
Kaf Dağı’nın Arkası
Behind the Kaf Montain



Asi Irmağı kıyısındaki (bugünkü Humus yakınlarında harabeleri bulunan Kadeş antik kenti önü) meşhur 
kadeş Savaşında (M.Ö. 1274) Büyük Kral II. Muvattali ile Firavun II. Ramses’in orduları karşı karşıya gelir. 
Güneş tutulması sonucu savaş sonuçsuz kalır. İki ülke arasında bir kaç yıl sonra uzun yıllar sürecek ve iyi 
ilişkilerin doğmasına neden olacak KADEŞ barış antlaşması imzalanır. Bugün Hattuşa’da bulunmuş kil tab-
let üzerine yazılmış olarak bulunan antlaşmasının büyültülmüş bir kopyası dünyanın en eski uluslararası 
barış antlaşması olarak New Yort’taki Birleşmiş Milletlerin binasında asılıdır.

War of Kadesh which is near the river of Asi (located near the ruins of the ancient city of Humus today in 
front of Kadesh) (1274 B.C.). Great King Muvattali II. and Pharaon Ramses II.’ soldiers were in a fight. The 
war had no result because of the solar eclipse. The treaty of Kadesh which countied long years was signed 
between to country. The larger copy of this treaty clay tablet which was found in the Hattusha is at the 
building of United Nations in New York as a old international peace treaty.

Kadeş Barış Antlaşması (M.Ö. 1269)
İstanbul Arkeoloji Müzesi

Kadesh Peace Treaty (1269 B.C.)
İstanbul Archaeology Museum



Bu şehirde tarih, doğa, gizem iç içe
History, nature, mystery intertwined in this city
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Aslanlı Kapı / Hitit İmparatorluk Dönemi (M.Ö. 1300) / Hattuşa- Boğazkale
Lion Gate / Hittite Empire Period (1300 BC) / Hattusha - Boğazkale



ÇORUM
Çorum, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz 

bölgesinin iç kısımlarında yer almaktadır. İç kesimde 
dağların oluşturduğu doğal geçitler Orta Anadolu ile 
olan bağlantıyı kolaylaştırmıştır. Bu nedenle Çorum 
bölgesi, Eski Tunç Çağından (M.Ö. 3000) günümüze 
kadar Orta Anadolu ile kültürel bir bütünleşme içine 
girmiştir.

Çorum bölgesinde en eski yerleşim Kalkolitik 
Çağ’a aittir (M.Ö.6000-3000). Eski Tunç Çağında 
Anadolu’nun bugün için bilinen adı “Hatti Ülkesi” idi. 
M.Ö. 2000’den itibaren Anadolu’ya gelip Hatti ülkesine 
yerleşen  Hititler yeni yurtlarından bahsederken “Hatti 
Ülkesi” ismini kullanmışlardır.

Hattiler, Hititlerden önce, Anadolu’nun sakinleriydi 
ve bu coğrafyadaki yüksek kültürün sahipleriydi. Hatti 
ülkesine yerleşip imparatorluk kuran Hititlerin yüzlerce 
yıl süren hükümranlığının son bulmasının ardından 
Çorum; Frig, Roma ve Bizans hakimiyetine girmiştir.

Çorum, Anadolu’nun 1071’de Malazgirt Savaşıyla 
Selçuklu hakimiyetine girmesinin ardından Danişment 
Ahmet Gazi tarafından 1075 yılında Türk hakimiyetine 
alınmıştır. Bu tarihten sonra Türk hakimiyetinde kalan 
Çorum, camileri, kaleleri, saat kuleleri, köprü ve sivil 
mimari örnekleri ile Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
döneminin izlerini günümüze kadar taşımıştır. 
Çorum; köklü tarihi, doğal güzellikleri, farklı tatları ve 
gelenekleriyle açık hava müzesi gibidir. 

The city of Çorum is found at the intersection of Central 
Anatolia and Central Black Sea regions. Natural passages 
formed by mountains ease the connection of the city with 
Central Anatolia. This is the reason why the Çorum area has 
integrated culturally with the Central Anatolian civilizations 
since Early Bronze Ages (3000 B.C.).

The oldest settlement area in Çorum was established 
during the Chalcolithic Age (6000-3000 B.C.). During the 
Early Bronze Age, the name of the Anatolian land was called 
the “Hattian State”. Since 2000 B.C., newcomers to the land 
also named this place as the “Hittite State”. 

The original speakers of the Hattian language were the 
occupants of Anatolia before the establishment of the Hittite 
Empire, and they were from a high culture. Çorum was ruled 
under the Phrygians, Romans and the Byzantines after the 
Hittites.

Çorum was first conquered by the Seljuks in 1071 
through the Malazgirt war, and then fell into the domination 
of Turks in 1075, after being conquered by Danishmend 
Ahmet Ghazi. The city holds the traces of the beyliks and 
Ottoman periods in arhitectural structures such as mosques, 
fortresses, clock towers, bridges and other civil buildings. With 
its established historical background, natural beauties, diverse 
tastes and traditions, Çorim is like an open ain museum.



1968 yılında açılan Çorum Müzesi yeni 
binasına 2000 yılında taşınmış, 2003’de 
ziyarete açılmıştır. Müzede arkeolojik ve 
etnografik teşhir salonları mevcut olup, 
bu salonlar birbirinden bağımsız olarak 
düzenlenmiştir.

Arkeoloji salonunda, Alacahöyük 
kazısında bulunmuş olan Kalkolitik Çağ 
eserleri ile başlayan kronolojik bir teşhir 
yapılmıştır. Bunu Eski Tunç Çağı Resuloğlu 
Mezarlık kazısı buluntuları ile Alacahöyük 
kazı buluntularının sergilendiği vitrinler 
takip etmektedir. Aslına uygun olarak 
sergilenen Eski Tunç Çağı Alacahöyük 
mezarı yanında bu mezara ait ölü gömme 

töreni sanal olarak canlandırılmıştır.
Müzede Hitit dönemine ait üzeri çivi 

yazılı Hitit kralı II. Tuthaliya’ya ait (M.Ö.1430) 
ünik bronz kılıç, kabartmalı vazolar, Unesco 
tarafından “Dünya Belleği Listesine” alınan 
Hitit dönemi çivi yazılı tabletler, Boğazköy-
Hattuşa ve Ortaköy-Şapinuva kazılarında 
arşiv halinde bulunan kil mühür baskılı 
bullalar ile çivi yazılı tabletler dönemindeki 
kullanım durumlarını gösteren çizimler 
eşliğinde sergilenmektedir. Pazarlı 
kazısında açığa çıkartılmış olan Frig Dönemi 
buluntularını aynı döneme ait Boğazköy-
Hattuşa ve Alacahöyük eserleri izlemektedir. 
Frig dönemini Helenistik, Galat, Roma ve 
Bizans dönemi seramik, cam ve madeni 

eserlerin teşhiri takip eder. Bu salonda 
Roma Dönemine tarihlenen bir güneş saati 
çalışma sistemi ile birlikte sergilenmektedir. 
Ayrıca, müzede Helenistik, Roma eyalet ve 
resmi sikkeler ile Bizans ve İslami dönem 
sikkelerinden oluşan zengin bir sikke 
koleksiyonu da bulunmaktadır.

Çorum müzesi Etnografya salonu, 
Türk sanatının Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinden günümüze kadar devam 
eden örneklerinin sergilendiği bir bölümdür. 
Bu salonda Çorum’a özgü bakırcılık, 
leblebicilik ve kahvehane kültürünü 
yansıtan üç ayrı dükkân canlandırılmıştır.

ÇORUM MÜZESİ



ÇORUM MUSEUM

Çorum Museum, which was opened in 1968, moved 
to its new building in 2000 which was then opened to visit 
in 2003. In the museum building, which is registered  there 
are Archaeological and Ethnographic exhibition halls which 
are structured separately from each other. 

A chronological exhibition beginning from 
Chalcolithic Age found in Alacahöyük exhibitions is 
realized in Archaeology Hall. This is followed by the display 
windows in which Old Bronze Age Resuloğlu Graveyard 
Excavation findings and Alacahöyük excavation findings 
are being displayed. The burial ceremony pertaining to the 
Old Bronze Age Alacahöyük tomb which is being displayed 
in accordance with its original form is animated virtually. 

 In the museum, the unique bronze sword with 
cuneiform writings on it belonging to Hittite king Tuthalia II 
(1430 B.C.), anaglyphic vases clay seal printed bullas found 
in the form of an archive during Boğazköy-Hattusha and 
Ortaköy-Shapinuva excavations and cuneiform tablets are 
being displayed accompanied by drawings showing their 
usage in their respective periods. The Phrygian findings 
unearthed during Pazarlı excavation are followed by 
Boğazköy-Hattusha and Alacahöyük artifacts belonging 
to the same period. The displays of Galatian, Roman and 
Byzantian ceramic, glass, and metal artifacts succeed the 
Phrygian period. In this hall, a sundial dated to the Roman 
Period is being displayed together with its working system. 
Besides, there is a rich coin collection in the museum 
composed of Hellenistic, Roman provincial and official 
coins as well as coins belonging to Byzantian and Islamic 
periods in the museum. 

Ethnography hall within Çorum Museum is where 
the examples of the Seljuk and Ottoman periods as well 
as those of contemporary Turkish art are displayed. In this 
hall, three shops that reflect the coppersmith, leblebi, and 
coffehouse cultures unique to Çorum are animated in 
accordance with contemporary museology understanding. 



ALACAHÖYÜK

1835 yılında W.G. Hamilton tarafından keşfedilen Alacahöyük, farklı 
dönemlerde yapılan ve hala devam eden kazı çalışmaları ile gün ışığına çıkarılmaktadır. 
Döneminin önemli bir kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük’te 4 uygarlık çağı açığa 
çıkartılmıştır. Şehre giriş kapılarından olan sfenkli kapı ve her iki tarafındaki duvarlara 
işlenmiş olan kabartmalar Hitit dönemine tarihlenirler. Sağ taraftaki sfenksin iç 
yüzeyinde ayaklarında tavşan bulunan çift başlı kartal rölyefi bulunmaktadır.

Hatti Uygarlığı’nın aydınlanmasında büyük katkıları olan Alacahöyük Eski Tunç 
Çağı hanedan mezarları  bu çağın en önemli buluntularıdır. İntramural (şehir içi gömme) 
mezarlar özel olarak ayrılmış bir alanda toplanmıştır. Dört yanı taşla örülmüş dikdörtgen 
mezarlar, ahşap hatıllarla kapatılmış, damları üzerine kurban edilmiş sığır başları, 
bacakları yerleştirilmiştir. Güneş kursları, altın, gümüş, elektron, bakır, tunç, demir 
ve değerli taşlardan oluşan zengin ölü hediyeleri mezarların  hanedan mensuplarına 
ait olduklarını göstermektedir. Alacahöyük mezarlarında bulunan bu önemli eserler 
günümüzde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.

Alacahöyük, discovered by W.G. Hamilton in 1835, is brought to the light thanks 
to the on going  excavations carried out in different periods. Four civilizations showed 
up in Alacahöyük, which was an important culture and art center of its period. Sfenksli 
kapı (Sphinx Gate), one of the entry gates of the city, and reliefs embossed on the walls 
on both sides are the works from the Hittite period. There is a two-headed eagle relief 
with rabbits on its foot in the inner surface of the sphinx on the right side.

Dynastic graves of Alacahöyük, having considerable contributions in the 
enlightenment of the Hattian Civilization, are the most significant findings of the 
Early Bronze Age. Intramural graves are within an area specially designated. Rectangle 
graves all sides of which are surrounded with stones are closed with bonding timbers 
and heads and legs of the sacrificed bovines are placed on their roof. Rich dead gifts 
like sun disks, animal rythons, gold, silver, electron, copper, bronze, iron and precious 
stones shows that they belong to dynasty. These important pieces found in Alacahöyük 
graves are exhibited in Ankara Museum of Anatolian Civilizations.  

Alacahöyük Eski Tunç Çağı hanedan mezarları
Dynastic graves of Alacahöyük, (Early Bronze Age)



Alacahöyük Müzesi

Alacahöyük Müzesi, Alaca ilçesi Alacahöyük köyünde yer almakta olup, 
Çorum’a 45 km. uzaklıktadır. Alacahöyük’te ilk yerel müze, 1940 yılında açılmıştır. 
1982 yılında örenyeri içerisindeki binaya taşınan müze 2011 yılında yeniden 
düzenlenmiştir.

1935 yılında başlayan Alacahöyük kazılarında açığa çıkartılan eserler, kazı 
başkanlarının adlarının verildiği salonlarda sergilenmektedir. 

Alacahöyük Museum

The Alacahöyük Museum, about 45 km from Çorum, is located in the village 
of Alacahöyük, district of Alaca. The first local museum at Alacahöyük was opened in 
1940. After being moved to a building complex within the site complex, the museum 
was completely renewed in 2011.

 
The objects uncovered since the beginning of the Alacahöyük excavations in 

1935 are displayed in several exhibition halls that are bearing the names of the site’s 
excavators. 

Sfenksli Kapı ve Çift Başlı Kartal
Sphinx door  and Double Headed Eagle



Hitit İmparatorluğu’na M.Ö. 17. 
ile 13. yüzyıllar arasında başkentlik 
yapan Hattuşa 1986 yılında UNESCO 
Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. 

Hitit İmparatorluk döneminde 
(M.Ö. 14. yy.) şehir yaklaşık olarak altı 
kilometre uzunluğunda belirli aralıklarla 
yüksek kulelerle desteklenen surlarla 
çevrilidir. Şehrin farklı semtlerine 
giriş, surlara açılmış anıtsal kapılardan  
sağlanıyordu. Çoğu günümüze kadar 
oldukça sağlam durumda gelmiş olan  
dış yüzünde aslan yontuları bulunan 
Aslanlı Kapı ve iç yüzünde,  silahlı 

Hattusa having been the capital 
of the Hittite Empire between 17th and 
13th centuries B.C. was included in 
UNESCO’s World Heritage List in 1986.

In the period of Hittite Empire 
(14th century B.C.), the city was 
surrounded by walls reinforced with 
high towers at certain intervals in the 
length of approximately six kilometers. 
Entry to the different quarters of the 
city was from monumental gates. 
Aslanlı Kapı (the Lion Gate) with lion 

Hitit Sur Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of the Hittite walls

tanrının bulunduğu Kral Kapı, bunların 
en önemlileridir.

Yer Kapı, Hattuşa’nın en ilginç 
kalıntılarındandır. Kesik piramit biçimli 
bu oluşumun en üstünde ortada yer  
alan Sfenksli Kapı ve bunun hemen 
altında Hattuşa’nın bugün içinden 
geçilebilen 71 metre uzunluğunda ve 
3 metre yüksekliğindeki poterni (tünel) 
vardır.

sculptures on its outer surface and Kral 
Kapı (the King Gate) having the armed 
god are the most important ones 
among the gates having reached to our 
day in a sound condition.

Yer Kapı is one of the most 
interesting remains of Hattusha. There 
is Sfenksli Kapı (the Sphinx Gate) in 
the middle on the top of this frustum 
pyramid shaped form and under that 
takes place the 71 m.  long and 3m. 
high pottern that can be past through 
even today. 

Yerkapı, Potern (Tünel)
The Ground Gate (potern)

HATTUŞA / HATTUSHA   



Tanrı Şarruma ve Kral IV Tuthaliya
God Sharruma and King Tuthaliya IV

Yazılıkaya Kaya Tapınağı

Hattuşa’nın en etkileyici kutsal mekanı şehrin 
biraz dışında yer alan, yüksek kayalıklar arasına 
saklanmış Yazılıkaya Kaya Tapınağı’dır. Özellikle 
ilkbahardaki yeni yıl kutlamaları için kullanılan 
bu açık hava tapınağında, Hitit ülkesinin önemli 
tanrı ve tanrıçaları sıra halinde kayaya kabartma 
olarak işlenmiştir. 

Yazılıkaya Rock Temple
The most impressive sacred place of Hattusa 

is Yazılıkaya Rock Temple which is slightly far from 
the city center and hidden between the rock cliffs. 
The important god and goddess of the country are 
respectively embossed on the rock in this open air 
temple which is used for the new year celebrations 
especially in spring.



Boğazköy Sfenksi
1906 yılında Hattuşa da 

başlayan kazı çalışmaları sırasında 
bu gün Yerkapı olarak bilinen 
tünelin üst kısmında iki sfenks 
açığa çıkartılmıştır. Alman Arkeoloji 
Enstitüsü ile varılan anlaşma gereği 
1915-1917 tarihlerinde, temizleme, 
onarım ve yayın çalışmalarının 
yapılması için Berlin’e gönderilmiştir. 
Onarımları bitirilen üç bin civarında 
tablet ile bir sfenks 1924-1943 
yıllarında ülkemize iade edilmesine 
rağmen diğer sfenks Berlin’de 
kalmıştır.  

Boğazköy Sfenksinin iadesi 
ile ilgili olarak yapılan görüşmeler 
sonrasında sfenks, 2011 yılında 
ülkemize geri getirilmiş ve 
yapılan yeni düzenlemelerle 
sfenksler Boğazköy Müzesinde 
sergilenmektedir.

The Boğazköy 
Sphinx

In the first years since 1906 
when excavations officially started in 
Boğazköy-Hattusha,  two sphinx stat-
ues were unearthed in the Yerkapı 
area. These objects were sent to Ber-
lin for cleaning, restoration and pub-
lication purposes between1915 and 
1917. With the completion of these 
tasks, about 3.000 tablets and one of 
the sphinxes were returned to Turkey 
between 1924 and 1943. However, 
the other sphinx remained in Berlin.

Following intensive negotia-
tions, an agreement was made be-
tween the two countries to finally re-
patriate the remaining sphinx, which 
was brought back in 2011 to be fi-
nally put on display in the Boğazköy 
Museum. 

Boğazköy Müzesi
Müze, Boğazkale ilçe merkezinde 

yer almaktadır. 12 Eylül 1966 yılında 
açılan müze, 2011 yılında yeniden 
düzenlenmiştir. Müzede, Hitit başkenti 
Hattuşa kazılarında açığa çıkartılan 
eserler sergilenmektedir. 

Boğazköy Museum
The Boğazköy museum is located 

82 km southwest from Çorum, in the 
district of Boğazkale. The museum, 
displaying excavation finds from the 
Hittite capital of Hattusha, opened on 
September 12 1966 and was completely 
refurnished in 2011.



Şapinuva-Ortaköy is located in southeast, 53 km far from Çorum. 
It was one of the important administrative centers of the Hittite Empire. 
The city, which was located on a strategic point owing to its both political 
and geographical location, is an important military and religious center. 
Şapinuva is located on a reasonably wide area covering the cities in its 
administrative region. It is a well organized city with its queen palace, army 
command, city hall and two temples built for the two Storm Gods.

Hitit Devletinin önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva Ortaköy, 
Çorum’ un 53 km. güneydoğusundadır. Hitit Çağında, hem siyasi hem de coğrafi 
konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan şehir, önemli bir askeri ve dini 
merkezdir.  Şapinuva, kendi idari bölgesinde yer alan şehirlerle birlikte oldukça 
geniş bir alana yayılmakta ve iki Fırtına Tanrısı adına ayrı ayrı yapılmış olan 
iki tapınağı, kraliçe sarayı, ordu komutanlığı ve belediye teşkilatı gibi önemli 
kurumlarıyla oldukça teşkilatlı bir şehir görünümündedir.   

ORTAKÖY-ŞAPİNUVA



Ortaköy İncesu Kanyonu ve Kybele Kabartması

Yerel adı Uzungeçit olan İncesu Kanyonu 12 km. uzunluğundadır. Antik adı Scylax 
olan Çekerek Irmağı’nın geçtiği kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde 
Helenistik Döneme (M.Ö. 2.yüzyıla) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara 
olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları vardır. 

Ortaköy İncesu Canyon and  Cybele Embossing 

İncesu Canyon, local name of which is Uzungeçit, has a length of 12 km. The 
remains of a wall dating back to the Hellenistic Period (2nd century B.C.), water 
cisterns with steps named as inns by the people, and wooden girder craters take 
place on the rocks that stand on both sides of the canyon from where the Çekerek 
River, ancient name of which was Syclax, passes. 



Kanyonun 1 km. içersinde, kaya bloğu üzerine yapılmış 1.5 metre yükseklikte Kybele kabartması bulunmaktadır. Karşısında yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakar durumda 
ve bir taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça, sol elinde bir aslan yavrusu tutmaktadır. İncesu Kanyonundaki Kybele kabartması, Anadolu’da Helenistik Çağa tarihlenen Kybele 
kabartmalarının en büyüğüdür. 

İncesu Kanyonu tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşam alanı olarak birçok hayvan ve bitki topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bölgeye has bitki ve hayvan türleri 
mevcuttur. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunan kanyon içerisine yapılan 1,5 km’lik çelik kontrüksiyon yaya parkuru ile Kybele Kabartması her mevsimde ziyarete uygundur.

There is Cybele embossing with a height of 1,5 m on the rock block within a 1 km distance from the canyon. Across the embossing, the Goddess deemed to be facing 
to the castle on the high rocks and sitting on a throne holds a young lion in her left hand. Cybele embossing in İncesu canyon, is the biggest Cybele embossing dating back 
to the Hellenistic Period in Anatolia. 

İncesu Canyon, in addition to hosting lots of historical and natural beauties, provides a natural habitat for many plants and animals. There are species of plants and 
animals which are special to the region. The 1,5 km.  long steel construction walking track made within the canyon that presents the historical and natural beauties together 
and the Cybele embossing can be visited in every season.



Kapılıkaya Kaya Mezarı, Laçin/ Helenistik Dönem
Kapılıkaya Rock Tomb, Laçin / Hellenistic Period

Gerdekkaya Mezarı, Alaca Geven Köyü  /M.Ö. 2. yüzyıl (Helenistik Dönem)
Gerdek Rock Tomb, Alaca Geven Village / 2. Century (B.C.) Hellenistic period. 

İskilip Kaya Mezarları
İskilip Rock Tombs

Kalehisar Behramşah Külliyesi, Kalehisar Köyü
Kalehisar Behramşah Kulliyeh, Kalehisan Village



İskilip Kalesi

İskilip Castle

Elvançelebi Türbesi

Elvançelebi Mausoleum
İskilip Yivlik Akşemseddin Hz.  Camii ve Türbesi
İskilipYivlik Akşemseddin Hz. Mosque and Tomb

Çorum Kalesi
Çorum Castle



Çorum Hıdırlık Camii ve
Sahabe Türbeleri
Hıdırlık Mevkiinde yer almaktadır. Rivayete 

göre Hz.Peygamberin dostlarından ve ona hizmet 
edenlerden Suheybi Rumi’ ye saygı nişanesi 
olarak yaptırılan eski camiinin üzerine Hıdıroğlu 
Hayrettin tarafından 1889’da yaptırılmıştır. 
Caminin içindeki türbede sahabeden Suheybi 
Rumi ve Ubeyd (Ubid) Gazi Makamları; Caminin 
batısında, bahçe içinde yer alan türbede ise 
Kerebi Gazi Makamı bulunmaktadır.

Süheyb-i Rumi (R.A.)
Aslen Yemenli olup Ammar Bin Yasir ile 

birlikte Müslüman olmuştur. Bedir savaşına 
katılanlar arasında olduğu belirtilmektedir. 71 
yaşlarında iken İstanbul’un fethi için giden İslam 
ordusunda yer almış, dönüşte Çorum civarında 
rahatsızlanarak hicretin 40. yılında vefat etmiştir.

Ubeyd-i Gazi (R.A.)
Aslen Yemenli olduğu ve Hicret’in 40. yılında 

İstanbul’un fethi için giden İslam ordusu içer-
isinde yer aldığı,  Çorum civarında bir çarpışma 
esnasında şehit olduğu rivayet edilmiştir.

Kereb-i Gazi (R.A.)
Pehlivan, şair ve hatip olarak tanınmaktadır. 

Hz. Pey-gamberin (sav) huzurunda Hz. Ali’nin 
de bulunduğu bir ortamda Müslüman olmuştur. 
Kadisiye Savaşında İranlılara karşı gösterdiği 
büyük mücadelesi tarih kitaplarında ayrıntılı 
bir şekilde anlatılmaktadır. Hicretin 40. yılında 
İstanbul’un fethi için giden İslam ordusunda yer 
almış, Çorum civarında şehit düşmüştür. Yiğitliği 
ve kahramanlığı ile halk arasında efsaneleşmiştir.

Hıdırlık Mosque and

Sahaba Mausoleums
It is located in Hıdırlık district. Reputedly, it was 

built on the old mosque by Hıdıroğlu Hayrettin in 
1889 as a reverence to Suheybi Rumi who was one 
among the companions of prophet Mohammed 
and the people who served for him. The tombs 
of Suheybi Rumi and Ubeyd (Ubid) Ghazi, who 
are companions of the Prophet Mohammed, are 
situated inside the mosque, and the tomb of Kerebi 
Ghazi is situated in the garden on the west side of 
the mosque.

Süheyb-i Rumi (R.A.)
Originally from Yemen, he converted to 

Islam along with Ammar Bin Yasir. He is told to be 
amongst those who participated in the battle of 
Badr. At the age of 71 he joined the Islamic army 
moving to conquer Istanbul, and passed away on 
the return route in Çorum in the 40th year of the 
hejira.

Ubeyd-i Gazi (R.A.)
He is rumoured to originally be from Yemen 

and to have participated in the Islamic army moving 
to conquer Istanbul in the 40th year of the hejira, 
and to have been martyred in a battle near Çorum. 

Kereb-i Gazi (R.A.)
He is known as a wrestler, poet and preacher. 

He converted to Islam before the Hazrat Prophet 
Mohammed also in the presence of Hazrat Ali. His 
great struggle against the Iranians in the Battle of 
Qadisiyah is depicted in detail in history books. He 
joined the Islamic army moving to conquer Istanbul 
in the 40th year of the hejira, and was martyred 
near Çorum. He has become a legend amongst the 
people with his bravery and heroism.



Osmancık Kalesi ve Osmancık Koyunbaba  Köprüsü / 15. Yüzyıl
Osmancık Castle and Osmancık Koyunbaba Bridge / 15 th century

Osmancık Koyunbaba Türbesi
Sultan II. Bayezid zamanında 1469 tarihinde yaptırılmıştır. Sekizgen planlı dıştan piramidal çatılı, 

içten kubbeli türbeye önden iki bölümlü, revaklı bir giriş eklenmiştir. Tepe üzerinde yer alan yapı büyük 
bahçe içerisinde bir kenara yerleştirilmiştir. Bahçenin iki renkli mermer kapısı üzerinde iki satırlık yazı 
vardır. Türbenin çift kanatlı, derin oyma tekniği ile işlenmiş ahşap kapısı bugün Çorum Müzesi’nde 
korunmaktadır. 

Osmancık Koyunbaba Mausoleum
It was constructed during the reign of  Sultan Beyazıt II. in 1469. An arcaded entry of two parts 

is attached to the main conical building in the octagon mausoleum. The construction which is on a hill 
is situated on a side within a big garden. There is a writing of two lines on the two-color marble door 
of the garden. The two-wing wooden door of the mausoleum which is carved with deep engraving 
technique is today preserved in Çorum Museum.

İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi
1876-1926 yılları arasında yaşayan İskilipli Atıf Hoca’nın 
anısına 2012 yılı içerisinde bir anıt mezar ve külliye inşa 
edilmiştir.
 

İskilip Atıf Hoca Tomb and Kulliye 
A tomb and kulliye have been built in 2012 in the memory 
of Atıf Hoca of Iskilip, who lived between 1876 and 1926. 



Çorum Saat Kulesi
Çorum Clock Tower

Osmancık İmaret Camii

Osmancık Imaret Mosque

İskilip Çatalkara Kültür  Sanat Evi
İskilip Çatalkara Cultural and Art House

Çorum Ulu Camii
Çorum Ulu Mosque



İsmet Eker Kırsal Yaşam Tarım Müzesi / Çorum
İsmet Eker Rural Life Agricultural Museum / Çorum

Velipaşa Konağı / Çorum

Veli Pasha Residence / Çorum
Tarihi Dulkadiroğulları Konakları / Boğazkale
Historical Dulkadiroğulları Mansions  / Boğazkale

Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi / Çorum
Hasanpaşa Manuscripts Library / Çorum



Karayanık Şelalesi
Karayanık Waterfall

Obruk Baraj Gölü / Oğuzlar
Obruk Lake / Oğuzlar



DOĞAL GÜZELLİKLER  / NATURAL BEAUTIES

Kargı Upland
It is located on the high mountainous region in the north 

of Kargı district. It is within a distance of 140km to Çorum and 
26 km to Kargı. 

Abdullah Upland
It is located in Kargı district and on Köse Mountain (2050 

m) which is the highest mountain of our province. It is within a 
distance of 114 km to Çorum and 26 km to the district center. 

İskilip Uplands 
There are many uplands on the high chain of mountains 

located on the north of İskilip district, connected to each other 
and covered with a vegetation special to the district like scotch 
pine, black pine, fir and oak. The primary ones are Düzyayla, 
Halkoğlu, Karaağaç Elmalı, Göl, Yalakyayla and Demirbükü 
uplands. 

Başpınar-Karaca Uplands 
The uplands  is within a distance of 8 km. to Başpınar 

located on the 15th km. of Osmancık-Laçin-Çorum highway.
Bayat Uplands
The most important uplands of the district is Kuşçaçimen 

and Çerkeş. You can reach to these places where you can breathe 
the smell of pine through Bayat-Çerkeş, Bayat-Kunduzlu, İskilip-
Elmalı-Ahacık-Yalakyayla roads. 

Karayanık Waterfall
It is located on the valley named as Fındıklı Deresi by the 

villagers in the Karayanık quarter, Sorkun village, İskilip district. 
The waterfalls interdependent of each other firstly run down to 
a small pond and then send their water to the other waterfalls. 

Kızılcaoluk Waterfall
Kızılcaoluk Waterfall, near Başköy of Kargı District, 

witnesses the scenes reminding of a riot of colors in the autumn 
and sometimes falls into a mysterious atmosphere under the 
smoke cloud. The waterfall close to Kargı Holiday Village is the 
place for the people looking for quietness. 

Kargı Yaylası
Kargı ilçesinin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede 

yer almaktadır. Çorum’a 140 km, Kargı’ya 26 km. 
uzaklıktadır. 

Abdullah Yaylası 
Kargı ilçesinde ve ilimizin en yüksek dağı  olan Köse 

Dağı (2050 m.) üzerinde yer almaktadır. Çorum’a uzaklığı 
114 km, ilçe merkezine 26 km’dir.

İskilip Yaylaları
İskilip ilçesinin kuzeyinde yer alan, sarıçam, 

karaçam, köknar ve meşe gibi yöreye özgü bitki örtüsüyle 
kaplı yüksek dağ sıraları üzerinde birbiriyle irtibatlı birçok 
yayla yer almaktadır. Başlıcaları Düzyayla, Halkoluğu, 
Karaağaç Elmalı, Göl, Yalakyayla, Demirbükü yaylalarıdır. 

Başpınar-Karaca Yaylaları
Osmancık – Laçin – Çorum karayolunun 15. 

kilometresine konumlanan Başpınar’a 8 km uzaklıktadır.
Bayat Yaylaları
İlçenin en önemli yaylaları Kuşçaçimen ve Çerkeş’tir. 

Çam kokusu soluyacağınız bu mekanlara Bayat–Çerkeş, 
Bayat – Kunduzlu İskilip– Elmalı – Ahacık Yalakyayla 
yoluyla ulaşabilirsiniz.

Karayanık Şelalesi
İskilip İlçesi Sorkun Köyü Karayanık Mahallesinde, 

köylülerin Fındıklı Deresi adını verdikleri vadide yer 
alıyor. Birbirinden bağımsız şelaleler önce küçük bir 
gölete süzülüp arkasından diğer şelalelere sularını 
gönderiyor. 

Kızılcaoluk Şelalesi
Kargı İlçesi Başköy yakınlarında bulunan 

Kızılcaoluk Şelalesi, sonbaharda bir renk cümbüşünü 
andıran görüntülere sahne olurken, kimi zaman da sis 
bulutunun altında gizemli bir atmosfere bürünüyor. 
Kargı Tatil Köyü’nün yakınlarındaki şelale, dinginliği 
arayanların mekanı.





Hitit Yürüyüş Yolu

Ülkemizde Kültür Bakanlığı’nca desteklenen 14 
yürüyüş rotasından ikisi Çorum’da yer almakatıdır. 
Unesco Logosu taşımaya hak kazanan Hitit Yolu, 
yerli ve yabancı doğaseverler tarafından ziyaret 
edilmektedir. 

Görkemli tarihiyle dünyanın gözünü kamaştıran 
Hitit antik kentlerinden geçen Hitit Yolu, konuklarına 
İç Anadolu coğrafyasının doğal güzelliklerinden 
ve kültürel-etnik mozaiğinden  örnekler sergiler. 
Rotaların omurgasını Boğazkale- Hattuşa - Şapinuva, 
Alacahöyük-Alaca-Şapinuva, ve Boğazkale Alaca-
höyük güzergahları teşkil eder. Alaca Çayı Vadisi 
ve İncesu Kanyonu ise doğayla tarihin buluştuğu 
alternatif rotaları içermektedir. Eski kervan ve göç 
yollarından geçen 236 kilometre boyunca işaretlenen 
17 yürüyüş parkuru, alternatif güzergahlarla birlikte 
toplam 385 km dir. Altı dağ bisikleti rotasının toplam 
uzunluğu ise 406 kilometre civarındadır.

The Hittite Road

Two of 14 walking tracks supported by the Ministry 
of Culture in our country are in Çorum. The Hittite Road 
entitled to bear UNESCO’s Logo is visited by domestic and 
foreign nature lovers. 

The Hittite Road passing through the ancient cities 
of Hittites, who dazzle the world with their magnificent 
history, shows its visitors the examples of the natural 
beauties of the Central Anatolia’s geography and cultural-
ethnic mosaic. The backbones of the routes are Boğazkale 
- Hattuşa - Şapinuva, Alacahöyük - Alaca-Şapinuva and 
Boğazkale - Alacahöyük roads. Alaca Çayı Valley and 
İncesu Canyon provides alternative routes where the 
nature and history meet. 17 walking tracks passing 
through old caravan and migration roads and marked 
throughout 236 kilometers reach to 385 kilometers in 
total together with the alternative routes. Total length of 
six mountain bike routes is around 406 kilometers. 



Kızılırmak Havzası
Gastronomi ve 

Yürüyüş Yolu

Gastronomi ve Yürüyüş Yolu, 
Türkiye’de bir ilk olarak doğa, tarih 
ve mutfak kültürünü buluşturan 
bir ekoturizm çalışmasıdır. Saklı 
kalmış güzellikleri ortaya çıkaran, 
unutulmaya yüz tutmuş yemekleri 
yaşatmayı hedefleyen ve Çorum’un 
aslında bir lezzet durağı olduğu 
iddiasını ortaya koyan Gastronomi 
ve Yürüyüş Yolu, Kızılırmak nehrinin 
kılavuzluğunda trekking, bisiklet, 
kültür, manzaralı araç yolu ve 
jip safari gibi farklı konseptteki 
rotalarıyla, aktiviteye olduğu kadar 
damak tadına da önem veren 
doğaseverleri bekliyor. 

Kızılırmak Basin
Gastronomyand 

Walking Track     
Gastronomy and Walking 

Track is an ecotourism project which 
have brought nature, history and 
cuisine culture together for the 
first time in Turkey. Revealing the 
hidden beauties, aiming to keep 
the foods sinking into oblivion alive 
and asserting that Çorum is actually 
a flavor station, Gastronomy and 
Walking Track is waiting for the 
nature lovers for whom taste is as 
important as activities, with its routes 
of different concepts like trekking, 
bicycle, culture, vehicle road with 
landscape and jeep safari under the 
guidance of Kızılırmak river. 





ABDULLAH YAYLASI - 110 km 
Nasıl Gidilir: Kargı minibüsleri ile Kargı’ya gittikten sonra taksi ile gidilebilir.
How to go: You can go Kargı minibus or taxi.
KARGI YAYLASI - 115 km
Nasıl Gidilir: Kargı minübüsleri ile Kargı’ya gittikten sonra taksi ile gidilebilir.
How to go: You can go Kargı minibus or taxi
KARGI - 90 km
Nasıl Gidilir: Çorum’dan sürekli Kargı’ya minibüsler hareket etmektedir.
How to go: You can go Kargı minibus or taxi
SIKLIK MESİRE YERİ - 7 km
Nasıl Gidilir: Çorum’a 7 km mesafede, Samsun yolu üzerindedir.
How to go: Çorum-Samsun on road 7 km 
OBRUK BARAJI / OBRUK DAM- 45 km 
Nasıl Gidilir: Oğuzlar ilçezi minibüsleri ile Oğuzlar’a gidildikten sonra taksi ile veya Çorum 
şehir merkezinden taksi ile gidilebilir.
How to go: You can go by Oğuzlar minibus or taxi
ELVANÇELEBİ - 30 km
Nasıl Gidilir: Mecitözü minibüsleri ile gidilebilir.
How to go: You can go by Mecitözü minibus or taxi
KAPILIKAYA - 25 km
Nasıl Gidilir: Osmancık, yada Kargı minibüsleri ile gidilebilir.
How to go: You can go by Kargı minibus, Osmancık minibus or taxi
HACIHAMZA - 70 km
Nasıl Gidilir: Hacıhamza, yada Kargı minibüsleri ile gidilebilir. 
How to go: You can go by Hacıhamza, Kargı minibus, or taxi

Gezilecek Yerler ve Uzaklıkları
Sights and Distances

ALACAHÖYÜK - 49 km
Nasıl Gidilir: Çorum-Ankara karayolunun 42. km sonra sola yol ayrımı bulunmaktadır. 
Alaca ilçe merkezinden minübüslerle ulaşılabilir.
How to go: You can go by Alacahöyük minibus or taxi.
HİTİT BARAJI / HITTITE DAM - 51 km
Nasıl Gidilir: Alacahöyük’ten yürüyerek gidilebilir.
How to go: You can walk from Alacahöyük
HATTUŞA / HATTUSHA - 87 km
Nasıl Gidilir: Çorum’dan Sungurlu’ya ve oradan Boğazkale’ye otobüslerle gidilebilir.
How to go: You can go by Boğazkale minibus or taxi.
ORTAKÖY-ŞAPİNUVA - 60 km.
Nasıl Gidilir: Çorum’dan  Ortaköy’e 2 saatte  bir minibüsler hareket etmektedir.  
Ortaköy’den Şapinuvaya yürüyerek veya otomobille gidilebilir.
How to go: You can go by Ortaköy minibus or taxi.
İNCESU KANYONU - 71 km
Nasıl Gidilir: Ortaköyden taksi ile ulaşılabilir.
How to go: You can go by taxi  Ortaköy.
İSKİLİP - 50 km
Nasıl Gidilir: Çorumdan İskilip’e her saat minibüsler hareket etmektedir.
How to go: You can go İskilip minibus or taxi.
OSMANCIK - 50 km
Nasıl Gidilir: Çorumdan Osmancık’a her saat minibüsler hareket etmektedir. 
How to go: You can go Osmancık minibus or taxi.



ÇORUM GEZİ PROGRAMI

1.GÜN
•Yazılıkaya  Açıkhava Mabedini ziyaret.
•Boğazkale Müzesi, Hattuşa Örenyeri’ndeki Arslanlı Kapı, Yerkapı, Kralkapı, Nişantepe ve 2 nolu Hiyeroglifli Oda, Büyük Kale ve Büyük Mabedi ziyaret.
•Alacahöyük Müzesi, Alacahöyük Örenyeri’ni (Sfeksli Kapı, Kral Mezarı, Poternli Kapı) ziyaret.
2. GÜN
•Çorum Müzesi, Hıdırlık Camii ve Türbesi, Ulu Camii, Saat Kulesi ve Çorum Kalesi’ni ziyaret.
•Tarihi Konaklar
•İskilip-Şeyh Muhittin Yavsii Cami İskilip Kalesi ve Kaya Mezarı, Ahşap el sanatlarının yapıldığı yerler. 
3. GÜN
1. Tercih : •Ortaköy İlçesi Şapinuva Örenyeri’ni ziyaret.
•İncesu Kanyonu, İncesu Kanyonu’na giriş ve kanyon içinde yürüyüş. 
2. Tercih: •Laçin İlçesi, Kapılıkaya Mezarları, Osmancık İlçesi Koyunbaba Köprüsü, Osmancık Kalesi ve Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi, Koca Mehmet 
Paşa Camii (İmaret Camii), Koyunbaba Türbesi’ni ziyaret Abdullah Yaylası

TOUR PROGRAMME FOR THE CAPITAL OF HITTITES: ÇORUM
1st DAY
•Visiting the Yazılıkaya Openair Temple
•Visiting Boğazkale Museum, Gate with Lion in Hattusa Ruins, Ground Gate, King Gate, Nişantepe and Hieroglyph Gate Number 2, Big Castle and 
Great Temple
•Alacahöyük Museum, Alacahöyük Ruins (Sphinx Gate, King’s Tomb, Potern Gate)
2nd DAY
• Visiting Çorum Museum, Hıdırlık Mosque and Mausoleum, Ulu Mosque, Clock Tower and Çorum Castle
•Historical Villas
• İskilip-Sheik Muhittin Yavsii Mosque, İskilip Castle and Rock Tomb, Places engaged in wooden handicrafts
3rd DAY
1st Option: •Seeing the Şapinuva Ruins in Ortaköy district
•Going to İncesu Village, İncesu canyon and walking in the canyon
2nd Option: •Laçin district, Kapılıkaya Rock Tomb, Koyunbaba Bridge, Osmancık Castle and Baltacı Mehmet Pasha Fountain, Koca Mehmet Pasha 
Mosque (İmaret Mosque), Koyunbaba Mausoleum in Osmancık District  and Abdullah Upland



ULAŞIM
Çorum’a Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun üzerinden ulaşmak mümkün. Çorum; Ankara’ya 240 km, İstanbul’a  614 km.,  Antalya’ya 783 
km, Samsun’a 172 km, Merzifon Havalimanı’na ise 63 km uzaklıkta bulunuyor. Çorum-İstanbul ulaşımı, Sungurlu-Kırıkkale-Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-
İzmit karayolunun üzerinden sağlanıyor. Doğrudan Kargı ve Osmancık ilçelerine gitmek isteyenler, İstanbul-Bolu-Gerede-Samsun yolunu kullanabilirler. 
Osmancık-İstanbul 581 km, Kargı-İstanbul 548 km., İskilip-İstanbul 565 km dir. THY, İstanbul-Merzifon arasında her gün karşılıklı uçak seferleri 
düzenlenmektedir.

TRASPORT
You can go to Çorum from Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya and Samsun to Çorum. City distances to İstanbul 614 km, Antalya 783 km, Samsun 172 km 
and distance to Merzifon Airport 63 km. Transportation between Çorum and İstanbul is provided through Sugurlu-Kırıkkale-Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-
İzmit highway. People who want to directly go to Kargı and Osmancık districts can use İstanbul-Bolu-Gerede-Samsun highway. Distances of these places 
are; Osmancık-İstanbul 581 km, Kargı-İstanbul 548 km, İskilip-İstanbul 565 km. Turkish Airlines provides mutual flights between Merzifon and İstanbul 
every day. 

Amasya Merzifon Havalimanı :Tel:0 358  5351016
Çorum Otogar:Tel: 0364 2136670
Ulusoy Turizm:Tel:0364 2254406
Lider Turizm: 444 55 19
Kamil Koç: 666 07 77
Metro Turizm: 0364 225 49 49 YAPMADAN

Hattuşa, Alacahöyük, Yazılıkaya ve Şapinuva arkeolojik alanlarını görmeden,
Çorum Müzesi’nde tarihsel bir yolculuğa çıkmadan, İskilip ilçesinin tarihi sokakları ve arastasını gezmeden, Kargı ve İskilip’in çam kokulu yaylalarını 

görmeden, Masmavi göletlerde kano keyfi yapmadan, Hitit Yolu,Gastronomi ve Yürüyüş Yolu’nu keşfetmeden, Kızılırmak Havzası boyunca çeltik 
tarlalarının izini sürmeden,

Osmancık Kunduz ormanlarında jip safari yapmadan, özellikle sonbahar döneminde Kargı ve Osmancık yaylalarında renklerin dansını  fotoğraflamadan,
Çorum merkezindeki Katipler Konağı’nda yöresel lezzetleri tatmadan,

İskilip Seyir Terası’nda İskilip dolması yemeden, leblebi, pirinç, Kargı bezi, Yoncalı yolluğu, Eskialibey dokumaları satın almadan, 
DÖNMEYİN…

DO NOT RETURN BEFORE
Seeking the archeological areas of Hattusa, Alacahöyük, Yazılıkaya and Şapinuva, Going for a historical journey in Çorum Museum, Wandering 

in the historical streets and the bazaar of İskilip district,  Seeing the uplands of Kargı and İskilip with pine smell,Enjoying canoeing on blue ponds, 
Walking on the routes of the Hittite Road, Discovering Gastronomy and Walking Track,Tracing the paddy fields throughout Kızılırmak Basin, 
Making jeep safari in Osmancık Kunduz forests, Taking photos of the colors in Kargı and Osmancık uplands especially in autumn, Tasting the 

local meals in Katipler Mansion in the center of Çorum, Eating İskilip dolması (farci) in İskilip Seyir Terası, Buying roasted chickpeas, rice, Kargı bezi 
(cloth), Yoncalı rug and Eskialibey weavinngs.



Stsıla Turizm Seyahat Ulukavak Mh. Eşrefhoca C. No:3226 95 25A

YBT 19 Travel
Nikonya Travel

Ulukavak M. Fatih C. No:21/A
Yeniyol Mh. Gazi Cd. No: 6/4 ÇORUM

227 41 51
666 0 177

A
A

İbra Turizm Çöplü Mh. Kunduzhan C. No:8/20542 480 61 26A

Hizmet Turizm 0 532 4254610 Üçtutlar Mh. Alaybey SK. No: 27 ÇORUMA



RICE STORY



SAAT KULESİ
HANOĞLU
KONAĞI



Hüseyindede Vazosu / Çorum Müzesi
Vases in Hüseyindede / Çorum Museumİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hazırlanmış,

İl Özel İdaresi’nin katkıları ile bastırılmıştır.


