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İKİ NUMARALı ÇORUM ŞER'İYYE sicİLi'NE GÖRE ÇORUM
KAZASıNıN MÜLKi- TAKSİMATINA İLİŞKİN YENİ BİLGİJ~ER

, Ar.Gör. Abdullah GüNDOGDU.

çorum, Yeşıhmak'ın kollarından Çorum Suyu yakınında kurul-
muş, denizden yük~ekliği 803 m. olup çevresi 1000-1500 m. yüksekli-
ğindeki dağlarla çevrilidir. Düzlük ve tepelik bil arazi yapısına sahip

. olan bu bölgede, Çorum Suyu kollarıyla birlikte şehrin batısından geçer.
Çorum çevresindeki dağlar yassı, bol geçitli ve parçalanmış bir durum
arzeder. Bundan dolayı Çorum düzlüğünün çevresindeki başka bölgeleri
Çorum şehrine bağlayan yollar, bu dağların üzerinden geçeri. Fiziki
yapı gibi pek az değişikliğe uğrayan bu yollar, zaman içerisinde öne-
mini artırarak günümüze kadar gelmiştir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi pek az değişen fiziki yapısına rağmen
Çorum, idari ve mülki yapısında pek çok değişiklikler yaşamıştn. İşte
Çorum'un İki Numaralı Şer'iyye Sicilini esas alarak incelemeye çalış-
tığımız Çorum'un mülki yapısı böyle bir döneme aittir. Ankara Etnog-
rafya Müzesi Arşivi'nde çeşitli merkezlere aıt siciller arasında Çorum'a
mahsus onaltı adet defter bulunmaktadır. Müzenin özel envanterinde
iki numarada kayıtlı bulunan bizimincclediğimiz sicil, Hicri 1268 ile
1280 (M.1852-1863) tarihleri arasındaki idari, mülki, askeri, sosyal ve
ekonomik yapı 'ile ilgili çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

Tanzimat devri hukuki, iktisadi ve askeri düzenlernelerin yanında
idari ve mülki yapıda da hızlı değişmeleI'in yaşandığı ve düzenlemeleI'in
yapıldığı bir dönem olarak bilinmektedir2• Tabi olarak bu değişme ve
düzenlemelerden Çorum Kazası da nasibini almıştır.

i

* Ankara Üniversitesi, D.T.C.Fakültesi, Genel Türk Tarihi Anabilimdalı.

1 Türk Ansiklopedisi, "Çorum" maddesi, C.IZ, Ankara Milli Eğitim 'Basımevi, 1964,
s.117.

2 Tanzimat ve Islahat devirlerinden sonraki, özellikle mahalli idare sistemindeki deği-
şiklikler ve gelişmeler için bkz. İlber ORTAYLI, Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler (184.0-
1878), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 14Z, Ank.-1974.
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Tanzimat arfesinde Çorum Kazası, Sivas (Rum) Eyaleti'ne bağlı
bir liva olarak 'karşımıza ç.ıkmaktadır. Bilindiği. üzere Osmanlı Devleti
mülki taksimat yönünden eyalet ve livalara (sarlc.ak) taksim edilmişti.
Bu dönemde Sivas Eyaleti şu sancaklardan müteşekkildi;

EF~let"i Sivas

i.:... Liva-i Sivas (Paşa saucağı) .

2- " Amasya

3- " Bozok

4- " Çorum

5- " Canik

6- " Divriği

7- " Arabgii..3

Tanzimat ile .birlikte bazı eyaletler büyütül!liüş, hir ka~: sancak
eyalet haline getirilmiş ve bazı sancaklar başka eyaletlere bağlanmıış-
tır. Bu dönemde ise Çorum'un bağlı hulunduğu Sivas Eyaleti şu şekilde
düzenleumişti,;

Eyalet-i Sivas (Rum)

1- Liva-i Sivas (Paşa sancağı)

2- ';~ Amasya

3- " Çorum

4- ';'; Divriği
5~ " Yeniİl4

Daha önce Sivas Eyaleti'ne bağlı olan Bozok Sancağı ayrı ey alet ça-
tısı altında, Bo.zok, Kayseriyye, Ankara, -Kenkı:fı sancaklarından mü~
teşekkil Bozok Eyaleti şeklinde düzenlenmiştir. Çorum daha sonra bu

i. eyalete ilhak olunacaktır.

3 KARAL, E.ı., Osmanlı İmparatorluğunda İlk :Nüfus Sayımı 1831, Başvekalet İsta-
tistik Umum Müd., Ankara --;1943, AKBAL, F. "1831 Tarihinde Osmanlı İmparato.rluğunda
İdari Taksimat ve Nüfus", Belleten, C.LS, Sayı 60 (1951), s.622-623, BAYKARA, T. Anadoiu'
nun Tarihi Coğrafyasına Giriş i (Anadolu'nun İdari Taksimatı), Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yay., 86, Ankara - J 988, s.1l7.

4 KARAL, E.Z. Osmanlı Tarihi, C.VL, s.127-128, Ankara - 1983," BAYKARA, T.,
age., s.129.

"
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Sivas Ey~leti'nin eyalet sınııhrı incelendiğinde çorum Sancağı'
nın eyaletin ı;atı sınırlarını teşkil ettiği görülecektir. Bu sebeple de' san-
cağın mülki ve id~ri yapısında sık sık değişiklikler meydana gelmiştir.
Bu hususta ilk düzenleme 1831 yılında, ilk nüfus sayımından hemen
sonra yapılmıştır. Çorum, Sivas Eyaleti'nden alınarak Ankara'ya bağ-
lanmış vc 1836 yılına kadar Ankara sancak merkezine hağlı bir kaza
olarak kalnll~ ve tarihteise' yeniden sancak olmuşturs.

incelediğimiz iki Numaralı Sicil'in Çorum'un mülki ve idari yapısı
hakkında önemli 'bilgiler ihtiva ettiği görülmektedir. Bu dönemde eya-
letIerin başında vezir payesini haiz birer vali, livaların başında 'mü-.i
miran' veya '.kapıcı' rüthe'sinden birer 'muhassıl', 'kaymakam' veyahut
'mutasarrıf', kazaların başında ise birer 'müdh' veya 'mütesellim' bu-
lunmaktaydı6.Çol'um Kazası başııida ise "rikab-ı humayun kapıcıba-
şısı" payesinde bir müdir bulunuyordu. Aynı defter de Çorum Sancağı-
nın Amasya Sancağı ile bir mutasarrıfhk çatısı altında bideştirilmiş
olduğu göze çarpan ilk husus olmaktadır. Aynıbilgileri o döneme ait
salnamelerden çıkartmak mümkün olmakla birlikte birleşik iki'liva

i
manasına olarak "'livaeyn" tabiri defterde sıkea zikredilmektedir. Bu
durum defierde "divan-ı mutasarrif-~ livaeyn-i' Amasya ve Çorum"
şeklinde ifade edilmektedir? Mutasarrıflığın' merkezi ise Amasya idi.
Aniasya ve Çorum sancaklarmı, uhtesinde bulunduran mutasatnf için
sadece "Amasya mutasanıfı" tabiri de kullanılmakhiydıs .. Çorum'lm
daha sonra Amasya Saneağı'ndan'ayrılar;ı.k Bozok Sancağı'na ilhak olun-
duğıinu görüyoruz. Bu aynı zamanda Çorum'un Sivas vilayeti'nden
ayrılarak bozokVilayeti'ne bağlanması demekti. İlhak gerçekleştiril7
meden önce heriki eyaletin durumu şöyle idi;

Eyalet~i Sivas

1- Amasyamaa Çorum
2- Sivas
3- Divriği
4- Yeni-il

, ,

Eyalet-i Bozo,k

1- Kayseriyye
2- Bozok (Yozgad)
3- Ankara
4- Kenkll'l9

5 AKTÜRE, S., "19. Yüzyılda ve 20. Yüzyıl 'Başında Çorum", 5. Hitit Festivali Ko-
mitesi Çoruın Tarihi, s.123, ANAKÖK, T., Çorum Tarihi, Çorum ~ 1950, s,128~129.

'6 KARAL, age., s.128~129, BAYKARA, age., s.3S~40, Ayrıca bkz. 1263'den itibaren
çikan Salname-i Devlet.i Aliye.i Osmaniye!er. '

7 bkz" ÇŞS. 2/9, 10, ll, 12, 13, lA, 15, 21, 22,'23, 27,28,29,30,32,36,44,232.,
8 ÇŞS. 2/9 ve 23. .
9 BAYKARA, age., s. 128-129, Devl~t Salımamesi, sene 1271h, aneak 1272lı senesine

ait Devlet' Salnamesinden sonraki salnamelerde, daha önee Sivas Eyaleti dahilinde göriilen
Yeni.il, Boz~k Eyaleti dahilinde görünmektedir. '
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i

."Liva-i Amasya maa Çorum'un havi olduğu kaza ve nahiyeler;
Amasya maa nevahi, Ladik, Gümüş maa Kabakoz, Güregi, Hacıköyü,
Havza, Kedağra nam-ı diğer Vezirköprüsü, Zeytün, Nahiyye-i Hacı-
hamza, Osmancık, Saz, İskilib, ç?rum, Ekrad-ı Çorum nam-ı diğer
Karahisar Demirci, _maa Katasaray, Tahtettarik maa Fevkettarik,
Gülinkiras maa Geldiklan, Zünnunabad, Merzifon, maa Merzifonabad,
Nahiye-i Veray"lO.

İncelediğimiz defterde 40. sayfada 79. ve 80. belge numaralarıilc
kaydettiğimiz iki belge zikrettiğiz ilhak hususunda önemli bilgiler ihti-
va etmektedir. 79. belgede ". :'Sivas Eyaletine mülhak Amasya San-
cağı'nda vaki' Çorum Kazası liva-i mezbur tarafından layıkıyla idare
olunmadığından .. " önce Sivas Valisi Feyzullah Paşa tarafından Ço-
rum'un doğrudan .Sivas'a ilhakı istenmiş ise de " .. kaza-i mezbur Si-
vas'a elli saatten mütecaviz ve ara.,ında dahi Amasya Sancağı'nın sair
kazaları bulunduğu 'cihetle Sivas'a ilhakı münasip .. " göı'ülmcmiş,
Çorum'un "Bozok'a karib ve hem-hudud olduğund.an v~ oraya ilhakı
münasip ve bu suretle ahalisi memnun olarak ve mahzuru dahi olma-
yacağı. ." düşüncesiyle Bozok Sancağı'na -bağlandığını görüyoruz.
Aynı belgede ilhak ile alakalı bürokratik işlemlerin nasıl yürütülece-
ğinden de bahsedilmektedir. İlhak için tespit edilen tarih ise Mali Tak.
vimc göre 1272 Martı gösterilmektedir. Bu da 1856 tarihine tekabül
etmektedir. Vezaret 'ten gönderilen bu emirname ilgili olarak Ankara
(Bozok) Eyaleti Valisi Ali Rıza Paşa tarafından gönderilen emirname
ise H.O Muharrem 1273 tarihi bulunmaktadır. Bu ise M.9 Eylül 1856
tarihine karşılık gelmektedir. Ancak aynı defterde daha sonraki tarih-
lerde -10 Eylül 1857 ve 27 Kasım 1858'de- "Rumili Beylerbeyliği ya-
yrdularından Amasya ve Çorum Sancakları Mutasarrıfı" şeklinde hitap
olunan Kamil Paşa isimli birini görevli olarak görmekteyizll. Yine
-6 Eylül 1861 tarihli--'bir kayıtta "mir-i miran-ı kİramimdan ve Rumili
Beylerbeyliği yayalularından Mecidiyye nİşan-ı hümayun üçüncü rüt-
besini haiz", "Amasya ve Çorum Ancakları Mutasarrıfı" diye zikr olu-
nan Salih Paşa'nın mutasarrıf olarak görevli olması, Çorum'un 1856'da
Amasya Sancağı'ndan ayrılıp Bozok Sancağı'na ilhak olunduğuna air
kayıda ters düşmektedir. Fakat yine aynı tarihlerde Çorum'un Bozok
Sancağı'na bağlı olduğunu destekleyen kayıtlar da mevcuttur. Defterde
58. sayfada 114 numaralı belgedeki" .. Bozok Sancağı'nda kain Çorum
Kazası .. " ifade.,i ve cüİus-ı hümayun hakkında Bozok Mutasarrıfı

10 Devlet Salnamesi, sene 1271h, s.87-88, Devlet Salnamesi, sene 1273h,
II çŞS, 2/89, 109.



ÇORUM KAZASıNA İLİşKİN BİLGİLER 161

Rıdvan Paşa'ya yazılan ferman ve aynı k.0nuda Bozok Mutasarrıfı
Rıdvan Paşa tarafından' Bozok Sancağı Kazaları'na -ki Çorum kazası'na
da gönderilmiştir- gönderilen emirnameI2 bu durumu destekleyen ka-
yıtlardır. Çorum'un aynı zamanda Amasya'ya bağlı olduğunu gösterir
zikrettiğimiz üç belgeden başka bir kayıda rastlanmamıştır. Bunun
yanında Çorum Kazası'nın Bozok Sancağında bulunduğunu destekle-
yen kayıtla)' ise' sıkca geçmektedirB.

Kayıtlar arasındaki tezadın, Çorum Kazası'nın uzun yıllar Amasya
Sancağı'na bağlı kalması sebebiyle yazışma alışkanlığındn kaynak-
landığını söyleyebiliriz. Bu hrisustak~ tezatlı belgelerin merkezden gön-
derilen ferman türünde belgeler olması ve bunların adetinin üç 'ile sınırlı
kalması14 bu düşüncenıizi desteklemelttedir. Ayrıca bu üç belgeden
biri olan 159. belgenin, Amasya Mutasarrıfı Salih Paşa'ya hitaben ya-
zılmış olmasına rağmen, bu belge ile alakalı yazılan teyit yausının ise
Bozok Sancağı Mutasarrıfı olan Mehmed Nureddin Paşa taıafmdan
gönderilmiş olması15 yine bu düşüncemizi destekleyen diğer bir husus
olarak zikredilebilir. .

5. Hitit Festivali Komistesi tarafından ODTÜ Tarih Bölümü
öğretim üyele~iDehazırlattmlan Çorum Tarihi adlı kitapta, bizim in-
celediğimiz dönem ile ilgili bölümü hazırlayan Sevgi Aktüre'nin H.T.
Dağlıoğlu'ndan naklederek kaydettiği; 1856 tarihinde Rıdvan Paşa'nın
Çorum ve Kayseri Sancakları Mutasarrıfhğına, 1858 yılında ise el-Hac
Mustafa Asım Paşa'run Çorum ve Amasya Sancakları Mutasarrıflığma
getirildiği ve bu açıklamalara dayanılarak Çorum'un 1864 Tarihli Teş-
kilat-ı Vilayet Kanunnamesi'nin çıkarılmasına kadar sancak merkezli-
ğini koruduğu iddiası16 incelediğimiz sicild'eki bilgiler ile çelişmektedir.
Çorum ve Kayseri Sancakları Mutasarııfı diye zikredilen Rıdvan Paşa'
nın, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Çorum ve Kayseri'nin de bağlı
olduğu Bozok Sancağı Mutasarrıfı olduğunu biliyoruz. Üstelik Çorum
ve Kayseri hiç bir zaman, Amasya ile olduğu gibi, tek bir mutasarrıflık
çatısı altında toplanmamıştır.

Çorum Kazası'nın Bozok'a bağlanmasından sonra iki eyaletin
durumu şu şekilde idi;

12 ÇŞS. 2/121, 122.
13 bk. ÇŞS. 2/152, 154, 160, 161, 165, 167, 169
14 ÇŞS.2 /89, 109, 159.
15 ÇŞS. 2/160.
16 AKTtlRE, S., agm., s.123, DAGLIOGLU, H.T., "Çorum ViIayeti'nin Mülki Taksi.

matına Kısa Bir Bakış", Çorumlu Dergisi, sayı 32 (1941), s.123.
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Eyalet-i Bozok

1- Liva-i Kayseriyye

2- Livaı Bozok (yozgad)

3- Liv2 -i Arıkaı'a
4~ Liva-i Kenkırı

Eyalet-i Sivas

1~ Liva-i 'Amasya'

2- Liva-i Sivas

Li,;a-i BozQk (Yozgad) ise şu kazaları ihtiva etmekteydi; Yozgad, Kı-
zılkocalar, Akdağ maa Madenciyan, Boğazlıyan, çorum, Karahisar-
behramşahmaa kahile-i Çepni eveih~an Haneleri, Sorgın-ı Bozok, Sü-
- leymanlu, Süleymanlu maa' Avcılar. Hüseyinabad, Aşiret-i Mamahi,
Aşiret-i Nadirlü, Aşiret-i, Afşar, Aşiret-i Rişvan, Cebel-i Kozan-ı Şarki
Kaimmakamlığıl7.

\

Çoniin Kazası'nı hedef alan bu düzenlemeleı' ise, beş yıl kadar ge-
cikmeyle, a.ncak 1278 tarihli Devlet Salnamelerin'den izlenebilmektedir.
Daha sonraki dönemler için, H. 1310 (M. 1893) tarihine kadar Çorum'
'un Ankara (Bozok) Eyaleti dahilinde bir kaza olarak kaldığını biliyo-
l'l~z. " .. Lüzum-ı ehemmiyet-i mevkisine mebni .. " bu tarihten itibaren
Çorum liva merkezi haline getirilmiştir. Yine bu dönemde Çorum'un
merkez liva olan Ankara'ya uzaklığı kırk saat kadardııs. Çorum'un bu
dönemde bağlı olduğu eyalet bazen Ankara baıen de Bozok diye İsim-
lendirilmektektedir.

Çorum'da uzun asırlar boyunca, asayiş, can vc mal güyenliğinin'
temininin yöneticiler ve halkiçin büyük bir mesele teşkil etiiği görül.
mektedir. Eşkiyave hırsız ta"aııud~, memurların hal~a karşı uygunsuz
vc keyfi davranışları bunların başında gelmektedirl9. Bu durum devlet
düzenin zaafa uğramış olmasıyanında Ç~)rum'un sosyal yapısından da
,kaynaklanmaktaydı. Bu döneınlerde, aşiı'ederin' v~rlığını koruyor 01-,'
maları, pek çok yer,de yerleşik hayata' henüz ısınamamış hu rahatsız
unsurların potansiyel prohlem kaynağı olmalarına sebep olmaktaydl.

iSonuç olarak Çorum'unmülki ve idari düzenlemeleI'in yoğunlaş-
tığı Tanzimat ve Islahat Dönemlerinde, diğer sancak ve,kazalara oranla
daha fazla olarak mülki ve idari düzenlemelere muhatap olduğunu gö-
rüyoruz. Bunda Çorum'un Sivas Eyaleti'nin batı 'ucunda olması yanın-
da, artık e"kiye oranla önemini biraz daha yitirmiş olması da hie; kuş-
k~suz etkili olmuştur.'

17 Devlet Salnamesi, sene 1278h, s.142-14:~.
18 Ankara Vilayei Şalnamesi, Ankara Vilayet Matbaası, sene 1318h, 5.257.
19 bkz, çŞS. 2/12, 20, 23, 24, 27, 36, 46, 111,121, 122.
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Çorum Kazasının Amasya Sancağından ifdz ve tefrikiyle Bozok
Sancağı'na ilhakma da'ir emır-name-i sami hazret-i vezaret-penahi-
nin bil' kıt'a suretidir.

Devletlü efendim hazretleri,

Sivas Eyaletine mülhak Amasya Sancağı'nda vaki' Çorum Kazası
liva-i mezbur tarafından layıkiyle idare olunmadığından kaza-yi mez-
bur.un oradan bi't-tefrik Sivas'a ilhakı Sivas Valisi sabık müteveffa
Feyzullah Paşa'nın~ hayatında tarafından bi't-teahrirat inha olunmuş
ise de kaza-yi mezbUr Sivas'a elli sa'atden mütecavjz olduğu ve arasında
dahi Amasya Sancağı'nın sa'ii: kazaları bulunduğu cihetle bunun Si-
vas'a ilhakı münasib olmayub kaza-i mızburun Bozok'a karib ve
hem-hudud olduğundan ve oraya ilhakı münasib ve bu sUretden aha-
lisi meınııun olarak mahzUru dahi olm. dığı olunan isti'lam üzerine ce-
vaben üzerine VÜ1'udiden mazabıt ve i'lam-ı şer'i müfadından anlaşıl-
masıyla Yetmiş tki senesi Martından i'tibaren kaza-i mezbUrun Bo-
zok Sancağı'na rabt ve ilhakı hususuna meclis-i muhasebe-yi maliyye
kararı üzer.e bi'l-istizan irade-i scniyye müte'allik buyurularak hazi.
nece icabı 1Crave kaza-i merzburede müstahdem, müdir ve me'murin-i
sa'ire ma'aşlarıyla kırtasiyye bahası olan üçbin yüz kırk beş guruşla
fevka'l-'alade zuhuı iden masarıfatın tarih.i mezburdan i'tibar(en)
Yozgat tarafından kabili ve mahsub olunarak mah be-malı takdimi
mukanel' olan masraf defterlerine idhal olunmak üzere Yetmiş Bir
senesi nihayetine kadar sinin-i sabıka mevalinden ne mikdar bakaya
var ise muhasebesinin ba-rü'yet lazım gelen defterinin tanzimiyİe ta-
raf-ı 'a1ilerine niisha-yi saniyyesinin dahi canib-i hazineye gönderilme-
si hususu Sivas Valisi devletlü Paşa hazretleriyle Amasya Mutassarrıfı
sa'adetlü Paşa'ya iş'arve inba' olunmuş olmağla ber-muceb-i irade-i
seniyye icra-i, icabiyle kaza-i mezburun hüsn-i idare ve masarıfının
dahi ber-ıııinval-i muharrer tesviyesiyle vali-i müşarün-ileyh hazret-
lerinin gönderecekleri defterde muharrer bakayanın dahi istihsal ve
isbal hususuna 'a1iyyeleri der-kar buyrulmak temennasiyle terkim-i
rakime-i acizeye ibtidar kılınınışdır ol babda emı ve irade efendim
hazretlerinindir . (tarihsiz)
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Çorum Kazası'mn Amasya Sancağı'ndan ifraz ve tefrikiyle Bo~ok
Sancağı'na. ilhak olunduğuna da'İr Ankara eyalet Valisi dev]etlü 'Ali
Rıza Paşa efe~dımİz hazretlerinin emirname sUretidir.

Rıf'atlu bey ve meveddetlü fekahetlü hamiyyeılü efe~diler ve ağa-
lar.

Mukaddema vaki' olunan istidJii ve taraf-ı salihanemizden yazılan
inha üzerine Çorum Kazası'mn Yetmiş İki senesi Martından i'tibaren
Amasya'dan ifraziyle Bozok Sancağına ilhalu hususuU:a irade-i seniyye-
yi hazret,-i mülukane müte'allik buyrularak icab at-ı lazimelerinin hüsn-j
icraatı husu~u bu kerre taraf-ı halisanemize ba-emir-name-yi seniyye-yi
hazret-i nezaret-penahl emr ve iş'ar buyrulmuş ve emir-name-yi mez-
kure 'aynen ol babda tastır olunan da'vetiyye-i buyruldumuza mer-
buten işbu şukkamıza leffen ve bu hususa ta'yın ve irsal kılınan tahrırat
baş katilii Kıdvetlü Mahmud Efendi'ye tevdı'an irsal-i suy-ı şerifleri
kılınmış tafsil-i keyfiyyet emir-name-yi mezkur ve buyruldıIDlz müfa-
datından ma'lum-ı ~echleri olacağı ber-vechi bulunmuş olmağla muha-
sebe-i vürud teslim' ve tesellüm ka'idesinİn rü'yet ve icrasiyle defteri-
nin kuyudat-ı sa'iresinin bi'l-istishab me'mur' muma-iley refiikatiyle
hey'et-i meclisle bu tarafa 'azımet ve muvaseletle hiınmet ve efendi
muma-ileyh her halde mücerreb ve mu'temedimiz olduğundan teshil-i
umur-ı me'muresiyle hakkında hürmet ve ri' ayet-i muktezasımn icra-
sına sarf-ı rü'yet buyuTIpaları siyakında ttmeşşuka-ı mahsusa tahrıl'
ve teseyyür kılındı. Fi 9 Muharrem sene 73.
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