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TRT REPERTUVARINDAKİ EMRAH MAHLASLI TÜRKÜLERİN DİLİ
ÜZERİNE BİR İNCELEM:E

Eyüp AKMAN*
ÖZET
öteden beri birbiriyle kanştınlnuştır. Bu iki halk şairinin
dair bazı yayınlar yapılsa da bu pek etkili olınanuştır. Bu bildirimizde TRT
repertuvarında yer alan ve zevkle dinlediğimiz Emriih mahlaslı türküleşmiş şiirlerin gerçek sahibini bulmaya
çalışacağız. Bu bakımdan TRT'de mevcut Emriih mahlaslı tür)cü/şiirler incelenecek ve bunların dil ve başka
özelliklerinden hareketle hangi Emriih'a ait olabileceği tespit edilecektir.
Anahtar kelimeler: Erzurumlu Eınrıih, TRT Repertuvarı, türkü
Erzurumlu Emriih ile

Ercişli Emriih'ın şiirleri

şiirlerinin nasıl ayırt edileceğine

METİN

Türküler edebi metin olarak doğrudan halk edebiyatımn araştınna sahasını oluşturur. Fakat ibra
edilmeleri durumunda, karşımıza müzik disiplini çıkmaktadır. Bu iki disiplinin beraber hareket
etmeleri gerekirken bunlar maalesef birbirleriyle ilgisiz görülmektedirler. Günümüzde Türk halk
müziğimizin/türkülerimizin derlenme, notaya alına ve icra işleriyle daha ziyade TRT ilgilenmektedir.
Fakat TRT türkü repertuvarlarına baktığımızda pek çok yanlış görmekteyiz. Bunlar; yöre ve ezgi
açısından yapılan yanlışlıklar, başka aşığa mal edilen türküler, sahibi belirtilmeyen türküler, türkü
metinlerindeki yanlışlıklar, sahne ve kasetlerde yapılan yanlışlıklardır(Kaya, 241 l.s.). Biz bu
bildirimizde Erzurumlu Emriih'a mal edilen türküler ve bunlardaki dil yanlışları üzerinde duracağız.

• Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
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Aşık Emrah ile ilgili ilk çalışmaların tarihl 1920'li yılların sonlarına rastlar. Henüz o yıllarda
Emrah bilinmemekte, Emriih mahlaslı şiirler Erzurumlu Emrah'a mal edilmektedir. 1928
yılında Eflatun Cem, 1929 yılında Fuat Köprülü, Erzurumlu Emriih üzerine birer kitap neşretmişlerdir.·
Bu kitaplara Emriih mahlaslı bütün şiirler dahil edilmiş başka bir Emriih'ın da var olduğu bir iki
cümleyle geçiştirilmiştir.
Geçen yaklaşık doksan yıllık süre içerisinde Ercişli Emrah'm da varlığı, 17. asırda yaşadığı
bilimsel yayınlarla ortaya çıkmıştır. Fakat antolojiler de diihil pek çok Emrah ile ilgili yapılan
çalışmalarda Ercişli Emrah'ın şiirleri Erzurumlu Emriih adına kaydedilmiştir. Buna sebep olarak da
yukarıda bahsettiğimiz iki temel eseri gösterebiliriz. Bu karışıklık TRT repertuvarında da
görülmektedir.
Erzurumlu Emriih adına TRT' de Türk Sanat Musikisi Repertuvarı içinde bestelenmiş 8, Türk
Halk Musikisi Repertuvarında ise derlenmiş 16 eser bulunmaktadır 1 (Feyzioğlu,260.s.).Bu eserlerin
maalesef pek çoğu Erzurumlu Emrah'ın değildir. Bunlar ya Ercişli Emrah'ın ya da başka bir aşığındır.
Bu ayırımı Erzurumlu Emrah'ın şiir ve üslup özelliklerini dikkate alarak yapmaktayız.
Erzurumlu Emrah 19. yüzyılda yaşamış bir aşıktır. Aslında aşıklık geleneği içinde aldığı rol çok
zayıftır. Usta çırak geleneği içinde yetişip yetişmediği, doğaçlama şiir söyleyip söylemediği, bade içip
içmediği, atışma yapıp yapmadığı belli değildir(Akman,12.s.). O daha ziyade klasik şiir tarzında eser
vermiştir. Bundan dolayı koşmalarının dili bile sadelikten uzaktır. Erzurumlu Emrah'ın tasavvufi yönü
ağır basmaktadır. O, Nakşibendi tarikatına sülük etmiş, ayrıca Halidiye tarikatının kurucusu Şeyh
Halid'e intisap etmiştir. İyi bir tahsil gördüğü şiirlerinden anlaşılmaktadır.
Araştırıcılar Erzurumlu Emrah ile Ercişli Emrah'ın şiirlerini ayırt etınek için bazı ölçütler
koymuşlardır. Bunlar; bade içme, kelime hazineleri, şekil ve konudur (Sakaoğlu, 1-5.s.).Erzurumlunun
bade içip içmediğini bilmediğimizi yukarıda söyledik. Kelime hazineleri bakımından Erzurumlu
Emrah'ın dili oldukça ağırdır. 17. asır aşığı Ercişlininki ise sade ve yöresel kelimeleri ihtiva etınektedir.
Şekil bahsinde ise Erzurumlu Emrah'ın hep koşmayı tercih ettiğini-ki bunların dörtlük sayısı ekseri
üçtür-görüyoruz. Semai türü ise Ercişli Emrah'ın sık kullandığı bir türdür. Bu konuda Saim Sakaoğlu
şöyle söyler: "Acaba Erzurumlu Emrah hiç mi semai söylememiştir? Emrahların adına kayıtlı bütün
semaileri bir iki açıdan incelersek gerçek ortaya çıkacaktır. Dili ağdalı, konusu tasavvuf ve din olan
semai bulabilirsek bu Erzurumlunundur diyebiliriz."(Sakaoğlu, 4.s.) Şiir konuları da iki şairin
farklıdır. Divan sahibi olan Erzurumlu Emrah'ın koşmaları da tasavvuftan fazlasıyla nasibini alımştır.
Oradaki aşk tasavvufi aşktır. Ercişlinin ki ise Karacaoğlan'da olduğu gibi beşeri aşktır. Onun anlattığı
güzeller o kadar günlük hayattandır ki adları bile bellidir:
Ercişli

Bu gün dört güzelin seyrine vardım
Biri gelme dedi biri gel dedi
Dedim aşık olup size dem edem
Biri çalma dedi bir çal dedi
Biıisinin adı Ayşe'dir Ayşe

Birisinin adı Nergiz Benevşe
Biri dedi gelin salak ataşa
Biri salma dedi bir sal dedi(Saraçoğlu ,198.s.).
Sonuç olarak aşağıda inceleyeceğimiz şiir/türkülerin dili sade olanlara ve sekiz heceyle yazılımş
semailere ihtiyatla yaklaşacak, bunların niçin Erzurumlu Emrah'a ait olamayacağım açıklamaya
çalışacağız.

ı Bestelenmiş şiirleri: Bir yiğit gurbete düşse, El çek tabib el çek yaram üstünden, Gönül gitınek ister gurbet
ellere, Hazan ile geçti gülşen-.i bostan, İksir-i azam~ır nutk-ı ehlullah, Kendim gurbet elde gönlüm sılada, Tutam
yar elinden tutam, Yine bahar oldu coştu yüreğim. Aşıkların söylediği şiirlerden derlenerek notaya alınanlar:
Aşkın ezel-i aşığa ilham-ı Hudadır, Ay ağalar, Bad-ı saba selam söyle o yare, Bir sabah uğradım, Bu göçü buradan
yükledim, Bu maral bakışıµ,ey peri sfuet, Dost eline giden dumanı, Gönül gurbet ele varma, Nasıl medhedeyim
sevdiğim seni, Ne feryad .edersin divane gönül, Tutam yar elinden tutam, Uykudan uyamnış, Yüzünü sevdiğim
seyrana çıkmış.
,,·i.;r ~· · ·
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a-Erzurumlu Emrah'a ait olduğu kesin olan türküler
Evvela Erzurumlu Emrah'ın şiir dilini görmek için ona aitliğinde
üzerinde duralım.
1İkslr-i a'zamdır nutk-ı ehlullah
Bir nefeste haki kimya ederler
Esrar-! Huda' dan anlardır agah
Veliikin sürelin ihfil ederler

şüphe

olmayan iki türkü/şiir

Bakma hakaretle dervişiinlara
Köhne [abadaki 1] iirifilnlara
Varis-i enbiya demniş anlara
Mürde gönülleri ihya ederler
Emrah cehd ile killi hal eyle
Kal ehli olandan infisiil eyle
Ara bul anlan imtisal eyle
Seni de viisıl-ı Mevla ederler(Erkal 2014:354).
Bu şiir, TRT Tasavvuf müziği içerisinde 16003 numarada Hüseyni Nefes adında kayıtlıdır.
Görüldüğü gibi dili son derece ağırdır ve tasavvuf ıstılahlannı fazlasıyla içermektedir. Üstelik
Erzurumlu Emriih'a ait pek çok kaynakta da bulurunaktadır (Güneyler,139.s.,Göksel,271.s.,
Karadağ,184.s., Erkal, 354.s., Elgin, 57.s.).
Görüldüğü gibi bu şiir tamamıyla tasavvufi bir şiirdir. Emriih'ın medrese eğitimi gördüğünü,
bir tarikata intisap ettiğini yukarıda söylemiştik. Onun bütün ·şiirlerinde bu tasavvufi edayı görmek
mümkündür. Hem işlediği konu hem de dili bakımından tipik bir Erzurumlu Emrah şiiridir bu.
Erzurumlu Emriih'a ait olduğu kesin olan bir başka türkü de müstezat şeklindedir.
2Türkü
: Aşk-ı ezeli 'aşıka ilham-ı Hüdiidır
Yöre
: Kastamonu
Kaynak kişi
: Yorgansız Hakkı Bayraktar
Derleyen
: Şemsi Y astıman
Repertuvar no : 3520
Aşkın ezel-i aşıka Hüdiidır
Bir neşve nümiidır
Tahkik-i gönül şehrine pür nfır-u ziyiidır
Minhiicı Hüdiidır

Bir dilli bilür aşk-ı hakikat haberinden
Söyler eserinden
Elbette o dil beyt-i nazargah-ı

Hudadır

Kal ehl-i cüdiidır
Sofi beni dehreyleme kim mescide gelmez
Hak rahın bilmez
Ben mutekidem guşe-i meyhane banadır
Mescit de

sanadır

Sofi beni men eyleme cünuniyet-i aşktan
Ve dersin o meşkten
Sofi bana vasfeyleme cennet ile huri
Bilmem o huzuri

Aşık olanın aşk ile matlubu rızadır

Biikisi hebadır
Emrah güher izhar eder ehl-i hüner ister
Yani dürer ister(Atılgan 2003:351)
1

Bu kelime "ibaredeki" şeklinde okunmuş, doğrusu "abadaki" olacaktır.
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Bu rnüstezadın dili de son derece ağırdır: Gerek dili ve gerekse ele aldığı konu itibarıyla bu şiir de
Erzurumlu Emrah'ındır. Fakat bu şiirde bazı dil yanlışları görülmektedir. Burada ilk nusrada sorun
vardır. Bu nusra bazı kaynaklarda ve Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi I adlı eserde "Aşkın
ezel-i aşıka ilham-ı Hüdadır" şeklinde yazılnuştır. Doğrusu "Aşk-ı eze/f 'aşıka ilham-ı Hudadır"
olmalıdır. Bu iki farklı yazım şekli bazı kaynaklarda da görülınektedir. Mesela Abdülkadir Erkal'ın
hazırladığı Erzurumlu Emrah Divanı'nda "Aşkın ezel-i aşıka ilharn-ı Hüdadır/Bir neş'e-i nürnadır"
şeklindedir(Erkal, 294.s.). Mısra, Metin Karadağ'ın kitabında da aynı şekilde geçer. Bu durum nüans
gibi görünse de hakikatte ortada büyük bir yanlışlık vardır. Burada sorulınası gereken, ezeli olanın aşk
mı yoksa aşık nu olduğııdur. "Aşk-ı ezelf dersek", ezeli olan aşk olur. "Aşkın ezel-i aşığa" dersek;
"senin aşlan, aşığın ezeli olanına" gibi bir anlam çıkar. Ezeli aşık olınaz. Gerçekte ezel! olan aşktır.
Tasavvufa göre kiiinat, Hz. Muhammet aşkına yaratılmıştır. Hadis olduğu şüpheli olan "Sen
olınasaydın ben bu iilernleri yaratmazdım" sözü ezel! aşka işaret etmektedir. Nitekim tarafımızdan
yayınlanan bir yazma eserde şiir şöyledir:
'Aşk-ı eze/f 'aşıka i/ham-ı Hudadır
'
Bir neş'e nümadır(Akman
2001:46).
Diğer yanlışlık da ikinci nusradadır: "Bir neşve nümadır". Buradaki kelime "neşve" değil "neş 'e"
olınalıdır. Bu iki kelime her ne kadar aynı anlama gelse de yaygın kullanım "neş'e" şeklindedir.
Beşinci nusrada geçen "Bir dilli bi/ür" ifadesi "bir dil ki bilür" olmalıdır. Diğer bir yanlış da on
ikinci nusrada geçen " rnutekid" kelimesindedir. Sözlüklerde böyle bir kelime yoktur. Mu'tekad diye
bir kelime vardır, anlanu da "inanılan, itikad edilen" dernektir. Kelimenin doğrusu "rnu'tekif'dir.
Mu'tekif, bir ibadet haneye çekilip ibadetle meşgul olan, demektir. Sadece bu şiir, ayn bir inceleme
konusudur. Sözü uzatmayarak diğer şiirlere geçebiliriz.
b-Erzurumlu Emralı'a ait olduğu şüpheli olan şiirler/türküler
TRT repertuvarındaki Erzurumlu Emrah adına kayıtlı türkülerin çoğıı Erzurumlu Emrah'a ait
değildir. Burada bütün türkülere değinme şansınuz yoktur. Sadece birkaç tanesi Uzerinde duracağız.
1Türkü
:Bir yiğit gurbete gitse
Repertuvar no :647
Yöre
:Kırıkkale/Keskin
:Bahri İlhan
Kaynak kişi
:Yücel Paşmakçı
Derleyen
Bir yiğit gıırbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
Bağrıma basanın taşlar
Akıttım

gözümden yaşlar
Yavrusun yitiren kuşlar
Yuvasına döner gelir
Evlerinin önü söğüt
Atalardan alnuş öğüt
Yarinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir
Bu türkünün son dörtlüğünde malılas yoktur. Artvin Şavşat'tan repertuvara geçen (Derleyen
Nida Tüfekçi, repertuvar no:3040) türkü metninde Emrah mahlası vardır.
Türkünün Erzincan Tercan' dan derlenen varyantında (Kaynak kişi Davut Sulari, repertuvar
no:2067) Emrah mahlası bulunur. Üstelik notaların üzerinde Ercişli Emrah yazmaktadır.
Yukarıda söylediğimiz kriterleri hatırladığıınızda, bu şiirin dilinin sade olması ve semai
şeklinde bulunması şiiri Erzurumlu Emriih'a ait kılmamaktadır. Her ne kadar kaynak kitaplarda
Erzurumlu Emrah adına bulunsa da gerçek öyle değildir. Muhtemelen bu şiir Ercişli Ernrah'ındır.
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Nitekim

Ercişli

Saraçoğlu,

Emrah ile ilgili
165.s.).

çalışmalarda

bu

şiir bulunmaktadır(Bali, 280.s.,Sakaoğlu,

146.s.,

2Türkü
:Tutam yar elinden tutam
Yöre
:Erzurum
Kaynak kişi
:Yöre ekibi
Derleyen
:Cemil Demirsipahi
Repertuvar no :665
Tutam yar elinden tutam
Çıkanı dağlara dağlara
Olanı

bir yareli bülbül

İnem bağlara bağlara

Birin bilir birin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yar ismini ansam(desem)olmaz
Düşer dillere dillere
Emrah eydür bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara (Atılgan 2003:268)
Bu şiir Köprülü' den itibaren pek çok kaynakta Erzurumlu Emrah adına kaydedilmiştir. Fakat
bu türkünün de dili oldukça sadedir ve sekiz hecelidir. Gerek bu iki özellik, gerek konusu ve gerekse
şiirin Ercişli Emrah yayınlarında yer alması (Bali, 274.s., Sakaoğlu, 124.s., Saraçoğlu, 120.s.)bu
türkünün sahibinin Erzurumlu Emrah olmadığını göstermektedir.
4Türkü
:Gönül gurbet ele varma
:Gaziantep/Sanlar köyü
Yöre
:Hüseyin Kınnızıgül
Kaynak kişi
Derleyen
:Muzaffer Sansözen
Repertuvar no :537
Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Has bahçanın gül ağacı

Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Deryalarda yüzer bahri
Doldur ver içeyim zehri
Zalim gurbet elin kalın
Ya çekilir ya çekilmez
Ördek gelir güle güle
Yüzer suya dala dala
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Sefil Ali'm güler ağlar
Her işini Hakk'a bağlar
682

Yar senle sürdüğüm demler
Ya bulunur ya buluumaz(Atılgau 2003 :34)
Yine sade bir dil ile söylenmiş ve sekiz heceli bir şiirle karşı karşıyayız. Bu durumda
şiir Erzurumlu Emrfilı'a ait olamaz. TRT repertuvarında Sefil Ali mahlaslı olarak kayıtlı olan bu şiirin
sahibi çoktur: Karacaoğlan, Ercişli Emrfilı, Erzurumlu Emrah, Ruhsati. Bu şiir Eflatun Cem' de
Erzurumlu Emrfilı adına kayıtlıdır. Bundan dolayı diğer kaynaklarda hep Erzurumlu Emrah'ın
zannedilmiştir. Yıllar önce Calıit Öztelli bu şiirin Erzurumlu Emrah'ın değil Karacaoğlan'ın olduğunu
yazmıştı(Öztelli, 34.s.). Daha soma Nail Tan bu şiirle ilgili daha detaylı bir makale yazarak şiirin
Karacaoğlan'a ait olduğunu ispat etti (Tan, 42.s.).
5Türkü
:El Çek Tabip Sinem Üstünden
Repertuvar no :4008
Yöre
:Tokat
Kaynak kişi
:Abbas Öz
Derleyen
:Mehmet Erenler
El çek tabip el çek sinem üstünden
Sen benim derdimi bile bilmezsin
Yarem yürektendir yoktur ilacın
Sen benim yiiremi sarabilmezsin
Yüzün güleçtir içerin hayın
Çeken bilir bu sevdanın yayın
Yıktın viran ettin ömrüm sarayın
Sen onun bir taşın örebilmezsin (Atılgan, 2025.s.)
Bu türkünün de mahlas dörtlüğü yoktur. Fakat bu türkü/şiir bazı nusra farklarıyla kaynaklarda
Erzurumlu Emrah adına kayıtlıdır(Erkal, 345.s.). Şiirin dilinin sade olması bunun Erzurumlu Emrfilı'a
ait olamayacağını gösteriyor. Nitekim Nail Tan bir başka makalesinde bu şiiri konu alnuş ve şiirin altı
farklı kişi (Gevheri, Ercişli Emrah, Zileli Talibi, Erzurumlu Emrah, İğdecikli Veli, Çıldırlı İrfani)adına
kayıtlı olduğunu tespit etmiştir. Sonuç kısmında bu şiirin Çıldırlı Aşık İrfan!'ye ait olduğunu kabul
etmiştir(Tan, 88.s.).
6Türkü
: Bad-ı sahil selam söyle o yare
Kaynak
: Ali Coşkun
Derleyen
: Yıldıray Çınar
Yöre
: Sivas
Repertuvaı: no :3660
Bad-ı

sahil selam söyle o yare
Mübarek hatırı hoş mudur nedir
Nideyinı yitirdinı bulamam çare
Mestane gözler de yaş nudır nedir
O nazlı canana uğrasa yollar
Bize mesken oldu kahveler hanlar
Yiirin meclisinde oturan canlar
Hesap etsin aylar yıllar beş midir nedir
Emrah eder gam bülbülüm kafeste
Benim arzulıalinı bildi,rin dosta
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Gitmiyor kervanını kış nudır nedir(Atılgan 2003 :49)
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Bu türkü/şiir bazı kaynaklarda Erzurumlu Emrah adına (Ergun, 107.s., Köprülü, 640.s., Göksel,
177 .s., Ural, 132.s.) kayıtlı iken, Emrah ile ilgili yazma eserlere bağlı olarak yapılan çalışmalarda
bulunmamaktadır (Karadağ 1996, Alanan 2011,Erkal 20014,Elgin 2014).
gerek yazma eserlerde yer almaması ve gerekse dilinin sadeliği şiire ihtiyatlı
gerekli kılmaktadır. Fakat şiirin bir başkasına ait olduğunu tespit edene kadar şiirin
sahibinin Erzurumlu Emrah olduğunu kabul edeceğiz.
Bu

şiirin

yaklaşmamızı

SONUÇ
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve özellikle türkü konusunu
uzmanlar ile müzik alanında çalışanlar, beraber hareket etmelidirler. Yukarıda sadece birkaç
türküde belirttiğimiz repertuvardaki dil yanlışları düzeltilmeli ve türkülerin gerçek sahibinin kim
olduğu yeniden kayıtlara geçmelidir.
çalışan

Yukarıda incelediğimiz altı

ortaya

türkünün Erzurumlu Emrilh'a ait olmadığı da bu araştınnamızda
oldu. Erzurumlu Emrah adına kayıtlı diğer türküler de bu gözle incelenerek daha
bir çalışmada ele alınmalıdır.

çıkınış

kapsamlı
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