Anado
lu insanının ruhundan kopan temiz duy
guları ifade edebilmiştir. Şiirlerinin pek 
çoğunda maddi aşkı dile getirir. 

Onun yaşadığı aşk macerası etrafın
da meydana gelen Emrah ile Selvihan Hi
kayesi Türk halk hikayeleri içinde en se
vilenlerin başında yer alır. Pek çok şiirle 
süslenen ve sağlam bir yapısı olan bu 
yaygın halk hikayesi üzerinde Muhan Sa
li tarafından bir çalışma yapılmış, Erciş
li Emrah ' ın hayatı ve şiirleri üzerinde de 
Saim Sakaoğlu etraflı bir inceleme ya
yımlamıştır (bk. bibl.) 
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~ SAİM SAKAOGLU 

ERCÜMEND EKREM TALU 

(1888- 1956) 

Mizah yazan, 
romancı ve gazeteci. _j 

istanbul"da istinye"de doğdu. Tanzi
mat'tan sonraki Türk edebiyatının tanın
mış simalarından Recaizade Mahmud Ek
rem 'in oğludur. Galata Sarayı Mekteb-i 


