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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş,yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda.
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhî boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

                                                        Mehmet Âkif Ersoy
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 GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

 ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin  en

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar ga�et ve dalâlet ve hattâ hıyanet

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde

harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

       Mustafa Kemal Atatürk
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Şehrimiz TokatŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

1. BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
 Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtı-
nanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin 
içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya 
kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya 
sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eş-
yalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu 
günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden 
çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı not-
lara göz atalım: 

 • Kendime geldikten sonra adayı baş-
tan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. 
Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma 
yaşamak zorunda kalacağım.
 • Geminin karaya vuran enkazından 
kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir 
mağarayı barınabileceğim şekilde düzenledim.
 • Adada en büyük sorun vahşi hayvan-
lar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın 
girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.
 • Gemi enkazından kurtarabildiğim yi-
yeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
 • Adanın içlerine giderek çeşitli meyve-
ler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek 
için kuruttum.

 

 Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye 
hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
 Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl di-
kerdim? 
 Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp 
eğlenceli vakit geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı? 
 Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şo- 
för olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?
 Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi 
nasıl öğrenirdim?
 Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sür-
dürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek 
yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve 
çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımız-
dan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı 
tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu 
nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız 
yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. 
Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bö-
lümü ve iş birliği içindeyiz.

Görsel 1.1. Geminin Fırtınaya Yakalanışı (Temsilî)

Görsel 1.2. Sağlık Kaynağı Süt

 Adaya sürüklenen yolcu birçok so-
runla tek başına mücadele etmek zorunda 
kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir 
gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu 
ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin 
desteğiyle mi karşılıyoruz?
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
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Şehrimiz Tokat 1. ÜNİTE1. ÜNİTE

 Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah 
kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler 
farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırıl-
maktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza 
gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğ-
dayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un 
hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak 
pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için bir-
çok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereç-
leri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden in-
sanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin 
hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 
 Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan 
şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş 
bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan 
birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçla-
rımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.
 Toplumsal yaşamın temelini kişiler ara-
sı iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca aile, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak 
üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal 
çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kur-
mak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu 
iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalı-
dır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve da-
yanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizde-
ki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak 
onların mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız. 

 Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve 
bu sorunun cevabıyla birlikte insanların yerle-
şik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir 
hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

 
2. ŞEHRİ TANIYORUZ

Görsel 1.3. Ada Yaşamından Bir Kesit (Temsilî)

Görsel 1.4. Tarımın Başlaması ve Hayvanların Evcilleştirilmesi 
(Temsilî)

 Tarih öncesi dönemlerde insanlar   
yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Hiç 
düşündünüz mü?
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce-
sine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak 
sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli 
yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitki-
leri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Ma-
ğaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlar-
dı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek 
bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya 
başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. 
Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine 
ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarların-
daki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler. Kendilerinin 
ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. 
Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin kaynak-
larının artması nüfusun da artmasını sağladı. 
Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri 
köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar 
ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendi-
lerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için
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Şehrimiz TokatŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer 
köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki in-
sanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri 
aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar. İşte 
bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları za-
man içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendi-
rilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri 
de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. 
Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 
10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su 
kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay 
yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçları-
nın karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, 
demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler 
ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin 
belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış sal-
dırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim 
birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral 
ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğ-
du. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık 
gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde karşı-
lanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, 
Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehir-
lerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan 
şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, 
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren 
başlıca unsurlardır.
 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin ba-
zıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de 
varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, 
Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir dep-
rem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık 

ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. 
Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde 
yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok 
eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Görsel 1.5. İlk Şehir Yerleşmesi Çatalhöyük, Konya

Görsel 1.6. Efes, İzmir

Görsel 1.7. Hattuşa, Çorum

 Günümüzde şehirler artık eski çağlar-
daki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik 
gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzün-
de şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır.  
19. yüzyılda Sanayi İnkılabı ile fabrikaların yay-
gınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek 
artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun 
büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şe-
hirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, 
hava, kara veya demir yoluyla insanların ko-
layca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak 
da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, 
Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. 
Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete 
ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti 
olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul,  
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Görsel 1.8. Günümüzde Modern Şehir

Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülke-
mizde ön plana çıkmaktadır. Bu şehirler-
deki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm 
açısından da insanların ilgisini çekmektedir. De-
nizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle 
insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak 
istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antal-
ya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle 
ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yal-
nızca birkaçıdır.

Görsel 1.9. Kaleiçi, Antalya

 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yo-
ğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok 
katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü geliş-
miştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal 
mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmet-
leri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu 
planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, 
çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, 
müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana geti-
ren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli 
bir mekânı ifade etmektedir.

İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler 
ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir 
bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 
düzenlemesini, altyapısını yapar. Çünkü şehir-
ler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. 
İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri 
olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer 
katan insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler 
bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğ-
la’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, bura-
da yaşayan Rumların Yunanistan’a göç etmesiy-
le terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.

Görsel 1.10. Kayaköy, Muğla

Görsel 1.11. Yeşilırmak Sosyal Yaşam Alanı, Tokat
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3. ŞEHİR VE MEDENİYET
 “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısın-
dan birbirine yakın kavramlardır. Medeniyet; 
bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, 
düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin 
tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği 
ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arap-
çada şehir anlamına gelmekte ve kökleri İslam 
dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine 
şehrine dayanmaktadır. Medine, peygambe-
rimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının 
sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerin-
den biri kabul ediliyordu.

Görsel 1.12. Medine’den Görünüm

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısın-
daki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehir-
ler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı 
üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların 
bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu 
özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları 
bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kül-
tür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluş-
turan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel 
birikimlere sahip insanların kendilerini ifade et-
melerine imkân vermektedir.

Görsel 1. 13. Şehir Hayatı

 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok 
hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. 
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini 
ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki iliş-
ki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler şehirleri hem 
de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri 
meydana getiren anlayışın sahibi olan medeni-
yetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlik-
te şehirlerin doğası ve içindeki insanı şekillen-
dirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine 
de etki etmektedir.
 Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. 
Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tari-
hidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet 
anlayışının şekillendiği mekânlardır.
 Şimdi dünyada medeniyetlere yön ve-
ren ve medeniyetleri temsil eden şehirlere göz 
atalım...
Kurtuba
 Fenikeliler tarafından bugünkü İspan-
ya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya 
gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti ol-
muştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eği-
tim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada 
açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerin-
den, farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim 
insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi 
eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 
Ayrıca ışıklandırılan ilk şehir olan Kurtuba, Av-
rupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada ya-
pılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın 
ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs 
Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu 
Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 1. 14. Kurtuba, İspanya
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Görsel 1. 15. Ulu Cami, Kurtuba

Medine
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şe-
hirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri an-
lamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan 
Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli 
şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-
da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam 
tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de 
dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen 
“muhacirler”, Medineli Müslümanlardan olu-
şan “ensarlar” ve Yahudiler Hicret’le beraber 
Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. 
Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir 
arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine 
örnek olmuştur. Medine, Hicret’ten sonra şe-
hir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin 
merkezine yapılması, yollarının buraya kolay 
ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde 
caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını

sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hu-
kuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve eko-
nomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine 
yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuş-
tur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve 
sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine mo-
del olmuştur. Peygamberimizin kabrinin bura-
da olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlar-
ca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.
Paris
 MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri et-
rafına kurulmuş olan Paris, Notre Dame (No-
tır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın 
merkezi hâline gelmiştir. Sanayi İnkılabı son-
rası hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) 
Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim 
merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avru-
pa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayıl-
masında öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 
1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı dev-
rimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında 
dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. 
Modanın da başkenti olarak anılan Paris, tu-
ristlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

Görsel 1. 16. Eyfel Kulesi, Paris

İstanbul
 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yer-
leşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İs-
tanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının 
kesiştiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar boyu çe-
şitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşa-
dığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Dev-
leti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında ge-
lişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi 
olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ül-
kelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi 
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bilim insanları medreselerde dersler vermiş-
tir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde farklı 
medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlar-
dır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara 
yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bu-
lunmaktadır.

Görsel 1. 17. İstanbul’dan Görünüm

Görsel 1. 18. Galata Kulesi, İstanbul

 

 “İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı 
devletlerine başkentlik yapmıştır.”

4. ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ 
 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki 
söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra 
şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve 
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanla-
rı etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri 
“Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar 
bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışla-
rı ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar 
yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etki-
lendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve 
ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları 
ortamın imkânlarından yararlanarak hayatları-
nı sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standar-
dıyla yetişir.

Görsel 1. 19. Bir Kış Manzarası, Palandöken, Erzurum

 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve 
bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında 
şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine dön-
düğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 
 Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. 
İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar 
işlevleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânla-
rı olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş 
mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları 
farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanla-
rı etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, 
rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok 
farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, 
Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, 
Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yan-
sıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Görsel 1. 20. Trafalgar Meydanı, Londra Görsel 1. 23. Üsküdar Çarşısı, 1800’lü Yıllar

 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk ileti-
şimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde 
farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik 
yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… So-
kakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi ka-
dar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar 
bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokak-
lar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Kom-
şuluk ilişkileri burada gerçekleşir. “Bizim sokak” 
ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce 
sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.

Görsel 1. 21. Alaçatı, İzmir

 Evden veya apartmandan çıkıldığında 
sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, 
onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pen-
cere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini ta-
nımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem  
bizi mutlu edecek hem de sokağı sahiplenme-
mizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için gü-
venli bir alan hâline gelecektir.

 Sokağı geçip şehrin merkezine doğru 
ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşı-
lar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın 
merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan 
alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu 
çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen
her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin 
yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihti-
yaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. 
Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da 
dokumacıların çok olması tesadüf değildir.

Görsel 1. 24. Taşhan Önünde Pazar Yeri, 1930’lu Yıllar, Tokat

 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda ya-
şadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı ev-
ler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da 
yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler 
o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam 
biçimini de yansıtır.

Görsel 1. 25. Tarihî Sokak, Zile, TokatGörsel 1. 22. Tokat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
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Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Hal-
dun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel 
bir surette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve 
mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşa-
manın gereklerini yerine getirmekle sağlanabil-
mektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insan-
ların içinde bulundukları çevreye, şehre ve 
insanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bu-
lunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; 
atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık 
geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir
bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kir-
letmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel
dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte 
yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşu-
luktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya 
kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaş-
mayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1. 27. Meydan Semtinde Pazar yeri, Tokat Görsel 1. 29. Süt Damlası Parkında Çocuk Bayramı, Tokat

Görsel 1. 28. Tokat’ın Genel Görünümü

Görsel 1. 26. Dam Evler, Beyşehir, Konya

 İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla 
kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehir-
lilik düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli ol-
mak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. 
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Görsel 1. 30. Tokat Saat Kulesi
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ŞEHİRDE
YAŞAM
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KONULAR
1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
4. ENGELSİZ YAŞAM
5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
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1. ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

Görsel 2. 1. Metropolitan Müzesi, NewYork

Görsel 2. 2. Topkapı Sarayı,  İstanbul

Şehirdeki sosyal yaşamın özellikleri şunlardır:
1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde 
çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız 
kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler ya-
pılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve 

çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkin-
likler önemli bir yere sahiptir.
 Şehirler, kırsal alanları da içine ala-
rak büyür. Günümüzde şehirler, önemli de-
ğişimler yaşamaktadır. Bu değişimin başında 
köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. 
Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun 
%93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken bel-
de ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. 
Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun 
yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenle-
ri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, 
kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi ne-
denlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. 

Görsel 2.3. Tekstil Fabrikası, İstanbul

Görsel 2. 4. Çevre Kirliliği

            “Yaşam mekânı olarak şehir-
ler sosyal hayatın çok hareketli olduğu 
yerlerdir.”

 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli ol-
duğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok 
çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bu-
lunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pasta-
ne, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, 
kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın can-
lı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar 
yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaç-
larını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve ku-
rumlar bir şehrin kimliğini yansıtır.

Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde 
çok hareketli bir yaşam vardır.
 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre 
kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaş-
ma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi 
birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirleri-
ne karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın 
azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
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Görsel 2. 5. Trafik Sorunu

Görsel 2. 6. Çarpık Yapılaşma (Gecekondulaşma), Tokat

Görsel 2. 7. Örnek Bir Dayanışma

 “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız başına 
üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında 
başkalarından aldığı destek ve katkıdır. Sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri 
ayakta tutan önemli unsurlardandır.

Görsel 2. 8. Yardımlaşma ve Kızılay

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmakta-
dır. Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanış-
ma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüz-
de şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. 
Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ede-
rek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şe-
hir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam 
dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk 
ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşu-
luk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın 
önemini vurgulamaktadır.

Görsel 2. 9. 1999 Marmara Depremi

 Bir toplumun huzuru, mutluluğu, ge-
leceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar 
sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden 
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabi-
lirler. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma 
ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, 
“millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, 
yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok 
örnek olayda görmek mümkündür. Örneğin 
deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanla-
rın birbirlerine yardım etmesi bunun bir gös-
tergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 
2011’de Van’da meydana gelen depremlerde 
büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği 
göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler 
karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da

            “Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır.”

 “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bi-
reylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbir-
lerine destek olmalarıdır.
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bu dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel ör-
neğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da 
hain darbe girişimine karşı milletimizin kahra-
manca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Görsel 2. 10. 15 Temmuz Darbe Girişimi Karşısında Türk Milleti

2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
 “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifa-
deleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde 
geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini 
hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte 
“şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. 
Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı 
yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, 
karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürül-
mesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdü-
rebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir.

Görsel 2. 11. Şehirlerde Toplu Taşıma

 Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak 
durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada 
bulundukları her ortamda davranışlarını düzen-
ler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadet-
hane ve toplu taşıma araçları insanların toplu 
olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlar-
da belirli kurallara uygun davranmak gerekir. 
Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı 
diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk 
görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir.

 Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşa-
mında nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 
katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimi-
ze girerken ayakkabılarımı kapı önün-
de bırakmamaya dikkat ederim. Tele-
vizyonun sesini komşularımızı rahatsız 
edecek şekilde açmam.

 Ayrıca çöplerimizi kapı önüne 
koyarken apartman yönetimince be-
lirlenen saatlere uymaya özen göste-
ririm. Toplu taşıma araçlarını kullanır-
ken diğer yolcuları rahatsız etmemek 
için yüksek sesle konuşmam. Bu araç-
larda engelli, yaşlı, hamile veya çocuk-
lu yolculara yer veririm.

 Sizler de günlük hayatınızda uy-
duğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aris-
to) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlar-
dan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana 
getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özel-
liklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu fark-
lılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi 
zenginleştirdiğini unutmamalıyız.
 Şimdi şehir yaşamında uymamız gere-
ken kuralları inceleyelim.

Görsel 2.12.  İbadet Eden İnsanlar

Görsel 2. 13. Parkta Vakit Geçiren İnsanlar

Görsel 2. 14. Bayram Töreni ve Çocuklar

Görsel 2. 15. Tiyatro Gösterisi

Görsel 2. 16. Alışveriş Yapan İnsanlar

 İbadethaneler, insanların dinî inanç-
larının gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri 
yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz 
ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadetha-
nelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet 
edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda 
bulunmamalıyız.

 Piknik alanları ve parklarda ağaç-
lara ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. 
Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde 
müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi dav-
ranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp 
kutularına atmalıyız.

 Katılacağımız törenlerin türüne uy-
gun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izle-
meli, gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi dav-
ranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde 
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve dav-
ranışlardan kaçınmalıyız.

 Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat 
faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara za-
manında gitmeli, bu mekânlarda cep tele-
fonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında 
diğer insanları rahatsız edici her tür davra-
nıştan kaçınmalıyız.

 Alışverişte, alacağımız ürünü seçer-
ken rafları ve tezgâhı dağıtmamalıyız,  gö-
revlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz 
bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. 
Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimsele-
re öncelik vermeliyiz.
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3. ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
Şehirde Sıradan Bir Gün
 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinle-
rinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış 
bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardın-
dan araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan 
ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha 
evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetin-
den dönen doktor, güvenlik görevlileri ve daha 
birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Görsel 2. 17. Temizlik İşçileri Görev Başında

 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyi-
ce kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor.
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise 
okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek 
çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla dol-
du. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz 
pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki 
araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. 
Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vak-
tinde ulaşamayacakları için kaygılı.

Görsel 2. 18. Kaza Yapan Araçlar

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkân-
lar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkı-
şında yer alan fabrikaların bacalarından duman-
lar tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların 
yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyü-
zü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere 
açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğren-
ci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

Görsel 2. 19. Pazar Yeri

Görsel 2. 20. Müşteri Bekleyen Esnaf

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken 
bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir 
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor.

Görsel 2. 21. Patlamış Su Borusu ve Suyla Dolan Sokak

 Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanı-
yor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki 
şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı 
alarak en yakın hastaneye götürüyor.

Görsel 2. 22. Trafik Kazası Geçiren Bir Vatandaş
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Görsel 2. 23. Öğle Tatiline Çıkan Öğrenciler

Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. 
Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini dolduruyor. 
Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını 
doyuracakları bir yer arayışında. Ancak hava bozu-
yor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsi-
yelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Pazarda 
alışveriş sırasında çantasını kaybeden bir kadın çev-
resindekilerden yardım istiyor. Polis çağrılıyor.

Görsel 2. 24. Aniden Bastıran Yağmur

 Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. 
Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların 
bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son 
ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında 
maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak 
evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını topla-
mak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddeti-
ni iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar 
su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte 
zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye 
işçileri açmaya çalışıyor.
 Bir müddet sonra sokaklardan sanki de-
reler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir 
mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla 
kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böy-
le olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre 

Görsel 2. 25. Yağmur Sonrası Çalışan Belediye İşçileri

karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, 
çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için du-
raklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler 
yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyor-
lar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.
 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insan-
lar, dikkatli bir şekilde yürüyorlar.  Tenha sokaklardan 
geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere 
karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar. 
 Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü 
şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş 
imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla ya-
şam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde 
yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. 
Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydala-
nabilme, devletin ve belediyelerin sağladığı hiz-
metlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi 
eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanla-

Görsel 2. 26. Şehirde Gece

  Okuduğunuz metinde şehrin hangi 
fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunla-
ra başka neler ekleyebilirsiniz?
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
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rın birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmekte-
dir. Bütün bunlar, insanların gözünde şehirleri 
daha önemli hâle getirmektedir.
 Şehirler, insanlara birçok imkân sun-
maktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmakta-
dır. Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması 
ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya 
çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal 
afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik so-
runu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlar-
la karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en 
güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz 
sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu 
sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl çö-
zümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

Şehrin Fırsatları ve Riskleri: 
Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime 
kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre 

birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı su-
nar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınavla 
öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölge-
lerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, 
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempoz-
yum gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde ger-
çekleştirilmektedir.
Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir. 
• Şehir merkezlerinde evde bakım hizmetlerine 
ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerinde donanımlı hastaneler 
bulunmaktadır.

Görsel 2. 29. Alparslan İlkokulu

Görsel 2. 27. Cumhuriyet Meydanı ve Valilik Binası, Tokat

Görsel 2. 28. Devlet Hastanesi, Tokat

28



2. ÜNİTEŞehrimiz Tokat

İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir mer-
kezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle 
şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerin-
de yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faali-
yet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre 
daha kolay iş bulabilmektedir.
Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel 
Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir mer-
kezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüp-
lerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı var-
dır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde 
bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok 
şehir merkezlerindedir.

Görsel 2. 30. TOGÜ Eski Devlet Konservatuvarı 
(Deveciler Hanı), Tokat

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları ol-
dukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ula-
şımı kolaydır.

Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler 
de içerir. Deprem, sel, trafik kazaları, çev-
re kirliliği gibi  riskler şehirlerde de  karşı-
laşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.

4. ENGELSİZ YAŞAM

 “Benim adım Mert. Yürüme en-
gelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamı-
yorum, o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli 
sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya 
da zihinsel engeli olan milyonlarca insanın 
olduğunu biliyor musunuz? Siz de şaşırdı-
nız değil mi? Çünkü etrafta çok fazla en-
gelli görmüyorsunuz.

 

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplu-
mun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. En-
gelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemekte-
dir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım 
attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşa-
bilme ve bu mekânları rahat bir şekilde kullana-
bilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Görsel 2. 31. Engelli Vatandaşların Karşılaştığı Sorunlar

       Mert’in bu tespitinin nedenleri nelerdir?
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki 
ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynı-
dır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına 
ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli birey-
ler de bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan 
işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, 
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun 
için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altya-
pılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en 
başta belediyelerin görevidir.

Görsel 2. 32.  Engelsiz Yaşam Merkezi, Malatya

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel 
amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kul-
lanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu oldu-
ğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve değişken-
dir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler 
de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki 
tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir du-
rumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli 
bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir 
bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak duru-
munda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya 
da kol veya bacağı kırılmış bir kişinin, çocuk ara-
basıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı 
bir kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara 
örnek gösterilebilir.
 Engelli bireylere engelsiz bir şehir ha-
yatı sunmak onların kendilerini gerçekleş-
tirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir 
yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği 
zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muh-
taç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp 
bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni 
çıkan bir filmi akranlarıyla  birlikte  sinema-
da  izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek 
vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli 
birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şe-
hirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.

 Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru 
uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:
Ordu

Görsel 2. 33. Engelsiz Kaldırım

 Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikle-
ri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi 
araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki 
rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıra-
cak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırı-
mında güzergâhın görme engelliler tarafından 
baston ile kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hisse-
dilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.
Ankara

Görsel 2. 34. Engelsiz Uyarı Sistemi

 Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kul-
lanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır.
İstanbul

Görsel 2. 35. Engelsiz Ulaşım

 Toplu taşıma araçlarındaki rampa siste-
mi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli ara-
cıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
Manisa

30



2. ÜNİTEŞehrimiz Tokat

Görsel 2. 36. Engelsiz Üst Geçit

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kul-
lanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
Antalya

Görsel 2. 37. Engelsiz Plaj

 Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faa-
liyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, si-
nema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenleme-
ler yapılmalıdır. 
5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
 Şehir sadece insanlardan, binalardan, 
yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çi-
çekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. 
Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşa-
ma hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların 
da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli 
ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı 
olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bi-
lim insanları,  insan  hayatının  devamı için do-
ğadaki çeşitliliğin  sürdürülmesi  gerektiğini vur-
gulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan 
diğer canlıları da düşünerek hareket etmeliyiz.

Görsel 2. 38. Hayvan Sevgisi 

 Hem tarihte hem de günümüzde insan-
ların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılık-
larının birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol 
yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına 
zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz 
yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altı-
na alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. Ülke-
mizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurul-
muştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, 
barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 
 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su iç-
mesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç 
kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine 
yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için 
vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, 
saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vur-
mayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı 
yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

Görsel 2. 39. Tarihî Kuş Evleri

 1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalo-
va’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar 
ağacının dallarının kesilmesine razı olmamıştır. 
Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın
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tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını 
emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu 
köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.

Görsel 2. 40. Yürüyen Köşk, Yalova

 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, 
şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 
değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve du-
yarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca 
sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimiz-
deki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda 
bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç 
örnek uygulama okuyacaksınız.

 

 Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaç-
lıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği 
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakin-
lerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hay-
vanları korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

Görsel 2. 41. Kedi Beslenme Noktası, Tokat

 Siz de çevrenizde gördüğünüz veya 
yaptığınız uygulamaları belirtiniz. 
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek 
ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiye-
cek ve o yere tekrar gelecektir. Basit malzeme-
ler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri 
ile onların soğuktan korunmasına biraz olsun 
yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha 
sıcak olması için evde kullanmadığımız batta-
niyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak 
onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.
 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat 
aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydu-
nuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı 
salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için 
en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabile-
ceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bıraka-
rak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.
 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğü-
müz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bil-
dirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları alıp te-
davi etmektedir. 

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun mu-
amele edilmesini; hayvanların rahat yaşama-
larını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her 
türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak 
amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanu-
nu çıkarılmıştır.

Görsel 2.42. Hayvan Sevgisi

 Bu kanuna aykırı davranmanın suç 
olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandı-
rıldığını biliyor muydunuz?
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Görsel 2. 43. Taşhan Önünde Kağnılar, Tokat
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1. NEREDE YAŞIYORUZ?
 Türk Dil Kurumu konum kavramını “Bir 
kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu 
veya duruş biçimi” olarak açıklamaktadır. Coğ-
rafi açıdan yeryüzündeki varlıkların belirli bir 
zamanda bulunduğu yer de coğrafi konum ola-
rak tanımlanabilir. 
 Coğrafi konum, basitçe “Neredeyiz?” 
sorusuna cevap vermektedir. Çevrenize dikkat-
le bakarsanız her yerin kendine has doğal ve 
beşerî özellikleri olduğunu görürsünüz. Nere-
deyiz sorusunun coğrafi açıdan cevabı hem ko-
numumuzu hem de bulunduğumuz yerin güçlü 
ve zayıf yönlerini belirlememize yardımcı olur. 
Böylece yaşadığımız yerlerin fırsat ve potansi-
yellerini daha iyi fark etmemizi sağlar.

 Günümüzde Coğrafi konum bilgisi 
için uydulardan faydalanılmaktadır. Dün-
yamızın çevresinde dolaşan uydular GPS ve 
GLONASS (Global Positioning System) adı ve-
rilen küresel konumlama sitemini oluşturur. 
Akıllı telefonlarla gündelik hayatımıza giren 
GPS, anlık konum bilgisi sağlayarak yer bil-
dirimi, adres tarifi ve navigasyon gibi birçok 
konuda hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

ve güneybatısında Yozgat illeriyle komşudur. İda-
ri olarak il merkezi ve 11 ilçeden oluşan Tokat’ın 
yüz ölçümü 10.072 km² dir. Bu alanıyla ülkemizin 
%1,6’sını kaplayan il Türkiye’nin 29. büyük ilidir.

Görsel 3. 1. Tokat Lokasyon Haritası

ORDU
SAMSUN

AMASYA ERBAA

NİKSAR
BAŞÇİFTLİK

REŞADİYE
ALMUSTOKAT

TURHAL

PAZAR

ARTOVA

YEŞİLYURT
SULUSARAY

YOZGAT

ZİLE

SİVAS 0 20 40

 Tokat’ın coğrafi konumunu araştırdığı-
nızda şu sonuçlarla karşılaşırsınız: Tokat, Kara-
deniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde 
yer almaktadır. İlin sınırları 39° 51’ - 40° 55’ 
kuzey enlemleri ile 35° 27’- 37° 39’ doğu boy-
lamları arasından geçer.
 Tokat; kuzeyinde Samsun, kuzeydoğu-
sunda Ordu, batısında Amasya, güneyinde Sivas 

  Peki, biz nerede yaşıyoruz? Yaşadı-
ğımız yerin ayırt edici özellikleri nelerdir? 
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 Tokat genel olarak dağlık ve engebeli bir 
arazi yapısına sahiptir. Yörede yedi büyük dağ 
sırası, yedi büyük ovayla kesişir.  İl genelinde 
platoluk sahalar da oldukça geniş yer kaplar. 
Tokat’ın yer şekillerindeki çeşitlilik iklim, bitki 
örtüsü ve su kaynakları gibi fiziki faktörlerin 
yanında ekonomik faaliyetleri de olumlu etki-
lemektedir. Coğrafi konumundan kaynaklanan 
avantajlar yöreyi tarih boyunca Anadolu’nun 
en önemli üretim merkezlerinden biri hâline 
getirmiştir. Yeşilırmak ve kolları tarafından sula-
nan büyük ovalar zengin ürün çeşitliliğiyle öne 
çıkar. Geçmişte İpek yolu gibi ticaret yollarının 
kesiştiği yöre, bugün de önemli yolların güzer-
gâhında yer almaktadır.

Görsel 3. 2. Kazova Üzerinde Yağmur Bulutu

İklim Özellikleri / Mutedil İklimler
 Tokat Anadolu’da coğrafi özellikleri 
önemli şahsiyetler tarafından övülmüş ender 
yerleşim merkezlerinden biridir. “Gel, ne olur-
san ol yine gel” diyerek evrensel bir çağrıda bu-
lunan Mevlana Hazretleri de “Tokat’a gitmek 
gerek. Tokat’ın iklimi de insanı da mutedildir.” 
diyerek Tokat’ın doğal ve beşeri ortam özellik-
lerini öven önemli şahsiyetler arasında yer alır.
 Tokat, Karadeniz iklimiyle karasal iklimin 
geçiş güzergâhındadır. İlin kuzeyinde yer alan Canik 
Dağları’nın yükseltisinin az olması, deniz etkisinin 
iç kısımlara kadar sokulmasına imkân tanır. İç ke-
simlere doğru deniz tesiri azalırken Deveci Dağla-
rı’ndan itibaren karasal iklim özellikleri belirginleşir. 
 Tokat Meteoroloji İstasyonu 2018 yılı bül-
tenine göre il merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 
12,5 C° dir. En yüksek ortalama sıcaklık 22,3 C° 
ile ağustos ayında, en düşük ortalama sıcaklık ise 
1,6 C° ile ocak ayı içinde ölçülmüştür. Ortalama 
sıcaklıklar, Kelkit Oluğu içinde yer alan Niksar ve 
Erbaa ilçelerinde nispeten biraz daha yüksektir.

 Tokat il merkezi yıl boyunca ortalama 
437,1 mm yağış alır. İlin kuzey kesimlerindeki 
plato sahalarında yağış değerleri, ova tabanla-
rına göre daha yüksektir. Meteoroloji verilerine 
göre en fazla yağış ilkbahar mevsiminde, nisan 
ayı içinde düşer. Yaz mevsiminde yağış değer-
leri azalırken kuraklık kendini iyice hissettirir. 
 Tokat’ta hâkim rüzgâr yönünü basınç 
merkezlerinin konumu ve yer şekillerinin uza-
nış doğrultusu belirler. Genel olarak doğu-batı 
yönelimli olan vadi sistemleri ve dağlar, rüz-
gârın genellikle doğulu yönlerden esmesine 
neden olur. Tokat il merkezinde hâkim rüzgâr 
yönü doğu-kuzeydoğu olarak tespit edilmiştir.

Görsel 3. 3. Tokat’ta Yönlere Göre Rüzgâr Esme Sıklıkları

 Tokat, Türkiye Rüzgâr Atlası’na göre 
rüzgâr enerji potansiyelinin fazla olduğu iller 
arasında yer alır. Özellikle Kelkit Oluğu, Per-
şembe Platosu ve Deveci Dağları, rüzgâr ener-
ji potansiyelinin en yüksek olduğu sahalardır.

 Meteoroloji kayıtlarına göre Türki-
ye’de en hızlı esen rüzgâr 1978 yılının Ocak 
ayında 172 km/s hızla Tokat’ta esmiştir.  

Doğal Bitki Örtüsü
 Büyük iklim tiplerinin karşılaşma sahası 
olan Tokat, pek çok bitki türünün doğal yetişme 
alanıdır. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü verile-
rine göre il genelinde tespit edilmiş tür sayısı 
yaklaşık 1800’dür. Yer şekillerine bağlı olarak 
ortaya çıkan mikroklima alanları da tür çeşitli-
liğine olumlu katkı yapar.
 Yörede orman ve fundalık alanlar ilin 
yüz ölçümünün %44,7’sini kaplar. Orman üst  sınırı 
yaklaşık 2200 m yüksekliğe kadar çıkabilmektedir.
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Yağış ve sıcaklık koşullarını etkileyen yükselti özel-
likleri, geniş yapraklı ağaçlardan iğne yapraklı ağaç-
lara dönüşen orman katları görülmesini sağlar.

 Tokat ormanlarında meşe, gürgen, ka-
yın, ıhlamur, yabani kavak gibi geniş yapraklı 
türlerin yanı sıra sarıçam, karaçam, kızılçam, ar-
dıç ve sedir gibi iğne yapraklı türler de yetişme 
olanağı bulmuştur. 
 Tokat’ta bozuk orman alanlarında ço-
ğunlukla çalı formunda bitkiler yayılış gösterir. 
Bu bitkiler çoğunlukla ormanların tahribine 
bağlı olarak ortaya çıkar. Akdeniz makisiyle 
benzeşen bu türler psödomaki (yalancı maki) 
olarak adlandırılır. Menengiç, kızılcık, kızamık, 
fındık ve kermes meşesi gibi bitki türleri psödo-
makilere örnek olarak verilebilir.

Görsel 3. 4. Tokat’ta Doğal Bitki Örtüsü

Görsel 3. 5. Tokat’ta Yetişen Türlerden Geven

Kekik, geven, sığırkuyruğu, çobançantası, düğün 
çiçeği gibi türler Tokat’ta yetişen step ve çayır 
formasyonuna ait türlere örnek olarak verilebilir.
 Tokat endemik ve relikt bitki türleri açı-
sından da zengin sayılır. İl genelinde 354 ende-
mik bitki türü yetişmektedir. Madımak, Tokat 
geveni, mor sığırkuyruğu, mide otu gibi türler 
Tokat’ta yetişen endemik bitkiler arasında yer 
almaktadır.
 Tokat, jeolojik geçmişinde Akdeniz ik-
limine benzer iklim koşullarının yaşandığı bir 
yöredir. Bu nedenle Akdeniz iklimine özgü bazı 
bitki türlerine de rastlanabilmektedir. Asıl iklim 
sahası dışında yetişen bu bitkilere Relikt (kalıntı) 
bitkiler adı verilir. Niksar ve Erbaa ilçelerinde dar 
alanlarda yetişen yabani zeytin ve Toros sediri 
gibi türler relikt bitkilere örnek olarak verilebilir.

 İlin iç kısımlarında 1000 m’nin üze-
rinde yer alan sahalarda bozkır formasyonu 
hâkim bitki örtüsü haline gelir. Fakat ilin ku-
zeyinde yer alan platolarda otsu türler de-
niz tesirinden dolayı çayır formasyonuna ait 
türlerden oluşur. Çoğunlukla hayvancılık için 
değerlendirilen bu sahalar Tokat’ın toplam 
yüz ölçümünün yaklaşık %11’ini oluşturur. 

Görsel 3. 6. Tokat’ta Yetişen Relikt Türlerden Toros Sediri

Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
 Tokat, 1050 m ortalama yükseltisiyle 
yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu bir ili-
mizdir. İlin en alçak yeri yaklaşık 190 m rakımla 
Erbaa, Boğazkesen mevkisidir. En yüksek yeri 
ise 2180 m yüksekliğiyle Reşadiye’nin doğusun-
da yer alan Erdem Baba Tepesi’dir. 
 Yöredeki dağlar genel olarak doğu-batı 
yönelimli uzanmaktadır. İlin batısında genişle-
yen ovalarla birbirinden uzaklaşan dağlar, do-
ğuya doğru gidildikçe hem birbirlerine daha 
çok yaklaşır hem de yükseltileri artar. 
 İlin kuzeyinde en önemli yer şekillerin-
den biri olan Canik Dağları uzanır. Bu dağlar 
güneyde Kuzey Anadolu fayı üzerinde oluşan 
Niksar-Erbaa ovalarıyla kesintiye uğrar.  İli nis-
peten ortalayarak uzanan Dünek Dağı, Sakarat 
Dağı ve Yaylacık Dağı Kelkit ve Tozanlı çayları-
nın su toplama havzalarını birbirinden ayırır. 
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 Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) bil-
ginin uzaktan erişimini ve işlenmesini 
mümkün hâle getirmiştir. Dijital ortam-
larda Geoportal ve Google Earth gibi 
kişisel kullanıma açık olan yazılımlarla 
yaşadığımız sahaların temel coğrafi özel-
liklerine kolayca erişebiliriz.

Daha güneyde Almus Fay Zonu’na paralel uza-
nan Akdağ ve Dumanlı dağları yer alır. Bu iki 
dağ sırası arasındaki sınırı Tokat merkezden ge-
çen Behzat Deresi (Aksu) çizer. Akdağ ve Yay-
lacık dağları arasında, Almus fayı zonu üzerine 
yerleşmiş olan Kazova ve Turhal ovaları bulu-
nur. İlin batı kesimlerinde Buzluk Dağları uza-
nır. Daha güneyde Deveci Dağları ise ilin güney 
sınırlarını çizer. Bu iki dağ sırası çevresinde Zile, 
Maşat ve Çamlıbel ovaları yer almaktadır.

Görsel 3. 7. Tokat Fiziki Haritası

 Tokat ilinde dağ sıralarının yükseltisi 
fazla değildir. Dağlık alanlar nispeten basık to-
poğrafya özellikleri göstermektedir. Bu nedenle 
dağlık alanlar üzerinde geniş plato sahalarına 
rastlanır. İlin güney kesimleri Bozok Platosu’na 
yaslanırken, kuzey kesimleri büyük oranda Per-
şembe Platosu’nu oluşturur.  Yükseltileri 1100-
1600 m’ler arasında değişen bu platolar daha 
çok hayvancılık faaliyetleri için değerlendirilir. 
Tokat ilinde plato alanlarında çok sayıda yayla 
yerleşmesi bulunmaktadır.

 Tokat’ta yer şekillerinin gösterdiği çe-
şitlilik üretim potansiyelini artırmıştır.  Dağlar, 
platolar ve ovalar farklı üretim olanaklarıyla To-
kat’ın ekonomik gelişimine önemli katkı sağlar.

Görsel 3. 8. Asmalıdağ, Tokat

Tokat’ta Su Kaynakları
 Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde To-
kat için “Bu havası hoş şehrin dört tarafında, 
bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu bah-
çelerde bülbüllerin ötüşü, insan ruhuna sefa 
verir. Meyveleri lezzetli ve latif olup, her ta-
rafa hediye olarak gönderilir.” demektedir. 
Bir yörede ılıman iklimler, verimli topraklar 
ve su kaynakları bir araya geldiğinde üretim 
için gereken ideal koşullar sağlanmış olur. 
Özellikle su kaynakları üretimin can dama-
rıdır. Tokat’ın su kaynakları ve üretim faali-
yetleri arasındaki etkileşim birçok ilde ancak 
büyük yatırımlar yoluyla sağlanabilmektedir.
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Tokat ilinde yer alan akarsu ve göllerden içme 
suyu, tarımsal sulama, enerji üretimi, kültür 
balıkçılığı ve turizm faaliyetleri için faydalanılır.

Görsel 3. 9. Yeşilırmak’ın Modern Yüzü, Kanal Tokat

 Tokat genel olarak su kaynakları bakımın-
dan çok zengin sayılmaz. Gerek yüzey suları ge-
rekse yer altı suları mevsimsel değişimlerden çok 
fazla etkilenir. Bu durum özellikle yaz mevsiminde 
il genelinde su stresinin yaşanmasına neden olur.
 Tokat’ın en önemli akarsuyu 519 km 
uzunluğuyla Yeşilırmak’tır. Amasya boğazında 
Çekerek Çayı ile birleşen Yeşilırmak, Erbaa Bo-
ğazkesen mevkisinde en büyük kolu olan Kelkit 
Çayı’nı da alarak Samsun’un Çarşamba ilçesin-
den Karadeniz’e dökülmektedir. Yeşilırmak Hav-
zası oluşturduğu üretim olanaklarıyla ülkemizin 
en önemli üretim sahalarından biridir.

 Tokat ilinde göl ve sulak alanlar da 
önemli su varlıkları arasında yer almaktadır. 
Ülkenin jeolojik geçmişiyle yakından ilgili olan 
sulak alanlar, doğal çevreyi yapılandıran, bi-
yolojik   çeşitliliği artıran su kaynakları olarak 
işlev görmektedir. Tokat’ta biyolojik çeşitlilik 
açısından zengin olan Kaz Gölü, Uyuz Gölü, Sü-
lük Gölü gibi sulak alanlar bunlardan bazılarıdır.
 Tokat doğal göl varlığı açısından çok 
zengin sayılmaz. İlin en önemli gölleri Zinav 
Gölü, Büyük Göl ve Kurt Gölü’dür. Zinav Gölü

Görsel 3. 10. Kaz Gölü, Pazar, Tokat

yaklaşık 1,5 km² alanıyla Tokat’ın en büyük gö-
lüdür. Gölü besleyen Kestane Deresi üzerinde 
oldukça ihtişamlı görünümüyle Zinav Kanyonu 
yer alır. Tabiat parkı ilan edilen Zinav Gölü ve 
Kanyonu ilin en önemli doğal turizm varlıkları 
arasında yer almaktadır.

Görsel 3. 11. Zinav Gölü

 Tokat’ta sulama, enerji ve taşkın kont-
rolü amacıyla yararlanılan çok sayıda yapay göl 
de yer alır. Yeşilırmak’ın Tozanlı kolu üzerindeki 
Almus ve Ataköy barajları ile Kelkit üzerinde-
ki Tepekışla Barajı en önemli baraj gölleridir. 
Almus Baraj Gölü 31 km² su toplama alanı ile 
başta su ürünleri olmak üzere, su sporları ve tu-
rizm faaliyetleri için değerlendirilmektedir.

Görsel 3. 12. Baraj Gölü, Almus, Tokat

 Niksar eskiden beri suyun aziz kılın-
dığı bir yöre olarak öne çıkar. Şifalı olduğuna 
inanılan Ayvaz suyu geçmişten bugüne hâlâ 
aynı amaçlarla değerlendirilmektedir.  
 Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde 
Niksar Ayvaz suyundan da bahsetmekte-
dir: “Şehrin kıble tarafı dışında, haylice me-
safede güzel ve küçük binalı bir ılıca vardır. 
Birçok hastalığa faydalı olduğundan dört 
taraftaki memleketlerden temmuzda bura-
ya nice bin âile gelip tedavi için yıkanırlar, 
suyundan içip memleketlerine dönerler.” 
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2. DOĞA İNSAN ETKİLEŞİMİ
 Dünyada neden yaşam olduğunu hiç dü-
şündünüz mü? Bir yerde hava, su ve toprak gibi 
temel maddeler varsa orada yaşam ihtimali de 
vardır. Çünkü biyosfer adını verdiğimiz canlı küre; 
hava, su ve toprağın etkileşimi sonucunda ortaya 
çıkar. Yaşadığımız çevrenin bütün olanakları, bu 
etkileşimin ne ölçüde gerçekleştiğine bağlıdır.

Görsel 3. 13. Hava, Su ve Toprak Etkileşimi, Biyosfer

 Yaşadığımız gezegendeki her yer aynı 
doğal koşullara sahip değildir. Örneğin kimi 
ortamlarda su daha yetersiz ve toprak daha 
verimsizdir. Dünya üzerinde yaşamı sınırlayan 
koşullar genelde çöller ve kutuplara yakın olan 
sahalarda görülür. Bu sahalarda toprak ve su 
kaynakları ya hiç yoktur ya da kullanılabilir du-
rumda değildir. Bu yüzden bu sahalarda canlılar 
sınırlı olanaklarla varlığını sürdürebilir.

Görsel 3. 14. Doğal Ortamlar İçin Tehdit, Çölleşme

 Dünyada tür çeşitliliğinin en fazla ol-
duğu kuşak ekvatoral kuşaktır. Fakat yüksek 
sıcaklık ve nem bu sahada insan faaliyetleri-
ni sınırlandırmaktadır. Tarih boyunca büyük 
medeniyetler daha çok ılıman kuşakta kuru-
lup gelişmiştir. Bugün dahi dünyanın en güçlü

devletlerinin ılıman kuşakta yer aldığını görebi-
lirsiniz. Çünkü yeryüzünde insan faaliyetleri için 
en uygun koşullar ılıman kuşakta ortaya çıkar. 
yaklaşık 30° ve 60° enlemleri arasında yer alan 
bu sahaların en önemli özelliği iklim elemanla-
rı, su ve toprak gibi faktörlerin üretim için gere-
ken ideal koşulları sağlayabilmesidir.
 Bir çevrenin doğal koşullarının canlılık 
için olduğu kadar üretim için de uygun olması 
o çevrede medeniyetlerin kurulup gelişmesine 
imkân tanır. Ülkemiz, coğrafi konumuna göre 
ılıman kuşakta yer almaktadır. Bu nedenle tarih 
boyunca Anadolu coğrafyasında büyük mede-
niyetler kurulmuştur. Özellikle Göbekli Tepe’nin 
keşfiyle 12.000 yıl öncesine uzanan geçmişimiz 
ülkemizi en eski uygarlıkların merkezi hâline ge-
tirmektedir.Anadolu’nun en kadim şehirlerinden 
biri olan Tokat da ılıman iklimi, verimli ovaları ve 
zengin su kaynaklarıyla farklı medeniyetlerin ku-
rulup geliştiği illerimiz arasında yer almaktadır. 

Görsel 3. 15. Sebastapolis Antik Kenti, Sulusaray, Tokat

 Doğal çevre, medeniyetler üzerinde ye-
me-içme, giyim-kuşam, sanat ve mimari gibi 
birçok alanda etkili olmuştur. Çünkü bir mede-
niyetin ihtiyaç duyduğu hemen her maddenin 
temel kaynağı tabiattır. İnsanlar ürettikleri her 
şey için doğal çevrede bulabildikleri malzeme-
leri kullanmışlardır. Böylece dünyanın her ye-
rinde doğal çevre özelliklerini yansıtan farklı 
kültür yapıları ortaya çıkmıştır.
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Tokat’ta Geleneksel Konutlar
 Tokat ilinde geleneksel mimari doğa-in-
san etkileşimini çok iyi yansıtmaktadır. Yöresel 
farklılıklar görülmekle beraber genellikle mes-
ken yapımında kerpiç dolgu ve ahşap karkas 
tercih edilir. Çünkü il genelinde killi topraklar 
ve ormanlık alanlar yaygındır. Doğal ortamda 
kolayca elde edilen bu malzemeler konutların 
yapımında yoğun olarak kullanılmıştır. Bugün 
Tokat ve ilçelerinde konak olarak tabir edilen 
pek çok yapı estetik görünümleri ve kültürel 
değerleriyle bu etkileşimi gözler önüne serer.

Görsel 3. 16. Latifoğlu Konağı, Tokat

 Platolar üzerinde yer alan yayla yerleş-
melerinde ise konutlar  temel ihtiyaçları karşıla-
yacak şekilde tasarlanmıştır. Genelde tek odalı 
olarak inşa edilirler. Yılın belli bir döneminde 
yerleşilen bu konutlar, derme-çatma tabir edi-
len basit yapılar olabileceği gibi, ahşap veya taş 
malzemeden inşa edilmiş daha korunaklı ko-
nutlar olabilmektedir. 
 Tokat yaylalarında bazalt ve kireç taşı 
gibi kolay işlenebilen kayaçlar yaygın olarak 
bulunur. Bu kayaçlar bloklar şeklinde işlenerek 
yaylalardaki geleneksel konutların yapı malze-
mesi olarak tercih edilmektedir.

 Tokat’ın toprak yapısı  tuğla, 
kiremit yapımına oldukça elverişlidir. 
İngiliz gezgin Richard Pococke (Riçırd 
Pokak) 18. yy. da Anadolu’da yaptığı 
gezilerde Tokat evlerinin civar şehirler-
den farklı olarak Avrupa’dakine benzer 
kiremitlerle örtüldüğünü ifade eder. 

Görsel 3. 17. Taş Ev, Reşadiye, Tokat

Doğadan Gelen Tatlar 
 Tokat doğal kaynaklar bakımından ol-
dukça zengin bir ilimizdir. İlin iklim ve toprak 
özellikleri çok sayıda bitkinin yetişmesine imkan 
tanır. Sulanabilen, verimli ovalarda ekonomik 
değeri yüksek tarım ürünleri de yetiştirilirmek-
tedir. Bu ürünler tarihsel süreç içerisinde yöre 
mutfağının zenginleşmesinde önemli rol oyna-
mıştır. Örneğin Tokat’ın lezzetli sebzeleri kuzu 
etiyle bir araya geldiğinde “Tokat kebabı” orta-
ya çıkar. Ya da iyi bir dolma tarifinde Tokat’ın na-
rince üzümünün yaprakları olmazsa olmazdır. 
 Tokat’ın oldukça karmaşık lezzetlerin-
den biri olan bat yemeği de doğa insan etkileşi-
minin en somut örneklerinden biridir. Tokat’ta 
yetişme isteği farklı olan pek çok bitki, bu ye-
meğin tarifinde yer almaktadır. Örneğin kara-
sallığa uyum sağlamış mercimek ile daha sulak 
yerlerde yetişen dere otu, maydanoz gibi ürün-
ler bat tarifi içindedir. 
 Bir yörenin mutfağı doğrudan doğal ko-
şullara bağlı olarak şekillenir. O yörede yetişen 
ürünler, farklı tariflerle farklı lezzetlere dönü-
şür. Tokat’ın verimli toprakları ve ılıman iklimle-
rinde yetişme olanağı bulmuş pek çok bitki kül-
türle harmanlanarak coğrafi işareti Tokat olan 
ürünlere dönüşmüştür.

Görsel 3. 18. Yöresel Bir Lezzet, Bat
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 Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri itibarıyla bir yöre veya ülke ile 
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren isim ya da 
işaretlere coğrafi işaret denir. Örneğin Tokat 
kebabı, Erbaa yaprağı ve Zile pekmezi gibi 
ürünler coğrafi işareti Tokat olan ürünlerdir.

Tokat’ta Giyim Kuşam
 Dünya üzerinde insanların kıyafet tercihi 
büyük oranda iklim koşullarına göre şekillenmek-
tedir. İnsanlar kıyafet seçiminde hava koşullarının 
etkilerini sınırlandırmayı amaçlarlar. Bu nedenle 
farklı iklim sahalarında farklı kıyafet tipleri tasar-
lanır. Tokat yöresinin geleneksel kıyafetleri de bu 
etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
 Tokat geniş plato sahalarında özellikle 
küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı 
illerimizdendir. Geçmişte bu hayvanlardan elde 
edilen yünler, çıkrıklarla eğrilerek iplik hâline 
getiriliyordu. Tokat’ın yöresel kıyafetleri genel-
likle bu ipliklerle dokunurdu. 
 Sonuç olarak tabiatla insan arasında-
ki etkileşim insanoğlunun var olduğu günden 
bugüne kadar devam edegelmiştir. Günümüz-
de bilim ve teknolojideki bütün gelişmelere 
rağmen tabiata bağımlılığımız devam ediyor. 
Çünkü üretim için en önemli kaynak olan tabiat 
aynı zamanda ilham kaynağımızdır. Sonsuza ka-
dar sürecek olan bu bağı korumak sürdürülebi-
lir bir kalkınmanın da ön koşuludur. Bu yüzden 
tabiatın bize sunduğu olanakları verimli kullan-
mak zorundayız.

 İnsanoğlunun ihtiyaçlarını gider-
mek için faydalandığı tabiat, üreticilere 
ilham vererek çağlar boyunca bir sanat 
eserine dönüşen ürünlerin ortaya çıkma-
sını sağlar. Kızık köyünde asırlardır üreti-
mi devam eden Kızık kilimi de bu sanat 
eserlerinden biridir.

3. TOKAT’IN NÜFUS YAPISI
 Sınırları belli bir sahada yaşayan insan-
ların sayısına nüfus denir. Nüfusun temel özel-
likleri bir sahanın sosyo-ekonomik yönden ge-
lişimini etkilemektedir. Dinamik ve eğitimli bir 
nüfus, sosyal ve ekonomik kalkınmada lokomo-
tif görevi görür. 

Bu nedenle ülkeler nüfus yapılarını iyileştirmek 
için nüfus politikaları üretir. Çünkü nüfusu ni-
telik ve nicelik olarak geliştirmek istikrarlı bir 
kalkınmanın ön şartıdır. 

Görsel 3. 19. Ekonomik Büyümenin İtici Gücü, Dinamik Nüfus

 2018 verilerine göre Tokat’ın toplam il 
nüfusu 612.646’dır. İl nüfusunun yaklaşık %32’si 
il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda 
toplanmıştır. Tokat merkez ilçede ikamet eden-
lerin sayısı 2018 verilerine göre 154.495 kişidir.  
Tokat’ın nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının 
altındadır. İl genelinde kilometre kareye yakla-
şık  60 kişi düşmektedir.
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Görsel 3. 20. Yıllara Göre Tokat İli Genel Nüfusu

 Tokat ilinde nüfus artış hızı oldukça dü-
şüktür. 2018 yılında yaklaşık ‰17,4 artışla Tür-
kiye’de nüfusu en az artan iller arasında yer alır.
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Görsel 3. 21. Yıllara Göre Tokat İli Nüfus Artış Hızı
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 Tokat’ta nüfusun yaklaşık %36’sı kırsal ke-
simde %64’ü kentlerde yaşar. Yer şekilleri, iklim ko-
şulları ve ekonomik faaliyetlerden ötürü nüfusun 
büyük bir kısmı ova tabanlarında toplanmıştır.

Görsel 3. 22. Kazova’da Bir Köy, Tokat

 Tokat genç ve dinamik bir nüfus yapı-
sına sahiptir. Çalışma çağındaki nüfus, toplam 
nüfusun %67’sini oluşturur. Bu nüfus yapısı ilin 
gelişmesi için oldukça önemli bir potansiyeldir.

Görsel 3. 23. Tokat İli Nüfus - Yaş Grubu Dağılımı

 Tokat’ta iş alanlarının daralması insan-
ları kırdan kente göç etmeye zorlamaktadır. 
Göç edenlerin temel amacı sanayi ve hizmet 
sektörü gibi iş kollarında çalışabilmektir. Tokat, 
2018 yılı verilerine göre ülkemizde göç veren 
iller arasında 65. sırada yer almaktadır. Yoğun 
olarak büyük şehirlere yapılan göçlerde İstan-
bul, Ankara ve İzmir gibi iller ön plana çıkar.
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 2018 yılı hemşehrilik kriterine göre 
Tokat, 11.902 kişi ile İstanbul’a en fazla göç 
veren iller arasında ilk sıradadır.

İkinci Vatan
 Bir sahada nüfus neden azalır hiç dü-
şündünüz mü? Yaşadığınız mahalle veya köyü-
nüzden başka yerlere göç edenler oldu mu? Bir 
yerleşim bölgesinde nüfus büyük oranda göçler 

yoluyla azalmaktadır. İnsanlar iş bulma ümidi, 
güvenlik kaygısı, sağlık problemleri gibi birçok 
nedenle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda 
kalabiliyor. Göç veren yerlerin nüfusu azalırken 
göç alan yerlerin nüfusunda önemli bir artış mey-
dana gelir. Böylece göç yoluyla bir yerleşim ala-
nının demografik yapısı ciddi bir değişime uğrar.

Görsel 3. 24. Göç Alan Bir Kent, İstanbul

 Türkiye’de göç doğudan batıya, iç kısım-
lardan kıyılara ve kırdan kente yönelme eğilimin-
dedir. Özellikle iç kesimlerde yer alan az geliş-
miş illerimiz ciddi sayıda göç vermektedir. Tokat 
da yoğun göç veren illerimiz arasında yer alır. 
 Tarih boyunca önemli bir üretim merke-
zi olan Tokat özellikle 1970’li yıllardan itibaren 
yoğun bir şekilde göç vermeye başlamıştır. Bu 
dönemde yapılan göçler daha çok yurt dışına 
yapılan göçlerdir. Almanya başta olmak üzere 
Avusturya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere göç 
edilmiştir. Çevrenizde yurt dışında çalışan çok 
sayıda komşunuz akrabanız olduğunu siz de ko-
layca fark edebilirsiniz.  Bu insanlar çalıştığı ül-
keye bakılmaksızın “Almancı” ya da “gurbetçi” 
olarak adlandırılmıştır. Almanya çok sayıda Türk 
işçisini barındırmasından dolayı göçmenler ta-
rafından ikinci vatan olarak görülmektedir.

Görsel 3. 25. Almanya’ya Giden Türk İşçiler
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4. TOKAT’TA DOĞAL AFET RİSKLERİ
 Ülkemizde coğrafi koşullara bağlı olarak 
çok sayıda doğal afet gerçekleşmektedir. Özel-
likle deprem, su baskını ve heyelan sık gerçek-
leşen doğal afetlerdendir. Bu afetler içerisinde 
en yıkıcı olanı hiç şüphesiz depremlerdir.

Görsel 3. 26. Depremde Zarar Görmüş Bir Bina

 Türkiye dünyanın en aktif deprem ku-
şaklarından biri üzerinde yer almaktadır. Dep-
rem Bölgeleri Haritası’na göre, ülkemiz arazi-
sinin % 92’si, nüfusumuzun da %95’i deprem 
tehlikesi altındadır. Ülkemizde son 119 yılda 
meydana gelen depremlerde 86.456 vatan-
daşımız hayatını kaybetmiş, yüz binden fazla 
insan yaralanmış ve yaklaşık olarak 603.131 
bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
 Depremler yer kabuğunda fay adını ver-
diğimiz kırık yapıları üzerinde oluşur. Ülkemiz-
de depremlere neden olan üç ana fay kuşağı 
uzanmaktadır. Tokat’ın da üzerinde yer aldığı 
Kuzey Anadolu Fayı ülkemizin büyük deprem 
üretme kapasitesi en yüksek fay kuşağıdır. Bu 
nedenle Tokat tarih boyunca çok sayıda yıkıcı 
depreme maruz kalmıştır. Eğer yeterince yaşlı 
olan büyüklerinize sorarsanız 1939’da onla-
rın büyük zelzele ya da küçük kıyamet adı-
nı verdiği depremle ilgili bilgi edinebilirsiniz. 
 Tokat, depremler dışında diğer afet-
lerin de yaşandığı bir yöredir. Engebeli olan 
arazi yapısı özellikle akarsu vadilerinde eğim 
değerlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu 
yüzden bu sahalarda çok sayıda toprak kay-
ması ve heyelan olayı gerçekleşebilmektedir. 
Tokat genelinde heyelan riskinin en yüksek 
olduğu sahalar Kelkit Çayı Vadisi’nin Reşadi-
ye - Niksar arasında  kalan bölümüyle Almus 
Baraj Gölü çevresinde yer alan sahalardır.

Görsel 3. 27. Türkiye Deprem Tehlike Haritası

 Tokat’ta aşırı yağışa bağlı olarak sel ve 
su baskınlarına da rastlanmaktadır. Özellikle 
il merkezi, Niksar ve Reşadiye ilçelerinin dere 
yataklarında yer alması nedeniyle buralarda su 
baskını tehlikesi yüksektir. Tokat’ta, 12 Haziran 
1908 tarihinde  Behzat Deresi’nin taşması so-
nucu çevresindeki dokuz mahalle ve bazı bağlar 
sel suları altında kalmıştır. Üç metreyi aşan sel 
suları nedeniyle 469 bina hasar görmüş ve 225 
kişi sel sularında boğulmuştur.

Görsel 3. 28. Tokat’ta Su Baskını

 Tokat’ta kaya düşmesi, çığ gibi etki ala-
nı daha dar olan doğal felaketler de yaşanabil-
mektedir.  Yüksek eğimli kayalık sahaların kena-
rında kurulan yerleşim alanlarında bu ihtimal 
artar. İl genelinde Tokat, Niksar, Reşadiye ve 
Turhal merkezleri kaya düşmesi riskinin en yük-
sek olduğu sahalardır.

Görsel 3. 29. Kaya Düşmesi, Niksar, Tokat
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Küçük Kıyamet
 26 Aralık 1939 tarihinde soğuk bir kış 
gecesi meydana gelen Erzincan depremi ülke-
mizin yaşadığı en büyük afetlerden biridir. Prof. 
Dr. İsmet Üzen tarafından yapılan bilimsel araş-
tırmada depremle ilgili şu ifadeler yer alır: “Tur-
hal, Niksar, Erbaa ve Reşadiye’de tahribat fazla 
idi. Niksar köylerinde 200 ölü, 300 yaralı vardı. 
Turhal’da ölülerin enkaz altından çıkarılmasına 
devam edilmekteydi. Heyelan yüzünden Reşa-
diye ile iletişim kurulamamıştı. Niksar’dan alı-
nan haberlere göre Reşadiye merkezinde 200 
ölü, 48 yaralı vardı. Kasabada yangın çıktığı için 
Niksar’dan erzak ve para gönderilmişti. Sam-
sun’dan görevlendirilen üç doktor ile iki sağlık 
memurundan oluşan sağlık yardım heyeti mal-
zemelerle birlikte Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) ta-
rafından Tokat’a gönderilmişti.
 Niksar ile köylerinde üçü resmî, 700 bina 
yıkılmış, 590 ölü ile 1.100 yaralı vardı. Erbaa ile 
köylerinde 1.659 bina yıkılmış, ilçede 881 ölü 
ve köylerinde de 15 ölü ve 27 yaralı vardı. Ar-
tova ile köylerinde iki resmî bina tamamen, 71 
bina kısmen yıkılmıştı; iki ölü ve bir yaralı var-
dı. Reşadiye’de ise depremin ardından yangın 
çıkmış ve 150 haneden oluşan ilçe neredeyse 
tamamen yanmış, yalnız üç ev kalmıştı, 236 ölü 
ve 52 yaralı vardı.”

Görsel 3. 30. Erzincan Depremi, 1939

 Küçük kıyamet de denilen 1939 dep-
remi Türkiye’de aletsel büyüklük ve kırılan fay 
segmentinin uzunluğu bakımından kayıtlara 
geçmiş en büyük depremdir. Deprem ve arka-
sından meydana gelen birçok olumsuzlukla ya-
şanmış en büyük trajedilerden biri olarak hafı-
zalara kazınmıştır.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD),  afetlerin önlenmesi ve za-
rarlarının azaltılması, afetlere müdahale 
edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme 
çalışmaları için gereken faaliyetlerin uy-
gulanması için ülkenin tüm kurum ve ku-
ruluşları arasında işbirliğini sağlayan, bir 
kurumdur. Kurum günümüzde ‘‘Bütünleşik 
Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan 
bir model oluşturarak afet ve acil durumla-
rın sebep olduğu zararların önlenmesi için 
tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet 
olmadan önce meydana gelebilecek zarar-
ları önleyecek veya en aza indirecek önlem-
lerin alınmasını amaçlamaktadır.

5. TOKAT’IN TARİHÇESİ
Tarih Öncesi Çağlarda ve İlk Çağ’da Tokat
 Tokat, Anadolu yarımadasında tarih ön-
cesi çağlardan günümüze kadar varlığını sür-
dürmüş önemli yerleşim merkezlerinden biri-
dir. Bölgenin bilinen en eski yerleşimi Kalkolitik 
Çağ (Taş-Bakır Çağı) (MÖ 5400-3300/3000) ile 
başlamıştır. Horoztepe Höyüğü’nden elde edi-
len buluntulara göre bölgedeki yerleşimin MÖ 
2000’lerde Tunç Çağı’nda da devam ettiği gö-
rülmektedir.

Görsel 3. 31. Horoztepe Erken Tunç Çağı Geyik Heykelciği, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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 Tokat, tarihî çağlara Hititler dönemi ile 
girmiştir. MÖ VIII. yüzyılda Kaşka saldırıları so-
nucu Zile Maşat Höyük’teki Hitit yerleşimi sona 
ermiştir. Hitit egemenliğinden sonra Demir Ça-
ğı’nda Friglerce iskân edilen bölge, İskitlerin 
önünden kaçarak Anadolu’ya giren Kimmerler 
tarafından istila edilmiştir. MÖ 676 yılında Frig 
Devleti’ni yıkan Kimmerler, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde birçok yerleşim birimini, bu arada 
Tokat yöresini yağmaladılar. Bölge Kimmerlerin 
ardından İskitlerin hâkimiyetine girdi. Ardından 
İran’da kurulan Med Devleti hükümdarı Keyek-
sares döneminde Anadolu’da Kimmer ve İskit-
lerin hâkimiyetine son verildi. Medler Kuzey 
Anadolu’nun iç kesimleri ile birlikte Tokat’ı da 
hâkimiyetleri altına aldılar. Ancak yöredeki Med 
hâkimiyeti uzun sürmedi.  MÖ 550’lerde Med-
leri yıkarak İran’da devlet kuran Persler Anado-
lu’nun hemen hemen tamamını istila etmişlerdir. 
Anadolu’da ele geçirdikleri toprakları 23 eyalete 
(satraplık) ayıran Persler Tokat’ı Kapadokya Sat-
raplığı’na bağlamışlardır. Böylece Tokat yaklaşık 
iki asır Pers hâkimiyeti altında kalmıştır.

Görsel 3. 32. Maşat Höyük Frig Dönemi Yonca Ağızlı Testi, 
Tokat Müzesi (Arastalı Bedesten)

 Makedonya Kralı Büyük İskender [Great 
Alexander (MÖ 356-323)] çıktığı Asya seferinde 
Anadolu’nun büyük bir bölümündeki Pers hâ-
kimiyetine son verdi. Böylece Anadolu Make-
donya Krallığı’nın egemenliği altına girdi. Fakat

Makedonya Krallığı Kuzey Kapadokya Satraplı-
ğı üzerinde hâkimiyet kuramadı. Bu satraplığın 
başında bulunan I. Ariarathes bölgede krallığını 
ilan ederek Gaziura’yı  (Turhal Kalesi) başkent 
yaptı ve Sinop’tan Trabzon’a kadar olan kıyı şeri-
dini ele geçirdi. MÖ 332 yılında Kapadokya Sat-
raplığı’nın yıkılması üzerine Tokat kısa bir süre 
Makedonya Krallığı’nın yönetimi altına girmiştir. 
 İran kökenli eski Pers yöneticilerinden 
Mithradates Ktistes, MÖ 301 yılında Kapadok-
ya Satraplığı’nın kuzey kesiminde Tokat’ı da içine 
alan bir bölgede Pontus Krallığı’nı kurdu. Tokat 
bundan sonra yaklaşık 200 yıl süreyle Pontus Kral-
lığı’nın hâkimiyeti altında kaldı. MÖ 63 yılında Ro-
malıların Pontus Krallığı’na son vermeleri üzerine 
Tokat’ta Roma İmparatorluğu dönemi başlamıştır.

Zela Savaşı (MÖ 2 Ağustos 47)
 Pontus Krallığı’nın son dönem-
lerinde Kral Mithradates, Roma’nın en 
büyük düşmanlarından biri olarak kabul 
edilir. MÖ 67 yılında Mithradates, Roma 
ordusunu Zela (Zile) yakınlarında yenilgi-
ye uğratmış ve 7 binden fazla Roma aske-
rini öldürmüştü. Bu olaydan 20 yıl sonra 
Sezar’a meydan okuyan bu defa Mithra-
dates’in oğlu II. Pharnakes’tir.
 Roma İmparatoru Julius Caesar 
[Jül Sezar (MÖ 100-44)] büyük savaşlar ka-
zanmış ve Mısır’ı ele geçirmiştir. Mısır do-
nanmasını yakan ve bu arada İskenderiye 
Kütüphanesi’ndeki 400 bin el yazması kita-
bın yok olmasına neden olan Sezar, Anado-
lu’dan gelen kötü haberler üzerine bu kez 
soluğu Zela’da almıştır. Antakya üzerinden 
Tarsus’a geçen Sezar, kendi askerleri ve Ana-
dolu’dan topladığı askerlerle 20 yıl önceki 
yenilginin intikamını almak ve Pontus me-
selesini bitirmek istemektedir.
 Sezar, ordusuyla Zela’ya yaklaşınca 5 
km mesafede kamp kurmuştur. Kamp alanın-
dan gördüğü manzarayı şöyle not etmiştir: 
“Gün doğarken iki ordu arasında yalnızca de-
rin bir vadi vardı…” Zela korunaklı bir şehirdir.  
Her yöne muazzam yükselen doğal bir te-
penin üzerindedir ve duvarları insan yapı-
sı gibi görünmektedir.
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 II. Pharnakes komutasındaki Pon-
tus kuvvetleri ise Yünlü köyü yakınlarında-
ki yamaçta konuşlanmıştır. Savaş Zile’ye 
birkaç km uzaklıkta ve Zile Ovası üzerin-
de yapıldı (MÖ 2 Ağustos 47). Savaşta II. 
Pharnakes önemli bir taktik hata yapmıştı. 
Diğer ucunda Romalıların beklediği vadi 
inişinin çok derin olduğunu hesaba katma-
yan Pontus kuvvetleri bu inişten sonra sal-
dırı için vadinin tabanından dik yamaçlara 
doğru hareketlenmek zorundaydılar. Fakat 
vadinin tabanına indiklerinde orada sıkışıp 
kalmışlardı. Romalı lejyonerler tam o anda 
saldırmışlar ve yaklaşık dört saat süren ve 
çok kanlı geçen savaşta her iki taraf da bü-
yük kayıplar vermiştir. Savaşı Roma İmpa-
ratorluğu kazanmıştır. Sezar, galibiyetini 
Roma’da bulunan yakın dostu Amintius’a 
tarihin en kısa ve anlamlı mektubundaki  
“Veni vidi vici” (Geldim, gördüm, yendim.) 
sözleriyle bildirmiştir. Ayrıca bu sözlerini 
yazdırdığı taşı Zile Kalesi’ndeki zafer töre-
ninde yapılan resmî geçitte taşıtmıştır.

[Orhan Yılmaz, Caesar ve II. Pharnakes’in Zile Savaşı (MÖ 47) 
Yeri Üzerine Bir İnceleme, ss. 61-79.] (Düzenlenmiştir.)

Görsel 3. 33. Roma İmparatoru Julius Caesar (jül Sezar)

Görsel 3. 34. Roma Dönemine Ait Mil Taşı, Zile Kalesi, Tokat

 Roma İmparatorluğu döneminde Tokat 
bir süre imparatorluğa sıkı sıkıya bağlı yerel 
prensler tarafından yönetilmiştir. İmparator Di-
okletianus döneminde Roma toprakları “dioce-
se (dioses)” 12 piskoposluk bölgesine ayrılmış-
tır. Tokat Pontus diosesi sınırları içinde kalmıştır. 
Dış saldırılar ve yaşanan iç sorunlar nedeniyle 
395 yılında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tokat bölgesi 
Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kalmıştır.
Yörenin Türk Hâkimiyetine Girmesi, Beylikler 
ve Selçuklular Döneminde Tokat
 Bizans İmparatorluğu (395-1453) döne-
minde, Heraklios’un Sasaniler üzerine düzenle-
diği seferlerde Tokat yöresinin önemi artmıştır. 
Bu seferler sırasında imparatorluk kuvvetleri 
Sebasteia (Sivas) üzerinden Tokat-Ordu yörele-
rine savunması kolay yaylalara çekilmiştir. Tokat 
bir süre sonra Müslüman Araplarla Bizanslıların 
mücadele alanı hâline gelmiştir. Bizans, bölge-
ye yönelen Emevi akınlarını önlemekte yetersiz 
kalmıştır. Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra

 Tokat ilinin tarihi ile ilgili bir slayt 
hazırlayınız. Çalışmanızı sınıfınızda arka-
daşlarınızla paylaşınız. 
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bu defa Abbasilerin akınlarıyla karşı karşıya 
kalmışlardır. Bizans İmparatorluğu Tokat yöre-
sindeki konumunu güçlendirmeye çalıştıysa da 
Abbasi akınlarını önleyememiştir. Nitekim 860 
yılında Bizans ordusu Hasan B. Kahtaba ve Ma-
lik B. Abdullah komutasındaki Abbasi kuvvetle-
rince Tokat’ta ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. 
 X. yüzyıl ortalarından XI. yüzyıl ortala-
rına kadar Selçukluların izinden ilerleyen Müs-
lüman Oğuzların akınları Anadolu sınırlarına 
kadar dayanmıştı. Büyük Selçuklu Devleti’nin 
kurulması (1040), ardından Malazgirt Zafe-
ri’nin (26 Ağustos 1071) kazanılması Bizans’ın 
Selçuklular karşısında direncinin kırılmasına 
neden olmuş ve Anadolu’nun kapıları Türklere 
açılmıştır. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı’na 
katılan komutanlarını Anadolu’nun fethi ile gö-
revlendirmiştir. Bu emir doğrultusunda Türkler 
sürekli bir akış halinde Anadolu’ya girmeye ve 
çeşitli bölgelerin fethini gerçekleştirmeye baş-
lamışlardır.
 Sultan Melikşah döneminde 1074 yılın-
dan itibaren Danişment Ahmet Gazi, Kızılırmak 
ve Yeşilırmak havzalarının fethini tamamlaya-
rak bölgenin önemli şehirleri ile birlikte Tokat 
ve Niksar yörelerini de ele geçirmiştir. Tokat ve 
çevresi Danişmentliler (1080-1178) hâkimiyeti 
boyunca bu beyliğin yönetimi altında kalmıştır.
 Tokat yöresindeki Danişmentliler Beyli-
ği yönetimine Türkiye Selçuklu Devleti son ver-
miştir.

Görsel 3. 35. Yağıbasan Medresesi, Niksar, Tokat

 Tokat ve çevresinde Danişmentli-
ler hâkimiyetinin yaşandığı yaklaşık bir 
asırlık süre zarfında bölgede Türk kül-
türüne dayalı bir sosyal yapı oluşmuş-
tur. Ayrıca Türkmenler arasında “gazilik 
ideali” oldukça rağbet görmüştür. Da-
nişmentliler Beyliği bünyesinde gerçek-
leştirilen kültürel faaliyetler, Tokat ve 
çevresine millî bir karakter ve kültürel bir 
hüviyet kazandırmıştır. Bununla birlikte 
Niksar Danişmentlilerin hem askerî üssü 
hem de beylik merkezi olması sebebiyle 
oldukça önem kazanmıştır.
(Mikail Bayram, Selçuklular Zamanında Tokat ve Malat-
ya Yöresinin Fikrî ve Kültürel Yapısı ve Siyasi Boyutları, s. 
98.) (Düzenlenmiştir.)

 Sultan II. Kılıç Arslan (1155-1192), 1175 yılında Si-
vas, Niksar, Tokat ve diğer Danişmentli illerini ele 
geçirdi. Bu beyliğe 1178 yılında son verdi. Sultan 
II. Kılıç Arslan 1186’da ülkeyi 11 oğlu arasında pay-
laştırdı. Bu paylaşıma göre Rükneddin Süleyman-
şah Tokat’ı, Nasrettin Berkyarukşah ise Niksar ve 
Koyulhisar’ı yarı bağımsız olarak yönetecekti. Taht 
kavgalarından galip çıkan Tokat Meliki Rükneddin 
Süleymanşah 1196’da I. Gıyaseddin Keyhüsrev’i 
tahttan indirmiş ve başkent Konya’da Türkiye Sel-
çuklu tahtına oturmuştur.

Görsel 3. 36. Ulu Cami, Zile, Tokat

Melikler Şehri Tokat
 Türkiye Selçuklu Devleti’nde hü-
kümdarların erkek çocuklarına “Melik” 
denir. Melikler devlet yönetiminin ince-
likleri öğrenme, ordu sevk ve idaresinde 
yeteneklerini geliştirme ve halkı yakından 
tanıma gibi amaçlarla vilayetlere vali ola-
rak gönderilmiştir. Vilayetlerinde tecrübe 
kazanan melikler, tahta oturduklarında 
tecrübe sahibi hükümdarlar olarak görev 
yapmışlardır. Tokat yöresi de 
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meliklerin valilik yaptığı şehirlerden bi-
ridir. Örneğin Rükneddin Süleymanşah 
Tokat’ta yöneticilik yapmış ve bakırdan 
para bastırmıştır. Burada iktidara ha-
zırlanmış ve Konya’da Selçuklu tahtına 
oturmuştur. Sultan, Tokat meliki iken 
kendisine yakın olan Nuh Alp, Emir Men-
de, Tor (Tûr) Bey ve Zeyneddin Alişir Bey 
gibi danışmanlarını da Konya’ya götür-
müştür. I. Gıyaseddin Keyhüsrev de oğlu 
Alaeddin Keykubat’ı Tokat meliki olarak 
tayin etmiştir. Alaeddin Keykubat yakla-
şık altı yıl Tokat’ta valilik yapmıştır. Me-
likler şehri olan Tokat bu dönemde ilim ve 
fikir merkezi hâline gelmiştir. Çeşitli mez-
heplerden ilim adamları Süleymanşah’ın 
huzurunda ilmî tartışmalar yapmışlardır. 
(Mikail Bayram, Selçuklular Zamanında Tokat Yöresin-
de İlmî ve Fikrî Faaliyetler, ss. 30-35) (Düzenlenmiştir.)

Görsel 3. 37. Türkiye Selçuklu Devleti Hükümdarı II. Rükneddin
Süleymanşah Adına Bastırılan Dirhem

 Uluslararası ticarete büyük önem veren Tür-
kiye Selçuklu Devleti’nde, Anadolu toprakları baştan 
başa kara yolu ağı ile örülmüştür. Bunun sonucu XII. 
yüzyılda Anadolu’yu doğu-batı, kuzey-güney istika-
metinde kateden devletler arası iki ticaret yolu oluş-
muştur. Bu yolların ikisi de Tokat’tan geçmektedir. 
Bu durum Tokat yöresinin Selçuklular döneminde 
bir ilim merkezi olduğu kadar aynı zamanda önemli 
bir ticaret merkezi olduğunu da ortaya koymakta-
dır. Tokat’taki Mahperi Hatun, Tahtoba ve Çamlıbel 
kervansarayları ticaret yolu güzergâhı üzerinde inşa 
edilmiş ticari mekânlardır.
 1237 yılında Türkiye Selçuklu tahtına 
geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) 
yönetimde başarılı olamamıştır. Oldukça ağır 
ve zorlayıcı şartlar altında yaşayan Türkmen-
ler siyasi bir amaçla Babaî İsyanı’nı çıkardılar. 

Görsel 3. 38. Mahperi Hatun Kervansarayı, Pazar, Tokat

İsyanın lideri olan Baba İlyas’ın Tokat yöresin-
deki taraftarları da 1239’da isyana katılmışlardır. 
1240 yılında devleti sarsan büyük bir başkaldı-
rı hareketine dönüşen bu olay, Türkiye Selçuklu 
Devleti tarafından güçlükle bastırılmıştır. Devletin 
zayıflığını ortaya çıkaran bu olaydan cesaret alan 
Moğollar, kararsızlıklarından sıyrılarak Anadolu 
istilasına başlamışlardır. Moğolların Anadolu’yu 
işgali üzerine Türkiye Selçuklu Devleti’yle Moğol-
lar arasındaki Kösedağ Savaşı’nı (1243) Selçuklu-
lar kaybetmiştir. Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
bu yenilgi üzerine önce Tokat’a sığınmış, ancak 
burayı güvenli bulmayınca Konya’ya çekilmiştir. 
Kösedağ yenilgisinden sonra Selçuklular Moğol-
lara vergi veren bir devlet durumuna düşmüştür. 
Moğol hâkimiyeti döneminde Anadolu’nun bir-
çok yöresinde olduğu gibi Tokat’ta da halk büyük 
sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.

Görsel 3. 39. Hıdırlık Köprüsü, Tokat

 XIII. yüzyıl ortalarında Anadolu’da Mo-
ğol baskısı gittikçe ağırlaşmaya başlamıştır. Mo-
ğol İlhanlı Devleti (1256-1353) Tokat ve Erzin-
can emirliğini Muiniddin Süleyman Pervane’ye  
vermişlerdi. Pervane Moğollarla Memluklar 
arasında izlediği ikiyüzlü siyaset nedeniyle 
1277 yılında Moğollar tarafından idam edildi. 
Pervane’nin öldürülmesinden sonra Moğol-
lar Anadolu’ya yönelik ekonomik baskılarını 
daha da arttırmışlardır. Tokat, Türkiye Selçuklu

50



Şehrimiz Tokat 3. ÜNİTE

Devleti’nin yaşadığı kaos ortamında ve son dö-
nem hükümdarlarının birbirleriyle mücadele 
ettiği bir dönemde çeşitli emirler tarafından 
yönetilmiştir.
 Tokat 1335 yılında Anadolu’nun orta 
kesimlerinde kurulan Eretnaoğulları Beyliği’nin 
(1335-1381) yönetimi altına girdi. Yöre bir ara 
Çobanoğulları Beyliği’nin (1227-1309) hâki-
miyeti altına girdiyse de Eretnaoğulları Beyli-
ği tekrar Tokat’a hâkim olmuştur. 1381 yılında 
Eretnaoğulları Beyliği’ni ortadan kaldıran Kadı 
Burhaneddin Ahmet, Sivas merkez olmak üze-
re kendi devletini kurdu. Kadı Burhaneddin 
Sivas ve Kayseri’nin yanı sıra Tokat’ı da ele ge-
çirmiş ve yönetimini Şeyh Necib’e bırakmıştır. 
Akkoyunlularla giriştiği savaşı kaybeden ve esir 
düşen Kadı Burhaneddin Ahmet’in 1398’de Ak-
koyunlular tarafından öldürülmesinden sonra 
Tokat ve civarında mahallî yöneticilerin arala-
rında çatışmalar yaşanmaya başlamıştır. Bu ça-
tışmalardan bunalan yöre halkı Osmanlılardan 
yardım istemiştir. Yıldırım Bayezid (1389-1403) 
oğlu Süleyman Paşa komutasındaki bir orduyu 
Sivas’a göndermiş, böylece Sivas ve Kayseri’nin 
yanı sıra Tokat yöresi de Osmanlı topraklarına 
katılmıştır.
Osmanlılar Döneminde Tokat 
 Yıldırım Bayezid döneminde 1398’de 
Osmanlı hâkimiyetine giren Tokat, 1413 yılında 
oluşturulan Rum eyaletinin Beylerbeyilik mer-
kezi olmuştur. Şehrin bu konumu Fatih Sultan 
Mehmet (1451-1481) devri başlarına kadar 
devam etmiştir. Tokat’ı “Daru’n-Nasr” diye ad-
landıran Yıldırım Bayezid, Evliya Çelebi’ye göre, 
burada adına para bastırmıştır.
 1402’de Timur’la yapılan Ankara Sava-
şı’nı Osmanlılar kaybetmişlerdir. Bu yenilgiden 
sonra Anadolu Türk birliğinin bozulmuş olması 
ve şehzadeler arasında yaşanan saltanat kavga-
ları nedeniyle devlet otoritesi sarsılmıştı.
 Anadolu Türk birliğini yeniden sağlama 
yolunda olan Çelebi Mehmet (1413 – 1421),  
Tokat, Niksar ve Sivas yörelerinde yerli Türkmen 
beyleriyle mücadele ederek bölgeyi tamamıyla 
hâkimiyeti altına almıştır. Böylece Ankara Sa-
vaşı’nda alınan yenilgi sebebiyle Anadolu’nun
birçok yöresinde olduğu gibi Tokat ve civarında
da sarsılan Osmanlı hâkimiyeti bir daha elden 
çıkmamak üzere yeniden sağlanmıştır (1403). 

Çelebi Mehmet, Anadolu Türk siyasi birliğini 
sağlama yolundaki faaliyetleri sırasında Tokat’ı 
kendine merkez yapmış ve zaman zaman yaz 
mevsimini burada geçirmiştir.

Görsel 3. 40. Yıldırım Bayezid (1389-1403) (Temsilî)

Cincife

Gelmugat

Kafirni

Meşhedabâd

Ezinepazarı

YıldızVenk

Tozanlu

Kazâbâd

1485 Tarihli Tahrir
De�eri’ne Göre Tokat
Vilaye�ni Oluşturan

Nahiyeler

 Tokat, 1455 tarihli Tahrir Defteri’ne göre 
ilk kez vilayet olarak nitelendirilmiştir. 1485 ta-
rihli Tahrir Defteri’ne göre ise Tokat vilayeti do-
kuz nahiyeden oluşmaktadır.

Görsel 3. 41. Tokat Vilayetinin Nahiyeleri, 1485

 Fatih Sultan Mehmet döneminde Os-
manlılarla Akkoyunlu Devleti arasında 1473 yı-
lında yapılan Otlukbeli Savaşı öncesinde Tokat, 
1472 tarihinde Akkoyunlu-Karaman kuvvetle-
rinin baskınına uğrayarak yağmalanmış ve ya-
kılmıştır. Yangında çok kıymetli eski eserler ve 
yazma kitaplar yok olmuştur. Şehir halkı katlia-
ma maruz kalmıştır.
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Tokat’ın Yağmalanması
 Akkoyunluların Kamanoğulları 
Beyliği ile birlikte 1472 yılında Tokat’a 
saldırarak şehri yağmalamaları ekono-
mik bir nedene dayanmaktadır. Fatih 
döneminde Halep, Şam, Tebriz gibi ipek 
pazarlarından kervanlar Tokat yoluyla 
Bursa’ya ulaşırdı. Tebriz-Bursa Kervan 
yolu, biri kuzeyden Kastamonu-Bolu, di-
ğeri güneyden Çorum-Ankara üzerinden 
iki istikamet takip ettikten sonra Amas-
ya, Tokat-Erzincan-Erzurum ve Aras va-
disi üzerinden Tebriz’e ulaşırdı.
 İran ipeği üzerinde Osmanlılar ilk 
gümrük vergisini Tokat’ta, ikincisini ise Bur-
sa’da alırlardı. Devlet ayrıca ipeklerin Bur-
sa’dan başka şehirlere gitmemesi için sıkı 
tedbirlere başvurmuştur. İranlı tüccarlar 
Tokat’ta ikinci bir gümrük kurulmasından 
çok şikâyetçiydiler. Uzun Hasan bunu Fa-
tih’in çıkardığı haksız bir uygulama sayarak 
eleştirmekteydi. Şüphesiz 1472 yılında Ak-
koyunluların Tokat’ı alarak tahrip etmeleri-
nin en önemli nedenlerinden birisi iki devlet 
arasındaki bu ekonomik çekişmedir. 
(Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekono-
mi, s. 197.) (Düzenlenmiştir)

 II. Bayezid (1481-1512) dönemi sonla-
rına doğru, Tokat yöresinde İran kaynaklı Şiilik 
propagandasının yol açtığı istikrarsızlık yaşan-
mıştır. 1509 yılında meydana gelen ve “Küçük 
Kıyamet” adı verilen şiddetli deprem de bu 
dönemde yaşanmıştır. Kırk beş gün süren dep-
remde halk iki ay çadırlarda yaşamıştır.
 Kanuni Sultan Süleyman devri (1520-
1566) başlarında Tokat ve yakın çevresinde za-
man zaman Şiiliği savunarak aynı zamanda böl-
genin toplumsal ve ekonomik dengesizliğinden 
de beslenen eşkıya, karışıklık çıkarmaktaydı. Bu 
yüzden Rum eyaletinin merkezi, Tokat’tan Sivas’a 
taşınmış ve Tokat, Sivas sancağına bağlı bir kaza 
merkezi olmuştur. Bazı nahiyelerin kaza statüsüne 
kavuşmaları, bazılarının ise birleşmeleri sonucu 
1600’de Tokat’ın kaza sayısı dörde düşmüştür.
 Tokat, 1600’lü yılların başında Rum eya-
letinin hazine defterdarlığının merkezi olmuş-
tur. Daha sonra voyvodaların mali idare merkezi

olan şehrin bu idari yapısı 1840 yılına kadar de-
vam etmiştir.
 XVI. yüzyılın sonlarına doğru başlayan 
Osmanlı-İran savaşlarında ve Celali İsyanları’n-
da Tokat önemli olaylara sahne olmuştur. Şehir, 
Celali İsyanları sırasında birçok baskınla, soy-
gunla karşı karşıya kalmış ve yağmalanmıştır.

Celaliler Tokat’ta 
 Meşhur Celali elebaşılarından 
Karayazıcı Abdülhalim’in Tokat’ı yağma-
laması üzerine, Bağdat Valisi Vezir So-
kulluzade Hasan Paşa Karayazıcı’yı takip 
ederek Tokat’a kadar gelmiştir. Karayazı-
cı’nın Canik Dağları’nda ölümü ile sorunun 
kendiliğinden çözüldüğünü sanan Sokul-
luzade Hasan Paşa, Karayazıcı’nın yerine 
geçen kardeşi Deli Hasan ile Şahverdi, 
Yularkaptı, Tavil Ahmet gibi belli başlı şa-
hıslarca Tokat’ta kuşatılmıştır. Hasan Paşa 
Tokat kalesinde her gün belirli bir yerde 
oturmayı âdet edinmiştir. Kaleden kaçan 
bir sekbanın o mevkiyi haber vermesi üze-
rine 1602’de vurularak öldürülmüştür. 
(İsmail Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi, C. III, I. Ks, s.102.)

 Tokat, Osmanlılar döneminde oldukça 
tanınan ve zenginliği ile dikkati çeken bir şehir 
olduğu için 1617 yılında Valide Sultan Hası ya-
pıldı. 1625’te Tokat defterdarlığına meşhur Os-
manlı Vakanüvisti Peçûyî İbrahim Efendi tayin 
edildi. Tokat darphanesinde kısa bir süre içinde 
300 yük (üç milyon) akçe kestirmiştir. Görünen 
o ki, Tokat bu dönemde iç isyanların meydana 
getirdiği olumsuzluklara rağmen, Anadolu’nun 
önemli ekonomik merkezlerinden biridir.
 1684 yılında Tokat ve civarında şiddetli 
bir deprem olmuş ve şehir büyük zarar görmüş-
tür. Kısa bir süre sonra 1688’de bu defa da To-
kat ve civarındaki illerde veba salgını yaşanmış 
ve iki yıl süren bu salgın, birçok insanın hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur.
 Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan iti-
baren Anadolu’da güçlü aileler toprak deneti-
mini ellerine geçirmeye başlamışlardır. XVIII. 
yüzyıl başlarında büyük güç kazanan ve “âyân” 
olarak adlandırılan bu güçlü ailelerin temsilcile-
ri giderek nüfuzlu hâle gelmişlerdir. XVIII. yüz-
yılın sonlarına doğru Yozgat, Çorum, Amasya, 
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Kayseri, Sivas gibi illerle birlikte Tokat ve civarı 
da Çapanoğlu sülalesinin denetimine girmiştir.
 Evliya Çelebi 1656 yılında Tokat’a gel-
miştir. Seyahatname adlı meşhur eserinde To-
kat yöresi hakkında son derece değerli bilgiler 
yer almaktadır.

 
 Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde 
Tokat’la ilgili hangi bilgilere, yorumlara 
yer vermiştir? Araştırınız.

Görsel 3. 42. Evliya Çelebi, (1611-1685?) (Temsilî)

 XVIII ve XIX. yüzyıllarda Tokat, Avrupalı 
ve Amerikalı gezginlerin ilgisini çeken bir şehir 
olmuştur. Tavernier, James Morrier, Tournefort, 
Vital Cuinet ve Lennep bunlardan birkaçıdır. Bu 
gezginler daha çok misyonerlik faaliyetlerinde 
bulunmuşlar ve yöredeki arkeolojik eserlerle 
yakından ilgilenmişlerdir.
 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Tokat ka-
zası Sivas vilayetine bağlanmıştır. Şehir bir kay-
makamın yönetiminde kaza idare meclisi tara-
fından yönetilmiştir. Kaza merkezi olan Tokat’ta 
1870 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Be-
lediye yönetimi; başkan, beş meclis üyesi (mü-
meyyiz) ve bir kâtipten oluşmuştur.    
 1870 yılında merkez Kafirni (bugünkü 
Almus ilçesi) ve Komanat (bugünkü Kılıçlı köyü) 
nahiyelerine Şarkipare, Artukabad (bugünkü 
Artova ilçesi)  ve Kazabad’ın (bugünkü Pazar il-
çesi) eklenmesiyle Tokat kazasının nahiye sayısı 

altıya çıkmıştır. 1878 yılında Şarkipare (İpsile) 
nahiyesi yerine Turhal nahiyesi Tokat’a bağlan-
mıştır. Tokat kazasının 1864-1880 yılları arasın-
daki idari durumu tablo 3.1’deki gibidir. 

Tablo 3. 1. Tokat Kazasının İdari Taksimatı, 1864-1880

 Tokat kazası, Osmanlı Devleti’nin diğer 
kazaları gibi, bir kaymakamın başkanlığında Kaza 
İdare Meclisi tarafından idare edilmeye başlan-
dı. Kaza İdare Meclisi mal müdürü, hâkim(naib), 
müftü ve tahrirat kâtibinden oluşan dört tabii üye 
ile üçü Müslim, biri de gayrimüslim olmak üzere 
dört seçilmiş üyeden oluşturulmuştu.
 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 
sonra, devletin kaybettiği topraklarda yaşayan 
Müslüman halk baskı, zulüm ve katliamdan kur-
tulmak için Anadolu’ya göç etmiştir. Bu yıllarda 
Tokat yöresine yerleştirilen göçmen sayısının 
giderek artması üzerine Tokat 28 Muharrem 
1297 (11 Ocak 1880) tarih ve 65634 sayılı Dâhi-
liye Vekâleti iradesi ile bir mutasarrıfın idareci 
olduğu sancak hâline getirilmiş ve bu tarihlerde 
Hadi Paşa ve Davut Lütfi Paşa gibi kişiler burada 
mutasarrıflık yapmışlardır.

Görsel 3. 43. Tokat Vilayeti Haritası

 Tokat, Sivas vilayetine bağlı bir sancak 
merkezidir. Tokat sancağının kazaları başlangıç-
ta Niksar, Erbaa ve Zile’den ibaretken 1908’de 
İskefsir (Reşadiye) ilave edilmiştir. Bu dönemde

Tarih 1867 1870 Mahalle ve 
köy saysı 1878

Nahiye

Merkez Merkez 57 Merkez

Kafirni Kafirni 50 Kafirni

Komanat Komanat 24 Komanat

Şarkipare 4 Turhal

Artukabad 63 Artukabad

Kazabad 54 Kazabad
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sancak merkezi olarak Tokat, mutasarrıfların 
başkanlığı altında sancak meclisi tarafından yö-
netilmiştir. Şehrin bu idari yapısı Osmanlı Devle-
ti’nin yıkılışı ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna 
kadar devam etmiştir. 31 Mayıs 1920 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti’nin al-
dığı bir kararla Tokat, Sivas vilayetinden ayrıla-
rak bağımsız bir vilayet hâline getirilmiştir.

Görsel 3. 44. Tokat’ın Müstakil İl Olduğuna Dair Büyük Millet
Meclisi Hükümet Kararnamesi, 31 Mayıs 1920

 1925-1926 yıllarına ait Türkiye Cumhu-
riyeti Devlet Salnamesi’ne göre Tokat vilayeti 
Merkez ve Erbaa, Niksar, Reşadiye, Zile ve Ar-
tova kazalarından oluşmaktadır. Vilayet dâhi-
linde 18 nahiye ve 470 köy vardır. Salname’de 
Tokat’ın idari yapısı tablodaki gibidir:

Tablo 3. 2. Tokat Vilayeti İdari Taksimatı, 1925-1926
 Tokat’ın idari yapısında ekonomik ve 
sosyal gelişmelere bağlı olarak cumhuriyet dö-
neminde bazı değişiklikler görülmüştür. 1944’te 

Turhal, 1954’te Almus, 1987’de Pazar ve Ye-
şilyurt, 1990’da ise Sulusaray ve Başçiftlik ilçe 
yapılmıştır. Böylece Merkez ilçe hariç Tokat’ın 
ilçe sayısı 11’e ulaşmıştır. Bu idari yapı birtakım 
küçük değişiklerle günümüze kadar gelmiştir. 
2019 yılı itibarıyla Tokat’ın idari yapısı genel 
hatlarıyla tabloda yer almaktadır:

Tablo 3. 3. Tokat’ın İdari Yapısı, 2019

Görsel 3. 45. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Tokat, 1918

1925-1926 Tokat Vilayeti İdari Taksimatı
Kaza Merkez Artova Erbaa Niksar Reşadiye Zile

N
ah

iy
e

Pazar Kızılca Hayati Çamiçi Bereketli İğdir

Turhal Çiftlik Alinek Ladik

Almus Kozlu

Ohtap Destek

Bizeri Sonusa

Tekke

Bedevi

Tokat’ın İdari Yapısı
İlçeler Beldeler Köy Sayısı

Merkez Çamlıbel, Çat, Emirseyit, Güryıldız 107

Almus Çevreli, Gölgeli, Akarçay, Görümlü, 
Kınık, Ataköy 32

Artova 27

Başçiftlik Hatipli 6

Erbaa Tanoba, Karakaya, Gökal 74

Niksar Yazıcık, Yolkonak, Gökçeli, 
Gürçeşme, Serenli 83

Pazar Üzümören 16

Reşadiye Baydarlı, Hasanşeh, Bereketli, 
Bozçalı, Cimitekke 75

Sulusaray 14

Turhal Şenyurt 52

Yeşilyurt 16

Zile 114
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Tokat’ın İlçeleri
Almus
 MÖ 550’lerde Persler tarafından kurulan 
bir yerleşim birimi olan Almus, MÖ 301’de Ka-
padokya Krallığı sınırları içerisinde yer almıştır. 
MÖ 66’da Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 
Roma’nın 395’te ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma 
(Bizans) sınırları içinde kalan Almus, Malazgirt 
Zaferi’nden sonra Danişmentli hâkimiyetine 
girmiştir. Yıldırım Bayezid döneminde Osman-
lı Devleti’ne bağlanan yöre 1485 Tahrir Defte-
ri’nde Kafirni (Gavurni) adıyla Tokat’a bağlı bir 
nahiye olarak yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerinde Almus-ı Kebir adıyla anılan 
yörenin bu idari yapısı Cumhuriyet döneminde 
de devam etmiştir. 1954 yılında Almus nahiyesi 
Tokat’ın bir ilçesi hâline getirilmiştir.
 Almus, Tokat’a 35 km mesafededir. 832 
rakımlı ilçenin yüz ölçümü 944.69 km²dir. İlçe-
nin ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa 
bağlıdır. Bunun yanı sıra Almus Baraj Gölü’nde 
yapılan kültür balıkçılığı da ilçenin geçim kay-
nakları arasında sayılabilir. Almus; ormanları, 
yaylaları ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunla-
rının dikkatini çekmektedir.

Görsel 3. 46. Almus, Tokat

  Baraj gölü Almus’un sosyal ve eko-
nomik yaşantısında ne gibi değişikliklerin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır?
..................................................................
..................................................................

Artova
 Artova bölgesi tarih boyunca çeşitli 
uygarlıkların istilasına uğramış ve yerleşimine 
sahne olmuştur. Kalkolitik Çağ’dan bu yana is-
kân edildiği arkeolojik kalıntılardan anlaşılan 
Artova’nın kuruluşu Kapadokya Krallığı dö-
nemine kadar uzanır. Pontus Krallığı ile Roma 
İmparatorluğu arasındaki uzun savaşlarda yöre 
tümüyle harap olmuştur. 
 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk 
hâkimiyetine girmiş olan bölgeye Alp Arslan’ın 
komutanlarından Artuk Bey’in adından dolayı 
“Artukabad” denilmiştir. Çeşitli Oğuz boylarının 
yerleştiği yöre Osmanlılar döneminde Tokat’a 
bağlı bir nahiye statüsündedir.
 1921 yılında Çiftlik ve Kızılca nahiyeleri 
birleştirilerek Artukabad kazası kurulmuştur. 1923 
yılında meydana gelen bir deprem nedeniyle ilçe 
merkezi önce Çiftlik (bugünkü Çamlıbel) nahiyesi-
ne oradan da 1944’te şimdiki yeri olan Kızılca na-
hiyesinin aşağı kısmında yer alan Kunduz istasyo-
nuna taşınmış ve adı Artova olarak değiştirilmiştir.

 Artova ilçesi Tokat’a 38 km uzaklıktadır. Yüz 
ölçümü 493 km² olan ilçenin deniz seviyesinden 
yüksekliği 1170 metredir. İlçenin arazisi ve nüfus 
yoğunluğu Çekerek Irmağı Vadisi ile Sivas-Samsun 
demir yolu üzerindedir. Artova ekonomisi ağırlıklı 
olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 2005 
yılında kurulan çimento fabrikası ilçe ekonomisine 
önemli katkı sağlamaktadır. Artova’da son yıllarda 
görülen kanatlı hayvan ve bal üretimi de önemli 
gelir kaynakları arasında sayılabilir.

Görsel 3. 47. Artova, Tokat, 1965
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Başçiftlik
 Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen ve 
kuruluşuyla ilgili çeşitli rivayetler bulunan Başçift-
lik, Osmanlılar döneminden itibaren iskân edilen 
bir bölgedir. Evliya Çelebi, Başçiftlik’ten 200 hane-
li büyük bir köy olarak söz etmektedir. 1990 yılın-
da ilçe merkezi olan Başçiftlik, 130 km² yüz ölçü-
müne sahiptir. 1425 metre  rakımı ile Tokat’ın en 
yüksek ilçesidir. İlçenin Tokat’a uzaklığı 84 km’dir.

 Niksar çevresindeki sulak alanlar 
ve bataklıklarda sıcak havalarda üreyen 
sivrisinekler ve yaygın olarak görülen 
sıtma yöre halkını oldukça rahatsız et-
mektedir. Niksar’da yaşayan ve Başçiftlik 
halkından olan bazı insanlar bulundukları 
yerden doğuya ilerlemişler, ormanlıklar 
ve suları soğuk yaylaların bulunduğu ge-
niş bir alan bulmuşlardır. Niksar’a dön-
düklerinde gördükleri yerden “Öyle bir 
yer bulduk ki otu sümbül, kuşu bülbül…” 
şeklinde övgüyle söz etmişlerdir. Bunun 
üzerine beş hane Niksar’dan buraya yer-
leşmiş ve yöre “Beşçiftlik” olarak anılma-
ya başlamıştır. Nüfusu artan yörenin adı 
daha sonra Başçiftlik’e dönüşmüştür.       
(www. basciftlik.bel.tr)

 Başçiftlik halkı tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşmaktadır. Önemi giderek azalmış olsa da halı-
cılık yörenin bir başka geçim kaynağıdır. Başçiftlik 
doğası, yaylaları ile doğa yürüyüşü ve kış ayların-
da kayak sporu için oldukça elverişli bir mekândır.

Görsel 3. 48. Başçiftlik, Tokat

Erbaa
 Erbaa, geçmişi oldukça eskiye dayanan 
bir yerleşim yeridir. Başta Horoztepe Höyü-
ğü olmak üzere çeşitli höyük ve tümülüslerde 
yapılan arkeolojik kazılarda bölgedeki iskânın 
Erken Tunç Çağı’ndan itibaren başladığı tes-
pit edilmiştir. İlçe toprakları tarih öncesi dö-
nemlerden günümüze kadar onlarca uygarlığa 
sahne olmuştur. Pontus, Roma ve Bizans ege-
menliği altında kalan Erbaa, 344 ve 444 yılların-
daki iki büyük depremde ağır hasara uğramıştır.
 XI. yüzyıl sonlarına kadar Bizans ege-
menliğinde kalan yöre, 1077’de Danişmentliler 
Beyliği tarafından fethedilerek Türk hâkimiye-
tine girmiştir. 1413 tarihinde kesin olarak Os-
manlı Devleti’ne bağlanan Erbaa, Erek, Kara-
kaya, Sonusa (Uluköy) ve Taşbabad (Taşova) 
adlarında dört nahiyenin meydana getirdiği 
idari bir yapılanmadır. Erek nahiyesi zamanla 
büyüyerek yeni kazayı oluşturmuştur. Nevahi-i 
Erbaa (dört nahiye) adıyla anılan yöreye daha 
sonraki yıllarda kısaca Erbaa denmiştir. 1872’de 
kaza merkezi olan Erbaa 1892 yılında Tokat’a 
bağlanmıştır.
 Erbaa ilçesi Tokat il merkezine 82 km 
mesafededir. 1.111 km² yüz ölçümü olan ilçe-
nin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 245 
metredir. Erbaa, eni 10 km, boyu 32 km olan 
elips biçiminde oldukça verimli bir ovadır. Kel-
kit Irmağı ve Yeşilırmak bu ovada birleşir. 1940, 
1942 ve 1943 yıllarında arka arkaya yaşadığı bü-
yük depremlerden sonra yeri değiştirilen Erbaa, 
1944 yılında planlı olarak yeniden kurulmuştur.

Görsel 3. 49. Erbaa, Tokat
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Depremle Taşınan Şehir
 Erbaa Kuzey Anadolu fay zonu üze-
rinde birinci derece deprem riski olan bir 
bölgede yer almaktaydı. Tarih boyunca bir-
çok deprem yaşayan ve defalarca yıkılan 
Erbaa’nın yerinin değiştirilmesinde 1939 
yılı ve sonrasında yaşanan depremler etkili 
olmuştur. 1939 yılı Aralık ayının soğuk bir 
kış gecesinde yaşanan 7.9 büyüklüğündeki 
depremde 319 kişi hayatını kaybetmiştir. 
6.2 büyüklüğündeki 1940 depreminde 881, 
7.2 büyüklüğündeki 1942 yılında yaşanan 
depremde ise 534 kişi hayatını kaybetmiş-
tir. Arka arkaya yaşanan bu felaketler üze-
rine ilçenin bulunduğu yerden 2 km güne-
ye (Ardıçlık mevkisine) taşınmasına karar 
verilmiştir. 1944 yılında başlatılan taşınma 
işine devlet öncülük etmiş ve ilk olarak kay-
makamlık binasının temeli atılmıştır. 
 Depremlerden önce eski Erbaa’da 
yaklaşık 800 ev bulunmaktaydı. Yeni Er-
baa’da 1100’e ulaşan ev ihtiyacı devlet 
tarafından karşılanarak hak sahiplerine 
teslim edilmiştir. Fakat geçmişten yete-
rince ders alınmamış olacak ki yeni Er-
baa’daki yerleşmenin eski Erbaa’ya doğ-
ru yayılmaya başladığı görülmektedir.                                                

(Ali Yılmaz vd. , Depreme Bağlı Yer Değiştirilen Bir Şehir 
Erbaa, Tokat, ss. 414-425.) (Düzenlenmiştir.)

 Erbaa ekonomisi büyük ölçüde tarım ve 
sanayiye dayanır. İlçede narenciye dışında he-
men hemen bütün tarım ürünleri yetiştirilmek-
tedir. Üzüm ve asma yaprağı, kesme çiçek ye-
tiştiriciliği ön plandadır. Erbaa’da hayvancılığın 
da gelişmiş olduğu görülmektedir. Yörede tuğla 
fabrikalarından oluşan toprak sanayi ile birlikte 
son yıllarda tekstil sanayisinin de ilçe ekonomi-
sine önemli katkı sağladığı söylenebilir.
Niksar
 Tokat’ın tarihi oldukça eskiye dayanan 
ilçelerinden biri olan Niksar, İlk Çağ’da Hitit, 
Frig, Med, Pers, Pontus, Grek ve Roma ege-
menliği altında kalmıştır. Niksar adı “Nik-hisar” 
(İyi hisar) anlamına gelen sözcüklerin birleşme-
sinden oluşmuştur. Çeşitli dönemlerde farklı 
adlarla anılan Niksar’a Pontus Krallığı Kaberia 
(Cabira), Romalılar Diaspolis ve Neo Caesarea, 

Bizanslılar Neo Caesarea’nın yanı sıra Harsani-
siya adlarını vermişlerdir. Danişmentliler Har-
sanosiyye, Türkiye Selçuklu Devleti ise Nekisar 
adlarını verdikleri Niksar için “Darülikbal” unva-
nını kullanmışlardır.
 Pontus Krallığı, Roma ve Bizans İmpa-
ratorluğu egemenliği altında kalan Niksar, Ma-
lazgirt Zaferi’nden sonra muhtemelen 1086 
yılında Danişmentliler tarafından fethedilmiş 
ve Türk hâkimiyetine girmiştir. Niksar’ı beylik-
lerine merkez yapan Danişmentliler gerek Nik-
sar’ı gerekse Tokat’ı Türk-İslam eserleri ile do-
natmışlardır. II. Kılıç Arslan döneminde 1175’te 
Türkiye Selçuklu Devleti sınırlarına dâhil edilen 
Niksar, 1398’de ise Osmanlı hâkimiyetine gir-
miştir. 1840 yılında Tokat sancağına bağlı bir 
kaza merkezi hâline gelen Niksar’da 1861 yılın-
da kaymakamlık kurulmuştur.

 Niksar Tokat il merkezine 40 km mesa-
fededir. 955 km² yüz ölçümü olan ilçenin deniz 
seviyesinden yüksekliği ortama 350 metredir. 
 Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı 
olan Niksar’da son yıllarda ceviz yetiştiriciliği 
ve bağcılık ön plandadır. Hayvancılığın da ilçe 
ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Niksar’da 
sanayi, tarım ve hayvancılığa dayalı olarak geliş-
mektedir.

Görsel 3. 50. Ulu Cami, Niksar, Tokat

Görsel 3. 51. Niksar, Tokat
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Pazar
 İlk Çağ’dan itibaren önemli bir yerle-
şim yeri olan Pazar ilçesi, tarihî ticaret yolları 
güzergâhı üzerinde yer almış ve farklı medeni-
yetlerin egemenliği altında kalmıştır. Antik dö-
nemde Pazar’ın içinde yer aldığı Kazova yöresi, 
Dazimon (Dazimontis), Pazar ilçe yerleşimi ise 
Callarion adıyla anılmıştır. Yöredeki diğer bir 
yerleşim yeri olan Erkilet’e Antik Çağ’da Archa-
lis adı verilmiştir.
 Malazgirt Zaferi’nden sonra Danişment-
liler Beyliği tarafından fethedilen ve Türk hâki-
miyetine giren yöre, 1392’de Osmanlı toprak-
larına katılmıştır. Pazar tarih boyunca Kazabad, 
Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, 
Avnibey Pazarı gibi adlarla anılmıştır. 1870 yı-
lında Tokat’a bağlı bir nahiye olan merkezi olan 
Pazar, 1987’de ilçe yapılmıştır. Yüz ölçümü 276 
km² olan ilçenin Tokat’a uzaklığı 25 km ve deniz 
seviyesinden yüksekliği 570 metredir.

 Pazar’ın ekonomisinde tarım sektörü-
nün payı oldukça fazladır. İlçe topraklarının yer 
aldığı Kazova’da sebze ve meyvenin birçok çe-
şidi yetiştirilmektedir. Yöre halkının geçim kay-
naklarından bir diğeri ise hayvancılıktır. Pazar’a 
yakın bir konumda bulunan Ballıca Mağarası ve 
Kaz Gölü ile ilçe merkezinde bulunan Mahperi 
Hatun Kervansarayı yerli ve yabancı turistlerin 
oldukça ilgisini çekmektedir.

Görsel 3. 52. Ocaklı Şelalesi, Pazar, Tokat

Görsel 3. 53. Reşadiye, Tokat

Reşadiye
 MÖ II. binyılın başlarında Hitit ve Urar-
tu Devleti sınırları içerinde yer alan Reşadiye, 
Perslerin Anadolu’yu istila ettiği dönemde Ka-
padokya Satraplığı’na bağlanmıştır. Daha sonra 
sırasıyla Pontus, Roma ve Bizans egemenliği 
atında kalmıştır. Danişmentliler tarafından fet-
hedilen ve Türk hâkimiyetine giren yöre, XV. 
yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarına katılmış-
tır. 1906’da Sivas Valisi Reşit Paşa’nın talimatıyla 
İskefsir adıyla bilinen nahiye ilçe yapılmıştır. İl-
çenin adı Sultan Mehmet Reşat’ın (1909-1918) 
adına ithafen Reşadiye olarak değiştirilmiştir. 
Reşadiye, 1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Salnamesi’nde Tokat’a bağlı bir kaza merkezi 
olarak yer almaktadır.
 Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bu-
lunan Reşadiye 1939 Erzincan Depremi’nde 
tamamıyla yıkılmıştır. 2100 kişinin hayatını kay-
bettiği depremden sonra dönemin Tokat Valisi 
İzzettin Çağpar başkanlığında, İlçe Kaymakamı 
Necati Gökmoğol’un da içinde yer aldığı bir ku-
rul, Reşadiye’nin yerinin eski yerleşim yerinin 
kuzeyindeki dağ eteğine kaydırılmasını karar-
laştırmıştır. Erbaa gibi Reşadiye’nin de deprem 
nedeniyle yerleşim yeri değiştirilmiştir.
 Tokat il merkezine 90 km mesafede bu-
lunan ilçenin yüz ölçümü 1162 km², ortalama 
yükseltisi 1500 metrenin üzerinde, ilçe merke-
zinin yükseltisi ise 450 metre civarındadır.
 Ekonomisi ağırlıklı olarak hayvancılığa 
dayalı olan Reşadiye’de tarım, termal turizm ve 
sanayi sektörleri de her geçen gün gelişme kay-
detmektedir. 
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Sulusaray
 Sulusaray, ilçe merkezinde bulunan ve ta-
rihi MÖ III. binyılda Erken Tunç Çağı’nda başlayan 
büyük bir höyük üzerine kurulmuş oldukça eski bir 
yerleşim yeridir. Yöre Hitit (MÖ II. binyıl) ve Frig 
(MÖ I. binyılın ilk yarısı) dönemlerinde de iskân 
edilmiştir. Höyüğün kuzeydoğusunda ve güneyinde 
yer alan Sebastapolis Antik Kenti Hellenistik, Roma 
ve Bizans dönemlerinde yerleşim alanı olarak kulla-
nılmıştır. Sebastapolis “büyük, azametli şehir” anla-
mına gelmektedir. Antik şehir bu adı almadan önce 
“Karana” olarak adlandırılmaktaydı.
 Bizans döneminde yoğun bir iskânın ya-
şandığı kent, Sasani saldırılarına ve Müslüman 
Arapların akınlarına uğramıştır. Malazgirt Zaferi’n-
den sonra Danişmentli Sebastapolis eski önemini 
kaybetmiş ve küçük bir Türk köyü hâline gelmiştir. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de bu konu-
mu devam eden yöreye, yakınındaki sıcak su kay-
naklarından dolayı “Sulusaray” adı verilmiştir. XIX. 
yüzyılda Çerkez göçmenlerin iskân edildiği Sulusa-
ray 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur.
 Sulusaray etrafı dağlarla çevrili bir ova 
üzerinde, Çekerek Irmağı kenarında kurulmuş-
tur. Yüz ölçümü 277 km² olan ilçenin il merke-
zine uzaklığı 67 km, rakımı ise 1030 metredir. 
İlçe ekonomisi daha çok hayvancılığa dayan-
maktadır. İlçede karasal iklim nedeniyle tarım 
sektöründe daha çok buğdaygiller üretimi ağır-
lık verilmektedir. Yörede çok olmamakla birlikte 
sebze ve meyve üretimi de yapılmaktadır.

Görsel 3. 54. Sulusaray, Tokat Görsel 3. 55. Gümüştop Cami, Turhal, Tokat

Turhal
 Tarih öncesi çağlardan itibaren insan yer-
leşimine sahne olan Turhal, İlk Çağ’da “Taulara” 
adıyla anılmıştır. Tarihçiler Gayyora veya Gayyola 
denilen yerin tarihi MÖ 3000’lere kadar giden Tur-
hal Kalesi olduğunu ifade ederler. Hitit, Frig ve Pers-
lerin ardından Pontus Krallığı ile Roma egemenliği 
altında kalan yöre, Danişmentliler Beyliği tarafın-
dan fethedilmiş ve Türk hakimiyetine girmiştir. Tur-
hal tarih boyunca Gaziura, Kaşen, Kuraşar, Gayyura 
(Gayyola), Turnalit gibi farklı adlarla anılmıştır.
 Danişmentliler Beyliği’nden sonra Türkiye 
Selçuklu Devleti hakimiyeti altına giren Turhal, bu 
dönemde kuzey-güney istikametinde uzanan mil-
letlerarası ticaret yolu üzerinde yer almıştır. Tur-
hal Gümüştop (Dazya) köyü yakınlarında bulunan 
Gümüştop Kervansarayı kuzeyden gelen tarihî ti-
caret yolunun güneyle birleştiği noktada yapılmış 
ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır.
 Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından 
sonra İlhanlılar, Eretna Beyliği ve Kadı Burhanettin 
Devleti hâkimiyetine giren Turhal, 1398 yılında 
Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Turhal, Osmanlılar döneminde (1530) 
88 hane ve Cami Mahallesi adında tek mahallesi 
olan bir kasabadır. 1574 yılında ise altı mahallelik 
(Cami, Bazar, Ahi Yusuf Mescidi, Hamam Mescidi, 
Yeni Mescid ve Hacı Celal mahalleleri) bir yerleşim 
yeridir. Turhal 1878 yılında yapılan idari düzenle-
meyle Tokat’a bağlı bir nahiye hâline getirilmiş 
ve 1892 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. 
1932 yılında demir yolu hattının hizmete açılma-
sı, 1934’te ise şeker fabrikasının kurulması Turhal’ı 
hızla geliştirmiştir. 1944 yılında Turhal kasabası To-
kat’a bağlı bir ilçe statüsüne kavuşmuştur. Tokat il 
merkezine 45 km mesafede bulunan Turhal’ın 
yüz ölçümü 1021 km², deniz seviyesinden yük-
sekliği 493 metredir. İlçenin ekonomisi büyük 
ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanır. 

Çamlıbel’den Tokat’a doğru
Tozlu yolların aktığı ırmak!
Ben seni çoktan unuttum,
Sen de unuttun mu, dön geri bak.. 
...

(Cahit Külebi, Yeşeren Otlar’dan)
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Görsel 3. 56. Turhal, Tokat

 Şeker fabrikasının yanı sıra Turhal Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler ilçe ekonomi-
sine katkı sağlamaktadır. Turhal, antimon (an-
timuan, sitibium) madeni ve mermer rezervi 
bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.

Yeşilyurt
 Yeşilyurt’un temeli geçmiş dönemler-
de adı Alp Oğuz olan Arabacı Musaköy’e da-
yanmaktadır. 13 hane tarafından temeli atılan 
Yeşilyurt’un 1864 yılında Kafkas göçmenleri, 93 
Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
sebebiyle Kars, Erzurum, Bayburt, Artvin gibi yö-
relerden gelen göçmenlerin iskânı ile artış göster-
miştir. 1932 yılında faaliyete geçen Samsun-Sivas 
demir yolu hattının yöreden geçmesi Arabacı Mu-
saköy’e canlılık kazandırmıştır. 1972 yılında belde 
olan Arabacı Musaköy’ün adı 1982 yılında yöreyi 
ziyaret eden dönemin Köy İşleri Bakanı Münir Gü-
ney’in önerisi ile Yeşilyurt olarak değiştirilmiştir.
 1982-1984 yıllarında Afganistan’dan 113 
hane, 505 kişiden oluşan Türkmen mülteci Yeşil-
yurt’ta iskân edilmiştir. Türkmen göçmenlerin is-
kânı ile nüfusu artan Yeşilyurt kasabası 4 Temmuz 
1987 tarihinde ilçe olmuştur. Tokat il merkezine 
56 km uzaklıkta bulunan Yeşilyurt’un yüz ölçümü 
199 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 1050 
metredir. İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarıma da-
yalıdır. İlçe sırları içinden geçen Çekerek Irmağı ve 
Özdere Çayı bölgede sulu tarım yapılmasına im-
kân sağlamaktadır. Hayvancılığın diğer bir geçim 
kaynağı olduğu ilçede sanayi gelişmemiştir.

Görsel 3. 57. Yeşilyurt, Tokat

Abdülkerim Mahdum (1942-2019)
 Afganistan Türklerinin lideri Ab-
dülkerim Mahdum 1942 yılında Afganis-
tan’ın Cüzcan vilayetine bağlı Kızılayak 
köyünde doğdu. 26 yaşında Cüzcan’dan 
milletvekili seçildi. Afgan Kralı Muham-
met Zahir Şah (1933-1973) devrinde iki 
dönem milletvekilliği yaptı. Afganis-
tan’daki okullarda Türkçe eğitim veril-
mesini sağladı. “Erkin Türkistan” adıyla 
bir parti kurulmasında etkin rol oynadı. 
Davut Han (1973-1978) döneminde si-
yasi faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. 
Babrak Karmal (1980-1986) genel aftan 
yararlandı ve serbest kaldı. Aile fertle-
riyle birlikte Pakistan’a sığındı. Burada 
da siyasi faaliyetlerine devam etti. Ku-
zey Afganistan İlleri İslam Birliği adıyla 
kurulan partinin liderliğine getirildi. Af-
ganistan’ı işgal eden Ruslarla savaşan 
Mücahit grupları destekledi. Bu arada 
Türkiye nezdinde girişimlerde buluna-
rak tüm Türk mültecilerin Türkiye’ye ka-
bul edilmesini zamanın Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’den talep etti. İsteği kabul 
edilen Mahdum, Afganistan’da çok zor 
şartlar atında yaşamaya çalışan soy-
daşlarımızın Türkiye’ye kabul edilme-
lerine öncülük etti. Kendisi de Tokat’ın 
Yeşilyurt ilçesine yerleşti ve uzun yıllar 
burada yaşadı.2019 yılı Eylül ayında ve-
fat eden Abdülkerim Mahdum Afganis-
tan’da doğduğu Kızılayak köyüne def-
nedildi.                                       
(Emrullah Öztürk, Türk Asıllı Afgan Mültecilerin 12 
Eylül Döneminde İskân ve İstihdamı, 2014, s. 71.) 
(Düzenlenmiştir.)
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Zile
 Zile, Anadolu’da tarihi oldukça eskiye 
dayanan yerleşim merkezlerinden biridir. Yöre-
de bulunan Yalınyazı köyündeki Maşat Höyük’te 
yapılan arkeolojik kazılarda bölgenin Erken Tunç 
Çağı’ndan itibaren iskân edildiği anlaşılmıştır. Hi-
tit ve Friglerden sonra Asur egemenliğine giren 
Zile’yi MÖ 1900’lerde Ninova Melikesi Semira-
mis’in kurduğu tahmin edilmektedir. Makedonya 
Krallığı tarafından işgal edilen yöre daha sonra 
Pontus Krallığı’nın egemenliği altına girmiştir. MÖ 
66’da Romalıların ele geçirdiği Zile, 395’ten sonra 
Bizans topraklarında kalmıştır.
  Malazgirt Zaferi’nden sonra Danişmentli-
ler Beyliği tarafından fethedilen ve Türk hakimiye-
tine giren Zile, II. Kılıç Arslan döneminde Türkiye 
Selçuklu Devleti topraklarına katılmıştır. 
 Yıldırım Bayezid döneminde 1397 yılın-
da Osmanlı hakimiyetine giren Zile, 1872 yılın-
da kaza merkezi olmuştur. 1923 yılında Tokat’ın 
bir ilçesi olan Zile, tarih boyunca farklı adlarla 
anılmıştır. Bunlar Zela, Zelitis, Zelid, Anzile, Kar-
kariye, Zeyli, Silas şeklinde sıralanabilir.

Görsel 3. 58. Kale, Zile, Tokat

Görsel 3. 59. Zile, Tokat, 1905

Kuş Sarayı
 Zile şehir merkezinde Cedit Ma-
hallesi’nde bulunan ve Osmanlılar döne-
minde XVI. yüzyılda yapılan tarihî Yeni 
Hamam’ın giriş kapısının üzerinde bir kuş 
sarayı yer almaktadır. Küfeki taşı oyularak 
yapılan kuş sarayı tek katlı bir cephe düze-
nine sahiptir. Öne çıkıntı yapan bir cumba-
sı bulunan kuş sarayının dört penceresi, bir 
giriş kapısı bulunmaktadır. Kuş yavruları 
için ayrı bir bölümün de bulunduğu kuş sa-
rayının üzeri eğik çatı şeklinde bir örtüyle 
kapatılmıştır.Yaklaşık 500 yıl önce yapılan 
bu eser atalarımızın çevreye, hayvanlara 
ne denli duyarlı olduklarını göstermesi ba-
kımından son derece ilginç bir eserdir.
(Erkan Atak, Tokat Tarihî Yapılarındaki Kuş Evleri, 2014, s.327.)
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 Tokat il merkezine 70 km mesafede bu-
lunan Zile’nin yüz ölçümü 1512 km², rakımı ise 
710 metredir. Zile’de en önemli geçim kaynağı 
tarımdır. Çekerek Irmağı ilçe sınırlarından geçme-
sine rağmen tarımsal sulamada yeterince yarar-
lanmak mümkün olmamıştır. Süreyya Bey Bara-
jı’nın tamamlanmasıyla ilçe topraklarının büyük 
bir bölümünün sulanması mümkün olacaktır. Bu 
durum şüphesiz tarım üretiminde çeşitliği ve üre-
timi arttıracaktır. Zile ekonomisine katkı sağlayan 
sektörlerden bir diğeri ise hayvancılıktır. Gerek 
büyükbaş gerekse küçükbaş hayvancılık yörede 
yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Sanayi sektörün-
de ilçede henüz tatmin edici bir seviyeye ulaşıla-
mamıştır. İlçede faaliyette bulunan küçük ve orta 
ölçekli işletmeler genellikle tarıma dayalı sanayi 
kuruluşlarından oluşmaktadır.

Görsel 3. 60. Tarihî Zile Esnafı

6. KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TOKAT
Şehrin Kuruluşu ve Gelişimi
 Tokat, Anadolu’nun eski çağlardan beri 
zaman zaman önem kazanmış tarihî şehirlerin-
den biridir. Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte yörede yerleşimin Kalko-
litik Çağ ile başladığı söylenebilir. Tokat bölgesi 
Hitit, Frig, Kimmer, İskit ve Medlerden sonra 
Perslerin hâkimiyetine girmiştir. Büyük İsken-
der’in,  Perslerin Anadolu’daki hâkimiyetine 
son vermesiyle yaklaşık 200 yıl Pontus Krallığı 
yönetiminde kalan Tokat, önceleri Pontus Ga-
latikos sonra Pontus Polemmomiakos adlarıy-
la anılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun Pontus 
Krallığı’nı yıkmasıyla Roma egemenliğine giren 
yöre, 395’te Roma İmparatorluğu’nun ikiye ay-
rılması üzerine Bizans İmparatorluğu sınırları 
içinde kalmıştır. 

 Tokat bölgesinde, kalenin bulunduğu 
şehrin günümüzdeki yerleşim alanı dışında ku-
ruluşu daha eskiye dayanan Comana Pontica 
(Komana Pontika) adında bir yerleşim yeri var-
dır. Burası Tokat’ın ilk şehir yerleşimidir. Tokat 
şehrinin ilk kurulduğu mekân burasıdır.
 Komana Pontika Antik Kenti, Tokat-Nik-
sar ve Tokat-Almus kara yollarının ayrımında 
Yeşilırmak (İris) kenarında yer alır. Bugünkü 
Tokat’ın kuzeydoğusunda ve şehre yaklaşık 
9 km mesafede bulunan Komana, Gümenek 
mesire alanının ve eski adıyla Gümenek, bu-
günkü adıyla Kılıçlı köyünün yanındadır. Almus 
civarında Gagonda, Omala köyündeki Sermusa 
ve Aktepe (Bolus) köyü civarındaki Verisa gibi 
karakollar Komana Pontika’nın kültürel ve idari 
sınırları içinde yer almaktaydı.

Görsel 3. 61. Komana Pontika Antik Kenti, Tokat

 Komana’yla ilgili ilk araştırmayı yapan 
İngiliz gezgin ve coğrafyacı John Antony Cra-
mer’dir(1793-1848). 1830’larda yaptığı ince-
lemelerde buradaki kalıntıların tarihî Komana 
Pontika Antik Kenti’ne ait olduğunu belirtmiştir. 
 Romalılar döneminde canlılığını koru-
muş olan Komana, “Hierokaisareia” adıyla anıl-
mıştır. Hayatlarını tapınak hizmetine adamış ay-
rıcalıklı rahiplerin ve tapınak hizmetkârlarının 
yaşadığı Komana, Helenistik Dönem’de sahip 
olduğu yarı bağımsız (özerk) statüyü Roma Dö-
nemi’nde de sürdürmüştür. Romalılar kentteki 
Ma Tapınağı’nın egzotik özelliklerini oldukça 
çekici bulmuşlardır.
 Roma İmparatorluğu topraklarında 
Hristiyanlığın hızla yayılmaya başladığı dönem-
lerde (I. yy.) Komana’da yaşayan Ma Tapınağı 
rahiplerinin baskılarına dayanamayan ve Enzo 
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ayinlerinden nefret eden Hristiyanların Dazimon 
Kalesi’nin bulunduğu yere göç etmeleriyle bu-
günkü Tokat şehri kurulmuştur. Tokat Kalesi’nin 
bulunduğu sarp kayalıklara sığınan bu insanlar 
Tokat’ın ilk sakinleridir. Zamanla sarp kayaların 
üzerine bir kale inşa ederek adını “Dazimon” 
koymuşlardır. Bugünkü Tokat bu kale etrafında 
büyüyüp gelişmiştir. MÖ 47 yılında Romalıların 
eline geçen Tokat Kalesi, aynı özelliğini korumuş 
ve Bizanslılar döneminde yapılan savaşlarda bü-
yük önem kazanmıştır. Fakat bazı araştırmacılara 
göre Dazimon, Tokat Kalesi olmayıp Turhal yakın-
larındaki Gümüştop köyünde bulunan ve eski bir 
yerleşim yeri olan Dazmana’dır.

Görsel 3. 62. Kale, Tokat

Tokat Adının Kaynağı
 Türkiye’deki bazı kentlerin adlarının 
kaynakları ve anlamları konusunda tartışmalı 
görüşler bulunmaktadır. Bunlardan biri de To-
kat’tır. Tarih boyunca birçok yerleşime sahne 
olan Tokat’a tarihin çeşitli dönemlerinde farklı 
adlar verilmekle birlikte “Tokat” adı daha çok 
kabul görmüş ve kullanılmıştır. Tokat adının ne-
reden geldiği hakkında ise kesin bir kanıt bulun-
mamaktadır. Kentin adının bu yöreye yerleştiği 
düşünülen “Togayit Türklerinden geldiği” iddia-
sının yanı sıra,  kimi araştırmacılar ve tarihçiler 
“surlu kent” anlamına gelen “Toh-Kat” sözcü

ğüne de yakın durmaktadır. Besili at ya da atların 
toplandığı yer anlamında “Tok-at” şeklinde bir 
benzetmeden gelmiş olabileceği de söylenmekte-
dir. Kentin adı tarih boyunca Dokat, Kah-cun, So-
baru, Togat, Tokiye, Dokiye, Tukiye olarak da anıl-
mıştır. Komana Pontika, Evdoxia, Dokia sözcükleri 
MÖ IV. yüzyıldan başlayarak Pers, Pontus, Roma 
ve Bizans devirleri boyunca varlığını sürdüren ta-
rihî kent Tokat ve çevresinin kayda geçen en eski 
adlarıdır. İngiliz Coğrafyacı ve Arkeolog William 
M. Ramsay (1852-1916), ‘‘Tokat eski Bizans ka-
lesi Dazimon’dur.” demektedir. Ancak söz konusu 
olan yerin Turhal’ın kuzeydoğusunda Gümüştop 
köyü yakınlarında bulunan “Dazmana” olduğunu 
önemli ölçüde kanıtlanmıştır. Bizans dönemi ta-
rihçileri Niketas Khoniates ve Mihail Attaliates To-
kat için “Dokeia” adını kullanmışlardır. Günümüz 
araştırmacıları Dokeia’nın “çanak memleket”, To-
kat’ın da “etrafı tepelerle çevrili çukur yer” anla-
mına geldiğini belirtmekte ve Dokeia/Tokat eşitli-
ğini doğrulamaktadırlar.
 Orta Çağ’da İslam tarihçileri İbni Bibi, 
İbnü’l Esir ve Muhyiddin B. Abduzzahir’in eser-
lerinde şehrin adı “Tokat” olarak geçmektedir. 
XIII. yüzyılda Türkçe yazılan Tarih-i Al-i Daniş-
mend’in iki nüshasında Tohiya, Toqia, Tokia, 
Dokia olarak geçen kent adı, üçüncü nüshada 
Tokat sözcüğüne dönüşmüştür. Selçuklular ise 
kente Darü’n-Nusret demiştir. Tokat, Yıldırım 
Bayezid tarafından alınınca şehir Darü’n-Nasr 
olarak adlandırılmıştır.

Görsel 3. 63. Tokat Gravürü, Sir Robert Ker Porter

 
 Yaşadığınız mahallenin veya kö-
yün adının kaynağı, varsa hikâyesiyle ilgili 
bir araştırma yapınız? Araştırmanızı sınıf-
ta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Tokat’ın Millî Mücadeledeki Yeri ve Önemi
 Türk milleti, tarih boyunca karşılaştığı 
zorlukların ve sıkıntıların üstesinden gelerek her 
zaman küllerinden doğmayı başarmıştır. Balkan 
Savaşları’ndan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik 
ayrılan Osmanlı Devleti hızla yıkılışa doğru sürük-
lenmiştir. Karamsarlık ve ümitsizliğin vatanı ve mil-
leti kuşattığı bir ortamda 19 Mayıs 1919 tarihinde 
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basmasıyla 
kurtuluşun, Millî Mücadele’nin meşalesi yakılmış 
ve yeni bir Türk devletinin temellerini oluşturmak 
için ilk adım atılmıştır. 19 Mayıs tarihi, sömürgeci 
devletlere karşı Türk milletinin Çanakkale’de oldu-
ğu gibi onurlu mücadelesinin ve dik duruşunun, 
düşmana boyun eğmeyeceğinin kararlı bir ifadesi-
dir. 28 Mayıs 1919’da Havza Genelgesi’ni yayımla-
yan ve işgallere karşı protesto mitingleri yapılma-
sını isteyen Mustafa Kemal Paşa, 22 Haziran 1920 
tarihinde Amasya Genelgesi’ni yayımlamıştır. Bu 
genelge ile Millî Mücadele’nin amacı, yöntemi ve 
gerekçesi ilk kez yazılı olarak açıklanmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa Amasya’dan ayrılarak 26 Haziran 1919 
tarihinde Tokat’a gelmiştir.
 Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele 
yıllarında gerçekleşen Tokat’ı ilk ziyaretlerinde 
Tokat halkına Türk milletinde bulunan gizli bir-
çok yetenek ve cevherin işi başarmaya yeterli 
olduğunu belirtmiştir. Kararsızların hemen hü-
küm yürütmemeleri gerektiğini ve başarının 
kesin olduğunu ifade ettikten sonra sözlerini 
şöyle tamamlamıştır: “Hiçbir savunma vasıtası-
na sahip olmasak dahi dişimiz, tırnağımızla za-
yıf ve dermansız kollarımızla mücadele ederek 
şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa 
etmeyi zaruri görüyorum. Tarih bize vatan uğ-
runda canını, malını esirgemeyen milletlerin 
asla ölmediklerini, hâlâ yaşadıklarını göster-
mektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletim-
den üstün görmedim ve görmeyeceğim. Vatanı 
kurtarmak uğrunda canımı feda etmek için yola 
çıktım.  Her an millet için şerefimle ölmeye ha-
zırım. Onun için buradayım. Hepinizi mücade-
leye çağırıyorum.” (Mehmet Ülkü, Millî Müca-
dele Döneminde Tokat, 2001, s. 83-84.)
 Tokatlılar, Millî Mücadele hazırlık dö-
neminde öncelikle Yunanlıların İzmir’i, Fransız 
ların Maraş’ı, İngilizlerin İstanbul’u işgallerini 
ülkenin her tarafından olduğu gibi mitingler ya-
parak ve telgraflar çekerek protesto etmişlerdir.

 Tokat sancağı işgal görmemiş olması-
na rağmen, Tokatlılar haklarını savunmak için 
birçok yöremizden daha önce örgütlenme ça-
lışmalarına başlayarak 1919 yılı Şubat ayında 
Tokat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurmuşlar-
dır. Niksar, Reşadiye ve Erbaa’da kurulan Reddi 
İlhak cemiyetleri ile ilçelere, hatta kasaba ve 
köylere kadar yayılan millî teşkilatlarca yapılan 
çalışmalarla Millî Mücadele’ye önemli katkılar 
sağlanmıştır.
 Mustafa Kemal Paşa, Tokat’ı Millî Mü-
cadele’nin hazırlık evresinde ve Cumhuriyet 
Dönemi’nde üçer kez olmak üzere toplam altı 
kez ziyaret etmiştir. Tokat’a geldiğinde şehrin 
ileri gelenleri ile görüşen ve millî kuruluşları 
ziyaret ederek vatan savunması hakkında halkı 
bilgilendiren Mustafa Kemal’i Tokatlılar samimi 
bir şekilde karşılamışlar, onun vatan ve milletin 
geleceği konusundaki ümit veren konuşmaları-
nı ilgiyle dinlemişlerdir.

Görsel 3. 64. Mustafa Kemal Paşa Temsil Heyeti Üyeleriyle, 
Tokat, 1919

 Doğu illerinden gelen delegelerin katılı-
mıyla Ermeni sorununa çözüm bulmak amacıyla 
toplanan Erzurum Kongresi’ne Tokat Merkez ka-
zadan Rıfat Bey, Niksar’dan Mehmet Şeref Efen-
di ve Reşadiye’den Mehmed Sırrı Efendi delege 
olarak katılmıştır. Sivas Kongresi’nde ise Tokat 
sancağı temsil edilememiştir.  Fakat bu kongre-
ye katılan ve Mustafa Kemal tarafından Tokat ve 
Sivas havalisinden sorumlu Temsil Heyeti Üyesi 
olarak kabul edilen Tokatlı Bekir Sami Bey, To-
kat’ı temsil etmiş bir delege olarak sayılabilir.
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 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Pa-
şa’nın önderliğinde Ankara’da toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bir yandan Anadolu’yu 
sömürgeleştirmek ve halkını köleleştirmek iste-
yen Batılı güçlere karşı Türk halkının bağımsızlık 
savaşını başarıya ulaştıracak çalışmalar yapar-
ken diğer yandan da millî egemenliğe dayalı, 
bağımsız, çağdaş, yeni bir Türk Devleti’nin te-
mellerini oluşturan düşünceler üretmiştir. To-
kat, büyük bir misyonu gerçekleştiren Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5 milletvekili 
(Hamdi Bey, İzzet Bey, Mustafa Vasfi Bey, Rıfat 
Bey ve Nazım Bey) ile temsil edilmiştir.
 Tokat yöresindeki din adamlarının Millî 
Mücadele’ye yönelik bakış açıları ve tutumları 
genel olarak olumludur. Tokat ve ilçelerindeki 
müftüler ve saygın din adamları Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyetleri içerisinde aktif bir şekilde yer 
alarak, Nasihat Heyetleri’ne katılarak Millî Mü-
cadele’ye doğrudan katkı sağlamışlardır. Tokat 
ve Niksar müftüleri, hiç tereddüt etmeden İstan-
bul Fetvası’na karşı yayımlanan Ankara Fetvası’nı 
imzalamışlardır. Bunun yanı sıra halkın bilinç-
lendirilmesi için her türlü desteği vermişlerdir. 

Görsel 3. 65. Bekir Sami Bey (1867-1933)

Görsel 3. 66. I.TBMM Tokat Milletvekilleri (Soldan Sağa: Hamdi Bey, İzzet Bey, Rıfat Bey, Mustafa Vasfi 
Bey, Nazım Bey)

Millî Mücadele Dönemi’nde Tokat’a atanan 
mutasarrıfların Millî Mücadele konusundaki 
tutumları da genelde olumludur. Özellikle Atıf 
Bey Tokat’ta Millî Mücadele hareketinin geliş-
mesi için önemli çalışmalar yapmış ve elinden 
gelen her türlü gayreti göstermiştir.
 Tokat halkının büyük bir bölümü Millî 
Mücadele yanlısı olmasına rağmen Tokat san-
cağında millî hareket aleyhinde bulunanlar da 
vardı. Özellikle Postacı Nazım, Aynacıoğulları 
gibi kişi ve grupların başını çektiği isyancılar, Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan otorite 
boşluğundan yararlanmak suretiyle kendilerine 
taraftar toplayarak millî kuvvetlere saldıracak 
düzeye ulaşmışlardır. İsyancıların Zile’yi işgal et-
meleri gerek Zile halkını, gerekse Tokat halkını 
oldukça üzmüştür. Fakat Cemil Cahit Bey (Toy-
demir) komutasındaki millî kuvvetler bu isyanı 
bastırarak Zile’yi isyancılardan kurtarmıştır.
 Millî Mücadele Dönemi’nde Tokat san-
cağında görülen önemli bir sorun da Pontusçu 
çetelerin katliam ve yağmalarıdır. Özellikle To-
kat merkezine bağlı Topçam Dağı sırtlarındaki 
orman köylerinde yuvalanan, oradan kuzeyde 
Erbaa ve Niksar ilçelerine kadar uzanan, zaman 
zaman Turhal ve Pazar yörelerinde de kendini 
gösteren Rum çeteleri, Tokat halkını canından 
bezdirmişti. Pontus sorununu çözüme kovuş-
turmak için 3. Kolordu’nun yerine kurulan 
Merkez Ordusu’nun başarılı çalışmaları sonu-
cu Rum çetelerine önemli darbeler vurulmuş-
tur. Ancak bu sorunun tamamıyla çözümü Batı 
Cephesi’nde Yunanlılara karşı büyük zaferin ka-
zanılmasından sonra gerçekleşebilmiştir.
 Tokatlılar, Milli Mücadele’nin hazırlık 
döneminde olduğu gibi savaş döneminde de
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devletimizden ve onun kahraman ordusundan 
hiçbir fedakârlığı esirgememiştir. İzmir’de Yunan-
lıların, Maraş’ta Ermeni ve Fransızların saldırıları 
ile karşı karşıya kalan ve mağdur olan vatandaşla-
rımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş-
lardır. Tekalif-i Millîye yükümlülüklerinin günde-
me gelmesinden önce devletimize ve ordumuza 
bir taraftan para yardımında bulunan Tokatlılar, 
diğer taraftan ihtiyaç duyulan her türlü malzeme-
yi temin ederek bağışlamışlardır.
 Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazanı-
lan zaferler bütün yurtta olduğu gibi Tokat ve ilçele-
rinde de sevinçle karşılanmıştır. Tokatlılar zafer şen-
likleri yaparak bu başarıları kutlamışlardır. Ayrıca 
şehitlerimiz için mevlitler okutulmuş ve kahraman 
ordumuza sevgi gösterilerinde bulunulmuştur.

 29 Ekim 1923 tarihinde “Cumhuriyetin 
İlanı” bütün ülkede sevinç ve mutlulukla karşı-
lanmıştır. Tokat ve ilçelerinde de Türkiye gene-
linde olduğu gibi bu önemli olay sevinç göste-
rileriyle kutlanmıştır. Cumhuriyet döneminde 
Türkiye’de başlatılan modernleşme ve kalkınma 
hamlesi Tokat’ta da kendini göstermiştir. Eği-
tim, sağlık, ulaştırma, altyapı, ekonomi ve diğer 
alanlarda hızlı bir kalkınma hamlesi başlatılmış-
tır. Günümüzde Turhal, Zile, Artova, Sulusaray 
ve Yeşilyurt ilçelerinden geçen Samsun-Sivas 
demir yolu hattı 1932 yılında hizmete girmiştir. 
İl ve ilçelerde kara yolu yapımına da ağırlık ve-
rilmiştir. İl merkezinde 1924 yılında vilayet mat-
baası, 1926’da itfaiye işletmesi açılmış, 1934 
yılında ise şehir içme suyu şebekesi hizmete 
girmiştir. 1934 yılında hizmete açılan Turhal Şe-
ker Fabrikası ilçenin kalkınmasında önemli rol 
oynamıştır. 1936 yılında Tokat Memleket Has-
tanesi, 1966’da Yeşilırmak üzerinde inşa edilen

Görsel 3. 67. Memleket Hastanesi Açılışı, Tokat, 1936

Almus Hidroelektrik Santrali hizmete girmiştir. Al-
mus Barajı, Kazova’nın büyük bir bölümünün ta-
rımsal amaçlı sulama ihtiyacını karşılamaktadır. 
1969 yılında Tokatspor Futbol Kulübü, 1973 yılında 
il merkezinde otomatik telefon santrali kuruldu.
 Tokat, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin geliş-
me ve kalkınma yolunda olan şehirlerinden biridir. 
Tokat bir tarım şehridir. Yapılan araştırmalar To-
kat’ın tarıma dayalı sanayi, turizm ve üniversiteler 
şehri olarak gelişebileceğini ortaya koymaktadır.

7. TOKAT’A KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLER
Kardeş Şehircilik ve Tokat
 Şehirler birbirleriyle çok eski tarihlerden 
beri ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler kurmakta-
dır. Bu ilişkiler şehirleri birbirine yaklaştırmaktadır. 
Bireyler ve toplumlar görüş, yaşam tarzı ve alış-
kanlıklar açısından giderek birbirlerine daha çok 
benzemeye başlamaktadırlar. Şehirler arasındaki 
ilişkiler daha dinamik, işlevsel ve kurumsal bir hâle 
gelmiştir. Bunlardan biri kardeş şehirciliktir.

Görsel 3. 68. Kardeş Şehircilikle İlgili Haber

 Kardeş şehir ilişkisi, ulusal veya uluslara-
rası düzeyde kentler arasında kurulan derin ve 
uzun vadeli bir ortaklık biçimidir. Kardeş şehir 
ilişkileri, karşılıklı yarar ve iş birliği içinde ortak 
konuların ele alınması için kolaylık sağlamakta-
dır. Kardeş şehir ilişkileri ya da diğer adıyla şehir 
ikizleşmeleri şehirlerin gelişimine önemli katkı-
lar sağlamaktadır. Şehirler arasındaki deneyim 
paylaşımı sosyal ve kültürel yakınlaşmayı bera-
berinde getirmektedir. Tarihî mirasa sahip çıkıl-
ması, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir kalkın-
ma, ortaklık faaliyetleri gibi alanlarda çalışma 
yürütülmesine yardımcı olmaktadır. 
 Yerel yönetimler arasındaki kardeş şe-
hir ilişkisi kültürel uyumun güçlendirilmesi, 

66



Şehrimiz Tokat 3. ÜNİTE

toplumsal sorunların çözümü ve kalkınma işbir-
liğinin artırılmasını hedeflemektedir. Kardeş şe-
hircilik sosyal hizmetler, çevre politikaları, kültü-
rel mirasın korunması gibi konuların paylaşılması 
ve geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. 
 Kardeş şehir olmaya karar veren şehirler, 
kardeş şehir olma kararını yerel veya bölgesel 
yönetimler arasında temsilci ya da sivil toplum 
düzeyinde kurulan ilişkilerin ardından alırlar. Bu 
karar belediye meclislerince veya bazı ülkelerde 
içişleri bakanlığınca onaylanır. Böylece kardeş şe-
hir ilişkisi protokol metninin içeriğine göre süreli 
veya süresiz olarak kurulmuş olur. Kardeş şehir 
edinme sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır.

Kardeş Şehir Protokolü 
 “Merkezi ABD’de bulunan Dünya 
Kardeş Şehirler Birliği Teşkilatı, her ülke-
den ancak bir belediye ile kardeş şehir 
ilişkisi kurulmasına izin veriyor. Ancak 
bu çok katı bir kural değil. Kardeş şehir-
ler arasında bilinen herhangi bir yaptırım 
yok. İlişkiler protokoldeki maddeler doğ-
rultusunda yürütülüyor.”
(Halim Emre ZEREN , Yönetişim Çerçevesinde Ortaklık-
lar Ve Belediyelerin Kardeş Şehir İlişkileri: Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Örneği, s. 9)

 Kardeş şehir seçilirken öncelikli olarak 
iki şehir arasındaki benzerliklerin dikkate alındığı 
görülmektedir. Bu benzerlikler tarihî ve kültürel 
miras, ortak kentsel özellikler, ekonomik ilişkiler, 
sınır ilişkisi, ortak çevre sorunları vb. alanlardadır.

Görsel 3. 69. Geumcheon-Gu Tokat Kardeşliği

Tokat’ın mevcut kardeş şehir ve belediyeleri şunlardır:

 Tokat ve kardeş şehirleri coğrafi benzerlikten 
daha çok kültürel benzerlik ve ortaklık göstermekte-
dirler. Şehirlerin ortak çıkarları konusunda anlaşmaya 
varıldığı zaman ortak bir paydada buluşmak müm-
kün olmaktadır. Ayrıca her iki şehrin hedefi, vizyonu 
ve istekli yapısı işlerin yolunda gitmesine fazlasıyla 
yetmektedir. Tokat il merkezi dışında Tokat’ın ilçeler 
bazında da kardeş şehir ve belediyeleri vardır. Örnek: 
Tokat’ın Ormandibi Belediyesinin İstanbul Esenyurt 
Belediyesiyle kardeş şehir olması gibi.

Tokat’a Yeni Bir kardeş Şehir 
Daha Geliyor 
 Tokat Belediye Başkanı ile Geum-
cheongu Belediye Başkanı telekonferans 
sistemi ile görüşerek ‘Kardeş Şehir’ olmak 
için ilk adımı attılar. Güney Kore’nin baş-
kenti Seul’un güneybatı bölgesinde yer 
alan Geumcheongu şehri ile Tokat ara-
sında “Kardeş Şehir” çalışması başlatıldı. 
Görüşmede Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu, Tokat’a Gitmek Gerek temasını 
vurgulayarak, Geumcheongu Başkanı Ryu 
SungHun’u Tokat’a davet etti. Gerçekleşti-
rilen telekonferansta, her iki şehrin genel 
özellikleri başkanlar tarafından anlatıldı. 
Kore’nin ilk sanayi kompleksinin yer aldığı 
bilişim ve teknoloji firmalarının tercih et-
tiği ve moda tasarım endüstrisinin yoğun 
olduğu Geumcheongu şehrine davet edi-
len Başkan Eroğlu, Tokat’ın tarihi ve doğal 
güzelliklerinden, gastronomi kültüründen 
bahsederek, Başkan Ryu SungHun’u To-
kat’a davet etti. Başkan Eroğlu ve Başkan 
SungHun’un birbirlerini Türkçe ve Korece 
selamlamasıyla görüşme sona erdi.
(www.haberturk.com)

Sivas Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Kıbrıs’ta Lefkoşe Türk Belediyesi

Kosova’da Mamuşa Belediyesi

Bosna Hersek’te Maglaj ve Saraybosna Belediyeleri

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi

Van’da Başkale İlçesi

Şırnak’ta İdil ilçesi Karalar Belediyesi
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  Yaşadığınız şehre kardeş şehir seç-
me imkânınız olsaydı hangi şehri seçerdi-
niz? Nedenini belirtiniz.
..................................................................
..................................................................

Kosova-Mamuşa’da Tokatlılar     
 Mamuşa Belediyesinin bastırmış 
olduğu tanıtım broşüründe Mamuşa’nın 
kuruluşuna dair şu bilgiler yer almaktadır:
  Mamuşa’da asırlardır nesilden ne-
sile aktarılan rivayetlere göre ilk yerleşim 
yeri Nistra’dır. Günümüzdeki Mamuşa’nın 
güneybatısında yer alan bölgeye yerleşen 
ilk isim ise Tokatlı Salihoğlu Emin Bey’dir. Bu 
yerleşim takriben 1600’lü yıllara rastlıyor.
 1696-1868 yılları arasında Prizren 
vilayet merkezidir. Bölge Prizren’den yöneti-
lir. Rivayete göre öşür toplamakla görevli bir 
memur bugünkü Mamuşa’nın bulunduğu 
bölgeye gider. Son derece verimli ve düz ara-
ziyi görünce dönemin padişahı II. Mahmut’a 
Topluva Deresi kıyısında bir saray yapılma-
sını teklif eder. Bu teklif padişah tarafından 
olumlu karşılanır ve bölgeye saray inşa edi-
lir. Sarayın kurulmasının ardından sarayda 
çalıştırılmak üzere Tokat’tan aileler getirilir. 
Nistra bölgesinde yaşayanlar da bugünkü 
Mamuşa’nın bulunduğu bölgeye göç eder 
ve Mamuşa kurulur. Tokat ve Mamuşa 2012 
yılında kardeş şehir olmuşlardır. 
(www.tokat.bel.tr)

 Tokat’a komşu olan şehirler kuzeyinde 
Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güney ve gü-
neydoğusunda Sivas, batısında Amasya, güney-
batısında Yozgat’tır. Orta Karadeniz Bölgesi’nde 
yer alan Tokat ve komşuları arasında iklim, ta-
rih, turizm, giyim kuşam, yöresel ağız özellikleri, 
mutfak kültürü, ekonomik faaliyetler bakımın-
dan bazı farklılıklar olsa da bu şehirler birbirle-
rine oldukça benzemektedirler. Örneğin Tokat 
mutfağı, çevresindeki Sivas ve Amasya mutfağı 
ile etkileşim göstermektedir. Dövülmüş ceviz, 
köftelik bulgur, mercimek, salça ve soğan gibi 
malzemelerin bir araya getirilmesiyle yapılan 
ve salamura yaprakla yenen bat yemeği Tokat 
ve Amasya mutfaklarının her ikisinde de yer alır.

 “Heri” Amasya, Çorum, Tokat illeri ağız-
larında kullanılan bir seslenme edatıdır. Bu ko-
nuyla ilgili yapılan bir araştırmada, adı geçen 
şehirlerde insanların ricalarını, sitemlerini, ses-
lenmelerini ve sorularını söze dökerken “heri” 
sözcüğünün kullanıldığından bahsedilmektedir.

 Tokat, Karadeniz Bölgesi’nin İç Anado-
lu’ya çok yaklaştığı orta bölümünde yer alır. 
Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi arasında iklim, 
yeryüzü şekilleri ve kültürel bakımdan geçiş 
özelliği gösterir. Her iki bölgenin de özellikle-
rini kısmen taşır. Tokat bu özelliğiyle kendisine 
komşu olan şehirler arasında mono kültür (ik-
lim seçici) bitkilerden olan narenciye, muz, çay 
gibi bazı bitkiler dışında pek çok tarım ürünü-
nün yetişebildiği bir şehirdir.

Görsel 3. 70. Amasya

Görsel 3. 71. Tokat

Görsel 3. 72. Ordu
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 Selçuklu ve Osmanlılar döneminde 
doğu- batı arasındaki ticaret yollarının kavşak 
noktasında yer alan Tokat, günümüzde de Ka-
radeniz Bölgesi’ni doğuya, Asya’ya ve İç Anado-
lu’ya bağlayan yolların geçtiği noktadadır. 
 Samsun ve Ordu sahil kesiminde bulunan 
şehirlerken Tokat, Amasya ve Sivas Karadeniz Böl-
gesi’nin iç kısımlarında yer almaktadır. Sahil kesi-
mi ile iç bölgelerin iklim farklılığından dolayı yeti-
şen ürünler çeşitlilik göstermektedir. Samsun’daki 
Bafra ve Çarşamba ovaları, toprak ve iklim özellik-
leri ikinci ürün yetiştiriciliğine uygun olan verimli 
ovalardır. Bu ovalar organik tarıma da elverişlidir. 
Samsun yöresi meyve, sebze, şekerpancarı, hubu-
bat gibi tarım ürünlerinin çeşitliliği ve hayvancılık 
imkânlarının bulunması nedeniyle ekonomik açı-
dan gelişmiş bir şehirdir. İç kesimdeki şehirlerse 
bir anlamda Samsun’un hinterlandı (iç bölge) ko-
numundadır. Bu şehirlerin bazı ürünleri Samsun’a 
götürülmekte ve buradan deniz yoluyla çeşitli ül-
kelere ihraç edilmektedir.

Görsel 3. 73. Samsun

 Samsun, Tokat, Amasya ve Sivas yakın 
bölgelerde yer alan, ihtiyaçları ve yaşam tarz-
ları birbirleriyle benzerlik gösteren şehirlerdir. 
Buna rağmen bulundukları konuma göre ara-
larında bazı yöresel farklılıklar görülür. Yöresel 
farklılıklar olması birbirine yakın olan bu şehir-
ler için bir zenginlik kabul edilir. “Türkiye’de İl-
lerin Sosyo-Ekonomik Benzerliklerinin Analizi”
adıyla yapılan bir çalışmada ise Türkiye’de bir-
birine en çok benzeyen iki şehrin Tokat ve Yoz-
gat olduğu tespit edilmiştir.
 Yozgat, Tokat, Amasya, Sivas bölgeleri-
ni 1854-1856 yıllarında gezen Amerikalı gezgin 
Henry John Van Lennep [Henri Con Fon Lenep 
(1815- 1889)] coğrafi olarak birbirine çok yakın 
olan bu yörelerde sosyal ve kültürel hayatta bir-
çok benzerliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Örneğin Tokat Kalesi’nin şehrin kuzeybatı tara-
fında bulunduğunu ve farklı dönemlere ait izler 
taşıdığını belirtmektedir. Kale sarnıcının Amas-
ya’da gördüğünün benzeri olduğunu, her ikisi-
nin de Pontus Krallığı (MÖ 281- 47) döneminde 
inşa edildiğini ve kesme taştan yapıldığını yaz-
mıştır. Adı geçen dört şehrin de Anadolu’nun 
belli başlı ticaret merkezlerinden olduğuna dik-
kat çekmiştir.

Görsel 3. 74. Yozgat

Görsel 3. 75. Sivas

 Tokat ve komşuları birbirlerine yakın 
coğrafyada kuruldukları için ev sahipliği yap-
tıkları medeniyetler de ortaktır. Dolayısıyla 
bu şehirlerde bulunan tarihî eserlerin de bu 
uygarlıklara ait benzer eserler olduğu görü-
lür. Örneğin Tokat ve Sivas, Roma kültürüne 
ev sahipliği yapmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye 
Selçukluları ve Danişmentler tarihini yansı-
tan iki önemli şehir olarak tarihe geçmişlerdir.

Görsel 3. 76. Roma    
Dönemi Altın Bant, 
Tokat Müzesi

Görsel 3. 77. Roma    
Dönemi mozaiği,
Sivas Müzesi
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 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karadeniz 
Bölgesi illerinde var olan tarihî yapıların res-
torasyon, bakım ve onarımıyla ilgili  bir çoğu-
nu tamamlamak üzeredir. Özellikle Samsun ve 
Amasya bu çalışmalarla turizm açısından olduk-
ça ilerlemiştir. Tokat, Sivas ve Yozgat şehirleri 
de sahip oldukları pek çok tarihî ve doğal güzel-
likle turizm alanında gelişme kaydetmiştir. To-
kat Romalılar, Hititler, Danişmentler ve Türkiye 
Selçuklularından Osmanlı dönemine kadar çok 
sayıda medeniyetin izlerini barındırmaktadır. 
Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ön-
derliğinde ve koordinesinde 2018’de “Turizm 
Tokat Projesi” kapsamında Tokat Eko Turizm 
İnfo Programı düzenlenmiştir. Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı’nın (OKA) desteğiyle yapılan 
programa 30 ülke, 60 turizm acentesi ve ulusal 
basın temsilcileri katılmış ve turizm konusunda 
önemli adımlar atılmıştır. Sivas ve Yozgat’ta ise 
tüm ilçelerin potansiyelleri ayrı ayrı değerlendi-
rilerek bu şehirlerin birer cazibe merkezi hâline 
gelmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
Turizm potansiyeli yüksek bir il olan Yozgat, KOP 
(Konya Ovası Projesi) Bölgesi Entegre Turizm 
Master Planı kapsamında geliştirilmektedir.

Görsel 3. 79. Talazan Köprüsü, Niksar, Tokat

Görsel 3. 78. ???????????

Görsel 3. 80. Eğri Köprü, Sivas

 
 Tokat’ın komşu illerle benzer 
olan yemekleri hangileridir? Araştırınız. 
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Görsel 3. 81. Tarihi Yazmacılar Hanı, Tokat
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1. GELİŞEN TOKAT
 Tarihî Kral Yolu ve İpek Yolu güzergâhı 
üzerinde yer alan Tokat, Anadolu’nun stratejik ko-
numunun getirdiği avantajlar ve sahip olduğu yer 
altı ve yer üstü kaynakları ile tarih boyunca birçok 
uygarlığın kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Sel-
çuklular zamanında Tokat Anadolu’nun 6. önemli 
şehriydi. Osmanlı Devleti döneminde 16. yüzyılda 
kervanlar Tokat’ta bulunan kara gümrüğünden 
geçmekteydi. Bu dönemde ürettiği tekstil, ham 
bakır işleme, mamul bakır ve deri ürünleri ile To-
kat, “Küçük Asya’nın 3. Büyük İhracat Merkezi” 
konumuna gelmiştir. Ancak 18. yüzyılda gümrük-
lerin Samsun’a taşınmasıyla Tokat’ın ticari önemi 
zayıflamıştır.
 Bir ülkenin veya şehrin gelişmişliği sa-
nayi, tarım, ticaret, turizm, yer altı ve yer üstü 
kaynaklarının varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Gü-
nümüzde Tokat ilinin ekonomisi büyük ölçüde 
tarıma ve tarıma dayalı sanayiye dayanmak-
tadır. Yetişkin nüfusun büyük çoğunluğu tarım 
sektöründe çalışmaktadır. Sanayi, ticaret, ula-
şım ve turizm potansiyelini yeterince kullana-
mayan il 2018 yılına kadar en çok göç veren 
illerden biriydi.
Tokat’ta ekonomik faaliyetler, iklim, yeryüzü 
şekilleri gibi doğal ve beşerî unsurlar nüfus ve 
yerleşme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Ulaşımı, tarımsal faaliyetleri ve sanayisi geliş-
mekte olan Turhal ve Erbaa’nın nüfusu, eko-
nomik faaliyetlerin yeterince gelişmediği Baş-
çiftlik, Almus, Sulusaray, Yeşilyurt ilçelerinin 
nüfusundan fazladır. Tokat il merkezinde iş, 
sağlık, eğitim, sosyal faaliyet gibi imkânlarının 
ilçelere oranla daha gelişmiş olması ilin köy ve 
ilçelerden göç almasına neden olmuştur.
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Görsel 4. 1. Tokat İlçeleri Nüfus Dağılımı, TÜİK,2018

 Tokat’ın gelişimine ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayan ekonomik faaliyetler şunlardır:
Tarım
 İl yüz ölçümünün %37’sini tarım arazile-
ri oluşturur. Üç farklı iklim yapısına sahip olma-
sının yanı sıra yükseltileri 150 metre ile 2200 
metre arasında değişmektedir. Tarım alanları-
nın %30’unu sulu tarım alanları oluşturmakta-
dır. Kazova, Turhal, Erbaa, Niksar, Artova ve Zile 
ovaları büyük ölçüde sulanabilmektedir. Naren-
ciye, muz, çay gibi endemik türlerin haricinde 
ülkemizde yetiştirilen sebze ve meyvelerin bir-
çoğu bu tarım arazilerinde yetiştirilebilmekte-
dir. İlde 60 binden fazla irili ufaklı tarım işletme-
si vardır. İşletmelerin %44’ünde bitkisel üretim, 
%56’sında hayvansal üretim ön plandadır.

Tablo 4. 1. Tokat Bitkisel Üretim Verileri, TÜİK, 2018

 İlin ekolojik şartları ürün çeşitliliğine, 
ikinci ürün ve kışlık sebze yetiştiriciliğine imkân 
sağlamaktadır. 2017 yılında 26’sı ülke içinde 
önemli pay sahibi olan toplam 76 ürün çeşidi 
ile 2 milyon 920 bin ton bitkisel üretim gerçek-
leştirilmiştir. Şeker pancarı, domates, buğday, 
kuru soğan üretimi toplam bitkisel üretiminin 
% 51’ini oluşturmuştur. Ülke genelinde ilk on sı-
rada yer alan 39 tarım ürünü yetiştirilmektedir. 
Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Görsel 4. 2. Domates

Üretim Alanı 
(ha)

Üretim Mik-
tarı (Ton)

İl Üretimi 
İçindeki 
Oranı (%)

Tarla Ürünü 239.165 1.921.385 65

Sebze 18.700 891.780 30

Meyve 14.234 107.678 5

Toplam 272.099 2.920.843 100
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Tablo 4. 2. Türkiye’de İlk Onda Yer Alan Bitkisel Üretimden 
Bazıları, TÜİK, 2018

 İlde bitkisel üretime önemli derecede kat-
kı sağlayan örtü altı tarım uygulamaları (seracılık) 
yaygınlaşmaktadır. Merkez, Erbaa, Niksar, Turhal, 
Pazar ve Zile ilçelerinde 2017 yılında 19.346 ton 
örtü altı sebze ve meyve yetiştirilmiştir. Örtü altı 
tarımı ile üretilen sebzeler; domates, biber, ma-
rul, salatalık, patlıcan, taze fasulye, soğan, mayda-
noz, tere, roka ve dereotudur.

Görsel 4. 3. Örtü Altı Tarım İşletmesi, Erbaa, Tokat

 İlde organik tarım üretimi de yapılmak-
tadır. 2017 yılında 5 ilçede farklı türlerde orga-
nik üretim yapılmıştır. Tokat, Türkiye genelinde 
organik tarım üretiminde 26. sıradadır. Armut, 
ayva, ceviz, elma, fındık, kiraz, nar, üzüm, vişne, 
erik, muşmula, kızılcık, kuşburnu, arpa, buğday, 
fiğ, haşhaş, madımak, nohut, yonca, sarımsak, 
soğan, domates, kabak, fasulye, salatalık, pan-
car, maydanoz, çayır, ebegümeci, mısır, börülce 
ve soya yetiştirilen organik tarım ürünleridir.

Görsel 4. 4. Kuşburnu

 İlde 2017’de karanfil, glayöl, gerbera, 
gypsohilla, kasımpatı, zambak, gül, lisianthus 
ve altınbaşak gibi süs bitkilerinden 14,6 mil-
yon adet yetiştirilmiştir. İlde yetiştirilen bazı süs 
bitkileri üretim miktarları açısından ülkemizde 
üretim sıralamasında ilk on sırada yer almakta-
dır. Tokat Gypsohilla ve altınbaşak üretiminde 
ikinci, glayölde üçüncü, zambak ve lisianthus 
üretiminde ise Türkiye beşincisidir.

Görsel 4. 5. Gypsophila Çiçeği

 Zengin florasında yapılan süt sığırcılığı, besi 
sığırcılığı, arıcılık ve alabalık yetiştiriciliği faaliyetleri ile 
önemli miktarda hayvansal ürün elde edilmektedir. 
İldeki küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleriyle 
2017 yılında 300 bin ton üzerinde süt üretimi gerçek-
leştirilmiştir. Süt besiciliği ile elde edilen sütün ülke 
içindeki payı %1,5’tir. Arıcılık faaliyetleriyle yıllık 500 
ton üzerinde bal üretilmektedir. Su ürünleri üretimin-
de faaliyet gösteren çeşitli alabalık tesislerinde, 2017 
yılında 5.000 ton üzerinde alabalık yetiştirilmiştir.

Ülke İçindeki Sırası Üretim Miktarı
(ton)

Fiğ (Adi-Dane) 1 14.859
Dereotu 1 4.630
Marul 2 18.944
Domates (Sofralık) 4 435.308
Biber (Dolmalık) 4 37.056
Üzüm 4 38.166
Soğan (Taze-Sera) 5 415
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 Tokat, bazı tarım ürünlerinde gen kaynağı 
ve üretim merkezi konumundadır. Kuşburnu, bağ 
yaprağı, madımak, domates, biber, vişne, kara-
yaka koyunu, karagül koyunu gibi ürünlerin ser-
tifikalandırılarak ülke çapında tanıtılmaları ile ilin 
ticaret hacminin arttırılması hedeflenmektedir. 

Görsel 4. 6. Madımak

Sanayi
 Tokat’ta kamu sektörü ve özel sektör ta-
rafından kurulan tesislerle tarıma dayalı sanayi 
gelişmiştir. 1934 yılında kurulan ve Türkiye’nin 
ilk şeker fabrikaları arasında yer alan Turhal Şe-
ker Fabrikası, 1958 yılında kurulan, Türkiye’nin 
ilk meyve suyu üreticisi ve Türkiye’nin ilk 500 
şirketinden biri olan fabrika ve 1985 yılında ku-
rularak uzun süre kamu tarafından işletildikten 
sonra özelleştirilen  tekel işletmesi kentin sana-
yileşme sürecindeki önemli aktörleridir. 

Görsel 4. 7. Meyve Suyu Fabrikası

 Son yıllarda il sanayisinde önemli ge-
lişmeler kaydedilmiş, yeni istihdam alanları 
oluşturulmuştur. Bu gelişme özellikle tekstil 
sanayisinde kendini göstermiş birçok konfek-
siyon(hazır giyim) fabrikası ve atölyesi kurul-
muştur. Sanayileşme Tokat, Erbaa ve Turhal’da 
yoğunlaşmıştır. 
 İmalat sanayisi işletmelerinde gıda 
ürünleri ve içecek, tekstil ve hazır giyim, taş 
ve toprağa dayalı ürün, ağaç ürünleri, mobilya, 

plastik ürün, metal eşya ve makine imalatı sektör-
lerinde üretim yapılmaktadır. Ürünler yurt içi ve 
yurt dışı pazarlara sunulmaktadır. İstihdam oranı 
en yüksek olan sektörler sırasıyla % 48 oranıyla 
konfeksiyon sanayisi, %17 oranıyla taş ve toprağa 
dayalı sanayi, % 13 oranıyla gıda sanayisidir. 

Tablo 4. 3. Sektörlere Göre İmalatçı Firma Sayısı, 
Bilim Sanayi veTeknoloji Tokat İl Müdürlüğü, 2017

 İl ekonomisinde öne çıkan bazı sana-
yi sektörleri ve bu sektörlerde üretilen başlıca 
ürünler aşağıdaki gibidir:
• Tekstil ürünlerinin imalatı: yazma, iplik, eşarp, 
masa örtüleri, elbiselik kumaş
• Madencilik ve taş ocakçılığı: torba kireç, 
membran (kiremit altı), taş tozu, mıcır, kalsit, 
antimuan
• Metal dışı mineral ürünlerin imalatı: Hazır be-
ton, çimento, klinker, beton asfalt, plentmiks
• Gıda ürünlerinin imalatı: kristal şeker, melas, 
küspe, yem, un, kepek, polipropilen çuval, kon-
santre salça, kuşburnu pulpu, bağ yaprağı sala-
mura üretim ve ambalajlama, kırmızı ve beyaz 
et üretimi ve ambalajı, turşu, bakliyat, bal üre-
tim ve ambalajı
• İçeceklerin imalatı: Meyve suları üretimi ve 
ambalajı
• Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı: 
motor yağları, endüstriyel yağ, antifriz
• Diğer imalat: Elektrik üretimi 
Ulaşım
 Ulaşım, tarih boyunca toplumların mo-
dernleşmesinde ve gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Önemli üretim ve yerleşim yerleri 
ulaşım yolları üzerinde veya ulaşım yollarına 
yakın bölgelerde kurulmuştur. Şehir ekonomisi

 İmalatçı Firma Sayısı İstihdam
Konfeksiyon Sanayisi 45 5.534
Taş ve Toprağa Dayalı

Sanayi
69 2.034

Gıda Sanayisi 95 1.522
Makine-Metal Sanayisi 58 682
Madencilik ve Taş Ocağı

Sanayisi
29 652

Orman Ürünleri
Mobilya Sanayisi

44 556

Kimya-Plastik Sanayisi 8 191
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yanında ülke ekonomisinin gelişim sürecinde 
de ulaşım yollarının önemi artarak devam et-
mektedir. Tokat’ın ekonomik ve kentsel gelişi-
minde de ulaşım yolları önemli bir etkendir.
  Ülkenin her yerinden kara yoluyla To-
kat’a ulaşım sağlanabilmektedir. İlin nüfus dağı-
lımında ve ekonomik yapısında ulaşımın önemli 
etkisi bulunmaktadır. Buna örnek olarak Erbaa 
ve Turhal ilçeleri gösterilebilir. Ulaşım ağı diğer 
ilçelere oranla daha iyi olan Erbaa ve Turhal 
ekonomik yönden gelişirken buna bağlı olarak 
nüfusları da diğer ilçelerden fazladır.
 Havaalanı olmasına rağmen sadece İstan-
bul uçuşlarının bulunması, demir yollarının ye-
tersiz olması ve önemli ticaret merkezlerine uzak 
olması, ilin ekonomisinin istenilen düzeye ulaşma-
sına engel olmuştur. Bu durum iş imkânlarını da 
olumsuz etkilemiş ve il dışına göçü hızlandırmıştır.

 Madencilik
 Tokat’ta metalik madenler ve endüst-
riyel ham madde niteliği taşıyan madenler çı-
karılmaktadır. Antimuan, bakır, demir, krom, 
manganez ilde çıkarılan metalik madenler ara-
sında yer alırken aspest, bentonit, kaolen, kil, 
kireç taşı ve mermer endüstriyel ham madde 
niteliği taşıyan madenler arasında yer almakta-
dırlar. Bu madenler arasında mermer, bentonit, 
antimuan ön plana çıkmaktadır.

Görsel 4. 8. Bentonit

 Yapılan araştırmalarda dünya mermer 
rezervlerinin %40’lık bir kısmının ülkemizde bu-
lunduğu ve bu rezervin de önemli bir kısmının 
Tokat’ta olduğu ifade edilmektedir. 5 milyar 162 
milyon m³ lük mermer rezervi ile Tokat; Balıke-
sir, Afyon, Bilecik ve Eskişehir’den sonra beşin-
ci sırada yer almaktadır. Tokat’ta bej mermer, 
traverten (noçe, sarı), diyabaz (siyah), füme 
(kumlu tüylü), siyah mermer, beyaz mermer, 

oniks mermer (yeşil oniks), serpantin ve bazalt 
mermer olmak üzere değişik renk ve kalitede 
dokuz çeşit mermerin bulunduğu tespit edil-
miştir. Bu ürünler blok ve işlenmiş olarak iç ve 
dış pazarlara sunulmaktadır.

Görsel 4. 9. Mermer Ocağı, Zile

 Merkez, Zile ve Turhal ilçelerindeki ma-
den rezervleri özel sektör işletmeleri tarafın-
dan işletilmektedir. Dünya bentonit rezervinin 
yaklaşık %15’ine sahip olan ülkemizde kalsiyum 
ve sodyum bentonit rezervleri bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki tek sodyum bentonit rezervinin 
yer aldığı Reşadiye ilçesinde sondaj, döküm ve 
inşaat sanayisinde büyük ölçüde kullanılan yük-
sek kalitedeki sodyum bentonit çıkarılarak yurt 
içi ve yurt dışı pazarlara sunulmaktadır. Zile ve 
Artova ilçelerinde linyit kömürü, Turhal ilçesin-
de ise antimuan madeni çıkarılmaktadır.

Görsel 4. 10. Antimuan
Ticaret
 TÜİK verilerine göre 2017 yılında To-
kat’taki 29 işletme tarafından 178 milyon do-
larlık ihracat rakamı gerçekleştirilmiştir. İlimiz-
de üretilen meyve suyu, hazır giyim vb. ürünler 
116 ülkeye ihraç edilmektedir. 2017 yılı Tokat 
ihracat değeri 2003 yılına göre (6 milyon $) % 
300 artış (18 milyon $) göstermiş olsa da arzu 
edilen seviyede bulunmamakta ve 2014 yılın-
dan beri sürekli düşüş gözlenmektedir.
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2016 yılı TÜİK ihracat rakamı 17.433.176 dolar 
olan ilde, 2017 yılında 17.783.398 dolarlık ih-
racat yapılmıştır. Tokat ilinden yapılan ihracatın 
% 60’ını gıda ürünleri v e içecek sektörü oluş-
tururken % 12,3’ünü konfeksiyon sektörü oluş-
turmaktadır. Tokat’ın 2017 yılında en fazla ürün 
ihraç ettiği beş ülke ise  Irak (% 12,5), Belçika 
(% 12,2), Almanya (% 7,9), Hollanda  (% 4,5) ve 
Japonya (% 4,3)’dır. İl genelinde en çok ihracat 
yapan ilk üç ilçe Turhal, Erbaa ve Reşadiye’dir.

Turizm
 Tokat, tarihî ve kültürel mirası ile doğal 
güzelliklerini koruyarak bugüne taşıyan ender 
Anadolu kentlerinden biridir. İlde Türklerin 
Anadolu’ya gelişinden itibaren mimarlık adına 
ortaya koyulan eserlerde kentin geçmişte yaşa-
dığı kültürel ve ekonomik hayatın izleri görül-
mektedir. Kent merkezi ve ilçelerinde din, tica-
ret, eğitim, sağlık, güvenlik, doğal güzellik, spor 
vb. alanlarda turizm mekânları yer almaktadır.
 Şehrin ekonomik gelişime açık alanlarından 
biri turizmdir. İl, turizm potansiyeline sahip olması-
na rağmen beklenen turizm gelirine ve turist sayısı-
na ulaşamamıştır. Ancak son yıllarda Tokat Valiliğin-
ce geliştirilen projeler sonucunda turist sayısında 
artış olmuştur. Yapılan reklam ve tanıtımlarla Tokat 
turizminin daha çok gelişmesi beklenmektedir.

Tablo 4. 5. Tokat Turizm Verileri, 2018

 
 Tokat’a gelen turist sayısını arttır-
mak için neler yapılabilir? Açıklayınız.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

 
 Tokat ve ilçelerinin doğal, tarihî 
ve turistik mekânlarını tanıtıcı bir slayt 
hazırlayınız.

2. TOKAT’TA ÜRETİM
 Tokat, coğrafi özelliklerinin sağladığı 
imkânlar ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çı-
kan illerimizden biridir. Tarıma elverişli araziler, 
tarımsal ürün çeşitliliği, hayvancılık potansiye-
linin yüksek olması, şehre özgü tarım ürünleri 
ilde irili ufaklı birçok gıda imalathanesinin ku-
rulmasını sağlamıştır. Kuşburnu, bağ yaprağı, 
madımak, domates, biber, vişne ilin markalaş-
mış, gen kaynağı tarım ürünleridir. Bahsedilen 
özellikler Tokat’a özgü üretim alanlarının oluş-
masına katkı sağlamıştır. Bu üretim alanların-
dan bazılarını tanıyalım:
Meyve Suyu Fabrikası
 İlde bulunan meyve suyu fabrikasının  to-
humları Mustafa Vasfi Diren tarafından 1958 yı-
lında Tokat’taki evinin bahçesinde atılmıştır. İşlet-
me, yerel imkânları değerlendirmek, Türkiye’nin 
tarıma dayalı sanayisini geliştirmek amacıyla ku-
rulmuştur. 1963 yılında yerel sermaye ile Türki-
ye’nin ilk meyve suyunu üretmiştir.  Yerel imkân-
ları değerlendirmek için başlayan yolculuk ulusal 
sınırları aşan bir başarı hikâyesine dönüşmüştür.

Görsel 4. 11. Meyve Suyu Fabrikası, Tokat

  Yabancı     Yerli
2012      3.510    88.696
2013     1.092    83.643
2014     1.724  111.466
2015     1.714  107.294
2016           681    95.147

Tablo 4. 4. Tokat İli Turizm Verileri, 2012 - 2016 
(tokat.ktb.gov.tr)

Turizm İşletme
Belgeli Tesisler

Yabancı

628 60.299

1.386 184.321

Yerli

Belediye
Belgeli Tesisler
Genel Toplam 2.014 244.620
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 Yıllar içinde üretim ağını ve ürün çeşi-
dini artıran firma, kalitesiyle ulusal ve ulusla-
rarası ödüller kazanmıştır. Tokat, İzmir, Aydın 
Sultanhisar’da yer alan fabrikalarındaki üretim 
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük meyve suyu 
markasıdır. 100’den fazla ülkeye ihracat yapıp 
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Zile Pekmezi                                                         
 Tokat’ın meşhur gıdalarından biridir. 
Renk olarak beyaz tonlarında olan bu pekmez, 
Tokat şehrine özgü bir yiyecek olsa da ülke ça-
pında yaygın olarak tüketilmektedir. Zile pek-
mezini diğer pekmezlerden ayıran en önemli 
özellik, pekmezin içinde direkt olarak üzüm, yu-
murta akı ve pekmez toprağının bulunması ve 
katı halde olmasıdır. Ayrıca yapımının uzun za-
man alması ve zahmetli olması da bu pekmezi 
farklı hâle getirmektedir. Zile pekmezinin cevizli 
ve sade olmak üzere iki farkı çeşidi bulunmak-
tadır. Besin değerinin oldukça yüksek olması 
ülkemizde ve hatta yurt dışında yaygın olarak 
tüketilmesini sağlamaktadır.

Görsel 4. 12. Pekmez

Bez Sucuk
 Tokat’ta üretimi yapılan, yöreye özgü 
bez sucuklar, katkı maddesi olmadan üretilmek-
tedir. Kendine has bez ambalajı ve kurutulma 
yöntemi sayesinde diğer sucuklardan ayrılmak-
tadır. Yapımında kullanılan malzeme ve baharat 
sucuğu özel bir lezzete dönüştürmektedir. 
 1925 yılında temeli atılan ve dededen 
toruna geçen imalathane gün geçtikçe başarı-
larına yenilerini eklemektedir. Türk Patent ve 
Marka Kurumunca tescil edilen sucuklar, ısıl 
işlem uygulanmadan geleneksel yöntemler kul-
lanılarak imal edilmektedir.  İç piyasanın yanı 
sıra Katar’a da ihraç edilerek yöre ve ülke eko-
nomisine katkı sağlamaktadır.

Görsel 4. 13. Bez Sucuk Üretimi

Bağ Yaprağı
 Salamura Tokat yaprağı, sadece Tokat ve 
çevresinde yetişen beyaz “narince” üzüm yapra-
ğıdır. Yörenin iklimi ve toprak yapısı yaprağın ka-
litesini artırmıştır. Tokat’a özgü bu yaprak Erbaa 
yaprağı olarak da bilinir. Yapraklar, mayıs sonu ve 
haziran başında ilk sürgünlerden toplanır. Tokat 
yaprağının en önemli özellikleri altın sarısı rengi, 
tüysüz, ince, damarsız, kendine has ekşiliğinin 
olması ve çabuk pişmesidir. İlin önemli geçim 
kaynaklarından biri olan bu yaprak, yeme-içme 
kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve çok değer-
lidir. İhracatı da yapılan ve böylece daha cazip bir 
sektör hâline gelen asma yaprağı üretimi, birçok 
ailenin geçim kaynağıdır. 

Görsel 4. 14. Bağ Yaprağı

Zanaat
 İnsanların maddeye dayanan gereksi-
nimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle 
birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren 
işe zanaat denir. Malzemesi taş, toprak, çeşitli 
metaller, cam, deri, ahşap gibi maddi unsurlar-
dır. Bazı zanaat dalları eğitimle kuşaktan kuşağa 
aktarılarak günümüze kadar ulaşsa da bazıları 
teknoloji karşısında günden güne güç kaybet-
miş ve yok olmaya yüz tutmuştur.
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 Hititlerden beri birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Tokat, önemli yolların kavşak 
noktasındaydı. Bu özelliği Tokat’ı zanaat çeşitlili-
ği bakımından oldukça zenginleştirmiştir. Ancak 
toplumun ihtiyaçları karşısında yetersiz kalması, 
el becerisine dayalı olması ve teknolojiyle reka-
bet edememesi gibi nedenlerle bazı zanaatlar 
günden güne yok olmaktadır. Keçecilik, kazzazlık, 
ipekçilik, mumculuk, boyacılık,  bezcilik ve taşçılık 
günümüzde kaybolmuş zanaatlarımızdandır. An-
cak yazmacılık, bakırcılık, kalaycılık, dokumacılık 
(kumaş, kilim, cicim, halı, çorap), mutaflık, semer-
cilik, çarıkçılık, yemenicilik, dericilik, çömlekçilik, 
süpürgecilik, demircilik, tenekecilik, iğne oyacılığı, 
saraciye, müzik aletleri yapımcılığı(davul, zurna, 
bağlama, kaval) oymacılık, yayıkçılık, kuyumculuk 
ve folklorik elbise işlemeciliği gibi el sanatları gü-
nümüzde hâlen il, ilçe ve köylerde yapılmakta ve 
yaşatılmaktadır. 

Yazmacılık
 Bohça, yemeni, başörtü, yorgan vb. ya-
pımında kullanılan, üstüne boya ve fırçayla veya 
tahta kalıplarla desen yapılmış beze “yazma” 
denir. Yazmacılık, genellikle pamuklu ve ipek 
kumaşlar üzerine elle çizilip resmedilerek veya 
basılarak yapılan bir kumaş süsleme sanatıdır. 
Bu el sanatının örnekleri çoğunlukla kadınların 
baş bağlamada kullandıkları başörtülerinde gö-
rülür. Ayrıca bohça, sofra örtüsü, yorgan yüzü, 
kıyafet ve bez çanta olarak da kullanılmaktadır.

Görsel 4. 15. Tahta Baskı Kalıbı

 Yazmalar genel olarak kalem işi yazma ve 
baskı işi yazma şeklinde iki türde yapılır. Ancak 
baskı işi yazmalar üretime daha elverişli oldu-
ğu için daha çok tercih edilir. Baskı işi yazmalar;

kolay oyulabilir, dayanıklı ve iyi zamk tutan ıhla-
mur ağacından hazırlanan kalıplar kullanılarak 
yapılmaktadır. Kalıplardaki desenler sabit ka-
lemle çizilir ve küçük “nakış bul” adı verilen bir 
bıçakla oyularak elde edilir. Kaç desen ve renk 
kullanılacaksa o kadar kalıp hazırlanır.
 Tokat yazmalarının en önemli özelliği “el-
van baskı” oluşudur. Desen özelliğine göre tek 
renkli desenler için tek kalıp hazırlanırken elvan 
veya elvan baskı denilen çok renkli baskı için 
kullanılan her renk için ayrı bir kalıp hazırlanır. 
 Tokat’a ait iki özgün desen vardır: Tokat 
içi dolusu ve Tokat elmalısı. Bu desenler “Tokat 
alı” ya da “Tokat kırmızısı” denilen al bir zemin 
veya bu rengin karartılmışı olan kırmızı-mor bir 
zemin üzerine basılır.

Görsel 4. 16. Tokat Yazması

 Tokat yazmaları kendine has renk, mo-
tif ve teknik özellikleri olan yazmalardır. Ancak 
bugün renk ve teknik özellikler yönünden Tokat 
yazmacılığı bazı değişikliklere uğramıştır. Tek-
nolojinin gelişmesi ile ağaç baskı tekniğinin ya-
nında seri üretime daha elverişli olan serigrafi 
kullanılmaya başlanmıştır. 
 İlde yazmacılığın yanı sıra bez bebek ya-
pımı, bakırcılık, saraçlık, kavalcılık, çinicilik, ha-
mutçuluk, çömlekçilik, aynalı çarık ve Osmanlı 
feneri yapımı gibi zanaatlar da teknolojiye rağ-
men ayakta kalmaya çalışmaktadır.
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3. TOKAT’TA TURİZM
 Tokat doğal, tarihî ve kültürel değerleriyle 
turizm faaliyetleri için oldukça elverişli bir yöre-
mizdir. Neredeyse el değmemiş tabiat varlıkları ve 
eşsiz kültürel birikimi Tokat’ı çevresindeki pek çok 
sahadan belirgin olarak ayırmaktadır. Tokat Eski 
Tunç Devri’nden bugüne Hititlerden Pontus’a, 
Roma’dan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete 
ait izleri biriktirmiştir. Geçmişte İpek ve Kral Yolu 
gibi önemli ticaret yollarının kesiştiği yöre, günü-
müzde de büyük ulaşım ağlarının kavşağında yer 
almaktadır. Tokat’ın bu özellikleri birçok turizm 
türünün gelişebilmesi için ideal bir ortam oluş-
turmuştur. Tokat bu potansiyeliyle 2019 yılında 
250.000’den fazla turisti ağırlamıştır.

Görsel 4. 17. Kanal Tokat

Tokat’ta Tarih Turizmi
 Tokat yaklaşık 7500 yıllık köklü bir kül-
türel geçmişe sahiptir. Bu nedenle yörede antik 
dönemde kurulmuş çok sayıda medeniyetin ka-
lıntılarına rastlanmaktadır. Maşat Höyük, Horoz 
Tepe, Komana ve Sebastapolis Tokat’ta antik 
dönemde kurulmuş yerleşmelerdir. 

 Tokat’ın Zile ilçesinde yer alan Maşat 
Höyük MÖ 5000’li yıllarda bir Hitit kolunun yer-
leşmesiyle kurulmuştur.  Yerleşmenin Hititler 
dönemindeki adı Tapikka’dır. Yapılan kazılarda 
Anadolu tarihini aydınlatan çivi yazılı kil tab-
letler, mühürler ve çeşitli eşyalar bulunmuştur. 

Görsel 4. 18. Maşat Höyük, Zile, Tokat

Görsel 4. 19. Yonca Ağızlı Testi, Maşat Höyük, Tokat Müzesi

 Komana Pontika, antik dönemde kültü-
rel önemiyle öne çıkan bir diğer antik kentimiz-
dir. Pagan inancında önemli bir yeri olan Koma-
na, ana tanrıça Ma’ya adanmış tapınak şehirleri 
arasında yer almaktadır.Roma ve Erken Bizans 
Dönemi’nde etkinliğini sürdüren yerleşme 
Türklerin Anadolu’yu fethiyle birlikte eski öne-
mini kaybetmiştir. 
 Tokat’taki önemli antik yerleşmelerden 
biri de Sulusaray ilçe merkezinde bulunan Se-
bastapolis Antik Kenti’dir. Bu yöre Kuzey Ana-
dolu Fayı üzerinde yer alması nedeniyle sıcak 
su kaynakları bakımından zengindir. Bu nedenle 
geçmişten günümüze kadar hamamlar önemli 
hizmet yapıları olarak işlev görmüştür. Sebasta-
polis içindeki antik Roma hamamı kalıntıları da 
bu yapılar arasında yer alıyor.
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Galler Prensi Charles Tokat’a Davet Edildi
 İngiltere Galler Prensi Charles’a 
ulaştırılmak üzere Buckhingham Sa-
rayı’na bir mektup yazan Tokat Valisi, 
1990’lı yıllarda Tokat’a gizlice gelerek 
Antik Kent Sebastapolis’teki kazıların 
başlamasına sebep olan Charles’a hem 
teşekkür hem de davet mektubu gönder-
di. Tokat Valisi verdiği demeçte “Biz ken-
disini tekrar davet ediyoruz. Prensin özel-
likle Sebastoplis’teki ve Tokat’taki tarihî 
gelişmeleri görmesini istiyoruz.” dedi.

 Tokat genelinde Roma ve Bizans dönemi-
ne ait çok sayıda tarihî yapı yer almaktadır. Niksar, 
Tokat ve Zile Kalesi, Yılanlı Köprü, Boğazkesen Köp-
rüsü gibi yapılar bu döneme ait başlıca eserlerdir. 
Tokat yöresinde imar çalışmaları özellikle Türklerin 
Anadolu’yu fethiyle beraber hız kazanmıştır. Yöre-
de farklı Türk devletlerine ait çok sayıda tarihî yapı 
bulunur.  Tokat merkezde yer alan Sulusokak To-
kat’ın son 900 yıllık dönemini özetleyen bir kültür 
mirası olarak karşımıza çıkar. Sulusokak 900 yıllık 
Türk-İslam eserlerinin 900 adımda görülebileceği 
ender şehir çekirdekleri arasında yer almaktadır. 

Görsel 4. 21. Sulusokak, Tokat

 1071 yılında kurulan Danişmendliler 
Türk-İslam kültür ve uygarlığının Tokat’taki 
ilk temsilcisidir. Niksar’ı başkent yapan Daniş-
mendliler Anadolu’daki ilk Türk-İslam eserleri-
ne de hayat vermişlerdir. Anadolu’nun imarın-
da ilham kaynağı olan bu yapılar Anadolu’yu 
mayalayan eserler olarak işlev görmüştür. Yağı-
basan Medreseleri, Garipler Cami ve Ulu Cami 
Danişmendliler dönemine ait başlıca eserlerdir. 

Görsel 4. 20. Sebastapolis Mozaiği, Sulusaray, Tokat

Görsel 4. 22. Kale, Niksar, Tokat

 Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 
yöremizde imar faaliyetleri devam etmiştir. 
Danişmendlilerin ortaya koyduğu ilk eserler 
Tokat’ı Anadolu Selçuklularının önemli yer-
leşmelerinden biri hâline getirmiştir.  Tokat 
savunmaya elverişli kalesi, ekonomik ve kül-
türel fonksiyonları nedeniyle Anadolu Selçuk-
lu meliklerinin devlet yönetimine hazırlandığı 
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Görsel 4. 23. Gökmedrese, Tokat

 Tokat civarı Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin dağılmasıyla beraber oluşan siyasi boş-
lukta Eretna ve Kadı Burhaneddin Beyliği’nin 
eline geçmiş, devam eden yıllarda Osmanlılar 
yöreye egemen olmuşlardır.  
 Tokat genelinde Selçuklu ve Osmanlı 
dönemine ait çok sayıda tarihî eser yer almak-
tadır. Gök Medrese, Esentimur Türbesi, Mah-
peri Hatun Kervansarayı, Halef Gazi Zaviyesi, 
Arastalı Çarşı, Hatuniye Cami, Ali Paşa Cami 
ve Hamamı, Takyeciler Cami, Taşhan,  Deveci-
ler Hanı, Mevlevihane ve Hıdırlık Köprüsü gibi 
eserler bunların başlıcalarıdır. 
Tokat’ta Kültür Turizmi
 Eskiden beri önemli bir yerleşim merke-
zi olan Tokat’ın oldukça köklü bir kültürel birikimi 
vardır. Tokat ve ilçeleri yerli ve yabancı birçok gez-
ginin eserlerinde yer bulmuştur. İlin tarih öncesi 
dönemden günümüze kadar yoğrularak gelen bu 
birikimi Tokat Müzesi’nde sergilenmektedir. Ana-
dolu tarihine ışık tutan pek çok eser her yıl çok 
sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir. 
 Tokat barındırdığı tarihî ve kültürel mi-
ras nedeniyle farklı temalarla oluşturulmuş 
çok sayıda müzeye sahiptir. Başta Tokat Müzesi 
olmak üzere Tokat Şehir Müzesi, Gazi Osman 
Paşa Müzesi, Atatürk Evi, Demokrasi Müzesi, 
Latifoğlu Konağı örnek olarak verilebilir.
 Tokat’ın kültürel birikimi güzel sanatlar-
da da kendini hissettirir. Edebiyattan musikiye, 
el sanatlarından spora kadar pek çok alanda 
ulusal değeri olan eserler ortaya koymuş, de-
ğerler yetiştirmiştir.

Görsel 4. 24. Müze, Tokat

 Son yıllarda Tokat genelinde kültür ve 
sanat faaliyetlerini ön plana çıkaran etkinlikler 
daha da yaygınlaşmaya başlamıştır. Tokat’ın sa-
nat yüzünü yansıtan Şehir Tiyatrosu gibi çalış-
malar bu faaliyetlerin çeşitlenmesine yardımcı 
olmaktadır.   
 Tokat, çok sayıda festival, panayır ve 
fuar etkinlikleriyle de sık sık ülke gündemi-
ne taşınmaktadır. Bu faaliyetlere Tokat Kitap 
Günleri, Tokat Topçam Şenlikleri, Zile Panayırı, 
Tokat Tarım Fuarı ve Niksar Çamiçi Şenlikleri, 
Almus Hubyar Anma Etkinlikleri gibi birçok et-
kinlik örnek olarak verilebilir. 

Görsel 4. 25. Topçam Şenlikleri, Tokat

 Tokat şehir merkezinde yer alan Taşhan 
kültür ve sanat faaliyetlerinde haklı bir ün kazan-
mıştır. Geleneksel el sanatlarının farklı boyutlarda 
yaşatılmaya devam ettiği Taşhan çok sayıda tur 
şirketinin turizm destinasyonları arasında yer al-
maktadır. Yılın belli dönemlerinde Tokat’a gelen 
yerli ve yabancı turistler Taşhan başta olmak üze-
re Sulusokak ve Meydan çevresinde yer alan ta-
rihî ve kültürel öneme sahip eserleri ziyaret ede-
rek şehir ekonomisine katkı sağlamaktadır.

şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Tokat bu 
yönüyle Selçukluların “Melikler Şehri” ve bir 
Selçuklu olarak değerlendirilebilir.
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Görsel 4. 27. Ballıca Mağarası, Pazar, Tokat

Görsel 4. 26. Osmanlı Dönemi Fenerleri, Taşhan, Tokat

Tokat Doğa Turizmi
 Türkiye, en fazla turist alan ilk on ülke 
içerisinde yer almaktadır. Zengin tarihî ve kül-
türel mirası, bozulmamış tabiat varlıkları ülke 
turizminin ana kaynaklarıdır. Tokat da bulun-
duğu yörede turistik değeri olan birçok doğal 
güzelliği ile öne çıkar. Son yıllarda ziyaretçi sa-
yısında belirgin artış kaydedilmesi, Tokat’ta tu-
rizmin gelişebileceğinin en önemli göstergeleri 
arasında yer almaktadır.
 Tokat ve turizm denilince akla ilk olarak 
Ballıca Mağarası Tabiat Parkı gelmektedir. “Dün-
yanın 8. Harikası” olarak ünlenen Ballıca Mağarası 
bu parkın ana destinasyonudur. Ballıca Mağarası 
barındırdığı olağanüstü oluşumlarla ziyaretçileri-
ne eşsiz bir görsel şölen sunar. Milyonlarca yıl bo-
yunca gelişimini sürdüren mağara sarkıt, dikit ve 
sütunların oldukça etkileyici örneklerini barındırır. 
Çok farklı görünüm ve yapıdaki traverten örnekle-
ri bal rengine sahip olduğundan mağara “Ballıca” 
olarak isimlendirilmiştir.

 Ballıca Mağarası 2018 yılında 140.000 
yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmiş-
tir. Mağara havasının astım ve koah gibi birçok so-
lunum rahatsızlığına iyi geldiği düşünülmektedir.

Bu nedenle son yıllarda sağlık turizmi için de 
faydalanılan bir turizm varlığı hâline gelmiştir.
 Tokat’ın kuzey kesimleri Karadeniz ik-
liminin etkisindedir. Bu sahada yer şekilleri ve 
bitki örtüsü iklimden doğrudan etkilenir. Zinav 
Gölü Tabiat Parkı bu etkileşimi en iyi yansıtan 
doğal güzelliklerimiz arasında yer almaktadır. 
Büyük bir heyelan neticesinde oluşan göl, Kes-
tane Deresi ile beslenir. Gölün yaklaşık 1 km ku-
zeyinde yer alan Zinav Kanyonu Kestane Deresi 
tarafından açılmıştır. Kanyon 450 metre bağıl 
yarılma derecesi ve 1 metreye kadar daralan 
kanyon tabanıyla ülkemiz kanyonları arasında 
önemli bir yer tutar. Zinav Gölü Tabiat Parkı bu 
özellikleriyle Tokat’ın en çok ziyaret edilen do-
ğal güzellikleri arasında yer almaktadır.

Görsel 4. 28. Zinav Kanyonu, Reşadiye, Tokat

 Son yıllarda yapılan iyileştirmelerle çeh-
resi değişen Kaz Gölü de Tokat’ın önemli turizm 
varlıklarından biridir. Milyonlarca yıllık geçmişi ile 
zamana meydan okuyan Kaz Gölü barındırdığı bi-
yolojik çeşitlilikle gelecek kuşaklara bırakmak zo-
runda olduğumuz etkileyici bir doğal mirastır.
 Son yıllarda turizm hedeflerinde ve 
turist tiplerinde önemli değişimler yaşanmak-
tadır. İnsanlar deniz, kum ve güneş dışında 
alternatif turizm faaliyetlerine yönelmekte-
dir. Turistlerin yaşadıkları yerlerin doğal çevre 
özellikleri, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi gibi 
faktörler bu değişimin en önemli etkileyenleri 
arasında sayılabilir.
 Turist tiplerindeki farklılaşmayla bera-
ber Tokat ekolojik yapısı ve el değmemiş tabi-
at varlıklarıyla yayla turizmi ve eko turizm gibi 
alternatif turizm türleri içinde ideal bir ortam 
hâline gelmiştir. Tokat yaylaları deniz etkisinde 
olması, çok yüksek ve aşırı engebeli olmayışı, 
yerleşim alanlarına yakınlığı gibi nedenlerle be-
lirgin üstünlüklere sahiptir.
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Görsel 4. 29. Kaz Gölü, Pazar, Tokat

Görsel 4. 30. Akpınar Yaylası, Niksar, Tokat

 
 Tokat’ın turizm varlıklarını korumak 
için neler yapılabilir? Örneklerle açıklayınız.
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Bu özellikleri nedeniyle son yıllarda özellikle Orta Doğu 
ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

 Niksar Çamiçi Yaylası turizm faaliyetleri-
nin en çok geliştiği yaylamızdır. Yaylada turistlerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı ve yatırımla-
rın mevcut olması özellikle yaz mevsiminde ciddi 
bir nüfus hareketine neden olmaktadır. Çamiçi 
Yaylası kamp-karavan alanı, motel, bungalov ve 
lokantalarla ziyaretçilerine hizmet vermektedir.

 Tokat’ta yaylacılık ekonomik bir faaliyet 
olarak devam etmektedir. Bu yaylalara Çamiçi, 
Cimban, Akpınar, Dumanlı, Topçam ve Akbelen 
Yaylaları gibi birçok yayla örnek olarak verilebi-
lir. Zaman içerisinde üretilen yanlış politikalar 
ve halkın bilinçsiz yaklaşımı yaylaların betonar-
me yapılarla işgal edilmesine neden olmuştur. 
Bu süreç son yıllarda oluşan farkındalıkla bera-
ber tersine dönmeye başlamıştır.
 Tokat’ın en önemli turizm varlıklarından 
biri de Almus Barajı’dır. Baraj gölü çevresi yerel 
halk tarafından günübirlik mesire alanı olarak 
değerlendirilir. Özellikle Almus Orman Evleri ve 

küçük koylar en çok tercih edilen alanlardır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarla baraj gölü çevre-
sinde turizm amaçlı yatırımların da ortaya çık-
tığı gözlenmektedir. 

Görsel 4. 31. Baraj Gölü, Almus, Tokat

 Tokat jeo turizm faaliyetleri için ulusal 
öneme sahip potansiyel gelişme alanlarına da sa-
hiptir. Son yıllarda varlığı son yıllarda fark edilen 
Zile Fosil Ormanı ve Niksar Çamur Konileri bu sa-
halar arasında yer alır. Zile Fosil Ormanı içerisinde 
rastlanan taşlaşmış ağaç örnekleri korunması ge-
reken tabiat varlıkları arasında sayılabilir.
 Tokat çok sayıda tabiat varlığıyla turizm 
faaliyetlerinin gelişebilmesi için gereken koşul-
ları büyük oranda sağlamaktadır. İl genelinde 
şelaleler, göller, akarsular, yaylalar, kaplıcalar 
gibi birçok tabiat varlığı hâlihazırda turizm fa-
aliyetleri için değerlendirilmektedir. Bu alanlar-
dan sürdürülebilirlik anlayışıyla yararlanmak bu 
varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarıl-
masına katkı sağlayacaktır.

Görsel 4. 32. Tokat, 2019
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4. TOKAT’TA ULAŞIM VE İLETİŞİM
 Ulaşım, bir nesnenin veya kişinin bulundu-
ğu yerden farklı bir yere aktarılmasıdır. Başka bir 
deyişle köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden 
bir yere gidiş-geliş demektir. Kara yolu, demir yolu, 
hava yolu ve deniz yolu ulaşımından oluşmaktadır. 
 Tokat’a kara yolu, demir yolu ve hava 
yoluyla ulaşmak mümkündür. Türkiye’nin her 
köşesinden kara yolu ile Tokat’a ulaşılabilmek-
tedir. Doğu ve batı arasındaki ana ulaşım bağ-
lantısını sağlayan uluslararası yol güzergâhı 
Tokat ilinin kuzeyinde Erbaa ve Reşadiye ilçe-
lerinden geçmektedir. Bu yol ilin Avrupa, Kaf-
kasya ve Orta Doğu uluslararası yol ağlarına 
bağlanmasını sağlamaktadır. Çevre illerle Tokat 
arasında yapımı devam eden bölünmüş kara 
yollarının tamamlanmasıyla il, ulaşım açısından 
daha avantajlı bir konuma sahip olacaktır. 

Görsel 4. 33. Tokat-Niksar Kara Yolu

 Tokat’a hava yoluyla ulaşım kent mer-
kezine 20 km uzaklıkta olan Tokat Havaalanı’yla 
sağlanmaktadır. Havaalanı, iç ve dış hat uçuş 
imkânı sunabilecek altyapıya sahiptir. Mevcut 
pist uzunluğunun ve yönünün büyük jet uçak-
larının iniş yapmasına engel olmasından dolayı, 
pist yönünün değiştirilerek yeni bir havaalanı 
yapılması için 2015 yılında çalışma başlatılmış-
tır. Yeni havaalanının kısa bir sürede tamamlan-
ması beklenmektedir.
 Tokat ilindeki demir yolları Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında inşa edilmiştir. Demir yolu 
bağlantılı trenlerle yurt içi ve yurt dışı yolcu ve 
yük taşımacılığı yapılmaktadır. Trenler; Yeşilyurt, 
Artova, Zile ve Turhal ilçelerinden yük ve yolcu 
alabilmektedir. Tokat, demir yolu bağlantıları ile

Ortadoğu, Karadeniz ve Akdeniz’e açılabilmek-
tedir. 2015 yılında başlayan bakım çalışmaların-
dan dolayı hâlihazırda demir yolu kullanılama-
maktadır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan 
sonra tekrar kullanıma açılacaktır.

Görsel 4. 34. Havalimanı, Tokat

Görsel 4. 35. Tren İstasyonu, Yeşilyurt, Tokat

 
 Öğretmen, öğrencilerine ulaşım-
la ilgili genel bilgileri anlattıktan sonra: 
“Ulaşımın şehre sağladığı faydalar neler 
olabilir?” sorusunu yöneltmiştir. 7. sınıf 
öğrencisi Melike soruyu şu şekilde ce-
vaplamıştır:

 Ailem Erbaa’da yaşıyor. Doğu ve 
batı arasındaki ana ulaşım bağlantısını 
sağlayan uluslararası yol güzergâhı ilçe-
mizden geçiyor.
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Bu yoldan geçen nakliye araçları, yolcu 
otobüsleri ve çeşitli araçlar ekonomimi-
ze katkı sağladı ve ilçemizin gelişmesinde 
önemli rol oynadı. İlçemize gelen misa-
firlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni 
akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, 
oteller ve lokantalar kurulmuş ve burada 
yaşayan insanlar daha fazla iş imkânına 
sahip olmuştur. İlçemizde üretilen tarım ve 
sanayi ürünleri bu yol üzerinden yurt içi ve 
yurt dışı pazarlarında yerini almıştır.
Melike’den sonra söz hakkı alan Ahmet ise:
 Benim ailem de Turhal’da yaşıyor. 
İlçemizde kara yolunun yanında demir 
yolu ulaşımı da mevcuttur. Ham madde 
kaynaklarının varlığıyla birlikte ulaşımın 
çeşitli ve kolay olması ilçemizde fabrikala-
rın kurulmasını teşvik etmiştir.  Dolayısıy-
la ulaşımın kolay olması fabrikalarımızda 
üretilen ürünlerin hızlı ve kolay bir şekilde 
yurt içindeki pazarlara ulaşmasını, böyle-
likle ilçemiz ticaretinin de olumlu yönde 
gelişmesine katkıda bulunmuştur.  Acil durumlarda arayacağımız numaraları 

bilmek önemlidir. 

Görsel 4. 37. 112 Acil Çağrı Merkezi, Tokat

 Tokat il merkezi ve ilçelerinde, iletişim 
konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. 
Toplumun ve bireylerin sağlıklı, hızlı ve kolay ile-
tişim kurmasını sağlayacak telekomünikasyon ve 
internet altyapısına sahiptir. İlde kitle iletişimini 
sağlamaya yönelik internet, televizyon, radyo ve 
gazete gibi kitle iletişim araçları da mevcuttur.

İçişleri Bakanlığı tarafından 
koordine edilen ve Valilikler 
bünyesinde hizmet vermekte 
olan,
•112 Acil Çağrı Merkezleri ile 
•110 İtfaiye, 
•112 Sihhi İmdat,
•155 Polis İmdat,
•156 Jandarma gibi acil çağrı hizmetle-
ri tüm illerde tek bir numara ve tek bir 
merkez altında birleştirilmiştir. Buna göre 
Tokat’ta da 112 Acil Çağrı Merkezi tek çatı 
ve numara altında hizmet vermeye devam 
etmektedir.

112 TEK 
NUMARA

Görsel 4. 39. 112 Acil Çağrı Merkezleri

Görsel 4. 38. 112 Acil Çağrı Merkezi, Tokat
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KONULAR
1. TOKAT’TA KÜLTÜR VE SANAT
2. TOKAT’A KİMLİK KAZANDIRAN ESERLER
3. TOKAT’IN YETİŞTİRDİĞİ TARİHİ ŞAHSİYETLER,
BİLİM İNSANLARI, SANATÇI VE SPORCULAR
4. TOKAT’TA HALK KÜLTÜRÜ
5. TOKAT AĞZI
6. TOKAT’TA BASIN YAYIN
7. TOKAT’A ÖZGÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ
8. TOKAT’TA ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLANAN
KÜLTÜREL İMKANLAR
9. TOKAT’TA SPOR
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Görsel 5. 1. Gop Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

1. TOKAT’TA KÜLTÜR VE SANAT 
 Tarihi boyunca üzerinde barındırdığı 
medeniyetlerin izlerini taşıyan Tokat, köklü bir 
tarihe ve zengin bir kültürel birikime sahiptir. 
Böylesine zengin bir kültüre sahip olması To-
kat’ta sanatın her dalına, bilime, eğitime yansı-
mış; sosyal ve kültürel etkinliklerle şehrin kim-
liğine, büyümesine, gelişmesine ve insanların 
kaynaşmasına katkıda bulunmuştur. Tokat; kü-
tüphaneleri, tarihî ve kültürel mekânları, bilim, 
eğitim ve sanat merkezleri, sinemaları, tiyatro-
ları, sanat etkinlikleri ve şenlikleriyle kültür ve 
sanatı iç içe barındıran bir şehirdir. 
 Tokat’ta var olan kültür ve sanat mekân-
larının ve imkânlarının yanı sıra, “2023 Tokat” 
kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından çalışmalar yapılmaktadır. “Kültür 
Sanat Tokat” projesi çerçevesinde ilin geliştiril-
mesi ve tanıtımıyla ilgili planlamalar yapılmış-
tır. Bu çalışmaların bir kısmı tamamlanmış olup 
bazıları devam etmektedir. Bu kapsamda Türki-
ye’nin ilk müstakil “Bebek ve Çocuk Kütüphane-
si” açılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından “Yüksek 
Kahve” restore edilerek “Demokrasi Müzesi” 
olarak düzenlenmiştir. Tokat Belediyesi tarafın-
dan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle 
“Tokat Şehir Müzesi” açılmıştır. Devam eden 
projeler ise şu şekilde sıralanabilir: Tokat şiir 
günleri düzenleme, halk müziği topluluğu oluş-
turma, geleneksel halk oyunları ekipleri kurma, 
ildeki tüm öğrencileri kütüphaneye üye etme; 
Komana, Horoztepe, Maşat Höyük ve Sebasto-
polis sit alanlarında kazı çalışmaları; Tokat Mü-
zesi, Tokat Yemekleri, Mahallemdeki Hikâyeler, 
Türkülerin Diliyle Tokat, Tokat Antik Kentler, Bir 
Masal Diyarı Tokat, Tokat Müzesi konulu kitap 
hazırlama… 
 Beyhamam ve Halit Sokağı Sağlıklaş-
tırma projeleri, Yazmacılık Müzesi, Taş Eserler 
Müzesi, Bakırcılık Müzesi, Tokat Kalesi, Zile 
Kalesi, Niksar Kalesi, Niksar Tarihî Evleri, Tarihî 
Zile Konakları, Suluhan, Halk Kütüphanesi Bina-
sı, Zile Halk Kütüphanesi Binası ve Tokat Devlet 
Tiyatrosu ile ilgili çalışmalar da Tokat’ta kültür 
sanat imkânlarının iyileştirilmesi konusunda 
atılan adımlardır. Bu çalışmalar “Kültür Sanat 
Tokat” projesi değerlendirme toplantıları yapı-
larak yürütülmektedir. 

 
 Sanat yapıtlarının ortaya çıkma-
sında kültürün etkisi nedir? Açıklayınız.
................................................................
................................................................
.................................................................

Kütüphaneler
 Okumanın ne derece önemli olduğunun 
bilincinde olan Tokat’taki kütüphanelerden en 
önemlileri şunlardır:
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi: 1992 yılında kurulmuş ve 2001 yılı 
Mayıs ayından itibaren Taşlıçiftlik Yerleşkesi’ndeki 
binasında hizmet vermeye başlamıştır.  Kütüphane 
kaynaklarını; kitaplar, yazmalar, nadir eserler, söz-
lükler, ansiklopediler, süreli yayınlar, atlaslar, notalar, 
haritalar, cd, kaset, disket, elektronik kitap, dergiler, 
gazeteler ve elektronik veri tabanları oluşturmakta-
dır. Şu anda tamamen elektronik ortamda hizmet 
veren kütüphane bünyesinde 6 birim kütüphanesi 
(Turhal, Zile, Niksar, Erbaa ilçe kütüphaneleri, İlahi-
yat ve Tıp Fakültesi kütüphaneleri)bulunmaktadır.
 2018 yılı itibarıyla merkez kütüphane ve 
şube kütüphaneleri toplam 142.289 basılı kitap, 
42.347 E-dergi, 345.221 E-book, 40 adet verita-
banı, dahası Açık Erişim Bilgi Sistemi, elektronik 
tez veri bankası, nadir el yazması eserleri ve Tokat 
şehir kitaplığı ile bölgenin büyük kütüphaneleri 
arasında yer alan kütüphane sadece kendi bölge-
sindeki araştırmacılara değil üniversite kütüpha-
neleri arası işbirliği platformu çerçevesinde tüm 
Türkiye’deki araştırmacılara hizmet vermektedir. 
Kütüphane koleksiyonu tüm dünyada günün her 
saatinde tüm kullanıcılar tarafından katalog ta-
rama aracılığı ile taranabilir durumdadır. Aynı yıl 
kütüphaneyi kullanan öğrenci sayısı 342.946, 
kullanılan kitap sayısı 47.081 ve veri tabanla-
rından yapılan tarama sayısı 180.319’dur.
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 Bebek ve Çocuk Kütüphanesi: Okuma 
kültürünün geliştirilmesinde okul öncesi dö-
nem oldukça önemlidir. Bu düşünceyle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında To-
kat’ta Türkiye’nin ilk müstakil “Bebek ve Çocuk 
Kütüphanesi” açılmıştır. Kütüphaneden 0-3 yaş 
grubundaki çocuklar yararlanmaktadır. Kütüp-
hanede çocukların görsel okuma dönemlerin-
de faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik 
kitaplar bulunmaktadır. Kütüphanede 0-3 yaş 
grubu çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal 
gelişmelerine katkı sağlayacak etkinliklere de 
yer verilmektedir.

Görsel 5. 2. Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

 Tokat Çocuk Kütüphanesi: İlk olarak 
1953 yılında İbni Kemal İlkokulu bünyesinde 
açılmış ve 1964 yılına kadar burada faaliyet 
göstermiştir. 1964-1993 yılları arasında çeşitli 
binalarda çocukların yararlandığı kütüphane, 
1993 yılında halk kütüphanesi binasına taşın-
mıştır.

  Hayalinizdeki kütüphane nasıl bir 
yerdir? Tasvir ediniz.

 Bu kütüphaneler dışında çeşitli okullar 
bünyesinde Z Kütüphaneler açılmıştır: 
 Tokat’ta Atatürk Anadolu Lisesi, Yeşilır-
mak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bi-
limler Lisesi, Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi ve 
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve ilçeler-
deki okullarda da Z Kütüphaneler bulunmaktadır. 
Tarihî ve  Turistik Mekânlar
 Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danişment, İl-
hanlı, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne kadar ge-
çen süreçte tarihin her dönemine ait eserleri To-
kat’ın her bölgesinde bulabilmek mümkündür. 
Bu yönüyle Tokat bir açık hava müzesi konumun-
dadır. Doğal sit alanları, parklar, tarihî ve kültürel 
eserler açısından oldukça zengin bir şehirdir.

  Açık hava müzesi ne demektir? 
Açıklayınız.
..................................................................
..................................................................

Görsel 5. 3. Yer Altı Şehri, Artova, Tokat

Görsel 5. 4. Taşhan, Tokat

TOKAT’TAKİ DİĞER KÜTÜPHANELER  
Zile Halk ve Çocuk Kütüphanesi Hasanşeyh Halk Kütüphanesi 
Turhal İlçe Halk Kütüphanesi Evrenköy Halk Kütüphanesi 
Niksar İlçe Halk Kütüphanesi Yıldıztepe Halk Kütüphanesi 
Erbaa İlçe Halk Kütüphanesi Güzelbeyli Halk Kütüphanesi 
Reşadiye İlçe Halk Kütüphanesi Yeşilyurt Halk Kütüphanesi 
Almus İlçe Halk Kütüphanesi Cinlioğlu Kütüphanesi 
Başçiftlik İlçe Halk Kütüphanesi Tokat Z Kütüphane 
Kızılcaören Halk Kütüphanesi  

 
Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

İl Halk Kütüphanesi:Tokat il merkezinde ilk kü-
tüphane, 1884 yılında Aşar Müdürü Hacı Hüse-
yin Efendi tarafından bugünkü müze binasında 
açılmıştır. Kütüphane 1993 yılında yeni bir bina-
ya taşınmıştır. 2018 yılı verilerine göre kütüp-
hanedeki toplam kitap sayısı 55.345, ödünç ve-
rilen materyal sayısı 40.153, üye sayısı 12.431, 
kullanıcı sayısı ise 101.237’dir. Fiziki şartları ilin 
ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle gelen ve oldukça 
eskimiş olan Kütüphane binası, 2020 yılında yı-
kılmıştır. Aynı yerde daha modern bir kütüpha-
ne yapımına başlanmıştır.
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TOKAT’TAKİ TARİHÎ VE TURİSTİK MEKÂNLARDAN BAZILARI 
Silahtar Ömer Paşa Cami Tokat Kalesi 
Boğazkesen Köprüsü Gülbahar Hatun Meydan Cami 
Erbaa Kent Müzesi (Kültür Evi) Ulu Cami 
Çöreğibüyük Cami Turhal Kesikbaş Cami 
Niksar Kalesi Takyeciler Cami 
Niksar Roma Arsenali Garipler Cami 
Niksar Ulu Cami Zile Elbaşoğlu Cami 
Yağıbasan Medresesi Zile Beyazıt Bestami Cami 
Leylekli Köprü (Yılanlı Köprü) Zile Şeyh Nusrettin Türbesi 
Talazan Köprüsü Almus Hubyar Tekkesi 
Melikgazi Türbesi Malum Seyit Tekkeköyü Cami 
Kırkkızlar Türbesi Niksar Efkerit Vadisi 
Mahperi Hatun Kervansarayı Evrenköy Mağarası 
Yeşilırmak (Hıdırlık) Köprüsü Comana Pontika Antik Kent 
Latifoğlu Konağı Müzesi Sebastapolis Antik Kenti 
Tokat Mevlevihanesi  Horoztepe 
Gökmedrese Maşat Höyük 
Esentimur Türbesi Ballıca Mağarası 
Suluhan Sebastapolis Antik Kenti 
Sümbül Baba Zaviyesi Kaz Gölü 
Tokat Kültür Evi Topçam Yaylası 
Tokat Saat Kulesi  Çamiçi 
Tokat Şehir Müzesi Niksar Ayvaz Parkı 
Ulu Cami Zinav Gölü 

 

Bilim, Eğitim ve Sanat Merkezleri
 İcatlar ve bilimsel uygulamalarla, yaparak 
yaşayarak öğrenmeyi amaçlayan kurum ve ku-
ruluşlar “Bilim ve Eğitim Merkezi” olarak adlan-
dırılır. Bu kuruluşlar genç nesle bilimi sevdirmek 
ve bilimi kolayca anlamalarını sağlamaya yönelik 
görsel ve deneysel sunumlar hazırlamak, bilimsel 
yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yete-
neğini özendirmek üzere faaliyet gösterirler. Bu 
kuruluşlarda aynı zamanda sanatsal faaliyetler de 
yapılmaktadır. Sanata olan ilgiliyi artırmak, farkın-
dalık oluşturmak ve Türk kültür ve sanatını gele-
cek nesillere aktarmak için kurulan merkezlerdir. 
Bu merkezlerden bazıları şunlardır:

Lisesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 
etmiştir. Tokat BİLSEM Altıyüzevler Mahallesi’n-
de yer alan okullar kampüsündeki yeni binasına 
taşınmış ve hâlen burada eğitim-öğretim faali-
yetlerine devam etmektedir.
 Yeşilırmak Bilgi Evi: Çocukların el be-
cerisi kazanmalarını ve sosyalleşmelerini sağ-
lamak amacıyla Tokat Belediyesi tarafından 
açılmıştır. Çocuklara sanatı ve sporu sevdirmek 
ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ama-
cıyla çalışmalarını sürdüren Tokat Belediyesi 
Yeşilırmak Bilgi Evi, çocukları sokakların ve tek-
nolojinin olumsuz etkinlerinden kurtaracak al-
ternatif etkinlikler sunmaktadır.

Görsel 5. 5. Bilsem, Tokat

 Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evinde 
kendisine, ailesine, vatanına ve bütün insanlı-
ğa yararlı olacak mutlu bireyler yetiştirmenin 
hedeflendiği ve bu amaçla faaliyetlere devam 
edildiği belirtilmektedir. Etüt merkezleriyle öğ-
rencilerin okuldaki başarılarını arttırmayı he-
defleyen Yeşilırmak Bilgi Evinde sanat ve spor 
alanında da etkinlikler yapılmaktadır.

 Tokat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM): 
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda 2003’te eği-
time başlamış, uzunca bir süre burada faaliyet 
gösterdikten sonra Milli Piyango İhya Balak Fen 

Görsel 5. 6. Yeşilırmak Bilgi Evi, Tokat

Görsel 5. 7. Canikli Konağı, Tokat

 Canikli Konağı: 18. yüzyıldan kalan ko-
nak, Tokat Belediyesi tarafından istimlak edile-
rek “Gelişen Şehrin Kilometre Taşları” projesi 
kapsamında restorasyonu gerçekleştirilmiştir.
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Kalem işçiliğinin nadide eserlerini barındıran 
tarihî konak, el sanatları merkezi olarak şehir 
halkına ve turizme hizmet etmektedir. Bu mer-
kezde Tokat’a özgü el sanatları öğretilmekte, 
ortaya çıkan el sanatı ürünlerinin sergilenmesi 
ve satışı sağlanmaktadır.
 Tokat Meteoroloji Müdürlüğü: Kümbet 
Mahallesi’nde yer alan Meteoroloji Müdürlüğü-
nün faaliyet alanı içerisinde; Tokat Havaalanında 
sivil ve her türlü havacılık amaçlı uçuşlara me-
teorolojik yer hizmeti sunmak, Tokat merkezde 
meteorolojik gözlemler yaparak hava tahmini 
ve erken uyarıları halka ve ilgililere zamanında 
ulaştırmak ve iklim değişikliğini izlemek yer alır. 
Hizmet sunulan ulaştırma, savunma ve tarım 
yanında meteorolojik ihtiyaçları gün geçtikçe 
artan turizm, sanayi, enerji, şehircilik, adalet, tıp 
ve çevre gibi pek çok sektörün bilgi talepleri en 
kısa zamanda karşılanmaya çalışılmaktadır. Su-
nulan ürünler ile ilgili müşteri memnuniyeti öl-
çülmekte, varsa yeni ürün talepleri alınmaktadır. 
Müdürlük, yörenin takdir ve beğenisini kazanan 
faaliyetlerini kaynakların etkin kullanımı, verim-
lilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla 
sürdürmeye devam etmektedir.
 TOGÜ (Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi) : Adını Plevne Kahramanı Gazi Os-
man Paşa’dan alan üniversite, ilk kuruluşunda 
01.11.1992 tarihinde Cumhuriyet Üniversite-
sine bağlı olan Ziraat Fakültesini bünyesine ka-
tarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Niksar Mes-
lek Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, 
Zile Meslek Yüksekokulu, Erbaa Fen Bilimleri 
Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden 
oluşmuştur.  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, Tokat il merke-
zine 9 km uzaklıkta bulunan Taşlıçiftlik Yerleş-
kesi, şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yerleşke-
si ve 8 ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir. 
      2019 yılı itibarıyla, üniversite kapsa-
mında 11 fakülte, 4 enstitü, 21 meslek yükse-
kokulu, 1 devlet konservatuvarı yer alır. Sağlık 
hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Araştırma ve 
Uygulama, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştır-
ma ile Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri bulunmaktadır.  Tarımsal Araştırma 
ve Uygulama Merkezi de eğitim, araştırma ve 
hizmet uygulamalarıyla tarım alanında önemli 
görevler üstlenmektedir.

Görsel 5. 8. TOGÜ, Tokat

 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi 
itibarıyla öğrenci sayısı 34.747’ dir. Ön lisansta 
113 program, lisansta 73 bölüm, yüksek lisansta 
47 ve doktorada 21 anabilim dalında eğitim-öğ-
retim devam etmektedir. Akademik personel 
sayısı 1228, idari personel sayısı 1067’dir. Fakül-
te, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ta-
mamında yaz okulu uygulaması bulunmaktadır.

BİLİM VE SANAT EĞİTİM MERKEZLERİ 
Tokat Bilsem                                     Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim 

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Turhal Bilsem Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe 
Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Tokat Yeşilırmak Bilgi Evi                 İtfaiye Müdürlüğü 
Tokat Meteoroloji Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi           112 Hızır Acil İlk Yardım ve Kurtarma 

İstasyonu 
Danişmentliler Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Tokat Halk Eğitim Merkezi 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Erbaa Halk Eğitim Merkezi 

Erbaa Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim 
Kursları (Esmek) 

Zile Halk Eğitim Merkezi 

Taşhan Turhal Halk Eğitimi Merkezi 
Yazmacılar Hanı Sulusaray Halk Eğitim Merkezi 
Tokat Canikli Konağı Artova Halk Eğitim Merkezi 
Ergezer Kültür ve Sanat Atölyesi Niksar Halk Eğitim Merkezi 
Tokat Behzat Hanımeli Kültür ve El 
Sanatları Merkezi    

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi 

Tokat Karşıyaka Hanımeli Kültür ve El 
Sanatları Merkezi 

Başçiftlik Halk Eğitim Merkezi 

Devlet Konservatuvarı Pazar Halk Eğitim Merkezi 
Tokat Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve 
Sanat Merkezi 

Almus Halk Eğitim Merkezi 

 

 
 26 Haziran tarihinin Tokat için 
önemini araştırınız.

Festivaller 
 Turizm faaliyetleri farklı içerikte birim-
lerden oluşmaktadır. Festivaller; yerel bir top-
luluk tarafından belirli periyotlarda düzenle-
nen, yörenin simgesi hâline gelmiş, toplumun 
kendine has bir değerini kutlamak veya bir olay 
ve kişiyi anmak amacıyla yürütülen kültürel, 
sanatsal ve sosyal içerikli etkinliklerdir. Festival-
lerin yanı sıra sanat etkinlikleri, önemli günler 
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ve kurtuluş günleri şehir kimliğine ve kültürüne 
katkıda bulunmaktadır. 
 Festival turizmi son yıllarda önemini gi-
derek arttıran ve etkinlik odaklı turizm türüdür. 
Bu turizm türü, turizmin gelişmediği veya az 
geliştiği bölgelerde turizmin ve bölgenin kalkın-
masına katkıda bulunmaktadır. 
 Festivallerin turizmden elde edilen gelir-
ler, istihdamı, ilin imajı ve tanıtımı üzerinde olum-
lu etkileri vardır. Tokat ve ilçelerinde yapılan çeşitli 
sanat etkinlikleri de, Tokat turizminde ve kültürü-
nün tanıtımında önemli rol oynamaktadır.

 

 26 Kasım 2019’da Hüseyin Akbaş 
Spor Salonu’nda 6 kez “Dünya Şampi-
yonu” olmuş Tokatlı Hüseyin Akbaş’ın 
anısına Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, 
Makedonya ve Ukrayna’dan güreşçilerin 
katılımıyla turnuva düzenlendi.

 

 21. Uluslararası Geleneksel ve 
Kültürel Erbaa Yaprak Festivali 26 Tem-
muz 2019’da yapıldı. Çevre ilçe ve belde-
lerden gelen belediye başkanları 7 farklı 
ülkeden gelen folklor grupları, Kuzeyin 
Uşakları folklor grubu, Erbaa’daki spor 
ve kültür kulüpleri, Erbaa protokolü ve 
çok sayıda Erbaalının katılımı ile çok 
renkli görüntülere sahne oldu.

   Festivallerin  yöresel ürünlerle 
adlandırılmasının il turizmine etkisi ne-
dir? Açıklayınız.

 Festivaller dışında Tokat’ta yılın belli za-
manlarında kitap fuarı, tarım ve gıda fuarı gibi 
etkinlikler yapılmaktadır. Örneğin:
• Her sene belli bir temanın işlendiği “Tokat Ki-
tap Günleri” etkinliği yapılmaktadır. 2019 yılın-
da üçüncüsü düzenlenen ve 28 Eylül- 06 Ekim 
2019 tarihleri arasında açılan etkinlik kapsa-
mındaki kitap fuarına 80 yayınevi katılmıştır.
• Ülke çapında yapılan Sıfır Atık Projesi kapsa-
mında bilinç ve farkındalık oluşturmak için To-
kat Belediyesi tarafından “Okullar Arası Atık Pil 
Toplama” ve “Öğrenciler Atık Elektronik Eşya 
Topluyor” yarışmaları düzenlenmektedir. 
• Yılın belli dönemlerinde konserler verilmekte, 
spor ve müzik alanında yarışmalar yapılmakta, 
aşure günleri düzenlenmektedir. 
• Şehrin turizm potansiyelini artırmaya yönelik ça-
lışmalar sonucunda ulusal ve uluslararası turizm  
firmaları  turizm  destinasyon  planlamalarında tur 
programlarına Tokat’ı da eklemektedirler. 

Tiyatro ve Sinemalar
 Toplumun sosyo-kültürel gelişimi için 
sinema ve tiyatro oldukça önemlidir. Tokat’ta 
bulunan tiyatrolar şunlardır:
 Tokat halkının kültürel üretiminin, sanat 
düzeyinin ve toplumsal bilincinin artırılmasına

 

Geleneksel Hıdırellez ve Nevruz Şenlikleri Almus Gölgeli Dumanlı Yayla Şenliği 

Niksar Çamiçi Yayla Şenlikleri        Yazıcık Karaçam Düden Yayla Kır Yemeği Etkinliği 

Almus Cihet Kasabası Yayla Şenlikleri Başçiftlik Patates Festivali 

Büşürüm Kasabası El Sanatları ve Yayla Şenlikleri Almus Dikili Yayla Şenliği ve Karakucak Şenliği 

Kuyucak Köyü Gurbetten Sılaya Hasret Şenlikleri Akbelen Belediyesi Hıdrellez Şenliği 

Baydarlı Kasabası Kültür ve Dayanışma Şenliği Günebakan Belediyesi Kültür ve El Sanatları Şenliği 

Reşadiye Hasan Şeyhi Anma ve Kültür Şenlikleri Niksar Gülbayır Keltepe Kültür ve Doğa Festivali 

Reşadiye Kurt Gölü Kültür Festivali Niksar Ormancık Polat Gazi Anma Şenlikleri 

Erbaa Çevrecik Kültür ve El Sanatları Şenlikleri Reşadiye Sarıyayla Kültür Sanat ve Keşkek Festivali 

Topçam Şenlikleri        Erbaa Değirmenli Domates Festivali 

Turhal Karkın Köyü Aziz Baba Şenlikleri Erbaa Gökal Belediyesi Geleneksel Yayla Şenliği 

Almus Görümlü Köyü Kul Himmet Kültür ,Sevgi, 
Dostluk ve Sanat Etkinlikleri 

Tahtoba Köyü Yörük Şenliği 

Yavuz Sultan Selim Han Selemen Yayla Şenlikleri Erbaa Gökal Belediyesi Çilek Festivali 

Reşadiye Sırıklı Şenlikleri Zile Vişne Festivali 

Almus Çevreli Belediyesi Hüseyin Akbaş Karakucak 
Güreş ve Şenlikleri               

Erbaa Uluslararası Yaprak Festivali         

Erbaa Keçeci Ahi Mahmut Veli Kültür Festivali Niksar Motosiklet Festivali 

Turhal Gözderesi Festival Şenlikleri  Niksar Gökçeli Belediyesi Akpınar Yayla Şenlikleri 

Zile Kiraz Festivali Almus Ataköy Belediyesi Hıdrellez Şenliği 

Tokat’ta Önemli Şenlik ve Festivaller

(www.tokatarayisgazetesi.com)

(www.erbaa.bel.tr)

10. ULUSLARARASI HÜSEYİN AKBAŞ SERBEST 
GÜREŞ TURNUVASI TOKAT’TA YAPILDI. 

21. ULUSLARARASI 
GELENEKSEL VE 
KÜLTÜREL YAPRAK 
FESTİVALİ
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katkı sağlamak amacıyla 1 Haziran 2016 tarihinde 
Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulmuştur. Şe-
hir Tiyatrosunda, kurulduğu günden itibaren 550 
kişiye tiyatro ve oyunculuk dersi verilmiştir. Şu an 
kadrosunda 6 kadın 4 erkek oyuncu bulunmakta 
ve 72 kursiyer eğitim görmektedir. Mutfak atöl-
yesinde oyuncu sayısı 14’tür. Oyunlar 26 Haziran 
Kültür Merkezinde sergilenmektedir.

Görsel 5. 9. Belediye Şehir Tiyatrosu, Tokat

 Tokat’ta lokantacı bir ailenin oğlu olan 
Kemal Atangür, baba mesleğini ve tiyatro tutku-
sunu mekânında birlikte sürdürmektedir. Res-
toranının alt katındaki küçük bir sahnede kendi 
yazdığı Karagöz oyunlarını sergilemektedir.

KARAGÖZ OYUNLARI      
Gölge oyunlarının 16. yüzyılda Mısır yoluyla 
Anadolu’ya geldiği söylenmektedir. Yavuz 
Sultan Selim 1517 tarihinde Mısır’ ı ele ge-
çirince onuruna verilen bir eğlence sırasın-
da gölge oyununa benzer bir gösteri yapılır. 
Yavuz Sultan Selim, o sanatçıyı beraberinde 
İstanbul’a getirir. O sıralarda 21 yaşındaki 
oğlu Kanuni Sultan Süleyman, gölge oyun-
larını seyreder ve çok sever. Böylece gölge 
oyunlarının Osmanlı sarayına adım attığı 
ve yayıldığı kabul edilir. Halkın büyük ilgisi-
ni kazanan bu oyun tekniği Türk ustalarının 
elinde gelişmeye başlar. Mısır gölge oyunla-
rındaki renksiz hareketsiz görüntüler, Türk 
gölge oyununda hareket ve renk zenginliği 
kazanır. Türk gölge oyunlarına “Çadır Hayal, 
Zıllı Hayal, Hayali Zıll” adı da verilir. Son za-
manlarda ise oyunun başkahramanı Kara-
göz’e ithafen “Karagöz Oyunları” diye tanın-
maya başlamıştır.
(Mustafa Mutlu, Karagöz, s. 53)

   Karagöz Oyunları neden sadece Ka-
ragöz adıyla anılır? Söyleyiniz.

Görsel 5. 10. Hacivat Köftecisi (Münir Özkul Oda 
Tiyatrosu) , Tokat

   Hacivat ve Karagöz’ün iki zıt karak-
ter olmasının seyirciye katkısı sizce ne ola-
bilir? Açıklayınız.

 Tokat’ta 2019 yılı itibarıyla 3’ü merkez-
de olmak üzere 7 sinema bulunmaktadır. 
 Tokat, kültür ve sanat faaliyetleri açısından 
geliştirilebilecek potansiyele sahip bir şehirdir.

Görsel 5. 11. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı, 
Tokat
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2. TOKAT’A KİMLİK KAZANDIRAN ESERLER
 Tokat Kalesi’ne çıkmak, Komana Pontika 
Antik Kenti’ni görmek, Mahperi Hatun Kervansara-
yı’nda yemek yemek, Sulusokak’ta alışveriş yapmak, 
Latifoğlu Konağı’nın havasını teneffüs etmek, Saat 
Kulesi’nin gongları eşliğinde zamana şahitlik etmek, 
Gazi Osman Paşa Müzesi’nde Paşa’yı hayal etmek, 
yüzyıllara meydan okuyan Hıdırlık Köprüsü’nün üze-
rinden geçmek… Sonra ilçelere akmak… Niksar’da 
Leylekli Köprü’yü, Yağıbasan Medresesi’ni, Arsenal’i; 
Erbaa’da Horoztepe’yi; Zile’de Kale’yi; Sulusaray’da 
Sebastapolis Antik Kenti’ni gezmek…

 
  Yukarıda gördüğünüz Tokat Vali-
liği logosunun anlamını araştırınız. Şehir-
lerin kimlikleri olabilir mi? Kendi kimliği-
nizi düşünerek açıklayınız. 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

 
Göreni Derinden Etkileyen Şehir: Tokat
 Bugünkü beton kulelere karşılık 
tarihin ibret dersi gibi geçmişin konut za-
rafetini gösteren birkaç güzel konak, To-
kat’ın görülmesi gereken yapıları arasın-
da sayılıyor. Bunlardan biri Atatürk’ün 
Tokat’ı ziyaretinde kaldığı Atatürk Evi ve 
Etnografya Müzesi, diğeri de Latifoğlu 
Konağı. Her ikisi de Tokat’ın varlıklı çev-
relerinin yaşam kalitesi hakkında, ziya-
retçilerine değerli bilgiler sunuyor. Tarihi 
ve doğayı içinizde hissetmek isterseniz, 
hafta sonunda keyifle gidebileceğiniz bir 
yurt köşesi Tokat. Saydıklarımın dışında 
görebileceğiniz daha çok yer var: Kaleler, 
Sebastiapolis (Sulusaray), Maşat Höyük 
(Yalınyazı), Ballıca Mağarası... Ayrıca 
mutfağı bir harika. Türkiye’nin ünlü lez-
zet uzmanlarının sıklıkla ziyaret etmeleri 
boşuna değil. Tokat kebabı coğrafi işaret 
almış; çemeni, pekmezi, bağ yaprağı ve 
daha birçok ürünü ülke çapında tanınıyor 
ve bence daha da fazlasını hak ediyor…
(www.hurriyet.com.tr) (Düzenlenmiştir.)

 “Şehir kimliği”; şehir imajını etkileyen, 
her şehirde kendine özgü nitelikler taşıyan, fi-
ziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve 
biçimsel faktörlerle şekillenmektedir. Şehirliler 
ve onların yaşam biçiminin oluşturduğu, sü-
rekli gelişen ve sürdürülebilir şehir kavramını 
yaşatan, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir 
sürecin ortaya çıkardığı bir bütünlüktür. Şehir 
kimliği, o şehrin tüm fiziki ve beşerî özellikle-
rini içine almakta, yaşanan her toplumsal de-

ğişim ve çevresel biçimlenme onun üzerinde 
değişimlere neden olmaktadır. Böylece şehir 
kimliği, doğal ve yapma çevre özellikleri ara-
sındaki etkileşimlerle insan davranışları ve 
yapısal biçimleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Kısacası uzun bir zaman dilimi içinde oluşmak-
ta, gelişmekte, değişmekte ve sürekli olarak 
yeniden üretilmektedir. “Kent kültürü” kavra-
mı ise o kentte yaşamış bütün medeniyetlerin 
sosyolojik, psikolojik, politik ve ekonomik ola-
rak yaptığı etkinliklerin gerek kentsel dokuda 
yer bulması gerek toplumsal yaşamda kendini 
göstermesiyle ortaya çıkan bir bütünlüktür.
 Bu bağlamda Tokat’ın tarihî ve kültürel 
varlıklarının maddi ve manevi değerlerinin ko-
runması sürecinde nasıl bir vizyon benimsenmesi 
gerektiği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Deği-
şim-gelişim süreçlerinde oluşan fırsat ve tehdit-
lerin neler olduğu ve nasıl değerlendirileceği ko-
nularında Tokat Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’nin 
13. Şehir Kimliği Çalıştayı” yapılmıştır. Böylece her 
şehrin ayrı bir ruhu, kimliği ve kişiliği olduğu dü-
şüncesiyle bu kimliğin şehirde yaşayanlarla bera-
ber ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
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 Tokat’ın kimliğini yansıtan ve tanıtımına 
katkı sağlayan, “Tokat” denince akla gelen ilk 
eserler şunlardır:
Tokat Müzesi (Arastalı Bedesten) 
 Türkiye Cumhuriyeti müzecilik tarihi 
içerisinde ilk müzelerden olan Tokat Müze-
si, 1926 yılında kurulmuş olup eser çeşitliliği 
ve zenginliği bakımından ülkemizde önemli 
bir yere sahiptir. Karadeniz Bölgesi müzeleri 
başta olmak üzere günümüzde mevcut birçok 
müzenin oluşturulması sırasında Tokat Müzesi 
koleksiyonları ve Tokat yöresinden çıkarılan ar-
keolojik eserler kullanılmıştır. 6000 yıllık tarihî 
geçmişe sahip olan bu topraklarda Kalkolitik 
Dönem, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Da-
nişmentli, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok 
medeniyetin önemli eserleri sergilenmektedir. 
Ayrıca Anadolu Türk - İslam devletlerine ait en 
zengin sikke koleksiyonu ve bu döneme ait bi-
linen en eski Kuran-ı Kerim (1191 tarihli) Tokat 
Müzesinde sergilenmektedir.

Görsel 5. 12. Tokat Müzesi (Arastalı Bedesten) 

Tokat Kalesi
 Roma Dönemi’nde yol güvenliği için 
kurulmuş olan kale yaklaşık 500 yıl Bizans ege-
menliğinde kalmıştır. İlk defa 1074 yılında Da-
nişment Melik Gazi tarafından fethedilen kale 
kısa aralıklarla el değiştirmiş olup sırasıyla Da-
nişment, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burha-
nettin ve Osmanlı Devleti’nin egemenliğine 
geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulmuş 
doğal bir kale durumundadır.
 Tokat kalesi Bizans Dönemi’nde yapılmış, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise onarıla-
rak kullanılmaya devam edilmiştir. Beşgen planlı 
olan yapı, yirmi sekiz adet burçla güçlendirilmiş-
tir. Kale içinde dizdarhâne (kale komutanı evi), 
cebehâne (savaş araç ve gereçlerinin saklandığı 
yer), ambarlar, sarnıçlar (içme suyu deposu)

ve muhafız barınakları bulunmaktadır. Çevresi 
1500 metre olup batı yönüne açılan tek bir kapısı 
vardır. Kalenin su ihtiyacını karşılayan kaynaklara 
inen 362 basamaklı taş merdiven inşa edilmiştir. 
Günümüzde bu merdiven yolu kapalı durumda-
dır. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kal-
ma bir kaya mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında 
bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. 
Tokat şehrinin hapishanesi de kalede bulunmak-
tadır. Kalebentlik (başka bir yerden sürgün edilip 
kalede geçirilen hapis cezası) cezasına çarptırılan 
suçlular cezalarını kalede çekerlerdi. 16. yüzyılda 
borçlarını ödemeyen mültezimlerin zindana atıla-
rak ömürlerinin sonuna kadar burada kaldıkları ve 
bu yolla cezalarını çektikleri görülmektedir. Yine 
bu dönemde bazı suçlular, kadı’nın haklarında ve-
receği ceza gerçekleşinceye kadar bir süre hapiste 
tutulurlardı. Daha sonraki yıllarda Eflâk voyvodası 
olan ve Osmanlı askerlerine yaptığı zulümle bili-
nen Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda), uzunca bir süre 
Tokat Kalesi’ndeki zindanda tutuklu kalmıştır.

Görsel 5. 13. Kale, Tokat

Latifoğlu Konağı                                      
 Tokat merkezde Gaziosmanpaşa Bul-
varı üzerinde bulunan Latifoğlu Konağı, barok 
tarzının XIX. yy. Osmanlı mimarisine yansıyan 
özellikleriyle 1746 yılında  inşa edilmiştir. Ko-
nak; ahşap, kalem işi ve alçı süslemeleriyle zen-
gin bir görünüme sahiptir. “L” şeklinde bir plan 
üzerinde inşa edilmiş olan iki katlı konağın taş 
döşemeli avlusunda kare planlı bir havuz yer 
almaktadır. Odalar “L” şeklinde bir sofanın et-
rafında şekillenmiştir. 
 Birinci katta yer alan sofaya, günlük iş-
lerin yapıldığı aynı zamanda mutfak olarak da 
kullanılan “aşevi” veya “işevi” denilen bölüm, 
“hamam odası” da denilen oturma odası ve 
küçük bir oda açılmaktadır. Hamam odasından 
kare planlı, tek kubbeli hamama geçilmektedir. 
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Küçük bir soğukluk kısmı bulunan alttan ısıtmalı 
bu Türk hamamı, yapının dışına çıkma yapmak-
tadır. İkinci kattaki sofa, konağın haremlik-se-
lamlık bölümünü ayırmaktadır. Konağın bu ka-
tında “Paşa Odası” denilen selamlık bölümü, 
“Havuzbaşı Odası” denilen harem bölümü, bir 
yatak odası ve küçük bir oda yer almaktadır.
 Latifoğlu Konağı aslına uygun olarak do-
natılmış ve 1989 yılında müze ev olarak hizme-
te açılmıştır.

Görsel 5. 14. Latifoğlu Konağı, Tokat

Meydan Cami
 Sultan II. Bayezid’in annesi Gülbahar 
Hatun adına yaptırdığı cami, kayıtlarda “Hatu-
niye Camisi” olarak geçmektedir. Meydan Ma-
hallesi’nde 1485 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı 
mimarisinin Tokat’taki en güzel eserlerinden 
biridir. Tarihî kayıtlarda “Caminin yapımı bittik-
ten sonra küçük olduğu görülmüş ve iki yanına 
birer mescit daha inşa ettirilmiştir.”denilmekte-
dir. Avlunun ortasında ahşaptan yapılmış oriji-
nal olmayan bir şadırvan ve yanında Gülbahar 
Hatun Medresesi yer almaktadır. 

 Caminin duvarları, minaresi ve mescit-
ler kireç taşından, kubbesi tuğladan örülmüştür. 
Mihrap ve minberi mermerden yapılmış olan 
caminin, iyi ışıklandırılmış olması ve kubbesin-
deki “boya” süslemeler dikkati çekmektedir.
Ali Paşa Cami                                                                                     
 Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde 
bulunan cami, Tokat’taki en büyük Osmanlı 
anıt eseridir. Sultan II. Selim zamanında Ali Paşa 
tarafından (1572) yaptırılmıştır. Ali Paşa Bosna-
lı olup Enderun’dan yetişmiştir. II. Bayezid’in 
kızı, Selçuk Sultan’ın kızından torunu olan Fat-
ma Sultan ile evlenmiştir. Çeşitli saray ağalıkla-
rında bulunduktan sonra Erzurum, Karaman, 
Bağdat, Sivas, Anadolu Beylerbeyi olarak görev 
yapmıştır. Erzurum Beylerbeyi iken oğlu Sivas 
Defterdarı Mustafa Bey’in vefat etmesi üzerine 
Tokat’ta bir türbe ve yanına bir cami yapılma-
sını istemiştir. Caminin avlusunda Ali Paşa’nın 
eşinin ve oğlu Mustafa Bey’in türbeleri de yer 
almaktadır. Ali Paşa’nın caminin bitmesine ya-
kın 1572’de hastalanarak vefat etmesi üzerine 
ortaya çıkan maddi sorunlar sebebiyle doğu ve 
batı tarafındaki duvar kalıntılarından anlaşıl-
dığı üzere son cemaat yerinin dıştan ikinci bir 
kademe ile kapatılması planlandığı hâlde bun-
dan vazgeçilmiştir. Ayrıca aynı sebeple avluya 
dönemin imkânlarına göre daha mütevazı olan 
ahşap şadırvan yapılmıştır. Ali Paşa Camisi, XVI. 
yüzyıldan günümüze orijinal süslemeleriyle ula-
şan ve ahşap şadırvana sahip tek eser olmuştur. 
Caminin kadınlara ait bölümleri de vardır. Son 
cemaat kısmında sekiz adet gri mermer sütün 
yer almaktadır.

Görsel 5. 16. Alipaşa Cami, TokatGörsel 5. 15. Gülbahar Hatun Meydan Cami, Tokat
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Alaca Mescit
 Tokat’ta Rüstem Çelebi Mahallesi’nde-
dir. Türkiye Selçuklularından kalma son eser olan 
bu yapı, Akkoyunluların Tokat’ı yağma ettikleri 
sırada harap edilmiş yalnızca üzerinde kitabesi 
bulunan minaresi kalmıştır. Evliya Çelebi “Kü-
çük Minareli” olarak adlandırdığı mescidin mi-
naresinin çok güzel olduğundan söz etmektedir.
Garipler Cami
 Melik Danişment Gazi tarafından XI. 
yüzyılın son çeyreğinde (1080-1090) inşa etti-
rildiği bilinmektedir. Tokat il merkezi Pazarcık 
Mahallesi’nde bulunan Garipler Camisi, mina-
resinde yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı 
halk arasında “Yeşil Minareli Cami” olarak bi-
linir. Anadolu’daki en eski camidir. 2008 yılında 
onarılmıştır.

Mutasarrıf Bekir Paşa ve Belediye Reisi Mütevellioğ-
lu Enver Bey tarafından 1900 yılında yaptırılmıştır. 
 Saat, dört yöne büyük kadranlarla her 
yarım saat ve saat başlarında tam çalar durum-
dadır. Saat mekanizması, en üst kattaki bacadan 
aşağı doğru sarkıtılmış ve birinin ucunda 350 ki-
logram diğerinde 150 kilogram ağırlığında taşın 
bağlı olduğu iki halat sayesinde çalışmaktadır. 
Bu mekanizma 1902’den beri bulunmaktadır. 
 2015 yılında başlatılan ve Tokat Beledi-
yesi tarafından yürütülen “Tokat Aydınlanıyor, 
Tarih Canlanıyor” projesi kapsamında yeniden 
ışıklandırılan saat kulesindeki saatin bakımı 
yaklaşık 26 yıldır  kulenin altında iş yeri olan sa-
atçi Ahmet Unan tarafından yapılmaktır.

Tokat Gök Medrese
 Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda Taşhan ya-
kınında uzun yıllar müze olarak kullanılmış olan 
bu tarihî yapı Tokat’taki Selçuklu eserlerinden 
biridir. Kitabesi bulunmayan yapı, XIII. yüzyılda 
(1277) Müineddin Pervane Süleyman tarafın-
dan yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu mimarisi ve 
sanatının en belirgin özelliklerini taşımaktadır. 
Osmanlılar zamanında XVIII. yüzyıla kadar med-
rese, bimarhane (hastane, şifahane) ve bir odası 
türbe olarak kullanılan yapı, daha sonraları şifa-
hane ve göçmen barınağı olarak kullanılmıştır. 
Halk arasında “Gökmedrese”, “Pervane Med-
resesi”, “Kırk Kızlar Medresesi”, “Darüşşifa”,  
“Bimarhane Tekkesi” olarak da adlandırılmıştır.

Taşhan                                                                                                                
 Tokat kent merkezinde, Gaziosman-
paşa Bulvarı üzerindedir. “Voyvoda Hanı” 
da denilen yapı 1631 yılında yaptırılmış bü-
yük bir Osmanlı anıt eseridir. Bir süre et ve 
sebze hali olarak kullanılan han, son yıllarda 
restore edilmiştir. Kuzey-güney konumunda, 
kesme taş ve tuğladan, dikdörtgen ve iki kat-
lı inşa edilen hanın ortasında büyük bir avlu 
yer almaktadır. İçindeki 32 oda, günümüzde 
dükkân ve sanat atölyesi olarak kullanılmak-
tadır. Dış cephesinde de dükkânlar bulunan 
Taşhan’da Tokat yazması, sofra bezi, bakır eş-
yalar, hediyelikler, takı ve otantik kıyafetler 
satılmaktadır. Atölyelerde sanatsal aktivite-
leri izleme ve bu faaliyetlere katılma imkânı 
sağlanmaktadır.

Görsel 5. 17. Saat Kulesi, Tokat

Tokat Saat Kulesi                                                                              
 Tokat merkezde, Behzat Bulvarı üzerin-
de bulunur. 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi 
kesme taştan yapılmıştır. II. Abdulhamit’in pa-
dişah oluşunun 25. yılı için halkın yardımlarıyla
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Görsel 5. 18. Taşhan, Tokat

Gazi Osman Paşa Plevne Müzesi
 Devegörmez Mahallesi’ndeki Atatürk 
Evi’nin kuzey bitişiğinde 1900 yılında inşa edi-
len tarihî konak,  2010’da Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından restore edilmiş ve Tokat 
Belediyesi tarafından müze hâline getirilmiş-
tir. Gazi Osman Paşa’nın vefatının 115’inci 
yılı dolayısıyla 5 Nisan 2015’te ziyarete açılan 
müzede Paşa’nın bal mumu heykeli, Osmanlı 
ve Rus askerlerinin üniformaları, Plevne Sava-
şı’nın canlandırıldığı alan ve Osmanlı mektep-
lerinde okutulan bazı kitaplar bulunmaktadır. 

Hıdırlık Köprüsü
 Şehrin kuzeyinde Yeşilırmak üzerindedir. 
Selçuklu döneminin ilimizdeki ihtişamlı eserle-
rinden olan köprü, kesme taştan yapılmış olup 
5 kemerli, 151 metre uzunluğunda ve 7 metre 
enindedir. Günümüzde taşıt trafiğine kapalıdır. Ki-
tabesinden öğrenildiğine göre Selçuklu dönemin-
de Pervane Seyfeddin Hamit tarafından 1250’de 
yaptırılmıştır. Köprünün mimarı İbn El Hâkim ismi 
ile tanınan Ebu’l Ferecoğlu Bahaddin Mehmet’tir. 
 Hıdırlık Köprüsü’nün Selçuklu tarihinde 
önemli bir yeri vardır. Türkiye Selçuklu hüküm-
darı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1246 yılında ve-
fatı üzerine oğulları İzzettin Keykavus, Rükned-
din Kılıçaslan ve Alaeddin Keykubat arasında 
saltanat kavgaları yaşanmıştır. Saltanat kavgala-
rı nedeniyle devletin parçalanmasını önlemek 
için Emir Karatay başta olmak üzere Selçuk-
lu devletinin ileri gelenleri araya girmiş ve üç 
kardeşin anlaşması sağlanmıştır. 1249 yılından 
1257 yılına kadar devleti birlikte yönetmişler-
dir. Köprünün yapımı da kardeşlerin hükümdar-
lık yaptıkları döneme, 1250 yılına rastlamakta 
ve kitabesi köprü üzerinde yer almaktadır.

Sulusokak                                                                                                           
 900 adımda 900 yıllık tarihin en iyi şe-
kilde görülebileceği Sulusokak’ta Roma, Sel-
çuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 
birçok tarihî eser bulunmaktadır: Ali Paşa Cami 
ve Hamamı, Ulu Cami, Pervane Hamamı ve Tak-
yeciler Cami, Tokat Müzesi, tarihî Tokat evleri… 
Ayrıca yöresel el sanatı hediyelik eşyaların satıl-
dığı dükkânlar vardır.

Bey Sokağı (Bey Hamam Sokağı)
 Tokat il merkezinde bulunan sokakta iki 
yönlü olarak sokağa cephe veren, Geç Osmanlı 
ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait ve koruma altına 
alınan evler bulunmaktadır. Anadolu’nun iyi ko-
runmuş sivil mimari örneklerinden olan bu ev-
ler, 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
restore edilmiştir.

Görsel 5. 19. Bey Sokağı, Tokat

Ali  Paşa Hamamı 
 Tokat il merkezi, Gaziosmanpaşa Bul-
varı üzerindedir. Ali Paşa, Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın oğlu Şehzade Bayezid’in damadıdır. 
1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırılan Ali 
Paşa Külliyesi’nin parçasıdır. Kadın ve erkek bö-
lümlerinin bulunduğu yapı, çifte hamam tarzın-
dadır. Klasik Osmanlı hamam mimarisine güzel 
bir örnektir.

Mevlevihane                
 Tarihi Mevleviliğin ilk dönemlerine ka-
dar uzanan Tokat Mevlevihanesi, 13.yüzyıl baş-
larından 19. yüzyılın sonlarına kadar önemli bir 
Mevlevilik merkezi olmuştur. Mevlana hayat-
tayken Muineddin Süleyman Pervane’nin isteği 
üzerine Fahreddin Iraki’yi Tokat’a göndermiş 
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ve Pervane’nin XIII. yüzyılda yaptırdığı zaviye-
de Mevlevilik Tokat’ta yayılmaya başlamıştır. 
Tokat’ta kendi adına yaptırdığı bu binanın yeri 
bugüne kadar tespit edilememiştir.

Görsel 5. 20. Mevlevihane Müzesi, Tokat

 Tokat’ta bir mevlevihanenin varlığına 
dair ilk bilgilere 1455 tarihli Tahrir Defteri’nden 
ulaşılmaktadır. Buradaki kayıtlara göre şehirde 
Mevlevihane adıyla bir mahalle bulunmakta ve 
burada 32 hane yaşamaktadır. Daha sonraki dö-
nemlerdeki kayıtlarda Uzun Hasan’ın ordusu-
nun 1471’de şehri tahrip etmesiyle bu mahalle-
nin hane sayısının 4’e düştüğü,1485’ten sonra 
Mevlevihane Mahallesi’nin Hoca İbrahim adıyla 
anılmaya başladığı, 1576 tarihli Defter-i Evkâf-ı 
Rûm içindeki vakıf kayıtları arasında ise Mev-
levihane adına rastlanılmadığı belirlenmiştir.
 Bazı merhaleler geçirerek bugüne ula-
şan Tokat Mevlevihanesi’nin yeri ve yapılışına 
dair bilgiler ise 17.yüzyıla dayanmaktadır. Mev-
cut verilere göre Tokat Mevlevihanesi 1638 yı-
lında Tokat Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’nde Yeniçeri 
Ağası diye belirtilen Muslu Ağa (Sülün Mustafa 
Paşa) tarafından yaptırılmıştır. Arşiv kayıtların-
da “Medine-i Tokat’ta vâki Yeniçeri Muslu Ağa 
Mevlevihanesi” şeklinde geçmektedir. Yanında-
ki Mevlana Hamamı, girişteki taş kapı, konak-
taki hamam ve bitişiğindeki oda o dönemden 
kalmıştır. 
 1703 tarihli bir hüccete göre Muslu 
Ağa’nın yaptırdığı mevlevihane zamanla yıkıl-
mış ve yalnız arsası kalmış, Müderris Mehmed 
Efendi b. Dânişî Ali Efendi mevlevihaneyi tekrar 
inşa ettirmiştir. Mevlevihane 1792 ve 1909’da 
iki kez yangın geçirmiştir. Daha sonra yenilenen 
yapı, mimari ve dekorasyon unsurları açısından 
18.yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilmiştir. 

 Mevlevihanenin alt katı günlük kullanım 
için genişçe bir sofadan geçilen dört odadan 
oluşmaktadır. Sofanın hemen sağında görkem-
li tavan göbeği ve kitaplığı ile diğer odalardan 
farklı, Mevlevi şeyhinin misafirlerini kabul ettiği 
başoda bulunmaktadır. Bu odalarda döneme 
ait el yazmaları, taş baskı kitaplar, Kur’ân-ı Ke-
rim, kırmızı ipekten el dokuması Kâbe iç örtüsü 
ve şecereler sergilenmektedir.
 Cumhuriyetin ilanına kadar Soğukpınar 
Mahallesi, Bey Sokağı’nda son Mevlevi Şeyhi 
Abdulhadi Efendi (Ergin) tarafından işlevini sür-
düren Tokat Mevlevihanesi, Bakanlar Kurulu-
nun 1924 Eylül’ünde aldığı karar doğrultusun-
da Abdulhadi Efendi’nin rızasıyla Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tekkeler kapa-
tıldıktan sonra 1934 yılında Mevlevihane ana 
binasına el konulmuştur. Uzun süre boş kalan 
ana bina, 1939’da onarılarak 1997 yılına kadar 
çeşitli kurum ve kuruluşların kullanımına tahsis 
edilmiştir. 
 Ana binanın doğu duvarına bitişik Mev-
lana Hamamı, aslında Mevlevihane külliyesine 
ait olup aynı vakfın gelir kaynakları arasında yer 
almasına rağmen şahıs eline geçmiştir. 1997’de 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce hamamın tescil 
edilerek kamulaştırılmasına, ana bina ve harem 
konağının onarılmasına ve Mevlevihane saha-
sının korunmasına karar verildiği halde resto-
rasyonu çeşitli sebeplerden dolayı ancak 2005 
yılında tamamlanabilmiştir. Değişik dönemler-
de onarım gören Tokat Mevlevihanesi özgün 
mimarisini büyük ölçüde yitirmiştir. XVII-XIX. 
yüzyılların görkemli hâlinden çok şey kaybede-
rek günümüze ulaşan ana bina 2006’dan beri 
Tokat Mevlevi Kültürü ve Vakıf Eserleri Müzesi 
olarak hizmet vermektedir.

Mahperi Hatun Kervansarayı
 Tokat’ın Pazar ilçesine yaklaşık 1 kilo-
metre mesafede inşa edilmiştir. Kitabelerine 
göre 1238 yılında Alaeddin Keykubâd’ın eşi ve 
II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Ha-
tun tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan dik-
dörtgen olarak yapılan kervansarayın giriş kapısı 
dikdörtgen şekildedir. Aynı zamanda yapım ki-
tabesinin de üzerinde bulunduğu giriş kapısı iki 
renkli taştan yapılmıştır. Kervansaray yazlık ve 
kışlık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
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Kısmen harap vaziyetteki eser, 1999 yılında res-
tore edilmiş; turizm ve çeşitli etkinliklerin dü-
zenlenmesi için özel bir işletmeye kiralanmıştır.
Leylekli (Yılanlı) Köprü                                                                                                           
 Niksar ilçesi Çanakçı Deresi üzerinde, 
Arasta Camisi yanındadır. Roma Dönemi ese-
ridir. Tek kemer gözlü, yarım daire şeklindedir. 
Kemer kilit taşının üzerindeki taşta, ağzında yı-
lan tutan bir leylek figürü vardır.

Görsel 5. 21. Leylekli (Yılanlı) Köprü, Niksar, Tokat

Talazan Köprüsü
 Niksar-Erbaa yolu üzerinde yer alır. 
Yedi sivri kemer gözlüdür. Kitabesi günümüze 
ulaşmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. 
Bununla beraber yapı üslubu ve bazı kaynaklar-
da verilen bilgilerden XIII. yüzyılın ilk yarısında 
yapıldığı tespit edilmektedir.1939 Erzincan ve 
1942 Erbaa depremlerinde ana taşıyıcı kemeri 
çökmüştür. Duvar örgüleri arasındaki taş işçili-
ğinin farklılığından dolayı değişik zamanlarda 
onarıldığı anlaşılmaktadır. Köprünün ortasında-
ki en büyük kemer gözü yıkılmış ve bu aradaki 
boşluk düz bir demir köprü ile birleştirilmiştir. 
5,5 metre genişlik, 161 metre uzunluğa sahip 
olan ve tarihî İpekyolu üzerinde yer alan köprü, 
yüzlerce yıl şehirler arasında ulaşımın sağlan-
ması için kullanılmıştır. 
Yağıbasan Medresesi
 Yağıbasan Medresesi Tokat’ta ve Ana-
dolu’da günümüze ulaşabilen en eski eğitim 
kurumlarından biridir. Danişmentlilerin Sivas 
kolunun hükümdarı Nizamettin Yağıbasan tara-
fından 1157 yılında Niksar Kalesi’nde inşa edil-
miştir. Anadolu’da tıp eğitimi verilen ilk med-
reselerden biri olarak bilinir. 2010 senesinde 
restore edilerek bir kültür varlığı olarak koruma-
ya alınmıştır. Anadolu’nun ilk Türk tıp medresesi

olan Yağıbasan Medresesi, eyvanlı (avlulu) olup 
kubbesinin bir kısmı açıktır. Yağıbasan’ın daha 
sonra Tokat’ta kendi adına yaptırdığı medrese-
nin (Yağıbasan Medresesi veya Çukur Medrese) 
kubbe kısmı da aynı özelliktedir.

Roma Arsenali                                                                                    
 Niksar ilçe merkezinde, İsmet Paşa Ma-
hallesi’nde, kalenin yamacında yer alan Roma-
lılardan kalma cephanelik aynı alanda bulunan 
tek katlı evin altında yer almaktadır. Yer altında-
ki yapı kalıntısına evin bodrumundan girilmek-
tedir. Ancak burası giriş kapısı olmayıp tahrip 
edilen koridor ağzıdır. Arsenalin tabanı kireç 
harçlı horasan malzeme ile kapatılmıştır. Tavan-
da yaklaşık 4 m yüksekliğinde havalandırma ba-
cası yer alır. Duvar kalınlıkları 1,20 m’ dir. Mimari 
dokusu itibarıyla MÖ III. yüzyıla ait olduğu sanıl-
maktadır. Yapı cephanelik olarak kullanılmıştır.

Görsel 5. 22. Roma Arsenali, Niksar, Tokat

Melikgazi Türbesi

 Niksar fatihi Melik Ahmet Gazi’nin yattı-
ğı türbedir. Niksar’da Selçuklu mimarisine göre 
ve mescide benzer şekilde inşa edilmiştir. Da-
nişment Gazi fetihten sonra Niksar’ı sahil Rum-
larına karşı mücadelede kendisine hem bir üs 
hem de bu devletin başkenti olarak seçmiştir. 

Niksar Kalesi
 Niksar ilçe merkezinde, Çanakçı Ça-
yı’nın oluşturduğu vadinin kuzeyindeki tepede 
yer alan Niksar Kalesi, ilk defa Roma Dönemi’n-
de kurulmuş, Bizans Dönemi’nde büyütülmüş, 
İslami çağlarda da onarılarak kuvvetlendirilmiş-
tir. İlçe merkezine hâkim konumda olan kale, 
Türkiye’nin ikinci büyük kalesidir. Kale içinde 
medrese, iki hamam, iki mescit, kilise ve hapis-
hane kalıntıları bulunmaktadır.
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Silahtar Ömer Paşa Cami                                                                                      
 Silahtar Ömer Paşa Camisi Erbaa ilçesi-
ne bağlı Akça beldesinde, 1082 yılında Selçuklu 
mimarisiyle, çivi kullanılmadan, ahşap ve kes-
me taştan yapılmıştır. Caminin duvarları bir sıra 
kesme taş, üç sıra tuğla dizisiyle örülmüştür. 
Kuzeybatı köşedeki çokgen gövdeli, tek şere-
feli minaresi bir deprem sonucu zarar görmüş, 
gövde ve şerefe yeniden yapılmıştır. Altta dik-
dörtgen, üstte kemerli pencerelerin aydınlattığı 
camiye ahşap, zengin işlemeli bir kapıdan giril-
mektedir.

Görsel 5. 23. Silahtar Ömer Paşa Cami, Erbaa

Kesikbaş Cami
 Caminin yapımına 1172 yılında başlan-
mıştır. Turhal girişindeki ana köprünün yanın-
dadır. Caminin batı duvarına bitişik bir de tür-
be vardır. Türbenin cami içine açılan bir kapısı 
mevcuttur. Tarihî bir hüviyet taşıyan, taş çer-
çeveli ahşap kapı büyük bir sanat şaheseridir. 
Gerek ahşap kapı gerekse taş çerçeve kabartma 
ve oyma süslerle bezenmiştir. Kapı üzerindeki 
kitabede cami ve türbenin Şeyh Hacı Mustafa 
Efendi tarafından yapıldığı yazılıdır. Caminin ar-
sası 2018 m² iç alanı 510 m² olup cami 1000 
kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapasite-
ye sahiptir. Türbe içindeki sandukalarda Kesik-
baş Şeyh Abdullah Efendi, yanında bir Horasan 
ereni, onun yanında hizmetkârı bayan, onların 
yanında hanımları ile Şeyh Mustafa Efendi yat-
maktadır. İki küçük sandukada da Şeyh Mustafa 
Efendi’nin çocukları yatmaktadır. Türbe 1978’de 
onarım görmüştür. Ayrıca türbede kapalı cam 
bir ayaklı dolapta Kesikbaş hazretlerinin cübbe-
si, kemeri ve tespihi mevcuttur. Efsaneye göre 

cami “Kesikbaş” adını yörede başı gövdesinden 
ayrılarak şehit olan bir zattan almıştır. 
Komana Pontika Antik Kenti
 Tokat’ın Helenistik Dönem, Roma ve Bi-
zans Dönemi’ndeki yerleşim merkezidir. Roma 
antik yol ağı üzerinde bulunan Komana Ponti-
ka’nın Roma ve özellikle Bizans Dönemi’nde 
çok önemli bir yerleşim alanı olduğu bilinmek-
tedir. Kılıçlı köyü yakınlarında Gümenek Mesire 
Alanı yakınındadır. Günümüzde antik kentin yer 
aldığı Hamamtepe Höyüğü’ndeki arkeolojik ka-
zılara devam edilmektedir.

Sebastapolis Antik Kenti
   Sulusaray ilçe merkezinde yer alan an-
tik kent, tarihi ilk Tunç Çağı’nda başlayan büyük 
bir höyük üzerine kurulmuştur. Bazı kaynak-
larda MÖ I.yüzyılda kurulduğu kaydedilmekte-
dir. Sebastapolis, Latince kökenli bir kelimedir. 
(Sebasta: büyük, ulu, azametli; polis: şehir) 
1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapı-
lan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde 
edilen verilerle daha önce ortaya çıkan mimari 
parçalar değerlendirildiğinde kentin Helenistik, 
Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerle-
şim alanı olduğu anlaşılmaktadır. 
 Comana Pontica’da yapılan yüzey araş-
tırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebasta-
polis buluntuları ile büyük benzerlikler göster-
mektedir. Bu da söz konusu iki şehrin aralarında 
yakın ilişki bulunan çağdaş iki yerleşim alanı ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Roma Dönemi’nde 
önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Sebas-
tapolis Antik Kenti’nin çok küçük bir bölümü 
açığa çıkarılabilmiştir.

Görsel 5. 24. Komana Pontika Antik Kenti, Tokat

103



Şehrimiz TokatTOKAT’TA YAŞIYORUM

Ballıca Mağarası
 Ziyarete açılan 8 salonuyla, 680 m uzun-
luğu ve 95 m yüksekliğiyle Ballıca Mağarası, 
dünyanın en büyük ve en görkemli mağarala-
rından biridir. Ballıca Mağarası, Tokat’ın 26 km 
güneybatısında yer alan Pazar ilçesinin Ballıca 
köyünde, deniz seviyesinden yüksekliği 1.085 
metredir. Pazar ilçesinden Ballıca Mağarası’na 
ulaşan 8 km’lik yol, Kral Yolu’na bağlanan Sel-
çuklu Dönemi’ne ait bir köprünün yanından 
geçmektedir. Yapımı 1238 yılına tarihlenen ve 
2006 yılında restorasyon çalışmalarına başla-
nan Mahperi Hatun Kervansarayı da bu yol üze-
rinde yer almaktadır. 
 1987 yılında başlayan araştırma ve ha-
ritalandırma çalışmalarını 1995 yılında yapı-
lan yürüyüş yolları ve ışıklandırma çalışmaları 
izlemiştir. Ballıca Mağarası, kristalleşmiş kireç 
taşlarından oluşmuştur. Ortalama sıcaklığı 18 
derece ve nem oranı % 54 olan mağaranın bol 
oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırmakta 
ve astım hastalarına iyi geldiği bilinmektedir.

İl Eğitim Tarihi Müzesi                                                                                            
 Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinde müze 
olarak seçilen alan, zemin katta 70 metrekare-
lik 3 odadan oluşmaktadır. Okulun arşivindeki 
materyallerin yanı sıra ildeki tüm okullarla ile-
tişime geçilerek tarihî değere sahip eğitim ma-
teryalleri tespit edilmiş ve bunların da İl Eğitim 
Müzesinde sergilenmesi sağlanmıştır.

 Müze, şehirdeki tüm halkın faydalan-
ması için ziyarete açılmıştır. Müzede Gazi Os-
man Paşa’nın mücadele ettiği Plevne’den ge-
tirilen toprak, Tokat’ın ilk sinema makinesi, 
1970’li yıllarda Tokat’ta yayın yapan radyonun 

Görsel 5. 25. İl Eğitim Tarihi Müzesi, Tokat

arşivi, 1920 yılından bu yana kullanılmış olan eği-
tim araç-gereçleri ve laboratuvar malzemesi, öğret-
menlere ait fotoğraflar, harf inkılabından önceye 
dayanan bilgi ve belgeler, öğrenci kütükleri ve dip-
lomalar… gibi toplam 250 obje sergilenmektedir.

Zile Kalesi
 Zile ilçe merkezinde yer alan Zile Kalesi 
antik çağlarda kurulmuş, bir höyüğün üzerine 
inşa edilmiş akropol (Eski Yunan kent devlet-
lerinde, genellikle bir tepe üzerinde bulunan, 
çevresi surla çevrili, içinde sarayın, önemli yapı-
ların ve tapınakların yer aldığı iç kale) özelliğine 
sahip MÖ I. yüzyılda yapılan bir Roma Kalesidir. 
İlçe merkezinin tam ortasında bulunması ne-
deniyle şehrin her yerinden görülebilmektedir. 
Kale içerisinde işlevini yitirmiş saat kulesi ile 
diğer kalıntıları görebilmek mümkündür. Zile 
Kalesi’nin girişindeki saat kulesi, bir zamanların 
muhafız ya da gözcü kulesidir. Daha sonraları 
”Çan Kulesi“ denmiş ve 1875’te Ziya Paşa burayı 
Saat Kulesi’ne çevirmiştir. Ayrıca kalenin su sarnı-
cı belediye tarafından açılarak orijinal durumuna 
getirilmiştir. Kalenin kuzeydoğusundaki kayalıkla-
ra oyulmuş Roma Dönemi’ne ait küçük bir tiyatro 
da yer almaktadır. Ünlü Kumandan J. Sezar’ın yap-
tığı savaş sonucunda söylediği ve “Veni Vidi Vici” 
(Geldim Gördüm Yendim) sözünün Zile Kalesi’nde 
söylendiği rivayet edilmektedir. Sezar bu sözlerini 
yuvarlak bir taş sütuna yazdırmıştır. Bu yazılı sü-
tun,  tahrip olmuş bir şekilde kale içerisinde bu-
lunmaktadır. Danişmendnâme’de Zile Kalesi’nin 
sağlam ve korunaklı olduğu yazılıdır.

Zile Kalesi’nin Fethi
 Danişmend Gazi ve arkadaşla-
rının Zile’yi fethi Danişmend Gazi des-
tanında şu şekilde anlatılmaktadır: “…
Karkariye (Zile) halkında bir telaş baş-
ladı. Kale Beyi Hamiran huzurunda 
toplandılar. Levazımat ve hazinelerini 
kaleye getirdiler. Ne kadar zengin var-
sa kaleye çıktılar, yoksulları dışarıda 
bıraktılar. Yoksulların her biri bir yana 
dağıldılar… Şiddetli çarpışmalar yaşan-
dı. Gövde üstüne gövde yığıldı. Bir saat 
içinde beş yüz kişi can verdi.”
(Mustafa Şahin, İlk ve Ortaçağlarda Zile, s. 210) 
(Düzenlenmiştir.)
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Maşat Höyük    
 Maşat Höyük Zile ilçesi Yalınyazı köyünde 
yer alır. Maşat Höyük’te kazılar 1943 yılında H.G. 
Güterbock tarafından Höyük’te bulunan bir çivi 
yazılı Hitit tabletinin 1945 yılında arkeoloji dün-
yasına tanıtılmasıyla başlamıştır. Fakat Maşat 
Höyük’ün ilk kazı çalışmaları hem sınırlı bir süre 
hem de sınırlı bir araştırma şeklinde sürmüştür. 
Daha kapsamlı kazılar Tahsin Özgüç’ün başında 
olduğu bir ekip tarafından Türk Tarih Kurumu 
adına yapılmış ve 1973 yılında başlayan kazılar 
1977 yılına dek sürmüştür. Yapılan bu kazılar 
sonucunda Tokat tarihine ışık tutabilecek çok 
önemli eserler ortaya çıkarılmıştır. Bu eserlerin 
en önemlisi de Hitit çivi yazısı ile yazılmış tablet-
lerdir. Kazılar sonucu ortaya çıkarılan bu eserler 
Tokat Müzesinde teşhir edilmektedir. 

Görsel 5. 26. İkiz Kap, Maşat Höyük, Zile, Tokat

 Maşat Höyük’te MÖ 3000’de Eski Tunç 
Çağı MÖ 2000’de Hitit Çağı MÖ 1000’de Frig 
(Demir) Çağı’nın yaşandığı 3 dönem mevcut-
tur. Maşat Höyük, Helenistik, Roma, Bizans ve 
Türk çağlarında iskân edilmemiştir. Son kültür 
katını Demir Devri veya Frigler temsil etmekte-
dir. Bu çağda höyüğün yalnız en yüksek kısmı 
iskân edilmiş, teraslar iskân edilmemiştir. Buna 
göre Frig yerleşim yeri, altındaki Hitit şehri ile 
mukayese edilince çok daha küçük kalır. Frig-
ler Orta Anadolu’da, örneğin Alişar’da olduğu 
gibi, höyüğün savunması çok daha kolay olan 
en yüksek kısımlarında yerleşmişler ve ge-
nellikle aşağı kısımlara doğru yayılmamışlar-
dır.  Maşat Höyük’te Boğazköy Hattuşaş Hitit 
İmparatorluğu’na bağlı bir uç beyinin sarayı 
bulunmuştur. Kazılar sonucu ortaya çıkartılan 

 
 İlinizin sahip olduğu turistik değer-
ler nelerdir? Söyleyiniz. Bunların şehir kim-
liğinin oluşmasındaki etkilerini açıklayınız.
..............................................................
..............................................................

-Sulusokak’ın her yerini adım adım dolaşın.
-Gıj Gıj tepesinden şehri seyredin.
-Ali Paşa Cami’nin kubbesini seyrederken 
zamanı unutun.
-Tokat’ın yöresel lezzetleri Tokat yaprağından 
dolmayı, batı, keşkeği, Zile pekmezi ve Tokat 
kebabını  tadın.
-Geyras bağlarında zambakları, erguvanları, 
mürver çiçeklerini, morsalkımları fotoğraflayın.
-Erbaa’da, Horoztepe’de tarihin derinliklerine 
dalın.
-Reşadiye’de İskefsir’in üzerinde güneşin batı-
şını seyredin.
-Zinav Gölü’nde manzaranın keyfine varın.
-Turhal’da yoğurtmaç  yerken Tokat  cevizinin  
ve çökeleğinin enfes lezzetlerinin tadına varın. 
-Başçiftlik’te, Topçam’da mevsimin ilk karıyla 
beyazın saflığına kendinizi bırakın.
- Kuşların cıvıltılarını, kurbağaların seslerini, yüz-
lerce çeşit kır çiçeğinin amberini, yeşilin bin bir 
tonunu Kaz Gölü’nde bir arada deneyimleyin.
(www.ntv.com) (Düzenlenmiştir.)

Tokat’ta

en önemli eserler bu sarayda kullanılan mal-
zemelerdir. Pişmiş topraktan yapılan kaplar, 
ritonlar (dini kaplar), çeşitli mühürler bulun-
maktadır. Orta Karadeniz Bölgesi’nin Demir 
Çağı maden eserleri açısından bugüne değin 
en fazla buluntu ele geçmiş merkezi Maşat Hö-
yük’tür. Demir Çağı tabakalarında bulunmuş 
tunçtan fibulalar ve ok uçları bu metal eserle-
rin başlıcalarıdır. Ayrıca şehrin taşla döşenmiş 
oldukça geniş caddeleri ortaya çıkartılmıştır.
 Maşat Höyük’ün diğer bir özelliği ise 
Orta Karadeniz Bölgesi konut mimarisi hakkın-
da en fazla bilgi veren merkez olmasıdır. Taş te-
mel, kerpiç duvar sistemi ile yapılmış olan Ma-
şat Höyük’teki konutlar dikdörtgen planlı olup 
küçük odalıdırlar. Dar sokakların iki yanına inşa 
edilmiş olan bu evlerin bazılarının iç duvarları-
nın badanalı olduğu saptanmıştır.
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3. TOKAT’IN YETİŞTİRDİĞİ TARİHÎ ŞAHSİYETLER,  
BİLİM İNSANLARI, SANATÇI VE SPORCULAR
 Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde 
Hacı Bektaşi Veli’den aktardığı “Âlimler konağı, 
fazıllar yurdu ve şairler yatağı…” sözüyle övül-
müş, ilham veren bir şehirdir Tokat. 7500 yıllık 
geçmişinden devraldığı maddi ve manevi kültü-
rel mirasla Türk ilim ve kültür hayatında önemli 
bir yere sahiptir. Sahip olduğu idari, siyasi, eko-
nomik ve sosyo-kültürel öneme paralel olarak 
yetiştirdiği devlet adamı, âlim ve sanatkârlarla 
hemen her dönemde dikkati çekmiştir.
 Devlet adamları arasında Vezir Hacı İvaz 
Paşa (? -  1428), Kemankeş Mahmut Paşa(XVII. 
yüzyıl), Genç Mehmed Paşa (XVII. yüzyıl), Seyit 
Hasan Paşa(?-1748), Gazi Osman Paşa (1832-
1900), TBMM ilk Hariciye Vekili Bekir Sami Bey 
(1863-1933) yer alır.

Görsel 5. 27. Gazi Osman Paşa (1832-1900) 

 “Plevne Kahramanı” Gazi Osman Paşa, 
1832’de Tokat’ta doğmuştur. Asıl adı Osman 
Nuri olup babası Çubukçu Şerif Ağa, annesi Şa-
kire Hatun’dur. Askerî rüştiye ve askerî idadiye 
gitmiş, 1852’de Harp Okulu’nu bitirmiş, Erkân-ı 
Harp’te eğitimini tamamlamıştır. İlk olarak 
Kırım, Cebel-i Lübnan, Girit ve Yemen’de gö-
revlendirildi. Ardından Rumeli’de Niş ve Vidin 
komutanlıkları geldi. Rusya’nın var gücüyle des-
teklediği Sırbistan’ı ve gönüllü müttefikleri üst 
üste yendi. 

Gazi Osman Paşa (1832-1900)

 Adının birlikte anıldığı Plevne Mu-
harebeleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava-
şı’nın(93 Harbi) en önemli aşamalarından 
biri olarak 8 Temmuz-10 Aralık 1877 tarih-
leri arasında yaşanan savunma savaşlarıdır. 
Tuna Cephesi’nde yaşananlar Osmanlı harp 
tarihinin en önemli direniş mücadelesini oluş-
turur. Gazi Osman Paşa kumandasındaki bir 
kolordu tarafından kendilerinden sayıca üs-
tün olan Rus-Rumen kuvvetlerine karşı veril-
miş tarihte eşine az rastlanır bir mücadeledir.
 Osman Paşa, Plevne’de önce şehrin 
çevresine kazdırdığı hendekler ve tünellerle 
savunma hatları oluşturmuş. Rus kuvvetleriyle 
yaptığı Plevne Savaşı’nda bu saldırıları kırmış, 
Plevne’ye yaklaşan Rus kuvvetlerini bozguna 
uğratmıştı. Taarruzla alınamayınca dört kat faz-
la kuvvet ve on kat fazla topla tümüyle kuşatı-
lan Plevne’de 143 gün süren tarihî direniş ger-
çekleştirmişti. Osman Paşa ve kuvvetleri teslim 
tekliflerine hiç yanaşmıyordu. Ancak ağırlaşan 
kış şartları ve erzak eksikliğinden dolayı tes-
lim olmadan önce kahramanca bir yarma ha-
rekâtıyla Plevne’den çıkmak istemiş, silahının 
hakkını son anına kadar vermiş, ülkesinin askerî 
onurunu lâyıkıyla kurtarmıştır. Paşa yaralanıp 
teslim olmak zorunda kalınca Osmanlının Tuna 
boyundaki son savunma noktası olan Plevne 
düşmüştür.  Plevne’de Osmanlı askerleri belki 
yenilmiş ve teslim olmuştu fakat gerçekleştir-
dikleri kahramanca savunma ile Türk ordusu-
nun şerefini yükseltmişlerdi.
 Osman Paşa, Rusya’daki esareti sırasın-
da harp sanatındaki ustalığı dolayısıyla takdir-
le karşılandı. Çar II. Aleksander “Siz tutsağım 
değil, konuğumsunuz. Şu anda yeryüzünde 
bu kılıcı onurla taşımaya hakkı olan tek insan 
sizsiniz.” diyerek kılıcını iade etti. II. Abdülha-
mit’in talebi üzerine 4 aylık bir esaretin ardın-
dan Osman Paşa İstanbul’a döndü. İstanbul’da 
kahramanlara yakışır şekilde karşılanan Osman 
Paşa’ya Sultan II. Abdülhamit tarafından Os-
manlı tarihinde pek nadir olarak verilen “Gazi” 
unvanı verildi. “Gazi’yi bizzat kendim karşılaya-
cağım” diyen padişah tarafından “Gel benim 
kahraman Osman’ım! Berhudar ol! Milletin şa-
nını sen muhafaza ettin! Vatan uğruna yaptığın 
gaza ile bütün cihanı hayran eyledin! Osmanlı 
askerliğinin şerefini göklere çıkardın” sözleriyle 
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 Bir komutan düşünün ki emrindeki 
askerleri şu sözlerle coşturuyor: “Ey Plev-
ne’nin şöhretli aslanları! Şan günleridir! 
Vatan namusunu bize inandı! Cihanın gözü 
Plevne’ye dikildi. Düşman bütün kuvvetle-
rini üzerimize yığdı. Biz de Osmanlı şanını 
gösterelim, bizim için ölmek var dönmek 
yoktur. Kader, siz mertlerin mezarını bura-
da hazırladı. Plevne bize mutlaka bir kab-
ristan olacak, ama zalim düşman yine de 
bu sevgili toprağa ayak basamayacak! İşte 
kumandanınız ve karındaşınız Osman sizin 
önünüzde şehit olmaya gidiyor! Allah’ını se-
ven arkamdan gelsin!”   
 Bir komutan düşünün ki hangi istih-
kâma uğrasa oradaki askerler arasında “Gazi 
babamız geliyor!” diye bir uğultu kopuyor ve 
yöre ahalisi de aynı uğultuya ortak oluyor. 
Çünkü Osman Paşa cesaret ve kahramanlı-
ğının yanında müdafaa süresince takındığı 
adil, samimi ve müşfik tavırla kendisini halka 
sevdiriyor. Sadece Plevne’deki Türklerin de-
ğil, Bulgarların dahi gönlünü fethediyor. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk de Gazi Osman Pa-
şa’nın askerî dehasını takdir ediyor. 1914’te 
Sofya’da askerî ateşe olarak bulunduğu sıra-
da tanıştığı gençlere hitaben şöyle diyor: 
 “Ben kendime Gazi Osman Paşa’yı 
rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca 
onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu 
Plevne’de yeniden kendini bulmuştur. Mil-
letler yolundaki mücadelelerde sembolü-
müz daima Plevne’de doğan millî ruh ola-
caktır. Felaket günlerinde Plevne Savaşı’nı 
ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. O, sizin de 
kahramanlık sembolünüz olsun…”
(Besim Özcan, Ölümünün 102. Yılında Gazi Osman 
Paşa ve Plevne’den Manzaralar, s.241-245.)

karşılandı. Ayrıca dedesi II. Mahmut’tan miras 
kalan bir kılıç hediye edildi.
 Gazi Osman Paşa, sonradan seraskerli-
ğe tayin edilmiş ve yedi yıl bu görevde kalmıştır. 
Sultan II.Abdülhamit kızlarından ikisini Paşa’nın 
iki oğluyla evlendirerek akrabalık kurmuştur. 
Gazi Osman Paşa, 1900’de vefat etmiştir. Basın-
da Gazi Osman Paşa’nın vefat haberi “Ziyân-ı 
Azîm (Büyük Kayıp)” başlığıyla duyurulmuştur. 

 Osman Paşa uyguladığı taktik, takip et-
tiği strateji ve sergilediği davranış biçimleriyle 
ülke içinde ve dışında derin etki uyandırmış-
tır. Öyle ki pes etmez tutumu ve kuvvetlerinin 
azlığına rağmen Rusları cesaretle birkaç defa 
yenmesi dolayısıyla teslim olduğu haberi Avru-
pa’da da yankı uyandırmıştır. Yabancı basında 
yer alan ve Plevne’nin düşmesiyle alakalı şu 
ifadeler ilgi çekicidir: “Şerefli olmanın bütün 
gereklerini yerine getiren ve çok iyi sonuçlar 
elde eden Osman Paşa, umutların tamamen 
tükendiği bu şartlarda silahlarını bırakmak ve 
koşulsuz teslim olmak mecburiyetindeydi.” Şu 
halde Osman Paşa, onurlu bir insan ve değerli 
bir komutan olarak yalnız şehrimizde ya da ül-
kemizde değil Avrupa’da da haklı bir övgü ve 
takdirle karşılanmıştır.
 Plevne ve Gazi Osman Paşa sadece ga-
zetelere değil, pek çok dilde kitap, şiir ve marşa 
konu olmuştur. Hatırasını yaşatmak için nice ka-
saba, semt ve okula ismi verilmiştir. 

“Tuna nehri akmam diyor
Kenarımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Plevne’den çıkmam diyor.”  
(Plevne Marşı’ndan)

 TOGÜ(Tokat Gaziosmanpaşa Üniver-
sitesi) tarafından 05-07 Nisan 2000 tarihinde 
ilki düzenlenen “Uluslararası Plevne Kahrama-
nı Gazi Osman Paşa ve Dönemi(1833-1900) 
Sempozyumu” nun Türk askerlik tarihinin ve 
Tokat’ın gururunu hakkıyla tanıtmak amacıy-
la 5-7 Nisan 2017 tarihleri arasında ikincisi 
gerçekleştirilmiştir. 

Âlimler Beşiği Tokat
 Tokat’ta gerek İslami ilimler gerekse 
pozitif ilimler alanında pek çok âlim yetişmiş-
tir. Şehrin her köşesine yayılmış medresele-
rin(Gökmedrese, Hacı İvaz Paşa Medresesi, 
Gülbahar Hatun Medresesi, Düzboğun Med-
resesi, Mevlana Emir Medresesi, Hacı Ömer 
Medresesi)  ardından bugün Gaziosmanpa-
şa Üniversitesi bünyesinde Tokat Valiliği ve 
Tokat Belediyesinin de destekleriyle ilmî ve 
sanatsal çalışmalar hız kesmeden devam et-
mektedir.
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Görsel 5. 28. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 Osmanlı döneminde Tokat’ın bilim ve 
kültür tarihinde önemli yere sahip olan ve Tür-
kiye kütüphanelerinde el yazması veya matbu
(basılı) eseri olan âlimlerden bazıları şunlardır:
Mehmed Emîn Tokadî(1664-1745)
Molla Lütfî (1146?-1495), “Tazarrûnâme” yaza-
rı Sinan Paşa’nın talebesi ve Fatih’in musahibi 
Ahizâde Muhammed b. Nurullah (1523-1581)
İshak b. Hasan Tokadî (ö. 1688/1689)
Zileli Muharrem Efendi (1504-1591/1592)
Şemseddin Efendi “Kara Şems” (1520-1597)
Abdülmecid Sivâsî (1563-1639) 
İbni Kemal “Kemâl Paşazâde” (1469-1534)
Molla Hüsrev(ö.1480)
Kadızâde Mehmed Tâhir Efendi(1747- 1838)
Ahî Çelebi Yusuf Efendi “Ahî Çelebi”(ö.902)
Muhyiddin Niksârî(ö.1460)
Hüsameddin Hüseyin b. Abdurrahman Tokadî 
“Nalbantzâde”(ö.1460)

Görsel 5. 29. Yağıbasan Medresesi, Tokat

 Osmanlı ilim tarihinde özellikle dinî ilim-
ler alanında önemli isimlerin yetiştiği Tokat’ta 
astronomi ve matematik alanında eser veren bi-
lim adamları da yetişmiştir. Tokat’taki bazı med-
reselerde bu ilimlerin okutulduğu, bu alanlarda 
eser veren âlimlerin çokluğundan anlaşılabilir.

Bu âlimlerin çoğunun Osmanlı Devleti’nin her 
yerinde çok zengin ilmî faaliyetlerin olduğu 
XVI. yüzyılda yaşamış olması dikkat çekicidir. Bu 
âlimlerden bazıları:
Hasan b. Ali el-Komanatî (XV. yüzyıl)
Hüsâmeddîn Tokâdî (ö. 1456)
Molla Lutfi (ö. 1495)
Niksarî (ö. 1495)
Dellâkoğlu (ö. 1495)
Ümmü-Veled-zâde (ö. 1532)
Şeyhülislâm İbn Kemal (1469-1534)
Mehmed Suûdî Efendi (ö. 1591)
Ahmed b. İbrahim et-Tokâdî (XVI. yüzyıl)
 Osmanlı’nın ilim, kültür ve siyaset haya-
tının önemli temsilcileri arasında şeyhülislam-
lar da yer alır. Tokatlı şeyhülislamlar da birer 
İslam âlimi olarak çalışma, eser ve fetvalarıyla 
bilim insanları arasında yerini almıştır. Tokatlı 
şeyhülislamlar şunlardır:
Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine 
“Zamanın Ebû Hanife’si” lakabı verilen Molla 
Hüsrev (ö. 1480), İbni Kemal (ö. 1534), Muid 
Ahmed Kazâbâdî (ö. 1647), Kadızâde Mehmet 
Tahir (ö.1838), Kara Halil Efendi (ö. 1880)

Hekim Mustafa (?-1781/82)
 Osmanlı Müellifleri adlı eserde “Mü-
tercim-i Kânûn” olarak bildirilen Mustafa bin 
Ahmed bin Hüseyin Tokat’ta doğmuş ve öğ-
renimini İstanbul’da tamamlamıştır. Medrese 
öğreniminden sonra tıp eğitimi almış, hassa 
hekimliğine kadar yükselmiştir. 1782’de vefat 
eden Tokatlı Mustafa Efendi’nin kabri Ayvansa-
ray Toklu Dede haziresindedir. 

Görsel 5. 30. İbni Sina’nın Eseri El-Kânûn fi’t-Tıbb
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 Eserin ismi Tokatlı Mustafa Efendi’nin 
yazdığı nüshada “Tahbîzü’l-Mathûn” olarak okun-
maktadır. Tokatlı Mustafa Efendi, metne bazı yer-
lerde eklemeler yapmış, Kânûn’un bilinen âlim ve 
hekimlerce yapılan şerhine de başvurmuştur.

“Herhalde, bu devre kadar gelen Os-
manlı Türk hekimlerinden Arapça bilen-
lerin tıbba dair yayımladıkları eserlerin 
çoğu, sadece Kanun’un özetiyken Tokatlı 
Mustafa Efendi’nin asıl ana eseri dilimize 
çevirmeye teşebbüsü takdire, yüzyıllarca 
Türk-Osmanlı hekimliğine hâkim olan bu 
eserin ancak modern tıbbın memlekete 
girmesinden pek az önce dilimize çev-
rilmiş olması da teessüfe layıktır. Çünkü 
eğer Kânûn önceden çevrilmiş olsaydı 
faydasız hatta bazen zararlı birtakım 
eserler yerine bu ana kaynak herkesin 
istifadesi önüne konulmuş olacaktı.”
(Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, s.168)

İbni Kemal (1469-1534) 
 Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçisi İbni 
Kemal, 1469 yılında Tokat’ta doğmuştur. Asıl 
adı Şemseddin Ahmed’dir. Şehzade Bayezid’e 
(II. Bayezid) lalalık yapan büyükbabası Kemal 
Paşa’ya nispetle “Kemalpaşazâde” veya “İbni 
Kemal” diye anılmıştır. Amasya’da ilim tahsil 
etmiştir. Önce askerlik mesleğinde görev almış 
ancak katıldığı bir mecliste Tokatlı âlim Molla 
Lütfi’nin gördüğü itibardan etkilenerek ilmiye 
sınıfına geçmeye karar vermiş, Molla Lütfi’nin 
öğrencisi olmuştur. Edirne’de müderrislik yap-
tığı sırada kendisine Türkçe bir Osmanlı tarihi 
yazma görevi verilmesi üzerine “Tevârih-i Âl-i 
Osman” adlı on ciltlik eseri yazmıştır.
 Çeşitli medreselerde ve kadılık makam-
larında görev alan İbni Kemal, Yavuz Sultan Se-
lim’in Mısır seferine Anadolu Kazaskeri olarak 
katılmıştır(1516). 
 Mısır seferinden dönerken İbni Kemal’in 
atının ayağından sıçrayan çamurun kaftanını kir-
letmesi üzerine Yavuz Sultan Selim’in “ulema aya-
ğından sıçrayan çamurların medâr-ı zînet ve bâis-i 
mefharet(övünç sebebi ve süs)…” olacağını söy-
leyerek bu kaftanın ölümünden sonra sandukası 
üzerine örtülmesini vasiyet ettiği rivayet edilir.

 İbni Kemal, ilmi dolayısıyla “El-Mualli-
mü’l-Evvel”(Birinci Öğretmen) ve “İbn-i Sînâ-yı 
Rum”(Anadolu’nun İbni Sina’sı), fetva verme konu-
sundaki kabiliyetinden dolayı da “Müftiyyü’s-Sa-
kaleyn”(İki Âlemin Müftüsü)  olarak anılmıştır. 
Talebesi Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi de “El-Mu-
allimü’s-Sânî”(İkinci Öğretmen) kabul edilmiştir. 
 İbni Kemal 1526’da şeyhülislamlığa ge-
tirilmiş, bu makamdayken vefat etmiştir.

Görsel 5. 31. İbni Kemal’i Tasvir Eden Minyatür

 İbni Kemal, fetvaları ile Osmanlı’nın 
kimi zaman diğer devletlerle ilişkilerinde söz 
sahibi olmuş kimi zaman sosyal ve ekonomik 
uygulamaların yönünü değiştirmiştir. Finans-
man ve vakıflar konusunda günümüze dahi etki 
eden bir hukukçudur.
 İbni Kemal yalnız dinî ilimler değil tarih, 
edebiyat, felsefe, dil ve tıp alanlarında da eser 
vermiş çok yönlü bir âlimdir. Tespit edilmiş 214 
esere sahiptir.
 İbni Kemal âlim kimliğinin yanı sıra 16. 
yüzyılın divan şairleri arasında da yerini almış-
tır. Berceste(darbımesel) olarak bugüne ulaşan 
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kıta ve beyitleri vardır:
Kısmetindir gezdiren yer yer seni
Arşa çıksan akıbet yer yer seni
Anın içün, anın adı yer oldu, 
Önce besler, sonra kendi yer seni

Kıl iyilik suya at, bile balık
Balık bilmezse bilir anı Halik

Molla Hüsrev (ö. 1480)
 Tokat’ın yetiştirdiği ilim ve fikir önder-
lerinden biri de Şeyhülislam Molla Hüsrev’dir. 
Osmanlı âlimi ve müftüsü Molla Hüsrev’in 
asıl adı Mehmed b. Ferâmurz b. Ali Muhyid-
din Hüsrevî’dir. Bursa ve Edirne’de dersler al-
mış; müderrislik, kadılık, kazaskerlik yapmıştır. 
Molla Hüsrev, Osmanlı ilmiye teşkilâtının kuru-
luş ve işleyişinde önemli katkıları bulunan ki-
şilerden biridir. Fâtih Sultan Mehmed’in Molla 
Hüsrev’e karşı büyük saygı ve sevgi beslediği ve 
onun için, “Zamanın Ebû Hanîfe’sidir” dediği ri-
vayet edilir. Osmanlı hukuk tarihinin en önemli 
simalarından olan ve padişahın huzurunda ya-
pılan ilmî tartışmalarda “Reîsü’l-ulemâ” sıfatıyla 
hakemlik yapan Molla Hüsrev, başta fıkıh olmak 
üzere fıkıh usulü, tefsir, Arap dili ve edebiyatı, 
mantık, şiir ve hat sanatı gibi alanlarda eser ver-
miştir. Eserlerinin bir kısmı Osmanlı medresele-
rinde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur.  

Nurhan Atasoy (1934-…)
 “Kütüphaneler ve müzeler hayatım bo-
yunca en çok zaman geçirdiğim iki yerdir.”
 Sanat tarihi profesörü, yazar Nurhan Ata-
soy, 1934’te Tokat Reşadiye’de doğmuştur. 1962’de 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanat-
lar ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Görsel 5. 32. Prof. Dr. Nurhan Atasoy

 1955’ten bu yana gittiği her yerde gör-
düğü Türk sanat eserlerini fotoğraflayan ve alt 
metnini hazırlayan Atasoy’un 2008’de Türk Kül-
tür Vakfı’na bağışladığı 12 binden fazla slayttan 
oluşan arşiv, www.turkishculture.org/dia adre-
sinde erişime açıktır. Türk, Osmanlı ve İslami sa-
nat tarihi, Avrupa sanatı, arkeoloji alanlarında 
çalışmalar yapmıştır.
2015’te İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulu-
nan ve Türkiye’nin ilk hamam kültürü müzesi “II. 
Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi”ni kurdu.
 Tarihin siyasi tarihten ve savaşlardan 
ibaret olmadığına gerçek anlamda sosyal tarih, 
bilim ve sanat tarihini anlamamız gerektiğine 
dikkat çekmiştir. 
 2006’da Devlet Üstün Hizmet Ödülü, 
aynı yıl Üstün Başarı Ödülü, 2017’de Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca Türkiye’nin kültürel mirası-
na ve sanat dünyasına katkı sunan isimlere ve-
rilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü gibi 
pek çok ödüle layık görülmüştür. Turkish Cul-
tural Foundation’ın (Türk Kültür Vakfı) bilimsel 
danışmanı olan Atasoy son yıllardaki çalışmala-
rını bu dernekle yürütmektedir.
Eserleri: Türk Minyatür Sanatı Bibliyografyası, 
17-18. Yüzyıllarda Avrupa Sanatı, Osmanlı Kıya-
fetleri, İznik, Surname-i Hümayun, Otağ-ı Hü-
mayun(Osmanlı Çadırları),  Derviş Çeyizi (Türki-
ye’de Tarikat Giyim-Kuşam Tarihi), İpek(Osmanlı 
Dokuma Sanatı), Harem, Hasbahçe...

Hattat Hasan Tahsin Efendi (1851-1915) 
 Son asır Türk hattatlarından Hâfız-ı Kü-
tüb el-Hac Hasan Tahsin Efendi, 1851 Tokat 
doğumludur. Tokat Meydan Camisi İmamı Os-
man Efendi’nin oğludur. Genç yaşta İstanbul’a 
giderek medrese öğrenimi görmüştür ve ilmiye 
sınıfındandır. Hat sanatında ilerlemesinin asıl 
öncüsü, hocası Muhsinzâde Abdullah Bey’dir 
(Reîsü’l-Hattatîn). Ayrıca Ayasofya Camisi’ndeki 
celî levhaların hattatı olarak bilinen ve Muhsin-
zâde’nin de hocası olan “Yazının Piri” Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi’nin(1801-1876) yetiştirdi-
ği talebelerdendir. Ali Paşa (Yakup Ağa) Cami-
si’nde 45 yıl kadar imam ve hatiplik yapmıştır. 
Arapça ve hüsnühat dersleri vermiş, 1884’te 
hizmete giren Bayezid Kütüphanesi’nin “Hâfız-ı 
Kütüb”ü olmuştur. Bu sırada kütüphanenin 15 
bin ciltlik bölümünün kataloğunu hazırlamıştır.
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 Sülüs ve nesih dalında eserler veren 
Tahsin Efendi’ye ait hat koleksiyonu, içinde kıy-
metli kalemtıraş, makta’, divit ve hokkaların da 
bulunduğu zengin bir arşivle birlikte oturduğu 
iki ayrı evde çıkan iki yangın sebebiyle büyük 
ölçüde yok olmuştur. Sanatçı, olaydan kısa bir 
süre sonra 1915’te vefat etmiştir.
 Meşhur hattatlar arasında Tokatlı Meh-
medül Liman’ın(ö. 1642) adı da anılmaktadır.

 
  İlim edinmiş, hatta pek çok ilme 
birden sahip şahsiyetleri tanıdınız. Onla-
rın her çağda itibar gördüğünü öğrendi-
niz. Gerek dinî gerekse pozitif bilimlerle 
ilgilenen bu âlimlerin çoğu zaman ilimle-
rini sanatla süslediklerini gördünüz. 
 Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençler olarak bu örnek şahsiyetlerin ya-
şam öyküsünden hangi dersleri çıkardınız?
 Siz hangi bilim ya da sanat dalına 
ilgi duyuyorsunuz? Neden? 
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Âşıklar Yurdu Tokat
 XVI. yüzyıldan itibaren gelenekselleşerek 
günümüze kadar gelen “âşık tarzı halk şiiri” Osman-
lı-Türk kültürünün Anadolu’da yerleşip gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır. Bu nedenle kültürümüzün ta-
şıyıcısı halk ozanlarının tanıtılması önemlidir.

 
  “Âşık, saz ile ya da sazsız; yazarak, 
doğaçlama ile veya bu vasıfların birkaçını 
barındırıp bu geleneğe uyarak şiir söyleye-
bilen kişidir ve bu kişiler halk sanatçısı ya 
da halk ozanı olarak adlandırılmıştır.” 
(Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı)

  Tokat’ta âşıklık geleneği adına kuvvetli 
bir edebî ortam bulunmaktadır. XIX. yüzyılda 
Âşık Erzurumlu Emrah kolundan yetişen Tokatlı 
Nuri ile Ceyhunî gibi isimlerle yazılı olarak da tes-
pit edilebilen bu gelenek, varlığını günümüze ka-
dar sürdürmüştür. Tokat merkezine ve ilçelerine 
bağlı köylerde yetişmiş âşıkların sayısı oldukça 
fazladır. Özellikle Zile yöresinin “Âşıklar Vatanı” 
olduğu söylenebilir. Zira sadece Zile’de yetmişi 
aşkın şair ve âşıktan söz edilmektedir. 
 Usta-çırak ilişkisi sonucu ortaya çıkan 
âşık edebiyatının yaşatılmasında âşık kollarının 
önemi çok büyüktür. “Erzurumlu Emrah Kolu” To-
kat, Kastamonu, Çankırı ve bu illerle komşu böl-
gelerde; “Talibî Kolu” Zile ve çevresinde “Kem-
teri Kolu” Tokat yöresinde yaygın kollardır. Bu 
kollara aynı tarzda şiir söyleyen âşıklar dâhildir. 
 Âşıklar arasında irticalen şiir söyleme, 
karşılaşmalar(atışma), bade içme olgusu, saz 
çalma, usta-çırak ilişkisi, hikâye söyleme, nazi-
re ve muamma söyleme gibi âşıklık gelenekleri 
bugün hâlâ sürdürülmektedir.
 XVI. yüzyıldan itibaren Tokat yöresinde 
yetişen âşıklar arasında Kul Himmet, Talibi, Âşık 
Kul Yusuf, Tokatlı Nuri, Niksarlı Bedri, Tokatlı 
Gedai, Ceyhuni, Kul Hüseyin, Âşık Kâmili, Zefil 
Necmi, Niksarlı Cesuri, Almuslu Selmani, Zileli 
Emini, Recai, Hürremi, Vasıf, Kemteri, Mevci, 
Sabri, Erzurumlu Emrah ve diğerleri yer alır.
 Kul Himmet (XVI-XVII. yy.)
 Kul Himmet, halk kültürünün vazgeçil-
mez unsuru olan saz eşliğinde söylenen nefes-
leri, deyişleri ve semahlarıyla Tokat kültürüne 
damgasını vurmuştur.
 Türkler, yaşadıkları bölgelerde birçok 
inanç ve kültürle etkileşime girmiştir. Bu etkile-
şim doğal olarak edebî ürünlerde de izlenebilir. 
Alevi kültürü, bu etkileşimi en çok yansıtan kül-
türlerdendir. Âşık edebiyatının kuruluşunda ve 
gelişmesinde çeşitli Alevi-Bektaşi zümrelerden 
âşıkların ve derviş-şairlerin önemli bir yeri bu-
lunmaktadır.
 Kul Himmet, Alevi geleneğinin yolunu 
eserleri ve kişilikleriyle aydınlatan “Yedi Ulu 
Ozan” dan biridir.
 Alevi-Bektaşi çevrelerince “Yedi Ulu 
Ozan”dan sayılan, XV-XVII. yüzyıllarda yaşamış 
şairler şunlardır: Nesîmî (ö. 1417), Hatâî (ö. 
1524), Fuzûlî (ö. 1556), Yemînî (XV. yy.), Pîr Sultan

Görsel 5. 33. Hasan Tahsin Efendi Celî Sülüs Hattı
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Abdal (ö. 1590), Virânî (XVI-XVII. yy.) ve Kul 
Himmet (XVI-XVII. yy.). Adı geçen bu ozanların 
gerek bilgileri gerek cesaretleri ve gerekse halk 
üzerinde bıraktıkları etkileri, bugün dahi çok 
yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Görsel 5. 34. Halk Şairi Kul Himmet

 Ne zaman doğduğu tam olarak bilinme-
yen Kul Himmet’in şiirlerinden hareketle XVI. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk yarısında 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Tokat’ın Almus il-
çesine bağlı Görümlü köyünde doğmuştur ve tür-
besi de buradadır. Hatta torunları aynı köyde ya-
şamakta ve “Kul Himmetliler” diye anılmaktadır. 
 Kul Himmet, sanatını halkın anlayabi-
leceği bir Türkçeyle, etkili biçimde ifade etmiş, 
böylece daha hayatta iken tanınmış, şiirleri halk 
tarafından beğenilmiştir. Mistik bir temele da-
yanan şiirlerinden iki beyit şöyledir:
Bakmam nefsin alına aldanmam akvaline
Gülzâr-ı aşk dalına gül olmaktır muradım 

Himmeti’ye sorana dost yoluna varana 
Hak’tan haber verene kul olmaktır muradım

Talibi (1733-1813)
 Zile’de yetişen en eski halk ozanı Âşık 
Talibi’dir. 1733 yılında doğduğu tahmin edil-
mektedir. Divan şiiri tarzında yazdığı şiirlerin-
den öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Heceyle 
yazdığı koşmalarında daha lirik ve başarılı oldu-
ğu söylenebilir.Fedai, Raşit, Ali, Esat gibi çıraklar 
yetiştirmiştir. 1813 yılında vefat eden şairin me-
zarı Zile’de Muharrem Efendi mezarlığındadır.

Erzurumlu Emrah (XVIII-XIX. yy.)
 Tokat yöresinin önemli şairlerinin başın-
da Erzurumlu Emrah gelir. Erzurum yakınların-
da Tanbura köyünde 1815-1820?’de doğduğu 
sanılmaktadır. Kendisi Erzurum doğumlu olsa 
da hayatının büyük kısmı Sivas, Kastamonu, Si-
nop, Niğde ve Tokat’ta geçmiştir. 1840’ta gel-
diği Niksar’da ömrünün geri kalanını geçirmiş, 
çıraklarından Tokatlı Nuri’nin bir şiirinde belirt-
tiğine göre, 1860’da burada vefat etmiştir.

 XIX. yüzyılda Erzurumlu Emrah’ın To-
kat’a gelmesi gelenek açısından dönüm nokta-
sıdır. Âşık edebiyatı içinde “kol” oluşturabilmiş 
sayılı âşıklardan olan Emrah, Tokatlı Nuri ve 
Gedai’yi yetiştirmiş; Tokatlı Nuri de Ceyhuni’yi 
yetiştirmiştir. Ceyhuni’nin yetiştirdiği çıraklarla 
birlikte Emrah Kolu genişlemiş, gelenek içinde 
Tokat’ın önemli âşık şehirlerinden biri olmasını 
sağlamıştır.
 Erzurumlu Emrah divan şairlerinden et-
kilenmiş, tasavvufî konularda ve aruz ölçüsüyle 
de şiirler yazmış ancak asıl başarısını halk gele-
neğini sürdüren şiirlerde göstermiştir.
 Tanınmış türkülerinden bazıları şunlar-
dır: El Çek Tabip, Bilmez, Ne Feryat Edersin, De-
dim Dilber Didelerin, Gönül Gurbet Ele Çıkma, 
Belalara, Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber, Bir Na-
zenin, Düzem Yollara…

Görsel 5. 35. Erzurumlu Emrah Türbesi, Niksar
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El Çek Tabip Sinem Üstünden
El çek tabip el çek yaram üstünden 
Sen benim derdime deva bilmezsin 
Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın 
Yaram yürektedir sarabilmezsin
Sana derim sana ey kalbi hayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın 
Yıkıp harap ettin gönül sarayın 
Alıp bir taşını koyabilmezsin

Emrah’ım dinledin benim sözlerim 
Muhabettin can evimde gizlerim 
Ne duruyon ağlasana gözlerim
Bir daha yârını görebilmezsin

Tokatlı Âşık Nuri (1820?-1882)
 Âşık Nuri’nin kesin doğum tarihi bilin-
memekle birlikte 1820-1825 yılları arasında 
doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Mah-
mut’tur. Gençliğinde saz çalmaya başlamış, 
Tokat’a gelen Erzurumlu Emrah’a çırak olmuş, 
“Nuri” mahlasını ondan almıştır. 

Emrah sana ilham ile mahlas dedi Nuri 
Nuri gibi isminle müsemma olacaksın 

 Emrah’ın Nuri’ye sazını ve sözünü, diğer 
çıraklarından Tokatlı Gedai’ye de kalem ve hafı-
za kuvvetini miras bıraktığı rivayet edilmektedir.
Tokatlı Nuri, kendisi de çıraklar edinmiştir. 
Başta oğlu Arif (Mururî) olmak üzere Cey-
hunî, Tıflî, Enverî ve Gayretî’yi yetiştirmiştir. 
Âşık Nuri 1882’de Samsun’da vefat etmiş, 
Şeyh Kutbettin Türbesi yakınına defnedilmiştir. 
 Şiirlerinde sadeliği ve açıklığı tercih 
etmiş, Arapça ve Farsça sözcüklere olduk-
ça az yer vermiştir.  Aruzu da kullanmış an-
cak genellikle hece ölçüsünü tercih etmiştir. 
 Tokatlı Nuri, Emrah ve Dertli’den sonra 
orta Anadolu’nun en ücra yerlerine kadar şöhret 
bulan, şiirleri okunan, hatta belki de ustası Em-
rah’ı dahi aşan kudrettedir. Saz çalmadaki usta-
lığı, sesinin güzelliği, irticalen şiir söylemedeki 
gücüyle 19. yüzyılın en güçlü âşıklarından biridir.

Zileli Ceyhuni (?-1912)
 19. yüzyılın önemli âşıklarından biri de 
Zileli Ceyhuni’dir. Asıl adı Çördükoğlu Ömer 
olan Zileli Ceyhuni, “Ceyhun Baba” olarak da 
bilinmektedir. Tokatlı Nuri’nin yetiştirdiği ozan-
lardandır. Dolayısıyla Erzurumlu Emrah koluna 

dâhildir. Kendisi de çıraklar yetiştirmiştir. Şöhre-
tinin genişliği yetiştirdiği çırakların çokluğundan 
anlaşılmaktadır: Tokatlı Cemalî, Hicrî, Zileli Tah-
tabacak, Mevcî, Zileli Nagamî, Zileli Şermî, Zile-
li İlhami, Niksarlı Bedri, Niksarlı Cesurî, Sivaslı 
Pesendî, Yozgatlı Seyhunî, Yozgatlı Mesudî…
 Zileli Âşık Ceyhuni, gezgin âşıklardandır. 
Dolayısıyla Tokat dışında Yozgat ve Çorum’da da 
çok tanınan bir âşıktır. On iki telli çöğür çalmayı 
mükemmel başarmış, ustası Nuri’den öğrendiği 
tasavvufî bilgiyi şiirlerine taşımıştır. 
 Sonuç olarak âşıklık geleneğinin Tokat’ta 
en canlı olduğu dönem 19.yüzyıldır diyebiliriz. 
 20. yüzyılda ise Tokat’ta âşıklık geleneği 
varlığını şu isimlerle sürdürmüştür: Püryani, Kul 
Semai, Selmanî, Hafız Mehmet, İmamoğlu,  Âşık 
Söyleri, Âşık Kaynari, Ferruzî, Âşık Hüseyin Dur-
maz, Sadık Doğanay, Niksarlı Cesurî, Zileli Eminî, 
Recaî, Hürremî, Vasıf, Sabrî, Mevcî, Kemterî, Suzî, 
Arifî, Remzi, Niksarlı Bedri, Nevruz Bacı, Âşık Baba, 
Azmi,  Âşık Eşref, Kul Ali, İbrahim Dilek, Mehmet 
Coşkun, Yusuf Karakaş, Yusuf Balcı, Nuri Gulami, 
Şerrâfî, Âşık Cemali, Âşık Mehmet…

Âşık Selmanî (1934-…)
 20. yüzyıl halk şairlerinden Âşık Selmanî, 
1934’te Tokat’ın Almus ilçesi Çambulak köyün-
de doğmuştur. Âşık, Alevi- Bektaşi geleneğine 
bağlı olarak şiirler yazmıştır. İrticalen söyleme 
yeteneği yüksek olan şairin kimi zaman Arapça 
ve Farsça kelimelerle dilinin ağırlaştığı görül-
mektedir. Selmanî, Konya Âşıklar Bayramı’nda 
1967-73 yılları arasında atışma dalında yedi yıl 
üst üste birincilik almıştır.  Yayımlanan “İki Ci-
han Dostu ”(1971) ve “Bâtın İlmi Divanı ”(2008) 
adlı eserleri incelendiğinde din ve tasavvuf ko-
nularına önem verdiği görülmektedir.

Görsel 5. 36. Tokat 1. Âşıklar Buluşması, 2019

113



Şehrimiz TokatTOKAT’TA YAŞIYORUM

Görsel 5. 37. Halk Ozanı Eşref Tonbuloğlu

 Bunların dışında Çâker, Şeyh Emîn, Kânî, 
Kemâl Paşazâde, Leâlî ve Sabûhî Divan sahibi 
şairlerdir. Şeyh Emîn ve Zârî’nin aynı zamanda 
hattat olduğu, Cenâbî’nin“Cenâbî Tarihi” adlı 
eseriyle “umumî tarih yazan ilk Türk tarihçisi” 
olma özelliği kazandığı, Ahmed’in Acâyib-nâ-
me-i Hindistan adlı eseri ile Osmanlı seyyahı

 
  Âşıklık geleneğinin sürdürüldüğü 
bir ortamda bulundunuz mu? İzlenimleri-
nizi paylaşınız.
...............................................................
...............................................................
...............................................................

addedildiği, Kânî’nin hiciv üstadı olduğu da 
unutulmamalıdır.

Tokatlı Kânî (1712-1791)
 1712 yılında Tokat’ta doğan divan şairi 
ve yazarı Ebubekir Kani Efendi, 1791 yılında İs-
tanbul’da vefat etmiştir. Kabri Eyüp Sultan’dadır. 
Tokat Mevlevihanesine bağlı bir derviş olarak 
yaşarken 1754’te Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 
-kaside sunması üzerine- İstanbul’a davet edilmiş-
tir. Kânî’nin asıl şöhreti bundan sonra başlamıştır. 
Devrin ileri gelenlerince takdir edilmiş, “Hacegân” 
rütbesi verilmiştir. Eflak, Silistre, Bükreş gibi yer-
lerde ileri gelen devlet adamlarına divan kâtipliği 
yapmıştır. Ancak kalender mizacı, saray adabına, 
teşrifat ve merasime uymaması gibi nedenlerle 
Limni’ye sürgün edilmiştir.

Görsel 5. 38. Kânî Efendi’nin Kabri, İstanbul

Eşref Tonbuloğlu (1945-…)
 Eşref Tonbuloğlu, bir halk şairi ve Türk 
halk müziği sanatçısıdır.“Âşık Eşref” mahlasıyla 
şiirler söylemektedir. Almus’ta doğan şair, henüz 
çocuk yaşta başladığı sanat yaşamını ilerleyen ya-
şına rağmen devam ettirmektedir. Hâlen konser-
lere, televizyon programlarına, festivallere, halk 
toplantılarına katılarak halk kültürünü ve sanatını 
yaşatmaya çalışmaktadır. On sekiz ciltte toplan-
mış yirmi bine yakın şiiri olup Türk halk şiirinde bu 
kadar şiire sahip başka bir şair bulunmamaktadır. 
 Bunun yanında TRT arşivinde kayıtlı “Evleri 
İki Katlı” (Harmandan Gel) ve “Başındaki Yazmayı” 
türküleri ile MESAM’a kayıtlı yüz elliye yakın türküsü 
mevcuttur. Bunların birçoğu ünlü sanatçılar tarafın-
dan seslendirilmiş ve halk belleğinde yer etmiştir.
Eşref Tonbuloğlu’nun sanat hayatını etkileyen 
temel unsurları yaşadığı çevre, zorlu hayat şart-
ları, yaratılışındaki duygusallık, gurbet ve sevda 
olarak sıralayabiliriz. Eşref Tonbuloğlu, şu an 
“dünyadaki cennetim” dediği Almus’ta yaşa-
makta, şiir ve müzikle uğraşını sürdürmektedir.
 Tokat yöresinde yalnız halk şairleri de-
ğil, divan şairleri de yetişmiştir. Eskiden bu şa-
irlerin isimleri ve eserleri tekzirelerde geçmek-
teydi. Tezkirelerde adı geçen otuz kadar Tokatlı 
şairden bazıları şunlardır: Abdî, Abdülmecid Si-
vâsî, Ahmed, İhyâ, İshâk(Rızâî), Lutfî, Mehmed 
Efendi, Melihî, Meşkî, Molla Hüsrev, Muhibbâ, 
Nasîruddîn Nebî, Sabrî, Sabûhî, Sâfî, Sıhhatî, 
Şehîdî, Şemseddin Sivâsî, Tâlib, Valihî, Zârî…
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 Kânî, edebiyat tarihimizdeki yerini Türk 
mizah edebiyatındaki başarısına borçludur. 
Nesirdeki ustalığını ince nükte ve hiciv havasın-
da yazdığı 120’yi bulan mektubunda gösterir. 
 Eserleri: Divan, Münşeat, Letaif (Man-
zum/mensur mizah ve hiciv parçaları içerir.)
 Sonraki dönemlerde Cahit Külebi, 
Mustafa Necati Sepetçioğlu,  Ahmed Günbay 
Yıldız, Muzaffer Erdost, Erhan Afyoncu, Nur-
han Atasoy gibi Tokatlı yazar, şair ve akade-
misyenler edebî ve akademik çalışmalarıyla 
ilim ve kültür hayatımıza katkı sağlamışlardır.

Görsel 5. 39. Cahit Külebi (1917-1997)

Çocukluk ve gençlik yılları Zile, Artova, Niksar 
ve Sivas’ta geçen Külebi,  küçük yaşta gurbetin, 
yalnızlığın ve hasretliğin içine düşer.  Liseyi Sivas 
Erkek Lisesinde yatılı olarak okurken üzerinde 
çok etkisi oluğunu söylediği Âşık Veysel, Talibî, 
Ruhsatî gibi âşıkları tanır. Şiirde ilk denemele-
ri de bu yıllarda başlar. Sanat hayatı boyunca 
“yaşanmışlık kokan” şiirler yazmıştır. Doğup 
büyüdüğü köy ve kasabalarda yüzdüğü dereler, 
diktiği çiçekler, oyunlar oynadığı han ve evlere 
duyduğu özlemi sıkça dile getirir. Anadolu in-
sanını ve coğrafyasını işlerken ince bir mizahla 
yurt gerçeklerine de değinmiştir.
 Çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği 
yapan Külebi, böylece çok sevdiği Anadolu’yu 
gezme ve Anadolu insanını daha yakından ta-
nıma imkânı bulmuştur. Türk Dil Kurumunda 
yaklaşık yedi yıl yönetici olarak çalışıp buradan 
emekli olmuştur.

 
  “Ağaç nasıl kökü ile beslenerek 
büyürse, sanatkârların çoğu da kendi 
köklerini teşkil eden çocukluk yıllarının 
hayat tecrübelerinden ilham almak su-
retiyle bir şahsiyet hâline gelirler.”   

(Mehmet Kaplan)

 
 Şair ve yazar Arif Nihat 
Asya(1904-1975), İstanbul Çatalca’da 
doğmakla birlikte baba tarafından To-
katlıdır. İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğ-
retmen Okulu’nu bitirmiş, öğretmenlik, 
milletvekilliği yapmıştır. Adana’nın kur-
tuluş günü nedeniyle kaleme aldığı ünlü 
“Bayrak” şiirinden dolayı “Bayrak Şairi” 
olarak anılmıştır. Şair, 1950’den sonra 
yetişen nesillerde tarih şuurunun ve dinî 
duyguların uyanmasında ve gelişmesin-
de önemli rol oynamıştır. 
“Konsun-yine-pervazlara/Güvercinler/Hu 
hu’lara karışsın/Âminler…/Mübarek akşamdır/
Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler” mısralarıyla hatır-
lanan “Naat” adlı şiiri duygu ve estetik bakı-
mından son devirlerde bu konuda kaleme alın-
mış en mükemmel örnekler arasında yer alır. 

Cahit Külebi (1917-1997)
“Siz baksanız göremezsiniz                                                                                                                                     
 Benim yurdumdur orası!                                                                                                                                   
Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar                                                                                                                        
Tokat’la Niksar arası.”                                                                                                                
(Tokat’la Niksar Arası şiirinden)

TOKAD’IN KIRKLARI
O tarafta “Topçam”ın doruğunda 
“Tek Mezar”
Altında “Kırk Kız” yatar
Yakınında Kırk Kız’a
Ayna olan bir pınar…
Şurda beri tarafta Tokat’tan Hac Dağı’na
Tırmanan “Kırk Badal” var.
Kırk kız bulursun bu yanda inip gitsen.
Tarihinden Gök Medrese’ye kadar
Birlik olup Tokat’a
Yerleşmiş belli kırklar.
Ki dediler: Seni de aramıza alalım.
Ey Arif Nihat Asya, kal da kırk bir olalım.
(Arif Nihat Asya, Kökler ve Dallar, s. 259.)v
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Kıyıda bir değirmen, sahibinin
Sakalından daha ak damı,
Kıyıda bir değirmen, sahibinin
Sakalından daha ak damı,
Çördükler, cevizler, iğdelerin
Gidin bakın gölgeleri orda mı? 

Alın beni, bırakın o vadiye
Belki yüzyıllarca yaşarım.
Alın beni, bırakın o vadiye
Belki yüzyıllarca yaşarım.
Şu bizim Külebi n’oldu diye
İsterse sormasın ahbaplarım.
(Yeşeren Otlar’dan)
 Cahit Külebi, hiçbir edebî topluluğa 
bağlanmamış, özgün bir şairdir. Gerçekçi, yalın 
ve anlaşılır şiir dili, rahat anlatımı, içtenliği ve 
duyarlılığı ile halkın beğenisini kazanmıştır.   
 Şair Cemal Süreya onu “çağdaş bir Ka-
racaoğlan” olarak değerlendirirken Behçet Ne-
catigil, Külebi’nin şiirlerinde “aydın bir saz şairi 
içtenliği” olduğundan bahsetmektedir. 
 Çocukluğunda Atatürk ve eşi Latife Ha-
nım’ı gördüğü günden beri artan hayranlığı Kü-
lebi’ye şu dizeleri yazdırır:
“Önce adını öğrenir çocuklarımız   
Eli kalem tutup yazanda 
Binler yaşa yurdumuza hizmeti büyük   
Kemal Paşa!  Ölümsüz insan, şanlı Atatürk”
 Külebi’nin“Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” 
adıyla yazdığı bu destan, Nevit Kodallı’nın “Ata-
türk Oratoryosu”na temel oluşturmuştur. Söz 
konusu oratoryo, 29 Ekimlerin, 10 Kasımların 
vazgeçilmez eserlerinden biridir.
 Külebi, 1996’da katkılarından dolayı 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödü-
lü’ne layık görülmüştür.

 
  Doğup büyüdüğünüz şehre ait gözlem 
ve izlenimlerinizden yola çıkarak bir şiir yazınız.

Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006)
 Orta Anadolu’nun en eski yerleşim yer-
lerinden Zile’de doğmuş, ilk gençlik yıllarını bu 
ilçede yaşamıştır. Zile, zengin tarihi ve kültürüyle 
yazarın hayata bakış açısına, fikrî yapısına ve kül-
türel kimliğinin oluşmasına etki eden faktörler-
den biridir. 1956’da İstanbul Üniversitesi, Edebi-
yat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun olmuştur.
 Sepetçioğlu, edebiyata ortaokul yıllarında 
ilgi duyduğu şiir, tiyatro ve hikâyeyle başlamış olsa 
da adını 1971’de “Kilit” adlı romanının yayımlan-
masıyla duyurmuştur. Edebiyatın hemen her tü-
ründe eser vermekle birlikte Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı tarihine, daha ziyade tarihî roman-
larıyla girmiştir. Sepetçioğlu “millî tarih roman-
cılığı” nın en büyük temsilcilerindendir. Sade bir 
konuşma diliyle destan, masal, menkıbe ve halk 
hikâyelerinden faydalanarak yazmıştır. Sepetçioğ-
lu, millî kültürümüze ait motifleri işlemiş böylece 
toplumsal kimliğimizi yansıtan eserler vermiştir. 
Dolayısıyla “Çağımızın Dede Korkut’u” olarak anıl-
mıştır. Millî değerlerimizin yanı sıra temel insanî 

Görsel 5. 40. Mustafa Necati Sepetçioğlu 
(1932-2006)

 Eserleri: Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kur-
tuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar, Süt, Şiirler, Türk 
Mavisi, Sıkıntı ve Umut, Yangın, Güz Türküleri; İçi 
Sevda Dolu Yolculuk(Anı), Şiir Her Zaman(Düzyazı)

 Cahit Külebi çeşitli şehirlerde bulunmuş olsa 
da doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Tokat’a sevgi-
sini ve özlemini canlı tutmuş, sık sık dile getirmiştir.
TOKAT’A GİRERKEN
Tokat’a girerken bir derin
Vadi var her taraf yeşil,
Tokat’a girerken bir derin
Vadi var her taraf yeşil.
Ben hep gece geçtim oradan
Bir su gibi dibinden ekinlerin. 
...
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değerlerden saygı ve sevgi, kul hakkı yememe, 
dürüstlük, fedakârlık, kahramanlık, mertlik gibi 
erdemleri de kazandırmaya çalışmıştır. Yazarın 
tiyatroları da romanlarındaki gibi tezler ve me-
sajlar içerir. 
 Yazar, tarihî romanlarını oluştururken 
yaptığı araştırma ve incelemelerden elde ettiği 
malzemeyle kültür eserleri de meydana getir-
miştir. Yaradılış ve Türeyiş Türk Destanı, Türk-İs-
lam Efsaneleri bunlardan bir kaçıdır. Bu eserler-
le tarihî olay ve şahısları tanıtmayı amaçlamıştır. 
Çocuklar için yazdığı kitaplarla çocuk edebiyatı-
na da katkı sağlamış. Her türden eseriyle üret-
ken ve çok okunmuş bir yazardır. 
 Eserleri:  Abdurrezzak Efendi, Menevşe-
ler Ölmemeli(Hikaye); Selçuklu Üçlemesi: Kilit, 
Anahtar, Kapı; İlk Osmanlı Üçlemesi: Konak, 
Çatı, Üçler-Yediler-Kırklar(Roman)… Büyük Ot-
marlar, Trampacılar, Çardaklı Bakıcı (Tiyatro) …

 
  Tarihî bir roman ya da hikâye 
okudunuz mu? Sanatsal/kurgusal bir 
eserden neler öğrenebileceğinizi arka-
daşlarınızla paylaşınız.

Muzaffer Erdost(1932-…)
 1932 yılında Tokat’ın Artova ilçesinde 
doğan Muzaffer Erdost’un çocukluk ve ilk genç-
lik yılları burada geçer. 
 Erdost edebî hayatına 1948’de şiirle 
başlar. Şiir, anı, öykü, eleştiri türünden pek çok 
eseri bulunmakla birlikte yayıncılık faaliyetle-
riyle tanınmıştır. 1956’da Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra haftalık 
siyasi gazete olarak yayımlanan Pazar Postası’n-
da Yazı İşleri Müdürü olarak göreve başlar. Bu 
görevde en uzun süre(3 yıl) kalan kişidir. Muzaf-
fer Erdost bu göreve geldikten sonra, “her hafta 
yayımlanan şiir, öykü, çeviri, eleştiri ve polemik 
yazılarıyla 1956 sonrası edebiyatımızın en etki-
li dergilerinden biri olur.”(Erdal Erdoğan) Pazar 
Postası’nda yazdığı yazılarla yeni şiiri anlama-
ya, anlatmaya, savunmaya çalışır. Dönemin en 
önemli sanat ve edebiyat tartışmalarına ortam 
sağlayan Pazar Postası, yeni şiirin öncüleri için 
güvenli bir liman olmuştur. Sonuş olarak Erdost, 
“İkinci Yeni” şiirinin kurulmasında ve gelişme-
sinde emeği geçen önemli bir yazar ve yayıncıdır. 

Ezgilerde Tokat
 Tokat’ta özellikle dinî müzik uygulama-
ları, kültürel etkileşim nedeniyle,  büyük bir de-
ğere sahiptir. Bunun yanında Türk halk müziğiy-
le ilgilenen sazı, sözü ve derleme çalışmalarıyla 
yörenin müzik kültürüne katkı sağlayan birçok 
sanatçı vardır. Günümüzde derlemeleriyle Ke-
mal Birsel Sarısözen, sesiyle THM sanatçısı 
Songül Karlı, Nevzat Ak, Sevda Gül… ilin müzik 
kültürünün temsilcilerinden yalnızca birkaçıdır.

Derviş Ömer Gülşenî (XVII. yy. )
 Ünlü Türk mutasavvıfı, hânende, bestekâr, 
kısacası dönemin önemli musikişinaslarından bi-
ridir. Hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. Derviş 
Ömer’in hayatı hakkında en geniş bilgiye Seyahat-
nâme’den ulaşıyoruz. Dönemin âlimleri tarafından 
yetiştirilmiş, 1566-1574 arasında Gülşeniye tarika-
tının şeyhi olmuştur. Musiki yeteneği ve sesinin gü-
zelliğiyle sarayın serhânendeliğine getirildi. Kanûnî 
Sultan Süleyman (1520-1566) ile IV. Murad (1623-
1640) arasındaki sekiz padişah devrinde yaşayan, 
bunlardan yedisinin sohbetinde bulunan Ömer 
Gülşenî, pek çok beste ve gazel sahibi olsa da gü-
nümüze ulaşan tek eseri evc makamında üç haneli 
bir dinî peşrevdir. Derviş Ömer musiki alanında bir-
çok talebe yetiştirmiş, Enderun’daki hocalığı sıra-
sında Evliya Çelebi de onun talebesi olmuştur.

Görsel 5. 41. Enderun’da Musiki, Levnî

Necati Başara (1909-1991)
 Tokatlı Necati Başara, bu toprakların 
yanık ezgiler çıkaran nefesli çalgısı kavalın ülke-
mizdeki en değerli icracılarındandır. Halk müzi-
ği derleyicisi, bestekâr, şair, program yapımcısı 
ve TRT sanatçısıdır. 1909 yılında Tokat’ta doğ-
muştur. 1950’li yılların musikisinde önemli bir 
yere sahiptir. Yetişmiş olduğu çevre, Neyzen İh-
san Bey’den aldığı ders, “Fahri Kopuz Fasıl He-
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yeti”nde ney üflemesi onu 1949 yılında İstan-
bul Radyosunda kurmuş olduğu “Şen Türküler 
Kümesi ”ne kadar götürmüştür. Bu koroyu yedi 
yıl kavalla yönetmiş, onun bu alandaki başarısı 
Muzaffer Sarısözen’in “Yurttan Sesler Korosu” 
nu kurmasına vesile olmuştur. Sanatçının sek-
sene yakın türkü, şarkı ve ilahi formunda eseri 
ve bir şiir kitabı vardır. Şiir ve bestelerinde “Âşık 
Tokatlı” mahlasını kullanmıştır. Yoğun bir musi-
ki hayatına sahip olan Necati Başara, 1991’de 
İstanbul’da vefat etmiş ve Eski Topkapı Mezarlı-
ğı’na defnedilmiştir.

Kıvırcık Ali (1968-2011)
 Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, 
1968 yılında Turhal’ın Erenli köyünde doğmuş-
tur. Asıl adı Ali Özütemiz’dir. Babası, Âşık Ali 
olarak bilinen halk ozanıdır. İlkokul mezunu 
olan sanatçı, 1983’te İstanbul’a gelmiştir. Saz 
yapım atölyesinde çalışmış, katıldığı bir ses ya-
rışmasında birinci olmuştur. 
 Profesyonel çalışma hayatına Nuri Yü-
cel’in albümünde bağlama çalarak başlamıştır. 
Öncelikle birçok sanatçının sanat yönetmenliği-
ni yapmıştır. 1995 yılında arkadaşlarıyla “Grup 
Turnalar”ı kurmuş ve iki albüm çıkarmışlardır. 
1999 yılında ilk solo albümü “Gül Tükendi Ben 
Tükendim”i çıkarmıştır. Pek çok konser vermiş, 
besteleriyle tarzını ortaya koymuş, 2011 yılının 
Ocak ayında geçirdiği trafik kazası sonucu haya-
tını kaybetmiştir. 

Görsel 5. 42. Kıvırcık Ali (1968-2011)

Sporda Gururumuz Olanlar
 Ülke sporunun, bireyin ve toplumun 
gelişimine katkı sağlayan sporcularımız güreş, 
halter, futbol, tekvando gibi pek çok alanda 
kendini göstermektedir.
 1951’de dünya şampiyonu güreşçimiz 
Ali Yücel(52kg),“Şampiyonlar Şampiyonu” Hü-
seyin Akbaş(52-57kg), 1970 dünya şampiyonu 
Ali Rıza Alan(52kg), 2017 Avrupa şampiyonu 
Soner Demirtaş(74kg), 2017 Avrupa şampiyo-
nu Rıza Yıldırım(97kg), 2019 Avrupa şampiyo-
nu Mustafa Kaya(70kg); 2017 halterde Avrupa 
şampiyonu Bünyamin Sezer(62kg); 2017 Aru-
pa-2018 dünya şampiyonu tekvandocu Emre 
Kutalmış Ateşli(78+kg), 2019 dünya şampiyonu 
tekvandocu İrem Yaman(62kg); Wushu taolu 
sporunda 2013 yılı Avrupa Şampiyonu Emrul-
lah Gül; 2019 dünya vücut geliştirme şampiyonu 
Ersoy Ayçelik; Dünya Kupası Kick Boks Şampi-
yonası birincisi Ersan Turan(71kg), dünyanın en 
prestijli organizasyonuna dâhil edilen kick boksçu 
Cihat Kepenek; Ampute Futbol Millî Takımı Kap-
tanı Osman Çakmak; futbolcu Ahmet Dursun, 
Uğur Boral, Samet Karakoç… gibi niceleri gerek 
ilgilendikleri spor dalındaki başarıları gerek-
se özgüven, cesaret, azim ve çalışkanlıklarıyla 
genç sporcular için örnek teşkil etmektedir. 

Görsel 5. 43. Hüseyin Akbaş (1934-1989)

Hüseyin Akbaş (1934 – 1989)
 1934 yılında Tokat’ın Almus ilçesi Çevreli 
beldesinde(Muhat köyü) dünyaya geldi. Güreşe 
doğum yeri olan köyde adım atmış, Türk güreşi-
nin dev isimlerinden Yaşar Doğu tarafından fark 
edilmesi üzerine minder güreşine başlamıştır. Kısa 
sürede dikkatleri üzerine çekmiş, 1953’te millî ta-
kıma seçilmiş, aynı yıl 52 kiloda Türkiye şampiyonu 
olmuştur. Ayağındaki engeli avantaja dönüştürmüş 
bir güreş dâhisi olarak kabul edilmektedir.
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  “Hüseyin Akbaş güreşirken rakibi-
ne hediye verir gibi bacağını öne uzatırdı. 
Rakibi, Akbaş’ın bacağını tutarsa bil ki bir-
kaç saniyede sırtı yere gelirdi. Hüseyin Ak-
baş’la güreşmeyen, hemen onun uzattığı 
bacağına sarılırdı. Bu aslında Akbaş’a has 
bir oyun tekniğiydi.”
(Burhan Günesen, Tokat Anılarıyla Simalar, s. 380.)

 1961’de Yokohama Japonya’da karşılaş-
ma sırasında ters bir hareket nedeniyle bacağı 
kırılmış ancak karşılaşmayı bırakmamış, dünya 
üçüncüsü olmuştur. Yeteneği ve kendine has 
tekniğiyle spor hayatına kaldığı yerden devam 
etmiştir. 1966’da güreşi bırakıncaya kadar sek-
sen beş defa millî olmuş, 285 karşılaşmadan 
yalnız dördünde yenilmiş. 52 ve 57 kiloda Türki-
ye şampiyonluklarını uzun yıllar elinde tutmuş. 
Serbest stilde 4 kez (1954, 1957, 1959, 1962)
dünya şampiyonluğu kazanarak “Şampiyonlar 
Şampiyonu” unvanını kazanmıştır.
 Akbaş, Güreş Millî Takımı antrenörlüğü 
ve Çevreli Belediye Başkanlığı görevlerini de bir 
süre yürütmüş, böylece aktif sporu bıraktıktan 
sonra da memleketi için yararlı olmaya çalış-
mıştır. 1989 yılında hayatını kaybetmiştir.
 İlin yetiştirdiği güreşçilerden Ali Yücel 
(1930-1981) ile başlayan uluslararası başarı-
lar Hüseyin Akbaş, Ali Rıza Alan, Hasan Sevinç, 
Vehbi Akdağ, Mehmet Uzun, Ahmet Gülhan, 
Turan Ceylan… gibi pek çok isimle devam et-
miştir. Sporcularımız İstiklâl Marşımızı defalarca 
dinleterek tüm ülkenin gurur kaynağı olmuştur.
 Bugün Çevreli beldesinde kurulan Hü-
seyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi’nde yeni 
şampiyon güreşçilerin yetişmesi için ortam ha-
zırlanmaktadır. Ayrıca 2010’da ilki düzenlenen 
“Uluslararası Hüseyin Akbaş Serbest Güreş Tur-
nuvası” her yıl güreşe gönül verenleri bir araya 
getirmektedir.                                

4. TOKAT’TA HALK KÜLTÜRÜ
 Tokat, günümüze kadar koruduğu gele-
nek ve görenekler, yemek kültürü ve geleneksel 
giyim kuşam, el sanatları, halk oyunları gibi pek
çok somut olmayan kültür varlığına sahiptir.
 İnanç unsurlarının ön planda olduğu ge-
lenekselleşmiş uygulamalar da somut olmayan 

kültürel varlıklar arasında yer alır. Bunlardan 
bazıları: bereket kurbanı, Nevruz ve Hıdırellez 
bayramları, Hubyar’da düzenlenen saya cemi, 
yağmur duası, mevsimlik törenler, hacı ve gelin 
alayları, Zile panayırı ve musalla geleneği, Kat 
köyüne özgü hudut okuma geleneğidir.

Halk Oyunları
 Orta Karadeniz’de bulunan ilin halk 
oyunları çok çeşitlidir. Halay ve semah gibi top-
lu oyunların yanı sıra tek oynanan oyunlar da 
vardır. Oyunlara daha çok davul, zurna kimi za-
man da bağlama eşlik eder. Dayanışma, sevgi, 
inanış, aşk, felaket, savaş, barış, doğa, insan 
gibi pek çok temanın işlendiği derlenmiş yak-
laşık 140 oyun derlenmiştir. Yörede oynanan 
oyunlardan bazıları: Tokat ağırlaması, tombul 
makine, Kızık halayı, ellik halayı, kırat, karadut, 
ters bico, çekirge,  Emine Can,  Kazova yanla-
ması,  temirağa, koççari, mero, sarıkız, üçayak, 
yaryandım, simsim, ferfene, bulgur toplama, 
kartal, gönüller semahı ve Kafkas oyunlarıdır. 
Cem törenlerinde Hubyar semahı ve kırklar se-
mahı da icra edilmektedir.

Görsel 5. 44. Tokat Omuz Halayı
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 Törensel bir görünüm sergileyen “omuz 
halayı” Tokat ağırlaması içinde oynanmakta olup 
yöre insanının kadınlarına vermiş olduğu değeri 
ve onu baş tacı etmesini ifade eder. Omuz hala-
yının temsil ettiği gelenek şöyle özetlenebilir: Es-
kiden gelin, gelin alıcılarla birlikte babaevinden at 
üzerinde getirilir, damat evine geldiği zaman on-
ları karşılayanlar bir yandan oyunlarını oynarken 
bir yandan da çömelerek at üzerindeki kadınları, 
gelini omuzlarına alırlar, hep birlikte oyun oyna-
dıktan sonra yere indirirlerdi.
 Omuz halayı, kadın ve erkeğiyle her işte 
bir olma ve yardımlaşmanın, düşmana karşı 
büyük görünme arzusunun, omuzlar üstünde 
yücelmenin, erişemeyeceği hiçbir noktanın ol-
maması ve kazanılan zaferin sevinç ifadesi ola-
rak da yorumlanmaktadır. Oyun, yörede hâlâ 
sevilerek oynanmaktadır. 
 “Madımak” oyunu, yörede yetişen ve 
bahar geldiğinde kadınlar tarafından toplana-
rak yemeği yapılan madımağı toplarken kadın-
ların sevdalılarına olan duygularını dile getiren 
sözleri üzerine kurulmuştur.

Madımak bitti m’ola oy madımak madımak
Yolları duttu m’ola oy madımak madımak
Ala gözlü nazlı yar oy madımak madımak
Beni unuttu m’ola oy madımak madımak

Madımağın halları oy madımak madımak
Duttu mu yolları oy madımak madımak
Heç aklımdan çıkmıyo oy madımak madımak
Nazlı yârin halları oy madımak madımak
 Halk oyunlarının yanı sıra bugün hâlâ 
gençlerimizin daha ziyade köy düğünlerinde 
oynadıkları seyirlik gösteriler de vardır. Bun-
lar “orta oyunu” olarak değerlendirilir. Orta 
oyunu, TDK tarafından “Sahne, perde, dekor, 
suflör kullanmadan halkın ortasında oynanan 
Türk halk tiyatrosu” olarak tanımlanmaktadır. 
Bu oyunlar; köy odası, han, kahvehane gibi 
kapalı ya da açık yerlerde çevresi izleyicilerle 
çevrili bir alanda, genellikle kılık değiştirip, yüz 
boyanarak ve doğaçlama (yazılı bir metne bağlı 
kalmaksızın) oynanır. Yörede oynanan bu oyun-
lardan bazıları: dede (Arap oyunu), deveci oyu-
nu, geyik oyunu, bemek oyunu, deve, tilki, fare, 
kedi, hemecük, matur oğlum, oturak oyunu 
(Hiso-Huso), gidi gidi mestane, sivdi, geçili, vız, 
faş-füş, kız kaçırma, yüzük saklama, çiftçi baba, 

koyun gütme oyunu, ebenin yaptığını yapma, 
kasap, sınır taşı, arı sağma, top ateş, kim vurdu, 
pazarcı oyunudur.

Yeme-İçme (Yemek Kültürü)
 Mutfak ve yemek kültürü kavramsal 
olarak insanların açlık hissini gideren yemek, 
yiyecek, içecek türleri ve bunların hazırlanma, 
pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini, buna 
bağlı mekân ve ekipmanı, yeme içme geleneği 
ile bu çerçevede gelişen inanış ve uygulamalar-
dan oluşan bütünsel ve kendine özgü bir kül-
türel yapıyı anlatır. (N. Kadıoğlu Çevik, Akdeniz 
Mutfak Kültürünün Genel Özellikleri, s. 1.) 
 Yemek, aynı zamanda toplumsal bütün-
leşmenin ve dayanışmanın da aracıdır. Toplumda 
bir tür iletişim ağının oluşmasına katkı sağlayan 
bir sosyalleşme aracı olarak kullanılan yiyecekler 
olduğu gibi turizm yoluyla kültürler arası ilişkilerin 
oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Mutfak kültü-
rünün kullanıldığı yerler ise kız görme, kız isteme, 
söz, nişan, kına, düğün, sünnet, bayram ve ölüm 
gibi toplumsal ritüeller ve törenlerdir. Bu bağlam-
da mutfak, hem bir araç hem de insanlar arası da-
yanışmayı sağlayan bir etkinlikler toplamıdır.

Görsel 5. 45. Tokat Mutfağı (Aşgana)

 Tokat yemek kültüründe öncelikle ifade 
edilmesi gereken noktalardan biri, geleneksel 
evlerin en büyük odalarından birinin mutfak 
olmasıdır. Halk ağzında mutfağa “işevi” veya 
“aşkana” denir. Taban döşemesi bal peteğini 
andıran kiremit tuğla ile kaplıdır. Odanın bir 
köşesinde yemek yapmaya ve çamaşır kazanı 
kaynatmaya yarayan yer ocağı bulunurken di-
ğer tarafta kurutulmuş yiyecek, konserve, sal-
ça, peynir, yaprak saklanan kiler bulunur. Ay-
rıca kuru baklagil ve tahılın saklandığı bölmeli 
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ambar vardır. Bağ evlerinde kebap fırını, üzüm 
suyunun çıkarıldığı şırahane, geleneksel Tokat 
mutfağının en belirgin özelliğidir. Tokat yemek 
kültürünün belirleyici özellikleri; nişan, düğün, 
doğum, ölüm, bayram, sünnet, eski bağ eğlen-
celeri gibi ortamlardaki ritüellerin bir parçası 
olarak değerlendirilebilir. 
 Coğrafi şartlara bağlı olarak değişen ik-
lim, bitki örtüsü, ekonomik faaliyetler ve kültü-
rel birikim her yörede yemek kültürünü etkile-
yen unsurlardır. Tokat da ılıman havası, sulama 
imkânları, verimli arazisi sayesinde yetiştirdiği 
ünlü bağ yaprağı, sulu armutları, tatlı kirazı, 
Kazova domatesi, meşhur cevizi, Zile leblebisi, 

 
  “Coğrafi işaret” belirgin bir nite-
liği, ünü veya diğer ayırt edici özellikle-
riyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, 
bölge veya ülke ile özdeşleşmiş doğal 
ürünü, tarım, maden ve el sanatları ürü-
nünü gösteren ad veya işaretlere denir. 
Coğrafi işaretler tek bir üreticiyi değil, 
belirli şartlar altında üretim yapan kişi-
lerin tümünü korur. 
(www.ci.gov.tr) (Düzenlenmiştir.)

Görsel 5. 46. Tokat Kebabı Görsel 5. 47. Gömlek Kadayıfı

Tablo 5. 1. Tokat Yemekleri

Çorbalar
bacaklı çorba, bütün çorba, çatal çorba, erikli çorba, gendüme çorbası, 
mercimekli hamur çorbası, mercimekli helle çorbası, nohutlu yoğurt çor-
bası, pezüklü toyga çorbası, yeşil fasulye çorbası, zoğallı çorba

Et Yemekleri Tokat kebabı, ayvalı yahni, but yarması, soğan yahnisi, mumbar, çemenli, 
patlıcanlı pehli, cörme, sohta, şipsi

Sebze Yemekleri

bat (cevizli), bulgur domates yemeği, domates biber yemeği, ekmek aşı, ıspa-
naklı mıhlama, kabak kabuğu kavurması, madımak, nivik, ebe gömeci, pancar 
dalı silkelemesi, pancar (kuşagma, hasgaş, hevdidik, dikencük, eskigöynek, 
topçuekmeği, avcacuk, ağçatoprağı, efelik, ak ve kara madımak, tekesakalı, 
yelmük, nivik, kazankarası gibi) yemeği, pürpürüm (semizotu), patlıcan dizme, 
pırasa sarması, taze fasulye kavurması, turşulu

Hamur İşi Ve 
Bulgurla Yapılan 
Yemekler

erikli yavan sarma, etli yaprak sarması, dolma içi, baklalı sarma, çökelekli, 
katmer, yağlı, işkefe, çökelikli Tokat pidesi, Tokat simidi, keşkek, haşhaşlı 
ve cevizli parmak, mayalı pişi, kete, haşıl, pehlili pilav, yeşil fasulyeli bulgur 
pilavı, mercimekli bulgur pilavı, yufkalı pilav, velibah, tımbıl, hıçın, sirrun

Tatlılar

kuru erik tatlısı, leylek giliği, pancar tatlısı, pekmez helvası, yufka tatlısı, 
Zile pekmezi (çalma pekmez), köme (cevizli sucuk), pestil, tatlı tarhana, 
hasuda, tırtıl baklava, erik çiri, kayısı çiri, kuşburnu pelveri, zambak reçeli, 
gömlek kadayıfı
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kendine has tadıyla narince üzümü, yok dene-
cek kadar ince zarlı benzersiz biberi; Karagül ve 
Karayaka gibi özgün küçükbaş hayvan ırkları… 
daha pek çok ürünüyle damakları şenlendirir.
 Tokat yerel mutfağının gastronomik kimli-
ği çıktıları, yörenin çevresel ve kültürel özelliklerini 
taşıyan yerel yiyecek içecekler ve yemeklerdir. Ge-
rek Tokat’a özgü yemekler gerekse farklı yörelerde 
de yapılan yemeklerin Tokat’taki örnekleri ilimizin 
mutfak kültürünü zenginleştirmiştir.  Tokat ke-
babı, bez sucuk, Tokat narince asma yaprağı ve 
Turhal yoğurtmacı Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından “Coğrafi İşaretli Ürün” olarak kabul edil-
miştir. Tokat bileziği, Tokat honça tepsisi, Tokat per-
pereli küpesi, Tokat yağlısı, Tokat cevizli çöreği ve 
Tokat ev ekmeği gibi ürünlerin coğrafi işaret alın-
ması süreci resmen başlatılmıştır.
 Tokat’ın kendine özgü yemekleri de-
nilince akla ilk gelen “Tokat kebabı” dır. Tokat 
ve çevresinde ticari bir ürün hâline gelmeden 
önce bağ evlerinde özel günlerde yapılan Tokat 
kebabını Tokat’a özgü yapan, kullanılan malze-
menin yanında kendine has fırında/kebap oca-
ğında dikey olarak sarkıtılan şişlerle pişirilmesi 
ve belli bir düzende servis edilmesidir.  Kulla-
nılan etin ve kuyruk yağının Tokat yaylaların-
da yetiştirilen Karayaka koyunlarının 6-9 aylık 
erkek kuzularından elde edilmesi, ilde yetişen 
taze sebzelerin - özellikle Tokat biberi- kullanıl-
ması da bu kebabın ayırt edici özellikleridir. 
 Tokat çöreği; isteğe göre sade, cevizli ya 
da ceviz-üzümlü olarak yapılır. Nohut mayası 
kullanılan Tokat çöreğinin kendine has kokusu 
özellikle Ramazan ayında Tokatlıların burnunda 
tüter. Belirli fırınlarda her zaman bulunabileceği 
gibi cevizi verilip sipariş üzerine de yaptırılabilir. 
 Tokat’a yolu düşenler için çemen, nohut 
mayalı cevizli çörek, yağlı, çökelikli, Zile pekme-
zi, Tokat bağlarının nadide üzümleri ve meşhur 

Görsel 5. 48. Cevizli Tokat Çöreği Görsel 5. 49. Geleneksel Kıyafet, Şehir Müzesi, Tokat

Niksar ceviziyle yapılan köme ve sarmaların 
vazgeçilmezi Erbaa narince bağ yaprağı hele de 
Tokat kebabı -özellikle de mevsiminde- tadıl-
mayı bekleyen lezzetlerden birkaçıdır.  

Giyim-Kuşam
 İnsan bedenini örten giysi, aksesuar ve 
bunları kullanma biçimlerine genel olarak “gi-
yim” denir.  Giyinmek insanlık tarihi kadar eski-
dir ve ihtiyaç ürünüdür. İnsanlar ilk çağlarda dış 
etkilerden korunmak için giyinirken daha sonra 
giyim kuşama kültürel işlev de yüklemişlerdir. 
 Tokat’ta giyim kuşamdaki zenginlik, 
çeşitli ipeklilerin, değişik şehirlerden ve ülke-
lerden gelen kumaşların çokça bulunmasının 
yanı sıra şehrin bazı özellikleriyle de yakından 
ilgilidir. XIX. yüzyıla girerken Tokat, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun önemli kentlerinden biriydi. 
Osmanlı iç gümrük merkezlerinden biri olma-
sı, Ermeni, Rum, Yahudi ve Müslümanların bir 
arada yaşaması, İpek Yolu üzerinde önemli bir 
kavşak vazifesi görmesi ve aynı zamanda önem-
li bir üretim merkezi olması Tokat’ı sosyo-eko-
nomik yönden canlı kılmaktaydı. Kumaşların ve 
giysilerin büyük bölümü yerli üretime dayan-
maktaydı. Özellikle“peten” denilen kumaşın 
kullanımının yaygınlığı ve ipeğin neredeyse her 
türünün Tokat’ta kullanıldığı bilinmektedir.
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İlin tarihî, sosyal ve ekonomik yapısı, iklimi ve 
coğrafi koşulları, ekonomik imkânları giyimini şe-
killendirmiştir. XVIII-XIX. yüzyılların temel uğraşla-
rından dokumacılık da yöre giyimini etkilemiştir. 
Geleneksel giysilerde kullanılan malzemeler artık 
fabrikasyondur ancak zıvga bağı (kaytan), çarık, 
arkalık, tuzluk, çorap, kuşak, şal önlük, fes, terlik 
genellikle el tezgâhlarında dokunmakta ve elde 
üretilmektedir. Geleneksel kadın giysileri ve ak-
sesuarları şu parçalardan oluşmaktadır: iç saya (iç 
göynek/işlik), saya (üçpeş, bindallı), gazeki, şalvar, 
arkalık, boncuklu bel bağı, şalöynük, yağlık, se-
merli/parçalı fes, terek alı, elmalı yazma (findi), 
çit-yazma, aynalı çarık, yemeni/laçin, alaca çorap, 
(ç)edik, saç bağı, yanaklık, alınlık, gerdanlık, ha-
maylı, tuzluk, püskül (boncuklu bel bağı)…
 Geleneksel erkek giysileri ve aksesuar-
ları şu parçalardan oluşmaktadır: terlik (başlık), 
keçe fes, alaca poşu, işlik/göynek, gazeki (ce-
ket), aba (ceket), cepken, yelek, zıvga (panto-
lon), zıvga bağı (kaytan), kuşak, mendil, çarık, 
postal, yemeni (çapula), alaca çorap, (ç)edik, 
dolak, köstek, sakallık (çenelik), para kesesi…

Müdürlüğünün çalışmaları sonunda bir el sa-
natları merkezine dönüşen Tokat Taşhan’daki 
atölyelerde geleneksel Tokat kıyafetlerine bü-
rünmüş bez bebekler yapanlar, giyim kültürü-
müzü geleceğe taşımaya çalışmaktadırlar.

Sözlü Edebî Ürünler
 Tokat’ta onlarca kaynak kişiden hikâye, 
efsane, deyiş, mâni, bilmece, ninni, türkü ve 
masal gibi sözlü halk ürünlerinden köy seyirlik 
oyunlarına kadar oldukça zengin folklor malze-
mesi derlenmiştir. Bu malzemenin çoğu Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Dai-
resi arşivinde saklanmaktadır.
 Ninni; çocukları uyutmanın, sakinleştir-
menin yanında hayata hazırlama, onlara bazı 
kavramları öğretme, birtakım değerleri yansıt-
ma, onların dil becerilerini geliştirme, sesle-
re karşı duyarlı ve hassas olmalarını sağlamak 
açısından önemlidir. İçerik açısından pek çok 
kavramı ve değeri bulunduran ninniler, yörenin 
kendine has özelliklerini de barındırmaktadır.
 Ninnilerin çıkış noktası özellikle anne-
nin çocuğuna karşı beslediği sevgidir. Tüm nin-
nilerde olduğu gibi Tokat ninnilerinde de çocu-
ğun kolay bir şekilde uykuya dalması, akıllı uslu 
durması, yürümesi, büyümesi, akıllı ve başarılı 
olması, ahlâklı ve edepli olması, vatanını ve mil-
letini sevmesi, büyüklerine karşı saygılı davran-
ması, bir meslek sahibi olması, ülkesine faydalı 
bir evlat olması, sağlıklı ve uzun ömür sürmesi, 
yokluk ve kötülük görmemesi gibi gelecekle il-
gili dua ve istekler dile getirilmektedir.
Irgaladım uyusun 
Nenniledim büyüsün 
Arpa tarlasında uyuttum 
Tahıl tarlasında büyüttüm 
Nenni yavrum nenni nenni
Nenni yavrum nenni nenni 
(F.Demir, N.Demir, Tokat Ninnileri, s. 74)
Bostanda terelerim 
Yel vurdu denelerim 
Uyu kuzum uyu da 
Tez geçsin senelerin… 
(F.Demir, N.Demir, Tokat Ninnileri, s. 148)
 Tokat ninnileri ortaya çıktığı yörenin sesi 
olmakla birlikte hem halk kültürü hem de ço-
cuk edebiyatı açısından kaynak metinler olma 
özelliği taşımaktadır.

 Günümüzde toplumsal hayata uygun 
olarak giysi türlerindeki değişiklik nedeniyle bu 
geleneksel kıyafetlerin bir kısmı yalnız halkoyun-
ları grupları tarafından kullanılmaktadır. Ancak 
Tokat’ın değişik köylerinde el emeği göz nuru 
folklorik bebek imal edenler ve Vakıflar Genel

Görsel 5. 50. İğne Oyası

Görsel 5. 51. El Örgüsü Yün Çorap
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 Mâni, Türk halk şiirinin en küçük nazım 
biçimidir. Toplumumuzda düğün, ölüm, ayrılık, 
gurbet, sevinç, üzüntü gibi her türlü durumda 
ve ortamda mâni söylemek gelenekselleşmiştir. 
Dolayısıyla mâniler konularına göre sevda, gur-
bet, mektup, asker, ramazan, gelin-kaynana, 
düğün/kına gecesi mânileri şeklinde sınıflandı-
rılabilir.
 Mâniler Tokat’ta da geleneğe uygun 
olarak genellikle kadınlar tarafından, özel bir 
ezgiyle söylenmektedir. 
Seherde girdim bağa
Gül sarılmış yaprağa
Tokat’tan yâr sevmeden 
Nasıl girem toprağa

Tokat bağı üzümsün
Yârim iki gözümsün
Sanma seni unuttum
Gece gündüz sözümsün

Tokat bir bağ içinde
Gülü bardağ içinde
Tokat’tan yâr sevenin
Yüreği yağ içinde
 Türkü, Türk Dil Kurumu tarafından 
“Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle 
bestelenmiş manzume” olarak tanımlanmıştır.
Toplumun bütün yaşantısı sade bir dille türkü-
lerde dile gelir. Tokat türküleri çoğunlukla aşk 
ve sevda konusu üzerine söylenmiştir. Bunun 
yanında gurbet, ayrılık, hasret, ölüm türküleri 
(ağıtlar), çocuk türküleri, kahramanlık türkü-
leri, güzeller ve tabiat üzerine söylenen türkü-
ler, güldürücü türküler, öğretici ve öğüt verici 
türküler, dinî ve tasavvufi türküler, keder, dert 
ve hastalık üzerine söylenen türküler, askerlik 
üzerine söylenen türküler, kişiler üzerine söy-
lenen türküler, kader, dünya ve sevgiliden şikâ-
yet eden türküler, beddua içerikli türküler ve 
karşılıklı söylenen türkülere de rastlanır. Kulla-
nıldıkları yer ve ortam bakımından ise halay, iş 
ve düğün türküleri, oyun havaları ve semahlara 
rastlanmaktadır. 
 Tokat türkülerinin büyük çoğunluğu 
(101 adet) TRT Türk halk müziği repertuvarında 
kayıtlıdır. Ülkemizde zevkle dinlenen bu türkü-
lerden bir kısmı şöyle sıralanabilir:

 Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın, 
Dere Geliyor Dere, Değmen Benim Gamlı Yaslı 
Gönlüme, Tinyabanın Taşları, El Çek Tabip Si-
nem Üstünden, Erkilet Var Pazar Var, Ekin Ek-
tim Çöllere, Gel Ellikten Ellikten (İş Halayı), Hey 
Onbeşli, Kalenin Bedenleri (Niksar’ın Fidanları), 
Müdür Bey’in Yeşil Kürkü, Sabahın Seherinde, 
El Vurup Yaremi İncitme Tabip, Sabahtan Kalk-
tım ki (Burçak Tarlası), Sulusokak Taşları, Tokat 
Bir Bağ İçinde…
 Tokat yöresine ait “Hey Onbeşli” adlı 
türkü bir kahramanlık öyküsünün kapıları-
nı aralar. Bu türküde, Tokat’tan askere alınan 
1315 doğumluların dramını, geri dönememe 
kaygısını, gidişlerinin genç kızlarda bıraktığı 
etkileri duyarız. O dönem Anadolu’da evlen-
me yaşının oldukça küçük olması nedeniyle 
bu çocukların çoğu nişanlanmış veya evlendi-
rilmiştir. Bu durumda da cepheye gidenlerin 
bir kısmı eşini, çocuğunu veya yavuklusunu 
memlekette bırakmış ve büyük bir çoğunluğu 
da geri dönememiştir. İşte böyle bir ortam-
da arkalarından gözyaşları dökülmüş ve on-
larca ağıt yakılmıştır. Hey Onbeşli türküsü de 
bu dönemde cepheye giden kahraman va-
tan evlatlarının arkasından yakılmış bir ağıttır.
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı 
Onbeşliler gidiyor 
Kızların gözü yaşlı

Görsel 5. 52. Onbeşliler Vatani Görevde, 1915

 Türkü, 93 Harbi ve Balkan Harbi’nden 
sonra Anadolu’da erkek nüfusunun iyice azal-
ması neticesinde Çanakkale için asker topla-
maya Tokat’a gelen heyetteki Sivaslı musiki 
sanatçısı Feryadi Hafız Hakkı Efendi tarafından 
yakılmıştır. 1927 yılında “Tokat Türküsü” adıyla 
ilk kez plağa okunmuş, böylece kayda alınmıştır.
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 Türkünün sözleri ve melodisi uzun tar-
tışmalara sebep olmuştur. Zira sonradan derle-
nen türkülerde sözlerin değiştirildiği, orijinalin-
den uzaklaştırıldığı görülmektedir. Sosyolojik, 
tarihsel gelişmelerin ışığında türkünün ağıt 
olması gereği üzerinde durulmuş, bu yönde 
söyleyişler ortaya çıkmıştır. Ta ki Türk halk mü-
ziği sanatçısı Nida Tüfekçi’nin derlemesinden 
(1973) sonra farklı bir boyut kazanarak oyun 
havası şekline bürünmüştür. 
 Tokat; halk inanmaları, menkıbeler ve 
özellikle efsaneler bakımından da zengin bir halk 
kültürüne sahiptir. Efsane eski çağlardan beri söy-
lenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edi-
nen hayalî hikâye, söylence olarak tanımlanır.

 
  İnsanların ve evrenin yaratılışının 
yanı sıra ilk günahı, ilk ölümü, tufanı, tan-
rıların insanları nasıl cezalandırdıklarını, 
ikinci planda ise avcılığın ve hayvancılığın 
başlangıcını, bitkilerden nasıl yararlanıl-
dığını, ateşin ilk kez elde edilişini, törelerin 
ve toplumsal kurumların ortaya çıkışını 
konu edinen; bunları destansı ve şiirli bir 
dille anlatan, çoğu zaman kutsal sayılan 
öykü olarak açıklamaktadır. 
(Sedat Veyis Örnek, Budunbilim Terimleri Sözlüğü, 
s. 25) (Düzenlenmiştir.)

 Tokat yöresindeki efsane ve halk inan-
malarının bir kısmı mitolojik dönemlere kadar 
uzanır. Yağmur duası, dilek taşı, adak taşı, kut-
sal taş, taş kesilme, Hz. Hızır, eşkıya, dua-bed-
dua-lanetleme, kırk baskını gibi unsurlara To-
kat’taki söylencelerde sık sık rastlanmaktadır.
 Çocuk edebiyatının kadim türü masal, 
iyilik, doğruluk gibi evrensel değerleri kavratır, 
çocukların hayal gücünü geliştirir, onlara ger-
çek-hayal ayrımı noktasında katkı sağlar.
 Tokat yöresinde geçmişteki masal or-
tamları çeşitlilik arz eder. Köy odaları dışındaki 
masal ortamlarında genel olarak farklı yaş ve 
cinsiyette dinleyici bulunabilir. Bu durum, yö-
remizde de masalların yalnız çocukları eğlen-
dirmek için anlatılmadığını gösterir. Ayrıca bu 
masal ortamlarında yalnız masal anlatılmaz. 
Hayatın her alanıyla ilgili yörenin sorunları, 
günlük olaylar, tarihî ve dinî konularda sohbet  
edilir; çeşitli oyunlar oynanıp eğlenceler dü-

 
Ayakbastı Mevki Efsanesi
 Tokat ili Erbaa ilçesinde “Ayakbas-
tı Taşı” adı verilen bir kaya parçası vardır. 
Horasan erlerinden Keçeci Baba bir gün 
Keçeci köyüne gelir. Buraya yaklaşınca bir 
Ermeni köyüne uğrar. Kadınların birinden 
abdest almak için su ister. Bunun üzerine 
kadın kızgınlıkla, ırmağı gösterir. Keçeci 
Baba, elindeki asasını vurduğu yerden su 
fışkırır. Allah’a dua eder. Bugün Keçeci Ba-
ba’nın namaz kıldığı köy mevcut değildir, 
onun yeri baştan sona mezarlıktır. Üzerine 
çıkıp ezan okuduğu taşın üzerinde ayak 
izleri vardır. Oraya ayak bastığı için de o 
bölgeye Ayakbastı Mevki adı verilmiştir. 
Toplumsal işlevi gereği Ayakbastı Mevkisi 
bulunduğu yere anlam kazandırmış ve bu 
alana farklı bakılmasını sağlamıştır. Erbaa 
halkının ayak basılan yeri halk anlatma-
sıyla efsane hâline getirmesi o yeri aynı 
zamanda kendilerinden bir parça olarak 
görmelerini sağlamıştır. 
(Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, s. 93-94)

Çocuk Oyunları
 TDK tarafından “oyun”; yetenek ve zekâ 
geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirme-
ye yarayan eğlence olarak tanımlanır. Oyunlar 
toplum hayatına ait kazanılan zaferler,  doğum-
dan sonra ad koyma törenleri gibi uğraşları 
yansıtması dolayısıyla sosyal hayatımızın bir 
göstergesi, aynı zamanda Türk folklorunun en 
zengin alanlarından biridir. Asırlar içerisinde 
meydana getirilen oyunların kuşaktan kuşağa 
aktarılmasıyla bir ”Türk çocuk oyunları gele-
neği” ortaya çıkmıştır. Kaşgarlı Mahmut’un Di-
vanü Lügatit Türk’ünde (XI. yy.) adı geçen top 
oyunlarından “tepük, çöğen, top yuvarlaşmak, 
çevgan, gökboru, cirit” Türklerin bilinen en eski 
oyunlarıdır. Bugün kentleşmenin beraberinde

zenlenir. Ancak bilgi, beceri, belli bir davranış 
kazandırma gibi işlevleri bir yana masalların 
birincil işlevi vakit geçirmek ve eğlenmektir. 
 İlde masal anlatıcılığı geleneğini sür-
dürenler vardır. Masal anaları ve masal ataları 
denilen anlatıcılar şehir kültürüyle iç içe yaşa-
malarına rağmen yörenin ağız özelliklerini ve 
sözlü kültürün etkisini devam ettirmektedirler.
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Tablo 5. 2. Tokat Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunları

getirdiği problemler, teknolojik gelişmenin 
kontrolsüz kullanımı gibi nedenlerle geleneksel 
oyunlarımızın oynanamadığı görülmektedir.
 Oyunlar, çocuğun beden ve kişilik geli-
şimine yardımcı olur. Cesaret, hoşgörürlük, dü-
rüstlük, kin gütmeme, liderlik, kurallara uyma 
gibi özellikleri geliştirir. Bu oyunların bir kısmı 
Tokat’a özgü olmayıp yurt genelinde oynan-
maktadır. Bir kısmı zaman içinde kaybolmaya 
yüz tutan-bugün sıkça oynanmayan-oyunları-
mızın bir kısmı hâlâ oynanmaktadır.

 
Ben kurt.
-Ne istiyorsun?
-Bir yumurta.
-Hangi renk?
-Kırmızı.
şeklinde anne ile kurt arasında bir konuş-
ma geçer. Söylenen renk hangi oyuncuya 
aitse o kaçar, kurt kovalar.  Kırmızı isim-
li oyuncu annenin yanına gelmeyi başa-
rıp eline vurduğunda kurt yeme hakkını 
kaybeder. Annenin yerinden ayrılmaması 
gerekir. Kurttan canını kurtaran oyuncu 
tekrar annenin arkasına geçer. Yakalandı-
ğında ise kurt yer, oyuncu oyundan çıkar. 
Oyun bu şekilde devam eder. 
(Metin Bayrak, Geleneksel Mahalli Çocuk Oyunları 
-Tokat İli Örneği, s. 68,69.)

 
Yumurta Oyunu
 Yumurta oyununda oyunculardan 
biri kurt, biri anne, diğeri ise yumurta olur. 
Anne bunların hepsine bir renk ismi verir. 
Kurt gelip kapıyı çalar:
-Tık…tık…tık…
-Kim o?

           Siz de büyüklerinizin oynadığı bir oyu-
nu öğrenerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Oyun Türleri Geleneksel Çocuk Oyunları

Araçla Oynanan 
Oyunlar

çelik oyunu (güdek), doku çöp oyun, cirit, çöte oyunu, tembel teneke, tok-
tuma, kuş toktu, kötdeğ, çemberden geç yerine dön, tandırım tav, uclama, 
topaç, hamam kubbesi, dört çubuk, kayış kızdı, şişe dikme oyunu, bana 
ateş ver, hedef on iki, mil oyunu

Aletsiz Oyunlar
kavun karpuz, çatlak patlak, anne davul zurna 1-2-3, Ali Baba saatin kaç 
(tilki tilki saat kaç), mendilim dört köşe, bum, cız, deve cüce (yattı kalktı), 
köşe kapmaca, kazan kara, ara gitti, İstanbul’dan şeker aldım

Topla Oynanan 
Oyunlar

kuyu topu oyunu, daire oyunu, concon (can) oyunu, al da vur, al kardeşim bal 
kardeşim, hava stopu, daire topu, tünel topu, yakan top (can), toplu saklambaç

Tahmin Oyunları geldi geçti kim geçti, nesi var, nesi gerek, tek mi çift mi, el el üstünde, renk 
tutmaca

Kağıt Üzerinde 
Oynanan Oyunlar

katil kim, ebe saat kaç, keriz, bom, eşek, isim-eşya-şehir, tüttürmeç tren, 
sos, isim bulmaca

Koşa, Kovalama, 
Yakalama, Kapma 
Oyunları

kurt ormanda, çıtlık dede, meyve sepeti, şarkı bitti, akşam, elim sende, 
esir almaca, yumurta, dolaptan çıkan öcü, don ateş, acı tatlı oyunu, zeytin 
zehir, kurt koyun kuzular, zımba oyunu, yerden yüksek oyunu, altın balık 
oyunu, üç vurgulu oyun, döndüm kaç oyunu, davul zurna hey, 11-12 oyu-
nu, ege mege oyunu

Atlama, Sıçrama 
Oyunları

ayak üstünden atlama, birdirbir, uzun eşek, çadır, pinokyo, dört dombalak, 
korumalı eşek, semerim eşek, top tüfek başına,

Taş Oyunları dalye(7 veya 9 kiremit), çizgili taş, üçtaş, dörttaş(cız), dokuztaş, beştaş, 
uyusun oyunu, dokurcun, subera, kel fotak, yirmitaş fotak

Ezgili, Tekerlemeli 
Oyunlar

yağ satarım bal satarım, sarıyılan, alayla bulayla, pembe nine, denizde 
dalga, hastaneye gittim, karakuş, eş yetiş, ellem büllem, seke seke

126



Şehrimiz Tokat 5. ÜNİTE

El Sanatları
 Tokat’ta son iki yüz yılda pek çok zana-
atın “geçmiş zamanın gölgesinde” yitip gittiğini 
görmekteyiz. Keçecilik, löğüncülük, kündekârlık 
kaybolmuş; semercilik, saraçlık, nalbantlık, ha-
sır dokumacılığı, kalaycılık, mutaflık, urgancılık, 
aynalı çarık yapımı, kazazlık (ipekçilik), mumcu-
luk, sabunculuk, yorgancılık, yemenicilik gibi za-
naatlar toplumun ihtiyaçlarındaki değişim ne-
deniyle günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur. 
 Ancak yazmacılık, bakırcılık, dokumacılık 
(kumaş, kilim, cicim, halı, çorap), dericilik, yorgan-
cılık, keçecilik, küpçülük, süpürgecilik, demircilik, 
tenekecilik, iğne oyacılığı, müzik aletleri yapımcılı-
ğı (davul, zurna, bağlama, kaval), el baskı kalıp oy-
macılığı, hasır ve gümüş telkâri işlemeciliği, folklo-
rik bebek yapımı, geleneksel çeyiz sandığı yapımı, 
baston yapımı, mekikli bez dokumacılığı, ağaç 
oymacılığı, yayıkçılık,  kuyumculuk ve folklorik el-
bise işlemeciliği gibi el sanatlarının günümüzde 
süregelen zanaatlar olduğu en azından turistik bir 
değer olarak varlığını sürdürdüğü görülmektedir. 
 Yazmacılık: “Yazma”, kumaş üzerine elle 
resmedilerek veya tercihen ıhlamur ağacından 
yapılan tahta baskı kalıplarıyla desenlendirilmiş 
kumaşlara verilen addır.

Görsel 5. 53. Asma Yaprağı Motifi

 Tokat yazmaları asma yaprağı, Çengel-
köy, yaban gülü, gelincik, Tokat elmalısı, Tokat 
içi dolusu, Tokat beşlisi, Tokat üzümlüsü, Tokat 
yarım elmalısı, Tokat kirazlısı, Tokat içi boş (Kay-
seri kenar), aynalı yazma, purket(plaka), kaşık 
sapı, kaynana yumruğu, kestaneli, saatli gibi 
özgün desenlere sahiptir. Desenleri, yöresel 
adları, bütün renkleri ve canlılıklarıyla bugün 
başörtüsü yanında çok amaçlı örtü, fular, etek 
olarak üretilmeye ve kullanılmaya devam edil-
mektedir. Tokat yazmalarının özgün teknik özel-
likleri ve renkleri teknolojik gelişmeyle birlikte

seri üretime de yansımıştır. Geleneksel yazma 
baskıcılığından uzaklaşılmaya başlansa da az 
sayıda atölyede klasik yazma tekniği ile yazma 
baskıcılığı devam etmektedir.

Görsel 5. 54. Yazma Basımı

 Tokat yazmalarında, desen kaynağı ge-
nellikle tabiattır. Yörede görülen meyve (elma, 
armut, üzüm, kiraz) ve çiçekler (gül, lale, süm-
bül, düğün çiçeği, horoz kuyruğu, gelincik, ka-
ranfil, menekşe, haşhaş), dal ve yapraklarıyla 
motif olarak yazmalara yansıtılmıştır. Tokat’ın 
meşhur asma yaprağı da motif olarak sıkça kul-
lanılmıştır. Yörede figürlerle yapılan süslemenin 
azlığı dikkat çekicidir.
 Uzun bir geçmişe sahip olan Tokat yaz-
macılığının ünü ilin sınırlarını aşmıştır. Öyle ki ülke 
genelinde tercih edilen Tokat yazmaları, Yeşilçam 
filmlerinde kullanılmış, belgesellere konu olmuştur. 

 
 Çevrenizde yazmadan yapılmış 
giysi veya ev tekstili ürünlerini araştıra-
rak fotoğraflayınız

 Nasıl Yapılır? Yıkanarak aprelenen bez-
ler kurutulduktan sonra istenilen boylarda kesi-
lir. Üstleri keçe kaplanmış geniş tezgâhlar üzeri-
ne serilerek tahta kalıplarla baskı yapılır. Burada 
önemli olan, yüzlerce çeşit desenin geleneksel 
kompozisyonlara uygun olarak basılmasıdır.
 Tokat yazmalarında “Kara kalem” ve 
“Elvanlı” olmak üzere iki temel teknik kullanılır. 
Kara kalem tipi yazmalarda sadece siyah renk 
kullanılır. Elvanlı olanlar ise önce siyah ve daha 
sonra “elvan” denilen renklerin diğer kalıplar-
la basılmasıyla elde edilir. Eskiden “elvancılık” 
ayrı bir ustalık dalı idi. Desen özelliğine göre tek 
renkli desenler için tek kalıp hazırlanırken el-
van baskı denilen çok renkli baskıda kullanılan 
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her renk için ayrı bir kalıp hazırlanır. Baskı işle-
mi dışında, bazı kimyasal boya ve maddelerin 
kullanılması, bezlerin “cerek” denilen raflarda 
kurutulması ve havuzlardaki yıkama işlemleri 
yazmacılığın bilgi ve ustalık gerektiren önemli 
bir sanat olduğunu göstermektedir. “Kalıp oy-
macılığı” da yazma sanatının başlangıcı ve en 
önemli ustalık alanlarından biridir. 
 Bakırcılık: Bulunması tarih öncesine da-
yanan bakırın alet ve silah yapımında kullanılan 
ilk maden olduğu bilinmekte ve ilk örneklerinin 
Kaldea’da MÖ 4000’lerde yapıldığı sanılmakta-
dır. Anadolu’da da bakırcılığın çok eskiden beri 
yapıldığı ve bakır cevheri yataklarının işletildiği 
bilinmektedir. İşlemeye çok elverişli bir maden 
olan bakır, Anadolu’da kap kacak, takı, miğfer 
ve kapı süslemelerinde kullanılmıştır. Bugün 
bakır işlemeciliği geleneksel el sanatı olarak 
birçok yörede hâlen sürmektedir. Bakır, ev ve 
mutfak araçları (kazan, tava, tencere, tas, testi, 
honça, leğen, sahan, mangal, ibrik, bakraç, tep-
si, kildan, hamam tası, kına seti vb.) yanı sıra 
süs eşyaları yapımında da kullanılmaktadır.
 Tokat’taki el sanatları arasında bakırcı-
lığın önemi büyüktür. Tokat’ın bakır işlemede-
ki ünü ve Tokat bakırının çok geniş bir bölgede 
kullanım alanı bulmuş olması, destanlara konu 
olmuştur. Nitekim Köroğlu Destanı’na mal edi-
len şu dizeler, Tokat bakırcılığının Anadolu’da 
kazanmış olduğu ünü ifade etmektedir:
“Tokat kervanından aldım bakırı,
İncitmeyin fukarayı, fakiri.”
 Ayrıca Osmanlı Devleti’nde iç ve dış 
pazara önemli miktarda bakır madeni tedarik 
eden merkezlerin en önemlisi Tokat’tır. To-
kat’ta oldukça faal olan bakır işletmeleri, uzun 
süre kentin ekonomisine önemli derecede 
canlılık katmıştır. Tokat bakırcılığı daha erken 
dönemlerde kayıtlara geçmiş olmakla birlik-
te XVIII-XIX. yüzyıllarda altın çağını yaşamıştır. 
Bakır eşya üretiminin Tokat’ın en büyük iş kolu 
hâline dönüştüğünü, XVIII. yüzyılın sonlarında 
coğrafyacı İnciciyan’ın gözlemlerine dayanarak 
yazdığı şu cümleleri de doğrulamaktadır:
 “... Tokat’ı bakırcı veya kazancı şehri ola-
rak tanımlamak yerinde olacaktır çünkü orada 
yapılan bu imalat, nefaseti ile bütün Osmanlı 
ülkelerinde şöhret kazanmış olup Tokat’ın bakır

kapları, sinileri, kazanları ve diğer eşyaları Erzurum, İs-
tanbul, Amasya, Samsun ve diğer şehirlere gönderilir.” 
(Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, s. 285)

 
 “Osmanlı padişahlarından II. 
Mahmut’un (1808-1839) o dönem İstan-
bul’da yapılamadığı için 1813’te ferman 
çıkararak Tokatlı ustalara yaptırdığı ba-
kır saray sinilerinden biri, Tokat Beledi-
yesi Kent Müzesinde sergileniyor.” 
(www.haberler.com)

Görsel 5. 55. Bakır Sini, Tokat Şehir Müzesi

 Günümüzde bakırcılığın Tokat’a sağladığı 
büyük gelir azalmıştır. Dolayısıyla seyyah ve araştı-
rıcılar tarafından büyük bir övgüyle anlatılan atöl-
yeleri Tokat’ta görmek mümkün değildir. Ancak 
şehrin sanayi çarşısına taşınan birkaç bakırcı ve 
kazancı dükkânında üretim devam etmektedirler. 
İl merkezinde bulunan Taşhan’da da bakırcılığın 
inceliklerini izleme fırsatı bulunmaktadır. Bakır-
cıların hem geleneksel hem de yeni tasarımlarla 
ürettiği ürünler bu bölgede hâlen kullanılmakta 
ya da hediyelik eşya olarak satılmaktadır. 
 Dokumacılık (mutaflık): Bez (mekikli) do-
kuma adıyla cicim, kıl kese, kilim, peşkir (havlu),  
çarşaf, elbiselik kumaş (basma) dokunmaktadır.
 1847 yılına kadar Tokat’ın Osmanlı kara 
gümrüklerinin merkezi olması, coğrafi konumu 
ve ülkeler arası ulaşım yollarının kavşak nok-
tası olması nedeniyle birçok medeniyetin ge-
lişip filizlendiği Tokat’ta nadide tekstil ürünleri 
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üretilmiştir. Şehirde konaklayan ve ticaret için 
Tokat’a gelen (Uzak Doğu, Afrika ve Avrupa) 
değişik renk ve kültürdeki yabancıların giyim 
kuşamlarından ustalıkla faydalanıp yeni ürün 
ve modellerin ortaya çıkarılması sağlanmıştır. 
Üretilen bu yeni model ve ürünler yine bu yolla 
diğer ülkelere taşınarak tekstilin gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır.
 Evliya Çelebi bu ürünlerden “Beyaz 
pembe bezi... diyar-ı Lahorda (Hindistan) yapıl-
maz. Güya altın gibi mücelladır. Kalemkâr bas-
ma, yorgan yüzü, münakkaş perdeleri... gayet 
memduhdur.” şeklinde bahseder.
 Bu konu Tokat’ı gezmiş Avrupalı sey-
yahların dikkatini çekmiştir. Jean Tavernier To-
kat’tan geçen ticaret yollarından bahisle “To-
kat’ın en dikkate değer yanı Doğu’nun büyük 
transit merkezlerinden biri oluşudur. İran, Di-
yarbakır, Bağdat, İstanbul, İzmir vs. yerlerden 
hiç ardı arkası kesilmeden akan kervanlar, bu-
radan geçerler.” Joseph Tournofort ise: “Tokat 
Küçük Asya ticaretinin merkezi sayılmalıdır.” 
diye bahseder. 
 Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli 
ipek böcekçiliği ve ipekli dokuma merkezlerin-
den biri olarak valide sultanlar başta olmak üze-
re saray mensuplarının giysi ihtiyacının önemli 
kısmı Tokat atölyelerinde üretilmiştir. Zümrüt 
taşlar ile kaplı olan altın kuşaktan ipekli kumaş-
lara kadar birçok tekstil ürünü Tokat’ta üretilip 
saraylarda kullanılmıştır.

 Tokat, özellikle XVII-XVIII. yüzyıllarda 
basma üretimi konusunda ileri durumdaydı ve 
şehirde çok çeşitli pamuklu dokuma üretilmek-
teydi. Hatta şimdiki Almus’un bulunduğu Kafir-
ni’de büyük bir boyahane de mevcuttu. Tokat’ta 
üretilen dokumalar başta Rusya olmak üzere 
değişik Avrupa ülkelerine ihraç edilmekteydi. 
Ancak Sanayi İnkılabı ve değişen rekabet koşul-
ları XIX. yüzyıla girerken Tokat’taki dokumacı-
lık sektörünü olumsuz etkilemeye başlamıştı.
 Son birkaç yıla kadar Merkez Günevi 
(Dive) köyünde bez dokumacılığı turistik bir 
değer olarak sürdürülmekteyken artık Tokat 
Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde usta öğre-
ticilerce yaşatılmaya çalışılmaktadır. Burada 
“iç zengin alacası “ denilen kumaşın üretimiy-
le “Dive dokumaları” varlığını sürdürmektedir.
 Kırsal kesimde dokunan cicim ve kilim-
ler, özellikle Kızık köyünde dokunan “Kızık ki-
limleri” yörenin zengin dokumacılık kültürünü 
örneklendirmektedir.
 Cicim (Cecim): Cicim dokuma ile heybe, 
sofra altı, gelin çuvalı, hurç, minder, divan ör-
tüsü, tandır örtüsü, namazlık, yaygı, yastık vb. 
yapılmaktadır. Cicim, atkı yüzlü veya bez ayağı 
tekniğiyle dokunmaktadır ve desen ipinin atılış 
şekline göre, iki veya üç atmalı cicim şeklinde 
çeşitleri bulunmaktadır. El dokumacılığı, kulla-
nılan araç-gereç, renk, motif, desen, uygulanan 
teknik ve kullanım alanları bakımından gelişme 
göstermiş, bunun sonucunda dokumacılığın 
uygulandığı yerlerde, Tokat’ın Niksar ve Reşa-
diye ilçelerinde olduğu gibi, yöreye özgü renk, 
desen, motif farklılıkları oluşmuştur. Cicim do-
kumaların üretimi Tokat ve ilçelerinde az da 
olsa devam etmektedir.

Görsel 5. 56. Gelinlik, Tokat Müzesi Görsel 5. 57. Cecim Dokuma
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 Halıcılık: Geçmişte özellikle Başçiftlik, 
Sulusaray, Zile ve Reşadiye’nin Bozçalı kasaba-
sının geçim kaynaklarının başında gelmektey-
di. Özellikle Hereke cinsi ipek ve yün halı do-
kunmakta, adına festivaller düzenlenip bu da 
ekonomik ve kültürel hayata büyük canlılık kat-
maktaydı. Neredeyse her evde bulunan el tez-
gâhlarından bugün ancak birkaçı çalışır durum-
dadır. Bugün Niksar, Başçiftlik, Almus, Muhat’ta 
halı dokumacılığı devam etmektedir.

Görsel 5. 58. Minyatür Halı

 Danişmendliler döneminde altın çağı-
nı yaşayan, kök boya ile ipek ve yünden yapı-
lan Zile halısının ünü tüm bölgeye yayılmıştı. 
Geçmiş yıllarda yurt içinde olduğu kadar yurt 
dışında da ilgi gören Zile halısı, yüzyıllarca ev 
kadınları tarafından üretildi. Bugün çok az kişi 
tarafından üretilen ve yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunan Zile halısının geleceğe ak-
tarılması için farklı kullanım alanları geliştirildi. 
Çeşitli desenlerle minyatür hâle getirildi. Tokat 
Halk Eğitimi Merkezinde açılan minyatür halı 
atölyesinde ev hanımlarına, eski Zile halılarının 
minyatürlerinin dokunması öğretiliyor. Minya-
tür Zile halısını dokumayı öğrenen kursiyerler 
üzerine resim işledikleri halılardan tablo, anah-
tarlık gibi hediyelik eşyalar da yapıyor.
 Geleneksel Giysili Bebek Yapımı: To-
kat halkının el becerisini, estetik zevkini ve he-
yecanını ortaya koyan bez ve kitre bebeklere 
pamuklu, ipek ve dokuma kumaşlardan elle 
dikilmiş kostümler (folklorik kıyafet) giydiril-
mektedir. Yapımında yararlanılan giysiler geç-
mişte günlük giyim olarak ve özel günler (dü-
ğün, tören vb.) için kullanılmaktaydı. Bu objeler 
giyim kuşam kültürünü geleceğe taşıyarak bir 
folklorik zenginliğin yaşatılmasını sağlamakta-
dır. Özellikle merkeze bağlı Nebi köyünde ya-

pılan bu bebekler turizme katkı sağlayan birer 
hediyelik eşya olarak turistlere sunulmaktadır.

Görsel 5. 59. Kitre Bebek, Olgunlaşma Enstitüsü

 Fener Yapımı: Fener yapımı tarihî Taş-
han’da, özgün hâliyle devam etmektedir. Sac 
veya bakır levhalar ve cam ile hazırlanan fener-
ler, geçmişte içine mum, kandil vb. konularak 
kullanılırken günümüzde içine ampul yerleştiri-
lerek ev, bahçe ve tarihî mekân dekorasyonun-
da kullanılmaktadır.
 Ahşap İşleri ve Oymacılığı: Oymacılık, 
Selçuklular Dönemi’nde gelişerek kendine özgü 
bir hâl almıştır. Selçuklu ve Beylikler Dönemi’n-
deki ahşap eserler, daha çok mihrap, cami ka-
pısı, dolap kapakları vb. mimari elemanlar olup 
üstün işçilik örnekleridir. Osmanlı Dönemi’nde-
ki ahşap işçiliğinde ise sadelik hâkim olmuş, çe-
şitli teknikler mimari öğelerde (pencere, dolap 
kapağı, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan, mih-
rap, minber ve sanduka) ve daha çok kullanım 
eşyaları (sehpa, kavukluk, lambalık, yazı takımı, 
çekmece, sandık, kaşık, taht, rahle, Kuran mu-
hafazası ) uygulanmıştır. Bugün ahşap işçiliği ör-
neklerini ev içi dekorasyon ürünleri ve eski eser-
lerin restorasyonunda görmek mümkündür.

Görsel 5. 60. Tavan Göbeği, Silahtar Ömer Paşa 
Cami, Erbaa, Tokat
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 Sandık Yapımı: Niksar sandıkları, To-
kat’ta üretimi devam eden ahşap işçiliği ör-
neklerindendir. Ceviz ağacı ve kilim kullanılarak 
üretilen bu sandıklar, geçmişte çeyiz sandığı ve 
aynalı yazma sandığı olarak kullanılırken günü-
müzde dekoratif amaçlı kullanılmaktadır.

Görsel 5. 61. Ahşap Sandık, Niksar, Tokat

 Aynalı Çarık Yapımı: Aynalı, sırımlı ça-
rık, tokalı çarık yapımı ildeki birkaç usta tarafın-
dan sürdürülmektedir. Sırımlı çarıkları erkekler, 
tokalı ve aynalı çarıkları ise kadınlar giymekte-
dir. Kadınlara özel olarak tasarlanmış olan ay-
nalı çarıklar, günümüzde dekoratif ürün ve halk 
oyunlarında kullanılmaktadır. Yörede evlilik ça-
ğındaki kızlar tarafından dile getirilen “Aynalı 
çarık olmazsa ben gelin gitmem.” sözü üzerine, 
bu çarıkların süslenerek daha zarif hâle getiril-
diği rivayet edilmektedir.

Görsel 5. 62. Aynalı Çarık

 Tozanlı Çorabı Yapımı: Tozanlı çorabı 
geleneksel giysilerimiz arasında yer alan yün, 
tiftik, pamuk, kıl veya ipek iplikten, tek şiş veya 
beş şişle örülen el örgüsü çoraptır. En az üç dört 
farklı rengin özellikle de kırmızı renkli iplerin 
çok kullanılmasından dolayı “alaca çorap” ismi 
de verilmiştir. Bu çorapların en belirgin özelli-
ğini oluşturan özgün motifler, yörelere göre

farklılık göstermekle birlikte çorabı giyen kadın 
ve erkeklerin yaşını, sosyal konumunu, medeni 
durumlarını ve çocuklarının cinsiyetleriyle sa-
yısını dahi anlatmaktadır. Çorap dokumacılığı 
özellikle Reşadiye ilçesinin Tozanlı köylerinde 
yapılmaktadır.
 Yemenicilik: Yemenicilik, yaygın olma-
makla birlikte ilde geleneksel yöntemlerle üre-
tilmiş örneklerini görebileceğiniz bir el sanatı-
dır. Yemeni kısa kenarlı, kaba görünümlü, hafif 
bir pabuçtur. Günümüzde çarık yapan ustaların 
giderek azalması nedeniyle halk oyunları ekiple-
rinde çarıktan ziyade yemeni tercih edilmektedir. 
 Dr. Remzi Topçam Caddesi üzerinde bu-
lunan dükkânında yarım asrı aşkın tabakhane-
den aldığı işlenmiş manda derisi ile sanatını icra 
eden Süreyya Vahitoğlu (1932-2018), Tokat’ın 
tek ve son yemenicisidir. “Ayağının sıhhatini 
bilenler yemeniyi tercih eder.” sözüyle mesle-
ğini ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir.
 İğne Oyası Yapımı: Yaklaşık 600 yıldır 
süregelen ve dünya literatürüne “Türk dan-
teli” olarak giren iğne oyaları üç boyutlu ya-
pısıyla dantelden ayrılmaktadır. Genellikle 
yazmaların kenarına oya olarak geçirilen iğne 
oyaları, iğne ile yapılan düğümlü ilmeklerden 
oluşur. Farklı yörelerde de yapılan iğne oya-
larının Tokat gelinlerinin çeyizlerini süsleyen 
örneklerinde en bilinen motifler biber, kır me-
nekşesi, mendil, kaynana oyası, zoğal, gül oya, 
kelebek oya, erik çiçeği, elti eltiye küstü, kay-
nana yumruğu, saray süpürgesi, küpe, şeker 
tabağı, sepet oyası, kabak çiçeği, karanfil, ge-
lincik, gelinparmağı, çarkıfelek, zembil vb.dir. 
Bu motifleri günümüzde yalnız yazmalarda 
değil;  tablo, takı, tespih, perde, giyim kuşam-
da görmek mümkündür.    
 İğne oyaları biçim, renk ve ko-
nusuna göre farklı mesajlar vermiş ade-
ta haberleşme aracı olarak kullanılmış-
tır. Aşk, bağlılık, ümit, sevinç, nefret gibi 
duygulara tercüman olmuştur. Bu duyguları 
çeşitli sembollerle oyalarına işleyenlerin hayal 
gücünü ve espri anlayışını da ortaya koymuştur.

 
 Geleneksel el sanatlarının yaşa-
tılması konusunda çalışmalar yapan ku-
rumları araştırınız.
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 Altın-Gümüş İşlemeciliği: Tokat bileziği 
(Tokat burması), klasik tasarımı ve üretim tek-
niklerinden ödün vermeden yüzyıllardır yapıla-
gelmektedir. Tokat bileziğinin yalnız el işçiliğiyle 
yapılabilmesi takı yapma geleneğinin sürmesini 
de sağlamaktadır. Adı bu bilezikle özdeşleşen 
kuyumcu ustası Bahattin İspirli’dir (1933-2017). 
Bugün birkaç usta tarafından bileziklerin üreti-
mine devam edilmektedir.
 Nasıl yapılır? Tokat bileziği altın külçe-
lerin eritilerek çubuk hâline getirilmesi ve bu 
çubukların silindirden geçirilmesiyle elde edi-
len teller işlenerek yapılır. Hadde ismi verilen 
aletten geçirilen altın teller el mengenesinde 
yedi sıra hâlinde bükülerek hazırlanır. Oldukça 
zahmetli olan kum dökümü tekniğiyle yapılan 
kaş kısmına bükülen tellerden oluşturulan bile-
zik, kilitle birleştirilir. Ağırlığı 45-140 gr arasında 
değişen Tokat bileziğinin yanı sıra “perpereli 
küpe” ve “top kolye” de Tokat’a özgü tümüy-
le el işçiliği altın kuyum ürünleridir. Çeyizle-
rin vazgeçilmezlerinden top kolyenin üretimi 
1960’lardan sonra sona ermiştir.  

Görsel 5. 63. Tokat Bileziği

 Çömlekçilik: Sırlı çömlek yapımı ve 
boyaması geçmişi oldukça eskiye dayanan 
bir sanattır. Tercihen killi toprağın, çeşitli aşa-
malardan geçirilip şekillendirilmesi suretiyle 
kullanılmak üzere çeşitli eşyalar üretilmesi-
ne “çömlekçilik” denir. Anadolu’da yapılan ilk 
çömlekler, Neolitik Dönem’e (MÖ 7000’li yıllar) 
tarihlenmektedir. Çağdaş tekniklerle günümüz-
den binlerce yıl önce uygulanan teknikler, aynı 
zamanda, birbirine yakın mekânlarda süregel-
mektedir. Günümüzde işlevi kaybolmaya başla-
sa da çömlekçilik sanatı dekoratif ürün yapmak 
üzere birkaç yörede (Emirseyit kasabası) az sa-
yıda ustası ile devam etmektedir.

 Seramikçilik: Tokat seramiği, cam gibi 
parlak ve sade oluşu, özgün formlarıyla Türk 
seramik tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tür-
kiye’de seramik denildiğinde akla gelen mer-
kezler İznik, Kütahya ve Çanakkale’de Yakın ve 
Uzak Doğu’nun biçim ve desen etkileriyle Ege 
ve Akdeniz limanlarından gelen taleplerin etki-
si görülür. Oysa Tokat’taki üretim kentin yerel 
zevk ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ger-
çekleştirildiğinden dış etkilerden uzak, özgün 
örnekler sergiler. Bu seramiklerin bir bölümün-
de Selçuklu mimarisinin etkileri görülür.
 Tokat seramiklerinde en çok dikkat çe-
ken özellik küplerin çok kulplu olmasıdır. Arala-
rında on ikiye varan kulp sayısına rastlanmak-
tadır. Tokat seramiklerinin diğer bir özelliği, 
testiler dışında, ev kullanımı için üretilen sera-
miklerin neredeyse tamamının kapaklı olması-
dır. Seramikler, genellikle kırmızı hamurlu, say-
dam yeşil ve sarı sırlı olarak üretilmiştir. Yeşil 
sır elde etmek için gereken kurşun, yörede bol 
miktarda işlenen bakır tufalından (bakır dövü-
lür ya da haddelenirken dökülen cüruf), sarı sır 
ise demirden elde edilirdi. 
 Tokat seramikleri evsel, endüstriyel ve 
tarımsal amaçlı olarak günlük kullanım için üre-
tildiklerinden çoğu kırılmış, uygun koşullarda 
korunamamış, günümüze kadar ulaşamamıştır. 
Tokat ve çevresinde zamanımızda da uygulanan 
bir gelenek, günümüze ulaşabilen örneklerin 
sayıca az olmasının bir nedeni olabilir. Bu gele-
neğe göre düğünlerde damadın evine götürü-
len gelinin kapı eşiğinde eve girmeden önce bir 
kap kırması şarttı.

Görsel 5. 64. Dört Kulplu Kapaklı Küp
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 Kentteki seramik üretiminin başlangıcı, 
Demir Çağı’na kadar uzanır. Yeşilırmak çevresin-
de çok verimli topraklar üzerinde kurulmuş olan 
Tokat’ta tarımsal ürünlerin korunması ve taşın-
ması için seramik üretimine özel önem verilmiştir. 
Testiler, değişik boylarda küpler, bardak, kavanoz, 
mumluk, şamdan, matara, tas ve kiremidi de içe-
ren üretim 19. yüzyıl sonunda altı büyük atölyede 
200 kişi tarafından sürdürülmekteydi. 
 Osmanlı seramikleri konusunda en 
önemli uzmanlardan biri olan John Carswell’e, 
bilinen Osmanlı seramik üretim odakları dışın-
da başka bir merkezin olup olmadığı sorulunca 
“Kuşkusuz Tokat!” demiştir. Ayrıntılı araştırma-
lar sonunda kentin gerçekten çok önemli bir se-
ramik üretim merkezi olduğu ancak bu üretimin 
yaklaşık 90 sene önce sona erdiği saptanmıştır.

Görsel 5. 65. Kapaklı Küçük Küp

 Çalgı Aleti Yapımcılığı:  Çalgı aleti yapı-
mı teknik, teorik, maddi ve manevi açılardan 
kültürel miraslarımız arasındadır. Kültür taşıyı-
cısı ustaların eğitim, deneyim, birikim ve gele-
neksel yöntemlerle elde ettiği tecrübelerin ge-
leceğe aktarılması, el sanatlarının yaşatılması 
açısından son derece önemlidir. El işçiliği veya 
ince ustalık gerektiren iş kollarının yok olmama-
sı ve sürdürülmesi için bireysel olarak çalışan el 
yapımı çalgı yapan mevcut ustaların yetenekli 
ve istekli gençleri yetişmek üzere yönlendirme-
si millî bir görevdir. Çalgı yapımcılığı geleneksel 
müziğin devamlılığı açısından da önemlidir. 
 Tokat’ta bireysel olarak çeşitli yöresel 
çalgılar ve diğer müzik aletlerini yapan, bakım 
ve onarım işleriyle uğraşan çalgı ustaları bulun-
maktadır. Çalgı aleti yapımı alanında Tokat mer-
kezde Güven Yetişkin (telli ve yaylı çalgılar: ud,
keman, viyola…), Tokat merkez tarihî Taşhan 

çarşısında Basri Yıldırım (ud ve diğer çalgı bakım 
ve onarım), Tokat merkezde Oktay Dursun (tel-
li-telsiz zurna, kaval, balaban, mey, davul), To-
kat’ın Niksar ilçesinde Yaşar Güç (üflemeli çalgılar: 
zurna, mey, dilli-dilsiz kaval, ahşap ney) ve Almus 
ilçesinde “pir” olarak anılan Salih Yıldız (bağlama), 
Reşadiye ilçesinde kaval yapımcıları vardır. 
 Zurna yapımını dedesi ve babasından öğ-
renen Oktay Dursun, Türkiye genelinde atadan 
kalma yöntemlerle sanatını sürdüren az sayıda 
ustadan biridir. 

Görsel 5. 66. Tokat Telli Zurnası Yapımı

 Özellikle “Tokat telli zurnası”, Türk kül-
türünde düğün ve eğlencelerde davulun olmaz-
sa olmazı zurnanın yapımı en zor modeli olarak 
gösterilmektedir. Telli zurna gerek teli gerekse 
ses oktavı, işçiliği ile ayrı bir ustalık istemekte-
dir. Yapımında kullanılacak kayısı ve erik ağaçla-
rı kesildikten sonra kuruması için yaklaşık iki yıl 
bekletilir. İşçilik olarak da oldukça zor olan zur-
nanın yapımı ise üç gün sürer. Telli zurnanın teli 
zurnanın yarılmasını, çatlamasını önlemektedir. 
 Zaman zaman Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı ve TRT sanatçılarına da bu ürünler gönderil-
mektedir. Sipariş üzerine yapılan zurnaların sesi 
Türkiye’nin dört bir yanına hatta değişik ülkele-
re yayılmaktadır.
 Ud yapım, bakım ve onarım ustası olarak 
çalışan Güven Yetişkin aynı zamanda icracıdır.
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Alanında yıllarını veren yerel çalgı ustalarının aynı 
zamanda icracı olması avantajlı bir durumdur.
 Zamanla yurtdışında dahi tanınır hâle 
gelen Yetişkin, daha çok profesyonel diyebile-
ceğimiz insanların tercih edebileceği enstrü-
manlar yapmakta, özel sipariş üzerine, icracı-
nın isteğine göre çalgı yaptığı da bilinmektedir.

Kaval yapımcısı ve icracısı Yaşar Güç, 1968 
yılında Başçiftlik ilçesi Erikbelen köyünde 
doğmuştur. Dönemin önemli kaval ustala-
rından olan babası Hasan Hüseyin Güç’ ün 
yanında çırak olarak 12 yaşında başladığı bu 
mesleği hâlâ ilk günkü heyecanla yapıyor. 
Yaşar Güç sanatını Niksar “Kavalcı Sokak” ta 
sürdürmekte, gelecek kuşaklara aktarmaya 
çalışmaktadır. Erik ve kayısı ağacı kullanarak 
horlatmalı kaval, dilli/dilsiz kaval, kısa dil-
li kaval, zurna, mey, ney üretimine devam 
etmektedir. 2009 yılında Kültür Bakanlığı 
Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından ka-
val yapımı ve icrası dalında UNESCO’ya su-
nulan sanatçı Kültür Mirası Listesi’ne “Yaşa-
yan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilmiştir. 

Görsel 5. 67. Güven Yetişkin

 Bağlama yapımı, âşıklık geleneğinin 
devamlılığı ve türkülerin nesilden nesle akta-
rılabilmesi açısından önemlidir. Türk kültür ta-
rihinde binlerce yıllık geçmişi olan geleneksel 
çalgılar arasında bağlama, geleneksel müzi-
ğimizin icrası ve aktarımında özel bir yere sa-
hiptir. Tokat’ta bağlama yapım geleneğini gele-
neksel yöntemlerle devam ettiren ustalardan 
biri de Halil Uçar’dır. 1960 yılında Tokat merkez 
Döllük köyünde doğan usta, bağlama yapımını 
uzun yıllar İstanbul’da sürdürmüş daha sonra 
Tokat’a dönmüştür. Bugün sanatını Tokat mer-
kezdeki atölyesinde sürdürmektedir.

Görsel 5. 68. Halil Uçar

Görsel 5. 69. Yaşar Güç

 Süsleme Sanatları: Süslemecilik TDK ta-
rafından “Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla 
birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli 
türde yapılan estetik çalışmaların tümü” olarak 
tanımlanmaktadır. Hüsnühat, tezhip, minyatür, 
çini deseni, ebru, kalem işi ve kat’ı geleneksel 
Türk süsleme sanatları kapsamındadır. Tokat’ta 
geleneksel el sanatları yanında Türk süsleme 
sanatları sanatçıları da yetişmiştir:
 1950 yılında Tokat’ta doğan Sedefkâr 
(Sedef kakma sanatçısı) Salih Balakbabalar, İs-
tanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü ve İstanbul Türk Musikisi Devlet Konserva-
tuvarını bitirmiştir. 1977-1989 yılları arasında 
edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1989-1995 
yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, 
2012 yılına kadar da Marmara Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümünde ahşap sedef işçiliği dersi vermiştir.
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 Fakülte yıllarında başladığı “ahşap oyma” 
çalışmalarını günümüz teknik ve imkânlarını da kul-
lanarak geliştiren sanatçı, Türk tezyinatına (süsleme 
sanatları) ait seçkin ve özgün desenleri ve Türk hat 
sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fildi-
şi, altın, gümüş, pirinç gibi malzemelere uygulamıştır. 
 Hâlen çalışmalarını sürdüren Balakba-
balar, sedefkârlık dersleri vermekte, yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli sergilere katılmaktadır. Eser-
leri, özel koleksiyonlar ve özel müzelerde sergi-
lenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve 2015 yılı Yaşayan 
İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştür.

Görsel 5. 70. Salih Balakbabalar

Görsel 5. 71. Sedefli Süsleme

5. TOKAT AĞZI
 Her doğal dilde az ya da çok farklı ses 
veya şekil özellikleri gösteren ve geçmişi çok es-
kilere dayanan farklı konuşma biçimleri vardır. 
“Ağız” denilen bu farklı konuşma biçimleri hem 
eski hem yeni şekilleriyle dil tarihi bakımından 
zengin bir kültür hazinesidir. Bunların incelen-
mesi ve belgelenmesi dil tarihi bakımından bü-
yük önem taşımaktadır.
 Yerel konuşma farkları yüzyıllar için-
de ortaya çıkmıştır. Ağızlarda yaşatılan, sürekli 
değişen doğal dilin vazgeçilmez söz varlığının 
farkında olunmalı, kullanılması konusunda da 
çekimser olunmamalıdır.
 Türkçenin ağızları ve ağız bölgeleri sınıf-
landırılırken yerleşim birimlerinin sınırları değil, 
dilin bazı özellikleri ölçüt olmalıdır. Fiil çekim 
eklerindeki ses ve şekil değişiklikleri, bazı keli-
melerin kullanılma biçimleri, yöreyi temsil eden 
söz varlığı vb. bu ölçütler arasında sayılabilir.
 Tokat ağzı, “Ana Ağız Grupları”(doğu, batı, 
kuzeydoğu grubu ağızları) içinde “Batı Grubu” na 
dâhildir. Batı Grubu’ndaki dokuz alt grup içinde 
VI. grupta Havza, Ladik (Samsun), Amasya, Sivas 
(Şarkışla ve Gemerek hariç), Mesudiye (Ordu), Şe-
binkarahisar, Alucra (Giresun), Malatya merkez, 
Hekimhan, Arapkir ağızlarıyla bir aradadır. 
 Yapılan derleme ve araştırmalar sonu-
cunda Tokat ili ve yöresi ağızlarının kendi içinde 
de bazı farklılıklar gösterdiği dolayısıyla ilin iki 
ağız yöresine ayrıldığı tespit edilmiştir. Kelkit 
Irmağı’nın güneyinde kalan bütün bölge I. ağız 
yöresini oluştururken II. ağız yöresi Kelkit Irma-
ğı’nın kuzeyinde ve Karadeniz Bölgesi ağızları-
nın etkisinde kalan bölgedir. 
 Tokat ağzı, sahip olduğu zengin söz var-
lığıyla uzun tarihî geçmişe tanıklık eder. Yöre-
de; kullanımdan düşmüş, “arkaik” olarak nite-
lenen, tarihî devirlere ait kelime ve deyimlere 
rastlanır. Bunlar Dîvânu Lugâti’t Türk, Tarama 
ve Derleme Sözlüğü’nde yer alan sözcüklerdir.

 
 Yaşadığınız yörede Tokat ağzına 
ait sözcükleri araştırınız ve sınıfınızda 
paylaşınız.
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Tablo 5. 3. Tokat Ağzındaki Bazı Arkaik Sözcükler

 Yöre ağzının zenginliği üzerinde civarda-
ki kırsal yerleşim alanlarından Tokat’ın tarıma 
uygun, verimli arazisine yapılan iç göçlerin kat-
kısı olduğu tespit edilmiştir. Bir kısmı da çeşitli 
nedenlerle meydana gelen ses değişmeleri so-
nucunda ortaya çıkan bu zengin söz varlığından 
bazı örnekler şöyle sıralanabilir:

Diyorlar Bizde I 
Düzgün, mısmıldır; başörtüsü, bürük, 
Lahana, kelem; dağ armudu, çördük çöp. 
İştaha mada, azıcığa eccük, 
Alkışa da çepik diyorlar bizde.

Merdiven, badaldır; sebze de zavzu, 
İğneye biz derler, dibeğe sohu. 
Sitil, kovadır; ceket ise saku, 
Sedire de mahat diyorlar bizde. 

Behni, yem yeridir; arazi, yazu
Göcek, köşedir; yumruk ise muşmu, 
Balçığa lığırt, ev duvarına çamdu, 
Civcive de cücük diyorlar bizde. 

Banyo yapmak, yunmak; bol ise foltah, 
Hindi, culuhtur; sac ekmeği, cızlah. 
Patetese gostil, sahiye essah, 
Kızılcığa zoğal diyorlar bizde. 

Takunya, nalindir; çok fazla zebil, 
İçi boş, küfüktür; katmerse, hetil, 
Şubata gücük, yatağa da mitil, 
Belkiye ellağam diyorlar bizde. 

Biber, issottur; sırık ise herek,
Elbise, urbadır; kilitse firek, 
Fasulye, çiğit; raf ise terek, 
Muşmulaya töngel diyorlar bizde.

Salon, hayattır; sürekliyse fasa, 
Keh, uçurumdur; sığ yer ise yoha, 
Aşgana, mutfak; işteyse deydaha, 
Çınara kavlağan diyorlar bizde. 

Ağleş, dur demek; yazma ise çember, 
Ahacuk, iştedir; bakır kap lenger. 
Yufkaya işkefe, salçaya pelver, 
Mandaya da kömüş diyorlar bizde. 

Azıcık, bidıhım; tatsızsa sarsuh, 
Boduç, su kabıdır; ayran da gatıh. 
İşkembeye mimbar, çiviye de mıh, 
Bileziğe golbağı diyorlar bizde. 

Şip, çabuk demek; rezil de irezil, 
Foruz, horozdur; kevgir de ilistir. 
Kaynağa göze, peçeteye peşkir, 
Geçen yıla bıldır diyorlar bizde. 
    (Necati Güneş)

Görsel 5. 72. Tarihî Tokat Evi, Sulusokak

aba: Anne; abla kesek: Kurumuş çamur. 
ağartu: Yoğurt, süt. okumak: Davet etmek. 
ağıl: Küçükbaş hayvan 
barınağı. 

sinmek: Saklanmak. 

ağırlık: Çeyiz. tam: Ahır. 
ağu: Zehir. toklu: Bir yaşındaki kuzu. 
bala: Erkek çocuk. topalak: Patates. 
belemek: Kundaklamak. tuman: Şalvar. 
belinlemek: Şok olmak. tünek: Kümes. 
bıldır: Geçen sene. ümük: Boğaz. 
börk: Kep, başlık. yazu: Ova. 
çaput: Bez parçası. yeğin: İyi, güzel, umulan-

dan fazla. 
çıbıh: Çubuk. yeğnicek: Hafif. 
çiğit: Meyve çekirdeği. yumak: Yıkamak. 
çimmek: Yıkanmak. yüklü: Hamile.
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Tablo 5. 4. Tokat Ağzındaki Bazı Sözcükler

Görsel 5. 73. Yöresel Ağzı Anlatan Karikatür

abû: Şaşma ve korku ünlemi. hahut: Çürük, yıpranmış. 

aha: İşte, orada, hemen şurada. hayat: Avlu, hol. 

aşurma: Kulplu bakır kazan. heğri: Yahu. 

badal: Merdiven basamağı. hetelek: Düşünmeden, acele iş yapan. 

bayahtan: Demin, az önce. he mi: Öyle mi? 

boduç: Taze bakla. hincik: Şimdi. 

cılga: Patika. hödük: Korkak. 

cımbı: Küçük üzüm salkımı. hümkürmek: Atılmak, saldırmak. 

cıngı: Kıvılcım. ımık: Ilık. 

cibre: Suyu sıkılmış üzüm posası. ibi: Büyükanne. 

çarhut: Yalancı, kötü adam. keşik: Sıra. 

çemüç: Kurutulmuş üzüm. malamat: Bozgun, ezgin, dağınık. 

çelpeşük: Karışık, bozuk. niza: Kavga, dövüş. 

çitil: Fidan; kavgacı (kimse), içinden çıkılmaz hâl. öksüğü: Ucu yanmış odun parçası. 

çöçelenmek: Oyalanmak, iş yapar görünmek. pinnik: Küçük kümes. 

dangadak: Birdenbire, damdan düşercesine. pürpürüm: Semizotu. 

depmük: Tekme, çifte. sasuh: düşüncesiz, anlayışsız. 

dulda: Saklanılacak yer, ağaç, bina gölgesi. seğirtmek: Koşmak. 

eğiş: Faraş, ateş küreği. sekü: Ceket, palto; sedir. 

fırtmak: Küsmek. sorutmak: Ayakta durmak, dikilmek. 

fırtık: Alıngan. şip: Çabuk. 

gatıh: Ayran. telesimek: Güçsüz kalmak, yorulmak. 

gercük: Kasıntı. ülüngür: Zayıf, sıska. 

gılik: Küçük ekmek. yeğin: Çok, bol. 

gısmuh: Cimri. yiti: Çok acı, ekşi, keskin.
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6. TOKAT’TA BASIN - YAYIN               
 Basın, toplumların yazılı ve kayıtlı ha-
fızaları ve önemli bilgi kaynağı olarak değer-
lendirilebilir. Halkın yaşananlardan haberdar 
olması ihtiyacından doğan basın, toplumlara 
kitle haberleşme araçlarıyla haberleri, fikirleri, 
olayları ve bunların yorumlarını iletme görevini 
üstlenir. Toplumların aydınlanmasında, olaylar 
karşısında tepkiler göstermesinde etkili olma-
sı nedeniyle basın; yasama, yürütme ve yargı 
güçlerinden sonra dördüncü kuvvet olarak de-
ğerlendirilmektedir. Dolayısıyla demokrasinin 
gelişmesinde basının rolü büyüktür. Türkiye’de 
ulusal basının yanında yerel basın da gelişme 
göstermiştir. Dönem dönem kesintiye uğramış 
olsa da Tokat’ta basın hayatı 20. yüzyıl başların-
dan itibaren canlanmaya başlamıştır.
Tokat’ta Çıkarılan Gazeteler
 Tokat’ta Tokat Ajansı adıyla 1914’te 
ilk defa günlük bir bülten (halka bilgi vermek 
üzere, belli zamanlarda ya da zaman zaman çı-
karılan resmî duyuru) yayın hayatına başlamış 
fakat Tokat halkı bu tarihten daha önce gaze-
teyle tanışmıştır. 1840 yılında Osmanlı Devleti 
sınırları içinde Ermenice iki süreli yayından biri 
olan İzmir Arşaluys Araradyan gazetesi, 8. sa-
yısından itibaren, bazı illerle birlikte Tokat’a da 
gönderilmeye başlanmıştır. Tokat’ta ilk matbaa 
1914’te Timuryan tarafından kendi adıyla ku-
rulmuştur. Tokat Ajansı bu matbaada basılarak 
halka ulaştırılmıştır. Timuryan Matbaası, 1914 
yılı Şubat ayından 1915 yılına kadar Birinci Dün-
ya Savaşındaki Türk cephe harekâtları ile ilgili 
savaş tebliğlerini yayımlamıştır. Matbaa daha 
sonra çalışmamış, Millî Mücadele yıllarında To-
kat Askerî İdadisi (lise) tarafından kullanılmış ve 
yine savaş tebliğleri basılmıştır. 
 Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde 
Erzurum Kongresi’ne Tokat delegesi olarak ka-
tılan Rıfat Bey,  Kongre’den döndükten sonra 
yayımlanan kararları gösteren beyannameyi 
Timuryan Matbaası’nda çoğalttırarak şehrin çe-
şitli yerlerine astırmıştır.  
 1925 yılı Nisan ayından itibaren şehirde 
Tokat vilayet gazetesi yayın hayatına başlamış-
tır. Masrafları İl Özel İdaresi tarafından karşıla-
nan haftalık gazete, ülkede ve ilde yaşanan ge-
lişmeler ve resmî konularla ilgili bilgi vermiştir. 

1926 yılına kadar yayımlanmaya devam eden 
gazetenin yayınına bir süre ara verilmiştir. 1930 
yılında tekrar yayın hayatına başlayan Tokat 
vilayet gazetesi, yayınını 1935’e kadar sürdür-
müştür. 1935-1938 yılları arasında Tokat’ta ga-
zete çıkarmak konusunda bir girişim olmamıştır.
 7 Ocak 1938’de haftada 2 gün olmak 
üzere Yeşilırmak adında bir gazete çıkarılmıştır. 
Gazete 1939 yılı Kasım ayına kadar aralıksız ya-
yımlanmıştır. 30 Ağustos 1941 tarihinde Tokat 
adlı başka bir gazete  çarşamba ve cuma günleri 
çıkmak üzere yayına başlamış ve sadece 13 sayı 
yayımlanabilmiştir. 1949’da sloganında kendi-
sini “bağımsız siyasi gazete” olarak tanımlayan 
Yeşil Tokat gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. 
1950’de Tokat adlı dört sayfalık bir gazete çı-
karılmışsa da yayın hayatı kısa sürmüştür. Yine 
1950’de Turhal’da 14 Mayıs adlı bir gazete çı-
karılmış, 26 Ekim 1951’de ise Tokat Postası adlı 
gazete yayına başlamıştır. 1950 yılında çıkarılan 
bir diğer gazete de Tokat Sesi adlı cuma günleri 
çıkan siyasi gazetedir. 1953’te Gerçek Demok-
rat ve Halk Sesi gazeteleri, 1954’te Genç De-
mokrat ve Hürsöz gazeteleri, 1960’ta İnkılap, 
1963’te Vatandaş adlı gazeteler çıkmışsa da 
uzun ömürlü olamamışlardır. 
 30 Ağustos 1952 tarihinde Kayseri’de 
basılan ve yönetim merkezi Turhal’da bir Kita-
bevi olan Turhal gazetesi yayımlanmıştır. 1955 
yılından itibaren günlük olarak çıkarılmaya baş-
lanan gazete, 1960 yılına kadar ülke ve dünya 
gündemine dair haberlerle yayın hayatına de-
vam etmiştir. Dönem dönem yayınına ara verse 
de 2000’li yıllarda faaliyetini devam ettirmiştir.
Tokat’ta Çıkarılan Dergiler
 30 Ağustos 1933 tarihinde Tokat Hal-
kevinin girişimiyle Yeni Tokat dergisi yayın 
hayatına başlamıştır. Dergi, Tokat halkına şeh-
rini tanıtmak ve sevdirmek, Tokat köylüsü-
ne faydalı olmak, halkı okumaya alıştırmak, 
Türk İnkılabını halka duyurmak gibi amaçları 
ilke edinmiştir. Yeni Tokat dergisi önceleri 15 
günde bir yayımlanırken 1935’teki 49. sayı-
sından itibaren ayda bir çıkarılmaya başlan-
mıştır. 1936’daki 52. sayısının yayımlanma-
sından sonra 1936’da derginin yayın hayatı 
sona ermiştir. Bu gelişmeden sonra Tokat’ta 
yerel yayıncılık bir süre kesintiye uğramıştır.
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 Yeni Tokat dergisi çıktığı yıllarda halk 
tarafından rağbet görüyordu. Derginin abo-
nelik şartları şöyle idi: 
Seneliği: 200 Kuruş
Seneliği: 120 Kuruş
Üç Aylığı: 60 Kuruş
Müracaat Yeri: Mektup ve havaleler Matbaa 
Müdürlüğüne, mecmuaya ait yazılar mec-
mua müdürlüğüne gönderilmelidir.
Yeni Tokat Dergisi Fiyatları, 2006 Tokat Yıllığı

 Yerel basının kesintiye uğradığı bu dö-
nemde (1935-1938) Tokat’ta okunan gazete ve 
dergiler şunlardır:

Tablo 5. 5. Tokat’ta Okunan Gazete ve Dergiler

 1954’te Necmeddin Öncül tarafından 
Yeşilırmak adlı aylık bir dergi çıkarılmıştır. Re-
simli olarak çıkarılan bu dergi yalnızca 7 sayı

Görsel 5. 74. Tokat Kültür Araştırma Dergisi

yayımlanmıştır. Maddi yetersizlikler nedeniyle ya-
yın hayatı sona ermiştir. 1970’te ise Sanat dergisi 
çıkarılmıştır. Kültür ve sanat içerikli Toşayad Küm-
bet, Kümbet Altında ve Plevne ve Meydan dergi-
leri günümüzde okuyucuları ile buluşmaya devam 
etmektedir. 1991-2003 yılları arasında toplam 19 
sayıdan oluşan Tokat Kültür Araştırma dergisi ya-
yımlanmıştır. 2007’de Tokat Olay Dergisi, 2019 yılın-
da ise Tokat Millî İrade gazetesi ve Rasyonel Tanıtım 
Dergisi yayın hayatına girmiştir.
İlçelerde Basın-Yayın Hayatı
 Niksar Halkevi 1936 yılından itibaren  Ül-
ker adında aylık bir dergi çıkarmış fakat derginin 
yayını 6 sayı sürmüştür. Tokat genelinde Turhal, 
basın yayın hayatının hareketli olduğu ilçelerin 
başında gelmiştir. 1953 yılında kurulan Demokrat 
Turhal ve yine aynı yıl yayın hayatına başlayan Lo-
dos gazeteleri ilçenin önemli yayın organlarıdır.
 1950’li yıllarda çıkarılan diğer gazeteler ise 
Halk Sesi, Gerçek Demokrat, Genç Demokrasi, 
Hürsöz, Demokrat Artova, Yeni Erbaa, Genç Bora, 
Şafak, Tokat, Zile, Demokrat Zile, Güzel Zile’dir. 

Tablo 5. 6. Tokat’ta Temsilciliği Bulunan Ajanslar

 
 1960’lı yıllarda Tokat’ta haberler 
halka güç şartlarda ulaştırılıyordu. 
 …1967 yılı PTT kayıtlarına göre 
Tokat’ta halkın sahip olduğu radyo sayısı 
8520 adettir. Tokat il merkezine İstanbul 
ve Ankara’da çıkan bütün gazete ve der-
giler, sabah saat 10. 00’ da gelmekte ve 
şehirde dağıtılmaktadır. 
 “...bu bakımdan halkımızın radyo-
dan sonra Türkiye ve dünya haberlerini 
günlük basından takip etme imkânına son 
üç senedir kavuşmuş bulunduğunu mem-
nuniyetle kaydetmek isteriz...”
(Tokat İl Yıllığı 1967, s. 101.)(Düzenlenmiştir.)

Gazeteler (1935-1938) Dergiler (1935-1938)
Son Posta Yedi Gün
Cumhuriyet Mektepli
Vakit Çocuk Sesi
Milliyet Akbaba
Haber Fikir Hareketleri
La Turquie Yeni Adam
Hâkimiyet-i Milliye Türk Spor
Varlık Çığır

Ajans ve Ulusal Basın
1 Merkez Anadolu Ajansı
2 Merkez Demirören Haber Ajansı
3 Merkez İhlas Haber Ajansı
4 Merkez ATV, A Haber, A Spor
5 Merkez TRT
6 Merkez Cumhuriyet
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Tablo 5. 7. Tokat’ta Resmî İlan Alan Gazeteler

Tablo 5. 8. Tokat’ta Resmî İlan Almayan Gazeteler

1 Merkez Kanal 60
2 Merkez Tokat TV
3 Merkez Güneş TV
4 Merkez Safa TV
5 Turhal Süper TV

Tablo 5. 9. Tokat’taki Yerel Televizyonlar

1 Merkez Radyo Türkiyem
2 Merkez Radyo Sinerji
3 Merkez Radyo Extra
4 Merkez Radyo Tokat
5 Turhal 101 FM
6 Erbaa Radyo ERT

Tablo 5. 10. Tokat’taki Yerel Radyolar

 
 Yerel basın ve medyanın ilinizin gelişi-
mine katkıları nelerdir? Açıklayınız.

1 Merkez Tokat Haber gazetesi
2 Merkez Tokat gazetesi
3 Merkez Hürsöz gazetesi
4 Merkez Tokat Güneş gazetesi
5 Turhal Hâkimiyet gazetesi
6 Erbaa Yeni Erbaa gazetesi
7 Erbaa Kelkit gazetesi
8 Niksar Yörenin Sesi Canik gazetesi
9 Niksar Danişmend gazetesi

10 Reşadiye Yeşil Reşadiye gazetesi
11 Zile Özhaber gazetesi

1 Merkez Sesimiz gazetesi
2 Merkez Sıla gazetesi
3 Merkez Gazete Medya
4 Merkez Tokat Olay gazetesi
5 Merkez Haber 60 gazetesi
6 Merkez Demokrat Arayış gazetesi
7 Merkez Tokat Türk gazetesi
8 Merkez Fikren gazetesi
9 Turhal Demokrat Turhal gazetesi

10 Niksar Yeşil Niksar gazetesi

1 Merkez Tokat Gazeteciler Cemiyeti

2 Merkez Anadolu Basın Birliği
 Tokat Şubesi

3 Merkez Türkiye Yerel Basın Birliği
Tokat Şubesi

4 Merkez İnternet Medya Bilişim Federas-
yonu Temsilciliği

5 Merkez Anadolu Spor Gazetecileri Der-
neği Temsilciliği

6 Merkez Tokat Gazeteciler Birliği

7 Merkez Çağdaş Gazeteciler Derneği

8 Merkez Anadolu Basın-Yayın 
Birliği Temsilciliği

7. TOKAT’A ÖZGÜ MÜZİK KÜLTÜRÜ
 Türkiye’nin üç kıtanın birbirine yaklaştığı 
yerde olması ve birçok medeniyete ev sahipliği 
yapması kültürel birikim ve zenginliğin oluşma-
sını sağlamıştır. Türkiye’nin kültürel yapısı, tari-
hinin derinliklerinden gelen çok zengin ve çeşitli 
kültürlerin birikiminden oluşmuştur. Dolayısıyla 
Türkiye’de birçok alanda çeşitlilik olduğu gibi mü-
zik alanında da zenginlik oluşmuş, yörelere göre 
farklı müzik kültürleri ortaya çıkmıştır. Bu çeşitlilik 
bazen benzerlik göstermiş bazen de ezgisel, çalgı-
sal ve üslup olarak değişiklik göstererek gelişmiş 
bir müzik kültürü oluşmasını sağlamıştır. 
 Her yörenin kendine özgü müziği, o yö-
redeki bireylerin toplumsal yaşantılarına dair 
izler ortaya koymaktadır. Toplumsal yapının 
bir ürünü olan müzik çok yönlü sosyolojik bir 
olgu olarak doğar, gelişir ve dinlenir. Halkın ha-
yat tarzına, dünya görüşüne, gelenek vb. göre 
şekillendiğinden, müzik anlayışı ve tercihi top-
lumdan topluma ve aynı toplum içinde yere ve 
zamana göre değişmektedir. Bu durum kültürel 
çeşitliğin ve zenginliğin bir göstergesidir.
 Birçok medeniyete ev sahipliği yapan 
Tokat’ta folklorik yapı gelişmiş ve müzik kül-
türü oldukça zenginleşmiştir. Tokat, çevresin-
deki Samsun, Ordu, Giresun, Sivas ve Yozgat
illeriyle de kültürel etkileşim yaşamaktadır. 

 Yerel gazeteler isimsiz kahramanlar-
dır. Halkın sesi olmuşlar ve o sesi tüm ülkeye 
duyurmaya çalışmışlardır. Millî Mücadele 
döneminde işgalcilere karşı direnişin sesi 
olup, halkı bir arada tutarak, bağımsızlığın 
kazanılmasında önemli rol oynamışlardır.

Tablo 5. 11. Tokat’taki Basın Meslek Kuruluşları
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 Müzik ve toplum ilişkisini filozof-
lar şöyle ifade etmişlerdir:
 “…İlk dönem düşünürleri müziği 
genellikle ruhi bir eğitim, arınma ve yü-
celme için temel araçlardan biri olarak 
görürken Platon, müzik eğitimiyle genç-
lerin konuşma ve davranışlarında neza-
ket ile kibarlık kazanacağını, Aristoteles 
ise kişilik üzerine olumlu etkilerde bulu-
nacağını belirtmiştir…”
(Celaleddin Çelik, “Terennümden Feryada” Müzik ve 
Şehir İlişkisi, s. 18.)

 Orta Karadeniz’deki müzik, geleneksel 
Karadeniz müziğinden uzaktır. Tokat türküleri-
nin ölçü, yapı, konu bakımından komşu illerin 
türküleriyle ortak özelliklere sahip olduğu tespit 
edilmiştir.  Özellikle Çorum, Tokat ve Amasya’da 
semah ve deyişlerden oluşan dinî-tasavvufi 
musiki kültürünün ağırlıklı olduğu görülmek-
tedir. Dinî törenler sırasında seslendirilen ilahi, 
naat, mersiye, deyiş, nefes ve semahlar dinî 
müziğin Tokat’ta farklı makamlarda örnekleri-
nin oluşmasını sağlamıştır. Yapılan araştırma-
larda bu müzikte Çargâh, Uşşâk, Hüseynî ve 
Karcığar makamı dizisi seslerinin kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Tokat türküleri Orta Karadeniz 
Bölgesi’nden derlenip TRT repertuvarına girmiş 
olan türküler ile karşılaştırıldığında makamsal 
sesler açısından bütünlük ve benzerlik sergile-
mektedir. Bu eserlerde kullanılan ritim kalıpla-
rı ve makamsal ses dizgeleri ise Tokat yöresini 
diğer yörelerden ayıran en önemli unsurlardır.
Tokat Türk halk müziğinin genel ezgi yapısını 
sözlü sözsüz oyun havaları, uzun havalar, halay 
havaları, güzellemeler, kına ve düğün türküleri, 
ağıtlar, koşmalar ve deyişler oluşturmaktadır.
 Tokat türküleri sembolik bir anlatım 
diline sahiptir. Anadolu halk türkülerinde bu-
lunan başlıca semboller Tokat türkülerinde de 
bulunmaktadır. Bunlar sembolik çiçekler ve 
meyvelerden oluşan bir grup motiftir. Tokat 
türkülerinde Tokat’ın fiziki ve coğrafi özellikleri, 

tarihi şahsiyet ve kahramanları, mimari yapı-
ları, tarihî konakları, mesire alanları, ırmak, 
baraj, göl, dere isimleri, ağız özellikleri, gi-
yim kuşamı, halk oyunları gibi unsurlar yer 
almaktadır. Türkülerde kelime başı “k” sesi-
nin bazen “g”ye; kelime sonlarında yer alan 
şimdiki zaman 1. tekil şahıs ekinin (geliyo-
rum) yutularak “geliyom” şekline dönüştüğü 
de görülmektedir. Tokat türkü metinlerinin 
bir kısmında komşu illerdeki ilçe isimlerinin 
olduğu da görülmüştür. Yörede müzik icra-
sında genel olarak bağlama, kaval, cümbüş, 
klarnet, keman, def ve darbuka kullanılmak-
ta, halk oyunlarına ise davul ve zurna eşlik 
etmektedir. Özellikle Reşadiye ve civarında 
kaval, Tokat merkez ve Turhal’da klarnet ve 
cümbüş, Zile’de bağlama ön plandadır.    

Görsel 5. 75. Bağlama, Klarnet, Cümbüş

 TRT repertuvarındaki Tokat türkü-
lerinin çoğu kırık hava yani ritimli ve usullü 
türküler şeklindedir. Bu türküler içinde bu-
lunan semahların ilk bölümü serbest ikinci 
bölümü kırık hava olanları vardır. Tokat tür-
külerinin isimlerini genellikle, birinci bent-
lerinin ilk veya ilk iki dizeden aldığı anlaşıl-
maktadır. Örneğin Niksar’ın Fidanları, Müdür 
Beyin Yeşil Kürkü, Sulusokak Taşları, Hey On-
beşli, Öğretmene Varamadım türküleri gibi.

Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında 
bir geçiş konumundaki Tokat, nüfus yapısındaki 
ve kültüründeki çeşitlilik sayesinde farklı müzik 
türleri ve ürünlerinin geliştiği bir şehir olmuştur.
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Görsel 5. 76. TRT İl İl Türkülerimiz Tokat Albümü

 Tokat’taki düğünler, törenler, kutlama-
lar, yayla şenlikleri, festivaller, geleneksel işler 
nedeniyle yapılan bazı faaliyetler, müzik icra 
edilen ortamlardır. Ferfene toplantıları, çoban 
bayramı, davar yüzmeleri gibi saya gezmeleri, 
semah toplantıları, Tokat türkülerinin canlı ola-
rak söylendiği yerlerdir. Bunların yanı sıra kış ha-
zırlığı (erişte kesme, tarhana dökme, turşu kur-
ma, pekmez, reçel yapma, pelver yapma, tevek 
basma vs.), ramazan hazırlığı (yufka açma, kat-
mer yapma, dolma sarma vs.) ve düğün hazırlığı 
(dolma sarma, keşkek pişirme, çeyiz asma vs.) 
yapmak üzere bir araya gelinen toplantılarda, 
imece usulü gerçekleştirilen bağ bahçe işleri ve-
silesiyle bir araya gelindiğinde türküler özellikle 
kadınlar tarafından söylenmektedir.

 Tokat’ta yörenin müzik kültürünün ve 
çalgı aletlerinin yaşatılması konusunda çalışma-
lar yapılmaktadır. Özellikle halk müziği ve dinî 
musikinin unutulmaması ve yeni nesil tarafın-
dan öğrenilmesi konusunda saz, söz ve derle-
me çalışmalarıyla katkı sağlayan sanatçılardan 
literatürde olanlar hatırlatılmakta, katkı sağla-
maya devam edenler de arşive eklenmektedir. 
 Tokat’ta kültürün en önemli motiflerin-
den biri olan müziğin eğitim-öğretim faaliyet-
lerinden yararlanan öğrencilere tanıtılması ve 
sevdirilmesi konusuna önem verilmektedir. Öğ-
rencilerin müzik ve sanatla ilgilenmesini teşvik 
etmek; dostluk, arkadaşlık, sorumluluk,  kendini 
tanıma, kendine güven ve estetik değer gibi duy-
guları kazanmasını sağlamak amacıyla “2023 Eği-
tim Tokat” çalışmaları kapsamında “Müzik Tokat” 
projesi planlanmıştır. Tokat Halk Eğitimi Merke-
zinde de Türk sanat müziği makam ve repertu-
var eğitimi kursları verilmektedir. Ayrıca Tokat’ta 
yöresel müziğin sergilendiği konserler, festivaller, 
şenlikler ve yarışmalar da düzenlenmektedir.

60 Tokat

Görsel 5. 77. Türkülerle Türkiye, Tokat Albümü

 
Altın Asma Beste Yarışması 
 Tokat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve Tokat Belediyesinin kat-
kılarıyla Tokat 26 Haziran Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde, 2019 yılı Ekim ayında 
Tokat’ın simgelerinden biri olan asma 
yaprağına da ithafen I. Altın Asma Türk 
Halk Müziği Beste Yarışması yapılmış-
tır. Yarışmaya katılan besteleri TRT ses 
sanatçıları seslendirmişlerdir. Program, 
TRT Müzik kanalında da yayımlanmıştır. 
Yarışmanın Tokat türkülerinin tanıtımı-
na katkısı olmuştur. 
(www.tokat.gov.tr) (düzenlenmiştir.)

 Tüketim kültürü, şehirleri mekânsal, kültü-
rel ve ruhsal olarak birbirine benzetmektedir. Böy-
lece mekânsal ayrımlar azalmakta, diğer alanlar 
gibi yöreye özgü müzik kültürü de etkilenmektedir. 
Müziğin içinde doğduğu mekânla bağının zayıfla-
ması, şehre olan aidiyet duygusunu da olumsuz 
etkilemektedir. Bu bağın güçlü tutulmasında, yöre-
lere özgü müzik kültürünün ülke içinde çeşitlilik ve 
zenginlik olarak kalmasının sağlanabilmesi ve gele-
cek nesillere aktarılması oldukça önemlidir.
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 Müziğin Bazı Hastalıkları 
İyileştirmedeki Rolü
 İbni Sina’nın “El- Kânûn fi’t-Tıbb” 
adlı eserini tercüme eden Tokatlı Musta-
fa Efendi’nin talebesi Hekimbaşı Gevrek-
zade Hasan Efendi (XVIII. yy.) eserinde 
İbni Sina’nın eserinden çok faydalandı-
ğını ifade etmiştir. Hekimbaşı Gevrek-
zade Hasan Efendi “Emraz-ı Ruhaniye-yi 
Negama-ı Musikiye” adlı eserinde çocuk 
hastalıklarına hangi makamın iyi geldi-
ğinden şöyle bahsetmiştir:
 Irak Makamı: Çocuktaki menenjit 
hastalığına faydalıdır.
 Isfahan Makamı: Zekâ, zihin açık-
lığı verir ve soğuk algınlığı ve ateşli has-
talıklardan korur.
 Zirefkend Makamı: Felç ve sırt 
ağrısına iyi gelir, kuvvet hissi verir.
 Büzürk Makamı: Beyin, kulunç ağ-
rılarına iyi gelir, kuvvetsizliği ortadan kal-
dırır.
 Zirgüle Makamı: Kalp, beyin has-
talığı, menenjit, mide harareti, karaciğer 
ateşine iyi gelir.
 Hicaz Makamı: İdrar yolu hasta-
lıklarına iyi gelir.
 Uşşak Makamı: Ayak ağrıları ve 
uykusuzluğa iyi gelir.
 Hüseyni Makamı: Karaciğer, kalp has-
talıklarına, nöbet, gizli hummalara iyi gelir.
(Pınar Somakcı, Türklerde Müzikle Tedavi, s. 136, 137.) Görsel 5. 79. İmam Hatip Okulu, Tokat, 1953

Görsel 5. 78. Gaziosmanpaşa Lisesi, Tokat

 Örgün eğitimin yanında, örgün eğitim sis-
temine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin 
herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kade-
meden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişi-
mine katkıda bulunan yaygın eğitim kurumları da 
mevcuttur. Çocuklara ve gençlere yönelik eğitim 
veren veren bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır:
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu: Yay-
gın eğitim kurumlarından biri olan Halk Eğitimi 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Tokat merkez ve 
ilçelerinde çocuk ve gençlere çeşitli alanlarda 
eğitim vermektedir. Her yaştan insana yönelik 

  Tokat türkülerinden birinin hikâyesi-
ni araştırınız. Bu hikâyeyi anlatan türkünün 
o yörenin kültürüne katkısını açıklayınız.

8. TOKAT’TA ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLANAN 
SOSYAL VE KÜLTÜREL İMKÂNLAR 
 Tokat,   çocuk ve gençlerin gelişimleri-
ni tamamlayabilmesi; sosyal, kültürel, eğitim, 
spor vb. ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir-
çok alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlara 
sahiptir. Eğitim kurumları, kütüphaneler, spor 
tesisleri, eğlence alanları ve araştırma merkez-
leri bu hizmet alanlarından bazılarıdır. Tokat’ın 
çocuk ve gençlere sağladığı hizmetlerden bazı-
ları aşağıdaki gibidir:

Eğitim
  İlde çocuk ve gençlerin eğitim ihtiyacını 
karşılamak için birçok örgün eğitim kurumu bu-
lunmaktadır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
liseler örgün eğitim kurumlarıdır. İlde ortaöğ-
retim kurumlarından Anadolu liseleri, Anadolu 
ve güzel sanatlar liseleri, fen liseleri, mesleki ve 
teknik eğitim uygulayan liseler (Ticaret Meslek 
Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, 
İmam Hatip Lisesi), Sosyal Bilimler Lisesi, Spor 
Lisesi mevcuttur.
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Görsel 5. 80. Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma 
Enstitüsü Tokat

 Çocuk ve gençlerin hayata hazırlanma-
ları, boş zamanlarını değerlendirmeleri, kişisel 
gelişimlerini tamamlamaları, bir üst eğitim ku-
rumuna donanımlı bir şekilde gitmelerini sağla-
mak için resim, müzik, beden eğitimi, üniversi-
teye hazırlık gibi kurslar düzenlenmektedir.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü: Halk eğitimi mer-
kezlerinin dışında başka bir yaygın eğitim kuru-
mu da olgunlaşma enstitüleridir. 2017 yılında 
faaliyete geçen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 
geleneksel el sanatlarına sahip çıkmak, el sa-
natlarını çağdaş tasarımlarla gelecek kuşaklara 
aktarmak, gelişen teknoloji ile uyumlu, bilgili, 
üretken ve girişimci eleman yetiştirmek ama-
cıyla kurulmuş Mesleki Açıköğretim Lisesidir. 
Enstitüler eğitim-öğretim, araştırma, tasarım 
ve üretim, tanıtım ve pazarlama olmak üzere 
dört bölümden oluşmaktadır.
 Olgunlaşma Enstitüsüne zorunlu öğre-
nim çağı dışında bulunanlardan ilkokul, ilköğre-
tim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokulu-
nu tamamlayanlar ile 13 yaşını dolduranlardan 
açık öğretim liselerine devam edenler kayıt 
yaptırabilirler. 10. sınıftan itibaren el sanatla-
rı, giyim, yiyecek-içecek vb. bazı alanlarda yüz 
yüze eğitim verilmektedir. Enstitüyü bitiren öğ-
rencilerin belgeleri ustalık belgesi yerine geç-
mektedir. Ayrıca mezun olan öğrencilere ala-

nıyla ilgili iş yeri açma belgesi verilmektedir.  
Olgunlaşma Enstitüsünün amaçlarından bazıla-
rı şunlardır:
• Öğrencileri, yeteneklerini ve yaratıcı güçlerini 
ortaya çıkararak araştırmaya yöneltmek, girişim-
ciliğe teşvik etmek, üretken duruma getirmek.
• Öğrencilere bilgi, beceri ve deneyim kazandı-
rarak eğitim verilen alanlarda üretim çalışmala-
rı yaptırmak.
• Öğrencileri, iş hayatında istihdam imkânı olan gö-
revlere hazırlamak ve üretken duruma getirmek.  
• Öğrencileri geliştirici mesleki, sosyal ve kültü-
rel etkinlikler düzenlemek.
Yeşilırmak Bilgi Evi: Tokat Belediyesi tarafından 
kurulan Yeşilırmak Bilgi Evi, 5- 14 yaş arası ço-
cuklara el becerisi kazandırmak ve sosyalleşme 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. 
Ücretsiz kurslar düzenleyerek yeteneklerini 
keşfetme imkânı sunmakta, sanatı ve sporu sev-
dirmektedir. Düzenlenen yaz kurslarında birçok 
branşta eğitim verilmektedir: Resim, ebru sa-
natı, akıl oyunları, keman, bağlama, gitar, lego, 
robot, bilgisayar, ahşap oymacılığı, diksiyon, 
model uçak yapımı, Kur’an, satranç, hızlı ve et-
kili okuma, izcilik, oryantiring, işaret dili, futbol, 
basketbol, voleybol, kort tenis, masa tenisi... 
 Yeşilırmak Bilgi Evine başvuru için 7-14 
yaş arasındaki çocukların velileriyle birlikte gel-
meleri gerekmektedir. 5 ve 6 yaş aralığındaki 
çocuklar için düzenlenen etkinliklere ise kayıt 
şartı aranmamaktadır.

Görsel 5. 81. Yeşilırmak Bilgi Evi, Tokat

kurslar düzenlemektedir. Kişileri ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda eğiterek verimliliği 
artırma, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ni-
telikli meslek elemanını yetiştirme hedeflerin-
den birkaçıdır. Hafta içi akşam saatlerinde, haf-
ta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde düzenlenen 
çeşitli kurslar ücretsiz verilmektedir. 
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Tokat Özel Eğitim Uygulama Okulu: İlde nor-
mal eğitim programlarından yararlanamayan, 
ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan 
öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate 
alarak öz bakım ve temel yaşam becerilerini 
geliştirmeye, topluma uyumlarını sağlamaya 
yönelik hazırlanmış bireysel eğitim programları 
uygulayan eğitim kurumudur.

Görsel 5. 82. Özel Eğitim Uygulama Okulu, Tokat

BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi):  İlde,  
merkez ilçe ve Turhal’da olmak üzere iki tane 
BİLSEM vardır. Okul öncesi, ilköğretim ve or-
taöğretim çağındaki “üstün yetenekli” öğren-
cilerin yeteneklerinin farkında olmalarını ve 
kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kul-
lanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız 
özel eğitim kurumudur.
 Hedef kitlesindeki öğrencilerden zekâ, 
yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel 
akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek 
düzeyde performans gösteren ve konunun uz-
manları tarafından üstün yetenekli olduğu be-
lirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim ver-
mek temel hedeftir.

Görsel 5. 83. Bilim ve Sanat Merkezi, Tokat

 Merkezlere, üstün yetenekli öğrencileri 
belirlemek amacıyla okul öncesi eğitim çağın-
daki çocuklar, veliler veya okul öncesi eğitim 
kurumları öğretmenlerince; ilköğretim çağı öğ-
rencileri, ilköğretim kurumu sınıf ve şube reh-

ber öğretmenlerince; ortaöğretim öğrencileri, 
sınıf rehber öğretmenler kurulunca aday göste-
rilir. Ön değerlendirme, grup taraması ve birey-
sel incelemeyi geçen öğrencilerin kaydı yapılır.

Görsel 5. 84. Bilim ve Sanat Merkezi, Turhal

TOGÜ ( Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) : 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, adını Plev-
ne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan almıştır. 
Üniversite, 1992’de kuruluşu sırasında Cumhu-
riyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ziraat 
Fakültesini bünyesine katmış. Ayrıca Fen-Edebi-
yat Fakültesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Tokat 
Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, 
Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsünü bünyesinde bulundurmuştur.

Görsel 5. 85. TOGÜ Kampüsü, Taşlıçiftlik, Tokat

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
(TOGÜ) Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, Tokat il 
merkezine 9 km uzaklıkta bulunan Taşlıçiftlik Yer-
leşkesi ile şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yer-
leşkesi ve 8 ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir.  
  Üniversitede, lisans düzeyinde Zira-
at Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eği-
tim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş 
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Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fa-
kültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi vardır. Lisan-
süstü eğitim veren Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü mevcuttur.
 Ön lisans düzeyinde Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zile Din-
çerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, 
Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turhal 
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 
Adalet Meslek Yüksekokulu, Almus Meslek Yükse-
kokulu, Artova Meslek Yüksekokulu, Erbaa Meslek 
Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Niksar Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Niksar Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, Reşadiye Meslek Yüksekoku-
lu, Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tokat Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turhal Meslek 
Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu, Turhal Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim ve 
öğretime devam edilmektedir.

ve Araştırma Merkezi konuşlanmıştır. İlçelerde 
yer alan meslek yüksekokullarının kampüsleri 
bulunmaktadır.
Kütüphane ve Araştırma Merkezleri
 Tokat il genelinde çocuklar ve gençlerin 
eğitimlerine yardımcı olan ve araştırma imkâ-
nı sağlayan birçok kütüphane bulunmaktadır. İl 
merkezi ve ilçelerde Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı kütüphanelerin yanında okul kütüphaneleri 
ve TOGÜ kütüphanesi mevcuttur. Bunların yanı 
sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda 
Z-kütüphaneler de bulunmaktadır. Z- kütüphane-
ler, okullarda estetik ve ergonomik tasarımıyla öğ-
rencilerin bilgi edinme ve dinlenme etkinliklerine 
imkân sağlayan sosyal etkinlik alanıdır.

 Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde Eğitim Fakül-
tesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İlahi-
yat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitü-
sü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 
Yabancı Diller Yüksekokulu, Tokat Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu, Tokat Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı ve 
araştırma ve uygulama merkezleri yer almak-
tadır. Şehir merkezindeki Ali Şevki Erek Yerleş-
kesi’nde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü ve Diş Hekimliği Uygulama 

Görsel 5. 86. Meslek Yüksekokulu, Turhal, Tokat

Görsel 5. 87. Z Kütüphane, Fen Lisesi, Tokat

Spor Kulüpleri ve Faaliyetleri: Tokat ve ilçele-
rinde çocuk ve gençlerin yararlanabileceği bir-
çok spor kulübü bulunmaktadır. Sağlıklı nesiller 
yetiştirmek, obeziteyle ve bağımlılıkla müca-
dele etmek,  çocuk ve gençlerin kötü alışkan-
lıklardan uzak durmalarını sağlamak ve boş za-
manlarını iyi değerlendirebilmek için havacılık, 
güreş, doğa ve ekstrem, hentbol, futbol, voley-
bol, okçuluk gibi birçok alanda faaliyet göste-
ren spor kulüpleri kurulmuştur. Tokat il genelin-
de 2019 yılı itibarıyla 80’in üstünde spor kulübü 
faal olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde fa-
aliyet gösteren Tokat Gençlik Merkezi ile Tokat 
Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren
Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi gençle-
re yönelik birçok alanda çalışma sürdür-
mektedir. Bu merkezler çeşitli yarışmalar, 
projeler, gençlik kampları, atölyeler ve ku-
lüplerle gençleri bedensel, zihinsel, ruhsal 
yönden geliştirmekte ve sosyalleştirmektedir.
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Görsel 5. 88. Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi

 Tokat Gençlik Merkezi gençlerin akade-
mik yönden gelişmelerini sağlamak için değer-
ler, dinî ilimler, inovasyon, sosyal bilimler, kişi-
sel gelişim, dil eğitimleri( Osmanlıca, İngilizce, 
Arapça, işaret dili vb.), güzel sanatlar, sağlıklı 
yaşam ve spor atölyeleri açmıştır. Ayrıca sosyal 
ve kültürel faaliyetler, sağlıklı yaşam, gönüllü-
lük, güzel sanatlar, bilim ve teknoloji kulüpleri 
ile gençlere hizmet vermektedir.
 Gençlik ve Spor Bakanlığınca sunulan hiz-
metlerden yararlanma imkânı bulamayan ya da 
yeterince yararlanamayan gençlere bu hizmetle-
rin yerinde sunulması amacıyla Tokat Belediyesi 
tarafından “Mobil Gençlik Merkezi” kurulmuştur. 
 Tokat Gençlik Merkezi koordinesinde 
gerçekleştirilen Mobil Gençlik Merkezi projesi 
kapsamında özel olarak tasarlanan mobil araç-
la köy, ilçe ya da merkezdeki okullarda, sana-
yi bölgelerinde, yerleşim yeri meydanlarında, 
AVM’lerde ve benzeri mekânlarda düzenlene-
cek tanıtım ve sportif etkinliklerle gençlik mer-
kezlerine uzak mahallerde ikamet eden ve özel-
likle dezavantajlı gençlerin katılacağı sportif,
kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerin de dü-
zenlenmesi ya da bu gençlerin gezi, kamp, sine-
ma vb. etkinliklere katılımları sağlanmaktadır.

 Tokatspor, 26 Haziran 1969 tarihinde 
kurulmuştur. Forma rengi  bordo-beyazdır. To-
katspor, Türkiye’nin kulüp adını hiç değiştirme-
den aralıksız tüm sezonlarda (1983/84 sezonu 
hariç) TFF’nin (Türkiye Futbol Federasyonu)  
profesyonel liglerinde mücadele etmiş ender 
futbol kulüplerindendir. İç saha maçlarını 1984 
yılında tamamlanan Gaziosmanpaşa Stadyu-
mu’nda oynamaktadır. 2019- 2020 sezonun-
da TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele etmektedir.

Görsel 5. 89. Tokatspor Futbolcuları

 Erbaaspor, 1947’de Tokat’ın Erbaa il-
çesinde kurulmuş bir spor kulübüdür. Renkle-
ri mavi-beyazdır. İç saha maçlarını 3.000 kişilik 
Erbaa İlçe Stadyumu’nda oynamaktadır. 2019- 
2020 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele 
etmektedir.

Görsel 5. 90. Belediye Plevnespor

 Plevnespor Kulübü, Tokat Belediyesinin 
voleybol takımıdır. 1994 yılında kurulmuştur. 
Tokat il merkezinde faaliyet göstermektedir. 
Kulübün renkleri mavi ve beyazdır. Maçlarını 
Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynamaktadır. 
TVF (Türkiye Voleybol Federasyonu)  Efeler Li-
gi’nde mücadele etmektedir.
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9. TOKAT’TA SPOR
 Tokat ve ilçelerinde geleneksel ve güncel 
birçok spor faaliyetinin yapılabilmesine imkân sağ-
layan spor salonları, statlar ve tesisler bulunmakta-
dır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat 
merkez ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla birçok 
spor tesisi Tokat’a kazandırılmıştır. Ayrıca yapımı de-
vam eden spor tesisleri de vardır. Öğrenciler, gençler 
ve vatandaşlar, gerekli izinleri aldıktan sonra bu spor 
tesislerinden yararlanabilmektedir.
 Tokat gençlik ve spor il ve ilçe müdür-
lükleri  tarafından ücretsiz yaz spor okulları açıl-
maktadır. Tokat il ve ilçelerinde çocuk ve genç-
lerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az 
bir spor branşıyla tanışmaları, spor yaparak sağ-
lıklı yaşamı ön plana çıkarmaları,  spor kulüp-
lerine yeni sporcular kazandırma ve toplumda 
spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunma 
yaz spor okullarının amaçlarından birkaçıdır.

karate, tekvando, güreş, masa tenisi, jimnastik, bi-
siklet, bilek güreşi, hentbol, halter, judo, tenis, sat-
ranç, halk oyunları, futbol, okçuluk, voleybol ve 
yüzme olmak üzere çeşitli branşlarda uzman antre-
nörler nezaretinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca Tokat Belediyesi Karşıyaka Spor Kompleksin-
de de yaz kurslarında futbol, basketbol, voleybol, te-
nis, masa tenisi, güreş, tekvando, fitness gibi çeşitli 
branşlarda kurslar düzenlenmektedir.

Görsel 5. 91 . Faaliyet Afişi

 Tokat Gençlik Spor İl Müdürlüğü  bünye-
sinde çocuk ve gençlere goalball, eskrim, atle-
tizm, bocce, basketbol, dart, badminton, boks, 

Görsel 5. 92. Tokat Belediyesi Karşıyaka Spor 
Kompleksi

Tokat’taki Diğer Sportif Etkinlikler
Yön Bulma (Oryantiring): Üzerinde kontrol nok-
taları işaretlenmiş büyük ölçekli (detaylı) bir ha-
rita ve pusula yardımıyla yönünü bularak belirli 
bir parkuru en kısa sürede tamamlama yarışma-
sına oryantiring denir. Çeşitli arazi koşullarında 
yapılabilse de genellikle ormanlık arazide ya-
pılması tercih edilmektedir. Niksar ilçesi Çamiçi 
Yaylası’nda uluslararası oryantiring yarışmaları 
yapılmakta ve yoğun katılım nedeniyle bu ya-
rışmalar festival havasında geçmektedir. 2006 
yılından beri Niksarcup yarışları düzenlenmekte-
dir. Ayrıca Türkiye Oryantiring şampiyonaları da 
burada yapılmaktadır. Uluslararası standartlara 
uygun 11 km’ lik oryantiring haritası vardır.

Görsel 5. 93. Oryantiring, Niksar
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Kamp-Karavan: Gümenek, Sulusaray Kaplıcası, 
Gıjgıj Dağı, Niksar Çamiçi Yaylası kamp ve karavan 
turizmi için doğal ortamlardır.
Trekking (Doğa yürüyüşü): Doğal engellerle dolu 
bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullan-
maksızın yürüyerek aşmaya veya uzun ve yorucu 
yolculuklara “trekking” denir. Dayanıklılık gerekti-
ren bu spor sayesinde doğanın çeşitli güzellikleri 
görülebilir ve fotoğraflanabilir. Tokat’ta  Alan Yay-
lası - Akdağ Zirvesi (2000 m) Ballıca Mağarası arası 
trekking sporuna elverişli alanlardır. Ayrıca Niksar 
ilçesinde Çamiçi, Akıncı, Keltepe, Hüseyingazi, Ça-
nakçı Vadisi, Edilli ve Gökçe parkurlarında da doğa 
yürüyüşleri yapılmaktadır.

Görsel 5. 94. Trekking, Niksar

Kuş Gözlem Alanı: Kaz Gölü onlarca çeşit kuşun 
yuvalandığı, beslendiği sazlıkları ve etkileyici 
görünümüyle kuş cenneti konumundadır.
Olta Balıkçılığı: İldeki akarsu ve göller olta av-
cılığı için ideal mekânlardır. Göllü Köy, Gödö-
löş Gölü, Kurt Gölü, Almus Baraj Gölü, Düden 
Gölü, Kemer Gölü sportif olta balıkçılığına uy-
gun alanlardır. Ayrıca Almus Baraj Gölü birçok 
su sporuna uygundur. Baraj gölü; su kayağı, kü-
rek, kano, yelkencilik, jet ski, yüzme, dalma gibi 
su sporlarını yapmaya çok elverişlidir.
Yamaç Paraşütü: Turhal ilçesine bağlı Şenyurt 
beldesi sınırlarında bulunan Mercimek Tepesi 
yamaç paraşütüne gönül verenlerin uçuş nok-
talarından biridir. Yamaç paraşütü yapmak iste-
yenler Turhal merkezde bulunan yetkili kişilerle 
iletişime geçerek Mercimek Tepesi’nden şehri 
izleme imkânı bulmaktadırlar. Gıjgıj, Yayladalı, 
Zile Hüseyingazi tepeleri ve Niksar Musapına-
rı mevkisi, yamaç paraşütü yapmaya elverişli

diğer alanlardır. Niksar ilçesi Şıhlar köyü ve Se-
renli beldesi hava sporları için uygundur.

Görsel 5. 95. Yamaç Paraşütü, Turhal

Kayak: Başçiftlik Kayak Merkezi, Orta Karade-
niz Bölgesi’nde, Canik Dağları üzerinde yer alır. 
1600 rakımlı bir bölgede konuşlandırılmıştır. 
Başçiftlik’e 8 km uzaklıktadır. Kayak merke-
zindeki pistler; alp disiplini, kayak, tur kayağı, 
snowboard, kızak kullanımı için uygundur.

Görsel 5. 96. Kayak Merkezi, Başçiftlik

Güreş:  Tokat’ın güreş alanında çok köklü bir mazisi 
bulunmaktadır. Türkler Anadolu’ya hâkim olduktan 
sonra pehlivan yetiştiren tekkeler yaygınlaşmıştı. 
Selçuklular döneminde pehlivan yetiştiren bu tek-
kelerden bazıları Tokat Ahi Pehlivan Zaviyesi (Nik-
sar), Keçeci Baba Zaviyesi’ dir (Erbaa). Tarihte birçok 
önemli güreşçi yetiştiren Tokat, günümüzde de mer-
kez ve ilçelerinde düzenlenen geleneksel Türk sporu 
karakucak ve yağlı güreş müsabakalarıyla güreşi des-
teklemeye devam etmektedir.

 
 Tokat’ta geleneksel ve güncel baş-
ka hangi spor faaliyetleri yapılmaktadır? 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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SÖZLÜK
akçe: Her tür madenî para, akça.
arsenal: Silah deposu, cephanelik, tophane.
beyit: Anlam bakımından birbirine bağlı iki di-
zeden oluşmuş şiir parçası.
biyolojik: Biyoloji ile ilgili, dirim bilimsel.
biyosfer: Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi.
cumba: Eski evlerde pencere hizasından soka-
ğa doğru çıkıntısı olan kafesli bölüm.
çıkrık: Pamuktan, yünden iplik bükmek ya da 
bükülmüş iplikleri sarmak için kullanılan, el ya 
da ayakla çevrilen dolap gibi bir ilkel araç. 
Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı.
darphane: Madenî para basılan yer.
destinasyon: Varılacak olan yer.
endemik: Sadece bir bölgede yetişen veya ya-
şayan (bitki, hayvan).
ergonomik: 1. Kullanışlı, 2. Elverişli.
fazıl: Faziletli, erdemli (kimse).
ferfene: Yiyip içerek eğlenme, ziyafet.
fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî 
hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, 
şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen 
belge. 
flora: Bitki örtüsü.
formasyon: 1. Biçimlenme, 2. Yetişim.
Fransız İhtilali:1789’da Fransa’da krallık yöneti-
minin yıkılması ve yeni yönetimin kurulmasıyla 
sonuçlanan halk hareketi.
fundalık: Funda ile kaplı yer, süpürge otu.
gastronomi: Sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, 
hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi.
genelge: Yasa ve yönetmeliklerin uygulanma-
sında yol göstermek, herhangi bir konuda ay-
dınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gön-
derilen yazı, tamim.
hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.
havza: 1. Bölge, mıntıka, 2. Dağ veya tepelerle 
sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa 
akan bölge.
hiciv: Yergi. 
hinterlant: 1.  İç bölge, 2.  Arkabahçe.
höyük: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan 
yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste bi-
rikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalın-
tılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe.
icracı: Bir konserde bir eseri çalan veya söyle-
yen kimse.

iskân: Yurtlandırma.
istimlak: Kamulaştırma, devletleştirme.
jeolojik: Yer bilimsel.
kadı: Tanzimat’a kadar her türlü davaya, Tanzi-
mat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise 
yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras dava-
larına bakan mahkemelerin başkanları.
kadim: Başlangıcı olmayan, eski, ezelî.
kadran: Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde 
yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düz-
lem.
kamu: 1. Halk hizmeti gören devlet organları-
nın tümü, 2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, 
amme.
kanyon: Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oya-
rak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki 
çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimin-
deki vadi, dar boğaz, kapuz, kısık, klüz.
katedral: Başkilise.
kaza: İlçe, kaymakamlık.
kazasker: Osmanlı döneminde mahkemelerin 
en yetkilisi.
kündekârlık: Bir tür ağaç işleme, çatma tekniği.
lala: Şehzadelerin özel eğitmenleri. 
latif: Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.
literatür: 1. Edebiyat, 2. Kaynak.
lokasyon: Konum.
löğün: Kireç, pamuk, yumurta karışımından dö-
vülerek elde edilen bir çeşit yapıştırıcı.
löğüncülük: Löğün yapma işi.
mahlas: Takma ad.
melas: Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alın-
dıktan sonra kalan şekerli posa. 
memduh: Beğenilmiş, övülmüş.
misyoner: Bir dini, özellikle Hristiyanlığı yay-
makla görevli kimse.
muamma: 1.Âşıklık geleneğinde manzum bil-
mece, 2. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.
mutasarrıf: Sancak beyi.
mutedil: Ilımlı, ılıman.
müellif: Yazar.
mütercim: Çevirmen.
nahiye: 1. Bucak, 2. Bölge.
navigasyon: Yolbul.
nazire: Başka bir manzume örnek alınarak aynı 
ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir.
nizamname: Herhangi bir kurumun veya kuru-
luşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri 
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sırasıyla gösteren maddelerin hepsi.
nüsha: 1.Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin 
her biri, 2. Gazete, dergi vb.nde sayı. 
oluk: Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
piskopos: Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine 
başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşama-
sında olan din görevlisi.
polemik: 1.Söz dalaşı, 2. Kalem kavgası.
polipropilen: Otomotiv sanayinde kullanılan 
parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine 
kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplas-
tik bir polimer.
protokol: 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma 
sonunda imzalanan belge, 2. Diplomatlar ara-
sında yapılan anlaşma tutanağı.
rasat: Gözlem.
rekreasyon: İnsanların boş zamanlarında, eğ-
lence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldık-
ları etkinlikler.
relikt: Geçmiş dönem iklimlerinden kalan, gü-
nümüzdeki iklim şartlarında yetişme imkânı 
bulmuş bitkiler.
repertuvar: 1.Birikim, 2.Dağarcık. 
rezerv: Yatağında veya havzasında bulunduğu 
hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, 
petrol vb.
ritüel: 1. Ayin, 2. Âdet hâline gelmiş.
rivayet: 1. Söylenti, 2. Bir olay, bir haber veya 
sözü nakletme.
salname: Yıllık.
sanayi Devrimi: Avrupa’da el tezgâhlarından 
fabrika sistemine, tek tek üretimden seri üre-
time geçişi, insan emeğinin yerini makinelerin 
almasıdır. 
sancak: Osmanlı yönetim teşkilatında illerle il-
çeler arasında yer alan yönetim bölümü, muta-
sarrıflık.
saya Gezmek: Köy çocuklarının ramazanda veya 
özel günlerde çeşitli tekerlemeler söyleyip kapı 
kapı dolaşarak ufak tefek yiyecek toplaması.
sekban: 1. Osmanlılarda, sınır boylarında görev 
yapan bir asker sınıfı, 2.Eyalet paşaları ve san-
cak beylerine bağlı olarak görev yapan bir asker 
sınıfı.
sempozyum: Bilgi şöleni.
sofa: Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe 
yer, hol.
sosyokültürel: Aynı anda bir toplumu veya top-

lumsal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü 
ilgilendiren.
sosyolog: Toplum bilimci.
sömürge: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları 
dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik 
veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen 
ülke, müstemleke, koloni.
step: Bozkır.
stratejik: 1. İzlemsel, 2. Önemli.
şerh: Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorum-
lama.
şeriyye Sicilleri: Kadı yahut nâibi tarafından tu-
tulan ve çeşitli türden belgeleri içeren mahke-
me kayıtları.
şeyhülislam: Osmanlı Devleti’nde, kabinede 
sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din 
işlerinden sorumlu olan üye.
şiilik: Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, da-
madı Ali’nin ilk halife ve imametin ancak onun so-
yundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, 
Sünnilerden ayrılarak kurdukları mezhep, Şia.
tahrir:  Kaydetme, kayıt ya da tescil, deftere ge-
çirme; kadastro.
tezkire: Divan şairlerinin hayatlarını ve şiirlerini 
genellikle öznel bir bakış açısıyla değerlendiren 
eser. 
topografya: Bir kara parçasını, doğal engebele-
rini belirtecek bir biçimde, kâğıt üzerinde çizgi-
lerle gösterme işi.
trajedi: Facia.
vakanüvis: Osmanlı Devleti’nde zamanın olay-
larını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet 
tarihçisi.
yöre: Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kap-
sayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar.
zon: Yer, alan, saha, bölge.
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TOKAT KRONOLOJİSİ
MÖ 301 Tokat’ı da içine alan Pontus Krallığının kurulması
MÖ 63 Tokat-Gümenek’in Roma komutanlarından Pompeus tarafından ele geçirilmesi
MÖ 47 Zela Savaşı
323 Niksar depremi
740 Emevi komutanı Süleyman Bin Hişam’ın Tokat’ı ele geçirmesi
860 Abbasi ordusunun Tokat önlerinde Bizans’ı yenilgiye uğratması
1071 Malazgirt Savaşı’nı kaybeden Bizans İmparatoru Romen Diogenes’in serbest bırakıldıktan 
sonra Tokat’a gelmesi
1074 Tokat ve Niksar yörelerinin Danişmentoğulları Beyliği tarafından fethedilmesi
1175 Tokat’ın Türkiye Selçuklu Devleti hâkimiyetine girmesi
1250 Hıdırlık Köprüsü’nün yapılması
1256 Tokat ve çevresine İlhanlıların hâkim olması
1275 Pervane Bey tarafından Tokat Daruşşifasının kurulması
1289 Niksar’da büyük sel felaketi yaşanması
1335 Tokat’ın Eretnaoğulları Beyliği’nin yönetimi altına girmesi
1381 Tokat’ın Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti yönetimi altına girmesi
1398 Tokat’ın Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmesi
1472 Tokat’ın Akkoyunlular Devleti ve Karamanoğulları Beyliği’nce yağmalanması
1538 Tokat Voyvodalığının kurulması
1555 Kanuni Sultan Süleyman’ın Tokat’a gelişi
1617 tarihinde Tokat’ın Valide Sultanlara “has arazi “olması
1625 Tokat Defterdarlığına Osmanlı Vakanüvisti Peçûyî İbrahim Efendi’nin tayin edilmesi
1656 Evliya Çelebi’nin Tokat’a gelişi
1684 Tokat ve civarında şiddetli bir deprem olması
1688 Tokat ve civarında veba salgını yaşanması
1795 Tokatlı Hekim Mustafa Efendi’nin vefat etmesi
1828 Tokat’ta ilk panayırın açılması
1832 Gazi Osman Paşa’nın Tokat’ta doğması
1845 Tokat’ta ilk nüfus sayımının yapılması
1864 Tokat kazasının Sivas vilayetine bağlanması
1870 Tokat’ta ilk Rüştiye Mektebinin açılması, Tokat Belediyesinin kurulması
1880 Tokat’ın sancağa dönüştürülerek mutasarrıflık olması
1884 Hacı Hüseyin Efendi tarafından Tokat’ta ilk kütüphanenin kurulması 
1900 Gazi Osman Paşa’nın İstanbul’da vefat etmesi, Tokat Saat Kulesi’nin yapılması
1908 Tokat’ta Behzat Deresi’nin taşması ve büyük sel yaşanması, Reşadiye’nin Tokat’a bağlı bir 
ilçe olması
1914 Tokat Ajansı ve Vilayet matbaasının kurulması, Mahkeme Önü ve Buzluk semtinde büyük 
yangın yaşanması
1917 Hey Onbeşli türküsüne konu olan 1315 (1899) doğumluların askere çağrılması
1919 Tokat- Niksar’da Millî Mücadele yanlısı miting yapılması
1919 Tokat Postanesinin Mustafa Kemal tarafından kontrol altına alınması
1919 Erzurum Kongresine Hamamcıoğlu Rıfat Bey’in katılması
26/27 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Tokat’a ilk gelişi
17 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Tokat’a ikinci gelişi
27/28 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Tokat’a üçüncü gelişi
31 Mayıs 1920 Tokat’ın bağımsız (müstakil) bir vilayet yapılması
1923 Tokat’ın il merkezi olması
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25-27 Eylül 1924  Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in Tokat’a dördüncü gelişi
1926 İtfaiye işletmesinin açılması
1927 Anadolu’daki ilk müzelerden biri olan Tokat Müzesi’nin açılması
18/19 Eylül 1928 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Tokat’a beşinci gelişi
21/22 Kasım 1930 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Tokat’a altıncı gelişi
1932 Samsun-Sivas demir yolu hattının hizmete girmesi
1934 Şehir içme suyu şebekesinin hizmete girmesi, Turhal Şeker Fabrikasının temelinin atılması
1 Temmuz 1935 Tokat Memleket Hastanesinin hizmete girmesi
1939 Büyük Erzincan depreminin yaşanması ve Tokat’a etkisi
1944 Turhal’ın ilçe yapılması
1949 Tokat’ta Büyük Sel Felaketinin yaşanması
1953 Tokat İmam Hatip Lisesinin açılması, Tokat Barosunun kurulması
1954 Almus’un ilçe yapılması
1963 Yerel sermaye ile Türkiye’nin ilk meyve suyunu üretiminin Tokat’ta yapılması
1964 Tokat’ta şehir içi otobüs taşımacılığının başlaması
1966 Yeşilırmak üzerinde Almus Hidroelektrik Santrali’nin inşa edilmesi
1967 GOP Bulvarı’nın açılması
1969 Tokatspor Futbol Kulübü’nün kurulması
1973 İl merkezinde otomatik telefon santrali kurulması
1978 Ocak ayında meteoroloji kayıtlarına göre Türkiye’de en hızlı esen rüzgârın 172 km/s hızla 
Tokat’ta esmesi
1980 Yeşilırmak Nehri’nin karşı kıyısının yerleşime açılması
1987 Pazar ve Yeşilyurt’un ilçe yapılması
1989 Hüseyin Akbaş’ın vefatı
1990 Başçiftlik ve Sulusaray’ın ilçe yapılması
1992 TOGÜ’nün kurulması
1995 Artova yer altı şehrinin ziyarete açılması, Tokat Havaalanının açılması
1996 Ballıca Mağarası’nın ziyarete açılması
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cat_4564621.htm#page=1&query=GIRL%20CAT&position=25
Görsel 2.43: Hasan Erdem arşivinden alınmıştır.

3.ÜNİTE
Görsel 3.1,3.2,3.3,3.4,3.7,3.8,3.9,3.10,3.12,3.17,3.20,3.21,3.22,3.23 : Harita ve görseller İsmail 
Bayram tarafından hazırlanmıştır.
Görsel 3.5 : https://dogansarhaber.com/dogansar-cografi-yapisi/
Görsel 3.6 : http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr/anit/index/galeri/37732?page=2
Görsel 3.11,3.16,3.32: Fotoğraflar Selda Karataş Mişe tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.13: https://www.ankara.edu.tr/humboldt-ve-joachim-herz-vakfi-arastirma-burslari/
Görsel 3.14: https://www.sabah.com.tr/galeri/turizm/collerde-cekilmis-essiz-fotograf-
lar-1417177825 
Görsel 3.15: http://www.tokatturk.com/2016/11/18/sebastopolis-antik-kenti/
Görsel 3.18: https://tokat.ktb.gov.tr/TR-143211/tokat-mutfagi.html
Görsel 3.19: http://ekonomi.haber7.com/sektorler/haber/1080065-katma-deger-icin-lokomo-
tif-olan-sektor
Görsel 3.24: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbul-nufusuyla-131-ulkeyi-geride-birak-
ti-41152936
Görsel 3.25: http://www.ekdergi.com/goc-olgusu-uzerine/
Görsel 3.26: file:///C:/Users/Acer/Downloads/AFET_RISK_YONETIMI_VE_YEREL_YONETIM-
LER%20(1).pdf
Görsel 3.27: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi
Görsel 3.28: https://www.yeniakit.com.tr/haber/saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-335469.html
Görsel 3.29: http://www.hurriyet.com.tr/tarihi-kaleden-dusen-taslar-korkuttu-37019230
Görsel 3.30: https://gazetemanifesto.com/2015/27-aralik-1939-erzincanda-72-buyuklugun-
de-meydana-geldi-13416/
Görsel 3.31: http://artserve.anu.edu.au/raider4/turkey/ankara/museums/anatolian_civilizati-
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ons/metalwork/hittite/horoztepe/
Görsel 3.33: http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/sezar-in-veni-vidi-vici-sozune-zile-tesci-
li-1528392
Görsel 3.34,3.39,3.61: Fotoğraflar Mehmet Ülkü tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.35: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/yagibasan-medre-
ses-cukur-medrese
Görsel 3.36: http://www.akmb.gov.tr/userfiles/files/%C4%B0LLER%20VE%20ULU%20CAM%-
C4%B0LER%C4%B0/TOKAT/Z%C4%B0LE%20ULU%20CAM%C4%B0%C4%B0/Z%C4%B0LE%20
ULU%20CAM%C4%B0%C4%B0.pdf 
Görsel 3.37: https://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-sah-ii
Görsel 3.38: Fotoğraf Fatih Çetinkaya tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.40: http://ahmetsimsirgil.com/yildirim-bayezid-hanin-sahsiyeti/ 
Görsel 3.41: Grafik tasarımcılar tarafından hazırlanmıştır.
Görsel 3.42: https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/699053-evliya-celebi-dogumu-
nun-400-yilinda-aniliyor
Görsel 3.43: ÜLKÜ,M.(2001),Milli Mücadele Döneminde Tokat,Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Görsel 3.44: Mercan, Mehmet. (2002). “Tokat‘ın Mutasarrıflık Oluşuna Dair Bir Belge”, Tokat 
Kültür Araştırma Dergisi, 17 (Tokat), s. 5-13.
Görsel 3.45: https://www.tokattan.net/2016/07/tokat-tarihi.html
Görsel 3.46: Fotoğraf Ömer Aybek tarafından tedarik edilmiştir.
Görsel 3.47: http://www.artova.bel.tr/foto-galeri
Görsel 3.48: http://www.basciftlik.com/foto-album/basciftlikten-karaler-2/
Görsel 3.49: https://www.tokattan.net/2016/07/erbaa-ilcesi.html
Görsel 3.50: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/nksar-ulu-cam
Görsel 3.51: http://www.niksar.bel.tr/haberler/79
Görsel 3.52: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/TurizmAktiviteleri/ocakli-selalesi-pazar
Görsel 3.53: http://www.atyd.de/tr/resadiye
 Görsel 3.54: https://tokat.ktb.gov.tr/TR-141058/sulusaray.html
Görsel 3.55: https://mapio.net/pic/p-34336089/
Görsel 3.56: http://www.turhal.gov.tr/turhal2#gallery-21
Görsel 3.57: http://tokatyesilyurt.bel.tr/?s=g&g=42
Görsel 3.58: http://zilehakkindabilgiler.blogspot.com/
Görsel 3.59: http://web.zile.bel.tr/foto/zile-eski-resimler.html
Görsel 3.60: http://web.zile.bel.tr/foto/zile-eski-resimler.html
Görsel 3.62: https://www.sabah.com.tr/karadenizdoguanadolu/2018/03/06/kont-draku-
la-4-yil-bu-kalede-esir-tutuldu
Görsel 3.63: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/erhan-afyoncu/2019/03/24/son-bin-yi-
lin-en-vahsisi-kazikli-voyvoda-tokatta-hapsedildi
Görsel 3.64: https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/30tokat-kultur-ve-turizm-ey-
lem-plani.pdf
Görsel 3.65: http://www.mfa.gov.tr/sayin-bekir-sami-kunduk_un_-ozgecmisi.tr.mfa
Görsel 3.66: https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf
Görsel 3.67: file:///C:/Users/Acer/Downloads/Sehir_Cografyasi_Acisindan_Bir_Arastirma.pdf
Görsel 3.68: https://cokgezenadam.com/samsun-seyahat-rehberi-gezilecek-yerler/samsun-kar-
des-sehirler/
Görsel 3.69: http://m.tokat.bel.tr/icerik.php?icerik=1923&Kategori=1001
Görsel 3.70: https://reshontheway.com/amasya-gezi-tavsiyeleri/
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Görsel 3.71: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/iste-turkiyenin-en-yasanabilir-seh-
ri-94-basliktaki-verilere-gore-hazirlandi/22
 Görsel 3.72: https://www.ordu.bel.tr/NereyeGidilir
Görsel 3.73: https://vskn.tarimorman.gov.tr/samsun/Sayfalar/AlbumDetay.aspx?OgeId=7
Görsel 3.74: https://www.yozgat.bel.tr/icerik/10/130/yozgatta-yasam-rehberi.aspx
Görsel 3.75: http://www.sivas.bel.tr/
Görsel 3.76: https://www.haberturk.com/altin-goz-ve-agiz-bandi-eserleri-bu-muzede-1877187
Görsel 3.77: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sivas/gezilecekyer/arkeoloj-muzes327586
Görsel 3.78: Fotoğraf Fatih Erol tarafından çekilmiştir.
Görsel 3.79: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sivas/gezilecekyer/egr-kopru

4.ÜNİTE
Görsel 4.1: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
Görsel 4.2: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tarim/tokattan-avrupaya-domates-ihraca-
ti-27032128
Görsel 4.3,4.19,4.29: Fotoğraflar Mehmet Ülkü tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.4: https://www.sabah.com.tr/galeri/saglik/4-saatte-hazirlaniyor-bunu-yiyen-doktor-yu-
zu-gormuyor-iste-kusburnunun-inanilmaz-faydalari/7
Görsel 4.5: https://pxhere.com/tr/photo/964970
Görsel 4.6: https://www.yeniakit.com.tr/haber/madimak-otunun-bilinmeyen-faydalari-464819.html
Görsel 4.7: https://www.mynet.com/elma-suyunu-en-cok-almanlar-seviyor-180103762620
Görsel 4.8: http://www.dolsanmadencilik.com/home/content/urunler/bentonit
Görsel 4.9: https://tokat.csb.gov.tr/il-mudurumuz-ali-yilmaz-zile-de-mermer-ocaklarini-yerin-
de-inceledi-haber-239831
Görsel 4.10: https://www.molumer.com/blog/antimuan-nedir
Görsel 4.11: https://www.dimes.com.tr/fabrikalar/tokat-fabrika
Görsel 4.12: http://www.hurriyet.com.tr/tokattan-30-ulkeye-pekmez-ihracati-37015299
Görsel 4.13: https://www.yenisafak.com/ekonomi/tokattan-katara-bez-sucuk-yaklasik-30-ton-ye-
ni-talep-geldi-3431431
Görsel 4.14: https://www.trthaber.com/foto-galeri/gecimlerini-uzum-yapragindan-sagliyor-
lar/21911/sayfa-3.html
Görsel 4.15: https://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=6923
Görsel 4.16: https://tokat.ktb.gov.tr/Eklenti/62167,kulturel-miras-2017pdf.pdf?0
Görsel 4.17,4.18,4.22,4.25,4.28,4.30,4.31,4.32:Fotoğraflar İsmail Bayram tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.20,4.24:Fotoğraf Selda Karataş Mişe tarafından çekilmiştir.
Görsel 4.21: https://www.kultursanatharitasi.com/karadeniz-bolgesinin-tarihi-kentlerinden-to-
kat/#prettyPhoto/0/
Görsel 4.23: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/gokmedrese
Görsel 4.26: https://www.ensonhaber.com/atolyesinde-atik-tenekeleri-fenere-donusturuyor.html
Görsel 4.27: http://ballicamagarasi.tabiat.gov.tr/
Görsel 4.33: https://www.yda.com.tr/ydagroup/tokat-niksar-karayolu/#gallery-5ddfa17abbf54-5
Görsel 4.34: https://tokat.dhmi.gov.tr/sayfalar/fotogaleri.aspx
Görsel 4.35: http://www.yesilyurt.gov.tr/yesilyurt-tren-gari#gallery
Görsel 4.36: Çerçeve yazısındaki öğretmen görseli https://www.freepik.com/free-photo/hap-
py-teacher-with-students-background_864157.htm#page=1&query=teacher&position=13
Görsel 4.37: http://www.tokat.gov.tr/112-acil-cagri-merkezi-mudurlugu
Görsel 4.38: https://www.facebook.com/Tokat-112-Acil-%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1-Merke-
zi-102232401358937/photos/213674013548108 (Erişim tarihi: 04.05.2021)
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Görsel 4.39: https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/bilgiislem/egitimler/eicis-
leri_proje/resim/112_gorsel.png (Erişim tarihi: 04.05.2021)

5.ÜNİTE
Görsel 5.1, http://tanitim.gop.edu.tr/ (Erişim tarihi: 29.04.2021)
Görsel 5.2: http://www.tokathaber.com.tr/turkiye-nin-ilk-mustakil-bebek-kutuphanesi-acil-
di/15967/         
Görsel 5.6, 5.15, 5.16, 5.24, 5.25, 5.47, 5.59, 5.63, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.73, 5.74, 5.75, 5.80, 
5.81, 5.82, 5.87: Fotoğraflar Mehmet Ülkü tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.3: https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/buram-buram-tarih-kokan-sehir-tokat-to-
kat-gezi-rehberi,SxpLxFFSC0m40HAvKXMc1Q/6sRV_3fZLECmc-DPvCP4QQ
Görsel 5.4: Fotograf Burhan Akan tarafından çekilmiştir
Görsel 5.5: http://tokatbilsem.meb.k12.tr/60/01/910265/okulumuz_hakkinda.html
Görsel 5.7,5.11,5.22,5.29,5.45,5.48,5.49,5.55,5.56,5.59,5.60,5.76,5.81,5.83,:  
Fotoğraflar Selda Karataş Mişe tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.8: https://farabi.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
Görsel 5.9: http://tokat.bel.tr/sayfa/detay/1576
Görsel 5.10: http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/tokat/koftecide-hacivat-karagoz-oyu-
nu-11898819
Görsel 5.12: https://www.bizevdeyokuz.com/tokat/
Görsel 5.13: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/tokat-kales
Görsel 5.14: https://kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/kulturenvanteri/latifoglu-konagi
Görsel 5.17: Fotoğraf Savaş Kılıç tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.18: https://www.gruppal.com/ic-anadolu-turlari
Görsel 5.19: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/bey-sokagi--beyha-
mam-sokagi
Görsel 5.20: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/gezilecekyer/mevlevhane
Görsel 5.21: http://www.niksar.gov.tr/niksar-leylekli-koprusu
Görsel 5.23: http://gezilecekyerler.com/erbaa/
Görsel 5.26: https://tokat.ktb.gov.tr/TR-231696/muze-ve-oren-yerleri.html
Görsel 5.27: https://www.britannica.com/biography/Osman-Nuri-Pasa
Görsel 5.28: https://www.gop.edu.tr/duyuruDetay.aspx?d=tr-TR&m=duyuru_detay&id=3938
Görsel 5.30: https://esatis.yek.gov.tr/uploads/productsimages/47c5efc1-40d7-45f1-a944-9bea-
820b553a.JPG
Görsel 5.31: https://islamansiklopedisi.org.tr/kemalpasazade
Görsel 5.32: https://www.yenisafak.com/hayat/asistan-geldim-asistan-kaldim-2405789
Görsel 5.33: https://islamansiklopedisi.org.tr/tahsin-efendi-tokatli
Görsel 5.34: http://www.tarihistan.org/kul-himmet-siir/14284/
Görsel 5.35: https://www.tokatgazetesi.com/niksardaki-erzurumlu-emrah-anit-mezarina-il-
gi-bekleniyor/
Görsel 5.36: http://www.tokat.gov.tr/siklar-tokatta-bulustu#gallery-12
Görsel 5.37: http://www.tokat.gov.tr/siklar-tokatta-bulustu#gallery-13
Görsel 5.38: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ebubekir_K%C3%A2n%C3%AE_Efendi
Görsel 5.39:https://tokat.bel.tr/sayfa/detay/510
Görsel 5.40: https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/mustafa-necati-sepetcioglu
Görsel 5.41: http://www.musikidergisi.com/haber-4282-osmanliturk_musikisi__tarihinin_yazil-
masiyazilamamasi_ustune_on_notlar..._bulent_aksoy.html
Görsel 5.42: https://gggmedya.com/kultur-sanat/kivircik-ali-anilacak/
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Görsel 5.43: http://tokat.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/177545/10cu-uluslararasi-huseyin-ak-
bas-serbest-gures-turnuvasi.aspx
Görsel 5.44: https://aregem.ktb.gov.tr/yazdir?675219E59B8B30FBF3DC89CB534FE3AC
Görsel 5.46: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/8998
Görsel 5.48: https://tokatmansethaber.com/haber-tokat-ta-ramazan-a-ozel-lezzet-5728.html
Görsel 5.51: http://www.egitimkutuphanesi.com/anadolu-elisi-corap-ve-eldiven-2/
Görsel 5.52: https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/03/18/canakkale-zaferinin-yil-donumun-
de-15-unluden-hey-on-besli-turkusu
Görsel 5.53: http://tokatolgunlasma.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/60/01/763236/dosya-
lar/2018_03/12161029_EK-3_TOKAT_YAZMACILIYI.pdf                                    
Görsel 5.54: http://tokatolgunlasma.meb.k12.tr/tema/dosyadetay.php?KATEGORI-
NO=1791674&git=23
Görsel 5.57: https://www.samsungazetesi.com/cicim-kilimi-son-ustalari-gelecege-tasiya-
cak-p3-aid,1042.html#galeri 
Görsel 5.58: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/zile-halisi-minyaturu-ile-gelecege-aktarili-
yor/1010923
Görsel 5.61: http://www.niksarcevizsandik.com/?Lang=TR&SyfNmb=1Syf=4
Görsel 5.62: http://tokatolgunlasma.meb.k12.tr/tema/dosyadetay.php?KATEGORI-
NO=1791674&git=19
Görsel 5.64: Marçelli,Altan,Erez,Selçuk,Tokat Seramikleri,Tokat Valiliği Kültür Yayınları,sayfa 135.
Görsel 5.65: Marçelli,Altan,Erez,Selçuk,Tokat Seramikleri,Tokat Valiliği Kültür Yayınları,sayfa 155.
Görsel 5.67: https://tokat.ktb.gov.tr/Eklenti/62167,kulturel-miras-2017pdf.pdf?0
Görsel 5.69: https://tokat.ktb.gov.tr/Eklenti/62167,kulturel-miras-2017pdf.pdf?0
Görsel 5.70: http://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/282-salih-balakbabalar 
Görsel 5.71: http://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/282-salih-balakbabalar 
Görsel 5.72: https://tr.pinterest.com/pin/367043438359718637/?lp=true
Görsel 5.73: Karikatür Selda Karataş Mişe tarafından çizilmiştir.
Görsel 5.76: https://www.trtmarket.net/il-il-turkulerimiz-tokat-2-cd
Görsel 5.77: https://www.ges.gov.tr/tr/cd-dvd/
Görsel 5.78: Fotoğraf Bülent Dürer tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.79:Tokat İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Görsel 5.83: http://tokatbilsem.meb.k12.tr/tema/dosyadetay.php?KATEGORINO=600137&-
git=7#prettyPhoto[portfolio]/0/
Görsel 5.84: http://turhalbilsem.meb.k12.tr/tema/dosyadetay.php?KATEGORINO=2098192&-
git=4#prettyPhoto[portfolio]/20/
Görsel 5.85: http://tanitim.gop.edu.tr/ (Erişim tarihi: 29.04.2021)
Görsel 5.86: https://turhalmyo.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR
Görsel 5.88: https://www.tokat.bel.tr/sayfa.php?icerik=1763
Görsel 5.89: http://www.tokathaber.com.tr/tokatspor-ligde-kalmayi-garantiledi/12655/
Görsel 5.90: http://tokat.bel.tr/sayfa/detay/1405 5.89  
Görsel 5.91: http://tokat.gsb.gov.tr/
Görsel 5.92: http://eyuperoglu.com.tr/sayfa.php?icerik=1733
Görsel 5.93: http://tokat.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/70435/niksar-da-oryantiring-kampi-ta-
mamlandi.aspx
Görsel 5.94: http://niksar.meb.gov.tr/www/dogada-ogreniyorum-yuruyusu-yapildi/icerik/577#-
gallery-6
Görsel 5.95: Fotoğraf İsmail Bayram tarafından çekilmiştir.
Görsel 5.96: https://www.basciftlik.bel.tr/galleries/basciftlik-kayak-merkezi/
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