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EMRAH MAHLASLI YENİ ŞİİRLER 

EyüpAKMAN* 

Erzurumlu Emdh hakkında kitap düzeyinde yapılmış en son çalışma olduğunu 
zannettiğim bir çalışmamızda Emriili hakkında şunlan söylemiştim: "Emriili, saz 
şairlerimizin arasında en şanssız alanıdır. Şansızlığına sebep, 'pek çok yönünün (hayatı, 
şiirleri) karanlık kalmasıdır. Doğum, ölürtı tarihleri, hangi şürin kendisine ait olup 
olmadığı gibi sorunlar, onun hakkında çalışacaklam büyük bir erigel teşkil etmektedir." 
(Akınan 2011:1). 

Emcih ile sorunlan çözmek için yeni belgelere ihtiyaç vardır. Emcih'a ait yeni 
şiirlerin bulunması da vesika hüviyetindedir. Nitekim yukanda sözünü ettiğimiz 
çalışmamızda Emrii.h'a ait 40 adet yeni şiir yayımlamıştık. Bu şiirlerden hareketle Emriili 
biyografisine bazı katkılar sağlamıştık Mesela Emriili'ın 1843 yılında Kastamonu'da 
bulunduğunu bildiren bir şiir ile yine onun Erbabi'yi üstadım diye tanıttığı başka bir şiiri 
bu katkılann en önemlileri arasında idi. Burada, kitaptaki bilgilerimizi tekrar 
etmeyeceğiz. 

Bu araştırmamızda da Erzurumlu Emrii.h'a ait olduğunu düşündüğümüz ve daha 
evvel yayınlanmadığını zarınettiğimiz altı şiir ile yine Emrii.h külliyatına bir katkı 

sağlamayı düşünüyoru~. 

Emrii.h'a ait şiirierin ilk üçünü Çorum Halk Kütüphanesi'nde bulunan bir 
mecmuadan aldık. Bu mecmua, adı geçen kiitüphanede 25231 demirbaş numarasıyla 
kayıtlıdır. Öcal Oğuz bu mecmuada yer alan Yozgatlı Nii.zi'ye ait 91 şiiri almış ve 
incelemiştir (Oğuz 1992). Dolayısıyla bu mecmuayı etraflıca tavsif etmiştir. Biz 
mecmuanın fotokopisini gördük, orijinalini göremedik. Bundan dolayı mecmua ile ilgili 
bilgileri Öcal Oğuz' dan aktaracağız: 

''N izi'nin şiirleri bulunan mecmuanın, dış kapağı sert kartondan olup, kağıdı 
fıligranlıdır. Yazılar siyah mürekkeple yazılmış olup, kullanılan yazı çeşidi rik'adır. 
Sayfa numaraları günümüz rakamlan ile verilmiştir ki bu da sonradan 
konulduğunu göstermektedir. Şairlerin mahlaslarırun üzeri düz bir çizgi ile 
çizilmiştir. İlk yetmiş iki sayfa işlek bir rik'a ile kaleme alınmış, bu sayfadan sonra 
ise yazı çeşidi ve şiirlerine yer verilen şairler değişmiştir. Yetmiş ikinci sayfadan 
sonra Namık Kemal, Mithat Cemal Kuntay gibi şairlerin matbuata intikal etmiş 
şilileri bulupmaktadır."(Oğuz 1992: 36) 

FotokopiSini gördüğümüz bu mecmuada bazı divan şairleri ve N3.zi'nin şürlerine 
ilaveten şu halk şairlerinin şiirleri de yer alır: Gevherf, Emrdh, Tok~t/ı Nlirf, Cryhlini, 
Bqyburtlu Zihnl. 

Mecmua'nın ne zaman yazıldığına dair bir kayda rastlayarnadık. Öcal Oğuz bu 
mecmuarun tarihini "1900'lerin ilk yılları" olarak tahmin etmektedir. 

Doç.Dr., Kastamonu Üniversitesi. 
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Emd.h mahlaslı dlğer üç şüri de arşivirnizde mevcut olan iki defterden elde ettik. 
Dört numaralı şürin yer aldığı defterin özellikleri hakkında şunlan söyleyebiliriz: Bu 
defter 13/19 ebatlannda olup 20 varaktır. Ciltsiz ve kapaksızdır. Defterin kenarlanna 
kımuzı çizgiler çizilmiş ve bu kırmızı çizgiler içine de şiirler yazılmıştır. Yazının 

mürekkebi genelde siyah iken zaman :Zaman bazı sayfalarında mavi renk de tercih 
edilmiştir. Yazı türü ise rik'adır. Defteriniçindeki şiirlerin yaklaşık kırk tanesi Emrah'a 
aittir. Bundan başka, defterde; NUri, Nôb~ Nq'at, İlhômfı Agiiht, Nfyiiif, Nô!(f, Fevzi, 
Dehtf, mablaslı şiirler yer alır. Şiirlerde yer yer mahlasların üzeri bir çizgi ile çizilmiştir. 
Defterde, şiirlerin yazılış tarihini gösteren herhangi bir kayda tesadüf edemedlk. 
Defterin yazılış tarihini XIX. yüzyıl sonları veya XX. yüzyıl başlan olarak talıınin 

etmekteyiz. Bu şiirler defterinonuncu varağında (10/a) yer almaktadır. 

Beş ve altı numaralı şiirlerin yer aldığı ikinci defter de arşiviınizde bulunmaktadır. 
Defter 16/12 ebatlannda olup vişneçürüğü renginde karton bir cilde sahiptir. İplik ile 
ciltlenıniştlr. Yukandakl defterde olduğu gibi bu defterin kenarlarında dikey kırmızı 
çizgiler vardır. Ortadaki asıl şiirden başka olarak kenardaki bu çizgilerin içine de şiirler 
yerleştlrilıniştlr. Bizim aşağıya aldığımız bu şiirler de on dokuzuncu (19-b) varakta yer 
alır ve asıl şiirin iki kenannda kayıtlıdır. 

Defterde Emtalı mahlaslı şiiriere ilaveten Gevheri, Fevif, NUri, Rôif, Fuziiii, Hay/ili, 
CeyhiJni, Figdnf, Sezôf, Hali/f, Nlibf, Rüfdü mahlaslı şililer de vardır. Defterin otuzuncu 
varağından sonra Arapça dualara yer verilmiştir. 

Bu defterinde yazılış tarihine ilişkin bir kayıt yoktur. 
Şiirlerin Öze11ikleri: · İlk §Ür aruzun 4 me fli ! !ün kıılıbıyla yazılmıştır. Oldukça 

fazla anız hatası olan bu şürde Emrıl.h, divan şiirine has olan sevgili tipinden hareketle 
bazı değerlendirmelerde bulunur. Buna göre sevgilisi siyah bene sahip, sümbül saçlıdır. 
Kiı:pilderi ok gibidir. Buna mukabil Emrah, sürekli ah çekip irıleyen, aşk acısı çeken 
biridir. Sevgilisiyle kendini karşılaştıran Emriih, bu şürinde tamamen divan edebiyatma 
özenerek onun mazmunlarını kullanmıştır. 

İkinci şiiri ise hece ölçüsüyle söylenmiştir. Estetik bakırnciari o kadar kıymeti haiz 
bir şiir değildir. Burada da Emrah aşk derdinin çaresizliğinden söz eder. 

Üçüncü §iir de Çorum nüshasında yer almaktadır. Emriih bu şiirin de, aşk şarabı 
içtiğini artık bunun üzerine başka bir şeye ihtiyacı kalmadığıru söyler. Tasavvuf 
ıstılablanrun yer aldığı bu şiirde Emriih, asıl hünerin Allah'ı bulmak olduğunu ifade eder. 

Dördüncü şiir ise Kastamonu nüshasından alınmıştır. Aruzun Fa i Iatün / Fa i 
larün/ Fa i larün/ Fa i !ün kıılıbıyla yazılmış bir divandır. Şiirde aruz hatalan 
yukandaki aruzlu şüre göre çok azdır. Şiirin dili, üslubu ve söyleyişiyle estetik bir kıymeti 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu şiirde de divan edebiyatı mazmun ve ıstılahiarı kendini 
hissettir 

Beşinci ve altıncı şiirler: Bu iki şiir de arşivimizde bulunan ikinci defterden 
alınmıştır. Hece ölçüsüyle yazılınışlardır. Aşk konusunu ele alırlar. Bunlarda da divan 
şiiri tesirleri açıkça görülür. İkisi de estetik değeri haiz şiirdir. 

Sonuç: Bibliyografyada verdiğimiz Emriih ile ilgili çalışmalar içerisinde yer almayan 
bu altı şiir, Emrah külliyatına önemli bir katkı sağlayacaktır. Çorum nüshasında yer alan 
şiirlerin edebi değeri, Kastamonu defterlerinde yer alan şiiriere göre daha azdır. 
Buradan, Emtalı'ın Çorum mecmuasında yer alan şiirlerini daha önce, yani Kastamonu 
taraflanna gelmeden önce, yazdığını/söylediğini tahmin etmek mümkündür. Emrah'ın 
Kastamonu'da bulunduğu yıllıuda şairlik kudretinin daha güçlü olduğunu, şür dili ve 
üslubunun daha mürekamil bir seviyeye geldiğini kabul etmek gerekir. 
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Şürlerin hangi Emd.h'a ait olabileceğine ait tereddüdümüzden dolayı yazının 

başlığını "Emrılh mahlaslı"olarak koymuştuk. Fakat şiirlerin dilinden, üslubundan ve 
konularından, bu şürlerin Erzurum'lu Emrah'a ait olduğunu kuvvede tahmin ediyoruz. 

Bu şürlerin, ileride oluşturulacak Erzururnlu Emdh divanına hatasız geçmesini 
sağlamak için şiirlerin sonuna şürlerin tıpkı basımını da eldedik Her zaman eski harili 
metin okumalarında farklı okuma_ tercihleri olabilir. Bundan dolayı, bu şürlerde fark 
edilebilecek yanlışların tarafırruza bildirilmesi Emdh divanına, doğru metinlerin 
alınmasını sağlayacaktır. 

a~Çorum Yazmasındaki §iirler: 
1-
Me fil ı !ün/ Me fil ı !ün/ Me fil ı !ün/ Me fil ı !ün 

Senin fülfül-i benin vaXsa beninı-dağ-ı siyili.ım var 
Senin sünbill saçın varsa benim de dı1d-ı iliını var 

1 1 
J 

Senin başında ey meh gün gibi zer-efsUn varsa 
Benim de şule-i nilr-ı muhabbetden külahım var 

' 
Senin başında müşgin sayebiin var siyah lcikülden 
Benim de derUn-ı dilden isumin birgalum var 

Senin müjgfuı-ı çeşminden var ise leşkerin saf saf 
B~nim de yer yüzin tutdı sirişkimden penahım var 

Senin kandan sirişkün varsa ey dicle-i Emrdh 
Benim sUz-ı den1numdan gelür çok ah vahım var 

2-
Kara gözlüm ben şu yerden gidersem 

. Eğlen de bir haber ver kara gözlüm 
Sen benimsin ben de senin sevgilim 
Girmesün araya el kara gözlüm 

Beyaz gerdiinında vardır bir nişiin 
İflah olmaz senin aşkına düşen 
Yarim zülüflerin niçün perişan 
Dökülmüş gerdana tel kara gözlüm 

Gel bu Emrdh!rlln canfuu canı 
Çaresizdir diye eyle derınarn 
Bir saat görmesem cfuıinım seni 
Yirim çeşmim yaşı sel kara gözlüm 

(Varak 48/b) 
3-
Sunma said bana bade-yi nabı 
Sermest ab içer mi şarib üstüne 
KM-ı kanaade ol anka sıfiit 
Tenezzül eyleme gurib üstüne 

(Varak 18/a) 
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Sözü cevherdir her dem nis:lr olunmaz 
Her mürg dfun ile şika.r olunmaz 
Rikkat sultanında kar:ir olunınaz 
Ayak basınayınca rik:lb üstüne 

Emrôh bu mansubu almakdır hüner 
Arayup Mevlii'yı bulmakdır rehber 
Aıemde feyz-yiib olmakdır hüner 
Su gibi yüz sürüp türib üstüne 

(Varak 58/a) 

b-Kastamonu yazmalanndaki §Ütler: 

ba- Birinci defter 
4-
Bezm-i aşkın lezzeti peyrniinesindeiı bellidir 
cam-ı aşkın mestliği mestfuıesinden bellidir 

Zalıid:1 sor kim nedir sUzan-ı aşkın nfu:ıru 
Niir-ı aşkın şiddeti perviinesinden bellidir 

Nakş-ı hüsnün dilima gönlümde cevl:1n eyler 
Gencin izh:1r olması vld.nesinden bellidir 

İzz ü niizı şive-i hüsnü ediisı dilberin 
Cülus izhiir eden merdanesinden bellidir 

Kendin ifş:l etme arif:lrum deyü Emrdht sen 
Tab' -ı irfan güfte-yi dürdanesinden bellidir 

(Varak 19/b) 

be- İkinci defter 
S-
Belki açılırdı baht-ı siyiihım 
Güzellere mürüvveti göreydim 
Baktıkça olurdu kalb-i feriihım 
Malı-ı cematin ziy:lsıru göreydim 

Gönül sevdi asla etmem ink:ln 
Yüreğimde yanar muhabbet nlıı 
Diyiir-ı gurbette ölmeden yiiti 
Semt-i yire ziyateri göreydim 

Emrdht kimseye kalmadı cih:ln 
Bir pula değmedi taht-ı Süleyman 
Vakit gelüp teslim olduğu zaman 
Çıkıp giden emiineti göreydim 

(Varak 10/a) 
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6-
El' aman bu deyrin sanemlerinden 
K:lkülün uşşiika kemend ettiler 
Zincir-i zülfüne aşüfte kılup 
Ne küşad ettiler ne şad ettiler 

Mecnıin Hak yolunda Leyla yüzünden 
Anınçün gelmedi salıra yüzünden 
Bülbül ağiaciıkça sevdii yüzünden 
Goncalar şiid olup ............ ettiler 

Emrdh bülbül gibi hfıbdur iiviizım 
Dertli olan dinler n:iğme-yi siizım 
Her kande okunsa şi'r ü med.zım 
Gılş eden aşıklar pesend etdiler 

(Varak 10/a) 
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TIPIGBASIM 

Aşağıya aldığımı:z şiir mctinleri, bilgisayar ortamında, defterlerden kesilınek suretiyle 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla defterlerde, aynı sayfada yer alan başka şairlere ait diğer 
şiirler çıkartılmıştır. 

1) Çorum Yazması, Varak 18/a 

2) Çorum Yazması, Varak 48/b 
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3) Çorum Y azması, V ara k 58/ a 
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4) Kastamonu yazması I, Varak 19 /b 

, t ..... : r\ 

J~J . . 
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5) Kastamonu yazması II, Varak 10/a 

Bu şiir, defterin kenannda kayıtlıdır Fakat biz d.. .. k . 
.. . . ' uzgun o unsun diye bu şüri bilgisayar 

ortanunda duz hale getırdik. 

,., .... , ı 

,~ . 

6) Kastamonu yazması II, Varak 10/a 
B .. d 

u şıır e ayıu defterindiğer kenannda kayıtlıdır . 
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