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çok az olması , Çorum'dan çevre şehirle
re ve özellikle Ankara'ya yönelik göçler
le ilgilidir. 197S'te şehrin 64.852 kişilik 
nüfusa sahip bulunması 19SO'den son
ra nüfusun hızla arttığını gösterir. Bu 
durum kır kesiminden şehre olan göçler
den ileri gelmiştir. 1980 yılında 75 .726'yı 

bulan şehir nüfusu 1990'da 116.810'a 
ulaştı. Çorum'daki önemli fabrikalar un, 
tuğla ve kiremit, çimento, metal, plas
tik, mobilya, parke ve gıda üretimiyle il
gilidir. Cumhuriyet döneminde eğitim 

ve öğretim kurumlarının sayısında da 
artış olmuş, pek çok ilk ve orta dereceli 
okul açılmıştır. 

Şehrin merkez olduğu aynı adı taşı
yan sancağın Osmanlı idari teşkilatında
ki ilk dönemleri tam olarak bilinmemek
tedir. 1456 yılında idari kademedeki ye
r i vilayet olarak belirtilmiştir (BA, MAD, 

nr. 354, s. 122). Ancak o zaman vilayet 
kelimesi genellikle küçük bir idari birim 
için kullanılmakta ve anlamı nahiye ke
limesine yakın sayılmaktadır. Bu bakım

dan Çorum'un XV. yüzyılın ikinci yarısın
da sancak statüsünde olup olmadığı ko
nusunda açıklık yoktur. Buna karşılık 

1521 'de Rum (Sivas) eyaJetine bağlı bir 
sancak olarak görülmektedir. Bu tarih
te sancak beş kazadan oluŞmaktaydı. 

Bunlar Çorumlu, İskilip , Osma r:ı cık, De
mirli Karahisatı ve Katar' dı. 1576 yılın
da bu idari yapıyı aynen muhafaza eden 
Çorum sancağı, XVI. yüzyılın son çeyre
ğinde bazı idari değişikliklere uğradı ve 
sancağa bağlı kazaların sayısı sekize ka
dar yükseldi. Burası XVII. yüzyılda yine 
Rum eyaJetine bağlı bir sancak merke
ziydi. Bu yüzyıl ın ortalarına doğru sanca
ğa bağlı kaza sayısı daha da arttı. XVIII. 
yüzyılda Sivas eyaJetine bağlı sancaklık 
durumunu koruyan Çorum, 1831 'deki ilk 
nüfus sayımında da yine aynı eyaletin 
sancağıydı. Ancak bu sayımdan hemen 
sonra Ankara sancağına bağlı bir kaza 
oldu. 1836' da tekrar sancak statüsü ne 
getirildi. 18S6'da bu defa Bozok sanca
ğına bağlı bir kaza olduysa da 1893'te 
yeniden sancaklık statüsünü kazandı ve 
Cumhuriyet' in ilanından sonra il oldu. 

Çorum şehrinin merkez olduğu il Çan
kırı , Kastamonu, Sinop, Samsun, Amas
ya, Yozgat ve Kırıkkale illeriyle çevrilmiş
tir. Merkez ilçeden başka Alaca, Bayat. 
Boğazkale, Dodurga, İskilip , Kargı, Laçin, 
Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, 

Sungurlu, Uğurludağ adlarında on üç il
çeye ayrılmıştır . 12.820 km 2 genişliğin

deki ÇOrum ilinin 1990 sayımına göre nü
fusu 609:863, nüfus yoğunluğu ise 48 idi. 
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ÇORUMLU 

Çorum Halkevi tarafından 
1938- 1946 yılları arasında 

yayımlanan dergi. 

_j 

_j 

Çorum Halkevi'nin dil, edebiyat ve ta
rih komitesi tarafından hazırlanan der
ginin ilk sayısı 1 S Nisan 1938' de basti
mıştır. Birinci sayının başında Halkevi 
başkanı Bedri Bilginer tarafından yazılan 
"Çorumlu 'yu Neden Çıkarıyoruz?" baş
lıklı kısa yazıda bu yayının gayesi açık
lanmış, arkasından da yapılacak çalış

maların otuz iki maddelik listesi veril
miştir. Bundan başka şu dallarda çalış
malar yapılacağı belirtilmiştir: Selçuk
lular ve Osmanlılar zamanında Çorum, 
Cumhuriyet devrinde Çorum ve civarı, 

muhtelif devirlerde mülki teşkilat. Ço
rum muhitinin yetiştirdiği şairler, ilim 
ve hükümet adamları , Çorum ve yöresi
ne ait halk şarkıları ve manileri, atasöz-

leri, muhitteki kütüphanelerde bulunan 
eserlerin tasnifi ve yazma fihristierinin 
neşri, civardaki geçitler ve tarihi eser
ler, tarihi değeri olan vesikalar, insan ve 
yer adlarının derlenmesi. 

İlk sayıda Neşet Köseoğlu'nun "Osman
cıklı Mehmed Paşa'nın İki Vakfiyesi" ile 
"Çorum Havalisinde Manalı Aşireti ve 
Ömer, Osman Paşalar" başlıklı iki önem
li makalesi yer almıştır. Ayrıca ilk sayı
larda maniler, halk inanış ve adetleriyle 
ilgili yazılar bulunmaktadır. Derginin çe
şitli sayılarında Neşet Köseoğlu'nun Ço
rum'daki eski eseriere dair araştırma
ları büyük yer tutar. Bunlar arasında 3. 
sayıda yayımlanan Muzaffer Paşa Ca
mii'ndeki değerli ahşap minberle ilgili 
yazı ve resimler, Cemilbey nahiyesi civa
rındaki eski bir caminin, Osmancık'ta 

Koyun Baba Türbesi 'nin, Baltacı Meh
med Paşa Çeşmesi ile Mukbil Bey Mes
cidi kitabelerinin fotoğrafları , metinleri 
ve haklarındaki açıklamalar, hem sanat 
hem de tarih bakımından değerli vesi
kalardır. 

Çorumlu'nun devamlı yazarlarından 

olan Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun ta
rih, Eşref Ertekin'in halk şiirleri konu
sundaki yazıları da önemlidir. Derginin 
her sayısının sonunda 10-14 sayfa tu
tarında tarihi belge kopyalan bulunmak
tadır. İhsan Sabuncuoğlu tarafından ya
zılan "Hesap Veriyoruz" başlıklı makale
de (sy. l!-1 3). Çorum ve çevresiyle ilgili 
tarih ve eski eser araştırmalarına dair 
ilk programda belirtilen çalışmaların ne 
durumda olduğu anlatılmıştır. 

Çorumlu 'daki dikkate değer yazılar
dan biri de Nazmi Tombuş'un "Müver
rih Ali ve Ahfadı Çorum'da" başlığı ile 
yayımladığı makaledir (sy. 18-20). Dergi
nin neşrettiği belgeler arasında Taeed
din İbrahim Paşa ' nın Çorum'daki hamarnı 
ile hanına dair olanlar da önemlidir (sy. 
22-24) Eşref Ertekin tarafından cönk
lerden derlenen manzum parçalar için-

Çorumlu'nun 
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de, Sultan ll. Mahmud'un vefatı üzerine 
tertip edilen bir destan la (sy 27 1 ı 9401, 
s. 836-8371 Haki adında bir şairin Üsküp'
te Hasan Çavuş Camii'nin tamiri için söy
lediği üç dörtlük halindeki uzun tarih ve 
Girit'te Kandiye'de Kethüda Mustafa Ağa 
Çeşmesi için Bedir adlı şairin yazdığı ta
rihe rastlamak şaşırtıcıdır. Çorum Kale
si'ne bir varoş inşasına dair belgeler de 
bu yerleşim yerinin tarihi bakımından 
çok değerlidir (sy. 28, 3 ı ). Pek çok sayı
da devam eden Abdal Ata Zaviyesi ile il
gili belgeler. Anadolu'da tarikqt ve ta
sawuf tarihi bakımından dikkate de
ğer. Nuri Uğur imzası ile yayımlanan "Ço
rumlu Hacı Hasan Paşa" başlıklı yaz ı ise 
(sy. 36-37 l1 9421,s. 1096-1099l Çorum'da 
bir saat kulesiyle bir vakıf kütüphane 
yaptıran Il. Abdülhamid devrinin ünlü 
Beşiktaş muhafızı "Yedisekiz" Iakabı ile 
tanınan Hasan Paşa hakkındadır. Yine 
Hasan Paşa hakkında daha etraflı bir bi
yografyayı iki fotoğrafla beraber Çorum
lu 'nun sonraki sayılarında N azmi Tom
buş yayımiarnıştır (sy 52- 54) 38. sayı
dan itibaren aynı yazar tarafından kale
me alınan bir dizi yazı ile ekli belgeler
de ahi teşkilatı ve fütüwetnameler ko
nusu işlenmiştir. 45. sayıda Eşref Erte
kin'in bir cönkten derlediği Mustafa Pa
şa destanı da belki Alemdar Mustafa Pa
şa ile ilgilidir. Çorum'un Elvan Çelebi kö
yündeki zaviye ve türbeye dair Neşet Kö
seoğlu'nun makalesi ise (sy. 46-48) Ana
dolu'nun Türkleşme ve islamiaşmasında 
büyük rolü olan bir fütüwet eseri hak
kında değerli bilgiler vermektedir. 

Çorumlu dergisinin görebildiğimiz ka
darı ile son sayısı 1946 yılı Ağustos ayın
da çıkan 61. sayısı dır. içinde mahalli folk
lora dair tesbitler. pek çok destan, ma
ni. tarih araştırması. vakfiye, kadı sici
li , hüccet vb. sOreti ile Koyun Baba, Ab
dal Ata zaviyelerine dair belgeler yer al
mıştır. 

O yıllarda sayıları otuz altıyı bulan hal
kevi dergileri arasında en düzenli çıkan 
ve içindeki yazıların değeri bakımından 
en başta geleni olan Çorumlu, "ihtiva 
ettiği mevzuların değerlerinden başka. 

maksadın lafa boğulmadan . mehaz gös
tererek; en kısa yollardan ifadesi. diğer 
bazı halkevi dergilerinin de örnek alma
sı lazım gelen bir hususiyettir" cümlele
riyle övülmüştür (Ülk ü·Halkeuleri Derg i· 
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Türk halk musikisi sazlarından . 

_j 

Teli i- mızraplı, tekneli- göğüslü ve kol
lu- perdeli bir çalgı dır. Çoğur şeklinde de 
kullanıldığı görülen adının , Divô.nü lu
gati't- Türk'te "yüksek ses. gürültü" an
lamında geçen çağ çuğ, çağı. çoğı, çuğ ı 

kelimeleriyle ilgili bir ses taklidi kelime 
olduğu düşünülebilir . Ayrıca iç Asya ' nın 
kuzeyi ve doğusundaki Türk kültür çev
relerinde kaval , düdük, boru gibi nefes
li sazlar için Teleütler'de çogur, çogor. 
şogor; Altay Türkleri'nde çokur. çookur, 
şogor; Tuva Türkleri'nde şoor; Kuzey 
Türkleri 'nde şoor. şogor. çurana; Kı rgı z

lar'da çoor, çoor kuray, çoyorno şekille
rinde kullanılan kelimeleri de zikretmek 
gerekir. Araştırmacı Mahmut Ragıp Ga
zimihal ise ismin kopuzdan geldiğini iko
puz) ko buz) kovur 1 kövür ) çöğür l ileri 
sürmektedir. 

Çöğürle ilgili ilk tanımlamalara yer ve
renlerden Evliya Çelebi. Seyahatname'
sinde bu sazın mucidinin Germiyanoğul
ları ' ndan Ya ' kub-ı Germiyani olduğunu 
söyler. M. Ragıp GazimihaL Sadık Uzu
noğlu . Fahrettin Kırzıoğlu da bu kana
ati paylaşırlar. Evliya Çelebi çöğürü "beş 
kıllı, tahta göğüslü ve yirmi altı perdeli 
büyük bir saz" olarak tarif eder. XVII. 
yüzyıla ait çöğür tavsiflerinde diğer mız
raplı aletlerden boy ve şekil itibariyle ay
rıldığı görülen bu sazın hayli uzun bir 
sapı ve oldukça büyük bir gövdesi oldu
ğu ve dairevi bir göğüse sahip bulundu
ğu anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyıla ait ba
zı bilgilerde de çöğürün tanbur. tanbu
ra ve bağlamadan daha büyük olduğu 
yolundaki görüşler kuwet kazanmakta
dır. Diğer taraftan Evliya Çelebi'deki kıl 

ifadesinin at kılı olmayıp tel manasında 
kullanıldığını kabul etmek gerekir. XVI 
XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı ülkesin
deki çöğür tipleri incelendiğinde sonuç 

ÇÖGÜR 

olarak değirmi yüzlü, yarım karpuz tek
neli ve uzun kollu bir saz ortaya çıkmak
tadır. 

Bu ilk çöğür XIX. yüzyılda tarihi tes
bit edilemeyen bir zamanda ortadan kay
bolmuştur. Yüzyılın sonuna doğru ar
mudi biçimli göğüs ve teknesiyle çöğür 
yeni bir şekle büründü. Daha sonraki yıl
larda bağlama ailesinden bir tür olarak 
saz. aşık sazı. meydan sazı ve bazan da 
çöğür adı altında kullanılmaya başlandı. 

Mesela TanbOri Cemi! Bey'in (ö 191 61 çal
dığı çöğür incelendiğinde şekil ve boyut 
olarak bilhassa 110-120 santimlik uzun
luğu ile bugünkü divan sazına benzedi
ği görülmektedir. 

XX. yüzyıla gelindiğinde bazı araştır
macıların açıklamaları ile çöğürün aldığı 
biçim ve perdelerin şu şekilde olduğu 
ortaya çıkmaktadır. A. Adnan Saygun 
Sarıkamış 'ta rastladığı çöğürü şöyle an
latı r : "Teknesi diğer bağlamalardan da
ha büyük, altı telli ve kulaklı . on dört per
deli. eşikli göğsü bulunan. tezene ile ça
lınan ve Anadolu 'nun diğer bölgelerinde
ki bağlamaya benzeyen bir sazdır". 

Üç çift tel ise şu şekilde akort edilmiş
tir: Alt çift la, orta çift la- re. üst çift sol. 

Eskiden çöğür olarak adlandırılan sazın 
bugünkü saz- bağlama olduğunu söyle
yen Avni Özbenli ise çöğür hakkında şu 
bilgileri verir: "Armut şeklinde ve oyma 
olan gövdesi çam. kestane ve dut ağaç
larından yapılır. Kolu uzun olup daha çok 
ardıç. köknar gibi çabuk eğilmeyen ağaç
lar tercih edilir. Kol üzerindeki kiriş per
deler. göğüs üzerinde bulunan yapıştır
ma kamış perdelere kadar uzanır. Per
deler toplam yirmi dört adet piyano tak
simatı seslerine uygun olarak tam ve ya
rım sesleri ihtiva eder". Buradaki perde 
taksimatı, 1940 ·lı yıllarda devlet radyo-

A. Adnan Saygun'un perde merdiveni 
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