
neşrettiği makaleler, muhtelif kongre 
ve sempozyumlarda sunduğu bildiriler 
onun sahasındaki otoritesini ortaya koy
muştur. Özellikle "Divan Şiiri" (Türk Dili 

Türk Şiiri Özel Say1s1 l l [Divan Şiiri!. sy 
4 ı 5-4 ı 6-4 ı 7, Temmuz - Ağustos- Eylül ı 986, 

s. ı-ı6ı) ve "Kaside" (ay., s. ı7-77) adlı 

makaleleri kendi konularında dikkate 
değer çalışma lardır. Tenkit tarzında ya
yımladığı iki çalışması "Yüsuf-ı Meddah: 
Varka ve Gülşah" (TDED, XXIII, 329-346) 

ile "Bir Divan Neşri Üzerine Notlar" ise 
(Erdem, 1, 3 Eylül ı985, s. 80 1-824) ilmi 
met in tenkidi sahasında verdiğ i örnek
lerdir. 

Kitap halinde yayımlanan diğer çalış
maları şunlardır: Yahyô Bey Divan (Ten
kidli basım, istanbul ı 977); Amrl, Divan 
(Tenkidli basım , istanbul ı 979), Yahyô 
Bey- Yusuf ve Zelihô (Tenkidli basım, 

istanbul ı 979); Vasff. Divan (Tenkidli ba
sım, istanbul ı 980); Helakf, Divôn (Ten
ki d li basım, istanbul ı 982); Hayretf, Di
van (Tenkidli basım, M. Ali Tanyeri ile bir
likte, istanbul ı 987); Zatf, Divan, lll (Ten
kidli basım, M. Ali Tanyeri ile birlikte, is
tanbu l ı 987); Üsküblü ishak Çelebi, Di
van (Tenkidli basım , M. Ali Tanyeri ile bir
likte, istanbul ı 990; diğer makale ve araş
tırmaları ile hakkında yazılanlar için bk. 
Kurnaz, Milli Eğitim, sy 87 , s. 26-29) 
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İsmail Ünver, "Ölmek Kaderde Var...", TDI., 
sy. 428 (19871, s. 97-99 ; Nüvit Özdoğru, "Di
van Edebiyatının Büyük Bir Yarumcusunu 
Yitirdik", Milliyet Sanat Dergisi, istanbul Ağus
tos 1987, s . 47-48; Turan Alptekin. "Divanlar 
Arasında", Hürriyet Gösteri, sy. 82, istanbul 
1987, s. 29-30; Walter G. Andrews, "In memo
riam Mehmed Çavuşoğlu, 15 January 1936 -
July 1987", MESA Bul/etin, XXI/2 ( 19871, s. 
305-306; Durali Yıl maz. "Mehmed Çavuşoğ
lu : Edebiyatımızı Bütünleyen Adam", Tercü
man, istanbul 18 Temmuz 1987; Gürbüz Yı l 
maz. "Ağabeyim Çavuşoğlu", Yedi ildim, sy. 
17-18, istanbul 1988, s . 76-78; Cemal Kurnaz, 
"Divan Edebiyatının Bütün Cephelerini Yok-
layan Bir ilim Adamı: Prof. Dr. Mehmed Ça-

tarafından 677 (1278-79) yılında mimar 
Oğu lbek b. Muhammed'e yakınındaki 
han ve hamamla birlikte yaptırılmıştır. 
Cepheye bitişik bir de çeşmesi vardır: 
hanın sadece kapalı bölümü ayakta olup 
hamarnı yıkılmıştı r. Anadolu Selçuklu 
medreseler i içinde revaksız avlusu kub
be ile örtülü, iki eyvanlı ve tek katlı olan
lar grubuna girer. Malzemesi kesme ve 
moloz taş ile tuğladır: süslemede çini 
mozaik kullanılmıştır. 

Düzgün ve iyi ç:ins beyaz taştan örül
müş cephesinin ortasında yer alan taç
kapısı ile dikkati çeker. Giriş kapısı üze
rindeki kitabeden başka mukarnas al-
tındaki iki bölümde mimarın adı iki ayrı 
kartuş içinde tekrar yazılmı ştır. Tepede 
de bir pars kabartması bulunmaktadır. 
Doğuya doğru çıkıntı teşkil eden yuvar
lak kemerli ve devşirme aynalı çeşme ile 
batıya doğru çı kıntı teşkil eden kubbeli 
oda bölümü simetri meydana getirir. Gi
riş eyvanından ulaşılan ortadaki avlu
nun üzeri Türk üçgenleriyle geçilen kub
be ile örtülüdür. Karşıdaki ana eyvanın 
iki yanında birer kubbeli oda yer alır: 

bunlardan batıdakinde ayrıca ocak var
dır. Doğu ve batıdaki yan kanatlar boy
dan boya tonozlu, dikdörtgen koğuşlar 
halindedir. Bu, orüinal olmasında tered
dütler bulunmamakla birlikte avlusu-
nun üzeri örtülü medreselerde rastlan-
mayan bir durumdur. Batıdaki çeşmey
le simetrik kare planlı bölümün alt katı 
yıldız tonazla örtülüdür; buranın türbe 
olma ihtimali varsa da içinde herhangi 
bir mezar veya lahit izi bulunmamakta
dır. Üstteki kubbeli odanın cepheye açı-
lan iki penceresi ve mihrabı vardır. 

Başka eserine rastlanmayan Oğul

bek 'in han, hamam ve çeşmeyle birlik-

vuşoğlu", Mi/If Eğitim, sy. 87, istanbul 1989, s. Çay Medresesi ve planı- Afyonkarahisar 
17-25; a.mlf., "Mehmed Çavuşoğlu Bibliyog
rafyası", a.e., sy. 87 ( 1 989), s. 26-29; Abdullah 
Uçman. "Mehmed Çavuşoğlu İçin", a.e., sy. 
87 1 ı 989). s. 30-33. r:;;:ı 
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XIII. yüzyıl 
Anadolu Selçuklu medresesi. 

_j 

Afyon' un Çay ilçesi girişindedir. Bu
gün cami olarak kullanılan medrese, Gı 

yaseddin lll. Keyhusrev dönemi ümera
sından Ebü'l-Mücahid Yüsuf b. Ya'küb 

ÇAY MEDRESESi 

te bir külliye şeklinde ele almış olduğu 
anlaşılan bu yapılardan Çay Medresesi. 
içindeki çini mozaik süslemeler bakımın

dan da üzerinde durulması gereken özel
liklere sahiptir. Ancak yakın geçmişte 
hızlı bir onarım görmüş ve çini mozaik
lerin bir kısmı onarım sırasında sıva ve 
badana altında ka lmıştır. Bunların Kon
ya'da Karatay ve ince Minareli medre
selerindeki örneklere yaklaştıkları gö
rülmektedir. Bu binada ffrüze çiniler ara
sında tuğla hamurundan palmetlerin kul
lanılmış olması da ayrı bir teknik özellik 
arzetmektedir. 
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