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S U N U Ş

 Kentler, geçmişten aldıkları tarihi mirası ve kültürünü içinde bulunduğu coğrafyayla birlikte şekillendirirler. 
Kentlerin kimlikleri ise uzun dönemlerde, toplumda yaşanan her değişim ve dönüşümden etkilenerek oluşmaktadır. 100 
yıllık geçmişi ile şehrimizin değişim ve dönüşümüne tanıklık etmiş olan ve yaşadığımız kentin kimliğini oluşturan önemli 
değerlerden birisi şimdiki Çorum Müze Binasıdır. 
 Ben, dün vardım yarın da varım diyebilen Müze binası, 100 yıldır bu kente birçok alanda hizmet vermiştir. 
1914 yılında Emraz-ı Umumiye Hastanesi olarak, dönemin Valisi Nurettin Bey’in gayretleri yanında köylü ve şehirli 
halkın yardımlarıyla yapılmıştır. 1924 yılında Ziraat Mektebi olarak kullanılan binada eğitim görenler, Çorum’da 
bağcılık ve ipek böceği yetiştiriciliğinde büyük gelişmelere öncülük etmişlerdir. Okulun açık kaldığı yıllar içinde bahçe ve 
çevresini mükemmel bir park ve piknik alanı haline getirerek içinde yaşadıkları kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı 
sağlamışlardır. Kentin “Taç Binası”, bu unvanı ile bir dönem Valilere de konak olarak hizmet vermiştir. Ardından sağlık 
memuru yetiştirmek için Sıhhat Mektebi olmuş, Erkek Sanat Okulunun Erkek Sanat Enstitüsüne dönüşmesi ile şehrin 
sanayisinde yapılamayan işler, okulda yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede ilerleyen yıllarda güçlenerek artacak bir okul-
sanayi işbirliğinin temelleri atılmıştır. 1967-1968 öğretim yılında binanın yeni sakini Ticaret Meslek Lisesi olmuştur. 
Binanın tarihindeki altıncı konuğu 1976 yılında açılan Makine Meslek Yüksekokuludur. Eğitim ve öğretimine büyük 
zorluk ve imkânsızlıklarla başlayan yüksekokul; doğup büyüdüğü kentine gönül vermiş kişilerin, başta Prof. Dr. Ahmet 
SAMSUNLU’nun çabaları ile 3 yıl hizmet vermiştir. O yıllarda Makine Meslek Yüksekokulu olarak “Taş Mektep ”de 
açılan bu yükseköğretim kurumu, bugün 15.000 öğrencisi ile Hitit Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. 
Bina, 1982-1984 yıllarında eğitimde verdiği hizmetlerini Atatürk Lisesi olarak tamamlamıştır.  
  “Taş Mektep” in en son konuğu Çorum Müzesi oldu. 2001 yılından itibaren bina, Çorum Müzesi olarak kent 
tarihine tanıklık etmeye başladı. Ancak bu süreç uzun ve meşakkatli geçti. Bina, 1986 yılında Müze yapılmak üzere Kültür 
Bakanlığı’na devredildi. 1988 yılı bahar ayında binada meydana gelen yangın sonucunda tarihi yapı, kilit taşlarından 
başka her şeyini kaybetti. 1989-2001 yılları arasında Müze binası olarak proje ve restorasyon çalışmaları sürdürülen bina, 
2003 yılında kapılarını bu kez Çorum Müzesi olarak açtı. Taş Mektep ’in kapılarını müze olarak açılması için büyük 
irade gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığına, gayretleri için Sayın Valimiz Atıl UZELGÜN’e ve emeği geçen diğer tüm 
yöneticilere sonsuz teşekkür ederim.    
 UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 38. Genel Kurulu, Kültür Komisyonunda 
Müzelerle ilgili alınan tavsiye kararında “Müzeler, tüm topluma seslenen ve bu sebeple toplumsal bağların, sosyal 
dayanışmanın, vatandaşlık bilincinin gelişmesinde ve toplumsal kimliğin yansıtılmasında önemli görevleri olan hayati 
kurumsal alanlar” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdaki görevleri ile birlikte Çorum Müzesi,  müzelerin temel işlevleri 
arasında yer alan muhafaza etme, araştırma, iletişim ve eğitim konusunda son 10 yılda ilklere öncülük etmeyi başardı. 
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Bu bağlamda günümüz çağdaş müze değerleri ölçüsünde, içerisinde teknolojik imkanların da kullanıldığı tematik daimi 
sergisinin yanında; sempozyum, geçici sergi, atölye çalışmaları, uygulamalı ve yatılı müze eğitimi gibi bir çok etkinliğin 
yapıldığı Çorum Müzesi, 2010 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” adayı olarak ülkemizi temsil etti. 2015 yılında ise 
ulusal gazetelerde Türkiye’de ilk 10 müze arasında gösterildi. 
 İçinde yaşadığımız şehrin kültürel kimliğinin en anlamlı belgesi niteliğindeki Müze binasının 100. yılına 2014 
yılında tanıklık etmenin haklı gururunu yaşadık. Bu gururu taçlandırmak için de 100. yıl anısına “Taş Mektep” adı ile 
bu kataloğu hazırlamaya karar verdik. 
 Katalog fikri, uluslararası metal sanatçısı Hasan TULUK ile birlikte yaptığımız toplantı sırasında ortaya çıktı. 
Hasan TULUK, yaptığı çalışmalar ile kent kültürüne katkı sağlayan, yaşadığımız kentin yetiştirdiği değerlerden biridir. 
O, aynı zamanda Taş Mektep’de (Erkek Sanat Enstitüsü) eğitim almış, bu binada öğrendiklerine duygularını da katarak 
sanatını yerelden, evrensele taşımış, eserlerini tüm insanlığın hizmetine sunmuştur. Aynı zamanda katalog çalışmasında 
kullanılan resimlerin elde edilmesi için çok büyük uğraş vermiş, yazıların hazırlanması için gayret göstermiştir. Bununla 
kalmayıp kataloğun çıkarılması için gerekli olan mali kaynağın bulunmasına bizzat öncülük etmiştir. Çalışmanın her 
aşamasında ve kataloğun yayına hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Hasan TULUK’a teşekkür 
ederim. 
 Bu kataloğun çıkarılmasında maddi ve manevi her türlü desteği vererek kentin kültür belleğine önemli katkı 
sağlayan saygıdeğer iş adamları Ece Seramik Onursal Başkanı İsmet ÇENESİZ, Yağmaksan Yağlılar Makina Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa YAĞLI, Duduoğlu Çelik Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
DUDUOĞLU’na sonsuz teşekkür ederim. Yine maddi desteklerinden dolayı Bilsar, Arsan Makine, Ünal Yem, Altan 
Makine ve Erksan Oto Radyatöre de içtenlikle teşekkür ederim.
 Ayrıca kataloğun hazırlanması sırasında katkılarından dolayı Çorum Müzesi uzmanlarına da teşekkür ederim. 
Sizleri geçmişe götürecek anılarla dolu fotoğrafların bir araya getirildiği bu kataloğa bakarken yaşadığınız kente ait olmanın 
ve onu hissetmenin hazzını tadacaksınız. 
 İşte tüm bu değerleri benliğimizde hissetmek için yaşadığımız şehirlerin kimliğine, bütün değerleri ile özüne sahip 
çıkmak gerekmez mi?        
  

Dr. Önder İPEK
Müze Müdürü
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ÖNSÖZ

 Biliyoruz ki, insanlığın tarih boyunca geliştirdiği uygarlıkların ürünü olan kültür, ülkelerin sahip olduğu en değerli 
varlıklardır. Çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar üzerinde yaşamış çeşitli din, dil ve ırklara ait eserler 
ülkemizin tartışılmaz zenginliğidir.
 Tarih, kültür ve doğa kamusal emanet olup onlara zarar verecek her türlü davranış bir anlamda emanete ihanettir. 
Zira tarih, bir kentin kimliğinin en anlamlı belgesidir. Geleceğimiz geçmişten beslenip mevcut değerlerinin üzerine değer 
katılırsa bir anlam kazanır. Ayrıca tarihi yeniden yaşamamız mümkün olmasa da var olan tarihi yaşatmak elimizdedir.
 Bu çerçevede yerel yönetimlerin en önemli görevi, halkın temsilcisi olarak sorumluluk üstlenmek; halkı kültür 
mirasıyla barıştırmak, toplumun tüm kesimlerinin ona ulaşmasını, ondan beslenmesini ve onu sahiplenmesine katkıda 
bulunmaktır. Bu da ancak korumakla mümkündür. Tarihi değerlerin kazanımları halka anlatılır, farkındalık yaratılır ve 
sevdirilirse sağlıklı bir koruma bilincinin oluşması mümkün olabilir. Aksi takdirde, kentlerin simgesi olan kale kuşatılırsa 
şehir elden çıkar çarşı yok olursa yaşam biter, mahalle boşalırsa dayanışma kalmaz, tarih yaşanmazsa hayatın anlamı 
olmaz.
 Orijinal ismiyle Emraz-ı Umumiye Hastahanesi, halk arasındaki ismiyle Taş Mektep, bugünse Çorum Müzesi 
Çorum’un “ne yazık ki pek de parlak olmayan” koruma bilincinin miladı sayılabilir. Çorum, tarihinde ilk kez miras 
aldığı tarihi bir yapının 1988 yılında yanıp kül olmasına seyirci kalmamış, ona yeniden hayat vererek hem tarihine sahip 
çıkma asaletini göstermiş, hem de inşa edilişinin 100. yılını kutlama onur ve mutluluğunu yaşatarak dünya müzeleri 
arasında yer alabilme saaadetini de tattırmıştır. 
 Benim de bir zamanlar öğrecisi olduğum ve sorumluluğunu her an yüreğimde hissettiğim bu tarihi hizmette bizlere 
düşen en önemli görev, kent tarihine tanıklık edecek çalışmaları belgelendirmekti. Elinizdeki albüm böylesi bir çabanın 
ürünü. Uzunca bir araştırma süreci sonunda, sadece kişisel arşivlere ulaşmakla kalmayıp, her bir fotoğrafı betimleyerek 
kent tarihine tanıklık edecek bilgilerle de okuyucularımızı zaman yolculuğuna çıkarmaya çalıştım. Bu hizmetimize fotoğraf 
ve bilgileriyle katkıda bulunan hemşehrilerimizle bu albümün hayata geçmesi için büyük bir içtenlikle sponsor olan sayın 
İsmet ÇENESİZ (Ece Banyo), Mustafa YAĞLI (Yağmaksan) ve Sayın Mustafa DUDUOĞLU’na (Duduoğlu 
Çelik Döküm) şahsım ve kent kültürü adına şükranlarımı sunuyorum. Yine maddi destekleri nedeniyle Bilsar, Arsan 
Makina, Ünal Yem, Altan Makina ve Erksan Oto Radyatörler’e de teşekkür ediyor, söz konusu duyarlılıkların yerel 
kurum, kuruluş ve diğer sivil dinamiklere artarak örnek olmasını diliyorum.

Hasan TULUK
Teknik Öğretmen

(Uluslararası Metal Sanatçısı)
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1914-1924 EMRAZ-I UMUMİYE HASTANESİ

 Birinci Cihan Harbi’nin ilk yıllarında Çorum’a Mutasarrıf olarak gelen Nurettin Bey’in Çorum’da yaptığı 
en önemli hizmetlerden birisi Emraz-ı Umumiye Hastanesi’dir. Bina, o buhranlı günlerde Nurettin Bey’in himmet 
ve gayretleri yanında köylü ve şehirli halkın yardımlarıyla inşa edilmiştir. Gerekli malzemeler de yine Nurettin Bey 
tarafından, Mutasarrıflıktan ayrılıp Emvali Metruke (terk edilen mallar) Komisyonu Reisi sıfatıyla Yozgat’ta görev 
yaptığı sırada, mübadillerin geride bıraktıkları dolap, karyola, masa, sandalye gibi eşyalarla sağlanmıştır. 1914 yılında 
inşa edilen yapının kitabesinde şu yazılıdır: 
 “1332 Kânunu evvel 1335 sefer 21 Emrâz-ı Umumiye Hastanesi Çorum Sancağının Hamiyet Mendanı ve 
Evkaf-ı Hümayun nezareti celilesinin inzimam ve muavenetiyle inşa olunmuştur.”
 Merhum İhsan Sabuncuoğlu “Çorum Tarihine Ait Derlemelerim” kitabında Emraz-ı Umumiye Hastanesi’nin 
Milli Mücadele yıllarında ve Sakarya muharebeleri sırasında pek çok hastanın getirilip bakıldığı önemli bir bina 
olduğundan söz eder. 
 Araştırmacı yazar Abdulkadir Ozulu Mutasarrıf Nurettin Bey’in 1913 yılında Çorum’a geldiğini, imar işlerinde 
çok gayretli ve ilkeli bir devlet adamı olduğunu, Çorum’un güneyindeki bu boş araziye hastaneyi yaptırdığını yazmıştır. 
Çorumluların bu hastanenin inşasıyla Merzifon’daki (Amerikan) Şifa Hastanesi’ne taşınmaktan kurtulduğunu, 
Sakarya Savaşı’nda “Askeri Menzil Hastanesi” olarak kullanıldığını da sözlerine eklemiştir. 
 İnşa edildiği dönemin izlerini taşıyan bina doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, bodrumla birlikte üç 
katlıdır. Harçlı kırma taş örgülü yapının dış cephe köşeleri, pencere ve kapı söveleri ile kat silmelerinde sarı renkte kesme 
taş kullanılmıştır.Yapının ön ve arka cephesi farklı olup ön cephesi iki çıkmalıdır. Binanın iki ucundaki çıkmalara lale 
formlu sütunların taşıdığı balkonlar da ilave edilince yapı daha da çekici hale gelmiştir. Binanın arka cephesi ise beş 
çıkmalıdır. Ortadaki üç köşeli, iki yanındaki çıkmalar ise üçgen alınlıklı ve kırma çatılıdır. Yapının ön ve arka yüzündeki 
birinci kat pencereleri ile kapı üstleri kemerli; bodrum, ikinci kat ve kırma çatı altları ise düzdür.
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1913 yılında Çorum’a mutasarrıf olarak gelen Nurettin Bey’in 1914 yılında yapımını başlattığı Emraz-ı Umumiye 
Hastanesi’nin inşaat halindeki görüntüsü
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Hastaların muayene olmak için sıra beklediklerini gösteren doğu cephesindeki balkondan çekilmiş bir fotoğraf.
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Emrâz-ı Umumiye Hastanesi giriş merdivenleri üzerinde sünnet olmak için bekleyen çeşitli yaşlardaki çocuklar,
velileri ve hastane çalışanları.(1916)
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Hastanede sünnet olacak çocuklara belediye merasim bandosunun verdiği müzik şöleninin tarihi taş binanın 
balkonundan görünüşü. (1916)
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Emrâz-ı Umumiye Hastanesi ana giriş merdivenlerinde çekilmiş hastane
çalışanları, resmi görevliler ve hastalar (1916-1924)
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Emrâz-ı Umumiye Hastanesi’nin balkonundan Çorum’un görüntüsü ve 9 Eylül 1922’de İzmir’in düşman 
işgalinden kurtuluşunu hastane bahçesinde kesilen kurbanla kutlayan halk.

Çorum Gazetesi bu ulusal sevinci 11 Eylül tarihli manşet haberde:”Güzel İzmir’i mesaretle selamlar muzaffer 
ordumuzu ve milletimizi tebrik ederiz.” ifadesini kullanmıştır.
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Hastahane olarak inşa edildiği 1900’lü yıllarda şehrin dışında buğday tarlaları, sonrasında da bağlardan başka 
komşusu olmayan tarihi bina bozkırda açmış bir çiçek gibi gülümsüyor.
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1924-1928 Ziraat Mektebi
 Cumhuriyet’in ilanından sonra bugünkü “Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi”nin bulunduğu 
yere “Millet Hastanesi” ismiyle yeni bir hastane inşa edilmiş, Emraz-ı Umumiye Hastanesi bu binaya taşınmış ve 
1924 yılında hizmete başlamıştır. O yıllarda ülke kalkınmasında önemli bir yeri olan ziraatın geliştirilmesi çalışmaları 
doğrultusunda Emraz-ı Umumiye Hastanesi’nin boşalttığı bu binada da “Mıntıka Ziraat-ı Umumiye Mektebi” adıyla 
yeni bir okul açılmıştır. 6 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılan ve eğitim süresi üç yıl olan Ziraat Mektebi’nin 14-18 
yaş arasındaki ilkokul mezunu gençleri kabul ettiği bilinmektedir. Okul hem gündüzlü, hem de parasız yatılıdır. 
 8 Ekim 1924 tarihli Çorum Gazetesi’nde okulun açılışı “Ziraat Mektebinin Küşat Merasimi“ başlığı altında 
şöyle anlatılıyor: 
 “…Merasim pazartesi günü saat iki buçukta icra edilmiştir. Vali Ahmet Cevdet beyefendi’nin kıymetli bir 
nutkuyla başlandı. Valibeyefendi evvelce hastane olan binanın ne şekilde ve ne maksatla Ziraat Mektebi’ne tahsis 
edildiğini izah buyurduktan sonra Ziraat Mektebi’nin faydalarını gayet beliğ bir lisan, samimi ümit bahş (moral veren) 
bir ruhla zikrettiler.”
 Gazetenin 22 Temmuz 1925 tarihli nüshasında “Ziraat ve Ameliyat Mektebi’nin Kayıt Kabul Şartları” 
başlıklı bir ilanda okula kayıt yaptıracakların on dört yaşından küçük, on sekiz yaşından büyük olmamaları, T.C. 
vatandaşı olmaları belirtilirken, imtihanın 24 Eylül 1925 tarihinde okulda yapılacağı duyurulmuştur. Okula kabul 
edilen öğrencilerin ziraat, ziraat aletleri, dutçuluk, arıcılık, bağcılık, bahçıvanlık, hıfzıssıhha-i ziraat dersleri ile çiftlik 
idaresi, hayvanatın idaresi ve iaşesi tedris edecekleri de belirtilmiştir. 
 Okul Türkiye’deki diğer Ziraat Mektepleriyle birlikte ziraat reformuna uygun hale getirilmek üzere açıldığından 
sadece 3 yıl sonra, 1928 yılında kapatılmıştır. Abdulkadir Ozulu, Ziraat Mektebi’nin Çorum’da bağcılık ve ipek böceği 
yetiştiriciliğinde büyük gelişmelere öncülük ettiğini, okulun açık kaldığı yıllar içinde bahçe ve çevresinin mükemmel bir 
park ve piknik alanı haline getirildiğini belirtmektedir.  
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Emrâz-ı Umumiye Hastanesi olarak yapılan taş binanın 1924 yılı sonrasında “Ziraat Mektebi” öğrencilerine hizmet 
ettiği dönemde ön bahçeden görünüşü
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Fotoğrafın üzerinde “Sıhhat Mektebi” yazılmış olsa da; Bahçesindeki sulama amaçlı havuzu, ağaçlarla bezeli bahçesi 
ve iki öğrencinin yaka cebindeki görüntü daha çok “Ziraat Mektep’i dönemini yansıtıyor.



18

Bahçe giriş kapısından sonra yol boyu kavak ağaçları eşliğinde ulaşılan taş binanın 1920’li yıllarda moloz ve kesme 
taş örgü duvarları ile balkonları taşıyan sütunlar taşın yapıdaki üstünlüğünü ne de güzel yansıtıyor.
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1929-1933 Vali Konağı

 1914 yılında “Emraz-ı Umumiye Hastanesi” olarak inşa edilen taş bina, sağlık hizmetinden sonra bir süre 
Ziraat Mektebi olarak hizmetini sürdürmüştür. Abdulkadir Ozulu, 1928 yılındaTürkiye genelinde olduğu gibi 
Çorum’da da ziraat okullarının kapatılmasıyla boş kalan taş binanın 1929 ile 1933 yılları arasında Vali konutu 
(konağı) olarak kullanılmış olduğunu söylemektedir. Yazar bu bilgiyi, Çorum’un önde gelen simalarından ve şehrin 
yaşayan hafızalarından birisi olan Abdullah Kavukçu’dan edindiği bilgiye dayandırmaktadır. 
 Çorum’un bir diğer yaşayan hafızası, kent tarihine ilişkin pek çok bilgiyi zihninde saklayan Abdullah Tüfekçi’de, 
yaptığımız görüşmelerde bu bilgiyi doğrulamıştır. 
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Tarihi Taş Mektep’in balkonundan, bahçıvan eli değmemiş doğal bitki örtüsüyle bezeli bahçesi ve
şehrin 1930’lu yıllardaki özgün dokusunun görünüşü
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Taş binanın 1930’lu yıllarda beş çıkmalı arka cepheden görünüşü. 1914 yılında inşaatına başlanan yapıda, batı 
yönündeki duvarın ikinci katında payandalarla tutturulmuş balkon muhtemelen sonradan eklenmiştir.

Bu balkon günümüzde de yoktur.
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Çorum Şehir merkezinden (muhtemel Tütüncü Ailesine ait taş binadan) kentin en uzak yerindeki Emrâz-ı Umumiye 
Hastanesi’nin Ziraat Okulu, Vali Konağı veya Sıhhat Mektebi olarak  kullanıldığı 1930’lu yıllardaki görüntüsü.
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1933-1941 Sıhhat Mektebi 
 İlhan Tekeli“Çorum Tarihi” kitabına yazdığı bölümde,1933 yılına kadar Vali konağı olarak kullanılan eski 
Emraz-ı Umumiye Hastanesi binasının, bu yıldan sonra, sağlık memuru yetiştirmek için 1925 yılında Sivas’ta eğitime 
başlayan yatılı Küçük Sıhhat Mektebi’nin Çorum’a nakledilmesiyle bu binada eğitime başladığını belirtmektedir. Sıhhat 
Mektebi, Çorum’dan kaldırıldığı 1941 yılına kadar da bu binada eğitim vermeyi sürdürmüştür. Abdülkadir Ozulu, bu 
okulun Sivas’tayken 162, Çorum’dayken ise 1938 yılına kadar 161 mezun verdiğini söylemektedir. 
 Tayyar Anakök “Çorum Tarihi” kitabında: “Cumhuriyet nimetlerinden biri de Sıhhat Mektebi açılması oldu. 
1938 senesi kadrosuna göre mektebin bir müdürü, bir muallimi, bir kâtibi ve bir de hademesi vardır.” demektedir.
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1933-1941 yılları arasında bilinçli sağlık hizmeti yapabilmek için gençlere eğitim veren
Sıhhat Mektebi hocalarının yemek sırasında çekilmiş bir fotoğrafı.
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Bahçe kapısından sonra iki yanınızı saran ve yeşilin her tonu ile bezenmiş toprak bir zemin sizi önce kare sütunların 
taşıdığı bir balkonun taş merdivenlerine ulaştırır, sonrasında da ahşap bir yapının sade ama sıcak koridoruyla 

tanıştırırdı. Yol boyu kavak ağaçlarının sıralandığı tarihi yapının 1940’lı yıllardaki görünüşü. 
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Sıhhat Mektebi öğrencilerinin eğitim aldıkları 1933 yılında tarihi taş binanın henüz komşularla tanışmamış ve
sınırları belirsiz alanındaki merasim hazırlığı



27

Tarihi taş binanın henüz el değmemiş tarla konumunda ve yaban otlarla sarılmış bahçesinden kentin 1940’lı 
yıllardaki görünüşü: Arka planda Saat Kulesi, Kubbeli Camii minaresi ile komşu haklarının en üst düzeyde 

yaşandığı tek ve iki katlı iskedos yapılar görülmektedir. Ön planda ise, günümüzdeki  Türk Telekom ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu binasının bulunduğu alanın eski sahibi “Çorum Garajı” görülüyor. Bu alan sonraki yıllarda 

koyun, keçi ve eşeklerin satıldığı “Hayvan Pazarı” olmuştur.
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Sıhhat Mektebi öğrencilerinin tarihi taş binanın arka bahçesinde, kesme sarı taş ve demir parmaklıklarla çevrelenmiş 
bodrum katı önündeki sohbeti. Fotoğrafın 31.12.1940  tarihli olmasın bakılırsa Çorum, o yıllardaki diz boyu 

karın yolları kapattığı, tuğlasız yapıların küreklerle temizlendiği ve çatı saçaklarından buz salkımlarının sarktığı kış 
mevsimi ile henüz tanışmamış gibi.
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1940’lı yılların Sıhhat Mektebi öğretmen 
profilini gösteren, taş binanın bahçesinde 
çekilmiş bir fotoğraf.
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Sıhhat Mektebi öğrencilerinin kıyafeti o yıllarda eğitime verilen 
önemin adeta bir göstergesi gibi.(1940’lı yıllar).
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1942-1967 Erkek Sanat Enstitüsü (E.S.E)
 İlhan Tekeli, 1941 yılında Küçük Sağlık Mektebi’nin Çorum’dan kaldırılmasının da etkisiyle, 1942 yılında, 
boşalttığı binada Bölge Erkek Sanat ve Akşam Kız Sanat Okulları’nın kurulduğunu belirtmektedir. Zamanla Kız 
Sanat Okulu’nun Kız Enstütüsü’ne dönüştürülmesiyle birlikte Erkek Sanat Okulu da Erkek Sanat Enstitüsü’ne 
dönüştürülmüştür. Buna ilişkin bilgiyi Tayyar Anakök verir. “O yıllarda okulda demircilik, marangozluk ve tesviyecilik 
kolları vardır ve buralarda 170 talebe çalışmaktadır. 1947-48 öğretim yılında Enstitüye dönüştürülen Erkek Sanat 
Okulu’nun teşkilatı genişletilmiş ve ilk mezununu ise 1948-49 öğretim yılında vermiştir”. 
 Eğitime başladığı 1942 yılından 1955 yılına kadar sadece ilkokul mezunlarını kabul eden okul, bu yıldan sonra 
ortaokul mezunlarına da kapılarını açmış ve doğrudan Tesviyecilik Bölümü’nde öğrenim görmeleri sağlanmıştır. Bu 
durum, o yıllarda ortaokulu dışarıda okuyup gelenlerin“özel”, ilkokuldan sonra beş yıl öğrenim görenlerin ise “genel” 
sınıf olarak adlandırılmalarına neden olmuştur. 
 Özel sınıflar tesviyecilik dışında bir tercih yapamazken; genel sınıf öğrencileri ilk yıl dönüşümlü olarak eğitim 
aldıkları Tesviyecilik, Demircilik ve Marangozluk Bölümlerindeki başarılarının yanı sıra kendi istekleri de dikkate 
alınarak bölümlere dağıtılmışlardır. 
 Sanat Enstitüleri’nin kuruluşunda sanat eğitimi temel alınmasına rağmen bilinçli ve kapsamlı hazırlanan 
ders programları ile öğrencilere yüksek öğrenim görme imkânı da sağlanmıştır. Eğitim kalitesinin yüksek olması ayrıca 
sanayide yapılamayan işlerin okulda gerçekleştirilebilmesini sağlamış ve ilerleyen yıllarda güçlenerek artacak bir okul-
sanayi işbirliğinin temelleri atılmıştır. Zamanla değişen şartlara bağlı olarak 1965 yılında kız öğrencilerin de Erkek 
Sanat Enstitüsü’ne kabul edilmesiyle ismi “Sanat Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir.
 1967 yılında bu tarihi binanın geniş bahçesinin bir bölümüne yeni okul ve atölye binaları inşa edilirken yeni 
açılacak bölümler için de projeler hazırlanmıştır. 1967-68 öğretim yılından itibaren beş yıllık eğitim altı yıla çıkarılmıştır. 
Orta dereceli okulların ikinci devrelerinin lise kapsamına alınması sonucunda da “Sanat Enstitüsü” adı “Endüstri 
Meslek Lisesi”ne dönüştürülmüştür.
 1985-86 eğitim-öğretim yılına kadar Marangoz, Demir ve Makine Bölümü ile eğitim faaliyetlerini yürüten 
“Teknik Lise”, gelişen teknolojiyle birlikte bünyesine kazandırdığı Elektrik ve Elektronik Bölümleriyle yeni bir ivme 
daha kazanmış, 1998-99 eğitim-öğretim yılında açılan “Anadolu Teknik Lisesi” ve “ Anadolu Meslek Lisesi” ile 
hizmetine günümüzde “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “ adı altında devam etmektedir.
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Rengi sararmış bu fotoğrafa düşülen tarih 13.06.1944; “Sanat Okulu” yılları
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Erkek Sanat Enstitüsü’nün kuruluşunun 2. yılında (2.2.1943) tesviye atelyesinde eğeleme temrini yapan
öğrencilerle bir öğrencinin işini kontrol eden öğretmen.
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1946 yılında Erkek Sanat Enstitüsü’nde eğitim gören öğrencilerin sınıf içinde yaptıkları çalışmadan bir bölüm.
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1946 yılında Taş Mektep’de göreve başlayan ve Erkek Sanat Enstitüsü’nde okumuş pek çok öğrencinin eğitiminde 
emeği olan Memiş Avşar ile tesviye bölümü öğrencileri.
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Yıl 1946, Erkek Sanat Enstitüsü’nde marangoz atelyesinden bir bölüm. Öğrencilere yaptırılacak işin (temrin) 
ilk örneğini öğretmen yaptıktan sonra, işini yapmakta zorlanan öğrencilere yardım eden öğretmenler ve dönemin 

kıyafetiyle çalışan öğrenciler görülüyor.
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Cemil Sümer
Müdür

Cevat Erken
Müdür Yardımcısı

Ferit Kürkçü
Müdür Yardımcısı

Adil Giray
Demir Atelyesi Şefi

Yusuf Erçetin
Ağaş İş. Atel. Şefi

Ali Rıza Özden
Doktor

Emin İnaltekin
Tes. Atel. Şefi

Talat Diniz
Demir Atel. Öğrt.

İsmail Çelikatan
Ağaç İş Atel. Öğrt.

Faruk Yılmaz
Matematik Öğrt.

Emin Sürmen
Fizik-Kimya Öğrt.

Hatice Özcan
Fransızca Öğrt.

Şükrü Özne
Beden Eğt. Öğrt.

Ömer Taşal
Tes. Atel. Öğrt.

Memiş Avşar
Tes. Atel. Öğrt.

Ahmet Battal
Ağaç İş. Atel. Öğrt.

Suat Savcı
Köy Dem. İş Öğrt.

Aydın Mermertaş
Köy Ağaç İş. Öğrt.

Bilâl Bekcan
Katip ve Hes. Me.

Müzeyyen Bildirici
Yönetim Memuru

Kemâl Demirer
Türkçe Öğretmeni

Maksut Kızıltan
Ambar Memuru

Ali Rıza İşlek
Köy Ağaç İş. Öğrt.

Kahraman Çağlar
Köy Dem. İş. Öğrt.

Osman Çimen
Demir Atel. Öğrt.

ÇORUM E.S.E
1947-1948

YÖNETİM VE 
ÖĞRETİM KURULU
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1947-1948 Eğitim ve Öğretim yılı Erkek Sanat Enstitüsü Müdürü Cemil Sümer ve atelye
kıyafetleriyle Tesviye Bölümü öğrencileri
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1948 yılı Erkek Sanat Enstitüsü Müdürü Cemil Sümer, Müdür Yardımcısı Ferit Kürkçü, tesviye, demir, marangoz bölümü 
öğretmenleri ve öğrenciler “Taş Mektep”in giriş merdivenlerinde toplu halde.
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1949 Yılı Sanat Okulu ön giriş merdivenleri üzerinde çekilmiş fotoğrafta tesviye ve marangoz bölümü öğrencileri.
Sağdan sola ayaktakiler; Muharrem Keskin, Nejdet Karaman, Hüseyin Tuluk, Paşa Nalbant, Mahir,

Oturanlar; Selçuk, Ömer Pişirici, Mahmut
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1949 Yılı Erkek Sanat Enstitüsü voleybol takımı öğrencileri sağdan sola: Ahmet, Şevket, Arif  
Duman, beden hocası Damat Şükrü, Hüsnü, Hüseyin Tuluk, Hüseyin Kurt, Halit.

Oturanlar: Hüseyin Kurt’un babası, Okul Müdürü Cemil Sümer, Özdemir Çöplü’nün babası, 
Talat Cerit ve Öğretmen İsmail Maden.

Çorum Lisesi ile Sanat Okulu arasında yapılacak voleybol karşılaşması öncesi.
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1950’li yılların başında Erkek Sanat Okulları’nda ithal makinaların yanı sıra yerli üretim;
Bursa-Tophane ve Ankara Teknik Öğretmen Okulunda yapılan aletler de kullanılırdı.

Fotoğrafta; “Taş Mektep”in bodrum katındaki makina atelyesinde öğretmen gözetiminde freze (Petersen) Regal ve 
Alman (örn) torna tezgahında ve çeşitli işlerde çalışan öğrenciler görülüyor.
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Tarihi taş bina’nın bodrum katındaki tesviye bölümüne ait makina atelyesinden bir kesit.
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Erkek Sanat Enstitüsü’nün emektar öğretmeni (bisikletli hoca) Memiş Avşar ve taş bina’nın bodrum katındaki
makina atelysinde çalışan tesviyeci öğrenciler.
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1914 tarihli binanın bahçe kapı girişinden sonra tahta çitle çevrili bahçesi, arnavut kaldırımlı tratuvarı ve toprak 
zeminli yola dizilmiş hasta taşıma arabaları görülmektedir. Henüz çatısına E.S.E. yazısı monte edilmemiş olsa da; bu 

tanıtımla sanki bu araçların “Taş Mektep” de yani Erkek Sanat Enstitüsü’nde yapıldığı bilgisi verilmiş.
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1950 yılı Cumhuriyet Bayramı programları için hazırlık çalışması yapan Erkek Sanat Enstitüsü öğrencileri ile 
okulun arka bahçesindeki demir atelyesi ve hastane döneminde yapılmış hamam.
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29 Ekim 1950 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için tarihi taş bina’nın arka bahçesinde Türk Bayrağı 
ve flama eşliğinde hazır bulunan Okul Müdürü Cemil Sümer, Beden Eğitimi Öğretmeni Damat Şükrü, öğretmen ve 

öğrenciler görülmektedir.



48

Erkek sanat okullarında eğitim sonunda yapılan önemli işlerden birisin de, alet ve avadanlıkların gelecek öğretim 
yılında kullanılacak hale getirilmesidir. Demir  atelyesinde temrin çalışmasının yanısıra çekiç sapı, kıskaç gibi aletlerin 

onarımını yapan öğrenciler görülüyor.
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1955 yılı Demirişleri Atelyesinden genel görünüş: Koridora bağlı ön kapı girişi sağında paravan ile çevrili elektrik 
kaynak bölümü, 2-3 metre uzağında oluklu çeşme, sonrasında matkap, zımpara tezgahları ve mengeneler. Ön kapı 
girişinin solunda şef odası, demirci ocakları, şahmerdan, oksijen-asetilen kaynak odası ve arka bahçeye çıkış kapısı.

Atelye giriş kapısının iki yanında vitrin, koridor sonunda takımhane ve asetilen üretim odasından oluşurdu. Demir ve 
Tesviye bölümünün hurdalığı ise arka bahçedeki tek katlı (hastane döneminde yapılmış hamam) yapıydı.
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Ülkemizin yokluk döneminde kısa yoldan hayata atılmak ve geleceğini eğitim gördüğü sanat ile devam ettirme 
çabasında olan demirişleri bölümü öğrencileri ve öğretmenleri Ali Küçükçakar’ın bulunduğu atelyeden bir görüntü.
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Tarihi “Taş Mektep”in 1942 yılında E.S.E. öğrencilerine kapılarını açtığı demir atölyesinden bir bölüm: Arka planda 
ve köşede asetilen kazanı, yanıbaşında oksi-asetilen kaynağı yapan iki öğrenci ve onları izleyen öğretmen. Tezgah 

mengenelerinde duvardaki tahtaya çizilmiş resme göre eğeleme temrini yapan öğrencilerin yanı sıra küçük bedenlerine 
rağmen o yıllarda odun sobasını temrin olarak yapabilen iki yetenekli öğrenci görülmektedir.
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29 Ekim 1952 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Kız Sanat Okulu ve Erkek Sanat Enstitüsü öğrencileri 
öğretmenleri ile birlikte. Erkek Sanat Enstitüsü öğrencisi Ahmet Nejdet Aydın arşivi bu fotoğrafın önemli bir özelliği; 

üstte ışıklı panoda da görüldüğü gibi (XXIX) Cumhuriyetimizin 29. yılında çekilmiş olmasıdır. Beden eğitimi 
öğretmeni Damat Şükrü (Özne) ve sol yanında A. Nejdet Aydın..
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1952 yılında saat kulesi çevresinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak bir bölüm Erkek Sanat Enstitüsü 
öğrencileri. Celal Çekağa arşivi bu fotoğrafta belirlenebilen isimler; İsmet Tandoğan, Şahin Şanal ve Halil Deniz.
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Sınıf; bilginin yazı ve çizgiye dönüştüğü, atelye de el becerisinin bilgi ile zenginleştirilip görsellik kazanıldığı  
mekanlardır. Fotoğrafta öğretmen gözetiminde ve teknik resim kurallarına göre yapacakları işin resmini çizen Erkek 

Sanat Enstitüsü öğrencileri görülüyor.
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Tarihi binada eğitim ve öğretime başlandığı yıllarda marangoz atelyesinden bir bölüm. Genç öğretmenlerin 
gözetiminde dolap, karyola, raf ve oturma bankı yapan öğrenciler görülüyor. Objektife en yakın öğrenci ise arı 

kovanının üçgen çatısını hazırlamış, köşe dikmelerini yapıyor. Fiziki durumlarına bakılırsa oldukça küçük öğrenciler 
var. “Ee.....e akıl yaşta değil baştadır.”
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Adı Erkek Sanat Enstitüsü. Kimilerine göre amele mektebi olsa da; demircisi, tesviyecisi ve marangozu  ile üreten
bir okul. Tecrübeli hocaların rehberlik ettiği, maharetli gençlerin şekillendirdiği sıra sıra dizilmiş tahta arı kovanları.
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Ahşapın sıcaklığı ne güzel farkediliyor. Küçücük boylarına rağmen yaptıkları işin keyfine varmış marangoz bölümü 
öğrencileri.



58

1956-1962 yıllarında sanat okulunun ön 
giriş kapısının sağındaki bahçeden görünüşü. 
Bu bahçe içerisinde bir de voleybol sahası 
vardı. Binanın yan yüzünde görülen 
balkon yapıya sonradan eklenmiş olmalı 
ki binanın inşaat halindeki fotoğrafında 
görülmemektedir.

Tesviye atelyesi öğretmenleri ve öğrencileri. 
Sol baştan ayaktakiler; Ahmet Platin, Memiş 
Avşar (öğretmen), Hikmet Özel (öğretmen) 
ve İsmail yağlı.
Oturanlar; Ahmet Ulukuş, Osman Özdemir.



59

1914 yılında hastane olarak başlanan ve çeşitli hizmletler sonunda (1942) Erkek Sanat Enstitüsü öğrencilerine ev 
sahipliği yapan “Taş Mektep’in” bodrum katındaki marangoz bölümüne ait makina atelyesi. Bu mekan 2008 yılında 

Çorum Müzesi etnoğrafya bölümüne dönüştülmüştür.
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19 Mayıs 1953 Gençlik ve Spor Bayramında Erkek Sanat Enstitüsü öğrencileri gösteri öncesi bir arada. Sağ baştan 
ayaktakiler; Neceti Gülpınar, İbrahim Kocabıyık, İsmail Gürbüzer,...............,.............,.....................

 Oturanlar; İsmet Çenesiz (Ece Banyo A.Ş. sahibi),  .......,  .........., Nihat Özer, ....................
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1953 yılı kışında Taş Mektep’in bahçesinde karın keyfini çıkaran öğretmen ve E.S.E öğrencileri.
Sağ baştan ayaktakiler; H. Hacı Haliloğlu, İsmet Tandoğan, Kemal Çelikel (öğretmen),................, Neceti Gülpınar,

Oturanlar; İbrahim Kocabıyık, Şahin Sanal, Ferruh Benzer, Şükrü Işılak, Nihat İlikmen, Metin Badak
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Rengi sararmış bir fotoğraf ve arkasına düşülmüş bir kaç cümle söz bizleri bir anda yıllar öncesine götürüverir. Tıpkı 
1953 yılında Taş Mektep’in bahçesinde ve çamların doyumsuz manzarasında çekilmiş bu fotoğraf gibi.
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1953 yılı Erkek Sanat Enstitüsü futbol takımı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında. Tespit edilebilen isimler; Faruk 
Kuloğlu, Osman Kırımker, Nihat Atılgan, Celal Çekağa, Turgut Taylan ve İsmet Çenesiz.
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1954 yılı Erkek Sanat Enstitüsü öğrencileri “Taş Mektep”in bahçesinde öğretmenleriyle birlikte bahçecilik kolu 
etkinlikleri olarak ağaçlandırma çalışmaları yaparken.
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Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümü öğretmeni Niyazi Baykan ile tesviyeci öğrenciler (atelye ara paydosunda) okulun 
arka bahçesinde toplu halde. Soldan sağa ayaktakiler; Bahri Balcı, Hüseyin Fındık, İsmail Ayvalı (1995 yılı TEDAŞ 

Genel Müdürü), Niyazi Baykan (öğretmen), Oğuz........, Yaşar Güner, Ömer Erden,..........., Celal Aslan,.........
Oturanlar; Nurettin Adsan, Sefer Karakuş, Bahri Alkan, Kamil Pekdemir, Behçet Özgıdık,.................... .
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İhsan Ozulu arşivine ait bu fotoğrafta 29 Ekim 1959 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan
Erkek Sanat Enstitüsü boru ve trampet takımı görülmektedir.
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1959 yılı E.S.E. mezunlar gecesinde “Meslekler Yarışıyor” piyesinde İhsan Ozulu demirci ustasını, İbrahim 
Kocabıyık teknik öğretmeni, İsmet Çenesiz de mühendisi oynadı. Yalçın Sineması’ndaki piyes sonrasında da Niyazi 
Biçerel’in yönetiminde İhsan Ozulu, Gazi Horkal, Safi Güllü’den oluşan beş kişilik folklor ekibi gösteri yaparak 

geceyi renklendirdiler.
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1956-1957 Eğitim öğretim yılında “Taş Mektep”in birinci katında, bir kapısı ön bahçeye bakan balkona açılan, 
karşısında da tuvalet ve soyunma odası (vestiyer) bulunan atelyede eğeleme temrini yapan tesviye bölümü öğrencileri. 

Soldan Sağa: Mustafa Emniyet, Mehmet Eliaçık, Kemal........ , Nihat Saydam
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Tesviye atelyesinde eğeleme işlemi yapan Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümü (özel sınıf) öğrencileri.
Soldan sağa arkadakiler; Savcı Tümer, Yaşar Uslu, Kemal Özdemir. Ön Sıra: Murat Gürsoy, Cemal Ünlü, ...........
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Marangoz bölümü gibi tesviyecilerin makinaları da taş binanın bodrum katındaydı. 
Mekanın küçük pencereli ve alçak tavanlı olması nedeniyle çoğu günler elektrikler 
yakılarak çalışılırdı. Tarihi yapının bodrumundaki torna tezgahında çalışan 
Nurettin Adsan ve sınıf arkadaşları. (1958)

Makina atelyesindeki matkap 
tezgahında temrin çalışması yapan 
özel sınıf öğrencisi (Nihat Saydam).
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Beden Eğitimi Öğretmeni Sebahattin Can E.S.E. boru-trampet takımı ve öğrenciler Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları için Gazi Caddesi’nde kurulan bayram alanında protokol ve halkı selamlarken. (1958)
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Erkek Sanat Enstitüsü İzci Takımı’nın, 
Cumhuriyet Bayramı merasim geçidi. 
(1958)

1955 Yılı Erkek Sanat Enstitüsü 
trampet takımı merasim geçidi:
Mümtüz Kazancı, Naim Tekkeli, 
Mahmut Doyuk, Ünal Nohut, Necati 
Zihar, Mehmet Merzifonlu, Ümit 
Karabölen, Osman Alapala, Ünal Uzel
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1959 yılı Erkek Sanat Enstitüsü futbol takımı oyuncuları
Soldan sağa ayaktakiler: Mustafa Emniyet, Yüksel Bayraklı, Nihat Saydam, Doğan Erşenal, Yalçın Benderli

Arkadan İkinci Sıra: Yılmaz Dursun (namı diğer boncuk), Muzaffer Kaçar
Arkadan üçüncü sıra: Hüseyin......., Ahmet Utancak (kaleci), Orhan.......

En ön sıra: Muhsin Eren.
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Limon sarısı renkte ısıtılmış kara demirin kıskaçla tutulup kimi zaman örs üzerinde şekillendirildiği, kimi zaman da 
çeşitli motiflerle bezenip saksılık, avize, aplik gibi eşyaların yapıldığı demir atelyesinden bir anı.



75

Yıl 1959, mekan Taş Mektep’in bodrum katındaki makina atelyesi. Gün ışığından yeterli derecede faydalanılmadığı 
için elektriklerin gün boyu yakıldığı atelyede teknik bilgi alışverişinde bulunan tesviye bölümü öğrencileri.

Sağdan-Sola; Ahmet Ulukuş, Osman Özdemir, Ahmet Platin ve İsmail Yağlı
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Erkek Sanat Okulu öğrencileri Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için şehir stadyumunda
beden eğitimi öğretmeniyle.
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Cumhuriyet Bayramı’nda bayrak ve
flama taşıyan iki öğrenci. 

23 Nisan 1959 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda  
şehir stadyumunda toplanan okullardan E.S.E. trampet ve izci 

takımından bir kısım öğrenciler

E.S.E. öğretmenleri Ali Nahtur ve Sebahattin Can ile trampet 
takımından soldan; Mehmet Merzifonlu, Memduh Tatar.

Oturanlar; Yüksel Kocabıyık, Necati Zihar İzzet Karakuş, Necati Zihar



78

Meslek Resim dersi öğretmeni Memiş 
Avşar E.S.E bahçesinde tesviye ve 
demircilik bölümü öğrencileriyle
Yıl: 1959
1- Fevzi Şehirli
2- Fuat Arslan
3- Bahri Balcı
4- Abidin Eker
5- Mustafa Doğan
6- Memiş Avşar
(meslek resim ders öğretmeni)
7- Mustafa Toz
8- Sefer Karakuş
9- İrfan Bayraktar
10- Memduh Tatar
11- Ali Cenan
12- İzzet Karakuş
13- Mahmut Doyuk
14- Hasan Tuluk
15- Fikret Eğriboyun
16-Ahmet Ateş
17- İsmet Sarıtekin
18- Ali Barauç
19-Kamil Pekdemir
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Yıl 1960 Erkek Sanat Enstitüsü demirci, tesviyeci ve marangoz bölümü öğrencileri okul bahçesinde Askerlik dersi 
öğretmeniyle; Sağ baştan ayaktakiler; Celal Aslan, Celal........., Hayrettin Kırış, Mustafa Özsakarya, Sıddık 

Ayancı,.............., İhsan Atalay, Oğuz......., Ahmet Çıtak, Mehmet Kaltakçı, Tavil Çolak, Burhan Kankurdan, 
İkinci sıra: Kadir Tiryaki, Cemil Özbakır, askerlik dersi öğretmeni, İbrahim Demirci, Hıdır Güder.

Oturanlar; Nuri Oduncu, Raif Gök, Alaaddin Çağdaş, Hüseyin Delibalcı, Tahsin Demirdalıç, Bekir Nuhoğlu.
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1960 yılında Erkek Sanat Enstitüsü Marangoz Bölümü öğrencileri okul bahçesinde fizik öğretmeni ile bir arada. 
Arkadaki alan ise Çorum’un henüz yüksek yapılarla tanışmadığı halini göstermekte. Fotoğraftakiler ;(Soldan Sağa) 
Cemil Tahtasız, Hikmet Yıldırım, Nejdet Başıbüyük, ..............., Necati Zihar, Fizik Öğretmeni Güzide Güner 

Kasapoğlu, Necati Turan, Faruk Kaleli, A. Turan Serdaroğlu, Metin Kırış, Hüseyin Baykara.
Oturanlar soldan sağa; Celal Batı, Fazlı Özkuşcu, İsmail İlikmen
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Demir atelyesinde yapılan döner sermaye işlerinden bir 
örnek.Atelye öğretmeni Ali Küçükçakar’ın da yardımı ile 
greyder parçasına şahmerdanda döverek biçim vermeye çalışan 

öğrenciler Fuat Arslan ve Mahmut Doyuk.

Dövme tekniği ile şekillendirilecek metali ısıtmak 
(tavlamak) için demirci ocağını hazırlayan öğrenci ve 
sıcak demiri tutmak için kullanılan çeşitli özellikteki 

kıskaçların bulunduğu atelyeden bir kesit.



82

Günümüze gelebilmiş bir başka tarihi yapı da “İstiklal İlkokulu”dur. Okulun giriş merdivenleri üzerinde 
öğretmenleriyle birlikte görülen bu öğrencilerden kim bilir kaç tanesi geleceğini şekillendirecek ve küçük yaşta el 

beceresinin eğitimini alacağı Erkek Sanat Enstitüsünün yolunu tutacak.
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İlkokuldan sonra yolu tutulan Sanat Okulunda elimize tutuşturulan çekiçle demircilik, eğe ile tesviyecilik, testere ile 
marangozluk sanatı ile tanışıldı.. Sonrasında da hayat boyu haşır neşir olunucak sanatımız belirlendi.

Demir atelyesi şefi Ali Nathur ve öğrencileri. (1960)
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1960 yılı sonrasında “Taş Mektep”in bahçesinde demir atelyesinin yanına yapılan yeni tesviye atelyesinden  genel 
görünüş: Çoğunluğu eğeleme temrini yapan öğrencilerle birlikte, “Bisikletli Hoca” olarak bilinen ve ölümüne kadar o 

tutkusu devam eden atelye ve resim dersi öğretmeni Memiş Avşar
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Tesviye atelyesi öğretmeni Memiş Avşar ile  tesviyeci öğrenciler (özel sınıf) Berdur Güçlü, Vehbi Cırıl,
Erdoğan Taşçı ve sınıf arkadaşları okul bahçesinde. (1960)
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Erkek Sanat Enstitüsü öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte Ankara’da Türk Hava Kurumu ziyaretlerinden bir anı. 
Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözü ile THK’nın önemine dikkat çektiği bu gezide kurum çeşitli yönleriyle öğrencilere 

tanıtıldı. Geziye katılan ve belirlenen isimler; Halil Ergül (öğretmen), Nurettin Aslan (öğretmen), Halil ve Celal 
Özçelebi, Burhanettin Akkoyunlu, Münir Solak, Erdal Çıkrıkçıoğlu, Ahmet Özkoçak, Yener Özdoğan, Eşref Maya, 

Şükrü Ceylan, İlhan Celikara, Abdullah Usta, İlhan Baştimur ve İlhan Eskizara.
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1960 yılında Erkek Sanat 
Enstitüsü futbol takımı merasim 
geçidinde.

1958 Yılı E.S.E futbol takımı 
oyuncuları;
Sol baştan; Orhan Başıbüyük, 
Yalçın Benderli, Murat Gürsoy 
(kaleci), Doğan......, Ayçam......... 
Oturanlar: Yüksel...., Boncuk 
Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Mustafa 
Emanet, İlhan Umur ve Muzaffer 
Koçak.
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19 Mayıs 1960 Gençlik ve Spor Bayramı’nda okulların şehir statyumunda yaptığı gösterilerden sonra
Erkek Sanat Enstitüsü güreş ve futbol takımının merasim geçidi.
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29 Ekim 1960 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sonrasında Erkek Sanat Enstitüsü öğrencilerinin stadyumda 
merasim yürüyüşü.



90

Yıl 1960, Cumhuriyet Bayramı’nda gece fener alayının gösterilerini izlemek için bir arayaya gelen Çorum halkının 
milli duygularını el ve gönül birliği içinde paylaştığı Gazi Caddesinde; şenliğe omuz omuza eşlik eden Sanat Okulu 

öğrencileri sağdan sola; Fikret Eğriboyun, Memduh Tatar, Hasan Tuluk, Hasan Bülbül ve Hıdır Güder.
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Taş Mektep’in ikinci katındaki 
yüksek tavanlı, geniş ve balkona 

açılan sınıfında sınava girecek 
öğrencilerin teneffüs arası 

sohbetlerinden bir anı. Yıl 1961.

Geleceğini eğitime adamış bir 
kısım gençler yaz tatillerinde 

bakırcılık, kalaycıyık, berberlik 
ya da garsonluk gibi  çeşitli işlerde 

çalışarak kazandığı parayı okul 
ihtiyaçlarına harcardı.

Tıpkı tuğla ocağında ter döken 
E.S.E. öğrencisi Nurettin Adsan 

gibi hayatın zorlukları öğrenim
süresince de yaşanırdı .(1958)
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1961 Yılında Erkek Sanat Enstitüsü Müdürü İsmail Çığrı ve ders öğretmeni 
Memiş Avşar’ın gözetiminde, Ankara daki yarışmaya gönderilecek makina resmi 
çizen öğrenciler: 1-Hasan Tuluk, 2-Mustafa Toz, 3-İzzet Karakuş, 4-Bahri 
Alkan, 5- Sefer Karakuş, 6- Kamil Pekdemir, 7-Fikret Eğriboyun, 8- Bahri Balcı, 
9-İsmet Sarıtekin, 10-Mustafa Doğancı, 11-İrfan Bayraktar, 12-Ali Cenan1

5
678

9

12
11

10
2

3

4
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1961 yılında Ankara’da değerlendirilecek ve başka illerdeki Sanat Okulu öğrencilerinin de katılacağı resim 
yarışmasına gönderilecek makina resmi ve çizim yapan öğrenciler.
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1961 yılında meslek resim dersi öğretmeni Memiş Avşar’ın denetiminde tesviye ve demir işleri
öğrencilerinin çizim yaptığı sınıftan bir görünüş.
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Tesviye bölümündeki ilk temrin küp şeklindeki bir demiri verilen ölçülerde ve gönyesinde eğelemekti.
1961 yılında demir atelyesi yanına yapılan atelyede Bahri Alkan ve Vehbi Cırıl eğeleme

temrinlerinden birisini yaparken görülüyor.
 Torna ve fireze gibi tezgahlarda çalışmak ikinci sınıftan sonra başlardı.
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1961 yılında lise, imam hatip, erkak sanat ve öğretmen okulu arasında yapılan güreş müsabakasında: 
E.S.E’den 52’de Mahmut Demirci, 62’de İhsan Atalay, 78’de Fuat Arslan kilolarında birinci olmuşlardı. 
Ayrıca, alınan puan sonunda da Erkek Sanat Enstitüsü takım halinde birinci kabul edilmişti. Yarışmaya 
katılanlar (Sağdan Sola); Fuat Arslan, Kamil Pekdemir, İhsan Atalay, Ali Eral ve Mahmut Demirci.
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19 Mayıs 1961 Gençlik ve Spor Bayramı’nda öğrencilerin toplu gösterileri, ateş çemberinden atlama ve akrobatik 
hareketlerden sonra okulları temsil eden öğrencilerin bayrak ve flamalarla merasim geçişinden bölümler.
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Çorum Stadyum’unda yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Erkek Sanat Enstitüsü boru ve trampet 
takımında görevli öğrenciler. Sağ baştan; Metin Kırış, Mahmut Doyuk ve Memduh Tatar.

Yandaki resim; Halil Özçelebi.
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1960’lı yıllarda Erkek Sanat Enstitüleri’nin ülke genelinde kaliteli pratik eğitimin yanısıra teorik öğretimin de
uygulandığı bölümlerden demir atelyesi ve öğrenciler.
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1960 Yılında E.S.E. demir atelyesindeki şahmerdanda çalışan 
Muharrem Aksoy’un yaptığı iş ve daha büyükleri 1950’li yıllarda 
demirciler arastasında kurulan meydan ocağında dört beş usta 
tarafından çeşitli ağırlıktaki çekiçlerle dövülerek yapılıyordu.“Demir tavında dövülür”

ata sözü çok anlamlı ve kapsamlı bir söz. 
Ama demircilik bölümü öğrencisi Şevket Kurt 
şahmerdanda şekillendirdiği demirin tavını 
biraz geciktirmiş. Nedeni de, arkadaşı Metin 
Özkoçak’la objektife poz vermekten olsa gerek.
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Taş Mektep’in giriş katındaki Atatürk köşesi;
Arka fonda Türk Bayrağı, Atatürk büstü, iki yanında 
bayrak ve flama okulda yapılan örs, meşale ve yapraklardan 

oluşan metal çelenk.

Hasan Tuluk, Taş Mektep’e bir koridorla bağlanan 
demir atelyesindeki şahmerdanda sıcak demiri 

şekillendirirken.
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Demirci ocağı, metal, ısı, örs ve çekiç kelimelerinin insanı saran ilişkisine demircilik bölümünde tanık olunurdu. 
Bir tarafta sarı renkte ısıtılmış demir, örs üzerinde karşılıklı çekiçlerle şekillendirilirken, diğer yanda da makina gücü 

(şahmerdan) kullanılırdı.



103

Demir atelyesinde döner sermaye işlerinde (balkon 
parmaklığı) çalışan son sınıf öğrencisi Arif Kanat.

24 Mayıs 1960 günü son sınıf öğrencisi Şevket 
Kurt demir atelyesinde sipariş olarak yapılan balkon 
parmaklığını kaynatırken.
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Tarihi taş yapının batısındaki balkona açılan ve marangoz bölümünün tezgahlarının bulunduğu atelyede yaptıkları 
işleri yıl sonu sergisine yetiştirmek ve hocalarından icazet alabilmek için ter döken son sınıf öğrencilerinden Ali 

Özüyağlı, Cemal Satır, Mustafa Koyun ve Osman Susuz. (1961)
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Marangoz bölümünün makina atelyesi bodrum kattaydı. Pencerelerin küçük, tavanın alçak 
olması kasvetli bir hava oluştursa da, ahşabın kokusu ve sıcaklığının insanı saran bir yanı vardı. 
Tezgahların olduğu birinci kat daha aydınlık ve rahattı. Üç aylık eğitim görüldüğü atelyede ilk 
temrin dikdörtgen bir tahtanın üzerine eşit aralıklarla çizilen çizgilerden testereyle kesme işlemiydi. 

Meslek seçiminden sonra da fotoğrafta görüldüğü gibi çeşitli mobilyalar yapılırdı.
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20 Ekim 1961 günü E.S.E. trampet takımının Cumhuriyet Bayramı öncesi
okul çevresindeki boş arazide yaptığı provadan bir görüntü.

19 Mayıs 1960 Gençlik ve Spor Bayramında 
E.S.E trampet takımı öğrencileri statyumda.
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1961 yılında Kız Sanat Enstitüsü salonunda erkek ve kız sanat okulu öğrencilerinin yaptığı işlerden oluşan yıl sonu 
sergisinden bir anı. Fotoğrafta demir atelyesinde yapılan avize, aplik, tesviye bölümünde; meyve sıkma makinası, çekiç, 
pense ile marangoz bölümüne ait işler sergilenmiştir. Sergide görevli öğrencilerden sırası ile; Hasan Tuluk, İhsan Atalay, 

Ali Barauç, Ünal Uzel ve Eşref Maya. 
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29 Ekim 1961 Cumhuriyet Bayramı gecesinde düzenlenen; Çorum halkı ve Erkek Sanat Okulu öğrencilerinin 
coşku ile izlediği fener alayı eğlencesinden bir anı. Ayaktakiler, (sağdan sola): Adil Çenesiz, Uğur Tombuş, 
Necati Zihar, Nurettin Adsan, Orhan Nadir, Erdoğan Zanagar, Ali Özyağcı, Sıddık Gevenci. Oturanlar 

(sağda-sola): Bener Akaydın, Cemal Satır, Doğan Sert



109

Yılın son günleri 21 Aralık 1962. Taş binanın dışında kar, bodrum katındaki yemekhanede de aşçı Ali Ağabeyin 
yemek ziyafeti vardı. Menüde ise kuru fasulye ile pirinç pilavı. Ehh! Bir de süpriz turşu varsa midelerin keyfine 

diyecek olmazdı. Sonrasında da karın keyfi yaşanırdı.
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1962 yılında E.S.E ile Çorum 
Lisesi arasında yapılan ve 
Çorum Lisesi’nin 2-0 galip 
gelmesiyle sonuçlanan maç 
öncesi E.S.E. futbol takımı;
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1- Raif Gök
2-Mustafa Özsakarya
3-Burhan Sap
4-İzzet Karakuş
5-Ömer Deliyusuf
6- Aydemir Çelik

7-  Mirali Mintaş
8-  Atilla
9-  Nuri Sabur
10-Aydın Ural
11-N.Ünal Uzel
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1961 yılı Taş Mektep’in bahçesinde staj çalışmalarından kalan zamanda saz çalıp türkü çığıran Erkek Sanat 
Enstitüsü öğrencileri. Ayaktakiler soldan sağa; Ahmet Çıtak, Tahsin Demirdalıç, Nuri Oduncu, Ünal Özkubat, 

Sıddık Ayancı. Oturanlar; Cemal Uyar, saz çalan......, Abidin Eker.
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27 Mayıs 1962 tarihinde Sanat Okulu bahçesinde tüm okulun katıldığı kiraz şenliği. Okul Müdürü Hasan Şavaş’a 
o yıl Milli Piyango’dan para çıkmış, Sayın Müdür de öğrencilere kiraz ikramında bulunmuştu.
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1 Haziran 1962 E.S.E. bahçesinde havuz başı sohbeti yapan Ünal Uzel ve sınıf arkadaşı Eşref Maya.
Arka cephede ise bakırcı, kalaycı, motorcu, tornacı, arabacı ve demirciler için yapılan site inşaatı görülüyor.
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24.12.1962 tarihinde Tesviye Bölümü öğrencileri atelyi şefi İlhan Sezgin, atelye öğretmenleri Memiş Avşar ve 
Nurettin Aslan ile bir arada.

Çorum’daki iki yıllık hizmetinden sonra Amerika’da eğitim gören Sayın Sezgin önce Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürü sonra da Müsteşar Yardımcısı olmuştur.
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23 Nisan 1964 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak için E.S.E öğrencileriyle birlikte 
Saat Kulesi alanında bekleyen müdür ve öğretmenler. Soldan sağa; Halil Ergül, Güzide Güzin Kasapoğlu, Memiş 

Avşar, ........., Hasan Savaş (okul müdürü), ..............
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Çorum E.S.E. tesviye, demir ve marangoz bölümü öğrencilerinin Merzifon Erkek Sanat Enstitüsü
ziyareti ve sonrasında da kent gezisinden bir anı.

Arka planda saat kulesi, han, hamam, cami ve kentin özgün yapısını yansıtan kırma çatılı ve
alaturka tuğlalı evler görülüyor. (1958)
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Erkek Sanat Estitüsü Türkçe Öğretmeni İlhami Çakmak ve öğrencileri tarihi binanın ön bahçesinde toplu halde.
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1965 yılı Erkek Sanat Enstitüsü Okul Müdürü Cevat Çetinkaya, demirişleri bölümü öğretmenleri Ali Nathur, 
Osman Çimen, Hasan Metin, tesviyeci öğretmenler Halil Cindemir, Turgut Taç, marangoz bölümü öğretmenleri 

Cemal Soyacak, Mustafa Kavukçu, memur Mehmet Hıra ve Sanat Okulu öğrencileri okul giriş merdivenleri 
üzerinde.
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Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni Halil Ergün ve öğrencilerin Gazi Caddesi’nde kutlanan
19 Mayıs 1965 Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir anı.

Arka planda, o dönemi yansıtan üçgen alınlıklı, iskedos yapıların yanısıra
çok katlı beton binalırın da ilk örnekleri görülüyor.
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23 Nisan 1967 E.S.E. boru-trampet takımı ve öğrencilerinin Gazi Caddesi’nde merasim yürüyüşü.
Taş Mektep’de öğrenim gören en son “Sanat Enstitüsü” öğrencileri. Devamında okulun adı Ticaret Lisesi oldu.
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Taş Mektep’de okuyan en son E.S.E. öğrencileri 27 Mayıs 1967 günü okul yemekhanesindeki veda yemeğinde.
Fotoğrafta belirlenebilen isimler sağ baştan; üçüncü Mustafa Çimen, İbrahim Kapkaç, Avni Çelik (Simpaş A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı)
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1970 yılı sonrasında Taş Mektep’in batısına Ticaret Lisesi, doğu cephesine de tesviye ve yeni demir atelyesi yapılmıştır. 
1976 yılı sonrasında eğitim programlarıyla birlikte isimleri de değişen bölümlere ait soldan sağa: mobilya dekorasyon, 

(eski demir atelyesi) makina ve metal işleri atelyeleri görülüyor. Tarihi binanın arkasında da elektrik, makina 
ressamlığı, elektrik elektronik ve motor bölümlürine ait atelyeler var.
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1966-1967 öğretim yılı E.S.E. müdür, öğretmen ve tesviye bölümü öğrencilerinin yeni yapılan tesviye atelyesinin arka 
kapı önünde toplu fotoğrafı

Sağ baştan Ayaktakiler:
1- Ali Küçükçakar (öğretmen)
2- Ünal Olukçu
3-Sadettin
4- Zarif Tataroğlu
5-Nurettin
6-Mustafa
7-Nurettin Aslan (öğretmen)
8-Ali Filiz
9- Ali Nahtur

10-Zafer Büke
11-Halil Cindemir (öğretmen)
12-Harun Güngör
13- Cevat Çetinkaya (okul müdürü)
14-Hasan Alıcı
15- Turgut Taç (öğretmen)
16-Memiş Avşar (öğretmen)
17-Hüsamettin Özakıncı
18-Mustafa Boynueğri

Oturanlar;
19-Celal Keskin
20-Muharrem Demirbaş
21-Arif Nogay
22-Mehmet Tolan
23-
24-
25-
26-Hıdır Türkoğlu
27-Adil Topaktaş
28 Mustafa Çek
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1966-1967 öğretim yılı Erkek Sanat Enstitüsü Marangoz Bölümü öğretmenleri Cemal Soyacak, Mustafa Kavukçu, 
Mustafa Arık ve öğrencileri
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1966-1967 öğretim yılı E.S.E demir atelyesinde döner sermaye işlerinde çalışan öğrencilerin ara paydosunda çay 
keyfi. Sağdan sola arkadakiler; Şeref Dalgıç, Mustafa Özpancar, Adnan Türkoğlu (19. dönem Çorum Milletvekili), 

Orhan Altıntaş, İlhan Özbakır. Ön sıra; İsmail Alapala, Gazi Özkubat, Hıdır Türkoğlu.
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Hastahane olarak yapılıp Ziraat  Mektebi, Vali Konağı ve Sıhhat Mektebi, sonrasında da E.S.E. olarak hizmet 
verdiği taş bina’nın 1950’li yıllardaki doğu cephesi ile tarihi yapının bir koridorla bağlantılı olduğu demir atelyesi.
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1970’li yıllarda gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyacı olan yeni bölümlerin açılması sonucu
Erkek Sanat Enstitüsü’nün ismi ile birlikte içeriği de değişmiştir. 

Tarihi binanın yanıbaşına yapılan yeni marangoz atelyesi ve çalışan öğrenciler görülüyor.
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Ferit Kürkçü
Müdür Yardımcısı

(10.08.1951)

Ahmet Kaya
Müdür

(14.10.1954)

Dr. Nadire Diler
(Okul Doktoru)

(17.6.1955)

Dr. Rifat Patır
(Okul doktoru)

(1.11.1961)

Lütfi Köksal
Müdür Yardımcısı

(31.10.1951)

Zeki Çelen
(28.11.1953)

Niyazi Baykan
(16.10.1956)

Hüsamettin Timuçin
Müdür Yardımcısı

(5.6.1957)

Ali Natur
(30.09.1957)

Osman Çimen
(18.07.1958)

İlhami Çakmak
(30.07.1960)

İlhan Sezgin
(31.12.1961)

Hasan Metin
(29.07.1962)

Mehmet Hıra
Memur

(10.09.1958)

Memiş Avşar
(6.4.1946)

Not: Fotoğraflar altında belirtilen tarihler, göreve başlangıç tarihleridir.

Fotoğrafları Tespit Edilebilen Müdür, Müdür Yardımcıları, Öğretmenler ve Okul Doktorları, 
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1967-1975 Ticaret Lisesi
 Tarihi taş binada eğitim gören Sanat Enstitüsü öğrencilerinin 1967 yılı sonunda okul bahçesine yapılan yeni 
binalarına taşınmalarıyla boş kalan yapının bu kez yeni sakini Ticaret Meslek Lisesi olmuştur. Ortaokuldan sonra üç 
yıllık bir eğitim verilen Ticaret Meslek Lisesi 1967-1968 öğretim yılına 107 erkek ve 1 kız öğrenci ile başlamış, ilk 
mezunlarını ise 1969-1970 öğretim yılında vermiştir.
 
 Tarihi yapı içinde sekiz yıl eğitim gören öğrenciler 1975 yılında A-Blok, 1994 yılında ise hemen yanı başına 
inşa edilen B-Bloktan oluşan yeni okullarına taşınmışlardır. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Ticaret Meslek Lisesi 
bünyesinde “Anadolu Meslek Lisesi, Bilgisayar Bölümü” açılmış, Muhasebe-Finansman Bölümü yanında kazandırılan 
yeni bölümlerle hizmetini sürdürmüştür. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren de okulun adı “Hasanpaşa 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olmuştur.
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1970-1971 Öğretim yılında 
“Taş Mektep” in ön giriş 
kapısı karşısındaki bahçede 
bulunan süs havuzu çevresine 
dizilmiş, Ticaret Lisesi 
öğrencileri.

1

2
3

4 5 6

7
8

10

9 11
12

13

14

15 16
18

17

19
1-Halit Koca
2-Baki Yiğit
3-Burhan İspir
4-Ayçin Kul
5-Mehmet Çelik
6-İsmail Erkan
7-Ahmet Karaca
8-
9-Hulusi Tuncer
10-Meryem Umar

11-Memnune Kır
12-Hayret Cerit
13-
14-Mehmet
15-Sevgi Daldal
16-Mustafa Özeser
17-Şükrü Aydın
18-İbrahim
19-Nuri
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1967-1976 yıllarında Ticaret Lisesi olarak hizmet veren tarihi yapının arka
cephesi ve hemen yanıbaşına yapılan eğitim binasının temel çalışmaları görülüyor. 
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Taş Mektep, içerisinde olduğu gibi bahçesinde de yüzlerce öğrenciyi barındırmış ve çatı katlarına kadar uzanan ağaçların 
gölgesinde anılara da tanıklık etmiştir. Tarihi bina onunla da kalmayıp düz, üçgen alınlık ve kırma çatısı altında çatı 
katını mekan tutmuş güvercinlere de yıllarca güvenli yuva olmuş, kuşlar da gübreleriyle okula ekonomik katkı sağlamıştır. 
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1974 yılı Ticaret Lisesi öğrencileri bir dönem ter döktükleri Taş Mektep’te ki yazı tahtası önünde. 
Sol baştan ayaktakiler; Mürsel Özcan, Kemal Kılıç, Burhanettin Taybıllı, ............., Kemal Çek.

Oturanlar; Necati Görkem, Zeki Tokgöz.
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1973 yılında Taş Mektep’te eğitim gören Ticaret Lisesi 
öğrencilerinden Türkan Şahin (Eker) ve Meral......

okuldaki Atatürk köşesi önünde.

1974-1975 Eğitim öğretim yılı Ticaret Meslek Lisesi 
öğrencilerinden Abdullah Alapala, Necip Cıdık ve Ali 

Karakurt tarihi yapının arka bahçesinde bir arada.
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Taş Mektep’in ön bahçesinde günün yorgunluğunu çıkaran Ticaret Lisesi öğrencileri.
Tarihi binada 1967-1968 Eğitim ve Öğretim yılına 107 erkek ve 1 kız öğrenci ile başlayan bölüm sonraki yıllarda 

yeni kayıt olan kız öğrencilerle birlikte sayısını artırmıştır.
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Ticaret Lisesi öğrencilerinin tarihi taş binada eğitim gördüğü 1974 yılında okul ön bahçesinden bir anı.
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1976-1982 Makina Meslek Yüksek Okulu
 1914 yılında hastane olarak hizmete giren taş binanın Ticaret Lisesi’nden sonraki altıncı konuğu“Makine Meslek 
Yüksekokulu” olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Samsunlu okulun açılış sürecini, “Okul açılmasında yaşanan zorluklar” 
başlıklı yazısında özetle şöyle anlatmıştır: 

 “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Meslek Yüksek Okulları kurulması kararı verildiğinde MEB Yaygın 
(Örgün) Öğretim Genel Müdürü Prof. Kemal Karhan’ı 1974 yılında ziyaret edip isteğimi ilettim. Kendisi uygun 
bir bina bulunması ve benim de eğitime ve yönetime destek vermem şartı ile bu okullardan birisinin Çorum’da da 
açılabileceğini kabul etti. Taş bina kendi haline bırakıldığı için bakımsız ve kullanılmaz haldeydi. Binanın bakım 
ve onarımı Valilik ve Belediye’nin de desteğiyle yapılıp 8 Mart 1976 tarihinde öğrenime açıldı. Okul müdürlüğüne 
vekâleten Halk Eğitim Müdürü Hayrettin Koyuncu ve yardımcılığına Nevzat Çamur getirildi. Okulun en öncelikli 
sorunu öğretim elemanıydı. Bu konunun çözümü için Prof. Dr. Sadık Kakaç’ın desteğiyle Doç. Dr. Hafit Yüncü, Doç. 
Dr. Kerep Civci, Hilmi Yüncü Ankara’dan, ben de dört günde bir gelerek üç yıl hizmetimi sürdürdüm.

 Samsunlu, okulun ilk eğitim kadrosunda Çorum’dan Avni Şahin, Aydan Türkoğlu, Aydın Armağan, Mehmet 
Erdem, Hüseyin Yılmaz ve Uslu Araboğlu’nun görev aldığını hatırladığını, öğrencilerin atölye çalışmalarında da komşu 
okul Endüstri Meslek Lisesi imkânlarından yararlanıldığını belirtiliyor.
 
 Makine Meslek Yüksekokulu’nun kentimizde de açılmasının kesinlik kazanması yerel basında da manşetten 
haber yapılmış; Koparan Gazetesi 3 Şubat 1976 tarihli haberinde “Meslek Yüksek Okulu’na ön kayıt işlemleri dün 
(2 Şubat 1976) başladı. İlimizde açılması kesinleşen Meslek Yüksekokulu eski Ticaret Lisesi binasında öğretime 
başlayacak” bilgisi verilmiş.O yıllarda Makine Meslek Yüksekokulu adıyla açılan bu yüksek öğretim kurumu bugün 
Hitit Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.
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1914 yılında  hastane olarak yapılan ve günümüzde Çorum 
Müzesi olarak kullanılan tarihi binada 8 Mart 1976’da 
Makina Meslek Yüksek Okulu öğretime başlamış; önce 
Hayrettin Koyuncu sonra da Mustafa Balaban M.Y.O. 
müdürü olmuştur. 

1 Ekim 1977 Çorum Meslek Yüksek Okulu 
müdür, öğretmen, memur ve öğrenciler tarihi 
“Taş Mektep”in giriş merdivenlerinde: 
Okul Müdürü Mustafa Balaban, Müdür 
Yardımcısı Nevzat Çamur, Öğretim Görevlisi 
Ahmet Tunay, memur Nevin Töreyen, Birgül 
Misget, hizmetli Kamil Mol ve öğrenciler
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1977 Yılı Meslek Yüksek Okulu inşaat 
bölümü öğrencileri tarihi yapının giriş kapısı 
önünde Öğretim Görevlisi İ. Hakkı Özel ile 
birlikte

Makina bölümü öğrencilerinin tarihi 
yapıda  ki sınıf içi çalışmaları.
Soldan arkadakiler;  Naci Kalkan,
Erhan Özbilen, Erdoğan Kavukçu,
Recep Satır.
Ön sıra; Ömer Yıldırmaz,  Ahmet 
Öztopuz, Necati Çelikbaş
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Tarihi taş binada 8 Mart 1976 yılında eğitim 
öğretime başlayan Makina Meslek Yüksek 
Okulu ve o okulda öğrenim gören bir öğrenci. 
(Uğur Pamuk-Karikatirüst)

1976 Yılı okul girişi önünde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri.
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Sol baştan arkadakiler: Ali Temizöz, Selçuk Kürkçü, 
Haydar...., Ahmet Kuru, Süleyman Kökten.
Ön sıra; Mustafa İğbil, Ahmet Tunay, Metin Günaydın, 
Mustafa Büyükhallaç(1977).

1976 yılında taş binada öğrenim gören Makina Meslek 
Yüksek Okulu öğrencileri, Uğur Pamuk, Rıfat Bozdoğan 
ve sınıf arkadaşları motor parçalarını söküp takma 
işlemlerini yaparken bilgi alışverişinde bulundukları motor 
bölümünden bir anı.

Makina Meslek Yüksek Okulu 1 B sınıfı öğrencileri okul 
bahçesinde(1976).
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Fotoğrafta, Öğretim Görevlisi 
Ahmet Tunay ile Çorum Makine 
Meslek Yüksek Okulu kız ve 
erkek öğrencilerinin de katıldığı 
29 Ekim 1980 tarihinde Gazi 
Caddesi’ndeki Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamalarından bir anı.

Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 
toplu halde okul giriş kapısı önünde.
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1982-1984  Atatürk Lisesi
 Taş binanın en son konuğu1982 yılında eğitim-öğretime başlayan Atatürk Lisesi’dir. O yıllarda kentin büyüyen 
nüfusuyla birlikte öğrenci talebi de artmış, Çorum Lisesi’nin yetersiz kalması nedeniyle bu ikinci lisenin açılması zorunlu 
hale gelmiştir.  Prof. Dr. Ahmet Samsunlu bu konuya ilişkin çabalarını şöyle anlatıyor: 

 “Çorum‘daki Eğitim Enstitüsü Amasya’ya nakledilince boşalan binaya Makine Meslek Yüksekokulu taşındı. 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam nezdindeki girişimlerim sonucunda Atatürk Lisesi ve Akşam Ortaokulu açıldı. 
Ne yazık ki 1984 yılında Atatürk Lisesi kapatılarak Çorum Lisesi ile birleştirildi.”
 
 Atatürk Lisesi’nin kapatılmasının en önemli ve belki de tek sebebi tarihi yapının eski olmasıydı. Binanın 
ısıtılma güçlüğü, ahşap aksamının atılan her adımla çıkardığı ses ve özellikle de öğrencilerin kontrol edilemez toplu 
hareketleriyle deprem oluyormuşçasına döşemeleri sarsması bunda etkiliydi. Dönemin yöneticileri çareyi riske girmeden 
okulu kapatmakta bulmuşlardı.
 
 Abdulkadir Ozulu bu döneme ilişkin basında yer alan yazılarında: 
 “Makine Meslek Yüksekokulu’ndan boşalan binada önce Akşam Ortaokulu açıldığı, ilkokulu bitirmiş ancak 
okuma imkânı bulamamış ve yaşı geçmiş yetişkinler için ortaokul programı uygulandığı, lise öğrencileri gündüz, ortaokul 
ise akşam saatlerinde ders yaptığı söyleniyor. Ayrıca iki lisenin birleşmesi sonucunda da Akşam Ortaokulu’nun Gazi 
Paşa İlkokulu’na taşındığı bilgisi veriliyor.”
 
 Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam’ın yaptığı “Atatürk Lisesi”nin açılışına Çorum Valisi Ahmet Özer, Belediye 
Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ve çok sayıda davetli katılmıştır. Okulun yönetiminde ilk 
yıl Mahmut Çöplü, ertesi yıl ise İhsan Aydınlı görevlendirilmiştir. 1984 yılı sonrasında kaderine terk edilen tarihi yapı 
ayakta kalmaya ancak iki yıl direnebilmiş, 1988 baharında yanarak anılardan başka her şeyini kaybetmiştir.
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Atatürk Lisesi’nin açılışını yapan Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam’ın Çorum Valisi Ahmet Özer ve Belediye 
Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’na plaket sunumu.
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Atatürk Lisesi’nin tarihi taş binada açılış konuşmasını yapan Çorum Valisi Ahmet Özer, Çorum Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Cesur Terzi’ye okulun onarımı ve eğitime hazırlanması süresince çevre temizliğine yaptığı hizmet 

nedeniyle teşekkür belgesi verirken.
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Tarihi Taş Mektep’te Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Çorum Valisi Ahmet Özer, Belediye Başkanı Dr. Turhan 
Kılıçcıoğlu ve Prof Dr. Ahmet Samsunlu’nun 1982 yılında Atatürk Lisesi’nin açılış töreni sonrasında Prof. Dr. Ahmet 

Samsunlu’ya plaket sunumu.
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1- Niyazi Gül
2- Filiz Gül
3- Esin Atıl
4- Döndü....
5- Gülsün Yılmaz
6-
7- Mahmut Çöplü
8- Semra Çöplü

1982 yılında 
tarihi taş binadaki 
Atatürk Lisesi’nde 
görev yapan 
öğretmen ve 
çalışanlar.

9-   Nurcan Özkeçeli
10- Medine Kıvırcık
11- Suna Armağan
12-
13- Mehmet Ali Eren
14- Muharrem Zorlu
15- İsmail Hakkı Güney
16- Fehim Kızıltaş

17- Kamil Zengin
18- Mustafa Bakan
19-
20- İhsan Kuyucu
21- Yılmaz....
22- Ahmet Ateş
23- Şahin Yalçın

5

8
9

10
11

12

131415
161819

2021

4 3
2

1
6

723

22
17
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“Taş Mektep”in  ev sahipliği yaptığı en son eğitim kurumu Atatürk Lisesi’nin 29 Ekim 1983 Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarından bir anı. Müdür Vekili İhsan Aydınlı, Aziz İzgü, Mehmet Yeşil, Muharrem Zorlu, Döndü........, Ali 

Haydar Şahin (Çorum Milletvekili), Bilal Solak ve Atatürk Lisesi öğrencileri.



149

 1984-2000
Onca Hizmetten Sonra
Tek Başına ve Çaresiz!
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1984 yılı sonrası, en son konuğu Atatürk Lisesi öğrencilerini de yolcu ettikten sonra
“Taş Mektep”in arka cephesinin mahzun hali!...

Bacaları dökülmüş, kapı, pencere ve camları kırılmış, bir zamanalar ana kucağı gibi sıcak
yuvanın geldiği son durumu.
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Taş Mektep’in 1984 yılı sonrasındaki ön giriş cephesinin görünüşü. 70 yıllık yorgunluğuna rağmen zarafetinden bir 
şey kaybetmemiş. İşte taşın mimarideki üstünlüğü. Kimi zaman merdiven, kimi zaman keyifle yaşanan mekan, kimi 

zaman da yıllara meydan okuyan  tarihi bir yapıya temel olmuş.
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İşte terkedilmişliğin acı tablosu...! Şairin “Saçların tarumar, gözlerinde nem..” dediği gibi yıllarca çeşitli kurum ve 
gençlere hizmet etmiş tarihi yapı çağresizliğini sanki şu dizelerle fısıldar gibi: Yorgun halime varmı ki derman, gözler 

görmez olmuş el aman. Ağlasam sızlasam da zaman zaman. Bilmem ki bulunur mu bu derde bir derman. 
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İşte taşın sanata dönüştüğü bir yapı. Mimarı bilinmese 
de estetik kaygısı, zarafeti ve sevdası onu dünya durdukça 
yaşatacaktır. Köşe taşları, kapı pencere çerçeveleri, mermer 
ve lale formlu balkonlarının yanı sıra birbirinden güzel ön 
ve arka yüzüyle muhteşem bir eser. Yapıyı çökerten hizmet 
yılları değil, vefasızlık! Biz mirasçılara düşen görev; onları 
kaderiyle başbaşa bırakmak değil, korumak, yaşatmak ve 
geleceğe taşımaktır.

Vefasızlığın bir başka kanıtı olan Taş Mektep’in doğu 
cephesinden bir bölüm. Bir zamanlar tesviye bölümü 
öğrencilerinin ve çeşitli mekinelerin çıkardığı sesler 
ve üretilenlerle hayat bulan bodrum kattaki makine 
atelyesinden geriye kalan acı tablo!
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1914 Yılında Emrâz-ı Umumiye Hastanesi olarak inşaatına başlanan tarihi taş binanın yıllar süren hizmetinden 
sonra 1988 yılında taş duvarlarından başka her şeyini kaybetmiş (arka cephesi) hali!
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Kentleri taçlandıran, onlara kimlik kazandıran tarihi değerlerdir. Biz Çorumlulara miras bırakılan Taş Mektep’in 
1988 yılında sır olan yangın sonrası siyahlara bürünmüş pencere çatı ve duvarlarının arka bahçe yönündün görünüşü
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Ülkemizin yokluk döneminde yapılarak insanlara önce şifa dağıtan, sonra çeşitli eğitim hizmetleri ile nice gençlere 
besin kaynağı olan, ancak vefasızlık sonucu yanan Taş Mektep. (1988)



157

Kent tarihine kara gün olarak geçen, 1988 yılı baharında dış duvarlarından başka her şeyini kaybeden tarihi yapının 
arka bahçesinde görevini tamamlamaya çalışmış itfaiye araçları ve yapıdan geriye kalanlar!
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Tarihi yapının kendisi gibi yalnız insanlara da ev sahipliği yaptığı bir dönem.
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1988 yılında yanan Taş mektep’in söndürülmesi için 
itfaiyecilerin taş duvarda yol açtığı mekandan yürekleri 
sızlatan bir görüntü!
 Yapının bu hali Mehmet Akif Ersoy’un 
“Süleymaniye” şiirini hatırlatıyor:

“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir, 
Onu en çulpa herifler de emin ol becerir.
Sade sen gösteriver şu kubbe diye,
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat o zaman,
Bir Süleyman daha lazım, yeniden bir de Sinan.”
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1989 Yılı müze binası olarak restorasyon çalışmalarının başlangıcı.
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1989 Yılı müze binası olarak restorasyon çalışmalarından bir görüntü.
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1967 Yılında Ticaret Lisesi öğrencilerinin tarihi yapıda öğrenime başlaması sonrasında, hemen yanıbaşında yapılan 
yeni Ticaret Lisesi inşaat alanından Taş Mektep’in kuzey-batı yönünden görünüşü.
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Emrâz-ı Umumiye 
Hastanesi olarak 
yapılmasından yıllar 
sonra Çorum Müzesi 
kimliğine kavuşan 
tarihi yapının bahçe 
düzenlemesinin 
yapıldığı 1999 yılında 
binanın balkonundan 
kentin görünüşü.

Çorum Müzesi’ne 
dönüştürülen tarihi 
taş binanın bahçe 
düzenlemesinin 
yapıldığı 1999 yılı.
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Tarihi yapı, kendinden daha da eski tarihi eserlerle buluşmak için kendini yeniliyor. (1999)
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2007 yılı müze bahçesinin teşhir ve tanzim çalışmaları.
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2007 yılı müze bahçesinin teşhir ve tanzim çalışmaları.
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Çorum Müzesi Etnografya Salonunda yer alan “Leblebici” ve “Kahvehane”nin yapım çalışmaları. Doç. Dr. Tayfun 
Yıldırım, Hasan Tuluk çalışmaları izlerken (2007).
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Etnografya Salonunda hayat bulan “Leblebici”, “Kahvehane” ve Bakırcı dükkanlarının yapımı.
Bakırcı dükkanındaki ocak Hasan Tuluk ve Cansın Ünver’in ellerinde yeniden hayat şekilleniyor (2007).
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1998 yılı Uğurludağ İlçesi, Resuloğlu Köyünde, Doç. Dr. Tayfun Yıldırım ve Doç. Dr. Tunç Sipahi tarafından Eski 
Tunç Çağına ait mezarlık alanı tespit edildi. Çorum Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2003 yılında bu alanda 

kazılara başlandı. Kazıları Doç. Dr. Tayfun Yıldırım yürüttü. Kazılarda çok önemli eserler açığa çıktı. Bu eserlerin 
sergileneceği vitrinin teşhir düzenleme çalışmaları.
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Tarihi taş binanın müze olması için en büyük katkıyı verenlerden biri de dönemin Çorum Valisi Atıl Uzulgün’dür. 
Taş binanın müze olarak restorasyonu devam ederken eski müzeyi önemli konuklar da ziyaret etti. Soldan sağa: Müze 

Araştırmacısı Hatice İpek, Sevinç İnönü, Erdal İnönü Çorum Valisi Atıl Uzelgün, Zerrin Uzelgün.
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 Taşın sanata dönüştüğü bu yapı önce şifa dağıtan el, sonra gençlerin ekmek teknesi oldu. Sonrasında ise yandı ve 
yeni bir kimlikle kent tarihini taçlandırdı ve müze oldu.
 1984 yılından sonra boş kalıp kaderine terk edilen bina 1988 yılında geçirdiği bir yangında taş duvarları dışında 
her şeyini kaybetmiştir. Uzun süren restorasyon çalışması sonunda, orijinal ahşap iç donanımı çelik konstrüksiyonla 
yenilenirken dış cephesi de eski kimliğine kavuşturulmuştur.
 2003 yılında hizmete giren Çorum Müzesi’nin bahçe giriş kapısının sol yanında Hatti, Roma, Bizans ve 
İslami ölü kültü, sağında ise Roma dönemine ait eserler vardır. 2900 m2 kapalı alanı olan müzenin iki ana ve iki ara 
kat olarak düzenlenen arkeoloji salonunda kronolojik bir sergi düzeni benimsenmiştir. Tarihi yapının bodrum katının 
bir bölümünde ise etnografik salon yer almaktadır. Bu alanda bir dönem Çorum’un en itibarlı meslek alanlarından 
olan, tabiri yerindeyse anaların çocuklarını bakırcı olması için doğurduğu yılları betimleyen bir “bakırcı dükkânı” ile 
“leblebici” ve “kahvehane” seksiyonu yer almaktadır. Müze’de ayrıca Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen “Yatılı 
Müze Eğitimi” müze uzmanları eşliğinde çocuklara ve gençlere uygulamalı olarak verilmektedir. 

2000...  Çorum Müzesi
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2003 yılında  Arkeoloji Salonu, 2008 yılında ise Etnografya Salonunun açılış davetiyeleri. 
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2008 yılı Çorum Müzesi Etnografya Salonu açılış töreni, il protokol üyeleri
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18 Mayıs 2008 “Müzeler Haftası” Çorum Müzesi Etnografya salonu ve bahçe teşhirinin açılışı
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18 Mayıs 2008 “Müzeler Haftası” Çorum Müzesi Etnografya salonu ve bahçe teşhir tanziminin açılışı Müze için 
emeği geçenler; Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çorum Valisi Mustafa Toprak, Müze Müdürleri Ahmet 

Ertekin, İsmet Ediz, Metal Sanatçısı Hasan Tuluk ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Kılıç.
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Çorum Müzesine interaktif uygulamalar ile Müze Eğitim Atölyelerini kazandıran Çorum Valisi Nurullah Çakır, 
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen ve Müze Müdürü Önder İpek 
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 1- Fatih ÖZ
2- Şevket ASLAN
3- Öznur SEVİNÇ
4- Sümeyra ŞENGÜL
5- Mehmet ŞEKERCİ
6- Mustafa ŞAHİNKAYA
7- Hüseyin ONAT
8- Kenan ÇEVİK

 Çorum Müzesi personeli (2009).
1 2 3

4 5
6 7

8

9 10

11
12

13 14

15

9-   Fatma YETİM
10- Kamil ŞAHİN
11- İsmail ÖNCAN
12- Önder İPEK
13- Hatice İPEK
14- Banu ÇİLİNGİR
15- Ali ARSLAN
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Türkiye Müzeleri arasında ilk on içinde kendine yer bulan Çorum Müze binası ve bahçe teşhiri
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10.000m2 alana sahip olan Çorum Müzesi bahçe girişinin solunda Hatti, Roma, Bizans ve İslami ölü kültü; sağında 
ise Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait erzak küpleri ile Roma Dönemi mil taşları yer alır.

Tarihi yapının üst balkonundan müze bahçesi ve komşu okul Endüstri Meslek Lisesi ile 2015 yılında hizmete giren 
Akşemsettin Camii’nin dört minaresi görülmektedir.
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Tematik Sergisi yanında etkileşimli uygulamaları ile ziyaretçi odaklı çağdaş müzecilik anlayışına uygun “Hattuşa 
Örenyeri Simülasyonu”
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Çorum Müzesi Sikke Seksiyonu
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 “Roma Dönemi Güneş Saati” uygulaması.
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Çorum Müzesi Arkeoloji Salonunda kronolojik olarak düzenlenen sergileme sistemi içerisinde
Roma Dönemi cam eserler vitrini.



184

Etnografya Salonu
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 Hastane olarak inşa edilip 
çeşitli hizmetlere ev sahipliği 
yaptıktan sonra 1942 yılında Erkek 
Sanat Okulu statüsüne kavuşan 
tarihi yapı; devamında Ticaret 
Lisesi, Makine Meslek Yüksekokulu 
ve Atatürk Lisesi olarak hizmetini 
sürdürmüş 1986 yılında da Kültür ve 
Turizm Bakanlığına devredilmiştirr.

 1988 yılında yanan ve restore 
edilerek müze haline getirilen yapının 
bodrum katında Kültür ve Turizm 
Bakanlığının onayı ile 18 Mayıs 
2008 tarihinde bakırcılık seksiyonu 
düzenlendi. Bakır levhanın günlük 
yaşamda kullanılan kazan haline 
nasıl geldiği bu bölümde görsel olarak 
işlenmiştir.
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ÇESOB (Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği)  tarafından hazırlanan “Leblebici” dükkânı.
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Müze’nin bodrum katında etnografik düzenlemelerden  bir diğeri de “kahvehane”dir.  “Bakırcılık”  ve “kahvehane” 
seksiyonları, planlamasından çizimlere, aksesuarlarının temininden uygulamaya kadar Hasan Tuluk’un çabalarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Dokuz aylık gönüllü çalışmalarımdan sonra “bakırcılık” bölümüne 1950’li yıllarda bakırcılık 
sanatına kazandırdığı yenilikler nedeniyle “İsmail Özbakır”; “Kahvehane” bölümüne de burada kullanılan ve tarihi 

geçmişi olan aksesuarları bağışlaladığı için “Tıkı’nın Kahve” ismi verilmiştir.
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UNESCO tarafından 1986 yılında “Dünya Miras Alanı” listesine alınan Boğazköy-Hattuşa’da incelemeler yapmak 
üzere İlimize 31 Temmuz 2006 tarihinde gelen Unesco Merkezi Başkanı Francesco Bandarin, Eşi Bayan Bandarin, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Mehmet Gürkan, Müze Müdürü Önder İPEK, Boğazköy-Hattuşa kazı 
başkanı Andreas Schachner, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak ve diğer ziyaretçilerin Çorum 

Müzesi gezisi sonrasındaki hatıra fotoğrafı.
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2010 yılı Çorum Müzesi tarihi binası, bu bina içerisindeki Arkeoloji ve Etnografya salonları ile Türkiye’de ilk sıralarda 
yer alırken, müzelerin yalnızca eser sergilenen yerler olmadığı bilincinden hareketle müzeyi halk ile buluşturmak için 

sosyal etkinlikler de yapılmaktadır. Geleneksel hale gelen “Klasik Gitar Konserinden bir görüntü.
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Çorum Müzesi, 2010 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” ne aday olmuştur. Adaylık sürecinde 17 Ekim 2009 yılında 
European Museum of the Year Award EMYA yönetiminden İtalyan Massimo Negri ve Alman Hermann Schafer’in 
Çorum Müzesi’nde yaptıkları inceleme ve raporlama gezisi. Eşlik edenler, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali 

Özüdoğru, Müze Müdürü Önder İpek ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Yalçın Kamış
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Çorum Müzesi 2010 yılında ülkemizi 
Avrupa’da yılın müzesine aday olarak 
temsil etmiştir. Çorum Müzesi Avrupa Müzeleri hakem heyeti tarafından aday olarak gösterilmiş 

ve müze koleksiyonlarının kamusal niteliğinin arttırılmasındaki dikkate değer 
başarısından dolayı övgüye değer bulunduğu bu belgeyle duyurulur.”
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İlki 2010 yılında başlayan ve geleneksel hale gelen “Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu”nun birincisine 
bildirileri ile katılanlar soldan sağa; Duygu Çelik,  Mustafa Süel, Yaşar Yılmaz, Andreas Schachner, Tunç Sipahi, Esra 
Keskin, Ali Özüdoğru, Önder İpek, Aygül Süel, Aykut Çınaroğlu, Vali Yard. Hüseyin İçten, Vali Yard. Sefa Çetin 

Tayfun Yıldırım, Ünsal Yalçın.
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Çorum Müzesi müzecilik faaliyetleri yanında, ulusal ve uluslararası projelerde yürütmüştür. Uluslararası düzeyde yapılan 
“Çorum Müzesinde Bir Şeyler Oluyor” projesi 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Alman Madencilik Müzesi proje ortağımız 
olmuştur. Proje kapsamında Çorum Müzesi uzman ve müze araştırmacıları Almanya’da 10 günlük bir program ile müzeleri 

gezerek müzecilik bilgilerini arttırmışlardır. 
İkinci fotoğraf soldan sağa; Ali Özüdoğru, Ünsal Yalçın, Mürsel Bardak, Cüneyt Epcim, Utku İpek, Özden Özgür Yalçın, 

Önder İpek,  Resul İbiş, Banu Çilingir, Azime Evrensel, Sümeyra Şengül.
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Müzeler koleksiyonlarında bulundurdukları eserleri sergi salonlarında halkla buluştururken depolarında bulunan eserleri 
de gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüdürler. Çorum Müzesi eski eser depolarındaki eserler malzeme ve tipolojisine 

göre tasniflenerek uygun koşullar altında muhafaza edilmektedir.
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Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen “Yatılı Müze Eğitimi” ni içinde barındıran Çorum Müzesi Müze Eğitim 
Merkezinin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın katılımlarıyla 2011 

yılında gerçekleştirilen açılışı. 

Açılışa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü çalışanları da katılmışlardır. 
Soldan sağa; Köksal Özköklü (Şube 
Müdürü), Nilgün Görgülü (Arkeolog), 
Yavuz Açıkbaş (Şube Müdürü), Azime 
Evrensel (Şube Müdürü), Şeniz Altunel 
(Arkeolog), Celal Özdemir (Amasya 
Müze Müdürü), Aliye Usta (Arkeolog).
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Müzeler bir eğitim kurumudur, 
Çorum Müzesi bu bilinçle 
hareket ederek; Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Çorum 
İl Koordinatörü Özden 
Özgür Yalçın’ın proje bilgisi 
ile Çorum Valisi Nurullah 
Çakır’ın yönlendirmesi ve engin 
deneyimleri doğrultusunda 
ulusal düzeyde hazırlanan 
“Herkes Müzeye Projesi” ile 
Müze Eğitim Atölyelerini 
hizmete sokmuştur.Bu proje 
kapsamında Türkiye’de ilk kez 
Yatılı Müze Eğitimi uygulaması 
başlatılmıştır. Müze kendi  
imkanları ile sürdürülebilirliğini 
devam ettirdiği 2011-2015 
yılları arasında yaklaşık 10.000 
öğrenciye müze eğitimi vermiştir. 
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Müze Eğitim Merkezi içerisinde bulunan Eğitim Atölyesi, Yatakhane, Hitit Evi ve Arkeolojik Kazı Havuzu.
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Müze Eğitim Merkezinde eğitime 
alınan, Çorum Dumlupınar 
Ortaokulu (1), Ankara Üniversitesi 
Müze Eğitimi Yüksek Lisans 
programı önderliğinde yapılan 
müze eğitim çalışması (2), Başkent 
Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu 
Lisesi öğrencileri (3).

(1) (2)

(3)
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Farkındalık yaratmak 
amacıyla Çorum Müzesi 
tarafından çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. Fenerbahçe 
Spor Kulübü Müzesinden 
getirilen kupalar, Japon bilim 
adamı tarafından verilen 
“Japonya’da Deprem ve 
Müzeler” konulu konferans 
ile Hititleri ve Çorum 
Müzesini konu alan Buket 
Uzuner’in “Toprak” isimli 
kitabının imza günü çeşitli 
etkinliklerden bazılarıdır. 
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 Çorum’un bağrında 100 yıldır ayakta kalan Çorum Müzesi binası ve şehrin görünümü.
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Kentleri taçlandıran ve onlara şahsiyet kazandıran tarihi ve kültürel değerlerdir. Biz mirasçılara düşen; geçmişten 
beslenip, devraldığımız tarihi mirası korumak, yaşatmak ve yeni değerlerle zenginleştirerek gelecek kuşaklara 

ulaştırmaktır.

Maddi ve Manevi Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz.
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Çelik Döküm San. Tic. A.Ş.

Erkan Mahmut
KÖKSAL

Maddi ve Manevi Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz.
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Memiş AVŞAR
Memduh TATAR

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arşivi
Metin KIRIŞ

Muharrem AKSOY
Murat GÜRSOY
Mustafa ÇİMEN

Necati GÜLPINAR
Necati ZİHAR

Nihat SAYDAM
Osman KIRIMKER

Recep SATIR
Servet DEMİRCİ
Suna ARMAĞAN

Şevket KURT
Ünal UZEL

Uğur PAMUK

BİLGİSİ İLE KATKIDA BULUNANLAR
Abdulkadir OZULU
Abdullah TÜFEKÇİ

Ahmet TUNAY
Ahmet SAMSUNLU

Ahmet ERTEKİN
Bahri BALCI

Ömer İskender TULUK
Erdal ERALP

Erdal ÇIKRIKÇIOĞLU
Mehmet AYDINKAL

Dr. Rıfat PATIR
Mustafa GÖKGÖZ
Sıddık GÖKGÖZ

ALBÜME FOTOĞRAFLA KATKIDA BULUNANLAR
(Alfabetik isim sırasına göre )

Abdulkadir OZULU
Adnan TÜRKOĞLU

Ahmet ÇITAK 
Ahmet Nejdet AYDIN

Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU
Ahmet TUNAY

Ali ÖZYAĞCI
Arap ÇATAROĞLU

Arif KANAT
Atatürk Lisesi Arşivi

Ayçin KUL
Bahri ALKAN
Celal ÇEKAĞA

Çorum Müzesi Arşivi
Erdal ERALP

Feridun DÜNDAR
Faruk KALELİ
Fuat ARSLAN
Halil ÖZÇELEBİ
Hasan TULUK

Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arşivi
(Ticaret Meslek Lisesi)

Hüseyin TULUK
İbrahim AYAZ
İhsan AYDINLI
İhsan OZULU
İlhan UMUR

İrfan YİĞİT (Belediye Kent Arşivi)
İsmail YAĞLI

İsmet ÇENESİZ
İsmet SARITEKİN

Kemal KILIÇ


