
Bu hükümet kurulduğunda durum bü
tün devletlere resmen bildirilecekti. 

Erzurum Kongresi, oluşturduğu bu ye
ni teşkilatla Kuzey ve Doğu Anadolu'da 
bugün yirmi beş vilayeti içine alan ge
niş bir alanda tek bir cemiyeti fiili oto
rite raline getirmiş oluyordu. Kongre, 
gerek temsili gücü gerekse faaliyet ala
nı bakımından mahalli karakterli olmak
la beraber beyannarnede ve nizamna
menin başında ilan edilen prensipler ta
mamen genel ve milli mahiyettedir. Di
ğer bir ifadeyle Erzurum Kongresi teş
kilat açısından mahalli, getirdiği siyasi 
esaslar bakımından milli karakterlidir. 
Kongre aynı zamanda mahallf birlikten 
millf bütünleşmeye uzanışı da ifade et
mektedir. Bu esaslar daha sonra Sivas 
Kongresi'nce de aynen benimsenecektir. 
Bu sebeple Erzurum Kongresi kararlarını 
açıklayan beyannameyi , Türkiye'de milli 
ve demokratik devlet talebinin ilk tari
hi belgesi olarak görmek mümkündür. 
Amasya kararlarıyla başlayan millf hare
ket. Erzurum Kongresi'nde bölge çapında 
da olsa halkı temsil ettiğini ileri sürebile
cek bir tabana ve teşkilata sahip olmuş
tur. Amasya kararlarında ancak zımnen 
var olan ve teşkilatianma biçimi belirtil
memiş bulunan yeni hükümet kurma işi , 

sadeçe Doğu Anadolu için dahi olsa ni
zamrıamede öngörülmüştür. Ayrıca mer
kezi hükümetten milli meclisin toplanma
sı istenirken aksi halde milletin kendi
sinin buna bir çare bulacağı tehdidi açık
ça dile getirilmiştir. Daha da önemlisi Mf
sak-ı Millf'nin kabul edilmesidir. Mondros 
Mütarekesi'nin imzalandığı tarihteki sı
nırların milli sınırlar olarak kabul edil
mesiyle artık imparatorluk iddiasından 
vazgeçiliyor, buna karşılık millf bağımsız
lık prensibi üzerinde ısrar ediliyordu. 

Erzurum Kongresi'nde seçilen dokuz 
kişilik Hey'et-i TemsTiiyye üyelerinin ye
ni kurulacak cemiyetin de kurucuları ol
maları kararlaştırılmıştı. Mustafa Kemal 
Paşa, 24 Ağustos 1919'da Temsil Heyeti 
adına Erzurum valiliğine başvurarak ce
miyetin nizamnamesini teslim etti. Böy
lece Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Ce
miyeti'nin kuruluşu resmen tamamlan
mış oldu. Erzurum valiliğine verilen lis
tede Hey'et-i TemsTiiyye'nin, dolayısıyla 

· cemiyetin kurucu üyeliğine seçilenlerin 
isiml\'lri şu şekilde sıralanmıştı : 1. Mus
tafa Kemal Paşa (eski Üçüncü Ordu ku
mandanı , askerlikten ayrılma) , 2. Rauf Bey 
(eski Bahriye nazırı), 3. izzet Bey (eski Trab
zon mebusu), 4. Servet Bey (eski Trabzon 
mebusu), s. Hoca Raif Efendi (eski Erzu
rum mebusu), 6. Sildullah Efendi (eski Bit-

lis mebusu). 7. Bekir Sami Bey (eski Trab
zon valisi). 8. Ahmed Fevzi Efendi (Erzin
can' da Nakşibendi tarikatı şeyhi). 9. Hacı 

MQsa Bey (Mutki'de aşiret reisi). 
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Erzurum'un Ilıca ilçesine bağlı Tanbu
ra köyünde doğdu. Doğum tarihi ve aile
si hakkında bilgi yoktur. Ziyaeddin Fahri 

. Fındıkoğlu 1230-1235 (1814-1819). Efla
tun Cem Güney 1191-1199 (1777-1784) 
yılları arasında doğmuş olabileceğini ile
ri sürmüşlerdir. Yapılan son araştırma-

ERZURUMLU EMRAH 

lar daha çok ikinci görüşü doğrulamak
ta. Emrah'ın XVIII. yüzyılın son çeyreğin
de doğduğu ihtimalini kuwetlendirmek
tedir. 

ilk gençlik yıllarında köyünden ayrılarak 
Erzurum'a giden şair medrese tahsiline 
devam edip orada divan şiiri zevkini tattı 
ve nazım tekniğini öğrendi. Erzurumlu 
Emrah badeli aşık değildir (bk AşlK) O 
dönemin aşık hayat tarzının gereği ola
rak bir süre sonra Erzurum'dan ayrıldı ve 
Trabzon. Kastamonu, Sivas. Tokat, Çankı
rı. Niğde gibi çeşitli yöreleri gezdi. Bu 
arada Nakşibendf tarikatının Halidiyye 
koluna intisap etti. Erzurum'dan ayrılma
dan önce ve gezdiği illerin hemen hep
sinde evlendiğini belirten kaynaklardaki 
bu bilgiyi ihtiyatla karşılamak gerekir. 

Emrah gezdiği yerlerde başta Tokatlı 
(Beşiktaşlı) Gedaf ve Tokatlı Nuri olmak 
üzere birçok çırak yetiştirmiş, böylece 
bir aşık kolunun kurucusu olmuştur. Bu 
kol vasıtasıyla Emrah'ın şiirlerinin türkü 
ve şarkı olarak söylenmesi, onun sevilme
sini ve şöhretinin yayılmasını sağlamıştır. 
Bir rivayete göre altı ay kadar istanbul'
da Tavukpazarı'ndaki Aşıklar Cemiyeti'
nin reisliğinde bulunmuştur. Bugüne ka
dar eserlerinde istanbul· a gittiği ne dair 
herhangi bir kayda rastlanmamakla be
raber Saim Sakaoğlu "Püskül Destanı"n
dan hareketle ll. Mahmud zamanında 
(1 808- 1839) istanbul'a gitmiş olabileceğini 
belirtir (Ercişli Emrah, s. 4). Yine geleneğe 
göre Emrah ölmeden önce sazını ve sö
zünü NQri'ye, hafıza kuwetini de Gedaf
ye bırakmış, Nuri'ye Anadolu'dan çıkma
masını. Gedaf'ye ise Rumeli'ye gidip ora
dan dönmemesini vasiyet etmiştir. 

Ömrünün son yıllarını Tokat'ın Niksar 
ilçesinde geçiren ve orada vefat eden 
Emrah'ın ölüm yılı da doğum tarihi gibi 
tartışmalıdır. Sursalı Mehmed Tahir ve 
Ahmet Talat (Onay) 1293 (1876) yılını 

kabul ederken bir kısım araştırmacılar. 
şairin ölümünden çok sonra yaptırılan 
mezar kitabesindeki 1271 (1854 -55) ta
rihini kabul etmektedirler. Ancak Cahit 
Öztelli, Tokatlı NQri'nin, "NQrf ne güzel 
söylemiş üstadına rahmet" mısraında 

düşürdüğü tarihten hareketle Emrah 'ın 

ölüm yılının 1277 ( 1860) olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Çağdaşları gibi Erzurumlu Emrah da 
şiirlerinin genel havası ile divan şiirine 
çok yakın olup saz şairlerinin kullandığı 
dili divan edebiyatı lugatına açan bir şa
irdir. Tasawuf unsurları ve mahallf dil 
hususiyetleri şiirinin en belirgin özellik
leridir. Belirli sınırlar içinde kalarak ma-
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hallf zevki tatmin edebilen Emrah, her 
iki gelenekte yetişen birçok çağdaşı gi
bi yaşadığı devrin resmi hayata getirdi
ği yeni terimleri şiire sokup bunlar üze
rinde yaptığı oyunlarla gerçekte aşık tar
zına yeni bir şey katmamıştır. Doğuştan 
temsil ve taklit gücüne sahip bir sanat
kar olmasından dolayı divan şiirinin asıl 
temsilcisi aydın çevreler dışında İslami 
kültürü az, zevki basit, fakat daha ge
niş bir sahası bulunan halk zümresi için
de arzu ettiği şöhreti kazanmış, şuurlu 
bir aydın aşık olarak tanınmıştı r. Mizacı 

dervişlikten çok aşıklığa uygun oldu
ğundan ömrünü aşk maceralarıyla ge
çirmiş ve en samimi eserlerine bu mace
ralar kaynaklık etmiştir. Şiirlerini diğer 

saz şairleri gibi aşık fasıllarında okun
mak üzere yazan Emrah, XIX. yüzyıl aşık 
tarzının bütün özelliklerini iyi bilen ve 
bunlara bağlı kalan çok yönlü bir şair
dir. Dilinin ağır olmasını, yaşadığı devir
deki aşık tarzının bir özelliği olarak de
ğerlendirmek gerekir. 

Emrah'ın asıl şahsiyetini ve edebi ki 
şiliğini gösteren parçalar hece vezniyle 
yazdığı şiirlerdir. Aruzla yazdığı şiirleri 

daha fazla olmasına rağmen bunlarda
ki şekil ve dil kusurlarının çokluğu onun 
klasik şair olarak kabul edilmesine en
geldir. 

Şiirlerinde aşk, ayrılık, gurbet ve ya
şadığı devirden şikayet gibi temalar ya
nında tasawufi unsurlar da önemli bir 
yer tutar. Vahdet-i vücud*un medre
se tarafından da kabul edilmiş görüşle
rine sık sık yer veren şair, kendisinin bu 
yolda ilerlemiş bir mutasawıf olduğunu 
iddia etmişti r. Bazı kaynaklarda Bekta
şiliğe sempatisinden söz edilmesi (Koca
türk, s. 580), Bektaşi dervişlerine özen
mesinden ileri gelmektedir. Bazan halk 
türkülerini, bazan da tanınmış saz şair-

Erzurum! u Emrah'ın türbesi-Niksar 1 Tokat 

338 

lerini taklit etmiş, ayrıca FuzOli, Baki ve 
Nedim gibi divan şairlerine nazlreler yaz
maya çalışmıştır. 

Ercişli Emrah' ın şiirleri uzun süre şöh
reti daha yaygın olan Erzurumlu Emrah'a 
mal edilmiş ve bu durum çeşitli tartış
malara sebep olmuştur. Son yıllarda her 
ikisi üzerinde yapılan ciddi araştırmalar, 

iki şair arasındaki farkları ortaya çıkar

dığı gibi şiirlerin gerçek sahipleri de bü
yük ölçüde belirlenmiştir. Emrah'ın şiir
lerinin çoğu Tokatlı Nüri tarafından bir 
araya getirilmiştir. Erzurum eski millet
vekillerinden Mehmed Salih Efendi ' nin 
özel kütüphanesinde bulunan bu önem
li yazmanın ilk kısmında şairin hece ve 
aruz vezniyle yazdığı toplam 348 manzu
me, son kısmında ise Nüri'nin kendi şi
irleri yer almaktadır (Ergun, s. 1271 lAy
rıca aruz vezniyle yazdığı şiirler, Rifal 
şeyh lerinden Erzurumlu Abdülaziz ta
rafından Divan-ı Emrah adıyla elli altı 
sayfalık bir kitapçık halinde bastı rılmış

tır (İstanbul 1332) Emrah ve şiirleri üze
rinde birçok yayın yapılmasına rağmen 
şairi ve şiirlerini etraflıca tanıtan bir eser 
henüz neşredilmemiştir. 

Erzurumlu Emrah için Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı ' nın öncülüğünde Tokat'ın 

Niksar ilçesinde yaptırılan türbe 3 Ma
yıs 1986' da açılmıştır. 
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Osmanlı şeyhülislamı, 

L şair ve müellif. _j 

Zilkade 1096'da (Ekim 1685) İstanbul'
da doğdu. Şeyhülislam Ebü İshak İsmail 
Efendi· nin oğlu ve Şeyhülislam İshak 
Efendi ' nin kardeşi olan Mehmed Esad 
önce babasının, daha sonra da Mutav
velci Mehmed Efendi'nin ve diğer bazı 
alimierin yanında iyi bir öğrenim gördü. 
Henüz küçük yaşta iken Şeyhülislam Ebü
saidzade Feyzullah Efendi'den mülaze
met aldı. 171 O'da hariç derecesiyle Gala
ta Sarayı salisesi payesi verilerek öğre
tim görevine başladı. Babasının şeyhülis
lamlığı sırasında müsıle-i Sahn derece
sindeki Abdüsselam Medresesi'ne, Yeni
şehirli Abdullah Efendi'nin meşihati es
nasında da Sahn-ı Sernan'dan birine mü
derris tayin edildi. Mekke ve Medine mü
fettişliği, fetva eminliği gibi hizmetler
de bulunduktan sonra Edirne payesiyle 
Selanik kadılığına getirildi. Bu sonuncu 
görevinden mazul durumda iken 1733'te 
kendisine MedTne-i Münewere payesi 
verildi. Ertesi yıl İstanbul payesiyle Mek
ke kadısı oldu. 1736'da başlayan Osman
lı- Rus ve Avusturya savaşları sırasında 
Mekke kadılığından aziedilerek Anadolu 
kazaskerliği payesiyle ordu kadısı tayin 
edildi ( 14 Mart 1737). Bu savaşta Sadra
zam ve Serdanekrem Yeğen Mehmed Pa
şa ile arası açıldığı için azledilen, ancak 
Avusturya kuwetlerinin hücumu karşı

sında ordunun yer yer bozguna uğraması 
üzerine yeniden seraskerliğe getirilmek 
istendiğinde kabule yanaşmayan Vidin 
Seraskeri İvaz Mehmed Paşa'yı, "Siz im
tina ederseniz ben çatal destar ile se
rasker olup karşıya geçerim" sözleriyle 
ikna etti ve böylece Avusturyalılar'ın 

yenilgiye uğratılıp Adakale'nin fethedil
mesinde (Ağustos 1738) dalaylı olarak 
önemli bir rol oynadı. Belgrad 'ın zaptıy
la ilgili barış müzakeresi için murahhas 
tayin edildi. Görüşmelerin bitiminden 
sonra da diğer murahhaslarla birlikte 
Belgrad'a gitti. 

Belgrad Antiaşması'nın akdi sırasın

da kendisine Rumeli kazaskerliği paye
si verilen Esad Efendi 13 Mart 17 44 'te 
bu makama bilfiil tayin edildi. On yedi 
ay kadar sonra az! edildi, 29 Ekim 17 46'-


