ÇORUM ’D A BİR M ECMUA
M. Öcal OĞUZ
B urada sözünü edeceğimiz m e c
mua, Çorum Î1 Halk Kütüphanesinde
25231 dem irbaş num arasıyla kayıtlıdır.
M ecm uanın ilk sayfasında «Mecmua-i
Eş'ar» kaydı ile bir Farsça beyit bulun
maktadır. M ecmuanın bu sayfasında
daha sonra yazıldığı belli olan yeni
h arfli «M ecm ua Al Eşhar, Cönk» kaydı
ile «TC Çorum Î1 Halk Kütüphanesi
M üdürlüğü» ve alt kısımda «Avukat
Haşan Hilmi Ceritoğlu» kaşeleri yer
alm aktadır. Haşan Hilmi Ceritoğlu, Sa
ğ ır M ustafa A ğa Medresesinde Hüzni
ile birlikte tahsil gören ve ömrünün
son yıllarını Çorum ’da geçiren Y ozgat
lI avukat ve şair biridir.1 M ecmuanın
Y ozga t’ta onun tarafından derlenerek
Ç orum ’a götürüldüğü anlaşılmaktadır.
Haşan Hilmi Ceritoğlu’nun vasiyeti
üzerine 1965 yılında bütün kitapları
nın ve yazmalarının Çorum Î1 Halk
Kütüphanesine bağışlandığını, 1987 y ı
lında Ç orum ’a gittiğimiz zaman k ü 
tüphane yetkililerinden öğrenmiştik.
E kseriyeti hukuk kitapları olan bu ba
ğışların içerisinde iki şiir mecmuası
bulunm aktadır. Birisi burada sözünü
edeceğim iz m ecm ua diğeri ise 25233
dem irbaş num arasına sahip olanıdır.
Bazı Y ozgatlı şairlerin şiirlerinin de
bulunduğu bu ikinci m ecm uayı başka
b ir zam an tanıtmak istediğimizi belir
terek, asıl konum uzu m eydana getiren
m ecm uaya dönelim.
nan

Sert kartondan dış kapağı bulu
m ecm uanın kağıdı filigranlıdır.
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Y azılar siyah mürekkeple yazılmış; kul
lanılan yazı çeşidi ise rik’adır. Sayfa
num araları günümüz rakamları ile ve
rilm iştir ki bu da bu num araların son
radan konulduğunu gösterm ektedir.
Şiirlerin son beyit/dörtlüklerinde yer
alan mahlasların üst kısmı düz bir
çizgi ile çizilmiştir. 72. sayfaya kadar
işlek sayılabilecek bir yazı kullanılm ış
ken; bu sayfadan sonra yazı karakteri
ve şiirlerine yer verilen şairlerin sa
haları değişmektedir. Bu husustaki ka
naatim iz 72. sayfaya kadar bir kişi ta
rafından tertip edilen m ecm uanın daha
sonra —herhangi bir sebeple— el de
ğiştirdiği yolundadır. Esasen m ecm ua
nın asıl kıymet ifade eden kısm ıda
ilk 72 sayfasıdır. Bu sayfadan sonra
Namık Kemal, M ithat Cemal Kuntay
gibi şairlerimizin m atbuata intikal et
miş şiirleri bulunmaktadır. Biz b u se
beple burada yapacağım ız değerlendir
m ede ilk 72 sayfayı gözönüne alacağız.
M ecm uada Fuzulî, Nedim, Nailî,
Necati, M uhibbi, Adlî gibi «dîvan şiiri»
tem silcilerinin şiirleri bulunduğu gibi,
Gevheri, Emrah, Tokatlı Nuri, Ceyhûni,
Bayburtlu Zihnî gibi «âşık»larm şiirle
ri de yer almaktadır. A yrıca, Y ozgatlı
olduklarını bildiğim iz A k if Paşa, Sa
lim, Necip, Fennî, Derunî, Seyrî, Zari,
Hilmî, Gamlı, Hüznî, Nâzî gibi şöh
retleri Y ozgat’ın dışına fazla çıkm amış
şairlere ait şiirler de bulunmaktadır.
Şöhretleri Türkçenin konuşulduğu
geniş mekanlara ulaşan ve yüzyıllar-
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dır unutulmadan günümüze gelenle
rin yanında, şöhretleri Y ozgat’tan dı
şarı çıkm ayan şairlere ait şiirlerin yan
yana bulunması, bu m ecm uanın Y oz
gat’ta tertip edilmiş olduğu fikrini iyi
ce kuvvetlendirmektedir. M ecm uadaki
rik ’a yazısı divanları üzerinde çalış
tığımız H üznı’nin el yazısına çok ben
zemektedir. M ecm uayı Hüzni ile aynı
çevrede yaşayan ve muhtemelen onun
la aynı hocalardan ders alan birinin
tertip ettiği düşüncesini ihtimal dahi
linde görüyoruz.

desteklenmektedir.
M ecm uada bizim yaptığım ız alfa
betik sıraya göre şu şairlerin şiirleri
bu lu n m a k ta d ır:
Abdi-1 Adli-1, Ahm et M ahir-ı, Ali-1,
Âkif-17, Â k if Paşa-1, Asım-1, Aşkî-1,
Ayni-3, A zari-ı, Baki-l, Bezmî-ı, Ceyhunî-12, Dai-2, Dertli-l, Derunî-l, Ekrem-4, Emrah-46, Enverî-1, Es’at-2, Eş
re f Paşa-1, Faruk-4, Fatin-1, Fazlı-l,
Fehmî-6, Fennî-9, Fevzi-1, Figanî-4, Firgati-2, Fitnat-4, Fu’ad-1, Fuzulî-27, Galip-7, Camlı-2, Gevheri-3, Hakkı-l, Halit-1, Hamî-1, Haşmet-3, Hayrî-7, Hilmî-1, H im m etî-l, Hükmi-1, Hüznî-2, İffet-3, İsmet-1, Izzet-1, Kabulî-l, Kâmil-2,
Kâzım-2, Kuddusi-l, Latifi-1, Leylâ-5,
Luzumî-1, Maraşî-1, Mesarî-1, Merhemi-1, Muhibbî-19, Müştak-3, Nabi-2, Nafiz-1, Nailî-1, Namık Kemal-2, Nazım-3,
Nâzî-91, Necati-5, Necip-2, Nedim-4,
Nesimi-4, N eş’et-2, Nurî-31, Osman-1,
Ömer-6, Pertev-1, R acim -l, Ragıp-3,
Rahmî-2, Rasih-1, Raşit-l, Remzi-1, Rıza-8, Ruhi-2, Rüşti-2, Sabit-3, Safa-1,
Saî-2, Sait-2, Salim -l, Samî-2, Sebatî-1,
Sekim -l, Selâm i-l, Seyrî-4, Sezai-3, Sofî-1, Subhi-3, Suzi-l, Şem’i-3, Şerif Pa
şa-1, Şeyh Celâli-1, Şeyhî-ı, Talibî-1,
Tevfik-1, Tudi-2, Türabî-2, Ulvi-l, Vasıf-4, Vehbî-1, Veysi-1, Y usuf Bahri-1,
Zahmi-2, Zari-l, Zatî-1, Zekai-1, Zekî-1,
Zeynep-1, Zihni-15, Ziya-4, Zühtî-1.

M ecm uanın içerisinde tertip edilme
tarihi ile ilgili hiç bir kayıt bulunm a
maktadır. Ancak, yaşadıkları dönem
hakkında bilgim iz olan şairlerden ha
reketle yaklaşık bir tarih verm em iz
mümkündür. Yukarıda isimlerini say
dığım ız Yozgatlı şairlerin ekseriyeti
XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüz
yılın ilk yarısında yaşam ışlardır .2 Bun
lar içerisinde ise Gamlı, Hilmi, Hüzni,
Zari, Demli, Salim gibi şairlerin şiir
yazm aya başlayabilecekleri ortalama
tarih XX. yüzyılın ilk yıllarıdır. M ese
lâ, 1879 yılında doğan Hüzni’nin şiir
yazm aya ve yazdığı şiirlerin m ecm ua
lara intikal etm eye başlayacağı tarih
ancak 1900’lerin ilk y ılla n olm alıdır.3
Elimizdeki m ecm uanın XX. yüzyılın ilk
yıllarında tertip edildiği ihtimalini
kuvvetlendiren b ir diğer husus da 1902
yılında ölen N azi’nin 91 şiirinin bulun
masıdır. M ecm uada en fa zla şiirine yer
1.
verilen şair, N azi’dir. M ecm uada Em
rah’ın 46, Tokatlı Nuri’n in 31, Fuzulî’nin 27, M uhibbi’nin 19, A k if’in 17, Zih2.
n î’nin, 15, Ceyhuni’nin 12 şiiri bu lu 
nurken Nâzî gibi şöhreti yurt sathına
onlar kadar yayılm am ış b ir şairin 91
şiirinin bulunması, zannediyorum Na
zi’nin çok gençken ölüm ünün m ec
m uayı tertip edende uyandırdığı tesir
le izah edilebilir.4 Kanaatimiz odur ki,
3.
m ecm ua Nâzî’nin ölüm tarihini takip
eden ay veya yıllarda tertip edilmiştir.
4.
Bu hüküm, diğer Yozgatlı şairlerin bil
diğim iz hayatları ve şiir yazm aya baş
lam a yaşları ie ilgili kanaatim izle de
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