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PROF. DR. :MEHMED ÇA VUŞOÖLU 

Mehmet KALPAKLI 

Mehroed Çavuşoğlu, 15 Ocak 1935'te Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 
Sarayköy'de doğmuştur. Babasının adı Mehroed Fahri, annesinin adı Sevinde 
Melahat idi. Sabaha karşı doğan oğlunu eski Mete uy~ak evinin önünde 
havaya kurşun sıkarak köye duyuran baba, bu sırada lacivert gökyüzünde bir 
parlak yıldız görür ve oğlunun göbek adını "Yıldız" koyar. Çavuşoğlu ailesi 
arasında merhuma Yıldız diye hitap ederlerdi." Göbek adı koyma ve aile ara
smda iken o ismi kullanma adeti ailenin diğer çocuklarında da devam etmiştir. 

Köyün öğretmeni olan babasından çok küçük yaşta okuma yazma öğre
·nen Mehmed Çavuşoğlu, daha on yaşında iken ilkokuldan mezun olur. Ordu 
Ortaokulu'nda başladığı orta öğrenimini Afyon Lisesi'nde sürdürür ve Haydar
paşa Lisesi'nde tamamlar. Lise öğrencisi iken şiire olan ilşinillığı artar ve 
yazdığı şiirleri başta Ordu'nun yerel gazetesi Akobuz olmak üzere yayımlamaya 
başlar. Bu arada, ilk yazısı da yine Akobuz' da yayımlanrruştır: "Şairlerin Dilin
de Ordu". ı . 

Haydarpaşa Lisesi'nde Mahir İz'le tanışan Mehmed Çavuşoğlu, kendisin
de derin izler bırakan bu büyük Jüstadın ömrü boyunca yakınında olmuştur. 
Nureddin Topçu ve Fethi Gemuhluoğlu gibi fikri yapısına bilyük etki yapan 
aydmlarla da tanışır ve Milliyetçiler Derneği'ne gidip gelmeye başlar. Ulubat/ı 
Hasan Destanı adlı destan şiiri kitap olarak Milliyetçiler Derneği tarafından 
1959 yılında yayımlanır. 

Lise'den sonra babasının tavsiyesiyle İ. Ü. Hukuk Fakültesi'ne kaydol
muştur. Ancak, aklı edebiyattadır ve Mahir İz' in babasına yazdığı bir mektup 

Akobuz, 12, Aralık 1949. 
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sayesinde aldığı izinle İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü
mü'ne geçer. Buradan 1962 yılında Yenişehirli Avnt Bey Dtviinı başlıklı lisans 
teziyle mezun olur. Aynı yılın sonunda açılan asistanlık imtihanını kazanarak 
Şubat 1963'ten itibaren Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü'ne Prof. Dr. Ali Nibad 
Tarlan'ın asistanı olarak girer. 

1966 yılında Necati Bey Dtvam'mn Tahlili ve Sistematik indeksi adlı 
tezle doktorasını verir. Asistanlık yıllannda hacası Tarlan'a Necati Bey, Ah
med Paşa ve Zat! divanlannın tenkidli neşirlerinin hazırlanmasında yardımcı 
olur ve edisyon kritik metodunu öğrenir. Bu tenkidli edisyon metodunu kendisi 
pek çok çalışmada kullanmış ve kendinden sonra yapılan metin neşirlerine 
örnek olmuştur. Yine Prof. Tarlan 'ın Şey ht Divanını Tedkik çatlşmasını örnek 
alarak ve bu metodu daha da geliştirerek hazırladığı doktora tezi ile kendisinden 
sonra yapılacak benzeri çalışmalara yol göstermiştir. 

1966 Haziran'ında Emine Güven'le evlenen Mehmed Çavuşoğlu 1967-69 
yıllan arasında askerlik hizmetini yerine getirmiştir. Daha sonra Üniversite'deki 
asistanlık görevine dönen Çavuşoğlıi, 1970-71 yıllannda İngiltere'de inceleme 
ve araştırmalarda bulunur. Edinburg Üniversitesi'ne bağlı Institute for 
Advanced Studies in the Humanities'den aldığı bursla araştırmalarını İskoç
ya'da J.R. Walsh'ın yanında sürdürmüştür. (1971-72) Gurbette bulunduğu bu 
zaman içinde Osmanlı şairlerinin gurbette iken yazdıklan manzum mektup 
geleneğine uyan bir şiir yazar ve EdebiyatFakültesi'ndeki dostlanna gönderir: 

İstifsar-ı Hal 

1 Geldim diyar-ı kilfire Şehziide Cem gibi 
Dikdiln şimiil-i mağribe alu 'alem gibi 

2 Aslı nedir diye bana sonna bu firkatin 
Yakdım derunu nar-ı esejle Kerem gibi 

3 O/nesnelerle Kunıkapı gözümde tütmede 
Her gıişesi hayalilnde biiğ-ı İrem gibi 

4 Şişdim bira-yı İskoç ile sıtma bağladım 
Benzimse oldu sapsarı veelı-i verem gibi 
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5 Bir an mı var ki anmayayım Baba Caferi 

Men dahı sanuram üreginden geçem gibi2 

6 Üstadıma efendime müştak u hasretim 
Nadir gelir bu aleme ol m~hterem gibi 

7 Ol şiirih-i mütCtn-ı cedfdin huzuruna 

Bir şfşe kahve Nestele ile girem gibi3 

8 Halii Buluç o yerde Iraku'l-Arab'da mı 
Yoksa biraz ırakda lraku'l-Acem gibi 

9 Ben bendegiin-ı bende-i Al-i Abadanarn 
Andıkça hep Muharremi yaşım silem gibi 

1 O Ydd eyledikçe şerhalmızr sfne Farukeyn 
Duntr iki gözümde iki taze nem gibi 

Ahmet Caferoğlu 

Ali Nihad Tarlan 

Mehmet Kaplan 

Sadettin Buluç 

Muharrem Ergin 

Faruk Kadri Timurtaş 

Ömer Faruk Akun 

ll Necmeddin ile hazret-i Üstad nicedir Necmet~in Hacıeminoğlu 

Bir şfr-i nerre bir de gaziil-i Harem gibi4 Ali Alparslan 

12 Uygurca mı Çuvaşça mı bilmem Ali Bey' i 
Bir şfve ile medh edeyim Muhteşem gibi · Ali F. Karamanlıoğlu 

13 Ol dürr-i şô.lulône-i Darü 'l-ed,~b için 

Landzn 'da bir sadef aramağa gidem gibi5 İnci EnginUn 

14 Dadı duzu Kemalciğinıün eyüce midir6 
Bir görsem anı şap diye dutarn öpem gibi Kemal Eraslan 

Prof. Caferoğlu'nun şivesini taklit etmektedir. 
Mehmet Kaplan yurda dönüşünde Mehmed Çavuşoğlu'dan bir kavanoz Nescafe 
getirmesi ister. 
O sırada N. Hacıeminoğlu ile A. Alparslan aynı odayı paylaşmaktadrrlar. 
O tarihlerde Londra'ya gidecek olan İnci Enginlin kalacak yer bulmak için M. 
Çavuşoğlu'dan yardım ister. 
Fakültedeki odasına çok erken saatte gelen Çavuşoğlu, her sabah çay içmeye uğrayan 
ve: "dadm duzun nasıl?" diye soran K. Eraslan'ın bu sözüne telmihte bulunuyor. 
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15 Mertolcuğum asiikir-i mansureden midir? 
Bir görsem anı öylece bir görmesem gibi Mertol Tulum 

16 Yad eyledikçe Osman'z dehşetle titrerim 

17 
"· o :~ 
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Asistan olmasını bana istemem gibi Osman F. Sertkaya 

Bilmem ne için of çekiyor Ahmed-i imam 

Bir şey der idi hamsi yerim gan'!- yemem gibiB Ahmet Top'alo~lu 

Darü' l-hadfsi baht hadesden temizlemiş 
Etdim telak.kf bunu mühimden ehenı gibi 

Leb-teşneyemfirak-ı vatan yakdı sfnen;.i 
Bir şey hazırlayın bana sahba-yı Cem gibi 

Va hasreta deyip gece gündüzfigandayım 
Sabnm tükendi kalmadı dtdemde nem gibi 

Az kaldı roz-ı vas la bir akşam veya sabah 
Aranıza katılmağa uçup gelenz gibi 

1973 yılında Taşlıcaiz Yahya B~ ve Yasufve Zelfhii Mesnevfsi çalışma
sıyla Doçen.t olur. 70' li yıllarda pek çok kez yurtdışındaki konferans ve 
sempozyumlara katılan Çavuşoğlu, 1979 yılında Fransa'dan arkadaşı Birol 
Emil'e yeni bir manzurn mektup gönderir:9 

İstifsar-ı Hal 
1 Kaldım diyar-ı küfrde eşk-i revlin gibi 

Zulnıetde ya'ni çeşme-i Hızr-ı ni!ıan gibi 

2 Yarlindan ayn, evden uzak, dôstdan garfb 
Şolzssı mürde sakft yı/ak Tıanünıan gibi 

3 Der-h/itır eyledikçe zaman-ışetareti 
Dil ineila bulur hemen tiyfnedo/t gibi 

7 Şiir kaleme alındığı sırada M. Tulum askerlik hizmetini yapmaktadır. 
8 A. Topaloğlu Karadenizli'dir. · 
9 Reims, Fransa: 8 Mart 1979, Perşembe, saat: 20:40 
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4 Amma ki bazı iinını örnrün anar derim 
Geçdi efendi şimdi o da bir zamiin gibi 

5 Üstadımı efendimi andıkça dem-be-dem 

Yaşlar sızıp gözümden akar nsmiin gibilO Ali Nihad Tarlan 

6 Gelmez cihô.na bir dahi hayfa Ali Nihtid 
Ol arsa-i edebde 'alem Kahraman gibi 

7 Ya Caferoğlu, benzerine nerde rast gelir 

Ec ram dönse tilemi bir ktirbiin gibil ı Ahmet Cafero~lu 

15 

8 Hamdf Bey'i, Ali Bey' i ya Rahmeti Bey'i 
Deftı eyledik o tilerne genc-i reviin gibi 

A. Hamdi Tanpınar 

A. F. 1Karamanlıoğlu 

Reşit Rahmeti Arat 

9 Kaplan Bey'in tebessümü yadımda daima 
Güller güşade !almada bad-ı veztin gibi 

-10 Her dem gözünide manzara-i htil-i Farukeyn F. Kadri Timurtaş 

Sessiz sedasız uslu iki k:Udektin gibi ö. Faruk Akün 

ll Artık nasıl Muhatrem'i özler gönül, o ki Muharrem Ergin 

Kıydı Yezfd elinde bana Şimriyan gibi 

12 Gezdi17'!- diyar-ı küfrü de bir yerde görmedim Ali Alparslan 

Şeyh-i zarif-fıtrat-ı uryaniyan gibil2 

13 Ritya gibi geljr bana Necmeddin'in işi 

Varmış maktim-ı Yusufa bir sarbtin gibi13 Necmettin Hacıeminoğlu 

14 H ep söz verir de tutmayı ihmal eder Kemal 
Zannım onun tictireti topdan yalan gibi 

Ali Nihad Tarlan 1978 yılında rahmetli olmuştur. 
Ahmet Caferoğlu 1975 yılında rahmetli olmuştur. 

KemM Eraslan 

Ali Alparslan yaz-kış gömlek içine fanila ve üstüne kazak giymediğinden dostlan 
arasında wyilııi şeyhi diye anılmaktadır. 
O tarihlerde N. Hacıemi_noğlu tutukludur. 

·. 
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15 Bir çayla hatıralmayı yahşı biliir fakat 
Aç arsllinın önüne konulmuş saman gibi 

16 Merıol diyar-ı İngiliz 'ifeth kıldı mı Mertol Tulum 

Yoksa bükük mü boynı yaszlmış keman gibi 

17 Bensiz olunca İnci'nin ahvali şöyle mi İnci Enginün 

Mecnfln 'dan ayn çölde kalan ahüvtin gibi 

18 Zeyneb hep öyle us lu mu amma gözümdedir Zeynep Kerman 

Bit hali var zamtın ile şfr-i jiytin gibi 

19 Hem-hanesi Günay ile Molla-yı Nuriye G.Karaagaç, N.Yüce 

Osman gelmiş olmalıdır armağan gibi Osman. F. Sertkaya 

20 Bir çok hild:tye nakl eder Osman emfn olu~ Osman F. Sertkaya 

Nısfi hakfkat olsa da nzsfi yalan gibi 

21 Nakıs kelamı Ahmed'in amma selamı çok Ahmet Topaloglu 

Boldur tefekkürü hükema-yı Yunan gibi 

22 Artık Birol bu narneyi dürrnek zamanıdır 
Yarana muhtevayı oku dastan gibi 

23 Bir kimsecik sorarsa nedir hali Mehmed' in 
Dersin yelin önündeki berg-i haztın gibi 

24 Yakıp kavurmada hatttı şikeste-bô.l 
Bağ-ı belada bülbül-i nar-Qşiyan gibi 

25 Gönliim diler kavuşmayı olsam da razıyım 
Bir torbanın içindeki beş üstühtin gibi 

26 Abdullah'ı Necat'ı selamdanunutmuşum Abdullah Uçman 
Ahval-i pür-melQlime bir imtihl11r gibi Necat Birinci 

Mehmed Çavuşoğlu 1982'de profesörlüğe yükseltilmiş, 1982-83 öğretim 
yılında Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde dersler vermiştir. 1984'te Mimar 
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Sinan Üniversitesi'neı4 geçerek Haydarpaşa Lisesi'nden matematik öğretmeni 
olan Prof. Dr. Emin Altan' ın dekanlığında Fen-Edebiyat Fakültesi! pin ve Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü' nün kuruluşunda görev alır. Bölüm'de Abdullah 
Uç man, M. Emin Ağar, Mehmet Kalpakl ı, Aydın Oy ve Turan Alptekin'den 
oluşan çekirdek kadroya daha sonra Halil Ersoylu, Rahim Tarım ve Mehmet 
Yılmaz da katılmıştır. 1986'da Fulbright'tan aldığı bursla altı ay süreyle Ame
rika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde bulunan University of Washing
ton'da Near-Eastern Language::. and CiviUzation bölümünde Prof. Walter G. 
Andrews ile "Divan Edebiyatı Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımı" konulu bir 
projede çalışmıştır. Divanların tenkidli edisyonla hazırlanmasına büyük kolay
lıklar sağlayacak ve yapılan çalışmalara bir bütünlük getirmeyi amaçlayan 
projenin asıl amacı bir metinler arşivi oluşturmak ve divan şiirinin mecazlar ve 
mazmunlar sözlüğünil yapmaktı. Prof. Çavuşoğlu, üç ay gibi kısa bir sürede 
Revant Dtvfuu' nın "ye" kafiyesine kadar olan bölümünü tamamladı. 

Yurda dönüşünden kısa bir zaman sonra ll Temmuz 1987'de geçirdiği 
trafik kazasında aramızdan aynldı. 

Prof. Çavuşoğlu, divan edebiyatında "metinler şerhi" denilen klasik tahlil 
tarzının yakın dönemdeki üstadları R. Ferid Kam ve Ali Ni bad Tarlan'dan 
günümüze uzanan son temsilcisiydi. O, çocukluk yıllarından itibaren edindiği 
zengin kültür birikimi, şairlik yeteneği ve bilimsel formasyonu yanında çok 
kuvvetli hafızası, keskin zekası ve estetik zevkiyle bu alanda yetişen nadir bilim 
adamlanndandı. Şiire çocuk yaşta iken başlamıştı. Çocukluk ve gençlik 
yıllannda halk şairleri tarzında şiirler yazan Çavuşoğlu, divan şiiri eğitiminden 
sonra klasik tarzda ve aruzla şiirler yazmış ve ebcedle tarih düşürme konusunda 
ustalaşmıştır. Şii re olan .bu yakınlığı sebebiyle o, divan şiirini yaşayan ve yaşa
tan bir bocaydı. Dersleri son derece canlı ve zevkli geçerdi. Öğrenciler olarak 
çoğu kez onu ders anlatan bir hoca olarak değil kendi şiirini açıklayan bir divan 
şairi olarak görürdük. 

ı4 Şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'dir. 
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Emin Işık'la birlikte 

Necmettin Hacıeminoğlu ile birlikte 
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İskoçya'da Edinburgh'ta Christopher Ferrard ve bir arkadaşıyla birlikte 
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Öğrencileriyle birlikte 

Ali Alparslan ve öğrencileriyle birlikte 



Mimar Sinan Üniversitesinde meslektaşlanyla 

Vefatından yaklaşık 10 gün önce katıldığı bir sempozyumda 


