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TAKDİM
Belediyelerin görev ve sorumluluk alanları sadece şehir içerisindeki asfalt, yol, su, 

imar gibi teknik alanlarla sınırlı kalmamalıdır. Şehrin tarihinin, kültürel geçmişinin gün 
ışığına çıkarılması ve korunarak günümüzdeki mevcut durumunda kayıt altına alınarak 
gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması yerel yönetimler olarak en önemli sorum-
luluklarımızdandır.

Bu sorumluluk bilinciyle, bünyesinde Kent Arşivi’ni kuran Belediyemiz, bu konuda 
amaçlanan hedefe ulaşması için başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalarımızda beni mutlu eden en önemli şey, araştırma yapacak olan değer-
li hemşehrilerimizin şehrimizde bu bilgileri ve belgeleri toplu olarak, en kısa zamanda, 
verimli bir şekilde bulabilecekleri herhangi bir kurum ya da mekân yok iken kent arşi-
vimizin günümüzde araştırma yapan araştırmacıların ilk önce uğradıkları mekân haline 
gelmesidir.  

Her alanda en iyisine ve en güzeline layık bir şehir olarak düşündüğümüz Çorumumu-
zu kültür ve tarih alanında da, en iyiye ve en ileriye taşımak için çalışmalarımızı son sürat 
devam ettirmekteyiz. 

Bugüne kadar birçok kültürel yayın çıkaran Çorum Belediyesi, bundan sonra da ken-
timizin geçmişiyle olan bağlarının kopmaması için üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirecektir.

Bizleri her konuda olduğu gibi Kent Arşivi projemizde de yalnız bırakmayan ve elle-
rinden gelen tüm katkıyı sağlayan Çorumlu tüm hemşehrilerimize, sanat ve kültür insan-
larımıza teşekkür ediyor, tüm alanlarda hizmetlerimizin en iyisini halkımıza ulaştırmak 
için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, saygılarımı sunuyorum.

 Muzaffer KÜLCÜ
 Belediye Başkanı
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ÖZGEÇMİŞ

ÇORUM’A HİZMETİ GEÇENLER:
(Çorum İğdeli Gelin Dergisi Eylül 1969 nüshasından)

Av. İHSAN SABUNCUOĞLU
Dr. Kemâl TERLEMEZ

Kalıpsız fese benzeyen fotör şapkası lâstik mes ayakkabılı pırıl pırıl zekasını aksetti-
ren elâ gözlerinin önündeki gözlükleriyle Çorum’un tipik, popüler, sevilen evlâtla-
rındandır.

Kendilerini ilk defa şimdiki Ziraat Bankasının yerindeki - küçük No ter dairesinde 
tanıdım. Tıbbiyeye giriyordum. Noter senedi lâzımdı. Ken di evladı gibi sevindi ve 
yardım etti. Zannederim tek düşüncesi Çorum’un -o zaman az olan- okuyacak ço-
cuklara ihtiyacı olduğu içindi. Biz yaşlan dık hatta dertleşir dereceye geldik. O yine 
genç kaldı. Çorum’a hizmeti, enerjisi aksamadı. Hem okudu hem yazdı. Basılacak 
büyükçe bir tetkik eseri masamın üzerinde duruyor. Çorum’un acı tatlı günlerini 
gördü. İyi bildiği yolda yazdı. Sağcı ve muhafazakâr düşüncelidir. Çorum da Noter 
olarak faal vazife gördüğü 1935 yılından yaş haddini doldurarak 1966 yı lında noter-
lik mesleğinden ayrılıncaya kadar halka yardım etti. «Kâtibi adli» ismiyle doğruluk 
ve haktan ayrılmadı. Hiç boş durmadı. Çorum’un sosyal müesseselerinde, cemiyet-
lerde ücretsiz vazifeler gördü. Günlük gazetelerde Çorum’a ait tetkik yazıları halâ 
neşredilir. Çorum onun ka fasında ve görüşlerinde bir cennettir. Memleketini, hal-
kını tapar derece de sever. Şöyle ayaküstü sohbetlerinde - Bu onun cevval ve yerinde 
du ramaz karakterinin tabi neticesidir. Hepimize Çorum’a ait çok bilgiler vermiştir.

Neşriyatından çok faydalandık. Çorum’un okumuş gençleri inşallah onun kitapla-
rından çok yararlanacaklardır. Çok kısada olsa - Hayat hika yesi diyelim - riyaziye 
kitaplarındaki gibi kesin tariflerle sunulur.
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Künyesi
Soyadı :    Sabuncuoğlu
Adı :   Mehmet İhsan
Babası :    Enver
Anası :    Meryem
Doğum yeri ve tarihi :    Çorum (aslı 1315. tashihi 1317)
Nüfusça kayıt yeri :    Çorum, Hacı Nasrullah, M. Hane: 4-C 20s.7
Tahsili :    Çorum Mektebi idadisinde: tahsil etmiştir.
Mektebi idadiden 30 Haziran 1332 tarihli aliyülalâ (Pekiyi) derecede şahadetname 
almıştır.

Ankara Encümeni adlisince imtihanı icra 3 Nisan 1339 tarihli alâ de recede müstan-
tiklik şahadetnamesi almıştır.

Noterlik imtihanı neticesinde pekiyi derecede imtihanı kazanmıştır. Harbiye mekte-
bi yedek subay topçu sınıfından birincilikle mezundur.

Resmi Hizmetleri:
Teşrinievvel 332 de Çorum iaşe dairesi kâtibi tayin edilmiş ve iaşe teşkilâtında 4 
Ağustos 1335 lav tarihine kadar vazife görmüştür.

Teşrini evvel 1335 de Çorum mahkeme zabıt kâtipliğine alınmış 1 Temmuz tarihine 
kadar hizmet görmüştür.

1 Temmuz 1340 da Keskin müstantıklıgma tayin olunmuş, tahvilen 8 kanunu 1341 te 
Sungurlu müstantıklıgma gelmiş 1.9.1932 de istifaen ayrılmıştır.

Çorum’da Avukatlığa başlamış olup, bu avukatlık 23.5.1935 tarihine kadardır.

Çorum Noterliğine 23.5.1935 te başlamış olup, 1317 doğumlu olması hasebiyle 13 
Temmuz 1966 tarihinden itibaren yaş haddine tabi tutularak noterlik görevi sona 
ermiştir. Bundan sonra tekrar Çorumda avukatlığa başlamıştır.

Fahri Hizmetleri:
1932–1934 Belediye Meclisi azasıdır.
1932–1933 Çocuk Esirgeme Kurumu İdare Heyeti azasıdır.
1932–1933 Kızılay İdare Heyeti azası ve ikinci başkanıdır.
1933–1942 Halkevi Köycülük şubesinde aza ve başkandır.
1935–1938 Halkevi Tarih Şubesi Başkanıdır. Bilhassa Çorumlu Mecmualarının bu  
 şubece çıkarılmasın da çalışmıştır.
1938–1946 Çorumda Lise açtırmak için uğramış ve Çorum da maarif hayıradile   
 broşür bastırmıştır.
1944-1950 Lise Okul Aile Birliği İdare Heyeti Azalık ve Reislikte.
1947–1964 Türk maarif cemiyeti (Eğitim Derneği) Çorum Şubesi Başkam.
1952–1964 İmam - Hatip Okulu Kurma Koruma Derneği Başkanıdır.
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1964–1966 Devlet Hastanesinde onarım derneğinde üyedir.
1965–1967 Sağlık Derneğinde Kan Bankası İnşaat İdare heyetinde azadır.
1960–1967  Ilıca Bağları Kalkındırma Der. Bşk. dır.

Askeri Hizmetleri:
Topçu, İhtiyat zabit vekili
Çorum Hacı Nasrullah Mahallesinden Sabuncu zadelerden Enver oğlu Mehmet 
İhsan,
Tevellüdü : 1317
Askerliğe duhulü : 23 Teşrinievvel 1338
Zabıt vekilliğine nasbi : 27.12.1339
Terhisi ve İnfirakı : 18 Mart 1340
Yedek Topçu As. Teğmeni olarak tekrar askeri hizmete alınışı 12.8.942
Teğmenliğe terfii : 18.11.1943
19. Top alayında terhisi : 31.1.1944

Evlâtları
Doğum Tarihi
1925 Gültekin Makine Mühendisi
1927 Envertekin Doktor Operatör
1930 Sungur tekin İnşaat Mühendisi
1932 Vehbi Hâkim
1938 İsmail Mete İnşaat Mühendisi
1945 Tevfik Tezer Makina Y. Mühendisi
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DERLEMELERİM  3
ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Bu kitapta, rahmetli Avukat (Noter) İhsan Sabuncuoğlu’nun 
(DERLEMELERİM 3) ismini vermeyi düşünüp bir araya getirdiği notlarını 
yayınlıyoruz.

 Umarım bu çalışma Çorum’a Çorumlulara faydalı olur. Böylelikle 
büyük bir Çorum aşığının bu bilgileri bir araya getirmek için verdiği 
emek ve gayret de neticelendirilmiş olacaktır.
 

İhsan Sabuncuoğlu büyüğümüzü rahmetle anar ve bu dosyanın 
yayını için izinlerini esirgemeyen sevgili oğulları Emekli Hakim Vehbi 
Sabuncuoğlu’na şükranlarımı arz ederim. 
                                                                                                     
      Abdulkadir Ozulu
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 Sayın ve Muhterem Adaşım İhsan Ozulu Bey:

Selam ve sevgilerimle. Daha çok başarılara ve mevkilere erişmeniz 
dileklerimle. Sizi sevip saydığım için ikide bir kağıtçıklarımla rahatsız 
ediyorum, özür dilerim.

Gözlerimle görmelerim azaldı. Adımlarımsa dermansızlaştı ve kısaldı. 
Bizi sayanlarımız sağ ve var olsunlar.

Çorum Belde Gazetesi Temmuz nüshası çıkmışsa lütfen bize de 
gönderin ki Çorum havadislerini alarak haz duyayım.

Geçenlerde Bekir Bıyık Bey delaletiyle sayın Başkan N. Diken beye 
iadeyi ziyarette bulunamadığım için özürlerimi ve selamlarımı iletirken 
iki hususu daha ilave ve rica etmiştim. Size de tekrarlamak istedim ki, 
aşağıdalar

Çorum Tarihine Ait Derlemelerim cümlesinden olarak hazırlamış 
bulunduğum ve bastıramadığım iki şey var birisi Hacı Hasan Paşa’ya 
aittir. Bunun fihristini ekledim.

Diğer derlemelerimin fihristini dahi ayrıca ekledim.

Muvafık bulup bastırırsanız ben sadece ellişer kitap isterim.

Bu iki tomarı ki biri az diğeri çokça isterseniz size emanet veririm. 
Başkan beyle elbet tetkik edersiniz.

Selam ve sevgilerimi ve muvaffakiyet dileklerimi tekrarlarım.
Çorum 2.8.1986                                  M. İhsan Sabuncuoğlu (İmza)

Not: “Derlemelerim-3’ün kitap haline gelme öyküsünün başlangıcı İ. Sabuncuoğlu’nun bu 
mektubu ile başlar. “Hacı Hasan Paşa” hakkında olan belgeler çok az sayıda olduğu için ayrı 
bir kitap neşri uygun görülmemiştir. A.Ozulu
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Hüseyin Cahit Yalçın’dan

(Çorum’u seven ve sayanları tanıyalım)

Hüseyin Cahit Yalçın merhumu bilmeyen yoktur sanırım. Bir ay önceki 
taşra gezilerim sırasında Ankara’da subaylıktan emekli Nusrat Leblebici haber 
vermişti ki, Hüseyin Cahit Yalçın, hatıralarında Çorum’u methüsena etmiş. 
Bunu bana Hıfzı Veldet Velidedeoğlu daha önce yazmıştı. Ve Derlemelerim’e 
katılmasını tavsiye etmişti. Fakat Hüseyin Cahit’in kitabını bulamamıştım. 
İstanbul’da doktor oğlum Enver’le araştırdım. Çorum Müze müdürlüğünden 
emekli eski öğretmen Müfit Güngörmez bu arzumu öğrenmiş ve göndermiş 
ki; Hüseyin Cahit Yalçın Siyasi Hatıralar, baskıya hazırlayan Rauf Kutluay. 
Türkiye İş Bankası Kültür yayınları 157.

311 sahifelik bu kitabın içinden Çorum’a ait olanlarını aşağıya yazdım. 
Çorum’u eyi görmüş olanlardan sağ bulunanlara selametler, ölmüş olanlara 
da rahmetler dilerim.   

H.Cahit Yalçın’ın Siyasi Hatıralar kitabından:

“… Bu yazının tarihine bakıyorum 1924. Otuz bir yıl sonra biraz başka bir 
biçim altında ama aynı içeriği koruyarak, aynı sorun, çözümlenmesi gereken 
bir yapıda gene güncelliğini koruyor uzun ömrünü hep aynı ilke ve amaç 
uğurunda çetin çileli bir mücadele.

Yüce mahkemeniz beni mahkûm edemez.110  

Savunmasını mugalata kabul eden İstiklal Mahkemesince sonsuz sürgün 
nefyi ebed cezası ile Çorum’a bir yaylı ile yola çıkarılır Ortaköy’de konukluk.. 
Asi Yozgat… Yahşihan, Yozgat.. Çorum.  

Çorum’da Mahmut Ağa hanı. Tahta masa.. yalnızlık.. Ziyaretçi kalabalığı. 
Enbiya zadelerden gelen akşam yemeği.. Sahanların kapaklarını kaldırdım, 
böreğine tatlısına varıncaya kadar mükemmel bir ziyafet yemeği. 

Anadolu’yu hiç bilmez idim. Fakat Anadolu’nun kibarlığını, konukseverliğini 
doğallıkla çok işitmiştim ama bu kadarını aklımdan geçiremezdim. 

Buraya ben bir yüksek memur ya da subay olarak gelmiyordum. 
Rejimin sevmediği, en yüksek cezalardan birine hükümlü kıldığı bir kimse 
olarak geliyordum. Buna karşın, ziyaretime geliyorlar ve akşam yemeğimi 
düşünüyorlardı. Gelen yemekler bana yalnız başıma kesinlikle on gün 
yetişirdi. Biraz sonra Mahmut Ağayı çağırarak kalan yemekleri gösterdim. 
Bunlar durursa bozulacak ya fakirlere dağıt ya hapishaneye yolla.. 
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Çorum halkının içten kibarlığı ve insanlığı ilk adımda bana en büyük teselli 
ve umut kaynağı olmuştu. Bir ulus böyle yurttaşlardan oluşursa ona hizmet 
ve onun sorunlarına bağlılık büyük bir güven ve umutla benimsenebilirdi.

Ertesi sabah yataktan kalkıp giyinince Mahmut Ağadan bir kahve 
istemeyi düşünüyordum. Oda kapısı vuruldu ve içeriye uzun boylu ince ve 
sevimli bir genç girdi kendi adını söyledi, Benderli Mustafa… Sonra utangaç 
bir tavırla ekledi (Beyefendi sabahlayın kahvaltı âdetiniz nedir, yumurta ister 
misiniz, kahve mi çay mı içersiniz) ve kahvaltı tepsisi içeri girdi. Tereyağı, 
balı yumurtası ve sütlü kahvesiyle nefis bir kahvaltı. Artık şaşırmıştım. 
Ali Çetinkaya beni Çorum’da sonsuz sürgüne mi göndermişti yoksa 
Çorumluların son derece ağırlama ile el üstünde gezdirmesine mi? Kahvaltıyı 
bitirmeden ziyaretçiler başladı. Artık çehreleri ayırt edemez oldum. Yaşlı genç 
fesli sarıklı memur ve yerli bir bayram kutlaması varmışçasına bir dostluk 
ve ağırlama ziyaretine koşuyorlardı. Herhalde bunlar Ankara’ya karşı bir 
gösteri yapmayı düşünmüyorlardı. Yalnızca Ankara’nın bir siyasi hükümlüye 
karşı gösterilecek incelikten ötürü kendilerini memurluklarından atacağına 
olasılık tanımadıkları anlaşılıyordu. Herhalde Ankara’nın halkta böyle bir 
kaygıya hak verecek bir yol tutturmamış olması ülke adına hoşnut olunacak 
bir durumdu. Acaba bugün oraya bir sürgün gitse kaç kişi ziyarete koşabilir, 
memurlardan b,ir kişinin bile kendisinde bu yürekliliği bulamayacağını 
yerinerek düşünüyorum. Çorum’da ilk dakikalardan başlayarak gördüğüm bu 
ilgi, ağırlama, kibarlık ve ruh soyluluğu bir buçuk yılı aşan oturuşum sırasında 
eksilmedi, gittikçe arttı ve gerçek bir dostluk kalbimde sonsuz bir hayranlık 
ve iç yükümlülüğü biçimini aldı. Bu konuda diyebilirim ki, ulusumdaki yüksek 
karakter ve insanlığı gözlemlemek olanağını bana verdiğinden ötürü Çorum 
hükümlülüğüne teşekkür borçluyumdur. Ulusal karakterimizin bu temizliğini 
ve yüksekliğini görmek için sürgün zorluğuna katlanmaya değerdi.

İkinci akşam bir ziyafet tepsisi daha. Mahmut Ağa her akşam bir ad 
söylüyordu. Tütüncülerden, Kaleli Nuri efendiden, Kavukçulardan, Battal 
zadelerden, Veli Paşazade Şevket beyden.. v.b. Bunları aklımda kaldığı kadar 
yazıyorum. Ziyaretler seyrekleşmişti. Kahvaltı ve yemekler devam ediyordu. 
Burada tahta masamın başında çevirilerime girişmiştim. 

Birkaç kişi her günkü ziyaretler ile çevremde daha yakın bir dostlar kümesi 
oluşturmuşlardı. Müftü zade Sıddık Efendi, Kavukçulardan Hayri efendi, 
Benderliler’den Mustafa efendi… Bir hafta sonra her sabahki ziyaretlerinden 
birinde ev bulduklarını söyleyerek görmek için birlikte gitmemizi istedi 
Benderli Mustafa. 
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Alt katı samanlık iki odalı bir evdi. Karşı durmak için bir neden yoktu. Üç 
dört gün sonra ev güzelce döşenmiş, her şeyi ile hazırlanmış bulunuyordu. 
Şaşkınlıkla sordum. (Bu eşyayı nereden buldunuz?) Çorum, inceliği ve 
kibarlığıyla bu sorumu cevapsız bıraktı. Genç dostum yalnız hoşnutlukla 
gülümsüyordu. Belli bir kişiye karşı iç yükümlülüğü duygusu yüklenmekten 
beni kurtarmak için Çorumlu konukseverlerim, kişiliklerini belli etmiyorlardı. 
Sanırım bu kadar eşya tek evden verilmiş olamazdı. 

O yaz eşimle çocuklarım yanıma geldikleri zaman karyolalarla öteki 
yemek takımları da çoğaldı, hep adları bilinmeyen lütufkârlardan.”

Başka bir eve taşınıp, aşçı kadın, inek ve tavuklarla rahat bir yaşama 
geçtiğini anlatan Yalçın, Çorum’un saygı ve incelik dolu özelliklerine geçer. 
Görebildiği kadarınca yörenin adet ve geleneklerini betimler. Eğlence 
yokluğu yüzünden çok durgun bir yaşam sürdürüldüğünü anlatırken şu 
cümleleri kullanır. 

“ Çorum’da iki yıla yakın kaldım. Bir kez bile kahkaha işitmedim. (s.117) 

Bu dingin hayat yüzünden halkta içki alışkanlığının güçlendiğini, hemen 
tek eğlencenin akşamcılık biçiminde göründüğünü belirtir. Çingene 
mahallesine hiç gitmediğini, eski sürgünlerden yalınız Refik Halit’in iyi bir 
anı bırakmış olduğunu söyler. Galata adı takılmış olan genelev üzerine sağlık 
başkanının söyledikleri… dişçi yokluğu, kuduz korkusu, elektrik zayıflığı gibi 
yerel özellikler, Mussolini’nin bir sözünün yarattığı savaş korkusu, Yalçın’ın 
savaş olmayacağı yargısının gönüllere su serpmesi.. (s. 117)

“Bu arada şapka devrimi. Feslerin ve başka başlıkların yasak edilerek şapka 
giyilmesi zorunluluğu ben Çorum’da iken duyuruldu…”  ( s.283) 

Kaynak: Hüseyin Cahit Yalçın’ın Siyasi Hatıraları. Yayına Hazırlayan Rauf Kutluay. İş Bankası Kültür  
Yayınları 157’den 
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Çorum’a iyi hizmetleri unutulmayacaklardan
Müftü Mehmet Tevfik Efendi

(SARI MÜFTÜ)

Sevip saydığımız ve sohbetleriyle haz ve huzur duyduğumuz çok 
saygıdeğer kişiliği olan Mehmet Tevfik Ergun Çorum’da ve çevresinde; 

On bir sene ilkokul öğretmenliği

Dört yıl yedek subay olarak askerlik

Kırk yıl müftülük olmak üzere 57 sene kadar görevleri vardır.

Aslen Malatya’nın Şenyurt ilçesinde doğmuştur. Çocuk yaşta iken ana ve 
babasını kaybederek öksüz kalmıştır. Malatya’da, Gaziantep’te, Konya’da ve 
Kayseri’de medrese tahsilleri görmüş ve sonra Çorumlu bir arkadaşı Çamlıcalı 
Ahmet Efendinin tavsiye ve delaletiyle Çorum’a gelerek Alaybeyoğlu 
Medresesine yerleşmiş ve Müderris Hacı Mustafa Efendiye intisap etmiştir. 
1909 yılında bu müderris (Mustafa Hilmi Bin Süleyman Çorumî) den 
icazetname almıştır. 

Hocasının gözüne girmiş ve teveccühünü kazanmıştır. Hocası 
kayınbiraderinin kızı ile Mehmet Tevfik’ in evlenmelerini sağlamıştır ki, 
Çorum da iyi ün almış Şiranlı Şeyh Hacı Mustafa Efendinin oğlu Abdullah’ın 
kızı Salime hanımla evlenmiş ve Çorum’a yerleşmiştir.    

1907 yılında imtihanla ilkokul öğretmenliği ehliyetnamesi alarak Çorum’da 
Mecidi ilkokuluna öğretmen olarak resmi göreve başlamıştır. 

1911 yılında da Şeyhmustafa nahiyesine imtihanla naib tayin edilmiş ise 
de nahiye naipliklerinin kaldırılması üzerine öğretmenliğe dönmüştür. Birinci 
Cihan Harbi günlerinde 1914 ‘te askeri hizmete alınmış ve yedek subaylığa 
gönderilmiştir. Bu askerlik 1918 yılı sonuna kadar sürmüş ve Yedek Teğmen 
olarak terhis edilmiştir. 

Birinci Cihan Harbi sıralarında Birinci Gazze muharebesinde yararlılığına 
binaen 22. Kolordu Kumandanlığınca (Osmanlı Harp Madalyası) ile taltif de 
edilmiştir. Daha önceleri Çanakkale harplerinde bulunmuş sonra Mısır ve 
Filistin cephelerinde askeri hizmetler yapmıştır. 

Milli Mücadele’nin başlangıç günlerinde Çorum’dan Sivas Kongresine 
iki delege gönderilmesi gerekince o zamanın Müdafaa-i Hukuk cemiyeti 
Çorum Şubesi Başkanı bulunan Veli paşazade Şevket Bey ve arkadaşlarının 
delaletleriyle Sivas Kongre’sine delege olarak gitmiştir. 
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Yozgat ve Bolu isyanlarının patlak verdiği o çok heyecanlı ve karışık geçen 
günlerde Sivas Kongresine delege olarak gidebilmek elbet yüreklilik isterdi. 
İşte aslen Malatya doğumlu olması ve askerlikten oldukça parlak hizmetlerle 
gelmiş bulunması dolayısıyla bu göreve ehil görülmüş ve doğum yeri 
Malatya’ya gidiyormuş şekliyle Çorum’dan Sivas Kongresine delege olarak 
gitmiştir. 

(İkinci delege olarak da Abdurrahman Dursun Bey gönderilmiştir ki, 
Birinci Cihan Harbi günlerinde Erzurum’da Lise müdürü olarak bulunuyorken 
Erzurum’un düşman eline düşmesi üzerine muhacir olarak Mecitözü’ne 
gelmiştir. Daha önce de Çorum’da İdadi mektebi muallimliği yapmış olan 
Abdurrahman Dursun Bey de Çorum’dan sanki memleketi Erzurum’a 
gidiyormuş gibi yola çıkarak Sivas’a ulaşmıştır. Sivas Kongresinde  Mehmet 
Tevfik Efendi ile beraber Çorum’u  temsil etmişlerdir. 

Abdurrahman Dursun Bey hakkında “Çorum Tarihine Ait Derlemelerim 
cilt 1, sahife 87’de” daha geniş malumat vardır.)

Mehmet Tevfik  Efendi askerlik sonrası1921 senesinde Alaca Müftülüğüne 
atanmış ve oradan da 1929 yılında Çorum Merkez Müftülüğüne tayin edilmiş 
ve bu görevinden sıhhi sebeplerle 1960 senesi sonlarında emekli olarak 
ayrılmış ve 1961 senesi  10 Haziran günü rahmetlik olmuş ve Hıdırlık ‘ta 
toprağa verilmiştir.      
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ÇORUM
Onuncu Cumhuriyet Bayramı

Kutlulama Komitesi
Sayı:123
 
Avukat İhsan B.
Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından zatıâlilerin de halk kürsüsünde vazife 
verildiği bildirilmiştir. Komitemizce hitabe ve konferansların günleri ve 
saatleri tespit edilmiş ve bu işi idareye Orta mektep muallimlerinden 
Tevfik ve Tahir Beyler seçilmişlerdir. Merbut liste mucibince muayyen 
saatte söz söylemek üzere hazırlanmanızı rica ederim efendim.   
26/X/933  Komite reisi
  VALİ 
  (imza)
       Arif
 (imza)
 Şevket                                

(Bu görev mektubunun alt kısmına el yazısı ile şunlar yazılmıştır. 
Cumhuriyetin Onuncu Yılı Münasebetiyle Söylediklerim (Çorum Tarihine Ait Derlemelerim 1. 
kısım sahife 9’dadır. İhsan Sabuncuoğlu) 
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Derlemelerim 1. cilt sahife 36’ya ek:

Hicri 1255 tarihinde Nakşibendi şeyhlerinden Ethem Babanın oğlu 

İzzet Efendinin Tezkiret-ül Makamat isimli kitabında 8’inci sahifede 

Übeyt Gazi hakkında şu bilgiler vardır:

Übeyt hazretleri Yemen’de Zübit vilayetinden olup fethi Mekke’den 

sonra Zübit elçisi ile Medine’yi Münevvere’ye gelerek Müslüman olmuş 

ve hazreti Muaviye tarafından Ankara tariki ile Kostantiniye fethine 

giderken Hıdırlık’ta şehiden vefat eylediği bilinmektedir.     

Hıdırlık’ta yukarıdaki türbeden ilk girişteki türbe kitabesi:

Hazreti Suhib Gazi 

Numan oğlu

Ashabı kiramdan ve hadis ravilerindendir. 

Hicretin kırkıncı senelerinde Medine-i münevvereden İstanbul fethi 

için giden Müslüman ordulara mensup olup dönüşte hastalanarak 

burada şehit kalmıştır.

Yukarıdaki iki türbeden girişte ikinci türbe kitabesi:

Hazreti Übeyt Gazi

Aslen Yemenlidir. Hicretin kırkıncı senelerinde Medine-i 

Münevvereden İstanbul’un fethi için giden Müslüman ordulara bağlı 

olarak Çorum’dan geçerken burada harpte şehit kalmıştır.

 

Kerep Gazi
Hazreti Peygamber’in huzurunda Hazreti Ali’nin delaletiyle Müslüman 

olmuştur. Şair, hatip ve pehlivandır. Hazreti Ömer’in bin atlıya bedeldir 

diye göndermiş olduğu Kadisiye muharebesinde büyük yararlıklar 

göstermiş ve fillere karşı savaşmış bir kahramandır. Hicretin kırkıncı 

senelerinde İstanbul’u fethe giderken ordu içerisinde bulunurken 

burada şehit olup kalmıştır. 
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Milli Oyunlar Festivalinde Çorum Halayı
(Halay ekibi fotoğrafı)
Çorum Yüksek Tahsil Gençliğini Koruma 
Derneği İst. Şubesi “Çorum Halayı”nın figürlerinin izahını takdim 

eder.
1- Çorum Halayı, millî karakterimizin akislerini, yiğitlerimizin 

gururla tevazuu nasıl mezcettiğini gösterir. Milli aşkla 
heyecandan titreyen, emre müheyya hareketlerle başlar. 

2- Oyuncularımızın dik başlı duruşlarında, gergin bacaklarında, 
keskin bakışlarında seciyeni okuyabilirsin.

3- Ruh, beden, iman birliğinden doğan ritmik figürlerinde, Türk 
enerjisinden tunçtan kalelerin, beton köprülerin çelik gibi 
yaylandığı görülür.

4- Bu oyunda başa bağlılık, onun yolunda yürüyüş, başın 
yanındakilere idareyi itimatla bıraktığı, hürmete karşı sevgi, 
çaprazlama kucaklaşmalarla seyir edilir.   

5- Hedefe varmak için ağır başlı hareketlerin tedricen, sürate nasıl 
inkılap ettiğine dikkat etmelidir.

6- Halinden memnun, omuz omuza veren Türk bahadırlarının 
deniz dalgaları gibi coşup taştığına bakınız.

7- Ağır ve güç figürlerinden asîl Türk ırkının, meşakkatler altında 
olsa dahi, vazifesini nasıl bir neşe ve zevkle başarabileceğini 
öğrenebilirsiniz.

8- Çorum halayının en son deminde milli aşkla çarpan kalplerimizin 
nasıl coştuğunu zevkle tadabilirsiniz.

9- Bir davul bir zurna ile bir avuç Türk bahadırının oynadığı Çorum 
halayının, yurdumuzun bütün bölgelerinde oynanan millî 
oyunlarımızın külliyatı olduğunu takdir buyuracaksınız.

 Çorum Yüksek Tahsil Gençliğini 
 Koruma Derneği
 İstanbul Şubesi 



15

Çorum Halayı 
Sağda: Şark imbiğinden dökülen meyle sızlar
Solda: Kolunu çarka kaptırmış Avrupa var. 
Gel çek beni elimden, sağım, solum uçurum;
Ruhumu badireden kurtar artık ey Çorum! 
…….. 
……..

Behçet Kemal Çağlar

10 Şubat çarşamba günü saat 13’te Anadolu Ajansı haber bültenini 
dinlerken, Çorum’u sevenler elbet içlenmişler ve acı duymuşlardır. 

Haber şu idi: Hollanda Kraliyet Hükümeti Türkiye’den folklor ve milli 
oyun ekiplerini davet etmiş. Bunlar hemen gidecekler ve Marta kadar 
Hollanda’nın büyük şehirlerinde gösteriler yapacaklar. Davet edilen 
ekiplerin mensup oldukları memleketlerin içinde maalesef Çorum 
kelimesi yoktu. Ne oldu? Çorum Halayı unutuldu mu? Hayır, unutturuldu 
diyeceğim. Sebep olanlara bilmem ki teessüf mü edelim, yoksa bundan 
sadece teessür mü duyalım? Behçet Kemal Çağlar, elbet yanlış duymuş ve 
yanlış yazmış değildi. Son beş on senedir ne oldu bizim halaycılara diye 
sorabilir miyiz? Bu maksatla, Behçet Kemal Çağlar’ın halay başlıklı tam 
otuz dört mısralık şiirinden ilk dört mısraını yukarıya naklettim. Çorum 
Halay oyunu ve türküleri 1938 nisan ayına ait “Çorumlu” mecmuasının 
28’inci sahifesinde yazılmıştı. Bari Behçet Kemal’in takdirlerle andığı, 
geçmişteki ünlerimizle avunalım mı dersiniz? 

Kaynak: Yeni Çorum Gazetesi sayfa 1. 12 Şubat 1965. Kendi kendimizi tenkit ve Çorum Halayı. 
İhsan Sabuncuoğlu.

(Not: Çorum Halayına Ait olarak Sarısözen’in bir yazısı Çorumlu Mecmuası 517’inci sahifede 

vardır.)  
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HALAY

Sağda: Şark imbiğinden dökülen meyle sızlar
Solda: Kolunu çarka kaptırmış Avrupa var. 
Gel çek beni elimden, sağım, solum uçurum;
Ruhumu badireden kurtar artık ey Çorum! 
Madenimi sarmadan ta içe işleyen pas,
Ruhumu badireden kurtar artık ey Sivas!
Bu ruh, bu avare ruh, şaşırmış çoktan yolu;
Uzan artık tut artık, elimden, Anadolu! 
Elin göğü tokatlar; toprağı döver dizin;
Bu, coşması bir tene sığabilmiş denizin;
Bu, çorağın sel olup suya doğru taşması,
Bu, bakırın bembeyaz tepelerden aşması,
Bu, kalbi topraklarda bulmasıdır kanların
Bu ebedi raksıdır putperest Şamanların
Ey karanlık! Ey cüce hayaletler! Savulun:
Tekin değil yabana nârası bu davulun.
Uzuvlar, kubbeleri çiziyor mabetlere;
Endamlar sütun gibi çıkıyor birdenbire
Diz temel atar gibi çökertiyor toprağı;
Ve beden andırıyor kıpırdanan bir dağı… 
“Hey” dedikçe ummanlar silkiniyor yosundan
“Hey” dedikçe asırlar kalkıyor uykusundan.
“Hey” dedikçe gönüller mucizeyi görecek:
Bu halay, içimizde akşamlara sürecek;
Batıyı çevre diye alacak ele halay;
Göğün busesi gibi düşecek her alna Ay,
Ey şehrin çoktan beri uyuyan uşağı! Kalk.
Uzatıyor elini yaylalardan kopan halk.
Birleşince çoktandır ayrı duran iki uç
Değince birbirine iki ürpermiş avuç.
Bir devir açılacak, yeni engin ve gerçek,
Ve eski dallarında açacak yeni çiçek.

                           Behçet Kemal Çağlar 
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Hıdırlıktakilere Ait Olarak Rivayetler

Rivayet 1- Avukat Asaf Us’un babası öğretmen Kadir Uz’un nakil ve hikâye 
ettiği rivayetler:

Hıdırlık’ta türbeleri mevcut Suheyb bin Sinan ve Übeyt Gazi ve Kerep 
Gazi (Radıyallahü anhüm) sahabe-i kiramdandırlar. Bunların türbelerinin 
bulunduğu yer toprak dolmadır. Vakti ile bu zatların türbeleri belirsiz halde 
imiş, o civarda askeri bir müesseseyi muhafazaya memur bir kumandan, o 
yüksek tepenin havadarlığı, manzarasının güzelliği dolayısıyla orada her 
daim muayyen zamanlarda oturur, demlenirmiş. O civardan daima gidip 
gelen bir oduncu o zatların metfun bulunduğu yerde bazı işaretler görür, 
onların makamları olduğunu hafiyen bildiği için kumandanın bu hareketini 
hoş görmeyerek müteaddit defalar onu bu âdetinden men için çareler 
düşünmüş. Lakin bir türlü cesaret edemezmiş. Nihayet bir gün yine orada 
demlenmekte olan kumandanın neşeli zamanında onunla konuşma fırsatını 
bulmuş ve vaziyeti anlatmış. 

Subay kahkaha ile gülmüş, huyundan da vaz geçmemiş. Bir gece 
kumandan rüyasında bu metfun zatları görmüş, ona bu hareketinde devam 
ederse zararları dokunacağı ihtar olunmuş. Uyandığı zaman müthiş korkmuş 
ve artık huyundan vaz geçmiş. Yine bir başka gece yine bu kumandanın 
rüyasına girmişler, halden memnun olduklarını ve türbelerinin meydana 
çıkarılması için delalette bulunmasını söylemişler ve yerleri olarak orada 
mevcut gül ve kuşburnu fidanlarını göstermişler. Bunun üzerine o kumandan 
araştırmış, fidanları bulmuş. Şehrin ileri gelenleri arasında teşebbüse geçmiş 
ve onların yardımı ile ahşap basit bir türbe yaptırmış. Sonra Abdülhamit 
zamanında şimdiki türbeler müceddeden inşa edilmiştir.    

Rivayet 2- Çorum ve havalisi Arabistan ile Bizans arasında yol uğrağı 
olması hasebiyle ve Peygamber efendimizin (Le teftehannel kostantaniye…) 
hadisi şerifi sırrına kendi isimlerinin karışması için Müslümanlar, Bizans’a 
akınlar yapmışlardır. İşte bu akınlar esnasında Çorum’da vefat edip kalanlar 
da olmuştur. 

İslam askerlerinin Çorum’da ordugâh kurdukları yerler de halk arasında 
mukaddes makam olarak sayılmıştır. 

Rivayet 3- İslamlığın genişleme zamanlarında Arap orduları Anadolu’ya 
akın etmişlerdir. Anadolu’ya hâkim olan Bizanslılar İslamlara haraç vermeyi 
kabul etmişlerdir. Bizanslıların kendilerini kuvvetli hissettikleri zaman 
haraç vermeyi reddettikleri için haraç almaya gelen İslamlarla çarpışmalar 
olmuştur. İşte bu kabil çarpışmalar arasında sahabe-i kiramdan olduklarına 
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şüphe edilmeyen Süheyb bin Sinan ve Übeyt Gazi ve Madi Kerep Gazi ve 
hatta Saad ibni Vakkas buralara gelmişler ve şehit olup kalmışlardır. 

Selçuk sultanları devrinde türbeleri yapılmış aşhaneler tesis edilmiş, 
civarında Karacaköy malikanesi ve daha bazı arazi vakıf ve tahsis olunmuş 
ve Çorum şehri civarının hassı hümayun denen aşarından elli Çorum kilesi 
zahire ve 300 kuruş türbedarlık maaşı tahsis edilmiş, zamanla türbe ve 
tekke harabeye yüz tutmuş en son Abdülhamit tarafından yeni bir bina 
yaptırılmıştır. 

Süheyb bin Sinan hazretlerinin künyesi Ebu Yahya olup Musul’da doğmuş, 
çocukluğunda esir düşerek Rum diyarına getirilmiş ve ondan dolayı “Rumi” 
lakabını almıştır. Ve Yetmiş yaşında Çorum’da vefat etmiştir. 

Hacı Bekir Baba’ya Ait Hatıralar

1908 doğumlu Yusuf Toprak’tan dinlediğim bir hatıra 8.6.1977 

Yusuf Toprak (Kara Yusuf) anlatıyor:

1337 Rumi, Miladi 1921 senesi. Yaşım on altı. Mektep tatillerinde Koşma 
oğullarından Mehmet Efendi nezdinde kunduracı dükkânında çıraklık 
yapıyorum. Bir mübarek gün Erzincan’dan Ciminli Baba isminde bir derviş 
gelmiş. Mehmet Efendinin evlenmesinden on dokuz sene sonra bir çocuğu 
dünyaya geliyor. Başkaca çocuğu yok. Bu çocuk beş yaşına girmiş. Çocuk’ta 
sara hastalığı belirmiş. Haftada bir defa bu çocuk bayılıyor, koma haline 
giriyor. O zaman bu hasta çocuğa hekim, hoca hiçbir çare bulamıyorlar. 

Dini mübarek günlerden birinde Recep ayının ilk günü esnaf örf ve 
adet üzere çarşıda topluca dua ederken daha önce “Saki”ler su veya şerbet 
dağıtırlardı. Ustam Mehmet Efendi, bizim komşu Hacı Yusuf Hoca’nın oğlu 
Mustafa’nın dükkânı da bizim karşımızda idi. Mehmet Efendi bu Mustafa’ya 
o sakiyi ilahi ederek (söyleyerek) gezdiği bir sırada kim ve nereli olduğunu 
sorduğunda, Mustafa Efendi’de; “Erzincan’dan gelmiş ( Baba Ciminli) derler 
bu sakiye” diye haber verdi. 

Esnafın kandil duasından sonra, ustam Mehmet Efendi o sakiyi dükkâna 
Mustafa Efendi delaletiyle davet etti. Duadan sonra o saki olan adam Mustafa 
Efendi ile beraber dükkâna geldi. 

Ustam Mehmet Efendi bunlarla konuşurken çocuğunun saralı 
durumundan bahsetti. O adamdan dua rica ettiğinde (biz ne oluyoruz 
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Efendi’ye gidin sorun) dedi. Efendi kim? Diye sual edildiğinde “Hacı Bekir 
Baba” dedi. İlaveten “biz onun için Çorum’a geldik” dedi. 

Ustam Mehmet Efendi bana bir altın lira verdi, elime koydu ve 
saralı çocuğunu bana teslim etti. Çocuğu sırtıma aldım Bekir Baba’ya 
götürdüm. Bekir babanın yanına vardığımda saralı çocuk, Bekir Baba’nın 
eşkalinden korktu, ağlamaya, bağırmaya başladı. Bekir babanın yanında 
elma ve bıçak varmış. Hemen bir elmayı ikiye kesti. Yarısını bana yarısını 
çocuğa verdi. Çocuk yarım elmayı alınca sesi kesildi. Bendeki diğer yarıyı 
da çocuğa vermek için yemek istemedim. 

Hacı Bekir Baba, derhal bana “çocuk artık ağlamaz, sendeki yarım 
elmayı sen ye” diye bana üç defa tekrar ve teklif etti. Çocuğun kendi 
yanına sabaha karşı sala zamanında getirilmesini söyledi. Bendeki altın 
lirayı vermek istedim. Almadı. Israr ettim. Sallalı Ali’ye vermemi tembih 
etti. 

Ertesi gün sabah ezanından önce çocuğu İsmail Koşma (çocuğun 
amcası) ile beraber Hacı Bekir Baba’ya götürdük. Hacı Bekir baba çocuk 
için üç adet muska yazdı verdi ki birisini çocuğun yastığına, ikincisini 
çocuğun entarisine yani elbisesine, üçüncüsünü çocuğun annesi 
Ayşe’nin elbisesine dikilmesini. Bendeki altını daha Ali’ye vermemiştim. 
Ali’ye verilmesini tekrar etti. Bu hastalık bu çocuğa akla baliğ olduğu 
zaman bir defa daha gelir. Başkaca gelmez, dedi. Hatta akla baliğ olduğu 
zaman bir defa gelir başkaca gelmez, diye bir kağıda yazdı, bana verdi ki 
ben o zaman 13–14 yaşımda idim. Beni unutur diye böyle kağıda yazıp 
vermişti. 

İsmail Koşma ise bizim bulunduğumuz odanın dışında bekliyordu. 
Dışarı çıktığımızda pusulayı İsmail Koşma’ya verdim. Yapılanın tesirine 
gelince:

Saralı çocuk Ali Rıza Koşma’dır. 1914 doğumludur, halen sağdır. Anası 
1962’de ölmüştü. Anasındaki muskayı Sapa köylü bir adama vermiş imiş, 
anasına ait muska evden gidiverince Ali Rıza’nın sara hastalığı hemen 
gelmiş koma haline girmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Fakat o muska 
aklımıza geldi. Muskayı Sapa köyden geri getirttik. Ali Rıza’nın evine o 
muska gelince Ali Rıza’nın hastalığı bir daha görülmedi. 

Bu hikâyeden maksadım Hacı Bekir Baba’nın kutsiyetini anlatmaktır, 
diyerek Yusuf Toprak hikâyesini bitirmiştir. 8.6.1977 Yazan Mehmet İhsan 
Sabuncuoğlu.
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İhsan Buci’nin naklettiği bir hatıra (20.5.1978)

İhsan Buci anlatıyor: 

Babam Ethem Hoca Hacı Bekir babanın müridi idi. Çok vakit onu 
ziyaret eder ve gösterdiği hizmetleri yapardı. Babamdan işittim ki, bir 
sabah Hacı Bekir Baba, babam Ethem hocaya bir miktar para vermiş, 
“bunu götür, filan sokakta bir tek yapı var. O evde kocası ile bir kadın 
sana karşı çıkacak, ona bu parayı ver” demiş. “ Kim verdi, kim gönderdi?” 
derlerse ne kendini ve ne beni haber verme!” diye de tembih etmiş. 

Bu tembih vecihle Ethem Hoca parayı götürmüş, o güne kadar 
bilmediği o tek kapıyı bulmuş. Bir kadın karşılamış. O kadına elindeki 
parayı vermiş. Ne kendisini ve ne de parayı göndereni haber vermemiş. 
Sonradan merakla araştırmış, meğer o gece kadının kocası ölmüş imiş. 
Cenazeyi kaldıracak paraları yok imiş. Kadın o parayı cenazeye sarf etmiş.

İhsan Buci’nin ikinci bir hatırası:

Ben 10 yahut 12 yaşında idim. Babamın yanı sıra Hacı Bekir babanın 
tekkesine ziyarete gittik. Meğer o gece zikir kurma varmış. Çarhtan yeni 
çıkmış bir kılıç vardı. Ali Dede denen müridi, belinden yukarısı açık, çıplak 
olarak sırt üstü yatmış idi. Kılıcın sapını ve ucunu başka kişiler tutuyordu. 
Kılıç Ali Dedenin karnına koydular. Keskin tarafı aşağıda. Kılıcın sırt kısmı 
üstüne Hacı Bekir Baba çıktı. Sağa sola sallandı. Kılıcın keskin tarafı Ali 
dedenin karnına çöküyordu. Orası kızardı fakat kılıç kesmiyordu. 

Hacı Bekir Babanın Ulu Mezardaki Mezar taşındaki kitabe:

Tarikatı Aliyyei Rufaiye
Vel Kadiriye ve beldeviye 
Veddüsiye ve Şazili
Eşşeyh Elhac Elhafız

Ebubekir Sıdkı Çorum.Ö.1344 (Ö.M.1928) 

Not: Hacı Bekir Baba’ya ait yaşlı amca ve ağabeylerden ben de bir takım olağanüstü 
hatıralar dinlemiştim. Hacı Bekir Baba’dan bahsedenlerin hepsi de saygı ve sevgi ile söz 
ediyorlardı. Alçakgönüllü oluşu, selamlaşmaya çok dikkat edişi ve yardımsever olduğunu pek 
çok Çorumlu’dan tekrar tekrar duyup dinledim. Yalnız Yusuf Toprak rahmetli arzuhalcilik yapar, 
Osmanlıca metinleri çok iyi okur, köylü ve şehirli halktan isteyenlerin tapu, noter ve adliye işlerini 
takipte yardımcı olarak hayatını kazanırdı. Hakkında “muskacı” diye bazı şeyler de duymuştum. 
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Burada ben biraz kuşkuyla bu hikâyeyi okudum ve olduğu gibi naklettim. Zira bu hikâyeyi asıl 
dinleyip Derlemeleri dosyasına koyan rahmetli İhsan Sabuncuoğlu’dur. Muskaya, fala kanacak 
insanlardan olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu rivayeti derlemesinin sebebini geçmişte Çorum 
halkının yaşantısına dikkat çekmek için olduğu kanısındayım. A. Ozulu)   

Hacı Bekir Baba

Doğumu 1244 ölümü 1344 (1818–1928)

Aslen Çorumludur. Çorum’da medresede okumuş, tam Hafız olmuştur. 
Samsun’a gitmiş bir ramazan mukabelesi okumuştur. Sonra İstanbul’a 
gitmiş, Hudai dergâhına intisap eylemiş yedi sene Şeyh Mahmut 
Hudai’ye mürit olmuş onun izni ile seyyahlığa çıkmış yedi sene Tanta’da 
Seyit Abdurrahim Tantavi ve Seyit Abdurrahim Nişabi’ye intisap eylemiş. 
Kadiri, Rufai, Bedevi, Rusuki, Şadili bu beş tarikattan icazet almış sonra 
İstanbul’a dönmüş meşihatta imtihan olmuş. Çorum’a gelmiş Abdibey 
camii yanında tekkesini açmıştır. Oğlu kızı olmamıştır.

Yukarıdaki bilgileri (Cürünün Şeyh) Mustafa Efendi bildirmiştir 
ki, bu Mustafa Efendi’nin doğumu 1312 Rumidir. Çorum’da Rüştiye 
mektebinde okumuştur. Hacı Bekir Baba halifesi Ahıskalı Bostancı 
Hacı Ali Efendi’den icazet almış, Kadiri, Rufai, Bedevi, Rusuki, Şadili ve 
Nakşibendî tarikatlarına intisap etmiştir. Nakşibendî şeyhi Ahıskalı Hacı 
Ali (Haydar) Efendi 110 yaşında olarak 1961 senesinde Çorum’da vefat 
etmiştir.

Bu bilgileri Cürünün Şeyh Mustafa efendiden 29.3.1979 Çarşamba 
günü ikindi sonrası ayakkabıcılar çarşısında Kerep Balcıoğlu dükkânında 
Mustafa efendiden aldım. M. İ. Sabuncuoğlu.

Hamit Camisi Kapısı Üstündeki Kitabe

HİCRİ SENE 1301  
MESCİD-İ ZİBÂ YAPILDI ESSALÂTİ EHLİ DÎN

SECDEGÂHI EHL-İ İMÂN MÜLTECÂ-İ ZÂHİDÎN
BUNDADIR DERGÂH-I VÂLÂYI HÜDA’YA ŞAH-I RAH
“HAZİHİ CENNÂTÜ ADNİN FETHULÛHÂ  HÂLİDÎN”

Not: Bu kitabe yıkılan eski cami yapısının tamir inşaatı kitabesidir. 1301 Hicri yılı 1883 miladi 
yılıdır. Kitabenin tırnak işaretleri arasındaki dördüncü satırındaki sözler, Kuran’da Tevbe suresi 72 
ayet ve daha birkaç surede geçmektedir. A. Ozulu      
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Çorum Tarihine Ait Bazı Notlardan Özetler

(Bu başlık altında Derlemelerim 2. ciltte sahife 79’da verilen bilgilere ek olarak)

Nazmi Tuğrul’un 1926’da yazmış bastırmış olduğu kitaptan başka elde 
Çorum’un tarihini bildirecek derli toplu kitap bulunmaması memleket için 
büyük bir eksiktir.

Çorum tarihi incelenirken Cumhuriyet devri, Osmanlılar devri, 
Selçuklular devri ve Selçuklulardan evvelki devirler olarak bölümlere 
ayırmak elbet kolaylık olur.

Biz eskiden yeniye doğru gelelim.

Bilhassa Sungurlu’nun Boğazköy çevresinde bulunan Hatusas ve 
Alaca’nın İmat Hüyüğü yakınında bulunan Alaca Hüyük başlı başına bir 
değil birçok ilmi incelemeler görmüş ve daha da çok incelemeler yapılacağı 
tabii bulunmuş ve varlıkları muhitlerine şerefler bahşetmiş büyük tarihi 
yerler ve eserlerdir.

Çorum’un Bizanslıların son zamanlarında, Anadolu’daki 12 vilayetten 
birisinin merkezi bulunduğu ve isminin Nikya (Nikonya) yahut Yankonya 
dendiği ve hatta son valisinin de Bizans imparatorunun eniştesi olduğu 
bilinmektedir.

Ashabı kiramdan Çorum’da Hıdırlık’ta halen merkadleri mübarek 
tanınan ve ziyaretgâh oladuran Suheyp ve Übeyt ve Madi Kerep gibi 
gazilerin dahi mahza Kostantiniyenin fethi amacı ile Hazreti Osman, 
Hazreti Ali ve Muaviye zamanlarında İstanbul’a doğru giden Arap mücahit 
orduları yancılarından bulunup Çorum’da şehiden kalmış oldukları 
vakıaları dahi Bizanslılar devrine rastlamaktadır. Ashabı kiramdan olan bu 
Süheyp ve Übeyt ve Kerep gazilerin merkadlerinin Çorum’da bulunuşları 
memleket için ayrıca tarihi değer taşırlar. 

Malazgirt savaşından sonra Müslüman Türklerin Anadolu’ya akınları 
sırasında cengâverliği dillere destan olmuş bulunan Battal Gazi’nin kızdan 
torunu Melik Danişment Ahmet’in Bağdat’taki halifeden izin alarak 
ordusuyla Malatya’dan kalkıp Sivas’a ve oradan Amasya’ya geldikleri ve bu 
sırada Çorum’u baskınla muhasara ederek fetih ve zapt etmesiyle Çorum 
fiilen Türk ve Müslümanlar idaresine geçmiştir.

Çorum’u fetih ve zapt eden Melik Danişment Ahmet, buraya Çorumlu 
oğlu İlyas Beyi sancak beyi olarak tayin ve ikame etmiştir. (ki Hüsamettin’in 
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Amasya Tarihi Cilt 2 sahife 288: Melik Ahmet Gazi Bey… Nikonya kalesini 
feth edip… Nikonya livasını Türkmenlerin Alayuntlu neslinden meşhur 
Çorumlu oymağı reisi İlyas beye tevcih eyledi….) 

Çorumlu oğlu İlyas Bey buraya Sancakbeyi olunca oymağı ile ve sair 
adamlarıyla buraya yerleşiyor ve artık burası Çorumlu oğlunun yurdu 
olarak etrafta anılmaya, bilinmeye başlıyor. Ve eski Yankonya (Nikonya) 
ismi unutuluyor. (Çorumlu oğlu) lakaplı bir ailenin Çorum’un nüfusça 
Sancaktar mahallesinde Soyadı Kanunundan evvel dahi mevcut olması 
ve başkaca Çorum ovasının Kuzey Batı tarafındaki Yavu Köyü yakınında 
bulunan yaylaya (Çorumlu Yaylası) denile gelmesi ayrıca birer delil 
gösterilebilir.

Sonraları (Çorumlu oğlu) ibaresindeki oğlu ilavesi kalkıyor ve nitekim 
İkinci Beyazıt zamanında Tacettin İbrahim Paşa namındaki bir zatın 
Vezirköprü’deki camiye akar olarak Çorum’da yaptırmış bulunduğu Paşa 
Hamamı’na ait Arapça vakfiyede  “Çorumlu kasabası” denmektedir. 

Kanuni devrinde de “lu” edatı kalkıyor ve sadece “Çorum” ismi kalıyor. 

Meşhur Papaz Piyer Permit kumandasındaki milyonluk salip ordularının 
İznik’i muhasara ve zapt etmelerinden sonra Hükümdar Kılıçarslan bir kısım 
ordularıyla Kızılırmak gerisine çekilerek Çorum’u merkez yaptığı, takiben 
gelen salip ordularının Çorum’u muhasara ettikleri, üç ay kadar muhasarada 
kalan Çorum’un aç ve susuz kalarak ırza ve cana dokunulmaması şart ve 
kaydıyla salip ordularına teslim olunduğu ve fakat ahitlerine vefa etmeyen 
salip ordularının Çorum’da altmış bin erkek keserek kuleler yaptırdığı, 
bir bu kadar kız ve kadını da esir diye toplayıp Bizans’a Kostantiniye ye 
götürerek sattıkları birer tarihi vakıa bulunmaktadır. Bunlar Hasan Fehmi 
Turgal’ın “Anadolu Selçukluları” isimli 1935’te neşredilmiş kitabında yazılı 
olduğu gibi tarihçi Enver Behnan Şapolyo’nun kitaplarında dahi vardır. 

Melik Ahmet Danişment’in zaptı sırasında mevcut olan Kale müteakip 
günlerde taş üstünde taş kalmayacak derecesinde zelzele tesiri ile yıkılmıştır. 
Selçuklulardan Alaattin devrinde Çorum’da halen bugün görülmekte olan 
kale yaptırılmıştır. Bu kalenin Halep’teki kalenin aynı bulunduğunu Remzi 
Oğuz Arık merhum söylemiş idi. Hükümdar Alaattin’in kaleyi yaptırmaya 
memur ettiği Hayrettin tarafından da Ulu Cami ilkin inşa olunmuştur. 

Bu camii (Ulu Cami) Osmanlılardan İkinci Beyazıt zamanında İstanbul’da, 
Dimitoka’da dahi dehşeti görülen ve küçük kıyamet diye anılan zelzelede 
yıkılmıştır. Mimar Sinan “Tezkiret’ül Ebniye” sinde (Çorum’da Alaattin 
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camiini müceddeten tamir ettim) demektedir. Mimar Sinan’ın yeniden 
tamir ettirmiş olduğu bu cami sonraları yine zelzeleler neticesi Üçüncü ve 
Dördüncü Murat zamanlarında tekrar tekrar tamir edilmiş ve Hicri 1210’ 
deki zelzelede tekrar kubbesi yıkıldığından on beş, yirmi sene sonra Yusuf 
Bahri hoca delaletiyle Yozgatlı Çapanoğlu tarafından kubbe yeniden 
yaptırılmış ve son cemaat mahalli ilave edilmiştir.

1327 (1911) senesinde de son cemaat mahallinin üst katı ile ikinci 
minare ilave edilmiştir.        

Kadı Burhanettin’in Sivas’ta icra-yı hükümeti sıralarında Osmancık’a 
ve Çorum’a da el uzattığı ve hatta Yıldırım Beyazıt’ı Çorumlu yaylasında 
savaşa çağırdığı ve Kadı Burhanettin’in Sivas’ta ölümünden sonra Yıldırım 
Beyazıt zamanında Çorum’un Osmanlı ülkesine katılmış bulunduğu 
bilinmektedir.

Kanuni devrinde Çorum Sancak beyi olarak torunu Orhan Bey tayin ve 
ikame edilmiş ve Sıklık suyu Çorum’a akıtılmıştır. 

Meşhur Sadrazam Sokullu’nun, Hazar Denizine hakim olmak 
emeliyle açtırdığı Ejderhan Savaşı sırasında Çorum’un mevki yönünden 
ehemmiyetine binaen sancak beyi ile 50 sipahisi Çorum’da biraz kalmış 
ve diğer askerleri Samsun Kırım yoluyla Ejderhan seferine gönderilmiştir. 
(ki Tarihi Osmanî Mecmuası 1 Nisan 1333) nüshasında Niğbolu ve Silistre 
beyleriyle Çorum sancak beyinin seferden hariç bırakıldığı öğrenilmektedir.

Evliya Çelebi Çorum’a üç defa uğramıştır. “4300 bağlı bahçeli evi vardır” 
diyerek Çorum’u tarif etmekte ve Çorumluların aklıselim ile hareket 
ettiklerini başkaldırma hareketlerine meydan vermediklerini mümin 
muvahhit ve yaran-ı garibüddiyar adamları bulunduğunu bildirmektedir. 

Katip Çelebi, Cihannüma’sında Çorum’u sancak olarak göstermekte 
ve şu kazaları saymaktadır. İskilip, Tahtettarik, Hacıhamza, Saz, Sakız, 
Osmancık, Karahisar Demirli, Fevkattarik, Katar, Saray, Mahmat Selam.

Çorum kütüphanesinde mevcut ve mahfuz iki cilt Mahkeme-i Şeriye 
Sicilinde 1003 Hicri, tarihinde Çorum’un şu kazaları ihtiva ettiği görülüyor: 
Çorum, İskilip, Katar, Osmancık, Saz, Hacıhamza.

1269 tarihli bir buyrultuya göre de; Çorum, Karahisar Temürlü, Zennun, 
İskilip, Hacıhamza, Hırkalar.

1270 Hicri ve Rumi senelerinde bu mülki teşkilat değişmiştir. ,
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Diğer bir sicil kaydına göre Hicri 1244 senesinde Mora canibine mürettep 
olan asakirden Çorum Sancağından bir ferman ile matlup beş yüz nefer 
süvari asker bedeli beher nefer başına iki yüz ellişer kuruş verilmek üzere 
marifeti şer’i ile livayı mezkûra havi olduğu kazalara taksimine dair mevcut 
bir listeyi naklediyoruz ki:  

152 kazai Çorum
152 kazai İskilip
17,5 kazai Katar   
19 kazai Saz
50 kazai Osmancık
17,5 kazai Hacıhamza
15 kazai Aşiret-i Dedesli       
15 kazai Çorum Ekradı      
14 kazai Ciceli 
12 kazai  Bedirhan
9 kazai  Alamaslı
3 kazai Hatal
3 kazai Kutlu Evcili
3 kazai Çayan Yürüganı
12 kazai Ballı Yürüganı
1 kazai Lek 
2 kazai Cihanbeyli 
2 kazai Kuyumcu 
1 kazai Çakallı 

Hicri 1245 senesinde Şamı Şerif ve havalisi muhafazası için Sivas 
eyaletine mürettep 1600 nefer piyade askerden Çorum livası için 324 
nefer tefrik edilmiş ve bu da Çorum Şeriye Mahkemesince şu şekilde 
taksim edilmiştir ki:

118 kazai Çorum 
118 kazai İskilip
16 kazai Katar
23 kazai Saz 
41 kazai Osmancık 
8 kazai Hacıhamza  

(Bu başlık altında Derlemelerim 2 kitabında da bulunan bilgilere aşağıdaki yeni bilgiler 
eklenmiş ve Derlemelerim 3’e “Şeriye Sicillerinden 2” başlığı ile alınmıştır. A. Ozulu)
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Şeriye Sicillerinden 2

1260 hicri tarihlerinde Çorum’a civar Zennun, Gelin Hiras, Hırkalar, 
Hüseyinabat (Alaca) Budaközü (Sungurlu) kazaları dahi bulunmaktadır. 
Budaközü kazasının diğer bir ismi de Kalınsaz olup 1280 teşkilatından 
sonra Sungurlu ismini almıştır.

Hüseyinabat kazası 1280 Hicri tarihte nahiyeliğe indirilmiş ise de 1331 
(1915) de tekrar kaza haline çıkarılmıştır.

Çorum’un sancak şekli Mart 1272 tarihine kadar devam ede gelmiştir. 
Ezcümle 1259’da Çankırı ve Çorum sancakları Ankara vilayetine 
bağlanmıştır. 1260- 63 senelerinde Çorum ve Amasya sancakları Sivas 
valisine tevcih olunmuştur. 

1248’de Trabzon valisi Osman Paşa’ya Sivas eyaleti ile beraber Amasya 
ve Diyarbakır sancaklarına ilaveten Çorum Sancağı tevcih olunuyor. 

1254’te Çorum Sancak beyliği Diyarbakır ve Rıka Valisi ve Muş sancağı 
mutasarrıfı Sadri Sadık Mehmet Rüştü Paşa’ya tevcih olunuyor. 

1256’da Çorum Sancağı Sivas Müşiri Esat Paşa’ya tevcih olunuyor. 

1270’te Çorum sancağı Sivas müşiri Feyzullah Paşa’ya tevcih ediliyor. 
Çorum ile Amasya sancak beyliklerine Hüseyin Remzi Salih, Arif, Kamil 
paşalar tayin olunuyor. 

Mart 1272’den itibaren Çorum’un sancaklığı lağvedilip kaza haline 
indirilerek Yozgat sancağına bağlanıyor ve Yozgat, Kayseri, Kırşehir 
sancakları da Ankara vilayetine katılıyor. Burada işaretlenir ki, Çorum kaza 
haline indirilirken Kaymakçı ve Eskiekin gibi iki, üç kilometre yakınındaki 
köyler, Gümüşhacıköy kazası ve Mecitözü onlarda Amasya sancağına 
bağlanarak Sivas’a ilhak ediliyor. Bugün İskilip’e bağlı bir nahiye olan 
Kızılören Çorum’a 50–80 kilometre uzakta olmasına rağmen Çorum 
kazasına bağlanıyor.

Lağvedilen Alaca kazası da nahiye olarak Çorum’a bağlanıyor ki bu 
garip teşkilat 10 Temmuz 1310 tarihine kadar devam ediyor. Çorum’un ve 
Çorumluların müracaatları nihayet dinleniyor: Osmancık, İskilip, Sungurlu 
kazaları alınarak Çorum sancağına teşkil ediliyor ve Ankara vilayetine 
katılıyor. Alaca nahiyesi Birinci Cihan harbinden sonra kaza haline çıkarılıyor. 
Mecitözü kazası da Amasya’dan alınıp Çorum’a bağlanıyor. Bilindiği gibi 
en son Kargı kazası da Kastamonu’dan alınıp Çorum’a bağlanıyor.               
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Milli Mücadele günlerinde sancak şekli vilayet şekline çevriliyor. 
Halen Çorum vilayeti yarım milyona yakın nüfuslu bir vilayet şeklini 
almış bulunuyor.

Çorumlu Mecmuası’nın 291’inci sahifesinde yazılan bir fıkra: 
(Muhakkak olan bir şey varsa Çorum’un 16’ıncı asır sonlarına doğru 
cidden müşkül anlar geçirmiş olması… Bir tarafta zelzele, bir taraftan 
eşkıya ve bir taraftan da Hükümetin fena idare tarzı memleketi harap 
etmiştir. Bunlara rağmen Çorum kendi kendine kalkınma zorunda 
kalmıştır.)
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ÇORUM’UN ÖZET HALİNDE KISA TARİHÇESİ VE 6’INCI YÜZYILDAN 
İTİBAREN GEÇİRDİĞİ SAFAHAT

Mevcut eser ve belgelerin tetkikinde M.Ö. altıncı yüzyılda bugünkü 
Anadolu’nun iki büyük coğrafi bölgeye ayrılmış olduğunu görürüz.

1- PENTİK bölgesi olup Kızılırmak doğusunda kalan arazi kısmını ihtiva 
ediyordu. 

2- AZYANİKLER olup Kızılırmak batısında kalan araziyi ihtiva ediyordu. 
Bu iki bölgenin altısı kuzeyde, yedisi batıda, dördü güneyde, üçü 
doğuda ve dördü ortada olmak üzere 24 vilayeti vardır. Ortada 
bulunan dört vilayetin adı: Galati, Firikya, Büyük  Firikya, İzeri idi. 
Çorum toprakları Galati kısmına dahildi.

Küçük Asya’yı fetheden Dara Anadolu’yu 4 bölgeye ayırmış ve her birine 
SATRAP adı vererek bunlara birer kabile yerleştirmiştir. Bu devreye ait Çorum 
2’inci Satraplığa bağlı idi. 

Romalılar zamanında ise evvela Firikya ve sonrada Bizanslılar zamanında 
Galatların Buseler dairesine tabi olmuştu.

Selçukluların hâkimiyetleri sırasında ise Çorum evvela Punt ve sonra da 
Firikya sancağına tabi kaldı. Osmanlılar devrinde de evvela Sivas’a sonra 
Ankara’ya ve daha sonra Amasya’ya tabi olmuş 1908 yılında vilayet olmuş 
sonra yeniden sancağa çevrilmiş ve nihayet 1921’de müstakil sancak (liva) 
olmuş ve 1924 yılında vilayet olmuştur.

Halen Ankara’ya 257, Samsun’a 185, Yozgat’a 105 km. uzaklıkta olup bu üç 
vilayetin ve Amasya-Tokat yollarının kavşak noktasındadır. İlk adı Nikonya idi. 
Çorum adını sonradan almıştır. 

Çorum’un İklimi ve Özellikleri:

Karadeniz coğrafi bölgesine tabi olan vilayete her ne kadar bu bölge iklimi 
hâkim ise de, teşekkül itibariyle de İç Anadolu’nun iklimini andırdığından 
Çorum’da intikal iklimi hüküm sürer. Kasım’da başlayan ve Ocak ayında azami 
hattını bulan don olayları bazen 98 gün devam eder. Aralık ayları genel olarak 
bulutlu ise de yağmuru azdır. En şiddetli sıcaklar, ağustos ve eylül aylarındadır. 
Mayıs ayına kadar soğuk devam ettiği için baharı yoktur. Buna karşılık uzun 
ve mutedil geçen bir sonbaharı vardır. Şehir dağlarla çevrili olduğundan 
bu dağlar arasında mevcut SIKLIK- KIRKDİLİM- HATAP ve HAREMİ boğazları 
bulunmakta ve bu sebeple de merkez (Çorum) diğer ilçelerden farklı olarak 
fazla rüzgârlıdır. 

Rakımı 805 metredir. 
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Çorum’un Tanınmış Dağları:

Çorum’un güney doğusunda Hatap Boğazını meydana getiren Dört 
Tepe Dağları, kuzeyinde 1765 m. yüksekliğinde Eğerci Dağları. Batıda 
Alagöz ile devamı olan Köse dağları.

Güneyinde 1700 m. Yüksekliğinde Uğurlu dağları. Bunlardan başka 
Kızılırmak vadisinde devam eden Çal dağları ile İskilip’in Kavak, Göl, 
Deveci, Sakarözü ile Mecitözü’nün Tanözü, Sinan, Elma, Alancık, Kara ve 
Kırklar dağları meşhurdur. 

Suları:

Çorum içinden ve yakınından geçen başlıca küçük sular ile Çorum 
içinden ve yakınından geçen başlıca büyük sular Kızılırmak ile Yeşilırmak, 
ayrıca Delice, Budaközü, Demirşıh, Kayaağzı, Meydan Çayı, Ovacık Suyu, 
Çağşak deresi, İnalözü, Alpagut, Hamamözü, Kuyumcu ve Laçin çayları 
Kızılırmak’a dökülen belli başlı sulardır. Çorum’un Çat ırmağı ise Mecitözü 
suları ile birlikte Yeşilırmak’a karışır. 

Kızılırmak Üzerinde Mevcut Ana Köprüler:

1- İskilip yolu üzerinde Salur betonarme köprüsü
2- Dutludere betonarme köprüsü
3- Hicri 894’te yapılan Osmancık içindeki 19 gözlü Koyunbaba 

köprüsü.
4- Delice Çayı üzerinde Delice betonarme köprüsü.

Kızılırmak Üzerindeki Geçitler:

Kızılırmak üzerinde sırasıyla Çeltek, Anbarcı, Üçdam, Karakısık, 
Sağpazar köylerinde geçit yerleri vardır. Nehirlerin yaz aylarında suları 
azalır ve çok yerinden geçit verir.

Kaplıcalar:

Mecitözü’nün 20 km. doğusunda ve Amasya sınırına yakın yerde 
romatizma için şifalı Özel İdarece işletilen, Beke kaplıcası meşhurdur. 

Madenler:

Linyit, gümüş, bakır, alçı, maden kömürü, altın, platin ve civa madenleri 
vardır. Linyit Çorum ile İskilip’te diğer madenler ise daha ziyade Mecitözü 
ilçesi ile Çorum köylerindedir. Bunun  dışında da Osmancık’ta Kara boya, 
Arduvas taşı ile mermer vardır. 
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Çorum’un Jeolojik Durumu:

1- Volkanik ve meteformik kısım olup, Osmancık doğusundan 
başlar. Çorum’un kuzey batısına dolaşır. Osmancık’ın batısından 
Kastamonu’nun batısına kadar uzanır. 

2- Miyosen ve Pilosen arazi olup, İskilip’ten Beybara köyüne kadar 
uzanan Sungurlu ilçesi topraklarını kapsar.

3- Granit arazi olup, Sungurlu kuzeyi, Çorum güneyi ve Mecitözü’ne 
kadar uzanan alandır.

4- Eosen devri arazi olup, Sungurlu ili Yozgat arasını kapsar.
5- Mezozoik arazi olup Alaca’nın güney kısmıdır.

Çorum toprakları genel olarak kalkerli, killi, kumlu, volkanik, tuzlu, 
alçı taşı (kil, balçık, şist, marn) su geçmez, kum ve çakıl taneli yerlerden 
teşekkül eder. Osmancık’ın doğusunda granitler ile trakitler ve güneyinde 
de andrazit, bazalt ve meteformik yerler mevcuttur. Taş kömürler (linyit) 
Dodurga, Zambal mevkiinde olup bugün Özel idarece işletilmektedir. 
(Günümüzde 2008’de buraları özel işletmelerdir.) Dodurga ocağından 
senede 150.000 ton kömür elde edilmektedir. Kum, kil ve alçı ise vilayetin 
her yerinde boldur.

Çorum’un Ovaları:

Teybi, Irmak, Dedesli, Kuyumcu, Hamamözü, Seydim, Bozbuğa, 
Düğenci, Ovasaray, Hüseyinabat, Mecitözü, Osmancık, Delice, Sungurlu 
olarak 16 kısım halindedir. Tümünün saha genişliği 3.866 km2 
genişliğindedir.

Çorum’un Hali Hazır İlçe Nüfusları Ve Merkeze Uzaklıkları :

İlçenin Adı Nüfusu İlçeye Bağlı Köy Sayısı
Çorum 123.715 203  
Alaca 56.665 102
Bayat 23.790 37
İskilip 58.788 86 
Kargı 32.836 58
Mecitözü 35.913 59
Osmancık  44.837 61
Ortaköy 9.912 13  
Sungurlu 79.415 128
Toplam: 467.871 747   



31

2007 Yılı Sayım sonuçları:

Çorum Merkez 243.600 0 km.
Alaca 40.770 52 km.
Bayat 27.032 83 km.
Boğazkale 5.696 87 km.
Dodurga 8.292 42 km.
İskilip 42.476 56 km. 
Kargı 17.050 106 km.  
Laçin 7.058 29 km.
Mecitözü 20.689 37 km.   
Oğuzlar 7.930 68 km.
Ortaköy 9.711 57 km.  
Osmancık 45.730 59 km.  
Sungurlu 64.631 72 km.
Uğurludağ 9.163 66 km.       
Toplam nüfus 549.828
Not: 2007 güncel sonuçları tarafımdan eklenmiştir. A.Ozulu  

Çorum’un Tarihi ve Asırlar Boyu Geçirdiği Safahatın Özeti

Ankara’nın Elmadağ, Malatya, Adıyaman ve Amasya’da görülen suni 
mağaralar, Çorum’un birçok köyü ile Mecitözü; İskilip, Alaca, Osmancık 
ve Cemilbey bucağında da bol ölçüde rastlanmakta ve bilhassa bu 
mağaraların Kızılırmak dolaylarında görüldüğü dikkati çekmektedir. 

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı bulunan Alaca Hüyük kazılarında çıkan 
eserler halen bu mağaralarda mevcut olup görülen kabartmaları aynen 
tuttuğundan bu mağaralardan M.Ö. 5000 sene evvel Anadolu’ya ilk 
gelen Proto Hititlerin yaşadığı ve bunlar tarafından meydana getirildiği 
anlaşılmaktadır. Doğudan, Anadolu’ya göç eden Proto Hititlerinin Delice 
suyuna kadar ilerleyerek bugünkü Boğazkale ilçesi yakınında Hatusas 
şehrini kurdukları tarihi bir hakikattir.     

 Bu şehir dört tarafa uzanan yolların kavşak noktasında verimli 
toprakların üzerinde ve savunması kolay bir yerde kurulmuştu. Şehir 
Kızılırmak ve Yeşilırmak ayaklarının üzerinde bulunan 200.000 dönümlük 
bereketli topraklara sahiptir. Bu kavim tarihten evvelki devirlerinde 
Çorum ile dolaylarında sanatı ve ilk medeniyeti yaratmış olan insanlardır. 
Tevrat ve İncil’de geçen Hitim- Mısır kitabelerindeki Kiti, Asurlularda Kate 
veya Hate diye geçen isimler, Çorum ile dolaylarında bu isimler Hititlere 



32

aittir. Türk Tarih Kurumu bu kelimeleri Eti olarak kabul ettiğinden ben de 
bu kavimden aynı isimle bahsedeceğim. 

M.Ö. 3000 senesinde Orta Asya’dan Anadolu’ya ikinci bir muhacir akını 
olmuş bu akında gelen Azyanikler, Yafesi, Kuşariler Kızılırmak kavisine 
yerleşmiş ve ilk gelen Protohititlerle karışarak Çorum’da kendine has 
bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Bu karışımın meydana getirdiği 
eserler bugün Alayunt, Çamlıca, Söğütpınar, Göynük, Maden Çiftliği, 
Dubacı Dede ve Gazezpınar köylerinde bol ölçüde seramikler, cilalı taşlar 
mevcuttur. 

Üçüncü bin muhacir akınında ise, Çin’in kuzeyinde yaşayan Hatalar 
Anadolu’ya intikal etmiş ve kendi adlarını Batı Anadolu’ya vermişlerdir. 
Fakat zamanla bu isim Ata ve nihayet Eti şekline dönmüş ve başlangıçta 
bir kabile ismi olan bu ad, muazzam bir devletin ve medeniyetin adı 
olmuştur. 

Anadolu’da Eti imparatorluğunu kuran, isyanları bastıran ve bugünkü 
Boğazkale’de muazzam bir medeniyeti sinesinde taşıyan Hatusas 
şehrini kurup burayı merkez yapan Falabernas’tır. Oğlu 1.Murşil ise 
Karkamış’ı, Halep’i ve Babülanya’yı alarak bu imparatorluğu genişletmiş 
ve M.Ö. 1380’ de Sübbiluyuma Mısırlılarla savaşarak memleketini huzura 
kavuşturmuş bunun oğlu 2’inci Murşil ise tarih ve medeniyette bir çığır 
açarak imparatorluğu İzmir ve Suriye’ye kadar genişletmiştir. 

2’inci Murşil’in oğlu Muvatalla ise tekmil Anadolu’yu işgal etikten 
sonra yerine Üçüncü Hatusil’e bırakmış bu kralda 1270’te Mısırlılarla 
antlaşma yaparak antlaşma şartlarını bir taşa (tablete) yazdırmış ve 
bu antlaşma metnini Boğazkale’ye getirtmiştir. Bu tarihte Eti (Hitit) 
imparatorluğu; Suriye, Güney Kuzey Kapadokya, Firikya, Ege bölgesi ve 
Kilikya ismi altında bir idari taksimata tabi tutulmuş ve Ankara- Boğazköy- 
Yazılıkaya- Karahöyük- Alişar kuzey Kapadokya’daki Eti (Hitit) şehirleri 
arasına bırakılmıştı. Bu şehirlerin en meşhuru da bugünkü Boğazkale idi. 

Boğazkale’nin tarihi eserleri:
1- Surlar, 2- Kaleler, 3- Mabet ve saraylar, 4- Gültepe harabeleri,                 

5- Zincirli Mabet, 6- Yazılıkaya, 7- Alacahöyük eserleridir.

Surlar: Kral kapısı, Arslanlar kapısı, Kabartma heykeller, iç ve dış 
surları ihtiva eder.

Kaleler: Sarıkale, Yenikale, Büyükkale, Harlıkaya ve  Kızlar kayası
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Mabet ve saraylar : Bugüne kadar çok sayıda mabet ve saray kazılar 
sonucu ortaya çıkarılmış ve yeni kazılarla yeni mabetler de ortaya 
çıkarılmaktadır. Çıkan mabetlerin ortası salon, yan tarafları odalar 
halinde olup çok büyük taşlarla inşa edilmiştir. 

Gültepe: Bugünkü Kayseri’nin 16 km. kuzey doğusunda olup 
M.Ö.3000 senesinde Etiler (Hititler) tarafından kurulmuş ve bir aralık 
Hitit merkezi olmuştur.

Zincirli mabet : Hititlerin sanat eserlerini ihtiva eder. Hofman 
tarafından bulunmuştur.

Yazılıkaya : Boğazköy yakınında olup Yunan sanatını doğuran ilk 
Hitit eserleri buradadır.

Alaca Hüyük : 1937 kazısı ile cihan için ehemmiyeti haiz bir yer olduğu 
ortaya konulmuştur. Lidyalılarla Kayra ve Firikyalıların hazırladıkları 
Yunan medeniyetinin feyzini bu Hitit medeniyetinden aldığının adeta 
bir delili olan yerdir. Bu Eti eserleri 1-3’üncü çağlara aittir. Birinci çağa 
ait olan eserler; kurutaş üzerine işlenmiş duvarlar, çanak, çömlek, basit 
cilalı taşlar, topuz başı, yassı balta, kum taşından havan eli ve çekiçler, 
Kostantin ve Danişment paraları gibi madeni eserlerden ise şamdanlar, 
iğler, mızrak ve başı altın bakır çiviler, yassı baltalardır.

İkinci çağ eserleri ise Hitit mabet ve sarayları, örülmüş duvarlar, irili 
ufaklı pişmiş çanak ve çömlekler, çeşitli bardak ve tabaklar, yuvarlak 
ağızlı testiler, oval mühür ve damgalardır.  

Üçüncü çağ eserleri ise bakır eşyadır. Bu çağa ait içi hububat tohumları 
dolu pişmiş toprak kaplar da çıkmıştır.      

Zaman İçinde Çorum’a Hakim Olan Devletler Hakkında Özet 
Bilgiler

1- Hititlerden sonra İstanbul ve Çanakkale boğazından gelip 
Türklerle karışan Firikler Çorum’a hakim olmuş ve aynı karışım, 
Çanakkale civarında 1’inci Truva şehrini kurmuşlardır.

2- Firiklerin Çorum’a hakimiyetleri uzun müddet sürmemiş ve 
Kızılırmak doğusunda bulunan Kapadokya arazisi merkezleri 
bugünkü İzmit vilayetinde bulunan Bitinya’lıların bir kolu olan 
Mardinlilerle Kokonların hakimiyetine girmiştir. Bundan sonra, 
Küçük Asya ile Trakya’dan gelen Bebsislerin karışımı Çorum’u ele 
geçirmişlerdir.
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3- M.Ö. 660 tarihinde Kırım-Tuna ve İstanbul boğazını geçerek 
Karadeniz sahilleriyle Firikyayı zapteden Kimmerler iki sene 
sonra Hüyük , Kayseri, Nevşehir bölgelerini de hakimiyetleri 
altına aldılar. Bu arada hükümdarları Tokdamış Lidya kralı Gigas’ı 
da mağlup ederek Çorum topraklarını ele geçirdi. Kendisi vefat 
ettikten sonra Türk kabileleri ve Turşaların karışımından meydana 
gelen Lidyalılar yeniden dirildi. Ve bu arada Çorum topraklarını 
geri aldılar. Bunların hakimiyetleri İran hükümdarı Kurus’un 
525’te yaptığı saldırıya kadar devam etti.

4- 333’te Büyük İskender Hindistan’a sefer yaptığı zaman Çorum 
Makedonyalıların hakimiyetine girmişse de İskender’in 
vefatından sonra Generalleri bu satvetli devleti muhafaza 
edemediler. Bugünkü Ankara çevresinde yerleşmiş olan Tektusaj, 
Buvali ve Türkmen kabilelerinin karışımından meydana gelen 
Galatların saldırısı sonunda Çorum ve dolayları Türkmen kolunun 
hâkimiyeti altına girdi. 

5- 187 yılında Çorum bir defa daha elde edilerek Pontusların 
hâkimiyetine girdi. Fakat hükümdarları bulunan 7’inci Mihridat 
Roma generallerine mağlup olunca Çorum ile dolayları 
Romalıların eline geçmiş oldu. 

6- M.S.1’inci ve 2’inci yüzyıl Romalıların ikbal ve 3’üncü 4’üncü 
yüzyıllar ise felaket yılları olmuştur. Bu arada Roma ikiye 
bölünmekle Çorum Bizans’ın idaresine geçmiştir. Tarihi 
belgelerin incelenmesi sonucunda, bu devrede Çorum’da dört 
tarihi yolun bulunduğu ve bugünkü ilin ya doğrudan doğruya 
veya dolayısıyla bu yollara bağlı bulunduğu görülmektedir. 

a) Babil, Dicle vadisi Malatya, Kayseri, Hatusas ve Sinop’ta son bulan 
Asurilerin bugünkü Irak’ı Karadeniz’e bağlayan ana yoldur. 

b) Lidyalıları Egedeki başşehri olan Sard’dan başlayan Turgutlu, 
Salihli, Galat ve Babil’de son bulan İrad yoludur ki, Çorum güney 
İran yolu ile bu yoldan faydalanmakta idi. 

c) Boğazköy, Delice suyu, Kayseri, Antitoroslar, Göksu, Elbistan ve 
Malatya’da son bulan Hitit yoludur. 

d) Efes’ten başlayan Lidya, Firikya, Boğazköy, Kayseri, Fırat ve Zap 
sularını geçerek Sus şehrinde son bulan Hükümdar Caddesidir. 

Onuncu yüzyılda Bizansın durumu çok bozuktu. İdarede Makedonya 
sülalesi eline geçmişti. Bilhassa Romen Diyojen onbirinci yüzyılda, 
Malazgirt savaşını kaybettikten sonra Anadolu’nun bütün kapıları 
Türklere açıldı. Bu devrede Çorum askeri kumandanı Mestrun idi. Bu 
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şehirde ilk suru yaptırmıştı. Lakin şehirde vuku bulan büyük bir zelzele 
sonunda bu sur yerle bir olarak ortadan kalktı. 
Roma’nın için için kaynadığı bu devirde Anadolu’ya Oğuzlar-Mamalılar, 
Kınıklar ve Kayıhanlılardan mürekkep bir muhacir akını daha olmuş, 
Malazgirt savaşından sonra da Danişment Ahmet Gazi’nin Anadolu’ya 
devamlı seferleri başlamıştır. 
Ortaçağ boyunca Çorum’a Romalılar ile Bizanslılardan sonra sırası 
ile Danişmentliler, Selçuklular, İlhanlılar, Ertana, Kadı Burhanettin ve 
Osmanlılar hâkim olarak Çorum durmadan bu hakimiyetler arasında 
geçmişte el değiştirmiştir. 

Danişment ve AHMET DANİŞMENT Hükümeti

Danişment Ahmet Gazi Alpaslan ile Malazgirt savaşına katılmış ve 
sonrada gazi arkadaşları Dursun, Çakır, Karaduman, Hasan-Süleyman 
bin Numan, Eyüp Bin Yunus Efrumiye, Ahmet Müeyyit ve Yahya ile 
birlikte Anadolu’nun fethine memur edilmişti. Büyük Selçuk ordusunun 
namdar kumandanı arkadaşları ile birlikte, Çankırı’ya kadar olan yerleri 
fethederek hakim olduğu bu arazi kısmında 1070 tarihinde Danişment 
hükümetini kurdu. Yine bu devlet 1187 senesinde Konya Selçukluları 
tarafından ortadan kaldırıldı. 

Danişment hükümeti başlangıçta, İslamiyet’in yükselmesine 
Romalıların Anadolu’ya yerleşmesine mani olmuşsa da sonradan 
çıkardığı gailelerle de vilayetin başına bela olmuşlardır. Danişment 
Ahmet Gazi tarafından Çorum fethedilince sancak içinde bulunan 
Rumların çoğu İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Yine bu devrede Çorum bir 
deprem ve sel felaketi daha geçirmiş ve Danişmentlilerin hâkimiyeti 
müddetince, Çorum’da Rufaî, Mevlevî, Nakşibendî, Zeydiye ve Bayramiye 
tarikatları kuruldu. Ayrıca İran’dan gizlice sokulan elemanlar sayesinde 
sancak içine Kızılbaşlık, Alevilik ve Bektaşilik de yerleşmiştir. Bu son üç 
tarikat bilhassa Çorum’da geniş çapta revaç buldu. 

Çorum Danişmentlilerin eline geçtikten sonra Türkmenlerin Alayuntlu 
neslinden olan Çorumlu oymağı bugünkü Çorum’a yerleştirildi. Sancak 
ismini de bu oymaktan aldı. Oymağın reisi İlyas Bey, Çorum’un ilk valisidir. 
Yine aynı aşiretin Sorgun oymağından Osman Bey’de o güne kadar 
Eflons diye anılan Osmancık’a gönderildi. Ve Osmancık fethedildikten 
sonra evvela adına Sorgun sonra da 1331’de Osmancık denildi. 
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12’inci Yüzyılda Çorum

Godfruva Döbuyyon kumandasındaki Haçlılar Merzifon’a yürüdüğü 
zaman yolda kalanları toplayan bir Haçlı kumandanı evvela Ankara’yı 
muhasara etmiş sonrada Çorum’u alarak Türk kadınlarını Bizanslılara 
satmış ve erkeklerini de kılıçtan geçirmiştir. 

1109 senesinde Ankara valisi Fetehhan Amasya valisi Süleyman Bey 
Kılıçaslan ile birleşerek Çorum’u Haçlılardan istirdada muvaffak oldular. 
Zamanın iskânına uyularak şehre Mamalı aşireti yerleştirildi. Şehir 
istirdat edilince Kılıçaslan Çorum’da halen mevcut olan Kale’yi yaptırdı. 
Aynı tarihte Çorum’da medreseler açılmış ulema himaye altına alınmış 
ve 1150’de Çorum’da Şeyh Hasip, Şeyh Ahmet efendiler ve İskilip’te 
Mustafa Efendi medreselerde birer kütüphane açmışlardır. 

13’üncü Yüzyılda Çorum

Bu yüzyılın en mühim olayı halen Adıyaman Samsat ilçesine bağlı 
Kefrussuut köyünden olup kendini bir evliya gibi tanıtan ve oradan 
Amasya köylerine hicret eden Baba İshak’ın Malatya çevresi ile Amasya 
ve Çorum çevresindeki kendine inananlarla birlikte Selçuki ordularının 
karşısına dikilmiş olması ve ilk çarpışmada galip gelmesidir. Ancak 
ikinci bir savaşta Baba İshak Amasya’daki tekkesinde boğdurulmuş ve 
taraftarları kılıçtan geçirilmekle mağlup edilmiştir. Bugün Çorum’un 
batısında bulunan Köse Dağı’nda1242 tarihinde Anadolu’ya ayak basan 
Cengizlerden Baçcuhan Selçuklularla yaptığı savaşta muzaffer olunca 
Kiyasettin Keyhüsrev’i boğdurmuş ve bu suretle de Anadolu’da Selçuk 
hakimiyetine son vermiştir. 

14’üncü Yüzyılda Çorum

Bu asırda Anadolu’nun tamamı arasında Çorum’da İlhani hâkimiyetine 
girmiş sonrada evvela Ertana hükümeti kurularak Niğde, Ankara, Tokat, 
Amasya, Çorum, Erzincan, Erzurum bu hükümetin idaresine girmişti.

1352 senesinde Ertena ölünce oğulları yerini dolduramamış ve 
bu sebeple 1381’de Kadı Burhanettin kendini Ertana’nın torunu oğlu 
Mehmet yerine Hükümdar ilan ederek Sivas’ta büyük Kadı Burhanettin 
hükümetini kurmuş ve Kırkdilim bölgesinde Yıldırım Beyazıt’la yaptığı 
savaşı kazanmış bu arada Çorum’da diğer sancaklar meyanında Kadı 
Burhanettin’in hâkimiyeti altına girmiştir. Fakat 1398’ de Yıldırım Beyazıt 
Kadı Burhanettin’i mağlup ederek Çorum ile Amasya’yı da alarak Orta 
Anadolu Osmanlıların hâkimiyetine girdi. Yıldırım Beyazıt oğlu Çelebi 
Mehmet’i Amasya’ya vali yaptı.
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15’inci Asırda Çorum

Bu yüzyıl içinde Çorum’da 1402- 1421’e kadar Çelebi Sultan Mehmet 
devri hâkim olmuş ve aynı devirde Serdarlık ve Subaşlık ihdas edilmiş, 
Timurlenk ile Yıldırım oğulları ve Tatarlar Bulgaristan’ın Filibe yakınındaki 
Tatar Pazarcık’a sürülmüştür. 

1441- 1451 tarihleri arasında Çorum’da Murat Hudavendigar devri 
yaşanmıştır.

16’ıncı Asırda Çorum

Çorum bu asırda musibet ve felaketler içinde çırpınmış, Kızılbaşlar, 
eşkıyalar, serbest timar sahipleri faaliyetlerini büsbütün artırmış 
bu gibilere kadılar ortak olmuş ve rüşvet yoluyla yolsuzluk himaye 
görmüştür. 2’inci Beyazıt, Yavuz Selim, Kanuni Süleyman, Sarı Selim ve 
Üçüncü Murat bu asırda padişahlık yapmıştır. Serdarı Ekremlik ihdas 
edilmiş, şehir işleri idaresi kadılara, kasabalarda sancak beylerine 
bırakılmıştı. 

1536 tarihinde 1593 tarihine kadar Çorum’da Mahmut Bey, Gülabibey, 
İlyas Bey, Mehmet Bey, Yusuf Bey, Hüseyin Bey, Behram Bey, Hacı 
Nasrullah Bey, Tavaş Hüseyin Bey, Cafer Bey, Muslihiddin Bey ve Mustafa 
Bey sırasıyla valilik yapmışlardır. Aynı yüzyıl içinde Çorum’da arazi ve 
vergi rejiminin tanzim edildiğini, bugünkü kale çevresine su getirildiğini 
ve 1591’de Çorum’un Sivas’tan alınarak evvela Ankara’ya sonrada 
1595’te Amasya’ya bağlandığı görülür. Bu tarihlerde Çorum’da bir büyük 
deprem daha olmuştur.

17’inci Asırda Çorum

Bu asrın en fazla kayda değer olayı Çorum ve dolaylarında türeyip 
ortalığı kasıp kavuran Kalender oğlu, Meymun, Kara Sait Paşa, Canbolat 
oğlu avenelerinin eşkıya başları ile birlikte imha edilmesi ve bu suretle 
sancak asayişinin normal hale getirilmesi ve 1615 tarihinde Çorum’a 
Cerit aşiretinin getirilip yerleştirilmesidir.

18’inci Asırda Çorum

Bu yüzyıl içinde Çorum’da kaza teşkilatı yapılmış, medreseler, 
kütüphaneler, cami ve vakfiye tesisleri kurulmuştur. 1713 yılında 
İskilip ve çevresinde mütemadiyen asayişsizlik yaratan bazı aşiretler 
Kıbrıs’a sürülmüş ve yerlerine 1716’da Kınık aşireti getirilerek Çorum’a 
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yerleştirilmiştir. Aynı yüzyıl içinde Osmancık’ta Burhan Kethüda camii 
yapılmış ve 1732’de Orta Anadolu’ya dehşet saçan Genç Osman eşkıyası 
bütün tehditlere rağmen Çorumlular tarafından püskürtülmüş olmasıdır.

19’uncu Yüzyılda Çorum

Bu asırda Çorum’da 800 evin yere batmasına sebep olan büyük 
depremin oluşu en mühim olaylardandır. Beşiktaş muhafızı olup aslen 
Çorumlu bulunan Yedi Sekiz Hasan Paşa şehir ortasında bir saat kulesi 
yaptırmış ve 2’inci Abdülhamit’e ricada bulunarak Hıdırlık Camii ile 
sahabe türbelerini yeniden onartmıştır.  

20’inci Yüzyılda Çorum

Bu yüzyıl içinde Çorum’da karşılıklı yardımlaşma gayesi için kurulmuş 
olan Ahi teşkilatının kaldırılması ve 1903 yılında Alaca’nın nahiye 
merkezi olması bilhassa İstiklal savaşına takaddüm eden günlerde 
Hükümet tabibi Doktor Atıf ve taraftarlarınca Çorum halkının milli 
hareket aleyhine isyana teşvik edilmesi teşebbüsüdür. Çorum halkı bu 
teşviklere katılmamış hatta bu tarihlerden sonra vuku bulan Çapanoğlu 
isyanlarına karşı maddi manevi kuvvetleriyle mukavemet göstermiştir. 

14.5.1920’de Yeni Han civarında Postacı Nazım ve Kara Mustafa’nın 
teşvikleriyle Kaman isyanı başlamış ve Çamlıbel’deki müfrezemiz 
isyancılar tarafından esir edilmiştir. Aynı isyancılar 28.5.1920’de 
taburumuzun bir kısmını esir almış ve 6.6.1920 günü Zile’yi savunan 
askerlerimizi katletmek suretiyle burayı işgal etmişlerdir. 12. 6. 1920 
günü asiler üzerine kuvvet sevk edilmiş ve fakat bunlardan bir kısmı 
kaçarak Alaca’nın Kapaklı, Sultan köylerinde bulunan Çapanoğullarına 
katılmışlardır. Bu isyancı güruh köylünün hayvanlarını da alarak Alaca 
üzerine yürüdüler. 

14.6.1920 günü isyan Yozgat’a sirayet etti. Çapanoğullarından Celal, 
Edip, Salih, Halit kendilerini Halife orduları kumandanları olarak etrafa 
tanıtmaya başladı. Her ne kadar Çapanoğlu isyanı Padişaha yardım 
etmek için yapılıyor gibi gösteriliyor idi ise de gayeleri ittihatçıları 
ortadan kaldırmaktı. Onlarda bu intikam ve isyankâr ruhun uyanmasına 
sebep Celal ve Edib’in mutasarrıflıktan emekliye sevk edilmelerinden 
ileri geliyordu. Asilerin hedefi Yozgat’tan sonra Çorum ve Kırşehir’i almak, 
sonra da Ankara’ya hücum ederek Ankara’da müstakil bir hükümet 
kurmaktı. Asiler 16.6.1920 günü Sungurlu’yu işgal edince yaptıkları 
menfi propaganda ile de Çorum’da heyecan büsbütün arttı. Halid’in 
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İskilip ve Çorum’a müfreze sevk ettiği şayi olunca İskilip kaymakamı 45 
kişi ile Çorum’da 75 gönüllü ile Harar köyündeki tabur kumandanlığına 
katıldılar. 

Alaca’nın Çapanoğlu tarafından işgali, etrafı bir alev gibi sarmış 
ve güya Çorum’da bulunan tekmil Kızılbaşların kendilerine katılacağı 
propagandası ortalığa yayılmıştır. Halbuki Çapanoğulları isyanına 
Kızılbaşlar iştirak etmek şöyle dursun bilakis Mecitözü’nde mukavemet 
müfrezeleri hazırlıyorlardı. Nitekim Şirin hatun zade Hüseyin, Karaosmanlı 
Veli ve Piroğlu İbrahim bunların arasında idi. 

Küre’de bulunan tabur komutanı Alaca’ya hareket etmiş ve fakat 
Alaca mezarlığında çingenelerin pususuna düşmüştür. Bunu öğrenen 
Çapanoğlu 800 süvari ile gece Alaca’ya gelerek kuvvetleri dağıtmıştır. 

20.6.1920 günü Çorum mutasarrıfı Cemal Bardakçı huzurunda bir 
toplantı yapılmış ve iki heyet seçilerek karşı koyma kararı verilmiştir. 

Heyetin biri Alaybey zade Hacı Sait komutasında 200 silahlı gönüllü 
ile Çorum’u koruyacak, ikinci heyet ise para ve malzeme toplayacaklardı. 

Düzce ve Bolu isyanlarını bastıran Refet Bey Çankırı’ya gelmiş, mutasarrıf 
Cemal Bardakçı ile muhabere yaparak genel durumu öğrenmiştir. Bu 
haberleşmeden sonra Mülazım Münür Bey kumandasında bir makineli 
tüfekle bir takım asker Mecitözü’ne gönderilmiştir. Asiler aynı gün 
Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip ve Sarı Süleyman köylerini işgal ettiler. 

22.6.1920 günü Refet Paşa Çankırı’dan Çorum’a hareket etmiş 
ve Çorum’daki 50 Jandarma ile 50 Polis bu kuvvetlere katılmak için 
yola çıkmıştı. Lakin Yozgat yolu Çapanoğulları tarafından kesilmiştir. 
Çorum’dan hareket eden Jandarma Merkez Komutanı kuvvetleri ile 
birlikte Alaca Mezarlığı çevresinde İbrahim Köyü tarafından arkadan gelen 
Çapanoğlu süvarileri tarafından kuşatılmış ve asiler ellerine geçirdikleri 
bu askerleri Alaca deresinde kurşuna dizerek şehit etmişlerdir.

(Cumhuriyet’ten sonra Çorum’da bu şehitler adına 1933’te dikilen 
abide 1958 yılında yeniden yapılmış Vali Cevat Çapanoğlu ve İl Jandarma 
Komutanı M. Hasan Süer tarafından kemikleri toplanarak bu abide 
ortasındaki sütun temeline konmuştur.)
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 23. 6. 1920 günü asilerin Boğazlıyan’ı basıp müfrezemizi dağıtması 
üzerine fazla Müslüman kanının akmaması maksadıyla Çapanoğullarına 
dehalet etmek düşüncesi Çorum’da söylenmiş ise de Mutasarrıf  Cemal 
Bardakçı ve İsmet (Eker) bey buna meydan vermemişlerdir. İsmet Bey 
Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf çekerek yardım talebinde bulunmuştur. 
Nihayet Cemil Cahit’ten alınan bir telgrafta Yozgat’ın isyancılar elinden 
geri alındığını ve Refet Paşa’nın Sungurlu’ya geldiği duyuldu. Bilahare 
Çorum’a gelen Refet Paşa’nın mukabil hareket ve Cemil Cahit Paşa’nın 
Ortaköy üzerinde Karahacip’teki asilere top ateşi açmak suretiyle asiler 
dağıtılmış ve isyan sona erdirilmiştir. 

Çorum’da ve Çorum Müzesinde Halen Mevcut Bulunan Tarihi 
Belgeler

1- Çorum Ulu Camii minaresinin kapısı ve aynı camide bulunan 
çeşitli el yazıları ile matbu Kur’an-ı Kerimler.

2- Osmancık’ta metfun Koyunbaba türbesinin iç kitabesi
3- Osmancık Kale’sinin Koyunbaba Köprüsünden görünüşü.
4- Osmancık’taki Ömer Çelebi camii resmi.
5- Osmancık’ta Koca Mehmet Paşa Mezarlığı resmi.
6- Muzaffer Paşa Camii, tavan resmi ve çeşitli tezyinatı ile Alibey 

Hamamı fotoğrafları.
7- Hamit Zübeyr Koşay tarafından hediye edilen Kur’an-ı Kerim ve 

Çorum’un ilk hastanesi, Sıhhat Okulu, Çocuk Bakım Evi, Memleket 
Hastanesi ve Çorum Kalesi resimleri.

8- Çorumlu Hafız Ali Efendinin tarihi el yazısı, Çorum’un Paşa 
Köyündeki çeşme, Çanakçı Köyündeki Hüyük, Kapılı Kaya kalesi 
karşısındaki inler, Sarmaşa yolu üzerindeki Hamam Tepe ve 
Kuşsaray Köyü resimleri.

9- Karahisar Temürlü Divanı ve harabeleri, Elvan Çelebi Camii kapısı, 
Kuşören Köyündeki Kale.

10- İnalözü Camii yanında bulunan yine Karapınar’da mevcut 
Hüyüklerin resimleri. Elvan Çelebi Köyünde bulunan tarihi eserler. 

11- Mahkeme sicilleri, vakfiyeler, Gerdek Kaya ve Alaca Hüyük ile 
Boğazköy müzesinde mevcut sayısız eserler.   

       (NOT: Burada sayılan eserler 1980’li yıllara ve daha öncesine ait bilgilerle sıralanmıştır. Bugün 
Çorum Müzesi ve Hasan Paşa Kütüphanesinde bulunan tarihi eser ve kültür sanat medeniyet 
belgeleri sayısı çok çok artmıştır. İhsan Sabuncuoğlu’nun verdiği bu bilgiler Çorum Müzesinin ilk 
kuruluşu günlerine ait bilgiler olduğu kanısındayım. A.Ozulu)
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Çorum’da Edebiyat, Musiki, Resim, Yazı ve Heykelcilik

Çorum’da tarih boyunca isim yapmış şairler çıkmış ve bu şairler değerli 
şiirler, nefesler, deyiş ve türküler, destan ve methiyeler yazmışlardır.

İskilipli Mehmet bin Osman, Hafız Ali, Şair İsmail, Bektaşi şairi 
Satılmış, Begdilili, Rüştü Gök, Derviş Mehmet, Aşık Haydar, Deli Boran, 
Elfazi, Vehbi, Methi, Kadri Uslu, Feyzullah, Ceyhuni, Aşık Murat, Köse 
Yusuf bu meşhurlar arasındadır.

(Not: Çorumlu Şairler hakkında Avukat Abdullah Ercan çok geniş bir antoloji hazırlamıştır. Bu 
antolojide Çorumlu şairler hakkında oldukça geniş biyografi bilgileri de yer almaktadır. Bakınız: 
“14’üncü yüzyıldan günümüze Çorumlu Şairler” Abdullah Ercan. ÇEKVA Çorum Eğitim Kültür 

Vakfı Yayınları. 1998 İstanbul. A. Ozulu )

Musiki-Resim
Mahalli türküler, horanlar ve binlerce maniler söylenmiş yazılmıştır. 

Çorum’da pratik saz çalan ustalar yetişmiştir. Bir kısım halk kaval çalar. 
Resim hususunda ve resim sanatında ise isim yapmış kişiler çok azdır. 

(Not: Bu bilgiler de 1950’li yıllarda yazılan Neşet Köseoğlu’nun “Çorum Tarihi” kitabından 
alınmış bilgilerdir. Bu tarihten (1950) sonra resim sanatında ün yapmış pek çok sanatçımız vardır. 

A. Ozulu)   

Yazı ve Heykel

Rüştiye hat öğretmeni Üskülen zade Emrullah, Kazancı Zade Hafız 
Osman, Demirci zade Tevfik, asıl adı Hüseyin Hamdi olup İstanbul’da 
dahi şöhret yapan Fahri Cihan Hafız Efendi, Ethem Hoca ve Hafız Bahri 
(Kayış) efendilerin yazdıkları Hilye-i saadet yazıları başlı başına tarihi 
birer eserdir. 

İl merkezinde yalınız Atatürk anıtı ile 1958 yılında yeniden yapılan 
Şehitler Abidesi bulunmaktadır. 

Vali Cevat Çapanoğlu’nun müzaheretleriyle J.K.Yarbay M. Hasan 
Süer tarafından 40.000 lira keşif bedelli olan bu abide iki bin lira sarfı ile 
meydana getirilmiştir.

(Not: Verilen bu bilgilere ek olarak Çorum’da yeni bir “Şehitlik” kurulmuş ve görkemli bir 
Mehmetçik heykeli de yapılmıştır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü bahçesine de Atatürk Heykeli 
konulmuştur. Çorum’un bütün ilçelerinde de Atatürk büst veya heykeli bulunmaktadır.  İskilip 
Belediyesi Türk büyükleri büstleri yaptırmış ve Belediye binası önünde bunları sergilemiş ise de 
daha sonra bu büstler başka bir kapalı mekâna alınmıştır.  Osmancık Belediyesi de Kızılırmak 
kıyısında Osmancık Kalesi eteklerinde bir çoban ve koyunlarıyla bir çoban (Koyunbaba) 
kompozisyonu yaptırmıştır. A. Ozulu) 
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Çorum’un Orman Durumu

Halen Kırkdilim, Uğurlu, Mecitözü, Osmancık, İskilip ve Bayat, Kargı 
işletmeleri halinde çalışan Çorum ormanlarının hektar olarak genel tutarı ve 
çeşidi şöyledir. Koru ormanı 6.500 hektar, Baltalık ormanı 26.700 hektar olup 
bunların tutarı 33.200 hektardır. Ayrıca 7.380 hektarlık bir alan bozuk orman 
vasfında olup istifade edilememektedir.     

(Not: Bu kısa tarihçeyi İl Savunma Sekreteri M. Hasan Süer derlemiştir. M. 
İhsan Sabuncuoğlu)

Çorum Mitolojisi

11’inci yüzyıldan itibaren Çorum’da kurulmuş ve yirminci yüzyıla kadar 
çoğalmak suretiyle tekamül etmiş yirmi kadar medrese vardır. Bu müesseseler 
asırlar boyunca memlekette ilim adına binlerce hoca yetiştirdi. Fakat bu 
hocalar maalesef müspet ilimlerle uğraşmadıklarından çeşitli hurafelere 
yol açarak Çorum’da efsanelerle uydurma hikâye ve inançların çoğalmasına 
sebep oldu. 

Bu unsurlar arasında Çorum’da kurulan Rufai, Nakşibendi, Bayramiye 
ve Mevlevi tarikatlarına mensuplarının bir kısmı mukaddes bir mefkure 
bulunan bütün hayatını canını, başını velhasıl her varlığını vakfetmekten 
bir an bile çekinmemişlerdir. Akşemseddin, Muhittin İskilibî, Mehmet bin 
Osman ve Muslihiddin efendiler bu alimlerin arasındadır. Kuruluşundan 
itibaren tarikatları temsil eden tekkeler, zaviyeler öz gayesinden uzaklaşarak 
sonradan bir tembel yatağı haline girmiş ve bu yuvalarda tekkelerin şerefiyle 
mütenasip iyi hareketler yerine nizam ve içtimai ahlaktan uzak münasebetsiz 
hareketler kaim olmuştur. Hocaların hakiki fikrini bilmeyen ve takdirden aciz 
olan halk da onların camilerde ileri sürdüğü ana fikirlerin tesirinde kalarak 
onların peşinden gitmiş ve hatta tabiat harici kuvvetlere inanç çoğalmış ve 
arzu edilmediği halde bu cahil kitle Çorum’da ekseriyeti teşkil etmiştir. Bu 
durum ise Çorum’un bir adım olsun ileri bir hamle yapmasına mani olmuştur. 
Köhne fikir ve inanışların tesirlerinde kalan cahil halk tabakası bugün dahi 
merkezde metfun 37 ve köylerde metfun bulunan 33 yatardan çeşitli 
hastalıklar için medet ummakta ve kabirler bu maksatla ziyaret edilmektedir. 
Bu ziyaret yerlerinden en mühimi Süheybi Rumi ve Kerebi Gazi türbeleridir. 
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Çorum’un Coğrafi Durumu ve Nüfusu

Çorum vilayetinin yüzölçümü 11240 kilometre karedir. 1950 nüfus 
sayımına göre Çorum şehrinin nüfusu; 22722 ve Çorum vilayeti nüfusu 
341.867 dir. Çorum’un ilçeleri İskilip, Sungurlu, Osmancık, Mecitözü ve 
Alaca’dır. 

(Çorum’un 2008 yılındaki nüfusuna ait güncel bilgileri burada bir daha veriyorum. A. Ozulu)      

Çorum’un hali hazır İlçe nüfusları ve merkeze uzaklıkları :

Çorum merkez 243.600 0 km.
Alaca 40.770 52 km.
Bayat 27.032 83 km.
Boğazkale 5.696 87 km.
Dodurga 8.292 42 km.
İskilip 42.476 56 km. 
Kargı 17.050 106 km.  
Laçin 7.058 29 km.
Mecitözü 20.689 37 km.   
Oğuzlar 7.930 68 km.
Ortaköy 9.711 57 km.  
Osmancık 45.730 59 km.  
Sungurlu 64.631 72 km.
Uğurludağ 9.163 66 km.       
Toplam nüfus 549.828

Yeryüzü şekilleri

Çorum vilayeti arazisi çok dalgalıdır. Geniş yaylalar ve ovalar vardır. Çorum 
şehri etrafı dağlarla çevrili Çorum ovasındadır. Çorum’un güneyinde Dörttepe 
dağları yükselir. Hatap Boğazı’ndan itibaren güneydoğudan doğuya uzanan 
bu dağ Mecitözü kazasındaki Karadağ silsilesinde biter. Dörttepe dağının en 
yüksek yeri 1500 metre rakımlıdır. 

Çorum’un kuzeyini 1765 metre yükseklikte İğerci dağları kaplar. Bu 
dağların Batı tarafında Alagöz ve onun devamı olan Köse dağı Kızılırmak’a 
muvazi olarak uzanır. İğerci dağları ile diğer dağları Kırkdilim boğazı ayırır. 
Çorum’un Güney ve Batı kısımlarını Sungurlu kazasına kadar uzanan Urlu 
dağ çevreler. Bu dağın Sungurlu’daki Kartal Tepe yüksekliği 1700 metreyi 
bulur.

Sungurlu kazasının güney tarafını kaplayan Aygar Dağı en yüksek mevkii 
olan Nöbeti Baba 1644 metre yüksekliktedir. Alaca kazası dahilinde Hırka 
Baba tepesi 1425 metre yüksekliktedir.
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Mecitözü kazasının bulunduğu Tanözü vadisinin güneyinde Sincan 
ve Elma dağları Alancık ve Kuş tepeleri ve bunların en yükseği olan 1781 
metrelik Kırklar dağı, bir silsile halinde uzanırlar. Mecitözü kazasının 
batısındaki Avukat dağı yüksekliği1350 metreyi bulur. Mecitözü’nün 
güney sınırını meydana getiren ve Çorum Irmağının geçtiği vadinin 
güneyinden kuzey doğuya uzanan Karadağ silsilesi en yüksek noktası 
1250 rakımlı Kel tepedir. 

Osmancık-Gümüş- Hamamözü arasında İnegöl dağı ve bundan başka 
Osmancık kazasının Kızılırmak kıyılarını takip eden ve iki vadi arasında 
kalan Çal ve Ada dağları ve bunların Dedeçal tepesinde yükseklik 1730 
metreye varır. Osmancık kazasının güney ve güneybatı kısmında Köse 
dağının Erenler tepesi 2087 metreyi bularak Çorum vilayeti sınırları 
içindeki dağların en yüksek yerini teşkil eder. Bu dağların güney kısmı 
İskilip kazasına doğru uzanır.

1650 rakımlı Deveci dağı İskilip’in kuzey batısında ve 1600 rakımlı Sakar 
Öküz dağı ise batı kuzeyinde kalır. İskilip-Osmancık- Tosya hudutlarını 
ayıran Kös dağı İskilip kazasının en yüksek dağı olan Çatal Öbek dağıdır, 
bu da İskilip’in kuzey batısında kalır. Köseoğlu dağı ise İskilip-Osmancık 
hududunu ayırır. 

Sular

Kızılırmak Keskin kazasının Kavuklu köyü yanında Çankırı Çayı ile 
birleştikten sonra Çorum sınırlarına girer. Osmancık kazasının Belitçik 
köyü kuzeyinden Çorum vilayeti sınırından çıkar. 170 – 200 kilometrelik 
bir sahada dolaşan Kızılırmak bir çok yerlerde geniş bir şekilde geçer. 
Bazı yerlerde de dar ve arızalı bir hal alır. Derinliği 1,5 ila beş metre, 
genişliği 100 ila 600 metreye kadar  varır. Sık sık yatağını değiştirdiği 
görülür. Sarp dağların keskin yamaçları arasındaki vadilerde genişliği elli 
metreye kadar düşer. Büyük bir uğultu ile daima kızıl bir renk taşıyarak 
akar. Kızılırmak’ın düzgün olmayan girintili ve düzensiz akışı sebebiyle bu 
sudan pek az istifade edilir. Yalnız Osmancık mıntıkasında Kızılırmak’tan 
bentler ve kanallarla su alınmak suretiyle son zamanlarda Çeltik ve 
Pamuk ekimi yapılmaktadır. Çorum sınırları içinde Kızılırmak üzerinde 
birisi Osmancık’ta diğeri İskilip yolu üzerinde Salur’da olmak üzere iki 
köprü vardır.      

Kızılırmak’ın Çorum vilayeti dâhilinde muhtelif çağlayanları vardır. 
Birisi Osmancık’ta diğeri de Salur Köprüsü civarındadır ki ikincisi 500 
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metre içinde 6 metre düşüş yapan bu çağlayanın meyil derecesi 12/1000 
olduğu ve arazi vaziyetine nazaran bu meylin 30/1000 ‘a çıkarılması 
mümkün olduğu tespit olunmuştur. 

Çorum vilayetinin çok yeri Yeşilırmak havzasına dahildir. Çorum 
merkez kazasının bir kısmı ile Osmancık, Sungurlu kazaları Kızılırmak 
havzasında ve yine Çorum merkez kazasının bir kısmı ile Alaca ve 
Mecitözü kazaları Yeşilırmak havzasında kalır.

Göl olarak Çorum’un 18 kilometre kuzeyinde Eymir Gölü ve 6 kilometre 
batısında Uyuz Gölü vardır. Eymir Gölü iki kilometre kare genişliğe kadar 
çıkar. Uyuz Gölü çok küçüktür. 

İklim: Çorum vilayeti değişik iklim tiplerini taşır. Alaca ve Sungurlu 
kazaları altıncı iklim mıntıkası olan Orta Anadolu iklimine ve Çorum 
merkez kazası ile İskilip, Mecitözü, Osmancık kazaları sekizinci iklim 
mıntıkası olan intikal sahasının batı kısmına girmektedir. 

Yağış: Yıllık ortalama yağış miktarı 350- 450 milimetre arasındadır. 
Sıcaklık derecesi Çorum’da Ağustos’ta 38’e kışın en soğuk günlerinde 
eksi 24 dereceye ulaşır. Genel olarak ısı vaziyeti kararlı olmayıp çok 
değişkendir. 

Çorum’un üç yönünde bulunan Sıklık, Hatap ve Haremi gibi üç boğaz 
hava cereyanlarını artırır. Bu sebeple öğleden sonraları daimi olarak 
başlayan rüzgârlar yaz günlerinde serinlik verir. Gece ve gündüz sıcaklık 
farkları çok değişiktir. Kışın bu rüzgârlar güney taraftan oldukça kuru ve 
şiddetli eser. Genel olarak Çorum’da kuzey doğu rüzgârları hâkimdir. 

Çorum’un Laçin ilçesi Hamamözü dolayları ile Osmancık kazası ve 
Kızılırmak kıyıları daha mutedil olup bu kısımlara kar az düşer ve hemen 
erir. Buralarda yükseklik 350- 550 metre arasındadır. Dağ bölgeleri ve 
yaylaları teşkil eden kısımlar daha soğuk olur. Buraların yüksekliği de 
400 ila 1400 arasındadır. 

İkinci ve üçüncü zaman hadiselerinin birçok safhaları Çorum’da 
kapladığı araziyi dalgalı hale getirmiş olduğundan yaylalar, ovalar ve 
vadilerde arasında da iklim şartları değişkenlik gösterir.

Ulaşım: Ankara-Kayseri demiryolu üzerinde Çerikli İstasyonu 
Çorum’un 127 km. uzağındadır. Çerikli istasyonu Çorum’a iyi bir kara yolu 
ile bağlıdır. Bu yol üzerinde bulunan Sungurlu,  Çorum’a 72 kilometredir. 
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Çorum’a Doğu tarafından istasyonları Amasya ve Havza’dır. Amasya 
Çorum’a 93 kilometrelik bir kara yolu ile bağlıdır. Çorum Havza yolu 
üzerinde bulunan Merzifon Çorum’a 64 kilometre mesafededir. Bu 
sayılan üç yol her türlü kara yolu vasıtalarına her mevsimde ulaşım için 
elverişlidir. Çorum’un bütün ilçelerine her mevsimde ulaşılabilen bir 
kara yolu ağı mevcuttur. 

Çorum’da Örf ve Âdetler

Eski Nişan Âdetleri: Çorum’daki nişan için kız ve erkeğin yaşının 
evlenme çağına gelmesi mevzubahis değildir. Bu sebepten nişanlar 
küçük yaşta ve evlenme çağında olmak üzere iki kısımda yapılır. Beşikteki 
çocuk dahi nişanlanmıştır. Buna “beşik kertmesi” veya “beşik kesmesi” 
denir. Eğer kızın yaşı 1–3 arasında ise kız annesi kendini ağırdan satar. Ve 
“ Kızdır nazdır, bin lira azdır, bin deve getir, bindir götür. Kız evi vezir evi, 
oğlan evi rezil evi…” darbımeselini hatırlayarak kızını vereceği vadinde 
bulunmaz. Talebin daima erkek evi tarafından yapılmasını bekler. Nişan 
merasimi yapıldıktan sonra kız anası ile oğlan annesi artık “dünür veya 
düğür” olur. Birbirlerini artık “dünürüm veya düğürüm” diyerek çağırırlar. 
İleride büyüyen oğlanın huyu ne olursa olsun beşikte nişanlanan kız 
mutlaka kendisine verilir. 

Yaşını başını almış kızla nişanlanabilmek için oğlanın annesi gelin 
aramaya çıkar. Dünürcülüğe gidecek kadınlar zengin ve bu işten anlar 
olanlardan seçilir. En ağır elbiseler giyilir. Bu heyetten bir kadın çarşafının 
dikişi dış tarafa gelmek üzere kasten çarşafını ters giyer. Eğer gidecekleri 
kız evini tanıyorlarsa biraz dinlenmek maksadı ile eve girecekleri sırada 
ve bu suretle kız evine girerler. Eğer kapıyı kız açarsa ( gele benim 
konuk sever güzel kızım pek hoşuma gittin seni kucaklayayım) der. Onu 
kucaklamakla ağız ve ter kokusu olup olmadığını tetkik eder. Bu sırada 
kızın boyu da ölçülmüş olur. Kızın huyunu anlamak için kapıyı sert veya 
yumuşak kapatmasına dikkat edilir. 

Eğer kız gelenlerin dünürcü olduklarını bilmezse içeri girer ve 
hizmet eder. Kahveler içildikten sonra (size doyum olmaz, inşallah yine 
görüşürüz) der kızın annesi çarşaflardan birinin ters olduğunu görürse 
ne maksatla gelmiş olduklarını anlamış olur. Bunun manası “kızını 
beğendik” demektir. Eğer gelenlerin dünürcü olduğunu kız anası fark 
etmişse ve muvafakat göstermiş ise “haydi kızım misafirleri savuştur” 
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demekle kızını vermeye razı olduğunu anlatmış olur. Eğer dünürcüleri kız 
anası beğenmezse görücüleri uğurlamaya kızını göndermez. Eğer iki taraf 
rıza göstermiş ise oğlanın anası işi kocasına açar. Ve hısım akrabalarına kızın 
durumunu anlatır. İkinci bir gelişte kızı alenen isterler. Anne de razı olursa 
kızın başına bir yazma ile yaşmak tutarak misafirin yanına çıkarır. Muvafakat 
alındıktan sonra oğlanın babası kız babasına Perşembe günü sabahleyin 
şeker ve kahve gönderir. O akşam nişan yapmaya geleceklerini ifade etmiş 
olur. Yassı namazına doğru iki tarafın yakınları evde toplanır. Odanın ortasına 
üzeri al örtülmüş mor kurdelelerle süslenmiş sürahi getirilir. Oğlan tarafından 
veya her iki tarafında tanıdığı biri ortaya çıkarak, “ falanın kızını falanın oğluna 
münasip gördük, şerbetini içmeye ve hayırlı dualar isteriz” der. Sürahi erkeğe 
gönderilir. Ve bu suretle nişanlama yapılmış olur. Pazar günü kadın şerbeti 
içilir. Hafta içinde bir tepsi tatlı kız evine gönderilir. Pazar günü “okuyucu” 
kadınlarda çağırılır. Odanın ortasına bir halı serilir. Çıra, mum, şeker, su, ayna, 
balta veya satır, bulgur, yarma, un konur. Hoca mumları yakar ve duaya geçer. 
Sonra kız getirilir. Sağ ayağı balta üzerine bastırılır oradan aynaya baktırılır. Su 
içirilerek dua edilir. 

Balta ve satır kuvveti, ayna aydınlığı, su ömür uzunluğunu, çıra ile mumla 
sıkıntısız gün geçirilmesini temsil eder. Bu suretle okuyucular erkek evine 
gider ve aynı hareketi yaparak sözleşmeyi katileştirirler. 

Köylerde ise Perşembe sabahı iş, kahvaltı ile başlar. Düğünlerde damat 
üç delikanlı ile birlikte hamama gider. Yıkanır. Eve döndüğünde iki tepsi 
hazırlanmış masaf (tepsi) böreği ve tepsilerden birine damat elbisesi, 
diğerlerinde “sağdıç” elbisesi bulunur. Bu tepsi baş üstünde köy meydanına 
getirilir. Damatla sağdıç don gömlek buraya gelir. Dua ile beraber giyinirler. 
Sonra güreş başlar. 

Güreşten sonra kızın evine gelini alacak kadın kafilesi gider ve merasim 
kız evine intikal eder.             

Geline elbisesi giydirilir. Ve yüzüne ayna tutularak “ kendin mi güzel, 
bahtın mı güzel?” diye sorulur. Kırmızı bir şal veya kırmızı peştamal ile yüzü 
örtülür. Sonra ana ve babasının elleri öptürülür. Arabaya veya ata bindirilerek 
kız baba evinden ayrılır.

Gelin damat evine gelince damdan boş bir çömlek yere atılır. Yine gelinin 
gireceği evin kapısına yumurta atılarak kırılır. Bundan maksat gelinin sadık 
bir ev kadını olmasına matuftur. Kayın peder ve kaynana gelini araba veya 
attan indirir. Temiz koyun postuna bastırılır. Bundan maksat da gelinin koyun 
gibi kâmil ve uslu olmasıdır.  
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Giyim ve kıyafetlerden kadın kıyafetleri

Başlarına namaz bezi bürgü, pullu kıvrak (yazma büyüklüğünde) 
suni ipek ve bezden yapılır. Yeri pembe veya kırmızı renktedir. Üzeri 
pullarla işlenmiş oyalı yazma, poşu (ipekli ve püsküllü yazma biçim) alna 
bağlanan çevre (yazma büyüklüğünde) başlara ziynet fesleri (büyük, 
uzun, püsküllü).

Vücut için üç etek bol şalvar (bindallı ve üsküfe denilen ipekli 
kumaşlardan hazırlanır) yaşlılar iç çamaşırı olarak bürümcük gömlek 
(keten veya pamukludan) hırka yerine renkli düz kadifeden fermene 
veya fermaniye dedikleri kısa ceket, kızlar ve gelinler üç etek entari, 
şalvar, kemer, sıktırma (gömlek üzerine kolsuz önü iki düğmeli gayet 
dar yelek) iç (şifon yerine). Başlarına yazma, pullu tülbent oyalı yazma, 
bellerinde kemer. Ayaklarına orta topuk, üzeri bağlı ve güllü iskarpin 
giyerlerdi. Yaşlılarda üzeri bağlı, alçak topuk boğazlı mest üzerine gariç 
potin tabir ettikleri ayakkabı giyerlerdi.

Düğünlerde: Gelin süsü olarak altın, gümüş ve inciden yapılmış 
gırtlak (gerdanlık) ayrıca gelin ziyneti olarak altınlardan yapılmış yan 
destesi (her iki omuzdan da takılabilir) yine gelin takımları arasında kol 
bağı (lokmalı gümüş bilezik) bellerine gümüş veya altın kemer (lokmalı 
veya hasır) gelin giyimleri arasında kadifeden yapılmış fermaniye. Bu 
fermaniyelerin kol ağızlarına ve yakalarına sırma şeritten süs yapılırdı. 

Erkek kıyafetleri

Erkekler zıpka- zıvga (bacakları dar arka kısmı körüklü) şalvar. Esnaf 
ve kadı biçimi uçkurlu veya önü anlardan yapılır. Sırtlarına yine bu 
kumaşlardan yapılmış aba veya salta giyilir. Saltayı daha ziyade gençler 
giyerler. Bundan başka erkekler bellerine sahtiyandan yapılmış gayret 
kuşağı denilen ve beli çok sıkı tutan bir kuşak kullanırlar. Bu deri kuşağın 
altına uzun üç dört renkli çift kat Tosya kuşağı sarılır, kullanılır. Zenginler 
daha ziyade bellerine som ipekten yapılmış Trablus kuşağı tabir edilen 
kuşakları sararlar. İç çamaşırı olarak gömlek pamuklu veya düz işlik 
(gömlek)  üzerine kapaklı yelek giyerler.

Genç erkeklerde zıvga renkli salta, önü nakışlı işlik kolları düğmeli, 
cepken.

Gençler ve yaşlılar Cumhuriyet’ten önce başlarına püsküllü fes 
giyerlerdi üzerine poşu, ince yemeni yazma abaniye sararlardı.
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Yaşa göre kıyafet

Kundaktaki çocuk kıyafeti: Gömlek, zıbın kol bezi, dış kundak kuşak ayak 
bezi tülbendi, toprak bezi (öllük bezi), mumlu bez, yorgan, bağırdak (beşik 
üzeri bağı) yastık, şilte, beşik örtüsü. 

Yürümeye başlayan çocuk kıyafeti

Açık gömlek, entari, zıbın, patik (yün ve deri), bezden kilot, başlık (bezden 
veya yünden), önlük, hırka, çorap, tulum. 

Mektebe başlayış kıyafeti

Erkek çocuklar günlük kıyafetleriyle giderlerdi. Kızlar çevrenin tensibine 
göre çeşitli kumaşlardan yapılmış önlük, ekserisi siyah çorap, umumiyetle 
beyaz yaka, siyah ayakkabı, renkli kurdele takarlardı. Bazılarında çanta, 
bazılarında cüz kesesi bulunurdu.

Mevsime göre kıyafet

Erkekler yaz mevsiminde ince şalvar, ceket ve aba yerine de işlik, kışın 
yukarda bir nebze arz edilen kumaşlardan yapılan şalvar, aba, işlik, kuşak, fes 
ve abaniye sarık kullanırlardı. 

Kadınlar yaz mevsiminde zamanın ipekli, yünlü ve pamuklu kumaşlarından 
yapılmış ince elbiseler giyerlerdi. Kışın kalınları tercih edilir, elbise üzerine 
kumaştan yapılmış ceketler giyerlerdi.        

Ev ve sokak kıyafetleri

Ev kıyafetleri mevsimlere göre arz edildiği şekildedir. Sokağa çıkışlarda 
bu kıyafetin daha iyi ve temiz olanları tercih edilerek bugün dahi kadınlar 
kıyafetlerini üstlerine döşeme (siyah, beyaz kareli desenli, el tezgâhlarında 
dokunan ve ehram gibi bütün vücudu örten örtüdür.) Siyah çarşaf, daha 
eskiden Bağdat bürüğü denilen ipekli, kalınca kumaşlardan yapılmış 
örtülerde kullanılırdı.      

Misafirlik kıyafetleri

Mevsimlere göre olan kıyafetlerin en temizleri tercih edilerek giyilirdi.  

Yatak kıyafetleri

Eskiden gecelik entari (kadın ve erkekler) takke, terlik. Bu kıyafetler 
tamamen terkedilmiştir. Erkekler artık entari yerine pijama giyiyor, kadınlarda 
başlarını yatmadan önce tülbentle bağlamıyorlar. 
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Bayram- düğün ve müstesna günler kıyafetleri

Eskiden sandıklarda muhafaza edilen hindiye, selimiye, hurşidiye, canfes, 
kutlu veya kutnu, tefarik, ekoseli, enfes Hint üsküfesi, mindallı (mandallı) 
kronseli vesaire ağır ipekli ve ağır kadife işlemeleri kumaşlardan sırma gümüş 
vesaire ile yapılmış esvaplar (giysiler) bayram, düğün ve müstesna günlerde 
giyilirdi. 

Giyilen elbiseler süs ve ziynet eşyalarıyla donatılırdı. Bugün dahi bunlardan 
bir kısmı kısmen mevcut olup önemli günlerde giyilir, teşhir edilir.   

Mesleklere göre kıyafet

Eskiden sarıklı hoca kıyafeti, esnaf kıyafeti, memur kıyafeti, efeler kıyafetleri 
olarak değişik haller arz ederdi.

Hocalar, önü arkası ilikli şalvar, cübbe giyerler. Başlarına fesin üzerine 
beyaz sarık sararlardı. Ayaklarına da soğuk günlerde mest sıcak günlerde 
kadı yemenisi giyerlerdi.

Esnaf; dar potur, ceket, fes üzerine abaniye veya yazma sarık, ayaklarında 
mevsime göre yemeni veya mentli kundura giyerlerdi.

Memurlar; dalfes veya kalpak, ceket pantolon, ayaklarında üzeri bağlı 
fotin veya iskarpin giyerler ve ellerinde baston taşırlardı.

Efeler, zıpka cepken giyerler bellerine Tosya kuşağı ve gayret kuşağı 
sararlardı.

Başlarına da fes ve üzerine poşudan kıvırmalı sarık bulunurdu. Ayaklarında 
sivri uçlu yemeni, yünden örme nakışlı çorap giyerlerdi.

Seymen kıyafeti, aynı efe kıyafeti gibi olurdu. 

Çorum’da kış hazırlıkları

Ekmek (yufka yapımı), tarhana (dökülmesi veya dökmesi), aşlık (kesimi) 
salça (kaynatılır) yarma (dövülür veya çekilir) hazırlanırdı. 

Tatlılar: Pekmez, reçel, pestil, cevizli sucuk (köme) v.s (has baklava, sarığı 
burma)  

Sebze ve meyveler: Domates, fasulye, patlıcan, dolma biber, kabak, 
madımak mevsimlerinde kurutularak kışlık hazırlanırdı.

Turşu Çorum’da kışa hazırlıklar içinde önemli bir yer tutar. Çünkü turşu 
sofraların hem iştah açıcısı, hem de ekmek katığıdır, fakirin yerine göre 
yemeğidir.
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Kayısı, erik, elma, armut, vişne, kızılcık (kiren- zuval), üvez kurutularak kışa 
saklanır. Bunların hoşafı yapıldığı gibi meyve kuruları eğlencelik olarak da 
yenilirdi. 

Hayvani gıdalar: Kavurma, diki, pastırma, sucuk (ilişkir) bilhassa kemikli 
ve kemiksiz kaburga etleri de kurutulur. Bu etler daha ziyade çorba üzerinde 
garnitür olarak kullanılır.

Çorum’da yiyecekler ve yemek malzemeleri

İlkbaharda madımak. et, yumurta, süt, yoğurt, tereyağı, peynir, ıspanak, 
bakla, yeşil fasulye, bamya, kabak, nane, semizotu (soğukluk), yaprak, 
bezelye, marul, maydanoz, salatalık, taze soğan, dereotu, domates, biber, 
patlıcan, yoğurt, mantar, pırasa, lahana, karnabahar, kereviz, mantı, keşkek 
hasuta (hasıda da denir. Nişasta ve pekmezle/ yapılan bir nevi helvadır.)   

Bayram ve mevsimlere göre; baklava, kadayıf, düğün çorbası, su böreği, 
pilav, muhallebiye, hoşaf salata, turşu.      

Kullanılan kaplar

Madeni olanlar, Yayvan tencere (aşçılar kullanır), kuzu kazanı, kuşane, 
kulaklı, güveç, süzgeç (ilistir), kepçe (çomça), güğüm, kevgir, saçayak, kürek, 
maşa, tutak. (Gelinlerin tutağı kadifeden olur) sini (masaf), küçük bakraç 
(sitil), tingir kova, helke, rende, havan, bıçak, satır, tepsi, et baltası, nacak, 
kürek, madeni veya ağaçtan kaşık.

Ahşaptan yapılanlar: Tabla, kaşıklık, döveç, et tahtası, et kütüğü, yağ küleği 
(ağaç fıçı) 

Limonluk, sabunluk. Yakacak çeşitleri: Odun, kömür, tezek, saman irisi kes, 
maden kömürü, gazyağı, mangal kömürü. v.s.   

Hanedan Odaları

Birinci Cihan Harbi önceleri Çorumda İdadi mektebinde tarih-coğrafya 
hocamız Hüseyin Hüsnü Efendi merhumun Hıfzıttinciğimi, değerli ve yetişkin 
ilim adamı hemşerimiz Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 1977’de yayınlanan “Anıların 
İzinde” isimli kitabının 53’üncü sayfasında, biz İhsan Sabuncuoğlu’dan 
bahsetmek lütfünde bulunmuşlar ve Çorum’da eskiden var olan ‘hanedan 
odaları’ konusunda araştırma yapmamı tavsiye etmişlerdir. 

Söyledikleri hanedan odaları diğer tabirle ‘selamlıklar’ Milli Mücadele 
yıllarında da çok işe yaramış, resmi ve gayri resmi bazı büyük misafirlerin bile 
Çorum’u teşriflerinde ağırlandıkları yerler olmuşlardır. 
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Hanedan odaları, bilhassa köylülerle ilişkisi olan şehirlilerin pek çoğunun 
mutlaka açık tuttukları mekânlardı. Hele aşar usulü verginin devletçe iltizam 
usulü ile satıldığı zamanlar için adeta zaruri idi. 

Aşar usulü vergi ki: Her çiftçinin ve rençperin yetiştirdiği her nevi 
ürünlerden on’da bir oranı ile vergi alınmasıdır. Bu vergi sonraları sekizde 
bire çıkarılmıştı ve buna halkça “uşr-ü şer’î” denirdi. Bu vergi her sene yaz 
başlangıcında artırmaya konur kim fazla bedel verirse ona ihale olunurdu. 
Alıcı çıkmazsa emanet şekliyle hususi memurlar eli ile tahsil olunur toplanırdı. 
İhaleden alabilene “mültezim” denirdi. Mültezimin “Şahna ve Mühürcü” diye 
de görevli adamları bulunurdu. Bunların hepsi de âşarcı diye anılırdı. Bu vergi 
arpa buğday gibi kuru mahsulden aynen alınırdı. Sebze ve meyvelerden 
ise tahmin suretiyle (öşür vergisi) bedeli alınırdı ki buna da “hezir” denirdi. 
Köylerde hezir yerine para alınmaz, ancak mültezimin ekinleri hezir parası 
mukabili olmak üzere şehre köylüler tarafından taşınırdı.

“Şahna ölçek hakkını alır” kuralı var idi ise de, bu verginin toplanmasında 
türlü suiistimaller ve halka eza ve cefa gelen teklifler de olmaz değildi. 

Aşarcılar köylere gidince köylünün misafiri olurlardı. O köylülerden şehre 
gelenler de aynı gün köylerine dönmezlerse ortakçılık yaptıkları ağaları 
tarafından misafir edilirlerdi. İşte bu ticari ilişki neticesi, şehirde zenginlerin 
konakları ve haneleri meyanında selamlıklar açılmasını zaruri kılıyordu. 

Şimdilerde olduğu gibi akşamları sinemalar, çarşı kahvehaneleri 
bol olmadığı o eski devirlerde mahalle halkı geceleri “oda” lara gidiyor, 
toplanılıyor ve sohbetler ediliyordu. Düğün bayram gibi şenlikler bilhassa 
bu odalarda yapılıyordu. Vaktaki aşar kalktı, şehirlilerin köylerdeki arazileri 
de köylülerce alındı. Kahvehane ve emsali eğlence ve vakit öldürme yerleri 
çoğaldı. Bunların sonucu “hanedan odaları- odalar” kapandı. Şehirde köylüyü 
misafir etme adetleri de söndü. 

Çocukluğumdan beri evimizin bulunduğu semt olan Alaybeyi sokağında 
birbirine onar, yirmişer metre mesafeli odaları hatırlarım.

Ulu cami’den gelirken ilkin Kadife oğlu Şükrü efendinin odası var idi ki, bir 
büyük oda ve bir kahve ocağı ile önü açık büyükçe hol ve alt katında atlık ve 
avlu vardı. Şükrü Efendi merhum yaşlı olmakla beraber arif, zarif bir zat idi. 
Misafirleri de kendisi gibi efendi adamlar olurdu. Belediye reisliği de yapmış 
idiğinden sevimli ve saygılı idi. 

Kapımızın karşısında Tüfekçilerin Hasan ağanın odası tek oda ve ufak atlık 
ve avludan oluşurdu.
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Ötede Alaybey Sokağı köşe başında Alaybeyi oğlu Hacı Sait ağanın odası 
yukarı katta bir yazlık ve bir kışlık ve bir kahve ocağı odalarıyla büyük bir 
salon ve alt katında büyük bir atlık ve avlu ve şarıl şarıl suyu akan pınar vardı. 
Misafirleri de kendisi gibi ağa adamlardı. 

 Bunun karşısında Alaybeyi oğlu Rıfat Ağa merhumun odası bulunuyordu. 
Benim çocukluğumda orta yaşlı olmakla beraber hovarda meşrepli idi. 

Daha yukarda Alaybeyi oğullarından Hacı Şükrü ağanın odası üst katta 
tek oda ve kahve ocağı, alt katında atlığı vardı. Burasını Hacı Şükrü ağanın 
vefatından sonra tüccardan Kaleli oğlu Nuri Efendi almıştı. Selamlığını da 
İkinci Cihan Harbi sonlarına kadar işletmişti. 

Onun karşısında Çerkez Şeyhi’nin tekkesi var idi ki kışla gibi konağının 
geniş müştemilatı kısmında mescit, yatakhaneler, itikâf odacıkları ve geniş 
avlusu ve genişçe atlığı vardı. Misafirleri de müritleri ve tekkesi ziyaretçileri 
olurdu. 

Yine bu sokakta Alaybeyi oğullarından Fazlı ağanın ve Tonbuş’un Fazlı 
efendinin ve Alay kâtipliğinden emekli Mustafa efendinin ve daha yukarda 
Pardon Yüzbaşı’nın odaları var idi. 

Beride Tanyeri Okulu ötesinde Damat oğlu Enver ağanın iki büyük oda bir 
salon ve alt katında atlık bulunan selamlığı bulunuyordu.  

Karakeçili semtinde Asasoğlu Arif ağanın odası ve ötelerde Şecaattin 
oğlu Hacı Zarif ağanın dört oda ve atlık müştemilatlı selamlığı ve bunun 
yanında kardeşi Hacı Hüseyin efendinin aynı biçimde selamlığı, ötede Azap 
Ahmet sokağında Şecaattinler’den Salim efendinin konağının selamlık kısmı 
vardı ki; Cumhuriyetin ilk yıllarında Başvekil İsmet Paşa’nın Çorum’a gelip 
şereflendirdiklerinde Salim efendinin bu konağında misafir kalmışlardır.

Azap Ahmet sokağında Müezzin oğlu Hacı Ahmet efendinin de konağında 
da Ali Fuat Cebesoy Paşa Ankara’dan Amasya’ya Mustafa Kemal Paşa ile 
mülakata giderken misafir edilmişlerdir.

Ötelerde Veli paşa Sokağında Veli paşaların Şevket Bey’in eski ve yeni 
selamlığı vardı ki, burası da Milli Mücadele başlangıçlarında ve sonralarında 
önemli toplantılara sahne olmuştur.   

Ulu Cami yakınında Sabuncu zade Sadık Bey’in selamlığında da Birinci 
Cihan Harbi’nin ateşli günlerinde Hacı Bektaş Dergahı Şeyhi’nin Kafkas 
Cephesine müritleri ve adamlarıyla sefere giderken birkaç gün misafir 
kalmışlardı. 
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Yine Ulu Cami civarında Ölçek oğlu Hasan Ağanın odası Hıfzı Veldet’in 
tarif ve tavsifleri veçhile varlıkta idi. 

Ötelerde Maden oğlu Hacı Salim Ağanın selamlığı da maruf idi. Meşhur 
eşkıya başı Musa Çavuş bu odaya gelip hükümete teslim olmuştu.

Ömer Paşa’nın, Kavukçu oğullarının selamlıkları ve diğerleri yanında bu 
saydıklarımdan başka şehrin her semtinde pek çok selamlıklar ve hanedan 
odaları vardı. 

Bunlardan başka o zamanlar mevcut medreseler dahi kısmen misafir 
kabul ederlerdi ki semtimizde Ulu Cami Medresesi, Alaybeyi oğlu Medresesi, 
Kurt oğlu Medresesi, Kırklar Medresesi, İstiklal İlkokulu yerinde Kara Ali oğlu 
Medresesi ve onun karşısında Ölçek oğlu Medresesi, daha ötelerde Han 
Camii Medresesi, Derbentli oğlu Medresesi, Ramiz Efendi Medresesi gibi 
umuma açık misafir kabul eden yerler de var idi. 

İkinci Cihan harbine kadarki zamanlarda oteller kâfi derece de yoktu. 
Hanlara ise esnaf ve ticaret erbabı konuk olurlardı ve onlarda garip sayılırlardı.    

Nişan, nikah, düğün, bayram gibi toplantılar ve şenlikler herkesin semtine 
göre bu selamlıklarda olurdu. 

Oda sahibince misafirlerine kahve ikram edilirdi. Çay içme adetleri Birinci 
Cihan Harbi’ne kadar zamanlarda yok gibi idi. Yine bu odalarda sırasına ve 
icabına göre ayran, ekşi pekmez şerbeti ve meyveler, kuru yemişler ikram 
olunurdu. Ramazanlarda iftar ziyafetleri de buralarda yapılırdı. 

Şimdi sinemalar, kahveler çoğaldı. Eski odalar da hep ev oldu. 

Not: Muhterem hemşerimiz Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Çorum’a ait 
gençlik hatıraları “Anıların İzinde” isimli kitabında sayfa 19’dan 46’ya kadar 
yazılmış olup kıymetli hatıralardır. 

Arkut Kaplıcası (Hamamözü)

Çorum’un 40 km. kuzeyinde ve Kırkdilim geçidinin ötesinde Hamamözü 
kaplıcasında Temmuz başından itibaren on beş gün kaldık. Hamamözü 
kaplıcasına ait görüşlerimi Çorum severlere de bildirmek arzu ettim. 

400 haneli, belediye teşkilatlı güzel ve küçük bir kasaba. Etrafı bağlık, 
bahçelik, ormanlık. Havası tozsuz ve çok latif. İçme suları bol. Halkı dürüst 
ve garip dostu. Değiştirdiğim otelde küçümsenmeyecek miktarda ve 
unuttuğumu iki gün sonra hatırladığım paramı belediye ye teslim etmişler. 
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Belediyeye başvurduğum da Belediye reisi bana kayıp paramı tamam olarak 
teslim etti. 

Hamamözü’nün asıl önemi kaplıcasındadır. Birisi beş kurnalı büyük 
havuzlu, diğeri iki kurnalı küçük havuzlu yan yana bir çift sıcacık ve temiz 
hamamları var ve hizmette. 

Dinlediğim rivayete göre vaktiyle gelip bakmış bir Alman mühendisi bu 
suyun 700 metre derinlikten fışkırıp kaynar sıcak su halile herkese şifa verici 
50 ila 100 metre çevresinde her biri 15 veya 25 metre derinlikte muhtelif 
şahıslarca kuyu kazılmış ise de bu kazılan kuyulardan soğuk su çıkmış ve 
sıcak suyun kaynadığı yere inilememiş. Merhum Vali Mehmet Varinli burada 
idare teşkilatı ve başkaca tevsiat icrası tasavvurlarında bulunmuş ise de 
teşebbüsleri sonuçsuz kalmıştır. Halen Gümüşhacıköy ilçesine bağlı bir nahiye 
merkezidir. 1955 senesinde bu kaplıcanın suyu Refik Saydam müessesesinde 
muayene ve tahlil ettirilmiş; romatizma ve siyatik gibi ağrılı hastalıklarda ve 
mide üzerinde hazım fiiline yardım etmesi bakımından istifadeli bulunduğu 
tıbben anlaşılmış. Tahlil ve inceleme raporunun örneğini belediyeciler bana 
verdiler. Bu yazıma bu raporu da ekledim. 

Kaplıcanın bulunduğu noktaya iki kilometre uzakta içmece dedikleri 
acımsı, buruk tatta çuvaldız kalınlığında bir su, bir eşmecik veya çeşmecik 
daha var. Denemdim ama beş on bardak bu sudan içince müshil vazifesi 
görüyormuş. 

Asıl ismi “Arkut” olduğu anlaşılan ve 40 kadar köyün yağış sularını toplayıp 
Kızlırmak2a götüren dere veya vadi dolayısıyla burası Hamamözü diye 
bilinmektedir. Çorum Osmancık ana caddesinden Laçin’de ayrılan bir yol 
ile eğri büğrü, dolambaçlı yoluyla Çamlıca Köyü içinden geçilerek gidilip 
geliniyor. Bir yahut bir buçuk saatte kaplıcadan Çorum’a geliniyor. 

Burada henüz devlet şebekelerinden elektrik cereyanı yok. Yaşar Çınar 
isimli bir müteşebbisin 9 beygirlik motoru geceleri hamam ve çevresini 
ışıklandırıyor. Otelleri var. Pansiyon şekli ile konuklarını barındıran temiz 
evleri var. İki kasap dükkanı, bir ekmekçi fırını, on beş kadar bakkalı mevcut. 
Pazar günleri kasaba meydanında pazar kuruluyor. Her çeşit yiyecek, giyecek 
ve türlü eşyalar satılıyor. Kendir balyaları kamyonlarla alınıp götürülüyor. 

Bu kaplıcaya Çorum ve Merzifon taraflarından çok sayıda insan gelip şifalı 
suyundan ve güzel havasından istifade ediyorlar. 

(Not: İ. Sabuncuoğlu, bu yazının bulunduğu sayfanın üst boşluğuna Çorum Gazetesinde 
yayınlandığı notunu el yazısı ile eklemiştir. A. Ozulu)
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T.C
Ankara: 17.3.1955

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü

Kimyevi Tahlil Şubesi Müdürlüğü
No: 540 
Özü: Su tahlili Hk.
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Müdürlüğüne
Amasya vilayeti Gümüşhacıköy kaymakamlığının 14.2.955 gün ve 91 sayılı
Yazıları ile gönderilen Hamamözü Nahiyesi sıcak su kaplıcasından alındığı 
bildirilen su örneklerinin yapılan kimyevi yoklamasında:
Suyun ismi : Hamamözü Kaplıcası
Su örneğinin nereden alındığı : Akar çeşme.
Suyun alındığı tarih : 13.2.1955 
Havanın derecesi : 10
Suyun derecesi : 37
Örneğin kimin tarafından alındığı : H.Tb. Dr. Yaşar Şencil
Örnek ile gönderilen yazının tarih ve sayısı : 14.2.1955 gün ve 91 sayı.
Görünüş : Berrak
Renk : Renksiz.
Koku : Kokusuz
Tat : Normal
Tortu : Yok
Kaleviyat : 100.CC. suya sarf olunan
    N/ 10,5.CC
Mecmu sertlik : 6 Fransız… 20
Sülfat-SO4-Litrede : 0.080 Gr.
Klor-Cl- Litrede : 43,5 mgr
Nitrit ve amonyak : Yok
Uzvi maddeler için sarf olunan oksijen litrede : 1Mlgr
Serbest C02 Litrede : Yok.
Kuru hulasa litrede : 0,29 gr
Silis-SİO2 : 0,025 Gr
Demir ve Aliminyum oksit litrede : Yok
Kalsiyum : 0,034 gr
Magnezyum : 0,016 gr
PRH : 7,4
Nitro karbonat litrede : 0,505 gr
Yukarıdaki tahlil sonuçlarının bulunmuş olduğunu bildirir rapordur. 

 Aslının Aynıdır 28.3.955
 Hükümet Tabibi
 Dr. Yaşar Şençil 1/6770
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Küçük Kıyamet

441 sene evvel (1509) bugün İstanbul, Dimitoka ve Çorum’da büyük 
bir deprem olmuştu.

Osmanlı tarihinde “Küçük kıyamet” adıyla anılan bu yer sarsıntısında 
dalgalar birdenbire kabararak İstanbul ve Galata surlarını aşmış, 
sokaklara hücum etmişti. Evlerini bırakıp dağlara kaçan halk bir buçuk 
ay evlerine dönmeye cesaret edememişlerdi.

Bu depremde İstanbul’da 109 cami, binlerce ev yıkılmış, on binlerce 
insan enkaz altında kalmıştı.

Dimitoka kasabası bir harabe haline gelmiş, Çorum halkının üçte ikisi 
yarılan topraklar içine düşmüştü. 

(1950 Yılı. Kızılay Takvimi 14 Eylül Perşembe gününün takvim 
yaprağından derlenmiştir)  

Çorum’un Tren Özlemi-1
(10.1.1982 tarihli Koparan Gazetesi’nde yayınlanmıştır)

18.1.1982 tarihli Tercüman Gazetesinde şu başlık dikkatimi çekti ve 
hatıralarımı canlandırdı.

(6 demiryolu hattı için ön çalışmalara başlanıyor) başlığı altındaki 
satırlarda da (…Çankırı, Amasya…) sözü geçiyor. İnşallah der ve 
umarız ki bu demir yolu Çorum’dan geçer. Bu münasebetle demiryolu 
hususundaki hatıralarımı yad etmek isterim. 

Atatürk’ün sağlığında, İsmet Paşanın başbakan olarak Çorum’a 
geldiklerinde şereflerine belediyece verilmiş ziyafette sanırım belediye 
azası Karapaşaların Faruk Bey tarafından belediye namına yapılan 
hitabede Çorum’dan demiryolu geçirilmesinin çok iktisadi olacağı arz 
ve istirham edilmesine cevaben İsmet Paşa beyanlarında askeri hatları 
öncelikle yapmaya çalışıyoruz, demişlerdi.

1926–1928 senelerinde Çorumlu mühendis Ziya Bey Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlüğünden Çorum mebusluğuna geçtiği 
zamanlarda bu demiryolu konusu benimsenmiş ve hatta bizzat 
merhum Ziya Bey tarafından Çerikli-Sungurlu-Alaca- Çorum Mecitözü-
Havza güzergâhı etüdü dahi yapılmışsa da yine askeri hatların öncelikle 
yapılacağı sözü ile susturulmuş ve fakat Ziya Bey, iktisadi hatların 
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mühimsenmemesinin doğru olmayacağı düşüncesi ile Çorum’a 
Çerikli’den bir kol alınarak Havza’ya bağlanmasının faydalı olacağı 
ve bu işin şirket eli ile dahi yapılabileceği fikri ileri sürülmüş ise de, o 
zamanın Çorum’daki para sahipleri ve tüccarları ve söz sahipleri bu fikri 
kavramamışlar, geri çekilmişler ve inkisar-ı hayale uğrayan Ziya Bey de 
siyasetten çekilmiştir.

Ankara-Zonguldak demiryolunun yapılıp ilk trenin Zonguldak’a 
varışında devlet büyüklerine çekilen tebrik telgrafı yazıları ile de Çorum’un 
şimendifer tahassürü arz edilmişti. Zamanı gelince düşünüleceği 
cevabı alınmış olduğu gibi, o zamanki meşhur Nafıa Vekili Kel Ali Bey 
(Ali Çetinkaya) merhum şimal hattının Çorum’dan geçirilmesi ricası ile 
Çorum Belediye reisi ve Halkevi başkanı ve Ticaret Odası başkanları 
taraflarından 3.3.1936 tarihinde çekilen telgraflara da sırası gelince 
tetkik edileceği cevabı verilmiştir.

Yine o senelerde bir Alman profesör tarafından da Ankara’da verilen 
bir konferansta Ankara ile Samsun’un Hititlerin merkezi olan Sungurlu 
ve Çorum ovalarından demiryolu geçirilmesinin çok iktisadi olacağı dahi 
ileri sürülmüştü. (22 Ocak 1982 Koparan Gazetesi) 
 (Devamı var)      

                                                                     
Çorum’un Tren Özlemi -2-

1944 senesi sonlarında, yani İtalyanların Yunanlılara harp ilan 
ettikleri günlerde Çorum’u İsmet İnönü’nün Reisicumhur olarak 
şereflendirdiklerinde Halkevi büyük salonunda şereflerine verilen 
ziyafette bizzat ben İhsan Sabuncuoğlu tarafından yapılan hitabede okul 
ve yol isteğimiz dile getirilerek (… civarımızdan geçirileceği duyulan 
şimal hattı demiryolunun Çorum’dan geçirilmesi dileğimizdir.) denmişti. 
Cevaplarında ise (Arkadaşımızın) kaydıyla söze başlayarak hitabemizden 
çok mütehassis olduğunu ve dünya harbi karanlık günler geçtikten 
sonra Çorum’un kalkınma ve imar hamlelerinden bilhassa öncelikle 
faydalanacağını vaad ve tebşir etmişlerdi.

1960–1961 yıllarında dahi Divrik’teki demir cevherlerinin kısa 
yoldan Karabük ve Ereğli Demir Çelik fabrikalarına taşınması gayesi ile 
Amasya’dan Çankırı’ya bağlantı demir yolu yapılacağı işitilmiş ve bunun 
üzerine gayrete geçmiştik. 

Çorum Ticaret Odasında Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun da iştiraki ile 
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bir toplantı yapılarak Mühendis Fahri Meroğlu sekreter olarak ben… 
vs. Ankara’ya gidildi. İsmail Bezgin, Kemal Gürsel’le birlikte Hıfzı Veldet 
başkanlığında o zamanki Ulaştırma Bakanı Sıtkı Ulay Paşaya gidilmiş ve 
özetle Amasya’dan Çankırı’ya yapılacağı o zaman için dahi mutasavver 
olan demiryolunun Çorum’dan geçirilmesi temennisi arz ve izah edilmiş 
ve Bakan Sıtkı Ulay Paşa tarafından olumlu karşılanarak ilgili daireye 
emir ve direktifler verilmiştir. Demir cevherlerinin Samsun’dan deniz 
yolu ile Karabük’e ve Ereğli’ye nakli fikri üstün gelmiş ve böylece tren 
yolu yapma fikrinin ortadan kalktığı da Hilmi İncesulu tarafından haber 
verilmişti.

İşte bu defa yine Amasya-Çankırı arası demiryolu bahis mevzuu 
olduğuna göre bugünkü memleketin, Çorum’un, bilhassa idare 
makamları ile belediyesi ve Ticaret Odası ve her Çorum severin gayrete 
geçmeleri ve muvaffakiyete eriş yollarını araştırıp bulmaları, hususlarını 
ben seksenlik İhsan hatırlatıyor ve inşallah muvaffakiyet hâsıl olur 
diyerek yetiniyorum.(23 Ocak 1982 tarihli Koparan Gazetesi) 

Mahalle ve Sokak Adları

Yeni kurulan kent ve semtlere genellikle numaralar verilmektedir. Çorum 
en az dokuz yüz senelik Türk İslam varlıklı bir memlekettir. Bu itibarla mahalle 
ve sokaklara yeniden isimler veya numaralar takmaktansa geçmişinde 
buralara hizmeti geçmiş olanları hatırlatacak isimlerle yad etmek hem 
memleket tarihine hizmet ve hem o rahmetlikleri unutulmadan anmak elbet 
kadir kıymet bilicilik olur. 

Çorum’da mahalle ve sokak isimlerinin bazıları mükerrer sözcüklerdir. 
Mesela Yeniyol 1933/ 1935 senelerinde ilk açıldığında maruf idi. Şimdiye 
kadar birçok yeni yollar yapıldı. O ilkin açılan yeni yolun adı Gazi Caddesi veya 
Samsun Caddesi oldu. 

Yeniyol Mahallesi ismi ise 1934’te Çorum’da (Tapu tahriri) yapılmaya 
başlanınca Tapucular eski mahalle taksimatını uygun bulmadılar. Yeni 
tekniklere göre adalara ayrılmasını istediler. Bunlara yeniden ad takmak işi 
Belediye Meclisine gelmişti. O mecliste ben İhsan’da aza idim. İş aceleye 
getirildi. Türkçe isimler arandı. Tekke türbe isimlerinden kaçınılmak istendi. 
O dediğim Yeni Yol açılınca onun neşesiyle “Hacı Yusuf, Hacı Gevan” gibi eski 
adlar bırakıldı, Yeniyol mahallesi denivermişti. 

Belirttiğim gibi Çorum’da geçmişlerine ait ve tarihe geçmiş isimler mi yok? 
Elbette ki var. İşte ben teklif ediyorum. Yeniyol mahallesi yerine “ İlyas Bey 
Mahallesi” densin.
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İlyas Bey ismi nereden çıktı demeyin. 1071 Malazgirt zaferinden sonraları 
Doğu taraflarından Türkler Anadolu’muza gelmeye başladılar. Malazgirt 
zaferinden beş-sekiz sene sonraları Danişmentliler Anadolu içlerine 
akın ettiklerinde Nikonya denen şehrimizi fetih ve zapt ettiler. Buraya 
Türkmenlerden Alayunt oymağından “ Çorumlu oğlu İlyas Bey” namı ile 
maruf zatı sancak beyi bugünkü anlamla vali olarak bıraktılar. Oymağı ile 
beraber buraya yerleşen Çorumlu oğlu İlyas Beye izafeten Çorumlu oğlunun 
kışlağı ve Çorumlu oğlunun yaylağı (Köse dağındaki Çorumlu yaylası) diye 
bilindi. Zamanlar geçtikçe (oğlu) sözcüğü kalktı, Çorumlu kelimesindeki “lu” 
eki unutuldu, şehrin ismi ÇORUM olarak kaldı.           

Bir tarihi rivayet hatırlarım ki; Afganistan taraflarında Çarum yahut 
Çurum isimli bir yerleşme yeri de varmış. Konumuz tarih incelemek 
değil. Yeniyol mahallesi adı yerine ad bulmaktı. İşte (İlyas Bey Mahallesi) 
pek iyi olur. 

Bunun gibi Üçtutlar Mahallesi, Üçtutlar caddesi isimleri de var. İsim 
konurken aceleye getirildi demiştim. Evet, Üçtutlar Mahallesi ortalarında 
bugün mevcut olan Tanyeri İlkokulunun bulunduğu yerde “Kırklar camisi 
ve medresesi ve türbesi var idi. Bu mahalleye ad aranırken Damat Şükrü 
merhum (Üçtutlar) ismini ortaya attı. “Kırklar” denmekten çekinildi. 
Mahalleye Üçtutlar Mahallesi, buradan geçen caddeye de Üçtutlar 
Caddesi isim oldu, kaldı. 

Kırklareli vilayeti oluyor da, Kırklar Mahallesi, Kırklar caddesi isimleri 
olamaz mı? İşte bugünkü Üçtutlar Mahallesi veya Üçtutlar Caddesi 
adlarından birini “Kırklar” deyin de mükerrerlikten kurtulsun.

Bir şey daha rica edeceğim.

Tanyeri ismi de uydurmadır. Bu okulun yeni yapısını 1960 senesinde 
Vali Mehmet Varinli yaptırmıştı. O rahmetlik zata izafetle “Mehmet Varinli 
İlkokulu” diye değiştirilse. Buracıkta bir ilave yapayım: Bu okulun güney 
tarafında avlu yerinde ahşap mektep binası var idi ki, Meşrutiyet ilanını 
takip eden günlerde yapılmıştı. Daha öncesi Körhan oğlunun konağı var 
idi. Oldukça büyük olan ve harap olmuş bulunan o bina yıkılmış yerine 
ahşap mektep yapılmıştı.

(İmza İhsan Sabuncuoğlu)
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Çiftçi Mallarının Korunması

(7 Ocak 1982 tarihli Koparan Gazetesinde yayınlanmıştır.)

16.12. 1981 Çarşamba akşamı saat 19.50’de televizyonda (Çiftçiden 
çiftçiye) başlıklı bir program izledik. Elma hastalık ve zararlıları ile 
mücadelede erken uyarı sisteminin uygulanması ve getirilen yenilikler 
ve ilaca daha az ihtiyaç duyulması ve çevre temizliği ve milli ekonomiye 
sağlanacak katkı konu ediliyordu.

İyi kötü 140 kadar elma ağacı bulunan bir çiftçi sayılabilirim. Merakla 
bu programı herkes gibi ben de dikkatle seyre ve dinlemeye çalıştım. 
1932 yılından beri tam elli senedir alakalıyım. Şunu da öncelikle işaret 
ederim ki, ben babadan atadan kalma ve görme çiftçi değilim. Beni 
bağcı ve elmacı yapan sıhhatim ve sağlığım için edindiğim doktor 
tavsiyeleridir.

Atatürk merhumun ölümü raporuna imza koymuş büyük doktorlardan 
Asabiyeci Ord. Prof. Hayrullah Diker’in tavsiyeleridir ki, hatıra olarak tekrar 
edeyim. “ Sabahları erken kalk, bağ bahçe içlerinde iki saat terlemeksizin 
gez. Sabah kahvaltında bir kilo üzüm olsun. Öğle yemeği cızbız köfte ve 
peynir, akşam yemeğin ise sütlaç, yoğurt, çorba gibi hafif şeyler olsun. 
Sigara ve içki iptilanızda olmadığına göre erken yat, erken kalk.”

İşte 50 senedir bu tavsiyelere vakit ve imkân buldukça riayet ettim. 
Yaşım sekseni buldu. Emsalime nazaran sıhhatim çok şükür iyi. İşte 
benim sağlıklı yaşamama sebeplerin başında bağcılık ve meyvecilik ile 
alakam geliyor. Tecrübeler edindik, bilgiler görgüler edindik. Geçimim 
elmadan değil, bağcılık masraflarımı alışmamış olduğum sigara ve içki 
paraları zor karşılıyor diyebilirim. 

Şu Çorum kentinin çevresi malum bağlarla meyveliklerle çevrili. 
Atadan babadan kalma olanları da çok. Bununla beraber bağcılıktan 
meyvecilikten usanan yorulanlar da çok. Çünkü irad masrafı korutmuyor. 
Eskiden kalan bağların, meyveliklerin hemen yüzde doksanı bakımsız ve 
harap haldedir. Nedenlerini şöylece sıralayabilirim.

Bir noktayı hatırlatayım ki, Çimento fabrikasının yerinden Kaymakçı 
köyüne kadar olan arazi Birinci Cihan Harbi önceleri bahçelik meyvelik 
ve bilhassa cehriliklerle dolu idi. Düzlüklerde bağ ve meyvelikler, 
yamaçlarda cehrilikler bulunurdu. Madeni boyalar çıkmadan önceleri 
cehri mahsulleri kurumuş olarak okkası bir Osmanlı altın lira edermiş. 
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1918 öncesi kuru cehri satın alan eski tüccarlar bunları İstanbul’a, İzmir’e 
gönderirlerdi. Fakat madeni boya çıkınca artık cehri para etmez oldu. 
Ama bahçelik ve meyvelikler rağbette idi. Birinci Cihan Harbinin o 
sefaletli günlerinde Sıklık vadisindeki meyveli meyvesiz bütün ağaçlar 
gerek odun kıtlığından ve gerek eşkıya barınağı olmaktan yok oldu. 
Böyle cehrilikler Çomar vadisinde diğer kır ve bayırlarda dahi elbet var 
iken yok oldular. Cehriden para kazanmak öldü ve cehrilik lafları da 
unutuldu. Cehriliklerin sağlık için faydaları da var idi ki mayıs, haziran 
aylarında aileler cehriliklere göçer haftalarca tebdili hava da etmiş 
olurlardı. O günler geçti gitti. Asıl konumuz elmacılık idi ona gelelim ve 
dertlerimizi sayalım. 

                                                                                               M. İhsan Sabuncuoğlu

Müjdeli Haberler 
(İhsan Sabuncuoğlu)
(9 Şubat 1982 Koparan Gazetesi)

Koparan Gazetesinin 7.8.9 Ocak 1982 tarihli nüshalarında bağların 
ilaçlanması ve beklenmesi dertlerinden yakınmıştık. 22,23 Ocak 1982 
tarihli nüshalarında da Çorum’un tren özlemini tekrarlamıştık.

Bu gazetelerin birer nüshalarını da halen Danışma Meclisi Çorum 
Üyesi Ahmet Samsunlu adresine postalamıştım. Sayın Ahmet Samsunlu, 
malum Danışma Meclisinde Bütçe ve Plan Komisyonundadır. 

7 Şubat 1982 Pazar günü telefonla Ahmet Bey, beni buldular. Memnun 
ve müsterih ettiler. Sağ ve Varolsunlar. Yazılarımı dikkatle okumuşlar, 
beğenmişler, benimsemiş ve benimsetmişler.

Çiftçi malları koruması ile ilgili olanları Mecliste bulunan 7–8 ziraat 
mühendisi arkadaşlarına da okutmuşlar. Ve beğendirmişler. Ve hatta 
Tarım Bakanına ve Bakanlığına aksettirmişler. Umulur ki, yakında iyi 
sonuçlar alınacağı haberini de verirler.

Tren özlemine gelince… Bu konu ile de yakından ilgilenmişler. 
Çorum’dan geçmesi tasarlanan iki hat varmış, biri Çankırı-Amasya hattı, 
diğeri ise Çerikli-Havza hattı. Öğrendiğimize göre konu Teknik Üniversite 
tarafından incelenmektedir. Ahmet Bey, tren konusu ile de Avni Şahin ile 
birlikte ilgilendiklerini ve umutlu olduklarını söylüyorlar. 

Bir üçüncü haber ise, Sayın Devlet Başkanımızın Çorum’a gelme 
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ihtimali.Bağcıların dertleri ve tren özlemi konularını benimsemiş ve 
benimsetmiş olmaları dolayısı ile (Vereki mehri vefayı kim okur kim 
dinler) diyerek köşeme çekilmekte ve dileklerimizle yakından ilgilenen 
Ahmet Samsunlu Beye teşekkürlerimi sunuyorum.

***
(Not: İhsan Sabuncuoğlu bu yazısının son paragrafını dosyasındaki gazete nüshası üzerinde 

el yazısı ile aşağıdaki şekilde değiştirmiş. A.Ozulu) 

Bağcıların dertleri ve tren özlemi konularını benimsemiş ve 
benimsetmiş olmaları dolayısı ile “Bulunur imiş kurtaracak, şu Çorum’un 
bahtı kara maderini” diyerek köşeme çekilmekte ve dileklerimizle yakından 
ilgilenen Ahmet Samsunlu Beye teşekkürlerimi sunuyorum. 
                                                                                 (Koparan Gazetesi 9 Şubat 1982) 

***
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun
(…?….. sayfa 3. “Bence” köşe başlığı altında 
(Melik Gazi Danişment için…) başlıklı köşe yazısı. 21 Nisan 1967)

Melik Gazi Danişment için…

Siz bana vermek nezaketini gösterdiğiniz haberle yalnız rahmetli dostum 
Ord. Prof. Mükrimin Halil’in hiç kapılmadığım ve katılmadığım bir iddiasını 
veya zühûlünü tashih etmiş olmadınız, ayrıca beni hem sevindirdiniz hem de 
bilgime bilgi kattınız:

Teşekkür ederim Danişmend oğlu Sayın Veteriner Abdulkadir Hüsnü bey.

1071’den bu yana, o ulu Malazgirt günü üzerinden geçen şu sekiz yüz 
doksan altı yıldan beri, bu vatan üzerinde doğmuş ve bu vatanın sinesine 
gömülmüş olanların ve bundan böyle taaa kıyamete kadar doğacak ve 
ölecek olanların kâffesinin kayıtsız şartsız velinimeti olan ve veliyyünniamı 
kalacak olan o pek şevketlû, eşsiz kudretlû, muhteşemler muhteşemi Alp 
Aslan Han’ın torunlarından ve Ahmet Danişmend Gazi oğullarından birinin, 
yani Melik Gazi Han’ın, kendi muhterem adını taşıyan bir köyde, kendi nurlu 
türbesi içinde ve o türbeye şeref verdiği günkü hey’et ve heybeti ile yatmakta 
olduğunu söylüyorsunuz… 

Hey Allahım ne mutlu haber bu!

Demek ki Konya’daki Alaaddin Cami-i Şerifindeki Selçuk Hükümdârânının 
müşterek türbelerini soyan nebbaşlar ve mumyalarını çöplük arsalarında 
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sürükleyerek dişleyen köpekler sizin semte uğramamışlar yahut uğramış olsa 
bile iliğinize kemiğinize diş geçirememişler.

Ne güzel müjde!
Esasa gelelim:

İsmail Hami Danişment merhumun ünlü hatırasına nezrettiğim 
yazıda “Danişmend hâ-nedânı” nın nesli tükenmiş olduğunu Ord. Prof. 
Mükrimin Halil merhumun söylediğini belirtmiştim. Fakat İsmail Hami 
merhumun nesebi üzerinde tereddüt telkin etmekten de dikkatle 
çekinmiştim. Bunun üzerine Veteriner Abdulkadir Hüsnü beyden uzun 
bir mektup aldım. Yukarıda kısmen temas ettiğim noktalardan başka 
mektup daha bazı bilgiler de veriyor.

İki eski profesör ve müverrih arasında geçmiş ve pek açığa vurulmamış, 
zımnî bir münakaşaya ışık tutabileceği için şu satırları aynen alıyorum:

“Ahmet Danişmend’in oğullarından Melik Gazi Kayseri- Malatya 
şosesi üzerinde sekseninci kilometreye beş kilometre kadar içeride 
kalan “Melik Gazi” köyünde yatar. Biz de aynı aileden olduğumuzu 
eskiden beri söyleriz.* Aslımız bu köyden… Uzun yaylaya Avşar’lar iskan 
edildikten sonra onların çapullarından bizar olup dedelerimiz Kayseri’ye 
göç etmişler ve göç ederken de bir çok vesikaları türbede oturanlara 
bırakmışlar. Büyüklerimiz Tokat, Amasya ve Samsun taraflarında eski 
akrabalarımız olduğunu söylerlerdi. Ailemizden her yetişkin insanın 
hayatında bir defa olsun bu türbeyi gidip tavaf etmesi şaşmaz bir 
gelenektir.” 

Abdulkadir bey, türbeyi birkaç defa ziyaret etmiş. Hatta bir defasında 
“Danişmend” konusunda doktora tezi hazırlayan bir genç aydınla birlikte 
gitmişler. Diyor ki:

“Melik Gazi’nin cesedi çürümemiştir. Vücudunda ölüme sebep olacak 
bir yara yeri bulunmadığı gibi tahnit yapılırken karın ve göğüs boşluğu 
organlarının boşaltılması için açılmış bir delik de göremedim.”

Peki, ama bu ceset nerede saklanıyor? Bir lahitte mi? Bir tabutta mı? 
Önüne gelen Melik Gazi’yi evirip çevirip nasıl muayene edebiliyor?

Aman, dikkat!
Bir sürü gâvur arkeolog memleket içinde havlayarak dolaşmaktadır.
Aman , dikkat!
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O gavurlardan daha da tıynetsiz olan yerli antika kaçakçıları her yerde 
her an çalacak eski hatıra aramaktadır. 

O türbenin kilitleri sağlam mı Abdulkadir bey?

(*) Abdulkadir bey “söyleriz” diyor ama Danişmend soyadını 
kullanmıyor. Neden? 

Not: Bu yazının alındığı gazete ismini tespit etmek mümkün olmadı.A.Ozulu)                                                    

(Not: Rahmetli İhsan Sabuncuoğlu yayınladığı birinci kitabına Feridun Fazıl Tülbentçi’nin 
“Çorum’un tarihçesi” başlıklı yazısını aldığı 8–10–1952 tarihli VATAN Gazetesi’nin Çorum 
İlavesi’nden Derlemelerim 3 için de önemli gördüğü bazı yazıları alıntılamak için yeni 
çalışma dosyasında bu gazete ekini tutmuştur. Derlemelerim 3 için alıntılayacağı başlıkları 
işaretlememiştir. Vatan gazetesinin bahis konusu ekinde yer alan yazılar arasından aşağıya 
aldığım yazıları Derlemelerim 3 için ben seçmek durumunda kaldığım için uygun gördüklerimi 
alıntıladım.  (Vatan Gazetesinden ) başlığı ise Sabuncuğlu’nun bu alıntılar için koyduğu başlıktır. 

A. Ozulu)    

8.10. 1952 tarihli Vatan Gazetesinden
      

Çorum’da Gazeteler
Çorum’da hepsi haftalık olmak üzere dört gazete yayınlanmaktadır. 

Bu gazeteler memleket meselelerinde açık münakaşalarla derin bir 
hassasiyet göstermekte, bir yandan Çorum fikir hayatına hizmet 
etmektedirler.

Akif Leblebicioğlu tarafından yayınlanan C.H.P. taraftarı Hür Çorum 
Gazetesi, Mehmet Şahinci tarafından yayınlanan D.P. taraftarı Yeni Çorum, 
Nuri Yavuzer’in yayınladığı D.P. taraftarı Akisler gazetesinden başka, 32 
senedir neşir hayatında bulunan Çorum Vilayet Gazetesi, Çorum’un fikir 
hayatında rol almış bulunuyor.       

Çorum’da Öğretmenler Kooperatifi

Çorum’un dikkati çeken bir tarafı, taze bir imar faaliyetine sahne 
olmasıdır. Bilhassa mektep hocaları tarafından meydana getirilen yapı 
kooperatifi bütün memlekete numune olacak bir teşebbüstür.

Vaktiyle mektep öğretmenleri için Maarif Vekâletinin teşebbüsüyle 
girişilen mesken tedariki faaliyeti, feci bir iflasla neticelenmiş, bütün 
memleket öğretmenlerinin dar maaşlarından fedakârlıkta bulunmaları 
suretiyle toplanan paralarla Ankara’da kodamanlara bir miktar ev 
yaptırılmış, gelir falan kısmının hesabı, kitabı tam olarak alakalılara 
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verilememişti. Mevcut açıktan kimlerin mesul olduğu, bunu kimin 
kapatacağı, işin nasıl tasfiye edileceği meçhuldür. Çorum öğretmenleri, 
eski haklarını aramağa devam etmekle beraber, anlayışlı bir sevk ve 
idare ile bir kooperatif kurmuşlar, çok müsait şartlarla kooperatif azasını 
meskene kavuşturmuşlardır. Bunlardan 51’i meydana gelmiştir. Bu 
sene 49 ev daha yapılması için hazırlık vardır. Kooperatif mahallesinin 
manzarası, insanın içini açacak bir mahiyet taşıyor. 

(Not: Söz konusu Kooperatif Mahallesi günümüzün Bahçelievler mahallesidir.

Vatan Gazetesi’nin Çorum ilavesinin, meşhur gazeteci Ahmet Emin Yalman tarafından 

hazırlanmış olduğunu da bu arada belirtelim.  A. Ozulu) 

Çorum’un Otelleri

60 yataklı Velipaşa oteli, 24 yataklı Kızılırmak Oteli, 20 yataklı Selamet 
Oteli, 30 yataklı Ceritoğlu Oteli, 30 yataklı Kızılot Oteli gösterilebilir. 
Fiyatlar hemen bütün otellerin tek yataklarında 200, birden fazla yataklı 
odalar için 150 kuruştur.

Lokantalar
Çorum’da son günlerde açılan bir lokantanın ismi Can Lokantası’dır. 

Sahibi Rumi Can, tam mesleğinin ehli bir zat. Lokantacılığın asıl maksadını 
kavramış, kazanç hırsı nedir bilmeyen Rumi Can, güler yüzü ile daima 
müşterisinin karşısında ve hizmetindedir. Rumi Can müşterisine iyi bir 
karpuz yedirmek için dükkânındaki bütün karpuzları, iyisini buluncaya 
kadar kesmek gibi bir zihniyetle iş görmektedir. Lokantanın temiz ve 
yemeklerin hilesiz olması hususunda titizdir. Çorum bu bakımdan 
talihlidir. Temiz ve namuslu lokantacılığın çığırını açan Rumileri; Çorumlu 
olarak memleketine hizmet etmektedir. 

Hacı Hasan Çırpıntı’nın Lezzet Lokantası da temizliği ve yemekleriyle 
müşterilerini memnun etmektedir. Çorum’da iyi lokanta var denilebilir.

Çorum Gelişiyor

Su

Çorum’un suyu tertemiz iki membadan temin ediliyor. Biri (Mürsel) 
membaı, diğeri (Sıklık). Her ikisi de şehir kenarında bir depoda toplanıyor, 
oradan tevzi ediliyor. Şehir içinde su şebekesi de yapılmıştır. Ancak 
su da ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Zaman zaman sıkıntı çekiliyor. 
Sıklık membaından alınacak ikinci bir kol, bu ihtiyacı tamamıyla 
karşılayabilecek. Belediye şimdilik bu iş üzerindedir.
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Çorum Belediyesinin bütçesi 539.000 liradır. Giderlerin en büyük 
kısmını temizlik işlerine sarf edilen para teşkil ediyormuş. Samsun’dan gelip 
Ankara istikametine giden ana yol ile ara sokak kaldırım inşaatı bugün için 
belediyenin yol faaliyetini teşkil etmektedir. Mevcut mezbahanın fenni hale 
getirilmesi ve bir buzhane yaptırılması programa alınmış. Belediyenin itfaiye 
teşkilatı var. Bir tabip ve sağlık memurundan müteşekkil sağlık teşkilatı da 
mevcuttur.

Çorum’un diğer geri kalmış şehirlerimize nazaran imar ve kalkınması daha 
kolay olacaktır. Burada biraz himmet, biraz gayret beklenilenden daha fazla 
netice vermektedir. Güler yüzlü Çorumlular her türlü yardıma layıktırlar.

Çorum şehrini imar gibi ağır bir yükü fakir bir belediyenin sırtına bırakmak 
demek; Çorum’u bugünkü halinde alıkoymak demektir.

Çorum şöhret ve mazisine layık bir şehir olmaya muhtaçtır. 

Çorum’un Nüfusu

Çorum vilayetinin toprak sathı 7968 kilometre murabbaı, nüfusu 289.520, 
kilometre kare başına 22 nüfus düşer. 

Çorum şehrinde 1927’de 19.664
 1937’de 20.151
 1940’ta  22.776
 1945’te  20.307
 1950’de 22.835 nüfus bulunmuştur. 

Çorum (merkez) 22.835 köylerde  65.130
Alaca 3.839 42.700
İskilip 10.683 56.659   
Mecitözü 4.279 40.000  
Osmancık 4.673 28.761
Sungurlu 6.461 56.270 
Yekun 52.770 289.520   

(NOT:Vatan Gazetesi’nin 8.10.1952 tarihli Çorum eki başlıklı nüshasından alıntılar burada sona eriyor. 
Bu ekte Sungurlu, Alaca ilçelerimize de ait bilgiler bulunmaktadır. A. Ozulu)
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Çorum’un Eski İdare Amirlerinden Bazıları
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Beyazıt yanında olanlardan Mahmut 

nam kimsenin ele geçirilip hapsedilmesi hususunda 17 Zilkade 966 
tarih ile ve Çorum beyi Ayas beye hitaben gönderdiği Tarih-i Osmanî 
mecmuasının 1 Şubat 133 ? Tarihli nüshasında neşredilmiş vesikadan o 
tarihte Ayas Bey ismi ile bir sancak beyinin mevcut olduğunu öğreniyoruz.

Hicri 1240 ve 1242 senelerinde Çorum’da sancak mutasarrıfı olarak 
Ahmet Paşa isimli bir zatın bulunduğunu ve 1243 Muharreminde (ayında) 
Çorum sancağı mutasarrıflığının Sivas valisi Mehmet Paşaya ihale 
olunduğunu kütüphanede mevcut Şer’iye sicillinin 88’inci sahifesinden 
öğreniyoruz.

(Hicri 1245’te eyaleti Sivas ve Çorum ve Erzurum ba hattı Hümayun 
devletlu El-hac Hasan Paşa hazretlerine tevcih buyrulup…) ibaresiyle 
sicil defterinin 154’üncü sahifesinde bir kayıt görüyoruz. Yine aynı sene 
Çorum Mutasarrıfı isminin Yusuf olduğunu diğer bir kayıtta Sivas, Çorum, 
Divriği sancakları mutasarrıfının Seyit Sait isimli zat bulunduğunu 
görüyoruz.

…Halen Ankara Eyaleti müşiri Vezirim İsmail Paşa..
Sivas Eyaleti Feriki Sait Paşa… 
Kayseri’ye ve Bozok sancakları kaymakamlar Celalettin Paşa..
Ankara Defterdarı Mehmet Emin Sıtkı ve Sivas defterdarı Veliddin 

Bey..
Divriği sancağı kaymakamı Hüseyin Bey..
Çorum ve tevabii kazaları kaymakamı İzzet bey.. 

 Zile ve tevabii kazaları kaymakamı Hüseyin Bey… malum ola ki; işbu 
558 senesi mayıs iptidasından itibaren …… Zile ve Yozgat ve Budaközü 
kazaları gümrükleriyle Çorum ve İskilip ve Osmancık ve Hacıhamza 
kazaları ve tevabii gümrükleri vakt-i mezkurdan itibaren ve nizamatı 
muharrere tatbikan bir sene-i kamile zabt ve idare olunmak üzere hin-i 
müzayededen üç yüz kise akça bedel ve sarrafın taahhüdü ile…. İhale… 

Min şehr-i Rebiülahir sene hamsin ve mieteyn ve elf… (H.1250- 
M.1834)

Sivas Müşiri… Esat Paşa.. ve sabık Trabzon gümrükçüsü olup tarafı 
eşrefi saltanatı seniyyemden Çorum sancağında kain nefsi Çorum ve 
Hacıhamza derbendi ve Saz ve Osmancık ve İskilip ve Fevkattarik ve 
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Tahtettarik ve Karaberk ve Bayat ve mea cemaatihüma ekrad-ı liva-i 
mezbur mahkeme kazalarına muhassıl nasb ve tayin kılınan Hüseyin 
Rüştü… kezalik taraf-ı devleti âliyemden olarak kâtib-i mal, kâtib-i emlak 
ve nüfus namıyla muhassılı mumaileyhe terfik kılınan… mahallerine 
vusullerinde badel yevm muaf ve gayri muaf ve havas ve evkaf siyan 
tutulmak üzere ber mûcibi talimat tahriri emval ve nüfusa mübadere 
ve müzakereyi tesviye-i umuru memleket için birer meclis tertip ile 
kendüsü ve terfik kılınan kâtipler hakim ve müftü ve bir asker zabiti ve 
veçhi memleketten dirayetkâr ve mücerrebületvar dört nefer ol mahalde 
reaya bulunur ise anlardan dahi Metropolit ve iki nefer kocabaşı ki, 
ceman on üç neferden terkip olunarak meclisi mezkure haftada iki 
gün tayinle cümlesi birleşip gerek mesalihi mukteziye ve gerek umuru 
mülkiyenin beyinlerinde bil- müzakere müstakıllen kaleme alınacak 
şerayit ve usule tatbikan icrayı iktizalarına mübaşeret olunması… sene 
hamse ve hamsine ve mieteyn ve elf… (H.1255-M.1839)

Esat Paşanın buyrultusu: …. Çorum sancağının havi olduğu kazaların 
naipleri efendiler.. inha olunur ki …. Mülhakat ile Sivas eyaleti müşirliğine 
ilhak olunan Çorum sancağı umuru zabıtası dahi duhul edecek elli 
altı senesi Muharreminden itibaren uhde-i halisanemize tevcih ve 
ihsan-ı hümayun buyurulmuş …. Makarrı hükümeti halisanemiz olan 
Sivas’a vurud vuku bulmuş … ber muktezayı emir ve iradeyi seniyeye 
müsteniden … emr-i memuremize şüru ve mübaşeret.. bundan böyle 
emri zapt-ı raptın irae ve rü’yeti zımnında… nefs-i Çorum ve kazalarının 
… asayişi mal ve istirahatları emn-i ehemmine kemal-i say-ü dikkat 
eylemeniz için divan-ı müşiri eyaleti Sivas ve mülhakatından işbu 
buyrultu tahrir ve tatarımız odabaşısı Kasım efendi ile irsal…. (H.1255) 

Çorum Sancağının Vergisi Hakkında

Asakir-i munzamayı şahanem miralaylarından Çorum ve tevabii 
kazaları umuru zaptiyesi memuru Mehmet Bey… ve zikrolunan kazalar 
muhassılı Hüseyin Rüştü… malum ola ki… muhassılı ki mezkur Çorum 
kazasının beş yük kırk sekiz bin iki yüz elli sekiz ve Hacıhamza kazasının 
altmış iki bin iki yüz kırk bir buçuk ve İskilip mea nevahi-i Bayat ve 
Fevkattarik ve Katar kazalarının sekiz yüz kırk bir bin yedi yüz yetmiş 
beş ve Osmancık kazasının iki yüz otuz iki bin yedi yüz altmış altı ve 
Saz kazasının doksan iki bin yetmiş iki ve Çorum ekradı nam-ı diğer Lek 
aşiretinin doksan yedi bin üç yüz otuz kuruş kazaha ve aşiret-i mezkurenin 
gayri ez tenzilat seneyi sabıkada vaki olan vergileri min haysülmecmu 
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on sekiz yük yetmiş dört bin dört yüz kırk üç kuruşa reside olmuş ise 
de….. tahriren fil yevmil işrin min şehri zilkade mie sitte ve hamsin ve 
mieteyn ve elf. (H.1256 –M. 1840) 

Zile ve Amasya muhassıllıklarının Çorum Muhassıllığına ilhakı 
hakkında

…. Asakir-i redifeyi şahanem miralaylarından Çorum sancağı 
umuru zaptiye memuru Mehmet Bey….. muteberanı hacegân divan-ı 
hümayunumdan Çorum sancağı muhassılı olup bu defa Amasya 
ve Zile tevabii kazalar dahi uhdesine ilhak ve tefviz kılınan Hüseyin 
Rüştü… malum ola ki… Amasya ve Zile ve tevabii kazalarının… 
Çorum muhassıllığına kurbiyeti der-kâr olarak bu makule münasebeti 
mevkiiyeleri olan kazaların civarlarında bulunan muhassıllıklar ile 
birleştirilmesi Tanzimat-ı Hayriye usulü iktizasından … olduğuna… 
binaen zikrolunan Amasya ve Zile muhassıllıklarının havi olduğu kazalar 
uhdende olan Çorum muhassıllığı ile birleştirilerek cümlesinin uhde-i 
ehliyetige ilhakan ihalesi hususu bittensip… ferman-ı vacib-ül ittibamın 
mazmunu itaat makrunu ile amel ve hareket eyliyesiz. Min şehri zilkade 
sene sitte ve hamsine ve mieteyn ve elf. (H.1256- M.1840) 

Çorum sancağında Karahisarı Temürlü kazasına tabi Karahisar karyesi 
ahalisinden Memiş nam şahıs yine karye-i merkume ahalisinden …
Mehmed’i…. cerh edip merkum Mehmet müteessiren vefat ederek…. 
İcar-i hüküm kısasına…. Şehri zilhicce sene sitte ve hamsine ve mieteyn 
ve elf. ( H. 1256-M. 1840)

…. Tanzimat-ı Hayriye icar olunan evliye ve kazalar münasebet-i 
mevkiyelerine göre bu defa takım takım toplaştırıldığı misilli… Amasya 
ve Bozok ve Sivas sancakları dahi birleştirilerek sen ki ferik Sait Paşa işbu 
bin iki yüz elli sekiz senesi mahı rebiulevvelinin on birinci gününde … 
sana müceddeden feriklik rütbesi ihsanı ile… (H.1258-M.1842)

Ankara eyaleti müşiri vezirim İsmail Paşa … Ankara eyaleti dahilinde 
kain nefsi Ankara ve Kangırı ve Çorum sancakları ile geçende Bolu 
müşirliğine ilhak olunmuş olan Kastamonu ve Viranşehir sancaklarından 
iki bölük süvari ve iki bölük piyade ve bir tam musika neferatı tahrir 
ve tanzim… ile Der saadet’ime izam ve irsalleri… safer-ül hayr. Sene 
semane ve hamsine ve mieteyn ve elf. (H.1258-M.1842) 

Rikabı hümayunu şahane kapıcıbaşılarından Kangırı ve Çorum 
sancakları kaymakamı.. ve müftüsü …. İnha olunur ki, elviye-i 
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mezkureyn kazalarından elli altı ve yedi senelerinin vergi ve aşar esmanı 
bakayalarından hayliden hayli ve işbu elli sekiz senesi emval vergi ve 
muhassasatından pek külliyetli mebaliğ na tahsil kalmış olmakla…. 
Asakiri merkumenin tayinat ve levazımatı sairesinde bir güna müzayaka 
çekilir ise haddi ehakkı için hakkınızda ukubatı şedide icrasında dakika 
tehir olunmayacağından ana göre … buralara vardırılmamasına 
mübaderet eylemeniz babında isticali havi ve naibi kaymakamı eyaleti 
Ankara’dan iş bu buyruldu isdar ve tisyar olunmuştur. (H. 14 Safer 1258-
M. 1842)

… sabıka Ayvalık kazası kaymakamı olup bu defa Ankara ve Kangırı 
ve Çorum sancakları uhdesine ihale ve tefviz kılınan İsmet Paşa… 
malum ola ki…. Ankara eyaleti mutasarrıfı bulunan emir-ül ümera 
Rüstem Paşa… hidematı askeriyede bulunmak üzre Der-saadet’ime 
celp ile yerine işbu bin iki yüz elli dokuz senesi mah-ı cemaziyülülâsının 
on yedinci gününden …. Emr-i hümayunum mûcibince Ankara ve 
Kangırı ve Çorum sancakları uhdedige tevcih ve tefviz kılınmış olmakla 
fermanım vecihle amel eyleyesin. ( H.1259-M.1842)

…. Çorum kazası naibi ve müftisi efendiler ve kazayı mezbur 
hanedanından olup bu defa müdürü kaza nasp ve tayin olunan el-hac 
Mehmet Ağa… hususile elli altı ve yedi seneleri vergisinden… tamamen 
ve kamilen tahsili ile memuriyetigi havi işbu buyrultu isdar olunmuştur. 
(H.1258)

Ankara eyaleti mutasarrıfı İsmet Paşa ve eyalet-i mezkure defterdarı 
Mehmet Refet… ve zikri ati kazalar ihtisabı rüsumatının maktuan 
uhdesine ihale kılınan el-hac Hüseyin… malum ola ki: … Çorum ve İskilip 
ve Osmancık kazaları ihtisap rüsumu seneyi merkume martı iptidasından 
Şubatı gayesine değin seneyi kamile teamülü sabıkı ve balada muharrer 
şerait ve nizamı veçhile zapt ve idare olunmak üzre … tahriren fil-yevmi 
sani min şehri Rebiülahir sene sittin ve mieteyn ve elf. (H.1260- M. 1844)

….Mülhakatı ile eyaleti Ankara mutasarrıfı İsmet Paşa.. ve eyaleti 
merkume defterdarı Mehmet Raif…. Rikabı hümayunu şahanem 
kapucubaşılarından Çorum sancağı kaymakamı Ata Bey ve asakiri 
şahanem kaymakamlarından olup bu defa Çorum sancağının tahririne 
memur ve tayin kılınan Süleyman Bey malum ola ki…. Tensikatı 
askeriyede bundan böyle hizmeti askeriyesine müddet tayin ve tahsis 
kılınıp ol vecihle tertip ve tanzim olunan yeni ordu neferatının beher sene 
bir hums memleketlerine salıverilmek yerlerine zikrolunan ordu mevakii 
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dairesine mevcut ehali-i İslam’ın yüzde bir neferinden kurre-i şer’iye 
usulünce neferat-ı cedide talep ve ahzı istihsali esası nizamı mahassını 
ibtisam ad ve ittihaz olunduğundan …. taraf taraf mahsus memurlar 
gönderildiği misüllü nefsi Çorum ile havi olduğu kazaların emri tahrir 
ve yoklamasına dahi kaymakam-ı mumaileyh bil-intihap memur tayin 
ve yedine talimatı mahsusa itasıyla izam ve irsal kılınmış olmakla…. Ve 
kaymakam mumaileyh marifeti ile tahrir ve yoklama madde-i hayriyesine 
mübaşeret ve herkesin isim ve şöhret ve sin ve eşkal ve sanatı tasrih 
ve işaret olunarak ve ehli zimminin cizye evrakı hususunda icap eden 
muamelata dair kaymakamı mumaileyhe başkaca verilmiş olan talimat 
mûcibince reayadan yedlerinde cizye evrakı olmayanlara dahi kağıtlar 
ita kılınarak ol vecihle liva-i mezkur kaza ve nahiye ve karyelerinde kain 
bil-cümle nüfusu zükuru İslam ve reayanın kamilen tahrir olunması emri 
ehemmiyette tarafından icrayı muavenet… eyleyesin… ve zinhar bu 
vesile ile ahali ve reayaya bir güna teaddi ve rencide isaline ve yedige 
verilen talimat-ı seniyemin hilafı vaz ve haleti vukuuna bir veçhile rızayı 
hümayunumun olmadığını bilip ana göre hareket eyleyesin…. Tahriren 
fi evasıtı şehri Rebiülahir sene sittin ve mieteyn ve elf. (H.1260-M. 1844)

… Ankara eyaleti mutasarrıfı İsmet Paşa…. Kankırı ve Çorum 
sancaklarında kain kazaların naibi ve müftüleri …. malum ola ki…. Kaffeyi 
cünûdı muvazzafa ve redifi padişahanem ordu itibar olanları bunlardan 
asakiri hassayı şahanem ve Der saadet’im ve Rumeli ordularına tertip 
ve tahsis kılınmış olan asakiri nizamiyemde ve redifi mülukanemin 
suveri nizamiye ve usulü istipdaiyeleri icra ve tesis ve beş sene müddet 
tayin ve tahsis olunup…. Zikrolunan üç ordudan maada muhassas 
olan Anadolu ve Arabistan ordularının dahi tanzim ve icra olunmasına 
mübaşeret olunmuş olduğundan…. Marüzzikir Anadolu ordusu 
tertibatına dahil olan Kankırı sancağında asakiri redife bakayasından 
357 ve Çorum sancağı asakiri redif bakayasından mürettep olup kezalik 
memleketleri canibinde bulunan 396 nefer ki ceman 750 nefer askeri 
redife-i şahanemin hazardan evvelce orduyu mezkur merkezi olan Sivas 
kasabasında mevcut olunmak üzere heman mahallerinden celp ile ve 
cem ile Sivas canibine irsal ve sevkleri…. Tasvip kılınmış olduğundan ….. 
sudur olan fermanı…. Mazmun ile amel ve hareket eyliyesiz… tahriren 
evahiri şehri safer sene sittin ve mieteyn ve elf. (H. 1260-M. 1844)

Kocaeli sancağı kaymakamı olup bu defa mirimiranlık rütbe-i rafiası 
ihsanı ile Ankara ve Kangırı ve Çorum sancakları uhdeyi ehliyetlerine 
ihale ve tefviz kılınan Vasıf Paşa malum ola ki: Ankara eyaleti mutasarrıfı 
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bulunan İsmet Paşa’nın hasbel icap azli ile yerine…. Zikrolunan Ankara 
ve Kangırı ve Çorum sancakları uhde-i dirayetige tevcih ve tefviz 
olunmuş olmakla… sudur olan fermanı vacibül ittiba…ımın mazmunu 
itaat makrun ile amel ve hareket eyleyesin… fi evahiri şehri zilkade sene 
sittin ve mieteyn ve elf. (H. 1260- M.1844)        

Çorum ve Hacıhamza ve Saz ve İskilip ve Osmancık ve Karahisartemirli 
kazalarının naipleri ve müftüleri efendiler ve müdüran saadetli ağalar… 
Şu esnada kız kaçırmak fezahati memnuasına cüret olduğu mesmuu âli 
buyurulmuş olmakla… muameleyi cebriyeye cesaret edenler olur ve 
tahkik kılınır ise … mücazatı layikası eda olunmasına…

Ve bir de Der saadet ve taşralarda bazı kimesne inşa edeceği hanesini 
yahut dükkan ve mağazasını kargir bina etmeye kudreti yeter ise de 
…. men olunur yahut zengin bilirler de harice sürerler vahiyesiyle 
(korkusuyla) sarfı nazarla ahşap bina ile iktifa eyledikleri anlaşılıp … 
kargir bina murat edenler olur ise hemen inşasına…. 

Esseydi Mehmet Raşit ali devleti aliye muhassılı Livayı Amasya. 

… Miri miranı kiramımdan Amasya ve Çorum sancakları mutasarrıfı 
Sait Paşa … malum ola ki: … Çorum ve İskilip kazaları uşru bakayesinin 
şerait ve nizamı muharrerine tatbikan seneyi kâmile tarafından ber veçhi 
maktu hüsnü idare ve istihsal olunup zinhar şerait ve nizaminin hilafı 
vaz’u-halat vukua gelmemesi (H.1263- 1847)

Sait Paşanın kurra-i şeriye hususundaki buyrultusu

…Çorum sancağının havi olduğu kazaların naipleri meveddetlü 
efendiler ve müdürleri ve azayı meclisleri hamiyetli ağalar inha olunur 
ki: Der saadet orduyu hümayununun 263 senesine mahsuben usulü 
istibdaliyesi icra olunarak neferatı atika silki asakiri redifeye nakil ve ihraç 
olunduğundan yerlerine iktiza eden neferatı cedidenin kurayı şeriye 
usulü hayriyesine tevfikan ahzı irade-i seniye… İcabı her bir mahalde icra 
olunduğu misilli Çorum kazaları hissesi için ba emr-i âli… Der saadet’e 
irsali babında… H.1263-M.1847)

….. Sivas mutasarrıf olup bu defa Çorum ve Amasya sancakları 
mutasarrıflığı uhdesine ihale ve tevcih kılınan Seyit Sait Paşa… Tevkii refii 
hümayunum vasıl olucak malum ola ki: Amasya ve Çorum sancakları bir 
müddetten beri muhassıllık suretiyle idare oluna gelmiş ise de mücerret 
hüsnü idareyi umur ile vikaye-i asayişi ehali zımnında havi olduğu kazalar 
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birleştirilerek mutasarrıflık ve heyeti asliyesi vecihle erbab-ı dirayet ve 
iktidardan birine ihale lazım gelip… bulunman hasebi ile işbu bin iki 
yüz altmış üç senesi şehri rebiulahirinin yirmi üçüncü günü sudur eden 
emri hümayunum muktezayı münifi üzere zikrolunan Çorum sancağı 
tarafından kaymakamlık üzere idare olunmak Amasya ve Çorum sancakları 
mutasarrıflık vecihle uhdeyi liyakatinize ihale ve tefviz kılınmış olmakla… 
ol havalide bazı ekrad ve eşkıya ahali ve ebnayı sebile isalı rahne ve hasarına 
içtisar etmekte olduklarından havali-i merkumede emn-i tarik madde-i 
mühimmesinin istihsali… fermanım olmağın… Tahriren fil-yevm evasıtı 
şehri cemaziiulula sene selase ve sittin ve mieteyn ve elf. (H.1263-M.1847)

Rüsumat deruhte hakkında varit olan sureti emri âlidir:

…. Miri miranı kiramımdan Amasya ve Çorum sancakları mutasarrıfı 
Seyit Sait Paşa… Malum ola ki: … Rüsumatı mezkurenin 1264 senesi 
martı iptidasından Şubatı gayesine değin… sudur olan fermanı vacib ül 
ittibamın mazmunu itaat makrunu ile amel ve hareket eyliyesiz. 

 …anasıl Zennun kazasına tabi Köricek karyesi ahalisinden olup Çorum 
kazasına muzaf Paşa karyesinde teehhül ederek Çorum’da kâin Burhan 
Kethüda mahallesinde kira ile sakin olmakta bulunan El Kadı Hasan Tahir

1272 tarihli ve Ziraat hakkında buyrultu

….. Çorum kazası müdürü rifatlü ağa ve Hüseyinabad kazası müdürü… 
Ve kazaiyeyni mezbureynin havi olduğu bil-cümle kura eimme ve 
muhtaran ve sair işerleri ba cemiihim inha olunur ki: 

…. Çorum ve Hüseyinabad’ın havi olduğu kuralara dahi bu usulü 
muntazamayı hayriyenin icra kılınmış ve bu misilli arazi-i miriyeden olup 
ta… 1272 (M.1856)

15 Ağustos 1289 tarihli bir vesika

Çorum kazası kaymakamlığı canibi valasına

Makamı âli-i sadaret ve Ankara vilayeti celilerinden mevrut tahriratı 
âliye suretleri balaya imla ve fıkrayı nizamiyenin bir kıta sureti leffen irsal 
ve isar kılınmış olmakla ahkâmı celilelerinin tamamının infaz ve icrasına 
himmet buyurmaları babında irade hazreti men le hül emrindir. 23–89 15 
Ağustos 89 (M. 1873)

Vekili Mutasarrıf ve muhasebeci Yozgat
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Esseydi Süleyman 

Rumeli beylerbeyliği payelilerinden Amasya ve Çorum sancakları 
mutasarrıfı Kamil Paşa … Asakir-i redife cem ve sevkine memur tayin 
kılınan Miralay Mustafa Bey… kaza müdürleri… tevkii refii hümayunu 
vasıl olacak malum ola ki: … Der saadet orduyu hümayunum dairesinden 
olan Çorum sancağından mürettebi dördüncü redif alayının birinci 
taburunun dahi celbi tensip kılındığına binaen taburu mezkurun hemen 
mahallesinden Çorum’a celbi ve cemi ile memuru mumaileyh yedine 
ita olunan talimat mucibince tashih ve himayeden ari olarak kemali 
hakkaniyetle bikes ve muinsizleri tefrik olunarak memuru mumaileyh 
istishabiyle ve miralayları kumandasıyla Samsun’a ve oradan vapura 
rakiben Der saadetime sevk ve izamı ve asakiri merkumanın icap 
eden nân-ı aziz ve yevmiye altmışar para katık bahalarıyla… ücreti 
nakliyelerinin mal sandıklarından itası ve esnayı rahta bir güna meşakkat 
çektirilmemesi… Tahriren fil- evaili şehri rebiulahir sene hamse ve sebin 
ve mieteyn ve elf. (H.1270- M.1854)

… Amasya muhassıllığına mülhak Çorum ve İskilip kazaları ahalileri 
meyanında tesviyei vergi hususunda der-kâr olan münazaadan dolayı 
kazayeyn-i mezkureyn emlak ve temettüleri tahrir…

Çorum sancağının havi olduğu kazaların nuvab ve müftüleri ve 
müdürleri… inha olunur ki: kazalardan evliye emval sandıklarına ve 
oralardan dahi Der saadet’e irsal olunacak akça yüklerinin bundan 
böyle… eylemeniz babında mutasarrıfı livayeyn-i Amasya ve Çorum’dan 
işbu buyuruldu tahrir… kılınmıştır. (H.1269-M.1853) 

… Çorum sancağının havi olduğu kazaların naip ve müftüleri… 
müdürleri inha olunur ki… işbu altmış dokuz senesine mahsuben ihalesi 
icra kılınacak varidat-ı uşriye ve rusumiye sinin mahallerince idaresine 
talip bulunan kesanın müsaadeyi vakit cihetiyle ve vapurlardan talebi 
suhulet azimet münasebetiyle hazineyi celile müzayedesinde mevcut 
bulunmaları… Der saadetime azimetleri… zimmetine emvali miriye 
geçirmiş olanların tahrik ve ifsat fasidesinde bulunanların azimetine 
iradeyi ruhsat olunmasına dikkat eylemeniz babında mutasarrıflığı livai 
Amasya ve Çorum’da işbu buyrultu tahrir… kılınmıştır. H.1269-M.1853)     

1269–1278 seneleri sicil defterinin beşinci sahifesinde Çorum kazası 
müdürü Necip ağanın azli ile yerine Mehmet ağanın müdür vekili tayini 
hakkında Mutasarrıf Remzi Paşa’nın emri… sonunda (Divan-ı mutasarrıfı 
Liva-i Amasya ve Çorum’dan işbu buyrultu ısdar kılınmıştır) diye yazılıdır.
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Tütün gümrüğü hakkında Amasya mutasarrıfı Hüseyin Remzi 
Paşanın emri… 

1269–1278 seneleri sicil defterinin 16’ıncı sahifesinden… 

Şerayi şiar Çorum ve İskilip ve Karahisarı temurlu ve Saz ve Hacıhamza 
ve Hacıköy ve Osmancık ve Zennun ve Geligras kazalarının naipleri… 
ve müdürleri… tarafımızdan zikr-i ati hususa memur tayin kılınan Hacı 
Hafız Ali Efendi… inha olunur ki: … eylemeniz babında divanı mutasarrıfı 
Amasya ve Çorum’dan işbu buyrultu ısdar kılındı. Sene 69 (H.1269)

Nizamattı adliye hakkında buyrultu

Çorum ve Karahisarıtemurlu ve Zinnun ve İskilip ve Saz ve 
Hacıhamza ve Hırkalar kazalarının naipleri ve müdüranı… inha olunur 
ki: Mutasarrıflığı livayı Amasya ve Çorum’dan işbu buyurultu tahrir 
olmuştur. H.69 (H.1269)

Miri miranı kiramımdan ve Zaptiye Meclisi azasından olup bu defa 
Amasya ve Çorum sancakları uhde-i liyakatine tefviz kılınan Arif Paşa… 
malum ola ki: Miri miranı kiramımdan Amasya ve Çorum sancakları 
mutasarrıfı bulunan…Salih Paşa’nın bu kere istifası vuku bulmuş 
olduğundan yerine işbu bin iki yüz yetmiş beş senesi şehri zilhiccenin 
birinci gününde …sudur olan emri hümayunu şehriyaranem mûcibince 
Sivas eyaletine merbut olmak üzere zikrolunan Amasya ve Çorum 
sancakları mutasarrıflığı uhde-i liyakatinize ihale ve tevcih kılınmış 
olmağın…. Halatı lazıma ve mergubenin istihsaline ve mevaddı icabında 
halen Sivas eyaleti valisi …. Vezirim Feyzullah Paşa… ya müracaat ve 
icabına göre dahi düreri barı şevketi kadri mülukaneme tahrir ve işara 
mübaderet eyleyesin.

Çorum’dan 90 süvari toplanıp orduya gönderilmesi hakkında

…. İnha olunur ki: Ahval-i hazıradan dolayı Anadolu orduyu 
hümayunu maiyetinde istihdam olunmak üzere şiddetli lüzumundan 
bahis ile eyalet ve elviye-i sairede tertip olunduğu misüllü iki bin nefer 
süvari askeri muvazzafın dahi mülhakat ile Sivas eyaletinden serian 
tahrir ile orduyu hümayun canibine isâl ve tesyiri hususu orduyu 
hümayunu mezkur kumandanı ve Erzurum valisi devletlu paşalar 
hazeratı tarafından bu tahrirat irade ve işar… olunmakla…. Amasya ve 
Çorum sancaklarından dahi beş yüz nefer tahrir ve tertip ve Sivas’a izam 
ve tesyiri meclisi kebirde karar verilmiş olduğu misüllü bu taraftan dahi 
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derhal meclis olunarak asakiri merkumeyi matluba her bir kaza hal ve 
mahallerine göre be mûcibi emirname-i mevrudeyi hazreti müşiri tevzi 
ve taksim ve kazanız hissesine doksan nefer isabet eylediği vareste-i 
kaydı terkim bulunmuş olmağın …. Bu bapta ibrazı gayretle… salifiz-
zikir doksan neferin kazanız ahalisinden darb ü harbe muktedir ve esbi 
eslihaları temiz adamlardan tahrir buyrularak on gün mürurunda Sivas’a 
ulaşmak üzere… bir an evvel bu canibe yazan ve isbaline himmet …
olunmak babında canibi mutasarrıfı liva-i Çorum ve Amasya’dan işbu 
buyurultu ısdar.. ve tisyar kılınmıştır. 1271 sene (H.1271-M.1855)

… Amasya eşraf ve hanedanından olup bu defa bil-intihap Çorum 
kazasına müdür vekili nasb ve tayin buyurulan Elhac Mehmet Efendi… 
inha olunur ki, kazayı mezburun müdürü bulunan Hacı Mehmet Efendi 
bu kere kazayı mezkur müdürlüğünü terk ile savuşmuş olduğu tevarüd 
eden bir kıta meclis mazbatasından tebeyyün etmiş ve kazayı mezburun 
müdürden hali kalması gayri caiz bulunmuş olmaktan naşi umuru 
mihanı saltanatı seniye ve mesalihi fukarayı raiyenin sekteden bil-vikaye 
hüsnü tesviyesi zımnında mumaileyh Hacı Mehmet Efendi tarafımızdan 
bil-intihap kazayı mezbure müdür vekili tayin kılınarak gönderilmiş 
olduğu… babında … memuriyetini havi canibi mutasarrıfı liva Çorum 
ve Amasya’dan işbu buyurultu isadar ve tisyar kılınmıştır. Sene 1271. 
(M.1855)

… Çorum kazası kaymakamı nakibüleşrafı bulunan Halil ağanın 
uygunsuzluğundan bahisle nekabeti mezkûr aglemi ulemadan 
meveddetlü Bakir Efendi uhdesine bamen şurüali ihale ve tefviz 
buyurulmuş … olduğundan … dil-hâhı âli vecihle hüsnü-rüyet ve 
tesviyesi siyakında muhasalat terkim kılındı. S. 1271. (M.1855)

…. Rumeli Beylerbeyliği âlilerinden Amasya ve Çorum sancakları 
mutasarrıfı Kâmil Paşa….naip ve müftüler… ve kaza müdürleri ve 
azayı meclis ile aşiret boy beyleri ve oymak ihtiyarları … tevkii refii 
hümayunum vasıl olucak malum ola ki: cümlenizin bildiği üzere Hak 
teala hazretlerinin avn ü inayetiyle yapılmış ve kararlaştırılmış olan 
tensikatı askeriye iktizasınca yetmiş iki senesine mahsuben Der saadet 
orduyu hümayunumdan çıkarılacak eski neferatın yerine alınacak yeni 
neferatın orduyu mezkûr dairesi dâhilinde kâin mahallerden alınması… 
bit-tensip ol bapta emri iradeyi seniye-i mülukanem şeref-sudur 
olarak iktizası icra kılınmış ve yapılan defter mûcibince nefsi Çorum 
kazası hissesine yüz on iki ve İskilip kazası hissesine yüz ve maa aşayiri 
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Badıllı ve Cihanbeyli ve Çakallı Osmancık kazası hissesine kırk sekiz ve 
Hacıhamza kazası hissesine otuz yedi ve Ögez kazası hissesine on beş ve 
Kargı kazası hissesine notuz yedi ve Saz kazası hissesine sekiz ve Tosya 
kazası hissesine elli dokuz ve Tosya dâhilinde Rişvan aşireti hissesine üç 
ve Çorum dâhilinde Bedirhanin ve Cihanbeyli ve Dedesli ve Şivan ve 
Kuyumcu ve Lek aşiretleri hisselerine yirmi altı ve İskilip kazası dâhilinde 
Badıllı ve Cihanbeyli aşiretleri hisselerine altı ve Yörükaniciyan aşireti 
hissesine üç nefer düşmüş olmakla… zikrolunan mahallerde ne kadar 
asnanı askeride bulunan var ise ber-veçhi muharrer çend gün evvel celp 
ve cem ettirerek kemali bitarafi ve hakkaniyetle kurrei şeriye usulü icra 
eyliyesiz… Tahriren evasıtı şehri muharrem sene Erbaa ve sebine ve 
mieteyn ve elf. H.1274 (M.1858)   

…. Ber-veçhi mansıp Çorum ve Karahisarı Temirli nam-ı diğer Ekran-ı 
Lek kazalarının umuru ahkamı şehriyeleri işbu sene semane ve sittin 
ve mieteyn (H.1276) ve elf şaban-ül muazzamının on beşinci gününden 
zat-ı hazreti fetva penahinin intihap ve tercih buyurduklarına ve nezareti 
ammemize binaen tarafımızdan ve nabinza Mevlana esSeyyit Mehmet Sait 
Efendi ihale ve tefviz olunmuştur. 

El-fakir Yahya Bey zade İsmet El kadı-i asker Anadolu

…. Mutasarrıf olduğum Hüseyinabad kazasının umuru ahkâm-ı şeriyesi 
işbu sene semane ve sittin ve mieteyn ve elf şabanının (H.1276) on beşinci 
gününden tarafımızdan canibi şerifinize Mehmet Sait Efendi ihale ve tefviz 
kılınmıştır. El-fakir Hafız Ahmet Mutasarrıfı kazayı mezbur

Nazaret emri

…. Sivas eyaletine mülhak Amasya sancağında vaki Çorum kazası liva-i 
mezbur tarafından layığı ile idare olunamadığından kazayı mezburun 
oradan bit tefrik Sivas’a ilhakı Sivas valisi sabıkı müteveffa Feyzullah Paşa’nın 
hali hayatında inha olunmuş ise de kazayı mezbur Sivas’a elli saatten 
mütecaviz olduğu ve arasında Amasya sancağının sair kazaları bulunduğu 
cihetle bunun Sivas’a ilhakı münasip olmayıp kazayı mezburun Bozak’a karip 
ve hemhudut olduğundan …. Yetmiş iki senesi martından itibaren kazayı 
mezburun Bozok sancağına rabıt ve ilhakı hususuna Meclisi Muhasebeyi 
Maliye kararı üzere bil-istizan iradeyi seniye taalluk buyurularak hazinece 
icabı icra … buyurularak temannasile… 1272 (M.1856)

…. Ankara vilayeti dâhilinde kürsi-i liva bulunan Yozgat’a mülhak 
medineyi Çorum sancağında Karahisarı Temirli kazası da Kalınkaya nam-ı 
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diğer Hacıbayram-ı Veli karyesinin altı sehimden beşi sehmi malikâne 
vakfının ber veçhi meşruta mutasarrıflığı 1272 senesi tarihli beratı mûcibi 
mutasarrıfları olan evladı vakıftan…. Berat min zilkade li- sene hamse 
semanine mieteyn ve elf. H. 1275 (M. 1859)

… Çorum kazası kaymakamlığına tayin buyurulan saadetli Mahmut 
Seza Paşa…. İnha olunur ki: Çorum kazasının kaymakamı sabıkı rifatli 
Ali Zahir Efendinin hasbel icap vukuu infisaline mebni yerine ba-iradeyi 
seniye kaymakamlığı mezkure paşa-i mumaileyh uhdesine maaşı 
muhassası ile tayin buyrulduğundan bu kere mahalli memuriyetine izam 
olunduğu beyanı âlisi ile mumaileyh Ali Zahir efendinin müddeti idaresi 
muhasebesinin usul ve nizamına tevfikan bir-rü’ye teslim ve tesellüm 
kaidesinin icrası 7 cemaziyülahır 89 tarih ile şeref-varit olan emirnameyi 
vilayet penahide emr-ü irade buyurulmuş…. Babında mutasarrıflığı liva 
Yozgat’tan işbu buyurultu tastır kılındı. Sene 89. (H. 1289-M.1873)

Çorum kasabası ahalisinden Sepetçi oğlu Hüseyin Efendi müfsid-i 
âlem ve melanet-pişe bir âdem olduğundan tervici meramı zat için hayli 
müddetten beri icra-yı mefsedetle konak konak gezip cümlemizi birbirine 
düşürmekte ve bu sırada tabiyesini icra etmekte olduğundan ve işin bu 
merkezde cereyanı ise hem umuru devlette tatilini ve hem de mesalihi 
fukaranın tehirini mucip olmakta olduğundan bundan böyle merkumun 
hiçbir ifade-i fesadına imale-i semi itibar etmeyip cümlemiz yek-dil ve 
yek-cihet üzere bulunarak şayet yekdiğerlerimizden bir kimesne hakkında 
garaz ve nefsaniyet ve iftira ve haksızlığa kalkışır ise cümlemiz birlikte 
olarak kendisi ile uğraşıp hiçbir vakitte muhakeme ve muameleyi şeriye 
ve nizamiyesinden geri durmayıp ve bu gibi fesatlarına dahi asla meydan 
vermeyeceğimizi ve bundan böyle meyanemizde olan bürudet ve 
kılükalin dahi kaffesi izale ve imha olunarak birbirlerimizle baba oğul ve 
karındaşçasına geçinip hüsn-ü ülfet ve ittifak olunmak ve yekdiğerlerimize 
de muğber ve müteharref olmamak ve birbirimizden böyle bir ittifaksızlık 
ve bürudet zuhur eder ise merkum hakkında olunacak muameleye o 
misilli ittifaksızlığa cüret eden zat dahi teşrik edilmek üzere işbu ittifak 
name bit-tahrir temhir kılındı. 9 zilkade 85 (1285) 

Naip Mustafa Zühdü, Müftü Mehmet sadık, Veli ağa zade esseyyidi 
Veliddin Rifat, Hacı Abdurrahman zade Hacı Osman Sabri, Alaybey zade 
Osman Şükrü, Maden zade Ebubekir, Tombuş zade Elhac Ahmet, Kavukçu 
zade Ömer Lutfi, Kaymakam-ı Çorum Salih.
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Hıdırlık (Suheybi Rumi) Zaviyedarlarına Ait
(TUĞRA)

Taht-ı âli baht-ı Osmani üzere cülusu hümayun saadet makrun vaki olup 
umumen tecdidi berat ferman olmağın bundan akdem Çorum’da vaki 
hazreti Resulü Ekrem S.A. hazretlerinin alemdarı Suheybi Rumi zaviyesi 
vakfının sülüs hisse zaviyedarı olan işbu rafii tevkii refii hümayun hakanı 
seyit İsmail bin Durmuş zide şerefuhu olan atik beratı Der saadet’ime 
getirip tecdidin rica eylemegin mezidi inayeti padişahanem vücuhu 
atik beratı mûcibinin 1143 senesi rebiyülevvelinin 19’ıncı gününde 
müceddeden verilmek arzı için beratı verdim ve buyurdum ki mezbur 
Seyyit İsmail hilafı şeri……….... sabıkı üzere zaviyeyi mezburenin sülüs 
hissesine zaviyedarı olup hizmeti lazımesin eda eyledikten sonra bundan 
evvel sülüs hisse zaviyedarlığına minval üzere mutasarrıf ola deyip 
beratımı verdim. Mütevellisi teslimi hazine oluna şöyle bileler alameti 
şerifime itimat kılalar tahriren fil-yevmil hamis işrin fi şehri muharrem 
sene sitte ve erbain ve mie ve elf. 1146 (H.1146-M. 1730)

(TUĞRA) 

1222 senesi rebiyülevvelin yirmi birinci günü taht-ı âli baht-ı Osmani 
üzere cülusu meymenet makrunum vaki olup tecdidi berat olunmak 
fermanım olmaklığa binaen alazalik Çorum’!da vaki hazreti Resulü 
Ekrem S.A.V. efendimizin alemdarı Suheybi Rumi zaviyesi vakfının 
rubu vazifeyi muayyene ile rubu hisse zaviyedarı olan işbu refii tevkii 
refii hümayun hakanı kudvet-ül … kiram Seyit Abbas veledi sen zide 
şerefuhu siyadetihu yedinde olan atik beratı Dersaadet2ime getirip 
tecdidin rica eylemegin hakkında mezidi inayeti padişahanem vücuda 
getirip atik beratı mûcibince tarihi mezburda müceddeden bu beratı 
hümayunumu verdim. Buyurdum ki: mumaileyh Seyit Abbas veledi 
zide şerefuhu varıp üslubu sabık üzere zaviyeyi mezkure vakfının rubu 
hisse zaviyedarı olup edayı hizmet eyledikten sonra bundan evvel rubu 
vazifeyi muayenesine ne vecihle mutasarrıf ola gelmiş ise yine ol veçhile 
rubu vazifeyi muayenesin evkaf mercii mahsusundan alıp mutasarrıf 
ola. Şöyle bileler alameti şerifime itimat kılalar tahriren fi yevmi sani 
Rebiülahir sene selase işrin ve mieteyn ve elf. 1223 (H.1223- M.1807)        
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AVUKAT
İhsan Sabuncuoğlu

ÇORUM

Türkiye Cumhuriyeti Konsey Başkanı Kenan Paşamıza:

Muhterem Paşam: Azminiz kavi, başarılarınız devamlı ve ömrünüz de 
sağlıklı ve uzun olsun. Allah kaza ve belalardan masun ve mahfuz etsin, 
selam ve dualarımı peşin kayıt ederim.

Televizyonda Trabzon’daki konuşmanızı dinlerken (… İkiden fazla çocuk 
yapmayınız…) tavsiyenizi iyi bulmadım. Her Türk’ün en az iki asıl ve iki 
de yedek olmak üzere dört çocuk yetiştirmiş bulunması bir vatan borcu 
sayılmalıdır.

Yaşım sekseni geçmiştir. Katiplik, Hâkimlik, Noterlik, Avukatlık yaptım. 
Fahri ve Hayri hizmetlerim de olmuştur. Sigara, içki ve oyunlarla alakalanmış 
değilim.

Hepsi yüksek tahsil görmüş, iş güç sahibi olmuş altı erkek evlat babasıyım. 
Halen torunlarım adedi 17’dir. Çok şükür bu hallerimden mutluyum, 
üzgünlüğüm sadece yanımda olmamalarıdır.

Türkiye’mizin toprakları geniş ve mümbittir. Çalışanı aç bırakmaz. 
Hudutlarımız ötesindekiler elbet daimi dostlarımız sayılmaz. Çoğalmalıyız, 
üstün olmalıyız. İmanlı ve kanaatli çalışmak isteyen herkes iş ve ekmek bulur. 
Yeter ki sigara ve içki iptilalığı ve kötü huyları ve savurganlığı olmasın.

Osmanlıyı her yirmi senede bir harbe sokun ki artmasınlar kalkınamasınlar 
yollu düşman sözünü elbet hatırlarsınız. 

Nüfusça artar olmamızdan endişe duyulmamalı. 25 yaşına varan her Türk 
evlenmiş olmalı. 35 yaşına varan da dört çocuk yetiştirmiş bulunmalı. Bekârlık 
ve çocuksuzluk tercih edilmemeli. Bu gibilerden emlak ve gelir vergilerine 
ilaveten evlenmezlik ve çocuksuzluk vergisi alınmalı ve bu paralar evlenecek 
sağlam yoksullara ve sağlam çocuk yetiştireceklere verilmeli.

Askerlik vatan görevinden muaf olan dişilerden ve marazlı erkeklerden 
gelir ve emlak vergilerine ilaveten askerlikten muaflık vergisi dahi alınmalı.

Bendenizi sorarsanız şahit olarak iki eski tanıyanımı göstereyim ki, 
Danıştay’da başkan Hasan Basri Kurdoğlu ve eski mebuslardan Hıfzı Oğuz 
Bekata’ları hatırlatırım.

Afvlerinizi diler sevgi ve saygılarımı tekrar sunarım.

 Çorum 26.7.1981         
 M. İ. Sabuncuoğlu
 (İmza)
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İhsan Ozulu Bey adaşımıza ve kardeşimize 5 Mart 1986

Birkaç gün önce Sigorta Hastanesinde Operatör Doktor Hasan Bayram 
beyin odasında bir gazete gördüm. Çorum Belde gazetesi. 

Gözlerim çok zayıfladı ama okumaya çalıştım ve memnun oldum. 
Satış yeri tarifini göremedim, uzun yaşamasını dilerim.

Hele mahza İhsan Ozulu adaşımın ismini başta görünce sevincim 
arttı. Tebrik eder ve başarılar temenni ederim.

Aklıma bir konu geldi ve zaten senelerdir bunu düşünürüm. “Çorum’un 
Kurtuluş Günü Bayramı”.

İşte ayrı kağıtta yazmaya çalıştım ki, gözlerim çok zayıfladığı için 
daktiloca bozukluk vardır. Bu teklifimi size açıklıyorum. İsterseniz daktilo 
hatalarını düzelterek temiz edebilirsiniz.

Selam ve sevgilerimle. 

 (İmza İhsan Sabuncuoğlu) 

Çorum’un Kutlanacak Kurtuluş Günü Niçin Olmasın?

23 Temmuz   

Gazetelerde okuyor ve haberlerde dinliyoruz ki, birçok şehirlerin özel 
bayram günleri var. Çorum’un ise yok değil var, şöyle ki: 

1-Malazgirt zaferinden sonraki yıllarda Malatya’dan gelerek Melik 
Danişment Ahmet kumandasındaki İslam Türklerin Çorum’u fetih ve zapt 
ettikleri gün değerlendirilebilir ve kutlanır.

2-Adam eti yiyerek gelen ve İznik’i muhasara eden Haçlı ordularının o acı 
muhasarada gerilla harbi yapmak emeli ile o muhasaradan kurtularak Kızık 
gerisine Çorum’a çekilen Danişmentliler ve Kılıçaslanların peşleri sıra Çorum’a 
kadar gelen o Haçlı ordusunun bir kolu Çorum’u muhasara etmişti. Üç ay 
süren bu muhasarada aç ve susuz kalan Çorumlular sulh olmak zorunda 
kalmışlardı. Irza ve cana dokunulmamak şartı ile teslim olmuşlardı. Ne çare ki, 
Haçlılar ahitlerine vefa etmediler eli kılıç tutabilir altmış bin Müslüman Türk’ü 
kesip kule yapmışlar ve bir bu kadar kız ve kadını da esir diye toplayarak 
Bizans’a götürüp satmışlardı. Bu acı olayın Çorum’da kalan maddi varlığı da 
işte “Doruk Mezar” diye eskiden bilinen “Ulu Mezarlıktır” 
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Bunun bir nişanesi de Terziler Çarşısı için temeller kazılırken ve daha 
sonra Ayakkabıcılar Kooperatif binası temeli açılırken hiç çocuk iskeleti 
çıkmayıp sadece iri iri vücut kemikleri çıktığının görülmesidir. Bu yedi 
yüz sene evvele ait bir faciadır.

3-Ta ilk fetih zamanlarından beri sancak merkezi olarak devlet idari 
teşkilatında yaşaya gelmiş olan Çorum 1175 Rumi tarihlerinde Çorum 
Amasya sancakları bir sancak paşasının idaresine bırakılmış ve o 
sancak paşasının kışın Amasya’da yazın Çorum’da ikametleri dolayısıyla 
Amasya’daki paşa veya bey tarafından vergi tahsili için Çorum’a gelen 
müsellim ağası yani vekili Çorum’da baskına uğrayıp balta ile öldürülünce 
“vay Çorumlular isyan ediyorlar” şekliyle kapatılan olay neticesi Çorum 
sancağı lağvedilerek Çorum bir kaza merkezi haline indirilir. Ve yeni 
kurulan Yozgat sancağına bağlanır. Bu şekil 35 sene sürer. Çorum tekrar 
sancak merkezi haline getirilir ki bu da 10 Temmuz 1310 tarihinde ki 
23 Temmuz demektir. İşte Çorum’un kutlanacak bir günü 23 Temmuz 
olmalıdır.

Milli Mücadele zamanına kadar gerçi Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri 
sancakları Ankara vilayetine bağlılar iken Milli Mücadele zamanında her 
sancak vilayet unvanını almıştı. Bu yükseliş özel sayılmaya bir….. 

(Not: Son yarım cümleden sonra başka bir yazı yoktur. Bu yazının 
yazılı olduğu kâğıdın yan tarafında İhsan Sabuncuoğlu’nun imzası da 
bulunmaktadır. Bu imzanın bu kâğıtta bulunması başkaca bir kağıt 
kullanılmadığını ve yazısını bu kağıtta tamamlamış olduğunu ancak 
eksik cümlenin eksik sözcüklerinin daktilonun ilk sayfasında kaldığını 
göstermektedir. Derlemelerim 3 dosyasındaki bu yazı daktiloya konan 
ilk kâğıdın altındaki kopya nüshadır.  A. Ozulu)      
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Avukat
İhsan Sabuncuoğlu

Çorum
                                                    
 Çorum–17.12.1986

Sivas Kongresi ve Çorum

Sivas Kongresi’ne Çorum iki delege ile katılma şerefine erişmiştir. Çorum 
bu vasfı ile iftiharda haklıdır. Sivas Kongresi denilince elbet Milli Mücadele 
günleri hatırlanılır ki, o günlerde herkesin bildiği gibi Birinci Cihan 
harbinden Osmanlı devleti yenik düşmüş Mondros mütarekesi denen 
o acıklı belge ile vatan ve Millet kayıtsız şartsız o günün düşmanı galip 
devletlerin emrine teslim olmuştu. Sevr muahedesi denen o kara muahede 
ile Osmanlı devleti parçalanmış, vatan toprakları kesile biçile Ermenilere, 
Rumlara, ….. ve birçok Arap devletleri ihdas edilmek suretiyle dağıtılmaya 
başlanmış ve nihayet Erzurum tarafı Ermenilere, Adana Gaziantep ve 
Kahraman Maraş ve Şanlı Urfa’lar Fransızlara, Konya ve Antalya tarafları 
İtalyanlara, samsun Giresun ve Amasya tarafları Pontusçulara, Trabzon 
Ermenilere, Irak İngilizlere, Suriye Fransızlara, Ege tarafları Yunanlılara 
verilmek gibi yağmaya uğramış olan Türk vatanı sadece Çorum, Sivas, 
Ankara gibi parçacık haline getiriliyordu. İşte o hengamelerde (vatanın 
bağrına düşman dayamış hançerini/ Yok mu kurtaracak bahtı kara 
maderini) büyük sözü gereğince (Ey Türk milleti uyan/ gaflette kalma 
birliğe dayan) dercesine ve korkusuzca şahlanırcasına büyük çok büyük 
bir his ve yüksek heyecanla çıkan seda (vatanın bağrına dayanan düşman 
hançerini çıkaracak, atacak vardır elbet hemen) gibicesine Anafartalar 
Kahramanı ortaya atlayıp sesini yükseltmişti ki, o heyecanlı günlerde 
kurulan Sivas Kongresine delege göndererek katılmak ve delege olarak 
gidebilme cesaretini göstermek elbet 67 (2008 yılı itibarıyla 89) sene 
sonrası için dahi şerefle anılmaya değer olacaktır ve böylece Çorum iftihar 
duyacaktır. 

Evet, Çorum’dan başka Sivas kongresine delege gönderebilmek şerefi 
çok yere nasip olmamış ve delege adedi Sivas kongresinde sanırım kırkı 
bile geçmemiştir.

O günlerde Çorum ne halde idi önce bunu işaretleyelim. Çorum Birinci 
Cihan Harbi günlerinde çok şükür istilaya uğramamıştı. Ancak Rus belasının 
ta Sivas yakınlarına kadar geldiği o günlerde Çorum’a Erzurum’dan 
Trabzon’dan Bayburt’tan Erzincan’dan Gümüşhane’den birçok kafilelerle 
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Türk ve Müslüman kardeşler muhacir olarak gelmişlerdi. O zaman boş 
kalmış olan medreselere, camilere ve bulunan her yere yerleştirilmişlerdi. 
Çorum kendi nüfusundan daha fazla muhacir vasıflı vatandaşlarla adeta 
dolmuştu. Ziraat zaten adamlarının askere gitmiş olmalarından azalmıştı. 
Etraf eşkıyalarla çevrili idi. Bununla beraber Çorum’da ticari kalkınma çok 
çoğalmış ve sanki Çorum Orta Anadolu’nun toptan ticaret merkezi halini 
almıştı. İşte bu nedenle Çorum’da Osmanlı Bankası’nın şubesi bile açılmış 
çalışır olmuştu. 

Mondros mütarekesinden önceleri Talat Paşa’nın hususi talimatı ile 
ve Çorum’da asayişin mutlak sağlanması gayesi ile sancak mutasarrıfı 
olarak bulunan Süleyman Sami Bey gayretleriyle asayiş düzelmiş idi ise de 
mütarekeyi izleyen günlerde Süleyman Sami beyin Çorum’dan alınması 
ile Çorum adeta başsız kalmış gibi idi.

Bolu tarafında başlayan isyanlar Zile ve Yozgat ve Konya taraflarına da 
sirayet etmiş ve isyancılar Alaca’ya bile gelmişlerdi. İşte Çorum’da elbet 
muhalif de peydahlanacak, muvafıklarsa suskunlaşacaklardı.

Kısaca bahse çalıştığım o günlerde Sivas’ta kurulacak kongreye delege 
gönderebilmek ve delege olarak gidebilmek adeta bir sağlam yürek, milli 
bir heyecan ve vatanperverlik olacaktı. Aksi hal bittabi felaketler felaketi 
idi. 

İşte Sivas kongresine Çorum’dan iki delege gönderildi ki, önce gönderen 
şahsiyeti belirtelim ki Şevket Bey evet Veli Paşa oğlu Şevket beydir. Öyle 
delege aramıştır ki, Çorum’dan Sivas kongresine delege gönderen ve 
gönderilenleri muhalifler bilmesin. İş gidecek delegelerde bilgili görgülü 
olsun. İşte bu vasıfları haiz iki şahsiyet bulunmuştur. Ömrünü Çorum 
müftüsü olarak tamamlayan Tevfik Ergun Bey ile Abdurrahman Dursun 
Bey’ler. 

Tevfik beyin doğum yeri Malatya’dır. Küçük yaşta babası ölmüş, 
okumaya gayret göstermiş, okumak için Kayseri medresesine gelmiş. 
Çorum’da daha iyi tahsil görebileceği ümidi ile Çorum’a gelmiş ve Alaybeyi 
oğlu Medresesinde dini ilimleri tahsil ederek icazet almış ve Çorum’da 
maruf bir aile kızı ile evlendirilmiş ve Çorum’da kalmıştır. 

Birinci Cihan harbi başlayınca ihtiyat zabit namzedi olarak askeri hizmete 
çağırılmış, İstanbul’daki talimgâhtan ihtiyat zabiti yani yedek subay olarak 
mezun edilmiş, Suriye ve havalisindeki ordulara gönderilmiştir. Harp hali 
ve tarihi malum İngilizlere esir düşen askerler ve kıtalar içinde bulunan 



86

Tevfik Bey iki sene kadar Mısır’da bir kampta İngilizlerin esaretinde 
kaldıktan sonra Mondros mütarekesi gereği anavatana evine ocağına 
gelmiş ve mektep muallimliği ile görevlendirilmiştir. İşte aslen Malatyalı 
olması hasebiyle de delegelik vasfına layık görülerek Sivas kongresine 
Tevfik Ergun Bey Çorum delegesi olarak gizlice gitmiştir.

Diğer delege Abdurrahman Dursun Bey ise

Aslen Zile’de doğmuştur. Babası ölmüş, öksüz kalmış, okumak azmiyle 
İstanbul’a gitmiş, fatih Medreselerine molla olmak üzere girmiş, dini ilimler 
tahsiline başlamış, aynı zamanda darül muallimini âliye mektebine yani 
ortaöğretim öğretmen okuluna girmiştir. Her iki yerdeki okumaları bitirmiş, 
medreseden hocalık icazetnamesi aldığı gibi öğretmen mektebinden 
de mezuniyet şahadetnamesi kendisine verilmiş. Ne yapacağını düşüne 
dursun bir de öğrenmiş ki, Maarif Nezaretince Selanik İdadi mektebine 
800 kuruş maaşla muallim yani öğretmen atanmış. Fakat hem memnun 
ve hem hayrette kalmış ama mektep arkadaşları 600 kuruş maaşla tayin 
edildikleri halde Dursun Bey kendisine 800 kuruş maaş verilmesine hayret 
etmiş. Hem Zile ve yakınlarına tayini arzusunu, hem de hayretini Maarif 
Nezaretine giderek bildirmiş. Nezaret mensuplarından şu cevabı almış: 
“ Sen muallim mektebinden aliyyülâlâ derecesiyle mezun olduğun için 
senin hakkın 800 kuruştur. 600 kuruş maaşla atananların mezuniyet 
dereceleri ise sadece âlâ derecedir. Seni halis Türk çocuğu olduğun için 
Selanik’e göndermek istedik” cevabını ilgili müdürden alınca doğum yeri 
olan Zile ve civarını tercih edince “Çorum’da İdadi mektebi açıldı (sene 
1318-M.1902) seni Çorum’a tayin edelim ama Çorum’un maaşı 600. senin 
hakkın ketim edilmiş olur” denince de “olsun 600 kuruşu kabul ederim” 
demiş. Selanik’ten ve diğer bir tasarruf edilen yüzer kuruşla Çorum İdadi 
Mektebi muallimliğine 800 kuruşluk bir kadro ile Çorum’a tayin etmişler. 

Abdurrahman Dursun Bey böylece Çorum’a gelmiş birkaç sene 
sonra terfian başka yere atamışlar. Nihayet Erzurum Sultani mektebi 
müdürlüğünde görevli iken Erzurum Rusların istilasına uğrar. Dursun 
Bey de diğer birçok Müslüman Türk muhacirlerle beraber Mecitözü’ne 
gelerek burada bulunan bir akrabasının yanına yerleşir. İşte Çorum’da 
Sivas kongresine gidecek münasip delege aranıyor. Erzurum istiladan 
kurtulmuş olduğu için Erzurum’a sılaya gidiyormuş şekli ile Dursun Bey 
dahi Sivas’a delege olarak gönderiliyor. 

Buraya kadar hayatını nakil ve hikâye ettiğim Abdurrahman Dursun 
beyi 1943 senesinde Bursa Lisesinde öğrenci olarak okuyan birinci oğlum 
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Gültekin ve ikinci oğlum Enver’leri görmek için Bursa’ya gittiğimde tesadüfen 
bir kahvehane köşesinde kara gözlüklü olarak gazete okur gördüğümde 
hürmetlerimi arz ederek nasıl oldu da Sivas kongresine Çorum’dan delege 
gidebildiğini ve Birinci Büyük Millet Meclisinde Çorum mebusu olarak 
bulunması dolayısıyla hatırasını rica ettiğimde yazdığım hikâyeleri beyan 
etmişti. 

İşte artık rahmetlik olmuş bulunan Dursun beyi böylece hatırlamaktan 
haz duymuş oldum. 

Ben 87 yaşlı İhsan tekrar ederim ki, Sivas kongresine Çorum delegesi 
olarak giden Tevfik ve Dursun beylere ve bunları delege göndermek suretiyle 
Çorum’a şeref kazandırmış olan Şevket (Veli Paşa oğlu) beye rahmetler diler 
saygılar sunarım. 

(İmza İ.Sabuncuoğlu)     
  Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ozulu’ya 16.3.1986

Çorum’un ilk sancak beyi (Çorumlu oğlu İlyas Bey)

Çorum’un 1071–1080 yıllarında Danişmend Melik Ahmet Gazi tarafından 
fetih ve zaptından sonra sancak beyi olarak (…. Türkmenlerden Alayuntlu 
neslinden meşhur Çorumlu oymağı reisi İlyas beye tevcih etmiştir) ki; 
Derlemelerim sahife 5’te Amasya Hüsamettin tarihinden iktibasla biliriz.

Bu itibarla İlyas Bey ismi Çorum için anılmaya değerdir. Bunu hatırlatmak 
istememin sebebi:

Sene 1934 Çorum’da kadastro öncesi  (Tapu tahriri) yapılıyordu. O zaman 
kadar Çorum 42 mahalleye ayrılmış bulunuyordu. Cadde ve ana sokaklar 
esas tutularak mahalle bölümleri değiştirilmek istendi. Ben İhsan da Belediye 
Meclisinde aza idim. Aceleye geldi. Şimdiki Gazi Caddesi de yeni açılıyordu. 
(Yeni yol) ismi göze alındı ve kondu.

Yeni yol mahallesi 1934’ten beri kalp geldi. Bu ilk yeni yoldan sonraları 
başka yeni yollar açılmadı değil ve belki daha açılacak. (Yeniyol) un mahalle 
ismi olarak özelliği kalmamıştır. (İlyas Bey) ismi de tarihi bir isimdir. Yeniyol 
mahallesi adının İlyas Bey Mahallesi olarak değiştirilmesi münasip olur.

Takdir bugünkü belediyecilerindir. Şen olsun Çorum şehri. 16.3.1986

 (İmza İ.Sabuncuoğlu)
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Muhterem Adaşım İhsan Ozulu Bey: 8.2.1988

Selamünaleyküm. Bir hafta öncesi selamınızla iki zat gelmişti.

Çorum tarihine ve Belediye işlerine ait bilebildiklerime ait bir şeyler 
sormuştular. Şifahi cevaplar vermiştim. Sonradan aklıma geldi. İki 
sahifelik bir şeyler yazdım. 

Belde gazetenizde yayınlarsanız memnun olurum.

Selam ve sevgilerimle ve başarı dileklerimle hoşça kalın.

 (İmza M. İhsan Sabuncuoğlu)

İskilip Caddesi 27 metre genişliğinde açılıyormuş

Müteşebbislerini tebrik eder başarılar dilerim.

Bu konu yeni değil, belki bir senelik amma zayıflamış gözlerimle 
giden ocak ayı içinde tesadüfen o semtten ve bir ahbabın yardımı ile 
gelirken görmüş ve sevinmiştim. Niçin seviniyorum ki, bir şehrin güzelliği 
dar ve dolambaç sokakları ile değil geniş caddelerle ve ferahlık verici 
meydan ve parklarıyla oluşur. Bu münasebetle geçmişlerdeki görüş ve 
düşünüşlerimi hatırladım. Ve memleketin kırk senedir kaçıra geldiği 
fırsatları ve kaybettiği zamanları hatırlayarak üzüntüler duyuyorum. 
İşte o görüşlerim. Yâd ve tekrar edeyim de geçmişlerde Belediye reis 
ve azası olanların ileriyi görüşlerini ve memleket sever oluşlarını göz 
önüne getirelim 1970’lerde bastırıp yayınladığım (Çorum Tarihine Ait 
Derlemelerim) isimli ikinci kitabımdan bir iki sayfayı tekrarlıyorum. 

1933 senesinde Baha Bey Belediye Reisliği sandalyesine oturmasından 
birkaç gün sonra kendisini tebrike vardığımda teklif ve rica ettim ki 
(memleket imara ve sokakları tanzime ve tevsie muhtaçtır. Her gelen 
(Belediye) reisi veya vali imar gayretini rasgele harcamasın. Tez elden 
şehir imar planı hazırlatılsın ve bu plan tedrici tatbik olunsun) dedim. 
Bu mütalaamı Reis Baha Bey isabetli buldu ve hatta benimsedi, tatbike 
yeltendi. Vali ile de mutabık kalmış. Çorum Nafıa Müdürü olarak bulunan 
mühendis Nusret beye şehir planının yaptırılması uygun görülmüş ve 
uyuşulmuş. O zamanın parasıyla 500 lira ücretle ve kırtasiye masrafları 
da verilmek kaydı ile şehir planı yapılması mukaveleye bağlanmış. Bir 
sene sonra teferruatı ortaya kondu. Belediye Meclisi içinde ve dışındaki 
muhalefet bu plan dolayısıyla daha da canlandı. 
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Nihayet bu birinci plan Belediye meclisine getirildi ve hususi bir 
encümen teşkil edilerek encümene havale olundu. Ben de bu encümenin 
başkanı oldum. Mühendis şehri Albayrak ile Gazipaşa okulları ve Kale 
önlerinden geçen caddeyi esas tutarak eski ve yeni olmak üzere ikiye 
ayırmış doğuda ve kuzeyde kalan kıraç tarlaları yeni iskân sahaları olarak 
göstermişti. Encümende mühendisin izahlarını dinledik. Planı ne olursa 
olsun beğenmeme temayülü belirdi. O günlerde yürürlükte bir kanun vardı. 
Belediye Yapı ve Yollar Kanunu. 21 Haziran 1933 tarih ve 2290 numaralı olan 
bu kanunun 2’inci maddesinde (… bu kanunun neşrinden itibaren beş sene 
içinde her belediye ihtisasları dahiliye vekaletince tasdikli mütehassıslara 
Beldenin müstakbel şehir planını tanzim ettirmekle mükelleftir…) deniyor. 
Encümenden şöyle bir karar çıkardık ki (bu planı yapan mühendisin ihtisası 
ve ehliyeti Dahiliye Vekaletince tasdikli midir?..) Bunun üzerine Reis Baha 
Bey hemen plan ve teferruatı kâğıtları toplayarak Ankara’ya gitti. Gitti ama 
mühendisin ihtisas ve ehliyeti Dâhiliye vekâletince tasdikli değilmiş, ister 
istemez bu birinci şehir planı suya düştü ve zaten normal seçim zamanı da 
yaklaşmakta idi!

Baha Bey alelacele ehliyeti Vekâletçe tasdikli birini bulup ikinci bir plan 
ortaya koymuşsa da Baha beyin 21.5.1933 de başlamış olan birinci reislik 
devresi 20.10.1934 de bitmiş ve ikinci planda tekemmül edemeyerek 
kalmıştır.  

Baha Bey ikinci defa 25.12. 1942’de Belediye reisliğine gelince azimli iş 
olarak şehir planı yaptırmak meselesini öne almıştır. 

Pertev beyin Macar mühendise yaptırdığı planı bozdurdu. Dördüncü diye 
işaretleyeceğim yeni bir planı ortaya getirmişti. Ben Noterim. Bu dördüncü 
plana ait hatıramı nakledeyim. 

Belediye meclisi müzakerelerini dinlemeye gittim. İlkin ortada masa 
üzerinde serili duran plana bir göz gezdirdim. Menteş isimli olan bu mühendis 
bu planda Saat kulesini merkez kabul ederek her biri 24 metre genişlikte beş 
ana yolu bu merkezde geniş bir meydanda birleştirmiş diğer ara sokakları 
9 veya 12 m. Kabul etmiş. Ben İhsan bu şekli güzel buldum. Ancak Ankara 
caddesinden bakınca Kale ve Kale kapısı görülse daha iyi olurdu düşüncemi 
mühendise söylediğimde mühendis ümitsiz ve neşesiz bir tavır ile (Kale’ye 
varıncaya kadar hiçbir şey beğendiremiyoruz) yollu laf sarf etti, hayretle 
karşıladım.

Belediye meclisinde müzakere başladı. Lehte aleyhte söyleyenler oldu. 
Çorum’un mali durumu beş caddeyi açmaya müsait olamaz, diye fikirler ileri 
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sürüldü. Yeni bir teklif ortaya atıldı ki, Ankara ve Samsun caddeleri 24 metreli 
olarak kalsın, diğerlerinden vaz geçilsin!

Bu arada mühendis söz aldı. İlk, orta, liseden sonra Teknik Üniversitede 
okuyarak mühendis olduğunu; Avrupa’da ihtisasını artırdığını… 17 kadar 
şehrin imar planlarını yapıp beğendirdiğini ve Çorum’un yerini imara pek 
müsait bularak ilmi varlığı ile özendiğini ve tedrici surette tatbik edilmesi 
mümkün olan bu planın aynen kabul edilmesi ricasında bulundu. Aksi halde 
taahhüdünden vaz geçtiğini teminatının geri verilmesini yeisle söyledi 
çekildi.

Bir üye yatıştırma çabasıyla “Ankara ve Samsun caddeleri kalsın 
diğerlerinden vaz geçilsin dedi. Bu teklif ekseriyetle kabul edildi. Sonradan 
reise sordular ki: “Siz muvafık tarafta mı, yoksa muhalif tarafta mı idiniz?” Bu 
soruya reis Baha Bey “ Ben bitaraf kaldım” deyince lehtekiler bir dahi bitaraf 
kalırdık dediler ama reis zabta karar geçmiştir. Zabıt ve karar değiştirilemez 
sözü ile kesmişti. 

İşte aradan geçen yıllarla 1933 senesi çok geride kaldığı gibi 1944 senesi 
üzerinden de yıllar geçti. Çorum hala yeni plan ve yeni cadde derdinde. 
Bunca seneler gitti. Masraflar gitti. O eski reis ve azalardan sağ olanlar bir 
vicdan muhasebesi yapsınlar.          

İlaveten kaydedeyim ki, Rumi 1307 yılında Hıdırlık camii ve yanındaki 
Türbe tarafı padişahiden verilen paralarla yapılırken Çorum’da bulunan bir 
istihkam Yüzbaşısı mühendis şehrin o zamanki şeklini gösteren bir harita 
yapmış bırakmış olduğu gibi Birinci Cihan Harbi günlerinde Rumi sene 1330 
ve sonraki yıllarda Çorum’da sürgün veya enterne olarak bulunan bir Fransız 
mühendis dahi şehrin haritasını yapmış bırakmıştı.

 (İmza M.İhsan Sabuncuoğlu) 

Muhterem İhsan Ozulu Bey, 29.4.1989

Ramazan gününde akşama yakın bir vakitte bizzat getirmek zahmet ve 
lütfünde bulunduğunuz Belde Gazetelerini okudum, sevdim, sevindim. 
Bilhassa sevincim sizler gibi kadir ve kıymet bilenimizin bulunmuş olmasıdır. 

Hakkımda fazlasıyla sitayişlerde, iltifatlarda bulunulmuş ki teşekkürlerimi 
ayrıca sunarım.

Siz adaşım İhsan ve başkanınız Necdet Bey ve mesai arkadaşlarınız var ve 
sağ olunuz.
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Dua ederim ki sizlerin de ferden ferda kadir ve kıymetlerinizi bilenler 
çok olsun.

Size İhsan ismini doğuşunuzda veren babanız Mustafa efendiyi de 
bil-münasebet rahmetle andım.

Selam ve sevgilerimle.

(İmza)

Gazetede gördüklerimden bazı düzeltme ve açıklamalarımı ayrı 
kâğıda yazıverdim. Münasip olmayacağının takdiri size bırakıldı.

(Not: Bu cümleyi el yazılarıyla imzaları altına ilave etmişler. A. Ozulu)

Çorum Belde Gazetesi 26–27 nüshasında düzeltmelerim

1- 3.sayfa 3’üncü satıra ilave: Çorum Barajı yapılması için sürekli dilek 
ve gayretlerimiz olmuştur.

2- (Muallim Naci) yanlıştır.

3- 3’üncü sütunun son satırına ilave: Gültekin önce İsviçre’de sonra 
Almanya’da okumuş makine mühendisi olmuştu.

4- Yine 3’üncü sütun sonuna ilave:
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Mahmut Şevket Paşayı ölümden kurtarma hikâyesi:

Bunu bana bildiren 1955/ 1960 yıllarında Maliye memurluğundan 
emekli olarak vefat eden İsmail Tüfekçi anlatmıştı ki, babası Hacı Hasan 
Paşa’nın mahalle ve çocukluk ve gençlik arkadaşı imiş, ondan rivayet şöyle 
ki:

“Rumi sene 1315’lerde Arnavutluk’taki isyanları bastırma harekâtında 
Hacı Hasan Paşa Kurmay Binbaşı Mahmut Şevket beyle beraberler, ahbap 
olmuşlar. Harekât bastırılarak bitmiş. Hacı Hasan Paşa İstanbul’a gelmiş. 
Binbaşı Mahmut Şevket Bey, Selanik merkez komutanı olmuş. 

Selanik’teki Mahmut Şevket beyden hünkâr Abdulhamid’e hoşa 
gitmeyen haberler gelmeye başlamış. Hünkâr Hacı Hasan Paşaya eski 
ahbabın Binbaşı Mahmut Şevket’i al getir emrini vermiş. Mahmut 
Şevket getirilmiş hünkâr bizzat istintak etmiş, kızmış. Mahmut Şevket 
beyi Hacı Hasan Paşa götürmüş bir hapishanenin dip damına attırmış. 
Hapishanelerden ölüme mahkûm bir Mahmut bir de Şevket adlı iki adam 
buldurmuş, bu iki şahsı denize attırmış. 

Aradan zaman geçmiş Rumi 1320 senelerinde yine Arnavutluk’ta isyan 
belirmiş. Sebep; “yeni yapılmakta olan nüfus kayıtlarına kız ve kadınların 
yazılmasını istemezük” imiş.  

Hünkâr Hacı Hasan Paşaya: “ Şu isyanı bastırmaya ihtiyar olduğun için 
gidemezsin. Senin Mahmut Şevket arkadaşın olsaydı…” demiş. Hasan 
Paşa’da “Hünkârım iradenizle ölüler bile dirilir.” Cevabını arz edince Hünkâr 
hayretle bakmış ve Hacı Hasan Paşa esası hapishane olayını söylemiş. “İyi bir 
erkânıharp idi” demiş. Af iradesini almış. Mahmut Şevket beyi dip damdan 
çıkartmış. Bir daha siyaset işlerine karışmayacağına yemin ettirmiş. O da 
sen sağ oldukça karışmam, diyerek yemin etmiş. Böylece Binbaşı Mahmut 
Şevket Bey de Mahmut Şevket Paşa olarak Selanik Komutanlığına tayin 
edilmiş. Hacı Hasan Paşa ölmüş. Mahmut Şevket Paşa da ittihatçıların 
safına katılmış.

Benim araştırmam hapishane konusu idi. Buna merak ediyordum. 
İstanbul Haydar Paşa hastanesinde oğlum Dr. Enver’in delaleti ile 
tanıştığım Kulak Şef Doktoru Şükrü Bey aracılığı ile Hacı Hasan Paşa efradı 
ailesi berhayat bir hanımın Çamlıca’da köşkünde ikamet ettiğini öğrendim. 
Oğlum Dr. Enver ile ailece ziyaretlerine gittik. Hoş karşılandık. Hacı Hasan 
Paşanın bu yaşlıca torunundan Mahmut Şevket Paşanın hapishane olayını 
söyleyerek münasebetlerini sorduğumda “ Mahmut Şevket Paşa ailesi bize 
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velinimet zadelerimiz, derlerdi. Böyle samimi idiler, demişti ki “velinimet 
zadelerimiz” sözcüklerini ben kimsenin bilmediği hapishane olayı haberini 
tekit eder teyit eder saymıştım.

Osmancık Adı

Çorum Osmancık kazası merkezi olan Osmancık kenti adı için bazı 
mütalaalar ortaya konmuş, hepsi yakıştırmadır. Bence doğrusu şu ki:

Danişmend hükümdarı Melik Ahmet Çorum’u zapt ettikten sonra 
komutanlarından birini Eflaniye diğerini de Alaca tarafına fetih gayesi 
ile göndermiş. Her ikisi de fetihte muvaffak olmuşlar. Eflani kasabasını 
fetheden (Küçük Osman” diye bilinir olduğundan Eflani adı “Osmancım” 
kenti olmuştur. Bunun gibi Alaca tarafına giden komutanın ismi Hüseyin 
olduğu için Alaca ve havalisi ovanın adı da (Hüseyinova) diğer resmi tabirle 
(Hüseyinabad) olmuştur. Milli Mücadele yıllarında Hüseyinabad ismi de 
bırakılmış Alaca ismi kalmıştır. M.İ.S.
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YAZIŞMALAR
DİLEKÇELER
MEKTUPLAR

KUTLAMALAR
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T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 13.12.1971

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Planlama ve Program Baş Müşavirliği

Sayı : 501,02/V- 307
Konu : Çorum Barajı Hk: 

Sayın İhsan Sabuncuoğlu
Noterlikten Emekli Avukat 
Çorum

Sayın Başbakan Süleyman Demirel’e vermiş olduğunuz 7.1.1971 
günlü dilekçeniz ilgisi dolayısıyla Genel Müdürlüğümüze intikal etmiş 
ve tetkik olunmuştur.

Dilekçenizde sözü edilen Çorum Barajı Çekerek- Çorum (Ilıca) 
projesine dâhil bir ünitedir. Proje tutarı 13.700.000 TL. olup Planlama 
çalışmaları 1970 programında ikmal edilmiş bulunmaktadır.

1971–1972 yıllarında kati projeleri hazırlanarak ikmalini müteakip 
bütçe imkânlarına göre ileriki yıllar uygulama programlarına teklif 
edilebilecektir.

Keyfiyetten bilgi edinilmesini rica ederim.

 DSİ
 Genel Müdürü Y.
 Sabahattin Sayın                

Dağıtım:
DSİ Barajlar ve HES Da. Başk.
DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başk.

(İhsan Sabuncuoğlu, bu mektubun altına el yazısı ile şunları yazmıştır. Çok şükür Baraj yapılmıştır. 

Hayırlı uğurlu olur, inşallah. İmza.)                                                                                 
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Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Anıların İzinde isimli kitabının 86’ıncı 
sahifesinden… 

…..Süleyman Sami Bey adında yürekli mutasarrıf, silah kuşanıp Jandarma 
müfrezesinin önüne düşerek eşkıyayı temizlemeye koyulmuş, günlerce süren 
bu izlemden ve çarpışmadan sonra Kördede ve yardımcıları öldürülmüş, 
kesilen kafaları Çorum’a getirilerek saat hane meydanında sergilenip 
halka gösterilmişti. Musa Çavuş ise ayrı bir çetenin başı idi. Bu olay üzerine 
hükümete teslim olarak kurtulabilmişti. Eşkıya denilince çocukluğumda 
kesik kafalarını gördüğüm bu Kördede ile yardımcıları aklıma gelirdi.
 (H.V. Velidedeoğlu. Anıların İzinde)

Bu Süleyman Sami merhuma ait yazımız Derlemelerim Kısım II kitabımızın 
6-10’uncu sahifelerindedir. 
Merhum Süleyman Sami beyin oğlu Büyükelçi Fuat Kepenek’ten gelen 
mektup aynen şöyledir. 

 İstanbul, 12 Mayıs 1975 

İhsan Beyefendi,
Meslektaşım Nazif Babaoğlu delaletile göndermek lütfünde 

bulunduğunuz 

Çorum tarihine ait derlemeler” adlı, birçok eski olayları anlatan ve 
aydınlatan kıymetli eserinizi büyük bir memnuniyetle aldım. Bu eserinizde, 
merhum babam Süleyman Sami Kepenek’in Çorum Mutasarrıfı bulunduğu 
sıralarda geçen hizmetlerine yer vermeniz, kendisi hakkındaki sitayişkâr 
cümleleriniz, kadirşinas ifadeleriniz beni ve kardeşlerimi son derece 
mütehassıs etti. Gerek şahsen gerek kardeşlerim adına size teşekkür ederim.

Çocukluk devreme tesadüf eden Çorum yaşantımızı eşkıya takibi 
olaylarını, her gün birçok kimsenin ölümüne sebep olan İspanyol hastalığı 
afetini ben de biraz hatırlıyorum. 

Zamanın meşhur eşkıyalarından olup kitabınızda adı geçen Musa Çavuşu, 
o zaman çıkan af kanunundan istifade ile teslim olmağa ikna için gittiği bir 
dağa, babam bir jandarma ile beni de (itimat telkini için olacak) beraberinde 
götürmüştü. Tepelerde bekliyen eşkıya nöbetçileri, Musa Çavuş’un bizi 
kabul ettiği büyük siyah çadırı, etrafındaki tepeden tırnağa silahlı hançerli 
adamlarının korkunç manzarası hâlâ gözümün önündedir.

Tekrar teşekkürlerle saygılarımın kabulünü rica ederim. 

 Fuat Kepenek
   Büyükelçi                                                                                              
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Vilayet Yüksek Makamına
Birer kopyası:

Belediye Başkanlığına
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına

Özet:

Bağ bekçilerinin işler hale sokulması

Sulamasızlıktan kurtarılması, bilhassa Şubat, Mart ile Haziran Temmuz 
aylarında   

Umumi olarak bağlarda emniyet ve asayiş ve huzurun sağlanması, 
ahlaksızlığın önlenmesi.

Yukarı İlice bağlarında güneyde Barajın ve Binevlerin yakınında yüz 
kadar elma ağaçlı bağımız ve kelik dediğimiz yazlık evimiz var. Vakit ve 
imkân buldukça gider ferahlık duyarım.

Ramazan günlerinde gidemediğim bağımıza dün 21.5.1988 cumartesi 
gittiğimde gördüğüm durum: Kapıdaki kilit kırılmış, oda ortasında ateş 
yakılmış, eski mık sandığı mangal kullanılmış, her yer didik didik deşilmiş, 
alınmaya çalınmaya değer bir şey bulunamamış ki, hırsızlık olmamış. Fail 
kim, yapan kim bilmem. Her hal ahlaksızların işi.

Bu hal geçen senelerde çok olagelmiştir. Bu 1988 senesi başından beri 
üçüncü defadır. Bekçi teşkilatı ismen var cismen yok. Bekçi (sayısı) iki iken 
bire indirildi. Eskiden gece gündüz bağlarda hazır nazır bekçi görüverir 
diye sakınılarak bilinir iken son zamanlarda memur ve sekreterler gibi 
kendilerini gündüz mesai saatine tabi sanıyorlar, böylece meydan 
ahlaksızlara açık!

Böyle iken yine sene sonlarında rast gele bekçi parası istenir. Biz ise 
sorma ver, gibicesine “iyi olur” ümidiyle verir geçeriz. 

Eskilerde Çiftçi Malları dairesinde elli bekçi ile bir başkan bir kâtip ve 
bir de baş bekçi bulunurken, bekçi adedi on’a indirildi. İdare kadrosu 
artırıldı. Yukarı makamlara da arzı hal ettik. Çiftçi Malları Kanunu 
düzeltilecek dediler, olmadı. Eskiden mahalle bekçileri vardı kalktı. Fakat 
Bağ bekçileri 45 yaşlı kanunla kaldı. 

Netice bağlar bekçisiz kalmış. Herkes başının çaresine baksın denmiş 
gibi oldu. Benim gibi ihtiyarlamış olanın bağı ise ahlaksızlara açık 
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bulunur oldu. Her ne hal ise dert sade benim değil, her bağcının sulama 
suyu derdi var. Yüzlerce binlerce senelerden beri bu bağlar Çomar 
deresinden gelen mevsimlik sularla sulanırdı. Bizim bağ başta olduğu 
için hepsinden önce sulanırdı. Adaletle müsavatla sulansın diye baraj 
istendi, yalvarıldı. Eski belediyeciler hiç ilgilenmedi. Hele şükür baraj 
devletçe lütfedildi. Arazi sulanmak için yapıldı. Ne çare ki, Belediye sulara 
el koydu. Bağlar sulanmaz halde bırakıldı. Güzelim yetişmiş ağaçlar 
susuzluktan kurumaya terk edildi. Evvelki seneler hiç sulanmadı bıldır 
(geçen yıl) bir defacık sulandı. Yetersizlikten ağaçlar kurumaya başladı. 
İşte giden güzün tam iki traktör yükü kurumuş meyve dalı ve ağacını 
odun diye getirdik. Ağaçlar sulama suyuna alışık. Bol bol sulanmayınca 
aynı akıbete uğrayacaklar. Bu halleri tarımcılar elbet bilir fakat söylemez 
olurlar.

Sekseni çok geçmiş yaşımızla gevezelik etmiş isek af diler, milletimiz 
devletimiz berdevam olsun, şen olsun Çorum şehri! 

 m.i.s.
 (İmza) 22. 5. 1988        

***



101

Saygı değer Profesör Ahmet Samsunlu Bey
İmar İskân Bakanı, Ankara
Selamlarımla sevgilerimle tebrik ederiz.
Şu Çorum’umuzun yüzlerce senelik Çorum olalı beri ilk defa bir Çorum 

evladının Bakan olduğunu görerek bahtiyarlık duyuyoruz. 

Kazalardan belalardan emin olarak devamlı başarılara, daha çok 
yükselişlere erişmenizi diliyoruz.

Uzun ömürlerle afiyet hallerinizin devamına da dua ediyoruz. Sağ ve 
var olasız vesselam.

 İmza
 M. İhsan Sabuncuoğlu 
                                           
     

T.C.
İmar ve İskân Bakanlığı

Özel 

Sayın İhsan Sabuncuoğlu
Avukat, Eski Noter, Çorum

İmar ve İskân Bakanlığına atanmam nedeniyle gösterdiğiniz nazik 
ilgiye ve izhar buyurduğunuz temenniye teşekkür eder; Sevgi ve saygılar 
sunar, bu vesile ile bayramınızı da kutlarım.
                                
 İmza 
 Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
 İmar ve İskân Bakanı 

T.C.
İmar ve İskân Bakanlığı

Özel
Sayın İhsan Sabuncuoğlu
Avukat, Çorum  
Tebrikinizi aldım, teşekkür eder, Yeni yıl için en içten dileklerimi ve
sevgilerimi sunarım.

 İmza
 Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
 İmar ve İskân Bakanı       
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(Sene 1949)
Çorum’un İlim ve İrfan Âleminde Yücelmiş biricik evladı 

Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet’e saygılarımla,

Cumhuriyet gazetesinin 8.8.1949 tarih ve 8977 sayılı nüshasında 
“Çorum’un Faciası” başlıklı yazıyı bilhassa bütün Çorumlular ve Çorum 
severler elbet büyük bir dikkat ve merakla okumuşlar, anıldıkları ve 
anlatıldıkları için sevinç duymuşlardır. Ancak, bir fıkrasını tavzihe muhtaç 
gördüğüm için yüksek müsaade lütuflarına güvenerek kaydetmek 
isterim.

O da şu ki: (Çorum’un eskiden kaza iken ahiren liva ve vilâ ve vilayet 
halini almış) denmekle iktifa edilmesidir.

Hititlerin merkez yerlerini ihtiva eden burası, Bizanslıların 
Anadolu’daki on bir vilayetinden birinin merkezi bulunmuştu. İslam 
Türklerin, Danişmentliler kolu ile gelip burayı fetih ve zapt etmelerinden 
sonra Türkmenlerin Alayuntlu neslinden teşa’up eden meşhur Çorumlu 
oymağı reisinin idaresine bırakılması [Hüsamettin’in Amasya Tarihi Cilt 
2, sahife 288] sebebi ile “Çorumlu Kasabası” diye anılmaya başlamış ve 
bu nam Kanuni devrine kadar sürmüş ve sonraları sadece “Çorum” diye 
yâd edilmiştir. 

1070–1100 tarihlerinde Anadolu Selçuklarından Kutulmuş, İsrail, 
Kılıçaslan taraflarından Çorum başkent dahi yapılmıştır. [Hasan Fehmi 
Turgal’ın “Anadolu Selçukları” ismiyle neşredilen kitabının … sahifesi.]   

Kanuni Sultan Süleyman, Çorum’a torunu Orhan’ı sancak beyi tayin 
ve ikame etmiş ve on kilometrelik mesafeden Sıklık suyunu ilk defa 
Çorum’a getirtmiştir.

O tarihlerde Çorum’un mevkii bir hususiyet ve ehemmiyet taşıdığını 
da Ejderhan seferinden Çorum sancakbeyinin diğer bazı mühim sancak 
beyleri gibi istisna edilmiş olduğundan öğreniyoruz ki, Tarihi Osmani 
Mecmuası 1Nisan 1333 tarih ve 722 sayılı nüshasında münteşir iki 
vesikayı naklederiz:

[ Kefe Beylerbeyine hüküm ki: Ejderhan seferi mühimi için tayin 
olunan beylerden Silistre, Niğbolu, kendileri ve züama ve erbabı 
tımarları ile ve Çorum beyi kendisi elli nefer sipahi ile muhafazada 
kalıp maadası beyler ile… bikusur muaccelen çıkıp sana mülaki olmak 
emredip her birine müstakil hükmü şerif gönderilmiştir… 3 recep 976]
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Diğer bir vesika: [ Çorum beyine hüküm ki: Bundan akdem sana 
hükmü şerifim gönderilip sancağının sipahilerinden elli nefer kimesne 
ile sancağının muhafazasında kalıp bakasın, 

Alaybeylerine koşup Ejderhan seferi mühimi için Kefe beylerbeyine 
gönderesin, diye emrim olmuş idi. Ol emrim kemakân mukarrerdir.]

Evliya Çelebi Çorum’a iki defa uğramış ve Çorum hakkında şu sözleri 
kaydetmekte bulunmuştur ki: (…Şehir, kırk iki mahalle ve kırk iki 
mihraptır. 4300 bağlı bahçeli evleri vardır. Yedi yerde Darüttedrisi, on 
bir mekteb-i sübyanı, yedi hanı vardır. Üç yüz dükkânı olup her türlü 
esnafı mevcuttur. Erbabı maarifi, nükteşinas çelebileri, ulema ve sulaha 
ve meşayihi, yaran-ı garibüddiyar âdemleri, salahı hal ile maruf mümin 
ve muvahhit kimseleri çoktur. Ab-u havasının letafetinden halkının 
reng-i ruları hamret üzre olup orta boylu cesim adamları olur, güzelleri 
çoktur…]

Halen Çorum’da mevcut eski bir sicil kayıtlarına göre:

1240 Hicri yılında Çorum müstakil sancak olarak görülüyor ve Ahmet 
Paşa namı ile mutasarrıfı bulunuyor.

H.1248’de Trabzon valisi ve Canik Muhassılı Osman Paşa’ya Sivas 
eyaleti ile Amasya ve Diyarbakır sancaklarına ilaveten Çorum sancağı da 
tevcih olunuyor.

H.1254’de Çorum sancak beyliğinin, Trabzon valisi ve Diyarbakır ve 
Rikka valisi ve Muş sancağı Mutasarrıfı sadr-ı sabık Mehmet Rüştü Paşaya 
tevcih olunuyor.     

H. 1256’da Çorum sancağı Sivas müşiri Esat Paşaya tevcih olunuyor.

H. 1259’da Çorum sancağı Sivas eyaletinden alınarak Çankırı sancağı 
ile birlikte Ankara sancak beyine tevcih olunuyor. 

H. 1263’te Çorum sancağı, Amasya sancağı ile birlikte Sivas eyaletine 
bağlanıyor. 

H. 1270’te Çorum sancağı, Sivas Müşiri Feyzullah Paşaya tevcih 
olunuyor.

H.1275–1278 ‘de Çorum ve Amasya sancakları müştereken bir bey 
tarafından idare ediliyor. Ve rivayete nazaran bu bey, kışın Amasya’da 
yazın Çorum’da ikamet ediyor.
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H.1280’de Çorum Sivas eyaletinden alınıyor, kaza haline çevrilerek 
Ankara vilayetine bağlanıyor.

Kaza haline indirilirken de, şehre üç kilometre mesafedeki bağ ve 
köyler Sivas vilayetine verilmek ve Çorum’a 80–90 kilometre uzaktaki 
birçok köyler, mevcut kazaları tamamen lağvedilerek Çorum’a bağlanmak 
gibi garabetler yapılıyor.

Çorum yeni kurulmuş bir şehir değildir. Fakat herkesçe pek tanınmayan 
bir yerdir. Çorum’un Osmanlılar zamanında belli başlı büyük ana yollar 
üzerinde bulunmayışı ve şehir mevkiinin tabiatın müstahkem olmayışı, 
dâhili ve harici muhalif cereyan ve telakkilere kapılarak siyasi meseleler 
ihdas etmeyişi gibi halleri, belki de umumi alanda isminin az işitilmesine 
sebep olmuştur.

Çorum Ankara’nın yanı başında olmasına rağmen, bilenlerce 
bilinebilmiş, istemeyi bilmekten ziyade anlaşılmayı özlemiş bir diyardır. 
Oğuz’un 24 boyunun hemen hepsinden çevresinde bulunduran Çorum, 
ziraat ve sanayi sahasında yaşayışını ayarlamış ve nüfus kesafeti normalin 
üstünde bulunmuştur. (Çorum ilinde Km. kareye 26 kişi düşer.)

Medeniyetin meşalesi sayılmış olan şimendiferden mahrum kala durmuş 
ve halen İstanbul-Erzurum ve Ankara-Samsun ana şoselerinin Çorum’un 
içinden geçeceğini işiterek, Kız ve Erkek Sanat Enstitüleri ve Lise’sinin 
mevcudiyetleriyle övünerek müteselli olan Çorumlular atiye karşı inkişaf 
ümitleri beslemektedirler. 

Çorum Şeker Fabrikası

 Sayın Başbakan Turgut Özal’ın beyan ettiklerine atfen on gün kadar 
oluyor Tercüman gazetesinde Çorum ve Çankırı arasında Kızılırmak kıyısında 
Şeker Fabrikası yapılacak diye haberi görünce sevinç duymuş ve hayret de 
etmiştim. Dün elime geçen Çorum Belde gazetesindeki yeni haberde Ahilyas 
ve Kadıkırı köyleri civarında saniyede 22 litre su verir kapasiteli kuyu suyu 
bulunduğu ve yıllardır özlemi çekilen şeker fabrikasının bu yörede kurulacağı 
Belediye Reisi Necdet Diken bey ağzı ile yine Başbakana atfen müjdeleniyor. 
İnşallah şeker fabrikası Çorum yakınına kururda her Çorumlu sevinç duyar.

Bu münasebetle Çorum’un yıllardır süre gelen şeker fabrikası özlemi 
gerçekleşmiş olur. Bunu merakla ve muvaffakiyet dualarıyla elbet her 
Çorumlu can ve gönülden ister. Bu konuya ait hatıralarımı da yâd edivereyim.

Ta Atatürk merhumun sağlıklarında Samsun-Sivas demiryolunun 
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yapıldığı zamanlarda Ankara-Samsun veya Samsun-Sivas arasında 
münasip bir yerde şeker fabrikası kurulması hükümetçe gizlice 
benimsenmiş ve üç mühendis bu hususta yer araştırmak için 
görevlendirilmiş. Bu üç kişi ilkin Sungurlu çevresine bakmışlar muvafık 
değil, Çorum çevresini de görüp geçmişler. Merzifon’dan Turhal’a bir 
akşam varmışlar. Turhal’da akşamlamışlar. Bu üç gencin o sivrisinekler 
yatağı bir köy halindeki nahiye merkezindeki müdür ve köy muhtarı 
bu üç konuğa adet veçhile misafir kabul etmişler. Gelenler maksatlarını 
açıklamamışlar ama müdür ve muhtar boş geliş olmadığını seziklemişler. 
Köyde gümüşten süs mahiyetli kol ve yaka düğmesi yapan bir kuyumcu 
var imiş. Bu kuyumcuya üç adet süs kazma-balta yaptırmışlar. Ertesi 
sabah süt, peynir, yumurta sabah yeygisi getirdiklerinde yaptırdıkları 
minicik baltaları hediye etmişler. Bu ikramdan hoşlanan o üç misafir geliş 
maksatlarını açıklamışlar. Ankara’ya dönmüşler. Sonrası Turhal Şeker 
Fabrikası yapılmış. Turhal sivrisineklerden kurtulmuş ve ilçe merkezi 
olmuş. İşte eskiden köy halindeki Turhal bağlı bulunduğu Tokat şehrini 
de geçmeyi zorluyor.

Sonraları böyle bir fabrika rüzgârının üzerlerinden geçip gittiğini 
öğrenen her Çorumlu eseflenip dura gelmiştir.

1960 yılı öncesi zamanlarda bizim Çorumlu Paytoncu Sıdık 
Velidedeoğlu’nun okuyarak yücelmiş ve şeker fabrikalarında önemli 
görev başına geçmiş, oğlu Turan Veldet söze başlıyor diyor ki: 
“Şeker Fabrikaları umum müdürlüğünce Kastamonu Çorum Amasya 
havalisinde yetiştirilen şeker pancarlarının laboratuar incelemelerinde 
Çorum’unkilerin daha fazla kaliteli olduğu anlaşıldığı ve politik tesirlerle 
Çorum’un tercih edileceği işaret olunuyor. Fakat Turan Veldet’in bu ifşaatı 
seçimlerde yer kapmak gayesi sayılarak kale alınmıyor. Mukarrer şeker 
fabrikası Kastamonu’ya kaçıyor. 

Sonradan Amasya’nın Suluova’sında kurulan şeker fabrikası da 
“Çorum’a kısmet değilmiş“ oluyor.

1980 önceleri Başbakan Demirel’in şeker fabrikalarının nerelerde 
kurulacağını televizyonda ağzından dinlediğimizde son isim Çorum 
idi. Ne oldu ise, oldu. Su yok dendi. Alaca’dan gelip Cemilbey nahiyesi 
yakınından geçerek giden ırmak yakınına kurulması beklentisi de 
boşa çıkmış fabrika Yozgat ve Sarıkaya yakını Çalatlı ırmağı çevresine 
götürüldüğü sözleriyle çıkmazlara girmişti.    
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Sayın İhsan Sabuncuoğlu
Avukat (Eski Çorum Noteri)
Üç Dutlar Mah. Karakeçili Sokak
Çorum
 İstanbul, 12 Nisan 1973 

Aziz Kardeşim İhsan Bey,

ÇORUM TARİHİ’NİN lütfettiğiniz ikinci cildini de aldım. Sizde bu araştırma 
zevki ve memleket sevgisi oldukça inşallah bu eserin diğer ciltlerini de 
arka arkaya neşredersiniz. Yürekten teşekkürlerimi sunarken, sağlık ve 
mutluluk dileklerimi tekrarlarım, aziz kardeşim efendim. 
 
İmza
 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 
 
(Bu mektubun zarfında )

Gön: H.V. Velidedeoğlu
Erenköy, Nur So. 6   
  İstanbul 
 Sayın İhsan Sabuncuoğlu
 Yüksek Mühendis
 Gültekin Sabuncuoğlu yanında 
 Demir – Çelik Fabrikaları
 KARADENİZ EREĞLİSİ 

(Bu adresten mektup şu adrese döndürülmüş)

Sayın İhsan Sabuncuoğlu 
Dr. Enver Sabuncuoğlu yanında
Devriye Sok. 5 
Moda / İstanbul

Not: Mektup zarfının en alt sol köşesinde İ. Sabuncuoğlu’nun Arap alfabesi ve kendi el yazısı ile  
“İstanbul’da aldım.” 20.4. 973 notu bulunmaktadır. A.Ozulu
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 Bursa, 21.6.1976
Çok Muhterem Efendim,
   
Evvela nezaket gösterip gönderdiğiniz gazetelerden dolayı teşekkür 

ederim. Ayrıca; Çorum tarihine ışık tutacak nitelikte ve çok değerli 
makalelerinizi okuyarak bilmediğim çok şeyleri öğrenmiş oluyorum, bu 
nedenle de doğrusu size müteşekkirim. 

Bütün umudumuz sizler gibi güngörmüş, memleketini seven, tarih 
bilgisi üstün olan kişilerin kıymetli bilgilerini makaleler şeklinde yazdığı 
gibi kitaplar haline de getirerek kendilerinden sonraki nesillere de ışık 
tutmalarıdır. 

İnanıyoruz ki; siz kıymetli büyüğümüz, çok yakın gelecekte bu 
seyahat notlarını kitap halinde hazırlayarak onları bütün Çorumluların 
istifadesine sunmuş olacaksınız. Bu emekleriniz için gelecek kuşaklar 
sizlere minnettar kalacaklardır. 

Kıymetli makalelerinizde; benimle yaptığınız sohbetlere de yer 
vermek lütfünde bulunduğunuzdan size ayrıca teşekkür ederim. 

Satırlarıma son verirken saygı ve hürmetlerimi sunar, bundan sonraki 
çalışmalarınızda içtenlikle başarılar dilerim. 

Efendim.     

 Doç.Dr. Nihat Özyardımcı

Not: Bu mektubun sahibi Doç. Dr. Nihat Özyardımcı Çorumludur. Daha sonra Profesör olmuştur.  

Mektup zarfı üstünde şu adres yazılıdır. 
Doç. Dr. Nihat Özyardımcı
Bursa Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz 
Kürsüsü 
Bursa
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Çorum 10.7.1982
Sayın Başbakan Bülent Ulusu’ya
            
Antalya kıyılarında Kemer’de ve diğer bir yerde iki  yat limanı yapılmak 
için harcanacak milyonlarla şu Çorum ovasında iki baraj ve bir şeker 
fabrikası yapılması vatan için daha faydalı olmaz mı idi ?
Bu şekilde cüretimden dolayı afv ve müsamahalarınıza güvenerek 
muvaffakiyetleriniz için dua ederim.
 Avukat
 İhsan Sabuncuoğlu
 Çorum

 19.1.1983
Belediye Başkanı Sayın Turhan Kılıççıoğlu ve
Vilayet Sağlık Müdürü Hikmet Atay Beye
Selamünaleyküm = Selam ve Sevgilerimle

Evvelki akşam Sağlık Bakanının televizyondaki konuşmalarında 
15 yerde daha Huzur Evi= Güçsüzler yurdu açılacağı haberi vardı.
Buna ait ve bu hususta gayretlerinizi her halde esirgemezsiniz.
 İhsan Sabuncuoğlu 

Muhterem Necdet Bey: Çorum 29.02.1985
İsminizi ve resminizi ihtiva eden (Çorum Tarihi) kitabınızı bir sevdiğimin 
getirmesiyle görerek sevindim.       
Sizi tebrik ederim.
Mehazları arasında benim (Çorumun Maarif Hayatı ve Çorum Tarihine 
Ait Derlemelerim) den de işaretlenmiş bundan başkaca huzur duydum.
Altı oğlum için birer hatıram olmak üzere hediyeniz olarak altı kitap rica 
etsem!! 
                                        İmza
 İhsan Sabuncuoğlu

Mektubun alt tarafına el yazısı ile sonradan konulan not:
“1986 ramazan bayramına bir hafta kala Necdet Diken Bey istediğim 
Çorum Tarihi kitabından beş adet getirdi hediye etti. Ben de oğullarıma 
verdim.” 
 İmza
 İhsan Sabuncuoğlu
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Bu defa da Çankırı Çorum arası konu olmuştu. Ama başlangıçta 
söylediğimiz gibi inşallah Çorum yakınında kurulur da Çorumlular için 
sevinç kaynağı olmuş bulunur.

Çorumlular niçin şeker fabrikasını istemekte ısrarlıdır? Şöyle ki bu konuyu 
1980 önceleri idi. Bir akşam belediye dairesi karşısındaki apartmanda bir halk 
toplantısında ben de bulunmuştum. O zaman mebus olan Yasin Hatipoğlu 
cevaben su yokluğunu ileri sürmüş ve ağır sanayi fabrikası Çorum yakınına 
kurulacağını söylemişti. Ben İhsan’da söz alarak demiştim ki: (Demir sanayi 
fabrikası gelmesin değil gelsin, seviniriz. Şu var ki demir sanayi fabrikasında 
üç beş bin kişi çalışırsa şeker fabrikası için yüz bin işçiye iş çıkmış olur. 
Tarlanın bir sene önce herk nadas edilip hazırlanmasında çapalanmasında 
sulanmasında ve nihayet sökülüp temizlenip fabrikaya sevki işlerinde yüz 
bin kişi çalışmış olur. Ve bunlara ilaveten fabrika tarlanın yakınında olursa 
nakliye parası bittabi daha az olur. Bu ekonomik düşüncelerle Çorum şeker 
fabrikası isteğinde haklıdır, ısrarlıdır, yalvarıcıdır.”

Çorum, yakınında şeker fabrikası kurulmasından daha çok faydalar 
ummaktadır.

Himmeti geçenlerde elbet hayır dua alacaklardır.

 (İmza. İ. Sabuncuoğlu) 
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İstanbul: 27.10.1949
Muhterem kardeşim İhsan Bey,
 Heyecanlı kaleminizden çıkan samimi mektuba bugüne kadar cevap 

veremediğim için affınızı rica ederim.

Çorum hakkındaki makalem dolayısı ile İzhar ettiğiniz samimi 
duygulara teşekkür ederim. 

Karınca kararınca, yurdumuza hizmet etmek hepimize düşen bir 
borçtur.

Çorum hakkında vermiş olduğunuz mütemmim malumattan bilhassa 
istifade ettim. Çok teşekkürler Ederim. Eğer başka bir fırsat zuhur ederse 
yazılarımda onlardan da istifade edeceğim.

Bu vesile ile samimi selam, sevgi ve saygılarımı yenilerim, Muhterem 
kardeşim efendim.

 (İmza Hıfzı Veldet Velidedeoğlu)
                            

Çorum 12.10.1969 
Muhterem Hıfziddin Bey Kardeşimize bilmünasebe selam ve 

sevgilerimi sunarım.

Çorum’daki Ulu caminin ilk yapılış ve muhtelif tarihlerde harap oluşu 
ve tamir edilişi konularını düşünürken vaktiyle bu mevzuda bir yazınızın 
çıkmış idiğini hatırladım. Notlarıma göre Cumhuriyet gazetesinin 
8.8.1949 tarih 8977 numaralı nüshasında olmalı. Bu gazete nüshasını 
aradım bulamadım.Bu hususta yardımınızı ve yeni bilgilerinizi

Rica etmek istedim.

 M. İhsan Sabuncuoğlu
 Noterlikten Emekli 
 Çorum’da Avukat
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Prof. H. V. Velidedeoğlu            28. 12. 1969 
Aziz kardeşim ve Muhterem ağabeyim İhsan Bey,

Ekim ayı içinde bana yazmış olduğunuz mektubu, tedavi için gitmiş 
olduğum Londra’dan dönünce aldım. Sağlık durumum dolayısıyla 
size şimdiye kadar cevap yazamadım. 8.8.1949 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinden arattım bulduramadım. 

Bendeki gazeteler maalesef bir yığın halinde ve karışık durumdadır. 
Birikmiş işlerim o kadar çok ki. Kocaman bir hafta ayırıp da onları tasnif 
edecek vakit bulamıyorum. Münasip bir zamanda arayacağım.

Eğer o gazeteye rastlarsam size gönderirim.

Ulu camiin 2. Sultan Beyazıt zamanında mevcut olduğu muhakkaktır. 
Çünkü onun saltanatının ilk yıllarındaki büyük zelzelede bu cami yıkılınca 
benim ceddim Velidede (aileden intikal eden rivayete göre) zelzeleyi 
önceden hissedip cemaati uyararak camiden çıkardıktan sonra kendisi 
“bize vuslat göründü” deyip içerde kalarak enkaz altında can vermiştir. 

Bu camiin ne zaman inşa edildiğini bilmiyorum.

Yeni yıl dolayısıyla size en samimi sağlık ve mutluluk dileklerimi 
sunarım.

 (İmza) H. V. Velidedeoğlu

Prof. H. V. Velidedeoğlu Almanya, 1.8.1970 

Aziz kardeşim İhsan Bey;

Sıhhi sebepler dolayısıyla bir müddettir Almanya’da oğlumun  
yanındayım. Size yürekten selam ve sevgi ve saygılarımı sunarım.

Vaktiyle benden istemiş olduğunuz (Çorum) makalesini tesadüfen 
Oğlumun kâğıtları arasında buldum. Hemen takdim ediyorum. 

Bilvesile en samimi sağlık ve mutluluk dileklerimi yollarım. Kardeşim 
efendim.

Allah sağlık verirse yakında memlekete döneceğim.

 (İmza) H. V. Velidedoğlu 
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 İstanbul, 31 Ocak 1971
Aziz kardeşim İhsan Bey;

Lütufkâr mektubunuza candan teşekkürlerimi sunarım.

(Çorum) kelimesinin menşe’i hakkında vermiş olduğunuz bilgi 
için ayrıca teşekkürler ederim. Sırası gelirse bir yazımda bu bilgiyi 
kullanacağım

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı yürekten kutlar, sevgi ve saygılarımı 
sunarım, aziz kardeşim, efendim.

 (İmza) H. V. Velidedeoğlu

Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Erenköy, Nur S. 6  İstanbul Erenköy, 8 Mart 1971

Sayın İhsan Sabuncuoğlu,
Çorum
Aziz kardeşim;

Kurban bayramından önce lütfetmiş olduğunuz mektuba ancak 
şimdi cevap verebiliyorum. Beni mazur görmenizi rica ederim. Mukabil 
tebriklerimi, sevgi ve saygılarımla birlikte sunarım.

(Çorum) kelimesinin etimolojisi hakkında verdiğiniz bilgiye bilhassa                   
teşekkür ederim. Bu mevzuda bir yazı yazmak nasip olursa bu bilgileri 
kullanacağım.

Refikamla birlikte hepinize selam ve saygılar yollar, mutluluklar dileriz 
kardeşim, Efendim.

 (İmza) H. V. Velidedeoğlu 
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Muhterem Hıfziddin Bey kardeşimize:

Bundan akdem son yazmış olduğum yazımda son satırlarda Çorum 
yahut Çorumlu kelimesinin menşe’i hakkında bir not ilave etmiştim ki, 
(Veliyeddin Kitapsaray 2338 numarada ( Merasid-ül it(tı)lağ alâ esma-ül 
emkinetü vel süka… Varak 76)

Bunu benim Çorum’da tetkik etmeme veya tetkik ettirebilmeme 
imkân yok. Ancak İdadi mektebinde Coğrafya hocamız rahmetli Hüseyin 
Hüsnü efendinin “Hıfziddinciğim” diye yâd edişlerinin kulaklarımızda 
ve hafızamızda kalmış akislerine dayanarak ancak zatı alilerinin 
inceleyebileceği veya erbabına inceletebilecekleri bir konu olarak 
görmüş ve mahza hatırlatmak için yazıvermiştim.

Çorum’un derli toplu bir tarih kitabı yoktur. Buna uğraşan da alakadar 
olan da yoktur. Gerçi ben eskiden beri bazı notlar toplamaktayım. 
Bu münasebetle ve mahza teyidi muhabbet arzumuzla zatıâlinize 
yazıvermiştim. 

8. 8.949 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki kıymetli yazınızı da bu 
bakımlardan aramıştım. Lütfettiniz bir nüsha Almanya’dan ve ikinci bir 
nüsha bu defa İstanbul’dan irsal buyurmuş olduğunuz için bilhassa 
teşekkür ederim.

Muhterem yengemiz Hanımefendiye ve zatıâlilerine selam ve 
saygılarımı sunar devamı afiyet ve ikballerinizi dilerim. Efendim, 
kardeşim.

 Çorum 19. 3. 1971
 İhsan Sabuncuoğlu 
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EKLER:

(Bu bölümde Derlemelerim 3 dosyası içinde bulunmayan, ancak Derlemelerim 
3 içinde bulunması uygun olacak yazıları bir araya getirmeye çalışılmıştır.

Çorum Belediyesi yayını olan BELDE Gazetesinin 26–27 sayılı nüshasında “İhsan 
Sabuncuoğlu Röportaj” başlıklı uzun bir yazı bulunmaktadır. Ekler bölümüne bu 
röportajı alarak başlıyoruz. A.Ozulu) 

İhsan Sabuncuoğlu İle Röportaj

Sayın Okurlarımız…

Bu sayımızda sizlere, hayatı boyunca tüm enerjisini Çorum için kullanmış, 
Çorum’a hizmeti adeta hayatının bir parçası olarak aksatmadan sürdürmüş, 
taparcasına sevdiği bu şehrin gelişimine, yorulmak bilmeyen tabiatı ve zekâsıyla 
pek çok konularda katkılarda bulunmuş Emekli Noter Avukat İhsan Sabuncuoğlu 
ile yaptığımız bir sohbeti sunuyoruz.

Bizim kısaca Has Çorumlu diyerek tarifini yaptığımız İhsan Sabuncuoğlu 
ağabeyimizi Çorum’da 1969 yılında yayınlanan “İğdeli Gelin” dergisinde 5. sayıda Dr. 
Kemal Terlemez bakınız nasıl tasvir ediyor.

“ Kalıpsız fese benzeyen fötr şapkası, lastik-mes ayakkabılı, pırıl pırıl zekâsını 
aksettiren ela gözlerinin önündeki gözlüğüyle Çorum’un tipik, popüler, sevilen 
evlatlarındandır.”

BELDE Sayın Sabuncuoğlu, sizinle daha önce yaptığımız sohbetlerden 1899 
yılında doğduğunuzu, Çorum Mektebi İdadisinden pekiyi derece ile 30 Haziran 
1916’da mezun olduğunuzu, 3 Nisan 1923 tarihinde Ankara Encümeni Adlisinde 
yapılan Müstantiklik imtihanını, daha sonra da Noterlik imtihanını pekiyi derecelerle 
kazandığınızı biliyoruz. Askerliğiniz hakkındaki bilgileri de siz verir misiniz?

İ. SABUNCUOĞLU Harbiye Mektebi Yedek Subay Topçu Sınıfından birincilikle 
mezun oldum. 1924 yılında Yedek Topçu Asteğmen olarak tekrar askere alındım. 
1943 yılında teğmenliğe terfi ettim, 1944’te terhis oldum. 

BELDE Resmi hizmetlerinizi sayar mısınız?

İ. SABUNCUOĞLU 1916 yılında, İdadi Mektebini bitirince Çorum İaşe dairesinde 
kâtip olarak görevlendirildim. 1919’a kadar bu hizmette kaldım. 1919 yılında Çorum 
Mahkemesi Zabıt Kâtipliğine tayin oldum. 1924 yılında Keskin Müstantikliği yine 
aynı yıl Sungurlu Müstantikliği görevlerinde bulundum. Bu görevimden 1. 9. 1932 
yılında istifa ederek ayrıldım. 23. 5. 1935 tarihine kadar Çorum’da Avukatlık yaptım. 
Aynı tarihte Çorum Noterliğine başladım ve Noterlik hizmetimi 13 Temmuz 1966 
tarihinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar sürdürdüm. Emekliliğimle birlikte 
tekrar Avukatlık yapmaya başladım.
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BELDE Efendim, resmi hizmetleriniz dışında da bir an bile olsun boş durmadığınız 
ve memleket hayrına pek çok işler yaptığınız biliniyor. Bunlardan önemlilerini sayar 
mısınız?

İ.SABUNCUOĞLU 1932 1934 yılları arasında Belediye Meclisi üyeliği, sonraki 
yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumu idare heyeti üyeliği, Kızılay idare heyeti üyeliği ve 
İkinci Başkanlığı, Halk Evi Köycülük Şubesi Başkanlığı, Halk Evi Tarih Şubesi Başkanlığı 
yaptım.

BELDE Bu yıllar arasında çıkartılan Çorumlu Mecmuaları da Halk Evi Tarih Şubesi 
Başkanlığını döneminize rastlıyor.

İ. SABUNCUOĞLU Evet, Çorumlu Mecmuasını aslında Yüce Atatürk’ün emirleriyle 
hazırlanmaya başlayan şehirler kılavuzuna hazırlık mahiyetinde Çorum hakkında 
topladığımız dokümanların şehirler kılavuzunun Çankırı’dan sonraki sayılarının 
çıkartılmaması ile Çorumlu Mecmuası adı altında Neşet Köseoğlu, Eşref Ertekin 
Hoca, Nazmi Tombuş ve benim gayretlerimizle yayınlanması bu tarihlerdedir. 

BELDE Fahri olarak yaptığınız hizmetlerinizi yarım bırakmıştık Bunlardan 
hatırlayabildiklerinizi saymaya devam eder misiniz?

İ.SABUNCUOĞLU Çorum Lisesini açtırmak için çok uğraştım, broşür bastırdım ve 
Lisenin açılmasını sağladık. Aynı Lise’nin okul aile birliği idare heyetinde başkanlık 
dahi yaptım. Türk Maarif Cemiyeti Çorum Şubesi Başkanlığı, İmam Hatip Okulu 
Kurma ve Koruma Derneği Başkanlığı, Devlet Hastanesi Onarım Derneği Üyeliği, 
Sağlık Derneği, Kan Bankası İnşaat Heyeti Üyeliği, Ilıca Bağlarını Kalkındırma Derneği 
Başkanlığı ve diğer sosyal görevleri sayabilirim.

BELDE Sayın Sabuncuoğlu, çeşitli gazetelere memleket meseleleri hakkında 
yazılar yazdığınız, bilhassa Çorum Tarihi ile ilgili araştırma ve derlemeleriniz mevcut. 
1985 yılında 5. Hitit Festival Komitesince bastırılmış olan “ Çorum Tarihi” de sizin 
hazırlamış olduğunuz iki ciltlik Çorum tarihi Derlemelerinizden pek çok alıntılar 
var. Sizin hazırladığınız “ Çorum tarihine ait Derlemelerim” isimli kitabın baskısı 
üzerinden 11 yıl geçti. Bugün o kitaba eklemek istediğiniz bazı notlar olur muydu?

İhsan Ozulu’ya verdiğiniz Hacı Hasan Paşa ile ilgili notları geçtiğimiz sayılarda 
(Belde’de) Çorum Büyükleri sütunlarında yayınladık. Hacı Hasan Paşa ile ilgili 
bu notların kitap haline getirilmesini arzuladığınızı biliyoruz. Paşa’yı çok mu 
seviyorsunuz?

İ. SABUNCUOĞLU Hacı Hasan Paşa, Ali Süavi’yi öldürdü diye “bayağı adam” 
derler. Bu doğru değildir. Muallim Naci ve Ziya Şakir’in yazı ve kitapları var. Bu kitap 
“ Geçmişte Bizi İdare Edenler” ismini taşır ve Çorum Kütüphanesinde mevcuttur. Bu 
kitapta Hacı Hasan Paşa’dan övgü ile söz edilir. Bu kitabı herkesin okumasını tavsiye 
ederim. Hacı Hasan Paşa hakkındaki iyi düşüncelerimi sadece kitaplardan değil 
bizzat Hacı Hasan Paşa’nın çevresinde bulunanlardan ve onu yakından tanıyanlardan 
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dinlediğim ve aldığım notlardan biliyorum. Hacı Hasan Paşa’ya okuma yazma bilmez 
derler ve okuma yazma bilmediği için 7 ve 8 eski rakamlarını yan yana yazarak imza 
attığını da iddia ederek bunu kanıtlamaya çalışırlar. İşin aslı rakamlarla 7 ve 8 yazılıp 
üstten bir çizgi ile birleştirilince eski Türkçe yazı ile Hasan olur. Paşa’nın iyi okuyup 
yazdığına dair ayrıca belgeler de vardır. Hacı Hasan Paşa’nın Mahmut Şevket Paşa’yı 
ölümden kurtardığını, İstanbul’da torunu Hümeyra Hanımdan bizzat dinledim. Hacı 
Hasan Paşa basit değil mert ve dirayetli bir devlet adamı idi. 

BELDE Sayın Sabuncuoğlu resmi görevleriniz, fahri görevleriniz Çorum tarihi 
ile ilgili araştırma ve derlemeleriniz ve gazete yazılarınız ayrıca pek çok konuda 
memleket hizmetleriniz dışında, ülkemize yüksek tahsil yapmış 6 tane de erkek 
evlat yetiştirdiniz. Çocuklarınızın tahsilleri bu kadar yoğun yaşamınızda sizin için 
sorun oldu mu?

İ.SABUNCUOĞLU Ben onlara iyi terbiye vermeye çalıştım. Aslında onlar tahsilleri 
müddetince birbirlerine yardımcı oldular, bana yük olmadılar. İlk çocuğum Gültekin 
Almanya’da Makine Yüksek Mühendisliği tahsili yaptı. Envertekin Operatör-Doktor, 
üçüncü oğlum Sungurtekin İnşaat Yüksek Mühendisi,dördüncü oğlum Vehbi 
Hâkim, İsmail Mete Almanya’da İnşaat Mühendisi, altıncı ve en küçük oğlum Tevfik 
Tezer de Makine Mühendisliği tahsili yaptı.

BELDE efendim, Çorum için yapılması gereken Devlet yatırımları size göre neler 
olmalıdır. Ayrıca Belediyemizin çalışmaları ile ilgili görüş ve isteklerinizi belirtir 
misiniz?

İ. SABUNCUOĞLU Devlet Niğde’ye 220 milyarlık yatırım yapmış Çorum daha 
merkezidir, her tarafa ulaşımı kolaydır. Her türlü yatırıma layıktır. Başta Demiryolu 
olmak üzere şehre içme suyu temini için barajlar yapması devletimizin görevidir. 
Öncelikle Devletimiz bu konulara el atmalıdır. Belediyede benim de Meclis üyeliği 
gibi görevlerim oldu. Belediyeden herkes bir şeyler bekler. O zamanlarda da şehir 
imar planları yaptırılmaya çalışılmış, hatta saat kulesi merkez olmak üzere geniş 
caddeler açılması istenmişti. Bu başarılamadı. Şimdi ise Belediye başkanının Yeni 
İskilip Caddesini açtığını duydum. Çok hayırlı bir hizmet. Bu hizmetleri devam 
ettiriniz, bağ yollarına yardımcı olunuz, sizlerin işi budur, geride bir işiniz yok. 
Memleket için çalışınız, sizden beklenen budur.

BELDE Sayın İhsan Sabuncuoğlu, çok hareketli bir yaşamınız olmasına rağmen 
yorgun değilsiniz ve dinç görünüyorsunuz? Bunu neye borçlusunuz?

İ. SABUNCUOĞLU Ben içki ve sigarayı kesinlikle içmedim. Açık havada yürümeyi 
ve tabiatı çok severim. Okumak tek meşgalem. Sürekli okurum. İlgimi çeken her şey 
hakkında etraflıca araştırma yapar, notlar alırım.

BELDE Folklor ve müzikle uğraşma fırsatı bulabildiniz mi? Bu konularda herhangi 
bir çalışmanız oldu mu?
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İ. SABUNCUOĞLU Çok isterdim, ancak ne folklor ne de müzikle uğraşamadım. 
Yalnız birkaç türkümüzün radyoda bile başka yöreler ait olduğu söyleniyor. Mesela “ 
Hey Onbeşli Onbeşi, Tokat Yolları Taşlı” türküsünde her ne kadar Tokat ismi, geçiyorsa 
da bu türkü Çorum’undur. Bir de “Kâzımım” türküsü vardır. Eskiden hapishane yanı 
mezarlıktı, işte o mezarlıkta Kâzım’ı pusuya düşürmüşler. Sevenleri ağıt yakmış, 
türkü okumuş. Bu da Çorum’undur. 

BELDE Sayın Sabuncuoğlu, bundan sonra Çorum’a sahip çıkacak genç 
Çorumlulara öğüt ve tavsiyeleriniz nelerdir?

İ.SABUNCUOĞLU İçki, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. 
Spor yapsınlar, terbiyeli ve imanlı olsunlar. Memleketi ve milleti, birbirlerini sevsinler. 
Çok okusunlar, hoşgörülü olsunlar.

BELDE Sayın İhsan Sabuncuoğlu sizleri yorduk, vaktinizi aldık. Verdiğiniz değerli 
bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yaşadığınız sürece Çorum ve Çorumlular için değerli 
hizmetlerde bulundunuz. Çorum sizi daima minnet ve şükranla anacaktır. Sağlıklar 
diliyoruz efendim.     

 (Belde Gazetesi 1988 (Nisan) Sayı: 26-27’den)
(BELDE GAZETESİ YIL 3 SAYI 30-31’DEN)
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ÇORUM BİR ÂŞIKLISINI KAYBETTİ

•	 Tüm yaşamını Çorum’un kalkınması, gelişmesi için adeta 
vakfeden, Çorum Tarihi ve Kültürünün arşivi, has Çorumlu, 
Emekli Noter, Avukat İhsan Sabuncuoğlu’nu 12 Aralık’ta 
toprağa verdik.

Çorum’un tanınmış simalarından Emekli Noter-Avukat İhsan 
Sabuncuoğlu 11 Aralık günü 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Kısa bir müddet önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayan İhsan 
Sabuncuoğlu’nun cenazesi 12 Aralık Pazar günü Ulu mezarlıkta toprağa 
verildi. 

1899 yılında Çorum’da doğan İhsan Sabuncuoğlu, 1916 da Çorum 
Mekteb-i İdadisini bitirerek Çorum İaşe dairesine kâtip olarak girmiş, 1919 
yılında Çorum Mahkemesi Zabıt Katipliğine yükselmiş, 1923 te Ankara 
Encümen-i Adli’since yapılan müstantiklik ve Noterlik imtihanını pekiyi 
derece ile bitirerek önce Keskin, daha sonra Sungurlu Müstantikliğinde 
bulunmuş 1932 den 1935 yılına kadar Çorum’da Avukat olarak çalışmış 
İhsan Sabuncuoğlu bu tarihten emekli olduğu 13 Temmuz 1966 tarihine 
kadar Çorum Noterliğinde bulunmuştu.

Ölümü ile tüm Çorumluları üzüntüye boğan İhsan Sabuncuoğlu ile 
geçtiğimiz yıl Belde Gazetesi 26-27’inci sayısında yaptığımız röportajda 
onu “ Hayatı boyunca tüm enerjisini Çorum için kullanmış, Çorum’a 
hizmeti hayatının bir parçası olarak aksatmadan sürdürmüş, tapacasına 
sevdiği bu şehrin gelişimine, yorulmak bilmeyen tabiatı ve zekâsıyla pek 
çok konuda katkıda bulunmuş bir has Çorumlu” diyerek tarif etmiş ve 
hemşerimiz Sayın Dr. Kemal Terlemez’in 1969 yılında yayınlanan İğdeli 
Gelin Dergisinde yer almış “ Kalıpsız fese benzeyen fötr şapkası, lastik-
mes ayakkabılı, pırıl pırıl zekâsını aksettiren ela gözlerinin önündeki 
gözlükleriyle Çorum’un tipik, popüler, sevilen evlatlarındandır” tasvirine 
yer vermiş ve yine Çorum ile ilgili konularda sohbet etmiştik. 

Ölümüne kadar, tüm hayatı boyunca Çorum ile ilgili tüm konularda 
duyarlı olmuş, Çorum Tarihi ile ilgili araştırmaları bulunan İhsan 
Sabuncuoğlu’nun 9.10 1988 tarihinde, ölümünden tam bir ay önce 
Belediye Başkanımız Necdet Diken’e yazdığı mektupta yine Çorum 
sorunları ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyordu.

“Üçtutlar Caddesi denen sokakta Tanyeri Okulu önünde iki basit 
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ahşap kerpiç yapılı ev var idi. Geçen pazartesi pazarına giderken gördüm 
ki yıkılmış yok olmuş, sokak genişlemiş. Bir Çorum sever olarak sevindim. 
Sene 1960 da Vali Varinli, Belediye Başkanlığı yaparken küçük Okul 
binasını yıktırmış, yerini genişletmiş, şimdiki güzelim okulu küçük okul 
binasını yaptırmış idi ve doğu kuzey köşesinde bu iki yapı kalmıştı. Hele 
şükür siz Necdet Bey ve mesai arkadaşları takdir etmişler sokağın bu 
kısmı caddeye benzemiş.” 

“hatırlarım ki O muhterem ve merhum Varinli Vali sene 1960 da 
Belediye reisi olarak dahi bulunurlarken Osmancık Caddesini 24 metre 
genişlikte açmaya başlamıştı. Amma halefleri 12 metreye indirmişlerdi. 
25–30 sene geçti. Artık dar görülen Osmancık Caddesinin genişletilmesi 
imkânsızlaşmıştır. Bari ona paralel olarak Üçtutlar Caddesi böyle 
genişletilse…”       

Ölümü derin üzüntü yaratan İhsan Sabuncuoğlu BELDE gazetesi’ne 
gönderdiği diğer bir mektupta da “ Dua ederim ki sizlerin de ferden ferda 
kadir ve kıymetlerinizi bilenler çok olsun” diyerek bizleri sevindirmişti. 
Biz de şimdi rahmetle andığımız bu büyüğümüze “ bizler de ferden ferda 
sizin kıymetinizi biliyor, yattığınız yer nur olsun” diyoruz..

 -Çorum Belediyesi Belde Gazetesi- 

Turgut Özal İş Merkezi Salonunda M. İhsan Sabuncuoğlu’na 
Saygı Günü Toplantısı

İhsan Sabuncuoğlu’nun “Çorum Tarihine Ait Derlemelerim I- II” ve 
“Maarif Hayatımız ” isimli üç kitabını bir arada olarak Çorum Belediyesi 
tarafından yeniden baskısı yaptırılmıştır.

28 Şubat 2008 tarihinde söz konusu yeni baskı kitabın tanıtımı ve 
İhsan Sabuncuoğlu’nun hayatının anlatıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. 

Bu toplantıya Sabuncuoğlu ailesi ve yakınları da davet edilmiştir. 
Sabuncuoğlu ailesi adına İhsan Sabuncuoğlu’nun oğullarından Emekli 
Hâkim Vehbi Sabuncuoğlu’da toplantıya katılmış ve aşağıdaki konuşmayı 
yapmışlardır.
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“Oğlu Vehbi Sabuncuoğlu’nun ağzından”

Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Çorumlular ve Sayın Misafirler,

Konuşmama başlarken, hepinizi saygılarımla selamlarım.

Rahmetli babam Mehmet İhsan Sabuncuoğlu’nun hazırlayıp 1972–
1973 yıllarında bastırdığı (Çorum Tarihine Ait Derlemelerim ve maarif 
Hayatımız isimli) kitaplarının, tekrar basılarak tek bir kitap halinde 
yayınlanmasından Sabuncuoğlu ailesi olarak büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz.

   Bu kitabın basılıp yayınlanmasını ve dağıtılmasını sağlayan sayın 
Belediye Başkanımıza, ailece şükranlarımızı arz ediyoruz.

   Ayrıca kitabın yayına hazırlanmasında büyük emek sarf eden İrfan 
Yiğit beye de teşekkürlerimizi sunarız.

   Bu kitapta Çorum’umuzun doğudan batıya, kuzeyden güneye giden 
yollar üzerinde olduğu için her devirde önemli bir yerleşme yeri olduğu 
bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 

Milattan takriben 3 bin yıl evvel yaşayan Hititlilerin başkentinin 
Çorum topraklarında olması büyük önem arz etmektedir. 

    Ayrıca İslamiyet’i yaymak ve İstanbul’u fethetmek isteyen İslam 
ordularının Çorum’dan gelip gittiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde 
Çorum’da vefat eden ve şehit olan sahabelerden SUHEYB-İ RUMİ, Kereb-i 
Gazi Übeyt-i Gazi ve Saad bin Vakkas gibi İslam büyüklerinin Çorum içinde 
metfun olmaları Çorum’umuzun değerini bir kat daha artırmaktadır.

    Bu kitaptan anlıyoruz ki, Çorum’da eğitim veren Liseler, eski adları 
ile Erkek Sanat Okulu, Kız Enstitüsü ve İmam Hatip Okulları yıllarca önce, 
büyük emek ve gayretlerle açılmıştır. Bunun için Çorum ileri gelenleri ve 
halkı bu arada babam da gayretler sarf etmişlerdir. Hepsini rahmet ve 
minnetle anıyoruz.

    Bu eğitim yuvalarından sadece Çorumlu değil civar il ve ilçeler 
gençleri de yararlanmıştır. Bu okullardan mezun olduktan sonra 
Üniversitelere devam eden gençlerden pek çok vali, kaymakam, hâkim, 
savcı ve pek çok profesör yetişmiştir. İsimlerini saymakla bitiremeyiz. 
Hepsiyle iftihar ediyoruz.

Bir zamanlar 63 vilayeti olan Türkiye’mizde, Çorum gibi pek çok il 
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de Lise seviyesinde okul yoktu. Çorum Lisesinin açıldığı 1948 yılından 
bugüne kadar geçen 60 yılda ülkemiz eğitim öğretim kurumları 
sahasında büyük gelişme göstermiş ve bugün 81 ilin büyük kısmında 
Üniversiteler dahi açılmıştır. Bu arada Çorum’da Hitit Üniversitesinin 
açılmış olmasını da takdir ve sevinçle karşılıyoruz. Bu sonuca ulaşmak için 
çalışan devlet adamlarımıza, politikacılara, Belediyemize ve Çorumlulara 
şükranlarımızı arz ederiz.

Gençlerimizin bu eğitim yuvalarının yıllarca ne emekler verilerek 
maddi ve manevi büyük fedakârlıklarla sağlandığını düşünerek daha 
fazla bir azimle derslerine çalışarak, vatan ve millete en iyi şekilde hizmet 
vermelerini bekliyoruz. İstikbalde ne kendilerine ne de ailelerine faydalı 
olmayacak fena alışkanlık ve zararlı şeyler ve boş meşgalelerden uzak 
durmalarını temenni ediyoruz. 

     Rahmetli babamın bu kitapları hazırlarken pek çok belgenin 
temininde yardımcı olduğunu bildiğim rahmetli kütüphaneci Eşref 
Ertekin’i de saygılarımla yâd ediyor, mekânının Cennet olmasını 
diliyorum. 

Konuşmama burada son verirken, rahmetli babamın bu eserlerini 
tekrar bastırıp Çorumluların okuması için dağıtımını sağlayan Sayın 
Belediye Başkanı Turan Atlamaz’a ve şahsında bütün emeği geçenlere 
tekrar teşekkürler ediyorum.

Siz misafir ve dinleyicilere ve bütün Çorumlulara da buraya kadar 
zahmet edip geldiğiniz için teşekkür eder hepinize saygılar sunarım. 

 28/ Şubat/ 2008 
 Vehbi Sabuncuoğlu
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MAARİF HAYATIMIZ

ÖNSÖZ

Çorum’da Münevver azlığı vardır deniyor, evet, fakat bunun sebebi 
pek tesbit edilmemiş bulunuyor.

Çorum, Başkentimizin yanı başında olmasına rağmen, öyle sanıyoruz 
ki ancak bilenlerce biline bilmiş, istemeyi bilmekten ziyade anlaşılmayı 
özlemiş bir halk diyarıdır. Çorum ili, ziraat ve sanaat sahasında yaşayışını 
ayarlamış ve nüfus kesafeti itibarile normalin üstünde bulunmuştur. 
Modern dünyanın en keskin silahı olan irfan yuvalarından ve medeniyetin 
meşalesi olan Şimendüferden mahviyetli hali ile yıllardır mahrum kalmış 
bir yer denebilir.

Eskiden Çorum’da okuma okutma zevki ve teşkilatı nehalde idi. Bu 
gün maarif sahasında tekemmülümüz ne safhalardadır. Çorum’da 
Münevver denebilecek (orta ve yüksek tahsil görmüş) ne kadar adam 
yetişebiliyor. Bu hususta duyulan ihtiyaç hisleri ve bunların temini için 
çalışma hareketleri elbet birer tetkik mevzuu olabilir.

Eskilere ait toplayabildiğim bazı malûmatı ve son 40-45 yıldır içinde 
Çorum’da İydadi ve Ortaokul müesseselerinin yetiştirdiği mezunların 
listelerini ve yenileri için yapılmış müracaatlara mütedair bulunan bazı 
notları derlemeyi faydasız bulmadım.

Her daim başımızda baş olarak kalmasını bütün Milletçe dilediğimiz 
Milli Şefimizin, imkan hususunda lise hakkındaki arzularımızın tatminine 
çalışacağı vad ve tebşirleri her Çorumlunun kalbinde sönmeyen ümit 
ışıklan açmış ve imkan husulünü gözlemek, tenevvür için atiye ait en 
kuvvetli hayal kaynağımız bulunmuştur.

İhsan Sabuncuoğlu
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-V.1-

Eski halimize ait malumat araşıtırırken, Evliya Çelebi’yi hatırlamamak 
kabil değildir. Çorum Kütüphanesinde 50 numarada bulunan seyehat 
namesinin 408 inci sahifesinde Çorum’dan bahsederken Evliya Çelebi, 
Şehir kırk iki mahalle ve kırk iki mihrabdır. 4300 bağlı bahçeli evleri vardır.

Yedi yerde Darüttedris’i... on bir Mektebi sıbyanı, yedi hanı vardır...

300 dükkanı olup her dürlü esnafı mevcuttur. Erbabı Maarifi nükte 
şinas çelebileri, ulema ve suleha ve meşayihi yaranı garibüddiyar 
adamları, selahı hal ile maruf mü’min ve müvahhid kimseleri çoktur. 
Abuhavasının letafetinden halkının rengiruları hamret üzre olup orta 
boylu cesim adamları olur, güzelleri çoktur...)

-V.2.-

Hicri 980 tarihli arabca bir vakfiyede elbac Sinan bin Mustafa namında 
bir zatın Çorum’da Esirüddin mahallesinde kendi ismi ile müsemma olarak 
yaptırdığı Müallimhane için Çorum’da on yedi dükkan ve o zamanlar 
kaza olan Temürlük Karahisar’ın Hacı bayram karyesinden kendisine 
ait dörtte birini ve İskilip kazasının Viranseki divanından Viranseki 
karyesi ile Akkil, Akseki, Ahmetfakin, İnehacı, Haciköy, Çerçiler, Bezirgan 
Kayaağzı köylerinin keza kendisine ait sekiz de birini vakfeylediği 
anlaşılıyor. Bu vakfiyede tevliyet evvela kendisine ve vefatından sonra 
da evladü evladına tahsis olunuyor. Bu vakfiyelerden hasıl olacak iyradın 
evvela Darüt talimin rekabesine ve artanından onda biri mütevelliye ve 
yevmiye iki dirhem Muallime ve yevmiye bir dihem de halifeye verilmek 
kaydediliyor. Bu vakfiye H. 1158 tarihli bir fermanla ve 1209 ve 1226 
tarihli iki kıta beratla da tavsik olunuyor. Bu beratlardan 1209 tarihlisinde 
Muallim hanede Muallimi sıbyan olarak Mahmut ve Ahmet kardeşler 
zikrediliyor.

-V.3-

Hicri 1004 tarihli arabca yazılı diğer bir vakfiyede de: Hicri Mehmet 
kızı Hacı Zehra namında bir kadın, Darülkurra ismile Çorum’da Sabuncu 
mahallesinde bir mektep açıyor ve buraya sekiz dükkan ve bin dirhem 
vakfediyor.

Bu Darülkurrada okutacak Muallime yevmiye beş dirhem verilmesi 
işaret olunuyor. Ve bu vakfiyede tevliyet evvela kendisine sonra sulbiye 
kızına, ve sonra evlâdü evladın tahsisi olunuyor, bu vakfa, vakıf, baba 
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bir kardeşi Esleme hatunun evladlarını da nazır tayin ediyor. Gerek 
mütevelliye ve gerek nazıra birer miktar hisse tefrik olunuyor. Burada 
bahsi geçen Esleme hatun koca Mehmet Paşanın kızıdır. Bu Esleme hatun 
ve babası koca Mehmet Paşanın vakfiyeleri Çorumlunun iki sayılarında 
neşredilmişti.

-V.4-

Eski Şeriye Mahkemelerine ait bir sicil defterinin 96 ncı sahifesinden:

1170 hicri tarihinde Çorum Akpınar mahallesi ahalisinden elhac 
Ali efendi bin Mahmud’un muhtelif kitablarını ve bir menzil hanesini 
vakfettiği anlaşılıyor ki bunda (mahallei mezburede vaki menzili mahdut 
mezkur dershane ve mektep olup saliful beyan kitaplar dolap içinde 
mevzuan hıfz olunup...) demekte ve mütevelli tayini ilavet olunmaktadır.

-V.5-

Yine bir sicil defterinin 34 üncü sahifesinden alınmış 1271 tarihli 
notda Çorum’da Sofular mahallesinde sakin muallimi sıbyan Bekir 
efendi Meclisi Şeride tekriri kelam ederek (kendi malinden ifraz ve 
tayin eylediğim beşyüz kuruşu vakfeyledim ve şöyle şart tayin eyledim 
ki meblağı mezbuburun ribhi mahalleyi mezburede vaki Çırak hoca 
mektebi demekle maruf mektepte Muallimi sıbyan olan zata verile...)

-V.6-

Yine bir Şeriye sicil defterinin 59 sahifesinden E. Ertekin’in aldığı 
nota nazaran, 1277 senesinde Emine binti Hacı Hüseyin nam hatun 
tarafından beşyüz 40 kuruş vakfedilib meblağı mezburun nısfı Gülabibey 
mahallesinde vaki Ömer nebci medresesi derununda ki şadravanm tamir 
ve terminine ve nısfı ahari dahi Medreseyi mezkürede Hafızı Kütüp olan 
kimseye tayin ve tahsis edüp meblağı mezburu mütevelli tayin ettiği 
zate tevdi etmiş olduğu işaret olunmaktadır.

-V.7-

1258 tarihli olan ve Şeriye sicil defterinin 74 sahifesinden alındığı 
Ahmet Halit imzasile tevsik edilmiş bulunan bir notta:

Şerayi şiar Çorum ve Karahisarı Temurlü ve faziletlü Değekkeskini 
ve İnallu ballu ve Keskin Kazalarının Kuzat nuvvabi efendilerine diye 
başlıyan ilk satırlardan sonra (herkes çoluk çocukların mektebe verip 



6

tahsili ilmühale kemal mertebe suyu layuhsa olunmak ve bu babda 
iyteraz ve tesahül vafer derece müsamaha tecahül eden. olur ise o 
makuleler derhal terbiye ve tedip kılınmak hususuna iradeyi fuyuzat 
ifadeyi Hazreti padişahı) olduğundan bahsen emirler verilmektedir.

-V.8-

Keza sicil defterinden 25.1.942 de alınmış notlardan:

Çorum sancağının havi olduğu kazalar nuvap ve müftilerine 1269 
da gelmiş Amasya’dan mutasarrıf Paşa’nın gönderdiği bir emirde de 
Eshabı hayrat tarafından inşasına muvaffak olunan mekteplerin idare 
olunacağı kadar vazife tayin olunmuş iken müruru zeman ile masarif 
artmış ise de taşralarda... mevcut olan bilcümle mekteplerin açık ve 
kapalı olanların ve kaffesinin muhassasat ve muayyenatın bil etraf tahkik 
ve zahire ibracile hakikat halin bamazbata işarile defterlerinin tanzim ve 
takdimi... alzimeden olunduğundan... Kaza ve kasaba ve karyelerinizin 
mevcut olan bilcümle mekteplerinin açık ve kapalı olanlarının kaffesinin 
muhassasat ve muayyenatın bu hususa memuren gönderilen Ali Rıza 
efendi isimli zat nezareti ile vesair iycab edenler marifetiyle tahkik ve 
iş’an emredilmiştir.

-V.9-

Çorum milli kütüphanesinde mevcut 1293 senesine ait salnamenin 
106sahifesinde Çorum Rüşdiye mektebi Muallim evvel efendi, Muallimi 
sani Bekir efendi, Rik’a Mualimi halil efendi, Sülüs Muallimi Emrullah 
efendi. Bevap Mustafa efendi.

-V.10-

1307 senesine ait ve Ankara Vilayetine mahsus salnameden: Milli 
Kütüphanede 733-9572 no.da kayıtlı

Mektebi Rüşti:
Muallimi evel Ali Rıza efendi.
 “ Sani Bekir “
 “ SalisNaim “ 
Rika Muallimi Fazlı  “
Sülüs Muallimi Emrullah “
Bevap Abdullah efendi.
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-V.11-

1311 senesine ait Ankara Vilayetine mahsus salnameden: 

Mekteb-i Rüşti
Muallimi evel Ali Riza efendi
 “ Sani Bekir  “

Rika Muallimi Fazlı  ” 

Sülüs   “  Emrullah  “

Çorumda on bir medrese ile derunlarında 2960 kütübü mütenevvela 
ve nefiseyi havi iki kütüphane kasabayı mezküreyi tezyin eden ebniyei 
aliyedendir.

Çorum kasabasında
7831 zükurmüslim
7919 ünas müslim
101 zükürrum
45 ünas rum
308 zükur ermeni
205 ünas
19 katolik
33 protestan
168 kıpti
16626 yekûn kasaba nüfusu

Çorum milli kütüphanesinde 727 numarada mevcut ve 1317 senesi 
itieriyesine mahsus salnameyi Nezareti Maarifi Umumiye isimli kitaptan:

Sahife 951de

Çorum Mektebi Rüştisi:
Muallimi evvel Ali Riza efendi
 “     sani Fazlı   “
 “     Salis Galip  “ 
Rika Muallimi Fazlı  “
Sülüs     “     Emrullah  ”
Talebe adedi 109
İskilip kazaı Mektebi Rüştisi
Talebe adedi 23
Sungurlu Mektebi Rüştisi
Talebe  adedi 36
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ÇORUM’DAKİ MEDRESELER

Medresenin ismi Mahalli Müderisi Talebe Medresenin Banisi
  Adedi 
Camii Kebir Camii şerif Avlısı Osman Efendi 25 Aleaddin Selçuki
Süleyman Feyzi Pş. Çöplü Mah. Mustafa Efendi 15 Tevkii Süleyman feyzi
Ölçekoğlu “       “  Hasan Efendi  30 ölçek zade Hasanağa
Muzafferbey Medrese Mah. Şamlız. Apdullah 13 Muzaffer paşa
Kurtoğlu Emir Ahmet Mah. Ahmet ve Nuri Ef .  35 Kurdoğlu Süleyman
Hacı osman Efendi Hacı Nasrullah Mustafa Efendi 30 Hasan Ağa
Abdulbaki Pş. Şeyheyyüp Mah.  Ahmet Efendi 25 Defterdar Abdulbaki Pş
Hulusi paşa Hacı Recep Mah.  Şerif Efendi 25 Hulusi Paşa
Han Gülabibey Mah. İbrahim Efendi 15 Ruasu Hümayun

SUNgURLUDAKİ MEDRESELER

Medresenin ismi Mahalli Müderisi Talebe Medresenin Banisi
  Adedi 
Camii Kebir Ziraat Mah. Müfti Efendi 136 Sunguroğlu Mehmet Ağa
Hilmi Efendi Bala Mah. Şakir Efendi 68 Nabi Efendi
Osman Efendi Bala Mah. Osman Efendi  84 Osman Efendi
Hacı Mustafa Efendi Bala Mah. Hacı Mustafa Efendi 26 Hacı Mustafa Efendi
Mantıkcı zade Başpınar Hafızömer Efendi 68 Hacı Mustafa Efendi
Ahmet Efendi Bala Mah. Ahmet Efendi 8 Ahmet Efendi
Hasan Efendi Evci Karyesi Hasan Efendi 30 Hasan Efendi
Hüsnü Efendi Yahşili Mah. Hasan Efendi 40 Ahalii Karve
Ali Efendi Tirkeşen Ah. Ali Efendi 25 Ahalii Karve
Camii Şerif Laha K.H. Şeyh Süleyman 39 Ahalii Karve
Halil Bey Çöplü K. İsmail Efendi 6 Yenipaşazade Halil Bey
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İSKİLİP KAZASINDAKİ MEDRESELER

Medresenin ismi Mahalli Müderisi Talebe Medresenin Banisi
  Adedi 
Hacı Mustafa Ef. Ekizoğlu Mah. Ömer H. Ef. 59 Hacı Mustafa Efendi
Şeyh Habip Ef. Dabakhane Mah. Münir Ef. 56 Şeyh Habip Efendi
Serbest Ahmetağa Kaleboğazı Hasan Ef. 22 Serbest Ahmet Ağa
Hacebey Medrese Ali Bey Şükrü Ef. 65 Hacebey
Terzi Bekir Ef. Hacıpiri  Hacı Ahmet 67 Terzi Bekir Efendi
Ebüssut Medresesi Meydan Ahmet Ef. 52 Eshab İhayrat
Hamidiye Temenna Ali Ef. 27 Hamiyetmendan Ahali
Hacı Ali Ağa Karaviran Ali Ef. 43 Hacı Ahmet Ağa

OSMANCIK’TAKİ MEDRESELER

Medresenin ismi Mahalli Müderisi Talebe Medresenin Banisi
  Adedi 
Amaret Medresesi Güney Mah. Hafız Abdullah Ef. 154 Koca Mehmet Paşa
Makbilağa Medreses Hafız Ab. Mah. Hafız Abdullah Ef. 30 Paşa Mukbil
Kadı Ferahşat Kadı Ferah Mah. Hafız Abdullah Ef. 50 Kadı Ferahşad
Kızılhasan zade Camii Kebir Hafız Abdullah Ef. 90 Hacı Osman Ağa

Ayni salnamenin kütüphaneler kısmına ait 966 sahifesinden:

Kütüphane İsmi Mahalli Banisi Adedi Kütüp Tarihi Tesis
Çorum Süleyman Feyzi Pş. Çöplü Mah. Süleyman feyz Pş. 583 1201
Çorum Feyziyei İrfaniye Emirahmet Mah. Hacı Ahmet Ef. 5955 1309
Çorum Hacı Hasan Pş. Camiikebir Avlı Ferik H.H. Pş. 170 1314
İskilip Hocazade Ekizoğlu Mah. Hacı Mustafa Ef. 55 1150
İskilip Şeyh Hasib Dabağhane Mah. Şeyh Hasib Ef. 86 1150
İskilip Camii Kebir Çarpı Derenu Serbest Z. Ahmet 67 1261
İskilip Hacebey Alibey Mah. Hacebey Hazretleri 27 1150
İskilip Terzi Bekir Ağa Hacı Piri Mah. Terzi Bekir Ağa 20 1238
Sungurlu Camikebir Derunu İbrahim Ef. 29 1309
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-V.13-

1318 seneyi hicriyesine mahsus Ankara Vilayeti salnameyi 
resmisinden;

Çorum Milli Kütüphanesinde 71 no.da

Çorum kasabası, mevkian gayet güzel bir ovada mebni, etrafı ufak 
dağlar ile muhat, suları tatlı ve mebzul, havasi cid ve manzarası istiftir.

Çorum’da füsulu erbaa hükmünü icra etmekte olup arazisi münbit ve 
mahsulda ve civarındaki bağ ve bahçelerde her nevi fevake ve esmar 
mebzuldür.

Samsun caddesi üzerinde bulunan Çorum, sevkıyat-ı ticariye için bir 
rehgüzar ve erazisi münbit ve mahsuldar olmağa Anadolu’nun oldukça 
marif ve mühim bir kasabasıdır.

Derunu kasabada Selçukiler zamanında inşa ve ahiren müceddet 
denilecek bir suretde... Sultan Muradı rabi... tarafından tamir ve ihya 
buyrulan bir camii şerifle 23 minareli üç minaresiz, 26 camii şerifle 21 
mescid 11 medrese, 565 Süleyman Feyzi Paşanın ve 591 adet Müşir 
Hasan Paşanın ve 6112 adet Müftü esbak Ahmet Feyzi efendinin ihya ve 
inşa eyledikleri karkir üç hap kütüphanede kütübü nefise ve üçü çift biri 
tek 4 hamam ve bir mektebi Rüşdiye 10 bap iptidai ve sibyan mektebleri 
mevcüddur.

3 Dakik Fabrikası, onbir han, 1055 dükkan, 73 debbağhane, 3 
kıraathane, 25 kahvehane vardır.

Mensucatı, İyran taklidi yönden şal ve çamaşırlık bez ve aba gibi 
şeyler evanli muhasiye ve timurdan edevatı ziraiyenin her cinsi iymal 
ve dabbağhanede iymal edilen gön ve sahtiyan Kayseri vesair bazı 
mahallere gönderilmektedir.

-V.14-

1320 şenel hicriyesine ait Ankara Vilayeti salnamesinden

Milli Kütüphane: 1223 67 de kayıtlı,
Çorum sancağı
Mutasarrıf Celal bey
Müfti Alitahir efendi.
Mektebi İydadi
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Müdür : Abdülcelil efendi
Muallim : Ali Rıza efendi
“  Mahmutefendi
“ Fazlı efendi
“ Mehmet Galip Efendi
“ Ahmet efendi.
Çorum... şirin bir kasabadır.

Gayet güzel bir ovanın şarkı cenubisinde Melik gazi denilen büyükçe 
bir tepenin eteğinde mensu-i bir ovanın her tarafı dağlarla muhat, cid ve 
manazırı latiftir.

Çorum ensari kadimeden olup kasabanın ciheti cenubiyesinde ve 
mürtefi mahallinde atik ve suni bir kalesi ve kalenin derununda 20 
haneden ibaret bir de mahallesi vardır. Kabletteşkilat Liva ittihaz edilmiş 
iken, teşkilattan sonra ikinci sınıf kaymakamlıkla idare olunup 310 
senesinde lüzum ve ehemmiyeti mevkiiyesine mebni İskilip, Osmancık, 
Sungurlu kazalariyle Hüseyinabad ve Kargı Nahiyelerinin rabtiyle tekrar 
Liva teşkil edilmiştir.

Derunu kasabada Selçukiler zamanında inşa ve ahiren müceddet 
denilecek bir surette cennet mekan Sultan Muradı Rabi hazretleri 
tarafından tamir ve ihya buyrulmuş kargir ve büyük bir camii şerif ve 
avlısında iki şadravan, bir çeşme ve 35 odadan ibaret medrese ve Müşir 
Hacı Hasan Paşa hazretleri tarafından tesis ve inşa buyrulan kargir bir 
kütüphane vardır. Bu camii şerifin ahşaptan mamul minber ve kapıları ile 
taştan musanna mihrap ve minaresi sanatı mimariye noktai nazarından 
gayet kıymettardır. Bundan başka nefsi kasabada 25 cami, 21 mescid 
yapılmıştır.

Başkaca iki kütüphane daha vardır.

Süleyman Feyzi Paşanın kütüphanesindeki kitaplar meyanında 
gayet musanna ve mükemmel Mushafı şerif ve tefsiri şerif vardır ki 
emsali na mevcut olmağla mabihül iftihardır. Camii kebirdeki mederese 
dairesinden başka, 10 medrese devairi ve 1316 senesinde küşad edilen 
bir bap Mektebi İdadii Mülkide 75 şakirt ve ünas mektebi Rüşdisinde 72 
talibat ve 6 hap mektebi ibtidaiyeden Mecidi mektebinde 103, Tefeyyüz 
mektebinde 125, Burhani terakki mektebinde 90, Mektebi edeb de 85, 
Kadirhan mektebinde 145, İrfan mektebinde 85, şakiri olup bunlardan 
başka 6 bap sıbyan mektebi ve iki bap ermeni ve rum mektepleri vardır.



12

Kasabada 125 çeşme, üçü çifte biri tek 4 hamam, 1061 dükkan ve 
mağaza 13 han, 25 kahvehane, 3 kıraathane, 73 dabağhane, 411 bahçe, 
5872 bağ ve cehrilik, üç dakik fabrikası, 120 değirmen ve nefsi kasaba 48 
mahallata münkasem olup kasabada 4268 hanede 8611 zükür müslim, 
8469 ünas, 657 ermeni, 149 rum, 14protestan, 22 katolik ki topdan 16992 
dir.

Ünas mektebi Rüştisinde talibat vesair erkek ve kadınlardan rağbet 
edenlere öğretilmek üzre Bodur Sancağından bir Alacacı ustası 
celbedilerek elbiselik nefsi alaca iymaline mübaşeret ettirilmişti.

Avanil nuhasiye ile timurdan edevatı ziraiye iymal olunmakta 
ve dabağhanede yapılan gön ve sathiyen Kayseri vesair mahallere 
gönderilmektedir.

Kasabada haftada, iki defa, Pazar ve Pazartesi günleri hayvan ve zahire 
ve saire ahzu iytası için Pazar kurulmaktadır.

Çorum gazetesinin 29.10.1943 tarih ve 1200 sayılı nüshasında İlk 
Mektepler Müfettişi Eyyup Berkerin yazısının mavzumuza taalluku 
olduğundan aynen alıyoruz.

İlk 14 vesiyka kütüphane memurunun Eşref Ertekinin yardımlariyle toplanmış ve 

Çorumlu dergisinin Nisan ve Mayıs 944 tarih ve 47-48 sayılarında neşredilmitir.

VİLAYETİMİZİN 20 YILLIK KÜLTÜR HAYATINDAKİ İLERLEYİŞİ

Çürük temellere dayanan Osmanlı İmparatorluğu çökünce yerine milli 
ve sağlam temellere dayanan genç ve dinç Türkiye Devleti kuruldu. Her 
alanda asrımızın terakkiyatına uygun umdeler kabul eden Cumhuriyet 
Hükümetinin, maarife de büyük bir değer verdiğini sevinçle görüyoruz.

Türk Ulusu ataları gibi cihan medeniyetindeki değerli yerini alabilmesi 
için kültür hayatında baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, yükselmesi ve 
muasır devletlerle bağdaşması lazımdır.

Bu ciheti zamanında gören Cumhuriyet Hükümeti asırlarca okumak, 
yazmak nimetinden mahrum bırakılan asil milletimizi; bu istek ve 
arzusuna kavuşturmak için 1924 yılında esaslı bir ıslahata girişti. Bütün 
kudreti ile, kuvveti ile kültür inkılabına hız verdi.

Vilayetimizde çökmüş imparatorluktan sürüp gelen ve bunların çağın 
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önemli hayatı çabuk yıpratıcı eski evlerden ve cami köşelerinden ibaret 
olan okulların sayısı 1023 yılında (69) iken, bu miktar 1943 yılında yani 
20 sene sonra (241) e yükselmiştir. Hepsi de sıhhi şartlara göre yapılmış. 
Cumhuriyetin yeni planlarına uygun, hayat verici bir durumdadır. 
Köylerimizde yeni inşa halinde bulunan okullar bu yekundan hariçtir.

1923 yılında 15’i bayan, 140 tanesi erkek ki tutarı 155 Öğretmen 
(bunların çoğu medreseden yetişmişti) varken, 1643 yılında heman 
hepsi de meslek okulundan mezun, Cumhuriyet prensiplerini ülkülerini 
benimsemiş gençler olmak üzere sayısı 189’dur. 59’u bayan, 130’ü 
erkektir. Onlar ki; içtimai hayatları hakiki milletler haline koyarlar, 
milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir.

Talebe sayısına gelince: 1923 yılında 630’u kız, 3030’u erkek olmak 
üzere 3660 talebe vardır. Bu talebelerin ancak yarısı devam edebiliyordu. 
20 yıl sonra, yani 1943 yılında 2072’si kız, 8001 erkek olmak üzere 10073 
talebeye yükselmiştir.

Eski Brokratizm yerine talebeler şuurlu, gayeli ve programlı öğretim 
ve eğitim görmektedirler.

Vilayetimizin maarife ayırdığı para: 1923 yılında 75892 lira iken, 1943 
yılında bu miktar 244282 liraya yükselmiştir. Cumhuriyetimizin yirminci 
yılı idrak etmesi dolayısiyle birer maaş nisbetinde verilen ikramiye hariç 
olduğuna göre, maarife ne derece önem verdiği apaçık olarak meydana 
çıkmaktadır.

1923 yılında yeni Türk harflerinin kabulü ile yeniden hız alan 
kültürümüz, 1929 yılında ulus dershaneleri açarak ilk yıl 4016 talebe 
mezun etmiş, yirmi yıl sonra mezun talebe yekunu 10810 olmuştur. 
Bundan başka Vilayetimizde 2 tane umumi kütüphane, ayrıca her okulda 
meslek kitapları havi birer de öğretmenlere mahsus kütüphane vardır.

Bu gün iş prensibi modern pedeğoji yanında mühim bir mevki 
almıştır. Talebeyi faaliyete sevk edecek, zihni inkişafını temin edecek 
ders materyallarına büyük bir istekle sarılınmaktadır.

Vilayetimizde de bu cihete önem verilerek ilkokullar için zengin 
vasıtaya malik bir eşya müzesi vücude getirilmiştir.

Şimdiye kadar sayılan rakamlara dikkat edilecek olursa Cumhuriyet 
rejiminin bize ne nimetler sunduğu kolayca anlaşılır.
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-V.16-

(Çorum İydadi Mektebi)

Bu başlık, bir levha halinde olarak Çorumumuzda, şimdiki Kız Enstitüsü 
olan binanın kapısında 1316 R. Senesinden 1339 R. Senesine kadar asılı 
durmuş ve memleketimize epiy adamlar yetiştirmiştir.

Bu bina daha evvel Çorumda mevcut bulunmuş olan (Rüşti Mektebi) 
için 300 liraya satın alınmış ve alındığının ikinci senesi İydadi Mektebi 
olmuştur.

Rüşti Mektebi, şimdiki şehir kulübü olan mahalle kurulmuş, bilahare 
şimdiki albayrak ilkokulu olan binaya taşınmıştır. Bu ve öteki binalar 
aslen Mal Müdürü Refet Bey isimli bir zat tarafından hususi konağı olarak 
yaptırılmış, evvela biri sonra İydadi olanı satın alınmış ve İrfan yuvaları 
haline sokulmuş ve yarım asrı geçen zamandır her ikisi de muhtelif tamir 
ve tadiller ile kullanıla gelmekte bulunmuştur.

1307 H. Senesine ait bir resim Salnameden o tarihte Çorumda Rüşti 
mektebinin mevcudiyetini ve 1317 H. Senesine ait diğer bir salnameden 
de o zaman talebesi adedinin 109 idiğini öğreniyoruz. 1320 H. Senesine 
ait salnameden de, İdadi mektebinin kurulmuş bulunduğunu ve o 
zamanlar bir de Ünas Rüşti mektebinin var idiği anlaşılıyor.

Çorum İydadi Mektebi ilk mezunlarını 1318 R. Senesinde vermiştir. 
Bunlar arasında Hukuk tahsilli istanbul’da ikmal etmiş ve uzun seneler 
hakimlik yapmış ve halen Samsunda ticaretle müştegil bulunmuş olan 
Cemal Karafakıoğlu, keza hukuk tahsilini ikmal ederek Trabzonda Hukuk 
Hakimi iken ölmüş bulunan Nuri Bilge, İstanbulda lise edebiyat hocalığı 
yapmakta olan Abdülbaki Fevzi, halen ölmüş bulunan Culumanın Doktor 
Tevfik İçkan bulunmuşlardır.

1319 senesinde mezun olanlardan, Halen Vilayetimiz Sıhhat Müdürü 
doktor İsmail Kafescioğlu ve Edirne Valisi Suheyb Karafakıoğlu ve 
İstanbul’da Tapu Müdürü Rüştü Canbaş vardırlar.

1320 mezunlarından da geçen devrede Çorum mebusu olan 
Süleyman Köstekçi ile Belediyemizde muhasip İsmail Bozdoğan 
bulunmuştur.

1321 mezunlarından Mehmet Faiz Londra’da Mühendislik tahsilini 
bitirmiştir.
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1322 mezunları meyanında Kaymakam iken ölen Muhsin Doğu ve 
halen Halkevi Reisimiz NazmiTombuş.

1323 mezunları arasında parti reisimiz Necmeddin Duran.

1324 mezunları içinde İstanbul’da Eyyüp orta Okulu Müdürü iken 
ölen Şeref Veldet.

1325 mezunları meyanında Ankara Emniyet Dördüncü Şube Müdürü 
Mustafa Akalın ile İstihkam Üst Subaylarından Nazmi vardır.

1326 mezunları içinde Tanyeri İlkokulumuz Başöğretmeni Şevket 
Soyocak, 1327 de de halen Askeri Tabip ve Rontken Mutahassısı Albay 
RaifEyuboğlu mezun olmuştur.

1328 mezunları meyanında şunlar da vardır:

Adana Lisesi Fransızca öğretmeni Necip, Ankara Tapu Gurup 
Kontrolörü Sıddık Çorbacı, Çorum Ortaokulu Öğretmenlerinden Şükrü 
Özne, Zerbank Giresun Kooperatifler kontrolörü Eşref Koçak ve Çorum 
Nafia muamelat Şefi Osman.

1329’da ise Vilayet Hususi Muhasebe müdürümüz Behçet Eyuboğlu 
ile milli mücadelede Nahiye Müdürü iken şehit olan Hayri, Samsun’da 
tüccar Rüştü Başaran mezun olmuşlardır.

1330’da mezun olanlar arasında halen Haydarpaşa Lisesi Riyaziye 
öğretmeni Faruk Çetin, Çorum’da Başöğretmen Mahir Tümer vardır.

1331 senesinde mektep, o zamana kadar beş sınıflı iken altı sınıfa 
çıkarılmış olduğundan mezun vermemiştir. Ancak bu sene mektebin 
beşinci sınıfından ayrılarak Ankara Lisesine giden Halil Beker halen 
Eskişehir Lisesinde Tarih Coğrafya öğretmeni bulunmuş, Ankara Eminyet 
Amiri Ahmet Akalın da askere alınma sebebile mektepten ayrılmıştır.

1332’de de halen ticaretle müştegil Hüseyin Bayşu ve Asım Karal, 
Çorum Noteri İhsan Sabuncuoğlu, Çorum’da ticaretle meşgul Hasan 
Bayşu, İstanbul’da Binbaşı Şükrü mezun olmuşlardır.

13 33’de ise Devlet demir Yolları işletme başmüfettişi iken Kayseri’de 
ölen Leblebicioğlu Kemal, halen Askeri Tabip Albay İbrahim, Belediye 
Reisimiz Baha Çorbacı, Eczacı Mazlum Berkay, Defterdarlardan Cemal 
Çorbacı mezun olmuşlardır.



16

Çorum Vilayet Matbaası Müdürü Şükrü Çöplü, Sivas’ta Hususi 
mahusebe müdür muavini Kemal, Erbaa’da Zerbahk Ajansı Mehmet 
Çöplü, Çorum vilayet hususi muhasebe veridat müdürü Mustafa Bıçakçı 
ve ayni daire mümeyyizi Nazmı Bilge, Nafıada Ahmet Kafkas, öğretmen 
Ali Sadi Leblebici, Müteahhit Ahmet Yatağan ve Eşref Mergen dahi 
Çorum iydadisinde okumuş olanlardandır.

Ziraat Bankası Ankara Merkez Müdürlüğü Muavini Yakup Gürsel ve 
Kayseri Vilayeti Nafıasında Yüksek Mühendis Cevdet dahi Çorum iydadisi 
son seneleri mezunlanndandır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ve İnkılap tarihi 
Profesörü olan ve Çorumlularca varlığı ile iftihar duyulan Dr. Hıfzı Veldet 
de Çorum İydadisinden ayrılmışlardır.

-V.17-

Çorum İydadi Mektebine ait bağlı cetvelin hazırlanma şekli şöyledir.

Ortaokul müdüründen müsaade alındı. Müdür Muavini Şükrü 
Özne’nin himmet ve yardımlarile oğlum Enver’e mezunlar listeleri 
yazdırıldı. Bu liste mektebin muhtelif seneler mezunları arkadaşlara ve 
Çorum’da bulunan hocalarına gösterilerek içtimai durumları işaretlendi. 
Parti idare heyetinde arkadaşımız İsmail Bozdoğan’ın muaveneti de 
katıldı bu cetvel meydana getirildi.
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ESKİ İYDADİ VE SONRA ORTAOKUL ŞİMDİ KIZ ENSTİTÜSÜ
-V.18-

Çorum İydadi mektebinden çıkan memurlar ve durumları
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1318 11 7 4 1 2 1 1 2 1 3
1319 8 6 2 1 1 1 1 4
1320 3 3 1 1 1 1
1321 13 10 3 1 1 1 4 2 3
1322 5 4 1 1 1 3
1323 3 3 S
1324 6 4 2 1 1 1 2 1
1325 4 1 3 1 2 1
1326 5 4 1 1 1 2 1
1327 3 2 J 1 1 1
1328 17 16 1 1 1 . 2 2 4 1 6
1329 8 7 1 1 2 2 2 1
1330 14 ıo 4 1 1 2 2 1 3 4
1331 2 1 1 1 1
1332 8 7 1 1 1 1 1 4
1333 7 2 5 3 1 1 2
1334 7 6 1 1 2 1 3
1335 8 8 2 3 3
1336 4 4 1 2 1
1337 3 1 2 1 2
1338 6 6 4 2
1339 2 2 1 1

Y. 147 112 35 1 3 10 2 3 4 2 1 3 7 2 1 35 32 1

Çorum Ortaokulu :

1339-1340 ders yılında İydadi Mektebinin lağvi suretle yerinde 
kurulmuş, 1938 senesine kadar eski iydadi binasında kalmış ve sonra 
şimdiki bulunduğu yeni binasına taşınmıştır.

Çorum Ortaokulunun açılışından beri mezunlarına ait bağlı cetvel şu 
suretle hazırlanmıştır.

Müdür Muavinlerinden Niyazi Ünsal yardım ricamızı kabul ettiler. 
Oğlum Enver ve Sungur’u mezun olanlar isim ve künyelerini yazmıya 
memur ettim, yazdılar. Eski harfler zamanını lise öğretmeni arkadaşımız 
Halil Berkez yazdırdı, çıkan listeler, muhtelif seneler mezunlarına ve 
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mevcut ortaokul hocalarına gönderildi. Hukuk mezunu gençlerimizden 
Ferit Dedebaş ve Tapucu gençlerimizden Yaşar Orhan, mezunu 
bulundukları bu mektebe ait listeler üzerindeki çalışmalara alakadar 
oldular. Ortaokulumuzun eski yeni bütün mezunlarının okuldan 
ayrılmalarından sonraki durumları araştırıldı. En son Ortaokulumuz 
Müdür Muavini Niyazi Ünsal’ın tedkiklerinden de geçirildi, toplanan 
notların doğru olmasına gayret edildi. Bu suretle doldurulan listeler; 
ortaokulumuzun çok sevilen müdürü Ziya Ataman ve memleketimiz 
gençlerinden Tapu Sicil Muhafızı muavini Fahreddin Ünsal ve partimiz 
katibi Suavi Tombuş yardımlarile hulasa edildi, bu suretle sayfa 21-22 
deki cedvel elde edildi.

Buracıkda bir noktayı ilave etmeye lüzum görüyoruz ki, 
Ortaokulumuzun son fevkalade halli senelerde mezun adetlerinin 
azalması başlıca basit bir sebepi olarak arzedilebilir ki Çorum halkı 
ekseriyetle orta hallidir. Ortaokulu bitirecek çocukların lise tahsilini başka 
memleketlerde takip ettirebilecek mali durumda olmıyanlar, evladlarına 
ortaokul tahsilini vermekten adeta kaçmıyorlar. Çünkü ortaokulu bitiren 
ve tahsile devam arzu ettiği halde buna imkan bulamıyan çocuklar ne 
sanata ısınıyorlar ve ne yaşlarının müsait olmayışı sebebile memuriyete 
kabul ediliyorlar. Bu kısım çocuklar ye’se düşüyorlar, işsizlikte ve birer 
müstehlik masur vaziyetinde kalıyorlar binaenaleyh Çorum’da orta okul 
olunca lise mutlak olmalıdır, kanaatine varılıyor.

İSKİLİP ORTAOKULUNA AİT NOTLAR

Bu notlar, İskilip’te hemşehrimiz Eczacı Rahmi Haboğlu vasıtasiyle 
okul kayıtlarına dayanarak elde edilmiştir.

1. İskilip’te ortaokul 1933 te açılmıştır.
2. İskilip ortaokulunda halen 85 mevcut vardır. Senede vasati 30 

mezun vermektedir.
3. Bu mezunlardan % 33 ü liselere, % 20 si meslek okullarına gitmekte 

ve %47si tahsile devam edememektedir.
4. Liselere gidenler Kastamonu, Ankara, İstanbul ve Yozgat liselerine 

gitmektedirler.
5. Her sene liselerde okuyan çocukların vasati miktarı 20 dir.
6. Çorum’da lise açıldığı takdirde İskilip’ten gelecek talebe miktarı 20 

dir.
7. İskilip’te ortaokul açılalıdan beri 245 mezun vermiştir. Bunlardan 
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100’ü liselere, 80’i meslek okullarına gitmiş ve 65’i tahsile devam 
etmemişlerdir.

-V.21-

Çorum’a yakın bulunan Merzifon
Orta okuluna ait notlar

Bu not Merzifon Kaymakam hemşehrimiz Şevket Eker delaletlerile 
Merzifon Orta okul Müdüründen alınmıştır.

1. Merzifon Orta okulu 1930 yılında açılmıştır.

2. Halen 366 talebesi vardır. 1943-1944 ders yılında 71 mezun 
vermiştir.

3. Orta Okulunu ikmal eden çocukların yüzde 80 ini liselere, yüzde 15 
i meslek okullarına geçmekte yüzde 5 de terki tahsil etmekte oldukları 
yakınen tahmin edilmektedir.

Merzifon, Sivas, Samsun liseleriyle İstanbul Haydarpaşa ve Kabataş ve 
Ankara Atatürk liselerine devam ve rağbet göstermektedirler.

4. Her sene liselerde okuyan çocukların sayısı vasati olarak kaç 
rakamıyla ifade edilebilir, 40-45.

Ders yılı Erkek Kız Yekün

1930 1931 3 3
1931-1632 8 1 9
1932,1933 16 2 18
1933-1934 38 3 41
1934 1935 43 9 52
1934 1936 31 5 36
1936 1937 54 3 57
1937-1938 64 10 74
1938 1939 57 7 64
1939-1940 29 6 35
1940-1941 51 5 56
1941-1942 31 5 36
1942-1943 63 14 77
1943-1944 55 16 71

543 86 629
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Cumhuriyet Halk Partisi Değişmez genel Başkanına
Bir sureti Maarif Vekaletine

Çorum: Tel 25-5-939

Birer sureti Çorum Mebuslarına

Mektup: ................

315 bin nüfuslu bir vilayet merkezi ve 22 bin nüfuslu bir şehir bulunan 
Çorumumuz ilim ve irfan müesseselerinden esefle arz ederiz ki çok 
mahrum ve uzak kalmıştır. Gerçi bir orta mektebimiz vardır fakat istibdat 
devrinde mevcut olan idadi mektebinin yerine kaim olmuştur. Halen 
orta mektebimizde beş yüz erkek olmak üzre (600) çocuk bulunuyor. 
Orta mektebimizin her sene mezun verdiği en az yüz çocuktan mali 
vaziyetleri müsait olan pek azları Ankara, İstanbul, Trabzon, Konya, 
Bursa gibi yerlere gitmekte, Lise ve Sanat Mekteblerinde yer almakta 
ve fakat çok kısmı da ebeveyninin mahza mali vaziyetlerini m ü s a i t 
olmayışı’ yüzünden okumak hususunda ümitsizliğe uğrıyarak muaffal 
kalmaktadırlar. Memleket için nafi birer eleman olabilmeleri müstebat 
görülemiyecek olan nice zekalar sönmeye mahkum olmaktadır. Bu 
halin devamı memleketde çoğalmaları matlub olan münevverlerin az 
olmasını istilzam etmektedir.

Vilayetimiz Anadolunun ortasında, iktisad sahasında oldukça 
ehemmiyetle yer alan ve efradı temamen müstahsil bulunan bir 
memleketdir. Bu haller istatistiklerle müsbettir. Öyle iken her nedense 
Cumhuriyetin verdiği inkişaf güneşleri şimdiye kadar ne çare ki 
Çorumumuza pek az düşmüştür.

Yolsuz ve irfansız kalmıştır.

Milli mücadele devrinde istiylaya uğramış vatan parçalarını kurtarmak 
için canımızla malımızla ve bütün kudretimizle seve seve çalıştık ne 
yazık bize refah ve iytila devrinde cumhuriyetin refah ve iytila verici 
feyizlerinden niymetlenemedik. O istiyla görmüş vatan parçalarının 
mümessilleri bile zan etmeyiz ki bizi bu hususta haklı bulmasınlar.

Yurdumuz saf ve asil Türk kitlesile dolu bulunan bir yerdir. Toprağımız 
bereketli, halkımız çalışkandır. Okumak, öğrenmek isteyen evladlarımızı 
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istikbale hazırlıyabilmekten maalesef bizler mahrum bulunuyoruz uzak 
bulunuyoruz.

Nüfus kesafetince, ticaret vaziyetince, sanat hayatınca ziraat 
umurunca civar vilayetlere tefavvuk eden Çorumumuz ne çareki kültür 
müesseleri iytibarile çok fakır kalmıştır.

Biz babalar, kendimiz için bir şey istemiyoruz. Dileğimiz şu ki: 
çocuklarımız cahil kalmasın, isteğimiz şu ki;

Oldukça muhiti geniş olan Çorumumuzda bir lise açılsın ve halkının 
çoğu sanatkar olan Çorumumuzda bir de bölge sanat mektebi kurulsun.

Cumhuriyet Türkiyesinin diğer parçaları gibi Çorumumuz da çoktan 
beri layık olduğu inkaşafı artık bulsun.

Şimdiye kadar bu hususta müracaatlar vaki olmamış değil, bütçe 
darlığı muallim azlığı gibi sebepler ileri sürülmüştür. Yoku yok eden 
Cumhuriyetimizin bunları ortaya atacağına inanacağımız gelmedi.

Biz sönük gönüller, beklerdik ki ve öyle biliyoruz ki büyüklerimiz bizi 
bu derdimizi biz söylemesek de bilirler. Fakat daha fazla intizar, irfan 
sahasında hamle almak isteyen ana ve babaların hayal inkisarını mucip 
olacaktır.

Pek haklı olarak açılması talebinde bulunduğmuuz lise ve sanat 
mekteplerinin iycabederse tesis masrafları için her mahrumiyete 
katlanarak her türlü maddi fedakarlığa amade bulunduğumuzu 
kayideylemek isteriz.

Cumhuriyetimizin milli şerefimiz İsmet İnönü devrinde bu haklı 
arzularımıza kavuşacağımıza artık inancımız vardır. Bunu sabırsızlıkla 
bekliyor ve bunun için yalvarıyoruz.
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Çöplü Mahallesi halkı namına İhsan Töreyen
Çepni Mahallesi halkı namına Arif Kabakulak
Gülabibey Mahallesi halkı namına Ahmet Ektirici
Karakeçili Mahallesi halkı namına Lütfi Çöplüoğlu
Kunduzhan Mahallesi halkı namına Ömer Mağden
Tepecik Mahallesi  halkı namına Tevfik Ergun ve Rüştü Eren
Ulukavak Mahallesi halkı namına Mustafa Avşar
Üçtutlar Mahallesi halkı namına İhsan Sabuncuoğlu
Yeniyol Mahallesi halkı namına Şevket Kerman
Yavruturna Mahallesi halkı namına Ahmet Terzi ve Latif  Kavukçu
 30  Bakırcı ustası Mahallesi halkı namına Gazi Özbakır
70  Kaleyci Mahallesi halkı namına Nuri Solak
80 Demirci Mahallesi halkı namına Şükrü Kırdı
30 Araba yapıcı Mahallesi halkı namına Kamil Eğri 
100 Marangoz ve Sandıkçı Mahallesi halkı namına Yusuf  Kadife
100 Dülger ustası Mahallesi halkı namına Yusuf Çilingir
35 Terzi Mahallesi halkı namına Osman Zeki Bengü
136 Ayakkabıcı Mahallesi halkı namına Arif Yurteri
50 Kuyumcu, 
Çilingir, Saatçi Mahallesi halkı namına İsmail Yüksel
50 Taşçı ustası Mahallesi halkı namına İsmet Örer
100 Sıvacı Mahallesi halkı namına Mehmet Sıvacı
100 Dokumacı Mahallesi halkı namına Semiha Bayhan
40 Leblebici Mahallesi halkı namına İbrahim Çil
20 Ekmekçi Mahallesi halkı namına Kavas oğlu Hüseyin Semerci
70 Kasap Mahallesi halkı namına Sayit Çağıltaş
50 Bezez Mahallesi halkı namına 
200 Bakkal, Attaşlar namına Ahmet Boyraz
100 Tabağ  namına Vasfı Özkıdık
30 Mutaf namına Kara İsmail oğlu Hasan Karakaş
50 Divar örücü namına Rifat Taşkıran
Çorum Reçberleri namına Abdullah Berker
Köylüler namına Çayhatap köyünden Halil Evlendi
Sarinbey köyünden Mehmet Elban
Kayi köyünden  İsbak Kıyılmak 
Üyük köyünden  Osman
Abtalata köyünden
Mecidözü Ayvacık köyünden Ali Günal
Sungurlu Tuğcu köyünden Yahya oğlu Ethem Yıldız 
Çorum Yakup Arba köyünden Kerep Dağcı
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-V.23-
ÇORUM ORTAOKUL MEZUNLARI VE DURUMLARI
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-V.24-

Kurultayda Çorum üyesi

  .................Çorum: 3-6-939 (tel)

Lise hususunda halk tarafından vaki müracatın müsbet neticeye 
varabilmesi için daha ne gibi teşebbüs ve ne kadar mali fedakarlık lazım 
olduğunu mebuslarımızla görüş bildir.

Şevket Eren

-V.25-

Ankara 14 Haziran 1939

T.C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

Teknik Öğretim Genel direktörlüğü
 Sayı: 2526

İhsan Töreyen ve Rüfekası Çöplü Mahallesi halkı namına
Çorum

C: Arkadaşlarınızla birlikte gönderdiğiniz 29-5-1939 tarihli iki tele.

1. Yeniden tesis edilecek sanat okullarının yerleri, bugün veya 
istikbalde sinai bir merkez olmalarına göre tesbit edilmekte ve buna 
göre planlaştırılmaktadır.

Bu sebeple ilinizde bir sanat okulu açılması şimdilik mümkün değildir.

2. Her yıl alınan tahsilatla ve orta öğretim kadrosuna yeniden 
iltihak eden öğretmenlerle ancak mevcut liseler takviye ve İslah 
edilebilmektedir. Yeniden açılacak liseler her mahallin müfus miktarına 
ve ortaokul mezunu sayısına göre bir sıraya konulmuş olduğundan 
önümüzdeki ders yılında bir lise açılmasına da imkan görülememiştir.

 Maarif Vekili a.
 İhsan Sungur
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-V.26-

Çorum Merkez Kaza Parti Başkanlığına

 8-7-940

Mektepler tatilde bulunuyor. Bir iki ay sonra dersler başlayacak. Orta 
mektebi bitiren çocuklarımız için lise derdi her çocuk babasını, her vatan 
severi yine düşündürmiye başlamıştır. Bu hal Çorumumuz için yıllardan 
beri tekrarlanıp gelen bir iç sızısı halinde çoğalıp gitmektedir.

Cumhuriyet; Türkiyemizin her tarafında, her sahada çok büyük 
feyizler, eserler yaratmıştır. Fakat acınarak arzetmeliyiz ki bu feyizlerden 
ezcümle irfan yolunda en az niymetlenmiş olan yerlerden birisi de 
Çorumumuzdur.

Türkiyemizde mevcut vilayetler ile vilayet merkezi olan yerler 
gözönüne alınacak olursa; İstanbul, İzmir, Adana, Bursa gibi kaç mühim 
vatan parçası istisna edilince vilayetinin nüfusu 315 bin ve kendi nüfusu 
23 bin olan Çorumumuz; arzedilen sızıları duymakta elbette çok haklıdır.

Civanmızda; 13 bin nüfuslu olan Yozgat’da ve 14 bin nüfuslu 
bulunan Kastamonu’da çoktan beri liseler ve muhtelif mektepler vardır. 
Onları kıskanmıyoruz. Cumhuriyetin oralara ve daha diğer yerlere 
verdiğ imektep nurlarından biz de nurlanmak istiyoruz. Bunu istemek 
hakkımızdır. Misal olarak saydığımız yerlerin Çorum’la alakaları pek 
azdır. Bir çok çocuklarımız İstanbul, Bursa, Konya gibi yerler liselerine 
dağılmaktadır. Bunda zenginlerimiz muvaffak olabilir. Orta hallılarımız 
ve fakirlerimiz ise, lise niymetinden hiç istifade edemiyor. Bu suretle 
nice inkişafa müsait zekalar sönmiye yüz tutuyor. Bu büyük mahrumiyet 
atiye karşı evlatlarımızı yetiştirme hususunda bir çok mutavazi çocuk 
velilerini ve mali vaziyeti müsait olmıyan aile çocuklarını yese, nevmidiye 
sevkidiyor.

Devlet hesabına bir lise açılması Çorumumuz için mümkin 
görülmiyecek olursa, Maarif Cemiyeti bu arzuyu tatmin edemez mi acap, 
suali bizi ümitsizlikten kurtarıyor.

Binaenaleyh Çorumumuzda bir lise açılabilmesi için partimizin 
müsmir teşebbüslerde bulunmasını derin saygılarımızla teklif ediyor ve 
istiyoruz.

 Çorum Halkından
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Çorum Merkez Kaza Parti Başkanlığına

Birkaç gün evvel gazetenin birisinde, Türkiyemizde 15 yerde daha 
lise açılacağı haberi görülmüştür. Bu haber, öyle diyebiliriz ki zaten 
mevcut olan acımızı tazelemiş ve bu dilekçemizi partimize sunmuya saik 
olmuştur.

Cumhuriyetin irfan feyizlerinden en az istifadelenmiş olan 
Çorumumuz, orta anadoluda oldukça nüfus kesafetine malik, iktisadın 
hiç de geride bulunmamış bir şehir bulunduğundan bir liseye malik 
olamamak Çorumumuz için en acı bir mahrumiyettir.

Gerçi halen zaman çok buhranlıdır. Bütçeye taalluk eden işlere imkan 
olmıyabilir. Fakat şu var ki atiden ümidimizi kemiş değiliz. Çocuklarımızı 
atiye hazırlamak azmimiz sönmemiştir. Mektep istemek hakkımız pek 
yerinde bir dilektir.

Gerek vilayet ve gerek merkez nüfusları resmi kayidlerle müsbet 
bulunduğu veçhile civar bir çok vilayet merkezlerine faik bulunduğumuzu 
iddia edebiliriz.

Açılacağı şayi olan liselerden birisinin herhalde Çorumumuzda da 
açılabilmes için partimizin teşebbüslerini esirgememesi ocaklılarımızın 
can ve gönülden temennileri bulunmaktadır.

Ferden yapılabilecek teberrulere gerçi devlet ve milletimizin minnet ve 
ihtiyacı yoktur. Böyle olmakla beraber açılması temenni edilen lisenin 
hiç olmazsa mesarifi tesisiyesini deruhde etmeyi halkımız bir şeref bilir. 
Esgari bir hesap yalnız Çorumlular onbin lira kadar bir para takdime de 
amadedir.

Bu halde Çorumumuzda bir lise açılması lüzumunu arz ve teklif ederiz. 
Bu teklifi yapmakla biz ocaklılar derin bir haz duyduğumuzu ve çok 
haklı bir dilek sunduğumuzu sanıyor, bütün ocaklılarımızın partimize 
bağlılıklarını bilmünasebe sunuyoruz.     8 Temmuz 941
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-V.28-

Çorumlu Dergisinin 1 Ağustos 940 Tarih ve 25 Sayılı 
Nüshasından Öğrenmek Aşkı, Mektep İhtiyacı

 Nazmı Tombuş

En bariz vasfı halkçılık olan Cumhuriyet idaremizin esaslı 
prensiplerinden en mühimmi imkan dairesinde yurdun her tarafını 
alesseviye şenlendirmek, halk ihtiyaçlarını en cezri tedbirlerle önlemektir.

Rubu asırlık kısa zamanda kendi varlığımızla başarılan imar ve ümran 
eserlerini, bu meşkur mesainin semeredar neticeleri olarak hayranlıkla 
müşahede etmekteyiz.

Vilayetimizin ve muhitinin sağlık ihtiyaçları; takdirkar ve dürbin 
sayın Başvekilimiz Refik Saydam’ın Sıhhat Vekaletinde bulundukları 
esnada, merkez ve kazalarda bir çok sıhhi müessesatın açılması suretile 
azami derecede temin edimişti. Elyevm bu yüzden vilayetimiz halkının 
gönülleri, sayın Başvekilin saygı ve sevgilerile dolmuş. (Refik Saydam) 
adı dillerde minnet ve hayırla anılmakta bulunmuştur.

Yeni yapılan Orta mektep binasında bu sene tedrisata başlanması, 
modern ceza evi inşaatının hitam bulmak üzere olması da son 
zamanlardaki şükrana şayan terakki ve ümran asarı meyanında 
zikredilebilir.

Bununla beraber, gerek nüfus fazlalığı, gerek tabii, iktisadi durumu 
bakımından diğer vilayetlerle mukayese edilecek olursa, Çorum 
vilayetinin daha pek çok himmet ve mesai sarfına sahne olabilecek bir 
kabiliyet ve değerde olduğu tebarüz eder.

Ezcümle vilayetin 287000, merkez vilayetin 68000, merkez kasabanın 
22000 nüfusu, Çorum ve İskilip orta mekteplerinin 700 ü mütecaviz 
talebe mevcudu olup elyevm hariç liselerde 250 den fazla Çorumlu 
talebe bulunmasına rağmen vilayetimizin henüz bir lise mektebine 
kavuşamaması halkı büyük bir teessür içinde bırakmaktadır. Şüphesiz ki 
bu teahhür bir eseri ihmal değil, belki daima salah ve terakkiye doğru hız 
alan kültür işlerinin çokluğu arasında zaruri bir imhaldı.

Fakat şimdi Çorum’da acilen bir lise açılması hasıl olan ihtiyaç bedihi 
ve derkar, buna bir enstitü ile bir sanat mektebi ilavesinin ilk planda yer 
alması hususundaki tercih sebepleri de aşikardır. Çünkü:
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1- Çorum, Amasya, Merzifon, İskilip orta mektepleri bir 
kültür camiası olarak nazarı itibare alındığında, Çorumun bu mıntıkanın 
tam vasat noktasında bulunması,

2- Memleketimiz havasının itidali, sıhhi tesisatla geliştirilmiş olan 
suyunun iyiliği, her türlü gıda ve geçim maddelerinin mebzuliyet ve 
ucuzluğu,

3- Şehrimizin büyük şehirlere mahsus eğlence, sefahat, israf 
muhitlerinden, iktisadi merkezlerdeki gürültülü faaliyetlerden azade, 
sakin ve asude bir halde olması ve daha bir çok buna mümasil sebepler 
Çorum’un, bir irfan merkezi olarak tercihan intihap edilmesini istilzam 
ettirecek avamil cümlesindendirler.

Bahusus halı hazır orta mektep binasile, tahliye edilen eski binanın, 
kafi görülmez ise, az mevcutlu sıhhiye mektebi binasile eski orta 
mektebinin tebdili halinde her iki ihtiyacın da fazlasile karşılanabileceği, 
bu sene açılacağı matbuatta haber verilen liselerden birinin heman 
Çorum’a açılabilmesine imkan verecek en mühim sebeplerden birini 
teşkil eder.

Binaenaleyh, vilayetimiz halkının senelerden beri dimağında 
yerleşerek ideal haline gelmiş olan bu arzusunun sahaif ile isalını 
çekirdekten yetişmiş, çok kıymetli maarifcimiz ve Sayın Maarif Vekilimiz 
(Hasan Ali Yücel)in yüce himmetlerinden bekleriz, bir kaç ay evvel 
Halkevi salonunda açılan çiçekçilik ve şapkacılık kursuna iştirak eden 
yavrucukların salonda yer bulabilmek için muayyen vakitten üç dört saat 
evvel gelerek kapu önünde boynu bükük beklediklerini; hem iftiharla 
göğüs kabartacak, hemde gözleri yaşartacak bu manzarayı, Sayın Maarif 
Vekilimiz görselerdi, maddi ve manevi bütün müşkülata rağmen diğer 
dileklerimizi de bu sene kısmen tahakkuk ettirmesinin kuvvetle memul 
bulunduğunu zannediyoruz.

Çorum 13.8.940
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-V.29-

En Büyük Türk Milli Şefimize.

 Çorum

1325 senesinde Yemen’i şereflendirdiğiniz günlerde orada 40 inci 
nişancı taburunda hesap memuru bulunan halen mütekaif Ahmet 
Hamdi kulunuz,

Hoş geldin Der ve sağlığınıza dualar eder.

Yüksek tedbirlerile Türk yavrularını Yemen illerinde erimekten 
kurtaran, Türk milletin refah ve seadetlere kavuşturan Milli Şefimiz den 
onu candan seven ve uğrunda can vermeye amade bulunan Çorum 
halkının tek bir yol dileği vardırki birisi irfan yolu olan lise, ikincisi de 
imran yolu olan şimendifer.

Ayak basmakla büyük lutuflar ve şerefler bahşetmiş olduğunuz bu 
toprakta oturanlar bunu ancak iradenizden bekler.

Ahmet Hamdi Terzioğlu

Çorumda: Milli Şefimize, Yemende maiyetlerinde bulunmuş olmaktan şeref ve zevk duyan 

(eski ve ihtiyarbir asker) hemşehriniz tarafından sunulan bir arize.
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-V.30-
 Çorum 1.10.940

Çok Saygıdeğer Maarifci Hasan Ali Yücel

 Maarif Vekili

Dün akşamki radyo ile yaptığınız nasihatlerinizden kuvvet alarak bu 
kağıdımızı sunuyoruz.

Cumhuriyet çocuklarının irfan yolunda yeni çalışma yılında girdikleri bu 
gün, vatan ve milleti uğrunda evvel ahir hiçbir fedakarlıktan geri kalmamış 
ve hala da o azimle hazır ve amade bulunmuş olan biz çocuk babaları, 
Cumhuriyetin ilanı gününden beri mevcut olan iç acılarını tazelenmiş 
buluyoruz.

Bu acımız, memleketimizde ta istibdat devrinde kurulmuş olan İydadi 
Mektebinin halen tekemmül etmiş diğer bir şeklinden ibaret bulunan 
ortaokul üstüne Cumhuriyet Maarif idaresinin hiç bir yükseklik koymamış 
olmasıdır.

Medeniyetine en keskin silahı olan bilgiden bir çok çocuklarımız mahza 
babalarım mali vaziyetlerinin müsait olmayışı yüzünden mahrum kalıyor.

İstikbalden, yaşamaktan ümidini kesmiş olmıyan biz ve bizim gibi iktisadi 
vaziyetleri ortahalli olan çocuk babaları, kendilerimiz için değil gelecek 
zaman için hazırlanan bilmelerinde büyük manevi sıkıntılar duyduğumuz, 
çocuklarımız için çorumda bir lise açılmasını evel ahir özlüyor ve diliyor.

Yüksek düşüncelere binaen eğer yeniden lise açılması imkanı 
görülmüyorsa, Türkiyemizde mevcut liseler şimdiki bulundukları şehir veya 
kasabalar nazara alınmayarak nüfus kesafetleri sırasile yeniden bir tevzi 
edilecek olsa öyle inanıyoruz ki 325 bin nüfuslu bir vilayetin 25 bin nüfuslu 
merkezi bulunan Çorumumuz liseden mahrum kalmaz, bunu arzediyor ve 
diliyoruz.

Çorum Yavruturna mahallesinden Ahmet Terzioğlu
Çepni “ Enver Bayrak
Karakeçili “ Terzi Bekir Mergen
Üçtutlar “ İhsan Sabuncuoğlu
Tepecik “ Rüştü Eren
Yeniyol “ İhsan Başıbüyük
Karakeçili “ Şahap Duran
Çöp lü “ Sadettin Ertekin
Kunduracı Esnafı: Mehmet Merzifonlu ve Osman Zingi,  Terzi Mustafa Bayramoğlu 

ve Hüseyin Ergün Bakkal: İsmail Çağlı
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-V.31-

25.XI.940

TC.
MAARİF VEKİLLİĞİ
Özelbüro 4/1015
Ahmet Terzioğlu

Yavrudurna Mahallesinde
Çorum

Sayın Vekile arkadaşlarınızla beraber gönderdiğiniz mektuba 
karşılıktır.

Bu yıl alınan tahsisat ve kadroya yeniden iltihak eden öğretmenlerle 
ancak mevcut liseler takviye edileceğinden Çorum Vilayetinde bir lise 
açılmasına şimdilik imkan görülmediği dairesinden bildirilmiştir.

Kalem Müdürü  İ.Uludağ

-V.35-

Çorumlu dergisinin 1.9.941 tarih ve 29 sayılı nüshasından naklen Maarif Müdürümüzün bir yazısı

Çorumun lise ve sanat okulu derdi

 Cevdet BEZİRCİ

Cumhurreisimizin Çorum’u teşriflerinin yıl dönümü büyük tezahüratla 
karşılayan ve o günü bayram yapan Çorumlular memleketin liseye ve 
sanat okuluna olan ihtiyaçlarını da düşünmekten uzak kalamamış ve 
bu münasebetle yüce Milli Şefimize saygı ve bağlılıklarını ifade eden tel 
yazısının arasına bu dileklerini katmayı da bir şeref bilmişlerdir. Aldıkları 
cevap kendilerini büyük sevinçlere gark eden iltifatlarla dolu olduğu gibi 
bu dileklerini tatmin eden iymaları da ihtiva etmektedir. Onun içindir ki 
bayramlarına bir bayram daha katmışlar, sevinçlerini artırmışlardır. Şimdi 
pek yakın bir atide hiç değilse üç sınıflı bir sanat okulu ve onu takiben de 
bir lise açılacağı Milli Şeflerinden aldıkları ilhamla umuyor, içten bir haz 
ve zevk duyarak bu müjdeli haberi bekliyorlar.

Çorum, civarındaki vilayetlere ve şehirlere nazaran daha kalabalık 
ve işlek bir yer olduğu kadar, iktisadi bakımdan da bunu hak etmiş bir 
durumdadır. Şehir yirmi dört bine yaklaşan bir nüfusa sahiptir. Orta 
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Anadolu’da zahire anbarı vazifesini görecek kadar zengin topraklara 
sahip olduğu gibi her türlü nebat yetiştirmeye müsait bir iklime de 
sahiptir. Pek yakında yapılmasına başlanacağı müjdesini aldığı Sumucak 
Osmancık hattı da bu geniş vadiden geçtiği takdirde Çorum vilayeti pek 
geniş bir inkişafa mazhar olacak, büyük ümrana kavuşacaktır. Bu takdirde 
Çorum memleketimizin en ileri sahalarından biri haline gelecektir.

İşte Çorumlular bunu düşündükleri içindir ki ondan önce bir sanat 
teknik yuvasına, bir ilim kaynağına kavuşmak istiyor, bunun için telaş 
ediyorlar.

Bir sanat okulu açılmak teşebbüsü yüksek maarif vekilliğince 
vaki olduğu takdirde uzun bir külfet ve masrafa da mal olmıyacaktır. 
Memleketin sanat okulu olmıya elverişli muhtelif binaları vardır. Geçen 
yıl bu hususta tedkikatla bulunmuş yüksek vekilliğin müfettişlerinden 
bir zat bu binaları görmüş, en elverişli olarak eski Ziraat okulunu 
bulmuştur sanıyoruz. Bu bina bizim görüşümüzle de en uygun bir bina 
olarak görülmektedir.

Şehrin içerisinde denebilecek kadar yakın bir mesafededir. Kargirdir, 
odaları ve bahçesi itibarile her şeye müsait bir durumdadır. Bahçesi 
geniş bir saha üzerinde olduğu için lüzum görüldüğü takdirde bir çok 
atölyeler de yaptırılabilir. Mutbah ve her nevi tertibatı şimdiden ihtiva 
etmekdedir.

Çorum Memleket Hastanesi



33

Lise içinde aynı vaziyet vardır. İki sene evvel inşası bitmiş olan ve pek 
çok yerlerde eşine rastlanmayan ortaokul binası lise olmıya her hususta 
elverişlidir. Pansiyon açıldığı takdirde eski ortaokul binası mevcuddur ki, 
hususi muhasebe tarafından bu bina hemen terkedilmeye amadedir.

Talebe vaziyetine gelince, Çorum Ortaokulu’nun mevcudu 500’ü 
aşmaktadır. Her yıl 70-90 mezun vermektedir. Pansiyon açıldığı takdirde 
Orta Anadolu’nun en ucuz yerlerinden biri olduğu için talebe iaşesini en 
ucuz bir şekilde idare etmek mümkündür. Hatta bütün mevcut olan ve 
Türk Maarif Cemiyetinin himayesinde bulunan pansiyonu genişletmek 
ve daha mükemmel bir hale koymak da kalabilir. O takdirde Çorum 
lisesini besliyecek civarda bir çok orta okullar vardır. İskilip, Merzifon, 
Amasya ortaokulları gibi.

İş kütür çarhının başında bulunan edip, şair ve yüksek bilginlerimizden 
bulunan Maarif Vekilimiz Sayın Hasan Ali Yücel’in himmetine kalmaktadır. 
Çorumlular bu zatın yüksek direktiflerine intizar etmektedirler.

-V.36-

Çorumlu dergisinin 1-10-941 tarih 30 sayılı nüshasından naklen

İNÖNÜ MİLLİ ŞEF
ANKARA

       ÇORUM: 13-8-941

13 Ağustos: Bugün, Çorum ism’i çocuklarınızın, yıllarca hasretliğini 
çektiği siz babalarına kavuştukları bir bayram günüdür. Bayram 
günlerinde babalarının sıhhat ve afiyetlerini görmekle iktifa etmiyerek 
haline göre maddi hediyeler bekliyen her çocuk gibi bizler de siz 
babamızdan çocuklarımız için lise ve sanat mektebi özlüyor ve ulu 
tanrıdan başımızda daim kalmanızı diliyoruz.

Çorum Halkından:
İhsan Sabuncuoğlu Ömer Çapa Hamdi Bayrak Hayriye Kulâoğlu
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-V.37-

Bay İhsan Sabuncuoğlu ve arkadaşları

Çorum

       ANKARA: 15-8-941

Sayın Çorumluların samimi duygularına teşekkür ederim; İmkan 
husulünde lise hakkındaki arzularının tahminine çalışacaktır,

Çorum çocuklarına selam ve muhabbet.

       İSMET İNÖNÜ

Her çocuk; mübrem sandığı ihtiyacını ancak babasına arzeder kaidesi 
veçhile bu hususi bir bayram münasbetile Çorum halkının içten gelen 
umumi bir arzusuna tercüman olmak cüretinde bulunulmuş ve öpülüp 
başa konan büyük bir lütfa erişilmiştir. Mazhar olunmuş bulunan 
muhabbet ve selam; Çorumundur, Çorumluların, Çorum severlerindir ve 
bütün Çorum çocuklarının iftihar nişanesidir.

Çok büyük sevinçler duyan Çorum çocukları; aralarında elden ele 
gezdirilmiş ve herkesçe öpülerek başa konmuş olan bu iftihar nişanesini 
Çorum ve Çorumlu, geç olsa da sahifelerine elbette fahr ve gururla 
derceler.
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-V.38-

Çorumlu Dergisinin 1-10-944 nüshasından

ÇORUMDA BENİMSENEN BAZI KELİMELER

İhsan Sabuncuoğlu

Harflerin, rakamların, kelimelerin de talihleri oluyor ve        
benimseniyorlar. Hususiyetten ziyade umumiyet ifade etmekte bulunan 
bazı kelimeler Çorumda bilhassa benimsenmekte ve onda, kendileri için 
bir çok kudsi manalar gizlenmiş sanılmaktadır ki, bunlardan bazıları:

1- (İnönü)

Bu kelime, değil her Türkün, bütün cihanın bildiği yüksek bir varlığın, 
eserin ve müessirinin adı ve timsali olmuştur. İstiklal savaşı günlerine 
kadar hiç de bilinmeyen, o tarihten beri artık bütün Türk milletine 
mal olan, medeniyet ve hürriyet tarihinde iftihar levhası teşkil eden 
ve bilhassa yaratcısına bilhakkın addolmuş bulunan bu kelimenin 
Çorumlularca bu umumi manalarından başkaca, 58 rakamı ile birlikte 
dahi benimsenen bir hususiyeti bulunuyor. İnönü savaşlarında 4 üncü 
fırkanın 58 numaralı alayında hizmet etmiş ve büyük Kumandanından 
(haydi çocuklar) hitabına mazhar olmuş erlerden elyevm Çorumda 30 
kadar sağ olanı vardır, ki bu suretle Çorumlular karınca kaderince olsun 
o savaşa; çocukları iştirak etmiş olmak şerefini kazanmış ve bulunmaları 
sebebile bulundukları kıt’ayı (aferin çocuklar) lütfuna mazhar etmiş 
olan o günün büyük kumandanını bu gün babaları sanmakta elbette 
hakkıdırlar.

2- Umumi muvazeneden gelen tahsisatlarla Çorumda yapılmış 
iki muhteşem bina vardır ki birisi ortaokul, diğeri cezaevi binalarıdır. 
Bu eserleri gördükçe müessirlerini yadetmemek elden gelmez. İşte 
bunların ilk inşa emirlerini veren (Maarif Vekili Saffet Ankan) (Adliye 
Vekili Saraçoğlu) kelime ve medlulları böyledir.

3- Geçmişteki bazı hallere ait hatıralarla üçer beşer harften 
mürekkep kelimelerden Çorumlular nasıl bir hisse-i gurur ve hissi tazim 
duyuyorlarsa, böyle bazı kelimeler daha vardır ki onlardan da istikbale 
ait ümidler, (güzellenmek, yükselmek, yücelmek) beklerler.
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Evet güzellenmek güzele sahip olmak; maddeten değil, manene ve 
ruhan güzellenmek; bunun için irfan yuvalarına sahip olmak lazımdır. 
Çocuklarının yarısından azının değil, çoğunun ilk tahsili görmelerile, 
görebilmelerile güzellenmek için Çorumlular himaye ve himmet 
beklerler.

Yükselmek, evet yükselme isterler. Çünkü her sene 80-100 mezun 
veren bir ek ortaokullarından başka bilgi ocaklarının bulunmayışı 
hasebile çocuklarını her şubede okunuşu ve cumhuriyet devrine layık 
adam olarak yetişmiş olması için lise ve sanat mektebi, enstitü vs. özlerler.

Yücelmek evet yücelmek. Bu da cumhuriyetçi, halkçı bir idare 
zamanında ancak ilim sahasında olabilir ki buna ait müesselerden 
mahrumiyetin daha fazla uzamamasını kalbden ne kadar temenni etsek 
azdır.

Bu sayılan (güzel, yüksel, yücel) kelimelerini biz diğer bir tabirle 
yadediyoruz ki (Hasan Ali Yücel) işte ikişer çift harflerden teşekkül etmiş 
bu üç kelimenin gösterdiği sayın maarif vekilimizden Çorumda lise, 
sanat mektebi, enstitü gibi irfan yuvalarının kurulmasını Çorumlular 
sabırsızlıkla özlemektedirler. Bu hususta babalarından aldıkları ve 
başlarına koydukları muhabbet ve selam lütfündan hız almış olarak.

-V.39-

 Çorum: 28-9-941

Yüce Başvekil Refik Saydam Ankara

(Bir örneği Çorum mebusu Dr. Mustafa Cantekin’e)

Çorumumuzda bulunmakta olan Küçük Sıhhat Memurları Mektebinin 
kaldırılmakta olduğunu esefle öğrenmiş bulunuyoruz.

Cumhuriyet devrinde Çorumumuzu maarif sahasında en geri kalmış 
ve büyük mahrumiyet ve mağduriyetlere uğramış ve adeta öksüz 
bırakılmış bir yer olarak görüyor ve birgün olur büyüklerimizce bu 
derdimiz takdir ve temin olunur diye bekleyip duruyorken, bizi şimdiye 
kadar bu yolda varlığı ile birazcık olsun teselli edegelmiş olan sıhhiye 
mektebinin de kaldırılması ve yerinin bomboş bırakılması teessürümüzü 
çoğaltmış ve sabrımızı sona erdirmiştir.

Bu koca binaya ve bunun gibi boş duran eski idadi binasına birer 
irfan müessesesinin lise ve sanat mektebinin veya diğer bir mektebin 
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kurulmasını veyahut gerek nüfus kesafeti ve gerek iktisadi durumu 
bizden çok geri olan yerlerde mevcut mekteplerin adilane bir tevzia 
tabi tutularak Çorumumuza naklini ve bu hususta her türlü fedakarlığa 
amade bulunduğumuzu derin tazimlerimiz sunarak diliyoruz.

Çorum Halkından:  Kadir Celep, Ahmet Tütüncü, Bekir Mergen, İhsan 
Sabuncuoğlu, Mustafa Haboğlu

-V.40-

BÜYÜK MAARİFÇİLERİMİZE

        24-9-941

Çorum Halkının Maarif İçin Dilek Mektubu

Muhterem Maarifçilerimiz, Sayın Büyüklerimiz:

Cumhuriyetin maarif nimetlerinden heman hiç nimetlenmemiş 
olan Çorum halkı, siz ilim adamlarımızın yüksek nazarlarına dertlerini 
arzetmeyi düşünmüş ve ulüvvü cenabınıza sığınarak bu dilekçelerini 
sunmak cüretkarlığında bulunmuştur.

Çorumluların umumi ve hususi hallerini bilmez değilsiniz. Biz şunu 
evvela kaydetmek isteriz ki Çorumlular; sıkıntılarını çok vakit saklarlar 
ve büyüklerine arzetmeyi ihmal ederler. Ve isterler ki o büyükleri, 
kendilerinin bu dertlerini görsünler, takdir ve temin buyursunlar.

Çorumumuzda ruhi bir noksanlık daha vardır. Şantajı, reklamı, 
propagandayı bilmeyişimizdir. Bugün şu tasdirimiz; mahsa mühim bir 
ihtiyacımızın temini hususunda bizi bizden ziyade düşündüğünüze 
emniyetimiz mevcut olarak, memleketimiz maarifi vaziyetine inhisar 
ediyor.

Lise, Sanat okulu ve muadili tahsil ocakları içindir. Çorumumuzda 
malum bir tek orta okul var, vasati olarak her sene 80 mezun veren 
bu mektep; çocuklarımızın mektep ihtiyacına kafi gelmediği cihetle 
müteessir ve müteezzi bulunuyoruz.

Cumhuriyet idaresi her sahada bir çok feyizler, inkişaflar yaratırken 
Çorumumuzda bilhassa Maarif sahasında noksanlıklar göstermesi 
acınacak hal değil midir diyor? Ve acaba diye şu noktaları boynu 
bükük kalbi sönük, ümitleri münkesir bir öksüz çocuk gibi hatırlıyor ve 
sayıklıyoruz.
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1- Nüfus kesafeti itibarile geride miyiz;

2- Zeka vaziyeti itabirile Çorum çocukları yoksul mudur;

3- Sanayi sahası, maadin bölgesi gibi mıntıka taksimleri yapılırken 
ahmaklar diyarı diye ayrı bir taksim mi var;

4- Zeka sahibi bulunmak ve okumak ve ruhan yükselmek yalnız mali 
vaziyetleri müsait olan aile çocuklarına mı münhasırdır;

5- İklim vaziyeti Çorumda talebe kesafetine mani mi teşkil ediyor;

6- İktisadi vaziyeti müsait değil mi;

7- Haddimizi tecavüz ederek fazla bir şeyler mi bekliyoruz;

8- Çorumda mektep olmasına elverişli bina mı yok;

9- Acaba Çorum fazla maariften mahrumiyet için bizim bilmediğimiz 
içtimai bir cezaya mı mahkum

10- Harp hali mi mani oluyor acep veya ağlamayan çocuğa meme 
yok kabilinden, Çorum çocuklarının sadece bekleşip istemeyişi 
mi bu mahrumiyetleri intaç ediyor. İlah...,Müsaadenizle ve yüksek 
nazarlarınızın şu naçiz kağıdımız üzerine lütfen in’itafından cür’et 
alarak bu noktalara ikişer kelimecik ilave edelim. 

1 - Nüfus kesafeti itibarile geride değiliz. Çünkü, Türkiyemizde vasati olarak 
kilometre murabbaına 23 kişi isabet ediyor. Çorumun ise kilometre 
murabbaına isabet nisbeti en aşağı 29 dur.

 Çorumumuz, 25-27 bin nüfuslu bir şehir, 330 bin nüfuslu bir vilayet 
merkezidir. Toprağımız bilhassa buğday ziraatinde, münbit, halkımız 
mütevekkil ve her sahada çalışkandır.

2- Zeka itibarile çocuklarımız yoksul değildir. Çünkü, iklimi ve havası 
çok tebeddül eden yer halkının zeki olacağı ilmen kabul edilmiş bir 
hakikat olduğuna göre, havası her an değişen Çorumun ahmak 
yetiştirmeyeceği neticesi kabul edilmek lazımgelir. Bu cihet diğer bir 
basit suretle de isbat edilebilir: Çorum’da Türkün gayri unsur yoktur. 
1914 umumi harbinden evvel dahi, Türkün gayri unsurların en az 
bulunduğu yer Çorum idi.

Onların bulunmayışı, Çorumda iş olmadığından değil, Çorumda onlara 
iş verilmemiş olmasından dolayıdır ki; Çorum halkı evvel ahir ümmi kalmış, 
fakat ahmak bulunmamıştır.
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Diğer bir misal daha ki; okumak için taşralara liselere ve yüksek 
mekteplere gidebilmek mazhariyetine erişebilen çocuklarımız 
sınıflarının birinciliklerini, hocalarının takdirlerini kazanıyorlar. İçlerinde 
varlıklarile sevinebileceklerimiz de yok değil.

1- Halkçı bir devlet zamanında okutulmak külfetine değmez 
halk diyarı diye bir taksim de olamaz. Oğuzun 24 boyundan 
heman 19 boyunu bağrında toplamış olan Çorum ve civarı halkı; 
ebaencet süt be süt Türk oğlu Türk çocukları bulunmuş iken, 
bunların maarif müesseselerinden mahrumiyetlerini ne suretle 
tefsir etmelidir? Halkımız mekteplerden müteneffir değil, bundan 
mahrumiyetlerinden dolayı müteessirdir.

2- Zeka denen hasletin tevziinde zengin veya fakir olmanın alakadar 
bulunmadığı malum bir şey. Ebeveyninin mali vaziyeti, çocuklarını 
taşralarda okutmağa müsait olmayan nice zeki çocuklar orta 
mektebi bitirince sönmeğe maruz ve mahkum kalıyorlar? Bu 
hususta bir çok misalimiz var.

3- İklim vaziyet-i müsait değildir denemez. Yaz ve kış hararetin azami 
dereceleri lisesi ve diğer mektepleri bulunan bazı yerler kadar 
yüksek değildir. Mesela; yakınımızdaki Yozgat’ta, Kayseri’de, 
Sivas’ta kış bizdekine nazaran çok ve şiddetli, sebze ve mahrukat 
ise gerek bu sayılan ve gerek Samsun, Çankırı vesair civar yerlerde 
Çorumdakinden üç, dört misli noksan ve pahalıdır.

4- Çorumun iktisadi vaziyeti müsait değildir de denemez. Çorum’da 
maarif cemiyetinin idare ettiği pansiyonda senelik yemek masrafı 
90-100 liradır. Halbuki yalnız iaşe masrafı için ücret alan devlet 
liselerinin en ucuzu 160 liradır. Binaenaleyh talebe hayatı çok 
ucuza mal olacak yer Çorum olmak lazımdır.

Şu da var ki; Çorum aynı zamanda bir esnaf ve sanatkarlar şehridir. 
Hepsini saymağa ne hacet; sade Çorum’da 40 demirci, 22 bakırcı, 30 
tabağ, 20 araba yapıcısı, 150 marangoz ve dülger, 50 dıvarcı, 16 saraç 
ustalarımız ve bunların iki üç misli kalfaları ve bir çok ta bilgisiz biçare 
çırakları vardır. Hep bunlar baba ve dedelerinden gördükleri gibi çalışır, 
bunlar yalnız Çorumun değil, civar kaza ve vilayet merkezlerini bir çok 
ihtiyaçlarını da ihzar ve temin ederler.

Bu itibarla sınai ve ticari vaziyetimiz de bir çok yerlere nazaran 
ilerdedir.
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Haddimizi bilmiyerek fazla bir şey istemiyoruz. Milliyetçi ve 
Cumhuriyetçi ve İnkilapçı bir devletin ferdiyiz/Cumhuriyet idaremizin 
her umurda seyyanen bezlettiği lütufların bilhassa Çorumumuzda 
maarif sahasında da daha çok tecellisini arzu edemez miyiz? İşte bu 
bakımdan düşünerek diyoruz ki, mesela, İstanbul 800 bin nüfuslu, 
burada Ünüversite hariç lise ve muadili 50 kadar ve belki daha fazla 
mektep var, 300-350 bin nüfusu olan vilayetimizde ise, hiç yok.

Diğer bir misali Bursa Vilayetinin 500 bin nüfusu var. İki lise, bir 
muallim mektebi, sanat mektebi, ziraat mektebi, orman mektebi, köy 
enstitüsü, askeri lise tam sekiz mektep mevcut. Çorumda ise hiç biri 
yok. Kastamonu’da merkez nüfusu 15 bin olmasına rağmen, lise, sanat 
mektebi, enstitü vesaire var. Yozgat’ta 12 bin nüfuslu olmasına rağmen 
hakeza.

Civarımızda mektep var idiği de yokya mevzu bahs olamaz. Çünkü; 
Eskişehir, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Afyon, Konya hem bir birlerine yakın ve 
hem muvasala imkanları kolay yerler olmalarına rağmen gıpta ediyoruz 
ki onların bizim kadar sıkıntıları yok ve hem onlar; Atatürk’ün dediği 
gibi, medeniyetin meşalesi olan Şimendifere çoktan kavuşmuşlardır. 
Çorumumuz ise medeniyet meşalesi olan şimendifer nimetinden dahi 
mahrum.

Buracıkta bir şey daha diyoruz ki, Orta Anadolu’da askeri mektep; 
sandığımıza göre yoktur. Binaen aleyh Orta Anadolu’nun ortası olan 
Çorumuzmuda da askeri mektep kurulmasını acep özleyemez miyiz?

Müsaadenizle bir şey daha arzedeceğiz. Devlet vazifelerinden birisi 
de adalet tevzinidir. Adalet; parayı alan ile vermiyen, döğen ile döğülen 
arasındaki ihtilaf ve nizalarm haline elbette münhasır değildir.

Türkiye’de mevcut orta ve mesleki tedrisat müesseseleri tevziinde 
de adalet aranmaz mı? Merhum Necati, Adliye Vekili olunca mevcut 
mahkemeleri hep birden lağvetmiş, yerlerine göre münasip olanları 
kuruvermiş idi. Cumhuriyet maarif idaresini de böyle bir şey yapsa 
umuyoruz ki Çorumumuz da bir çok şeyler kazanır. Binaen aleyh 
Çorumumuzda sanat mektebi, lise ve muadili mektepler kurulması ve bir 
köy enstitüsünü özlemek, istenilmekte çok gecikilmiş bir haktır sanınz.

1- Çorum’da mektep olmağa elverişli resmi ve hususi birçok 
binalar var. Azımızın müsait bulunduğu ahşap inşaat için muktezi 
malzeme burada çok ve bol. Binaen aleyh yenilerini yaptırmak ta güç 
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değil. Şu da var ki, bu kağıdı sunan, mekteplerden müteneffir değil, 
iştiyakile yeislere düşmüş olan bizler, icabederse bunu da temine 
çalışırız. Mamafih medeniyetin meşalesinden mahrumiyetimiz 
hesabile karanlıktayız, demektir. Zannederdik ki ve yine öyleyiz ki 
tenevvür etmek için nur, karanlıktan değil ışıklıktan gelir.

2- Yabancı memleketlerde bazı şehir veya kasaba ve köylere 
umumi ceza verildiğini işitiyoruz. Acaba Çorum’da maarifsiz kalmak 
için böyle bir cezası mı var. Fakat biz babalar, böyle bir manevi cezayı 
icap ettirecek bir günah işlediğimizi bilmiyor ve zannetmiyoruz ve 
yoktur.

 Alaca Hüyük, Boğazköy gibi tarihi medeniyet abidelerin ve 
eserlerini bağrında saklıyan ve (Çorum Vilayeti tarihi hazineler 
memleketidir) unvanını bihakkın kazanmış bulunan Çorum ilimiz 
daha ne kadar zaman irfan yuvalarından mahrum kalacaklar.

3- Bu günkü dünya harp halide bizi alakadar etmez. Çünkü; 
ölecek değil, yaşıyacağız. Ve çocuklarımızı yetiştirmek azmindeyiz. 
Şunu da ilave edeceğiz ki Çorumumuzda başka mektep olmadığı 
için ilk tahsilini bitiren her çocuk yolu orta mektepte buluyor. Orta 
mektebi bitirenler ise, yükselmek emelile çıktıkları için, bunlardan 
mali vaziyetlerinin müsadesizliği yüzünden taşra mekteplerine 
gidemiyenler sanatkarlara çırak olmayı da kabul etmiyor. Ve 
böylece bir çok orta mektep mezunlarımız ortada kalıyor.

Civarımızda bulunan İskilip, Merzifon, Amasya’da da birer orta mektep 
olduğuna göre, Çorum’da kurulacak her hangi irfan yuvalarından istifade 
edecek saha dahi az değil.

İşte: bu düşüncelerle iki senedir büyüklerimize muhtelif maruzatlarda 
bulunuldu. Ve en son en büyüğümüze başvuruldu. Mazhar olunan 
muhabbet ve selamı göğsümüz kabararak başa kaydettir.

Cumhuriyet devrindeyiz. Cumhuriyetin esası fazilet olduğuna, ilimsiz 
de fazilet olamıyacağma göre, işi yine büyüklerimize bırakıyor ve fakat 
medeniyetin en keskin silahı olan bilgiden Çorum çocukları için velev 
bir tahsil devresi olsun imkan husulünü beklemek sabırsızlığımızın af ile 
karşılanacağını umuyor ve yüksek alaka ve müzaharetlerinizle Çorum’a 
da muhtelif mektepler (lise, sanat mektebi, kız ve köy enstitüleri, orman, 
ziraat mektepleri ve bilhassa bir de askeri okul) vererek çocuklarımızı 
sevindirmenizi, ülkemizin bu bölgesini de daha f a z l a  m a a r i f  n u r l e r 
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i l e  n u r l a n d ı r m a k  i ç i n  b u  h u s u s t a  esirgemiyeceğinizden 
emin bulunduğumuz muzaheretlerinizin lütuf ve ibzal buyurulmasını 
diliyoruz. Çorum Halkından...

-V.41-

       Çorum: 25-6-943

Hasan Ali Yücel Çok Saygı Değer Maarif Vekilimiz

Okulların yeni ders yılma girişleri dolayısile çocuklarımıza ana, 
babalarına ve velilerine hayırlı öğütlerinizi radyolardan dinlemiş ve 
gazetelerden okumuş bulunuyoruz.

Tenvire muhtacız, ışığınızla tenevvür ettik ve ediyoruz. Vatana, millete 
daha çok çok hizmetlerinizi, her ana baba can ve gönülden temenni 
ederken bu dilemeyi biz Çorumlular, mahza himmetinizle bölge sanat 
okuluna ve kız enstitüsüne kavuşmuş olmamız dolayısile daha çok ve 
derin şükran hislerile can ve yürekten yaparız.

Bu öğüdlerinizi arasında okul sayısını artırmak hususundaki milli 
şefimizin isteklerini müjdeleyen kısımlar, biz Çorumluları daha çok 
umutlandırmıştır ki artık Çorumumuz liseye de kavuşacak, çocuklarımız 
lise tahsili için gurbet yollarında sürünmüyecek ve tarihin hazineler 
diyarında oturan bizler de irfan yuvaları çok ve bol olan vatan parçaları 
gibi her sahada nurlanma yolunu tutacağız.

Her daim başımızda bulunmasını niyazeylediğimiz milli şefimizin 
Çorumluların, (imkan husulünde lise hakkındaki arzularının tatminine 
çalışılacaktır) tebşirlerini iki seneden beri başımızda tutuyor ve 
gönlümüzde saklıyor ve imkan husulünü özlüyorduk.

İşte müjdenizle bu imkan husulü günlerinin yaklaştığını seziyor ve bu 
yüceliği, siz yücelimizden sabırsızlıkla bekleyerek sağolmanızı diliyoruz.

Çorum Halkından: İhsan Sabuncuoğlu ve Sıddık Çetin, Arif Yurdemi



43

-V.42-

Çorumlu Dergisinin 1 Mart 944 gün ve 46 sayılı nüshasından

LİSE İSTİYORUZ

Ortaokul Müdürü Ziya Alaman

Egemenlik savaşında ordulara hedef gösteren, Hükümetimizin banisi, 
ebedi şefimiz Atatürk, hakimiyeti kayıtsız ve şartsız ulusa bağışlarken, büyük 
Türk milletine en yüksek medeniyetin uçsuzluğunu amaç tayin etmiş ve 
“ileri” emrini vermişti.

Başta, başımız İnönü olduğu halde, ne büyük bir şevkle atılmış ve bu 
uğurda ne büyük inkılapları akla sığmaz bir hamleyle başarmıştık. Bu gün 
Atamız aramızda değil, fakat en büyüğümüz İnönü bizi aynı hedefe aynı hızla 
ulaştırıyor: Partimizin altı ok’u bize yol gösteriyor, koşuyoruz, birkaç yıl içinde 
yüz yılları arkada bıraktık, dünyanın hayranlığını kazandık.

Amaca çabuk ulaşacağız. Ulaşacağız, çünkü büyük davaların büyük 
ihtiyaçlarda doğurduğu muhakkaktır. Ulus’ta kendilerini yükseltecek, 
vasıtalırın yokluğunu sezdi, ihtiyaç duyuyor, her çareye baş vuruyor, ne 
yapmak lazımsa esirgemiyor, çalışıyor, didiniyor.

Göğsümüzü öğünçle kabartan küçük bir örnek verelim:

ÇORUMLULAR LİSE İSTİYORLAR...

Hem ne büyük bir istekle!... Memleketin aydınlarından tutunuz da, dün 
kara kuvvetin daimi baskısı altında belki okumanın bile aleyhinde olanlara 
kadar her Çorumlu: “Bu yıl olsun lise açılmıyacak mı, liseyi açtırabilmek için 
ne yapalım? Her yıl orta okuldan mezun olan yüzlerce gencin ancak sekizde 
biri ileri tahsile imkan bulabiliyor, diğerleri müstehlik olup yurtta birikiyor. 
Bu gibiler ne olacak?..” gibi soru ve mütalealariyle arzu ve endişelerini 
açığa vuruyorlar. Bu ilgi yurt severliğin, büyüklere olan bağlılığın, yükselme 
isteğinin en derin bir ifadesidir. Çorum’un bir çok ihtiyaçları arasında daima 
ilk önce ileri sürülen lise ihtiyacı, İleri... emrine ne büyük bir sadakatle itaat 
ettiklerine ne büyük bir delildir.

Çorum liseye hakikaten muhtaçtır. Her yıl ortaokuldan mezun olan 
yavrulardan yüzde sekseni, ileri tahsil görme imkanlarını bulamamaktan 
doğma yeisle muzdarıp, yollarda perişan dolaşır görüyoruz; içimiz sızlıyor. 
Bunlar arasında baha biçilmez zekalar da, bir kalemde küçük bir masa sahibi 
olabilmenin didinmeleri arasında siliniyor, sönüyor. Ne yazık!..
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Büyük nidalar, daima büyüklükleriyle mütenasip yankılara erişmiştir. 
Çorum, büyüklerinin büyüklüklerine sığınarak, umarak! Bağlanarak 
haykırıyor.

Çocuklarımıza, koştukları İRFAN YOLUNDA ileri ufukları aydınlatacak 
bir meş’ale, bir ışık kaynağı veriniz, bir lise veriniz!..

Bilgi susuzlarının göğüslerinden fışkıran bu nida, İnönü kayalarına 
çarpan zafer avazeleriyle taçlanan tarihi gülbanklar gibi sevinç 
yankılarıyle kulaklarımıza, oradan minnet hisleriyle dolup taşan 
kalplerimize dönecek; buna eminiz... Yüce katlara uzanabilen hiç bir 
dilek, bu saha ve ata ikliminden eli boş dönmemiştir.

Nura susamış 300.000 yüreğin derinliklerinden sızan bilgi iştiyakının 
alevleri, Çorum’un berrak semasında toplanıp bir fecir aydınlığıyle 
büyüklerimizin kalplerine doğacaktır. O büyükler ki, bu yurt için 
uykusuzdurlar.

Çorum’lu: Bağrında tutuşan ilerleme isteğinin şafağiyle ilk bilgi çırağını 
tutuşturacağı günler uzak değildir; ufuklara da bir tan kızıllığı yaratcak, 
lisenin Çorum havasına ilim ve fazilet neşredeceği mesut günler uzak 
değildir.

Bekle ve güven!...
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Şehrimiz irfan yuvalarından Yeni Ortaokul

Şehrimiz irfan yuvalarından İnkılap İlkokulu
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Bölge Erkek Orta Sanat Okulu

İrfan yuvalarından Albayrak İlkokulu
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İrfan yuvalarından Gazipaşa İlkokulu

İrfan yuvalarından Albayrak İlkokulu
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İrfan yuvalarından Tanyeri İlkokulu

İrfan yuvalarından İstiklal İlkokulu
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Aziz Babamız, Büyük Milli Şefimiz, Sevgili İnönümüz

Çorumlular sizi baba tanımışlar ve siz babalarını yuvalarında 
tekrar şeref vermiş olmak suret ile bu gün yeni bir bayram yapmakta 
bulunmuşlardır. Çorumluların sizi baba tanımaları yeni değildir. Bu 
tanıma da 25 sene kadar eveline aittir. İnönü Savaş meydanlarında 
herbiri bine, bine değil onbinlere bedel Türk kahramanları içinde 
bulunmuş olan Çorum çocukları, o zaman (haydi çocuklarım) hitabınıza 
mazhar olmuş bulundukları için o mazhariyet gün ve anından beri sizi 
baba tanımışlardır.

Bu gün Çorumluların, sevinçleri bu kadar değildir. Tarihin malum 
zamanlarından biridir ki Çorum toprakları ancak siz devlet reisinin milli 
şeflerinin, ayak basmalarile şeref duymuştur. Bu şeref payansızdır. Bu 
şerefleri bizler değil çocuklarımız daha iyi bileceklerdir. Aziz babalarını 
uzun tahassürlerden sonra yurtlarında görmüş ve ona kavuşmuş 
olmanın sürurile mest olan Çorumlu çocuklarımız her an ve zaman yine 
o eski savaşlarda olduğu gibi (haydi çocuklarım) hitabınıza hazırdır. Can 
ve mallarını daha fazlasiyle fedaya amadedir.

Çorumlu ismini çocuklarınız, siz babalarından elbet bu büyük 
bayramları için bir şey diliyeceklerdir. Diliyeceklerimiz ise zaten 
malumunuzdur. (Yol ve okul). Civarımızdan geçeceği duyulan şimendifer 
hattının Çorumumuzdan şehrimizden geçirlimesi dileğimizdir.

İmkan husulünde lise hakkındaki arzularımızın tatminine çalışılacağı 
yolundaki başımızda tuttuğumuz ve kalbimizde sakladığınız vaat ve 
tebşirleriniz vecihle artık Çorumumuzda bir İnönü Lisesi kurulması 
yalvarışımızdır.

Çorumumuzda açılmış olmasiyle şükranlar duyduğumuz erkek orta 
sanat okulumuzun enstitü haline çevrilmesi temennimizdir.

Çorumlular icabederse bu hususlar için her türlü fedakarlığa hazırdır.

Ve asil siz aziz babamızın ve milli şefimiz, sevgili İnönümüzün başımızda 
daim kalması da ulu tanrıdan niyazımızdır. Siz sağ ve var olunuz.

944 yılında Çorum’u onurlandırmaları dolayısile yüksek huzurlarında Çorumlular adına 
C.H.P. Çorum merkez ilçe başkanı ihsan Sabuncuoğlu tarafından saygı ve bağlılık duygularının 
açıklanmasıdır.
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