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ERBİLLİ MUHAMMED ESAD 

(bk. ESAD ERBiLi ). 

ERCİŞLİ EMRAH 

XVII. yüzyıl saz şairi 
ve bir halk hikayesi kahramanı. 

..J 

1 

..J 

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 



Sultanisi'nde ve Fransız mektebinde oku
du. Bir müddet Darülfünun Hukuk şu
besine devam ettikten sonra tahsilini 
Paris Siyasi İlimler Mektebi 'nde sürdür
dü. Dönüşünde devlet memuriyetine gir
di ( ı 905) Ertesi yıl Düyün-ı Umümiyye'
de mütercimliğe geçti. 1 908'de bu gö
revden ayrılarak Meclis-i A'yan müter
cimliğine, 1 913'te Divan-ı Hümayun Teş
rifat Dairesi memurluğuna tayin edildi. 
1916 yılında buradan da ayrılarak bir yıl 
kadar açıkta kaldı. 191 9'da çok kısa sü
relerle Hariciye Nezareti matbuat müdür
lüğü (23 Mart- 26 Ağustos 191 9). Edirne 
vilayeti mektupçuluğu ve Hariciye Neza
reti m üsteşar muavinliği yaptı. 1 920'de 
Beyoğlu Belediyesi'nde, 16 Mart 1 920'
de İstanbul işgal edildiğinde işgal ordu
sunun kurduğu sansür heyetinde hükü
met temsilcisi olarak çalıştı. 

Cumhuriyet döneminde 1923 yılında 
tekrar Hariciye Nezareti matbuat ve is
tihbarat müdürlüğüne (1 6 Ara lı k 1923 -

12 Mart 1 924 ı . 1 924 'te cumhurbaşkanlı

ğı umumi katipliğine tayin edildi. Bir yıl 
sonra İstanbul Yüksek Muallim Mekte
bi Fransızca öğretmenliğine nakledildL 
1 927'de üçüncü defa matbuat um um 
müdürlüğüne getirildi (26 Eylül ı 92 7 -

3 ı May ı s ı 93 ı ). Bu kurumun lağvı üzeri
ne Varşova büyükelçiliği müsteşarlığına 
gönderildi. 1 933'te bu görevden affedi
lince bir süre açıkta kaldı. 1 936'da An
kara Siyasal Bilgiler Okulu'na Fransızca 
öğretmeni oldu. 1937- 1 943 yılları ara
sında Ankara Hukuk Fakültesi, Gazi Eği
tim Enstitüsü ve Polis Koleji ' nde Fran
sızca öğretmenliği yaptı. Bundan sonra 
İstanbul'a nakledilerek öğretim hayatını 
1943'ten 1950'ye kadar Galatasaray Li
sesi edebiyat öğretmeni olarak sürdür
dü. 1 950 ' de kendi isteğiyle buradan 
emekli oldu. Mükemmel denecek dere
cede Fransızca, İngilizce ve Rumca bilen 
Ercümend Ekrem, hayatının son yılla

rında İstanbul Şehir Tiyatrosu Edebi He-

Ercümend 

Ekrem 

Ta lu 

yeti'nde ve Sular İdaresi Meclisi'nde üye
lik yaptı. Bir süre yazılarından elde etti
ği geli r le geçimini sürdürdü. 16 Aralık 
1956'da öldü. Kabri Zincirlikuyu Asri Me
zarlığı ' ndadır. 

Cumhuriyet devri Türk mizah edebi
yatının en büyük kalemlerinden ve hal
ka mal olmuş yazarlarından biri olan Er
cümend Ekrem yazı hayatına 1 904 'te 
Çocuklara Mahsus Gazete'de başladı. 
Bir süre Beyoğlu'nda çıkan yabancı ga
zetelere Fransızca bazı makaleler yazdı. 
1908'de ll. Meşrutiyet'in ilanından son
ra Türkçe gazete ve dergilerde yazıları 
devamlı olarak çıkmaya başladı. Özellikle 
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde "Ebül
muvakkar" imzasıyla yazdığı siyasi, ede
bi ve sosyal muhtevalı yazılarıyla dikka
ti çekti. Fakat onun asıl gazeteciliği , Mec
lis - i A'yan mütercimliği yaptığı yıllarda 
Ahmed Rasim'in daveti üzerine girdiği 
İk dam 'da başlar ( ı 9 ı 0) Burada gaze
teciliğin bütün inceliklerini öğrenen Er
cümend Ekrem daha sonra başka bir
çok gazete, mecmua ve mizah dergisin
de hikaye ve roman tefrikaları neşret
miş, imzalı imzasız sayısız yazılar yayım

lamıştır . Mütareke devrinde Aka Gün
düz'le birlikte Alay adlı mizahi bir ga
zete ( ı 920 ). ayrıca tek başına çocuklar 
için Lône isimli bir dergi çıkarmıştır. 

Zeki, esprili. realist bir gözlemci şah
siyete sahip olan Ercümend Ekrem. mi
zah alanında ilk şöh retini 1920'de İleri 
gazetesinde yayımladığı ve Evliya Çele
bi'nin üslübunu taklit ederek yazdığı fık
ralarla sağladı 1Euliya -y1 Cedfd, ı 336) 
Devrin İstanbul'unu mizahi bir dille an
latan bu yazılar büyük bir ilgi gördüğün
den beş yıl sonra bunların devamını ka
leme aldı (Zey l- i Eu liya-y1 Cedfd, ı 925) 
Muhayyilesinde yarattığı Azerbaycan'
dan gelme aşırı mübalağacı bir İranlı'yı 
şivesini taklit ederek canlandıran Meş
hedi Cafer ile onun yol arkadaşı Torik 
Necmi adlı oldukça safdil bir İ stanbul 
külhanbeyinin maceralarını anlatan ro
man ve hikayeleri çok tutunduğu gibi 
yazarın şöhretini daha da arttırdı. 

Ercümend Ekrem'in mizah alanında 

en yoğun çalışmaları 1922- 1928 yılları 
arasında olmuştur. Bu dönemde birçok 
makaleden başka dokuz roman ve dört 
hikaye kitabı meydana geti rmiştir. Ge
rek bu romanlarında gerekse 1 94S'e ka
dar yazdığı diğer altı romanında, üstün 
mizah değerleri yanında orta sınıf ve fa
kir halk tabakalarından seçtiği ilgi çe
kici ve sevimli tipierin yaşayış özellikle
rini çok güçlü ve canlı bir realizmle an-

ERCÜMEND EKREM TALU 

!atmış ve Türk okuyucusu arasında bü
yük ölçüde bu yıllarda okunmuştur. Eser
leri zamanının belli sosyal kesimlerinin 
yaşayışma ait malzemelerle doludur. Er
cümend Ekrem, Hüseyin Rahmi ve Ah 
med Rasim'den sonra sosyal araştırma
lar bakımından ihmal edilemeyecek bir 
yazardır. A sriler, Sôbir Efendi'nin Ge
lini, Kan ve İman, Kopuk gibi roman
larında Batılılaşma ' nın yanlış anlaşılma

sı , kadınların okutulmaması , bürokrasi 
komiklikleri gibi meseleler kuwetle akis 
bulur. Eserler inde eski İstanbul hayatı
nı da canlandıran Ercümend Ekrem asıl 
yaygın şöhretini mizahi romanlarıyla yap
mıştır. 

Ercümend Ekrem ' in yazı hayatı ölün
ceye kadar birçok gazete ve dergilerde 
çıkan fıkra , hikaye ve çeşitli makaleler le 
yarım asrı aşkın bir süre devam etmiş
tir. Bulunduğu resmi görevler dolayısıy
la çeşitli siyasi olaylara tanık olan ya
zar, Münif Fehim tarafından resimien
dirilen Dünden Hatıralar adlı eserinde 
çok iyi tanıdığı eski İstanbul hayatını 
anlatır. 

Eserleri. Tefrikaları dışında kitap ha
lindeki eserlerinin sayısı otuzu bulmakta
dır . Roman. Asriler ( İ s tanbul 1922, 1 927ı; 
Gün Batarken (İstanbul 1336, 4. bs , An
kara 1 990) ; K opuk (i stanbul 1922, 1926 ; 
Almanca 'ya da çevr i lmişt i r ) ; Sôbir Efen
di'nin Gelini (istanbul 192 1, 1922, 1 939) ; 

Şevketmeôb ( İ s tanbu l 1925) ; Kan ve 
İman ( İ s tanbul 134 1, 2. bs , Ankara 1 988); 
Kundakçı (İstanbu l 1925) . Meşhedi ile 
Devr-i Alem (İ stanbu l 1927, 3. bs, istan
bul 1974 ); Gemi Arslanı (İ stanbu l 1928); 

Meşhedi Ankara 'da (1933) ; Meşhedi 

Polis Hali yesi (istanbul 1931 ı; Meşhedi 

Aslan Peşinde (İ stanbu l 1934, 1 944ı , Ko
daman (İs tan bul 1 934); Papeloğlu ( İ s

tanbul 1 938) ; Beyaz Şemsiyeli (İstanbul 

1 939 ); Bu Gönül Bö yl e Sevdi (İstanbu l 

1941 ı; Çömlekoğlu ve A ilesi (Ankara 
1 945) Hikaye. Teravihden Sahura (İs
tanbul 134 1) ; Sevgiliye Masallar (İstan
bu l 1341 ); Kız Ali ( 1 926); Meşhedi 'nin 

Hikô yeleri ( İ stanbul 1926, 1928, 1955) , 
Gün Doğruayınca (İstanbu l 1927); Gül
düren Kitap (İstanb ul 1 927) Komedi. 
Erenler ( İ s tanbu l 1926, üç perde). Hatıra . 

Dünden Hatıralar (İstan bu l 1943) Ter
cümeleri. Cücel er ve Devl er Memlek e
tinde Gulliver 'in Seyahatleri (Swift 'ten, 
istanbu l 1935, 1 946) ; Korku (S Zweig '
tan, istanbul 1944) 

Ercümend Ekrem'in bunların dışında 
henüz kitap halinde yayımlanmamış im
zalı. imzasız veya Çekirge. Aşık. Torik 
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Necmi, Cin Ahmed gibi çeşitli takma ad
larla fıkra, sohbet. makale, hatırat. mi
zahi şiir vb. türünden çeşitli yayın or
ganlarında çıkan yazıları büyük bir ye
küne ulaşmaktadır. 
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Iii AT iLLA ÇETİN 

ERDEB 

(bk. İRDEB). 

ERDEBiL 
( J..o~)) 

İran'da Doğu Azerbaycan 
idari bölgesinde il 

ve bu ilin merkezi olan şehir. 

_j 

1 

_j 

Deniz seviyesinden 1505 m. yükseklik
te, Savalan (Sabalan) dağ silsilesinin etek
lerindeki platoda kurulmuştur. Burası 

ile İran-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırı 
arasındaki mesafe 40 kilometredir, Ha
zar denizi sahiline kadarki mesafe ise 
64 kilometreden fazladır. Bazı eski Arap 
kaynaklarında şehrin adı Erdübil şeklin
de geçerken X. yüzyılda yazılmış Fars-
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ça Hudı1.dü '1- \1Jem 'de Erdevii imlasıy
la kaydedilmiştir. Ortaçağ Arap ve Fars 
coğrafyacıları şehrin kuruluşunu Sasa
nl Hükümdan ll. Yezdicerd'in oğlu Ffrüz 
dönemine (459-484) kadar götürürler. is
lami fetihlerden önce Sasani Devleti'ne 
katılan Azerbaycan hakiminin (merzüban) 
başşehri olan Erdebil. Hz. Ömer devrin
de Azerbaycan valiliğine tayin edilen Hu
zeyfe b. Yernan'ın günlerce süren savaş
tan sonra yaptığı antlaşma ile fethedil
di (642). Hz. Ali zamanında Azerbaycan 
valisi olan Eş'as b. Kays. halkının çoğu
nun müslüman olduğu Erdebil'e bazı 

Arap aşiretlerini de yerleştirerek bura
yı büyük bir şehir haline getirdi. Şehir
de daha sonra genişletilen bir de cami 
yaptırdı. 

Erdebil'i İslam tarihinde tanıtan en 
önemli olay, Babek'in liderliğinde gelişen 
Hürremiyye hareketidir. 201 'de (816) 
Arap hilafeti aleyhinde bir ayaklanma 
şeklinde başlayan Hürremiyye hareketi
nin merkezi Erdebil civarında bulunan 
dağlık bölgedeki köylerdi. İlk Arap tarih
çileri, Babek'in halifeliğe karşı silahlı 

mücadelesi sırasında onun Erdebil çev
resindeki kaleleri tahrip ettiğini yazar
lar. Babek isyanı bastırıldıktan sonra da 
Erdebil yine hilafet aleyhindeki isyanla
rın merkezi olmaya devam etti. Babek 
olayının ardından Azerbaycan hakimi olan 
Afşin Haydar b. Kavüs, kendi akrabala
rından Mengü Çür'u vilayetin arnil i ta
yin etti. Erdebil'de oturan Mengü Çür'un 
Babek'e ait kalelerin birindeki çok mik
tarda para ve mücevheratı halifeteden 
sakladığı, şehrin sahib-i beridi (posta re
isi) Abdullah b. Abdurrahman tarafın
dan Bağdat'a haber verilince Mengü'
nün üzerine asker yaliandı; Men gü Çür 
şehir yakınlarındaki kalelerden birine sı
ğındı. ancak yakalanıp Bağdat'a gönde
rildi. 

Erdebil'in 
XVI II. yüzy ı l ın 

o rta l a rındak i 

durum unu 
gösteren 
bir gravür 

(A. Oleariüs , 

s. 460· 461) 

Arap hilafetinin sarsıldığı dönemlerde, 
IX. yüzyılın sonlarında Erdebil Sacoğul
ları'nın kurduğu emirliğin merkezi oldu. 
Erdebil'de kesilmiş ve bugüne ulaşmış 
ilk dirhem bu yıllara (286 / 899) aittir. Bü
yük Selçuklular devrinin sonlarında Er
debi! ve çevresi Azerbaycan Atabegleri'
ne tabi bulunuyordu. Kaynaklarda belir
tildiğine göre Erdebil X ve XII. yüzyıllar
da iktisadi ve içtimal bakımdan gelişmiş 
bir şehir durumundaydı. İstahrl, şehrin 
surları içinde narin bir kalesi olduğunu 
ve etrafında da r ibat bulunduğunu ya
zar. Erdebil'de yaşayan zenaat erbabının 
imal ettiği başlıca eşyalar ağaçtan yapıl
mış kap kacak. halı. kumaş ve elbiseden 
ibaretti. 

XIII. yüzyılın başlarında Erdebil şehri 
sakinleri birbiri ardınca iki facia yaşadı. 
1209 veya 1210 yılında Gürcü ordusu 
Erdebire saldırarak yerli sultanı katietti 
ve ailesini esir edip 12.000'e yakın müs
lümanı öldürdü. Ermeni ve Gürcü tarih
çilerinin yazdığına göre şehir camiine sı
ğınan din adamları ve zenginler diri diri 
yakıldılar. Şehir on yıl kadar sonra da 
Moğol istilasına uğradı. Moğollar'dan ka
çıp 617'de ( 1220) Horasan'dan Erdebil'e 
sığınan Yakut ei-Hamevl, şehri terket
tikten kısa bir süre sonra Moğollar'ın 

oraya da saldırdıklarını yazar. Şehri zap
teden Moğollar burayı baştan başa ya
kıp yıkarak büyük bir katliam yapmışlar, 
ancak şehir kısa zamanda yeniden ku
rulmuş ve Yakut'a göre öncekinden da
ha marnur hale gelmiştir. 

Erdebil 697' de ( 1298), İlhan lı Gazan 
Mahmud Han'ın en yakın adamlarından 
biri olan Vezir Reşidüddin'in oğulların

dan Emir Muhammed'in valiliği döne
minde Azerbaycan ' ın en gelişmiş bölge
lerinden biriydi. Mektı1.bdt-ı Reşidüd

din'de, bu sıralarda Erdebil'deki Şeyh 


