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Özet: Cumhuriyet dönemi ilim adamı, şair ve eğitimcilerinden 
biri olan Ahmed (Emri) Yetkin (1886-1973), ünlü tıp tarihçi
miz ve mevlevilik müntesibi Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk 
(1902-1974)'a yazdığı mektupların bazılarında son Mevlevi 
şeyhlerinden Ahmed Remzi Akyürek (1872-l944) ile şahsi ir
tibatlanndan ve edebi münasebetlerinden söz etmektedir. Bu 
çalışmada söz konusu mektupların özgün metinleri verilmiş ve 
bunların kimi özellikleri üzerinde durulmuştur. 
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Summary: Ahmed Emri who is one of the fiımous scholars, 
poets and educators of Republic period of Turkey, in his some 
letters written to Prof. Dr. F. Nafiz Uzluk, an outstanding 
medicine histarian and a member of Mawlaviyya sect, talks 
about his literal relations and personal connections with Ahmed 
Remzi Akyürek, one of the last sheikhs ofMawlaviyya sect. In 
this work we have given the original text of these Ietters and 
explained some aspects ofthem. 
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Son devir mutasavvıf ve şairlerinden Ahmed Remzi Akyürek (1872- 
1944), güçlü bir tahsilden sonra içinde yetiştiği Mevlevi muhitinin 
geleneklerine uyarak adı geçen tarikate intisap etmiş; 10 yıl kadar 
öğretmenlik yaptıktan sonra Kütahya, Kastamon"U, Halep ve son olarak 
Üsküdar Mevlevihanelerinde şeyhlik makamında bulunmuş; tekke ve 
zaviyelerin 1925'te kapanmasından sonra Üskndar Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi baş memurluğuna getirilmiş; daha sonra da bir müddet Ankara 
Eski Eserler Kütüphane si Müşavirliği görevini yapmıştır'. 

Farsça'ya, Arapça'ya, edebiyata ve tasavvuf kültürüne hakimiyetiyle ta
nınmış bir şahsiyet olan Ahmed Remzi Dede, bu sahalarda eserler vermiş, 
tercümeler yapmıştır. Yeni harflerle yayınlanmış olan Divan'ından2 onun, 
klasik şiirin -zamanına göre- güçlü bir mümessili olduğu, edebi alanda yoğun 
ilgisi ve geniş bir çevresi bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim şiirlerinde dö
nemin önde gelen pek çok ilmi ve edebi şahsiyeti (Abdurrahman Şeref: 
Abdülaziz Mecdi, Abdülbaki Dede, Abdülhak Hamid, Ali Emiri, Asaf Halet, 
Elmalılı Hamdi Yazır, Galib, Hasan Ali Yücel, Hüseyin Vassaf: İbnülemin 
Mahmud Kemal, İhsan Mahvi, Mehmed Akif: Mehmed Nazım Paşa, Mual
lim Cevdet, Nazif Surfiri, Reşid Akif Paşa, SuOdü'l-Mevlevi, Süheyl Ünver, 
Süleyman Nazif, Tahirü'l-Mevlevi, Tokatizade Şekib, Üsküdarlı Tal'at, 
Veled Çelebi,Yahya Kemal gibi) -gerek nazire, tarih v.s. yoluyla, gerekse 
başka vesilelerle- zikredilmektedir. 

Onun şiirleri arasında adı geçen zatlardan biri de Ahmed Emri Yetkin 
(1886-I973)'dir. Şairin adı, zikredilen Divan'da iki yerde geçmektedir. Bun
lardan ,birincisi, .. Taştir-i Nazm-ı Raik Be Kalem-i A'cezii'l-halaik Remzi" 
başlığını taşıyan 17 Safer 1353 (31 Mayıs 1934) tarihli şiirdir (s.137-139); 
ikincisi "Üsk!ldar'dan Amasya'da M!lfti-zade Şair Emri Efendi'ye: Amasya 
İçin" başlığını taşıyan 20 Teşrin-i evvel 1936 tarihli manzOmedir. (s.66-67) 

Müftizade diye anılan Ahmed Yetkin, Amasya'nın tanınmış ailelerinden 
birine mensup olup klasik eğitim görmüş, daha sonra Darü'l-muallimin'i bi
tirerek bu şehirdeki çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış değerli bir ilim ve 
gönOI adamıdır. O da Ahmed Remzi Dede gibi manzum ve mensur eserler 
kaleme almış, Emri mahlasıyla şiirler yazmıştır3. 

Ahmed Emri'nin, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk'a yazdığı mektuplarda 
kendisinin A. Remzi Dede ile münasebetlerine dair bazı kıymetli bilgilere 
rastlıyoruz.(1947-1970 yılları arasında yazılmış olan ve sayısı 30'u geçen bu 
mektuplar, halen Selçuk Ün. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Uzluk Ar
şivi'nde bulunmaktadır ve tamamı eski harflidir.) Ünlü tıp tarihçilerimizden 
biri olan F. N. Uzluk (1902-1974), aynı zamanda Üsküdar Mevlevihanesi 
şeyhi A. Remzi Dede'nin terbiyesi altında yetişmiş bir mevlevi ve anne tara
findan soyu Hz. Mevlana'ya ulaşan bir çelebidir4 . O, yaşadığı dönemin önde 
gelen yerli ve yabancı pek çok şahsiyetiyle irtibatı bulunan. mesleki çalış
malarının yanında Türk tarihi ve kOltürüyle yakından ilgilenip değerli eserler 
neşreden çalışkan, idealist bir ilim ve fikir adamıdır. 
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Daha önce yaymladığımız bir makalemizde Şair Emri'nin Uzluk ile mü
nasebetlerine değinmiştik5 • Bu yazıda ise söz konusu mektuplarda A. Remzi 
Dede ile ilgili malômata, alıntılar şeklinde yer verecek ve gerekli açıklama
larda bulunacağız. 

Ahmed Emri'nin, A.Remzi Dede ve bazı mevlevi şahsiyetlerle tanışma-
larını ve irtibatını gösteren bilgiler şunlardır: . 

a.J2.6.1947 tarihli mektuptan: 

"Muhterem Biraderim ( ... )Sizi gıyaben tanıyorum ve sizi dilinize Ahmed 
Remzi Dede tanıtın ış idi. Merhum ile aramızda samimi bir meveddet var idi. 
istaribul'a gittikçe Üsküdar'da Selimiye Kütüphanesi'nde musababe ederdik; 
ve mubaberatımız vefiitına kadar inkıtaa uğramamıştı. Bazı gazeliyatımı taştir 
ederek dıiinize şetaret-babş olmuş idi. Cenab-ı Hak garik-i rahmet eylesin. 
Şimdiye kadar mufassal terceme-i halini hiivi bir eser neşredilmediğine çok 
müteessirim." 

b.10.12.1947 tarihli mektuptan: 

"Dainiz uram-yı mevleviyyeden merhum Ahmed Remzi Efendi'yi ve 
Tabirü'l-Mevlevi'yi ve Suudü'l-Mevlevi'yi ve Veled Çelebi'yi tanıyorum. 
Remzi Efendi merhum ile musababem ve muhaberem var idi. Tabirü'l-Mev
levi'yi şahsen tanıyorum; fakat Mabfil mecmuasını neşrederken muhabere 
ediyordum. Hatta birkaç manzı1memi Mahfil'de neşreyledi. Suôdü'l-Mevlevi 
ile mosahabem ve muhaberem vardır. Veled Çelebi Hazretlerrni eserleri ile 
tanıyorum. Müşarun ileyhin, Fuzfili'nin Su Kasidesi'ne yazmış olduğu 
Ayııü'l-hayat ünvanlı eseri çok aradım ise de bulamadım. Bunlardan başka 
hal-i hazırda uram-yı mevleviyyeden kimler her-hayat ise lütfen isimlerini 
yazınanızı rica ederim. Esiimi-i urafiiyı defter-i kalbime nakşetmekten 
mahzfiz olacağım şüphesizdir.Biiki muhabbet." 

Söz konusu mektuplarda Ahmed Emri ile Ahmed Remzi Dede'nin irti
batlarını gösteren ve edebi faaliyetlerini yansıtan bilgiler de şöyledir: 

a.22.6.1947 tarihli mektuptan: 

"Ahmed Remzi Efendi merhum un bir gazel-i meşhfirunu tanzir etmiştim. 
O mübarek zat da beğenerek mutarraf bir tahmis yazmıştı. O talımisi size 
leffen takdim ediyorum. Bir de zurafii-yı mevleviyyeden bir zatın bir kıt'a-i 
latifesini yazıyorum. Kıt'a şudur: 

Vani-i etini gelince devlete 
Eyledi ayin-i Mevlana yı red 
Hazret-i Mo/Id anı bir atdz kim 
Ez cüdayihô şikayet mi koned"6 

Ahmed Emri'nin nazire yazdığı gazel, Ahmed Remzi Akyürek ve Şiirleri 
adıyla neşredilen Divan'ın 176-t77.sayfularında yer almakta ve 

o ademler ki ddem küll-i alem olduğun bilmez 
Muhakkak alem ii tidem(l)e bir dem olduğun bilmez 

NÜSHA, YIL: III, SAYI: 9, BAHAR 2003 25 



AHMED EMRi'NİN F. NAFİZ UZLUK'A Y AZDIGI MEKTUPLAR 

matlaıy!a başlamaktadır. Ahmed Emri'nin bu gazele naziresi aşağıdaki 
tahmistedir. A. Remzi Dede'nin yayınlanan şiirleri arasında bulunmayan 
talımisi şöyledir: 

26 

Tahmis-i mutarrafber gazel-i Ahmed Emri ez taraf-ı Ahmed Remzi 

Bu günün ehl-i gaflet levh-i a'zam olduğun bilmez 
O levhin levha-i dilde müressem olduğun bilmez 
Nukfış-i alemin enfiisde müdgam olduğun bilmez 
Bu kesret ser-te-serkenz-i mutalsam olduğun bilmez 
Delil-i vahdet-i Hallak-ı ekrem olduğun bilmez 
Temaşii etmeyen bala vü ziri çeşm-i ibretle 
Nedir fevka's-sema tahte's-sera görmez basiretle 
Kitab-ı natık-ı Hak her cihet ayn-ı ibaretle 
Tefekkür etmeyen bilkatteki esrarı kudretle 
Semavat ü zeminin sun'-i mohkem olduğun bilmez 
Gözünde perde-i gaflet olan her şahs-ı bi-idrak 
Mead u mebdeinden bi-haberdir de değil gaınnak 
Görür anlar mı zatında neler var herter-i eflak 
Niçindir bilmeyenler seede-i mecbure-i emlak 
Cihanda nev'-i insanın mükerrem olduğun bilmez 
Müdavim olmayan ebi-i kemalin bezmine her dem 
Bilip noksanını bir merd-i kamil bulmayan adem 
Olur ıstabi-ı alemde behayim ile müstahdem 
Takarrüb ehl..:i hale ayn-ı derman bilmeyen sersem 
Aviimm sohbetinde gizli bir sem olduğun bilmez 
Halavet-yab-ı kavl-i ebi-i irian olmayan nakıs 
Dilinde çıişni-i zevk-ı ikan olmayan nakıs 
Sühandan hissedar-ı raz-ı insan olmayan nakıs 
Şiia-bahşii-yı da-i eelıli efiyan olmayan nakıs 
Ketam-I arifinin derde merhem olduğun bilmez 
Dem~a-dem ki br ile me'lôf olan na-m erd-i bi-insaf 
Vehidet halini etse tefekkür şöyle bi'l-etraf 
Taazzumdan tekebbürden ne mümkin bir dem ursun laf 
Enaniyyetle hem-cinsin eden ta'yib ü istihfiif 
Teviizu' rabının minhac-ı akvam olduğun bilmez 
Usatı zahid-i biirid eder ıievmid rahmetten 
Ne bilsin ba'z-ı isyan belki bihterdir ibadetten 
Haberdar olmamış rahmetteki vüs'atle sibkatten 
Gazabla herkesi tazlil eden cüz'i kabahatten 
Hudavend-i dhanın halka erham olduğun bilmez 
Kulub-i nası her meclisde renelde eden gafil 
Değil hem-cinsi nasın belki bir nesnasdır ol safil 
Olur öyle kesanın necm-i bahtı der-akab atil 
"Yesa'ni" feyzini idrake fehmi olmayan katil 
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Seray-ı sinenin beyt-i muazzam olduğun bilmez 
Enin-i aşıkı zaid sanan munsif değil zira 
o zarı belki tesbilı-i melilikden de pek bala 
Figan-ı bülbülü zann eyleyen gülşende na-ber-ca 
Firek-ı güldeki alamı idrilk etmeyen şeydil 
Bu naliş mukteza-yı mibnet ü gam olduğun bilmez 
'Çıkar kftrsiye viUz kibr ile takrir-i ders eyler 
Azalrı dıizahı ta'rifiçin teksir-i ders eyler 
İşi hep kıssa-hanlıktır anata'bir-i ders eyler 
Olup mağriir-i daniş h alt eder tağyir-i ders eyler 
Bu alemde anın fevkiude a'lem olduğun bilmez 
Gurur-ı db ile cahil tarik-i zulme silikdir 
Ahali ser-te-ser memlukn guya kendi malikdir 
Düşünmez 8.h-ı mazlumanı kim encamı hiilikdir 
Sananlar kendini azade-i kayd-ı mesii.likdir 
Bu nasbın azi ile bi-şübhe tev'em olduğun bilmez 
Görünce şi'r·i Remzi'yi nazire söyle(yen) Emri 
Şuur-i tam ile nazm eylemiş dürr-i sühan Emri 
Hernan talımise yeltendim mutarrafişte ben Emri 
Unutmuş gii.liba Remzi'ye ihtiir eyle sen Emri 
Sükôtun kendine her demde elzem olduğun bilmez 

h.Z6.10.1961 tarihli mektuptan: 

"Size bu defa rahmetle yada vesile olur mül8.hazasıyla ediiri pür-fezail 
üstad-ı kamil merhum Ahmed Remzi Dede'nin bir taştir-i dil-pezirini takdim 
ediyorum. Bu taştir-i kesirü'l-fevaid, 'İbrete saik bir nazm-ı raik' ünvanlı 
manzıimemı> aittir. Merhum, 1934 tarihinde bu taştiri dainize gönderdiği za
man memnfiniyetimi müş'ir şu beş beyti yazıp göndermiştim: 

Ela ya sahibe'l-kavli'n-nefisi 
Erahte'l-kalbe bi'n-nazmi's-selisi 
Zi taştir et dimağem şod m uattar 
Zamirem şod çü ayine münevver 
Bi-lutfık kad ezelte h(ü)mume hali 
Ela ya ayne eshabi'l-meali 
Dil-i Emri çü şod hali zi bilbal 
Dua-hiin-ı tu hud ey merd-i hoş-hal 
Huda-yı hatık-ı arz u semavıit 
Güşayed ber tu ebvab-ı seadae 

Bu taştiri ahibba-yı siidıkamızdan bir zat-ı muhterem hatt-ı ta'lik ile tah
dr ettirmiş ve teksir etmiştir ve on nüsha da dainize göndermiştir. Ondan bir 
tanesini size takdim ediyorum; ve taştir hakkında yazdığım manzıimeyi yazıp 
zarf derlinuna koydum. Ceniib-ı Hak, üstadı garik-i rahmet buyursun. Baki, 
ömrünüz müzdad ve gönlünfiz şad olsun." 

19.7.1964 tarihli mektuba göre bu manzfi.me, 14.6.1934 tarihinde kaleme 
alınmıştır. Ahmed Remzi Dede'nin yazdığı söz konusu taştir ise neşredilen 

NÜSHA, YIL: III, SA YI: 9, BAHAR 2003 27 



AHMED EMRI'NİN F. NAFİZ UZLUK' A Y AZDIGI MEKTUPLAR 

Türkçe Divan'ın l36-l39. sayfalarındadır ve 17 Safer 1353 (31 Mayıs 1934) 
tarihini taşımaktadır. İlk dörtlüğil şöyledir: 

Eşya-yı cihan ma 'r{fet-i Hakk 'a deliiii 
Bir mucid-i zi-hikmetedir cümlesi kdil 
Bir zerresidir kudretinin bunca avalım 
Her zerre anın vahdetine şahid-i adil 

A.Remzi Dede'nin bu taşt'iri hakkında Ahmed Emri'nin yazdığı man-
ziime ise şöyledir: 

Man.ziimeme taştir yazan sahib-i inan 
Remzi Dede'dir etti bununla beni şiidan 
Bi-şübhe onun yazdığı taştir mükemmel 
Oldu nazar-ı ehl-i belagatte mübeccel 
Taştiri onun layık-ı tahsin ü senadır 
Mazmiinu onun kalbe şifii riiha devfu:hr 
Taştiri onun mahzen-i enva-ı hikemdir 
Her beyti onun cazib-i erbab-ı kalemdir 
Dikkatle ona atf-ı nazar eyleyen insan 
Elbette olur nazıma rahmetle dua-han 
Oldu bu eser namının ibkıisına hiidim 
Etsin onu Hak mazhar-ı enva-ı mekarim 
Mahşerde onu eylemesin biisir ü haib 
Etsin orada nail-i eltdfu mevahib 
Ebrar ile haşr etsin onu Halık-ı erham 
Envara karin etsin onun kabrini her dem 
Ehl-i sühanın yazdığı her nazm-ı şiffi-saz 
Elbette olur nezd-i ekabirde ser-efraz 
Bir genc-i maani dil-i dana-yı sühan-dan 
Tasdik eder elbet bunu her sahib-i iz'iin 
Pür-fiiide olmazsa sühan redde sezadır 
Öyle sühana rağbet ise cehl ü hatadır 
Haizse sühan cazibe-i silır-i helalı 
Elbette olur mazhar-ı tahsin-i eali 
Eş'iirını aslıab-ı kemalin oku her dem 
Onlarda bulursun dil-i mecri'ihuna merhem 
Emri bu giizergehde çalış kesb-i kemal et 
Piik eyle gönfillevhini ayine-misal et 

Ahmed Emri, 19.7.1964 tarihli mektubunda bu manziimeyi 8.10.1961 ta
rihinde yazdığım bildirmektedir. 

c.I9. 7.1964 tarihli mektuptan: 

"Aziz Üstad, Bediuzzaman'ın eser-i cemilinin tercüme-i Ianfe-i matbua
sını ve rnekruhunuzu aldım. Teşekküratımı takdim ederim. Size bu defa mer
hum ve muhterem Ahmed Remzi Hazretleri'nin · nazm-ı naçizime yazdığı 
taştir-i latifve taştir hakkında yazdığım iki manzi'imeyi ve merhumun Galib 
ile müşterek yazdıkları güzel bir gazeli, bir de Veled Çelebi merhumun rilh-
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nevaz ve şirin bir gazelini vesile-i yad olur mülahazasıyla takdim ediyorum. 
Yoksa bu gazel şüphesiz sizde mevcfıddur." 

· A.Remzi Dede'nin sözü edilen taştiri, yukarıda ilk dörtlüğü nakledilen 
manzfımedir. (Ahmed Emri birçok şiiri gibi bunu da muhtelif zamanlarda 
mükerreren yazıp F Nafiz Bey'e göndermiştir.) Taştir hakkında yazdığı iki 
manzfıme de yukarıda nakledilmişti. Dede'nin şair Galib'le mUştereken söy
tedfkteri gazel, 

Ruhun teşbilı için üftadegtimn mahı bulmuşlar 
Serir-i milket-i hüsne sezti sen ştihı bulmuşlar 

beytiyle başlamaktadır. Bu beş beyittik gazel şairin Divan'ında(s.162) 
yer almaktadır. Veled Çelebi'nin gazeli ise 

Deninum keşfedersen nakş-1 didtir-ı hazinimden 
Okursun nüsha-i takdirimi levh-i cebfnimden 

matlaıyla başlamaktadır ve altı beyittir. Sözü edilen eser, F. Nafiz Uz
luk'un iranlı değerli alim Bediuzzaman Furfızanfer'den yaptığı "Mevlana 
Celaleddin" adlı tercümedir. Bu tercüme, 1963 yılında İstanbul'da Milli Eği
tim Bakanlığı tarafından neşredilmiştir. 

t/.14.12.1965 tarihli mektuptan: 

"İlıvan-ı halisamızdan pir-i rfışen-zamir merhum AhmedRemzi Dede'nin 
vaktiyle dainize gönderdiği merhum Ahmed CeUileddin Dede'nin gazeline 
yazdığı nazire evrak-ı perişanım arasında gözüme tesadüf etmekle onun bir 
suretini ve o zata hitaben yazdığım manzum mektubun bir suretini yazarak 
müşarun ileyhin rahmetle yıldına vesile olur mülahazasıyla size takdim edi
yorum. Bu zat hakkında bir eser neşredileceğini işitmiştim. Acaba neşredildi 
mi? Baki, mütekarribü'l-hulul olan Ramazan-ı mağfiret-nişanın cümle 
mü'minler hakkında müteyemmin olmasını temenni ederek hatm-i ketarn 
eyliyorum. 

14 Aralık 1%5 
Amasya Karşıyaka Mahallesinde 

19 nurnarada Ahmed Emri Yetkin" 

Ahmed Celaleddin Dede Efendi'nin bir gazeline nazire" başlığıyla su-
nulan gazel, 

Aşkı tefsire /isan olsa da bir olmasa da 
o maaniye beyan olsa da bir olmasa da 

beytiyle başlamaktadır. Bu şiir de Ahmed Remzi Dede'nin neşredilen 
Divan 'ında (s.202) mevcuttur. Ancak oradaki gazelde 2. beyitten sonra gel
mesi gereken şu beyit yoktur: 

Eymen-abtid-ı hakikat ki odur kişver-i feyz 
Hal ü mazi vii zaman olsa da bir olmasa da 

Mektupta, bu manzfımenin altında 27 Mart 335(191 7) tarihi bulunmakta
dır. 
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Ahmed Emri'nin A.Remzi Dede'ye yazdığı 2 Teşrin-i evvell942 tarihli 
manzfıme ise şudur: 

Merhaba ey Remzl-i remz-aşina 
Merhaba ey vakıf-ı müşkil-güşa 
Merhaba ey şair-i şirin-zebfuı 
Merhaba ey şem'-i cem'-i asdikii 
Ben haber-dar olmadım çoktan beri 
Hiilinizden ey edib-i pür-veffi 
Müş'ir-i sıbhat olan bir name yaz 
Didem olsun onun ile rfışenii 
Viir-ı sadıktan gelen mektiib ile 
Hiisıl olmakta derunumda cilii 
yazdığın asar ile olduk benarn 
Çok yaşa iilemde bii izz li safii 
İstiriihatle geçir evkiitını 
Eylesin şiinın dern-a-dem i'tila 
Can u dilden ey muhibb-i muhlisim 
Emri-i birnar için eyle dua 

Sonuç: 

Cumhuriyet döneminde yaşamış ilim adamı, şair ve eğitimcilerimizden 
biri olan Ahmed (Emri) Yetkin (1886-1973), ünlü tıp tarihçimiz ve 
mevlevilik müntesibi Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk (1902-1974)'a yazdığı 
ve halen Selçuk Ün. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Uzluk Arşivi'ne bulunan 
mektupların bazılarında son Mevlevi şeyhlerinden Ahmed Remzi Akyürek 
(1872-1944) ile irtibatlarından ve edebi münasebetlerinden söz etmek.iedir. 
Mezkfır şairlerden her ikisi de daha ziyade klasik tarzda ve aruzla şiirler 
yazmakta, eski edebi geleneği takip etmektedirler. 

Mektupların yukarıda nakledilen metinleri ve bu makalede neşredilen 
manzfımeler, hem adı geçen zatların edebi münasebetlerini, şahsi ilişkilerini 
yansıtmakta; bilhassa yakın dönem Mevlevi çevreleri ve edebi muhitler hak
kında bilgi vermekte; hem de klasik şiirin yakın geçmişimizdeki etkileri ve 
izleri konusunda bizleri aydınlatıcı bir mahiyet taşımaktadır. 

1 Bkz. Hasibe Mazıoğlu, "Akyürek. Aluned Remzi", DİA, II, 304-305. İstanbul. 1989. 
2 Şairin Türkçe Divan' ı Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu tarafindan değerli bir biyografik 
prişle ve Alunet Reınzi Akyürek ve Şiirleri (Arıka.ra, 1987) adıyla yayınlanmıştır. 

Afuned (Emri) Yetkin hakkında bkz. S. Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, ill, 1277-1278 
(İsl, I 936-1945); Yakup Şa.fuk, "Şair Emri'nin Bir Mektubu ve İki Manzwnesi", 
(SÜTAE) Türkiyat Araştırmaları Dergisi, VI, 321~329 (Konya, 1999). 
4 Feridun Nafiz Uzluk ve Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) için bkz. S. O. X. 
Milli Mevlana Kongresi- Tebliğler, Cilt II (Prof. Dr. F. Nafiz Uz!uk Armağanı), 
Konva 2003. 
5 Bb:. ·n. 3. 
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YAKUPŞAFAK 

6 Son mısra Mesnevi'nin ilk beyrinde yer almaktadır; manası: "A)TIIıklardan şikayet 
edivor.'· 
1 B~ millernma manzfunenin tercümesi şöyledir: "Ey güzel söz sahibi! Selis nazmınla 
kalbi(mi) ferahlattın. Taşt'irinden diınağım ıtırlandı, yüreğim ayna gibi nurlandı. Ey 
yü~ikler ashabının göz (bebeği)! Lı1tfunla kafuındak.i gmnlan yok ettin. Ey hali 
gü:..-el kişi! Emr!'ııJn gönlü sıkıntıdan kurtulduğu için senin duacın oldu. Yeri ve 
gökleri yaratan Alla.}}, sana saadet kapılanru açsm,. 
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. UK'A YAZDIGIMEKTUPLAR EMR"'NİN F NAFIZ UZL AHMED 1 • 

d·-· 12 6 1947 tarihli mektubun ., . . F Niifız Uzluk'a gönder ıgı . . 
Ahmed Emrı nın · ilk sayfası 
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Ahmed F. 12. 6 .  1947 tarihli mektubun 
son 
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