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AZİZ DOSTUM MEHMED ÇA VUŞOÖLU 

Muammer ÜLKER 

Merhum, büyük bilgin, hocalano hacası Ali Nihat Tarlan'ın edebi ilmine 
hayran olanlardandım. Bu müstesoa aiimin Edebiyat Fakültesi'nde yetiştirdiği 
bir çok öğrencisi de onun gibi kendi sahasında söz sahibi bilginler oldular. Her 
biri ayn üniversitelerde binlerce genci yetiştirdi. Eserleriyle, yazdıklan k.itap
larla da Türk Edebiyatını tanıtma ve sevdirme konusunda büyük hizmetler ifa 
ettiler, pek çok değerlerle zenginleştirip aydınlık bir baJe getirdiler. 

Bunlardan en değerli olanlardan birisi şüphesiz merhum Mehmed Çavuş
oğlu idi. Pek genç, vakitsiz gitmesine rağmen kısa ömrünü devrinin edebiyatta 
ünlü bilginlerinden yararlanarak, bilgi ve feyz alarak fevkalade bir öğrenimle 
süsleyip, değerli eserler vererek taçlandımuştır. 

Derslerinin dışında genellikle tarihi Süleymaniye Kütüphanesir ;n feyizli 
ve bereketli kubbesinin altında çalışarak, Türk Edebiyatında nice divanı 
anlaşılır hale getirerek bugünün diline kazandırmıştır. 

Aramızda müstesna bir bilgi dostluğu ve hatta kardeşliği oluşttı. Birbiri
mize ilgi sabarruzda yeni ne bulursak göstermek, okutmak, bilgi zevkini bölüş
mek adeta ihtiyaç haline gelmişti. Her gün sayısız beyitler, sehl-i mümteni 
mı sraıar terennüm ediyorduk. Öyle ki; Çalışma esnasında varakl ar; sayfalar 
arasında. rastladığı güzellikleri gözlüğü bumunun ucuna inmiş vaziyette okuma 
salonundan koşareasma müdür odasına getirir, bana gösterir, sesiice okumaını 
ister, birlikte bilgi zevkinin doruğuna ulaşırdık Yıllardır o günleri anyor, onun 
yokluğunun acısını derinden duyuyor, aziz rfihuna rahmetler iletmesini-Tan
ndan niyaz ediyorum. 

Kitaplan yayıniandıkça birlikte seviniyor, yenileri için vakit fevt etmeden 
hemen çalışmalara başlarlığına gururla şahid oluyorduk. İlk nüshalan kendine 
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özgü, dostluk ve muhabbet ifadeleriyle imzalayarak bana getiriyordu. Mutlulu
ğun zirvesine ulaşıyorduk. 

Eserler eserleri izledi. Ta o meş' um kaza ile sonuçlanan seyahate kadar ne 
kadar mutlu olduğumuzun farlanda değilmişiz. O, bu alemi terketti, şehiden 
vef'at etti. Fakat biz neler, neler yitirdiğimizin hala ebedi acısı içindeyiz. 

Mekanı cennetü'l-firdevs ruhu şad olsun. 

Mehmed Çavuşoğlu cennette yarabi 
Sevdikleriyle birlikte olsun. 
OnbirTemmuz dokuzyüz seksen yedide 
Şehfd oldu gitti, nı~u şad olsun. 

Büyük Atatürk'ün İstildal mücadelemizi başlattığı günlerde tanıdığı ve 
Cumbftrbaşkanı olarak Amasya' yı teşriflerinde "Genç cumhUriyetimiz bu gibi 
ulema ile iftihar eder" diye iltifatta bulunduğu meşhur müfti' Abdurrahman 
Kamil efendinin oğlu olan büyük bilgin hacarn Ahmet Emrl Yet;k:in, Profesör 
Ali Nihat Tarlan hocanın dostlarındandı. Arada Amasya'da müllli olurlar, 
Amasya Bayezid Kütüphanesi' nde saatler süren edebi sohbetlerde bulunurlardı. 
Hoca Emri Efendi şürlerinden pek çoğunu İstanbul'a Ali Nihat Bey' e gönderir
di. Mehmed Çavuşoğlu bu şiirlerden ve hocasının anlatmasından dolayı Emri 
Efendiden haberdardı. Ben bildiğim şeylerin büyük bir bölümünübuzata med
yfiuum. Onun rable-i tednsinde bulunmalda müftehlrim. 

Ernrl' Efendi 1974 yılında rahmet-i ralımana kavuştu. Ve!atım. Amasya 
Belediye Başkanı arkadaşım anında bana bildirdi. O anda Çavuşoğlu dostum 
yanımda idi. O da gıyaben tanıdığı bu büyük ilim adamının kaybından benimle 
beraber çok müteessir oldu. Teselli babında birşeyler söyleyerek aynldı. Ertesi 
gün elinde Ahmed Ernrl' Yetkin Üstad'a Ebced hesabıyla düşürdüğü aşağıdaki 
tarih ile geldi. İnanılmaz güzellikte olan bu tarih, Yine Ali Nihat Bey merhum un 
değerli öğrencilerinden Büyük Hattat Profesör Dr. Ali Alpaslan'ın lutfettiği yazı 

ile hacamın Amasya'daki kabrinin başına İstanbul'da mermere hakkettirerek 
gönderdik. Ruhlan şad olsun. 

Amasya'lı Ahmed Emri Yetkin'in Veratma Tarih: 

Düştü son danesi de sübha-yı devr-i sele.fin 
İnkıyad eyledi kanıin-i kazaya Emrf 
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F/lzıl u kamil idi, ilmi ile {unil idi 
Düşmedi dağda~ a-i dar-ı fenaya Em rf 

Edeb ii ilmini talim ile meşgul oldu 
Yani sarf etmedi ömrünü he vaya Emri 

Tam tarflıini yazdım işidüp nhletini 
İrci'f emri ile gitti bekfıya Emrf. 
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Zamanımııda Ebced Hesabını bilenler çok azaldı. Hele onunla tarih dü
şürebilenler bir elin parmaklan adedince bile yok artık. Mehmed Çavuşoğlu çok 
gÜZel tfuihler düşürüyordu. Bizim Emre doğduğunda şu tarihi bize armağan etti: 

Bir oğul verdi Muammer beye Allah yine 
Tali'f alıterini eyleye Barf emced 

Biri çıktı dedi tanni mücevherle hernan 
Eb ii ecdadına hayrii'l-halef olsun Ahmed. 

(Delikanlınm ·adı AhmetEmre Ülker) 24 C.evvel1394 . 

. . 
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Pakistan'ın Mevlana hayranı büyük milli şairi İlebal-i Lahuri'nin "Pe
yam-ı Meşnk - Şarkdan Haber" isimli eserini, Çavuşoğlu' nun rouhterem ho
cası Ali Nihad Tarlan terceme etmiş ve bir nüshasını bana_göndermişti.. Okur
ken: "Bu felek, ancak alçakları, sefilleri devlet ve ikbale erişti.rdiği için cevber 
sahibi insanlara yazık oluyor." anlamını taşıyan bir beytinin Farsça söylenişini 
bana bildirmesini kendilerinden rica etmiştim. Hocam Ahmed Emri efendiye 
yazdıkları bir mektupla bildirmek lütfunda bulundular. Eski vetalı ilim adam
lannın bilgi isteğine ne kadar önem verdiklerinin bir belgesi : 

"Bes ki gerdurt sifle ii dun perverest, 
Vay ber merdi ki stiltip cevherest." 

Zaroanımızda da aynen geçerli bu beyti merhum Çavuşoğlu ile sık sık 
okurduk. 
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· Profesör Dr. Ali Nihad Tarlan 

Tel: 226 305 

.55.1 883 

Çok aziz dostum ve muhterem üstad, 

İstanbul, 27.1. 1966 

Takdim ettiğim filmin kabulünden çok sevindim. Maalesef vaktinde 
bunları elde edememiştim. Değerli evladımız Muammer beyin arzu ettikleri 
beyti takd1m ediyorum. 

{7 1 Bes ki gerdan sifle ii dıln perverest, 
Vay ber merdf ki sahip cevlıerest." 

Zat-ı alinize de bir "Peyam-ı meşrık" gğnderiyoru!J. İyd-i said tebrlkatı
na terdifen derin hürmet ve muhabbetimi arz ederim. 

İmza 

"Dr. Nihad Tarlan" 

(Hoca Ahmed Emri'ye yazılan mektubun suretidir) 

[1) Bu felek, ancak alçaklan, sefilleri devlet ve ikb1ile eriştirdiği içün 
cevher s1ihibi insanlara yazık oluyor. 

(Ali Nihad Tarlan, Şarkdan Haber, sahife 12, madde 20) 


