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SUNUŞ 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde, Tokat Valiliği, Tokat 

Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi’nin katkılarıyla hazırlanan “Tokat 
Sempozyumu” 01-03 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun 
temel amacı (Tokat ilinin her yönüyle bilimsel açıdan ele alınarak incelenmesini 
sağlamak, bu sayede ilin köklü tarihi, dini, sosyal, kültürel ve ekonomik 
değerlerini ortaya çıkartmak) ve hedefi (Tokat üzerine bilimsel çalışmalar 
yürüten bilim insanları arasında bilgi alışverişi, işbirliği ve dayanışmayı 
artırmak) büyük ölçüde başarılmıştır. 

Tokat Sempozyumu’nda “Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi”, “Dil ve 
Edebiyat-Halk Bilimi”, “Coğrafya ve Doğal Özellikler”, “Kentleşme ve 
Mimarlık”, “Ekonomi: Tarım, Ticaret, Turizm”, “Sosyal, Ekonomik ve Kültürel 
Yaşam”, ve “Tokatlı Önemli Şahsiyetler” adlarını taşıyan 7 ana tema ile ilgili 
toplam 151 katılımcı tarafından 108 bildiri sunulmuştur.  

Sempozyumda sunulan bildiriler, gerekli kontrol ve düzeltmeler 
yapıldıktan sonra üç ciltlik bildiri kitabı hazırlanmıştır. Bildiri metinlerinin 
kitaplaştırılması aşamasında 7 katılımcı bildiri metinlerini belirlenen süre içinde 
Sempozyum Sekretaryası’na teslim etmedikleri için bildiri kitabına dahil 
edilememiştir. Bu nedenle bildiri kitabımızda toplam 101 bildiri metni yer 
almaktadır. 

Sempozyum bildiri kitabının birinci cildinde “Arkeoloji, Tarih ve Sanat 
Tarihi”,ve “Dil ve Edebiyat-Halk Bilimi” temalarıyla ilgili bildiri metinleri; 
ikinci cildinde “Coğrafya ve Doğal Özellikler”, “Kentleşme ve Mimarlık”, ve 
“Ekonomi: Tarım, Ticaret, Turizm” temalarıyla alakalı bildiri metinleri; üçüncü 
yani son cildinde “Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yaşam” ve “Tokatlı Önemli 
Şahsiyetler” temalarına dair bildiri metinleri yayımlanmıştır. Her bir temada yer 
alan sempozyum bildirileri kitabımızda yazarların soyadlarına göre alfabetik 
olarak verilmiştir. 

Sempozyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kitap haline getirilmesi 
Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL, Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ, Öğr. 
Gör. Murat HANİLÇE ve tarafımdan gerçekleştirildi. Kendilerine özverili 
destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.  

Bu vesile ile sempozyum çalışmalarında Valilik, Belediye ve 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin birim yöneticileri ve personelinin büyük katkı 
ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.  

İkinci olarak, Tokat Sempozyumu fikrinin ortaya konmasında ve hayata 
geçirilmesinde öncü rol oynayan, teşvik ve destekleriyle katkı sağlayan Sayın 
Valim Mustafa TAŞKESEN’e, Sayın Belediye Başkanım Doç. Dr. Adnan 
ÇİÇEK’e, Sayın Rektörüm Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’e ve Kent Konseyi 
Başkanı Abdullah GÜRBÜZ’e düzenleme kurulu adına öncelikli olarak en içten 
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şükranlarm sunuyorum. 
Yine, sempozyumun hazrlanmasnda ve gerçekleştirilmesinde 

Düzenleme, Danşma, Bilim ve Yürütme kurullarmzda görev yapan öğretim 
üyeleri, Tarih Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri önemli katk ve çabalar 
göstermişlerdir. Onlarn bu katk ve çabalarndan dolay kendilerine teşekkürü 
bir borç biliyorum.  

Bu güzel çalşmann yaymlanabilmesinde bize en önemli desteği sunan 
Tokat Valiliği’nin maddi-manevi katklar her türlü takdirin üstündedir. Bu 
katklarndan dolay birim yöneticilerine teşekkürlerimi arz ederim.  

Son olarak, bu yayn sizlere sunmaktan bütün çalşma arkadaşlarm 
adna büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

 
Prof. Dr. Ali AÇIKEL 

Düzenleme Kurulu Başkan 
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Prof. Dr. Ali AÇIKEL 
Düzenleme Kurulu Başkan 
 
Sayn Valim, 
Sayn Milletvekilim, 
Sayn Belediye Başkanm, 
Sayn Rektörüm, 
Değerli Öğretim Üyeleri, 
Kymetli Misafirler, 
Değerli Basn Mensuplar, 
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde, Tokat Valiliği, Tokat 

Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi’nin katklaryla hazrlanan “Tokat 
Sempozyumu”na hoş geldiniz diyor, hepinizi saygyla selamlyorum. 

Tokat, uygarlklarn merkezi olan Anadolu'da, zengin doğal kaynaklar, 
jeostratejik konumu nedeni ile birçok Türk hanedann kurduğu beyliklerin, 
devletlerin ve imparatorluklarn yaşama ve fetih alan olmuştur. Orta Karadeniz 
Bölgesinde yer alan Tokat İli, değişik rakmlarda dizilen yaylalar, ovalar, bağ 
ve bahçeleri ve akarsularyla, Dünyada benzeri az bulunan bir coğrafyaya 
sahiptir.  

Ülkemizin engin tarihi değerlerini, coğrafi, sosyal ve ekonomik 
şartlarn araştrmak, ortaya çkarmak, korumak, yeni kuşaklara ve tüm dünyaya 
tantmak yurt sevgimizin bir nişanesi olduğu kadar günümüz ve geleceğimiz 
için de milli bir görevdir. Bu görev bilinciyle ilimizdeki dört önemli kurum 
tarafndan ulusal düzeyde “Tokat Sempozyumu” tertip edilmiştir. 

Tokat Sempozyumu’nun ana konusu “Geçmişten Günümüze Tokat’n 
Sosyal Ve Ekonomik Durumu” olarak tespit edilmiştir. Bu ana konu “Arkeoloji, 
Tarih ve Sanat Tarihi”, “Dil ve Edebiyat-Halk Bilimi”, “Coğrafya ve Doğal 
Özellikler”, “Kentleşme ve Mimarlk”, “Ekonomi: Tarm, Ticaret, Turizm”, 
“Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yaşam”, “Tokatl Önemli Şahsiyetler” adlarn 
taşyan toplam 7 temaya ayrlmştr. Her bir temann altnda muhtelif konu 
başlklar bulunmaktadr. 

Sempozyumun temel amac, Tokat ilinin her yönüyle bilimsel açdan 
ele alnarak incelenmesini sağlamak, bu sayede ilin köklü tarihi, dini, sosyal, 
kültürel ve ekonomik değerlerini ortaya çkartmaktr.  Ayrca, sempozyumumuz 
Tokat üzerine bilimsel çalşmalar yürüten bilim insanlar arasnda bilgi 
alşverişi, işbirliği ve dayanşmay artrmay hedeflemektedir. 

Ülkemizin önde gelen 34 üniversitesinden ve  üniversite dşndaki 8 
kurumdan olmak üzere toplam 42 kurumdan Sempozyuma 250’nin üzerinde 
bildiri gönderilmiştir. Ancak bilim kurulumuz bunlardan 130 kadarn kabul 
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etmiştir. Kabul edilen bildirilerden ikisi kardeş ülke Azerbaycan’dandr. 
Sempozyum süresince   katlmclarmz Tokat’mz hemen her yönünü ele 
alacaklardr. 

Sempozyum programna göre; ilk gün açlş töreni ile birlikte bildiriler 
sunulacak, ikinci gün bildirilere devam edilecektir. Bilimsel etkinlik sonunda; 
her temay temsilen birer bilim insanmzn katklaryla sempozyum hakknda 
genel bir değerlendirme oturumu yaplacak ve bir sonuç bildirisi hazrlanp ilân 
edilecektir. Son gün de Tokat şehir merkezi ile Ballca Mağaras gezisi 
düzenlenecektir. 

Sempozyumda sunulan bildiriler, gerekli kontrol ve düzeltmeler 
yapldktan sonra bildiri kitabnda yaymlanacaktr.  

Sözlerimi tamamlarken Tokat Sempozyumu fikrinin ortaya konmasnda 
ve hayata geçirilmesinde öncü rol oynayan, teşvik ve destekleriyle katk 
sağlayan Sayn Valim Mustafa TAŞKESEN’e, Sayn Belediye Başkanm Doç. 
Dr. Adnan ÇİÇEK’e, Sayn Rektörüm Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’e ve Kent 
Konseyi Başkan Abdullah GÜRBÜZ’e düzenleme kurulu adna öncelikli 
olarak en içten şükranlarm sunuyorum. 

Sempozyum çalşmalarnda hiç şüphesiz Valilik, Belediye ve 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin birim yöneticileri ve personelinin büyük katk 
ve emekleri bulunmaktadr. Kendilerine özverili destek ve katklarndan dolay 
çok teşekkür ediyorum.  

Yine, sempozyumun hazrlanmasnda Düzenleme, Danşma, Bilim ve 
Yürütme kurullarmzda görev yapan üyelerimiz önemli katk ve çabalar 
göstermişlerdir. Onlarn bu katk ve çabalarndan dolay kendilerine 
huzurlarnzda teşekkürü bir borç biliyorum.  

Son olarak, fikri oluşumundan sahneye konuluşuna kadar, bütün gayret 
ve fedakarlklaryla, sempozyumun yükünü samimiyetle omuzlayan Düzenleme 
Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL’a, sekretarya sorumlusu Öğr. 
Gör. Murat HANİLÇE ve ekibinde yer alan araştrma görevlilerine, Tarih 
Bölümü öğretim üyelerine ve ayrca öğrenci arkadaşlarma şükranlarm arz 
ediyorum. 

Sayglarmla.  
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Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü 
 
Sayn Valim, Değerli Katlmclar, Değerli Konuklar, 
Üniversitemizin öncülüğünde Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Kent 

Konseyinin düzenlediği Tokat Sempozyumuna hoş geldiniz. Üniversitemiz, 
Valiliğimiz, Belediyemiz ve Kent Konseyinin katklaryla böyle bir program 
organize etmekten, sizleri burada misafir etmekten onur duyduğumu belirterek 
başlamak istiyorum.  

Değerli Konuklar, 
Üniversiteler, toplumun sorunlarna bilimsel çözümler sunan, kültürel 

mirasna katkda bulunan kurumlardr. Bir yönüyle yerel sorunlarn ve 
konularn bilimsel olarak ele alndğ, tartşldğ yerlerdir. Sorunlara ulusal ve 
uluslararas bir bakş açs getirmek, ulusal ve uluslararas konulara bölgenin 
şartlarn ve değerlerini hesap ederek bakmak, yine üniversitenin misyonlar 
arasndadr. Bugün açlşn yaptğmz sempozyum da bu düşünceyle ortaya 
çkt. Tokatla şöyle ya da böyle ilgili hemen her konuda çalşma yapan, 
söyleyecek sözü olan herkesin sempozyumda yer almasn, bir araya gelmesini, 
bilimsel bir ortamda katk sağlamasn ve sinerji oluşmasn amaçladk.  

Bu güzel coğrafyada, Mevlana’nn gitmek gerek dediği bu şehirde 
renkli bir kültürel mirasn vậrisleri olarak hayatmz devam ettiriyoruz. 
Etrafmzda her gün değişen, gelişen, imkânlar sunan ve krizler yaşayan bir 
dünya var. Kuruluşunun 20. Yln kutlayan Üniversitemiz, geçmişle bugün 
arasnda, toplumu geleceğe sağlkl ve güçlü bir şekilde taşyan bir köprü olma 
yolunda, elinden gelen her şeyi yapyor ve yapmaya devam edecek. Şimdiye 
kadar, ortak çalşabileceğimiz, şehrimize, ülkemize bilime katks olan herkese 
kapmz açk dedik ve katks olacak herkesin kapsn çalmaya da her zaman 
olduğu gibi devam edeceğiz. Bu amaçla normal eğitim öğretimin yannda 
Üniversitemizde  her hafta en az birkaç bilimsel ve kültürel etkinlik organize 
ediyoruz. Üniversite-şehir, üniversite–kamu ve üniversite sanayi işbirliği 
konularnda toplantlar düzenliyoruz.  

Geçtiğimiz yllarda Üniversitemiz pek çok uluslararas, ulusal ve 
bölgesel toplantya ev sahipliği ve organizatörlük yapt. Yeni akademik yln 
henüz 2. aynda Tokat Sempozyumu ile 3. Ulusal  toplantmz düzenlemiş 
olacağz. Ben bu toplantya katklarn esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere 
Belediye Başkanmza, Kent Konseyine Başkanmza, Organizasyon 
Komitesine, değerli katlmclara, emeği geçen tüm arkadaşlarma ve 
toplantlara katlarak bu toplantlar daha anlaml hale getiren siz değerli 
misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi saygyla selamlyorum. 
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Doç. Dr. Adnan Çiçek  
Belediye Başkan 

 
Yaklaşk bir yl önce başta Tokat Valiliği olmak üzere Sayn 

Rektörümüzle beraber 2012 yl içerisinde ilimizde kültürel faaliyetler 
kapsamnda neler yaplabilir konusu gündeme geldiğinde az önce ismi 
zikredilen değerli hocalarmzla yaplan konuşmalar neticesinde seri şekilde 
ayda 1 defa olmak üzere dört beş defa konferans çalşmas yaplmşt ve 
bunlarn sonuncusu olarak da bu sempozyumun düzenlenmesi o zaman 
gündeme gelmişti. Hem fikir babalarna hem de o zaman o görevi yürüten 
değerli Valimiz Şerif YILMAZ’a ve o gün aramzda bulunan ve buray 
onurlandran sempozyuma katk sağlayan Sayn Valimize, Rektörümüze, Kent 
Konseyi Başkanma yürekten teşekkür ediyorum. Umarm iyi bir sempozyum 
olur.  

Sempozyum programna baktğmzda çok farkl salonlarda çok farkl 
gündemler var, muhtemelen aralarndan seçip başndan sonuna kadar konular 
takip edeceğimizi düşünüyorum. Tokat gündeme geldiği zaman çok genel 
cümlelerimiz çok genel ifadelerimiz oluyor. Tokat bir Kültür Şehri, Tokat Bir 
Tarih Şehri, Tokat Bir Tarm şehri, şu özelliklere sahip beş bin yllk tarihi var, 
şu kadar kültürü,  türküsü ve manisi var. Bütün bunlarn hepsi bilimsel 
gerçeklerden uzak ve tamamen uzun yllar nesilden nesile gelen aktarmlar 
neticesinde kullanlmş cümleler. Biz istedik ki; bu konular bilimsel ağzlardan 
çksn. Konunun uzmanlar konuyu tartşsn ve düzenlenecek bir sempozyumda 
bu konular kapsayan gelecek kuşaklara da devredebileceğimiz elimizde kalc 
bir eserimiz olsun ve bunu bir sempozyum şeklinde düzenleyelim, tüm bunlarn 
neticesinde de bunu kitap şeklinde bastralm düşüncesi ile bugün bu noktaya 
geldik. Ümit ediyorum ki en ksa süre içerisinde de bu kitapçklar baslr. Tokat 
gündeme geldiği zaman Tokat’n birçok konusu ile gerek tarihi, gerek sanat, 
gerek ekonomisi, gerek bütün konularla ilgili elimizde düzenli bir doküman 
ortaya çkmş olur. İzlemiş olduğumuz sine vizyon gösterisini yine Tokat 
Valiliği, Tokat Belediye Başkanlğ, Tokat Ticaret Odas, Üniversitemiz katks 
ile Orta Karadeniz Kalknma Ajans hibe fonlarndan yaptrmştk. O tarihte de 
gündeme gelmişti, tabi çok uzun bir çalşmann neticesinde bu ortaya çkmşt. 
Fakat şunu ifade etmek istiyorum belki aylarca süren bir çalşmann neticesinde 
izlemiş olduğumuz sinevizyon 18 dakikalk bir sinevizyon du, bunu da daha aza 
indiremedik. Çünkü Tokat’n tarihini konuşmaya başladğnzda elinizde çok 
malzeme var, Tokat’n kültürünü göstermeye kalktğnzda elinizde çok fazla 
malzeme var, Tokat’n ekonomisini, coğrafyasn, kültürel zenginliklerini 
konuşmaya katlğnz da elinizde çok fazla malzeme var. Bunu daha fazla 
azaltamamştk. Buradan şunu ifade etmek istiyorum; Tokat’la ilgili 
konuşulmas gereken o kadar çok konu var ki biz bunlar bilimsel ağzdan 
tartşlsn istedik.  
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Zaman zaman bizlere yapılan müracaatlar oluyor, Tokat’ta yaşamış olan 
bir şahıs ya da Tokat’taki bir tarihi eserle ilgili yada Tokat’ın geçmişten 
günümüze gelen kültürel özellikleri ile bizlere yapılan müracaatlarda sağlıklı 
veri bulmak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bundan dört beş yıl önce bir firma 
sahibi bir şahıs bize geldi; “Küçük Gezgin Tokat’ta” adı altında ilkokul üçüncü 
ya da dördüncü sınıf öğrencilerinin okuyabileceği boyutta Tokat’la ilgili bir 
görsel kitapçık hazırlamak istediğini ve bizim de finansman sağlamamızı 
söyledi. Biz de severek kabul ettik ve iş yazım noktasına geldiği zaman Gıj Gıj 
Baba Türbesi bunun tarihi, Behzat-ı Veli Hazretleri bununla ilgili bilgi, Tokat 
Kalesinin geçmişi bununla ilgili iş teknik bilgi bilimsel bilgiye geldiği zaman 
biz doğruyu söylemek gerekirse çaresiz kaldık ve kulaktan dolma bilgilerle 
biraz da bizim şahsi katkılarımızla ortaya bir eser çıktı ve biz bunları ilkokul 
öğrencilerimize dağıttık ve çocuklarımız bu bilgileri aldılar. Ümit ediyorum ki; 
bundan sonra gelecek nesillere yönelik hazırlayacağımız bu şekildeki bir 
kitapçıkta çok değerli bilim insanlarımızın hazırlamış olduğu bu güzel bildiriler 
de ortaya çıkacak bilimsel gerçekleri baz alarak gelecek kuşaklara Tokat’ımızla 
ilgili daha sağlıklı bilgiler sunarız diyorum. 

Ben bu konuda çok yorulan Sayın Rektörümüze, katılımlarından ve 
katkılarından dolayı Sayın Valimize, Kent Konseyi Başkanımıza, Düzenleme 
Komitesi Başkanımıza, değerli ilim adamlarına çok teşekkür ediyorum. 
Sempozyumun güzel geçmesi dileklerimle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum. 
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Mustafa TAŞKESEN 
Tokat Valisi 
 
Medeniyetimizin filizlendiği şehirlerin başnda gelen, Anadolu 

hazinesinin nadide parças Tokat'a bir  de ben hoş geldiniz diyor teşriflerinizden 
dolay şükranlarm sunuyorum. 

Bugün fevkalade önemli ve değerli bir akademik etkinliğin açlşn 
yapyoruz. Tokat’mzn tarihsel, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklerinin 
bilimsel bir anlayşla ele alnp değerlendirileceği, İlimizin geleceği üzerinde 
çalşrken bilgi dağarcğmz daha da zenginleştirecek bir Sempozyumun-tabiri 
caizse- başlama vuruşu için buradayz. Sevinçli ve heyecanlyz, çünkü; 

Bu adm ile Tokatmzn gururu, ilim yuvamz Gaziosmanpaşa 
Üniversitemizin 20’nci kuruluş yldönümü etkinliklerine ayr bir anlam 
katyoruz, 

Tokat gerçeğini, Tokat’n güzelliklerini, Tokat’n potansiyelini bu 
mümtaz ilim ocağndan tüm ülkemize duyurmuş oluyoruz. 

Bunu 26 yl önce rahmetli Recep YAZICIOĞLU’nun Valiliği 
zamannda “Şeyhülislam İbn-i Kemal Araştrma Merkezi tarafndan, Müdürü 
Süleyman Hayri BOLAY öncülüğünde yaplan Türk Tarihinde ve Türk 
Kültüründe TOKAT Sempozyumunun 2’ncisi olarak değerlendirebiliriz.  

Tokat ki; 5000 yla uzanan bir tarihi olan, Anadolu Türklüğünün 
bağrnda yeşerdiği, Türklüğün mührünü Anadolu’ya kazyan Türk-İslam 
medeniyetinin simge yurtlarndan biridir.  

-İlimiz milattan önce başlayan tarihindeki önemini günümüze kadar 
kaybetmeden taşmş 14 devlete ve birçok beyliğe ev sahipliği yapmş bir ticaret 
ve kültür şehridir. 

- Yeşil Irmak kylarnn dar ve nemli, İç Anadolu’nun geniş ve kuru 
alanlarndan dağ sralar ile ayrlan TOKAT, vadiler arasndaki bereketli 
topraklardan dolay adeta  “Türkiye’nin Meyve Bahçesidir”.  

- Hz.Mevlana’nn Fih-i Mafih adl eserinde  “Tokat’a gitmek gerek 
çünkü orada iklim ve insanlar mutedildir” diye iltifat ettiği bir kenttir TOKAT. 

-Hac Bektaşi Veli’nin “Alimler Konağ, Fazllar Yurdu ve Şairler 
Yatağ” diye dua ettiği bir şehirdir TOKAT. 

-Evliya Çelebi’nin, Seyahatnamesi’nde “Gariplerle dostturlar, kin 
tutmaz, hile bilmez, yumuşak huylu insanlarn yaşadğn belirttiği; cami, saray, 
köşk ve imaretlerinin sağlamlğ ve güzelliğinden” bahsettiği bir yerdir 
TOKAT. 

-Milletimizin Anadolu'ya ayak basmasndan itibaren 900 yldr ortaya 
koyduğu mimari eserlerin geçirdiği evreleri 900 admda görebileceğiniz tek 
yerdir TOKAT. 

Bundan dolaydr ki, Ordinaryüs Süheyl ÜNVER hocamz "Türk-İslam 
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devletlerinin eser brakmak için yarştğ başka bir yer görmedim” diye 
hayretini ifade ettiği bir vatan parçasdr. 

- Anadolu’nun en eski camisi olan Garipler Camisi’ne, 
- Tüm müştemilat ile ayakta kalmş en güzel Ahşap 

Mevlevihanelerinden birine, 
- İlk Tp Medresesi Gök Medreseye, 
- Dünyann en büyük mağaralar arasnda saylan Ballca 

Mağaras’na, 
- Ülkemizin en asil konaklarndan birisi olan Latifoğlu 

Konağ’na, 
- 600 yllk El Yazmaclğnn Anadolu’daki merkezi 

Yazmaclar Han’na  
- En büyük şehir hanlarndan birisi olan Taşhan’a, 
- Cesar’n “Geldim-Gördüm-Yendim” sözü ile bilinen 

savaşn yapldğ ayn zamanda en çok geleneksel konuta sahip Zile’ye, 
- İlk Türk Beyliği’ne başkentlik yapmş Niksar’a.  
- İbn-i Kemal, Molla Hüsrev, Molla Lütfi, Hekim 

Mustafa ve Gazi Osman Paşa gibi ilim ve devlet adam yetiştiren iklime 
sahip bir kenttir TOKAT. 
Tokat Havzasnda 14 kadar medeniyetin gelip geçtiğini kabul edersek 

bunlarn bizim medeniyetimize, kültürümüze, yaşayşmz üzerine neler brakp 
neler aldğn öğrenme frsat yakalayacağmz için bu Sempozyum ayr bir 
önem taşyor. Bu yönüyle Tokat’ okumak, Tokat’ dinlemek, Tokat’ anlamak; 
aslnda sadece Tokat’ anlatmayacak bize. Ülkemizi anlatacak, geçmişimizi 
anlatacak, başarlarmz, hayal krklklarmz, zaferlerimizi, hüsranlarmz 
gösterecek. Adeta Tokat’a bakp Türkiye’yi göreceğiz.  

Tokat Türkiye’dir desem mübalağa etmiş olur muyum acaba? Şöyle 
düşünelim; genç ve enerji dolu ama eğitim düzeyi olmas gerekenin altnda 
nüfusu; verimli topraklar, yeşeren ama desteğe ve vizyona ihtiyaç duyan 
sanayisi, toprağa gömülüp unutulmuş gibi zengin ama pek tannmayan tarihi-
kültürü… Ve tüm bunlarn ortaya koyduğu gerçek: Olabileceğinin, olmas 
gerekenin uzağnda kalmşlk... Bütün bu saydklarm, genel manada Türkiye 
için de geçerli değil mi?   

Bu “bilinmeyen tarih ve kültür hazinesini” nesillere aktarmakla, 
geleceği bu hazinenin şğyla aydnlatmakla sorumluyuz. Atalarmzn 
yadigârlarn mahzun yalnzlklarndan çkarp kendi öz manalaryla yeniden 
yaşatmaya, ama bundan da önemlisi, geçmişle övünmekten de önemlisi, Tokat’ 
geçmişinden daha parlak, geçmişinden daha da kalc bir bilim, kültür ve sanat 
yuvasna dönüştürmekle görevliyiz. Üniversitemiz bu amaca giden yoldaki en 
önemli sacayağmz, böyle Sempozyumlarmz da bizi bilgi ve kararllkla 
donatacak admlarmz olmaktadr.   
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Böyle bir beldede yaşamann, böyle bir beldeyi idare etmenin 
mesuliyetini üstlenerek, idare-i maslahattan saknp bugünün ve geleceğin 
boynumuza yüklediği atlmlar yapmalyz. Bunun yolu ise, kuru hamasetten 
değil bilgiden, doğru veriye dayal cesur ama gerçekçi hedefleri belirlemekten 
ve bunlar belli bir yönetim aklyla, ilgili tüm taraflarla istişare ve işbirliği 
içinde uygulamaktan geçer. 

Bu Sempozyumun bence asl önemli noktas da burada ortaya çkyor. 
Tokat’la ilgili bilgilerimizi tazelemek, Tokat’n potansiyelini tüm ülkeye 
bilimin diliyle yanstmak yannda, Tokat’ yükseltme görevini omuzlayan tüm 
taraflar, devletinden sivil toplum kuruluşlarna, üniversitesinden basnna, 
ticaret ve sanayi teşekküllerinden siyaset kurumuna tüm vazifelileri biraraya 
getiren bir platform. Tokat’n geleceğinde sorumluluk üstlenen tüm kesimler, 
bilimin yol gösterici rehberliğinde İlimizi konuşacak, İlimizi dinleyecek, İlimizi 
yaşayacak. Bunu son derece önemli bir “enerji yüklemesi” olarak 
nitelendiriyorum. 

Diğer yandan sahip olduğumuz değerleri anmaktan çok değer katmaya 
odaklanmalyz. Bunu da kendi gerçeğimizle dürüstçe yüzleşmeden yapamayz. 
Bu sempozyum, İlimizin yaşadğ sorunlar, yoksunluklar, ihmalleri, hatalar 
ilmi verilerle gözler önüne serecek ve çkş yollar adna bir düşünce zemini 
oluşturacak. “Heyecan ve azimle ayağa frlamadan önce akl, ilim ve erdemle 
kuşanmak şart olduğuna göre”, böylesi akademik etkinliklere sorumluluk sahibi 
herkesin ihtiyac var.  

Ülkeleri gelişmiş yapan, büyük yapan etken, “sorunlarn çözme 
yetenekleri”dir. Özgür düşünce, bilime yatrm da bir ülkenin en hayati sorun 
çözme yeteneğidir. Bundan mahrum olan ülkeler ve toplumlar ise sorunlarn 
şiddet ve nefret sarmalnda çözmek bir yana daha da büyütür, kronikleştirir. 

Gaziosmanpaşa Üniversitemize ve burada bulunan, Tokat 
Gönüllüleri’ne baknca, Tokat’n ve ülkemizin sorun çözme yeteneğinin daha 
iyi görüleceğini düşünüyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle Sempozyumun İlimiz için hayrlara vesile 
olmasn diliyor, başta Rektörümüz ve kurmaylar olmak üzere; Sempozyuma 
emeği geçenlere, İlimize bu amaçla teşrif eden hocalarmza ve bizi yalnz 
brakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor; bu vesile ile hürmet ve 
muhabbetlerimi sunuyorum.  
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boynumuza yüklediği atlmlar yapmalyz. Bunun yolu ise, kuru hamasetten 
değil bilgiden, doğru veriye dayal cesur ama gerçekçi hedefleri belirlemekten 
ve bunlar belli bir yönetim aklyla, ilgili tüm taraflarla istişare ve işbirliği 
içinde uygulamaktan geçer. 

Bu Sempozyumun bence asl önemli noktas da burada ortaya çkyor. 
Tokat’la ilgili bilgilerimizi tazelemek, Tokat’n potansiyelini tüm ülkeye 
bilimin diliyle yanstmak yannda, Tokat’ yükseltme görevini omuzlayan tüm 
taraflar, devletinden sivil toplum kuruluşlarna, üniversitesinden basnna, 
ticaret ve sanayi teşekküllerinden siyaset kurumuna tüm vazifelileri biraraya 
getiren bir platform. Tokat’n geleceğinde sorumluluk üstlenen tüm kesimler, 
bilimin yol gösterici rehberliğinde İlimizi konuşacak, İlimizi dinleyecek, İlimizi 
yaşayacak. Bunu son derece önemli bir “enerji yüklemesi” olarak 
nitelendiriyorum. 

Diğer yandan sahip olduğumuz değerleri anmaktan çok değer katmaya 
odaklanmalyz. Bunu da kendi gerçeğimizle dürüstçe yüzleşmeden yapamayz. 
Bu sempozyum, İlimizin yaşadğ sorunlar, yoksunluklar, ihmalleri, hatalar 
ilmi verilerle gözler önüne serecek ve çkş yollar adna bir düşünce zemini 
oluşturacak. “Heyecan ve azimle ayağa frlamadan önce akl, ilim ve erdemle 
kuşanmak şart olduğuna göre”, böylesi akademik etkinliklere sorumluluk sahibi 
herkesin ihtiyac var.  

Ülkeleri gelişmiş yapan, büyük yapan etken, “sorunlarn çözme 
yetenekleri”dir. Özgür düşünce, bilime yatrm da bir ülkenin en hayati sorun 
çözme yeteneğidir. Bundan mahrum olan ülkeler ve toplumlar ise sorunlarn 
şiddet ve nefret sarmalnda çözmek bir yana daha da büyütür, kronikleştirir. 

Gaziosmanpaşa Üniversitemize ve burada bulunan, Tokat 
Gönüllüleri’ne baknca, Tokat’n ve ülkemizin sorun çözme yeteneğinin daha 
iyi görüleceğini düşünüyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle Sempozyumun İlimiz için hayrlara vesile 
olmasn diliyor, başta Rektörümüz ve kurmaylar olmak üzere; Sempozyuma 
emeği geçenlere, İlimize bu amaçla teşrif eden hocalarmza ve bizi yalnz 
brakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor; bu vesile ile hürmet ve 
muhabbetlerimi sunuyorum.  
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Kültür Tarihimizde Tokat 
Prof. Dr. Mahmut KAYA 

 
Sayn protokol erkân, değerli ilim adam meslektaşlarm, aziz 

misafirler ve sevgili gençler; hepinizi Allah’n selamyla selamlyorum. 
Tokat’n Türk kültür tarihindeki yerini belirlemek, sahip olduğu maddî ve 
manevî değerleri, gün yüzüne çkarmak ve bunlar çağdaş bilimin yöntemleriyle 
irdeleyerek güncellemek amacyla düzenlenen bu sempozyumun 
gerçekleşmesini sağlayan değerli valimiz, sayn Mustafa TAŞKESEN Bey’e, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü sayn Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Bey’e ve 
Kent Konseyi Başkan sayn Abdullah GÜRBÜZ Bey’e huzurlarnzda teşekkür 
etmek benim için zevkli bir görevdir. Ayrca aziz vatanmzn bu bölgesini 
yüzyllar içinde akl ve kol gücüyle işleyerek bizlere zengin bir kültür miras 
brakan atalarmz da minnet ve rahmetle anyorum. 

Bilindiği üzere bu gibi tartşmal ilmî toplantlar düzenlemedeki asl 
amaç, Anadolu’da kurup geliştirdiğimiz, o parlak medeniyet ve kültürümüzü 
yeni baştan bütün yönleriyle ve olanca ayrntlaryla tartşp güncellemek, 
tarihten alacağmz ders ve ilhamla, günümüzü daha iyi anlamak, ve böylece 
yüksek bir moral güçle geleceğimize yön vermektir. Bugün ülkemizde saylar 
166’y bulan üniversitelerimizde, bunlara bağl fakülteler, enstitü ve yüksek 
okullarmzda saylar on binlerle ifade edilen; her alanda çağdaşlaryla boy 
ölçüşen akademisyenlerimiz, entelektüellerimiz, sanat ve kültür adamlarmz 
kendi tarihini, değerlerini yeni baştan araştracak, hamâsî duygularla değil, 
çağdaş bilimsel yöntemlerle sorgulayarak yeni sentezlere ulaşacak; böylece 
dünya milletler topluluğunda sahip olduğu seçkin yeri alacaktr ve almaktadr. 
Biz sanayi çağn yakalamakta hayli gecikmiş olsak da bugün için bilgi çağnda 
geri kaldğmz söylenemez. Şovenist duygularla değil, bütün samimiyetimle 
inanyorum ki; önümüze engeller çkartlmazsa, çok yakn bir gelecekte 
Türkiye, tarihine yaraşr bir ihtişamla dünya sahnesinde yeniden saygn yerini 
alacaktr. 

Bence millet olarak engin devlet tecrübemiz, müsait coğrafyamz, genç 
nüfusumuz, eğitim düzeyimiz ve halkmzn cevherinde var olan dinamizm, bu 
hedefi gerçekleştireceğimizin temel güvencesidir. 

Dönüp bin iki yüz yl öncesine baktğmzda, Orta Asya bozkrlarnda 
yar göçebe bir millet olarak çadrlarda yaşarken, İslamiyet’i seçtiğimiz günden 
itibaren yükselen ikbal yldzmzn bizi çadrdan, muhteşem Süleymaniye 
medeniyetine kadar yükselttiğini görürüz. Tarihin akşn değiştiren bu olay 
elbette ki kolay olmamştr. Bizden önce Anadolu’da egemen olan Bizansllar, 
dördüncü yüzyldan itibaren bu coğrafyay kiliselerle, manastrlarla, 
ayazmalarla donatp Hristiyanlaştrmşlardr. 1071’de Büyük Selçuklu Sultan 
Alpaslan’n öncülüğünde Anadolu’ya giren atalarmz büyük bir ferasetle, çok 
önemli bir strateji uygulamş, kurduklar vakflar sayesinde ksa denecek bir 
zaman diliminde camiler, mescitler, medreseler, tekke ve türbeler, imaretler, 
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bedestenler, hamamlar, kervansaraylar gibi medeniyet unsurlaryla bezeyerek 
bir uçtan bir uca bu coğrafyay İslamlaştrmay başarmşlardr. Âşk 
Paşazade’nin belirttiği gibi Anadolu’yu Türkleştirme ve İslamlaştrmada öncü 
rolü üstlenenler gâziyân- rûm, abdalân- rûm ve bâciyân- rûm denilen 
serdengeçti gaziler, Ahmet Yesevî’ye bağl Yesevî dervişleri ve kahraman 
baclar yani nenelerimizdi. Bu vatana ruh ve mana kazandran, silinmez Türk 
mührünü vuran onlarda, gazâ bir aşk ve en yüce bir idealdi. İşte; 

Bir elden nûş edip iman şarabn 
Bir elde perçem-i kâfir tutarlar 
dizeleriyle şairin anlatmak istediği, atalarmzn sahip olduğu ve bugün 

bizim çok uzağnda bulunduğumuz, o gazâ ruhudur. Bu yüce ruh ve idealdir ki, 
cihan tarihine, göğsümüzü kabartan muhteşem bir medeniyet armağan etmiştir. 

Gazi atalarmzn, bir yandan dşa dönük mücadelelerindeki 
başarlarnn yannda, içe dönük çalşmalarnda da ayn ölçüde başarl 
olduklarn görmekteyiz. Mesela toplumsal yapy kurup geliştirirken onlarn 
temel ilkeleri hak, adalet ve ahlâk üzerine yükselen, dürüstlüğe ve hoşgörüye 
dayanan bir düzen vücuda getirmekti; baktğmzda, bu hedefi tam anlamyla 
gerçekleştirdiklerini görürüz. Böyle olmasayd, bin yllk Anadolu tarihimizde, 
çeşitli rk, din, mezhep ve düşünceden olan insanlar bir arada yönetmek nasl 
mümkün olurdu? Bizim toplumun her kesimine karş gösterdiği hoşgörü 
anlayşmzn İslâm’n ortaya koyduğu hukuk ve ahlâk anlayşndan 
kaynaklandğndan kuşku yoktur. Bu anlayşa göre “İnsanlar Allah’n ailesidir”. 
Şüphesiz bu aile arasnda sevgi, sayg ve dayanşmann olabilmesi için aile 
fertleri arasnda ayrm yapmamak, hak ve adaletten ayrlmamak esastr. Hz. 
Ali’de, “İnsanlar ya dinde ya da insanlkta kardeştir” buyurmuşlardr. O halde 
hem din kardeşlerimize hem de insanlkta kardeşlerimize karş görev ve 
sorumluluklarmz var. Bu konudaki görev ve sorumluluğumuzu yerine 
getirdiğimiz ölçüde devlet ve millet olarak ancak o zaman huzur ve barş içinde 
yaşamay başarrz. 

Burada şu hususu belirtmek isterim ki, herhangi bir konuda toplumun 
bütün fertleri ve her kesiminin görüş birliği içinde olmalar beklenmemeli; 
böyle bir anlayş insan gerçeğini bilmemek olur. Zira insan insan yapan en 
büyük değer akldr; akl ise standart değildir. İyi ki de standart değil, aksi halde 
insann bir robottan fark olmazd. Öyleyse toplumdaki farkl anlayşlar, farkl 
yorumlar ve farkl zevkler hayata renk ve zenginlik katar. Bu konuda asl olan 
bizi biz yapan temel değerler üzerinde görüş birliğine varmak, devlette dirlik, 
birlik ve düzeni sağlayan esaslar üzerinde konsensüsü sağlamaktr. Gerisi, 
üzerinde durulmamas gereken ayrntlardr. Din ve inanç konusu da böyledir: 
İslâm’n ortaya koyduğu tevhid akidesini zedelemeyen; mezhep, meşrep ve 
çeşitli mensubiyet duygularndan kaynaklanan farkllklar elbette vardr ve her 
zaman olacaktr. Bunlar bizi rahatsz etmemeli ve aramzdaki sayg ve sevgiyi 
zayflatacak bir düzeye gelmemeli. Bu konuda İslâm’n temel yaklaşm “Ehl-i 
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kble tekfir edilmez” şeklindedir, yani kblenin hak olduğuna inanan bir insan -
ne kadar hatal olursa olsun- küfürle suçlanamaz; bu yüzden dşlanamaz. Çünkü 
nihayetinde her insan hayatnn hesabn bize değil, yalnz Allah’a verecek. Biz 
sadece herkesin iyiliği için, iyi ve yararl bir insan olmas için dua ederiz, o 
kadar. 

Atalarmz on üçüncü yüzyldan itibaren hoşgörüye dayal, iş ve meslek 
hayatnda dürüstlük ve disiplini esas alan toplumsal bir düzen kurmak üzere 
Ahilik teşkilatn geliştirip şehir, kasaba ve köylere kadar yaygnlaştrdklarn 
bilmekteyiz. Onlar, sanat ve zanaat ve esnaf teşkilatlarn ahlâkî açdan eğitmek 
üzere her mesleği rûhânî bir öndere, bir pîre bağlamak suretiyle meslek ve 
ticarette disiplini sağlamay başarmşlard. Mesela rençberlerin pîri Hz. Âdem, 
demircilerinki Hz. Davut, marangozlarnki Hz. Zekeriya, terzilerinki Hz. İdris, 
berberlerinki Hz. Peygamber’in berberi olan Selmân- Fârisî, gemicilerin pîri 
Hz. Nuh, ticaret erbabnn pîri ise Peygamber efendimizdi. Ahîlerin “şed” 
kuşanmalarndaki merasimi hatrlayalm; orada kullanlan terimler, iş ve meslek 
hayatnda dürüstlüğü, mertliği ve cömertliği temel alan terimlerdir. Bir iş ve 
meslek erbabnn dükkanna girince göze ilişen ilk şey, gayet anlaml bir 
levhadr. O levhada, her iş ve mesleğe göre bir mesaj yer alr. Şöyle ki: 

Her sabah besmeleyle açlr dükkanmz 
(Zahireci)  Hz. Adem’dir pîrimiz üstadmz 
(Demirci)  Hz. Davut’tur pîrimiz üstadmz 
(Berber)   Selman- Pâk’tir pîrimiz üstadmz 
Ben ellili yllarda Ali Paşa Camii’nin karşsnda traş olduğumda, eski 

harflerle yazl öyle bir levha gördüğümü hatrlyorum. Bütün bunlar, bizim 
hayat felsefemizin, dünya görüşümüzün kökenini ifade etmesi bakmndan çok 
önemlidir. İzninizle bir çocukluk hatram nakletmek istiyorum. Hasat mevsimi, 
köylü çocuklar kendi hayvanlarn, biçilen tarlalarda otlatmak üzere arazideyiz. 
Komşularmzdan Mustafa ağabey tarlalarn biçmekle meşgul. O srada, “Bu 
biçtiğimiz son tarla, şimdi duasn yapalm” dedi. Duas şöyleydi: 

“Eken biçer, konan göçer 
Cennetin kapsn cömertler açar 
Verelim Peygamber canna salavat 
Sallû alâ Muhammed” 
deyip son olarak trpan sallad Mustafa ağabey. İşte köylümüzün hasat 

duas; ne kadar güzel ve anlaml değil mi?  
Bu konu üzerinde biraz duralm; peki, okumay, yazmay bilmeyen bir 

insan da öylesine derin irfan duygusunun kaynağ ne olabilir? Hiç şüphesiz bu 
kaynak, camiler ve köylerde ki köy odasnda mayalanan kültürümüzdür.  

Osmanl ülkesine seyahat eden batl gezginler, yazdklar hatralarnda 
halkmzn bilgi, görgü ve misafirperverliğinden övgüyle söz ederler ve 
Osmanl toplumunun Bat toplumlarndan daha bilgili olduğunu belirtirler. 
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Köylerde okullaşma yaygn olmadğ halde böylesi bir yüksek kültürü nereden 
aldklarn sorunca, köylümüz “Camide dinlediğimiz vaaz ve hutbeler; bir de 
köy odalarnda ki kitap okuma geleneği” diye cevap verir. Gerçekten de köy 
odalarnda ki yaygn eğitim ve kültür, bizim insanmzn beslendiği çok önemli 
bir kaynakt. Ben o dönemi çok iyi hatrlyorum; köy odasnda herkes yaş 
srasna göre yerini alr. Yeni gelen selam verdikten sonra oturur, ardndan 
merhaba fasl başlar; birkaç kişi merhaba dedikten sonra, o yeni gelen zât 
“cemaate rahmet” diye mukabele eder; oradakiler de “ceddine rahmet” şeklinde 
karşlk verir ve her yeni gelen için seremoni böylece devam eder. Gençlerin ve 
8-10 yaşlarndan itibaren çocuklarn da katldğ bu mecliste nesiller aras kültür 
aktarmnn yannda, çocuklar ve gençler bir mecliste oturup kalkma ve 
konuşma adabn, davranş tarzn ve büyüklere saygy öğrenir. Adeta buras, 
yüzlerce yl süren bir eğitim merkezi işlevini üstlenmiştir. Cumhuriyet 
döneminde kurulan Halk Evleri, önceki dönemlerdeki köy odalarnn laik 
versiyonudur. Ne var ki, kan uyuşmazlğ yüzünden Müslüman halkmz seküler 
bir eğitimi temel alan bu Halk Evlerini benimsememiştir.  

Köy odalarnda okunan kitaplara gelince; öncelikle dini konularda halk 
için yazlan “Mzrakl İlmihal”, “Necâtü’l-mü’minîn” ve “Envârü’l-âşkîn” 
okunur; bu srada dinleyenler soru sorar, konunun daha iyi anlaşlmas için 
gerekli açklamalar yaplr. Bir başka akşam, halkn hem dini hem hamâsî 
duygularn besleyen cenk kitaplar okunur. Mesela “Battal Gazi Destan”, Hz. 
Ali’ye nisbet edilen “Kan Kalesi”, Âzeri bir müellifin yazdğ ve halk arasnda 
“sîret” diye bilinen ve çok okunan eser ise Hz. Ali’yi bir kahramandan öte 
insanüstü güçlere sahip bir şahsiyet olarak niteler ki, Sünni akideyle 
bağdaşmadğ halde buna karş çkan olmamştr. Ayrca Hac Bayram- 
Veli’nin halifelerinden Ahmed-i Bicân’n yazd “Ahmediye” de halk beğenerek 
okuduğu eserlerin başnda gelmekteydi. Dinî ve tasavvufî bir eser olan 
“Müzekki’n-nüfûs”u da bunlar arasn da saymak gerekir. 

Öte yandan halk ve tasavvuf edebiyatna dair Yunus Emre Divan, 
Kuddûsi Divan, Kerem ile Asl, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha gibi halkn 
dinî ve edebî duygularn tatmine yönelik eserler okunmaktayd. Hemen 
belirtelim ki bunlarn büyük bir ksm manzum eserlerdir. Köy odalarnda çokça 
okunan “Kara Davut” isimli kitap ise mensur olup “Delâilü’l-hayrât” adl eserin 
Türkçe tercüme ve şerhi mahiyetindedir. 

İşte krsal kesimde halkmzn bilgi, irfan ve edebi yönden beslendiği 
eserler genelde bunlard. Yllar sonra ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde okurken, burada saydğm metinlerden bir ksm “Eski Anadolu 
Türkçesi” adyla ders programnda yer aldğn görünce hem sevindim hem 
üzüldüm, çünkü köylümüzün anlayp zevk aldğ bu metinleri üniversiteli 
gençler anlamakta güçlük çekiyorlard.  

19. yüzyln ikinci yarsna kadar Sivas’a bağl bir kaza, sonra sancak, 
1921’de vilayet olan Tokat’ta geleneksel medrese eğitim düzeyinin 
Selçuklulardan itibaren hayli yüksek ve verimli olduğunu görmekteyiz. 
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19. yüzyln ikinci yarsna kadar Sivas’a bağl bir kaza, sonra sancak, 
1921’de vilayet olan Tokat’ta geleneksel medrese eğitim düzeyinin 
Selçuklulardan itibaren hayli yüksek ve verimli olduğunu görmekteyiz. 
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Tokat’tan yetişen ulema arasında altı şeyhülislam bulunduğunu hatırlarsak 
durum daha iyi anlaşılacaktır. Fatih döneminde Molla Lütfi’den 1953’te 
Kahire’de vefat eden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’ye kadar deha çapında 
birçok ilim ve din adamı yetiştiren Tokat medresesinden son olarak yetişen ve 
1960’da İstanbul müftüsü olan Zileli Bekir Haki Yener, Tokat müftüsü Muhatlı 
(Çevreli) Hacı Osman Efendi’den icazet aldıktan sonra 1912’de İstanbul’a 
giderek rüûs (profesörlük) imtihanını kazanmış ve Beyazıt medresesinde 
müderris olmuştur. Bekir Haki Hoca’nın en son talebesi benim. Aynı zamanda 
üç dilde şair olan hocam, Merhum Müftü Hacı Osman Efendi’nin ilmî 
otoritesinden sitayişle bahsederlerdi. Yeri gelmişken, o günki Tokat’ta halkın 
kültür düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir olayı sizlere hocamdan 
nakletmek isterim. 

Hocam, bir gün sabah erkenden Sulu Sokak’tan aşağı doğru yürürken 
dikkate değer bir olaya tanık olur. Bakırcı esnafı erkenden dükkanını açmış, 
çevre temizliğini yaptıktan sonra işine başlamıştır. Bir dükkanda usta ortada, 
sağ ve solunda iki kalfası ve sonra çıraklar hilal şeklinde oturmuşlar. Örs-
çekiçle bakır döverken koro halinde bir gazel okuyorlar. Bu,  Fuzulî’nin 
mülemma tarzındaki bir gazelidir. Fakat örs-çekiç sesi, gazelin nağmeleriyle 
uyumlu. Hoca bu manzarayı görünce olduğu yerde mıhlanır kalır ve sonuna 
kadar dinler. Bu olayı anlatırken merhum heyecanlanır ve gözleri dolardı. 
Fuzûlî’nin söz konusu mülemması şöyle başlıyor: 

Vaslın bana hayat verir, firkatın memât 
Sübhane hâlikî haleka’l-mevte ve’l-hayat 
Hicrânına tahammül eden vaslını bulur 
Tûbâ limen yüsâ‘idühü’s-sabru ve’s-sebât 
Şimdi düşünelim, bakırcı esnafı gibi kaba sayılabilecek bir meslek 

erbabı, böyle bir gazeli usulünce okuyup bundan zevk alıyor, anlamasa, zevk 
almasa okur mu? İşte geçmişte halkımızın kültür ve irfan düzeyi böyleydi. 
Tokat’tan yetişen ve meşhurlar arasında sayılan hayli divan şairimiz vardır. 
Halk şiiri alanında ise sadece Zile’den 60’tan fazla halk şairinin yetiştiğini 
hatırlatmak yeter sanırım. 

Herhalde bana tanınan süreyi aşmış bulunuyorum, özür dileyerek 
huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Bu sempozyumu düzenleyen muhterem 
zevâta ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum ve sempozyumun 
başarılı geçmesini diliyorum. 
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TEMA I: ARKEOLOJİ, TARİH VE SANAT 
TARİHİ BİLDİRİLERİ 
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Özet 

Bu çalışma Türkiye Selçuklularının dağılma döneminden sonra, tarih 
sahnesinde yeteri kadar yazılı belge ve bilgi bırakmamış olan bir Orta ve Doğu 
Karadeniz beyliğinin tarihini araştırmaya ve ortaya çıkarmaya yönelik bir 
çabayı temsil etmektedir. Hacıemîroğulları Beyliği, 1301 tarihinde Ordu, 
Giresun, Tokat’ın kuzeyi, Samsun’un doğusu ve Trabzon’un batısını kapsayan 
bir coğrafyada kurulmuştur. Hacıemîroğullarının siyasî mücadelesi daha 
ziyade Trabzon Rum Devleti ile olmuş ve bölgenin Türkleşmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Beyliğin tarihinin araştırılmasındaki en büyük zorluk, ilgili 
yazılı kaynaklarda, küçük bir beylik olarak telâkkî edilmesi nedeniyle 
kendisinden çok az bahsedilmesidir. Hacıemîroğulları Beyliği’nin kimliği 
meselesinde bile, onların köken olarak Danişmendlilere dayanıyor olmaları 
düşüncesi vardır. Hacıemîroğullarının 100-150 yıl içerisinde Trabzon Rum 
Devleti, Tâceddînoğulları Beyliği, Kadı Burhâneddîn Devleti ve Osmanlı 
Devleti ile yapmış oldukları mücâdeleler, bir beyliğin tarihsel deneyimini 
sunması bakımından bu çalışmada ele alınmıştır. Bu arada, 
Hacıemîroğullarının diğer Türkmen beylikleri ile olan ilişkileri hakkında da 
bilgi verilmiştir. Bu çalışmada tarih olarak yerellikle birlikte, o günün tarihsel 
koşullarının yansıtılmasına çaba gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hacıemîroğulları, Tokat, Danişmendli, Ordu, 
Karadeniz 

A Local Dynasty Around Tokat Dıstrıct: Hacıemırogulları Beylıg 
Abstract 

This study represents an effort about researching the history of a local 
dynasty which ruled middle and Eastern Black Sea after the fall of Anatolian 
Saljukians and couldn’t produced written documents. Haciemirogullari Beylig 
was established in the North of Ordou, Tokat and Kerasund, east side of the 
Samsoon and west side of the Trebizond at the year 1301. Haciemirogullari’s 
main struggle was with Empire of Trebizond and they had an important role 
about Turkization of the district. The biggest difficulty about Haciemirogullari 
research is the lack of written documents. Contemporary resources of the 
Haciemirogullari’s didn’t consider this state as an important beylig and as a 
consequence did not give rich information. Even in the problematique of 
beylig’s roots, they’ve been considered as a follow-up of Danishmends. The 
struggle between Haciemirogullari and Empire of Trebizond, Taceddinogullari, 
Kadi Burhaneddin Beylig and Ottomans for about 100-150 years has been 
narrated at this study for giving the historical experience of a beylig. In the 

                                                
* Doç. Dr., Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
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mean time relations between Haciemirogullari and other Turkmen beyligs has 
been given. Even borders of this study is local, we tried to show the historical 
conditions of the time of the Haciemirogullari’s. 

Keywords: Haciemirogullari, Tokat, Danishmends, Ordou, Black Sea. 
 
Giriş 
Geçmişe dönük bir araştırmayı kapsayan bu çalışmamıza kısıtlı olan 

mevcut kaynakların ve araştırma eserlerin ışığında başlamak istiyoruz. Geçmişe 
bakıldığında, Hacıemiroğulları Beyliği hakkında yapılmış olan çağdaş 
araştırmaların birçoğundaki öngörüler, bazen zorunlu olarak “olmuş olabilir” 
tezlerini kapsadığından, bu nevi görüşler “olması muhtemel” tarih anlayışının 
bir biçimi olarak addedilebilir. Fakat her şeye rağmen, “kesin olmuşu”, karşı-
olgusal spekülasyon bakış açısından ayırmak gerekir. Amacımız, geçmişe dair 
bu tür ihtimaliyet analizlerini reddetmek veya tartışmak değildir. Çünkü, bu 
spekülasyon noktasına gelinmesinin sebebi, şüphesiz birçok konudaki kaynak 
sıkıntısı ya da yetersizliğine rağmen hacimli bir metin ortaya çıkarabilmek 
kaygısıdır. Bu noktada yalnızca, tarih araştırmalarında moda haline gelen 
şekliyle bu tahlillerin, tarihi olabilirlikleri değerlendirip, metin haline 
getirmekle hiçbir ilgisi olmadığını gözlemlediğimi belirtmek isterim. 
Hacıemiroğulları Beyliği, yerel tarih açısından araştırılabilir ilginç bir konu ve 
Orta Karadeniz Bölgesi’nin Türkleşmesi açısından çok verimli sonuçlar ortaya 
çıkaran bir hakimiyet olabilir, yalnız bu yerel hakimiyetin günümüze miras 
bıraktığı sonuçların kalıcı olmasının, bu tür spekülasyonlara ihtiyaç 
duymadığını da ifade etmek isterim. Zaten söz konusu bölge bugün tamamen 
Türktür ve bu keyfiyetin temelleri de tarihi dönemde Hacıemiroğulları 
tarafından atılmıştır. Buna rağmen, geçmişe dönük tahminlerde bulunup, bir 
takım olasılıkları değerlendirerek, zemini pekiştirmeye çalışmak, objektif 
tarihçilikten uzaklaşmak anlamına gelir. 

Anadolu’da 13. ve 14. yüzyıllarda fiilen yaşanan Moğol istilasının ağır 
koşulları altında beylik adını verdiğimiz yerel hakimiyetlerin kurulması 
beklenen bir durumdu. Çünkü, Türkiye Selçukluları Devleti’nin bu şartlar 
altındaki kurumsal yapısının bir tahlili, iç zaaflarını ve siyasal tezatlarını 
aşmasının mümkün olmadığı kanaatini uyandırmaktadır. Aslında Selçukluların 
zaman zaman Moğollara karşı izledikleri tesirli siyasetleri ve yetenekli devlet 
ricalinin olması birlik ve bütünlük açısından işlerin yoluna koyulabileceği 
inancını doğurmuştu. Halbuki bunlar kafi gelmemiştir. Örneğin, devlet adamı 
olarak Celâleddîn Karatay1 veya Muineddîn Süleyman Pervane2, bütünlük 

                                                
1Bk. Ergin Ayan, “Türkiye Selçuklularında Köle Emîrler (II): Şemseddîn Yavtaş”, 
Omeljan Pritsak Armağanı (A Tribute to Omeljan Pritsak), Sakarya Üniversitesi 
Yayını, Sakarya 2007, s. 471-482. 
2Bk. Ergin Ayan, “Türkiye Selçuklularında Köle Emîrler (III): Emîneddîn Mikael”, 
Karadeniz Dergi,2009, Sayı 4, s. 9-18. 
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1Bk. Ergin Ayan, “Türkiye Selçuklularında Köle Emîrler (II): Şemseddîn Yavtaş”, 
Omeljan Pritsak Armağanı (A Tribute to Omeljan Pritsak), Sakarya Üniversitesi 
Yayını, Sakarya 2007, s. 471-482. 
2Bk. Ergin Ayan, “Türkiye Selçuklularında Köle Emîrler (III): Emîneddîn Mikael”, 
Karadeniz Dergi,2009, Sayı 4, s. 9-18. 
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siyasetinin muvaffakiyetle sonuca ulaşmas olaslğna kapy açk tutacak kadar 
yetenekli ve akll olsalar bile, şartlar Selçuklularn aleyhine tezahür etmiştir. 
Çünkü, sultanlarn ve yüksek düzeydeki devlet erkânnn, Moğollara rağmen 
böyle bir başary sağlayamayacak kadar zayf olduklar zaman içinde ortaya 
çkacaktr. Gerçekten de Selçuklu hakimiyetinin zayflklar, 1243-1318 yllar 
arasnda bütün açklğ ile kendini göstermişti. 1243 Kösedağ Savaş’ndan bu 
yana Anadolu’da Moğol istilâsnn istikrar açsndan ne kadar ekonomik ve 
sosyal olumsuzluklar yarattğn, toplum katmanlarnn ve Türkmen aşiretlerinin 
Selçuklulara bağllğnn ne kadar koşullu ve kaypak olabileceklerini, yaşanan 
tarihi hadiselerden kolaylkla öğrenmek mümkündür3. Kaynaklardan 
çkardğmz bilgiler şğnda, Anadolu beyliklerinin, Moğol istilâs karşsnda, 
Selçuklulara alternatif yönetimler olarak zuhur ettiklerini söyleyebiliyoruz. 
Fakat Türkiye Selçuklularnn 1310 veya 1318’de tamamen tarih sahnesinden 
silindiğini4 nazar- itibara aldğmzda böyle bir alternatifin, Anadolu’da 
istikrar sağlamasnn kesinlikle gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Diğer taraftan 
ortaya çkacak sonuçlar arasnda Moğol hâkimiyetinden kurtulmak, kesinlikle 
gerçekleşmesi en az muhtemel olan seçenekler arasnda görülürken, genel 
olarak Selçuklularn snrlara yerleştirmiş bulunduğu Türkmen beylikleri 
Türkleşmesinde önemli hizmetlerde bulunmuşlardr. Hususan Trabzon’a kadar 
Orta Karadeniz’in büyük bir bölümünde hüküm süren ve Çepni boylarndan 
olduklar kabul edilen Hacemiroğullar da bu misyonu ifa eden beyliklerden 
biridir. 

Hacemiroğullarnn Çepniliği konusundaki düşünceler 
Arkeolojik araştrmalara göre, Ordu bölgesinin, insanlk tarihinin en 

eski çağlarndan beri iskan edildiği, Paleolitik çağn sonlarnda 15. binlerde 
başladğ anlaşlmaktadr. Ordu’nun Mesudiye ve Kumru ilçelerinde Neolitik, 

                                                 
3 Bu mevzuda şu makalemize baknz. Ergin Ayan, “Türkiye Selçuklularnn Yklş 
Süreci”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri (5–6 
Kasm 2007), Sakarya Üniversitesi Yayn, Sakarya 2008, s. 107-128. 
4 Bu konuda şu bilgiyi aktarmay gerekli görmekteyiz. Müneccimbaş, Türkçe yazlmş 
olan bir Selçuknâme’de gördüğünü söylediği bir bilgiyi şu şekilde nakletmektedir: 
“Emir Çoban oğlu Timurtaş, Ebû Sâid Bahadr Han’n buyruğu ile 718 (1317–1318)’de 
Anadolu’ya gelerek Selçuklu Hanedan ile ilişiği olanlarn hepsini, bir çocuk dahi 
brakmayarak yok etti. Bunlardan bazlar dağlara kaçmşlar ve Karamanoğullarna 
sğnmşlard. Karamanoğullar ileride işlerine yarar diye aralarnda dünürlük 
yapmşlarsa da, sonradan kalleşlik ederek köklerini kazmşlardr”. Müneccimbaş, 
Anadolu Selçukîleri, Terc. H. F. Turgal, İstanbul 1935, s. 94; Müellifin verdiği bu 
bilgiye dayanarak, Selçuklu hanedannn Anadolu’da 1318’e kadar varlğn devam 
ettirdiğini söylemek mümkün olmakla beraber, en azndan gerçek bir saltanatn devam 
ettiğini söylemek doğru değildir. O. Turan’n’n tesbitine göre Mesud’un ölümü 1308 
olup, Konya Takvimi’nde yer alan bir kayda göre 1310 ylnda V. Klçarslan b. III. 
Gyâseddin Keyhüsrev Selçuklu tahtna çkmştr. O. Turan, Selçuklular Zamannda 
Türkiye, Boğaziçi Yaynlar, İstanbul 2001, s. 644. 
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Kalkolitik, Tunç ve Hitit Çağ kalntlarna rastlanmştr5. Prof. Dr. Mehmet 
Özsait ve ekibinin bölgede yaptğ yüzey araştrmalarnda Kalkotik Çağ 
yerleşmelerine ait bulgular elde edilmiştir6. Ordu ili yüzey araştrmalarnda tpk 
Samsun ve Sinop’ta olduğu gibi M.Ö. 2. binin ilk çeyreğinden sonra terk 
edildiği ve bu bölgedeki yeni yerleşimlerin Orta Tunç Çağ’nn Asur ticaret 
kolonileri ile çağdaş (M. Ö. 2000-1750) erken evrelerine tarihlendiği 
görülmektedir. Güneydeki Hitit yerleşimleriyle gelişen bu durum Kaşkalarn 
varlğ ile açklanarak Ordu İli de Kaşka7 ülkesine dahil edilmiştir8. 

M.Ö. 5. yüzylda Ordu yöresinin merkezi olan Kotyora halknn Sinop’a 
vergi ödediği görülmektedir9. Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adl eserinde 
Ksenophon, yeteri kadar tahlil edebilmiş olmamakla beraber, bölge halknn 
etnik aidiyeti ile ilgili verdiği bilgide, Kotyora’nn Tibaren halknn 
topraklarnda kurulmuş, bir Yunan kolonisi olduğundan bahsetmektedir10. Buna 
mukabil çağdaş araştrmaclar, Ordu ilinin eski ad olan Kutyora’nn (<Kot-
yoras<Kut-yöresi) Kut Türklerinin miras olduğunu ve "Kutlarn yaşadğ 
bölge, yöre" anlamna geldiğini iddia etmektedirler11.  

Bu adn etimolojik tahlilini dil uzmanlarna brakarak, bu tür iddialarn 
doğruluğunun ihtimal dş olmadğn da ifade etmek isteriz. Kald ki, İlk Çağ 
kaynaklarnda küçük bir yer olarak tavsif edilen Kotyora’nn, Med ve Pers 
egemenliğinden sonra, Büyük İskender ve Roma dönemlerini de yaşadğ, fakat 
etnik yapsnda önemli bir değişikliğin olmadğ vurgulanmştr12.  

Araştrmaclarn soyut olan şeyleri nesnelleştirme eğiliminde belirgin 
bir çabann görülmesi, benmerkezci tarih anlayşlarnn sonucu olarak mazur 
görülebilirse de, 1071’lere kadar bölgenin Doğu Roma kolonisi olarak kaldğna 
dair gerçeklere eğilmekten kaçnmalaryla bir karştlk oluşturmaktadr. Öte 

                                                 
5 Bk. Hacer Kumandaş, Ordu İli Kaya Mezarlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2004, s. 2. 
6Mehmet Özsait, “1990 Ylnda Ordu-Mesudiye Çevresinde Yaplan Yüzey 
Araştrmalar”, IX. Araştrma Sonuçlar, Ankara 1992, s. 360 vd.  
7Kaşkalarn çok sayda kabileden oluşup, Merzifon-Amasya hattnn kuzeyinde 
Kastamonu, Samsun Sinop ve Ordu kylarnda yaşadklar sanlmaktadr. Ali Dinçol-J. 
Yakar, “Nerik Şehrinin Yeri Hakknda”, Belleten,1974, XXXVIII/152, s. 317; Kaşkalar, 
Hititlerin kuzey komşular olup, Orta Anadolu’daki otorite boşluğundan faydalanarak 
muhtemelen güneye doğru hareketlenmişlerdir. Serkan Demirel, “Hitit Devleti’nin 
Kuzey Komşusu Pala Halk ve Bu Halkn Hititlerle Olan İlişkisi”, Dumlupnar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2012, Say 33, s. 235.. 
8 M. Ali Dinçol-J. Yakar, A. g. e., s. 564. 
9 Özhan Öztürk, Pontus, Genesis Kitap, Ankara 2011, s. 492. 
10 Bk. Ksenophon, Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), Çev. Tanju Gökcöl, Sosyal Yaynlar, 
İstanbul 1984, s. 162. 
11Mesela bk. Necati Demir, “Ordu İlinin Eski Ad "Kotyora" ve Tarihî Alt Yaps”, 
Turkish Studies/Türkoloji Araştrmalar, Spring 200, Volume 2/2, s. 184. 
12 M. Ali Dinçol-J. Yakar, A. g. e., s. 493. 
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Kalkolitik, Tunç ve Hitit Çağ kalntlarna rastlanmştr5. Prof. Dr. Mehmet 
Özsait ve ekibinin bölgede yaptğ yüzey araştrmalarnda Kalkotik Çağ 
yerleşmelerine ait bulgular elde edilmiştir6. Ordu ili yüzey araştrmalarnda tpk 
Samsun ve Sinop’ta olduğu gibi M.Ö. 2. binin ilk çeyreğinden sonra terk 
edildiği ve bu bölgedeki yeni yerleşimlerin Orta Tunç Çağ’nn Asur ticaret 
kolonileri ile çağdaş (M. Ö. 2000-1750) erken evrelerine tarihlendiği 
görülmektedir. Güneydeki Hitit yerleşimleriyle gelişen bu durum Kaşkalarn 
varlğ ile açklanarak Ordu İli de Kaşka7 ülkesine dahil edilmiştir8. 

M.Ö. 5. yüzylda Ordu yöresinin merkezi olan Kotyora halknn Sinop’a 
vergi ödediği görülmektedir9. Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adl eserinde 
Ksenophon, yeteri kadar tahlil edebilmiş olmamakla beraber, bölge halknn 
etnik aidiyeti ile ilgili verdiği bilgide, Kotyora’nn Tibaren halknn 
topraklarnda kurulmuş, bir Yunan kolonisi olduğundan bahsetmektedir10. Buna 
mukabil çağdaş araştrmaclar, Ordu ilinin eski ad olan Kutyora’nn (<Kot-
yoras<Kut-yöresi) Kut Türklerinin miras olduğunu ve "Kutlarn yaşadğ 
bölge, yöre" anlamna geldiğini iddia etmektedirler11.  

Bu adn etimolojik tahlilini dil uzmanlarna brakarak, bu tür iddialarn 
doğruluğunun ihtimal dş olmadğn da ifade etmek isteriz. Kald ki, İlk Çağ 
kaynaklarnda küçük bir yer olarak tavsif edilen Kotyora’nn, Med ve Pers 
egemenliğinden sonra, Büyük İskender ve Roma dönemlerini de yaşadğ, fakat 
etnik yapsnda önemli bir değişikliğin olmadğ vurgulanmştr12.  

Araştrmaclarn soyut olan şeyleri nesnelleştirme eğiliminde belirgin 
bir çabann görülmesi, benmerkezci tarih anlayşlarnn sonucu olarak mazur 
görülebilirse de, 1071’lere kadar bölgenin Doğu Roma kolonisi olarak kaldğna 
dair gerçeklere eğilmekten kaçnmalaryla bir karştlk oluşturmaktadr. Öte 

                                                 
5 Bk. Hacer Kumandaş, Ordu İli Kaya Mezarlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2004, s. 2. 
6Mehmet Özsait, “1990 Ylnda Ordu-Mesudiye Çevresinde Yaplan Yüzey 
Araştrmalar”, IX. Araştrma Sonuçlar, Ankara 1992, s. 360 vd.  
7Kaşkalarn çok sayda kabileden oluşup, Merzifon-Amasya hattnn kuzeyinde 
Kastamonu, Samsun Sinop ve Ordu kylarnda yaşadklar sanlmaktadr. Ali Dinçol-J. 
Yakar, “Nerik Şehrinin Yeri Hakknda”, Belleten,1974, XXXVIII/152, s. 317; Kaşkalar, 
Hititlerin kuzey komşular olup, Orta Anadolu’daki otorite boşluğundan faydalanarak 
muhtemelen güneye doğru hareketlenmişlerdir. Serkan Demirel, “Hitit Devleti’nin 
Kuzey Komşusu Pala Halk ve Bu Halkn Hititlerle Olan İlişkisi”, Dumlupnar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2012, Say 33, s. 235.. 
8 M. Ali Dinçol-J. Yakar, A. g. e., s. 564. 
9 Özhan Öztürk, Pontus, Genesis Kitap, Ankara 2011, s. 492. 
10 Bk. Ksenophon, Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), Çev. Tanju Gökcöl, Sosyal Yaynlar, 
İstanbul 1984, s. 162. 
11Mesela bk. Necati Demir, “Ordu İlinin Eski Ad "Kotyora" ve Tarihî Alt Yaps”, 
Turkish Studies/Türkoloji Araştrmalar, Spring 200, Volume 2/2, s. 184. 
12 M. Ali Dinçol-J. Yakar, A. g. e., s. 493. 
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yandan tarihsel bakmdan yeni bir etnokültürel gerçekliğin farkna varlmas, bu 
çabalar marjinal değerlere yükseltmektedir. 1071 Malazgird Zaferi’nden sonra 
bölgedeki Trabzon Dukalğ Gabras Ailesi ile Türkmenler arasndaki 
mücadeleyi konu alan üç araştrma tarafmzdan kaleme alnmştr13. Bu 
araştrmalarda örtük biçimde var olan Selçuklu-Bizans mücadelesi, bu 
devletlerden bağmsz olarak Danişmendliler-Gabraslar mücadelesi 
çerçevesinde formüle edilmiştir. Yalnz satr arasnda not etmek gerekir ki 
Trabzon Dukalar Gabraslar, bölgenin Danişmendlilern tarafndan Türk yurdu 
edilmesine karş bir set oluşturmuşlardr. Buna rağmen Danişmendli Yağbasan, 
Bafra ve Ünye’yi ele geçirmekle, bölgeyi Türkleştirme rolünü büyük ölçüde 
yerine getirmiştir14. Bununla birlikte bölgede Türk egemenliğinin 
tamamlanmas, Selçuklu Devleti’nin dağlmasndan sonra Hacemîroğullar 
tarafndan gerçekleştirilmiştir. Türk egemenliğinin bu aşamasnda Oğuz-
Türkmen birikiminin dinamiğini sağlayan güç olarak artk Selçuklu değil 
Hacemîroğullar anlmştr. Bu ad 14. yüzylda canlanmş bir yeni Oğuz 
hâkimiyetinin temsilcisi olmuştur. Tabii ki, bu yerel egemenliğin milli 
bütünlüğün rolünü azaltp azaltmadğ, konumuzun dşnda tutulmuştur. 

Ordu’nun krsal kesimindeki bu dönem, Hacemîroğullar yönetiminin 
dolayl olduğu yerlerde bile beylik şefine bağl Türkmen halknn altn çağ 
olmuştur. Altn çağnda Hacemîroğullar’nn hâkimiyet alan, siyasal 
sirkülasyonu sürdürebilecek kadar genişti. Yerel siyasal milliyetçiliğin lider 
beyleri, ilk olarak bölgedeki otorite boşluğunun sonuçlarndan etkilenerek, 
ikincisi boy halkna parlak bir gelecek sağlama kaygsndan dolay ortaya 
çkyorlard. 

Danişmendlilerin Orta Karadeniz bölgesindeki mirasçlarndan Çepni 
Türkleri bu yörede iki beylik kurmuşlardr. Bunlardan biri Niksar’da kurulmuş 
olan Taceddînoğullar, diğeri ise Danişmendlilerin snr kapsnn bulunduğu 
Mesudiye (Milas) Kale Köyü’nde teşkilatlanan Hacemîroğullardr15. 

                                                 
13 Bk. Ergin Ayan, “Trabzon Dukalğ: Gabras Ailesi”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu 
(25-26 Mays 2005), I, KTÜ Matbaas,Trabzon 2007, s. 55-66; Ergin Ayan, 
“Danişmendname’de Samsun”, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Samsun 
2006, s. 609-622; Ergin Ayan, “Danişmendname’de Trabzon”, Trabzon Tarihi 
Sempozyumu, Trabzon Mays 2006. 
14 Danişmendliler, Mesudiye’nin 6 km. kadar kuzeydoğusunda bir snr kalesi inşa edip, 
yöredeki snrlarn bu kale vastasyla kontrol etmişlerdir. Necati Demir, 
Hacemîroğullar Beyliği, Neden Kitap Yaynevi, İstanbul 2007, s. 53; Türkiye 
Selçuklular Sultan II. Klçarslan 1173’de Danişmendlilerin varlğna son vermiştir. 
İbnü’l-Esîr, El-Kâmil fi’t-Tarih, Çev. A. Özaydn, XI, Bahar Yaynlar, İstanbul 1987, s. 
314; Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, II, Çev. Ö. Rza Doğrul, TTK, Ankara 1987, s. 
418; Karş. İlhan Erdem, “Xlll. Asrn İlk Yarsnda Anadolu'nun Doğusunda Yaşanan 
Hakimiyet Mücadeleleri”, Tarih Araştrmalar Dergisi, Ankara 1998, Cilt XIX, Say 30, 
s. 58. 
15 Mithat Baş, Ordu Yöresi Tarihi, Ordu Belediyesi Yayn, Ordu 2012, s. 85. 
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Hacemîroğullar’nn soy ve boy olarak kökeninin Danişmendlilere 
dayanmas muhtemel olmakla birlikte, yaknlklarn gösteren kantlar var 
mdr? Esterabâdî’nin, eserinde yer verdiği bir paragraf bilgi, bize bu hususta bir 
ipucu sağlamaktadr. 1386’lardan sonra, beyliğin başna geçen ateşli ve umutlu 
genç Süleyman Bey, Taceddinoğllar ile savaşmak zorunda kalnca, yardm 
istediği Kad Burhaneddîn, Taceddîn Bey’e yazdğ mektupta 
Hacemîroğullarnn oturduklar topraklar atalarndan miras aldklarn ifade 
etmektedir16 ki, onlarn o srada bulunduklar yerler, eski Danişmendlilerin 
hâkimiyet sahas içerisindeydi. Yani ileride tekrar ele alacağmz bu mektuptaki 
ifadeden anlaşldğna göre onlar Danişmendlilerin mirasçsydlar.  

Danişmendlilere gelince, kaynaklarda açk olarak zikredilmese de 
Osmanllara ait ilk tahrir defterlerinde (1455, 1485, 1520, 1530), 
Danişmendlilerin ilk başkenti olan Sivas’ta, sonraki başkent Niksar’da ve 
Ordu’da bulunan Çepni köylerinin isimleri yer almaktadr17. Bu bilgiler bize 
Danişmendli topraklar içerisinde 24 Oğuz boyundan biri olan Çepnilerin 
bulunduğunu göstermekle beraber, Danişmendlilerin tam olarak bir Çepni 
devleti olduğuna dair kesin kant sunmamaktadr. 

Hacemîroğullarnn, Danişmendlilerin bir kolu veya devam olduklar 
görüşüne karşn, diğer bir görüşü de burada sunmak istiyoruz. Bu görüşe göre 
Hacemîroğullarnn Sinop'u yurt tutan Çepnilerden olmas kuvvetle 
muhtemeldir. 1277'de Moğol basklar ve iç ayaklanmalar nedeniyle Türkiye 
Selçuklularndaki buhran frsat bilen Trabzon Rum Devleti hükümdâr 
Georgios (1266-1280) Sinop’u almak istemişti. Fakat Çepni Türkleri Sinop’ta 
bulunan gemilere binerek Kral denizde karşlamşlar ve onu yenilgiye 
uğratarak perişan bir halde geri çekilmeye mecbur etmişlerdi18. Çepnilerin bu 
zaferi onlarn hem kalabalk hem de teşkilatl bir topluluk olduklarn 
gösteriyor. Çepnilerin denizle hiçbir ilgileri olmadğ halde denizde böyle bir 
başar kazanmalar da şayan- dikkattir. Sinop'un bundan sonraki tarihinde 
Çepnilerle ilgili fazla bir malumat bulunmamaktadr. Bu nedenle onlarn 
Sinop’tan doğuya doğru ilerleyerek, ordu bölgesine geldikleri ve orada Bayram 
Bey’in idaresinde bir beylik kurduklar Faruk Sümer tarafndan kabul 
edilmiştir19. Yukarda açklanan sebeplerden dolay Hacemîroğullarnn 
kökenini Çepnilere bağlamak doğru olsa gerektir. Nitekim Osmanl Devleti 
bölgeyi denetim altna aldğnda Giresun-Ordu'yu kapsayan bölgede kurduğu 
vilayete Çepni vilayeti adn vermesi de bu düşüncemizin somut bir örneğidir ve 
                                                 
16 Aziz b. Ardeşir-i Esterâbadî, Bezm u Rezm, Çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlğ 
Yayn, Ankara 1990, s. 311. 
17 Necati Demir, Hacemîroğullar Beyliği, Neden Kitap Yaynevi, İstanbul 2007, s. 51 
vd. 
18 Bk. İbn-i Bibi, el-Evamirü’lAla’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk-Name), II, Haz. 
Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlğ Yaynlar, Ankara 1996, s. 238. 
19 Bk. Faruk Sümer, Çepniler, Türk Dünyas Araştrmalar Vakf Yayn, İstanbul 1992, 
s. 13. 
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Osmanl yöreyi buralarda yoğun bir şekilde yaşayan Türkmenlerin adyla 
anmaya başlamştr.  

Trabzon ve çevresinin Osmanllar tarafndan fethine kadar, Giresun ve 
Kürtün bölgelerinde yaşayan Çepnilerin liderlerinin kim olduğu konusunda 
Tahrir defterlerinde baz kaytlara rastlanlmaktadr. Bunlara göre, Giresun 
bölgesindeki Çepnilerin lideri Giresun fatihi Hac Emîr oğlu Süleyman Bey idi. 
Süleyman Bey, arşiv kaytlarnda  “Mîr-i Çepniyân” olarak kaydedilmiştir20. 

Netice olarak yukardaki varsaymlarn her ikisinde de 
Hacemîroğullarnn menşei dönüp dolaşp Çepnilere dayanmaktadr. 
Hacemîroğullar hakkndaki en eski bilgilerimiz 14. yüzyln başlarna kadar 
gidebiliyor, o da Ordu ve çevresinde bağmsz bir beylik kurarak Trabzon 
üzerine seferler yapmasyla başlyor. Bu tarihten önceki bilgilerimiz ise daha 
çok kuvvetli varsaymlara dayanyor ve kesin bir delilimiz yoktur. 

Bayramlu ya da Hacemîroğullar tarihinin başlangc 
Demek ki, Danişmendlilerin 1178’e kadar siyasi ve tarihi varlğnn 

sona ermesinden sonra bölge, Türkiye Selçuklular’nn hâkimiyetine geçmiş ve 
İlhanl Devleti’nin yklmasndan sonra, Mesudiye (Milas) kalesi ve çevresi 
merkez olmak üzere, Bayram Bey tarafndan kurulan Hacemîroğullar Beyliği, 
tarih sahnesinde ortaya çkmştr. Bu beyliklerin anszn ortaya çkşlar 
Anadolu’da Moğol krizinin ne kadar ciddi olduğunu göstermesi bakmndan 
ilginçtir. Aslnda Bayram Bey’in adnn yazl tarih kaynaklarnda birdenbire 
zikredilmesi dikkat çekicidir ve öncesinin olmamas merak uyandrcdr. Ne 
var ki, Bayram Bey’in babas olan Satlmş Bey’e ait Osmanl tahrir 
defterlerindeki çok önemli kaytlar gözden kaçrlmamaldr.  

1455 tarihli tahrir defterinde Niyâbet-i Satlmş- Bayram’a kaytl 
birçok karye ad geçmektedir21. Tahrir defterinde geçen bu ibareden Bayram 
Bey’in babasnn Satlmş Bey olduğu anlaşlmakla beraber, Satlmş Bey 
hakknda tarihi hiçbir kayt bulunmamaktadr. Bu nedenle, tahrir kaytlarnda 
yer ismi olarak geçen Bayram Bey’in, tarih kaynaklarndaki siyasal tarih ile 
olan bağlants, bu konu ile ilgilenen her tarihçi için çarpc bir özellik arz 
etmektedir. Anadolu’da 1243’te başlayan Moğol istilasnn gelecekteki 
sonuçlar, böylesine bir yerel tarihi ortaya çkarmştr. Ancak birkaç edebiyatç 
veya tarihçi dşnda, pek az arkeolog bu konu ile ilgilenmiştir. Bugün bu 
yöredeki tarihsel belleğin canl olmadğn ifade etmek isteriz. Zira, geçmiş 
kuşaklarn tarihsel tecrübelerini temellendirmeye yardmc ve destek olacak 
maddi ve arkeolojik kalntlarn brakn ortaya çkarlmas, gittikçe yok olmaya 
yüz tutmas, karakteristik ve ürkütücü bir manzara arz etmektedir.  

                                                 
20 Hanefi Bostan, XV-XVI. Asrlarda Trabzon Sancağ’nda Sosyal ve İktisadî Hayat, 
Türk tarih Kurumu, Ankara 2002, s. 358. 
21 Bahaeddin Yediyldz-Ünal Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynaklar , I, TTK, 
Ankara 1992, s. 171. 
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Bu konuyla ilgili olarak Milas kalesinde ve yaknlarnda 
Hacemîroğullarnn geçmişle organik bağlarn kantlayacak olan kalntlar 
mevcuttur22. Beyliğin ilk yllarnda merkez olarak kullandğ kalenin yaknnda 
bir saray, bir hamam ve üç tane kümbetten oluşan aile mezarlğ 
bulunmaktadr23.  

Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki, tarihçi olarak sadece olaylar 
kayda geçiren, hatrlatan ve veri toplayan kişiler olmann ötesine geçerek, 2012 
ylnda buraya yaptğmz bir gezi srasnda, bu kümbetlerin sahipsiz ve 
bakmsz bir durumda olduğunu ve üstüne üstlük definecilerin ya da meçhul 
şahslarn her taraf kazarak, delik deşik edip, mezarlardaki kemikleri ortalğa 
saçtklarn gördüğümüzü hatrlatmak isteriz. Aslnda bu kemiklerin karbon 
testlerinin yaplarak, yaşlarnn tespit edilmesinin, yerel ve ulusal tarih açsndan 
büyük bir ehemmiyetinin olduğunu, bu sempozyum vastasyla duyurmak 
isteriz. Şüphesiz bu suretle elde edilebilecek veriler, tarihçilerin yapacaklar 
araştrmalarda yararlanabilecekleri materyal olacaktr. 

Bu araştrmamzn amac ve konusu olan dönem yani 14. ve 15. 
yüzyllarda hüküm sürmüş olan beyliğe modern araştrmaclar genel bir eğilim 
olarak Hacemîroğullar adn vermişlerse de hâkimiyet kurduklar bölge 
Osmanl tahrir kaytlarnda Vilâyet-i Bayramlu Me’a İskefsir ve Milas, Canik-i 
Bayramlu olarak geçmektedir24. Bunun nedeni beyliğin böyle adlandrlmasna 
muhatap olan tarihi şahsiyetin yani Bayram Bey’in, Hac Emîr Bey’in babas 
olmasdr25. Amacmz, Osmanl belgelerinde neden Bayram Bey’e izafeten bir 
isimlendirmenin yaplmş olduğunu açklamaktr. Beyliğin 14. Yüzylda hüküm 
sürdüğü topraklarn büyük bir bölümünün Bayram Bey tarafndan fethedilmiş 
olmas şüphesiz bu konuya açklk getirmektedir. Belirli bir zaman ve mekanda 
yaşamş olan Bayram Bey, 14. yüzyl Trabzon Rum Devleti kroniğinde yer ve 
rol alan, en azndan bu yüzyln bölge tarihini etkileyen bir tarihi şahsiyet olarak 
ele alnmaldr.  

Kilise tarihçisi Panaretos, Eylül 1301’de Trabzon Rum hükümdar II. 
Aleksios (1297-1331) ile Türklerin Giresun’da savaşa giriştikleri zaman çok 
sayda Türkün katledildiğini kaydediyor.  Ancak, bu sefer srasndaki Türkmen 
liderinin ad Lampsides tarafndan okunamamştr26. Faruk Sümer’e göre, bu 
Türkmen başbuğu Bizzat Bayram Bey veya onun baba, ağabey ve amca gibi bir 
yakn olabilir27. Baz araştrmaclara göre, Trabzon imparatoru, Türk emir 
Koustouganen’i tutsak almştr. Panaretos’ta yer alan bu önderin kimliği tam 
                                                 
22 Bahaeddin Yediyldz, Ordu Kazas Sosyal Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlğ 
Yaynlar, Ankara 1985, s. 31. 
23 Mithat Baş, A. g. e., s. 87. 
24 B.Yediyldz-Ü. Üstün, A. g. e., I, s. 398 vd. 
25 Bk. İbrahim Tellioğlu, “Panaretos Kroniğinin Türklerle İlgili Bölümleri”, Türk 
Dünyas Araştrmalar, 2003, Say 143, s. 66. 
26 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64. 
27 Faruk Sümer, Oğuzlar, Türk Dünyas Araştrmalar Yayn, İstanbul 1999, s. 323. 
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Bu konuyla ilgili olarak Milas kalesinde ve yaknlarnda 
Hacemîroğullarnn geçmişle organik bağlarn kantlayacak olan kalntlar 
mevcuttur22. Beyliğin ilk yllarnda merkez olarak kullandğ kalenin yaknnda 
bir saray, bir hamam ve üç tane kümbetten oluşan aile mezarlğ 
bulunmaktadr23.  

Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki, tarihçi olarak sadece olaylar 
kayda geçiren, hatrlatan ve veri toplayan kişiler olmann ötesine geçerek, 2012 
ylnda buraya yaptğmz bir gezi srasnda, bu kümbetlerin sahipsiz ve 
bakmsz bir durumda olduğunu ve üstüne üstlük definecilerin ya da meçhul 
şahslarn her taraf kazarak, delik deşik edip, mezarlardaki kemikleri ortalğa 
saçtklarn gördüğümüzü hatrlatmak isteriz. Aslnda bu kemiklerin karbon 
testlerinin yaplarak, yaşlarnn tespit edilmesinin, yerel ve ulusal tarih açsndan 
büyük bir ehemmiyetinin olduğunu, bu sempozyum vastasyla duyurmak 
isteriz. Şüphesiz bu suretle elde edilebilecek veriler, tarihçilerin yapacaklar 
araştrmalarda yararlanabilecekleri materyal olacaktr. 

Bu araştrmamzn amac ve konusu olan dönem yani 14. ve 15. 
yüzyllarda hüküm sürmüş olan beyliğe modern araştrmaclar genel bir eğilim 
olarak Hacemîroğullar adn vermişlerse de hâkimiyet kurduklar bölge 
Osmanl tahrir kaytlarnda Vilâyet-i Bayramlu Me’a İskefsir ve Milas, Canik-i 
Bayramlu olarak geçmektedir24. Bunun nedeni beyliğin böyle adlandrlmasna 
muhatap olan tarihi şahsiyetin yani Bayram Bey’in, Hac Emîr Bey’in babas 
olmasdr25. Amacmz, Osmanl belgelerinde neden Bayram Bey’e izafeten bir 
isimlendirmenin yaplmş olduğunu açklamaktr. Beyliğin 14. Yüzylda hüküm 
sürdüğü topraklarn büyük bir bölümünün Bayram Bey tarafndan fethedilmiş 
olmas şüphesiz bu konuya açklk getirmektedir. Belirli bir zaman ve mekanda 
yaşamş olan Bayram Bey, 14. yüzyl Trabzon Rum Devleti kroniğinde yer ve 
rol alan, en azndan bu yüzyln bölge tarihini etkileyen bir tarihi şahsiyet olarak 
ele alnmaldr.  

Kilise tarihçisi Panaretos, Eylül 1301’de Trabzon Rum hükümdar II. 
Aleksios (1297-1331) ile Türklerin Giresun’da savaşa giriştikleri zaman çok 
sayda Türkün katledildiğini kaydediyor.  Ancak, bu sefer srasndaki Türkmen 
liderinin ad Lampsides tarafndan okunamamştr26. Faruk Sümer’e göre, bu 
Türkmen başbuğu Bizzat Bayram Bey veya onun baba, ağabey ve amca gibi bir 
yakn olabilir27. Baz araştrmaclara göre, Trabzon imparatoru, Türk emir 
Koustouganen’i tutsak almştr. Panaretos’ta yer alan bu önderin kimliği tam 
                                                 
22 Bahaeddin Yediyldz, Ordu Kazas Sosyal Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlğ 
Yaynlar, Ankara 1985, s. 31. 
23 Mithat Baş, A. g. e., s. 87. 
24 B.Yediyldz-Ü. Üstün, A. g. e., I, s. 398 vd. 
25 Bk. İbrahim Tellioğlu, “Panaretos Kroniğinin Türklerle İlgili Bölümleri”, Türk 
Dünyas Araştrmalar, 2003, Say 143, s. 66. 
26 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64. 
27 Faruk Sümer, Oğuzlar, Türk Dünyas Araştrmalar Yayn, İstanbul 1999, s. 323. 

33 
 

olarak belli olmamasna rağmen Prof. Dr.  Necati Demir’e göre Kuşdoğan (veya 
Küçtogan)’dr28. 

Şimdi ad okunamayan bu Türkmen liderinin kim olduğu, daha doğrusu 
bu srada bir Türkmen beyinin Giresun dolaylarnda bulunup bulunmadğn 
tesbite çalşalm. 1301’den daha önce böyle birinin ad geçmemektedir. Ancak, 
16 Ağustos 1297’de ölen Kaloioannes Komnenos’un zamannda Türklerin 
Chalybia’y zapt edip, Trabzon içlerine doğru istilaya giriştiklerini yine 
Panaretos’dan öğreniyoruz. Demek ki, 1301’deki sefer bu hadisenin intikam 
veya rövanş niteliğini taşmaktadr. Bununla birlikte okunamayan Türkmen 
liderinin ismi üzerinde fazla durmamak lazmdr. 1297 hadisesinde de Türklerin 
başnda Bayram Bey’in bulunmuş olmas pekala mümkündür. 

Böylece olaylarn cereyan ettiği zamandaki Türkmen liderini takriben 
de olsa tespit etmiş oluyoruz. Şimdi bizzat Bayram Bey’in adnn zikredildiği 
hadiseye geçelim. Panaretos’a göre Bayram Bey, 2 Ekim 1313 akşam 
Trabzon’un Pazar yerini işgal etmiştir29.  

Şimdi bu hadisenin tahliline gelelim. Bayram Bey bu hadisede adeta bir 
destan kahraman gibi görülmektedir. Baskn gece gerçekleşmiştir. Bunlardan 
başka bu olayda çelişkiler de göze çarpmaktadr. Meselâ Bayram Bey’in 
Trabzon’un pazar yerini zapt ettiğinden bahsediliyor ki olayn devamndan yani 
pazar yerinin Rumlar tarafndan geri alnp alnmadğndan bahis yoktur. 
Ayrca, söz konusu pazar yerinin Trabzon’un merkezinde bir yer mi, yoksa 
herhangi bir beldesi mi olduğu da açk değildir. Naklettiğimiz bu bilgilerden 
anlaşlyor ki, Selçuklularn inkraza uğradğ bu devirde uçlardaki Türkmenler 
devletleraras siyasete karşmşlar, şu veya bu devletle bağmsz mücadelelere 
girişmişlerdir. Trabzon İmparatorluğu ile Türkler arasndaki mücadelelerin ilk 
aşamasnda meydana gelen Türk aknlar daha cok doğrudan Trabzon  kentini 
hedef almş ve Macka Vadisi boyunca meydana gelmiştir. Türkmen aknlar 
1350’li yllara kadar aralksz devam etmiştir. Bu aknlar Trabzon’u cok ciddi 
bir şekilde tehdit etmiştir.  

Türkmenler ile Trabzon İmparatorluğu arasnda mucadelenin temelde 
üç bölgede cereyan ettiğini görmekteyiz: Birinci bolge, Limniya’dan Giresun’a 
(Kerasous) kadar uzanan kylardaki kalelerden oluşan hat; ikinci bölge, 
imparatorluğun güney snrn oluşturan Trikomia Bandon’u ve Haldiya 
Temasn da içeren ve Bayburt’a kadar uzanan snr; üçüncü bölger  ise 
Trabzon’un doğu kysnda bulunan Gemora Bandonu, Sürmene (Sourmania), 
Rize (Rhizaion) ve Lazistan Temasndan oluşmaktayd.  

Trabzon’un denizyolu vastasyla dşar ile ulaşmn sağlayan ve 
bölgenin önemli merkezleri olan Limniya, Ünye (Oinaion), ve Kerempe Burnu 
(Jason Cape) Türkler tarafndan her an fethedilebilecek durumdadr. Trabzon 
İmparatorluğu bahsedilen bölgeleri gözden çkarmay kabullendiğinden ve 
                                                 
28 Necati Demir, A. g. e., s. 56. 
29 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64; Karş. F. Sümer, A. g. e., 324. 
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Türkmen harekatlarını durduracak gücü olmadığından, bölgede çok şiddetli 
mücadelelerin yaşandığını söylemek zordur30. 

Buna mukabil Türkmenlerin de zaman zaman zayıf kaldıklarını 
yukarıdaki hadisenin devam safhasından anlamaktayız. Bayram Bey, 30 
Ağustos 1332’de büyük bir ordu ile Palaiomatzoka (Hamsiköy)’ya gelmişse de 
çok sayıda asker ve at kaybederek başarısız olmuştur31.  

Şayet bu bilgi doğru ise, bu takdirde Trabzon İmparatorluğu’nun 
Bayram Bey’in Türkmenlerine karşı müttefik veya müttefikler bulmuş olması 
icap eder ki, bu ihtimal dahilinde olmakla beraber bu hususta hiçbir belgesel 
kanıt yoktur. Ancak, hadiselerin seyrinden çıkardığımız sonuca göre ve bilhassa 
29 Haziran 1348’de Trabzon üzerine yapılan sefer, en azından Türk cephesinin 
müttefiklerden oluştuğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Bu suretle Trabzon 
Rumlarının da bir hayli çetin düşmanlar oldukları görülmektedir. Buna göre 
anılan tarihte, Erzincan’dan Ahi Ayna Bey, Bayburt’tan Mehmet Rikâbdâr, 
Amid’den Turali Bey, Bozdoğan ve Çepni, Trabzon’a gelip savaştılar32. 
Görülüyor ki, bu müttefik Türk grubu şartların müsait olmayışı nedeniyle ricat 
etmiştir. Yalnız, ricatla sonuçlanan bu seferin konumuz bakımından önemli olan 
noktası, sefere katılanların içerisinde geçen Çepni adıdır. Şimdi bu hadisenin 
cereyanında rol oynayan Çepni, bir şahıs adı mıdır, yoksa bununla bir topluluk 
mu kastedilmektedir?  Samsun-Trabzon arasında Çepni Türklerinin yerleşmiş 
olduğunu biliyoruz Fakat, Panaretos, daha önce Bayram Beyi zikrettiğine göre, 
burada neden Çepni adını kullanmıştır sorusuna şimdilik yanıtımız yoktur. 
Büyük bir ihtimalle burada Çepni adı bir topluluğu ifade etmek için kullanılmış 
olabilir. 

Verdiğimiz bu bilgilerden başka, kaynaklarda Bayram Bey’den haber 
alınamamaktadır, ne zaman öldüğü ise meçhulümüzdür. Bayram Bey, Trabzon-
Samsun arasındaki Türkmenlerin bir kısmının olsun kendi etrafında 
toplanmalarını sağlayarak, onlara daha fazla nizamî bir şekil veren teşkilatçı bir 
şahsiyet olarak görülmektedir. Mezarının Mesudiye’nin Kaleköyü’ndeki 
kümbetlerde olup olmadığı ancak bir arkeolojik araştırmayla anlaşılabilecektir. 
Çünkü tüm beylik aile bireylerinin gömülü olduğu üç adet kümbet buradadır. 
Kümbetlerin üst kısmına ait bir kitabede şunlar yazılıdır: “fi şehr-i Rebiülevvel 
senete sittetin erba’in ve semanû mie fi hicretin nebeviye” (Rebiülevvel 
846=Temmuz/ağustos 1442)33. Anlaşılıyor ki, bu tarihli kitabe, beylik Osmanlı 
Devleti’ne bağlandıktan sonra yazılmıştır. 

 
 

                                                
30 Murat Keçiş, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 2009, s. 187. 
31 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64. 
32 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64. 
33 Mithat Baş, A. g. e., s. 90. 
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30 Murat Keçiş, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 2009, s. 187. 
31 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64. 
32 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 64. 
33 Mithat Baş, A. g. e., s. 90. 
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Hacı Emîr İbrahim Bey 
“Zamanı kendi haline bırak. 

Kendini akıllı sanan çok  
kimse Onu ıslah etmek için  

uğraştıysa da ıslah edemedi” 
Esterâbadî 

Daha önce Bayram Bey’in oğlu olduğunu izah ettiğimiz Hacı Emîr 
İbrahim Bey, babasının takip ettiği gayeye uygun olarak, icraatının başlangıç 
safhasında 13 Kasım 1357 Pazartesi gününde çok sayıda savaşçı askeriyle 
birlikte Matzouka(Maçka)’yı işgalle birlikte muhafızların hazırlıksız 
yakalanmaları yüzünden pek çok insanı öldürüp, mahsulü ve depoyu harap 
etmiştir34.  

Öyle görünüyor ki, Hacı Emîr İbrahim Bey’i bu sefere götüren unsurlar, 
tahrip amacıyla birlikte, Trabzon Rumları üzerinde yarattığı psikolojik 
tesirlerdir. Oldukça esaslı bir tahrip yaptığı Trabzon Rum Devleti arazisine 
giren Hacı Emîr İbrahim Bey’in buradan ganimet alıp dönmüş olduğunu 
bilmemekle beraber, yıpratma harbi konusunda oldukça başarılı olduğu 
söylenebilir. Hacı Emîr İbrahim Bey’in bu seferi Trabzon Rumlarının kudretini 
sarsmış olup, bilhassa imparatorun iki taraf arasında siyasi sıhriyet kurulması 
hususundaki teşebbüsüne zemin hazırlamıştır. 

Gerçekten Panaretos Kroniği’nde gördüğümüz gibi, şüphesiz 
Türkmenlerle iyi geçinebilmenin ve varlığını sürdürebilmenin yollarını arayan 
İmparator III. Aleksios (1349-1390), Kyr I. Basileios (1332-1340)’un kızı35 olan 
kız kardeşi Theodora’yı 29 Ağustos 1358 Çarşamba günü Hacı Emîr ile 
evlendirmek üzere göndermiştir36. Bundan 3 yıl sonra 1361’de ise III. Aleksios, 
bizzat Panaretos’un içinde bulunduğu bir heyetle birlikte kız kardeşini ziyaret 
etmek üzere Giresun’a kara yoluyla gitmiş, orada Hacı Emîr tarafından 
karşılandıktan sonra, onlara veda ederek geri dönmüştür37. 

Görülüyor ki, Hacı Emîr, Trabzon tekfurunun eniştesi olmakla beraber, 
onu ayağına getirtecek kadar diplomatik bakımdan nüfuzlu bir bey idi. Bu 
hususta kaynağımızdaki bilgilere göre, aynı diplomatik gayelerle kız verilerek 

                                                
34 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 66. 
35 M. Baş (A. g. e., s. 92) tarafından I. Basileios’un kız kardeşi olarak belirtilmiştir, fakat 
İ. Tellioğlu’nun tercümesinde I. Basileios’un kızı olarak geçmektedir. Buradaki hata 
kaynaktaki ifadeyi yeterince anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Çünkü kaynak 
Theodora’nın, I. Basileios’un kızı olduğunu yazmakla beraber, kızı evlendirmek üzere 
gönderme fiilinin I. Basileios’un oğlu olan III. Aleksios zamanında yapıldığı ortaya 
çıkmakta, dolayısı ile Theodora mevcut imparatorun kız kardeşi olmaktadır. Zira, 1358 
tarihinde I. Basileios artık hayatta değildir ve devleti henüz 20 yaşında bulunan oğlu 
Aleksios yönetmektedir. Keza Necati Demir (A. g. e., s. 68) de aynı hataya düşerek, bu 
tarihte ölmüş bulunan I. Basileios’a birtakım filler yüklemiştir. 
36 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 67. 
37 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 67. 
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akrabalk kurulan Amid Emîri Turali’nin oğlu Kutlu Bey ise kendisi bizzat 
kars Maria ile birlikte Trabzon’u ziyaret etmiştir38.  

Bilindiği gibi, bu tür ziyaretlerde kimin, kimin ayağna gideceği 
diplomasi protokolü bakmndan bilhassa önemlidir. İmparatorun komşu Türk 
beylik veya devletleriyle bu tür akrabalk ilişkileri tesis ederek, müsait şartlar 
elde edebilme çabalarna rağmen, 1365 ve 1369 yllarnda Chaldia ve Golacha, 
yine Türkler tarafndan istila ve tahrip edildi39. Ancak bu bölgeleri alan 
Türklerin Hacemîroğullar m, yoksa Akkoyunlular m olduklar belli değildir. 

Bir süre sonra Hac Emîr’le kurduğu akrabalktan umduğu faydalar 
sağlayamayan imparator, bu siyaseti terk ederek, rotay Türk’ü Türk’e karş 
krdrma politikasna çevirmek suretiyle, Hacemîroğullar’na karş 
Taceddinoğullar40’n kullanma yolunu tutmuştur. İmparatorun kendi 
siyasetinde durumunu böyle telakki etmesi, ileride göreceğimiz gibi 
aldanmadğn gösteriyor. 

Eretna Devleti’ne vergi ve asker vermekle yükümlü olmakla birlikte, 
1379 ylndan itibaren bağmsz bir şekilde hareket etmeye başlayan Taceddin 
Bey, Eratna Devleti’nin hakimiyetinden kurtulduktan sonra; Niksar, Amasya, 
Samsun, Ordu, Giresun’un batsn ve Trabzon’un güneyini ve İskefsir 
(Reşadiye)’i hakimiyeti altna ald ve kşlar Yeşilrmak Deltas boyunca 
dağlardan kylara inerek yağma ve aknlarda bulunuyordu41. 

Trabzon Komnenoslar, evlilik yoluyla, müttefik olacaklar Taceddin 
Bey’in Trabzon’u ciddi olarak tehdit etmesini ve de diğer Türkmen beylikleri 
ile ittifak kurmasn engellemiş olacaklard. Şebinkarahisar Beyi Klçarslan’n 
tehdidi yüzünden, III. Aleksios, kz Eudokia’y 8 Ekim 1379’da Taceddin 
Bey’le evlendirerek onunla hsmlk ve ittifak kurmuş oldu42. Bu evlilik 
anlaşmasyla Limnia dolayl olarak Trabzon İmparatorluğu’nun kontrolu altna 
girmiş oldu.  

Taceddînoğullar ile Hacemîroğullar arasndaki ilişkileri anlatmadan 
önce Trabzon Devleti ile çevredeki Türk devletlerinin durumlarn tetkik 
edelim. Kaynaklardan anlaşldğna gore, 1379 ylndan itibaren 14. yüzyln 
sonuna kadar, Erzincan Emîrliği, Trabzon İmparatorluğu ile ayn snr paylaşan 

                                                 
38 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 67. 
39 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 67. 
40 Esterâbadî’nin Bezm u Rezm adl eserinde ve Osmanl kaynaklarnn isimlendirdiği 
şekliyle Taceddinoğullar ya da Canik Beyliği Emîr Taceddin tarafndan yönetilmiştir. 
Esterâbadî, A. g. e., s. 145; Sait Kofoğlu, “Selçuklu Sonras Kuzeydoğu Anadolu’da Bir 
Uç Beyliği: Taceddinoğullar”, Türklük Araştrmalar Dergisi, İstanbul 2005, Say 18, s. 
77; Ayn Müellif, “Taceddinoğullari: A Post-Seljukian Era Border Country In Northeast 
Anatolia”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2011, Cilt 6, Say 11, s. 17-21; Mevlüt 
Oğuz, “Taceddinoğullar”, D.T.C.F. Dergisi, 1948, VI/5, s. 474. 
41 Murat Keçiş, A. g. e., s. 223. 
42 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 68. 
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tek devlettir. Sadece Kuzeybat’daki Filabonites vadisi (Tirebolu Suyu), Hac 
Emir Beyliği ve göçebe Cepnilerle Trabzon İmparatorluğu arasndaki snr 
meydana getiriyordu. Haldiya’nn güneybats ve Heriana’nn doğusu, 
Mutahharten’in vassal olan Karahisar Beyliği’ne aitti. Lazike snrna kadar 
olan yerler Erzincan Emîrliği’nin snrnda bulunuyordu. Emîr Mutahharten, 
Bayburt, Tercan, Kemah ve İspir’e hakimdi43.  

Görünüşe göre, 1380’lerden itibaren geçen yirmi yllk dönemde 
Trabzon İmparatorluğu’nun, Anadolu’nun diğer ksmlarna olan geçişi bu 
bölgede ortaya çkan beyliklerin hareket ve faaliyetleri sonucunda 
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43 Ebu Bekr-i Tihranî, Kitab- Diyarbekriyye, Çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlğ 
Yaynlar, Ankara 2001, s. 36; Ruy Gonzales De Clavijo, Timur Devrinde Kadis’ten 
Semerkand’a Aeyahat, Çev. Ömer Rza Doğrul, Kesit Yaynlar, İstanbul 2007, s. 72; 
Karş. Murat Keçiş, A. g. e., s. 215. 
44 Clavijo, A. g. e., s. 72. 
45 İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 68. 
46 Esterâbadî, A. g. e., s. 309 vd. 
47 Esterâbadî, A. g. e., s. 310 vd. 
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uzun zaman önce var olan gizli düşmanlğn da fiiliyata dökülerek ortaya 
çkmas anlamna geliyordu. Meselenin burasnda şu soruya da yant vermek 
icap eder. Süleyman Bey, babasnn tekrar emîrlik makamna geçmesine neden 
raz olmamştr? Kaynağn ifadesine göre, Süleyman Bey, kendine olan 
özgüveninden ve ileri görüşlülüğünden dolay azledilmeye gönlü raz 
olmamştr.  

Bu arada kavga ve görüş ayrlklar derinleştikçe, dş düşmanlar da 
beylik topraklarna ellerini uzatmaya başladlar. “Dşta olan içte başlar” siyaset 
prensibi uyarnca, içteki kavgalar, Hacemîroğullar tarihinde ilk defa olarak 
diğer Türk beylikleriyle olan dş mücadeleleri de başlatmştr. 

Komşusu olan Hacemîroğullar’na karş Taceddîn Bey’in siyaseti, 
Terme tarafndan iki kez saldrmak, başar kazanamaynca da yeni bir saldr 
için hazrlk yapmak olmuştur48. 

Süleyman Bey 
“Her hür kişi, diğer hür kişilerin koruyucusudur” 

Esterâbadî 
1386’dan sonra beylik yönetiminde Hac Emîr Bey’in ismi geçmediğine 

göre, Süleyman Bey’in babasna karş üstünlük kurup, emîrliğini sürdürdüğü 
açktr. Bu suretle Hacemîroğullar yönetimindeki istikrarn devam etmiş 
olduğu anlaşlyor. 

Beyliğin topraklarn eline geçirmek isteyen ve giriştiği iki 
teşebbüsünde de başar sağlayamayan Taceddîn Bey, üçüncü kez harekete 
geçmeye kalkşnca, Süleyman Bey, Kad Burhaneddîn’den yardm istemek 
üzere, ona arka arkaya elçiler ve mektuplar göndermeye başlad. Bunun üzerine 
Kad Burhaneddîn, güvendiği adamlarndan Şeyhülislâm Yar Ali’yi Taceddîn 
Bey’i ikaz etmek üzere görevlendirdi. O, görevini başar ile yerine getirdi. 
Görülüyor ki, Kad Burhaneddîn’in düşmanlğn üzerine çekince maksadna 
erişemeyeceğini kestiren Taceddîn Bey ilk safhada, bu elçilik heyetine, 
Hacemîroğullar topraklarna bir daha saldrmayacağna söz vermiştir49.  

Ancak Taceddîn Bey, sözünü yerine getirmek şöyle dursun, henüz 
Şeyhülislâm Yar Ali, onun yanndan geri dönmek için hareket etmeden ordu 
kurarak, 24 Ekim 1386’da Hacemîroğullar topraklarna saldrd. Ancak, 
karşlaşma Süleyman Bey’in zaferiyle sonuçlanmş, Taceddîn Bey ile birlikte 
500 (Panaretos’da 3.000) askeri öldürülmüştür50.  

Hacemîroğullar’nn başna geçtikten sonra, Süleyman Bey’in 
Taceddîn Bey ile mücadelesi burada sona ermektedir. Önce bu hadisenin 
yarattğ sonuçlara bakalm: 

                                                 
48 Esterâbadî, A. g. e., s. 311. 
49 Esterâbadî, A. g. e., s. 311 vd. 
50 Esterâbadî, A. g. e., s. 312 vd.; İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 68.  
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48 Esterâbadî, A. g. e., s. 311. 
49 Esterâbadî, A. g. e., s. 311 vd. 
50 Esterâbadî, A. g. e., s. 312 vd.; İ. Tellioğlu, A. g. m., s. 68.  
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Bu hadiseyi biri İslâm diğeri Grek iki kaynak da vermekte, bu 
kaynaklar bir takm ayrntlar dşnda çelişmemektedir. Süleyman Bey’in 
başvurusu üzerine, iki tarafn arasna girerek, tehdit içeren bir mektup51 
göndermesinden, Kad Burhaneddîn’in bölgenin en kudretli Türk hükümdâr 
olduğu anlaşlmaktadr. 

Taceddîn Bey’in öldürülmesi münasebetiyle, Kad Burhadeddîn’in, 
müteveffa beyin başkenti olan Niksar’ direnişsiz bir şekilde teslim aldğn 
Esterâbadî’den öğreniyoruz. Süleyman Bey’in yaknlarndan birini Niksar’a 
gönderip bağllğn bildirmesi üzerine, Kad Burhadeddîn’in, İskefsir kalesini 
içindeki zahire ve eşyalar ile birlikte Süleyman Bey’e bağşladğn (resm-i 
suyurgal) yine bu kaynaktan tesbit edebiliyoruz. Buna ilâve olarak, bu iki 
Türkmen Beyi; biri Süleyman Bey, diğeri Taceddîn’in oğlu Mahmûd Çelebi, 
bizzat Kad Burhaneddîn’in araclğyla saldrmazlk anlaşmas yapmşlardr52. 

Gördüğümüz gibi, Taceddîn Bey’in Hacemîroğullar’na saldrmas 
bölgede bir hareketliliğe sebep olmuştur. Nitekim Kad Burhadeddîn, Niksar’da 
bu işlerle uğraşrken, bu defa Erzincan Emîri Mutahharten’in, bölgedeki 
hareketliliğe müdahil olarak, Sivas’a saldrmak için hazrlk yaptğ haberi 
gelmiştir. Bu defa Kad Burhadeddîn, tedbir olmak üzere,  Süleyman Bey’den 
bağmllk şartlarna göre, buyruğu altndaki kuvvetlerle yardma gelmesini 
isteyince, karş tarafn hazrlk yaptğn gören Emîr Mutahharten, bu saldrdan 
vaz geçmiştir53. 

Görülüyor ki, topraklarn genişletmek isteyen Mutahharten, Kad 
Burhaneddîn’in almş bulunduğu ciddi tedbirler karşsnda herhangi bir savaşa 
girişmek imkan bulamadan geri dönmüştür. Kendisinden yardm istendiğinde, 
Sivas’a kadar gelip, Kad Burhaneddîn’e katlan Süleyman Bey ise herhangi bir 
savaşa girmeksizin tehlikeyi atlatabilmiştir.  

Bu ve bundan önceki bilgilerden anlaşlyor ki, Süleyman Bey ile Kad 
Burhaneddîn sk bir ittifak kurmuşlardr. Buna mukabil, ittifak sisteminin 
zamana ve şartlara göre değiştiği de gözlenmektedir.  

Nitekim yukardaki olaylardan çok ksa bir süre sonra 1388 ylnda, 
Kad’ya karş Osmanllarla Memluklularn yaptklar tecavüzi bir ittifak 
anlaşmasna, Kad’ya bağmllk şartlarn unutan Süleyman Bey’in de katldğ 

                                                 
51 Bu mektupta şöyle denmektedir: “Sen, zorla onlarn atalarndan miras kalmş olan 
ülkelerini almak isteyip, onlarn canna ve malna saldrmay uygun 
gördün………Kendi vilâyetinle yetin, onlarnkine göz dikme……Eğer bu dediklerimin 
aksine davranrsan, ona yardm edip, onun tarafnda yer alrz…”. Esterâbadî, A. g. e., s. 
312. 
52 Esterâbadî, A. g. e., s. 313 vd. 
53 Esterâbadî, A. g. e., s. 315; Karş. Yaşar Yücel, Kad Burhaneddin Ahmed ve Devleti 
(1344-1398), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yaynlar, Ankara 
1970, s. 91. 
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görülmektedir54. 
Süleyman Bey’in, karş cepheye katlmas, gittikçe yükselen Osmanl 

gücünden yldğ ve Kad Burhaneddîn’den bağmsz kalmak istediği şeklinde 
yorumlanabilir.  

Bölgedeki diğer Türkmen beylikleri de 1391 senesinde Yeşilrmak-
Kelkit vadisinde görünen Osmanl Padişah I. Bayezid’i metbu tanyarak, 
Kad’ya karş düşmanlklarn devam ettirmişlerdi. Ancak, Osmanl padişahnn 
Rumeli meseleleri ile uğraşmasndan faydalanan Kad Burhaneddîn, 1393-1394 
yllarnda Canik üzerindeki hâkimiyetini yeniden tesis etmek üzere harekete 
geçti. Canik bölgesinde yeni bir kalenin inşasna başlayp, tehditkâr bir tavr 
taknnca, bölgedeki Türkmen emîrlerinden Osmanl dostu Hac Emîr oğlu 
Süleyman Bey ile Taceddîn oğlu Mahmûd Çelebi arasnda tedafüî bir anlaşma 
yapld. Fakat, bu ittifakn fazla uzun sürmeyip, ksa bir süre sonra dağldğ 
anlaşlmaktadr55. 

Naklettiğimiz bu bilginin devamnda, Kad Burhaneddîn’in Canik 
tarafndaki Türkmen beylerinin tecavüzlerinden çekindiği ve onlarn 
saldrlarndan korunmak için Niksar civarnda tahkimat yaptrdğ neticesi 
ortaya çkmştr56.  

Yani Türkmen beylikleri artk bölgede inisiyatifi ele almşlar ve kendi 
güçlerini Kad Burhaneddîn’e kabul ettirmişlerdir. Dolaysyla naklettiğimiz 
bilgi yorum gerektirmeyecek kadar açktr.  

Gerçekten de vermiş olduğumuz bu bilgi 1397 yl içerisinde Süleyman 
Bey’in Giresun kalesini kati olarak fethetmesinin57, ülkesinin iç ve güney 
kesimlerindeki emniyet durumuyla alakal olduğu düşünülebilir. Gördüğümüz 
gibi, Süleyman Bey’in kendisine muhalefetine rağmen Kad Burhaneddîn, bu 
fetih haberi üzerine payitahtnda şenlik davullar çaldrmş, fetih ve zaferini 
tebrik için Süleyman Bey'e elçiler göndermiştir58. 

Yldrm Bayezid, 1398 İlkbaharnda Samsun’u almas, Canik 
bölgesindeki Osmanl hâkimiyetini kuvvetlendirdi. Çarşamba, terme ve Niksar 
taraflarna sahip olan Taceddîn oğullar Mahmûd ve Alparslan ile Ordu bölgesi 
hâkimi ve Giresun fatihi Süleyman Bey, Bafra hâkimi Taşanoğullar hep birlikte 
Osmanl egemenliğini kabul ettiler. Bu münasebetle Osmanl hududu Trabzon 
snrlarna kadar dayand59. 

Buna göre hüküm vermek gerekirse, Yldrm Bayezid’in bu bölgede 
kesin egemenlik sağlamasnn, bölgede siyasi ve askeri bakmdan önemli bir 

                                                 
54 Yaşar Yücel, A. g. e., s. 132. 
55 Yaşar Yücel, A. g. e., s. 136 vd. 
56 Yaşar Yücel, A. g. e., s. 139. 
57 Esterâbadî, A. g. e., s. 485. 
58 Esterâbadî, A. g. e., s. 485; Karş. Yaşar Yücel, A. g. e., s. 148 n. 299. 
59 İ. Hakk Uzunçarşl, Osmanl Tarihi, I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988, s. 298. 
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54 Yaşar Yücel, A. g. e., s. 132. 
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56 Yaşar Yücel, A. g. e., s. 139. 
57 Esterâbadî, A. g. e., s. 485. 
58 Esterâbadî, A. g. e., s. 485; Karş. Yaşar Yücel, A. g. e., s. 148 n. 299. 
59 İ. Hakk Uzunçarşl, Osmanl Tarihi, I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988, s. 298. 
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olarak rol oynadğn gördüğümüz Kad Burhaneddîn’in, ayn yl Zara-Divriği 
arasnda Karabel denilen mevkide Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey 
tarafndan öldürülmesinin ortaya çkardğ şartlardan kaynaklandğ 
söylenebilir60. Diğer taraftan bu bölgedeki Türkmen beyliklerinin 
hareketlerinden anlaşlyor ki, onlar kuvvetli bir devlete dayanmadan 
tutunmann mümkün olmadğn görmüşlerdir. 

Fakat, Yldrm Bayezid, 1402’de Ankara Savaş’nda Timur tarafndan 
yenilince, ayn duruma benzer bir şekilde görülüyor ki, bu mağlubiyetten sonra 
diğer Anadolu beylikleri gibi Hacemîroğullar da bağmsz hareket etmeye 
başlamşlardr.  

Süleyman Bey’in ne zaman öldüğü meçhulümüzdür. O’nun beyliği 
dönemindeki en önemli icraatlarndan birisi de 1380’li yllarda beyliğin 
merkezini Kaleköy’den Ordu il merkezinin 4 kilometre güneyindeki 
Eskipazar’a taşnmasdr. 1455 tarihli tahrir defterinde beyliğin merkezi olan 
Bölük-i Niyâbet-i Ordu’da yani Eskipazar’da, Bayram Çelebi’nin evlatlarnn 
yurdu olduğu belirtilen Mezra’a-i Süleyman Beğlü ismiyle bir yerleşim yeri 
kaytldr61. Eskipazar’daki mezarlkta bulunan mezar taşlar, cami çevresinde 
bulunan harabelerin bir ksm bu dönemden kalmadr. Ayrca çevredeki arazinin 
bizzat beylik idarecilerine ait olduğu bilinmektedir62. 

Sonuç 
Hacemîroğullar’nn Orta ve Doğu Karadeniz yöresinin tarihi 

üzerindeki etkisi bizi burada değineceğimiz ve sonuç olarak ortaya koyacağmz 
şu noktaya getirmektedir. Bu beyliğin gerçekte iç içe geçmiş iki tarihi tesiri 
olmuştur: Bölgenin Türkleşmesindeki etkisi ve Trabzon Devleti’ne olan etkisi. 
Zaten bölgenin Türkleşmesine olan etkisi olmasa hiçbir yerli tarihçi, Trabzon 
Rum Devleti üzerine etkisi olmasa hiçbir yabanc tarihçi bu konuyla ilgilenmek 
ihtiyacn duymazd. Örneğin, yabanc tarihçilerden A. Bryer, D. Winfield, A. 
Hahanov, Lebeau dşnda bu konuda yazan tarihçi says fazla değildir. Her şeye 
rağmen Hacemîroğullar Beyliği, bölgenin sahil kesiminin fethedilmesiyle 
birlikte tam bir Türk yurdu haline getirilmesinde büyük rol oynamştr. Fakat 
sahilden içerideki yaylalarn dşna çkldğnda o kadar anlaml değildir, çünkü 
güney snrlarndan içerilerdeki devlet ya da beylikler üzerinde etkisi hakikaten 
siyaseten fazla olmamştr. 

Öbür yandan Osmanl Devleti, Anadolu’da Türk birliğinin 
sağlanmasnda son derece bütünleyici rolü olan bir tarih sürecinin mimardr. 
Osmanl Devleti, Anadolu’da yaşayan Türkmen beyliklerinin gözünde ne gibi 
bir anlam ifade etmiştir. Osmanl Devleti, Anadolu Türklüğünü gücünün ve 
itibarnn zirvesine ulaştrmştr. Hacemîroğullar Fetret Devri’nde bir 
süreliğine kesintiye uğramş olsa da Osmanl birliğine katlan beyliklerden biri 
                                                 
60 Ebu Bekr-i Tihranî, A. g. e., s. 41 vd. 
61 B.Yediyldz-Ü. Üstün, A. g. e., I, s. 15. 
62 Necati Demir, A. g. e., s. 76 vd. 
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olmuştur. Hacemîroğullar’nn Ankara Savaş’ndan sonra tekrar Osmanl 
yönetimine ne zaman girdiği kesin olarak bilinmemekte ve bu konuda 
kaynaklarda herhangi bir bilgiye de rastlanmamaktadr. Ancak, İspanya Kral 
Hanry’nin elçisi Ruy de Gonzales Clavijo, 1404 ylnda yani Fetret Devri’nde 
Samsun yaknlarndan Tirebolu’ya kadar sahilin boydan boya Erzamir isimli bir 
beye ait olduğunu yazmaktadr63 ki bu muhtemelen Hac Emîr isminin değişik 
bir versiyonudur ve Hac Emîr İbrahim Bey’in ailesinden biridir. 1455 tarihli 
tahrir defterlerinden ise bu tarihten önce beyliğin topraklarnn kesin olarak 
Osmanl Devleti’ne bağlandğ anlaşlmaktadr. 
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Yemen ve Yemen’de Şehit Olan Tokatllar 
İbrahim AYKUN∗ 

 
Özet 

Yemen Osmanl tarihinde aclarla anlan bir yer olmuştur. 
Devletin her tarafna asker gönderilmesine, her tarafta şehit 
verilmesine rağmen hiçbirisi Yemen kadar içimizi actmamştr. Şehit 
saymz bile tam olarak bilinmemektedir. Ama yüzbinlerden hatta 
milyonlardan bahsedilmektedir. Yemen’e gönderilen ve orada şehit 
olan askerlerin medeni durumlar ve çocuk saylar göz önüne 
alndğnda neden  Yemen Türkülerinin bu kadar çok olduğu  
anlaşlr. 

Tokat’tan da Yemen’e çok sayda Redif askeri gönderilmiştir. 
Bunlarn tam says ilerideki araştrmalarda ortaya çkacaktr. Bu 
çalşma ile Tokat’n malalle, köy ve nahiyelerden tespit ettiğimiz 
Tokat’tan şehit olan  Redif askerlerinin  medeni durumlar ve çocuk 
saylarndan hareket edilerek Yemen’in Anadolu insannn kalplerinde 
yaptğ tahribat ortaya konulacaktr. 

Anahtar kelimeler: Tokat, Yemen, Redif, Şehit 

Yemen’in Coğrafî konumu 

Osmanl Devleti zamannda Yemen, Arabistan Yarmadasnn 
güney ucundan,  Kzldeniz’in güneyine doğru uzanan bölgeyi ifade 
etmekteydi. 

Günümüzdeki yüzölçümü 531.869 kmdir. İhsan Süreyya 
Srma, M. Alfred Bardey’e dayanarak  Osmanllar zamannda 
yüzölçümü 1.250.000 kilometre  kare olarak vermektedir. Yüzölçüm 
olarak değişik kaynaklarda farkl bilgilere rastlanmas Yemen 
tarihinde zaman zaman meydana gelen değişikliklerden 
kaynaklanmaktadr1.  

İklim olarak çöl olan Tehame bölgesi aşr scak, yüksek olan 
iç kesimlerde  gündüzler aşağ kesimler kadar olmasa da scak, 
geceleri ise serindir. Yemen’de görev yapmş olan Mirliva Rüştü Paşa 
kş ve sonbaharda gecelerin soğuk olduğunu hatta sfr dereceye 
düştüğünü,  öğleye doğru snn 25 dereceyi bulduğunu söyler ve 
dağlarn çetinliğine vurgu yaparak “ Cenab- hakka çok şükür ki 
Yemen’e kar yağmyor. Kar yağmas icab etse insan değil  bu 
dağlardan tavşan bile geçmez” diyerek şartlarn kötülüğünü 
anlatmaktadr2.   

Çöllük arazilere sahip olmasna rağmen Yemen, Arabistan 

                                                 
∗ Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
1 İ. Süreyya Srma, Osmanl Devletinin Yklşnda Yemen İsyanlar, İst. 
1980. S. 21. 
2 Rüşdü, Yemen Hatras, İst. 1325, s. 60.  
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Yarmadasnn en verimli arazilerine sahiptir ve ylda üç defa ürün 
alndğ da olur3 . Coğrafi şartlarn güzelliğinden dolay “Arabia 
Felix” olarak da anlmaktadr.    

Akdeniz ile Hint Okyanusu arasnda bir kap olmas hasebiyle 
askerî ve ticarî açdan önemi büyüktü4. Coğrafî konumu dolaysyla 
tarihin her döneminde önemini korumuş ve pek çok millet ve devlet 
bu topraklarda hüküm sürmüştür.  

Osmanl Hakimiyetine Kadar Yemen 
Yemen’de hüküm süren milletlere bakacak olursak Kuran- 

Kerim’de zikredilen Âd kavmi ve Arap devletlerinin en büyüğü ve 
medenisi olarak bilinen, Saba melikesi olarak bilinen Belks’tan da 
hatrlanlan Himyeriler bu topraklarda devlet kurmuşlardr5.  

Himyerilerden sonra Habeşliler Yemen’de hakim olmuşlardr. 
Sana’ya taklit Kabe yaptran Habeşlilerin komutan ünlü Ebrehe’dir  
ve Kabeyi ykmak için Mekke üzerine yaptğ seferde ebabil 
kuşlarnn ordusunu nasl yok ettiği Kur’an- Kerim’de de bahsedilir. 
Ebrehe’nin uyguladğ zalimane yönetimden bkan Yemenliler, 
İran’dan yardm istemişlerdir. İran şah Kisra, bir ordu göndererek 
Habeşlileri uzaklaştrmasndan sonra İran hakimiyeti başlamştr. 
Daha sonra Emevi ve Abbasilerin idaresinde kalmştr.  Osmanllar 
Yemen’i Memluklulardan almşlardr.  

Yemen’in Osmanl Hakimiyetine geçişi 
Osmanl Devletiyle ilk ilişkiler Yavuz Sultan Selimin Msr’ 

Osmanl topraklarna katmasyla başlamştr. Memluklulardan 
İskender’in Sana’y alp hakimiyetlerini güçlendirmeye uğraştklar 
sralarda Yavuz’un Msr’ fethettiği haberinin gelmesi üzerine büyük 
Camide toplanan halka bir konuşma yaparak Osmanl devletine 
bağllğn bildirmiştir6.  

Bundan sonra Yemen’in geri kalan bölümünü Osmanl 
hakimiyetine almak için Selman Reis, Hadm Süleyman Paşa büyük 
mücadeleler vermişlerdir7. Özdemir ve Sinan Paşalarn gayretleri 
sonucunda Yemen’in büyük ksm Osmanl hakimiyetine alndysa da 
daha sonra gönderilen valilerin beceriksizliği yüzünden Yemen, Zeydi 
şeyhlerin idaresine braklmştr8. 

Yemen’de şeyhlerin idaresi  XIX. Yüzyln ortalarna kadar 
                                                 
3 İ. Süreyya Srma, Osmanl Devletinin Yklşnda Yemen İsyanlar, İst. 
1980. S. 22. 
4 Rfat Uçarol, Bir Osmanl Paşas ve Dönemi Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 
1976, s. 24. 
5 Zeki Ehiloğlu Yemen’de Türkler, Kardeş Matb. 1952, s. 32-34.  
6 İ. Süreyya Srma, Osmanl Devletinin Yklşnda Yemen İsyanlar, İst. 
1980. S. 45-46. 
7 İ. Hakk Uzunçarşl, Osmanl Tarihi II, Ank.1983, s. 394-395. 
8 İ. Süreyya Srma, Yemen’in Jeopolitik Durumu ve Osmanl Devletine 
Katlmas, İ.Ü. Tarih Enstitüsü Dergisi Say 12, (sene 1981-1982), s. 439-441 
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devam etmiştir. Osmanl Devletine isyan eden Mehmet Ali Paşa 
1833’de “Türkçe Bilmez” lakapl bir adamn, Mehmet Ali’ye isyan 
ederek Yemen’e saldrmş ve birkaç şehri ele geçirmiş ise de fazla 
başarl olamamş ve sonra yakalanarak idam edilmiştir. Mehmet Ali 
Paşa hakimiyetini Yemen yönünde genişletmek istemiş ve bu amaçla  
1835’de Mirliva Emin Bey kumandasnda kara ve küçük bir deniz 
kuvveti göndermiş ve Yemen’in baz bölgelerini ele geçirtmiş ise de 
1840’da geri çekilmek zorunda kalmştr. Yemen’in karşklk 
içerisinde bulunmas bölgede Osmanl hakimiyetini güçleştirdiğinden 
Tevfik Paşa, 1849’da Yemen’i tekrar Osmanl topraklarna katmştr9. 

1859’da Süveyş kanalnn açlmas teşebbüsüne fiilen 
başlanmas bölgenin  jeopolitik ve stratejik önemini daha da 
arttrmştr. Dolaysyla Yemen taraflar, sömürgeci güçlerin ilgilerini 
çekmeye başlamştr.  Süveyş kanal inşaatna başlamadan çok önce 
İngilizler, ileride Yemen’in konumunun artacağ düşüncesiyle, 
1839’de Aden’i alarak Yemen’e ayak basmşlard10.  

Süveyş Kanal’nn 1869’da açlmasyla birlikte deniz trafiği 
Kzldeniz’e kaymştr. Kanal, ziraatn geniş olarak yapldğ Asya ile 
sanayi yönünden gelişmiş olan Avrupa’y birbirine daha da 
yaknlaştrmasnn yannda,  hammadde ve üretilenin mallarn ucuz ve 
ksa sürede insanlara ulaştrlmasn sağlamştr11. Deniz ticaret 
yollarndaki bu değişiklikten sonra İngiltere başta olmak üzere 
İtalyanlar, Franszlar, Hollandallar, Almanlar dikkatlerini bu bölgeye 
çevirmişler, devletlerin çkar çatşmalarnn da etkili olduğu Yemen 
isyanlarndan en fazla zarar Osmanl Devleti görmüştür.  

Süveyş kanalnn açlmasndan sonra başlayan isyanlar uzun 
süre devam etmiş ve İmam Yahya’ya geniş yetkiler veren Şahare 
yaknlarndaki Daan köyünde yaplan görüşmelerden sonra 13 Ekim 
1911 tarihinde Antlaşma yaplmştr. Daan Antlaşmas olarak tarihe 
geçen  antlaşma Yemen’de İmam Yahya’dan kaynaklanan isyanlar 
sonlandrmştr. İmam Yahya bu antlaşmaya sadk kalmştr. Bunda da 
Yemen’in güneyine hakim olan İngilizlerin, kuzeye de hakim olmalar 
halinde Osmanl devleti tarafndan Daan Antlaşmasyla kendisine 
verilen haklar tanmayacaklar düşüncesi etkili olmuştur. Dolaysyla 
İmam Yahya da Osmanl hakimiyetinin yemende devam etmesini 
istemiştir. Daan Antlaşmasyla Yemen’de özerk bir yönetim kurulmuş 
oldu ve I. Dünya savaşndan sonra Yemen’de hakim gücün İmam 

                                                 
9 İ. Süreyya Srma, Osmanl Devletinin Yklşnda Yemen İsyanlar, İst. 
1980. S. 62-64. 
10 Rfat Uçarol, Bir Osmanl Paşas, s. 24. 
11 Danyal Bediz, Süveyş Kanalnn Önemi, A.Ü. DTCF Dergisi C. IX, Say 3 
s. 338. 
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Yahya olarak ortaya çkmasnn şartlarn oluşturdu12.  
Yemen İsyanlar ve Tokat’tan Gönderilen Redifler 
Sömürgeci güçlerin bölgedeki hakimiyet çatşmalarnda bölge 

halkn Osmanl Devletine karş kullanmşlar, tahrikler sonucunda pek 
çok isyan çkmştr. Halkn önemli bir ksmnn Zeydi mezhebinden 
olmalar ve Sünni Osmanl hilafetini kabul etmemeleri isyanlarn 
çkmasn kolaylaştrmştr. Daha başka baz sebepler de  halkn isyan 
etmesine, ettirilmesine frsat hazrlamştr. Bu sebeplerden birkaçn 
sayacak olursak; Yemen’in sürgün yeri olarak görülmesi ve devlet 
tarafndan bu düşünceyle gönderilen memurlarn halka iyi 
davranmamalar, vergilerin hem devlet hem de imamlar tarafndan 
alnmas dolaysyla halkn ezilmesi, bölgede yaplmas düşünülen 
imar faaliyetlerinin paraszlk yüzünden yaplamamasdr13. 

Süveyş kanalnn 1869’da açlmasndan sonra  1870’de 
Muhammed bin Aiz’in isyan başlamştr. Osmanl Devleti’nin 
Yemen’de bu tarihten sonraki hakimiyeti isyanlarla geçmiştir dersek 
yanlş olmaz.  Tabii bu isyanlarn bastrlmas binlerce Anadolu 
insannn canna mal olmuştur.  

Osmanl Devleti’nde Balkanlardaki isyanlar yüzünden çokça 
askere ihtiyaç duyulmas yüzünden redif askeri14 snf da isyanlarn 
bastrlmasnda önemli oranda kullanlmştr.  

Tokat sancağ askeri açdan merkezi Erzincan’da bulunan 4. 
Orduya dahildi Tokat redif livas  da bu ordu içerisinde bulunan Sivas 
redif frkasna bağlyd ve  Tokat, Yenihan, Niksar ve Zile 
taburlarndan oluşmaktayd15.   

Yemen’e de talep geldikçe Tokat’tan da  asker gönderilmiştir.  
İsyanlarn başladğ tarihten itibaren ne kadar asker gönderildiğini 
tespit zor olmakla birlikte Ağustos 1905 tarihi itibariyle Tokat  
taburundan 773 asker 50 mekkari, Zile taburundan 780 asker 50 
mekkari Pitini vapuruyla İzmir’den Yemen’e hareket etmiştir. 775 
                                                 
12 Daan Antlaşmas ve sonuçlar için bkz. Turgut Hatipoğlu, Yemen’in 
Osmanldan Ayrlş (Kopuşu), (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü 
Baslmamş Yüksek Lisans Tezi 2004)  
13 İsyanlarn nedenleri hakknda geniş bilgi için bkz. Srma. İ. Süreyya, 
Osmanl Devletinin Yklşnda Yemen İsyanlar, İst. 1980.  
14 Redif teşkilat II. Mahmud zamannda kurulmuştur. Erkeklerin uzun süreli 
askerde bulunmalar, Anadolu’da erkeklerin evlenip yurt yuva kurmalarn 
engellediği gibi çift çubuk yapamadklarndan dolay ekonomiye katklar 
olmuyor ve evlenip çocuk sahibi olamadklarndan devletin asker kaynağnn 
azalmasna sebep oluyordu. Bu durumlar göz önüne alnarak, askerliğini 
tamamlamş olanlarn ylda sadece 1 ay bulunduklar yerlerdeki redif 
kşlalarnda eğitim görmelerine karar verilmiştir. Böylece hem yukarda 
saylan mahzurlarn ortadan kalkmas hem de devletin ihtiyaç duyulduğunda 
toplayacağ eğitimli askere sahip olmas amaçlanmştr. Geniş Bilgi için bkz.  
15 Cengiz çakaloğlu Yemen İsyan ve Tokat Redif taburu, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştrmalar Dergisi , I, (2000) s. 29. 
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mevcutlu Niksar taburu da 50 mekkari ile Ankara’ya hareket etmiştir16 
ve İzmir’e ulaşmalarn müteakip 16 Ağustosta Hac Davit vapuruyla 
İzmir’den hareketleri kararlaştrlmştr17.  

Yemen’e gönderilen Redif taburlarndan geri dönenlerinin  
İskenderun’da kötü muamele gördükleri hususunda  yaplan şikayet 
üzerine böyle şeylere asla müsamaha yaplmayacağ kararllğ 
gösterilmiştir. Hatta II. Abdumanid’in “sevgili evladlarm” diye 
öğdüğü askerlerin gidiş ve dönüşlerinde nakliye ve levazmat 
yönünden sknt çekmemeleri konusunda iradesinin bulunmasna 
rağmen böyle muamelenin üstünkörü geçiştirilmesine frsat 
verilmemiş ve olay araştrlmştr18. Tahkikat sonucunda böyle bir 
muamelenin olmadğ padişahn iradesine uygun davranldğ19 
muhtemelen bir yanlş anlaşlmaktan kaynaklandğ kanaatine 
varlmştr., 

Yemen’de Şehit Olan askerin Says 
Gönderilen bu askerlerin ne kadarnn şehit olduğunu da tam 

olarak belirlemek zordur. Yine de konuyla ilgili yazlmş eserlerde 
baz rakamlar verilmiştir.  Yemen’de posta idaresinde görev yapan 
Asaf Tanrkurt,  1921 tarihli İctihat Dergisi’nin Port Said istatistik 
Dairesinin kaytlarna dayanarak 1 milyon şehit olduğunu 
belirtmiştir20.   Yine Yemen’de görev yapan  Galip Paşa’nn, 
Muhammed b. Aiz isyanndan 1894 ylna kadar ki dönem içerisinde, 
Osmanl askeri zayiat hakknda verdiği şu bilgi de şehit saysnn 
fazlalğn göstermektedir: 

“ Hiç unutmam 1310 (1894) senesi içinde bulunuyorduk. 
Yemen o tarihte daimi bir harp mntkas idi. Şube müdürü olarak 
Erkan- Harp Binbaşs Cemil Bey’in müsaadesini alarak cedveller 
üzerinde tahkikat yaptm. Yemen’e ilk defa ordu sevkine başlanldğ 
1871 ylndan 1894 ylna kadar Süveyş Kanal’ndan Şab Denizi’ne 
girip Hicaz ve Yemen frkalarna intikal edenleri veya isyanlar  
yüzünden kta halinde seferber edilerek sevkedilenleri, sağ kalup 
memleketlerine dönenlerin mikdaryla müvazeneledim. Vardğm 
netice şu oldu. Aradan geçen 22 ylda Hicaz ve Yemen çöllerinde tam 
130.000 Anadolu yavrusu gömülmüştü”21. 

Yemen slahat için kurulan komisyona tayin edilen ve 09 

                                                 
16 BOA. Y. PRK. ASK. 231/73.  
17 BOA. Y. PRK. ASK. 232/44. 14 Ağustos tarihli sevk cedveline göre Tokat 
redif taburu mevcudu 756 , Zile 747 ve Niksar da 786 olarak verilmiştir. İlk 
iki taburdaki azalma yolda verilen hasta veya vefat edenlerle firarilerden 
olmuş olabilir. Niksar taburundaki 11 kişilik artş, iyileşen hasta askerlerin 
veya firarilerden yakalananlarn katlmasndan kaynaklandğ düşünülebilir.  
18 BOA.DK.MKT. 1133/71.  
19 Cengiz çakaloğlu Yemen İsyan ve Tokat Redif taburu, s. 43. 
20 Asaf Tanrkurt, Yemen Notlar, Ank. 1965, s. 20. 
21 Tanrkut, Asaf, Yemen Notlar, Ank. 1965, s. 19-20.     
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Mays 1906 günü, Yldz saraynda yaplan toplant srasnda kalp 
krizi geçirerek  vefat eden Abidin Paşa’ya göre hassa ordusundan 
200.000 asker diğer ordulardan da 200.000 civarnda vefat vardr ki 
toplam şehit 400.000 asker civarndadr22.  

Asl şehit verilen isyanlar daha sonra olduğu için Abidin 
Paşa’nn verdiği bilgiler doğruya yakndr denebilir. Ahmet İzzet 
Paşa’nn Yemen’e gönderilen baz redif taburlarnn geri dönüşlerinde 
50’den az sayyla vapurlara bindirildikleri ifadeleri de kayplarn 
boyutlar hakknda az çok bir bilgi vermektedir23. 

Neden Bu Kadar Çok Şehit Verildi? 
Yemen’de asilere karş yürütülen çatşmalardan ziyade 

imkanszlklar ve tabiat şartlarna daha çok şehit verilmiştir. 
Anadolu’daki o zamanki yetersiz beslenme dolay zayf düşmüş 
bünyeler sahillere kadar yaplan kara yolculuğuyla daha da güç 
kaybetmekteydi. Askerlerin giyim kuşamlarna gereken önemin 
gösterilmemesi ve nakillerde kullanlan vapurlarn insan taşmaya 
elverişsiz olmas askerin bir ksmnn daha Yemen’e varmadan vefat 
etmelerine sebep oluyordu.   

1314/1899’da Yemen’e giden Rüştü, asker sevkiyatnda 
kullanlan vapurlarn genelde yük vapurlar olduğunu, askerlerin yük 
ambarlarna doldurulduklarn,  vapurlara haddinden fazla asker 
bindirildiğini, yazn scağnda kumanya olarak peksimet, soğan ve 
zeytin verildiğini, bunlarn insanda su ihtiyacn daha da artrdğn, 
buna karşlk  yeterli su verilmediğini belirterek askerlerin ne şartlarda 
Yemen’e gönderildiğine  dikkat çekmiştir24. 

Rüştü’ye göre askerlerin iaşesi hususunda da gerekli önem 
verilmiyordu. Şahit olduğu şu olay da Yemen’e gönderilen askerlerin 
gördüğü kötü muameleye bir örnektir:  “...çuvallar içerisinde 
lokantalardan ve frnlardan toplanmş ekmek krntlarn ve hatta 
peynirli pide parçalarn bile gördük . İskenderun’daki etbbaya 
muayene ettirdim. İnsann değil hayvanatn bile ekline müsaid 
olmadğn beyan ile rapor verdiler”25.  

Rüştü askerlerin giyim kuşamlarna gerekli özenin 
gösterilmediğini şu sözlerle ifade etmektedir: “Hudeyde’ye gelen 
4324 efrad- cedidenin 2641 neferi kesik kundura ile gönderilmiş idi. 
Bu kesik kundura ile neferin nasl harekât- askeriyeyi ta’kib edeceği 
düşünülmemiş ve bu yüzden de zayi’at verileceği takdir 
edilmemişdir”. 

Yemen’in baz yerlerinin iklim yaps da ölümlerde etkili 
olmaktayd. Küçük bir yaradan dolay ölümlerde olmaktayd. Rüştü 

                                                 
22 BOA. Y. PRK.UM. 78/36. 
23 Ahmet İzzet Paşa, Feryadm I, İst. 1992, s. 40 not.  
24 Rüşdü,Yemen Hatras, İst.1325, s.12-13. 
25 Rüşdü,Yemen Hatras, İst.1325, s. 11-12. 



51

Yemen ve Yemen’de Şehit Olan Tokatlılar

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

53 
 

Mays 1906 günü, Yldz saraynda yaplan toplant srasnda kalp 
krizi geçirerek  vefat eden Abidin Paşa’ya göre hassa ordusundan 
200.000 asker diğer ordulardan da 200.000 civarnda vefat vardr ki 
toplam şehit 400.000 asker civarndadr22.  

Asl şehit verilen isyanlar daha sonra olduğu için Abidin 
Paşa’nn verdiği bilgiler doğruya yakndr denebilir. Ahmet İzzet 
Paşa’nn Yemen’e gönderilen baz redif taburlarnn geri dönüşlerinde 
50’den az sayyla vapurlara bindirildikleri ifadeleri de kayplarn 
boyutlar hakknda az çok bir bilgi vermektedir23. 

Neden Bu Kadar Çok Şehit Verildi? 
Yemen’de asilere karş yürütülen çatşmalardan ziyade 

imkanszlklar ve tabiat şartlarna daha çok şehit verilmiştir. 
Anadolu’daki o zamanki yetersiz beslenme dolay zayf düşmüş 
bünyeler sahillere kadar yaplan kara yolculuğuyla daha da güç 
kaybetmekteydi. Askerlerin giyim kuşamlarna gereken önemin 
gösterilmemesi ve nakillerde kullanlan vapurlarn insan taşmaya 
elverişsiz olmas askerin bir ksmnn daha Yemen’e varmadan vefat 
etmelerine sebep oluyordu.   

1314/1899’da Yemen’e giden Rüştü, asker sevkiyatnda 
kullanlan vapurlarn genelde yük vapurlar olduğunu, askerlerin yük 
ambarlarna doldurulduklarn,  vapurlara haddinden fazla asker 
bindirildiğini, yazn scağnda kumanya olarak peksimet, soğan ve 
zeytin verildiğini, bunlarn insanda su ihtiyacn daha da artrdğn, 
buna karşlk  yeterli su verilmediğini belirterek askerlerin ne şartlarda 
Yemen’e gönderildiğine  dikkat çekmiştir24. 

Rüştü’ye göre askerlerin iaşesi hususunda da gerekli önem 
verilmiyordu. Şahit olduğu şu olay da Yemen’e gönderilen askerlerin 
gördüğü kötü muameleye bir örnektir:  “...çuvallar içerisinde 
lokantalardan ve frnlardan toplanmş ekmek krntlarn ve hatta 
peynirli pide parçalarn bile gördük . İskenderun’daki etbbaya 
muayene ettirdim. İnsann değil hayvanatn bile ekline müsaid 
olmadğn beyan ile rapor verdiler”25.  

Rüştü askerlerin giyim kuşamlarna gerekli özenin 
gösterilmediğini şu sözlerle ifade etmektedir: “Hudeyde’ye gelen 
4324 efrad- cedidenin 2641 neferi kesik kundura ile gönderilmiş idi. 
Bu kesik kundura ile neferin nasl harekât- askeriyeyi ta’kib edeceği 
düşünülmemiş ve bu yüzden de zayi’at verileceği takdir 
edilmemişdir”. 

Yemen’in baz yerlerinin iklim yaps da ölümlerde etkili 
olmaktayd. Küçük bir yaradan dolay ölümlerde olmaktayd. Rüştü 

                                                 
22 BOA. Y. PRK.UM. 78/36. 
23 Ahmet İzzet Paşa, Feryadm I, İst. 1992, s. 40 not.  
24 Rüşdü,Yemen Hatras, İst.1325, s.12-13. 
25 Rüşdü,Yemen Hatras, İst.1325, s. 11-12. 
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Tehameyi bölgesini örek olarak vermiştir.  “Yemen’in iskelelerinde 
İskorpit malulunun iyi olmas ve yarann kapanmas güccedir. 
Tehame’de ayakkab urmasndan açlan yaralardan kangren husule 
geldiği vak’adr” .  

Ölümlerde rol oynayan faktörlerden bir ksmn şöyle 
sayabiliriz: 

Askerlerin doğup büyüdükleri topraklarn iklim yapsyla 
Yemen’in iklim yapsnn farkl olmas. Hatta bu durum Yemen’in 
kendi içerisinde de farkllk arzetmektedir. Sahil kesimleri aşr scak 
olmasna rağmen iç kesimlerin gündüz scak gece soğuk olmas 
askerlerin sağlk durumlarn olumsuz yönde etkilemiştir. Zeki 
Ehiloğlu da Tehame-Sana arasnda bulunan ve çöl-dağ ikliminin 
değişim noktasnda bulunan Menaha yaknlarndaki bir düzlük 
alandan bahsetmektedir. Büyük Türk mezarlğ olarak adlandrlan 
bölgede çöl hastalklarna ve salgn  hastalğa yakalananlarn burada 
tedavi edilmeye çalşldğn vefat edenlerin buraya gömüldüklerini 
söylemektedir26.  

Shhi şartlarn uygun olmamas da ölümlerin artmasnda etkili 
olmuştur. Özellikle su skntsnn olmas gündüz scakta hareket eden 
asker, susuzluktan dolay arazide bulunan su birikintilerinden içmişler 
ve hastalanp ölmüşlerdir.  

Halktan önemli bir ksm da Osmanl askerlerini topraklarnda 
görmek istememişlerdir27.  
                                                 
26 Zeki Ehiloğlu, Yemen’de Türkler, İst. 1972, s. 50. 
27 Osmanl Devletinin son Yemen valisi Mahmut Nedim Bey’in anlattğ 
aşağdaki olay Osmanl askerine ne gözle bakldğ ve nasl muamele edildiği 
anlatr önemli bir örnektir.  
“Birgün bütün ömrünü Bize düşmanlkla geçirmiş bir kabile reisinin 
zevcelerinden biri, ölmüş kocasndan şikayet ederken, refikama şöyle 
anlatmşt: 
-Kocam Türkleri hiç sevmezdi, onlarn kanlar bize helaldir, derdi. Arada kan 
davas vard, bizim kuş uçmaz kervan geçmez cebelimize kadar sokulan Türk 
askerlerini bizimkiler muhasara etmişler, aç susuz brakmşlar ve çarpşa 
çarpşa cephanelerini de tüketmişlerdi, bunlar nihayet esir aldlar. Kocamn 
anlattğna göre otuz kişi kadar varmşlar. 
- Öldürelim, demişler, 
Kimi 
-Keselim, parçalayalm, 
Kimi: 
-Asalm, boğalm, demiş. 
Kocam itiraz etmiş-Hayr, ben ne yapacağm biliyorum, şimdi hepsinin 
ellerini kollarn bağlayn, dedikten sonra, cebelin eteğindeki metruk bir 
binann içine doldurmuş bu zavalllar ve emir vermiş: 
-Örün bütün kaplar, pencereleri… 
Birkaç saat içinde her taraf örülmüş, bir çat bir zemin ve dört duvar 
arasnda brakmş bu askerleri… Ne bir katre şk, bir damla su, ne bir lokma 
yiyecek… 
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Yemen’in Sosyal Hayatta Meydana Getirdiği 
Olumsuzluklara Tokat Örneği 

Çalşmamza kaynak oluşturan defter Tokat Müzesinde 
bulunan “ Muhallefat ve Isbat- Veraset Zabt Deavî Ceridesi 
1324” adl defterdir28. Defterin ön yüzünde bulunan tarih, defterin 
tutulmaya başladğ tarihi göstermektedir. İlerisindeki kaytlar 1331 
tarihine kadar gitmektedir. Defterde sayfa numaras yoktur. Her şahs 
kayd için numara verilmiştir. Zaman zaman kaytlar 1 den yeniden 
başlamaktadr. Ölen kimselerin mirasçlarnn kimler olduğunu 
belirten defterde umumiyetle askerde ölenlerin, ara sra sivil 
Müslüman vatandaşlarn nadiren de gayri müslim kimselerin kaytlar 
bulunmaktadr. İlk kayt 20 Zilhicce 1320/20 Mart 1903 son kayt ta 
21 Zilhicce 1331/21 Kasm 1913’tür. Ancak defterin Son yaprağnda 
29 Zilka’de 1322 tarihli 4 kayt vardr. Bu da defterin  bir usul üzere 
değil de gelişigüzel tutulduğunu göstermektedir. 

Defterdeki kaytlarn tutulmasna ilgili olarak şu örneği 
verebiliriz. 

“Komanat  nahiyesine tabi Bizeri karyesi ahalisinden ve 
efrad- redifeden  olub bundan akdem Yemen’de vefat eden Kabiş oğlu 
İbrahim bin Mehmed’in veraseti zevce-i menkuhe-i metrukesi Şerife 
bint-i Osman ile anas Ayişe binti Mehmed ve babas mezbur Mehmed 
bin Hüseyin ve sulb-i  kebir oğlu Osman ve sulbi sagir oğullar 
Mehmed ve Ahmed ve Sulb-i sagire kz Fatma’ya münhasra olub 
merkumûndan gayri varis ve terkesine müstehak âher kimesnesi 
olduğu bizim malumumuz değildir. Biz bu hususu ala tariku’ş-şüheda 
ihbar ederiz.  

Karye-i mezkurdan Almuslu oğlu Hüseyin bin İbahim Karye-i 

                                                                                                         
Ara sra dşardan duvara kulak verir, can çekişen biçarelerin feryatlarn, 
iniltişlerini dinlermiş… İşte kocam bu kadart zalim ve merhametsiz bir 
adamd. Orada o otuz kadar günahsz asker bu şekilde can vermiş. Kocamn 
maiyeti kaç defa merhamete gelmiş ve yalvarmşlar: 
-Günah demişler, açalm şu kaplar, yeter bu çektikleri… 
 Kocam bunu söylemeye cesaret edenlerden üçünü klçtan geçirmiş fakat 
zavalllar salvermemiş… O bina hâlâ öyle metruk ve kapal durur… 
Refikam gözleri yaşaraark bana bunu anlattğ zman ne hale geldiğimi tarif 
edemem. O feci sahneyi gözlerimden günlerce silemedim. Ne yapabilirdim? 
Bu zalim kabile reisi çoktan ölmüş gitmiş ve aradan seneler geçmişti… Buna 
rağmen bir gün kalktm, uzunca bir seyehati göze alarak, bu inanlmaz 
vakann shhatini tahkik etmek merakna düştüm ve tarif edilen yere gittim. 
Kadnn anlattğ yerdeki her taraf örülü kulübeyi buldum, derhal kap ve 
nuhtelif yerlerinden delikler açtrdm. Kadn yalan söylememişti: bir yğn 
iskelet, kimi birbirlerine girmiş, kimi bükülmüş, kimi uzanmş… Mahmut 
Nedim Bey, Arabistan’da Bir ömür (Derleyen Ali Birinci),İst. 2001, s.87-88. 
28. Defter, Tokat Müzesinde bulunduğu srada Antlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün izniyle yaplan çalşmam srasnda görülmüş ve şehitlerle 
ilgili liste oluşturulmuştur. 
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Müslüman vatandaşlarn nadiren de gayri müslim kimselerin kaytlar 
bulunmaktadr. İlk kayt 20 Zilhicce 1320/20 Mart 1903 son kayt ta 
21 Zilhicce 1331/21 Kasm 1913’tür. Ancak defterin Son yaprağnda 
29 Zilka’de 1322 tarihli 4 kayt vardr. Bu da defterin  bir usul üzere 
değil de gelişigüzel tutulduğunu göstermektedir. 

Defterdeki kaytlarn tutulmasna ilgili olarak şu örneği 
verebiliriz. 

“Komanat  nahiyesine tabi Bizeri karyesi ahalisinden ve 
efrad- redifeden  olub bundan akdem Yemen’de vefat eden Kabiş oğlu 
İbrahim bin Mehmed’in veraseti zevce-i menkuhe-i metrukesi Şerife 
bint-i Osman ile anas Ayişe binti Mehmed ve babas mezbur Mehmed 
bin Hüseyin ve sulb-i  kebir oğlu Osman ve sulbi sagir oğullar 
Mehmed ve Ahmed ve Sulb-i sagire kz Fatma’ya münhasra olub 
merkumûndan gayri varis ve terkesine müstehak âher kimesnesi 
olduğu bizim malumumuz değildir. Biz bu hususu ala tariku’ş-şüheda 
ihbar ederiz.  

Karye-i mezkurdan Almuslu oğlu Hüseyin bin İbahim Karye-i 

                                                                                                         
Ara sra dşardan duvara kulak verir, can çekişen biçarelerin feryatlarn, 
iniltişlerini dinlermiş… İşte kocam bu kadart zalim ve merhametsiz bir 
adamd. Orada o otuz kadar günahsz asker bu şekilde can vermiş. Kocamn 
maiyeti kaç defa merhamete gelmiş ve yalvarmşlar: 
-Günah demişler, açalm şu kaplar, yeter bu çektikleri… 
 Kocam bunu söylemeye cesaret edenlerden üçünü klçtan geçirmiş fakat 
zavalllar salvermemiş… O bina hâlâ öyle metruk ve kapal durur… 
Refikam gözleri yaşaraark bana bunu anlattğ zman ne hale geldiğimi tarif 
edemem. O feci sahneyi gözlerimden günlerce silemedim. Ne yapabilirdim? 
Bu zalim kabile reisi çoktan ölmüş gitmiş ve aradan seneler geçmişti… Buna 
rağmen bir gün kalktm, uzunca bir seyehati göze alarak, bu inanlmaz 
vakann shhatini tahkik etmek merakna düştüm ve tarif edilen yere gittim. 
Kadnn anlattğ yerdeki her taraf örülü kulübeyi buldum, derhal kap ve 
nuhtelif yerlerinden delikler açtrdm. Kadn yalan söylememişti: bir yğn 
iskelet, kimi birbirlerine girmiş, kimi bükülmüş, kimi uzanmş… Mahmut 
Nedim Bey, Arabistan’da Bir ömür (Derleyen Ali Birinci),İst. 2001, s.87-88. 
28. Defter, Tokat Müzesinde bulunduğu srada Antlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün izniyle yaplan çalşmam srasnda görülmüş ve şehitlerle 
ilgili liste oluşturulmuştur. 
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mezkurdan Zambak oğlu Ahmed bin Hüseyin“ 
Çalşmada tesbit edilen şehitler  mahalle  ve köylerden olmak 

üzere  iki bölümde listelenmiştir. Bu şüphesiz Yemen’de ölen tüm 
Tokatl şehitleri değil sadece incelediğimiz “Muhallefat ve Isbat- 
Veraset Zabt Deavî Ceridesi“ ne kaydedilmiş olar içermektedir.  

Ekli tabloda da görüldüğü üzere mahallelerden şehit says 54, 
köylerden ise 132’dir. Mahallelerden 49 tanesi evli 5 tanesi bekardr. 
Şehitlerden 49 dul eş kalmştr. Yetim çocuk olarak dağlm 54 erkek, 
52 kz olmak üzere toplam 106’dr. 

Köylerden ise şehit says ise 126 evli 8 tanesi bekar olmak 
üzere toplam 134’dir.Şehitlerden iki tanesi iki evli olduğu için geriye  
128 dul eş kalmştr.  Yetim çocuk says ise 190’  erkek, 135’i  kz 
olmak üzere toplam 325’tir. 

Mahalle ve köylerden toplam 176 dul eş,  244’ü erkek, 187’si  
kz olmak üzere toplam 431 yetim çocuk kalmştr.  

Tokat örneğini yukarda bahsedilen Anadolu’dan Yemende 
şehit olan tahmini  tüm sayya uyguladğmzda Yemen’in Anadolu’da 
ne büyük bir sosyal ykm medyana getirdiği,  Yemen’in neden 
canmz bu kadar çok acttğ anlaşlr. Şehitlerden geriye, milyon 
üzerinde yetim, yüz binlerce dul yüz binlerce evlat acsyla yanp 
kavrulan anne baba kalmştr.  
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MAHALLELERDEN ŞEHİT OLANLAR 

N
o 

Mahalle Şöhret ve ismi Medeni 
Durumu 

Çocuklar Kayt Tarihi Kayt 
No 

E B E K Hicri  
1 Sofiler Kürd Ali oğlu İsmail bin  Ali bin 

Abdullah 
x  3 2 3 Z.kade 324 45 

2 Beybağ- Sağir Aşur oğlu Mahmud bin Hasan x  2 - 24 Z.kade 324 46 
3 Mihmad Hacib-i 

Müslim 
Kürd oğlu Mustafa b. Hüseyin x  2 - 4 Z.kade 324 49 

4 Aleksan Sar oğlu Hasan bin mahmud x  1 2 6 Z.Kade 324 50 

5 İvazpaşa Karsl oğlu Akif bin mehmed x  3 2 6 Z.kade 324 51 
6 Cedid Kara Süleyman oğlu İbrahim bin 

Süleyman 
x  - 3 8 Z. Kade 234 56 

7 Muslihiddin Kundakç oğlu Ahmed bin 
Mehmed 

x  2 1 9 Z. Kade 324 59 

8 Yar Ahmed  Kapakç oğlu Mehmed bin Bekir x  - 3 9 Z.Kade 324 60 
9 Çay- Zmmi Ölçücü oğlu Ahmed bin Hasan x  2 1 5 Muharrem 

325 
89 

10 Parekende Karaderviş oğlu Hasan bin Hasan x  1 2 5 Muharrem 
325 

90 

11 Mahmudpaşa Çengel oğlu Bekir bin Ali  x  2 1 14 Muh. 325 94 
12 Mihmadhacib  Yamak oğlu Ahmed bin Salih x  - - 26 Muh. 325 99 
13 Semerkand Kasab oğlu Ahmed bin Mustafa x  - - 16 Safer 325 105 
14 Mahmudpaşa Yazczâde Hamdi Efendi bin 

Hüsnü 
x  - - 11 R. Evvvel 117 

15 Sofiyun Cafer oğlu Halil Halife bin 
Mehmed 

x  - 1 7 R.ahir 325 119 

20 Gaybi Kobal oğlu Kamil bin Emin x  1 1 17 Receb 325 2 
21 Gaybi İslam oğlu Mevlüd bin İslam x  2 2 2 Ramazan 

325 
9 

22 Soğukpnar Kürd Ali oğlu İsmail bin Ali x  3 2 2 Ramazan 
325 

10 

23 Ayvazpaşa Karsl oğlu Akif bin Mehmed x  3 2 2 Ramazan 
325 

11 

24 Sofiyan Ağçe oğlu Ahmed bin Ahmed x  2 2 2 Ramazan 
325 

12 

25 Sofiyun Ruşen bin İsmail x  1 3 2 Ramazan 
325 

13 

26 Sofiyun Alemdar oğlu Mustafa bin Hasan x  3  2 Ramazan 
325. 

14 

27 Gaybi Kydn Şükrü bin Hasan  x  - 1 5 Ramazan 
325 

15 

28 Çeşnigir Karaveli oğlu Mehmed bin Ali x  1 - 7 Muh. 325 16 
29 Çay- Müslim  Hebuh? Oğlu Ömer bin Hüseyin x  2 - 9 Ramazan 

325 
19 

30 Soğukpnar- Müslim Şaml oğlu Osman bin Mehmed x  1 - 20 Razaman 
325 

20 

31 Çay- Müslim Almuslu oğlu Hasan ibn İbrahim x  2 - 21 Ramazan 
325 

24 

32 Abdulfettah Kemerli oğlu Halil bin Mehmed x  - - 26 Ramazan 
235 

26 

33 Kececiler Leblebici oğlu Mehmed bin 
Mustafa 

x  1 2 26 Ramazan 
325 

28 

34 Aleksan Karabçak oğlu Abdullah bin Ömer x  1 1 28 Ramazan 
325 

30 

35 Beybağ- kebir İlikder oğlu Mehmed bin Mehmed x  - 1   
35 Beybağ Saraç oğlu Süleyman bin Ali x  1 - 5 Şevval 325 36 
36 Muslihiddin Kundakç oğlu Ahmed bin 

Mehmed 
x  3 1 6 Şevval 325 37 

37 İsa Fakih Hurşid bin Mehmed x  2 2 10 Şevval 325 38 
38 Samyeli Veli Oğlu Mevlüt bin İbrahim x  - - 13 Şevval 325 43 
39 Kşla  Taşc İbrahim oğlu Mehmed bin 

Hasan 
x  - 1 13 Şevval 325 44 

40 Çay- Müslim  Hüseyin Ömer oğlu Hüselin b. 
Mehmed 

x  2 1 18 Şevval 325 48 

41 İvazpaşa Faraş oğlu İbrahim bin Ahmed -  - - 21 Şevval 325 50 
42 Kiras Msrl oğlu Mehmed bin Hüseyin x  1 2 5 Z. Kade 325 53 
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43 Kemer Veled oğlu Hüseyin bin Hüseyin x  - 3 25 Şevval 325 54 
44 Pazarck Topçu oğlu Halil bin Salih x  - 1 2 Z. Kade 325 55 
45 Muslihiddin Çukadar oğlu Hasan bin Yusuf b. 

Hasan 
-  - - 5 Z. Kade 325 60 

46 Muslihiddin Çukadar oğlu Hasan bin Yusuf b. 
Hasan 

-  - - 7 Z.kade 325 66 

47 Akdeğirmen Kara Osman oğlu Ali bin Osman -  - - 5 Z. Hicce 35 78 
48 Beybağ-i Kebir Ayranc oğlu Ali bin Osman x  - 2 5 R. Ahir 325 91 
49 Soğukpnar- Müslim Tokatl oğlu Bekir -  - - 2 R.ahir 325 89 
50 Kemer Çorakc oğlu Ömer bin İbrahim x  1 1 ? ? 
51 Mahmutpaşa Koç oğlu Resul bin Mehmed x  1 1 6 Şevval 326 141 
52 Hac İbrahim Canbaz oğlu Hüseyin bin Ahmed x  2 - 16 Z. Kade 

326 
164 

53 Soğukpnar- Müslim Zileli Bekir oğlu Mehmed bin 
Bekir 

x  - - 23 
Muharem327 

218 

54 Mihmadhacib Deli Hasan oğlu Ahmed bin Ömer x  - 2 26 Muh. 327 227 

 
KÖYLERDEN ŞEHİT OLANLAR 

Sra KÖY 
 ESKİ İSMİ 

KÖY  
YENİ 

ŞEHİDİN ŞÖHRET VE İSMİ Medeni 
Durumu 

Çocuklar Kayt Tarihi Kayt 
No 

EV
Lİ 

BEK
AR 

ERKE
K 

KIZ   

1 Artukabad Yağmur Yağmur/ 
Yeşilyurt 

Kel Hasan oğlu Salih B. Mehmed x  2 -  36 

2 Vavru Kemalpaşa Koç oğlu Abdullah bin Süleyman x  2 - 6 z. Kade 234 52 
3  Cincife Çamağz Hasan dede oğlu Ahmed bin Ömer x  - 2  53 
4 Kazabad Menteşe Menteşe  Receb bin Osman x  1 1 9 z. Kade 324 57 
5 Artukabad Madas  Kabatepe Abal oğlu Bekir bin Ali x  2 2 10 Z. Kade 234 61 
6 Komanat Dihoy Yazbaş Güllü oğlu Hüseyin bin Abdulkerim x  - - 11 Z. Kade 234 62 
7 Kazabad Endiz-i 

Kebir 
Büyükbağlar Umur oğlu Süleyman bin Musa x  1 - 14 Z. Kade 324 63 

8 Kazbada’n Bireb-i 
Atik 

Güryldz 
kasabas 

Tabtab oğlu Mehmed bin İsmail x  - 1 22 z.kade 234 68 

9 Kazabad Bozatalan Bozatalan 
 

Ali Koca oğlu Abdullah bin 
Abdullah 

x  - - 1 Z. Hicce 324 74 

10 Selami Nahiyesi  
Çilehane  

Çilhane(Çilehan
e 

Karaçay muhacirlerinden Hac oğlu 
İbrahim bin Zekeriya 

x  - 1 12 Z. Hicce 234 75 

11 Selami  Çilehane  Çilhane(Çilehan
e 

Karaçay Muhacirlerinden Ali oğlu 
Mahmud b. Davud 

-  - - 2 Z Hicce 234 76 

12 Artukabadn 
Karknck 

Karknck 
 

Kara Murkaza oğlu İbrahim b. 
Mustafa 

x  - 2 5 Z. Hicce 324 77 

13 Komanat’ Musulu Musullu Knaş oğlu Halil bin Hüseyin x  2 3 7 Z. Hicce 324 78 
12 Kazabad Eski Eski Katranc oğlu  hafidi Mahmud b. 

Hüseyin 
x  - 3 26 z.hicce 234 83 

13 Kazabad Bireb-i 
Cedid 

Güryldz 
Kasabas 

Hac Ali oğlu Hasan b. Abdullah x  3 - 3 Muharrem 235 85 

14 Kazabad Necib Necip Yaylak Kurkudu oğlu Halil bin 
Halil 

x  4 - 8 Muh. 325 91 

15  Komanat Almus- 
Sagir 

Ormanbeyli Gökçe oğlu Ali bin Hüseyin x  - 1 12 Muh. 325 92 

16 Komanat Almus- 
Sagir 

Ormanbeyli Müftü oğlu Süleyman bin Süleyman x  3 2 12 Muh. 325 93 

17 Kazabad Vazanya Ayranpnar Kör Ahmed oğlu Seyyed bin 
Hüseyin 

x  1 2 24 Muh. 325 98 

18 Necib Necip Kü?rd Hamo oğlu Osman  bin 
İbrahim?/ 

x  2 - 29 Muh. 325 100 

19 Necib Necip Süleyman oğlu Osman bin Ali -  - - 5 Safer 325 102 
20 Kad Kat Deli Mustafa oğlu Hasan bin Ali  x  2 1 24 Safer 325 110 
21 Artukabad Arab  Karabaş oğlu Ahmed b. Hasan x  3 1 25 safer 235 111 
22 Artukabad 

Karacaviran 
Karacaören 
 

Köse oğlu Mustafa bin Osman x  - 3 1 R. Evvel 325 114 

23 Südeni Yakack Yuvarlak oğlu Hasan bin Osman x  5 2 3 R. Evvel 325 115 
24 Artukabad Avara-i 

kebir 
Yukar Güçlü Gecüdlü oğlu Osman Bin Mehmed  2 

evl
i 

 5 2 21 R. Evvel 325 118 

25  Tokat’n Üçgöl 
köyü 

Üçgöl Deli Mehmed oğlu Hüseyin bin 
Osman 

x  2 - 11 r. Ahir 235 120 

26 Artukabad 
Arabviran 

Arapören Cafer oğlu Yusuf bin Cafer x  - 1 16 r. Ahir 325 121 

27 Batmantaş Batmantaş Demirci oğlu Osman Çavuş bin Ali -  - - 20 R. Ahir 325 124 
28 Yldzelinin Karkn Karkn Knaş oğlu Ahmed bin Mehmed x  1 1 22 R. ahir 325 125 
29 Komanat Dönekse Boğazbaş Musa bin Kanber x  - - 15 C. Ula 325 130 

30 Turhal Çayl Çayl Karbuz oğlu Mahmud bin Mehmed x  2 - 27b Şaban 325 8 
31 Komanat Derekşla Derekşla Hac oğlu Ahmed bin Halil  x  - 2 8 Ramazam 325 18 
32 Kazabad Bozatalan Bozatalan Bekir bin Bekir x  1 3 21 Ramazan 21 
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33325 
33 Kazabad Bozatalan Bozatalan Kara Ahmed oğlu Mustafa bin 

Mustafa 
x  2 2 21 ramazan 325 22 

34 Kazabad Bozatalan Bozatalan Ali Koca oğlu Abdullah bin 
Abdullah 

x  1 1 21 Ramazan 325 23 

35 Ohtab Yağmurlu Heykel oğlu Durmuş bin İbrahim x  2  26 Ramazan 325 27 
36 Kazabad Umur Said Emirseyit Ali Kaya oğlu İsmail bin Mehmed x  1 1 28 ramazan 325 29 
37  Komanat Kocack Kocack Kara Hüseyin oğlu Mahmud bin 

Salih 
x  - 1 29 Ramazan 325 31 

38 Vavru Kemalpaşa Coco oğlu Abdullah bin Salih  x  3 - 5 Şevval 325 32 
39 Vavru Kemalpaşa Mazu oğlu Bektaş bin Hasan x  - - 5 şevval 325 33 
40 Turhal Yağl Alan Yağlalan Dizili Oğlu Ali bin Ali x  1 3 5 Şevval 325 35 
41 Turhal Serpin Yenisu Dik Dik oğlu Ali bin Mustafa x  2 1 13 Şevval 325 
42 Artukabad Ahn  Karaca oğlu Hasan bin Abdullah x  1 2 13 Şevval 325 41 
43 Artukabad Yukar 

Avara 
Yukar Güçlü İğdrl oğlu Mustafa bin Mustafa x  - 2 13 Şevval 325 42 

44 Artukabad Dinar Günçal Köse oğlu İsmail bin Süleyman  x  3 - 14 Şevval 325? 45 
45  Kazova’nn Eski Eski Kürd oğlu Ahmed bin Mehmed x  3 2 14 Şevval 325 46 
46  Artukabad Karaoluk Karaoluk Nalband oğlu Hüseyin bin Mehmed x  2 1 18 şevval 325 47 
47 Komanat Fenk  Çat Karnabeyt?? Oğlu Mustafa bin 

Mehmed 
x  1 1 21Şevval 325 49 

48 Komanat Dife Günevi Kadir oğlu Musa bin Abidin x  3 1 21 Şevval 325 51 
49 Turhal Tazmana Akçatarla Kocur oğlu Mahmud bin Ömer x  3 1 3 Z. Kade 325 56 
50 Artukabad Ortaviran Ortaören Deli Hasan oğlu Halil bin Hüseyin x  2 1 3 Z. Kade 325 57 
51 Artukabad Behram Behram Deli Ömer oğlu Ömer bin İsmail x  3 3 3 Z. Kade 325 58 
52 Kazabad Vavru Kemalpaşa Abdurrahman oğlu Abdullah 

b.Süleyman 
x  2 - 5 Z. Kade 325 59 

53 Fenk Çat Bekir oğlu Emin bin Ali x  2 2 6 Z. Kade 325 61 
54 Çerçi Çerçi Mehmed oğlu Ali b. Mehmed x  2 - 62 62 
55 Çerçi Çerçi Bekir bin Mehmed x  2 - 6 Z. Kade 325 63 
56 Artukabad İbsolos? Gümüşyurt Mocuk oğlu Mehmed Bin İbrahim x  2 - 6 Z. Kade 325 64 
57 Kazabad Dimorta Üzümören Dereköylü oğlu  Bekir bin Mehmed x  2 2 7 Z. Kade 325 65 
58 Artukabad Bedirkale Bedirkale İbal Oğlu Süleyman bin İbrahim x  4 - 9 Z. Kade 325 67 
59 Fenk Çat Kel Süleyman oğlu Hasan bin 

mehmed 
x  1 3 10 Z. Kade 325 68 

60 Komanat Dife Günevi Abdulkadir oğlu Ali bin Halil  x  1 4 11 Z. Kade 325 69 
61 Komanat Dife Günevi Vesil oğlu Ali bin Hüseyin x  2 1 12 Z. Kade 325 70 
62 Komanat Fenk  Çat Uzunoğlu Mustafa bin Emin x  1 2 14 Z. Kade 325 71 
63 Komanat Dife Günevi Ahmed bin Halil x  1 2 26 Z. Kade 325 72 
64 Komanat Kzl Kzlköy Kabaca oğlu Mahmud bin Ali x  2 2 27 Z .Kade 325 74 
65 Kazabad Umur Said Emirseyit Köni Oğlu Mustafa bin İsmail  x  2 1 28 Z. Kade 325 75 
66 Artukabad Yukar 

Avara 
Yukargüçlü Keceveli Oğlu Ahmed bin Receb  x  3 3 2 Z. Hicce 325 76 

67 Kazabad Farn  Bağlarbaş Klçbey oğlu Ömer bin Osman x  2 3 3 Z. Hicce 325 77 
68 Artukabad Yağc 

Musa 
Yağcmusa İmam oğlu Osman bin Mehmed x  - - 7 Z. Hicce 325 79 

69 Kazabad Necip Necip Süleyman oğlu Osman bin Ali -  - - 17 Z. Hicce 325 81 
70 Kazabad Farn Bağlarbaş Hatib oğlu Ömer bin Mehmed x  2 3 23 Muharren 236 85 
71  Artukabad Avara-i 

Kebir 
Güçlü Pehlivan oğlu (Türkmen oğlu) Ömer 

b. Hasan 
x  1 - 5 R.ahir  326 92 

72 Artukabad Madas Kabatepe Çrak oğlu Bekir bin Ali -  - - 15 r. Evvel 326 87 
73 Artukabad Krkoluk Krkoluk Krk oğlu Mehmed bin Hüseyin x  2 -  20 R. Evvel 326 88 
74  Kazabad Gürcü k. Güryldz Güdek  oğlu Hasan bin Ömer x  2 1 14 R. Ahir 326 94 
75 Kazabad Vavru Kemalpaşa Sğrc oğlu Hasan bin Halil x  1 1 23 C. Evvel 236 108 
76 Artukabad Sivri k. Sivri Laz oğlu İbrahim b. Ali x  - 1 11 Şya’ban 326 118 

77 Turhal Kelid karyesi  Ulutepe Karabçak oğlu Mehmed bin Hasan x  1 - 18 Şaban 1324 120 
78 Komanat Fenk k. Çat Kel Süleyman oğlu Hasan bin 

Mehmed 
x  1 3 21 Şaban 326 123 

79 Komanat Fenk k. Çat Döllü oğlu Mehmed bin Ali -  - - 25 Şaban 326 124 
80 Kazaad’n 

Keçecibaba k. 
Keçeci Kara Mustafa oğlu Mehmed bin 

Mehmed Ali 
x  2 1 28 Şaban 326 127 

81 Artukabad Ortaviran 
k. 

Ortaören Abaza oğlu Hüseyin b. Hüseyin x  2 2 3 Ramazan 326 131 

82 Kazabad 
Keçecibaba k. 

Keçeci Tekkenişin oğlu Ali bin Mehmed x  2 1 16 Ramazan 326 132 

83 Artukabad Kuşcu k.  Kuşçu Çekmanl oğluAli bin Mustafa x  2 1 6 Şevval 326 141 
84 Selami’nin Meğelli 

k 
Akarçay Gasbar Oğlu Durmuş bin Ali x  4 - 6 Şevval 326 142 

85 Selami’nin Meğelli 
k 

Akarçay İmam oğlu Hüseyin bin Hüseyin x  1 1 6 Şevval 326 143 

86 Kazabad Biskeni k.  Yayladal Mustafa oğlu Hac Mehmed bin Ali x  - 1 10 Şavval 326 146 
87 Artukabad İsbolos 

k.  
Gümüşyurt Kel Oruç Oğlu Ali bin Hasan x  1 - 13 Şevval 326 147 

88 Artukabad İsbolos 
k. 

Gümüşyurt İslam oğlu İlyas bin Bektaş x  2 2 13 Şevval 326 148 

89 Kazabad  Dimorta  Danagöz oğlu Osman bin Mustafa x  2 1 20 Şevval 326 153 
90 Artukabad Ağmusa  Ağmusa Kürd oğlu Hüseyin bin Osman x  2 - Gurre-i Z.kade 

326 
156 

91  Artukabad Ayazma 
k.  

Aktaş Ali kişi oğlu Hüseyin bin Hasan x  1 1 13 Z. Kade 326 159 
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33 Kazabad Bozatalan Bozatalan Kara Ahmed oğlu Mustafa bin 

Mustafa 
x  2 2 21 ramazan 325 22 

34 Kazabad Bozatalan Bozatalan Ali Koca oğlu Abdullah bin 
Abdullah 

x  1 1 21 Ramazan 325 23 

35 Ohtab Yağmurlu Heykel oğlu Durmuş bin İbrahim x  2  26 Ramazan 325 27 
36 Kazabad Umur Said Emirseyit Ali Kaya oğlu İsmail bin Mehmed x  1 1 28 ramazan 325 29 
37  Komanat Kocack Kocack Kara Hüseyin oğlu Mahmud bin 

Salih 
x  - 1 29 Ramazan 325 31 

38 Vavru Kemalpaşa Coco oğlu Abdullah bin Salih  x  3 - 5 Şevval 325 32 
39 Vavru Kemalpaşa Mazu oğlu Bektaş bin Hasan x  - - 5 şevval 325 33 
40 Turhal Yağl Alan Yağlalan Dizili Oğlu Ali bin Ali x  1 3 5 Şevval 325 35 
41 Turhal Serpin Yenisu Dik Dik oğlu Ali bin Mustafa x  2 1 13 Şevval 325 
42 Artukabad Ahn  Karaca oğlu Hasan bin Abdullah x  1 2 13 Şevval 325 41 
43 Artukabad Yukar 

Avara 
Yukar Güçlü İğdrl oğlu Mustafa bin Mustafa x  - 2 13 Şevval 325 42 

44 Artukabad Dinar Günçal Köse oğlu İsmail bin Süleyman  x  3 - 14 Şevval 325? 45 
45  Kazova’nn Eski Eski Kürd oğlu Ahmed bin Mehmed x  3 2 14 Şevval 325 46 
46  Artukabad Karaoluk Karaoluk Nalband oğlu Hüseyin bin Mehmed x  2 1 18 şevval 325 47 
47 Komanat Fenk  Çat Karnabeyt?? Oğlu Mustafa bin 

Mehmed 
x  1 1 21Şevval 325 49 

48 Komanat Dife Günevi Kadir oğlu Musa bin Abidin x  3 1 21 Şevval 325 51 
49 Turhal Tazmana Akçatarla Kocur oğlu Mahmud bin Ömer x  3 1 3 Z. Kade 325 56 
50 Artukabad Ortaviran Ortaören Deli Hasan oğlu Halil bin Hüseyin x  2 1 3 Z. Kade 325 57 
51 Artukabad Behram Behram Deli Ömer oğlu Ömer bin İsmail x  3 3 3 Z. Kade 325 58 
52 Kazabad Vavru Kemalpaşa Abdurrahman oğlu Abdullah 

b.Süleyman 
x  2 - 5 Z. Kade 325 59 

53 Fenk Çat Bekir oğlu Emin bin Ali x  2 2 6 Z. Kade 325 61 
54 Çerçi Çerçi Mehmed oğlu Ali b. Mehmed x  2 - 62 62 
55 Çerçi Çerçi Bekir bin Mehmed x  2 - 6 Z. Kade 325 63 
56 Artukabad İbsolos? Gümüşyurt Mocuk oğlu Mehmed Bin İbrahim x  2 - 6 Z. Kade 325 64 
57 Kazabad Dimorta Üzümören Dereköylü oğlu  Bekir bin Mehmed x  2 2 7 Z. Kade 325 65 
58 Artukabad Bedirkale Bedirkale İbal Oğlu Süleyman bin İbrahim x  4 - 9 Z. Kade 325 67 
59 Fenk Çat Kel Süleyman oğlu Hasan bin 

mehmed 
x  1 3 10 Z. Kade 325 68 

60 Komanat Dife Günevi Abdulkadir oğlu Ali bin Halil  x  1 4 11 Z. Kade 325 69 
61 Komanat Dife Günevi Vesil oğlu Ali bin Hüseyin x  2 1 12 Z. Kade 325 70 
62 Komanat Fenk  Çat Uzunoğlu Mustafa bin Emin x  1 2 14 Z. Kade 325 71 
63 Komanat Dife Günevi Ahmed bin Halil x  1 2 26 Z. Kade 325 72 
64 Komanat Kzl Kzlköy Kabaca oğlu Mahmud bin Ali x  2 2 27 Z .Kade 325 74 
65 Kazabad Umur Said Emirseyit Köni Oğlu Mustafa bin İsmail  x  2 1 28 Z. Kade 325 75 
66 Artukabad Yukar 

Avara 
Yukargüçlü Keceveli Oğlu Ahmed bin Receb  x  3 3 2 Z. Hicce 325 76 

67 Kazabad Farn  Bağlarbaş Klçbey oğlu Ömer bin Osman x  2 3 3 Z. Hicce 325 77 
68 Artukabad Yağc 

Musa 
Yağcmusa İmam oğlu Osman bin Mehmed x  - - 7 Z. Hicce 325 79 

69 Kazabad Necip Necip Süleyman oğlu Osman bin Ali -  - - 17 Z. Hicce 325 81 
70 Kazabad Farn Bağlarbaş Hatib oğlu Ömer bin Mehmed x  2 3 23 Muharren 236 85 
71  Artukabad Avara-i 

Kebir 
Güçlü Pehlivan oğlu (Türkmen oğlu) Ömer 

b. Hasan 
x  1 - 5 R.ahir  326 92 

72 Artukabad Madas Kabatepe Çrak oğlu Bekir bin Ali -  - - 15 r. Evvel 326 87 
73 Artukabad Krkoluk Krkoluk Krk oğlu Mehmed bin Hüseyin x  2 -  20 R. Evvel 326 88 
74  Kazabad Gürcü k. Güryldz Güdek  oğlu Hasan bin Ömer x  2 1 14 R. Ahir 326 94 
75 Kazabad Vavru Kemalpaşa Sğrc oğlu Hasan bin Halil x  1 1 23 C. Evvel 236 108 
76 Artukabad Sivri k. Sivri Laz oğlu İbrahim b. Ali x  - 1 11 Şya’ban 326 118 

77 Turhal Kelid karyesi  Ulutepe Karabçak oğlu Mehmed bin Hasan x  1 - 18 Şaban 1324 120 
78 Komanat Fenk k. Çat Kel Süleyman oğlu Hasan bin 

Mehmed 
x  1 3 21 Şaban 326 123 

79 Komanat Fenk k. Çat Döllü oğlu Mehmed bin Ali -  - - 25 Şaban 326 124 
80 Kazaad’n 

Keçecibaba k. 
Keçeci Kara Mustafa oğlu Mehmed bin 

Mehmed Ali 
x  2 1 28 Şaban 326 127 

81 Artukabad Ortaviran 
k. 

Ortaören Abaza oğlu Hüseyin b. Hüseyin x  2 2 3 Ramazan 326 131 

82 Kazabad 
Keçecibaba k. 

Keçeci Tekkenişin oğlu Ali bin Mehmed x  2 1 16 Ramazan 326 132 

83 Artukabad Kuşcu k.  Kuşçu Çekmanl oğluAli bin Mustafa x  2 1 6 Şevval 326 141 
84 Selami’nin Meğelli 

k 
Akarçay Gasbar Oğlu Durmuş bin Ali x  4 - 6 Şevval 326 142 

85 Selami’nin Meğelli 
k 

Akarçay İmam oğlu Hüseyin bin Hüseyin x  1 1 6 Şevval 326 143 

86 Kazabad Biskeni k.  Yayladal Mustafa oğlu Hac Mehmed bin Ali x  - 1 10 Şavval 326 146 
87 Artukabad İsbolos 

k.  
Gümüşyurt Kel Oruç Oğlu Ali bin Hasan x  1 - 13 Şevval 326 147 

88 Artukabad İsbolos 
k. 

Gümüşyurt İslam oğlu İlyas bin Bektaş x  2 2 13 Şevval 326 148 

89 Kazabad  Dimorta  Danagöz oğlu Osman bin Mustafa x  2 1 20 Şevval 326 153 
90 Artukabad Ağmusa  Ağmusa Kürd oğlu Hüseyin bin Osman x  2 - Gurre-i Z.kade 

326 
156 

91  Artukabad Ayazma 
k.  

Aktaş Ali kişi oğlu Hüseyin bin Hasan x  1 1 13 Z. Kade 326 159 
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92 Artukabad 
Sulusaray k. 

Sulusaray İmam oğlu Mustafa bin Salih x  1 - 18 Z.kade 326 166 

93 Artukabad Ağmusa 
k. 

Ağmusa Teke oğlu Mehmed bin Hüseyin x  1 - 22 Z.kade 326 172 

94 Artukabad Ağmusa Ağmusa Abdal oğlu İbrahim Bin Mehmed x  - 1 22 Z. Kade 326 173 
95 Artukabad Bedirkale 

k. 
Bedirkale Himmet oğlu Mehmed bin Musa x  - 2 26 Z.Kade 326 180 

96 Artukabad Bolus k. Aktepe Arab oğlu Veli bin Hüseyin x  1 1 28 Z. Kade 326 182 
97 Kazabad Farn k. Fann Çil oğlu Mustafa bin İbrahim x  2 - 29 Z. Kade 326 183 
98 Kazabad Farn k. Fann Canbaz oğlu Halil bin Ali -  - - 29 Z. Kade 326 184 
99 Artukabad Kzlca k. Kzlca Ömerci oğlu Ahmed bin Hüseyin -  - - 29 Z. Kade 326 185 
100 Kazabad Bireb-i 

Cedid 
Güryldz Hac oğlu Hasan bin Abdullah x  2 - Gurre-i Zilhicce 

326 
186 

101 Kazabad Bireb-i 
Cedid 

Güryldz İmam Mehmed oğ. Abdulkadir 
b.Mehmed 

x  2 - Gurre-i Zilhicce 
326 

187 

102 Artukabad Tuçuk  k Ekinli Emiç oğlu Hasan bin Süleyman x  2 1 5 Z. Hicce 326 188 
103 Turhal Arhoy  k.  Yeşilalan Kara Mehmed oğlu Bektaş bin Veli x  - - 18 Z. Hicce 326 192 
104 Büyük Almus Almus Saraçbaş oğlu Ömer bin Ömer x  1 - Gurre-i 

Muharrem 327 
206 

105 Dönekse Boğazbaş Kanber oğlu Musa bin Kanber x  - -   
106 Komanat Bizeri k. Akbelen Kabiş oğlu İbrahim bin Mehmed x  3 1 5 Muharrem 327 209 
107 Büyük Almus Almus Bayezid oğlu Ömer bin İbrahim  x - - 29 Muharrem 

327 
211 

108 Komanat Ohtab k. Yağmurlu Demirci oğlu Mahmud bin Mahmud x  2 3 24 Muharrem 
327 

223 

109 Acpnar k.  Acpnar Filşiz oğlu Emin bin Hasan x  1 2 26 Muharrem 
327 

228 

110 Komanat Üçgül k.  Üçgöl Küçük oğlu Mehmed bin Hüseyin x  1 - 29 Muharrem 
327 

230 

111 Kazabadn Bireb-i 
Atik 

Güryldz Hayta oğlu Osman bin Ali x  2 1 4 Safer 327 235 

112 Komanat Südeni k.  Yakack Kelebci oğlu Ömer bin Mehmed x  - 2 5 Safer 327 237 
113 Komanat Kzldere 

k.  
Ataköy Osman oğlu Hüseyin bin Hüseyin x  2 1 8 Safer 327 241 

114 Artukabad Ayazma-
i Yeni  

Yenice  Yüzbaş oğlu İsmail bin Mustafa x  1 2 9 Safer 327 246 

115 Kazabad Dimorta k. Üzümören Bektaş oğlu Hasan bin Hüseyin x  - 1 9 Safer 327 250 
116 Komanat Bizeri k. Akbelen Lilok oğlu Abdullah bin Mehmed x  2 1 16 Safer 327 261 
117 Artukabad 

Arabacmusa  
Yeşilyurt Dursun oğlu Mehmed bin Dursun x  - - 17 Safer 327 263 

118 Tekyebeli k.  Tekkeyeni Sar Hüseyin oğlu Mehmed bin 
Halil 

x  1 - 17 Safer 327 265 

119 Komanat Kemkez k.  Ortaköy 
Avlunlar 

İmam oğlu Hasan bin Mustafa x  1 3 18 Safer 327 270 

120 Kazabad Dere k. Dereköy Debe  Oğlu Ali bin Ahmed x  2 1 18 Safer 327 271 
121 Kazabadn Dere k. Dereköy Kasm oğlu Osman bin Hüseyin x  2 1 18 Safer 327 272 
122 Sapakol k. Sulusaray 

Buğdayl 
Karaoğlan oğlu Yusuf bin Mustafa x  2 - 19 Safer 327 274 

123 Kazabad Çayl k. Çayl Karbuz oğlu Mahmud bin x  2 - 21 Safer 327 278 

124 Selami Nahiyesi 
Zuğru  

Oğulbey/ 
Almus 

İmam oğlu Ömer bin Mehmed x  4 1 21 Safer 327 279 

          
125 Komanat Almus- 

Sagir.  
Ormanbeyli Müftüoğlu Süleyman bin Süleyman x  3 1 21 Safer 327 280 

126 Selami N. Gök K.  Gökköy 
/Reşadiye 

İkiz oğlu İlyas bin Hüseyin x  1 - 23 Safer 327 288 

127 Selami Nahiyesi 
Gök K. 

Gökköy 
/Reşadiye 

İmam oğlu Mustafa bin Resul x  1 - 24 Safer 327 289 

128 Menekir K.  Molla Hasan oğlu Mehmed bin 
Himmet 

x  1 - 24 Safer 327 290 

129 Komanat Gevle K. Bakşl Hoç  Oğlu Abdullah bin Resul x  1 3 26 Safer 327 291 
130 Artukabad 

Arabviran k. 
Arapören Musa oğlu Karib bin Yusuf x  - 1 3 R.b evvel 327 294 

131 Komanat Dönekse Boğazbaş Kanber oğlu Musa bin Kanber x  - - 8 Rabiül evvel 
1327 

296 
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Çelebi Mehmed’in Tokat Türkmen Beyleriyle Mücadelesi 
Sadettin BAŞTÜRK⃰ 

 
Özet 

Osmanl hükümdar Yldrm Bayezid’in Timur’a karş kaybettiği 28 
Temmuz 1402 tarihli Ankara Savaş’ndan sonra Osmanllarda Fetret Devri 
olarak adlandrlan bir fasla-i saltanat dönemi yaşanmştr. Bu savaşa babas 
Yldrm’n yannda Osmanlnn yardmc kuvvetleri komutan olarak katlmş 
olan oğlu Çelebi Mehmed, savaşn kaybedileceği zahir olunca yannda bulunan 
devlet adamlarnn da telkiniyle, yanna aldğ bir ksm kuvvetle birlikte 
savaştan önce sancakbeyliğini yaptğ Amasya havalisine doğru çekilmiştir. 
Çelebi Mehmed’in geldiği bu coğrafyada karşlaştğ sorunlardan birisi ; 
mezkur havalide bulunan ve Savaş öncesi Osmanl otoritesini kabul etmiş ancak 
savaştan sonra Anadolu’ya hakim olduğunu ilan eden Timur’a itaat ettiklerini 
bildiren yerel Türkmen beylerinin direnişleri olmuştur. Çelebi Mehmed Tokat 
havalisine geldiğinde ise karşna çkan Türkmen beylerinden birisi Kubadoğlu 
digeri de Köpekoğlu Hüseyin olmuştur. Bu bildiride Çelebi Mehmed’in 
Kubadoğlu ve Köpekoğlu Hüseyin’le mücadelesi ele alnacaktr. Bu 
mücadelenin Fetret Devri’ndeki yeri, Çelebi Mehmed’in Osmanl 
şehzadeliğinden Osmanl Sultan olmasndaki etkisi ve Osmanllarn Çelebi 
Mehmed tarafndan yeniden toparlanmasndaki yeri üzerinde durulacaktr. 

Anahtar kelimeler: Tokat, Çelebi Mehmed, Köpekoğlu Hüseyin, 
Kubadoğlu, Fetret Devri. 

 
Giriş 
Hükümdarlğn Yldrm Bayezid’in yaptğ yerleşik tarz devlet anlayş 

ve ordu yapsn benimsemiş Osmanllarla, hükümdarlğn kurucusu da olan 
Timur’un yaptğ bozkr tarz devlet anlayş ve ordu yapsn benimsemiş 
Timurlular arasnda 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara Çubuk Ovas’nda 
vukubulan ve tarihlere Ankara Savaş olarak geçecek meydan muharebesini 
Osmanllar kaybetti. Bu savaştan sonra Osmanllarda Fetret Devri olarak 
adlandrlan bir fasla-i saltanat dönemi yaşand. Bu savaşa babas Yldrm’n 
yannda, Osmanlnn yardmc kuvvetleri komutan, olarak katlmş olan Çelebi 
Mehmed, savaşn kaybedileceği zahir olunca, yannda bulunan devlet 
adamlarnn da telkiniyle, yanna alabildiği bir ksm devlet adam ve askeri 
kuvvetle birlikte savaştan önce idareciliğini yaptğ Rumiye-i Suğra1 olarak 
adlandrlan Amasya-Tokat-Sivas havalisine doğru çekildi. Ancak döndüğünde 
çeşitli sorunlarla karşlaşt. Bu sorunlardan birisi ve en önemlisi Ankara 

                                                 
⃰ Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 
sadettinbasturk@hotmail.com 
1 Yeşilrmak bölgesine verilen ad. Daha sonra merkezi Sivas olmak üzere teşkil olunan 
Eyalet-i Rum coğrafyas. 
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Savaş’ndan evvel idareciliğini yaptğ Rumiye-i Suğra’da bulunan baz 
Türkmen beylerinin mukavemetidir.  

Zira mezkur havalide bulunan ve savaş öncesi Osmanl otoritesini kabul 
etmiş ancak savaştan sonra Anadolu’ya hakim olduğunu ilan eden Timur’dan 
yarlğ aldklarn ve O’nun adna bulunduklar bölgede hakimiyet tesis 
ettiklerini ilan eden yerel Türkmen beyleri, bu düşüncelerinden hareketle Çelebi 
Mehmed’in Rumiye-i Suğra’ya yeniden dönüşünde onun buradaki varlğna 
karş büyük bir direnç göstererek mücadeleye girişeceklerdir. 

Bu bildiride Çelebi Mehmed’in Rumiye-i Suğra’nn bir bölümü olan 
Tokat havalisine geldiğinde karşna çkan Türkmen beyleriyle olan 
mücadeleleri, bu mücadelelerin Fetret Devri’ndeki yeri, Çelebi Mehmed 
açsndan Osmanl şehzadeliğinden Osmanl hükümdarlğna giden sürece etkisi 
ve Osmanllarn Çelebi Mehmed tarafndan yeniden toparlanmasndaki yeri 
üzerinde durulacaktr. 

Çelebi Mehmed, Timur’a esir düşmemek, komuta ettiği kuvvetlerin 
telef olmasn engellemek ve esir düşen babasnn yerine Osmanl tahtna da 
oturabilmek için maiyetinde Bayezid Paşa, Hamza Bey ve yaklaşk 1000 kadar 
askerle birlikte Çubuk Ovas’ndan, savaş öncesi idareciliğini yaptğ Rumiye-i 
Suğra’ya doğru gitmek üzere ayrlmştr.  

Çelebi Mehmed, Yldrm Bayezid’in Ankara Savaş öncesi Osmanl 
otoritesini Anadolu’da tamamen tesis etme faaliyeti sürecinde, Osmanl 
hâkimiyetini kabul etmiş ancak Ankara Savaş bozgunu sonras Anadolu’ya 
hâkim olduğunu ilan eden Timur’a itaatlerini bildirerek eski yurtlarnda yeniden 
hüküm sürmeye başlamş olan Rumiye-i Suğra’daki yerel Türkmen beyleri 
konumunda olan Kara Yahya, Kara Devlet Şah, Kubadoğlu, İnaloğlu, 
Gözleroğlu, Köpekoğlu, Mezid Beg gibi beylerden Tokat havalisinde bulunan 
Kubadoğlu, İnaloğlu ve Köpekoğlu Hüseyin isimli beylerle mücadele etmek 
durumunda kalmştr.  

Çelebi Mehmed, Çubuk Ovas’ndan ayrlp Amasya yaknlarndaki 
Devreağz mevkiine geldiğinde Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yeğeni Kara 
Yahya tarafndan yolu kesilmiş ve savaş zuhur etmiştir.2  Savaş Çelebi 
Mehmed kazanarak3  yoluna çkan bu ilk gaileyi ortadan kaldrmş Amasya’ya 
girmeden Bolu havalisine yönelmiştir. Amacnn hükümet merkezi olan 
Bursa’ya gitmek olduğu anlaşlan Çelebi Mehmed, yannda bulunan beylerle 
yaptğ istişarede; Timur’dan uzak durulmas, ya Amasya’ya gidilmesi ya da bir 
müddet Bolu havalisinde kalnmas tartşmas nihayetinde Bolu havalisinde 

                                                 
2 Mehmed Neşrî, Kitâb- Cihan-nümâ -Neşrî Tarihi-, I.II, (Yay. F. R. Unat-M. A. 
Köymen), Ankara 1987, C.I, s. 369-371; Hoca Sadedin Efendi, Tâcü’t-Tevarih, I-V, 
(Haz. İ. Parmakszoğlu) Eskişehir 1992, C.I, s. 301-305; Mehmed Hemdemî Solakzâde, 
Solakzâde Tarihi, I.II, (Haz. V.Çubuk), Ankara 1989, C.I, s.112-113. 
3 Neşrî, age, C.I, s.371. 
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Savaş’ndan evvel idareciliğini yaptğ Rumiye-i Suğra’da bulunan baz 
Türkmen beylerinin mukavemetidir.  

Zira mezkur havalide bulunan ve savaş öncesi Osmanl otoritesini kabul 
etmiş ancak savaştan sonra Anadolu’ya hakim olduğunu ilan eden Timur’dan 
yarlğ aldklarn ve O’nun adna bulunduklar bölgede hakimiyet tesis 
ettiklerini ilan eden yerel Türkmen beyleri, bu düşüncelerinden hareketle Çelebi 
Mehmed’in Rumiye-i Suğra’ya yeniden dönüşünde onun buradaki varlğna 
karş büyük bir direnç göstererek mücadeleye girişeceklerdir. 

Bu bildiride Çelebi Mehmed’in Rumiye-i Suğra’nn bir bölümü olan 
Tokat havalisine geldiğinde karşna çkan Türkmen beyleriyle olan 
mücadeleleri, bu mücadelelerin Fetret Devri’ndeki yeri, Çelebi Mehmed 
açsndan Osmanl şehzadeliğinden Osmanl hükümdarlğna giden sürece etkisi 
ve Osmanllarn Çelebi Mehmed tarafndan yeniden toparlanmasndaki yeri 
üzerinde durulacaktr. 

Çelebi Mehmed, Timur’a esir düşmemek, komuta ettiği kuvvetlerin 
telef olmasn engellemek ve esir düşen babasnn yerine Osmanl tahtna da 
oturabilmek için maiyetinde Bayezid Paşa, Hamza Bey ve yaklaşk 1000 kadar 
askerle birlikte Çubuk Ovas’ndan, savaş öncesi idareciliğini yaptğ Rumiye-i 
Suğra’ya doğru gitmek üzere ayrlmştr.  

Çelebi Mehmed, Yldrm Bayezid’in Ankara Savaş öncesi Osmanl 
otoritesini Anadolu’da tamamen tesis etme faaliyeti sürecinde, Osmanl 
hâkimiyetini kabul etmiş ancak Ankara Savaş bozgunu sonras Anadolu’ya 
hâkim olduğunu ilan eden Timur’a itaatlerini bildirerek eski yurtlarnda yeniden 
hüküm sürmeye başlamş olan Rumiye-i Suğra’daki yerel Türkmen beyleri 
konumunda olan Kara Yahya, Kara Devlet Şah, Kubadoğlu, İnaloğlu, 
Gözleroğlu, Köpekoğlu, Mezid Beg gibi beylerden Tokat havalisinde bulunan 
Kubadoğlu, İnaloğlu ve Köpekoğlu Hüseyin isimli beylerle mücadele etmek 
durumunda kalmştr.  

Çelebi Mehmed, Çubuk Ovas’ndan ayrlp Amasya yaknlarndaki 
Devreağz mevkiine geldiğinde Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yeğeni Kara 
Yahya tarafndan yolu kesilmiş ve savaş zuhur etmiştir.2  Savaş Çelebi 
Mehmed kazanarak3  yoluna çkan bu ilk gaileyi ortadan kaldrmş Amasya’ya 
girmeden Bolu havalisine yönelmiştir. Amacnn hükümet merkezi olan 
Bursa’ya gitmek olduğu anlaşlan Çelebi Mehmed, yannda bulunan beylerle 
yaptğ istişarede; Timur’dan uzak durulmas, ya Amasya’ya gidilmesi ya da bir 
müddet Bolu havalisinde kalnmas tartşmas nihayetinde Bolu havalisinde 

                                                 
2 Mehmed Neşrî, Kitâb- Cihan-nümâ -Neşrî Tarihi-, I.II, (Yay. F. R. Unat-M. A. 
Köymen), Ankara 1987, C.I, s. 369-371; Hoca Sadedin Efendi, Tâcü’t-Tevarih, I-V, 
(Haz. İ. Parmakszoğlu) Eskişehir 1992, C.I, s. 301-305; Mehmed Hemdemî Solakzâde, 
Solakzâde Tarihi, I.II, (Haz. V.Çubuk), Ankara 1989, C.I, s.112-113. 
3 Neşrî, age, C.I, s.371. 

 

63 
 

kalma kararna uyulmuştur. 4   
Amasya yaknlarndaki Hakala havalisinde Sulu Ova’y da ele geçirerek 

Timur’dan aldğ yarlğla buralar kendisine merkez itdihaz eden ve 
Osmallar’dan evvel Ankara’da hükümet eden Melik Nasreddin Bahtiyar Bey’in 
oğlu olan Taceddin Devlet Şah, halk arasnda Bahtiyar oğlu Kara Devlet Şah 
olarak tannan, mahalli bir Türkmen beyinin Amasya merkezini tazyik etmekte 
olduğu haberi Bolu havalisinde bulunan Çelebi Mehmed’e ulaşmştr.5 Bu 
haberde Çelebi Mehmed Amasya’ya davet edilmektedir. Zira bu srada Amasya 
merkezinin idaresi, Çelebi Mehmed’in Ankara Savaşna giderken braktğ 
Yakut Paşa’nn idaresinde idi ve savaştan sonra da O’na bağllklarndan yüz 
çevirmiş değildi.6 Davet üzerine Bolu havalisinden Amasya’ya doğru hareket 
eden Çelebi Mehmed Hakala mevkiine geldiğinde Kara Devlet Şah karşsna 
çkmştr. Vuku bulan savaştan Çelebi Mehmed galip çkmş yenilen Kara 
Devlet Şah Tosya Kalesi’ne sğnmştr.7 Böylece Çelebi Mehmed ikinci gaileyi 
de başaryla atlatarak 1402 sonlarnda Hakala’da Amasyallarca karşlanmştr. 

Timur, adamlar sayesinde Çelebi Mehmed’in bu başarlarndan 
haberdar oluyor ve Rumiye-i Suğra’daki toparlanmadan endişeleniyordu. Bu 
sebepden havalide bulunan bütün mahalli beylere yarlğ göndererek Çelebi 
Mehmed’e karş koymalarn tesis etmeye çalşyordu. Bu hususta Hoca 
Sadeddin’in Tâcü’t-Tevarih’deki kayd şöyledir.  

                                                 
4 Neşrî, age, C. I, s. 371. 
5 Bu ittifakta Yakut Paşa’nn yannda, Amasya ayan Yakup Paşa, Amasya müftüsü 
Gümüşlüzade Şemseddin İlyas, Amasya Mesûdî Şeyhi, Şehabeddin Ahmed (Saru 
Şeyh), Müderris Şemseddin Ahmed (Şeker Çelebi), Ladikli İsrafil Çelebi, Ladik emiri 
Mesud, Mecidözü emiri Cibrilzade Hac Turgud, Köprü emiri Taşanzade Ali, Amasya 
kads İzzeddin Hasan Çelebi, Ümeradan Halfetzade Ebubekir, Yazarloğlu Yakub 
Beyler’in katldğn H. Hüsameddin,age, C. I, s. 164-165’de belirtmektedir. Yazar bu 
bilgiyi vermektedir ancak ihtiyatla karşlanmaldr. * İttifak üyeleri Timur’un Kara 
Devlet Şah’la gönderdiği mektuba bir cevap yazmşlar, onun yerine her kim gelirse 
şehri teslim edebileceklerini, Kara Devlet Şah’ kesinlikle istemediklerini yazmşlardr. 
Timur’da bunun üzerine, oğlu Mirza Mehmed Sultan’ ve alim Numaneddin 
Abdulcabbar el Mutezile’yi göndererek Amasya ulemasnn, isteklerinin yerine 
getirilebilmesi ve şehrin talan dan kurtulabilmesi için, imtihan edilmesini istemiştir. 
Nitekim Amasya ulemas imtihana tabi tutulmuş ve Müftü Gümüşlüzade Şemseddin 
İlyas sayesinde bu imtihan başaryla atlatmş ve Şehir yağma edilmekten yani Timur’un 
gazabndan kurtulmuştur. Şerâdeddin Ali Yezdî, Zafernâme, I-II (Çev. M. Abbas), 
Calcuta 1987, s. 460.  
6 Yakut Paşa; Eski Amasya emirlerinden Hac Kutlu Şahzade Süleyman Şah’n 
mahdumu, ve sabk Sivas beylerbeyisi Kutlu Şah’n biraderidir. Amasya Osmanllarn 
eline geçtiği zaman Osmanl sarayna alnmştr. Çelebi Mehmed Ankara savaşna 
giderken Amasya idaresini ona emanet etmiştir. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, 
İstanbul 1927, C. III, s. 162-163 
7 Neşrî, age, C. I, s. 377-379. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 305-306. Solakzade, age, C. I, 
s. 111.  
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“Düşmanlarn bir bir tepeleyen, yldz parlak sultann yiğitliği, 
çabalar, soylu kişiliği ve gücü yaylmaya başlaynca Timur bu konuda devaml 
olarak bilgi toplamaya girişmişti. Gerçi görünüşte, toplantlarda söz geldikçe 
onu beğenir ve över gözükürdü. Aslnda ise mutluluklar kaynağ olan Osmanl 
soyuna beslediği garaz ve kin, bu zalimin gönlünden bir türlü silinmemiş, hiçbir 
başar da onu unutturmamşt. Bunun için de aldatc bir yol tuttu. Kandrc 
haberler göndererek iltifatlar dolu mektuplar yazarak, baht civan şehzadenin 
miskler saçan gönlünü hoş etmeye, temiz kalbinden şüphe tozlarn silip atmaya 
çalşt. Öte yandansa Osmanl soyunun eski düşmanlarn gizlice özendirmeye, 
kşkrtmaya bakyor, baz Türkmenleri devletin yolu üzerine çer çöp misali 
çkaryordu. Rumiye-i Suğra ile Amasya’nn ele geçirilmesini de bu anlayşla o 
yörede bulunan baz yaramazlara brakmşt. Ayn kafada bir aşağlğn aşağs 
da Kubadoğlu denilen pis herifti.”8   

Bunlardan birisi de zikrolunduğu üzere Niksar havalisinde bulunan 
Canik Türkmenlerinden Kubadoğlu Alaeddin Ali Bey adnda mahalli bir 
Türkmen beyi idi. 

1-Kubadoğlu İle Mücadele 
Çelebi Mehmed’in Amasya’ya girişinden sonra, elinde Timur’dan 

aldğ yarlğla Canik Türkmenlerinden Kubadoğlu Aleaddin Ali Bey adnda bir 
mahalli Türkmen beyi, Çelebi Mehmed’e itaatini arz etmiş olan Niksar’a hücum 
etmişti.9 Bu haber üzerine Niksar’a hareket eden Çelebi Mehmed, Kubadoğlu 
Aleaddin Ali Bey’in kuvvetlerini bozguna uğratmş ve kendisini de Köprü emiri 
Taşanoğlu Ali Bey’e sğnmaya mecbur brakmştr. Bu hadiseye ilişkin 
Neşrî’deki kayt şöyledir.  

“Şöyle rivayet olunur ki, çünki Sultan devlet ü saadetle oturub, ʻyş u 
nûşa meşgul olub fariğü’l-bâl-ken nâgâh haber geldi ki, Kubadoğl bî nihaye 
leşkerle Niksar üzerine düşüb, muhasara idüb, gice ve gündüz cenk ider. Eğer 
ol hisara meded yetişmezse, sen kalʻa elden gider. İl, vilayet harab olur deyü 
bildürdiler. Sultan bu haberin istimaʻndan begayet münfaʻîl olub, atna süvâr 
olub, yannda olan leşkerün mecmûʻ esbâbn ve âlâtn müretteb ve mükemmel 
idüb, gice ve gündüz turmayub sürdi. Kubadoğl dahi hisar üzerinde bunlardan 
fariğ tururken, bunlar dahi Rum serverleriyle ve bahadrlaryla anda yitişdü, 
bir yirden hamle idüb Allah u Teâlâ’ya tevekkül klub, Kubadoğl’nun askerin 

                                                 
8 Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 306-307. 
9 Neşrî, age, C. I, s. 379. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 307’de Canik’te baz Türkmen 
atllarnn başnda bulunan Türkmen Beyi diye kaydetmiştir. Hüseyin Hüsameddin, age, 
C. III, s. 175’de Kubadoğlu’nun Niksar’a saldrmadan evvel, Canik emiri Alparslan’ 
mağlup ederek buray ele geçirdiğini, ondan sonra Niksar’a saldrdğn yazmaktadr. 
Zira, bu sralara Canik emiri olarak kaydedilen Alparslan Çelebi Mehmed taraftar 
olarak hareket etmektedir. Herhalde Alparslan, Kubadoğlu’na yenilince Canik idaresini 
yeniden ele geçirebilmek amacyla Çelebi Mehmed taraftar olmuş olmas kuvvetli 
ihtimal dahilindedir.  
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“Düşmanlarn bir bir tepeleyen, yldz parlak sultann yiğitliği, 
çabalar, soylu kişiliği ve gücü yaylmaya başlaynca Timur bu konuda devaml 
olarak bilgi toplamaya girişmişti. Gerçi görünüşte, toplantlarda söz geldikçe 
onu beğenir ve över gözükürdü. Aslnda ise mutluluklar kaynağ olan Osmanl 
soyuna beslediği garaz ve kin, bu zalimin gönlünden bir türlü silinmemiş, hiçbir 
başar da onu unutturmamşt. Bunun için de aldatc bir yol tuttu. Kandrc 
haberler göndererek iltifatlar dolu mektuplar yazarak, baht civan şehzadenin 
miskler saçan gönlünü hoş etmeye, temiz kalbinden şüphe tozlarn silip atmaya 
çalşt. Öte yandansa Osmanl soyunun eski düşmanlarn gizlice özendirmeye, 
kşkrtmaya bakyor, baz Türkmenleri devletin yolu üzerine çer çöp misali 
çkaryordu. Rumiye-i Suğra ile Amasya’nn ele geçirilmesini de bu anlayşla o 
yörede bulunan baz yaramazlara brakmşt. Ayn kafada bir aşağlğn aşağs 
da Kubadoğlu denilen pis herifti.”8   

Bunlardan birisi de zikrolunduğu üzere Niksar havalisinde bulunan 
Canik Türkmenlerinden Kubadoğlu Alaeddin Ali Bey adnda mahalli bir 
Türkmen beyi idi. 

1-Kubadoğlu İle Mücadele 
Çelebi Mehmed’in Amasya’ya girişinden sonra, elinde Timur’dan 

aldğ yarlğla Canik Türkmenlerinden Kubadoğlu Aleaddin Ali Bey adnda bir 
mahalli Türkmen beyi, Çelebi Mehmed’e itaatini arz etmiş olan Niksar’a hücum 
etmişti.9 Bu haber üzerine Niksar’a hareket eden Çelebi Mehmed, Kubadoğlu 
Aleaddin Ali Bey’in kuvvetlerini bozguna uğratmş ve kendisini de Köprü emiri 
Taşanoğlu Ali Bey’e sğnmaya mecbur brakmştr. Bu hadiseye ilişkin 
Neşrî’deki kayt şöyledir.  

“Şöyle rivayet olunur ki, çünki Sultan devlet ü saadetle oturub, ʻyş u 
nûşa meşgul olub fariğü’l-bâl-ken nâgâh haber geldi ki, Kubadoğl bî nihaye 
leşkerle Niksar üzerine düşüb, muhasara idüb, gice ve gündüz cenk ider. Eğer 
ol hisara meded yetişmezse, sen kalʻa elden gider. İl, vilayet harab olur deyü 
bildürdiler. Sultan bu haberin istimaʻndan begayet münfaʻîl olub, atna süvâr 
olub, yannda olan leşkerün mecmûʻ esbâbn ve âlâtn müretteb ve mükemmel 
idüb, gice ve gündüz turmayub sürdi. Kubadoğl dahi hisar üzerinde bunlardan 
fariğ tururken, bunlar dahi Rum serverleriyle ve bahadrlaryla anda yitişdü, 
bir yirden hamle idüb Allah u Teâlâ’ya tevekkül klub, Kubadoğl’nun askerin 

                                                 
8 Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 306-307. 
9 Neşrî, age, C. I, s. 379. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 307’de Canik’te baz Türkmen 
atllarnn başnda bulunan Türkmen Beyi diye kaydetmiştir. Hüseyin Hüsameddin, age, 
C. III, s. 175’de Kubadoğlu’nun Niksar’a saldrmadan evvel, Canik emiri Alparslan’ 
mağlup ederek buray ele geçirdiğini, ondan sonra Niksar’a saldrdğn yazmaktadr. 
Zira, bu sralara Canik emiri olarak kaydedilen Alparslan Çelebi Mehmed taraftar 
olarak hareket etmektedir. Herhalde Alparslan, Kubadoğlu’na yenilince Canik idaresini 
yeniden ele geçirebilmek amacyla Çelebi Mehmed taraftar olmuş olmas kuvvetli 
ihtimal dahilindedir.  
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basub, syub târ u mâr itdiler. Askerinin kimini krub ve kimi kaçd. Mal ve 
esbabn alub, muğtenim oldular. Kubadoğl dahi tenha dalâlet sahrasna düşüb, 
kaçub Taşanoğl’na iltica idüb, ol tarafa değin başn kurtard, gitdi.”10  

Böylece üçüncü zaferini de kazanan Çelebi Mehmed, Niksar’dan, daha 
evvel Osmanl idaresine hiç girmemiş olan, Filenbel (Hoca Sadeddin’de 
Felenik) kalesini ele geçirmek üzere harekete geçmiştir.11  Kalenin idarecisi 
Canik Türkmenlerinden Taşanoğlu’na bir mektup göndererek teslimini istemiş 
ancak kalenin teslim edilmeyeceği haberinin gelmesi üzerine kale kuşatlmştr. 
Ksa süren bir direnişten sonra kale ele geçirilmiştir. Çelebi Mehmed, 
kendisinden özür dileyen kale idarecisini affetmiş ve hatta kaleye idareci olarak 
yine onu tayin ederek Tokat’a doğru hareket etmiştir.  

Bu mücadele hakknda Neşri ve Hoca Sadeddin ayn bilgiyi 
vermektedir.  

“Kubadoğlu binbir zorlukla kaçarak Taşanoğlu kalesine sğnd. Durağ 
yüce sultan da durumu değerlendirerek, kahre uğrayan düşmannn yönetiminde 
olan Felenik kalesinin alnmasna karar verdi. Yaptğ toplantdan sonra bu 
sağlam kalenin kuşatlmasna başland. Sağlamlğ ve dayankllğ nedeniyle bu 
kale o zamana kadar Osmanl yönetimine girmemişti. İşte şu anda sultann 
himmet güvercini, dağ gibi yükselen kalenin kuleleri üzerinde uçmaya 
başlaynca, zaferleri derleyen askerler, her yönden bu sağlam kalenin çevresine 
dolmaya başladlar. Savaş kzştkça, nice şanl yiğitler yâre içinde kaldlar. 
Genç sultann gönlü yeni açmakta olan bir gonca gibi büzüldü. Kalenin 
fethinden kalmak ve yeni bir dernekle uğraşmak onu düşündürüyordu. Bunun 
için kale dizdarna güven verici haberler göndererek kaleyi teslim ederse, ona 
baz yüksek görevler ve rütbeler vâadetti. Ancak, işi kötü dizdar ksa keserek 
kaleyi brakmayacağn bildirdi. Durağ yüce şehzade, dizdarn tutumunu 
öğrenince, gereği yaplacak bir buyruk verdi. Bunda Osmanl yiğitlerinin kale 
duvar ve kulelerine hücumlar bildiriliyordu. İşin sonunda, aydnlk bir günde, 
âleme şklar saçan güneş, cihan hisarn ele geçirmek için aydn bayraklarn 
açtğ srada, güngörmüş insanlarn gözleri, gök rengindeki kalenin burçlarna 
çkacak merdivenleri, krlan şnlarn parçalarndan örüvermişlerdi. Sultann 
askerleri de bellerine sardklar gayretten merdivenlerle beden ve kalelere 
trmanmşlar, can alan ok ve yaylarla kale korucularn yaralayp, devirmişler, 
ele zor geçen bir kaleyi o anda alvermişlerdi. Bu durum karşsnda kaledekiler 
aman feryadlaryla yeri göğü inleterek bağllklarn belirttiler. Merhametli 
sultan, bu fethin bir şükranesi olmak üzere, şaşknlklarn suçlarndan geçti. 

                                                 
10 Taşanoğlu Ali ve Mehmed beyler Canik’e bağl olan Köprü, Havza ve Zeytun 
kazalarn idare ediyorlard ve Çelebi Mehmed taraftar idiler. Buraya kaçan Kubadoğlu, 
çok ksa bir süre sonra Ali Bey tarafndan öldürtülmüştür. Neşrî, age, C. I, s. 379, H. 
Hüsameddin, age, C. III, s. 374-375.    
11 Neşrî, age, C. I, s. 381, Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 308. Bu kale, Canik’e bağl idi ve 
Canik’e kim emir olursa ona itaat ediyordu. 
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Kalenin korunmas için gereken tedbirleri tamamlad. Kendi has adamlarndan 
birini kale koruyuculuğunda braktktan sonra, sağ ve esen, tok toyumla 
beyliğinin merkezine yöneldi.”12 

2-İnaloğlu ile Mücadele 
Felenik kalesini ele geçirdikten sonra Çelebi Mehmed Tokat’a 

gelmiştir. Çelebi Mehmed Amasya’ya geldiğinde Tokat’n idareciliğine Kutlu 
Paşa’y tayin etmişti. Burada bulunduğu esnada Kazabad havalisinde 1000 
(Neşrî’de 20.000 rakam vardr) kadar Türkmen’e baş olarak yaşayan İnaloğlu 
İbrahim adnda güçlü bir mahalli Türkmen beyinin Tokat havalisine gelerek 
yağma ve talana giriştiğini öğrenmiştir.13 Yine bu mücadele, dönemin 
kaynaklarnda küçük farkllklara hemen aynyla aktarlmaktadr.  

“Keremlerle dolu padişah konakladğ Tokat şehrinde devlet ve ikballe 
oturmakta, adalet doğrultusunda yol almakta iken, İnaloğlu adndaki aman 
bilmez srtlann, imanlar zayf 1000 kadar Türkmen’e baş olub ininden çkmş 
ve Tokat topraklarna girmiş olduğu, Kazabad’a inmiş bulunduğu haberi geldi. 
Ayrca onun sultana ait topraklardan her gün bir parçasn yağma ve talan 
ettiği, dehşetinden buralarda oturanlara korku saldğ, halk yurtlarndan 
eylediği, gerekli tedbirler alnmaz yavaş davranlrsa büyük zararlara yol 
açacağ bildirilmiş bulunuyordu. Mülk galebe edenindir, atasözü gereğince 
onun, Osmanl topraklarn bütünüyle ele geçirmeyi tasarladğ mutlu tahtn 
eteğine duyurulunca, zavall şehzadenin gönlü seher vakti açan gonca gibi 
büzülmüş, yüreciği iyice daralmşt. Adn, sann korumak için cenge girmek 
gereği, doğuşlarla dolu gönlünde açklk kazannca, bu konuda doğru düşünen 
beyleriyle görüştükten sonra, en isabetli davranşta bulunmak üzere düşmann 
durumunu anlamak için uygun düşen bir mektupla oraya bir elçi gönderilmesini 
akla yatkn bulmuştu. Bu mektupta; memleket halk ve güçsüz kişiler Allah’n 
bizlere emanetidir. Bunlara bakmak, onlar korumak padişahlğn namus 
borcudur. Kulağmza öyle geldi ki, kendinize bağl olanlar, hizmetinizde 
bulunanlar, at ve davarlarnn çokluğundan, atalarmzdan kalan illerimizde, 
bakml ülkelerimizde yaşayan halk dara düşürmüşler. Size yakşan budur ki, 
illerimizin çiğnenmesine, ayaklar altnda kalmasna izin vermeyesiz. 
Adamlarnz ve size bağl olanlar halkn varlğna el uzatmaya yol 
bulmamaldr. Bu topraklar sahipsiz sanarak elçabukluğuyla konmaya 
kakştysanz, buralar koruyan, bakann, şan yüce koruyucusunun kim 
olduğunu anladktan sonra, artk çekip gidersiniz. Göçmezseniz, kötü bitecek 
sonuçlara hazrlannz. Bundan sonra sadece klçlarn, oklarn diliyle 
konuşulur ve görüşülür.  

Yrtc olan yapc yiğit olmaz 
Kyc kişide insaf görülmez 

                                                 
12 Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 308. 
13 Neşrî, age, C. I, s. 387. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 309. 
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Kaderde bu zalimle döğüşmek varsa 
Onu kanlara bulamadan edilmez 

Elçi, İnaloğlu’nun konduğu yere gelince, onun gücünü, kudretini, asker 
ve çevresindekilerin çokluğunu, anlatlanlardan daha fazla bulup, şerrinden 
genç sultan korumas, rahmetinden ve keremli bakşlaryla esirgemesi için 
Allah’a yalvarp yakarmaya başlad. İnaloğlu sultann elçisine ikramda ağrdan 
davranmş, pek değer vermemiş, hafife almş, onunla görüşmeyip; 

 -Şimdi Mehmed ne mahalde, ne iştedir, 
Şeklinde uygunsuzca sorular sormuş, elçi de; 
-Şan yüce sultan, devlet ve ikbal ile bütün güç ve kudretiyle mutlu 

otağlarna konmuştur. Âlemlerin rabbinin fazlna, keremine ermiş 
bulunmaktadr, 

diye cevap vermişti. İnaloğlu iyi adl sultann inci taneleri gibi dizili 
nâmesine baktğnda cahillik damar kabarmş ve elçiyi öldürtmeye niyet 
etmişti. Ama, bu zalimin kendi boyundan olan baz gün görmüşler,  

-Elçi öldürmek akla uygun düşecek iş değildir, 
diye onu önlemişlerdi. Bunun üzerine o da bir mektup yazd ve sultann 

elçisi ile şerefli tahta iletti. Mektubunda; 
-Muradmz seninle savaşmak değildir. Asl amaç, senin elinde olan 

bütünüyle almaktr. Dostça nasihatmz budur ki, bütün ağrlğyla gelen kan 
dökme haberi, eline değdiğinde durmayub, esenlik yolunu tutasn ve gözün 
gördüğü yere gidesin, 

diyordu. Bu uygunsuz haberlerdevletli sultann tahtna sunulunca akln 
gereğince bu alçaklar için; 

-Kibirli, gururlu kişilerden daha üstün olmal, 
sözlerini anarak bin kadar yiğit atl ile işi kötü İnaloğlu üzerine at 

kopard. 
-Yiğit şah, ceng alannda gayret üzengisine bast da  
-Önce kemerini, skt kara yüzlüye cihan dar eyledi 
-Çelik klc da bak, nasl gem almaz arslana döndü 
-Ülkeler açan anahtarlar avucuna bir bir toplad. 
Sabah neşelerin cünbüş eylediği anda yani, dört yöne hakim olan 

sultan, öç almak için klcn doğu denilen kndan çkarb, yldzlar adverilen 
benlik davasnda olanlar varlk aleminden yok ettiği demde, gelişinde uğur 
olan padişah da tan yeri atmş gibi oraya doğmuştu. Bu doğuş sonunda, 
Kazabad’da iki taraf karşlaşt ve amansz bir savaşa tutuşdu. 

-İki ordu yüz yüze klçlar çekdiler 
-Yanlarda, merkezde, saflarn berkittiler. 
İnaloğlu denilen zalim, zahire toplamak için adamlarn çevredeki 
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topraklarda yaymş olduğundan yannda 10.000 kadar kan yutucu atl 
bulunmakla bunlarla savaşa girmiş, sabahdan akşama denk döğüşü sürdürüb 
götürmüştü. Göklerden gelen askerler, tanrnn yardmc birlikleri, ol mutluluk 
kaynağ sultann imdadna koştular. Allah’n desteği, padişahlk tahtna layk 
olan şehzadeyle birlikte olunca, düşmann pek kalabalk oluşuna üstünlüğüne 
rağmen, -siz gerçekte azlkta iken çoğaldğmz hatrlayn- ferman Sultan 
Mehmed’i başarl kld. Sayca az yardm edecek kimseleri de olmayan bu 
askerin yüzüne güldü. Zafer ve başar rüzgar gün doğusundan –muhakkak ki 
fazilet ve üstünlük Allah’n elindedir- buyruğuyla eserek, o keremli padişahn ve 
melekler ordusunun tuğlarn dalgalandrd. Kötü dilekli düşman dağlp, 
bozguna uğrad. Mevlâna İdris (İdris-i Bidlisî) bu konuda şu görüşü açklar; -
Bu anlaşlmaz savaşta sultann, Allah katndan görevlendirilmiş bir kimse 
olduğu, saysz düşman cesedi yerlerde yattğ halde, padişahn ordusundan bir 
tek kişinin bile düşmemiş olmasyla ortaya çkmştr. Savaş srasnda padişahn 
emrinde kalan Cebelüoğlu ile Zağarc Yakub’dan gayrs sağ salim geriye 
dönmüşlerdi. Bu iki yiğidi İnaloğlu kaçarken yakalamş, alp götürmüştü. 
Zağarc Yakub, hapsedildiği yerden hemen kaçmş ve bağlanmakla şeref 
kazandğ eşiğe yüz sürmeye koşmuştu. İnaloğlu, Cebelüoğlu’nu daha sonra 
serbest brakmş, o da tekrar hizmete alnarak mutlu klnmşt. İşte böyle, cenk 
srasnda, padişahn askerlerinden bir teki bile yaralanmad ama, beri tarafdan 
Kazabad Ovas’nda düşman kellelerinden tepeler kuruldu.”14 

Metinden de anlaşlacağ üzere Çelebi Mehmed yannda bulunan 
beylerle istişare etmiş, İnaloğlu İbrahim Bey’e bir mektup gönderilerek bu 
hareketlerinden vazgeçmesinin bildirilmesi kararlaştrlmştr. Mektupla birlikte 
İnaloğlu’na gelen elçi gereği gibi karşlanmamş, hatta İnaloğlu elçiyi 
öldürmeye dahi kalkşmştr. İnaloğlu’nun bu hareketini yannda bulunan beyler 
engellemiş ve bir mektupla elçi geriye gönderilmiştir. Gelen mektupta İnaloğlu 
Çelebi Mehmed’e şöyel hitap etmektedir.  

“Ey Mehmed, ...sen bir tfl oğlansn. Adn Sultan koyub, öyle pençe 
urmak sana mülayim değildir. Asl amacmz seninle savaş etmek değil, elinde 
olan bütün illeri almaktr...”15  

Bunun üzerine Çelebi Mehmed, Kutlu Paşa ile birlikte İnaloğlu İbrahim 
Bey üzerine gitmek için Kazabad’a hareket etmiştir. Maiyetindeki kuvvetlerin 
önemli bir ksm etrafa talana gittiğinden İnaloğlu gafil avlanmş, Kazabad 
ovasnda vukua gelen savaşta kuvvetleriyle beraber bozguna uğratlmş, kendisi 
de bir ksm maiyetiyle kaçmştr. Bu şekilde dördüncü mücadelesini kazanan 
Çelebi Mehmed, Tokat’ talan ve yağmadan kurtarmştr.16 Heşt Bihişti’deki 
kayda göre bu savaşta, Çelebi Mehmed kuvvetlerinden hiçbir kayp olmamş, 

                                                 
14 Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 309-312. 
15 Neşrî, age, C. I, s. 391-393. 
16 Neşrî, age, C. I, s. 395. Hoca Sadeddin, age, C I, s. 312. H. Hüsameddin, age, C. III, s. 
175.           
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14 Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 309-312. 
15 Neşrî, age, C. I, s. 391-393. 
16 Neşrî, age, C. I, s. 395. Hoca Sadeddin, age, C I, s. 312. H. Hüsameddin, age, C. III, s. 
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sadece Cileoğlu (Çiloğlu) ile Zağarc Yakub, İnaloğlu’na esir düşmüştür. Ksa 
bir müddet sonra Zağarc Yakub kaçarak kurtulmuş, Cileoğlu ise İnaloğlu 
tarafndan serbest braklmştr17. Bu gailenin de halledilmesinin ardndan çkan 
bir başka gaile olan Lâdik havalisinde bulunan Gözleroğlu adndaki mahalli bir 
Türkmen beyidir. 1402 sonlarna doğru Karahisar şehrinin çevresini ele 
geçirmiş ve Karahisar kalesini tazyik etmekte idi.18 Bunun üzerine kalenin 
idarecisi olan Melik Ahmedzâde Hasan Bey,19 Çelebi Mehmed’e haber 
göndererek gelmesini istemiştir. Yannda bulunan beyleriyle istişareden sonra 
Çelebi Mehmed, Kazâbad’dan Karahisar üzerine hareket etmiştir. Kaleyi 
kuşatma altna almş durumda bulunan Gözleroğlu’nun kuvvetleri ani bir 
basknla dağtlmş Gözleroğlu da kaçarak cann kurtarmştr. Bu müşkülat da 
halleden Çelebi Mehmed 1402 sonlarna doğru Tokat’a yeniden dönmüştür”20 

3-Köpekoğlu Hüseyin Beg ile Mücadele 
Önüne çkan engelleri birer birer ortadan kaldrmaya başara Çelebi 

Mehmed,   Tokat’ta bulunduğu esnada Artk Ovas Türkmenlerinden Köpekoğlu 
Hüseyin Beg21 adndaki mahalli bir Türkmen beyi, Kazâbad’a22 yürüyerek bu 
havalide çapul ve talan hareketine girişmiş ve Çelebi Mehmed’e bir de mektup 
göndermiştir. Mektubunda bu yerlerin Timur tarafndan kendisine verildiğini, 
Çelebi Mehmed’in buralardan çekilmesini istemiştir. Bu mektup üzerine Çelebi 
Mehmed, maiyetine bir miktar kuvvet alarak Artk Ova’ya hareket etmiştir. Bu 
havalide eşkyavari hareket eden Köpekoğlu’nu kuvvetleri dağtlmş 
Köpekoğlu Hüseyin Beg de Sivas’ta beyliğini ilan etmiş olan Mezid Bey’in 
yanna sğnmştr23. Bu hadiseyi de başaryla bertaraf eden Çelebi Mehmed 
1402 sonlarna doğru Amasya’ya dönmüştür.  Bu hadisede yine dönemin 
kaynaklarnda hemen ayn şekilde anlatlmaktadr. 

“Çün sultan Gözleroğlu gavgasndan fariğ olub, Tokad’da ʻiyş u nûş 
edüb, otururken, be-nâ-gâh bir kul gelüb, içerü girüb, Sultan önünde baş koyub, 
bir mektub çkarub, Sultan’n eline virdi. Mektub okunub, mazmûnî bu ki, 
Köpekoğl ilinize akub, şehirleri urub, ve köyleri yakub, evin Kaz-Ovas’na 
kondurdu. Maksûd bu ki, Sultan ilden çkarub, memleketi kendinin idinüb, 
otura. Bir bed-fiʻil hatami Türkmân’dür. Timur Han bu vilayeti bana virdü, 
diyüb gelüb, reʻayaya hayli zarar idüb memlekete dahi ziyan ider. Eger ʻâlâ 
himmetinle ale’taʻcîl gelüb bunu defʻ itmezsen, il elden çkd bilmiş olasn, 
                                                 
17 İdris-i Bitlisi, Heşt Bihişti, s. 72 
18 Neşrî, age, C. I, s. 395. Hoca Sadeddin, age, C .I, s. 313   
19 H. Hüsameddin, age, C. III, s. 175. A. Taneri, age, s. 107. 
20 Neşrî, age, C. I, s. 401. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 315. İdris-i Bitlisî, age, s. 73  
21 Neşrî, age, C. I, s. 401 dip not 1. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 315. Solakzade, age, C. 
I, s. 114’te Göynükoğlu diye kaydetmiştir. H. Hüsameddin, C.III s. 181’de 
Köpekoğlu’nun Kad Burhaneddin Ahmed’e hizmet etmiş olan Körpe Bey’in oğullar 
olduğunu kaydetmektedir. 
22 Solakzade, age, C. I, s. 114’te Ankara havalisini olarak göstermektedir.  
23 Neşrî, age, C. I, s. 401. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 315-316  
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dimişler. Sultan bunu işidüb, münfaʻil olub, muztarib oldu. Be-gayet 
ztrabndan eytdi ki  

–ey begler, bu dahi ne beladur, oğlan yaşum içünde bunca belalar kim 
ben çekdüm, kimse çekmiş değildür. Hele nice idelüm. Rüzgar böyle getürdi, Biz 
hüdaya sğnalum. Memleket hüdanndur. Kime dilerse ol virür, ol alur. Hele tiz 
turub, yarağnz görüb, müretteb ve mükemmel yarağyle düşmana hazr olub, 
atlanub, Köpekoğl’nun üstin urub, gözin açdrmayub, Hüda frsat virirse, başn 
ve hanumânn alub, askerin helâk idelüm 

diyüb, kendüsi, devlet ü saʻâdetle süvâr olub, gice ve gündüz dimeyüb, 
yürüyüb, bir sabahn Artk-Ovas’nda Köpekoğl’na irdi. Gördi ki ʻadüvv 
leşkeri feragat birle il ve gün kendünün oldu diyü asude olmuş oturur. Bundan 
gafil ki izâ câʻel-kaza, zâka’l-fezadur. (Kaza gelince feza daralr) Andan 
Köpekoğl bunlarun gelduğin görüb, belinleyüb, turub, Sultan askeri kendüsin 
kuşatmş gördi. Gözlerin, başlarn devşirüb, ata eger salnca Sultan Mehmed 
hemen klç yaln idüb, hamle itdi. Şol saat Köpekoğl askeri ata binemeyüb, 
başlar kaygs olub, bâr u bungâhlarn koyub, birer atla snub, kaçdlar. Sultan 
dahi hânumanlarn yağma itdirüb, ehl-i leşker bir veçhile muğtanim oldular ki, 
kaabil-i vasf değildür. Andan Allah’a tevekkül idüb, ʻazm-i Tokad idüb, gelüb, 
ʻiyş ü nûşa meşgul olub ârâm itdiler. Sultan hazretinin altnc fethi bu oldu.”24   

Sonuç 
Çelebi Mehmed, Ankara savaşndan 1403 yl başna kadar Rumiye-i 

Suğra25 oalarak adlandrlan Amasya, Tokat ve Sivas havalisinde, yukarda 
aktarlan mücadeleleri kazanmak suretiyle, Osmanl hâkimiyetini yeniden tesis 
etmeye çalşmştr. Çelebi Mehmed’in bu başarlarndan devaml surette haberi 
olan Timur, O’na, hem henüz hayatta bulunan babas ve hem de kendi adna bir 
mektup göndermiştir. Bu mektupta Timur, Çelebi Mehmed’i, yemin ile teminat 
vererek, yanna davet etmekte26 hatta gelirse kzn dahi ona vereceğini vaat 
etmektedir. Mektubu alan Çelebi Mehmed, yannda bulunan beylerin karş 
çkmasna rağmen, lalas İmadüddin Bayezid Çelebi (Sofu Bayezid)’yi27 
Timur’dan gelen elçi Hoca Mehmed ve bir miktar askerle, Aydn’da kşlamakta 
olan Timur’un yanna gitmek üzere Amasya’dan göndermiş kendisi de 
Osmanck yönüne gitmiştir. Ancak Osmanck’a geldiğinde daha evvel bertaraf 
ettiği Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yeğeni Kara Yahya yeniden İsfendiyar 
Bey’in teşvikiyle karşsna çkmştr. Çelebi Mehmed yanndaki kuvvetlerle 
Kara Yahya’y bir kez daha bozguna uğratmş, Kara Yahya da kaçmştr.28 

                                                 
24 Neşrî, age, C. I, s. 401-403. 
25 Tayyib Gökbilgin,, “15. Ve 16. Asrlarda Eyalet-i Rûm”, Vakflar Dergisi, C. IV, 
1956, s. 51-61. 
26 Osmanl kronikleri.  
27 Neşri, age, C. I, s. 417. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 321. Kenan. Ziya TAŞ; 
Osmanllarda Lalalk Müesesesi, Isparta 2000, s.106.  
28 Neşri, age, C. I, s. 415. Hoca Sadeddin, age, C. I, s. 321. 
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24 Neşrî, age, C. I, s. 401-403. 
25 Tayyib Gökbilgin,, “15. Ve 16. Asrlarda Eyalet-i Rûm”, Vakflar Dergisi, C. IV, 
1956, s. 51-61. 
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Kendisi de Amasya’ya gitmek üzere geriye dönmüştür.       
Çelebi Mehmed, Kara Yahya meselesini bir kez daha hallederek yoluna 

devam etmiştir. Mürted Ovas (Murtazabad) mevkiine geldiğinde ise Savcoğlu 
Ali Bey adnda bir Tatar beyi karşsna çkmştr. Çelebi Mehmed’i cenk etmeye 
gelen Savcoğlu ve kuvvetlerini bozguna uğratnca Savcoğlu Selasil Kalesi’ne 
kaçmştr. 

Bütün bu hadiselerden sonra şunlar söyleyebiliriz. Kaynaklarda açk bir 
şekilde belirtildiği gibi Timur, Osmanl Devleti’nin bir daha toparlanmasn 
frsat vermemek amacyla, Osmanl yönetimini istemeyen bütün beyleri 
ayaklandrmştr. Zira her birisinin elinde Timur’dan aldğn iddia ettiği 
yarlğlar vardr. Bu beylerin, gerek Anadolu Türkmen beyliklerinin beyleri 
olsun gerek mahalli Türkmen ve Tatar beyleri olsun, Osmanllarn yeni Anadolu 
rejimini istemedikleri açk bir şekilde anlaşlmaktadr. Burada hemen şu soru 
akla gelmektedir. Neden Anadolu’nun başka bir yerinde veya Rumeli’de buna 
benzer ayaklanmalar çkmamş da Rumiye-i Suğra’da çkmştr? Bu soruya da 
şöyle cevap vermemiz mümkün görünmektedir. Bu yerel Türkmen beylerine 
destek daha çok Candaroğlu İsfendiyar Bey ve Karamanoğullar tarafndan 
gelmiştir. Dolaysyla Candaroğlu İsfendiyar Bey ve Karamanoğullar Çelebi 
Mehmed’i kendileri için hala büyük bir tehlike olarak görmektedir. Kad 
Burhaneddin ölmüş, devletinin topraklar Osmanllarn eline geçmiş, ancak 
onun zamanndan kalma beyler hala Osmanl yönetimine girmek 
istememişlerdir.  

Rumiye-i Suğra olarak adlandrlan havalide Moğol İlhanllarndan 
kalma bir çok Tatar kitlesi mevcuttu ve bunlar kendi rkdaşlarnn Anadolu’ya 
hakim olduklarn görünce Ankara savaşnda olduğu gibi sonra da onun tarafn 
tutmuşlardr. Zira Tatar beyler ayaklandklar zaman yanlarna topladklar 
kuvvetlerin çoğu bu Tatarlardan oluşmakta idi. 

Çelebi Mehmed ve Osmanl Devleti’nin geleceği açsndan bu 
mücadeleleri değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ise yine önemli sonuçlar 
doğurmuştur. Şöyle ki; Çelebi Mehmed giriştiği bu mücadelelerde eğer 
başarsz olsa idi Osmanl Devleti, onun tek başna idaresi altnda 
toparlanamayacak ve Fetret Devri daha da uzun sürecekti. Ayrca hangi 
şehzadenin babalarnn ölümünün ardndan tahta çkacağ hususundan, henüz 
yazl kanunlarn olmadğ bu dönemlerde, şehzadelikleri esnasnda göstermiş 
olduklar başarlarn ne derece önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Tabiki 
Çelebi Mehmed’in bu başarlarnda, Amasya ayannn ona gösterdiği sadakat, 
giriştiği mücadelelerde istişareli hareket etmesi ve Timur’un ve kuvvetlerinin 
Ege havalisinde kalarak Rumiye-i Suğra’ya gelmemesi çok büyük etken 
olmuştur. Ankara bozgunundan sonra sarslan Osmanl Devletini Yldrm’n 
şehzadelerinden Mehmed’in toparlayacağ daha buradaki başarlarndan 
anlaşlmştr denilebilir. 
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Kaşkalar ve Tokat'ın Eskiçağ Tarihinde Kaşkaların Rolü 
Alpaslan CEYLAN∗-Hatice UYANIK**  
 

Özet 
Kaşka ülkesinin sınırları genel hatları ile doğuda Hayaşa, batıda 

Tumana ve Pala, güneyde Yukarı Memleket, kuzeyde Karadeniz’dir. M.Ö. 2. 
Binyılda Anadolu’da büyük bir siyasi güç haline gelen Hitit Devleti’nin kuzey 
komşusu olan Kaşkalar, aynı zamanda Hititlerin baş düşmanıydılar.  Eski Hitit 
devletinin sonlarından imparatorluğun yıkılışına kadar sürekli olarak Hitit 
Devletine saldırmışlar. Hatta başkent Hattuşa’ya kadar ilerlemişlerdir. Yaşamış 
oldukları coğrafyanın savunma imkânlarından çok iyi faydalanmış olmaları ve 
gerek uygulamış oldukları savaş taktikleri sayesinde ise hiçbir zaman Hititlerin 
egemenliğine girmedikleri gibi Hititlerin yıkılmasında da etkili olmuşlardır. 

Anahtar kelimeler: Hitit, Kaşka, Kelkit, Murşili II,Yukarı Memleket 
Abstract 

The borders of the country Kaşka were broadly with Hayaşa in the east, 
Tumana and Pala in the west, Upper Land in the south, Black Sea in the north. 
Kaskians which was the northern neighbour of Hittites that became into a great 
political power in Anatolia in 2000 BC was also archenemy of Hittites. They 
constantly attacked Hittites from the endings of Ancient Hittite State to the 
collapse of the empire. Moreover, they went forward to the capital Hattusa. 
They became effective over the collapse of the Hittites as well as never came 
under the domination of Hittites since both they finely derived benefit from the 
defense opportunities of the region in which they lived and combat tactics that 
they used 

Key Words: Hittites, Kaska, Kelkit, Mursili II, Upper Land. 
 
Kaşkalar, M.Ö. 2. Binde Anadolu’da varlık göstermiş olan 

kavimlerdendir. Kaşkalar hakkında yazılı kaynak sayısı az olup, bu konuda en 
detaylı bilgiye Hitit kaynaklarında kısmen de Asur ve Mısır kaynaklarında 
rastlanılmaktadır. Kaşka adı bu kaynaklarda Gaşga, Kaşga, Kaşka olarak 
geçmektedir. II. Ramses’in yazıtlarında KşKş, Asur kaynaklarında mat Kaşku 
(Sargon yıllıkları), Ugarit dilinde ise ktk olarak yazılmıştır (Güterbock, 1956: 
63,119; Schuler, 1965: 84 vd.; Göetze, 1967: 23, 79; Ünal, 2003: 55).  

Hitit Devletinin baş düşmanı olan Kaşkaların, Anadolu’nun yerli 
halkımı oldukları, yoksa dışarıdan mı geldikleri tam olarak bilinmemektedir 
(Ünal, 2003: 55). Kaşkaların yaşadıkları coğrafi bölge konusunda ise bilim 
                                                
* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi 
ABD, Erzurum. 
** Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi 
ABD. Erzurum.  
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adamlar tarafndan farkl görüşler ortaya atlmştr. 
Mayer-Garstang ve Hrozny, ilk çalşmalarnda Kaşkalarn Kzlrmak’n 

yukar ksm ile Yukar Frat arasnda yaşadklarn savunmuşlardr (Mayer ve 
Garstang, 1923: 14,55; Mayer ve Garstang, 1925: 31).  

Forrer ise, Kaşka ülkesini kuzeye, Yeşilrmak ve Çekerek nehirleri 
arasndaki bölgeye yerleştirmiştir ( Forrer, 1921: 21).  

Cavaignac, Kaşka ülkesini batya yerleştirmektedir. Yani Kzlrmak’n 
alt ksmndan hemen hemen Ege Denizi’ne kadar uzandğ iddiasnda 
bulunmuştur (Cavaignac, 1931: 101). 

Göetze ise ilk önceleri Kaşkalarn, Arzava ve Hatti arasndaki bölgede 
yaşadklarn kabul ederken (Göetze, 1924: 28) daha sonraki çalşmalarnda 
Kaşka Ülkesinin, Merzifon-Amasya hattnn kuzeyindeki Sinop, Ordu 
arasndaki bölgede yer aldğn savunmuştur (Göetze, 1930:27; 
Göetze,1957:92). 

Cornelius, Kaşka yerleşim alann kuzeyde Turhal, güneyde Gürün ve 
doğuda Kemah’n bulunduğu bölgeye yerleştirmektedir (Cornelius, 1958: 225-
251). 

Kaşkalarn Karadeniz sahilinde yerleştikleri konusunda ise 
araştrmaclar arasnda genel bir beraberlik vardr. Buna göre Kaşka ülkesinin 
snrlar ana hatlar ile doğuda Hayaşa, batda Tumana ve Pala, güneyde Yukar 
Memleket, kuzeyde Karadeniz’le snrldr. Bugünkü yer adlaryla belirtecek 
olursak Sinop’un bats ile Giresun arasnda kalan bölge ve Tosya-Merzifon-
Amasya-Tokat-Niksar-Koyulhisar-Şebinkarahisar bölgeleridir (Göetze,1930:27; 
Cornelius, 1937: 39; Göetze, 1957: 92; Schuler, 1965:41; Ünal, 1974:564;  
Özgüç, 1978: 12; Büyükkarc, 1988: 1; Pehlivan,1991:28; Ceylan, 1996: 2). 

Kaşkalar hakknda kapsaml çalşma yapan Schuler, bu snrlar içinde 
politik bir birlik oluşturamayan Kaşka ülkesini üç bölüme ayrr: 

Bat Kaşka Grubu: Kzlrmak’n batsnda Yukar Devrez Havzas’nn 
kuzeyinde ve Gökrmak Bölgesi’nde, 

Merkezi Kaşka Grubu: Kzlrmak ve Aşağ Çekerek, dolaysyla 
Yeşilrmak arasnda klasik Phazimonitis bölgesinde  

Doğu Kaşka Grubu: Kellkit Irmağ’nn doğusunda, Hayaşa’nn 
batsndadr (Schuler, 1965: 13). 

Bafra Ovas, Aşağ Kzlrmak Vadisi, Durağan, Karg ve Bafra 
Ovas’nn güneyindeki dağlk bölgenin genel olarak, Vezirköprü, Havza ve 
Lâdik Ovas’nda yer alan Hitit snr yerleşmelerini tehdit eden Kaşkalarn 
merkezi hâkimiyet bölgesi olduğu kabul edilmektedir (Yakar, 2007: 257).  
Hititlerin Orta Karadeniz Bölgesi’nin kara kesimini, Kaşkalarn merkezi 
hâkimiyet bölgesine karş bir tampon bölge olarak kullanmş olduklar 
Vezirköprü, Oymaaağaç Höyük, Merzifon Onhoroz Tepe, Alacapnar Tepe ile 
Amasya Oluz Höyük ve Doğantepe gibi yerleşmelerden anlaşlmaktadr. Ayn 
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zamanda bu yerleşmelerin Hitit İmparatorluk Çağnda da yerleşim görmüş 
olmas ayn politikann Son Tunç Çağ’nda da sürdürülmüş olduğunu gösterir 
(Dönmez, 1999: 333).  

Antik kaynaklara baktğmzda ise Hattuşili III’e ait bir metinde Hitit 
Devleti’nin ilk krallar olan Labarna ve Hattuşili I zamannda Kummeşmaha 
(Kelkit) Irmağ’nn Hitit-Kaşka snr olarak kabul edildiği geçmektedir 
(Schuler, 1965:19). 

Tokat il snrlarna Reşadiye’nin Umurca Köyü yaknlarnda giren 
Kelkit Irmağ Reşadiye İlçe merkezinden geçtikten sonra Niksar ilçe 
topraklarnda ilerler, Erbaa Ovas’n kat ederek Kale Boğaz’nda Tozanl Çay 
ile birleşir (Kapusuz, 1994: 25). 

Verimli bir vadi oluşturan Kelkit Irmağ’nn yukar vadisi oldukça geniş 
olup, Reşadiye’nin altnda Niksar Ovas’na açlmadan daralr. Bu nedenle 
Kelkit Vadisi, Doğu Kaşka kabileleri ve Yukar Kelkit ve Çoruh vadileri 
arasnda yerleştikleri varsaylan Azzi-Hayaşa kabileleri (Erzurum-Erzincan 
illeri) arasnda da tampon bir bölge oluşturmuş olabilirdi (Yakar, 2007: 257). 
Dolaysyla Tokat’n kuzey ve kuzeybatsnda kalan ilçelerinin (Reşadiye, 
Niksar, Erbaa) Hitit-Kaşka snrnda kaldğn söyleyebiliriz. 

Hitit Kaşka Mücadelesinin Esaslar 
Hitit kral Arnuwanda ile kraliçe Aşmunikal’in dua metninden 

Kaşkalarn merkezi bir otoriteye sahip olmadklar, gruplar halinde yaşadklar 
ve her Kaşka grubunun kendini egemen güç olarak kabul etmekte olduğu 
anlaşlmaktadr (Memiş, 1990: 110; Ceylan, 1996: 6).   

Kaşkalar her ne kadar siyasi bir birlik oluşturamamşlarsa da Hitit 
siyasetini yakndan takip etmişlerdir. Hitit Devleti’nin hemen hemen her kral 
Kaşkalarla mücadele etmek zorunda kalmştr. 

Hitit Devleti’nde taht kavgalarnn yoğun olduğu, merkezi otoritenin 
zayfladğ dönemlerde Kaşkalar Hattuşa’ya kadar ilerleyerek iki defa bu şehri 
ele geçirmişler ve Hitit topraklarn yağmalamşlardr (Cavaignac, 1930: 10; 
Memiş, 1987:115). 

Hitit krallarnn başkentten ayrlp ordularyla uzaktaki bir sorunu 
çözmeye çalştklar tarihlerde Kaşkalar, Yukar Memlekete saldrmay ihmal 
etmemiş, adeta gelenek haline getirmişlerdir. Bu nedenle olsa gerek Hitit 
krallar sefere çkmadan evvel Kaşka gruplarn geri püskürtmeyi seçmişlerdir 
(Güterbock, 1956: 65-66; Schuler, 1965: 45; Göetze, 1967: 17 vd.). 

Kaşkalar bu saldrlar bir nevi ihtiyaç duyduklar yiyecek ve içecekleri, 
yetişmiş insan gücünü ve zanaat erbabn, Hitit ülkesinden temin etmek için 
yapyorlard (Pehlivan, 1991: 30). 

Hititler, Eski Krallk döneminde başlayan ve devletin yklmasnda 
etkili olan Kaşka aknlarna karş tarafsz kalmamş: askeri, stratejik, 
demografik ve diplomatik tedbirler almşlardr. Ancak bu tedbirlere rağmen 
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hiçbir zaman Kaşka sorununu da tam olarak çözememişlerdir.  
Hititlerin Kaşkalara karş almş olduklar tedbirleri şu şekilde 

sralayabiliriz: 
• Kaşka bölgesine yaplan seferlerin kral ya da kraln 

Hattuşa’dan gelen vekili tarafndan yönetilmesi, 
• Garnizon şehirlerinin kurulmas ve devamllğnn 

sağlanmas, snr bölgesindeki karakollarn, gözetleme kulelerinin ve 
yollarn sistemli hale getirilmesi,  

• Snr bölgesindeki Kaşkalarn elinde olan şehirlerin ele 
geçirilmesi ve orada tahkimat yaplmas, 

• Hitit kontrolü altndaki Kaşka alanlarndan zorla vergi 
alnmas, 

• Kaşka bölgesinde yer alan kutsal şehir Nerik’in1 tekrar 
işgal edilmesi, ele geçirilmesi ve inşa edilmesi, 

• Başkentin Hattuşa’dan güneyde daha güvenli bir yer 
olan Tarhuntaşşa’ya taşnmas, 

• Ana bölgede yer alan şehirlerde ve Hattuşa’da tahkimat 
yaplmas. 

• Hititlerin dinsel törenlerini gerçekleştirdiği Nerik 
şehrinde güvenliği sağlamak için Kaşka liderleriyle antlaşmalar ve 
imtiyazlar üzerinde uzlaşmak için girişimleri, 

• Kaşkalarn Tilliura gibi snr şehirlerine girmesinin 
yasaklanmas, 

• Kaşkalarn snr Bölgesinde özel otlatma haklarnn 
olduğunun kabul edilmesi, 

• Kaşkalarn snr bölgesine yerleşiminin kabul edilmesi, 
• Pala ve Tumana’nn tampon bölgelerindeki 

yöneticilerin tayini, 
• Ele geçirilen alanlarda Kaşka nüfusunun katledilmesi 
• Kaşka nüfusunun başka bölgelere nakledilmesi, 
• Snr bölgesinde yer alan terk edilmiş şehirlerin tekrar 

nüfuslandrlmas. 
Bugün Zile snrlar içerisinde yer alan ve Hititlerin önemli bir garnizon 

şehri olan Maşathöyük/Tapigga’da bulunan M.Ö.14. yy. başlarna ait 200 
yazttan oluşan arşiv, Hititlerin Kaşkalarla başa çkmak için kullandğ bu 
taktikler hakknda bilgi vermektedir. Bu yaztlar çoğunlukla Hitit kralnn 
bölgede yaşayan komutanlarna ya da memurlarna gönderdiği mektuplardan 
oluşmaktadr ( Alp, 1976: 182: Glatz, Matthews, 2005: 52-53). 

                                                 
1Nerik şehri, Hitit-Kaşka snr bölgesinde bulunmaktadr. Konumu ve Hitit metinlerinde 
geçtiği olaylar için bk. Dinçol-Yakar, 1974:51 vd.; Ertem, 1973:100-101; Ünal, 1977: 
429) 
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Hitit Kaşka Mücadelesinde Tokat Bölgesi 
Kaşkalar ve onlarn Hititlere karş yaptklar sürekli saldrlar 

konusundaki ilk kez en detayl bilgi sahibi olduğumuz belge Arnuwanda-
Aşmunikal çiftinden kalan dua metnidir2. (Güterbock, 1956: 122; Schuler, 1965: 
2) 

Dini içerik taşyan bu dua metni Boğazköy’de ykk bir mabette 
bulunmuştur. Bu metinde Hitit kral I. Arnuwanda ile kraliçe Aşmunikal, Kaşka 
saldrlar karşsnda tanrlara seslenmektedirler.  

Bu dua metninden Hititler için çok önemli olan Nerik’in Kaşka 
egemenliğine geçtiğini ve bu olayn Hitit halknn Kaşkalara karş olan direncini 
krdğn, ayn zamanda Kaşkalarn Hititlerin başkenti Hattuşa’ya kadar yağma 
seferleri düzenlediğini, ele geçirdikleri tüm ganimetleri ve vasfl insanlar esir 
alarak götürdüklerini öğreniyoruz. Hitit devletinin, Kaşkalar karşsnda başarsz 
olmas Hititlerin diğer düşmanlarn da harekete geçirmiş ve Hitit Devleti’ni çok 
yönlü saldrya maruz brakmştr. 

Yine dua metninden öğrendiğimize göre Kaşkalar, Nerik Bölgesinin 
dşnda Hursama, Kastama, Serisa, Himmuwa, Taggasta, Kammama, Zalpuwa, 
Kapiruha, Hurna, Dankusna, Tapasawa, Kazzapa, Tarukka, İlaluha, Zihhana, 
Sipidduwa, Uashaia ve Patallia şehirlerini de ele geçirmişlerdir (Cornelius, 
1937: 129; Garstang-Gurney, 1959: 6; Pehlivan, 1991:30; Ceylan, 1996: 9; 
Murat, 1998: 437). 

Tuthalya III zamanna ait Maşat ve Ortaköy tabletlerinden Maşat 
Höyük’ün Yukar Yeşilrmak Havzas’n Kaşka tehlikesine karş koruyan bir üs 
konumunda olduğunu öğrenmekteyiz. Bu engeli aşan Kaşka kuvvetleri için 
Buzluk Dağ’n geçip, Ortaköy’e ulaşmak çok zor bir iş değildi. Bu nedenle iki 
şehir Kaşka tehlikesine karş birbiriyle sk sk haberleşiyordu. Söz konusu 
tehlikeye karş alnmas gereken önlemler ise Maşat mektuplarnda 
vurgulanmştr. Yakn çevredeki İşhupitta şehri ve Şakaddunuwa Dağ gibi 
yerlerden sağlanan askeri birlikler, Tapigga’daki Kaşşu ve Pipappa adl iki 
görevlinin emrindeydi. Kaşşu, Kaşkalarla yaplan barş görüşmelerinde önemli 
bir rol oynuyordu (Alp, 1991: 13-14). 

Piyapili liderliğinde toplanan on iki Kaşka kabilesi, Hitit kral 
Şuppiluliuma zamannda snrlardan içerilere girerek, geçtikleri her şehirde 
halka eziyet etmiş ve yağma yapmşlardr. Şuppiluliuma, Kaşka lideri 
Piyapili’yi öldürtmüş ve Kaşkalarn eline geçen topraklar geri almştr. 
Şuppiluliuma Kaşka aknlarn Hitit ülkesinden uzak tutmak için Tumana ve 
Istahara’da emniyetli üstler oluşturarak aradaki snr daimi askeri üslerle 
kuvvetlendirmiş, Pala ve Tumana’nn idaresini de baş Meşedi olan Zida’nn 
oğlu Hutupiianza’ya vermiştir (Cavaignac,1936:38; Ertem, 1973: 58-59; Murat, 
1998: 437). 
                                                 
2Arnuwanda-Aşmunikal dua metninin içeriği hakknda daha geniş bilgi için bkz. 
Ceylan, 1996: 1-12. 
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Murşili II, Kuzey Suriye ve Mitanni Ülkesindeki Hitit menfaatlerini 
güvence altna aldktan sonra, Anadolu’daki sorunlar çözüme kavuşturma 
olanağ bulmuştur. Özellikle Kaşkalar tehlikeli düşman olarak görmüş ve 
onlara karş çeşitli önlemler almaya çalşmştr. Murşili II Kaşkalara karş 
kendinden öncekilere göre daha düzenli ve sürekli saldr düzenleyen Hitit 
kraldr. Buna rağmen Kaşka toplumunu geçici olarak durdurabilmiştir. Bu 
dönemde Hitit-Kaşka snrnda yer yer değişiklikler olsa da Kaşkalar, güney 
kesimlerini oluşturan Ilgaz-Osmanck-Gümüşhacköy-Amasya’nn kuzeyi-
Turhal ve son dönemlerde Kelkit vadisini koruyabilmiş, ellerinde 
tutabilmişlerdi (Schuler 1965: 52; Göetze, 1967: 22-25; Pehlivan, 1991: 28). 

Murşili’nin yllklarnda krallğnn 15. Ylnda Kaşka kentleriyle 
yaptğ mücadele şu şekilde anlatlr. Tagaşta’ya ait birlikler, Hitit topraklarna 
girerek; Şaddupa, Karahna3 ve Marişta bölgelerini işgal etmişlerdi. Murşili bu 
nedenle Tagaşta’ya doğru yola çkar. Bunu haber alan işgalci Tagaşta birlikleri, 
Murşili’nin geçeceği yolu tutarak, kendisine pusu kurarlar. Murşili, bundan 
sonraki olaylar anallerinde Frtna Tanrs’nn bir lütfü olarak gördüğünü 
kaydetmektedir. Buna göre Murşili, bir kuş falnn buyruğu doğrultusunda, 
hazrlanan pusuya düşmeden, yürüyüşüne ara verir. Bir süre bulunduğu yerde 
bekledikten sonra, yeni bir kuş falnn emriyle tekrar yola çkan Murşili, 
böylece hem pusudan kurtulmuş, hem de Taggaşta’nn, yaklaşan Hitit 
ordusundan haberdar olduğunu öğrenmiştir. Bu nedenle gece karanlğnda 
yürüyen Murşili, Taggaşta’y ani bir basknla yener ve hem ülkeyi, hem de kenti 
ateşe verir. Murşili ertesi gün İştaluppa yönünde yürüyüşüne devam eder. Bu 
yürüyüşü srasnda Kappubba Ülkesi, Kaşka Ülkeleri’ni isyana teşvik eder ve 
bu ülkelerin askeri birlikleri ile beraber Kappubba kenti yaknlarnda yer alan, 
bir dağn eteğinde mevzi alr. Hitit Kral, buna rağmen ordusu ile bu ülkelere 
yürür ve Takkuvahina ile Tahantattipa Ülkeleri’ni ateşe verir. Yllklarnda 
Murşili, buraya gelen ilk Hitit Kral olduğunu özellikle belirtmektedir. Bu 
nedenle burada fazla vakit geçirmek zorunda kalan Murşili, ordunun baz 
birliklerini tahl ve şarap toplamalar için etrafa gönderir. Bunu duyan 
Kummeşmaha Nehir Ülkesi, muhtemelen bunu frsat bilerek Takkuwahina 
Ülkesi’ne yardm etmek amacyla, bir birlik gönderir. Bu olaylarn sonu kesin 
olarak bilinmemektedir. 

Murşili’nin bu sefer srasnda askerlerine yağmalattğ malzemeler 
arasnda “şarap” bulunmas, sözü geçen bölgenin şaraplk üzüm açsndan 
önemli olduğu izlenimi vermektedir. Kummeşmaha Nehri, Kelkit Irmağ ile 
eşleştiğinden, yukarda bahsedilen Kaşka Ülkeleri’nin de Kelkit’in kuzeyinde 
yer almas gerekmektedir. Bölgede yetişen üzümlerden sadece Narince üzümleri 
şarap için kullanlmaktadr. Narince’nin bugünkü merkezi ise, Tokat-Niksar 

                                                 
3Bir kült merkezi olduğundan dinsel açdan da büyük önem taşyordu. Çoğunlukla 
Tokat-Turhal-Amasya civarlarnda yer almas gerektiği düşünülmektedir. (RGTC 6: 177 
vd.; RGTC 6/2: 66) 
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olmas nedeniyle adlar geçen (Tagaşta, Marişta, Kappubba, İştaluppa, 
Takkuvahina, Tahantattipa) gibi yerleşmelerin Niksar yaknlarna lokalize 
edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür (Alparslan, 2006: 92). 

Timmuhala kentinin, Kaşkalar tarafndan tekrar iskân edildiği haberini 
alan Murşili, elindeki birliklerle oraya yönelir. Heşhaşpa kentinde ordunun 
kalan ile birleşen Murşili, Kaşkalar şaşrtr. Daha evvel Kaşkalarn, sğr ve 
koyunlar ile beraber kaçmasna engel olamayan Murşili, bu defa çok sayda 
sivil esir ve ganimet toplar. Murşili, o srada, ayaklanan Tapapanuva Ülkesine 
birlikler gönderir. Bu birlikler, Tapapanuva Ülkesi’ne saldrr, onu ateşe verir ve 
ganimetleri toplarlar. Murşili, Timmuhala’dan Tahappişuna’ya oradan da önce 
Karaşşuva’ya sonra Kapperi4 kentine ve Hurna Ülkesi’ne geçer. Buralardan 
ganimet toplayan Hitit Kral, tüm bölgeyi de kendine bağlar. Murşili buradan 
Tehşina Dağ yönünde devam eder. Ancak yolun zorluğu nedeniyle dağa 
çkmadan Maraşşantiya Nehrini izleyerek ilerler (Alparslan, 2006: 92-95). 

Muvatalli II, sağlam temellere oturmuş bir imparatorluk devraldğnda 
önce Hitit ülkesinin bat ve güney batsnda yerleşmiş bulunan Arzava 
prenslikleri ile antlaşma yapmştr. Bundan sonra imparatorluğun güney 
snrlarna yönelmiştir. Çünkü Msr, bütün gücüyle Suriye’deki krallklarn 
üzerine yürümektedir. Bu dönemde devletin kuzey snrlar ile Muvattali’nin 
kardeşi Hattuşili III ilgilenmektedir. Muvattali kardeşi Hattuşili III’e Yukar 
Ülke’nin yönetimini vermiştir. Böylece ülkenin kuzey eyaletleri, başkenti 
Hakmiş olarak yeniden örgütlenmiştir. Muvatalli ise Suriye’ye yapacağ askeri 
harekâta kolaylk sağlamas için başkenti aşağ Ülke’deki Tarhuntaşşa şehrine 
taşmştr (Schuler, 1965:23-58; Garelli, 1969: 319; Knal, 1987: 116). 

Hattuşili III ise bölgedeki Kaşka boylar ve gruplar karşsnda ard 
ardna sağladğ askeri üstünlükler yannda, yerel yöneticilerle kurmuş olduğu 
dostluklar sayesinde Kadeş Savaş öncesi Kaşka tehlikesini kontrol altna aldğ 
gibi, onlardan oluşturduğu birliklerle kardeşinin yannda, savaş alanlarnda yer 
almştr (Cornelius, 1937,230; Schuler, 1965: 92; Otten,1966:155;  Ceylan 
1994:133). Ancak Hattuşili’nin Kadeş savaşna katlmak için Yukar 
Memleket’ten ayrlmas, Kaşkalar harekete geçirmiş ve Hakmiş’i ele 
geçirmişlerdi. Bunun üzerine Hakmiş’e geri dönen Hattuşili, boş ülkeler diye 
tanmladğ, Durmitta, Zippalanda, Hattena ve Iştahara’y yeniden iskân etmiştir 
(Güterbock, 1974:422; Ünal, 1977:429). 

Muvattalli’nin ölümüyle başa geçen Urhi-Teşup (Murşili III) 
döneminde de Hakmiş krallğn sürdüren Hattuşili, Hantili zamanndan beri 
Kaşkalarn elindeki Nerik kentini ele geçirmiş ve Haharwa Dağ ile Maraşşanta 
halklarn yönetimi altna almştr. Urhi-Teşup’un Yukar Ülke’yi amcasnn 
elinden almaya kalkşmas üzerine Hattuşili onunla mücadeleye girişmiş ve 

                                                 
4Kapperi, Niksar’a lokalize edilmektedir. (kap-pi-e-rin KUB XIX 37 III 46´/ kap-pi-e-ri 
KUB XIX 37 III 35´ 36´ 39´). (Cornelius,1958:244; Schuler,1965:49,79,102,106; 
RGTC, 1978: 175; Karauğuz, 1996:116; Alparslan, 2006: 95) 
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krallk tahtn ele geçirmiştir. Hatta bu mücadelesinde eskiden kendisine 
düşman olan Kaşkalarn yardmn bile almştr (Göetze, 1925: 58,66; Schuler, 
1965:23,58; Otten, 1966:158-159; Ünal, 1974:115-123; Otten, 1981:21). 

Kaşkalar yalnzca askeri güçle durduramayacağn anlayan Hattuşili 
III, onlarla antlaşma yoluna da gitmiştir. Onun, Kuzey Anadolu’daki Kaşka 
halkna karş takip ettiği politika, snr şehri olan Tiliura ve Hitit-Kaşka 
snrnda uzanan diğer kentlerle hazrladğ antlaşmada gözler önüne 
serilmektedir. Antlaşmann önsözünde Hattuşili, Tiliura’daki yeniden iskân 
faaliyetinden söz eder. Buna göre Hantili zamannda yklan bu şehir Murşili II 
tarafndan tekrar tahkim ettirilmiştir. Hattuşili III, kapsaml bir iskân 
çalşmasna girmiştir. Kaşkalarla yapmş olduğu antlaşmann şartlar ise 
şöyledir. 

1 Kaşka halknn hiçbir askeri veya seyisi şehre 
girmeyecek, 

2 Şehrin yöneticisinin eşliğinde bile hiçbir Kaşka seyisi 
şehre girmeyecek, 

3 Geceyi şehirde geçiren herhangi bir Kaşka vatandaş 
tutuklanp cezalandrlacak, 

4 Kaşka’dan satn alnan hiçbir kölenin şehre girmesine 
izin verilmeyecek; şehrin snrlar dşnda tutulacak ya da “ahra 
konulacak”, 

5 Kaşka’dan köle satn alan ve onun şehre girmesine izin 
veren kişi tutuklanacak. (Ünal, 2003: 49) 
Bu maddelerden, Hattuşili III’ün Tiliura’y sadece bir Hitit şehri olarak 

tutmak istemediği anlaşlmaktadr. O ayn zamanda kentin snrlar dşndaki 
bölgede dayankl bir Kaşka varlğnn doğuracağ sonuçlar da dikkate almştr. 
Böylece, Hitit kral geçmişte Kuzey Anadolu topraklarnn kaybedilmesine 
neden olan hatalardan uzak durmaya çalşmştr.  

Tiliura kenti, Kelkit Vadisi boyunca, Niksar ve Erbaa civarnda 
aranmaktadr. Bu çevrede M.Ö. II. Bin yerleşmelerinin genelde Kelkit 
Irmağ’nn güneyinde bulunduğu ve burasnn Hititler için bir savunma hatt 
olduğu anlaşlmaktadr. Bu doğal snr Kaşka kabilelerinin birleşerek Hitit 
ülkesinin iç taraflarna sarkmalarn önlemek, Kaşkalarn Azzi-Hayaşa ile ittifak 
kurarak Yukar Ülke’yi kontrol altnda tutma planlarn bozmak ve Amasya-
Tokat çevresinde uzanan snr bölgesinin güvenliğini sağlamak amacyla 
tahkimli şehirlerle kuvvetlendirilmiş olmalyd.  

Hattuşili III’den sonra oğlu Tuthalya IV tahta çktğnda, ülke zor 
günlere doğru ilerliyordu. Tuthalya IV döneminde devlet, eski gücünü 
kaybetmiştir. Ülkede isyanlar baş göstermiş ve gittikçe güçlenmekte olan Asur 
Devleti ise Hitit Devleti için ciddi bir tehlike olmaya başlamştr (Memiş, 2006: 
129). Kaşkalar, Yukar ülkeye saldrlarn sürdürmektedirler. Kral Tuthalya 
daha tahta çkmadan önce onlara karş savaşmaya başlamştr. Hattuşili III 
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döneminde yazlmş ve oğlu Tuthaliya’nn Kaşkalara karş verdiği mücadeleye 
ilişkin bir belge ayn zamanda Hitit coğrafyasna katk sağlamştr. Olay Maşat 
ve Ortaköy arasnda Şakaddunuwa (Karadağ) ve Şarpunwa (Emir Dağ) ile 
Şişpinuwa (Buzluk Dağ) arasnda akan Zuliya (Çekerek) Çay üzerinde 
yaşanmştr (Alp, 1976: 165-196; Alp, 1977: 64). Belgede5 şöyle 
söylenmektedir:  

“Ona bir yandan Şakaddunawa Dağ (halk), düşman idi. Diğer yandan 
ona Şişpinuwa Dağ (halk) düşman idi. Diğer yandan Şarpunwa Dağ (halk) 
ona düşman idi. Onun orada olduğunu bütün düşmanlar karşdan işitince, 
Kaşkallarn hepsi oraya vardlar ve ona karş Zuliya Irmağ’nn önünde 
köprüyü tuttular ve köprüyü yktlar”. 

Tuthalya IV’den sonra Hitit Devleti’nin durumu daha da kötüye 
gitmiştir. Hitit Devleti’nin bilinen son kral Şuppiluliuma II tahta geçtiğinde 
Hitit Devleti’nde durum gayet ciddi idi. Hasat kötüydü ve olabilecek bir ktlğ 
önlemek için, Msr ülkesinden tahl ithal edilmişti. Doğuda ise gittikçe 
güçlenen Asur, büyük tehdit unsuruydu. Suriye’deki tabi krallklar gereken 
yükümlülüklerini yerine getirmiyorlard. Kaşkalar ise, sürekli tehditlerini devam 
ettiriyorlard (Taşdöner, 2006: 82-83). 

Askeri ve ekonomik yönden zayflamş olan Hitit Devleti M.Ö. 
1200’lerde vuku bulan Ege Göçleri neticesinde yklmştr. Hitit Devleti’nin 
yklmasnda Ege Göçleri kadar Kaşkalarn da etkisi olduğu düşünülmektedir. 
Çünkü en az iki cephede savaşmak zorunda kalan Hititler, askeri ve ekonomik 
açdan zayflamşlar ve bu göç dalgasna karş varlklarn koruyamamşlardr 
(Memiş, 1990:110). Nitekim Boğazköy, Alişar Höyük, Alaca Höyük, Maşat 
Höyük ve diğer Hitit şehirlerinde yangnla son bulmuş Hitit yerleşim tabakalar, 
bu saldrlarn ani ve çok şiddetli olduğunun ispatdr (Knal, 1987:126; 
İplikçioğlu, 1990:73). 

Sonuç 
Doğu Kaşkalar ile Hitit Yukar Ülke arasnda doğal bir snr oluşturan 

Kelkit, Reşadiye’de Tokat il snrlarna girdikten sonra Niksar ve Erbaa 
ilçelerinden geçmektedir. Bu nedenle Hitit-Kaşka mücadelesinde ad geçen 
(Tiliura, Karahna) gibi birçok yer ismi tam olarak yerleri tespit edilemese de 
Niksar-Erbaa çevresinde aranmaktadr. Bölgede yaplan yüzey araştrmalarna 
baktğmzda da Hitit yerleşmelerinin genellikle Kelkit Irmağ’nn güneyinde 
yoğunlaşmas da Kelkit Irmağ’nn Kaşkalara karş doğal bir savunma hatt 
oluşturduğunu ispatlamaktadr. Bu doğal snr Kaşka kabilelerinin birleşerek 
Hitit ülkesine yaylmalarn önlemek, Kaşkalarn Azzi-Hayaşa ile ittifak kurarak 
Yukar Ülke’yi kontrol altnda tutma planlarn bozmak ve Amasya-Tokat 
çevresinde uzanan snr bölgesinin güvenliğini sağlamak amacyla tahkimli 
şehirlerle kuvvetlendirilmiş olmalyd. Bu şehirlerden biride büyük bir Hitit 

                                                 
5 KBO XVI 36 (KUB XXXI 20 Bo5768) 
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arşivinin bulunduğu Maşathöyük/Tapigga’dr. Maşathöyük tabletlerinden 
öğrendiğimize göre Hititler baş düşmanlar Kaşkalarla baş edebilmek için 
birçok tedbir almşlardr. 

Ancak tüm bu tedbirlere rağmen Hititler, Kaşka sorununu 
çözememişlerdir. Çünkü Kaşkalar, Hitit ülkesine ani basknlar yaparak 
şehirlerini kuşatp, bağlant yollarn kesiyorlar, korunakl bir yere veya bir 
dağn tepesine mevzilenip, gerilla harbi yaparak sürekli yer değiştiriyorlard. 

Ayn zamanda Kaşkalara karş baskn yapmak da Hititler için çok 
zordu. Çünkü daima Hititlere yakn yerlerde ileri karakollar kurmuşlar ve 
onlarn askeri faaliyetlerini sürekli gözetlemişlerdi. Böylece bir tehlike annda 
kaçş imkân elde etmiş oluyorlard ve bununla beraber, komşu birliklerle 
anlaşp Hititleri tuzağa düşürüyorlard. 

Dolaysyla Kaşkalar gerek yaşadklar coğrafyann savunma 
imkânlarndan çok iyi faydalanmş olmalar ve gerek uygulamş olduklar savaş 
taktikleri sayesinde hiçbir zaman Hititlerin egemenliğine girmemişlerdir. 
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XV. Yüzyln İkinci Yarsnda Tokat Şehrinde Göçmenler 
Alpaslan DEMİR∗ 

 
Özet 

Osmanl Devleti’nin, idari, sosyal ve ekonomik yaps ile ilgili verileri 
kapsamas bakmndan tahrir defterleri mevcut arşiv kaynaklar içerisinde ayr 
bir öneme sahiptir. Tahrir Defterleri şğnda Osmanl Devleti’nin pek çok şehri 
sosyo-ekonomik yap bakmndan incelenmesine karşn Anadolu snrlar içinde 
kalan bölgeler için yaplmş olan tahrir çalşmalarnda, demografik yap 
açsndan çok önemli olan göç konusu ya hiç incelenmemiş ya da istatistiklere 
yer verilmeden sadece bir iki cümle ile geçiştirilmiştir. 

1398 ylnda Osmanl topraklarna katlan Tokat, Selçuklular 
döneminden itibaren doğu-bat ve kuzey-güney yönünde uzanan iki ana ticaret 
yolunun kesiştiği yerde bulunuyordu. Bu durum şehirde ekonomik bir canllğ 
da beraberinde getirmekteydi. Nitekim tahrir defterlerinde 130 civarnda iş 
kolunun varlğ bu canllğn bir göstergesidir. Ticari yollarn kesiştiği bir 
noktada bulunmas yani ulaşmdaki kolaylk ve şehirdeki ekonomik canllk 
yakn veya nispeten uzak bölgelerdeki insanlarn göç için Tokat’ tercih 
etmelerinde etkendi. XV. yüzyln ikinci yarsnda Osmanlnn doğu snr 
bölgesine yakn konumda bulunan Tokat’ta Osmanl topraklar dşnda kalan 
bölgelere göre nispeten istikrarn sağlanmş olmas da göçmenlerin Tokat’ 
tercih etmesinde bir diğer etkendi. 

Yukarda bahsedilenlerden hareketle, Tokat’n XV. yüzyla ait 1455 ve 
1485 tarihli iki tahrir defterindeki verilere göre Tokat şehir merkezinde bulunan 
göçmenlerin izleri sürülecek ve göçmenlerin geldikleri bölgelere göre de 
değerlendirilmesi ayrca yaplacaktr.  

Anahtar Kelimeler: Tokat, Tahrir Defteri, Göç, Nüfus, Ekonomi. 
 
Giriş 
Göç’ün çeşitli disiplinler tarafndan yaplmş pek çok tanm olmasna 

karşn en genel ifadeyle kişi ya da gruplarn yaşadklar mekan terk ederek ksa 
süreli veya devaml olarak yaşamak amacyla başka bir yere gitmeleridir. Bu 
açdan göç tanm içinde, hareket, yer, mesafe, zaman ve kalclk boyutu gibi 
unsurlar bulunmaktadr.1 Göçler, gönüllü, zorunlu ve bilinçsiz olmak üzere üç 
gruba ayrlabilir. Gönüllü göçler ise kendi içinde iç-dş ve kalc-geçiçi olmak 
üzere ikiye ayrlr.2 Göçler, nüfus hareketi yönüne göre ise krdan şehre, krdan 
                                                 
∗ Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
TOKAT, alpaslandemirtr@yahoo.com 
1 Osman Gümüşçü, “Internal Migration in Sixteenth Century Anatolia”, Journal of 
Historical Geography, 30/2, 2004, s. 231. 
2 Osman Gümüşçü, “Internal Migration …”, s. 231; Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir?, 
(Çev. Prof. Dr. Nilgün Çelebi), An Yay., 7. bask, Ankara 2004, s. 181.  
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kra, şehirden kra ve şehirden şehre olmak üzere dört gruba ayrlmaktadr.3 
Basit bir olgu olmayan insanlarn bir mekan terk etmesinde veya bir mekan 
tercih etmesinde “itici faktörler” (yaşadğ mekann olumsuz özellikleri: doğal 
felaketler (sel, deprem, ktlk), düşük ücretler, zülüm ve hakszlklar, savaşlar) 
ve “çekici faktörler” (yaşamak istediği mekann olumlu özellikleri) vardr.4  

Göç, kişilerin sosyal yapsn değiştirebildiği gibi, olumlu ya da 
olumsuz etkilerinin bir sonucu olarak toplumsal yapy da etkilemektedir. Bu 
açdan, göçle birlikte toplumda beliren değişim beraberinde baz problemleri de 
getirmekte ve toplumsal gerilimleri tetiklemektedir.5 Göçün toplumsal yapdaki 
etkisi nedeniyle, çeşitli bilim dallar göç olayn kendi bilim dallar açsndan 
değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu bağlamda, Osmanl ülkesinde yaşanan iç ve 
dş göçün tarihsel boyutu için de araştrmalar yaplmştr. Fakat, yerli ve 
yabanc tarihçiler tarafndan yaplan bu araştrmalar, 18. yüzyl ve sonras için 
ağrlk kazanmştr.6 Tahrir defterleri ekseninde 15-16. yüzyl Osmanl Anadolu 
şehirlerinin önemli bir ksm çalşlmş olmasna karşn özellikle göç konusu 
çok önemli olmasna rağmen ya hiç incelenmemiş ya da istatistiklere yer 
verilmeden bir iki paragraf bahsedilerek geçiştirilmiştir.7 

Tahrir Defterlerinin Göç Çalşmalarnda Kullanlmas 
Daha önce yapmş olduğumuz çalşmalardan özetlersek,8 tahrir 

                                                 
3 Osman Gümüşçü, “Internal Migration …”, s. 231-232. 
4 Allan G. Johnson, The Blackwell Dictionary of Sociology, Oxford 2000, s. 194-195; 
Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Çevirenler Osman Aknhay-Derya Kömürcü), 
Bilim ve Sanat Yay., Ankara 1999, s. 314-315; Thomas Faist, Uluslararas Göç ve 
Ulusaşr Toplumsal Alanlar, Bağlam Yay., İstanbul 2003, s. 34; Servet Karabağ-Salih 
Şahin, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyas, Ankara 2003, s. 52. 
5 Nilüfer Demir, Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar, Turhan Kitabevi 
Yay., Ankara 2004, s. 114-116. Göçün başlca etkileri şunlardr: Demografik etkileri, 
kültürel ve politik etkileri, ekonomik ve çevresel etkileri, sosyal etkileri, bkz. M.E. 
Witherick, Population Geography, Longman London Newyork, 1995, s. 100-107.  
6 Yaplan göç araştrmalarna örnek olarak İbrahim Güler, “18. Yüzylda Osmanl 
Devleti'nde Nüfus Hareketleri Olarak İç Göçler”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 36, 
İstanbul 2000, s. 155-212; Süleyman Erkan, Krm ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), 
Trabzon 1996; Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Srasnda Rumeli’den Türk Göçleri 
(1912-13), TTK Yay., Ankara 1994; Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri 
(1877-1890), TTK Yay., Ankara 1994; Kemalettin Kuzucu, “1838 Tarihli Bir Deftere 
Göre İlbeyli Kazasnda Nüfus Hareketleri”, Akademik Araştrmalar, S. 3, Kş 1996, 
Erzurum, s. 117-123 verilebilir.  
7 Alpaslan Demir, “16. Yüzyln İlk Yarsnda Diyarbakr Şehir Demografisine Göçlerin 
Etkisi”, Bilig, S. 50, Yaz 2009, s. 15. Özellikle Balkanlar için yaplan çalşmalarda göç 
konusuna yeterince değinildiğini söylemek mümkündür, bkz. Osman Gümüşçü, 
“Internal Migration ….”, s. 245. 
8 Alpaslan Demir, XVI. Yüzylda Samsun-Ayntab Hatt Boyunca Yerleşme, Nüfus ve 
Ekonomik Yap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baslmamş Doktora 
Tezi, Ankara 2007; Alpaslan Demir, “16. Yüzyln İlk Yarsnda Diyarbakr Şehir 
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defterleri verileri çerçevesinde ortaya konan her hangi bir yerleşmenin 15 veya 
16. yüzyıldaki demografik yapısını aydınlatmada ya da aydınlatmaya yardımcı 
olmada göç verileri önemlidir. Yüzyıl içerisinde meydana gelen nüfus artışı 
veya eksilişinin nedenlerini ortaya çıkarabilmek için iç ve dış göç verilerinin 
dikkatli irdelenmesi gerekmektedir. Yüzyıl içerisinde nüfusun nasıl arttığı veya 
eksildiğini bilmek yapılacak yorumların sağlıklı olmasını sağlayacaktır.  

Tahrir defterlerindeki göçle ilgili verileri dolaylı ve doğrudan olmak 
üzere ikiye ayırmak mümkündür. Dolaylı verilere, toponimiyle ilgili bilgilerden 
ulaşılabilir. Mahalle ya da köy ismi olarak kullanılan Koçhisar, Erzurum, 
Tiflisi, Karamani, Erzincani, Engirilü (Ankaralı) gibi ifadeler, bu yerleşim 
yerlerinde yaşayanların yerleşim yerine ismi verilen bölgelerden geldiklerini 
gösterebilir. Fakat, çalışmalarımızda bu tür verileri dikkate almadık. Göç ile 
ilgili çalışmalarımızda kapsam dışı bırakılan diğer bir veri çeşidi ise, 
köy/mezralarda daha önceki tahrir verilerine göre ortaya çıkan ya da kaybolan 
nüfustur. Bunun nedeni ise bu kişilerin nereye gittiği ya da nereden geldiklerine 
dair her hangi bir açıklama olmamasıdır. Her ne kadar çalışmalarımızda kapsam 
dışı bırakılmışsa da, bu tür veriler, özellikle bölgeye gelmiş olanlar,  göç 
eğilimini göstermesi açısından dikkate alınmalıdır. 

Tahrir defterlerinde esas aldığımız göç verileri (doğrudan veriler) 
incelenen bölge açısından gelen göçler ve giden göçler olarak ikiye ayrılabilir. 
Giden göç kayıtları defterlerde çok fazla geçmemektedir. Buna örnek olarak 
isimlerin yanına düşülen “der X”, “gaib”, “perakende olmuş” veya “birûnî” 
kayıtları verilebilir. Bu tür kayıtlardan “gaib”, “perâkende olmuş”, “birûnî” 
olarak kaydedilen şahısların nereye gittiklerine dair net bir bilgiye sahip değiliz. 
Fakat “der x” şeklinde düşülen kayıtlar göç eden şahısların nerelere gittiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Burada giden göçmenleri bölge içi ve bölge dışı 
olarak ikiye ayırmak gerekir. Gelen göçlere, yani bölgeye dışarıdan gelen 
göçlere dair veriler ise: a) Açık bir şekilde isimlerin üzerine düşülen notlar: “an 
X amed”, “an karye-i X tabi’-i X”, “an karye-i X”, “an reaya-yı X”; b) İsimlerin 
altına düşülen kayıtlar: “Malatya”, “Gergerî”, “Erzincanî”, “Şarkî”; c) İsimlerin 
altında baba adı olarak geçen kayıtlar “Halil veled-i Artukabadî”, “Seydi veled-i 
Erzincanî”; d) Deftere düşülen kayıtlar; e) İlk defa çıkan gruplar olarak beş 
gruba ayırmak mümkündür.9 

Bir yerleşmenin tahrir defterleri arasındaki nefer sayısı farkı göç 
çalışması için ip ucu teşkil edebilir. Ancak, nüfus iki, üç, dört kat arttı/azaldı 
veya % 50, % 100, % 150 arttı/azaldı gibi ifadeler değerlendirme sırasında tam 
olarak kullanılabilecek sağlıklı bir veri değildir. Özellikle başka bir bölgeyle 

                                                                                                                   
Demografisine Göçlerin Etkisi”, Bilig, S. 50, Ankara 2009, s. 15-30; Alpaslan Demir, 
“XVI. Yüzyıl Anadolusunda Dış Göçler: Şarkiyan”, Karadeniz Araştırmaları, S. 28, 
Ankara 2011, s. 51-66; Alpaslan Demir, “XVI. Yüzyılda Koğans Nahiyesi: Nüfus ve 
Yerleşme”, History studies, 3/2, 2011, s. 125-145. 
9 Daha geniş bilgi için bkz. Alpaslan Demir, a.g.t., s. 208-209. 
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kyas yaplacağ zaman bu ifadeler doğru ve sağlkl bir yoruma katk 
sağlamayabilir. Nitekim, bölgeler arasnda tahrirlerin tutuluş yllar farkl 
olabilir. Bu nedenle duruma yllk nüfus artş hz baznda bakmak daha sağlkl 
olacaktr. Daha önce yaptğmz çalşmalardan da hareketle10 16. Yüzylda 
Anadolu için ön görülen yllk nüfus artş hz %o (binde) 10-15 aralğndadr. 
Bir bölgenin yllk nüfus artş hznn bu orann alt veya üstünde olmas ortada 
açklanmas gereken bir durumun olduğunun göstergesidir. 

Tapu tahrir defterlerinin her zaman göçmen kaytlar ile ilgili açk 
olduğunu söylemek güçtür. Buna örnek olarak bugün Gümüşhane snrlar 
içerisinde yer alan Koğans Kazas verilebilir. Koğans Kazas tahrir defterlerinde 
göçmenlere yönelik her hangi bir kayt bulunmamasna karşn, 1518-1530 
yllar arasnda yllk nüfus artş hz Müslümanlarda %o -24,76, 
gayrimüslimlerde %o -35,83; 1530-1591 yllar arasnda Müslümanlarda %o 
26,46, gayrimüslimlerde %o 24,84; 1518-1591 yllar arasnda ise 
Müslümanlarda %o 18,29, gayrimüslimlerde %o 14,65 olarak gerçekleşmiştir. 
Yllk nüfus artş hzlarna bakldğnda bir nüfus hareketliliği söz konusu 
olduğu ortadadr. Nitekim, nüfustaki hareketliliğin bir diğer göstergesi ise 
köylerde bulunan nüfusun dini yapsdr. Koğans Kazas’nn XVI. yüzylda 
nüfus barndrmş toplam 79 yerleşmesinden 36’s dini anlamda istikrarl bir 
seyir izlemiştir. İstikrardan kast, yerleşim yeri ilk geçtiği tahrirde gayrimüslim 
bir nüfus özelliği gösteriyorsa bütün tahrirlerde ayn seyri izlemesi ya da ilk 
tahrirde karşk yani Müslüman ve gayrimüslimlerin beraber yaşadğ bir 
yerleşim yeri ise bütün tahrirlerde bu özelliği göstermesidir. Fakat, 43 
yerleşmede nüfus yapsndaki bu istikrar görülmemektedir. Örneğin, baz 
yerleşmelerin nüfus yaps gayrimüslim özellik taşrken, daha sonra Müslüman 
ve gayrimüslimlerin ortak yaşadğ yerleşmeye dönüşmüş veya gayrimüslim 
köy iken sadece Müslümanlar meskûn olmuş, daha sonraki süreçte köy tekrar 
Müslüman ve gayrimüslimlerin ortak yaşadğ bir köy haline gelmiştir. Bu 
durum da nüfusta bir hareketlilik olduğunu göstermeye yeterlidir. Buna karşn 
Koğans Kazas tahrir defterlerinde göçmenlerin nerden geldikleri ya da nereye 
gittiklerine yönelik hiçbir şekilde açk bilgi bulunmamaktadr.11 16. yüzyln ilk 
yarsnda Diyarbakr şehir merkezinde kaytl göçmenler sayesinde şehirde 
gerçekleşen yllk nüfus artş hzn tam olarak açklayabilmekteyiz. Bazen, 
tahrir defterlerinde göçmen bilgileri olmasna karşn, yllk nüfus artş hzn 
tam olarak açklamada yetersiz kalnabilmektedir. Hemen hemen her tahrir 

                                                 
10 Alpaslan Demir, XVI. Yüzylda Samsun-Ayntab Hatt Boyunca Yerleşme, Nüfus ve 
Ekonomik Yap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baslmamş Doktora 
Tezi, Ankara 2007; Alpaslan Demir, “16. Yüzyln İlk Yarsnda Diyarbakr Şehir 
Demografisine Göçlerin Etkisi”, Bilig, S. 50, Ankara 2009, s. 15-30; Alpaslan Demir, 
“XVI. Yüzyl Anadolusunda Dş Göçler: Şarkiyan”, Karadeniz Araştrmalar, S. 28, 
Ankara 2011, s. 51-66; Alpaslan Demir, “XVI. Yüzylda Koğans Nahiyesi: Nüfus ve 
Yerleşme”, Historystudies, 3/2, 2011, s. 125-145. 
11 Bkz. Alpaslan Demir, “XVI. Yüzylda Koğans …”, s. 125-145. 



87

XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Tokat Şehrinde Göçmenler

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

88 
 

kyas yaplacağ zaman bu ifadeler doğru ve sağlkl bir yoruma katk 
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köy iken sadece Müslümanlar meskûn olmuş, daha sonraki süreçte köy tekrar 
Müslüman ve gayrimüslimlerin ortak yaşadğ bir köy haline gelmiştir. Bu 
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10 Alpaslan Demir, XVI. Yüzylda Samsun-Ayntab Hatt Boyunca Yerleşme, Nüfus ve 
Ekonomik Yap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baslmamş Doktora 
Tezi, Ankara 2007; Alpaslan Demir, “16. Yüzyln İlk Yarsnda Diyarbakr Şehir 
Demografisine Göçlerin Etkisi”, Bilig, S. 50, Ankara 2009, s. 15-30; Alpaslan Demir, 
“XVI. Yüzyl Anadolusunda Dş Göçler: Şarkiyan”, Karadeniz Araştrmalar, S. 28, 
Ankara 2011, s. 51-66; Alpaslan Demir, “XVI. Yüzylda Koğans Nahiyesi: Nüfus ve 
Yerleşme”, Historystudies, 3/2, 2011, s. 125-145. 
11 Bkz. Alpaslan Demir, “XVI. Yüzylda Koğans …”, s. 125-145. 
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defterinde az ya da çok göç kaytlarna rastlamak mümkündür. Tahrir 
defterlerinde geçen göç kaytlarnn az ya da çok olmasna baklmakszn 
değerlendirmeye tabi tutulmas gerekir.12 

XV. Yüzyln İkinci Yarsnda Tokat Şehrinde Göçmenler 
XVI. Yüzylda Samsun-Ayntab Hatt Boyunca Yerleşme, Nüfus ve 

Ekonomik Yap adl doktora tezimizde çalşlan bölgelerden biri de Tokat’t. Bu 
çalşmada Tokat’n gerek şehir gerekse krsal bölgesinde meydana gelen göç 
hareketleri değerlendirilmişti. Bu bildiri de ise doktora tezinde değinilmeyen 
XV. Yüzylda Tokat şehrinde meydana gelen göç hareketleri irdelenecektir. Bu 
çerçevede kaynağmz, Tokat’n XV. yüzyln ikinci yarsna ait iki tahrir 
defteridir. Bunlardan ilki 1455,13 ikincisi ise 148514 tarihlidir. 

Tokat, eski çağdan itibaren Anadolu’da doğu-bat ve kuzey-güney ana 
ticaret yollarnn kesiştiği bir kavşak konumunda idi. Tokat’n bu bağlamda 
ticari ve ekonomik özelliği 20. yüzyln başlarna kadar devam etmiştir. 
Osmanl döneminde Tokat, dokuma, ipek, basma, boya, dericilik gibi üretim 
dallarnda önemli bir merkez konumunda idi.15 Nitekim, özellikle 15. yüzyln 
ikinci yarsna ait tahrir defterlerinde16 kaytl vergi şahslarnn isimlerinin 
altna düşülen meslek isimlerinden de anlaşldğ üzere Tokat şehir merkezinde 
yaklaşk 130 civarnda iş kolu bulunmaktayd.17 Anayollarn kesişme 
noktasnda bulunan Tokat’n18 ticari ve ekonomik potansiyeline bağl olarak 
nüfusu bir hayli fazla idi. Örneğin, Tokat şehrinin 1455 ylnda kaytl vergi 
neferi 3065’tir. Ayn dönemde Sivas şehir merkezinde kaytl 558 vergi neferi 
bulunmaktadr.19 Tokat şehir merkezinin yaklaşk 15-16 bini geçen tahmini 

                                                 
12 Detayl bilgi için bkz. Alpaslan Demir, “Göç Çalşmalarnda Tahrir Defterlerinin 
Önemi: Erzincanl ve Kemahl Göçmenler”, (Yayn aşamasnda). 
13 BOA.TD. 2, s. 3-64. 
14 BOA.TD. 19, s. 3-25. 
15 Murat Hanilçe, “Orta Karadeniz Ticaretinin Aktörleri –Tokat Hanlarnda Konaklayan 
Esnaf ve Tüccarlar (1830-1850)”, II. Uluslararas Canik Sempozyumu “Tarih Boyunca 
Karadeniz Ticareti ve Canik (Samsun)”, 19-21 Ekim 2012, Baslmamş Bildiri. 
16 Tokat şehrinin XV. Yüzyln ikinci yarsna ait durumu için bkz. İlhan Şahin-Feridun 
M. Emecen, “XV. Asrn İkinci Yarsnda Tokat Şehri”, Şeyhülislam İbn-i Kemâl 
Sempozyumu Tebliğler ve Tartşmalar, (26-29 Haziran 1985 Tokat), Ankara 1986, s. 
41-51. 
17 Ahmet Şimşirgil, Osmanl Taşra Teşkilatnda Tokat (1455-1574), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dal, 
Baslmamş Doktora Tezi, İstanbul 1990, s. 262; İlhan Şahin-Feridun M. Emecen, “XV. 
Asrn İkinci Yarsnda Tokat Esnaf”, Osmanl Araştrmalar, S. VII-VIII, İstanbul 
1988, s. 287-308. 
18 İlhan Şahin-Feridun M. Emecen, “XV. Asrn İkinci Yarsnda Tokat Esnaf”, s. 287. 
19 Aytaç Anak, 2 Numaral Sivas Tahrir Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal, 
Baslmamş Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2011, s. 41. 
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nüfusuna karşılık 1478 yılında başkent İstanbul’un tahmini nüfusu 97.956 idi.20 
Tokat’ın nüfus olarak bir hayli gelişmiş olması ticari ve ekonomik potansiyeline 
bağlıdır. 1485 yılında ise Tokat şehir merkezinde 1887 vergi neferi kayıtlı olup, 
aradan geçen 30 yılda Tokat şehir merkezi nüfus kaybetmiştir (bkz. Tablo I). 
Nitekim, yıllık nüfus artış hızına bakıldığında iki tahrir arasında %o (binde) -
16,04 nispetinde eksi yönlü bir yıllık nüfus artış hızı meydana gelmiştir. 
Gayrimüslimlerde daha fazla bir düşüş yaşanmıştır. Müslümanlardaki yıllık 
nüfus artış hızı eksi yönlü olmak üzere %o -14,41 iken gayrimüslimlerde bu 
oran %o -18,94 olmuştur. Yaşanan nüfus kaybının nedeni hiç şüphesiz 
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından gönderilen 30 bin kişilik 
kuvvetin 1472 yılında Tokat’ı yakıp yıkması ile alakalıdır.21 

Tablo I: Tokat Şehri Nefer Sayıları ve Yıllık Nüfus Artış Hızı 

  
Müslim 
Nefer 

Gebran 
Nefer 

Toplam 
Nefer 

1455 1905 1160 3065 
1485 1233 654 1887 

Yıllık Nüfus Artış 
Hızı %o -14,41 -18,94 -16,04 

1455 tarihli tahrir defterine göre Tokat şehir merkezinde 98’i 
Müslüman, 19’u gayrimüslim olmak üzere toplam 117 nefer göçmen 
bulunmaktadır. Buna göre kayıtlı Müslümanların % 5,19’u, gayrimüslimlerin % 
1,63’ü, toplam nüfusun ise % 3,85’i göçmendir (bkz. Tablo II).  

Tokat şehir merkezine gelen göçmenlere bakıldığında en kalabalık 
grubun garib olarak kaydedilenler olduğu görülmektedir. 39’u Müslüman, 13’ü 
gayrimüslim toplam 52 kişi garib olarak kayıtlıdır. Türk Dil Kurumu Güncel 
Türkçe Sözlüğü’ne göre garip kelimesinin birinci anlamı sıfat olarak “kimsesiz, 
zavalı” iken bir diğer anlamı da “yabancı, gurbette yaşayan, elgin”dir.22 Tahrir 
defterlerinde isimler ile birlikte yazılan garib kelimesinin kimsesiz, zavallı 
anlamına gelmesi pek mümkün gözükmemektedir. Nitekim, Müslüman 
gariblerden birer tanesi kalkancı, tabbâh (aşçı), çıkrıkçı, hayyât (terzi), cüllâh 

                                                
20 Numan Elibol, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Meselesi ve Demografi 
Araştırmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, C. 12, S. 2, 2007, s. 143. 
21 “Ve hicretin sekiz yüz yetmiş altısında Sultân Mehmed karâr idüb tururken Uzun 
Yusuf’a yeniçerisiyle göndürüb Yusufça dahi Tokat şehrini urub talan idüb yağma 
eyledi”, bkz. Kayhan Atik, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara 2001, s. 187; “Bir gün gafilken ‘ale’s-sabah Tokat’ın üzerine düşüp, ol zalimler 
Tokat’ı yağma ettiler. Muhassal yıkıp, kâfirane hareketler ettiler. Şöyle ki, Timur 
Sivas’a ettiğinden o zalimler beş artuk eylediler.”, bkz. Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihan-
nümâ, Yayınlayanlar: Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen, C. II, TTK Yay., Ankara 
1995, s. 799. 
22http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5090
326fb73b83.19279351 
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(çullâh: dokumac), kefşger (ayakkabc), mutaf (keçi klndan çul dokuyan), 
hallâç, kamçc, bancukcu (boncukçu); gayrimüslimlerden ise birer kişi mutaf, 
tarakç, habbâz (ekmekçi) mesleklerini icra etmekte idi. Bir başka ifade ile 
gariblerden 13’ü bir meslek sahibi idi. Dolaysyla bu kişiler için yazlmş olan 
“garib” ifadesinin kimsesiz, zavall anlamndan ziyade yabanc anlam ifade 
etmesinin daha doğru olacağ kanaatindeyiz.  

Tablo II: 1455 Ylnda Tokat Şehrinde Göçmen Saylar 
1455 (TD 2) Müslüman Gayrimüslim 
Garib 39 13 
Erzincani 22 6 
Krm 10 0 
Kayseri 8 0 
Canik 4 0 
Acem 3 0 
Karamanlu 3 0 
Msri 2 0 
Hayluhisar 1 0 
Kemah 1 0 
Artukoval 1 0 
Hoylu 1 0 
Sivas 1 0 
Türkmen 1 0 
Devreklü 1 0 
TOPLAM 98 19 

Gariblerden sonra Tokat şehir merkezinde en fazla göçmen 
Erzincan’dan gelmiştir. Tokat merkezinde 22 müslüman, 6 gayrimüslim 
Erzincanl bulunmaktayd. 1455 ylnda Tokat, Osmanl’nn Doğu snr 
bölgesinde bir snr şehri idi. Nitekim bu tarihte Ordu, Niksar, Tokat ve Sivas 
içeride kalmak üzere inen hat Osmanlnn doğu snrdr. Bu snrn hemen dş 
tarafnda ise Erzincan bulunmaktadr.  

Erzincan civar, Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan’n 1467 ylnda 
Karakoyunlu Devleti’ni ortadan kaldrarak bölgeyi hakimiyet altna alana kadar 
iki devlet arasnda sk sk el değiştirmiş ve bu nedenle de büyük tahribata 
uğramştr. Hattzatnda Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri arasnda süre 
gelen şiddetli çatşmalar nedeniyle sadece Erzincan değil başta Erzurum, 
Tercan, Bayburd olmak üzere Doğu Anadolu’nun pek çok yerleşim bölgesi ayn 
akibeti yaşamştr.23 Bölgede yaşanan şiddetli mücadele nedeniyle oluşan 
istikrarszlk ortamnn bölge halknn başka bölgelere göç etmesine neden 
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23 İsmet Miroğlu, Kemah Sancağ ve Erzincan Kazas (1520-1566), TTK Yay., Ankara 
1990, s. 6. 
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yaşayan halkn kaçş noktas hiç şüphesiz istikrar ve güvenin olduğu bir bölge 
olacaktr. Erzincanllar için bu istikrarl ve güvenli bölge Osmanl topraklar, 
yani snrdaki Tokat ve Sivas gibi büyük, güvenli ve geçimlerini 
sağlayabilecekleri şehirlerdir.24 Bu bağlamda, Tokat şehir merkezinde 22 
Müslüman, 6 gayrimüslim olmak üzere 28 Erzincanl kaytl iken ayn tarihte 
Sivas şehir merkezinde25 3’ü Müslüman, 85’i gayrimüslim olmak üzere 88 
Erzincanl kaydedilmiştir. Mesafe olarak Sivas’n Erzincan’a daha yakn 
olmas, Tokat’a göre Sivas şehir merkezinde daha fazla Erzincanlnn 
bulunmasna neden olmuş olabilir. Gayrimüslim Erzincanllarn ise daha çok 
Sivas’ tercih etmiş olmalar, Sivas şehir merkezindeki gayrimüslim orannn 
daha fazla olmasna bağlanabilir. Nitekim, 1455 ylnda Tokat şehir merkezinde 
kaytl nüfusun % 62’si (1905 nefer) Müslüman iken % 38’i (1160 nefer) 
gayrimüslimdir. Ayn tarihte ise Sivas şehir merkezinin26 % 61’i (342 nefer) 
gayrimüslim, % 39’u (216 nefer) Müslümandr. Tokat şehir merkezinde 
bulunan 6 gayrimüslim Erzincanlnn herhangi bir meslek icra ettiğine dair kayt 
olmamasna karşn, 22 Müslüman Erzincanldan birer tanesi hayyât (terzi), 
çanakç, hallâç, nakkâş, kefşger (ayakkabc), ikişer tanesi ise saraç (koşum ve 
eyer takmlar yapp satan), eşekçi mesleğini icra etmektedir. Dolaysyla 22 
Erzincanldan 9’u Tokat’ta bir meslek sahibidir. 

1455 ylnda Tokat merkezde kaytl Krmllarn says 10 Müslüman 
nefer olup, şehirdeki en kalabalk üçüncü göçmen grubudur. Krm mesafe 
olarak Tokat’a uzak olmak ile birlikte, kuzey güney istikametinde Samsun ve 
Sinop limanlarndan Anadolu’yu Krma bağlayan yol Tokat’tan geçmektedir.27 
Krm-Tokat arasnda ticari bir ilişki ve buna bağl olarak da karşlkl gidiş-
gelişler söz konusudur.28 Dolaysyla, Krml göçmenlerin, ulaşmn da 
kolaylğ göz önüne alndğnda, canl bir ticari ve iktisadi hayatn söz konusu 
olduğu Tokat’ yerleşmek için tercih etmiş olmalar muhtemeldir. Nitekim, 
Krmllardan 3’ü habbâz (ekmekçi), saraç (koşum ve eyer takmlar yapp 
satan) ve hamal mesleklerini icra ediyorlard. 

Tokat şehir merkezinde 1455 tarihinde dördüncü büyük göçmen 
topluluğu 8 Müslüman nefer ile Kayserililerdir. Kayseri 1398 ylnda Osmanl 
topraklarna katlmş ise de 1402 Ankara Savaş sonras Karamanoğullar’nn 
eline geçmiştir. 1474 ylnda tekrar Osmanl topraklarna katlana kadar Kayseri 

                                                 
24 Göçmenler sadece şehirlere değil köylere de dağlmş durumdadr. Örneğin, 1455 
tarihinde Sivas krsalndaki köylerde kaytl 296 nefer göçmenin 79’u Erzincanl 
göçmenlerdir, bkz. Aytaç Anak, a.g.t., s. 98. Benzer durum Tokat krsal incelendiğinde 
de karşmza çkacaktr. 
25 Aytaç Anak, a.g.t., s. 60. 
26 BOA.TD. 2, s. 466-478 
27 Ahmet Şimşirgil, “XV-XVI. Asrlarda Tokat Şehrinde İktisadi Hayat”, Ege 
Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, S. 10, İzmir, s. 187-188. 
28 Murat Hanilçe, a.g.m., baslmamş bildiri. 
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24 Göçmenler sadece şehirlere değil köylere de dağlmş durumdadr. Örneğin, 1455 
tarihinde Sivas krsalndaki köylerde kaytl 296 nefer göçmenin 79’u Erzincanl 
göçmenlerdir, bkz. Aytaç Anak, a.g.t., s. 98. Benzer durum Tokat krsal incelendiğinde 
de karşmza çkacaktr. 
25 Aytaç Anak, a.g.t., s. 60. 
26 BOA.TD. 2, s. 466-478 
27 Ahmet Şimşirgil, “XV-XVI. Asrlarda Tokat Şehrinde İktisadi Hayat”, Ege 
Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, S. 10, İzmir, s. 187-188. 
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Karamanoğullar ve Dulkadiroğullar arasnda el değiştirmiştir.29 1455 tarihinde 
Tokat şehir merkezinde kaytl 8 Kayseriliden biri kazzâz (ipekçi) mesleğini icra 
etmektedir. 

1455 ylnda Tokat şehir merkezinde bulunan göçmenlerin % 84’ünü 
garibler, Erzincanllar, Krmllar ve Kayserililer oluşturmaktadr. Geri kalanlar 
içerisinde ise tamam Müslüman olmak üzere 4 nefer Canikli, 3’er nefer Acem 
ve Karamanlu, 2 nefer Msrl, 1’er nefer Hayluhisarl, Kemahl, Artukoval, 
Hoylu, Sivasl ve Devrekli bulunmaktadr. Ayrca 1 nefer Türkmen ise 
muhtemelen yerleşik hayata geçmiş olan konargöçer mensubu bir şahst. 
Bunlar içerisinde 2 nefer Canikli saraç ve kavâs (okçu), 1 nefer Devreklü 
habbâz olarak çalşmaktayd. 

1455 ylnda Tokat merkezde bulunan göçmenlerin % 93’ü Osmanl 
snrlar dşndan gelerek Tokat’a yerleşmiştir. Göçmenlerin bulunduklar 
bölgeleri terk etmelerinin nedeni daha ziyade güvenlik kaygsna bağlanabilir. 
Nitekim, göçmenlerin geldikleri bölgeler devletler arasnda sürekli iktidar 
mücadelesinin vuku bulduğu, buna bağl olarak da istikrarn tam anlamyla 
sağlanamadğ yerlerdir. Göçmenlerin Tokat’ tercih etmelerindeki en önemli 
etken ise ulaşmn kolaylğ yannda Tokat’n ekonomik ve ticari yaps 
nedeniyle kolayca geçimlerini sağlayabilme umudu olmaldr. 

Tokat şehir merkezi 1455 yl ile kyaslandğnda 1485 ylnda nüfus 
kaybna uğramştr. Yukarda da bahsedildiği üzere bu durum Uzun Hasan 
kuvvetlerinin 1472 ylnda Tokat’ yakp ykmas ile alakaldr. Nitekim, 
Neşri’nin eserinde zikrettiği “Şöyleki Timur Sivas’a ettiğinden o zalimler beş 
artuk eylediler”30 cümlesi aslnda Tokat’ta yaşanan vahim tabloyu apaçk ortaya 
koymaktadr. Tokat’n nüfus kaybnn nedeni bu baskn srasnda ölenler olduğu 
gibi, Tokat’ terk eden halkn da bu bunda pay olmaldr. Örneğin 1455 tarihli 
tahrirde Sivas merkezinde Tokatl göçmen bulunmamasna karşn 1485 tarihli 
tahrire göre Sivas şehir merkezinde 3 Müslüman Tokatl göçmen mevcuttur.31 
Bu konuda daha sağlkl yorum hiç şüphesiz Tokat’a yakn yerleşim 
bölgelerinin göçmen kaytlarnn ortaya konmas ile yaplabilir. 1485 tarihinde 
Tokat merkezde nüfus kayb yaşanmasna karşn, 103 göçmen kayd 
bulunmaktadr. 1455 ylna göre Tokat, snr şehri olma özelliğini kaybetmiştir. 
Nitekim, 1461 ylnda Trabzon ve çevresi, 1478 ylnda ise Karahisar- şarki 
Osmanl topraklarna katlmştr. Dolaysyla bütün Karadeniz sahilleri ile 
birlikte, Karahisar- şarki, Sivas içerde kalmak üzere aşağ doğru inen hat 
Osmanlnn doğu snrn oluşturmaktadr. Karahisar- şarki’nin nefs tabir edilen 

                                                 
29 Mehmet İpşirli, “Kayseri”, TDVİA, C. 25, Türkiye Diyanet Vakf Yay., Ankara 2002, 
s. 97 
30 Mehmed Neşri, a.g.e., s. 799. 
31 İnan Demirtaş, 19 Numaral Sivas Tahrir Defterinin Transkripsiyon ve 
Değerlendirmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dal, Baslmamş Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2011, s. 59. 
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merkezinde 1485 ylnda 51 Müslüman ve 179 gayrimüslim kaytldr.32 
Bölgede süregelen şiddetli mücadeleler nedeniyle fetih esnasnda nüfusun 
büyük bir ksmnn bölgeyi terk etmiş olduğu anlaşlmaktadr. Fetih sonras 
yaplan ilk tahrir olan 1485 tarihli deftere göre köy ve mezralarn % 40’ 
tamamen boş haldedir.33 Sonraki tahrirlere göre ise bölgenin nüfusu sürekli artş 
göstermiştir. Fatma Acun, dşardan bölgeye veya bölgeden dşarya herhangi 
bir sürgün veya göç olayna rastlanmamştr34 demesine karşn ilk tahrire göre 
sadece Karahisar- şarki merkezinde 2 nefer Müslüman, 21 nefer gayrimüslim 
(kaytl gayrimüslim neferin % 12’si) göçmen bulunmaktadr.35 Bölgenin 
mevcut ikinci mufassal 1547 tarihli tahrirde şehir merkezinde her hangi bir 
göçmen kaydna rastlanlmamşsa da36 1569 tarihli mufassal defterine göre şehir 
merkezinde 1 nefer Trabzonlu, 1 nefer Gürcü, 2 nefer Sivasl, 12 nefer 
Erzincanl olmak üzere 16 nefer gayrimüslim göçmen kayd bulunmaktadr.37 
Bu arada 1485 tarihinde Karahisar- şarki’den dşa yaplmş göç olarak 
değerlendirilebilecek Sivas krsalnda 2 nefer,38 Tokat şehir merkezinde ise 4 
nefer Karahisar- şarkili göçmen bulunduğunu da belirtmek gerekir. Bütün bu 
rakamlar mevcut nüfus artşn tam olarak açklamada yetersiz olsa da mevcut 
demografik eğilimler ile paralellik göstermesi açsndan, örneğin bölgede 
gayrimüslim nüfus orannn sürekli artş göstermesi ile göçmenlerin 
gayrimüslim olmas gibi, önemlidir.  

Tokat, 1472 ylnda yediği ağr darbeye karşn, ana ticaret yollarnn 
kesişme noktasnda bulunmasnn da avantajyla çabuk toparlanmş olmaldr. 
Nüfus kaybetmiş olmasna karşn şehir merkezine ait vergilerdeki önemli 
oranda artş Tokat’n ticari ve ekonomik yapsnn hala güçlü olduğunu 
göstermektedir. Nitekim 1455 tarihinde şehre ait vergi toplam 91.725 akçe 
iken, 1485 tarihinde vergi geliri 360.100 akçeye çkmştr.39 Bu durum Tokat’ 
göçmenler için bir cazibe merkezi haline getirmektedir. 1485 ylnda Tokat 
merkezde kaydedilen 103 göçmen de bu durumun bir yansmas olsa gerektir 
(bkz. Tablo III). Fakat göçmen saysnn ksmen düşük olmas Tokat’n snr 
şehri olma özelliğini kaybetmesi ile alakal olmaldr. Çünkü, 1485 ylnda 
Tokat’n hemen doğusundaki snr şehri olan Karahisar- şarki’de 2 nefer 
Darendeli Müslüman ile 1 nefer Arabgirli, 1 nefer Tercanl, 2 nefer Akşehirli, 40 
2 nefer Sivasl, 2 nefer Kemahl ve 13 nefer Erzincanl gayrimüslim göçmen 

                                                 
32 BOA.TD. 37, s. 818-820. 
33 Fatma Acun, Karahisar- şarkî ve Koyulhisar Kazalar Örneğinde Osmanl Taşra 
İdaresi (1485-1569), TTK Yay., Ankara 2006, s. 98. 
34 Fatma Acun, a.g.e., s. 88. 
35 BOA.TD. 37, s. 818-820. 
36 BOA.TD. 255, s 10-13. 
37 BOA.TD. 478, s 22-29. 
38 İnan Demirtaş, a.g.t., s. 80-81. 
39 BOA.TD. 2, s. 63-64; BOA.TD. 19, s. 26. 
40 Sivas’n doğusunda yer alan Akşehir. 
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32 BOA.TD. 37, s. 818-820. 
33 Fatma Acun, Karahisar- şarkî ve Koyulhisar Kazalar Örneğinde Osmanl Taşra 
İdaresi (1485-1569), TTK Yay., Ankara 2006, s. 98. 
34 Fatma Acun, a.g.e., s. 88. 
35 BOA.TD. 37, s. 818-820. 
36 BOA.TD. 255, s 10-13. 
37 BOA.TD. 478, s 22-29. 
38 İnan Demirtaş, a.g.t., s. 80-81. 
39 BOA.TD. 2, s. 63-64; BOA.TD. 19, s. 26. 
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bulunmaktadr. Güvenlik kaygsyla yerinden hareket etmiş ve Tokat’a 
gelebilecek olan göçmenlerin en azndan bir ksmnn snr şehri olmas 
hasebiyle Karahisar- şarki’de kaldğ söylenebilir.  

Tablo III: 1485 Ylnda Tokat Şehrinde Göçmen Saylar 
1485 (TD 19) Müslüman Gayrimüslim 
Garib 26 13 
Erzincan 3 11 
Darende 7 5 
Acem 8 0 
Divriği 4 3 
Canik 4 0 
Karahisar 2 2 
Krm 3 0 
Sivas 3 0 
Yldzi 2 0 
Kemah 0 2 
Kayseri 1 0 
Venk 1 0 
Türkmen 1 0 
Kürd 1 0 
Gürcü 0 1 
TOPLAM 66 37 

1485 tarihinde Tokat şehir merkezinde en fazla göçmen grubu bir 
önceki tahrirde olduğu gibi garib olarak kaydedilenlerdir. Şehir merkezinde 
26’s Müslüman, 13’ü gayrimüslim toplam 39 nefer garib kaydedilmiştir. 
Aynen 1455 ylnda olduğu gibi Tokat şehir merkezindeki en kalabalk ikinci 
göçmen grubu 3’ü Müslüman, 11’i gayrimüslim olmak üzere 14 nefer 
Erzincanldr. Bir önceki tahrirde Erzincanl göçmenlerin çoğunluğu Müslüman 
iken bu tahrirde gayrimüslimdir. Erzincanl göçmenleri 7’si Müslüman, 5’i 
gayrimüslim olan 12 neferlik Darendeliler ve 8 nefer Müslüman ile Acemliler 
takip etmektedir. Divriğili göçmenler ise 4’ü Müslüman, 3’ü gayrimüslim 
olmak üzere 7 nefer kaytldr. Bu beş göçmen grubu Tokat şehir merkezindeki 
göçmenlerin % 78’ini oluşturmakta olup tamam Osmanl snrlar dşndan 
gelmişlerdir. Geldikleri bölgeler ise güvenlik açsndan skntl bölgeler olduğu 
söylenebilir. Geri kalan % 22’lik göçmenler ise şu bölgelerden gelmişlerdir: 4 
nefer Müslüman Canik’ten, 2 nefer Müslüman ve 2 nefer gayrimüslim 
Karahisar’dan, 3’er nefer Müslüman Krm ve Sivas’tan, 2 nefer Müslüman 
Yldz’dan, 2 nefer gayrimüslim Kemah’tan, 1’er nefer Müslüman Kayseri ve 
Venk’ten, 1 nefer gayrimüslim Gürcistan’dan. Ayrca 1’er Müslüman nefer 
Türkmen ve Kürd olarak kaytl olup, yerleşikliğe geçen konar-göçer gruplardan 
olmalar kuvvetle muhtemeldir. Göçmenlerden sadece 1 Erzincanl müezzin, 1 
Acem tabbâh olarak kaydedilmiştir. 1485 tarihinde Tokat şehir merkezindeki 
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göçmenlerin % 85’ini Osmanl snrlar dşndan gelenler oluşturmaktadr. 
Genel itibari ile bu bölgeler çeşitli devletler arasndaki hakimiyet kurma 
mücadelesinin yaşandğ sahalardr. Bu istikrarsz ve güvensiz ortama nedeniyle 
halkn en azndan bir ksmnn bu bölgeleri terk ederek güvenli gördükleri ve iş 
olanaklarnn bulunduğu Osmanl şehirlerine yöneldikleri söylenebilir. 

Sonuç 
Göç çalşmalarnda Tahrir defterlerinin önemli olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda 15-16. yüzylda bir şehrin demografik yapsnn tam olarak 
anlaşlabilmesi için tahrir defterlerinde geçen göçmen kaytlarnn incelenmesi 
yararl olacaktr.  

Tokat, Anadolu’da doğu-bat ve kuzey-güney ana ticaret yollarnn 
kesiştiği bir kavşak konumunda olmas nedeniyle ticari ve ekonomik özelliğini 
20. yüzyln başlarna kadar devam ettirmiştir. Özellikle dokumaclk, dericilik, 
bakrclk vb. üretim dallarnda önemli bir merkez konumunda olmas şehrin 
hem ekonomik hem de demografik açdan gelişmesine neden olmuştur. 15. 
yüzyln ikinci yarsna ait tahrir defterlerinde kaytl vergi şahslarnn 
isimlerinin altna düşülen meslek isimlerinden de anlaşldğ üzere Tokat şehir 
merkezinde yaklaşk 130 civarnda iş kolu bulunmaktayd. Tokat şehrinin 1455 
ylnda kaytl vergi neferi 3065, 1485 ylnda ise 1887’dir. Tokat’n nüfus 
kaybetmesinin nedeni hiç şüphesiz Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan 
tarafndan gönderilen 30 bin kişilik kuvvetin 1472 ylnda Tokat’ yakp 
ykmas ile alakaldr. Böylesine bir felaket geçirmiş olan Tokat’n mevcut 
konumu nedeniyle çabuk toparlandğ söylenebilir. Bu durum şehir merkezi 
vergilerinden de anlaşlabilir.  

1455 tarihli tahrir defterine göre Tokat şehir merkezinde 98’i 
Müslüman, 19’u gayrimüslim olmak üzere toplam 117 nefer göçmen 
bulunmaktadr. Buna göre kaytl Müslümanlarn % 5,19’u, gayrimüslimlerin % 
1,63’ü, toplam nüfusun ise % 3,85’i göçmendir. 1455 ylnda Tokat şehir 
merkezinde bulunan göçmenlerin % 84’ünü garibler, Erzincanllar, Krmllar 
ve Kayserililer oluşturmaktadr. Bu tarihte Tokat merkezde bulunan 
göçmenlerin % 93’ü Osmanl snrlar dşndan gelerek Tokat’a yerleşmiştir. 
Göçmenlerin bulunduklar bölgeleri terk etmelerinin nedeni daha ziyade 
güvenlik kaygsna bağlanabilir. Nitekim, göçmenlerin geldikleri bölgeler 
devletler arasnda sürekli iktidar mücadelesinin vuku bulduğu, buna bağl olarak 
da istikrarn tam anlamyla sağlanamadğ yerlerdir. Göçmenlerin Tokat’ tercih 
etmelerindeki en önemli etken ise ulaşmn kolaylğ yannda Tokat’n 
ekonomik ve ticari yaps nedeniyle kolayca geçimlerini sağlayabilme umudu 
olmaldr. 1485 tarihinde ise Tokat merkezde nüfus kayb yaşanmasna karşn, 
103 göçmen kayd bulunmaktadr. Tokat, 1472 ylnda yediği ağr darbe ile 
nüfus kaybetmiş olmasna karşn şehir merkezine ait vergilerdeki önemli oranda 
artş Tokat’n ticari ve ekonomik yapsnn hala güçlü olduğunu göstermektedir. 
1485 ylnda Tokat merkezde kaydedilen 103 göçmen de bu durumun bir 
yansmas olsa gerektir. Garibler, Erzincanllar, Darendeliler, Acemliler ve 
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Divriğililer 1485 tarihinde Tokat şehrinde bulunan göçmenlerin % 78’ini 
oluşturmaktadr. 1485 tarihinde Tokat şehir merkezinde bulunan göçmenlerin % 
85’i Osmanl snrlar dşndan gelmiştir. 

Şehirler baznda yaplan göç çalşmalarnn tüm Anadolu sahas için 
yapldğnda 15-16. yüzyl Anadolusundaki nüfus hareketlerinin nispeten ortaya 
konulabileceği aşikardr. Böylelikle de demografik yapdaki değişimler, şehirler 
arasndaki nüfus hareketleri, sağlkl bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulabilir. 
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Cizvitlerin Tokat’taki Faaliyetleri 
Uğur DEMİR* 

 
Özet 

Hristiyanlğn güçlü tarikatlarndan Cizvitler, 17. yüzyln ilk 
yllarndan itibaren Osmanl topraklarnda da boy gösterdiler. 18. yüzyln 
başlarnda ise özellikle Ermeniler’e yönelik misyonerlik faaliyetleri bir hayli 
tesirli oldu. Cizvitler’in 19. yüzyln sonlar 20. yüzyln başlarnda yoğun 
faaliyet gösterdikleri yerlerden biri de Tokat idi. Osmanl yönetimi tarafndan 
faaliyetleri kstlanmak istense de Cizvitler mektep ve kilise açarak Tokat ve 
çevresinde faaliyetlerini sürdürdüler. Bu tebliğde Tokat tarihinden fazla 
bilinmeyen bir kesiti, Cizvitler’in Tokat’taki yarm asrlk faaliyetleri  arşiv 
belgeleri şğnda incelenecektir. 

Anahtar sözcükler: Cizvit, Tokat, kilise, mektep, Hoca Ahmed 
Mahallesi 

 

Cizvitlerin de dâhil olduğu Katolik misyonerler, “Kilisenin büyük kz” 
unvan ile bilinen Fransa’nn himayesi altnda Osmanl İmparatorluğu’nun en 
ücra bölgelerine giderek misyonerlik faaliyetlerini yürütmüşlerdir1. Cizvitlerin 
faaliyet yürüttükleri, teşkilatlandklar ve zamanla güçlendikleri bölgelerden biri 
de Tokat olmuştur.  

Cizvitlerin Tokat’a gelmelerinin birkaç önemli sebebi vardr. Bunlardan 
en önemlisi ise Ermeni nüfusun bölgede yoğun bir şekilde bulunmasyd2. Zira 
Cizvitler, misyonerlik faaliyetlerini Müslümanlardan ziyade Ortodokslar ve 
Gregoryen Ermeniler yöneltmişlerdir. 

Bir diğer önemli sebep de bölgenin 18. Yüzyldan itibaren 19. Yüzyln 
ilk çeyreğine kadar devam eden ticarî ve snaî bir canllğa sahip olmasyd3. Bu 
canllk sayesinde Tokat nüfusu, imparatorluğun diğer birçok bölgesinin aksine 

                                                 
* Arş. Gör. Dr. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
ugur1768@gmail.com. Makalenin hazrlanmasnda desteklerinden dolay Doç. Dr. 
Erhan Afyoncu, Ebubekir Al ve Tokat’n bilge insan Hasan Erdem teşekkür ederim. 
1 Fransa’nn Osmanl Ermenilerine yönelik misyonerlik faaliyetleri hakknda bk. Ahmed 
Refik [Altnay], “Türkiye’de Katolik Propagandas”, Türk Tarih Encümeni Mecmuas, 
(1 Eylül 1340), s. 257-276; Durmuş Ylmaz, Fransa’nn Türkiye Ermenilerini 
Katolikleştirme Siyaseti, Konya 2001.  
2 Tokat’taki Ermeniler hakknda bk. Galip Eken, Tanzimat Döneminde Tokat 
Ermenileri, Ankara 2008. 
3 Mehmet Genç, “17.-19. Yüzyllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, 
Osmanl İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000, s. 272-292; Mehmet 
Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I: Tokat (1771-1853), Tokat 2005, s. 295-298. 
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giderek artş göstermiştir4.  
Yüzyllara Göre Tokat’taki Nüfus Dağlm5: 

Yl Müslüman 
Hane 

Ermeni 
Hane 

Rum Hane Toplam 
Hristiyan 
Hane 

1455 2.000   1.000 
18. yy baş 20.000 4.000 300-400  
18. yy 
sonu 

13.200 2.500 300  

1844 10.685 (kişi) 6.665 (kişi) 1.110 (kişi)  

Farkl dil, din ve mezhepteki insanlarn bulunduğu Tokat’ta, Cizvitler 
de yaşamaktayd. Cizvit papazlar XVIII. Yüzyldan itibaren Tokat ve çevre 
bölgelerde faaliyette bulunmaya başlamşlardr. Örneğin 1725 tarihli Erzurum, 
Amid, Lefkoşe, Sakz, Trablusşam, Tokat, Kayseri, Ankara, Edirne, Van, İzmir, 
Sivas ve Rumeli’nin üç kolu, Şam ve Sayda kadlarna gönderilmiş bir 
fermanda zikredilen bölgelerde Katolik misyonerlerin faaliyetlerinin 
engellenmesi istenmiştir6. Bâbâli’nin Katolik propagandasn engellemeye 
yönelik önlemlerine rağmen bunun önünü alnamamştr. Cinlioğlu,  Tokat’ta 
Fransz Katoliklerinin faaliyetlerine dair 1799 tarihli bir olaya eserinde yer 
vermiştir7. XIX. yüzyldan sonra ise arşiv belgelerinde Tokat Katolik Ermenileri 
cemaatine dair önemli veriler bulunmaktadr8. 

1812 tarihli şerʻiye sicillerine istinaden yaplan bir incelemeye göre 
Tokat’ta Katoliklerin meskûn bulunduklar mahalleler ve hane saylar şu 
şekildedir: 
  

                                                 
4 Mehmet Genç, “17.-19. Yüzyllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, 
Osmanl İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000, s. 272-292; Beşirli, 
Tokat (1771-1853), s. 295-298. 
5 Galip Eken, “Tanzimat Dönemi Osmanl Toplumunda Nüfusun Mesleki Yaplanmas: 
Tokat Örneği”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XV (İzmir 2000), s. 157; Ali Açkel, “Tokat 
Sancağnn İdari Durumu ve Nüfus Yaps (1880-1907)”, Frat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 14/2 (Elazğ 2004), s. 331-359; Beşirli, Tokat (1771-1853), s. 298. 
6 BOA, Mühimme Defteri, nr. 133, s. 29, hk. 101-116; [Altnay], “Türkiye’de Katolik 
Propagandas”, s. 271. Ahmed Refik, fermann tarihini sehven “evâst- Ra” olarak 
vermiştir, ancak defterde tarih açkça “evâhir-i Ra” olarak yazlmştr. Fermann bir 
suretinin Tokat voyvodas ve naibine gönderilmiş olmas bölgede Katolik misyonerlerin 
faaliyette bulunduklar anlamna gelmektedir.   
7 Halis Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat, III, Tokat 1951, s. 16-17. 
8 Eken, Tokat Ermenileri, s. 28 vd. 
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Mahalle Ad Hane Says 
Cedîd 20 
Çilehâne 12 
Debbağhâne-i Atik 1 
Hoca Ahmed 46 
Menice 13 
Siyahpuş 9 
Soğukpnar- Müslim 41 
Suiçmez 1 
Veled Ayas 2 
Yaşmeydan 11 
Yar Ahmed 2 
Toplam 158 

1844-1845 tarihli nüfus saymlarna göre Tokat kazasnda tahmini 
olarak 10.685 Müslüman (%54.4), 6.665 Ermeni (%34), 1.110 Rum (%5.7), 875 
Katolik (%4.5), 190 Yahudi ve 110 Kpti yaşamaktayd. 

1851 tarihli bir kayda göre Tokat’ta Katoliklerin meskûn bulunduklar 
mahalleler şunlardr9: 

Mahalle Ad Hane Says 
Cedîd 25 
Çilehâne 12 
Debbağhâne-i Atik 1 
Hoca Ahmed 46 
Menice 13 
Siyahpuş 9 
Soğukpnar- Müslim 41 
Suiçmez 1 
Veled Ayas 2 
Yaşmeydan 11 
Yar Ahmed 2 
Toplam 163 

1869 Maarif Nizamnâmesi ve Tokat Cizvit Mektepleri 
Osmanl İmparatorluğu’nun muhtelif bölgelerinde misyoner okullar 

açlmştr, ancak bunlarn kesin olarak ne zaman açldklar tespit etmek büyük 
oranda imkânszdr. Zira bu okullarn açlmasn ve denetim altnda 
tutulmalarn sağlayacak kanunî düzenlemeler 1869 Maarif Nizamnâmesi’ne 
kadar yaplmamştr. 1869 Nizamnâmesi’nin özellikle 129. maddesi bu hukukî 
                                                 
9 Beşirli, Tokat (1771-1853), s. 304-306. 



102

Uğur DEMİR

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

104 
 

boşluğu gidermeye matuf düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Bu madde ile birlikte 
“özel okul” tarif edilmiş, snrlar çizilmiş; bu okullarda ders verecek hocalarn 
Maarif Nezareti veya mahallî maarif idaresinden verilecek bir diplomaya sahip 
olmas şart koşulmuş; bu okullarda adaba aykr ve politikaya aykr ders 
okutulmamas kaydedilmiş; son olarak da bu tür okullarn açlabilmesi için 
ruhsat verme yetkisi vilayet maarif idaresi ve vilayet valisine verilmiştir. Bu 
şartlar ihtiva etmeyen okullarn açlmayacağ, daha önce açlmş olanlarn ise 
kapatlacağ kanunlaştrlmştr10. 

1869 Nizamnâmesi, sefaretlere gönderilen 3 Aralk 1872 tarihli bir yaz 
ile bildirilmiş ve yazda nizamnâme, hukuken 1873’te fiilen yürürlüğe girmiştir. 
Buna mukabil Belçika elçiliği haricindeki sefirlikler bu yazya cevap dahi 
vermemişlerdir. Bu nedenle nizamnâmeye rağmen yabanc okullar kontrol 
etmek uzun süre daha mümkün olmamş11, ancak nizamnâmeden sonra baz 
bölge idarecileri 129. maddeyi gerekçe göstererek kanunlara uymayan yabanc 
okullar kapatmşlardr. Bu okullardan biri de Tokat Cizvit mektebidir.  

Tokat mutasarrf, 1883’te Cizvit mektebini kapatmştr. Bunun üzerine 
Fransa sefareti harekete geçmiş ve mutasarrfn kararnn yanlş olduğuna dair 
şikâyette bulunmuştur. Fransa sefaretinden gelen yazda Cizvit ruhbanlarnn 
hiçbir siyasî olaya karşmadklar, Osmanl İmparatorluğu aleyhine bir faaliyet 
yürütmedikleri belirtilmiştir. Buna mukabil ruhbanlarn edep ve ahlak 
gözettikleri, saltanata halel getirecek işlerden uzak durduklar ve amaçlarnn 
yalnzca eğitim olduğu kaydedilmiştir. Durum böyle iken Tokat mutasarrfnn 
verdiği kararn Cizvit ruhbanlarn ve kendilerini incittiği ifade edilmiştir12. 
Bâbâli’nin Fransa sefaretinden gelen yazya nasl bir cevap verdiğine dair 
henüz bir kaynak tespit edilememiştir. Buna mukabil bir sene sonra Sivas 
vilayetinden gelen bir yaz Tokat’taki Cizvit mektebini yeniden gündeme 
getirmiştir. 

1869 Nizamnâmesi’ndeki ilgili madde gereğince Sivas vilayeti, 1884’te 
Tokat’ta yeni bir Cizvit mektebi açlmasna izin vermiştir. Bu karar üzerine 
konu incelenmek üzere hukuk müşavirlerine havale edilmiş. Hukuk 
müşavirlerinin incelemesinden sonra ise konu Şurâ-y devlete havale 
edilmiştir13.  

Tokat’ta yeni bir Cizvit mektebi açmak girişimleri devam ederken 1886 

                                                 
10 1869 Nizamnâmesi için bk. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, 
Anlara 1999, s. 114-117; Şamil Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, 
İstanbul 2005, s. 25-27; Hidayet Vahapoğlu, Osmanldan Günümüze Aznlk ve Yabanc 
Okullar, İstanbul 1997, s. 117-125.  
11 Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, s. 27. 
12 Başbakanlk Osmanl Arşivi (=BA), HR.TO, nr. 85/206, 9 Teşrinisani 1299/21 Kasm 
1883. 
13 BA, HR.TO, nr. 6/368, 18 Haziran 1300/30 Haziran 1884. 
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10 1869 Nizamnâmesi için bk. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, 
Anlara 1999, s. 114-117; Şamil Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, 
İstanbul 2005, s. 25-27; Hidayet Vahapoğlu, Osmanldan Günümüze Aznlk ve Yabanc 
Okullar, İstanbul 1997, s. 117-125.  
11 Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, s. 27. 
12 Başbakanlk Osmanl Arşivi (=BA), HR.TO, nr. 85/206, 9 Teşrinisani 1299/21 Kasm 
1883. 
13 BA, HR.TO, nr. 6/368, 18 Haziran 1300/30 Haziran 1884. 
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ylnda yeni bir gelişme daha olmuştur. Tokat mutasarrflğ, şehirdeki 
Cizvitlerin kirac olarak oturduklar evin bir tarafn kiliseye çevirdiklerini ve 
burada kanunlar hilafna ibadet ettiklerini tespit etmiştir. Buna ilave olarak eve 
izinsiz olarak iki oda daha inşa ettiklerini ve bu odalar da okul olarak 
kullandklar anlaşlmştr. Ayrca evin önüne yeni bir kilise inşa etmeye 
teşebbüs etmişlerdir. Bunun üzerine mutasarrflk Cizvit papazlarn uyarmak 
adna eve resmî memurlar göndermiş, ancak papazlar memurlara kabul 
etmemişlerdir. 

Cizvitlerin resmî uyarlara rağmen kanunsuz olarak kilisede ibadete ve 
okulda eğitim-öğretime devam etmeleri üzerine Tokat mutasarrf durumu Sivas 
vilayetine, vilayet de konuya sadarete bildirmiştir. Sadaret de konuyu incelemek 
üzere Maarif Nezâreti’ne havale etmiş ve nezâretten gelen cevapta, Tokat’taki 
Cizvitlere resmî izin almalar için üç aylk bir süre tannmasn ve bu süre 
zarfnda istenen izinler alnmadğ takdirde okulun kapatlmas gerektiği 
bildirilmiştir. Durum Fransa sefaretine de haber verilmiştir14. 

Arkalarnda Fransa sefaretinin desteği bulunan Cizvitler, uyarlara 
rağmen, sonraki yazşmalardan da anlaşldğ üzere, resmî izin almamş, buna 
mukabil kaçak olarak açlan kiliselerinde ibadet etmeye ve okulda eğitim 
vermeye devam etmişlerdir. Bunda Osmanl resmî makamlarnn zecri, net ve 
kesin bir emir vermemeleri de etkili olmuştur. Sivas vilayetinden gelen bir 
yazda “bunlar hükümetin tenbihât- âdiyesini sga eder makuleden olmayup, 
memûrîn-i mahalliye ise emr-i sârih ve katʻî olmadkça cebren men’e kyâm” 
edemediği belirtilerek bu durum ifade edilmiştir15. 

Tahtadan Çana, Çandan Bandoya 
1892 ylna gelindiğinde Tokat Cizvitleri tekrar gündeme gelmiştir. Bu 

defa gündeme gelme sebepleri mektep ve kiliselerde kullanlan çanlardr. 
Yazşmaya konu olan ilk şikâyet Tokat mutasarrflğndan gelmiştir. Buna göre 
Tokat Cizvitleri, ruhsatsz olarak daha önce açtklar mektepte geceleri çan 
çalmakta ve bu durum da rahatszlğa yol açmaktadr. Bunu önlemek için Tokat 
                                                 
14 BA, DH.MKT, nr. 1356/75, 9 Temmuz 1302/21 Temmuz 1886; nr. 1365/76, 16 Z 
1303/15 Eylül 1886; nr. 1366/97, 21 Z 1303/20 Eylül 1886. 
15 BA, DH.MKT, nr. 1366/97, 21 Z 1303/20 Eylül 1886. Yabanc okullarn resmî izin 
almadan kanunsuz olarak ve denetimsiz bir şekilde faaliyetlerine devam etmeleri II. 
Abdülhamid döneminde bizzat padişah rahatsz edecek dereceye gelmiştir. Bu sebeple 
bizzat II. Abdülhamid, 1869 Maarif Nizamnâmesi’nin tadil ve ikmal edilmesini 
emretmiştir. Bu emir üzerine 1887’de padişah yaveri Derviş Paşa’nn başkanlk ettiği 
bir komisyon kurulmuştur. Komisyon Maarif Nizamnâmesi’ne bir zeyl hazrlamştr. 
İlerleyen yllarda da bizzat padişahn yönlendirmesiyle yabanc okullar kontrol altna 
alacak ve zararl faaliyetlerini engelleyecek tedbirler alnmaya çalşlmştr. Buna 
mukabil II. Abdülhamid döneminde Fransz misyoner okullarnn hem saysnda hem de 
faaliyetlerinde büyük bir olduğu da tarihî bir vakadr (Mutlu, Osmanl Devleti’nde 
Misyoner Okullar, s. 143-144). 
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mutasarrflğ mekteplerde çan kullanlmasnn daha önce vaki olmadğ ve 
bunun için resmî izin alnmas gerektiği yönünde Cizvit mektebindeki yetkilileri 
uyarmşlar, ancak Cizvitler bu uyarlar dikkate almamşlardr. Cizvitlerin 
uyarlar duymamazlktan gelmemelerinde çan çalnmas ile ilgili kesin bir 
kanunî düzenlemenin bulunmamas etkili olmuştur. Kanunî bir düzenleme 
olmadğ için Tokat’taki yetkililer uyarda bulunmaktan başka bir şey 
yapamamş ve nasl hareket etmesi gerektiğini sadarete sormuştur16. 

Tokat mutasarrflğndan gelen bu şikâyet bölgedeki Cizvitler hakknda 
önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Öncelikle Tokat merkezinde 1892 tarihi 
itibariyle en azndan bir Cizvit mektebi bulunduğu ve bunun da ne zaman 
açldğnn yerel yetkililer tarafndan da kesin olarak bilinmediğini 
göstermektedir. Zira mutasarrflktan gelen yazda Cizvit mektebinin sekiz-on 
sene önce ihdas edilmiş olduğu kaydedilmiştir17. Mektebin ne zaman 
açldğnda dair belirsizliğin sebebi ise 1869 nizamnâmesi öncesinde bu tür 
okullarn açlmasn resmî izne bağlayan bir düzenlemenin bulunmamasdr. 

Cizvitlerin kanunî boşluktan da istifade ederek, bütün uyarlara rağmen 
kendilerine bu konuya dair Fransa konsolosundan bir tebliğ gelmediği sürece 
çan çalmaya devam edeceklerini bildirmişlerdir18.  

Tokat’tan gelen şikâyet ve Cizvitlerin rahat hareket etmeye devam 
etmeleri üzerine Dahiliye Nezâreti durumu, Sadaret’e bildirmiş ve konu ile ilgili 
bir inceleme başlatlmştr. İncelemeler sonucunda Merzifon’da da beş-alt sene 
önce Cizvit papazlar tarafndan kiliselerine hükümetten habersiz ve izinsiz 
olarak büyük bir çan astklar, Merzifon’da bulunan Amerikan misyoner 
mektebinde de 15 seneden fazla bir süredir çan bulunduğu ve bunun da belirli 
vakitlerde çalndğ tespit edilmiştir. Ayrca Amasya’daki Cizvit kilisesinin 
bahçesinde de ruhsatsz olarak bir mektebin açldğ ve kiliseye sekiz sene önce 
çal asldğ belirlenmiştir19. 

Tokat, Sivas, Merzifon ve Amasya’daki Cizvit mektepleri yalnzca çan 
çalmalar sebebiyle değil, kurduklar bandolar hasebiyle de şikâyete konu 
olmuşlardr. Bu meseleye dair Sivas Valisi Mehmed Memduh’un Dahiliye 

                                                 
16 BA, ŞD, nr. 8/2614, 23 B 1310/10 Şubat 1893, Dahiliye Nezâreti’nden Sadaret’e 
gönderilen tezkire.  
17 BA, ŞD, nr. 8/2614, 24 B 1310/11 Şubat 1893, Sivas Valisi Mehmed Memduh’un 
Dahiliye Nezâti’ne hitaben gönderdiği tahrirat. 
18 BA, ŞD, nr. 8/2614, 24 B 1310/11 Şubat 1893, Sivas Valisi Mehmed Memduh’un 
Dahiliye Nezâti’ne hitaben gönderdiği tahrirat. 
19 BA, ŞD, nr. 8/2614, 23 B 1310/10 Şubat 1893, Dahiliye Nezâreti’nden Sadaret’e 
gönderilen tezkire; nr. 8/2614, 3 N 1310/21 Mart 1893 Dîvân- Hümâyûn Kalemi’nden 
Sadaret’e gönderilen tezkire; nr. 8/2614, Mart 1308/Mart 1893, konunun incelenmesini 
havi Sivas Vilayeti’ne gönderilen tahrirat sureti. DH. MKT, nr.3/2051, 23 B 1310/10 
Şubat 1893. 
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16 BA, ŞD, nr. 8/2614, 23 B 1310/10 Şubat 1893, Dahiliye Nezâreti’nden Sadaret’e 
gönderilen tezkire.  
17 BA, ŞD, nr. 8/2614, 24 B 1310/11 Şubat 1893, Sivas Valisi Mehmed Memduh’un 
Dahiliye Nezâti’ne hitaben gönderdiği tahrirat. 
18 BA, ŞD, nr. 8/2614, 24 B 1310/11 Şubat 1893, Sivas Valisi Mehmed Memduh’un 
Dahiliye Nezâti’ne hitaben gönderdiği tahrirat. 
19 BA, ŞD, nr. 8/2614, 23 B 1310/10 Şubat 1893, Dahiliye Nezâreti’nden Sadaret’e 
gönderilen tezkire; nr. 8/2614, 3 N 1310/21 Mart 1893 Dîvân- Hümâyûn Kalemi’nden 
Sadaret’e gönderilen tezkire; nr. 8/2614, Mart 1308/Mart 1893, konunun incelenmesini 
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Nezareti’ne gönderdiği tahriratta belirtiler bölgelerdeki Cizvit mekteplerinin 
krk-elli parçadan oluşan ve askerî muzkalara benzeyen birer bando grubu 
oluşturduklar, bunlarn belirli vakitlerde şehir sokaklarnda dolaştrldklarn 
ve bunun da şikâyete konu olduğunu rapor etmiştir. Vali ayrca bu okullarn 
ders programlarnn da vilayete bildirilmediğini belirtmiştir. Mehmed Memduh, 
bu şikâyetlere rağmen Cizvitlerin çan çalmalarn engelleyecek kanunî bir 
müeyyidenin bulunmamas hasebiyle başta kendisi olmak üzere yerel 
yetkililerin çaresiz kaldklarn da belirtmiştir20.  

Yaplan incelemeler sonucunda Cizvit mekteplerinin çan çalmalarnn 
yasaklanmasna dair bir düzenlemenin oldukça zor olduğu ve bu uygulamann 
gayrresmî de olsa on-on beş senedir devam ettiği anlaşlmştr. Bu nedenle 
bunun engellenmesi yoluna gidilmemiştir. Bâbâli’nin, sert önlenmeler almasn 
engelleyen bir diğer sebep de misyoner mekteplerine ve kiliselerine başta 
Fransa ve Amerika’nn arka çkmasdr.  

Haneden Mektebe ve Bir Taahhütnamenin Meçhul Akbeti 
1892 yl sonlarnda Tokat Cizvitleri ile ilgili yalnzca mektep ve 

kilisede çan çalmas şikâyete konu olmamştr. Mutasarrflk tarafndan yaplan 
tetkikler sonucunda Cizvit rahiplerinin Tokat’ta önce ev kiraladklar ve bu 
evleri gizlice mektebe çevirdikleri, zamanla da müstear adlarla kiraladklar 
evleri satn aldklar anlaşlmştr. Ayrca mektep açmak için de ruhsat 
almadklar ortaya çkmştr. Bunun üzerine durum bir tahriratla Dahiliye 
Nezareti’ne bildirilmiş ve nazrlktan nasl hareket edileceği sorulmuştur. 
Dahiliye Nezareti de durumu Sadarete bildirmiştir21. 

Sadaret, bunun gibi ruhsatsz olarak açlmş okullarn 1869 
Nizamnamesi gereğince resmî bir izin almas gerektiğini ve bunun için de 
Maarif Nezareti’ne müracaat edilmesinin zaruri olduğuna karar vermiş, bunun 
da Tokat Cizvit mektebi ve Fransa konsolosuna bildirilmesini Sivas vilayetine 

                                                 
20 BA, ŞD, nr. 8/2614, 24 B 1310/11 Şubat 1893, Sivas Valisi Mehmed Memduh’un 
Dahiliye Nezâti’ne hitaben gönderdiği tahrirat. Sivas valisi, kanunî bir düzenleme 
olmadğ için sorunu çözmek üzere kendine has bir yönteme müracaat etmiştir. Göreve 
başladğ ilk aylarda şikâyetlerin artmas üzerine önce Cizvitleri uyarmş, ancak uyarlar 
dinlenmeyince başka bir yola müracaat etmiştir. Cizvit mektebinin bulunduğu 
mahallenin ara sokaklarna özel polisler yerleştirmiş ve polisler mekteplere gelen 
çocuklara okulun izinsiz olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini 
söylemişlerdir. Bundan korkan çocuklar birkaç gün sonra okula gitmemeye başlamş ve 
bunun üzerine Cizvitler vali ile anlaşmak zorunda kalmşlardr. Yaplan anlaşma 
sonunda Cizvit mektebindeki papazlar okulun ders programn resmen onaylatmay, 
bando ekibini küçültmeyi ve belirli zamanlarda sokaklarda gezdirmeyi kabul 
etmişlerdir.   
21 BA, DH.MKT, nr. 21/24, 30 N 1310/17 Nisan 1893, Mektubî Kalemi’nden Sadaret’e 
gönderilen tezkire. 
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bildirmiştir22. Bu resmî tebliğe rağmen, ilerleyen dönemlere ait yazşmalardan 
Tokat Cizvit mektebinin daha sonraki senelerde de ruhsat için müracaat 
etmediği anlaşlmaktadr. 

 Ruhsatsz olarak okul ve kilise açtklarna dair tartşmalar devam 
ederken Tokat Cizvitleri ile ilgili önemli ve tiraj-komik bir olay daha 
yaşanmştr. Tokat eski mutasarrflarndan Abdüllatif Bey, Cizvit papazlarndan 
ikâmet ettikleri haneyi zamanla okul ve kiliseye çevirmeyeceklerine dair 
kurşunkalemle yazlmş bir mukavele senedi almş, ancak bu belge, diğer 
önemli belgelerle birlikte, Abdüllatif Bey’den sonra mutasarrf olan Mehmed 
Ali Paşa’nn Tokat mutasarrf bulunduğu dönemde bir şekilde ortadan 
kaybolmuştur23. 

Tokat Cizvitleri ile ilgili hayatî öneme haiz böyle önemli bir senedin 
Mehmed Ali Paşa’nn idaresi altnda iken kaybolmas üzerine Dahiliye Nezareti 
harekete geçmiştir. Öncelikle Tokat mutasarrflğndan Mehmed Ali Paşa’ya 
senedin iade edilmesi gerektiğine dair bir telgraf gönderilmiştir24. Ayn 
minvalde senedin kendisinde bulunma ihtimali olan Tokat eski defterdar 
müfettişi Hayri Efendi’ye de bir telgraf gönderilmiştir25.  

Tokat mutasarrflğnn telgrafna ilk cevap Hayri Efendi’den gelmiştir. 
Hayri Efendi, cevabî telgrafta sorulan evraklar Mehmed Ali Paşa’nn 
mutasarrflğ zamannda kendisi tarafndan incelendiğini, ancak daha sonra 
iade ettiğini yazmştr26.   

Mehmed Ali Paşa da Dahiliye Nezarete gönderdiği cevabî tezkirede 
kendisinin Tokat’tan Amasya’ya tayin edildiğinde Abdüllatif Bey döneminden 
kendisine intikal etmiş baz önemli belgeleri yannda Zile’ye kadar götürdüğü 
ve Amasya’ya geçtiğinde bu belgelerin yannda bulunmasnn doğru 
olmayacağn düşündüğünden posta ile Tokat’a geri gönderdiğini belirtmiştir. 
Yine ayn yazda incelediği belgelerde Abdüllatif Bey zamannda Cizvitlerden 
alndğ iddia edilen bir senede rastlamadğn ve daha da önemlisi böyle bir 
senedin gereksiz olduğunu rapor etmiştir. Zira kendi görev yaptğ dönemde 
Cizvitlerin hanelerinde kirac olarak kaldklarn ve hane sahiplerinin Osmanl 

                                                 
22 BA, DH.MKT, nr. 21/24, 9 L 1310/26 Nisan 1893, Sivas Vilayeti’ne gönderilen emir. 
23 Tokat mutasarrflğndan gönderilen tezkire için bk. BA, DH.MKT, nr.50/15, 22 
Kanunevvel 1309/3 Ocak 1894. Tokat mutasarrflğnn iddiasna göre Abdüllatif Bey 
zamannda Fransz tebaasndan iki kişiye hane satş esnasnda kurşunkalemle yazlmş 
ve haneleri okul veya mabede çevirmeyeceklerine dair bir senet ile yine hane satşna 
dair beş adet evrakn kaybolduğu kaydedilmiştir.  
24 BA, DH.MKT, nr.50/15, 7 Mart 1309/??? Mart 1894, Tokat mutasarrflğndan 
Mehmed Ali Paşa’ya gönderilen telgraf sureti. 
25 BA, DH.MKT, nr.50/15, 9 Mart 1309/??? Mart 1894, Tokat mutasarrflğndan Hayri 
Efendi’ye gönderilen telgraf sureti. 
26 BA, DH.MKT, nr.50/15, 5 Eylül 1310/17 Eylül 1894. 
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tebaasnn gözüktüğünü ileri sürmüştür. Bu sebepten ötürü Abdüllatif Bey’in 
aldğ ileri sürülen senedin doğru bir iddia olmamas gerektiğini belirtmiştir27.   

Hayri Efendi ve Mehmed Ali Paşa’nn istenen evraklarn kendilerinde 
olmadğnda srar etmelerine rağmen Dahiliye Nezareti işin peşini brakmamş 
ve Sivas vilayetine gönderilen emirlerle böylesine önemi haiz belgelerin her 
kimin elinde kalmşsa bir an evvel buldurulmas istenmiştir28. Bunun üzerine 
Mehmed Ali Paşa’ya tekrar bir tezkire gönderilmiştir. Ayrca Hayri Efendi’nin 
görev yaptğ Sinop mutasarrflğna da bir tahrirat gönderilmiş ve aranan 
evraklar orada ise iade edilmesi istenmiştir29. 

Sinop mutasarrflğ yaklaşk bir ay sonra Dahiliye Nezareti’ne cevap 
vermiştir. Buna göre Hayri Efendi önceki savunmasn tekrarlamştr. Ayrca 
Mehmed Ali Paşa zamannda incelemek üzere kendisine bu evraklar verilmiş 
olmasna rağmen, bunlar siyasî mahiyetli olduklar için paşaya iade ettiğini, bu 
sebeple Ali Paşa’da bulunmas icap ettiğini belirtmiştir30.  

Mehmed Ali Paşa da Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği tezkirede istenen 
evraklarn kendisinde bulunmadğn yinelemiş ve bu tür evraklarn zaten usulen 
de kendisinde değil de defter-i hakanî dairesinde muhafaza edilmesi gerektiğini 
yazmştr31. 14 Şubat 1894 tarihli başka bir tezkirede ise daha fazla bilgi veren 
Ali Paşa, Abdüllatif Bey’den kendi zamanna kadar Tokat’ta mutasarrflk 
yapmş olan kişilerle irtibata geçmeye çalşmş ve iddia ettiğine göre bunlardan 
da istenen evraklara dair bir bilgi alamamştr. Ayrca bu tür evraklarn kendi 
nezdinde değil de vergi dairesinde olmas icap ettiğini ileri sürmüştür. “Öyle bir 
evrâkn asla nezd-i çâkerîde bulunmadğ ve bu bâbda bir malumatnn 
olmadğna” dair de yemin etmiştir32.   

Mehmed Ali Paşa’nn savunmasna rağmen Dahiliye Nezareti, senet ve 
diğer evraklarn paşada bulunmas gerektiğine hükmetmiştir. Bu minvalde Sivas 
Ali Paşa’nn görev yaptğ Hamidabad sancağ mutasarrflğna bir emir 
gönderişmiş ve paşann evraklar bularak iade etmesi istenmiştir33. Buna rağmen 
Ali Paşa, aranan evraklarn kendisinde olmayp, diğer görevlilerden 

                                                 
27 BA, DH.MKT, nr.50/15, 4 S 1312/13 Ağustos 1894, Amasya Mutasarrf Mehmed 
Ali Paşa’nn Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği tezkire. 
28 Sivas vilayetinden evraklarn akbeti hakknda Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 
tezkire için bk. BA, DH.MKT, nr.50/15, 18 R 1312/19 Ekim 1894. 
29 BA, DH.MKT, nr.50/15, 14 Ca 1312/13 Kasm 1894. 
30 Sinop mutasarrflğndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tezkire için bk. BA, 
DH.MKT, nr.50/15, 14 C 1312/8 Aralk 1894. 
31 Mehmed Ali Paşa’nn Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği tezkire için bk. BA, DH.MKT, 
nr.50/15, 25 Teşrinisani 1310/7 Aralk 1894. 
32 Mehmed Ali Paşa’nn Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği tezkire, BA, DH.MKT, 
nr.50/15, 2 Şubat 1310/14 Şubat 1895. 
33 BA, DH.MKT, nr.50/15, 23 Haziran 1311/19 Temmuz 1895. 
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soruşturulmasnda srar etmiştir34. Böylece Tokat Cizvitleri için hayatî öneme 
haiz olan böylesine önemli evraklarn akbeti meçhul kalmştr.  

Denetimlerin Sklaştrlmas ve Tokat Cizvit İnas Mektebi 
Tokat Cizvit mektebi, hem kendi iç hem de Maarif Nezareti’nin 

denetimine tâbi olduğundan dönem dönem kontrol edilmiştir. Örneğin 1896 
ylnda Sivas ve çevre bölgelerdeki Cizvit mektepleri birkaç yetkili Cizvit 
rahipleri tarafndan teftiş edilmiştir. Tokat’a da gelen rahipler, burada dersleri 
denetledikten sonra Samsun üzerinden İstanbul’a dönmüşlerdir35.   

Tokat Cizvit mektebi, iç kontroller kadar Maarif Nezareti’nin ve ilgili 
bölgelerdeki maarif müdürlerinin de denetimlere de tâbi tutulmuştur. 
Denetimlerin sklaştrldğ dönemlerden biri de 1898 yl olmuştur. Bu yl 
Sivas vilayeti dahilindeki yabanc okullarda genel bir denetim yaplmştr. Bu 
kontrollerde Cizvit ve Protestan okullarnda okutulan ders kitaplar hassaten ele 
alnmştr. Kitaplarn Osmanl İmparatorluğu aleyhinde, bölücü ve siyasî 
propaganda amac taşyan bilgiler ihtiva edip etmedikleri tetkik edilmiştir. Bu 
denetlemelerde Sivas, Tokat, Merzifon ve Amasya’daki yabanc okullarn ders 
kitaplar incelenmiştir. 

İncelemelerde Sivas, Merzifon, Tokat ve Amasya’daki Amerikan 
Protestan okullarnn daha önce ruhsat aldklar tespit edilmiş ve bu okullardan 
derslerde okutulan kitaplarn isimleri, müellifleri, basm yerleri ve tarihleri ile 
içeriklerine dair bölge maarif müdürlüklerine bilgi vermeleri istenmiştir. 
İncelemelerde Tokat ve Amasya Cizvit mekteplerinin ise ruhsatsz olarak 
faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çkmştr36. Bu nedenle bu mektep 
idarecilerinden gerekli ruhsatlar almalar istenmiştir37.   

Bu teftişlerin ve kitap isimleri ile ilgili taleplerin neden gerekli 
olduğunu en iyi izah eden belgelerden biri 1898 ylna ait Sivas maarif 
müdürünün tezkiresidir. Maarif müdürü tezkiresinde, “… vaktiyle memâlik-i 
şahâneye birer dürlü hile ile sokulmuş olan mekâtib-i ecnebiyye müesses ve 
müdirlerinin efkar- asliyesi tebâ-i hristiyâniye etfâlinin tesmim-i ezhânna 
maʻtûf ve iş bu niyyet-i fasideleri devletçe de mekşûf bulunmuş ise de ilcaat- 
hazra saikasyla mekâtib-i mezkûrenin kapadlmalar gayr- mümkün 
olduğundan” bu yabanc okullarn ruhsatsz olanlarnn ruhsatl hâle 
getirilmelerinin ve denetimlerin arttrlmasnn gerektiğini bildirmiştir. Zira aksi 
türlü bu okullar kontrol altnda tutmak ve çocuklara nasl bir eğitim-öğretim 
verdiklerini, hangi fikirleri aşladklarn takip etmek ve kontrol altnda 
                                                 
34 BA, DH.MKT, nr.50/15, 21 Temmuz 1311/2 Ağustos 1895. 
35 BA, DH, nr. 3/65, 20 Nisan 1312/2 Mays 1896. 
36 BA, Maarif Nezareti Evrak (=MF.MKT), nr. 379/18, 14 B 1316/28 Kasm 1898, 
Sivas vilayeti maarif müdürünün Maarif Nezareti’ne gönderdiği tezkire. Ayrca bk. BA, 
BEO, nr. 1249/93662, 15 Ş 1316/29 Aralk 1898. 
37 BA, MF.MKT, nr. 379/18, 9 Ş 1316/23 Aralk 1898, 
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34 BA, DH.MKT, nr.50/15, 21 Temmuz 1311/2 Ağustos 1895. 
35 BA, DH, nr. 3/65, 20 Nisan 1312/2 Mays 1896. 
36 BA, Maarif Nezareti Evrak (=MF.MKT), nr. 379/18, 14 B 1316/28 Kasm 1898, 
Sivas vilayeti maarif müdürünün Maarif Nezareti’ne gönderdiği tezkire. Ayrca bk. BA, 
BEO, nr. 1249/93662, 15 Ş 1316/29 Aralk 1898. 
37 BA, MF.MKT, nr. 379/18, 9 Ş 1316/23 Aralk 1898, 
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tutmann mümkün olmayacağn kaydetmiştir38. Sivas maarif müdürünün bu 
tespitlerinin ne kadar yerinde ve doğru olduğu Tokat Cizvit mektebi örneğinden 
de gayet iyi anlaşlmaktadr. Zira 1898 ylna kadar hâlâ ruhsatsz olarak 
faaliyetlerine devam edebilmiştir.  

1898 ylndaki ders içeriklerine ve ders kitaplarna dair teftişler devam 
ederken Tokat’taki Cizvit rahibeler de bir talepte bulunmuşlardr. Tokat 
Katoliklerinden Arslanyan Ohan’n Hoca Ahmed Mahallesi’nde mutasarrf 
olduğu büyücek bir evi Cizvit rahibeleri 5250 guruşa satn almşlar ve bunun 
devir teslim işlemleri için resmî müracaatta bulunmuşlardr. Zira bu evi 
senelerdir inas mektebi olarak kullandklarn ve mektebinde resmî izni 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yaplan tetkikler sonucunda mektebin otuz senedir 
faaliyetlerine devam ettiği ve Sivas maarif müdürlüğünden bunun için resmî 
izin de aldklar tespit edilmiştir. Ayrca Tokat mutasarrflğndan Ohan’n 
hanesinin Cizvit rahibelerine satlmasnn bir mahzuru olmadğ da rapor 
edilmiştir39.  

Cizvit rahibelerinin resmî müracaatlarna ve Tokat mutasarrflğnn 
bunda bir mahzur bulunmadğna dair tahrirat üzerine mesele Dahiliye 
Nezareti’ne intikal etmiştir. Nezaretten gelen cevapta ise böyle bir satm işlemi 
için şura-y devletçe bir tetkikat yaplmas gerektiği, bu tetkikatlarn 
sonuçlarnn padişaha arz edilmesi gerektiği belirtilmiş ve iznin yalnzca 
padişah iradesi alndktan sonra verilebilineceği bildirilmiştir40.  

Şura-y Devlet, Tokat Cizvit rahibelerinin talebini incelemiş ve sonucu 
Dahiliye Nezareti’ne bir tezkire ile bildirmiştir. Tezkirede yabanc ülkelerin 
tebaas olan rahip ve rahibe cemiyetlerinin Osmanl İmparatorluğu snrlar 
dahilinde emlak ve arazi satn almalarnn caiz olmadğ belirtilmiştir. Bu 
tezkire üzerine Tokat rahibelerinin Ohan’n evini satn alma talepleri de 
reddedilmiştir41. Talepleri reddedilmiş olmasna rağmen Tokat Cizvit rahibeleri, 
Ohan’n evinde kirac olarak da olsa, faaliyetlerine devam etmişlerdir. 

Bir Dönüm Noktas: 1901 Osmanl-Fransa Antlaşmas ve Tokat 
Cizvitleri 

Cizvit okullar için 1901 yl bir dönüm noktas olmuştur. Zira mali 
borcu ve Fransa’nn Midilli kuşatmas yüzünden zor durumda kalan Osmanl 
İmparatorluğu, 2 Kasm 1901’de Fransa’nn ileri sürdüğü ve Cizvit mekteplerini 
de ilgilendiren şu ağr şartlar kabul etmek zorunda kalmştr.  

1- Osmanl İmparatorluğu ekli cetvelde yazl Fransz 
                                                 
38 BA, MF.MKT, nr. 379/18, 14 B 1316/28 Kasm 1898. 
39 BA, ŞD, nr. 21/1806, 18 M 1317/29 Mays 1899, Sivas vilayeti mektubî kaleminden 
Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tahrirat. 
40 BA, ŞD, nr. 21/1806, 7 C 1317/13 Ekim 1899, Dahiliye Nezareti’nden Sadaret’e 
gönderilen gönderilen tezkire. 
41 BA, BEO, nr. 1182/1492, 20 M 1318/20 Mays 1900. 
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tabiiyeti ve himayesinde bulunan okullarn mevcudiyetlerini tasdikle, 
işlerini rahatça yapmalarn taahhüt edecektir. 

2- Gelecekte, Fransz sefareti himayesinde okul inşa 
olunacağ vakit, sefaret bu okulun müdürü (veya müdiresi) ile 
öğretmenlerinin isim ve sfatlarn Hariciye Nezareti’ne bildirecektir. 

3- Bu ihbarn vukuu tarihinden itibaren 2 ay müddet 
zarfnda Bâbâli sebep göstererek sefarete yaz ile itiraz etmediği 
takdirde okulun açlmasna müsaade olunmuş olacak ve Osmanl 
memurlar okulun serbestçe vazife yapmasna engel olmayacaklardr. 

4- Muahedeler ve mukaveleler ile ruhban heyetlerine 
tannan vergi muafiyeti okullar için de geçerli olacaktr42.  
Bu şartlar Osmanl İmparatorluğu tarafndan kabul edilmek zorunda 

kalnmştr. Buna göre Fransa himayesindeki 260 okul ve 354 (kilise, manastr, 
yetimhane, hastane vs) resmen tannmştr. Bu listede Tokat’taki Peres Jesuites 
ve Soeurs de l’Assomption Mektepleri’nin de ad bulunmaktadr. 

1901 Antlaşmas’ndan sonra Osmanl İmparatorluğu’ndaki Fransa’ya 
bağl Cizvit müesseselerinin bir listesi çkarlmaya çalşmştr. Bütün vilayetler 
idareleri altndaki bölgelerde mevcut olan Cizvit müesseselerinin bir listesini 
hazrlayarak bunu Dahiliye Nezareti’ne bildirmiştir. Fakat nezarete gönderilen 
bu listelerin birksmnn eksik ve yanlş olduğu anlaşlmş, vilayetlere 
gönderilen emirlerle bunlarn ikmal edilmesi ve düzeltilmesi istenmiştir. Emir 
gönderilen vilayetlerden biri de Tokat’n da bağl bulunduğu Sivas vilayetidir. 

Sivas vilayetine gönderilen emirde vilayet dahilindeki Cizvit 
müesseselerinin liste hâlinde isimlerinin merkeze bildirilmiş olmasna rağmen 
bunlarn vilayetin hangi mahallesinde bulunduklar, bulunduklar arazinin mülk 
mü yoksa vakf mal m olduğu, binalarn birleştirilip birleştirilmediğine dair bir 
malumat verilmediği belirtilmiştir. Ayrca antlaşmada tayin edilen Cizvit 
müesseselerinin isimlerinin vilayetten gönderilen listede eksik yazldğ ve 
bunun ikmal edilmesi istenmiştir.  

Ayn emirde Tokat’taki Cizvit müesseselerine dair de önemli bilgiler 
verilmiştir. Buna göre Tokat mutasarrflğ dahilinde mevcut olan Cizvit 
müesseseleri şunlardr: 

2 rahibe manastr, 1 inas mektebi, 1 muayenehane ve bunun intizar 
salonu, 2 kz ve erkeklere mahsus kilise, 1 sbyan mektebi ile rahip ve 
rahibelere ait odalar.  

Mutasarrflktan bu bilgiler bildirilmiş olmasna rağmen bu 
müesseselerin Tokat’n hangi mahallesinde bulunduklar, bulunduklar arazinin 
mülk mü yoksa vakf mal m olduğu, binalarn birleştirilip birleştirilmediğine 
dair bir malumat verilmediği anlaşlmştr. Binaenaleyh bu eksikliklerin ikmal 

                                                 
42 Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, s. 151-166.  
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2- Gelecekte, Fransz sefareti himayesinde okul inşa 
olunacağ vakit, sefaret bu okulun müdürü (veya müdiresi) ile 
öğretmenlerinin isim ve sfatlarn Hariciye Nezareti’ne bildirecektir. 

3- Bu ihbarn vukuu tarihinden itibaren 2 ay müddet 
zarfnda Bâbâli sebep göstererek sefarete yaz ile itiraz etmediği 
takdirde okulun açlmasna müsaade olunmuş olacak ve Osmanl 
memurlar okulun serbestçe vazife yapmasna engel olmayacaklardr. 

4- Muahedeler ve mukaveleler ile ruhban heyetlerine 
tannan vergi muafiyeti okullar için de geçerli olacaktr42.  
Bu şartlar Osmanl İmparatorluğu tarafndan kabul edilmek zorunda 

kalnmştr. Buna göre Fransa himayesindeki 260 okul ve 354 (kilise, manastr, 
yetimhane, hastane vs) resmen tannmştr. Bu listede Tokat’taki Peres Jesuites 
ve Soeurs de l’Assomption Mektepleri’nin de ad bulunmaktadr. 

1901 Antlaşmas’ndan sonra Osmanl İmparatorluğu’ndaki Fransa’ya 
bağl Cizvit müesseselerinin bir listesi çkarlmaya çalşmştr. Bütün vilayetler 
idareleri altndaki bölgelerde mevcut olan Cizvit müesseselerinin bir listesini 
hazrlayarak bunu Dahiliye Nezareti’ne bildirmiştir. Fakat nezarete gönderilen 
bu listelerin birksmnn eksik ve yanlş olduğu anlaşlmş, vilayetlere 
gönderilen emirlerle bunlarn ikmal edilmesi ve düzeltilmesi istenmiştir. Emir 
gönderilen vilayetlerden biri de Tokat’n da bağl bulunduğu Sivas vilayetidir. 

Sivas vilayetine gönderilen emirde vilayet dahilindeki Cizvit 
müesseselerinin liste hâlinde isimlerinin merkeze bildirilmiş olmasna rağmen 
bunlarn vilayetin hangi mahallesinde bulunduklar, bulunduklar arazinin mülk 
mü yoksa vakf mal m olduğu, binalarn birleştirilip birleştirilmediğine dair bir 
malumat verilmediği belirtilmiştir. Ayrca antlaşmada tayin edilen Cizvit 
müesseselerinin isimlerinin vilayetten gönderilen listede eksik yazldğ ve 
bunun ikmal edilmesi istenmiştir.  

Ayn emirde Tokat’taki Cizvit müesseselerine dair de önemli bilgiler 
verilmiştir. Buna göre Tokat mutasarrflğ dahilinde mevcut olan Cizvit 
müesseseleri şunlardr: 

2 rahibe manastr, 1 inas mektebi, 1 muayenehane ve bunun intizar 
salonu, 2 kz ve erkeklere mahsus kilise, 1 sbyan mektebi ile rahip ve 
rahibelere ait odalar.  

Mutasarrflktan bu bilgiler bildirilmiş olmasna rağmen bu 
müesseselerin Tokat’n hangi mahallesinde bulunduklar, bulunduklar arazinin 
mülk mü yoksa vakf mal m olduğu, binalarn birleştirilip birleştirilmediğine 
dair bir malumat verilmediği anlaşlmştr. Binaenaleyh bu eksikliklerin ikmal 

                                                 
42 Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, s. 151-166.  

 

113 
 

edilmesi istenmiştir43.  
Biraz gecikmeli de olsa44 Sivas vilayeti dahilindeki Cizvit müesseseleri 

ile ilgili istenen bilgiler ancak 1903 yllnda ikmal edilebilmiştir.  Tokat 
mutasarrflğndan gönderilen 26 Kasm 1902 tarihli tahrirata göre bölgedeki 
Cizvitlerin kullandklar beş evin hangi mahallelerde ve kimler adna kaytl 
olduklar ile hangi tür arazi üzerinde bulunduklarna dair bilgiler verilmiştir. 
Buna göre Cizvitlerin kullandklar Hoca Ahmed Mahallesi’ndeki iki evin Ahi 
Evran Vakf üzerinde bulunduğu ve bunlarn da birinin Osmanl tebaasndan 
birine, diğerinin de Fransa tebaasndan Kont Dö Ramas(?) ve eşi Mateled 
üzerine kaytldr. Hoca Ahmed Mahallesi’nde bir erkek bir de kz Cizvit 
mektebi bulunmaktadr. Erkek mektebi ve buna ait olan bir kilise daha önce 
Osmanl tebaas olan Mardiric ve Begoc’dan Fransa tebaas Kont Bedamas 
adna satn alnan evlerin birleştirilmesi ile meydana getirilmiştir. Cizvit 
rahipleri de bu binada ikamet etmektedir. Osmanl tebaasndan Abdaloğlu 
Mustafa, Puşicioğlu Mehmed ve Kapusuzoğlu Mehmed’den Arslanyan Ohan 
adna satn alnan üç ev ise daha sonra birleştirilmiş ve buras inas mektebi 
olarak kullanlmaktadr. Cizvit rahibeleri de bu binada ikamet etmektedirler ve 
bu müesseseye “Cizvit İnas Mektebi ve Müessesat” denilmektedir.  

Mahalle Daha Önce 
Kime Ait 
Olduğu 

Hangi Tür 
Arazi 

Üzerinde 
Bulunduğu 

Hangi Amaçla 
Kullanldğ 

Hoca Ahmed Abdaloğlu 
Mustafa 

 İnas Mektebi 

Hoca Ahmed Puşicioğlu 
Mehmed  

 İnas Mektebi 

Hoca Ahmed Kapusuzoğlu 
Mehmed 

 İnas Mektebi 

Hoca Ahmed Mardiric Ahi Evran 
Vakf 

Zükur Mektebi 

Hoca Ahmed Begoc Ahi Evran 
Vakf 

Zükur Mektebi 

Tokat mutasarrflğnn verdiği bilgilerden anlaşldğna göre şehir 
merkezinde iki adet Cizvit mektebi mevcuttur ve bunlarn biri erkekler diğeri de 
kzlar içindir. Bu mektepler Hoca Ahmed Mahallesi’ndeki beş evin 
birleştirilmesi suretiyle oluşturulmuş ve bu evlerden dördü Ahi Evran Vakf 
arazisi üzerinde bulunmaktadr. Dolaysyla mektepler Ahi Evran Vakf’na ait 

                                                 
43 BA, BEO, nr. 144680/1930, 2 B 1320/5 Ekim 1902.  
44 Sivas vilayeti, Cizvit müesseseleri ile ilgili bilgileri göndermekten yavaş 
davranmştr. Bu husus Sadaret Mektubî Kalemi’nden Dahiliye Nezareti’ne 
bildirilmiştir (bk. BEO, nr. 1951/146294, 17 Ş 1320/9 Kasm 1902). 
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arazide faaliyetlerine devam etmektedirler45.  

1903 tarihli Maarif Nezareti Salnâmesi’nde de Tokat’taki Cizvit 
mektepleri hakknda şu önemli bilgiler verilmiştir46: 

Yer Ad Mektebin 
Derecesi 

Erkek 
Öğrenci 
Says 

Kz 
Öğrenci 
Says  

Açlş 
Tarihi 

Tokat Cizvit Erkek İdâdî 55 - H. 1297 
Tokat Cizvit Kz İdâdî - 150 H. 1307 

Tokat mutasarrflğ listedeki bilgileri ikmal etmeye çalşrken Cizvit 
rahip ve rahibeleri de 1901 Antlaşmas’n frsat bilerek müesseselerini 
genişletmeye ve saylarn arttrmaya gayret etmişlerdir. Bu minvalde Tokat 
mutasarrflğndan resmî izin alarak mektebe tahvil ettikleri bir evde geniş çapl 
bir tamirat ve tadilat başlatmşlardr. Fakat tamirat ve tadilat işlemleri mektebin 
büyütülmesine bir vesile olarak kullanlmştr. Zira mektebin üzerine daha önce 
mevcut olmamasna rağmen yüksekçe bir çan kulesi yerleştirilmiştir. Mektepte 
yalnzca fizikî değişikler yaplmamş, niteliksel olarak da mektep 
geliştirilmiştir. Bu minvalde daha önce üç-dört kişi olan hoca says, Fransa, 
Beyrut, Kayseri ve Amasya’dan gelenlerle birlikte on üçe çkarlmştr. Bütün 
bu hazrlklar mektebin geceli bir koleje tahvil edilmek için yaplmştr. 
Hazrlklar tamamlandktan sonra da kolej için resmî müracaat yaplmştr. 

Kolej için yaplan müracaat üzerine konu Dahiliye Nezareti’ne intikal 
etmiş, nezaret de Sadaret’e bildirmiştir. Yaplan incelemeler sonucunda bunun 
mümkün olmadğ anlaşlmştr, ancak konu yalnzca Osmanl resmî 
kurumlarnn karar verebileceği bir husus değildir. Zira Fransa’nn da 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mesele Hariciye Nezareti’ne havale 
edilmiştir. Nezaret de Fransa sefareti ile irtibata geçerek Tokat Cizvit 
mektebinin koleje tahvil edilememe gerekçelerini bildirmiştir. Böylece uzun bir 
yazşma sürecinden sonra Tokat Cizvit mektebi nicelik ve nitelik olarak 
geliştirilmiş olmasna rağmen koleje tahvil edilmesine izin verilmemiştir47. 

Muzr Neşriyat ve Alnan Baz İdarî Tedbirler 
Cizvitler, Fransa’nn da desteğiyle bulunduklar bölgelerde Bâbâli’nin 

                                                 
45 Tokat mutasarrflğndan gelen tahrirat için bk. BA, ŞD, nr. 1811/4, 15 Teşrinisani 
1318/26 Kasm 1902. Ayrca bk. BA, Muktezâ Defterleri, nr. 37, s. 85. 
46 Togay Seçkin Birbudak, “Sâlnâmelere Göre Sivas Vilayeti’nde Eğitim-Öğretim 
(1898-1903)”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15/I (Mart 2007), s. 313. 
47 Tokat Cizvit mektebindeki tamirat, tadilat ve koleje çevirme talepleri ile ilgili 
yazşmalar için bk. BA, BEO, nr. 149345/1992, 13 L 1320/13 Ocak 1903, Dahiliye 
Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen tezkire; nr. 149345/1992, 4 Za 1320/2 Şubat 1903, 
Hariciye Nezareti’nden Sadaret’e gönderilen tezkire; nr. 149345/1992, 7 Za 1320/5 
Şubat 1903, Sadaret Mektubî Kalemi’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tezkire.  
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izin vermediği neşriyatn dağtlmasnda ve halk arasnda “fesada” sebep olacak 
fikirlerin yaylmasnda da etkin bir rol almşlardr. Cizvitlerin bu tür 
faaliyetlerini yürüttükleri bölgelerden biri de Tokat olmuştur. Özellikle II. 
Abdülhamid dönemindeki sk basn ve yayn kontrolünde Cizvitler sahip 
olduklar imtiyazlar sebebiyle “muzr neşriyatn” Tokat’a sokulmasn 
sağlamşlardr.  

Yaplan tetkikatlar sonucunda “Novelist” adndaki gazetenin Fransa’nn 
Sivas konsolosu vastasyla Tokat Cizvitlerine ulaştrldğ anlaşlmştr. Muzr 
neşriyat yalnzca Tokat’a değil, Amasya, Merzifon, Malatya ve Kayseri’ye de 
dağtlmştr. Posta ve Telgraf Nezareti durumu Dahiliye Nezareti’ne bildirmiş 
ve sevkiyatn engellenmesi için gerekli tedbirlerin alnmasn istemiştir48.  

Muzr neşriyatn yannda 1901 Antlaşmas’ndan sonra giderek ön plana 
çkmaya başlayan ve kontrolü zorlaşan Tokat Cizvitlerine kanunsuz 
faaliyetlerinde destek olan görevliler de engellenmeye çalşlmştr. Bu 
minvalde Tokat mutasarrf muavini Agob Efendi, Cizvitlerin zararl 
faaliyetlerine yardmc olduğu ve bunlarn yaylmas için çabaladğ 
gerekçesiyle azledilmiştir. Yeni mutasarrf muavini hususunda da Bâbâli 
oldukça dikkatli hareket etmeye çalşmştr. Agop Efendi’nin yerine tayin 
edilecek kişinin Cizvitlere yakn birisi olmamasna gayret edilmiştir. Bu yüzden 
Ayvalk Kazas kaymakam muavini Konstantin Efendi’nin Tokat mutasarrf 
muavini tayin edilmesi uygun görülmüştür49. Böylece bölgede giderek nüfuzlar 
artan Cizvitler kontrol altna alnmaya çalşlmştr.   

Tokat Cizvitlerini kontrol altnda tutmak için Osmanl yetkilileri Cizvit 
papazlarnn hareketlerini de takibat altna almşlardr. Bu minvalde Tokat 
Cizvit mektebine gelen veya Tocat Cizvit rahiplerinden başka vilayetlere 
gidenler takip edilmiştir. Kimlerle görüştükleri, nerelere girip çktklar 
yakndan izlenmiştir50. 

1913’ten İmparatorluğun Sonuna Kadar Tokat Cizvitleri 
18 Aralk 1913’te Osmanl yetkilileri ile Fransa sefiri arasnda kabul 

edilen 4 maddelik yeni bir antlaşma imzalanmştr. Bu antlaşma Tokat 
Cizvitlerine yeni kolaylklar sağlamştr. Bu antlaşma gereğince imparatorluğun 
geri kalannda olduğu üzere Tokat’taki Cizvit müesseselerinin de bir listesi 
hazrlanmştr. 1913’te hazrlanan listeye göre Tokat’taki Fransz müesseseleri 
şunlardr: Jesuit Koleji (1 kz, 1 erkek), Parasz mektep, Oblates de 

                                                 
48 BA, DH.MKT, nr. 611/57, 30 B 1320/2 Kasm 1902, Posta ve Telgraf Nezareti’nden 
Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tezkire. 
49 BA, DH.MKT, nr. 664/53, 8 Z 1320/8 Mart 1903. 
50 Tokat Cizvit rahiplerinin takip edilmesine dair yazşmalar için bk. BA, DH.TMIK, nr. 
152/62, Sivas vilayetinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen tezkire; nr. 152/62, 25 
Ağustos 1319/7 Eylül 1903, Sivas vilayetine gönderilen emir.  
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l’Assomption Rahibleri Yatl Mektebi ve Parasz Mektep51.   
1914’te daha önce Osmanl İmparatorluğu’ndaki Fransa tebaasndan, 

satn aldklar veya kiraladklar evleri okul, kilise ve sair kuruluşlara 
çevirmeyeceklerine dair taahhüt senedi isteme uygulamasnn kaldrlmas 
yönünde de anlaşlmştr. I. Dünya Savaş başlaynca Osmanl imparatorluğu, 
Fransa ile yaplan 1913 antlaşmasn geçersiz saymş ve Fransz okullar baz 
gerekçeler ileri sürülerek kapatlmştr. Buna mukabil işgal yllarnda bu 
okullarn bir ksm Fransa tarafndan geri açlmştr.   

SONUÇ 
Cizvitler, saysal olarak aznlkta olmalarna rağmen misyonerlik 

faaliyetleri sebebiyle saylarna nispeten etkinlikleri oldukça fazlayd. Osmanl 
İmparatorluğu’nun dahilî ve haricî konumundaki değişimlerin bir sonucu olarak 
Cizvitlerin şehir hayatndaki etki alanlar giderek artmş ve bu durum dönem 
dönem ciddi problemlere sebep olmuştur. Ayrca bu değişim ve dönüşümler 
Cizvitlerin faaliyetlerinin hem görünür klnmasn hem meşruiyet kazanmasn 
sağlamştr. Cizvitlerin baz problemlere sebep olmalarna rağmen, Tokat’n 
kültür, eğitim ve sosyal tarihinde önemli bir yer tuttuğu da bir hakikattir.  
  

                                                 
51 Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, s. 167-169. Bu antlaşma yaplmadan 
önce Dahiliye Nezareti’nden Sivas vilayetine gönderilen bir emirde Tokat ve vilayete 
bağl diğer bölgelerde Fransa himayesindeki Cizvitlere ait müesseselerin birer listesinin 
merkeze gönderilmesi istenmiştir (BA, DH.İD, nr. 163/19, 27 Mays 1329/9 Haziran 
1913). 
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51 Mutlu, Osmanl Devleti’nde Misyoner Okullar, s. 167-169. Bu antlaşma yaplmadan 
önce Dahiliye Nezareti’nden Sivas vilayetine gönderilen bir emirde Tokat ve vilayete 
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Komana Arkeolojik Araştrma Projesi 
Burcu ERCİYAS1 

 
Özet 

Tokat İli’nde doğal zenginliklerin yansra birçok kültürel zenginlik de 
bulunmaktadr. Bunlar arasnda Komana antik kenti, Tokat merkezden yanlzca 
10 km uzaklkta olmasna rağmen, gerek yerel halk gerekse yerel idare 
tarafndan en az bilinen ve tannandr. Bunda Komana antik kentinin 
kalntlarnn Yeşilrmak’n derin alüvyonlarnn altnda kalmş olmasnn rolü 
büyüktür. Oysaki Komana Hellenistik dönemde tüm bölge halklar tarafndan 
ziyaret edilen bir ibadet merkezi idi. Anadolu’lu savaşç tanrça Ma’ya adanmş 
olan bir tapnağn etrafnda kral kadar güçlü bir rahip, tapnak soylular,  
köleleri, hizmetkarlar görev yapmakta idi. Tapnakta ylda iki kere düzenlenen 
festivallerde Komana bir ticaret merkezine dönüşmekte ve sonrasnda krallk 
tarafndan banka olarak kullanlmaktayd.  

Komana antik kentinde arkeolojik araştrmalar Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden bir ekip tarafndan 2004 ylndan bugüne sürdürülmektedir. 
2009 ylnda başlatlan kazlarda Komana’nn 11. Yüzyl yerleşimi ortaya 
çkarlmaya başlanmştr. Arkeolojik araştrmalar yanlzca Komana kent 
alannn değil 30km çapnda bir alana yaylan ve Tokat Merkez ilçeyi neredeyse 
içine alan bölgede arkeolojik kalntlarn zenginliğini ortaya koymuştur. Bu 
bildiride 2004’den bu yana sürdürülen arkeolojik araştrmalarn bir özeti 
sunularak Tokat için büyük önem içeren bu antik kentin tarihi ve arkeolojisi 
paylaşlacaktr. 

Anahtar kelimeler: Komana, Klasik Arkeoloji, Ortaçağ Arkeolojisi, 
Mitridatlar, Hellenistik 

Giriş 
Hellenistik dönemde Karadeniz Bölgesi egemen gücü olan Mithridatlar 

hakimiyetinde, varlğndan haberdar olduğumuz üç “tapnak devleti” bulunur. 
Bunlar Anaitis, Omanus ve Anadatus’a adanmş Zela, Men’e adanmş Kabeira 
ve Ma’ya adanmş Komana’dr. Özellikle idari ve ekonomik yaplar ile bilim 
dünyasnn ilgisini çekmiş olmalarna rağmen, bu mabedlerin hiçbirinde detayl 
bir arkeolojik araştrma veya kaz çalşmas yürütülmemiştir. Bunun sonucu 
olarak da tapnak devleti olarak adlandrdğmz bu kendine özgü idari, 
ekonomik ve sosyal yap yeterli şekilde aydnlatlamamştr. Oysa ki detayl 
çalşmalar, Mithridat Krallğ’nn din ve kraliyet anlayşnn ve Roma 
döneminde yerel kültlere yaklaşmn anlaşlmasnda büyük önem taşyacaktr. 
Özellikle de Komana’nn bugünki Tokat’n ilk yerleşimi olmas Tokat’n 
yerleşim tarihinin anlaşlmas, ve Tokat’llarn bu önemli merkezle bağ kurarak 

                                                 
1 Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dal, Ankara, 
berciyas@metu.edu.tr 
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kentin tarihine bütüncül bir yaklaşmla sahip çkmalarn sağlayacaktr.   
Dolaysyla, Komana’daki çalşmalar hem Karadeniz Bölgesi’nin 

Hellenistik ve Roma dönemlerini aydnlatmak hem de Komana özelinden yola 
çkarak tapnak devleti yapsnn fiziksel görünümünü anlamak ve ortaya 
çkarmak amaçlar ile 2004 ylnda başlamştr. Bu çalşmalarn sonucunda 
Tokat’n tarih, arkeoloji ve turizm alanlarnda büyük kazanmlar olmas 
beklenmektedir. 

Komana’nn Tarihsel Coğrafyas2 
Komana, Dazimonitis (Kazova) ovasnn ortasnda İris (Yeşilrmak) 

rmağnn iki yakasnda kurulmuştur ve bir yandan Yeşilrmak’n verimli 
alüvyonlar sayesinde zengin bir ekonomiye sahip olmuş, diğer yandan da 
konumu ile ziyaretçilere görsel bir şölen sunmuş olmaldr. Komana bir kent 
olmaktan öteye bir din merkezidir ve rahipler tarafndan yönetilmiştir. 
Hellenistik dönemde kral tarafndan seçilmiş ve kraldan sonra en yetkin 
konuma sahip olan rahip, verimli topraklarn işlenmesini sağlamş, gelirler 
tapnakta birikmiş ve ylda iki kere düzenlenen festivallerde (Exodus) konuklar, 
törenler ve şenliklerle ağrlanmştr. Komana’nn Korint’i aratmayacak kadar 
baştan çkarc bir ticaret ve din merkezi olduğunu söyleyen Amaseia’l Strabon, 
bizim kentle ile ilgili ayn zamanda en önemli kaynağmzdr.  

Komana’da bulunan kutsal merkez, tanrça Ma’ya adanmştr. Ma’nn 
kelime anlam anne olmasna rağmen, özellikleri onu savaşç bir tanrça olarak 
tanmlar. Epitetleri arasnda aniketos yani “yenilmez”, ve he nikephoros yani 
“zafer getiren” bulunur ki tanrça sikkeler üzerindeki tasvirlerinde de bu 
özelliklerle betimlenmiştir.3 Strabon Ma’y Enyo ile, Plutarkos4 ise Semele ve 
Athena ile bağdaştrr.  Efsaneye göre İphigenia ve Orestes’in, Artemis 
Tauropoulos’un kültünü İskitler’den Anadolu’ya getirirken Komana’da 
saçlarn tanrçaya bağşlamş olmalar kültün ayn zamanda her iki cinsin de 
yetişkinliğe geçişi ile ilişkilendirilmesine sebep olmaktadr.5 Komana’da 
yaşamlarn ve hizmetlerini tapnağa adamş ve mutlaka belli ayrcalklara 
sahip, Strabon’a göre 6000 tane tapnak hizmetkar bulunmaktayd. En azndan 
Roma dönemine kadar Komana’nn nüfusunu bu hizmetkarlarn oluşturduğunu 
söylemek mümkün, ancak bu hizmetkarlarn yaşam alanlar, medeni halleri gibi 
bilgiler henüz elimizde yok. Bu sebeple Komana’da nüfus tahmininde 
bulunmak son derece zor. Komana’nn Hellenistik dönemde sahip olduğu yar-
özerk statüyü Roma döneminde de sürdürmüş olduğu düşünülebilir. Romallar 
Ma’y Bellona ve daha sonra Virtus ile bağdaştrmş, özellikle de kültün egzotik 
özelliklerini (trans hali, kehnaet vb.) çekici bulmuşlardr.   

Komana antik kentinin yerinin Tokat’n Gümenek (Klçl köyü) Mevkii 
                                                 
2 Strabon XII.3.32 
3 SNGvA 126. 
4 Sulla 9.7.457c. 
5 Strabon 12.2.3; Cassius Dio 36.11. 
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olduğuna dair ilk bilgiler bölgeyi ziyaret eden gezginlerden gelmektedir. J.A 
Cramer, 1830’larda yaptğ gezisinde Gümenek’in Komana olduğunu mimari 
kalntlar anlatarak önermiştir.6 Sonrasnda W.J. Hamilton, burada bir çok 
mermer arşitrav ve friz parçasndan ve Roma dönemine ait bir köprüden 
sözetmektedir.7 Bahsedilen arşitrav parçalar şu anda Tokat Müzesi’nde 
bulunmaktadr ve Komana kentinin ismi bu arşitrav parçalarnda ‘kutsal şehir 
Komana’ olarak geçmektedir. Hamilton’n ifade ettiği Roma Dönemi köprüsü 
de bugün Devlet Su İşleri’nin regulatörünün temelini oluşturmaktadr. Bu 
köprüde devşirme olarak kullanlmş iki adet yaztta Komana kentinin ismi 
Hierokaisareia ünvan ile birlikte kullanlmştr.8 Bizans dönemi kaytlarnda ise 
Hristiyanlğn önemli kişileri ile anlmş Komana’ya Hristiyanlğn erken 
ulaştğ bilinmektedir.9 Bunlar arasnda Gregorius Thaumaturgus (M.S. 210–
270), Basiliscus (M.S.308 civar), Büyük Basil (M.S.329–379), Aziz  Ioannes 
Khrysostomos bulunmaktadr. Danişmendname adl eserde kentin ad Sisiyye 
olarak geçmektedir. 

Komana’da Arkeolojik Araştrmalar 
Hellenistik’ten Roma’ya zamanla değişen yönetsel güçlerle birlikte 

kentin snrlar sürekli yeniden şekillenmiştir. Yazl kaynaklardan ve bölgeye 
seyahat etmiş gezginlerin notlarndan yola çkarak kentin etki alann belirlemek 
üzere ilk bilimsel çalşmalara 2004 ylnda Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
desteği ve Kültür ve Turizm Bakanlğ izni ile Komana Arkeolojik Araştrma 
Projesi ad altnda başlanmştr.10 Tokat Merkez ilçeye bağl Gümenek Köyü, 
Hamamtepe mevkii merkezli bir yerleşimin izleri bu çalşmalarda saptanmş ve 
Komana kentinin snrlarnn yerleşim geçmişinin belirlenmesi yönünde oldukça 
geniş bir alanda 4 yl süren bir yüzey araştrmas yaplmştr 
(www.komana.org). Bu araştrmalar kapsamnda Erken Tunç Çağ’ndan 
Osmanl Dönemi’ne değin uzanan zaman aralğ içinde kullanlmş olan irili 
ufakl yerleşimler tespit edilmiş ve belgelemesi yaplmştr. Ksaca Komana 
çevresinde bir yerleşme geçmişi haritalandrlmştr. 2009 ylndan itibaren 
Kültür ve Turizm Bakanlğ izni ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim 
Arkeolojisi Ana Bilim Dal öğretim üyesi Doç.Dr. Burcu Erciyas başkanlğnda 
ilk defa arkeolojik kaz çalşmalar, Yeşilrmak (İris) nehri kenarnda 
konumlanmş olan Hamamtepe höyüğü üzerinde başlamştr. 2010 ylnda 
kazlar genişleyerek devam etmiş ve yerleşimin kuzeybat teraslarnda yeralan 
Roma dönemine ait altgen havuz da açğa çkarlmaya başlanmştr. 

Kazlarla Komana kenti yerleşim tarihinin en son kullanm evresini 
temsil eden döneme ilişkin veriler bir diğer deyişle kentin son sakinlerinin 

                                                 
6 Cramer, 1971: 108. 
7 Hamilton, 1842: 350. 
8 Erciyas 2006, 14. 
9 Erciyas ve Sökmen 2010, 123-129. 
10 Erciyas 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Erciyas vd. 2011. 
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yaşam alanlarnn bir ksm gün şğna çkarlmştr. Genel olarak Geç 
Bizans/Selçuklu Dönemi’ne ait olan bu son kullanm evresinin izleri işlikler, 
ocaklar ve höyüğü çevreleyen sur duvarlar olarak nitelendirilebilir.  

Sisiyye Kazlar 
Hamamtepe üzerinde ilk kaz çalşmalarnn başladğ alana HTP01 ad 

verilmiştir (Fig.1).  

 
Fig.1 

Bu alan tepe üzerinde, merkezin güneydoğusunda yer almaktadr. 
HTP01, tepenin son kullanm evresini yanstacak bir alanda genişleyerek kaz 
çalşmalarnn sürdürülebilmesi için seçilmiştir. 

HTP01 alannda bugüne kadar 29 adet 5m x 5m’lik açmada çalşlmştr 
(Fig.2): 

 
Fig.2 

Bu alann tümünde yoğun yaplaşma ile karşlaşlmştr. Yaplaşmada 4 
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evre takip edilmekte olup 2. Evre bütüncül bir yap kompleksini temsil eder. 
Evreler 10.-12.yüzyllar arasna tarihlenmektedir. 

Büyük bir yap kompleksi ve onunla ilişkili kalntlarn bütüncül bir 
şekilde bulunmas ve sağlkl tarihlendirilebilmesi ikinci evrenin bir ön 
değerlendirmesini mümkün klmaktadr. İkinci evrenin yap kalntlar taş duvar 
temellerinden oluşmaktadr. Temeller oldukça özensiz ve çoğu yerde harçszdr. 
Birçok noktada bu temeller anakaya üzerine oturtulmuştur. Herhangi bir 
standard olmayan duvarlarn görülebildiği kadaryla uzunluklar 1419 cm ile 
206 cm ve kalnlklar 134 cm ile 28 cm arasnda değişmektedir. Yer yer incelip 
kalnlaşan ve yamuklaşan temeller yaplarn genel olarak özensiz olabileceğini 
önermektedir. Yaplarn duvarlar ahşap, saman, kil ve çamur içerikli olmaldr. 
Tabana yakn tabakalarda rastlanan sarms killi madde duvarlarn malzemesine 
örnek oluşturabilir. Yapda çat kiremitleri de bulunmuştur. Özellikle I nolu 
mekanda tabann hemen altnda bulunan yoğun kiremit krklar kiremitli çat 
yapsna işaret eder. Tüm açmalarda farkl seviyelerde çat kiremiti 
bulunmuştur. Ancak çat kiremiti miktarnn azlğ tüm mekanlarda çat kiremiti 
kullanlmamş olduğunu önermekte olabilir. İkinci evre yaps ksmen gün 
şğna çkarlmştr. Peşpeşe mekanlar yapnn oldukça geniş bir taban alan 
olduğunu göstermektedir.  

Bugüne kadar kazlarda yapnn toplam 17 tanmlanabilir mekan ortaya 
çkarlmştr (Fig.3). 

 
Fig.3 

Yaklaşk yarsnda anakayaya ulaşlmştr. Yani işliklerin bir ksm 
doğrudan doğruya anakaya üzerine yaplmştr. İşlik mekanlarnn 4 tanesi 
dşnda tümünde en az bir adet ocak/tandr bulunmuştur (Fig.4). 
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Fig.4 

Ocaklarn işlevlerini tarif etmek detayl laboratuvar analizi yapmadan 
mümkün görünmemektedir. Ancak, ocaklarn bir ksm, özellikle dar ağzl ve 
derin olanlar ekmek vs. pişirme amaçl tandrlar olabileceği gibi daha sğ ve 
geniş ağzl olanlar farkl üretimler için kullanlmş olabilirler. Dar ağzl ve 
derin ocaklarn sr ocağ olarak kullanlmş olduklar da önerilmektedir.11 Ocak 
olarak adlandrlan bir takm haznelerin saklama amaçl olmas olasdr. 
Ocaklarn yansra işlik mekanlarnda bir çok sabit kalnt bulunmaktadr. 
Bunlar arasnda depolama ve çöp çukurlar tarihlenebilir kapal kontekstleri ile 
önemli buluntular vermişlerdir. Bu çukurlardan çok sayda çanak çömlek, metal 
eşya, kemik ve bitki kalntlar ele geçmiştir. Üzüm çekirdekleri ve tahllar evsel 
ekonomiye tanklk etmektedir. Arkeolojik veriler Tokat’ta bağclğ 11. yüzyla 
kadar taşmştr. 

HTP01 alannda işlik olarak tanmlanan mekanlarn seramik, tekstil ve 
tekstil boyama, ekmek pişirme ve metal işleme fonksiyonlar olabileceği 
düşünülmektedir. Ancak şu anda kesin bir öneri getirebilmek için yeterli 
arkeolojik veri sağlanmş değildir. Bu alanda yanlzca üretim değil depolama da 
yapldğ ana kayaya oyulmuş çeşitli boyutlardaki çukurlardan 
anlaşlabilmektedir. Mekanlardan birinde ele geçen bronz aletler, tart parçalar, 
ergitme kaplar en azndan bu mekanda metal üretimine dikkat çekmektedir. 
Kaz çalşmalar srasnda işliklerin hemen altnda yine Bizans dönemine ait bir 
mezarlk alanna rastlanmştr. Bugüne kadar yaklaşk elli iskeletin kaldrldğ 
ve tepenin tamamna yaylan Bizans nekropolü tepenin işlikler öncesi 
kullanmna işaret eder. 

                                                 
11 Çeken 2007,246. 
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Buluntular Işğnda Genel Değerlendirme: 
Yukarda tarif edilen yap kompleksi arkeolojik buluntu açsndan da 

çok zengindir. Mekanlarda elde edilen burgulu cam kadeh ayağ, polycandelon 
zinciri, at baş figürlü bronz obje, röliker haç, bronz ve demir haçlar, bronz 
mask, dekoratif şamdan parçalar, polycandelon parçalar, çanlar ve benzeri 
buluntular, kilise malzemesi olmaldr ve tepenin henüz Bizans idaresi altnda 
olduğuna işaret eder. Bu malzeme işliklerle beraber değerlendirilebileceği gibi, 
işlikler öncesi evreden gelmesi belki de tekrar işlenmek üzere işliklerde 
toplanmş olmas birarada bulunduğu metal curuflar gözönüne alndğnda 
düşünülebilir. Buluntu grubunda röliker haç özellikle dikkat çeker (Fig.5).  

 
Fig.5 

 
Rölikerler 9.yüzyldan itibaren yaygn olarak kullanlmşlar, 

12.yüzyldan itibaren psikopos giysilerinin resmi parças olmuşlardr (Özdemir 
ve Öztaşkn 2010,492). Komana’da ele geçen rölikerin üzerinde kazma tekniği 
ile yaplmş haleli bir aziz bulunur, başnn üzerinde yazmakta olan ismi 
okunamaz durumdadr. İki eli yukarda iki yana açk duran aziz oldukça 
gerçekçi tasvir edilmiştir. Roodenberg, Barçn mezarlğnda ele geçen benzer 
bir röliker hac 11.yüzyla tarihlemektedir (Roodenberg 2009, 158 fig.14). Orta 
Bizans dönemine ve belki de 11.yüzyla tarihleyebileceğimiz Komana rölikeri 
genel olarak yapnn diğer buluntular yardm ile tarihlendirilmesine 
uymaktadr. 

Kazlarda bol miktarda ve çok çeşitli çanak-çömlek bulunmuştur. 
HTP01 alannda, mekanlarn tümünde srl ve srsz, ince ve kaba, kaliteli 
mallar, günlük kullanm kaplar ile depolama ve pişirme kaplar bulunmuştur. 
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Bu kaplar arasnda en yaygn Sgrafitto tekniği ile bezenmiş kaplardr. Slip 
tekniği ve az sayda tek renk srl örnekler de bulunur. Zeuxippos olarak 
adlandrlan grup da Komana seramikleri arasnda temsil edilmektedir. Bu 
grupta kuş tasvirli örnekler12, başka hayvanlar, insan ve mitolojik yaratklarn 
olduğu kap parçalar da bulunmaktadr. Bunlardan özellikle insan tasvirli kase,13 
aslan, ve bazen Harpi olarak adlandrlan mitolojik yaratk tasviri dikkate değer 
parçalardr (Fig.6).  

 
Fig.6 

İnsan figürlü parça neredeyse bütün bir kasedir. Figür bu küçük kasenin 
ortasnda iki kolu iki yana açk vaziyette durmaktadr. Kollar ve elbisenin şekli 
bir haç andrr. İki elinde haşhaş tutan bu figürün çekik gözleri dairesel formda 
çizgili bir şapkas vardr.  

Kazlarda bulunan kürevi-konik kaplarn da üzerinde durulmas gerekir 
(Fig.7).  

 
Fig.7 

 
Bu kaplarn fonksiyonlar tartşmal olmakla birlikte işliklerin 

tarihlenmesinde önemli rol oynamşlardr.14 Kürevi-konik kaplar form ve olas 
işlevleri açsndan 9-13. yüzyllar arasna tarihlenirler. Bu kaplar cva kab, 

                                                 
12 Benzeri Böhlendorf-Aslan tarafndan yaynlanmştr (Böhlendorf-Arslan 2004, 248, 
Tfl.133.635). 
13 Benzer bir figür Çinili Köşk figürlü seramik koleksiyonunda bulunur (Duran 2007, 
43). Duran bu kaseyi 13.yüzyla tarihlemektedir. Ayn koleksiyonda Niğde/Aksaray’dan 
gelme Harpili bir parça da (Duran 2007,56) Komana’da bulunmuş örnekle benzerlik 
göstermektedir. Duran Harpili tabağ 12/13.yüzyllara tarihler. Her iki kap ta Sgrafitto 
tekniği ile yaplmştr. 
14 Gök-Gürhan 2007,162-163. 



135

Komana Arkeolojik Araştırma Projesi

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

136 
 

Bu kaplar arasnda en yaygn Sgrafitto tekniği ile bezenmiş kaplardr. Slip 
tekniği ve az sayda tek renk srl örnekler de bulunur. Zeuxippos olarak 
adlandrlan grup da Komana seramikleri arasnda temsil edilmektedir. Bu 
grupta kuş tasvirli örnekler12, başka hayvanlar, insan ve mitolojik yaratklarn 
olduğu kap parçalar da bulunmaktadr. Bunlardan özellikle insan tasvirli kase,13 
aslan, ve bazen Harpi olarak adlandrlan mitolojik yaratk tasviri dikkate değer 
parçalardr (Fig.6).  

 
Fig.6 

İnsan figürlü parça neredeyse bütün bir kasedir. Figür bu küçük kasenin 
ortasnda iki kolu iki yana açk vaziyette durmaktadr. Kollar ve elbisenin şekli 
bir haç andrr. İki elinde haşhaş tutan bu figürün çekik gözleri dairesel formda 
çizgili bir şapkas vardr.  

Kazlarda bulunan kürevi-konik kaplarn da üzerinde durulmas gerekir 
(Fig.7).  

 
Fig.7 

 
Bu kaplarn fonksiyonlar tartşmal olmakla birlikte işliklerin 

tarihlenmesinde önemli rol oynamşlardr.14 Kürevi-konik kaplar form ve olas 
işlevleri açsndan 9-13. yüzyllar arasna tarihlenirler. Bu kaplar cva kab, 

                                                 
12 Benzeri Böhlendorf-Aslan tarafndan yaynlanmştr (Böhlendorf-Arslan 2004, 248, 
Tfl.133.635). 
13 Benzer bir figür Çinili Köşk figürlü seramik koleksiyonunda bulunur (Duran 2007, 
43). Duran bu kaseyi 13.yüzyla tarihlemektedir. Ayn koleksiyonda Niğde/Aksaray’dan 
gelme Harpili bir parça da (Duran 2007,56) Komana’da bulunmuş örnekle benzerlik 
göstermektedir. Duran Harpili tabağ 12/13.yüzyllara tarihler. Her iki kap ta Sgrafitto 
tekniği ile yaplmştr. 
14 Gök-Gürhan 2007,162-163. 
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parfüm kab, ateş körükleyici (aeolipie), kandil, el bombas ve sv içerik (şarap, 
bira) kab olarak çeşitli işlevlerle açklanmaktadrlar.15  

Kazlarda tümlenebilecek kaplar da bulunmuştur. Farkl fonksiyon ve 
teknikteki bu kaplar Sisiyye’de çeşitlilik gösteren sosyal yapy temsil 
etmektedir. Komana seramikleri oldukça çeşitli ve geniş bir korpus 
sunmaktadr. Ön bir değerlendirmede baz ayrdedici özelliklere sahip örnekler 
Orta Bizans dönemine tarihlenebilmektedir. Yine kürevi-konik kaplar da bu 
döneme tarihlenir. Diğer seramikler, kilise malzemeleri ve özellikle röliker haç 
hep Orta Bizans dönemine işaret etmektedir. Sikkeler ise daha kesin olarak 
11.yüzyln ilk yarsna tarihlenmektedir. Sikkelerin kullanm süreleri 
gözönünde bulundurulduğunda işliklerin şu anda elimizde bulunan veriler 
şğnda 11.yüzylda kullanldklar önerilebilir. 

Kazlarda kemik objelerde sklkla ortaya çkarlmaktadr. Kemik 
objelerin çoğunluğu ip eğirmek için kullanlan ağrşaklar, büyük iğneler, 
makara olabilecek objeler ve boncuklardan oluşmaktadr. Bu buluntular yine 
küçük ölçekte dokuma, terzilik veya evsel kullanma işaret edebilir.  

2012 yl kazlarnda bir de gömü ele geçmiştir. Bu gömüde 3 adet taşl 
gümüş yüzük, bir çift sepet tipi altn küpe, bir bronz röliker haç ve bir İsa 
tasvirli, inci dizili gümüş kolye bulunur (Fig.8).  

 
Fig.8 

 

                                                 
15 Oldukça popüler olan bu kap formuna Yakn Doğu’da bir çok merkezde, Anadolu’da, 
Orta Asya ve Volga Bölgesi’nde yaplan arkeolojik çalşmalarda rastlanmştr 
(Ettinghausen, 1965: 218-229). Anadolu’da örneklerine Kadkalesi, Ani, Kubadabad, 
Alanya İçkale ve Kzkalesi kazlarnda rastlanmştr (Mercangöz ve İnanan 2011,433-
442; Çoruhlu 2010,145-178; Ark 1991,355–359). 



136

Burcu ERCİYAS

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

138 
 

Birarada bulunan bu eserler taban altndan gelmiş olup bir kese 
içerisinde özellikle saklanmş olmaldr. Yukarda detayl bir şekilde anlatlan 
yap grubunu heybetli bir savunma sistemi çevrelemektedir (Fig.9).  

 
Fig.9 

Savunma sisteminin en son evresinin işliklerle benzer olarak Orta 
Bizans’a tarihlenmesi mümkündür. Bu en geç sur duvarnn altndan ikinci ve 
daha erken bir sur sistemi günyüzüne çkmaya başlamştr. Tarihlemesi gelecek 
yllarda duvarn temeline inildiğinde mümkün olacaktr. Geç Bizans/Selçuklu 
dönemi sur duvar 3,50m kalnlğnda ve yaklaşk 5m yüksekliğindedir.  

Sur duvarnn Yeşilrmak kenarnda konumlanmş sarp kayalğn 
etrafn çevrelediği ve Anadolu Ortaçağ’nda sklkla görülen bir tür krsal 
yerleşimin kalesini oluşturduğu önerilebilir. Benzer örnekler Gritille, Lidar, 
Tille, Samsat gibi Ortaçağ kalelerinde görülmektedir.16 Ancak Komana’daki 
kazlar yeni başladğ için sur duvar ve yaplar ilişkisi ile sokak ağ henüz net 
olarak anlaşlmamştr. Sissiye’nin bu yukarda ad geçen yerleşimlerle 
gösterdiği benzerlik, sur duvar ile çevrelenmiş bir kalenin içerisinde sur 
duvarna bitişik konutlar ve orta ksmda işlik olarak adlandrlan yaplarn 
olmasdr. Yap malzemesi bakmndan konutlar ve işlikler harçsz taş temelleri 
ile diğer örneklere benzer ancak Sisiyye’de kerpiç kullanm tesbit edilmemiştir. 
Bu kalenin 10-11.yüzyllarda mütevazi bir yerleşimin parças olduğunu ve 
burada idare merkezi ile birlikte yaşayan ve üreten bir nüfusun bulunduğunu 
düşünmek yanlş olmayacaktr. Cassis, Çadr Höyük’de surlar içerisinde 
yanlzca güvenli depolamann gerçekleştiğini önermektedir.17 Sisiyye’de veriler 
depolama, üretim ve yaşamn surlar içerisinde birarada gerçekleştiğini 
göstermektedir.18 Sissiye’de Orta Bizans döneminde yerleşim şu an için krsal 

                                                 
16 Redford 1998, 68-76. 
17 Cassis 2009,7. 
18 Redford, krsal yerleşimlerde bile görülen sur duvarn, feodal düzenin temsilcisi 
olarak görmektedir, Redford 1998,3. Her ne kadar bu söylem tüm Anadolu için geçerli 
olmayabilirse de, Cassis’in de belirttiği gibi Orta Bizans döneminde Çadr Höyük’te 
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bir yerleşim görüntüsündedir, bu görüntüyü yüzey araştrmalarnda tesbit 
edilmiş birçok Orta Bizans dönemi küçük krsal yerleşimi desteklemektedir.19 
Tepe 12.yüzyln hemen başnda Sisiyye Danişmendlilerin kontrolüne geçince 
terkedilmiş olmaldr. İleride mezarlar tarihlenebildiğinde, tepenin işlikler 
bölgesinde yaşamn ne kadar eskiye gittiği anlaşlabilecektir. 

 
2010 ylndan bu yana Hamamtepe’nin birkaç kilometre kuzeyinde yer 

alan ve Komana antik kentinin geniş yaylm alann gösteren Roma dönemi 
havuz veya çeşme yapsnda da bir kaz çalşmas başlatlmştr (Fig.10).  

 
Fig.10 

Kaz çalşmalar sonucunda yapnn su düzeneği bir miktar 
anlaşlabilmiştir. Çeşmenin bir Roma villasna ait, süs ve sulama amaçl 
havuz/çeşme olmas olasdr. Çeşmenin restorasyon çalşmalar 2012’de 
başlatlmştr, ait olduğu villann kaz çalşmalar da 2013 yl için 
planlanmaktadr. 

Kaz çalşmalarnn önemli bir ksmn çevresel verilerin 
değerlendirmesi kapsamaktadr. Bu çerçevede seçilmiş açmalarda belirli 
tabakalardan hem toprak örnekleri hem de kemikler toplanmştr. Ayrca 
tabanlardan alnan mikroarkeoloji örnekleri ile diğer verilerin birarada 
değerlendirilmesi sonucu antik yerleşimde beslenme alşkanlklar ve 
hayvanclk gibi konular aydnlanacak, ileri analizlerle yap ve oda ölçeğinde 
                                                                                                                        
olduğu gibi büyük sur duvarlar belli bir altyap ve zenginliğin varlğna işaret etmelidir 
Cassis 2009,12. 
19 Erciyas ve Sökmen 2010, 119-141. 
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mekansal fonksiyonlar belirlenebilecektir. Antropolojik ve jeoarkeolojik 
çalşmalar da devam etmektedir. Projenin bir de sosyal sorumluluk ayağ 
bulunmaktadr. 2010 ylnda ilk defa 10 kişilik bir ilköğretim öğrencisi grubuna 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi bilimleri ve “Çağlar Boyu Resim” üzerine seminerler 
verilmiş, kaz alan gezdirilmiş ve çeşitli atölye çalşmalar yaplmştr. 2012 
ylnda çalşmalarn kapsam genişletilerek kadnlar da çalşma gruplarna 
eklenmiştir. Sistematik bir şekilde geliştirilecek bu çalşmalarn kültür bilincini 
arttrmas hedeflenmektedir.  

Ksacas Komana antik kenti hem Anadolu Ortaçağ’nda Sisiyye olarak 
hem de daha öncesinde, Helenistik ve Roma dönemlerinde Tokat’n yerleşim 
alan olmuştur. Tokat henüz sadece bir kale iken Komana ziyaretçileri, festivali, 
tapnağ, rahibi, zengin tarm ve ticarete dayal ekonomisi ile Tokat yöresinin 
merkezi olarak görev yapmştr. Belki de Tokat yazmaclğnn, bakrclğnn 
ve daha nice el sanatlar ve zanaatlerin yeşerdiği yer olmuştur. Bölgenin 
Türkleşme sürecinde Danişmendlilerin yönetimine girerek önemli bir rol 
oynamş Komana antik kenti Tokat’lnn sahip çkmas ve benimsemesi gereken 
çok önemli bir kültür, tarih ve turizm odağ olarak yerini almak üzere ağr ama 
emin admlarla günyüzüne çkmaktadr.  
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16-17. Yüzyllarda Tokat Kalesi 
Adnan GÜRBÜZ∗  

 
Özet 

Şehrin merkezindeki sarp kayalar üzerinde yer alan Tokat kalesi Bizans 
döneminde yaplmş, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde ise tamir görerek 
kullanlmaya devam edilmiştir. Beşgen planl olan yap, yirmi sekiz adet burçla 
güçlendirilmiştir. Kale içinde dizdarhâne, cebehâne, ambarlar, sarnçlar ve 
muhafz barnaklar bulunmaktadr. Çevresi 1500 metre olup bat yönüne açlan 
tek bir kaps vardr. Tokat suyuna inen 362 basamakl taş merdiven, kalenin su 
ihtiyacn karşlamak için inşa edilmiştir.  

Tokat kalesinin 16-17. yüzyllarda Osmanl arşiv belgelerinden tahrir 
ve kale defterleri ile başta Evliya Çelebi olmak üzere Polonyal Simeon, 
Tavernier ve Tournefort gibi seyyahlarn verdikleri bilgiler çerçevesinde şehir 
ile bir bütünlük içinde askeri ve sosyal alanda birçok görev yüklendiği 
görülmektedir. Şehrin güvenliğinin sağlanmasnda ve çeşitli tehlikelerden 
korunmasnda kale önemli rol oynamştr.  

Anahtar Sözcükler: Tokat, kale, şehir, tahrir, kale defteri, Evliya 
Çelebi 

 
Şehrin Tarihi Gelişimi 
Tokat şehri ve kalesi, ortasndan Yeşilrmak’n bir kolu olan Tokat 

Suyu’nun geçtiği doğu bat istikametinde iki yamacn arasnda, yollarn 
kavşağnda kurulmuştur1. Tokat’n eski yerleşim yerinin bugünkü Gümenek 
taraf olduğu ve şehrin kuruluşunun M.Ö. 5500’lere inen bir tarihi geçmişinin 

                                                 
∗Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sivas; 
agurbuz62@gmail.com/agurbuz@cumhuriyet.edu.tr. 
1 Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, İslam Ansiklopedisi, 12/1, İstanbul 1988, s. 402. Tokat’n 
Togayt Türkleri tarafndan kurulduğu ve Tok-kat/surlu şehir yahut Tok-at/besili at 
anlamnda yalnzca benzetmelere dayanan görüşler ileri sürülmekle birlikte, Roma 
dönemi askeri karakolu olan çanak memleket, etraf tepelerle çevrili çukur yer 
anlamndaki Dokeia’dan geldiği kabul edilmektedir. Bkz. Paul Wittek, “Bizansllardan 
Türklere Geçen Yer Adlar”, Selçuklu Araştrmalar Dergisi, I (1969), s. 232; Tokat 
adnn kökeni ve bu kalenin yaplmas hakknda Evliya Çelebi, Tokat Kalesi diyar- 
Rum’dandr. Araplarn bu kaleye bir bitkiden dolay “Dukat”, Acemlerin bu havalide 
yetişen arpadan dolay “Kan- Cû”, Ermenilerin “Tohat”, Moğollarn “Subaru” ve 
Türklerin de “Tokat” dediklerini ifade etmektedir. Ancak bunlar Tokat adnn manas ve 
menşei hakknda kesin bir hükme varlmasna yetmemektedir. Tokat adnn 4. yüzylda 
Bizans imparatoru Theodore’un annesi Evdoxia’nn bozulmuş bir telaffuzu olan 
Evtochia’dan meydana geldiği şeklinde de izah edilmektedir, bkz. Sargon Erdem, 
“Tokat Kelimesi Üzerine Düşünceler”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat 
Sempozyumu (2-6 Temmuz 1986), Ankara 1987, s. 16. 
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olduğu bilinmektedir. M.Ö. 2000’lerde Hititlerin, M:Ö. 1200 yllarnda 
yklmalarndan sonra ise de srasyla Frig, Pers, Kapadokya ve Makedon 
karlklarnn egemenliği altna girmiştir. MÖ.4.yüzyl başlarnda Pontus, M.Ö. 
1. yüzylda ise Roma kontrolüne giren bölge 395’te Bizans’a bağlanmştr. 11. 
yüzyla kadar Bizans’n elinde bulunan Tokat’a 11. Yüzyldan sonra Türkmen 
aknlar başlamştr. Tokat’n Türkler tarafndan ele geçirilmesi Danişmendliler 
döneminde olmuştur. Danişmend Gazi tarafndan fethedilen Tokat, 12. yüzyln 
ortalarndan itibaren Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağland. 14. yüzyln 
ortalarndan itibaren İlhanl, sonrasnda da Eratna Bey ve Kad Burhaneddin’in 
hükümranlğna girmiş, 1389 ylnda Yldrm Bayezid eliyle Osmanl idaresine 
geçmiştir. Roma ve Bizans dönemlerinde askeri bir karargâh şehri olan Tokat, 
Selçuklu döneminin başlarnda bir kale şehir görünümündedir. Daha sonraki 
süreçte özellikle ticaret yollar üzerindeki konumu Tokat’ bir ticaret şehrine 
dönüştürmüştür2. 

Kale 
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2 Osman Turan, Selçuklular Zamannda Türkiye Tarihi, İstanbul 1984, s. 255; Kemal 
Göde, “XIV. Yüzylda Tokat/Eratnallar Hâkimiyetinde Tokat”, Türk Tarihinde ve 
Kültüründe Tokat Sempozyumu (2-6 Temmuz 1986), Ankara 1987, s. 21-22; Halis 
Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat I, Tokat 1941, s. 4; Mehmet Beşirli, Orta 
Karadeniz Kentleri Tarihi I, Tokat 1771-1853, Tokat 2005, s. 7–8. 
3 Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, Ankara 1959, s. 314-318. 
4 “Kal’a püşte-i bülend üzere şedadi ve seng-i traşide ile mebni olup, ol kadar büyük 
değildir. Dâiren-me dâr cirmi, bin altmş admdr. Etraf ve cânibinde burc ve barularla 
âraste ve musanna, dendân bedenlerle pirâste olup etrâfnda hendeği yokdur. Bî-bâk ve 
bî-pervâ bir suru bâlâdr ki Kehkeşân âsâ âsumâna ser çekmiştir. Cevânib-i erba’s derk-
i es-felden nişân verdiğinden asla hendek olacak yeri yoktur, cümle etrâf şâhin ve 
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olunmuştur.  
Selçuklulardan itibaren şehrin kale içi gelişmiş ve giderek kale dşna 

taşmştr. İç kale daha çok şehirdeki idarecilerin oturduğu ve yönetim 
binalarnn olduğu mekânlar bulunduğu sanlmaktadr. Kale dşnda ise zanaat 
faaliyetlerinin sürdürüldüğü işyerlerinin ve şehrin ileri gelenlerinin oturduğu 
evlerin bulunduğu ikinci bir bölge oluşmuştur. Kalenin dşnda kale ard denilen 
bu bölgede daha çok yerleşmiş ticari faaliyetleri sürdüren işyerleri yoğun bir 
şekilde bulunmaktadr. 

 

 
Tokat Kalesi (Cezar’dan) 

Selçuklu döneminde belirginleşen kalenin güney eteği ve doğu 
yönündeki alan, Osmanl döneminde gelişme göstermiş ve yerleşme alan haline 
gelmiştir. Bu alanda hanlar ve Çukur Medrese, Yağbasan Medresesi; Taşköprü, 
Gök Medrese, Vezir Ahmet Paşa Mescidi ve Türbesi, Sümbül Baba Zaviyesi, 
Şeyh Meknun Zaviyesi, Halef Sultan Medresesi ve Alaca Mescid gibi çoğu 
Selçuklu dönemine ait yaplar bulunmaktadr. Bedesten ve hanlardan oluşan bu 

                                                                                                                        
kartal ve zağnoş âşîyâni gûna-gûn, rengâ-renk kayalardr. Cânib-i garba nâzr bir kaps 
var. Derûn- hisarda dizdarhanesi, kethüda, imam, mü’ezzin ve kal’a mehterleri hânesi, 
cebehâne hücreleri, glâl anbarlar, su sarnçlar, ceylan nâm suyolu vardr ki kâmil 362 
kesme kaya taş merdiven ile nehre inilir. Garb tarafnda Ayar kayas bu kal’aya sehl 
havaledir. Yldrm Han Camii var sâir âsârdan bir şey yokdur. Âsumâna kadar 
yükselmiş bir kal’a olmağla, değme âdem bir saatte uruc edemediğinden şeb u rûz 
kapusu mesdûddur. Dîde-bânlar dâimâ nigehbânlk edip pür-silâh ve âmâde dururlar. 
Zira aşağ şehir ahâlisinin cemiî-i sî-kymet metâ’lar kal’a da mahfûzdur ve bu Tokat 
Kal’asnda olan cebehâne bir kal’ada yoktur”, bkz. Evliya Çelebi Seyahatname, 5, Haz. 
Yücel Dağl-Seyit Ali kahraman-İbrahim Sezgin, İstanbul 2001. s. 33. 
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ticari alan güvenlik nedeni ile kaleye yakn olarak kurulmuştur5.  
Selçuklu döneminde Tokat şehrinin sosyal ve ticari faaliyetlerinin 

yoğun bir şekilde yaşandğ bu bölgede, 15-17. yüzyllarda, Hisariye, Hac İvaz 
Paşa, Gülbahar Hatun, Düzboğun, Mevlana Emir ve Hac Ömer medreselerinin6 
yannda Voyvoda, Horozlu, Yağc, Kapan, Kebeciler, Nazr, Sar Ağa, Sulu, 
Yeni ve Kbleli Paşa hanlar gibi ticari fonksiyonu yüksek yeni yaplar ilave 
edilmiştir. Böylece bu bölge, Osmanl döneminde de sosyal hayatn hareketli bir 
şekilde yaşandğ ticaret mekân olma halini sürdürmüştür7. 

Tokat şehrinin 1455 tarihli ilk tahrir defterinde kale içinden başlayarak 
Irmak’a kadar güney ve doğu yönünde gelişen mahalleleri, Hisar, Eski 
Tophane, Hac İvaz, Umur Hac, Kap Pnar, Kad Hasan, Mevlana Şücâ, 
Mevlana Hümâm, Yaş Meydan, Emir, Zaim, Sultan, Kaşkç, Dervişân, 
Mevlana, Kzlca, Kerim, Mevlana Seydi, Hurman, Harac Pnar, Bazar- 
Gerdunî, Pir Çelebi, Zeynelabidin, Seyfeddin, Nemedkârân, Mevlana Yakub, 
Hac Bahtiyar, Sofular, Alaca, Hac İvaz Paşa, Mevlevihane, Hamza Bey, 
Derviş İsa, Lala Mahmud, Mevlanzâde Mescidi ve Çavldere gibi isimler 
taşmaktadr.  

Bu mahallelerde yaklaşk 2000’e yakn Müslüman hane yaşamaktadr. 
Buna karşlk, Mihmad Hacib, Pazarck, Taşnerdiban, Kaya, Keremler, Draz, 
Hurman, Hermend isimlerini taşyan Gayr-i Müslim mahallelerinde ise 1000’e 
yakn Hrstiyan ve az sayda Yahudi nüfus bulunmaktadr.  

Tokat’n ikinci tahrir defteri 1485 tarihini taşmaktadr. Bu saym, 1471 
tarihindeki Otlukbeli Savaş öncesinde Akkoyunlu Uzun Hasan’n Bektaşoğlu 
Emir Ömer ve Yusufça Mirza komutasndaki orduyu Tokat üzerine göndererek 
şehri büyük bir ykma uğratmasnn izlerini yanstmaktadr. Tokat şehrinde 
Umur Hac, Mevlana Hümam, Emir Hisar, Derviş İsa, Lala Mehmed, Zaviye-i 
Kablu, Zeynelabidin, Hac Bahtiyar, Nemedkârân gibi pek çok mahallenin 
isimleri bu tahrirde yer almazken, vergi mükellefi Müslümanlarn says 1225 
haneye düşmüş, Gayr-i Müslim nüfus da on mahallede 654 haneye gerilemiştir. 

1554 tarihli tahrir defterinde 2072 hane, 1083 mücerred; 1574 yl 
tahririnde ise, 2627 hane, 1241 mücerred olmak üzere Tokat şehrindeki toplam 
vergi mükellefleri belirlenmiştir8.  

                                                 
5 Mustafa Cezar, Tipik Yaplaryla Osmanl Şehirciliğinde Çarş ve Klasik Dönem İmar 
Sistemi, İstanbul 1985, s. 214. 
6 Medreselerin kuruluş yerleri, tarihleri ve vakflar hususunda bkz. Ahmet Şimşirgil, 
“XVI. Yüzylda Tokat Medreseleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, VII (1992), s. 227-
242. 
7 İlhan Şahin-Feridun Emecen, “XV. Asrn ikinci Yarsnda Tokat Esnaf”, Osmanl 
Araştrmalar, VII-VIII (1988), s. 287-308. 
8 Ahmet Şimşirgil, Osmanl Taşra Teşkilâtnda Tokat (1455-1574), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 1990, s. 74-80; Ali 
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5 Mustafa Cezar, Tipik Yaplaryla Osmanl Şehirciliğinde Çarş ve Klasik Dönem İmar 
Sistemi, İstanbul 1985, s. 214. 
6 Medreselerin kuruluş yerleri, tarihleri ve vakflar hususunda bkz. Ahmet Şimşirgil, 
“XVI. Yüzylda Tokat Medreseleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, VII (1992), s. 227-
242. 
7 İlhan Şahin-Feridun Emecen, “XV. Asrn ikinci Yarsnda Tokat Esnaf”, Osmanl 
Araştrmalar, VII-VIII (1988), s. 287-308. 
8 Ahmet Şimşirgil, Osmanl Taşra Teşkilâtnda Tokat (1455-1574), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 1990, s. 74-80; Ali 
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Şehrin tahmini nüfusu ise, 1455 ylnda 12300, 1485 ylnda 7290, 1520 
ylnda 6390, 1554 ylnda 9370 ve 1574 ylnda 11780 olarak görünmektedir. 
Bunlarn içinde yaklaşk olarak %35’lik bir kesimin Gayr-i Müslimlerden 
oluştuğu anlaşlmaktadr. 1574 ylndan 1642 tarihindeki avarz defteri 
kaytlarna kadar olan dönemin nüfus gelişimi ise şu şekilde gerçekleşmiştir. 
Tokat şehri nüfusu, 1600 tarihinde 2368 avarz haneden, 1642 tarihinde 2728 
avarz haneye yükselirken, 1574 tarihiyle mukayese edildiğinde toplam hane 
saysnda %8 orannda bir düşüşle karşlaşlmaktadr9.  

Osmanl döneminde şehirde, Müslüman mahalleleri, kale ve çevresinde 
kümelenmiş halde gelişme gösterirken, Gayr-i Müslim mahalleleri, birbirinden 
kopuk ve dağnk vaziyette yer almşlardr10. Yaklaşk yüz yirmi yl boyunca 
Tokat’ta Müslüman ve Gayr-i Müslimlerin beraber oturduğu mahalle says 4 
olup, bunlardan 3 tanesi Gayr-i Müslim, 1 tanesi ise Müslüman nüfus 
ağrlkldr. Fakat 1574 tarihli defterde 5 Müslüman mahallesine Gayr-i Müslim 
nüfusun, 1 Gayr-i Müslim mahallesine ise Müslüman nüfusun yerleştiği 
görülmektedir. 

Tokat şehrinde dikkat çeken başka bir husus ise 1455 tarihli defterde 
Çavldere mahallesinde Gayr-i Müslim 18 vergi mükellefi nefer bulunurken, 
1574 tahririnde bu mahallede Gayr-i Müslimlerin yerini Müslüman vergi 
mükelleflerinin almş olmasdr. Bu mahalledeki Gayr-i Müslimler ya başka bir 
yere göç etmiş ya da diğer mahallelere dağlmş olmaldrlar. 

Bu duruma bakarak Tokat şehrinde zaman içinde sosyal hayatta 
Müslüman nüfus ile Gayr-i Müslim nüfus arasnda keskin hatl ayrşmann 
yaşanmadğ söylenebilir. 

Tokat şehrinde oturan Gayr-i Müslimlerin genel nüfusa oran 1455 
tahririnde %14, 1485 tahririnde %15, 1520 tahririnde %18, 1554 tahririnde %17 
ve 1574 tahririnde de % 20’dir. Oran değişmeleri görülmekle birlikte sonraki 
dönemlerde de Müslümanlarn sayca üstünlüğü devam etmiştir11. 

Şehirde yaşayan Gayr-i Müslimlerden Hristiyanlarn kaç tane kiliseye 
sahip olduklar tam olarak bilinmemekle birlikte 17. yüzyln başnda şehre 
gelen Polonyal Simeon, Ermenilere ait 8 kiliseden söz etmektedir. 1632 

                                                                                                                        
Açkel-Abdurrahman Sağrl, Osmanl Döneminde Tokat Merkez Vakflar-Vakfiyeler I, 
Tokat 2005, s. 23. 
9 Bu düşüşün sebepleri arasnda bölgede önemli derecede etkili olmuş Celali isyanlar 
gösterilmektedir, bkz. Ali Açkel, “Tokat Örneğinde XVII. Asrn İlk Yarsnda Osmanl 
Sosyal Yapsndaki Buhran”, Türkler, 10, Ankara 2002, s. 349-350. 
10 Uğur Tanyeli, Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapnn Evrim Süreci (11-15. Yüzyl), 
İstanbul 1987, s. 82-83; Sevgi Aktüre, 19. Yüzyl Sonunda Anadolu Kenti Mekânsal 
Yap Çözümlemesi, Ankara 1978, s. 144.  
11 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud- Kadime Arşivi, Tahrir Defteri 14, s. 137b-
162a; Ahmet Şimşirgil, Osmanl Taşra Teşkilâtnda Tokat (1455-1574), 157; Mehmet 
Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I, Tokat, Tokat 20015, s. 296. 
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tarihinde Tokat’a uğrayan Tavernier ise 12 kilisenin varlğndan 
bahsetmektedir12.  

Tokat şehrinde kale teşkilatnn baş kale dizdardr. Tahrir defterlerinde 
rastlanlan müstahfz, kale kethüdas ve kale erleri de şehrin korunmasnda 
dizdara yardmc idiler. Ayrca kale imam, kale topçusu, cebeci, tüfenk-endaz, 
sipahi, zemberekçi ve yeniçeri gibi değişik askeri snflara mensup kale 
görevlileri de dizdara bağl bir şekilde kale içinde oturuyor ve görev 
yapyorlard.  

1530 tarihli tahrir defterinde Tokat kalesinde bulunan görevliler 1 
dizdar, 1 kethüda ve 46 müstahfz olarak belirtilmiştir. Timarha-i Müstahfzan- 
Kal’a-i Tokat başlğ altnda kale görevlilerinin tasarruf ettiği topraklarn 12 
karye ve 3 mezradan elde edilen haslatn, 47403 akçesi divani, 13068 akçesi de 
malikane gelirleri içinde gösterilmiştir. Kal’a-i Tokat başlğ altnda, top- şayka 
büzürk 6 kta, darbzen enik 14 aded, brank büzürk 4 kta, darbzen 4 kta, 
brank- frenk 3 kta, brank- frenk köhne 1, brank- Frenk cedid 2, brank- 
sâlis 14 kta, brank- sâlis köhne 1, meymuncuk cedid 2 kta, tüfenk-i köhne 11 
kabza, fnduk tüfenk 150, keman 80 kabza, keman zenbürek 3 kta, cebe-i zrh 
4, kerpetan zrh 1 kta, tuğulka-i köhne 10 kta, kazma 74 kta, kazma-i külünk 6 
kta, köski-i cedid 18 kta, teber 2 kabza, keman zenbürek 6 kabza, siper çubuk 
5 kabza, siper elvâh 14 aded, top 3 kta, zenbürek köhne 38 kta, urgan zenbürek 
köhne 38 kta, kürek çüb 50 kta, siper 10300 adet cedid 2500 atik 7800, araba-i 
top- küçük 8 aded, top 15 kta, araba-i top 15, top 17 kta, top 1 kta, âhen eğe 1 
kta, ökçe-i der 3 kta, âhen avle 1 kta, âhen kundak 4 kta, bend kundak 57 
kta, top- köhne 26 aded, zrh 2, kalb- sürp 6, kolçak 1 kta, şimşir kabar 1 
kabza, halka-i araba 15 kta, tuç nukra 2 kta, örs 1 kta, kürek cedid 116 aded, 
çelik, lâk 18 aded,  tulum- âb 63 kta, çüb tire basalak 5800 kta, kükürd 5 ve 
nühas saç gibi çeşitli mühimmatn Tokat kalesinde bulunduğu görülmektedir13.  

Şehir ile bir bütünlük içinde olan kaleler askeri alanda birçok görevler 
yüklenmiştir. Şehrin güvenliğinin sağlanmasnda ve çeşitli tehlikelerden 
korunmasnda kale önemli rol oynuyordu. Özellikle Celâli isyanlarnn 
yaşandğ 17. yüzyl başlarnda, Celâlilerin saldrlarndan kaçan köylüler ve 
şehirlerin varoşlarnda oturan halkn kaleye sğndğ, şehir dşnda yaşayan 
halkn da oturduklar yerlerin etrafn kendi imkânlaryla sur ve palankalarla 
çevirdikleri görülmektedir. 

Tokat şehrinin hapishanesi de kalede bulunmaktadr. Kale-bendlik 

                                                 
12 Hrand D. Andreasyan, Polonyal Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1619, İstanbul 
1964, s. 86- 87; Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Ed. Stefanos 
Yerasimos, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul 2006, s. 52; Tokat şehrinde 17. yüzyln 
sonu, 18. yüzyln baş itibariyle Ermenilere ait 7 kilise ve Rumlara ait bir şapel 
bulunduğu belirtilmektedir, bkz. Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Ed. 
Stefanos Yerasimos, Çev. Ali Berktay, İkinci Kitap, İstanbul 2005, s. 222. 
13 Başbakanlk Osmanl Arşivi, Tahrir Defteri 387, s. 436-437. 
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büzürk 6 kta, darbzen enik 14 aded, brank büzürk 4 kta, darbzen 4 kta, 
brank- frenk 3 kta, brank- frenk köhne 1, brank- Frenk cedid 2, brank- 
sâlis 14 kta, brank- sâlis köhne 1, meymuncuk cedid 2 kta, tüfenk-i köhne 11 
kabza, fnduk tüfenk 150, keman 80 kabza, keman zenbürek 3 kta, cebe-i zrh 
4, kerpetan zrh 1 kta, tuğulka-i köhne 10 kta, kazma 74 kta, kazma-i külünk 6 
kta, köski-i cedid 18 kta, teber 2 kabza, keman zenbürek 6 kabza, siper çubuk 
5 kabza, siper elvâh 14 aded, top 3 kta, zenbürek köhne 38 kta, urgan zenbürek 
köhne 38 kta, kürek çüb 50 kta, siper 10300 adet cedid 2500 atik 7800, araba-i 
top- küçük 8 aded, top 15 kta, araba-i top 15, top 17 kta, top 1 kta, âhen eğe 1 
kta, ökçe-i der 3 kta, âhen avle 1 kta, âhen kundak 4 kta, bend kundak 57 
kta, top- köhne 26 aded, zrh 2, kalb- sürp 6, kolçak 1 kta, şimşir kabar 1 
kabza, halka-i araba 15 kta, tuç nukra 2 kta, örs 1 kta, kürek cedid 116 aded, 
çelik, lâk 18 aded,  tulum- âb 63 kta, çüb tire basalak 5800 kta, kükürd 5 ve 
nühas saç gibi çeşitli mühimmatn Tokat kalesinde bulunduğu görülmektedir13.  

Şehir ile bir bütünlük içinde olan kaleler askeri alanda birçok görevler 
yüklenmiştir. Şehrin güvenliğinin sağlanmasnda ve çeşitli tehlikelerden 
korunmasnda kale önemli rol oynuyordu. Özellikle Celâli isyanlarnn 
yaşandğ 17. yüzyl başlarnda, Celâlilerin saldrlarndan kaçan köylüler ve 
şehirlerin varoşlarnda oturan halkn kaleye sğndğ, şehir dşnda yaşayan 
halkn da oturduklar yerlerin etrafn kendi imkânlaryla sur ve palankalarla 
çevirdikleri görülmektedir. 

Tokat şehrinin hapishanesi de kalede bulunmaktadr. Kale-bendlik 

                                                 
12 Hrand D. Andreasyan, Polonyal Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1619, İstanbul 
1964, s. 86- 87; Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Ed. Stefanos 
Yerasimos, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul 2006, s. 52; Tokat şehrinde 17. yüzyln 
sonu, 18. yüzyln baş itibariyle Ermenilere ait 7 kilise ve Rumlara ait bir şapel 
bulunduğu belirtilmektedir, bkz. Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Ed. 
Stefanos Yerasimos, Çev. Ali Berktay, İkinci Kitap, İstanbul 2005, s. 222. 
13 Başbakanlk Osmanl Arşivi, Tahrir Defteri 387, s. 436-437. 
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cezasna çarptrlan suçlular cezalarn kalede çekerlerdi. 16. yüzylda borçlarn 
ödemeyen mültezimlerin zindana atlarak ömürlerinin sonuna kadar burada 
kaldklar ve bu yolla cezalarn çektikleri görülmektedir. Yine bu dönemde baz 
suçlular, kadnn haklarnda vereceği ceza gerçekleşinceye kadar bir süre 
hapiste tutulurlard14. 

Tokat’a sürgün edilenlerden kale-bend edilmesi gerekenler kale 
hapishanesinde tutulurlard. 1799 tarihinde on Fransz askerinin Tokat 
Kalesi’nde hapsolunmalar emredilmiş, esirlerin her neferine günlük beşer para 
verilmesi ve sknt çekmelerinin önlenmesi, kötü muamele edilmemesi, kalede 
pis kokulu yerlere konulmamas istenilmektedir15. 

Osmanl kaleleri zaman zaman yoklamaya tabi tutularak mühimmat ve 
neferlerin saym yaplrd. Saym sonucunda eksiklikler varsa, giderilmesi 
yoluna gidilirdi. Tokat Kalesi’nde de bu anlamda yoklamalar yaplmştr. 
Örneğin, 1708 tarihli Sivas Eyalet divanndan Tokat naibi, voyvodas, kale 
dizdar, alemdarlar ve bütün neferlere hitaben yazlan bir buyrulduya göre, 
Eyalet dâhilindeki kalelerde mevcut top, cebehâne, silah, alet ve edavat ile kale 
neferlerinin “mevcud ve nâ-mevcud aralk aralk yoklanmas”nn istenildiği 
görülmektedir. Ayrca Tokat naibine hitaben, kalede bulunan nefer ve 
mühimmatn yoklamasnn yaplmasn ve durumun “shhat ve hakikatini” 
belirten defterin hazrlanarak bildirilmesini, kale dizdarnn da buyrulduda 
yazlan durumdan haberdar olmas ve ona göre hareket etmesi istenilmektedir16. 
1747 tarihinde, Macaristan üzerine düzenlenen bir sefer dolaysyla Sivas 
eyaletinde bulunan baz kalelerdeki tmarl muhafzlarn kaytl olduklar 
yerlerde çok hizmetleri olmadğndan dolay içlerinde ihtiyar ve iş görmez 
olanlarn yerlerine yiğit ve genç kimselerin yazlmas, 30 kuruş karşlkl 
hizmete alnmalar uygun görülmüş, bunlarn kalelerde alkonarak fazlasnn 
orduya gönderilmeleri istenilmiştir. Tokat ve çevresindeki kalelerde tespit 
edilen askerler şu şekilde taksim edilmiştir. Tokat kalesinde 58 neferden 8’i 
kalede kalacak 50’si sefere katlacak, Niksar kalesinde 39 neferden 9’u kalede 
kalacak 30’u sefere katlacak, Turhal kalesinde 12 neferden 4’ü kalede kalacak 
8’i sefere katlacak, Zile kalesinde 15 neferden 5’i kalede kalacak 10’u sefere 
gidecektir17. 

1835 tarihli bir kaytta da Tokat Kalesi’nde bulunan top ve mühimmat 
yazlarak defteri merkeze gönderilmiştir. Buna göre kalede, 9 hurda top, 2 hurda 
havan topu, 18 parça mayalk top hurdalar, 2 köhne süngü, bir miktar köhne 
zrh hurdalar bulunmaktadr18. 1837 tarihli bir başka buyrulduya göre, Tokat 

                                                 
14 Eftal Şükrü, Batmaz, “Osmanl Devleti’nde Kale Teşkilatna Genel Bir Bakş”, 
OTAM Dergisi, 7 (1996), s. 8-9. 
15 Halis Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat I, s. 18-19, 36. 
16 Mehmet Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I, Tokat, s. 77. 
17 Halis Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat II, s. 22. 
18 Halis Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat III, s.176. 
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kalesinde bulunan demir top, eski top araba ve dingillerin çürümekten 
korunmas için krdrlp uygun bir yerde saklanlmas bildirilmiş, yekûnu 766 
okka tutan hurdalar, Ali Paşa Camiinde odalara konulmuş, kalede bayram ve 
donanmalarda kullanlmak üzere birer endaze boyunda üç krk top 
braklmştr19. 16. yüzyldan 19. yüzyla doğru mühimmatn says ve 
çeşitliliğindeki azalşa bakarak Tokat kalesinin de önemini kaybettiğini 
söylemek mümkündür.  

Sonuç 
Şehrin merkezindeki sarp kayalar üzerinde yer alan Tokat kalesi Bizans 

döneminde yaplmş, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde ise tamir görerek 
kullanlmaya devam edilmiştir. Beşgen planl olan yap, yirmi sekiz  adet burçla 
güçlendirilmiştir. Kale içinde dizdarhâne, cebehâne, ambarlar, sarnçlar ve 
muhafz barnaklar bulunmaktadr. Çevresi 1500 metre olup bat yönüne açlan 
tek bir kaps vardr. Tokat suyuna inen 362 basamakl taş merdiven, kalenin su 
ihtiyacn karşlamak için inşa edilmiştir. 

Tokat kalesinin, 16-17. yüzyllarda Osmanl arşiv belgelerinden tahrir 
ve kale defterleri ile başta Evliya Çelebi olmak üzere Polonyal Simeon, 
Tavernier ve Tournefort gibi seyyahlarn verdikleri bilgiler çerçevesinde şehir 
ile bir bütünlük içinde askeri ve sosyal alanda birçok görev yüklendiği 
görülmektedir. Şehrin güvenliğinin sağlanmasnda ve çeşitli tehlikelerden 
korunmasnda kale önemli rol oynamştr.  

Selçuklulardan itibaren şehrin kale içi gelişmiş ve giderek kale dşna 
taşmştr. İç kalede daha çok şehirdeki idarecilerin oturduğu ve yönetim 
binalarnn olduğu mekânlar inşa edilmiş, kale dşnda ise zanaat faaliyetlerinin 
sürdürüldüğü işyerlerinin ve şehrin ileri gelenlerinin oturduğu evlerin 
bulunduğu ikinci bir bölge oluşmuştur. Kalenin dşnda kale ard denilen bu 
bölgede daha çok yerleşmiş ticari faaliyetleri sürdüren işyerleri yoğun bir 
şekilde bulunmaktadr. 

Selçuklu döneminde ortaya çkan kalenin güney eteği ve doğu 
yönündeki alan, Osmanl döneminde gelişme göstermiş ve yerleşme alan haline 
gelmiştir. Bu alanda hanlar ve Çukur Medrese, Yağbasan Medresesi; Taşköprü, 
Gök Medrese, Vezir Ahmet Paşa Mescidi ve Türbesi, Sümbül Baba Zaviyesi, 
Şeyh Meknun Zaviyesi, Halef Sultan Medresesi ve Alaca Mescid gibi çoğu 
Selçuklu dönemine ait yaplar bulunmaktadr. Bedesten ve hanlardan oluşan bu 
ticari alan güvenlik nedeni ile kaleye yakn olarak kurulmuştur.  

Selçuklu döneminde Tokat şehrinin sosyal ve ticari faaliyetlerinin 
yoğun bir şekilde yaşandğ bu bölgede, 15-17. yüzyllarda, Hisariye, Hac İvaz 
Paşa, Gülbahar Hatun, Düzboğun, Mevlana Emir ve Hac Ömer medreselerinin 
yannda Voyvoda, Horozlu, Yağc, Kapan, Kebeciler, Nazr, Sar Ağa, Sulu, 
Yeni ve Kbleli Paşa hanlar gibi ticari fonksiyonu yüksek yeni yaplar ilave 

                                                 
19 Halis Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat III, s. 181. 
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edilmiştir. Böylece bu bölge, Osmanl döneminde de sosyal hayatn hareketli bir 
şekilde yaşandğ ticaret mekân olma halini sürdürmüştür. 

 

 
Tokat Kalesi (WowTurkey’den) 
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Tokat’ta Medfûn Meşhur Bir Misyoner: Henry Martyn 
Murat HANİLÇE1 

 
Özet 

Dört ya da beş gün önce hasta olduğu ve yanında refakat etmesi için 
Erzurum Valisi Emin Paşa tarafından görevlendirilen Tatar Hasan Ağa 
bulunduğu halde İran tarafından gelen ve İstanbul’a yolculuk eden Henry 
Martyn, 16 Ekim 1812’de Tokat menzilhanesinde son nefesini vermiştir. 
Tokat’ta bulunan Osmanlı idarecileri, hasta İngiliz’in talebiyle mallarının bir 
dökümünü yapıp bir de poliçe senedi oluşturmuşlardır. İngiliz’in ölü bedeni 
şehirde bulunan Karasun Manuk Ermeni Kilisesi tarafından defnedilmiş ve bir 
sene sonra mezarının bulunduğu yere bir anıt dikilmiştir. Daha sonra American 
Board Misyonerlerinden Henry John van Lennep bir anıt mezar yaptırarak bu 
İngiliz’in mezarında bulunan kalıntıları misyona ait bir bahçeye gömdürmüştür.  

Henry Martyn, Tokat’taki mahkeme kayıtlarında yalnız Mister Martyn 
adındaki bir İngiliz olarak kalmıştır. Oysa,kendisi, gerek İngiltere’de gerekse 
Amerika’da Hz. Muhammed’in topraklarına gönderilen ilk modern misyoner 
olarak anılmıştır. Ayrıca, İncil’i Urduca, Farsça ve Arapçaya çeviren büyük bir 
İncil çevirmeni olarak da ün yapmıştır. Küçük bir madenci kasabasında doğan 
Mister Martyn, kaderin bir cilvesi olarak Osmanlı bakır metalurjisinin ana üssü 
görünümündeki Tokat’ta hayata gözlerini yummuştur ve batılıların İris tabir 
ettiği Yeşilırmak kenarında bir yerde Aziz Vasiliskos (Saint Basil of Caesarea) 
(M.S. 329?-379) ve Yanni Hrisostom’a (İoannis Hrisostomos) (347-407) komşu 
olarak sonsuz uykusuna dalmıştır. Kaderin belki de bir başka cilvesi, onu 
döndürmek istediği Müslümanların arasında yatmaya zorlamıştır. Bu çalışmada 
şu ana kadar hakkında Türkçe yayın bulunmayan Henry Martyn’in yaşam 
öyküsü kısaca ele alınmış, Tokat’a gelişi üzerinde durulmuş ve onun 
Tokat’tayken çıkarılan mallarının listesi yayımlanarak batı dünyasında belki de 
kendisi hakkındaki bilinmeyen bir boşluk doldurulmuştur. Çalışma, 16 numaralı 
Tokat Şeriye Sicili, Cambridge’de bulunan Henry Martyn Center’den temin 
edilen dokümanlar, Yale Üniversitesi Kütüphanesinden alınan  Henry 
Martyn’in mezarıyla ilgili bir kitap ve Tokat’a uğrayan seyyah ve misyonerlerin 
kitaplarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Henry Martyn, Tokat, mezar, miras, poliçe 

                                                
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat-TÜRKİYE. E-posta: murat.hanilce@gop.edu.tr. 
Teşekkürler: Dr. Emma Wild-Wood (Director), Sue Anderson (World Mission Adviser), 
Jane Gregory (Librarian), Dr. Sue Sutton (Archivist), Polly Keen (Administrator), 
Isabel Fox (Assistant Librarian)-Henry Matryn Centre, Hasan Erdem (Tarih Dostu ve 
Tokatsever, seyyah ve misyoner notlarının teminindeki büyük yardımı için), Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Aykun (Fotoğraflar için), Prof. Dr. Şeyla Benhabip (The Grave of Henry 
Martyn kitabı için), Prof. Dr. Ali Açıkel (Çeviriler ve verdiği her türlü destek için). 
Sizler olmasaydınız bu çalışmayı yapamazdım. 
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Çoğumuz İngiliz yazar Charlotte Bronte’ün ilk basks 16 Ekim 1847’de 
yaplan ve Türkçeye de uyarlanan Jane Eyre adl romann okumuşuzdur. 
Romann sonunda St. John Rivers Hindistan’a gider ve Jane’i kendisine eşlik 
etmeye ve evlenmeye ikna edemez. Bu dramatik sahne aslnda, Bronte’ün 
Henry Martyn’in Lydia Grenfell’le yaşadklarnn etkili bir uyarlamasdr. 
Hayat bu şekilde birçok kitaba ve romana skşan Henry Martyn 1781’de 
İngiltere’de doğmuş ve Hindistan’dan İngiltere’ye dönüşünde 1812’de 31 
yaşnda Tokat’ta ölmüştür. Ksa yaşamnda kendisini misyoner faaliyetlerine, 
vaazlara, dini metinlerin çevrisine adamştr.2 Şimdi bu misyonerin yaşamn, 
Tokat’a gelişini ve Tokat’taki mezarn gözden geçirelim. 

Resim 1. Henry Martyn (Henry Martyn Center Kütüphanesi Arşivi) 

 
I.Henry Martyn’in Çocukluk ve Gençlik Yllar 
18 Şubat 1781’de İngiltere’de Truro, Cornwall’da dünyaya geldi.3 

Babas John Martyn madenciydi. Madenci baba kendisini hesap ve matematik 

                                                 
2Henry Martyn’in etkileri hakknda bkz.: Graham Kings, Henry Martyn: Scholar for our 
Age? (A lecture in Faculty of Divinity, University of Cambridge-Wednesday 29 
February 2012-29 Şubat 2012 Çarşamba günü Cambridge Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde verdiği bir dersten alnt.). Graham Kings, bu dersinde Henry Martyn’in 
etkilerini tartşr. Bu etkiler içerisinde Müslümanlk’tan döndürdüğü kişilere de yer 
verir. Döndürebildiği yalnz iki kişi vardr: Bunlardan birincisi ve en meşhuru 
Abdülmesih’ti (1776-1827). Abdülmesih’in gerçek ad Şeyh Salih’ti ve 1810’a kadar 
Delhili bir Müslümand. 1810’da Henry Martyn’le Cawnpore’da tanşan Şeyh Salih 
Hristaynlğ seçti ve Henry Martyn’in döndürdüğü ilk Müslüman oldu. İkincisi George 
Fowler’n 1841’de Şiraz’da kendisi ile görüştüğü Muhammed Rahim’di.  
3Henry Martyn’in çocukluk ve gençlik yllaryla ilgili ayrntl bilgi için bkz.: Clement 
Carlyon, Early Years and Late Reflections, vol. III, London 1856, s. 1-10 vd.; George 
Smith, Henry Martyn Saint and Scholar The First Modern Missonary to the 
Mohammedans 1781-1812, London 1892, s. 1-100; John Sargent, A Memoir of the Rev. 
Henry Martyn, Third Edition, Boston 1836, s. 61-102. 
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Çoğumuz İngiliz yazar Charlotte Bronte’ün ilk basks 16 Ekim 1847’de 
yaplan ve Türkçeye de uyarlanan Jane Eyre adl romann okumuşuzdur. 
Romann sonunda St. John Rivers Hindistan’a gider ve Jane’i kendisine eşlik 
etmeye ve evlenmeye ikna edemez. Bu dramatik sahne aslnda, Bronte’ün 
Henry Martyn’in Lydia Grenfell’le yaşadklarnn etkili bir uyarlamasdr. 
Hayat bu şekilde birçok kitaba ve romana skşan Henry Martyn 1781’de 
İngiltere’de doğmuş ve Hindistan’dan İngiltere’ye dönüşünde 1812’de 31 
yaşnda Tokat’ta ölmüştür. Ksa yaşamnda kendisini misyoner faaliyetlerine, 
vaazlara, dini metinlerin çevrisine adamştr.2 Şimdi bu misyonerin yaşamn, 
Tokat’a gelişini ve Tokat’taki mezarn gözden geçirelim. 

Resim 1. Henry Martyn (Henry Martyn Center Kütüphanesi Arşivi) 

 
I.Henry Martyn’in Çocukluk ve Gençlik Yllar 
18 Şubat 1781’de İngiltere’de Truro, Cornwall’da dünyaya geldi.3 

Babas John Martyn madenciydi. Madenci baba kendisini hesap ve matematik 

                                                 
2Henry Martyn’in etkileri hakknda bkz.: Graham Kings, Henry Martyn: Scholar for our 
Age? (A lecture in Faculty of Divinity, University of Cambridge-Wednesday 29 
February 2012-29 Şubat 2012 Çarşamba günü Cambridge Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde verdiği bir dersten alnt.). Graham Kings, bu dersinde Henry Martyn’in 
etkilerini tartşr. Bu etkiler içerisinde Müslümanlk’tan döndürdüğü kişilere de yer 
verir. Döndürebildiği yalnz iki kişi vardr: Bunlardan birincisi ve en meşhuru 
Abdülmesih’ti (1776-1827). Abdülmesih’in gerçek ad Şeyh Salih’ti ve 1810’a kadar 
Delhili bir Müslümand. 1810’da Henry Martyn’le Cawnpore’da tanşan Şeyh Salih 
Hristaynlğ seçti ve Henry Martyn’in döndürdüğü ilk Müslüman oldu. İkincisi George 
Fowler’n 1841’de Şiraz’da kendisi ile görüştüğü Muhammed Rahim’di.  
3Henry Martyn’in çocukluk ve gençlik yllaryla ilgili ayrntl bilgi için bkz.: Clement 
Carlyon, Early Years and Late Reflections, vol. III, London 1856, s. 1-10 vd.; George 
Smith, Henry Martyn Saint and Scholar The First Modern Missonary to the 
Mohammedans 1781-1812, London 1892, s. 1-100; John Sargent, A Memoir of the Rev. 
Henry Martyn, Third Edition, Boston 1836, s. 61-102. 
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konusunda geliştirerek Truro ticaret merkezinin başkâtibi olmuştu. Neredeyse 
yoksul bir çevrede hayata başlayan John Martyn, kendisine ve ailesine esnaf 
zümreleri arasnda veya orta snflarda bir yer temin etmişti. John Martyn ve ilk 
karsnn iki kz ve iki erkek çocuklar olmuştu. Henry’nin annesi küçük kz 
kardeşi Sally’nin doğumundan çok ksa bir süre sonra büyük olaslkla 
tüberkülozdan öldü. Çocuklar, annelerinin tüberkülozla ilgili koşullarndan 
etkilendi ve hepsi küçük yaşta öldü. Henry de ayn şekilde bütün yaşam 
boyunca sağlk sorunlar yaşad.4 

Henry daha sonra Aziz Dr. Cornelius Cardew tarafndan yönetilen 
Truro Gramer Okulu’na yazld. Dr. Cardew, çok çalşmayan bir öğrenci 
olmasna rağmen onu yetenekli bir öğrenci olarak fark etti. Üstelik Henry 
Martyn onun derslerini çok az takip ediyor ya da hiç hazrlanmyordu. Ancak 
Cardew, onun sezgileriyle öğrendiğine inanyordu ve onu bir amiralin oğlu olan 
yaşça büyük John Kempthorne’un (1775-1838) korumasna verdi.5 

Resim 2. Truro, Henry Martyn’in Doğum Yeri  
(Fotoğraf Scott Ayler tarafndan çekilmiş ve  

Henry Martyn Center tarafndan bize ulaştrlmştr.) 

 
1795’te Henry Martyn Oxford’daki Corpus Hristiyan Koleji’nin 

bursunu kazanmşt. Snav kazanmşt ancak yalnz bir kişiye verilen bu burs 
için bir başka aday tercih edilmişti. Bu arada, arkadaş John Kempthorne, 
matematikte en iyi dereceyi elde ederek Cambridge’deki Saint John’s Koleji’ne 
yazlmşt.  Aslnda Henry Martyn matematikten ziyade klasiklerle ilgiliydi. 
Ancak arkadaşnn izinden giderek o da 1797’de St. John’s Koleji’ne kaydoldu. 

                                                 
4Clinton Bennett, “In Dialogue With Truth: A Critical Biography of Henry Martyn”, 
Bulletin of the Henry Martyn Teology Institute of Islamic Studies, Vol: 1-2, January-
June 1997, s. 46. 
5Bennett, agm, s. 46. 
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Burası onun akademik becerilerini ortaya koyduğu ilk yer oldu. 6 
Henry’nin gerçek anlamda manevi arayışı Cambridge’deyken başladı. 

Onun Truro’da kiliseye katılımı inançtan çok alışkanlıkla ilgiliydi. Bununla 
birlikte memleketi Cornwall’daki diğerleri daha kişisel bir inancı keşfetmeye 
başlıyorlardı. Henry’nin kızkardeşi Sally, Wesley kardeşlerin vaazlarının 
tesirinde kalıyordu. Britinya’da Wesley kardeşleri duyanlar kendi oluşturdukları 
topluluklar ve sınıflarda dua ve İncil çalışmaları gerçekleştiriyorlardı. John 
Wesley’in ölümünün ardından bu topluluklar Methodist7 hareketin bir parçası 
oldular ve bu hareket İngiliz kilisesini fazlasıyla etkiledi ve bu etki Cornwall’da 
günümüze kadar ulaştı. İngiliz kilisesinde bile evanjelist vaazlar yer bulmaya 
başladı. King’s Koleji’nin akademik üyesi ve Cambridge’deki Kutsal Teslis 
Kilisesi’nin bölge papazı Aziz Charles Simeon İngiliz Kilisesi içinde evanjelist 
akımın canlanmasının en etkili liderlerinden biri olarak ortaya çıktı.8 

Kardeşi Sally’nin yazdığı mektuplar Henry’yi manevi durumunu 
gözden geçirmeye zorluyordu. 1799 yazında Truro’yu ziyareti esnasında, Henry 
kız kardeşine İncil’i okumaya başlayacağına dair söz vermişti. Bununla birlikte, 
koleje dönüşünden sonra, günlüğüne “ Newton’un bütün düşüncelerini meşgul 
ettiğini” yazmıştı. Newton’un akla yatkın, sistemli, uyumlu ve nerdeyse 
mekanik evrenine hayrandı. 1799 sonundaki sınavlarda en yüksek notları elde 
etti ve “babasının bundan nasıl mutlu olacağını” notlarına kaydetti. Babası 
John Martyn 1800 Ocak ayında beklenmedik bir anda, oğlunun yüksek 
akademik dereceler aldığını öğrenemeden, öldü. Anlaşılan, Henry Martyn’in 
sonunda kız kardeşinin tavsiyesini önemsemesinde babasının ölümünün ciddi 
bir payı vardı. 9 

Söz konusu dönemde, Britanya’da Jeremy Bentham gibi faydacılar dahi 
sosyal adaletle yakından ilgiliydi. Farklı başlangıç noktaları olsa da hümanistler, 
faydacılar ve evanjelistler, haklar ve yoksulların saygınlığına erişmesi için 
verdikleri kavgada birleşiyorlardı. 18. yüzyıl boyunca ve 19. yüzyılın ortalarına 
kadar bu ender birleşme, güçlü bir politik lobiyi temsil etti. Başarılı bir şekilde 
köle ticaretine, deniz çeteciliğine karşı çıktı ve sonunda emekçi ve sanayinin 
koşullarını düzenleyen bir dizi önemli yasal adımlar atılmasını temin etti. 10 

Henry Martyn giderek bu evanjelist fikirlere kaymaya başladı. William 
Wilberforce (1759-1833), Hannah Moore (1745-1833), Charles Grant (1746-
1823) ve John Venn gibi Charles Simeon’un Londralı arkadaşları kendilerini 
toplumun hastalıklarını ıslah edecek ıslahatlarda etkin kişiler olarak 

                                                
6Bennett, agm, s. 46. 
7İngiliz Kilisesi içerisinde evanjelist açılımlar gerçekleştiren ve John Wesley’in başını 
çektiği bir grup tarafından ortaya çıkarılan bir akım.http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Methodism (30.10.2012) 
8Bennett, agm, s. 47. Kendini takip edenler daha sonra Simeonist olarak anılacaktı. 
9Bennett, agm, s. 47. 
10 Bennett, agm, s. 49. 
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görmekteydiler. Bu kişiler ayn zamanda yeni filizlenen Church Missionary 
Society (Kilise Misyoner Cemaati’nin) güçlü destekçileriydiler. Grant, bu 
dönemde Hindistan’n geniş bir bölgesini yöneten Doğu Hindistan 
Kumpanyas’nn yöneticilerinden birisiydi. O, 1767-1770 ve 1772-1790 yllar 
arasnda iki farkl dönemde bu kumpanyada önemli görevler yüklenmişti. 
Kariyerinin ilk zamanlarnda baz Hindistan deneyimlerinden rahatszlğn dile 
getirmiş ve bunu Observations on the State of Society Among the Asiatic 
Subjects (1792) adl broşüründe de yazya dökmüştü. Ayn Grant, öncü 
misyonerlerden William Carey’i (1761-1834), kumpanyann Hindistan’da 
misyonerliğe karş çkmasna rağmen, desteklemişti.11 

Grant, Britanya’nn Hindistan’ uygarlaştrma ve eğitme konusunda 
ahlaki bir sorumluluk sahibi olduğunu öne sürdü. Ona göre, bu Hristiyanlk 
dininin anlatlmasn da içermeliydi ve fikir Kumpanya’nn politikasna ve 
uygulamalarna tezat oluşturuyordu. Warren Hastings gibi diğer kdemli 
Kumpanya yetkilileri Hintlilerin yaşam biçimlerine büyük ölçüde sayg 
gösteriyor ve buna zarar vermekten kaçnyordu. Kumpanya, Hint yaşamna 
müdahale etmek konusunda isteksizdi ve bu isteksizliğin başlca nedeni ticaretin 
zarar görmesinden korkulmasyd. Ayrca misyonerler çatşma yaratabilirdi ve 
bu nedenle çok sayda kumpanya yetkilisi şiddetle misyonerlerin Hindistan’daki 
varlğna karşyd.12 

Hindistan’da İngiliz yetkililer arasnda bu karşt görüşlerin çatştğ bir 
esnada, 1801’de en yüksek dereceyi yapan öğrenci olarak Henry Martyn 
okuldan mezun oldu ve Smith Ödülü’nün13 ilk sahibi oldu. Martyn, günlüğüne 
“ya Cambridge’de akademik çalşmaya devam edeceğini ya da hukukçu 
olacağn” kaydetmişti. 14 

1802 Nisan aynda St. John’s a akademik üye olarak seçildi. Bu üyelik 
ona ilk aşk saydğ klasiklere bolca zaman ayrma frsat verdi. Bu periyotta, bir 
Latin makalesinden ötürü Middle Bachelors Prize ödülünü ald. Şüphesiz, eğer 
akademik dünya içinde kalmay tercih etseydi, önünde başarl bir akademik 
yaşam gerçekleştirme frsat vard. 15 

Bu tarihlerde Charles Simeon Martyn’i kutsal emirlere girmek için 
teşvik etmekteydi. Bir konuşma srasnda, Simeon, William Carey’in 
Hindistan’daki başarsna işaret etmişti. Bu nokta, Martyn’in yaşamna yeni bir 
yön verdi. Bundan sonra Henry Martyn misyonerliğin cazibesine kapld ve 
kendisine Amerika’nn yerlileri üzerinde faaliyet gösteren ve 29 yaşnda 
yaşamn yitiren David Brainerd’i örnek seçti. 16 

                                                 
11 Bennett, agm, s. 49. 
12 Bennett, agm, s. 49-50. 
13 Smith ödülleri ile ilgili ayrntl bilgi için bkz.: Carlyon, age, s. 7. 
14 Bennett, agm, s. 50. 
15Bennett, agm , s. 50. 
16Bennett, agm, s. 51. 
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Martyn’in misyonerlik konusundaki kararllğna başta hocalar olmak 
üzere çevresindeki akademik kişiler karş çkmaktayd ve “bu işi herhangi 
birinin yapacağn” düşünmekteydi. Ancak önlenemez bir şekilde, Simeon’un 
rahip yardmclğ teklifini kabul etti ve 22 Ekim 1803’de Ely Cathedral’de bu 
göreve başlad.17 Ayn yl, Hindistan’da faaliyet gösteren Church Missionary 
Society’ye başvurdu ve kabul edildi. Henry Martyn’in papaz yardmclğ 
Lolworth köyünün sorumluluğunu da içerdiği halde, St. John’s Koleji’ndeki 
klasik snavlarn da ihmal etmedi. 1804’te lisansüstü eğitim görmeye başlad. 
Babasnn ölümünün ardndan, Henry yllk mütevaz bir emekli maaşna sahipti 
ve bu parayla kz kardeşi Sally’ye de bakmak zorundayd. Sally maddi açdan 
Henry’ye bağmlyd. Üzerindeki bu ek aile sorumluluğuna baklrsa, Henry’nin 
misyonerliğin sağlayacağ kazanca ihtiyac vard ve misyonerliği kabul 
etmesinde bu koşulun etkisi büyüktü. Charles Simeon onu konsüle önerdi. 
Simeon’un arkadaş Charles Grant aktif bir şekilde Doğu Hindistan 
Kumpanyas bölgesinde misyonerlere izin verilmesi için kampanya 
yürütmekteydi ve Kumpanya’nn hizmeti için iyi kalitede vaizleri işe alyordu. 
Çünkü çoğu Kumpanya vaizi ya Hindistan’a ve Hintlilere karş sorumluluk 
duygusu taşmayan tutucu olmayan kişilerdi ya da ruhlar kurtarmaktan çok 
para kazanmakla ilgiliydiler. Herhangi bir kumpanya hizmetkâr, nispeten çok 
ksa bir zamanda, yeterince rahat bir emeklilik için gereken kazanc 
sağlayabilirdi. Grant, bununla birlikte, evanjelist görüşlere sahip olan kişileri 
misyonlar için toplamaya gayret etti. Claudius Buchanan, (1766-1815) David 
Brown (1763-1812) ve Martyn’in eskiden birlikte papazlk yaptğ Thomas 
Thomason (1774-1829) gibi bu evanjelist vaizler yeterli beceri ve yeteneğe 
sahiptiler. Bu kişiler ayn zamanda üniversite geçmişi olan kişilerdi. 18 

1804’te Henry Martyn Cornwall’u ziyaret etti ve 1804 Ekim’inde 
Cambridge’e geri döndü. Günlüğünde, memleketini bu son ziyareti ile ilgili hoş 
ve tatl anlarna, ayrca Lydia’ya olan arzusuna yer verdi.19  1805’te Londra’da 
yola çkş emrini beklediği srada, geçici olarak Aziz Richard Cecil’in 
yardmcs olarak görev aldğ St. James’ Şapeli’nin güçlü bir kalesi 
                                                 
17Henry Martn Center, Henry Martyn-A Brief Life, s. 1-2.(Baslmamş ve bizim için 
hazrlanmş bir özet yaşam öyküsü.) 
18Bennett, agm, s. 52-53. 
19Truro’nun 26 mil güneybatsnda İngiltere’nin en eski, en lk ve en skc 
kasabalarndan biri olan Marazion Lydia Grenfell’in evinin olduğu yerdi. Grenfell, 
Henry Martyn’in hayattaki tek aşkyd. 1775’de Marazion’da doğan Lydia Grenfell, 
aslnda Henry Martyn’den 6 yaş büyüktü. Tanşmalar Henry Martyn’in kuzeninin 
Grenfell’in kz kardeşiyle evli olmasna dayanyordu. Nişanlsnn başka bir kadn 
tercih etmesi ve Lydia’nn evliliğinin gerçekleşmemesi onu krlgan bir bayan yapmşt. 
Henry Martyn’le uzun yllar yazştlar. Henry Martyn onu Hindistan’a götürmek 
istediyse de ikna edemedi. Bu imkânsz aşk İngiltere’de çok sayda yayna konu oldu. 
Bu arada 1829’a kadar yaşayan Lydia Grenfell’in günlükleri ve yazdklar da onu 
İngiltere’de popüler hale getirdi. Henry Martyn ve Lydia Grenfell hakknda ayrntl 
bilgi için bkz.: Smith, age, s. 43-100.  
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Martyn’in misyonerlik konusundaki kararllğna başta hocalar olmak 
üzere çevresindeki akademik kişiler karş çkmaktayd ve “bu işi herhangi 
birinin yapacağn” düşünmekteydi. Ancak önlenemez bir şekilde, Simeon’un 
rahip yardmclğ teklifini kabul etti ve 22 Ekim 1803’de Ely Cathedral’de bu 
göreve başlad.17 Ayn yl, Hindistan’da faaliyet gösteren Church Missionary 
Society’ye başvurdu ve kabul edildi. Henry Martyn’in papaz yardmclğ 
Lolworth köyünün sorumluluğunu da içerdiği halde, St. John’s Koleji’ndeki 
klasik snavlarn da ihmal etmedi. 1804’te lisansüstü eğitim görmeye başlad. 
Babasnn ölümünün ardndan, Henry yllk mütevaz bir emekli maaşna sahipti 
ve bu parayla kz kardeşi Sally’ye de bakmak zorundayd. Sally maddi açdan 
Henry’ye bağmlyd. Üzerindeki bu ek aile sorumluluğuna baklrsa, Henry’nin 
misyonerliğin sağlayacağ kazanca ihtiyac vard ve misyonerliği kabul 
etmesinde bu koşulun etkisi büyüktü. Charles Simeon onu konsüle önerdi. 
Simeon’un arkadaş Charles Grant aktif bir şekilde Doğu Hindistan 
Kumpanyas bölgesinde misyonerlere izin verilmesi için kampanya 
yürütmekteydi ve Kumpanya’nn hizmeti için iyi kalitede vaizleri işe alyordu. 
Çünkü çoğu Kumpanya vaizi ya Hindistan’a ve Hintlilere karş sorumluluk 
duygusu taşmayan tutucu olmayan kişilerdi ya da ruhlar kurtarmaktan çok 
para kazanmakla ilgiliydiler. Herhangi bir kumpanya hizmetkâr, nispeten çok 
ksa bir zamanda, yeterince rahat bir emeklilik için gereken kazanc 
sağlayabilirdi. Grant, bununla birlikte, evanjelist görüşlere sahip olan kişileri 
misyonlar için toplamaya gayret etti. Claudius Buchanan, (1766-1815) David 
Brown (1763-1812) ve Martyn’in eskiden birlikte papazlk yaptğ Thomas 
Thomason (1774-1829) gibi bu evanjelist vaizler yeterli beceri ve yeteneğe 
sahiptiler. Bu kişiler ayn zamanda üniversite geçmişi olan kişilerdi. 18 

1804’te Henry Martyn Cornwall’u ziyaret etti ve 1804 Ekim’inde 
Cambridge’e geri döndü. Günlüğünde, memleketini bu son ziyareti ile ilgili hoş 
ve tatl anlarna, ayrca Lydia’ya olan arzusuna yer verdi.19  1805’te Londra’da 
yola çkş emrini beklediği srada, geçici olarak Aziz Richard Cecil’in 
yardmcs olarak görev aldğ St. James’ Şapeli’nin güçlü bir kalesi 
                                                 
17Henry Martn Center, Henry Martyn-A Brief Life, s. 1-2.(Baslmamş ve bizim için 
hazrlanmş bir özet yaşam öyküsü.) 
18Bennett, agm, s. 52-53. 
19Truro’nun 26 mil güneybatsnda İngiltere’nin en eski, en lk ve en skc 
kasabalarndan biri olan Marazion Lydia Grenfell’in evinin olduğu yerdi. Grenfell, 
Henry Martyn’in hayattaki tek aşkyd. 1775’de Marazion’da doğan Lydia Grenfell, 
aslnda Henry Martyn’den 6 yaş büyüktü. Tanşmalar Henry Martyn’in kuzeninin 
Grenfell’in kz kardeşiyle evli olmasna dayanyordu. Nişanlsnn başka bir kadn 
tercih etmesi ve Lydia’nn evliliğinin gerçekleşmemesi onu krlgan bir bayan yapmşt. 
Henry Martyn’le uzun yllar yazştlar. Henry Martyn onu Hindistan’a götürmek 
istediyse de ikna edemedi. Bu imkânsz aşk İngiltere’de çok sayda yayna konu oldu. 
Bu arada 1829’a kadar yaşayan Lydia Grenfell’in günlükleri ve yazdklar da onu 
İngiltere’de popüler hale getirdi. Henry Martyn ve Lydia Grenfell hakknda ayrntl 
bilgi için bkz.: Smith, age, s. 43-100.  
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görünümünde olan Bedford Row’a rahip olarak atand. Ayn dönemde 
Cambridge Üniversitesi İlahiyat Fakültesine de kabul edildi. Martyn John 
Gilchrist’ten ders alarak Urduca (Hindustani) öğrenmeye başlad. Gilchrist, 
daha önceden Hint ktasn Hint kyafetleri içerisinde dolaşmş ve bir sözlük 
(1787-1790) ve gramer kitab (1796) yazmşt. Henry Martyn, bir yörenin dilini 
iyi bilmenin o bölgedeki insanlarla iletişim kurmada önemli bir araç olduğunun 
farkndayd. Urducay tercih etmesinde bu dili Hindistan’daki Müslümanlarn 
kullanmasnn pay büyüktü. Böylece misyoner faaliyetlerini Müslümanlar 
üzerine çekebilirdi.20 

II. Henry Martyn’in Hindistan ve İran’daki Çalşmalar 
17 Temmuz 1805’te Martyn’in 305 gün sürecek uzun Hindistan 

yolculuğu başlad. Atlantik’in doğu kysndaki İngiltere’nin Cork limanndan 
başlayan gemi yolculuğu Güney Amerika kylarnda San Salvador’a, oradan 
tekrar Atlantik’i geçerek Ümit Burnu’na ve daha sonra da Hindistan’a uzanan 
bir rota üzerinden gerçekleşti. Martyn, yolculuk srasnda geminin vaizi gibi 
hareket etti. Dil çalşmalarna devam etti. Çalşmalarna Bengal dilini, Farsça ve 
Arapçay da dâhil etti. Martyn geminin karaya ayak bastğ her yerde her şeye 
büyük dikkat gösterdi.21  

Harita 1.Henry Martyn’in Hindistan’a  
Yolculuğu (1805-1806)-C.P. Hallihan’dan alnt. 

 
Martyn, 1806 Nisan aynda Kalküta’ya ulaşt. Gelişinde David Brown 

ve Claudius Buchanan gibi daha kdemli Anglikan vaizler şehir dşnda olduğu 
için rahip William Carey tarafndan karşlanmştr. Her ikisi beraberce kahvalt 
edip Bengal dilinde dua etmişlerdir. Martyn buradaki yolculuklarnda Bengal 

                                                 
20Bennett, agm, s. 54-55. 
21 Henry Martyn’in Hindistan’a yaptğ yolculuk ve Hindistan’daki çalşmalar için bkz.: 
Carlyon, age, s. 24-66 vd.; Smith, age, s. 101-339; Sargent, age, s. 102-305. 
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dili, Urduca, Farsça ve Arapça gramerini öğrenme ve geliştirmeyi de 
hedeflemiştir. Hindistan’a geldikten sonra birkaç ay boyunca bir vaizlik elde 
edebilmek için beklemiştir. Hint nüfusunun yoğun olduğu bir yerde görev 
almay umut etmiştir. Bundaki başlca amaç hem Hintlileri yönlendirebilmek 
hem de dilini onlar arasnda daha iyi geliştirebilmekti. Vaizlik beklediği srada 
aralksz dil öğrenme çabalarn sürdürmüş, düzenli bir şekilde Serampore’daki 
rahipleri ziyaret etmiştir. Serampore onun İncil çevrilerine ilk adm attğ yerdi. 
Burada İncil çevrileri yapmaya çalşan papazlara yardmc olmuştu. Henry 
Martyn, Ekim 1806-1809 arasnda vaiz olarak Dinapor’a yollanmş, 1809-1810 
arasnda bu görevi Cawnpore’da sürdürmüştür. Cawnpore’da iken İncil’i, 
birçok ilahiyi ve vaaz metnini Urducaya çevirmiştir. Sabat adnda dönmüş 
biriyle tanşmas onu İncil’i Farsçaya ve Arapça’ya çevirme konusunda 
cesaretlendirmiştir.22 Ancak Hindistan’da geçirdiği tempolu dört sene Martyn’in 
sağlğnn bozulmasna ve zayf düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle 
kendisine süresiz izin verilmiştir. Kendisi Doğu Hindistan Kumpanyas’ndan bu 
izni alrken kafasnda iki tasar bulunmaktayd: Birincisi İngiltere’ye geri 
dönmek ve Lydia Grenfell ile evlenmek; ikincisi ise İran ve Arabistan’ ziyaret 
etmekti. Bu iki ülkeyi ziyaret etmek istemesinde buralarn ikliminin bozulan 
sağlğna iyi geleceğini düşünmesinin de pay vard.23 Bununla birlikte, bu iki 
ülkeye gitmesi ona gerçekleştirmekte olduğu Farsça ve Arapça İncil çevrilerini 
test etme olanağ sağlayacakt. Örneğin, Martyn, şahn Farsça çevri 
konusundaki görüşünü ve İran’n bu konudaki resmi yaklaşmn oldukça 
önemsiyordu. Nihayet, 14 Şubat 1811’de Henry Martyn, Farsça İncilini 
bitirmişti. 24 

Martyn, 1811 Mart aynda Bombay’dan Maskat’a geçerek gemiyle İran 
Körfezi’ne hareket etmiştir. İran yolculuğu onu fazlasyla heyecanlandryordu. 
Çünkü kendisi İran’a gidecek olan ilk Protestan Misyoner olacakt. Bu nedenle 
İran’a hareketi öncesi sakal brakmşt ve orann yerel kyafetlerini giymişti. 
İran’da bulunduğu srada ülkedeki İngiliz elçisi, şahn oğlu ve birçok ileri 
gelenle konuşma frsat yakalamşt. Burada, Farsça İncil konusundaki 
çalşmalarnda da önemli mesafe kaydetmiş ve 1812 Mart ay başnda Farsça 
İncil’e son şeklini vermişti.25 

Hindistan’dan Basra’ya geçtiğinde Martyn, Arapça ve Farsça çevrilerini 
orann yerli ileri gelenlerine göstermiştir. Bunlar, Martyn’in Farsça çevrisini 
uygun ve yeterli görürken Arapça çevrisini yetersiz bulmuşlardr. Martyn 
Basra’dan arkadaş Sir Malcolm’un bulunduğu Şiraz’a geçmiştir. Şiraz’da 
                                                 
22Henry Martyn Center, agn (ad geçen not). 
23Clinton Bennett, “The Legacy of Henry Martyn”, International Bulletin of Missionary 
Research; Jan 1992, Vol. 16 Issue 1, s. 126-129. 
24C. P. Hallihan, “Henry Martyn (181-1813) Scholar Missionary, Bible Translator, 
Living Epistle of Grace and Turth”, Part II, Quarterly Record The Magazine of the 
Trinitarian Bible Society (April-May 2003), s. 16.  
25Henry Martyn Center, agn. 
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Molla Mirza İbrahim ve Muhammed Rza ibn-i Hamedani ile tartşmş26 ve bu 
tartşmalarn yazya geçirmiştir.  

Martyn’in bir sonraki durağ Tahran olmuştur. Tahran’dayken şahn 
maiyetindekilerden beklediği ilgiyi görememiştir.  İran’daki en büyük 
arzularndan biri çevirdiği İncil’i şaha sunmakt ancak bu konuda başarl 
olamad, yalnzca şahn veziriyle görüşebildi. Bu yoğun çalşmalar srasnda 
Henry Martyn ateşli bir hastalğa yakaland. Tebriz’deki İngiliz elçisinin 
konutunda bir müddet kalarak kendisini toparlad. Kendisine yaplan bütün 
tavsiyelere rağmen, İstanbul’a Ermenistan ve Türkiye üzerinden karayoluyla 
seyahat etme şkkn tercih etti.27 Ancak daha sonra çevriyi gören şah, onun 
çevrisini anlaşlr ve kolay bir çeviri olarak değerlendirmiştir. Bu Farsça çeviri 
Oueseley’in desteğiyle 1815’te St. Petersburg’da ve 1816’da Kalküta’da 
baslmştr.28 Tüberküloz hastas olan Martyn, İngiltere’ye dönüş yolculuğunda 
1812’de Tokat’ta ölmüştür.29 

Harita 2.Henry Martyn’in Hindistan-İran-Türkiye Yolculuğu 
(1811-1812)-C. P. Hallihan’dan alnt 

 
III. Henry Martyn’in Tokat’ta Braktğ İzler 
1812’de Tokat, Sivas vilayetine bağl bir kazayd. Şehrin mali ve idari 

işlerinden sorumlu kişi Voyvoda Salih Ağa’yd. Şehir de bir de mahkeme 

                                                 
26Martyn’in İslam’a dair üç temel görüşü vardr: Birincisinde İslam inancndaki 
mucizelerin niteliğini tartşmaktadr. Bu mucizelerden Kuran- Kerim’in ebedi bir 
mucize olduğu ve eşi benzeri olmadğ inancnn yersiz olduğunu göstermeye 
çalşmaktadr. İkincisinde doğrudan Muhammedizm’e (İslam’a) saldrmaktadr. 
Kuran’n çelişkileri ve Kuran’daki ödüllerin niteliğine eleştireler getirmektedir. Bu 
dinin kurucusunun bencil ve fesat karakterli olduğunu ispata kalkşarak Hz. 
Muhammed’i hedef alr. Kendi cephesinden İncil’in temiz, cennetvari ve kutsal 
doktrinleri ile Muhammedizm’i karşlaştrr. Üçüncüsünde Sufi sistemin değersizliğini 
savunarak Musa ve İsa’nn doğruluğu üzerinde durur. Henry Martyn’in İslam’a bakş 
açs hakknda bkz.: Sargent, age, s. 441-443. 
27Henry Martyn Center, agn. 
28Bennett, agm, s. 126-129. 
29Bennett, agm, s. 126-129. 
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bulunmaktayd, mahkemenin başndaki kişi Naib Şeyh Mustafa’yd. Şehrin 
nüfusunun önemli bir bölümünü Müslüman Türkler oluşturuyordu. Nüfus 
içerisinde Müslümanlardan başka Ermeniler, Rumlar ve az sayda Yahudi ve 
Kpti vard. Şehir Osmanl Devleti’nde Ergani’den çkarlan bakrn işlendiği, 
yine bu bakrn diğer Osmanl pazarlarna sürüldüğü önemli bir sanayi 
merkeziydi. Şehir basmaclk, ipek ve deri işlemeciliği ve bunlarn boyanmas 
ile ilgili işletmelere de ev sahipliği yapmaktayd. Şehir doğuyu batya ve kuzeyi 
güneye bağlayan yollarn Anadolu’daki kesişme noktasyd ve Osmanl Devleti 
burada bir de kara gümrüğü kurmuştu. İran’dan İstanbul’a giden karayolu da bu 
şehirden geçmekteydi.30 1812’de 2 Eylül’de Tebriz’den İstanbul’a yola çkan 
Henry Martyn’in yol üstündeki önemli duraklarndan biri de Tokat olacakt. 
Ancak Henry Martyn sonsuza kadar sürecek uykusuna bu şehirde uzanacağn 
tahmin bile etmemişti. 

Resim 3. 19. yüzyln ilk çeyreğinde Beybağ Kervan Yolundan Tokat 
manzaras(William Price, Journal of the British Embassy to Persia, vol. 1, Second 

Edition, 1832 London’dan alnt.-Hasan Erdem Arşivi) 
 

 
a.Henry Martyn’in Tebriz’den Tokat’a Yolculuğu  
2 Eylül 1812 akşam Henry Martyn, 1300 millik uzun yolculuğum 

dediği, İstanbul’a olan yolculuğu için Tebriz’den ayrld. Rota, Tebriz’deki 

                                                 
30Mehmet Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I Tokat (1771-1853), Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Yayn, Tokat 2005, şehrin idari yaps için bkz. s.11-148; şehrin ticari ve 
ekonomik yaps için bkz. 148-293; nüfus yaps için bkz. 295-356. 
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Britanya büyükelçisi Sir Gore Ouseley31 tarafndan onun için çizildi ve 
kendisine Erivan, Kars ve Erzurum’daki Türk yöneticiler ve İstanbul’daki 
Britanya büyükelçisine ve Eçmiyazin’deki Ermeni patriğine yazlmş mektuplar 
verildi. Erivan’a kadar İran prensinin sağladğ bir mihmandarn eşliğinde 
yoluna devam etti. 12 Eylül’de Eçmiyazin’e ulaşt ve bir sonraki gün Ermeni 
patriği ile görüştü. Beş gün kaldktan sonra 17 Eylül’de Martyn, yannda 
patriğin görevlendirdiği bir papaz ve baz adamlar da bulunduğu halde, 
Eçmiyazin’den ayrld. 21 Eylül’de Kars’a varmşt. 22 Eylül’de bu şehirden 
ayrlan ve yoluna devam eden Martyn, 25 Eylül’de Erzurum’a geldi. Erzurum 
valisinin, yanna verdiği bir Tatar ve oğluyla 29 Eylül’de Erzurum’dan ayrld. 
Erzurum’dan yola çktklarnda bir öğle vaktiydi ve ilk duraklar Erzurum 
Aşkale arasnda bir köy oldu. Bu köyde Martyn yüksek ateşe yakalanmşt, 
Tatar’n oğlu da ayn şekilde hastalanmş ve geri dönmek zorunda kalmşt. 30 
Eylül’de Aşkale’de atlarn değiştirip yola devam ettiler ve Burnukapan32 diye 
bir yerde geceyi geçirdiler. Henry Martyn, burada çay ve tereyağndan başka bir 
şey yiyememişti ve şiddetli bir baş ağrs vard. O gün ruhu çok skkn ve morali 
de bozuktu. 

1 Ekim’de günlüğünde Sir Ouseley’in adamlarndan duyduğu “bu 
topraklarda vebann insanlarn krmna yol açtğn ve her gün binlerce kişinin 
öldüğünü” yazmşt. Tokat’n yerlilerinin de ayn nedenden şehirden ayrlmaya 
başladğn duymuştu. Kendisinin de bu hastalğn pençesine yakalanmş 
olmasndan korkuyor ve tanrya yakaryordu. 2 Ekim’de atlarn değiştirdikten 
sonra Hasan, ayn 3 ve 4’ü boyunca yağan yağmura ve günde iki üç saatlik 
uykuya rağmen acele etti ve Martyn’i Tokat’a ulaştrma konusunda biraz hzl 
davrand. Ayn 6’snda Henry Martyn günlüğüne son notunu yazabilmiştir: “6 
Ekim-Çok sayda atm olmasa da, beklenmedik bir huzur içindeyim. Meyve 
bahçesinde oturdum ve kumpanyamn, arkadaşmn ve rahat ettirenimin 
yokluğunda tatl bir huzur ve güven içinde tanrm andm. Oh! Zaman, 
sonsuzluğa ne vakit yer verecek? Erdemliliğin hâkim olduğu o yeni cennet, o 
yeni dünya ne zaman ortaya çkacak? İnsanlar vahşi hayvanlardan daha kötü 
yapan açgözlülükten, hiçbir şey, ölümün skntlarna hâlâ daha fazla katk 
yapan fenalklarn hiçbiri artk görülmeyecek ve bilinmeyecek.” Martyn, 10 ya 
da 11 Ekim’de Tokat’a ulaşmş olmaldr. Tokat’a geldiğinde menzilhanede33 

                                                 
31James Morrier 1808 ve 1809 yllarnda Bombay’dan İngiltere’ye giden yollarn 
rotasn çizmiş ve bunu 1816’da bastrmşt. Bkz.: James Morrier, A Journey Through 
Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, 
Philadelphia 1816. 
32Prnakapan, Bayburt Aşkale arasnda günümüzde de var olan bir köydür. 
33Tokat menzilhanesi konusunda ayrntl bilgi için bkz.: Ali Açkel, “Osmanl Ulak-
Menzilhane Sistemi Çerçevesinde Tokat Menzilhanesi (1690-1840)”, Tarih 
İncelemeleri Dergisi, cilt: 19, say: say:2, Aralk 2004, s. 1-33. 
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konuk edilmiştir.34 
Resim 4. Sir R. K. Potter’dan 1812’de Tokat Manzaras (Hasan Erdem Arşivi) 

 
b.Henry Martyn’in Maddi Miras 
Bugüne kadar Henry Martyn’in yaşam ve manevi miras üzerine çok 

sayda yayn yaplmştr.35 Ancak, onun 14 Ekim 1812’de ölümünden iki gün 
önce kendi isteğiyle Tokat mahkemesine hazrlattğ mallarnn dökümü üzerine 
bir çalşma yaplmamştr. 14 Ekim’de hazrlanan bu belge Tokat’a ait 16 
numaral şeriye siciline ölümünden bir gün sonra H. 10 Şevval 1227/ M. 17 
Ekim 1812 tarihinde geçirilmiştir ve bir kopyas da Franszca olarak 
İstanbul’daki Fransz elçiliğine gönderilmiştir. Belge, “Menzilhanede Helak 
Olan İngiliz Keferesinin Eşyas Defteridir” başlğn taşmaktadr. Belgede, 
“Acem şah tarafndan gelip Erzurum valisi Emin Paşa tarafndan refakatine 
verilen Tatar Hasan Ağa ile İngiliz milletinden Mister Martin adnda keferenin 
Tokat menzilhanesine vardğ ve kendi rzasyla yannda bulunan eşyalarn şeri 
mahkeme ve şehir voyvodas Salih Ağa’nn uygun görmesiyle deftere 
kaydedildiği” yazldr. Bunun dşnda “belgenin düzenlenmesinden iki gün 
sonra Martyn’in öldüğü ve tutulan kaydn, 2800 guruşluk poliçe senedinin ve 
ayni eşyann Tatar Hasan Ağa’ya teslim edildiği” belirtilmektedir. 36  
                                                 
34Yolculuk notlar Henry Martyn’in günlüğündeki kaytlardan derlenerek 
oluşturulmuştur. Henry Martyn’in son kaytlarn 6 Ekim’de kaleme aldğ 
günlüğündeki yazlar için bkz.: Smith, age, s. 492-514. 
35Bennett, agm, s. 126-129; Graham Kings, Foundations for Mission and the Study of 
World Christianity: The Legacy of Henry Martyn,http: //www. 
Martynmission.cam.ac.uk/ Clife.htm (11.10.2012). 
36TŞS (Tokat Şeriye Sicili) 16 (Defter Numaras), 124 (Sayfa Numaras)/2 
(BelgeNumaras). Ayn belgenin Franszca versiyonu Henry Marty Center ve İngiliz 
arşivlerinde yer almaktadr. 5 Kasm 1812’de İstanbul’daki Sir Isaac Morier, 



163

Tokat’ta Medfûn Meşhur Bir Misyoner: Henry Martyn

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

164 
 

konuk edilmiştir.34 
Resim 4. Sir R. K. Potter’dan 1812’de Tokat Manzaras (Hasan Erdem Arşivi) 

 
b.Henry Martyn’in Maddi Miras 
Bugüne kadar Henry Martyn’in yaşam ve manevi miras üzerine çok 

sayda yayn yaplmştr.35 Ancak, onun 14 Ekim 1812’de ölümünden iki gün 
önce kendi isteğiyle Tokat mahkemesine hazrlattğ mallarnn dökümü üzerine 
bir çalşma yaplmamştr. 14 Ekim’de hazrlanan bu belge Tokat’a ait 16 
numaral şeriye siciline ölümünden bir gün sonra H. 10 Şevval 1227/ M. 17 
Ekim 1812 tarihinde geçirilmiştir ve bir kopyas da Franszca olarak 
İstanbul’daki Fransz elçiliğine gönderilmiştir. Belge, “Menzilhanede Helak 
Olan İngiliz Keferesinin Eşyas Defteridir” başlğn taşmaktadr. Belgede, 
“Acem şah tarafndan gelip Erzurum valisi Emin Paşa tarafndan refakatine 
verilen Tatar Hasan Ağa ile İngiliz milletinden Mister Martin adnda keferenin 
Tokat menzilhanesine vardğ ve kendi rzasyla yannda bulunan eşyalarn şeri 
mahkeme ve şehir voyvodas Salih Ağa’nn uygun görmesiyle deftere 
kaydedildiği” yazldr. Bunun dşnda “belgenin düzenlenmesinden iki gün 
sonra Martyn’in öldüğü ve tutulan kaydn, 2800 guruşluk poliçe senedinin ve 
ayni eşyann Tatar Hasan Ağa’ya teslim edildiği” belirtilmektedir. 36  
                                                 
34Yolculuk notlar Henry Martyn’in günlüğündeki kaytlardan derlenerek 
oluşturulmuştur. Henry Martyn’in son kaytlarn 6 Ekim’de kaleme aldğ 
günlüğündeki yazlar için bkz.: Smith, age, s. 492-514. 
35Bennett, agm, s. 126-129; Graham Kings, Foundations for Mission and the Study of 
World Christianity: The Legacy of Henry Martyn,http: //www. 
Martynmission.cam.ac.uk/ Clife.htm (11.10.2012). 
36TŞS (Tokat Şeriye Sicili) 16 (Defter Numaras), 124 (Sayfa Numaras)/2 
(BelgeNumaras). Ayn belgenin Franszca versiyonu Henry Marty Center ve İngiliz 
arşivlerinde yer almaktadr. 5 Kasm 1812’de İstanbul’daki Sir Isaac Morier, 

 

165 
 

Henry Martyn’in Tokat’tayken yannda bulunan ve listesi tutulan elli 
dört kalem eşyasnn büyük çoğunluğu giyim eşyalar ve giyimi tamamlayan 
aksesuarlardan oluşmaktayd. Giyim eşyalarndan on bir kalemi üst giyim 
eşyasyd. Bunlarn çoğu gömlekti. Üç kalemde yazlan bu on bir gömleğin 
tamam bez olup yalnz birisi Hint (Tokat?) bezi gömlek olarak not düşülmüştü. 
Gömleklerden başka üç kalemde beş entari zikredilmişti. Bunlarn üçü ksa 
siyah sof entariydi. İkisi ise Acem işiydi. Acem işi olanlardan biri çit, diğeri 
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de rastlamak mümkündür. Bunlardan üç çarşaf, bir bez yüzlü yorgan, bir 
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Tebriz’deki Britanya elçisi Sir Gore Ouseley’e bir mektup yazd ve ona Henry 
Martyn’in ölümünü duyurdu. Bu mektubun ekinde Tokat mahkemesi tarafndan kayt 
altna alnan mallarn listesini içeren ve altnda Tokat naibi Şeyh Mustafa’nn imzas 
bulunan belge de vardr. Belgeler içerisinde Henry Martyn’in poliçe senedinin 
İstanbul’da bir Ermeni tüccara bozdurulduğu ve elde edilen parann onun gömülmesine 
harcandğn içeren kaytlara da rastlanmaktadr. Ayrca Henry Martyn’in yengesi 
Harriet’e konunun duyurulmasn ve Henry Martyn’in mirasndan baz eşyalarn, 
örneğin Tokat’ta aldğ bir klcn kaybolduğuna dair hususlar içeren notlar da 
bulunmaktadr. Henry Martyn Center’in bize nazik bir şekilde ulaştrdğ ve Franszca 
çevri konusunda yardmc olduğu belgeler İngiliz Milli Arşivinde şu kaytlar altnda yer 
almaktadr. National Archives, London Foreign Office, Embassy and Consulates, Iran. 
Correspondence of Sir Gore Ouseley. F.O. 248/30 pp.81-84.O. 248/30 pp. 89-93 
National Archives, London FO 248/30 pp. 89,90. 93. Bizim kullandğmz Franszca 
mektup bu belgenin 91-92. sayfalar arasnda yer almaktadr. 
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bulunduruyordu. Yere serilen beyaz çul ve kilim ile hasra da sahipti. Bir koşum 
aleti vard: İngiliz eğeri ve bir silah vard: şemşir. Alt kalem eşyas ise çeşitli 
notlarnn bulunduğu ya da aralarnda Fransz Frang ve İngiliz Poundu içeren 
kâğtlardan oluşuyordu. 

Martyn’in bu eşyalar ve eşyalar içerisine eklenen 2800 guruşluk poliçe 
kâğd Tatar Hasan Ağa’ya verilmiş ve bu kişi İstanbul’a yollanmştr.37 Yalnz 
Fransz konsolosluğuna Tokat naibi Şeyh Mustafa tarafndan yollanan belgede 
Martyn’in defin işlemleri için harcanan 25 guruştan bahsedilmektedir. Bunun 
dşnda arta kalan bir 30 guruş söz konusudur. Anladğmz kadaryla bu para 
çeşitli kitap ve defter parçalar içerisinden çkan parann toplamdr ve gene 
artan 30 guruş Henry Martyn’in malvarlğnn bir parças olarak Hasan Ağa’ya 
teslim edilmiştir. 

c.Henry Martyn’in Mezar ve Tokat’ta Henry Martyn’i Ziyaret 
Eden Misyoner ve Gezginler  

Henry Martyn’in ant mezar 31.1.1926 tarih ve 435/1 sra no ile Tokat 
müzesi etnografik eser envanterine alnmştr. Bu envanterde mezarn 
bulunduğu ve getirildiği yer hakknda herhangi bir bilgi bulunmamaktadr. Ant 
mezarn ölçüleri: Taban ölçüsü 55x59; yükseklik 20,5; ikinci kademenin taban 
ölçüleri 47x61;yükseklik 34,5; üçüncü kademe taban ölçüleri 60x82; yükseklik 
130; dördüncü kademe taban ölçüleri 37,5x43; yükseklik 130 cm. olarak deftere 
kaydedilmiştir. Taş antn sergilendiği yer olarak müze bahçesi gösterilmiştir. 
Eserin tanmnn yapldğ bölümde şu bilgilere yer verilmiştir: “Dört 
kademeden oluşmuş bir mezar antdr. Taban beyaz damarl siyah 
mermerdendir. Dikdörtgen formlarn köşeleri kesilerek sekizgen form 
kazandrlmştr. Üst ksm içe eğik profillidir. İkinci kademe yine dikdörtgen bir 
tambur şeklindedir. Bunun köşeleri de sekizgen form kaznacak şekilde kesiktir. 
Dört geniş yüzünde de dört dilden (Türkçe, İngilizce, Farsça ve Ermenice) 
Henry Martyn’in biyografisi yazldr. Türkçe ve Ermenice kitabe kaznmş, 
sadece İngilizce ve Farsça kalmştr. Üçüncü kademe yine siyah beyaz damarl 
mermerdendir. Komfovit bir başlk şeklinde düzenlenmiştir. Köşelerinde birer 
volüt vardr. İçe kavisli alan alt ion kaymalar işlenmiş üst ksm ise düz eğimli 
yaplmştr. Kitabeli parçann üzerinde saçaklk şeklinde durmaktadr. 
Dördüncü parça yeşil damarl beyaz mermerdendir. Yukar doğru daralan ve 
üstte kare piramid şeklinde biten bir obelisktir. Her yüzüne birer beyzi formlu 
çelenk işlenmiştir. Bu çelenklerin içinde yer alan yazlar kaznmştr. İngilizce 
bir kitabesi vardr.” 38  

 
 

 
                                                 
37 TŞS 16, 124/3. 
38 Bu envanter 14.3.1974 tarihinde Müze asistan Birsel Özcan tarafndan kaleme 
alnmştr. 
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Resim 5.Tokat’ta ayakta kalan tek Ermeni mezarlğ (Eski şehrin kuzeydoğusunda, 
bugün Örtmeliönü mahallesinin snrlar içindedir. Martyn, büyük olaslkla 1812’de ilk 

bu mezarlğa gömülmüştü.) 

 
Nereden getirildiği bilgisine sahip olamadğmz Henry Martyn’in ant 

mezar uzun yllar Tokat müzesine ev sahipliği yapan Tokat Gökmedrese’nin 
bahçesinde birçok Müslüman mezar taşnn komşuluğunda koruma altna 
alnmştr. Müzenin 2012 senesinde Sulu Sokak’ta restore edilen Bedesten 
binasna taşnmasyla birlikte ant mezar bu binann hemen önünde gözle 
görülür bir yere konulmuştur. Envanterden takip edebildiğimiz ve 
gözlemlediğimiz kadaryla eser orijinal baz özelliklerini bugün kaybetmiş 
durumdadr. Eserin dört yüzünde dört dilde Henry Martyn ile ilgili bilgiler 
olmas gerekirken, bugün Türkçe ve Ermenice ksm yoktur. Yine çelenk 
içerisine kaznmş yazlar da mevcut değildir.  

Resim 6. Tokat Müzesi Gökmedrese’de iken 1955’de çekilmiş bir fotoğraf 
(Resme göre bu tarihlerde Henry Martyn’in ant mezarnn müzenin iç avlusunda yer 

aldğ anlaşlyor.-Hasan Erdem Arşivi) 

 
Henry Martyn, Tokat menzilhanesinde 16 Ekim 1812’de öldüğünde, 
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cenazesi Surp Karasun Manuk Ermeni kilisesine teslim edildi. Ermeniler, Henry 
Martyn’i şehrin kuzeydoğusunda bulunan ve kiliseye yakn denebilecek, şehrin 
görece dşnda, Kptilere komşu bir alanda bulunan Ermeni mezarlğna gömdü. 
Şehirde yaptğmz araştrmada, bugün ayakta bulunan tek Ermeni mezarlğnn 
Örtmeliönü Mahallesinin bitişiğinde olduğunu gözlemledik ve bu mezar 
gerçekten de şehrin eski konumlanmasnda şehrin dşnda ve doğusunda 
kalyordu. Bu açlardan bakldğnda Henry Martyn’in ilk gömüldüğü mezarlk 
bugün ayakta gözükmektedir.  

Martyn’in ölümünden bir sene sonra İngilizlerin Bağdat’taki siyasi 
temsilcisi olarak gösterilen Claudius James Rich adnda bir hayrsever onun ilk 
mezar taşn diktirdi. Hikâyenin bundan sonraki ksmn Tokat’ ziyaret eden 
çoğu misyoner seyyahlarn gözünden takip edelim: 

Eli Smith ve H. G. O. Dwight 1830’da Doğu Anadolu, Ermenistan ve 
Kuzey İran’ Amerikan Board misyoner teşkilat için keşfe çktlar ve 
araştrmalarn iki ciltlik bir kitapta yaymladlar.39 Onlar ayn zamanda, Tokat’a 
da uğradlar ve Henry Martyn’in mezarn ziyaret ettiler. Kitaplarnda, Henry 
Martyn’in mezar hakknda Eli Smith şu gözlemlerine yer verdi40:  

“Tokat’tayken İran’dan İngiltere’ye dönüş yolunda 1812 senesinde bu 
yerde ölen Aziz Henry Martyn’in türbesini ziyaret etmenin melankolik zevkine 
erişmiştim. Cesedi Karasun Manuk41 Ermeni Kilisesi’nin büyük mezarlğnda 
gömülüydü ve Bağdat’n geç İngiliz sakinlerinden Claudius James Rich 
tarafndan dikilen bir antla örtülüydü. Üzerindeki farkl Latin yazs, onu 
çevresinde yatan diğer mezarlardan ayryordu.”  

Tokat’tayken Mr. Smith American Board Misyoner Teşkilat’ndan 
Rufus Anderson’a bir mektup yazd. Mektubun üzerinde 1 Haziran 1830 tarihi 
vard. Bu mektupta Martyn ile ilgili baz ilginç noktalara da işaret etti. 
Mektubun girişinde İstanbul’dan Tokat’a kadar geçen yolculuğa değinen Smith, 
sonra Martyn’in mezarna gittikleri mektubun yazldğ güne döner ve 
araştrmalarnn sonucunu şu ifadelerle kaleme alr42: 

                                                 
39Amerikan misyonerlerinin Türk topraklar üzerindeki faaliyetleri hakknda ayrntl 
bilgi için bkz. Elizabeth W. Shelton, Faith, Freedom, and Flag: The Influence of 
American Missionaries in Turkey on Foreign Affairs: 1830-1880, Doktora Tezi, 
Georgetown University, Washington 2011. 
40Smith, Eli, Researches of the Rev. E. Smith and Rev. H.G.O. Dwight in Armenia, vol. 
1, Boston 1833, s. 100-101; Smith, Eli ve Dwight, H.G.O., Missionary Researches in 
Armenia, London 1834, s. 44. 
41Karasun Manuk (Krk Çocuklar), Sivas’ta şehrin bat tarafnda Kayseri kapsna yakn, 
Ermenilere ait geniş bir mezarlktr. Bu adla görkemli bir kilise de vardr. Bogos 
Natanyan, Sivas 1877, yay. haz.: Arsen Yarman, Bir Zamanlar Yaynclk, İstanbul 
2008, s. 292. 
42Eli Smith’in Rufus Anderson’a yazdğ mektup içn bkz.: Sargent, age, s. 446-448. Eli 
Smith, 1829’da Osmanl Devleti’nden henüz bağmszlğn elde etmiş olan 
Yunanistan’da Rufus Anderson’la birlikte çalşmşt. 
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“Bugün o kusursuz ve fedakâr misyonerin mezarn ziyaret ettik. 
Ölümünden bahseden biyografisinden hareketle, gömülü olduğu yeri düzgün bir 
şekilde bulabilmekte baz güçlükler yaşayabileceğimizi daha önceden tahmin 
etmiştik. Fakat burada bunu bize anlatabilecek birilerini bulduk ve derhal 
şehrin kuzeydoğu snrndaki Karasun Manuk (krk çocuklar) Kilisesinin 
yaknlarndaki asl Ermeni mezarlğna yönlendirildik. Rahip, yalnz bir Latin 
yazsyla çevredeki Ermenilerin mezarlarndan ayrt edilebilen mezar taşn 
burada bize gösterdi. 

Onu gömen mahalli papazdan onun ölümüyle ilgili baz bilgiler almay 
ummuştuk, fakat rahip ölmüştü ve şimdiki memur bize sadece 2 Ermeni tüccar 
ve Henry Martyn’in mezar taşn kopyalayan baz İngiliz beyefendileri 
önerebildi. Bununla birlikte, kendilerini araştrma yaparken bulduğumuz bu 
İngiliz beyefendiler, onun postahanede öldüğünden daha fazla bir şey 
bilmiyorlard. 

Martyn hakknda bize bilgi verebilecek eski menzilci ölmüştü. Onun 
ölümünden sonra menzilhanenin başnda bulunan ve şimdi başka bir resmi 
görevde olan dikkatsiz yaşl Türk’ü bulduk. Sorularmz yantlamakta, kendisini 
zor durumda hisseden az hevesli biriydi. Sadece hatrladklarndan şunu 
açklayabildi: Martyn menzilhaneye ulaştğnda hastayd. Baz Ermeniler ona 
ilaç getirmişti. Geldiğinden sonra 4-5 gün içerisinde ölmüştü. Kendisiyle 
seyahat eden Tatar ağrlğn İstanbul’a götürmüştü. Menzilcinin onu Martyn’in 
biraderi farz ettiği bir İngiliz Martyn’in ölümünden 1-2 sene sonra şehre tek 
başna gelmiş ve mezarna bir ant dikmişti. Menzilci Martyn’in menzilhanede 
ve vebadan öldüğünden öte fazla bir bilgi sahibi değildi.  

Menzilciden ayrldktan sonra, bize büyük olaslkla bilgi verebilecek 
bir başka Ermeni tüccara yönlendirildik. Konuşmalarmzdan Martyn’i bizzat 
görmediğini anladk fakat bu Ermeni tüccarn kuzeni hastalğnda Martyn’le 
ilgilenmişti. Bu kuzen de şu an ölüydü ve Ermeni tüccar bize şu bilgileri 
verebildi: Bir günde yüzleri öldüren ve sonradan şiddetini artran veba çok 
korkunçtu ve bu şartlar altnda hiçbir Ermeni’nin Martyn’i evine kabul 
etmesine olanak yoktu. Martyn’in vebadan dolay menzilhanede ölümü 
beklemekten başka çaresi yoktu. Bir yl sonra Bağdatl bir seyyah kitabeyi 
yazd, mezarn yapldğndan emin olabilmek için bir adam brakarak antn 
yaplmas için gereken paray brakt. Martyn’in ölümü hakknda 
edinebildiğimiz bilginin hepsi buydu. Snrl da olsa bu bilgileri toplamak için 
az çaba göstermedik.” 

1835’de İngiltere’den yola çkan William J. Hamilton yolu üzerindeki 
Tokat’a da uğramş ve vatandaş Martyn hakknda eserinde şu ksa bilgiyi 
vermiştir: 43 

“Tokat ad, bitmek bilmeyen çabasyla yorgun düşen Henry Martyn’in 
                                                 
43William J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, vol. 1, London 
1842, s. 351. 
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son nefesini verdiği yer olarak misyonerlerin hatrlarnda sevimli bir yer 
edinmiştir…” 

1812’de Portland, Maine, ABD’de doğan ve yaklaşk yedi yl ABD için 
Osmanl topraklarnda misyonerlik faaliyetleri sürdüren ve çeşitli araştrmalar 
yapan Horatio Southgate 2 Ağustos 1841’de Tokat’a da uğramş ve Henry 
Martyn hakknda şu notlar kaydetmişti:44 

“Birisi, kalntlar iyi bir ahret umuduyla burada uyuyan ve gerek 
İngiltere ve gerekse Amerika’da putperest uluslarn lehine etkisi büyük coşkun 
bir uyanş başlatan bir örnek olan adamn farknda olmadan geçemez. Tokat’ta 
ilk ziyaretlerimden biri Henry Martyn’in mütevaz mezarna oldu. Bu mezar 
Ermeni mezarlklarndan birinde uzanyordu. Şehrin doğu tarafnda, şehrin 
nüfusunun barndğ yerlerin oldukça ötesindeydi. Kendisini çevreleyen binlerce 
mezara nazaran alçak bir mezard ve bilhassa onu aramayan biri, onu fark 
etmeden geçebilirdi. Onu ayrt edebilecek şeyler üzerindeki yaz ve belki 
ölçüleriydi. Ölçü 3,5 feet45 uzunluğundayd. Taş yerde düz bir şekilde 
duruyordu ve üzerinde şunlar yazlyd.” 

REV. VIR. 
GUG. MARTINO. 

SACER. AC. MISS. ANGLO. 
QUEM. IN. PATR. REDI. 

DOMINUS. 
HIC. BERISAE. AD. SB. VOC. 

PIUM. D. FIDEL. Q. SER. 
A.D. MDCCCXII 

HUNC. LAP. CONSAC.  
C.J.R. 

A.D. MDCCCXIII46 
                                                 
44Horatio Southgate, Narrative of a Visit to the Syrian [Jacobite] Church of 
Mesopotomia; With Statementsand Reflections upon the Present State of Christianity in 
Turkey and the Character and Prospects of the Eastern Churches, New York 1844, s. 
257-259. 
45Feet İngiliz uzunluk ölçüsü footun çoğuludur. Türkçe karşlğ ayaktr. Bir foot 30,48 
cm.dir. Buna göre 3,5 feet 91,44 cm’dir. 
46Bu mezar kitabesi Latince ve şifrelidir. Kitabenin Latince tam açlm şu şekilde 
olmaldr: “Reverendo viro,Guglielemo Martino, Sacerdoti ac Missionario Anglo, quem 
in Patriam redientem, Dominus, hic Berisae, ad suam beatudienem vocavit, pium, 
doctum, f,delemque servum, A. D. MDCCCXII.Hunc lapidem conscravit (consacravit) 
C. J. R. A.D. MDCCCXIII.” Burada Henrico olmas gereken Hristiyan isminde yanlşlk 
yaplmş olmaldr. Berisa Tokat’n eski addr ve C. J.. R. Bağdat’taki Britanya 
temsilcisi Claudius James Rich’tir. Latince açlm Horatio Southgate’den alnmştr. 
Southgate, age, s. 258. 
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son nefesini verdiği yer olarak misyonerlerin hatrlarnda sevimli bir yer 
edinmiştir…” 

1812’de Portland, Maine, ABD’de doğan ve yaklaşk yedi yl ABD için 
Osmanl topraklarnda misyonerlik faaliyetleri sürdüren ve çeşitli araştrmalar 
yapan Horatio Southgate 2 Ağustos 1841’de Tokat’a da uğramş ve Henry 
Martyn hakknda şu notlar kaydetmişti:44 

“Birisi, kalntlar iyi bir ahret umuduyla burada uyuyan ve gerek 
İngiltere ve gerekse Amerika’da putperest uluslarn lehine etkisi büyük coşkun 
bir uyanş başlatan bir örnek olan adamn farknda olmadan geçemez. Tokat’ta 
ilk ziyaretlerimden biri Henry Martyn’in mütevaz mezarna oldu. Bu mezar 
Ermeni mezarlklarndan birinde uzanyordu. Şehrin doğu tarafnda, şehrin 
nüfusunun barndğ yerlerin oldukça ötesindeydi. Kendisini çevreleyen binlerce 
mezara nazaran alçak bir mezard ve bilhassa onu aramayan biri, onu fark 
etmeden geçebilirdi. Onu ayrt edebilecek şeyler üzerindeki yaz ve belki 
ölçüleriydi. Ölçü 3,5 feet45 uzunluğundayd. Taş yerde düz bir şekilde 
duruyordu ve üzerinde şunlar yazlyd.” 
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GUG. MARTINO. 
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QUEM. IN. PATR. REDI. 
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A.D. MDCCCXIII46 
                                                 
44Horatio Southgate, Narrative of a Visit to the Syrian [Jacobite] Church of 
Mesopotomia; With Statementsand Reflections upon the Present State of Christianity in 
Turkey and the Character and Prospects of the Eastern Churches, New York 1844, s. 
257-259. 
45Feet İngiliz uzunluk ölçüsü footun çoğuludur. Türkçe karşlğ ayaktr. Bir foot 30,48 
cm.dir. Buna göre 3,5 feet 91,44 cm’dir. 
46Bu mezar kitabesi Latince ve şifrelidir. Kitabenin Latince tam açlm şu şekilde 
olmaldr: “Reverendo viro,Guglielemo Martino, Sacerdoti ac Missionario Anglo, quem 
in Patriam redientem, Dominus, hic Berisae, ad suam beatudienem vocavit, pium, 
doctum, f,delemque servum, A. D. MDCCCXII.Hunc lapidem conscravit (consacravit) 
C. J. R. A.D. MDCCCXIII.” Burada Henrico olmas gereken Hristiyan isminde yanlşlk 
yaplmş olmaldr. Berisa Tokat’n eski addr ve C. J.. R. Bağdat’taki Britanya 
temsilcisi Claudius James Rich’tir. Latince açlm Horatio Southgate’den alnmştr. 
Southgate, age, s. 258. 
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Mezarlk, şehri doğuya bağlayan ve şehre yukardan bakan bir tepenin 
yamacndayd. Tepenin eteğinde geniş bahçeler vard. Sağa doğru gittikçe 
nehrin bir görüntüsü göze ilişiyordu. Şehri çevreleyen dağlara eşit mesafedeki 
bu dere şehrin kuzey kesiminde bir vadi boyunca akyordu. 

İncelemeler yaptm, fakat misyonerin hastalğ ve ölümü dşnda hiçbir 
şey öğrenemedim. Hatrladğm biri, yaşl bir adam, onu kendi ülkesine dönen 
bir prensin oğlu olarak tanmlamşt. Oysa, o taşn altnda yatan o değerli ve 
dindar insan hakknda ne kadar az şey bildiğinin farknda bile değildi! Henry 
Martyn’in Fars Müslümanlar için yaptğ işler, bende, aralarnda öldüğü 
Tokat’n Müslümanlarn incelemem konusunda önemli bir merak 
uyandrd….”47 

1841’de Geroge Fowler Three Years in Persia adl eserini yazd. Bu 
eserin bir bölümü bütünüyle Henry Martyn’in anlarna ayrlmşt. Martyn’in 
Eçmiyazin ve İran’daki anlarna geniş yer ayran Fowler, Henry Martyn’in 
Tokat’taki durumuna ilişkin ksa bilgilere de yer vermişti:48 

“İran’a giderken Erzurum’da kendisinden Martyn hakknda ilginç 
ayrntlar duyduğum bir İtalyan doktorla karşlaştm, bu kişi daha sonra 
paşann hizmetinde çalşmşt. Vatandaşmzn şehre varş zamannda ve 16 
Ekim 1812’de meydana gelen ölümünde Tokat’tayd. Fakat ölümün vebadan m 
yoksa Tatar’n acmasz muamelesinin neden olduğu aşr yorgunluktan m 
kaynaklandğna karar veremiyordu. Kalntlar insanca Ermeni mezarlğna 
defnedilmişti ve ksa süre içinde olay unutulmuştu. Birkaç sene geçtikten sonra, 
İstanbul’daki Britanya elçisinin isteği üzerine bir beyefendi onun ansna bir taş 
dikti ve Ermeni rahibine bu amaç için mezar aramas için başvuruda 
bulunuldu. Bundan sonrasn pek de hatrlyor gibi değildi. Bir Frenk, 
yabancnn mezar üzerindeki yazdan ayrt edebildiğini anmsyordu. Mezarn 
üzerinde şu anda yalnz merhumun ad, yaş ve ölüm tarihi yazlyd.” 

Canterbury başpiskoposu ve Londra piskoposundan Kürdistan’n 
nasturi aşiretlerine özel bir görevle gönderilen Bombay vaizi George Percy 
Badger, 1842’de Tokat’ ziyaret etti. Hristiyan cenazelerindeki törenleri 
gerçekleştiren Ermeni papaz tarafndan Henry Martyn’in ilk türbesine 
götürüldü. Bayan Badger mezar taşnn çevresinin vahşi çiçeklerle çevrili 
olduğunu gözlemlerken, kocas tanrya yakard ve cahil Müslümanlar arasnda 
çalşma konusunda kendisine cesaret ve güç vermesi için gizlice yakard.49 

                                                 
47Southgate, age, s. 258-259. 
48George Fowler, Three Years in Persia, Londra 1841, s. 110-131. 
49George Smith, age, s. 527. 1842’de Tokat’ ziyaret edenler içerisinde Suriye’ye 
gönderilen bir İngiliz misyoner daha vard. Bu kişi J. P. Fletcher’den başkas değildi. 
Fletcher de yukarda zikredilen Ermeni papaz tarafndan Ermeni mezarlğna götürüldü. 
O görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Grek Kilisesini terk ederken, kendisiyle yolda 
karşlaştğmz bir Ermeni papazn eşliğinde Ermeni mezarlğna doğru yürümeye 
devam ettik… Ana vatanna dönerken hemşerilerinden uzak ve Tokat’ta ölen talihsiz 
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Resim 7. Henry Martyn'in American Board Misyonu Bahçesindeki İkinci 
Antmezar (Henry John van Lennep'ten Alnt-Hasan Erdem Arşivi) 

 
1830’da misyonerlerinin raporlarn (Eli Smith ve H. G. O. Dwight’in) 

dikkate alan Boston’daki American Board, onlardan on dört ve Henry 
Martyn’in ölümünden otuz iki sene sonra Tokat’ ziyaret eden ilk misyoner olan 
Dr. Henry John van Lennep’i Tokat’a yollad. Aşağda Lennep’in Henry 
Martyn ve mezar ile ilgili gözlemleri ve yaptklar kendi sözlerinden 
aktarlmştr50: 

“…Ve onun ölümüyle ilgili bütün bilinen hatralarnn yazarnn ksa 
                                                                                                                        
misyoner Martyn yabanclarla çevrelenmişti ve kendisini merhametsiz bir şekilde 
oradan oraya hzla sürükleyen yanndaki tatarn vahşetine maruz kalmşt. Bununla 
birlikte fukara Ermeniler ellerinden geleni yaptlar; ona ölüm döşeğinde baktlar ve 
cenazesi için gereken son vazifeleri, Hristiyan inancnn gerektirdiği şeyleri yerine 
getirdiler. Ona saygnn bir gereği de türbesini yapmaya yardmc olmakt ve Tokat 
Hristiyanlarnn elleri uzak adadan bir yabancnn mezarn yeşillendirdi ve bakmn 
yapt. Bize eşlik eden Ermeni papaz bir müddet başlğn çkarmadan mezarn başnda 
dua ile meşgul olarak ayakta durdu. Biz dönmek üzereyken, “Hazret-i İsa’nn şehidi 
olduğunu, ruhunun barş içinde dinlenebileceğini” belirtti. Mezarn yannda birkaç 
yabani çiçek yeşeriyordu. Bunlardan birini kopardm ve şehidin yattğ yerin bir ans 
olarak sakladm.” Fletcher kitabndaki düşünceleri ile Ermenilerin Martyn için 
yaptklarna minnettarlğn göstermiş ve diğer birçok seyyah ve misyoner gibi o da 
Martyn’in ölümünde Tatar’n aceleciğine işaret etmiştir. Martyn’i Hz. İsa’nn 
şehitlerinden biri olarak nitelemiştir. Fletcher’in Henry Martyn hakknda yazdklar için 
bkz. : J. P. Fletcher, Notes From Nineveh, and Travels in Mesopotamia, Assyria and 
Syria, vol. 1, London 1850, s. 100-101. 
50Henry John van Lennep, Travels in Little Known Parts of Asia Minor , vol. 1, London 
1870, s. 166-174; Henry John van Lennep, The Grave of Henry Martyn, New York 
1863, s. 1-16. 
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paragrafnda özetlediği şu bilgidir: “Tokat’ta 16 Ekim 1812’de ya vebaya yenik 
düşerek ya da son kelimelerini kaleme alrken kendisini iyice zayflatmş ve bu 
karmaşk ortamda zayf düşmüş ve ruhunu kurtarcsnn ellerine teslim etmiştir. 

Tokat’a ilk ziyaretim 1844’teydi. Şehre vardğmzda dikkatimizi 
yönelttiğimiz ilk şey Henry Martyn’in mezar oldu. Onun yattğ Ermeni 
Mezarlğ şehrin hemen dşndayd ve şehrin en doğu ucunu oluşturan yoksul 
Çingene mahallesinin yanndayd. Mezarlk, doğusunu çeviren yüce 
kayalklarn ve balçk kütlelerinin yamacnda çok verimsiz ve viran bir yerdi. 
Mezarlktaki mezarlarn arasnda türemiş sk otlar dşnda burann tek yeşilliği 
susuzluktan neredeyse kurumak üzere olan iki bodur armut ağacndan ibaretti.  

Merhum misyonerler, Smith ve Dwight, 1830’da Tokat’ta birçok kişi 
tarafndan bilinen mezar buldu. Aradan 14 sene geçmeden, mezarn yerini 
belirlemek için çalştm. Mezarlğa yakn kilisenin zangocu51 bana bu konuda 
hiçbir bilgi vermedi ve bu yüzden tek başma mezar aramak üzere onun 
yanndan ayrldm. Yola en yakn yerde uzanan mezarlardan başlayarak tepeye 
doğru yürüdüm. Srayla her bir mezar inceledim. Yamacn ulaşlamayan sarp 
yerlerinin dibine kadar her bir mezar gözden geçirdim. 20x40 inç52 
boyutlarnda bir taş parças ile karşlaştm. Bu taş parças aşağdaki kitabeyi 
üzerinde taşyordu: 
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GUG. MARTINO. 
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QUEM. IN. PATR. REDI. 

DOMINUS. 
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HUNC. LAP. CONSAC.  
C.J.R. 

A.D. MDCCCXIII 
İlk ziyaretimden on sene sonra, transit bir ziyaretçi olarak değil fakat 

ve kendimin ve ailemin şehirde daimi mukim olmas amacyla Tokat’taydm. 
Küçük bir grubumuz, gecikmeksizin, kutsanmş yeri tamir ettik. İlk ziyaretimde 
yaptğm doğru çizim ve annn rehberliğinde ksa süre içerisinde mezarn 
bulunduğu yerdeydik. Fakat son birkaç ylda mezarlkta fark edilir bir değişiklik 
yaşanmşt. Görmeyi umduğumuz kitabeli mezar taş yerine çakll ve kumlu düz 
bir yüzeyle karşlaştk. Yüzey otlarla kaplyd ve ortada taş ya da tümsek 

                                                 
51Zangoç: Çan çalan kişi. 
5250,8x101,6 cm. 
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belirtisi de yoktu. Bununla birlikte, hataya yer brakmayacak şekilde çevreye 
ilişkin hatrlatc izler kalmşt. Kaba bir el mezar taşn yerinden alp yakndaki 
bir binann duvarnn inşas için kullanmş olabilir miydi? Bu, kuralsz 
bölgelerde skça karşlaşlan bir durumdu. Buna inanmak istemiyordum. 
Zangocu çağrdm. Gösterdiğim yeri kazmasn emrettim. Eski mezar taşnn bir 
köşesi yüzeyden iki feet53 derindeydi. Toprak ve çöp on kş boyunca yağşn 
etkisiyle birikmişti. Burann gelecekte daha az dolacağn umarak mezar ve 
çevresini temizledik. Ne var ki bir sonraki bahar mezar ziyaret ettiğimizde 
mezar yine eski halinde bulduk. 

Yukardaki derelerin akş yönünden dolay bu olumsuzluğu önlemek zor 
olacakt. Kş sellerinin yönünü değiştirebilecek belirli ölçülerde bir duvar 
yaplabilir miydi? Bir kâfir için çok ayrt edici bir özellik olarak görülecekti. 
Çingen çocuklar daha sonra ona zarar verebilirdi. 

Bundan biraz zaman sonra, yakn dostum Aziz Mr. Young’a misyoner 
şehidin adyla kutsanan Tokat şehrinde ve yakn köylerdeki faaliyetlerimizi 
yazyordum. Mr. Young ksa bir zaman sonra bana cevap yazd. Benim, bu 
konumla bizzat ilgilendiğini, Doğu Hindistan Kumpanyas’nn misyonerlerinin 
yöneticileri ile durumu görüştüğünü belirtti. Young, onlarn uygun bir abide 
dikmek için bir kaynak ayracağn da sözlerine ekledi. Yine Young, gömülü 
yerdeki kalntlar misyon arazisine taşmay ve ant için bir model önerilmesini 
arzuluyordu. 

Cevabmda, yaknlardan iyi mermer temin edilebileceğini ve işçiler 
yeteneksiz olsa da iyi yönlendirilirlerse başar sağlanacağn, böylece 
İngiltere’den Tokat’a bir antn yollanmas riskinin ve masrafnn ortadan 
kalkacağn ilettim. Önerilen yapnn bir çizimini ilgililere gönderdim. Ant dört 
yüze sahip olacakt. Fakat her bir yüzünde farkl dillerde ayn ifadelere yer 
verilecekti. Böylece herkes bu onurlu kayd okuyabilecekti. Kitabenin kendisi 
onlar tarafndan tasarland.  

Antn kesim işi o kadar kolay olmad. İşçilere örnek olsun diye, önce 
tahtadan küçük bir model kesildi fakat işçiler bu modeli kavrayamad. Onlar 
bizzat yönetmek ve kesilecek yerleri doğrudan göstermekten başka çkar yol 
kalmamşt. Epey uzun süre ve çalşmadan sonra onun tamamlandğn 
görmekten ve onu görenlerin takdirini toplamaktan mutlu oldum.  

Diğer adm kalntlar kaldrmakt. Şehir yöneticisinden ve Ermeni 
piskoposundan izin aldktan sonra Dr. Jewett’le mezarlğa gittik. Taş yerinden 
oynattktan sonra, herhangi bir kalntya rastlayana dek aşağ doğru iki feet 
kazdk. Mezarn üstüne bir taş dikilinceye kadar, buradaki insanlarn ayn 
mezar yerine birbiri ardna ölülerini gömdüklerinin farknda olarak, ölüm 
zamanndan mezar taş dikilene kadar geçen bir sene zarfnda orada gömülü 
insanlarn kemikleriyle karşlaşmaya hazrdk. Ve gerçekten bu doğruland. İlk 

                                                 
53 60,96 cm. 
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bulunan ceset kalntlarnn kadn ve çocuklara ait olduğu doktor meslektaşm 
tarafndan belirlendi. Bunlar dikkatlice çkarld ve biz, aşağ yukar bir feet54 
derinliğe ait kalntlarla karşk olan toprağ kazmaya devam ettik. Bu noktaya 
ulaştktan sonra farkl karakterde bir insan iskeletinin parçalarna ulaştk. 
Tabut yoktu, çünkü doğulular asla kullanmazd. Henry Martyn bir an önce 
toprağa karşsn diye elbette tabutsuz gömüldü. Düzensiz şekilde kemikler 
uzanyordu, açkças, birkaç uzun kemik, kafatasnn sağ taraf, alt çenenin 
büyük ksm. Bunlar hiç şüphesiz araştrmamzn gerçek nesneleriydi. Onlar 
dikkatlice bir kenara koyduk ve açkça eski tarihli olan, karşk insan kemikleri 
kümesi görülen toprağn diğer bir katmann kazmaya devam ettik. Benzer 
tarzda bunlar da aldktan sonra, zangocun küreğiyle ulaşlabilen en dibe kadar 
kazmay sürdürdük. 

Durduk ve aşağdaki gibi derin derin düşündük: Çok uzun yllar önce 
garip bir yabancnn cesedi için bir mezar gerekiyordu. Onlar bu yeri seçtiler 
ve önceki arkadaşlarnn (mezar) bütün bakiyeleri geleneğe göre topland. 
Zemine küme halinde yerleştirildi. Dikkate değer toprak örtüsüyle kapatlan bu 
mezarlar İngiltere’nin soylu çocuklarndan birinin kutsal kalntlar altna 
zemine toplu bir şekilde yerleştirildi. Martyn’in kalntlar bunun üzerine kondu. 
Mezar kapatld. Bir yllğna işaretsiz bir şekilde brakld ve onun sinesine 
baz toplumdan itilmiş kişiler-dul bir kadn, ihmal edilen bir yetim- konulmuş ve 
misyonerin dinlenme mekânn paylaşmşt.  

Değerli kalntlar daha sonra saygl bir şekilde alnd, misyon 
arazilerine götürüldü ve üzerine abide dikildi. İsmi kaznmş bir çelenkle çevrili 
olup, taşn dört yüzündeki yazlar srasyla İngilizce, Ermenice, Farsça ve 
Türkçe olarak kaznmşt. Antn kitabesi şu şekildedir:” 

CHAPLAIN OF THE HON. EAST INDIA COMPANY, 
BORN AT TRURO, ENGLAND, FEBRUARY 18, 1781, 

DIED AT TOKAT, OCTOBER 16, 1812. 
HE LABOURED FOR MANY YEARS IN THE EAST, STRIVING TO 

BENEFIT MANKIND BOTH IN THIS WORLD AND THAT TO COME. 
HE TRANSLATED THE HOLY SCRIPTURES INTO HİNDOSTANEE 

AND PERSIAN, 
AND PREACHED THE GOD AND SAVIOUR OF WHOM THEY TESTIFY. 

HE WILL LONG BE REMEMBERED IN THE EAST, WHERE HE WAS 
KNOWN AS A MAN OF GOD.”55 

                                                 
5430,48 cm. 
55Henry Martyn’in mezar antndaki yaznn Türkçesi şu şekildedir: “Doğu Hint 
Şirketi’nin Saygdeğer Vaizi,18 Şubat 1781’de İngiltere Truro’da doğdu,16 Ekim 
1812’de Tokat’ta öldü. Hem bu hem de gelecek çalşmasnda insanlğa yararl çaba 
sarf ederek doğuda uzun yllar hizmet verdi. Kutsal metinleri Hinducaya ve Farsçaya 
çevirdi ve inandklar Allah ve kurtarc hakknda telkinde bulundu. Allah’n adam 
olarak bilindiği doğuda uzun süre hatrlanacaktr.” 
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Henry Martyn’in ölümünün üzerinden neredeyse bir asr geçmişken 
Tokat’a uğrayan ve W. J. Childs’in Henry Martyn hakkndaki bilgileri ve 
derlemeleri öncekilere oranla daha zayf kalmaktadr. Childs Henry Martyn 
hakknda şu cümleleri kurmuştur56: 

“Baz İngilizler için, Tokat, az da olsa ilgi uyandran bir özelliğe 
sahiptir. Geçen yüzyln erken zamanlarnda Hindistan’da gerçekleştirdiği 
misyonerlik faaliyetleriyle oldukça iyi bilinen Henry Martyn bu kasabann bir 
bahçesinde gömülüdür. İngiltere’ye geri dönüş yolculuğunda burada ölmüştür. 
Sivas’ta, az bilindiğini düşündüğüm bu kişi hakknda ayrntl bilgi veren bir 
broşüre rastladm. Öldüğünde tannan biri değildi ve arkadaşszd. Vücudu 
kasabann üzerindeki tepelere gömülmeden atld. Sonradan onun ağarmş 
kemikleri sonunda Tokat Protestan Kilisesi’nin eski bir papaz tarafndan 
düzeltildi ve ona ait bir antn görüldüğü kilise bahçesine gömüldü.” 

 
Resim 8.Henry Martyn'in Lennep Gözetiminde Yaptrlan Ant mezar (George 

Smith’ten alnt) 

 
Anlaşlan o ki, Tokat’ta Henry Martyn’in iki mezar ve iki mezar taş 

olmuştu. Bunlardan birincisi ölümünün hemen ardndan; ikincisi ise ölümünden 
nerdeyse 43 sene sonra 1855’lerde yaptrlmşt. Mezar ilk başta Ermeni 
mezarlğndayd. Sonra, Amerikan misyonunun bahçesine taşnmşt. Kemikleri 
Tokat toprağnda kalsa da ant mezar 1926’da Gökmedrese’nin, 2012’de 

                                                 
56 W. J. Childs, Across Asia Minor on Foot, London Edinburg 1917, s. 117. 
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Henry Martyn’in ölümünün üzerinden neredeyse bir asr geçmişken 
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56 W. J. Childs, Across Asia Minor on Foot, London Edinburg 1917, s. 117. 
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ölümünün 200. ylnda 3 Mart 2012’de Bedesten’in girişine yerleştirilmiştir. 
Resim 9. Henry Martyn’in ant mezar (2012’deki durumu) 

 
IV. Henry Martyn Üzerine 
Henry Martyn’in çevirdiği İnciller, çalşma nüshalar, mektuplar 

ölümünden sonra birçok defa basld. Hakknda kitaplar yazan Hristiyanlar 
kendisi için Muhammed’in topraklarnda ilk modern misyoner yakştrmasn 
yapt.  

Henry Martyn bugün Cambridge’de Holy Trinity Church (Kutsal Teslis 
Kilisesi) bitişiğinde bulunan ve 1880’lerde inşa edilen Henry Martyn Hall ile 
hatrlanmaktadr. Bu bina ve yine Westminster Koleji içerisinde bulunan Henry 
Martyn Merkezi misyonerler için oldukça önemlidir. Martyn adna Cambridge 
Üniversitesi’nde bir de kütüphane bulunmaktadr. Ayrca 1930’da Hindistan 
Lahor’da Henry Martyn İslami Araştrmalar Merkezi kurulmuştur. Bu merkez 
şu an Haydarabad şehrine taşnmş olup bölgede misyonerlik faaliyetlerinde 
bulunanlarn eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Bu açdan Henry Martyn ad 
hem Avrupa hem de Asya ktasnda yaşamaya devam etmektedir. 

Resim 10. Henry Martyn Center (Cambridge) 
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Resim 11. Henry Martyn (Henry Martyn Center Kütüphanesi Arşivi’nden) 
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Resim 11. Henry Martyn (Henry Martyn Center Kütüphanesi Arşivi’nden) 
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London 1870. 
Van Lennep, Henry John, The Grave of Henry Martyn, New York 1863. 

Henry Martyn Center’in Gönderdiği Materyaller 
MAR 4/1 Bennett, Clinton, In Dialogue with Truth: A Critical Biography of 

Henry Martyn, The Bulletin of the Henry Martyn Institute of Islamic 
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MAR 4/16 Hallihan, C.P., Henry Martyn, Scholar Missionary, Bible Translator, 
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EKLER: 
EK-1: Henry Martyn’in Mirasn ve Poliçe Senedini İçeren 

Mahkeme Kayd (TŞS. 16, s. 124’ten alnt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belgenin Türkçe Transkripsiyonu: 

Menzilhânede Helâk Olan İngiliz Keferesinin Eşyâs Defteridir 
Acem Şâh kbelinden Asitane-i Aliyye Canibine me’mûriyetle irsâl 

olunân İngiliz milletinden Mister Martin nâm kefere yanna hâlâ Erzurum Vâlisi 
Emin Paşa hazretleri tarafndan terfîk buyurlan Tâtâr Hasan Ağa ile mesfûr 
hasta olduğu hâlde medîne-i Tokat menzilhanesine duhûl ve vusulünde kendi 
talebiyle indinde mevcûd eşyâlar ma‘rifet-i şer‘ve emîn-i beytü’l-mâl olan 
medîne-i mezbûre voyvodas şerâfetlû Salih Ağa re’yleri ve inzimâmyla tahrîr 
ve defter olundukdan iki gün mirûrunda helâk olmağla iki bin sekiz yüz guruş 
bir kt‘a poliçe temessükü ile ayn eşyâs merkûm Tâtâr Hasan Ağa’ya teslîmen 
irsâl olunan defter-i müfredâtdr ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-
yevmi’l-aşer şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrînve mi’eteyn ve elf. (Tarih H. 10 
Şevval 1227/M. 17 Ekim 1812) 

Poliçe temessükü ve aynî eşyânn 
 

EŞYANIN 
Nosu Adedi Ad Nosu Adedi Ad Nosu Adedi Ad 
1 1 Siyah sof 

biniş 
19 3 Çarşab 37 2 Leğen ve 

ibrik 
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2 1 Hind bezi 
gömlek 

20 8 çift  İplik 
çorâb 

38 1 Nühâs 
çaydanlk 

3 3 Sagîr 
siyah sof 
entari1 

21 4 Beyaz 
içlik 

39 1 Hasr 

4 3 Siyah 
potur 

22 2  Beyaz ve 
ma’i potur

40 1 Kahve 
ibrik 

5 2 Siyah ve 
bez potur 

23 15  Def‘a 
muşamma 
derûnunda 
sarl 
kefere 
kitâb ve 
defter 

41 1  Bez 
yüzlü 
yorgan 

6 5 Siyah sof 
yelek 

24 2 Kütahya 
bardak 

42 1 Moskov 
keteni 
yüzlü 
döşek 

7 11 Siyah sof 
tozluk 

25 3 Kahve 
kaşğ 

43 1 Halis 
fârisî sâ‘at 

8 8 Ayak bezi 26 1 Sahsonya 
kâse ve 
tabak 

44 1 Acemkârî 
çiçekli 
yaz şâl 

9   Evrâk- 
perişân 
muşâmma 
derûnunda 
defâtir ve 
kefere 
kitâb 

27 1 Kelle 
şeker kâb

45 1 Köhne 
kuzu kürk 

10 15 Def‘a 
muşâmma 
derûnunda 
zühûr 
iden 
kefere 
kitâb 

28 2 Nühâs 
tebsi 

46 1 Sagîr kuş 
tüyü 
yasdk 

11 1 Sagîr sim 
kuşak 
ma‘a 
kolan 

29 2 Kutu 
derûnunda  
kelle 
şeker 

47 1 Syah aba 

12 1 Acemkârî 
çit entari 

30 1 Kâliçe 
hûrc 

48 1 Şabka 

13 4 çift  Acemkârî 
çorâb 

31 1 Köhne 
kilim hûrc

49 3 Def‘a 
kefere 
kitâb 

14 3  Bez 32 1 Çuha 50 1 çift Cizme 
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gömlek siyah 
potur 

15 1 Acemkârî 
kutnî 
entari 

33 4 çift Bez çorâb 51 2 çift Postal 

16 1 Yüz 
örtüsü 

34 5 Def‘a 
muşamma 
sarl 
kefere 
kitâb 

52 1 İngiliz 
eğeri 

17 20 Boğaz 
bezi 

35 1 Kablân 
posu 

53 1 Şemşir 

18 7 Def‘a bez 
gömlek 

36 1 Beyaz çul 
ma‘a 
kilim 

54   Boğça 
derûnunda 
defter ve 
poliçe 
kâğd 

Mesfûrun Tâtâr Hasan Ağa ile Asitane-i Aliyye’ye İrsâl Olunan Eşyas‘nn 
Aklâmdr 

Acem Şâh kbelinden me’mûriyetle Asitane-i Aliyye’ye irsâl olunan 
İngiliz milletinden Mister Martin nâm kefere yanna hâla Erzurum Vâlisi Emin 
Paşa hazretleri tarafndan terfîk buyurlan Tâtâr Hasan Ağa ile mesfûr hasta 
olduğu hâlde medîne-i Tokat menzilhânesine duhûl ve vusülünde kendi 
talebiyle indinde mevcûd eşyâs ma‘rifet-i şer‘ ve emîn-i beytü’l-mâl olan 
medîne-i mezbûre voyvodas şerâfetlü Salih Ağa re’yleri inzimâmyla tahrîr ve 
defter olundğndan iki gün mirûrunda helâk olmağla iki bin sekiz yüz guruş bir 
kt‘a poliçe temessükü ile ayn eşyâsnn mümzâ defter-i müfredât emîn-i 
mûmâ-ileyh yediyle merkûm Tâtâr Hasan Ağa’ya teslimen irsâl olunduğu i‘lâm 
olundu. Bâkiü‘l emr hazret-i veliyyü’l-emrindir. Hurrire fi’l-yevmi’l-aşer şehr-i 
Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. (Tarih H. 10 Şevval 1227/ M. 
17 Ekim 1812) 
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gömlek siyah 
potur 
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34 5 Def‘a 
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Mesfûrun Tâtâr Hasan Ağa ile Asitane-i Aliyye’ye İrsâl Olunan Eşyas‘nn 
Aklâmdr 

Acem Şâh kbelinden me’mûriyetle Asitane-i Aliyye’ye irsâl olunan 
İngiliz milletinden Mister Martin nâm kefere yanna hâla Erzurum Vâlisi Emin 
Paşa hazretleri tarafndan terfîk buyurlan Tâtâr Hasan Ağa ile mesfûr hasta 
olduğu hâlde medîne-i Tokat menzilhânesine duhûl ve vusülünde kendi 
talebiyle indinde mevcûd eşyâs ma‘rifet-i şer‘ ve emîn-i beytü’l-mâl olan 
medîne-i mezbûre voyvodas şerâfetlü Salih Ağa re’yleri inzimâmyla tahrîr ve 
defter olundğndan iki gün mirûrunda helâk olmağla iki bin sekiz yüz guruş bir 
kt‘a poliçe temessükü ile ayn eşyâsnn mümzâ defter-i müfredât emîn-i 
mûmâ-ileyh yediyle merkûm Tâtâr Hasan Ağa’ya teslimen irsâl olunduğu i‘lâm 
olundu. Bâkiü‘l emr hazret-i veliyyü’l-emrindir. Hurrire fi’l-yevmi’l-aşer şehr-i 
Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. (Tarih H. 10 Şevval 1227/ M. 
17 Ekim 1812) 
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EK-2 Henry Martyn’in Mirasnn Fransz elçiliğine gönderilen 
nüshasndan bir parça 

 
 
Belgenin Transkripsiyonu: 

EŞYANIN 
Nosu Adedi Ad Nosu Adedi Ad Nosu Adedi Ad 
1 1 Surtout de 

[Caucelot] 
noir  

19 3 Drapes de 
Lit 

37 1 Aiguiere d’un 
Bassin 

2 1 Chemise 
de toile de 
Tokat 

20 8 Paires de 
Bas 

38 1 Thieiere d’Etain 

3 3 Autere 
Courts de 
[Caucelot] 
noir  

21 4 Culottes 39     

4 3 Culottes 
noires 
appelies en 
Turc 
[Potur]  

22 2 Culottes 
appelies 
[Potur] 
blanc et 
noir 

40 1 Cafetiere/kahve 
ibriği 

5 2 Culottes 
noires 

23 15 livres d’un 
Cahier 
empaquites 
dans une 
toile ciree 

41 1 Couverture de 
toile blanche 

6 5 Gilets de 
[Caucelot] 
noir  

24 2 Bardaes de 
Kutahia 

42 1 Matelot de lin de 
Russie 
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7 11 Habits 
Courts de 
[Caucelot] 
noir 

25 3 Petits 
Cuilliers 
d’argent 

43 1 Moutre de Paris 

8     26 2 Plats de 
Saxogne 

44 1 Shal blanc avec 
des fleures, fait 
en Perse 

9 1 Petit sac de 
toile Ciree 
coutenat 
des 
Papiers, un 
cahier et 
des livres 
frances 

27 1 Sucrier 
d’Etain 

45 1 Pelisse usee, 
fourrure d’agneau 

10 15 livres 
frances 
empaquites 
dans une 
toile ciree 

28 2 plaque de 
cuivre 

46 1 Orielle 

11 1 Petite 
Ceinture 
d’argents 

29 2 pains de 
sucre 

47 1 Bas (gros surtout) 
noir 

12 1 Autere 
d’etoffe de 
Perse 

30 1 Besace 
[Beggar’s 
Bag] 

48 1 Chapeau 

13 4 paires de bas 
Persant  

31 1 Tapis use 49 3 Livres frances 

14 3 Chemises 
de toile de 
Perse 

32 1 Culotte de 
Drap noir 

50 1 Paire de bottes 
uses/1 çift 
kullanlmş bot 

15 1 Autere 
d’etoffe de 
Perse 

33 4 
paires

de Bas de 
toile 

51 2 Paires de Souliers 

16 1 couverture 
blanche 

34 5 cinq Livres 
empaquites 
dans une 
toile ciree 

52 1 Selle Anglaise 

17 20 Cravates 35 1 peau de 
Tigre 

53 1 1 Epee 

18 7 Chemises 36 1 Houdre, 
tapis 

54   Cahier d’une 
letter de change 
de 2800 Piastras 
empaquet Argent 
Comptant au 
Surdit Tartar 
Hassan: 
55/Depense pour 
l’enterrement 
sudit voyageur: 
25/ Solde:30 
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7 11 Habits 
Courts de 
[Caucelot] 
noir 

25 3 Petits 
Cuilliers 
d’argent 

43 1 Moutre de Paris 

8     26 2 Plats de 
Saxogne 

44 1 Shal blanc avec 
des fleures, fait 
en Perse 

9 1 Petit sac de 
toile Ciree 
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des livres 
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54   Cahier d’une 
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de 2800 Piastras 
empaquet Argent 
Comptant au 
Surdit Tartar 
Hassan: 
55/Depense pour 
l’enterrement 
sudit voyageur: 
25/ Solde:30 
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Osmanl’nn Son Döneminde Uluslararas Kaçakçlğa Konu Olan “Tokat 
Çay”nn Serüveni 

Kemalettin KUZUCU∗ 
 

Özet 
Ülkemizde çayn tüketimi Tanzimat’tan sonra yaygnlaşmştr. 19. 

yüzylda görülen birtakm gda sahtekârlklarndan çay da etkilenmiş, sahte ve 
yapay çaylar satşa sunulmuştur. Çayn az bulunduğu dönemlerde baz 
tiryakiler, krlarda kendiliğinden yetişen birtakm bitki yapraklarn haşlayp 
içmek suretiyle ihtiyaçlarn gidermekteydi. Bu türden bir kullanm şekli 
Tokat’ta da görülmüştür. Kafkasya kökenli baz muhacirlerin kullandğ bitkinin 
şöhreti ksa sürede imparatorluk sathna yaylmş, hatta Rusya’ya ihraç 
edilmeye başlamşt. Yöre halk yeni bir gelir kapsna kavuşurken, bölge 
ticareti de canllk kazanmşt. Bunun üzerine baz muhtekirler bu yapraklar 
Çin çay tekniğinde hazrlayarak piyasaya sürmek istediler. Öte yandan 
Rusya’ya ihraç edilenler de orada işlendikten sonra Türkiye’ye hakiki çay 
olarak sokulmaya başlad. Yaplan şikâyetler ve yürütülen denetimler 
neticesinde devlet yolsuzluğa el koydu. Bölge ekonomisine ve hazineye yaptğ 
katklardan dolay bitkinin kullanlmas yasaklanmad, ancak Çin çayyla 
karştrlmamas ve halkn aldatlmamas için bunun “Tokat Çay” ya da “Yerli 
Çay” adlaryla pazarlanmasna izin verildi.   

Ekonomik krizlerin siyasal gelişmeleri olumsuz etkilemesi dşndaki 
sonuçlarndan birisi de birtakm toplumsal alşkanlklarn değişmesine yol 
açmasdr. Beslenme eyleminde maliyeti düşük ürünlerin ön plana çkmas, 
pahal maddelerin tüketiminden kaçnlmas bunlardan bazlardr. Rüşvet, 
kaçakçlk, ihtikar ve kalpazanlk gibi yasadş eğilimlere kap aralayan mali 
bunalm dönemlerinin tipik gelişmelerinden birisi de temel tüketim 
maddelerinin sahtelerinin piyasa sürülmesidir. Siyasal, ekonomik ve toplumsal 
bir sorun olarak gda yolsuzluğunun tarihi, devlet örgütünün ortaya çkş kadar 
eskidir. Diğer yolsuzluk türlerinde olduğu gibi bunun temelinde de, zihinsel ya 
da bedensel bir emek sarf etmeden gayrimeşru yollardan kazanç sağlama arzusu 
yatmaktadr. Haksz kazanç ya da çkar olgusu, üretim sürecinde iyi 
denetlenmediğinde kişisel ya da örgütlü birtakm yolsuzluk fiillerini 
doğurabilmektedir. 

Ortaçağ’n doğu toplumlarnda1 görülen gda yolsuzluğu, Bat’da 

                                                 
∗ Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi – EDİRNE. 
1 Ortaçağ’da sahtecilik genellikle ekmek, susamyağ, zeytinyağ ve helva gibi 
ürünlerinde görülürdü. Baz frnclar ekmeğe burçak, mercimek unu gibi şeyler 
karştrmakta ve ona güzel ve parlak bir görünüm kazandrmakta idiler. Kimi esnaf ise 
ekmeğe nohut veya pirinç unu karştrmakta idi. Bu hileler muhtesipler tarafndan tespit 
edildiğinde, suçlular çeşitli cezalara çarptrlrlard. Örneğin 1024 ylnda Fatmî halifesi 
ez-Zâhir zamannda muhtesip olarak görev yapan Devvâs bin Yakub, Msr’ kasp 
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gelişen aydnlanma hareketi ve endüstrileşmeye bağl olarak yeni yöntemlerle 
insanoğlunun hayatna daha çok girmiş,2 Osmanl Devleti’nde de konjonktürün 
elverişsiz olduğu dönemlerin temel sorunlar arasnda yer almştr. 
İmparatorluğun yklşna kadar temel tüketim maddeleri olarak un, yağ, kahve, 
yumurta ve süt mamullerinin sahteleri piyasada dolaşmş, buna karşlk 
hükümet de çeşitli kurumlar ve nizamnameleriyle bu sorunla mücadele 
etmiştir. 

Osmanl döneminde gda sahtekarlğ 18. yüzyln sonlarndan itibaren 
daha sk görülmeye başlad. Bu gelişim, tüketim olgusunun ekonomik bir 
problem olarak gündelik hayatta yer almasna koşut gider. Muhtelif dönemlerde 
temel gda maddelerinin fiyatlarnn yükselmesi ya da ürünlerin ithaline 
getirilen kstlamaya dönük hükümet önlemleri, hem tüccar hem de tüketiciyi 
çeşitli arayşlara sevk etmiştir. Ksa zamanda çok kazanmak eğilimindeki bir 
ksm esnaf, talebi yüksek mallarn sahtelerini piyasaya sürmüştür. Örneğin III. 
Selim zamannda yaplan kontrollerde kahve satş yapan mültezimler ile sokak 
satclarnn, kahveye birtakm maddeler karştrdklar tespit edilmişti. Bunun 
üzerine padişah kahve satşnda iltizam ve tahmis usulünü kaldrarak, bu işi 
maaşla çalşan bir kişinin uhdesine vermiştir.3 Tüketim mallarna hile karştrma 
                                                                                                                        
kavuran ktlğ frsat bilerek unlara çamur karştrdklarn tespit ettiği 22 frncy ağr 
bir şekilde dövmüş, develer üzerinde şehri gezdirerek teşhir ettikten sonra hapishaneye 
attrmştr (Abdulhalik Bakr, Ortaçağ İslam Dünyasnda Itriyat, Gda, İlaç Üretimi ve 
Tağşiş, Ankara 2000, 143-144). 
2 17. yüzyl Avrupa’snda öğütülmüş kahveye kavrulmuş bezelye, ekmek krnts ya da 
başka maddelerin karştrlmas yaygn bir sahtecilik örneğidir. 1664 ylnda Londra'da 
sahnelenen Knavery in All Trades; or the Coffee-House (Tüm Zamanlardaki 
Şerefsizlikler ya da Kahvehane) isimli komedide bu sorun gerçekçi bir biçimde sahneye 
uyarlanmşt (Ulla Heise, Kahve ve Kahvehane, çev. M. Tüzel, Dost Kitabevi, Ankara 
2001, s. 73). 18. ve 19. yüzyllarda çikolataya kat kakao maddesi yerine başta tuğla 
tozu ve kurşun tozu olmak üzere hemen her türlü madde katlabilmekteydi. İspanya’da 
18. yüzyl sonlarndaki baz üreticilerin çikolataya badem, çamfstğ, un, msr, kahve, 
ekmek ve pasta krntlar, kurutulmuş ve öğütülmüş biber ve portakal kabuklar 
kattklar tespit edilmişti (Sophie D. Coe-Michael D. Coe, Çikolatann Gerçek Tarihi, 
çev. Ayşe Öztek, Ayrnt Yaynlar, İstanbul 2005, s. 252). 
3 Enver Ziya Karal, Selim III'ün Hatt- Humâyûnlar -Nizâm- Cedit- 1789-1807, TTK, 
Ankara 1988, s. 139-140. III. Selim zamannda kahve konusunda bir yolsuzluk 
girişimine Tokat’ta rastlanmaktadr. 1800 ylnda İstanbul’a gitmek üzere birçok kahve 
kervan Tokat’a gelmişti. Fazla kâr etmeyi düşünen bir ksm tüccar, fiyatn yükselmesi 
için kahveleri mahzenlerde saklayp İstanbul’a azar azar göndermek istedi. Bu girişim 
İstanbul’da duyulur duyulmaz hükümet, Tokat naibine yaz göndererek, “saklanmş 
kahvelerin cümlesinin zapt olunmasn, sahiplerinin ad ve sann bildiren bir kağtla 
kahvelerin, gönderilen mübaşir marifetiyle İstanbul’a sevk olunmas”n istedi. Naib 
emre uyacağn ifade etmiş, hükümet ise, “mevcut ve gelecek olan kahvelerin bir 
dirheminin bile satlmasna müsaade edilmeyerek İstanbul’a gönderilmesi” emrini 
tekrarlamştr (Halis Turgut Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat, Üçüncü Ksm, 
Tokat Matbaas, 1951, s. 30). 
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alşkanlğ siyasal istikrarszlkla paralel biçimde artarak devam etmiş; biber, 
un, yumurta, tereyağ, süt ve süt mamulleri, sabun ve daha pek çok temel ihtiyaç 
maddesinin sahtesi satşa çkarlmştr. Yakalanan suçlular çeşitli cezalara 
çarptrlmş ise de, yasal boşluklardan faydalanan vurguncular bir süre sonra 
tekrar ayn yola başvurmuş; yeni yasaklar gündeme gelmiş ve bu iki durum 
bunalm dönemlerinin belli başl olgular olarak imparatorluğun yklşna kadar 
sürüp gitmiştir. 

Devletin taşrada yiyecek darlğn ortadan kaldrmak amacyla 
başvurduğu geleneksel tedbirlerden birisi, ahaliye tohum ve hayvan yardm 
yaparak ziraatn kesintiye uğramasn önlemekti. Mesela 1828 ylnda Tokat’ta 
çiftçilerden kudreti olmayanlara voyvoda ve sair servet sahipleri tarafndan 
yardm yaplmas, tohum ve hayvan verilerek bütün tarlalarn ekilmesi 
istenmiştir.4 İktisadî bitkiler yetiştirilmesini teşvik politikas kapsamnda 
devletin vergi indirimi gibi kolaylklar sağladğ da olurdu. Fakat biber, kahve 
ve çay gibi ithalat ürünlerinin piyasadan çekilmesi durumunda bu önlem işe 
yaramaz, devlet tüketiciyi korumaya dönük tedbirlere sarlr, bu da piyasay 
kaplayan bu maddelerin sahtelerini üretenleri tespite dönük denetimleri 
arttrmak ve üreticilerini cezalandrmaktan öteye gitmezdi. Sahte gdalar 
konusunda tüketiciyi uyarma görevini aydnlar ve basn üstlenmişti. Birtakm 
sağlk, tp ve genel kültür risaleleri yapay, kaçak ya da sahte ürünlerin 
fenalklarndan sakndrmak için besin maddelerinin kalitesi ve standartlara 
uygunluğu hakknda tantc bilgiler vermekte, ama asl refleks bilhassa 
Tanzimat’tan sonra gelişen basn tarafndan gösterilmekteydi. Bir bakma 
tüketici haklar savunuculuğuna soyunan basn, sahte ürünleri deşifre etmek, 
kalite kontrolüne yarayacak basit deneyler öğretmek gibi yollarla tüketiciye 
bilinç aşlarken, kaliteyi düşürenlere uygulanan cezai yaptrmlar duyurmak 
suretiyle de bir bakma söz konusu suça meyilli olanlar caydrmaya çalşrd.    

19. yüzyln sonlarnda bu türden yolsuzluğa konu olan maddelerden 
birisi çaydr. Çayn bugünkü anlamda tüketimi Tanzimat’tan sonra başlamş, 
sömürge çaylarnn ülkeye daha çok girmesine bağl olarak tüketimi 
yaygnlaşmştr. Türk damak zevkiyle çabucak ünsiyet kuran çayn tedarikinde 
karşlaşlan güçlükler, bu durumu lehlerine çevirmek için frsat kollayan 
muhtekirleri harekete geçirmişti. Çay konusundaki yolsuzluk gerçek çaya 
sahtelerinin karştrlmas ya da ilgisiz birtakm bitki yapraklarnn çay ad 
altnda satlmas şeklinde kendini göstermiştir. Özellikle taşrada çay temininde 
güçlük çeken tiryakiler buna benzer bitki yapraklarn çay yerine tüketme 
yoluna gitmiştir. Bu çözüm tiryakileri bir dereceye kadar tatmin ederken, 
muhtekirlere yeni frsatlar sunmuştur. 

Çayn sahtecilik hareketlerine maruz kalmasnn çeşitli nedenleri vard. 
Her şeyden önce, devletin koyduğu ticarî snrlama ve ithalat azlğ gibi resmi 
yaptrmlar, yasadş yollarla kazanç sağlamak isteyenleri harekete geçirmek 

                                                 
4 H. T. Cinlioğlu, age, s. 150. 
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için yeterli bir nedendi. İkincisi, kuraklk ve ktlk şartlarnn iç piyasada mal 
darlğna yol açtğ zamanlarda, krsallarda kendiliğinden yetişen yabani otlar, 
maddeyi tanmayanlara çay ad altnda satlmak istenmiştir. Bununla birlikte, 
hakiki çay tanyan birtakm tiryakiler, yokluğun sebep olduğu çaresizlik 
içerisinde, sahtelerini satn almaktan geri durmamştr. Piyasay kaplayan sahte 
veya yapay çaylar çoğu defa yurt dşndan girmekteydi.  

Zabta denetimleri ve basnn yoğun takibat sayesinde İstanbullular 
yolsuzluk ve vurgun hadisesinden bir ölçüde haberdar olmaktayd. Payitahttaki 
gelişmelerden bihaber taşradaki tiryakiler ise türlü arayşlar içerisine girmişti. 
Akla gelen en kolay ve kestirme yöntem, krlarda hudâyinâbit olarak yetişen ve 
çaya benzeyen endemik bitki yapraklarnn ilkel yöntemlerle kurutularak ya da 
hiçbir işlem yaplmakszn doğrudan haşlanarak suyunun içilmesinden ibaretti. 
Anadolu’da Maraş, Adana, Akşehir, Trabzon, Bursa ve Tokat gibi şehirlerde 
geliştirilen bu yöntem çay tiryakilerinin özlemini giderdiği gibi, yeni 
tiryakilerini yaratmak suretiyle aranan bir tüketim maddesine dönüşüvermişti. 
Özellikle son iki şehirdeki bitkilerin nam Osmanl snrlarn aşarak Rusya ve 
Avrupa’ya ulaşmşt.5 Biz bu çalşmada “Tokat Çay”, “Anadolu Çay” ve 
“Yerli Çay” olarak adlandrlan madde üzerinde duracağz. Şöhreti 
Kafkasya’dan Balkanlara geniş bir coğrafyaya yaylan ve hem iç hem de dş 
ticarette bir dizi tartşmay beraberinde getiren Tokat Çay, ksa süreli 
diplomatik krizlere yol açmş, ksacas bürokrasi ve ticaretin gündemini 
yaklaşk yarm asr boyunca işgal etmiştir. 

Kafkas muhacirlerinden olup Sivas ve daha birçok yerde muallimlik, 
okul müdürlüğü, maarif müdürlüğü ve müfettişlik gibi görevlerde bulunan 
Tokatl Tahir Rüşdü6 imzasyla 1893 ylnn hemen başnda Sabah gazetesine 
gönderilen “Çay” başlkl mektup, Tokat Çay’nn keşfi, mahiyeti ve tüketim 
biçimi hakknda önemli bilgiler içermektedir. Buna göre, Tokat sancağnn 
                                                 
5 Bursa’da Keşiş Dağlar’nde yetişen ayüzümü (yabanmersini) bitkisinin iç piyasada 
gördüğü büyük teveccühün yannda, Birinci Dünya Savaş srasnda Almanya’ya ihraç 
edilmesi hakknda bk. Kemalettin Kuzucu, Bin Yln Çay: Osmanl’da Çay ve Çayhane 
Kültürü, Kap Yaynlar, İstanbul 2012, s. 219.  
6 Tahir Rüşdü hicrî 1290 (1873-74) ylnda Tokat’n Hacali köyünde doğmuştur. İlk 
eğitimini babas İlyas Efendi ile Tokat’taki müderrislerden aldktan sonra İstanbul 
Dârülmuallimîni’ne girdi. 1894 ylnda Amasya idadisinde Farsça, inşa, kitabet, tarih ve 
coğrafya derslerini vermek üzere göreve başlad. Bir yl sonra Sivas İdâdîsi müdür 
muavinliğine getirildi. 1899 ylnda Diyarbakr İdâdisi müdür muavinliğine, 1901 yl 
sonlarnda da Sivas İdadisi müdürlüğüne atand. 1903 ylnda ise Sivas Vilayeti Maarif 
Müdürü oldu. Bu arada ksa bir süre Amasya mutasarrflğna vekalet etti. 1908 ylnda 
Kudüs, bir süre sonra da Kastamonu maarif müdürlüğüne atand. Nihayet 1909 yl 
Eylülünde tekrar merkeze dönerek Maarif Nezareti bünyesinde mekâtib-i idadiye 
müfettişliği görevine getirilen Tahir Rüşdü Bey, 14 Mart 1910 tarihli kararla ayn 
nezaretin müfettişliğine terfi etti (BOA, DH. SAİDd, nr. 108/114). Soyad kanunuyla 
Baç soyadn alan Tahir Rüşdü, 1924 ylnda Tokat Ticaret ve Sanayi Odas’nn 
kurulmasna önderlik etmiştir.  
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“Yerli Çay” olarak adlandrlan madde üzerinde duracağz. Şöhreti 
Kafkasya’dan Balkanlara geniş bir coğrafyaya yaylan ve hem iç hem de dş 
ticarette bir dizi tartşmay beraberinde getiren Tokat Çay, ksa süreli 
diplomatik krizlere yol açmş, ksacas bürokrasi ve ticaretin gündemini 
yaklaşk yarm asr boyunca işgal etmiştir. 

Kafkas muhacirlerinden olup Sivas ve daha birçok yerde muallimlik, 
okul müdürlüğü, maarif müdürlüğü ve müfettişlik gibi görevlerde bulunan 
Tokatl Tahir Rüşdü6 imzasyla 1893 ylnn hemen başnda Sabah gazetesine 
gönderilen “Çay” başlkl mektup, Tokat Çay’nn keşfi, mahiyeti ve tüketim 
biçimi hakknda önemli bilgiler içermektedir. Buna göre, Tokat sancağnn 
                                                 
5 Bursa’da Keşiş Dağlar’nde yetişen ayüzümü (yabanmersini) bitkisinin iç piyasada 
gördüğü büyük teveccühün yannda, Birinci Dünya Savaş srasnda Almanya’ya ihraç 
edilmesi hakknda bk. Kemalettin Kuzucu, Bin Yln Çay: Osmanl’da Çay ve Çayhane 
Kültürü, Kap Yaynlar, İstanbul 2012, s. 219.  
6 Tahir Rüşdü hicrî 1290 (1873-74) ylnda Tokat’n Hacali köyünde doğmuştur. İlk 
eğitimini babas İlyas Efendi ile Tokat’taki müderrislerden aldktan sonra İstanbul 
Dârülmuallimîni’ne girdi. 1894 ylnda Amasya idadisinde Farsça, inşa, kitabet, tarih ve 
coğrafya derslerini vermek üzere göreve başlad. Bir yl sonra Sivas İdâdîsi müdür 
muavinliğine getirildi. 1899 ylnda Diyarbakr İdâdisi müdür muavinliğine, 1901 yl 
sonlarnda da Sivas İdadisi müdürlüğüne atand. 1903 ylnda ise Sivas Vilayeti Maarif 
Müdürü oldu. Bu arada ksa bir süre Amasya mutasarrflğna vekalet etti. 1908 ylnda 
Kudüs, bir süre sonra da Kastamonu maarif müdürlüğüne atand. Nihayet 1909 yl 
Eylülünde tekrar merkeze dönerek Maarif Nezareti bünyesinde mekâtib-i idadiye 
müfettişliği görevine getirilen Tahir Rüşdü Bey, 14 Mart 1910 tarihli kararla ayn 
nezaretin müfettişliğine terfi etti (BOA, DH. SAİDd, nr. 108/114). Soyad kanunuyla 
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Keskân bölgesindeki Yaylack ormanlarnda yetişen nebatn keşif tarihi 1870’li 
yllara kadar gitmektedir. Bitkiyi Krm Harbi’nden sonra Hacali ve Canbulad 
köylerine yerleştirilen Çerkez muhacirler keşfedip kullanmaya başlamşt. 
Bunlar 1878 ylndan itibaren ürünü ticari amaçla pazara sürdüler. İşlenmiş 
bitkinin yllk ticaret hacmi bir anda 4-5 bin kyyeye (5-6 ton) ulaşt. Nebata 
uygulanan tek işlem, toplandktan sonra güneşte kurutulmasndan ibaretti. Thea 
sinensis yani Çin çaynn tarladan sofraya gelinceye kadar geçirdiği aşamalar 
hatrlatan Tahir Rüşdü, Çerkez köylülerin işleminin bunun yannda çok yetersiz 
kaldğn, üstelik güneş şnlarnn nebatn tabi dokusuna zarar verdiğini; 
bununla birlikte yine de koku ve tadndan bir şey kaybetmediğini, thea 
sinensis’in lezzet ve faydalarn taşdğn ileri sürmüştür. Ylda ortalama 5 bin 
kyye üretilen Tokat Çay çoğunlukla Çerkez tüccarlar tarafndan düşük 
ücretlerle satn alnp Rusya’ya sokulmaktayd. Rus imalatçlar da bunlar 
gerekli işlemlerden geçirdikten sonra Çin çay olarak pazarlamakta idiler. Tahir 
Rüşdü, devletin sübvanse etmesi halinde Tokat Çay’nn Rusya’daki gibi 
işlenerek satlabileceğini, bundan büyük kârlar elde edilebileceğini, bölgenin 50 
bin kyyeden (yaklaşk 64 ton) daha fazla üretim yapabilecek potansiyele sahip 
olduğunu belirtmişti. 

Tahir Rüşdü’nün mektubu payitahtta büyük yank uyandrrken, Tokat 
Çay’nn bu şekilde basnda tartşmaya açlmas, şöhretinin vilayet snrlarn 
aşp geniş kitlelerce tannmasyla sonuçland. Ticaret çevrelerinde ve halk 
dilinde "Anadolu Çay" ya da "Yerli Çay" olarak da adlandrlan bitki ülke 
ölçeğinde tiryakilerin dikkatini toplamşt. Örneğin İstanbul’un önde gelen çay 
tüccarlarndan biri olan İsakolyan, daha 1890 ylnda, Tokat Çay’n payitahta 
getirmek üzere birtakm tüccarlarla mukavele imzalamştr. Avakim adl tüccar 
da 1891 ylnda İsakolyan araclğyla 200 kyye Tokat Çay almak istemiş, 
ancak bu tarihte söz konusu bitkinin snrl miktarda üretilmekte olduğu 
gerekçesiyle talebinin karşlanamayacağ kendisine bildirilmişti.7 Dş görünüşü 
itibaryla thea sinensis’ten hiçbir fark bulunmayan bu maddenin şöhreti 
İstanbul’a ulaşnca, yetkili organlar derhal harekete geçti. Ziraat Nezareti, 
Tokat’n bağl bulunduğu Sivas vilayetinin ziraat örgütüne talimat vererek 
bitkinin vilayet numune tarlasnda ekilmesini istedi.8 

Tokat Çay şöhretinin zirvesinde iken, bunun Anadolu’dan çkş kaps 
olan Samsun rüsumat idaresi, bitkinin gümrükten geçişini yasaklayan bir karar 
ald. Vilayât- Sitte’deki slahat programn incelemesi için görevlendirilmiş 
olan Anadolu Islahat Umûm Müfettişi Ahmed Şakir Paşa bu srada Sivas’ta 
bulunuyordu. Vilayetin idari ve siyasi sorunlarnn yannda zirai ve ekonomik 
konularla da ilgilenen Ahmed Şakir Paşa, devletin gelirlerini arttrmak ve 
bölgenin zenginleşmesini sağlamak düşüncesiyle arazi anlaşmazlklarnn 
giderilmesinden tarm sahalarnn slahna, sulama kanallarnn açlmasndan 

                                                 
7 BOA, DH. MKT, 1979/45, 22 CA 1308 (7 Ocak 1891). 
8 Sabah, nr. 1239, 11 Receb 1310 (28 Ocak 1893), s. 2. 
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yeni ürünlerin deneme ekimlerinin başlatlmasna kadar birçok konuya 
eğilmişti. Yeşilrmak havzasn pilot bölge seçerek çalşmalarn burada 
yoğunlaştran9 Ahmed Şakir Paşa, bölgesel kalknma projesi kapsamnda Tokat 
Çay meselesine de el att. Söz konusu maddenin şöhretini ve bölge 
ekonomisindeki önemini bildiği için, Samsun gümrüğünün kararn tasvip 
etmemişti. Bunun üzerine bir yandan konuyla ilgili yazşmalar incelerken, bir 
yandan da çayn yöre halknn gündelik yaşamndaki yerine dair araştrma yapt. 
Başta Çerkez muhacirler olmak üzere yöre halk, bitkiden elde edilen içeceğin 
sürekli kullanlmas halinde hiçbir zarar olmadğ gibi vücuda kuvvet verdiği 
ve beyni zinde tuttuğu inancna sahip idiler. Bitkinin pazarlanmasna getirilen 
yasağ anlamsz bulan Şakir Paşa, 1898 ylnda, elde ettiği bir miktar yaprağ 
incelenmesi amacyla teneke kutu içerisinde Orman ve Maadin ve Ziraat 
Nezareti’ne gönderdi. Paşa, Sadaret’e gönderdiği yaz ile de, inceleme 
neticesinin olumlu çkmas halinde çayn ihracatnn serbest braklmasn 
istemişti. Şakir Paşa’nn gönderdiği yapraklar bütün boyutlaryla incelenmek 
üzere Mekteb-i Tbbiye laboratuarna sevk edildi. İnceleme sonucunda elde 
edilen bulgular, Ali Rza ve Vasil Naum adl kimyagerler raporlaştrld. Buna 
göre yapraklar biçim, büyüklük ve tanelerin dizilişi gibi fizikî özellikleri 
bakmndan hakiki çayla ayn özellikleri taşmaktayd. Haşlandktan sonra elde 
edilen svnn da renk, koku ve tat bakmndan hakiki çaydan farksz olduğu 
görülmüştü. Fakat yapraklarn anatomik tahlili müspet sonuç vermemişti. 
Çünkü başta çayn etkin maddesi olan kafein olmak üzere diğer bileşiklere 
rastlanmamşt. Mesela azot miktar yeterli oranda değildi. Zira gerçek çayda 
ortalama binde 150-360 arasnda seyreden azot, Tokat Çay’nda binde 95 
civarnda çkmşt. Neticede kimyagerler bu yapraklarn, çayda bulunmas 
gereken maddeleri ihtiva etmemesi nedeniyle thea sinensis olmadğna 
hükmetmişler, bunlarn adi ağaç yapraklarnn siyah çay hazrlama tekniğinde 
işlenmesiyle elde edilmiş ve çay görünümü verilmiş bir madde olduğunu 
belirtmişlerdi. Bununla birlikte, kullanlmasnn sağlk açsndan risk 
taşmadğn eklemişlerdi. Nihayet Umûm Mekâtib-i Askeriyye-i Şahâne Nazr 
imzasyla gelen cevabi yazda, Tokat Çay’n incelemek üzere kurulan özel 
komisyonun raporuna atfen, bunlarn hakiki olmadğ için “çay” ad altnda 
satlmasnn caiz olamayacağ, ancak orijinal ismiyle pazarlanabileceği 
bildirilmiştir. Bunun yannda, yapraklarn kavurma, kurutma vb. işlemlere tabi 
tutulmadan doğal haliyle satlmas şart konulmuştur.10  

Bu kararla hükümet Tokat Çay’na konulan yasağ esnetmiş oluyordu. 

                                                 
9 Ali Karaca, Anadolu Islahât ve Ahmed Şakir Paşa (1838-1899), Eren yaynlar, 
İstanbul 1993, s. 108 vd.  
10 "… çay gibi kavrulmuş ve bükülmüş ve zâhiren çay şekline konulmuş çayn gayri bir 
nebat olduğu gösterilmiş olmasna nazaran bunun çay nâmyla füruhtu câiz olamayp 
ancak bükülmek ve kavrulmak gibi tagayyürâta uğratlmayarak kendi ismiyle ve hâl-i 
tabiîsiyle satlmasnda mahzûr olmadğ…" (BOA, BEO, 1492/111872, 22 CA 1316/8 
Ekim 1898). 
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9 Ali Karaca, Anadolu Islahât ve Ahmed Şakir Paşa (1838-1899), Eren yaynlar, 
İstanbul 1993, s. 108 vd.  
10 "… çay gibi kavrulmuş ve bükülmüş ve zâhiren çay şekline konulmuş çayn gayri bir 
nebat olduğu gösterilmiş olmasna nazaran bunun çay nâmyla füruhtu câiz olamayp 
ancak bükülmek ve kavrulmak gibi tagayyürâta uğratlmayarak kendi ismiyle ve hâl-i 
tabiîsiyle satlmasnda mahzûr olmadğ…" (BOA, BEO, 1492/111872, 22 CA 1316/8 
Ekim 1898). 
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Kararn alnmasnda bitkinin vücut sağlğ için tehlike taşmadğn belgeleyen 
raporun yan sra, maruz kaldğ yoğun talep ile Şakir Paşa’nn düşünce ve 
istekleri etkili olmuştur. Memleketteki çay ktlğ da göz önüne alnarak bitkinin 
ekimine ve yapraklarn alm-satmnn serbest braklmasna karar verildi. Bir 
anlamda teşvik niteliği taşyan bu kararn ardndan bitkinin satşnda 
beklenmedik bir artş kaydedildi. Hatta ihracatna başland. Hükümetin böyle 
bir uygulamaya başvurmas ekonomik krizle yakndan alakal idi. Zira o 
dönemde iç piyasada dolaşan zaten çok farkl türde çay bulunmaktayd. Bunlar 
ahali tarafndan rahatlkla ayrt edilebildiği için isteyen dilediğini satn 
alabilmekteydi. Muhacirlerin ürettiği çaya benzeyen bu bitkinin sağlk açsndan 
tehlike taşmadğ tescillendiğinden halk arasnda rağbet görmüştü. Üstelik 
piyasalara ksmî bir canllk da getirmişti. Bu itibarla söz konusu bitkinin 
satşnn yasaklanmasnn tüccarlara ve hazineye zarar vermekten başka bir işe 
yaramayacağ düşünülmüştü. Yine de hakiki çayla karştrlmamas için bunun 
"Tokat Çay" adyla ve hiçbir teknik işleme tâbi tutulmadan doğal haliyle 
pazarlanmas uygun görülmüştür.11 

Nitekim Serkis İşliyan adna Ünye’den İstanbul’a gelen Tokat Çay’nn 
devir teslimi srasnda yukardakine benzer bir süreç yaşanmş, laboratuar 
tetkikleri yapldktan sonra, Tokat Çay ad altnda satlmas şartyla piyasaya 
sürülmesine izin verilmiştir.12 Bu kararn alnmasnda yine hazinenin olumsuz 
durumu ile tüccar ve esnafn içinde bulunduğu krizin gözetildiği konuyla ilgili 
yazşma metinlerinin içeriğinden açkça anlaşlmaktadr. 

Çay ticaretiyle ilgili bir kriz de Rusya’dan Anadolu’ya giren çaylar 
konusunda yaşanmştr. Anavatannn Kafkasya olduğu ileri sürülen ve 
piyasalarda "Kafkasya Çay" ve "Rusya Çay" gibi isimlerle dolaşmaya 
başlayan bu maddeye de ithalat yasağ konmuştu. Gerekçesi ise kalite kontrolü 
sonucunda sağlğa zararl olduğunun ortaya çkmasyd. Bunun üzerine Rus 
elçiliği yasağn kaldrlmas ve pazarlama konusunda gerekli kolaylğn 
gösterilmesi için hükümete başvurdu. Rusya’nn srarlar karşsnda hükümet, 
Tokat Çay örneğinde olduğu gibi bunlarn da incelenmesi için Mekteb-i 
Tbbiye laboratuarna gönderilmesine karar verdi. Yaplan analizler ilginç bir 
sonuç ortaya çkard. Zira Kafkasya Çay ve Rusya Çay adyla Anadolu’ya 
sokulan bu madde, Tokat Çay olarak bilinen bitkinin işlenmiş halinden başka 

                                                 
11 BOA, ŞD, 592/15, 21 B 1318 (14 Kasm 1900). 
12 "… o makûle mahsulât- ecnebiyyeye bir şey denmeyip de mücerred bunun Memâlik-i 
Mahrûse’de dahi yetiştirilmesi maksadna binâen devletçe ihtiyar- masrafla ve birçok 
teşvikât ile bu dereceye getirilmiş ve bi’t-tedric terakkîsi me’mûl bulunmuş olan ve 
isti‘mâlinde bir gûne mazarrat olmayan bu çaylarn imrârna mümânaat olunmas hem 
hazineye hem de ashâbna muzrr olmakla beraber ihlâf- maksad intâc edeceği 
dermeyan klnmş ve Rusya’da hâsl olup Kafkasya Çay unvan altnda satlmasna 
müsaade olunmas ahîren kararlaştrlan ayn nebat hakkndaki muâmeleye kyâsen 
bunun dahi Tokad Çay unvan tahtinde füruht edilmek üzere imrâr münasip 
görülerek…" (BOA, DH. MKT, 2449/111, 15 L 1318/5 Şubat 1901). 
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bir şey değildi. Tahlil komisyonunun raporuna göre bu yapraklar hakiki çayn 
etkin maddelerini içermiyordu. Komisyon, thea sinensis’in baz hastalklarn 
tedavisinde kullanldğn hatrlatarak, Tokat Çaynn bu farmakolojik etkisinin 
bulunmadğ ve sağlğa zararl bileşimleri ihtiva edebileceği ihtimalinden dolay 
çay adyla satlmasnn doğru olmayacağn belirtti. Bunun benzer bitkiler gibi, 
kavurma, bükme, kokulandrma vs. işlemlere tabi tutulmakszn orijinal yaps 
ve özgün adyla satlmasnda saknca bulunmadğn bildirdi.13 Bu durumda, 
daha önce dolaşmnn yasaklanmas gündeme gelen Tokat Çay’nn ticaretine 
de yeniden yeşil şk yaklmş oluyordu. Konu uluslararas boyut taşdğ için 
Hariciye Nezareti’nin görüşüne başvuruldu. Nezaret tarafndan yaplan 
açklamada, sağlğa zararsz olsa da, hakiki çayla yani thea sinensis’le bir ilgisi 
bulunmayan bu maddenin Memâlik-i Şahane’ye girişinin, ticaret serbestisini 
öngören anlaşmalara aykr olacağ, bununla birlikte "Kafkasya Çay" adyla 
ithali ve pazarlanmasnn mümkün olabileceği belirtildi. Karar Rus sefaretine, 
Rüsumât Emaneti’ne, Orman Maadin ve Ziraat Nezareti’ne ve Sivas vilayetine 
bildirildi.14  

Yine 1900 ylnda Batum'dan gelen bir miktar Kafkasya Çay şüphe 
üzerine incelenip sonuçta sahte olduğu ortaya çknca gümrük kanununun 
"kahve ve çaylardan mevâdd- muzrra ile telvin ve tağşiş edilmiş olanlaryla 
mevzû‘ bulunanlar ithal edilmeyip kezâlik iâde edilecektir" şeklindeki 16. 
maddesi gereğince bunlarn Rusya'ya iadesine karar verilmişti.15 Bu tarihlerde 
Rusya ile arasnda diplomatik bir krize meydan vermek istemeyen hükümet bu 
ülkeyle ilgili alnacak kararlarda esnek davranmaya özen gösterdiğinden, alnan 
karardan vazgeçilmiş, tahlil raporuna dayanarak "çayn gayr olup adaçay gibi 
Kafkasya Çay unvan altnda satlmakta olan ve muzrr- shhat olmadğ bi’t-
tahlil anlaşlan" nebatn, "ahalinin asl çay zannetmeleri ihtimaline" karş, 
bunlarn bayilerce Kafkasya Çay ad ile satlmas şartyla girişine izin 
vermiştir. 

Osmanl Devleti’nin Rusya ile ilgili kararlarda tedbirli ve esnek 

                                                 
13 "… mezkûr numunenin bükülmüş ve kavrulmuş ve çay şekline konulmuş ve çayn 
gayri tesirsiz bir nebat olduğu ve çayn cevherinden tamamyla ârî bulunduğu tahlil 
komisyonunun raporunda gösterilmiş olmasna nazaran Tokat’tan vürûd edip 11 Mays 
1314 tarihinde muayenesi icrâ klnan nebat cinsinden bulunduğu tebeyyün eylediği ve 
çay baz emrâzn tedavisinde isti‘mal edilmekte olup halbuki bu nebat çayn havâss- 
kimyeviyyesini hâiz olmamasndan nâşi çay yerine şurbu halinde ondan muntazr olan 
fâide hâsl olamamasyla muzrr- shhat olacağ derkâr idüğünden çay nâmyla imrar 
ve füruhtu câiz olmayp nebatât- sâire misillü kendi ismiyle ve kavurmak ve bükmek ve 
ta‘tir etmek gibi tagayyürâta uğratlmayarak hâl-i tabiîsiyle imrârnda beis 
olamayacağ Meclis-i Tbbiye-i Mülkiye ve Shhiye’den ifade edildiği dermeyân 
olunmuş…" (BOA, BEO, 1159/86876, 11 S 1316/30 Haziran 1898). 
14 BOA, DH. MKT, 2103/71, 21 R 1316 (8 Eylül 1898); BOA, DH. MKT, 2120/94, 4 C 
1316 (20 Ekim 1898); BOA, DH. MKT, 2121/3. 
15 K. Kuzucu, age, s. 186. 
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tutumunun nedeni, diğer devletlerin basklarndan çekinmesinden ileri 
geliyordu. Zira Berlin Antlaşmas’ndan sonra Avrupa devletleri Türkiye ile 
ilgili kararlarda ortak hareket etme ilkesini benimsemişlerdi. Nitekim 1892 
ylnda Avusturya’dan ithal edilen kahvenin sahte çkmas üzerine Bâbâli’nin 
takndğ tavr bütün Avrupa ile ksa süreli bir kriz yaşanmasna neden olmuştu. 
Olayn gelişimi şöyledir: Avrupa’da sahte kahve imalat için arpa, dar, yulaf ve 
çavdar gibi hububat denenmiş, ama istenen kvam elde edilememiş, sonunda 
hindibay keşfetmişlerdi.16 Hindiba karştrlarak elde edilen suni kahvelerin en 
ilgi çekicisi 19. yüzyln sonlarnda Tuna sahilindeki Lins şehrinde Heinr 
Franck Söhne adl Alman firmas tarafndan piyasaya sürülmüştü. Bunun 
imaline teşebbüs edilmesi ktlktan değil, kahvenin yerini tutacak daha ucuz bir 
içecek arayşndan ileri gelmekteydi. Trieste’den kalkan Lloyd Kumpanyas’na 
ait bir Avusturya gemisi, 1892 yaznda Giritli tüccar Andro Litraki adna adaya 
bu kahvelerden getirmişti. Ancak gümrük tarifesinde ad bulunmamasndan 
dolay bu maln adaya sokulmas tereddüde yol açt. Vilayet tabibi tarafndan 
yaplan inceleme sonucunda bunlarn sağlğa zararl olduğu ortaya çkarlmşt. 
Yetkililer mala el konmas ya da geldiği yere iadesi hususunda merkezden 
talimat isteyince, Bâbâli, bundan böyle gelecek kahvelerin gümrüklerde 
muayene ettirilip, suni olanlarnn geri gönderilmesini içeren bir karar ald. 
Gazetelerde ilan edilen karar, yabanc devletlerin İstanbul’daki elçiliklerine de 
bildirildi. Konu, yalnzca Almanya ve Avusturya’y ilgilendirdiği halde, 
Osmanl’ya karş ortak politika izleyen Rusya, İtalya, Fransa ve Romanya da bu 
iki devletle birlikte yasak kararn protesto ettiler. Devletler, ithal yasağnn 
ancak tüketicinin aldatlmasna engel olunmas veya maddenin sağlğa zararl 
bulunduğunun tespit edilmesi durumunda konabileceğini ileri sürerek suni 
kahve için böyle bir durumun söz konusu olmadğn belirttiler. Bunun üzerine 
Osmanl hükümeti olumlu ya da olumsuz herhangi bir resmi açklama 
yapmadan, Frank firmasndan bir miktar kahve sipariş etti. Bunlar 
incelendiğinde çeşitli maddelerin karşmyla elde edilmiş iki ayr cins kahve 
olduğu ortaya çkt. Bu arada elçiliklerin basklar da artmaktayd. Nihayet 1893 
ylnn Eylülünde ithalat yasağn kaldran bir karara varld. Bununla birlikte, 
suni kahvenin tane halinde değil toz halinde satlmas, ürün için kahve ismi 
                                                 
16 Hindiba kökü suda kaynatldğnda kahvenin rengine çok benzeyen bir sv ortaya 
çkmaktayd. Fakat son derece ac olan bu svnn tad kahveye benzemediği gibi, 
kahvenin sağladğ faydalardan da uzakt. Bununla birlikte hindiba-kahve karşmn 
satn alan tiryakilerin says inanlmaz boyutlara ulaşmşt. Nitekim hindiba üreticileri 
1889 Paris Evrensel Sergisi’nde altn madalya ile taltif edilmişlerdi. Hindibal kahve 
satşndan vurgun yapan muhtekirler daha ileri giderek hindibaya da hile katmaya 
başladlar. Kavrulmuş ekmek, kullanlmş kahve tortusu, kum, dövülmüş tuğla, kemik 
tozu, Prusya krmzs, meşe palamudu vs. bunlarn başnda gelmekteydi. Paris’te bu 
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kullanlmayarak “hindiba tozu” veya başka bir ad altnda sunulmas karara 
eklendi.17 

Ahmed Şakir Paşa, Tokat Çay’nn satşnn serbest braklmas 
hususunda hükümet nezdindeki girişimlerini srarla sürdürdü. Rusya ve Tokat 
çaylarndan alnacak birer numunenin incelenerek karşlaştrlmasn teklif etti.18 
Sonuçta hüküm değiştirilmedi. Kafkasya Çay’nn yannda Tokat Çay’nn da 
ayn biçimde satlmasna karar verildi. Hükümetin bu karar almasnda, yerli 
ürünlerin tüketiminin teşviki ve yaygnlaştrlmas anlayşnn öne çkarlmas19 
dikkate şayandr. Bununla birlikte, Tokat Çay’nn Çin çayndan bağmsz yerli 
bir madde olarak ve otantik adyla satşnn tartşldğ ortamda, birtakm 
vurguncular bunu da istismara kalkştlar. Hükümet bu konudaki her türlü ihbar 
değerlendirmekte, çay adyla piyasaya sokulan bütün yapraklar kontrol ve tahlil 
edilmekteydi. Örneğin 1897 ylnda tüccar Gülbenkoğlu adna gelen Anadolu 
mahsulü çaylar incelenmiş ve bunlar "şurb ve isti‘mâle gayr-i sâlih", yani 
içilmesi tehlikeli bulunmuştu.20 Erzurum’un Pasinler kazasndan dokuz tüccar 
ise 1900 ylnda pasaportsuz olarak Rusya’ya çay götürürlerken snrda 
yakalanmşlar ve cezaya çarptrlmşlard.21 

Tokat Çay ticaretinin serbest braklmasyla ilgili karar Amasya 
sancağnda da memnuniyetle karşlanmşt. Zira bu bitki Amasya’nn ormanlk 
kesimlerinde de yetişmekteydi. Pazarlanmasnn ve ihracatnn serbest 
braklmasna imkan tanyan resmi iznin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Amasyal 
üreticiler yapraklar profesyonel ruhla işlemeye ve hazrlamaya özen 
gösterdiler.22  

Anadolu çay olarak da nam salan bu bitkinin yakaladğ trend, Balkan 
vilayetlerinde farkl bir alg meydana getirmiş, Osmanl Devleti’nin baz 

                                                 
17 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanl Ülkesinde Avrupa Suni Kahvesi”, Ehlikeyfin 
Kitab, haz. F. Tğl, Kitabevi Yaynlar, İstanbul 2004, s. 90-94. 
18 "Tokat çaynn serbestî-i imrâr ve füruhtu esbâbnn istikmâliyle ta‘mimi hakknda 
iktizâ-y hâlin icras Anadolu vilayât- şahânesi müfettişi devletlü Şakir Paşa hazretleri 
tarafndan iş‘âr klnmasna mebnî evvel emirde Kafkasya çaynn Tokat çaylar 
cinsinden olup olmadğnn bilinmesi içün Kafkasya çayndan li-ecli’l-muayene bir 
miktar numûne celb ve irsâli… " (BOA, DH. MKT, 2165/103, 27 N 1316/8 Şubat 
1899).  
19 "… mahsulât- dâhiliyyenin temin-i revâcyla terakkisi zmnnda ayn cinsten olan 
Tokat çaylarnn dahi karar- mezkûr dairesinde olarak Tokat Çay namyla imrârnda 
bir mahzûr görülemediği…" (BOA, DH. MKT, 2165/103, 25 L 1316/8 Mart 1899; 
BOA, DH. MKT, 2419/103, 1 B 1318/11 Kasm 1900). 
20 BOA, DH. MKT, 2084/98, 17 CA 1315 (13 Ekim 1897).  
21 BOA, DH. MKT, 2408/138, 4 C 1318 (29 Ekim 1900).  
22 "Memâlik-i Mahrûse-i padişâhînin yalnz Tokad ve Amasya havâlisindeki ormanlarda 
Hudâyî nâbit hâlinde çaya müşâbih nebat yetişmekte ve evrak usûlü dâiresinde 
kurutularak çay makâmnda isti‘mâl olunmakta olup Tokad çay nâm altnda imrâr ve 
füruht edilmekte … " (BOA, A. MZC. O4, 125/2, 1 ZA 1322/7 Ocak 1905) 
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bölgelerinde Çin çaynn aynsnn yetiştiği şeklinde yorumlanmşt. Mesela o 
tarihlerde emaret statüsüyle yönetilen Bulgaristan Prensliği ve Şarkî Rumeli 
Vilayeti tüccarlar Osmanl Devleti’nden çay almak istemişlerdi. Ancak çayn 
nerelerde yetiştiğini tam olarak bilemedikleri için, hangi makamla iletişim 
kuracaklarn kestirememişlerdi. Bunun üzerine Bulgaristan komiseri Ferik 
Sadk Paşa (1904-1908) Bâbâli’ye başvurarak çayn yetiştiği bölgeler hakknda 
bilgi istedi. Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti’yle yürütülen yazşmalarn 
neticesinde,23 Bulgaristan ve Şarkî Rumeli kapu kethüdalğna cevaben 
gönderilen yazda, ad geçen bitkinin Trabzon ve Bursa vilayetleri ile Tokat 
sancağnda "hüdâyî nâbit" olarak yetiştiği, Çin çayndan farkl bir nebat olduğu, 
saflğnn derecesine göre kyyesinin 2,5 ilâ 4 kuruş arasnda değişen fiyatlardan 
satldğ bildirildi.24 Bulgaristan Emareti belirtilen şartlar kabul ederek 
bunlardan bir miktar satn almak istedi. Nitekim 1905 ylnda Bulgaristan’a 112 
kilogram Tokat Çay gönderilmiş, sevkiyat Samsun limanndan yaplmştr. 20. 
yüzyln hemen başlarndaki istatistiklere bakldğnda, İstanbul’a yllk 150-200 
çuval Tokat Çay geldiği görülmektedir. Çuvallarn her birinin 30-35 kilogram 
taşdğ hesaba katlrsa, başkente giden Tokat Çay’nn miktarnn yllk 5-7 ton 
arasnda değiştiği ortaya çkar ki,25 bu sonuç, dönemin şartlar göz önüne 
alndğnda, küçümsenecek bir rakam değildir.  

Netice itibaryla, Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden muhacirlerin, 
önceki vatanlarnda çayn gerek üretimi, gerekse tüketimi açsndan belli bir 
birikime sahip olduklar ve bu birikimlerini canl tutmak istedikleri anlaşlyor. 
Tokat Çay’nn dşsatmda ne kadar süre varlk gösterdiğini bilemiyoruz. Ancak 
yöresel seviyede bir süre daha tüketimi devam etmiş ve muhtemelen Türk 
çayclğndaki ilerlemeye bağl olarak 20. yüzyln ikinci yarsnda kullanclar 
iyice azalmş olmaldr. Bununla birlikte halen Erbaa yöresindeki Çerkez 
kökenli vatandaşlar arasnda ayn şekilde fermente edilip kvama getirildikten 
sonra çay gibi hazrlanp içilmesi alşkanlğ sürdürülmektedir. Bitki günlük 
lisanda “yabanmersini” ya da “dağ kekiği” gibi isimlerle tannmaktadr. Şehitler 
köyü yaylasnn güney kesimlerinde de görülen ve 60-70 santimetre kadar 
uzayan bitkinin yapraklar, Mays ya da Haziran aylarndaki ilk sürgünlerinden 
toplandktan sonra gölgede kurutulmakta, ardndan hamur teknelerinde elle 
ovalanp bükme işlemi yaplmakta ve nihayet bir kez daha kurutulduktan sonra 
çay gibi demlenip içilmektedir. 
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EK∗ 
Tokatl Tahir Rüşdü imzasyla alnan varakadr: 
Sabah gazetesinin 1219 numerolu nüshasnda sürat-i fevkalade ile 

memâlikimizde intişar ederek Memâlik-i Mahrûse-i Şahâne’de her nev‘ taraf- 
serveti açmaya ibzâl-i mesâi edilen bu asr- mes‘ûdun levâzm- mühimmesi 
‘idâdnda addolunabilmek mertebesini kazanan çayn yetiştirilmesi hakknda 
bir çare bulunmas içün lazm gelen tedâbirin icrâs hususunda ihtâr havi olup 
menfaat-i umûmiyye noktainazarndan bir “bend-i hayrhahâne” denmeye şayân 
bulunan bend nazar- dikkatimi celb ettiğinden bu babda memleketimize ait baz 
malumatn arzn münasip gördüm: 

Vâk‘â çayn shhate nâfi‘ veya muzr olup olmadğnn tahkik ve 
tetkikine muktedir değilsek de zâhiren birçok muhassenât hâiz bulunduğu 
tecrübe ile anlaşlyor. Husûsiyle iştigalât- dersiyye gibi bir meşgale-i 
maneviyye ve fikriyye ile mükellef olanlar için çayn menfaat ve meziyeti kâbil-i 
inkâr değildir zannederim. Çünkü tasvir buyrulduğu veçhile çay takmndan 
muntazaman teşkil olunan kahvalt bir nev‘ safâ-perver eğlence olduğu cihetle 
zihnin yorgunluğunu def‘ ile açlmasna hizmet eder. Diğer cihetten de oldukça 
kuvve-i gdaiyyeyi havi olmakla beraber ağdiye-i sâirenin hazm halinde kuvve-i 
fikriyyeye irâs ettiği külâlden de ârîdir. Gelelim sadede: 

Sivas vilayetinin Tokad sancağ dahilinde Keskân nâm verilen mahalde 
ağacnn vaziyeti ve yaprağnn heyeti -kütüb-i fenniyyenin tarifine nazaran- 
Çin ve sâir ktaât- şarkiyyede neşvünemâ bulan “çay”a pek müşâbih bir nev‘ 
çay tabiî olarak bulunuyor. Bundan on beş sene mukaddem mevki-i mezkûrda 

                                                 
∗ Sabah, nr. 1226, 28 Cemâziyelâhir 1310/17 Ocak 1893, s. 3. 
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sâkin Hacali ve Canbulad karyeleri ahalisi bu nebatn hakikatine bir vukûf- 
cüz’î istihsâline ilk defa olarak muvaffak oldular ve o vakitten beri her sene dört 
beş bin kyye imal etmektedirler. Fakat tecârib-i dakika-i fenniyyeye kâdir 
olmayan ahali yalnz yaprağ toplayp güneşte kurutmakla iktifa ediyorlar. 
Hâlbuki bilumum çay tabiatnda ac bir maddeyi havi olup tasfiye içün çok 
terbiyeler verildikten sonra baz muattarât ilave olunduğunu ve çayn 
mâhiyetini bozan esbâbn birincisi de imali esnâsnda veyahut sonra güneş 
görmesi olduğunu evrâk- fenniyyede görüyoruz. Mamâfih suret-i ma‘kûsede 
yaplan bu mahsul çaylk hasletinden büsbütün mahrum değildir. Renkçe sâir 
çaylardan hiç tefrik olunamayp mâhiyetçe dahi tiryakinin hararetini teskin 
edebiliyor. Hatta dikkat olundukta en nefis çaylara mahsus olan râyiha-y 
tabiiyyeyi hâiz bulunmas bir dereceye kadar isti‘mâl şerefini arttryor ise de 
tefriki lazm gelen bir madde-i hâmzann galebesi ve en büyük zdd bulunan 
güneşe aylarca ma‘rûz kalmas diriğâ ki biçâre mahsulü mertebe-i 
makbuliyyetten düşürüyor. 

Yukarda Hacali ve Canbulad karyeleri her sene bu çaydan dört beş 
bin kyye kadar ihraç ediyorlar dedik. Bu kelâmdan “Acaba nereye gidiyor?” 
gibi bir sual inbi‘âs tabiî olduğundan orasn da beyan edelim: İşte vech-i 
ma‘rûz üzere cem‘ ve imal olunan çay ekseriyâ Çerkes tacirleri pek cüz’î 
fiyatla iştirâ edip Rusya memâlikine idhâl ediyorlar. Haber verildiğine göre 
orada biraz terbiye görerek makbûl çaylar srasnda sarf olunuyor imiş. 
Mademki bu mahsul mâhiyeti külliyen halel-pezîr olduktan sonra slah kabul 
ediyor o halde ibtidâ fenne muvâfk ameliyat gördüğü takdirde bir mertebe-i 
nefâseti ihraz edecek demektir. Hakikaten Keskân’n mevki-i coğrafî ve mizâc- 
hevâsna baklrsa çay yetiştirmeye istidâdn akl kabul ediyor ki bu da ümide 
bir kat daha takviye vermektedir. Tecrübe ile me’mûle muvâfk gelmesi gibi 
ahali içün bir sâik-i şevk bulunacak olur ise havali-i mezbûrede elli bin 
kyyeden ziyade çay toplanabileceği tahmin olunduğu gibi yabanilikten çkarlp 
suret-i sun‘iyye ile teksir ve slahnn da mümkün olmas tabiîdir ki o halde 
devlet ve memleketçe ne kadar bâdi-i menfaat ve muhassenât olacağ beyandan 
müstağnîdir. Zaten mevkiinin muhalif semtte bulunmas hasebiyle şimdiye kadar 
bir nazar- müdekkika tesadüf etmemiş olan bu mahsulün emarât ve âmâl-i 
mesrûdeye istinâden hiç olmazsa bir defa tecrübesinin icrâsyla artk vadi-i 
ibhâmdan kurtarlmasn herkes arzu etse sezâdr. Meslek-i mukaddesi daima 
vatannn menfaatine hüsn-i hizmette bulunmakta olan muteber gazetenizin bu 
hususta delâletine müracaat eylerim.  

SABAH 
Tokatl Tahir Rüşdü Efendi’ye teşekkür olunur ki şu malumât pîş-i 

enzâra vaz‘ etmek hususunda sarf- ihtimâm ve gayrete müsâraat eylemiştir. 
Memâlik-i vesî‘a-i Osmâniyye’nin ekâlim ve mevâki‘-i coğrafiyyesi fuyuzât- 
ftriyye-i arziyyenin bir dâr’ül-ictimâ‘ olduğu ve hâlbuki turuk- müvâredenin 
henüz matlûb derecede olmamas hasebiyle memleketimizde lede’t-tedkik 
musâdif-i nazar- dikkat olacak âsâr- fuyuzâtn binde biri mütevârî-i 
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mechûliyyet bulunduğu derkârdr. Binâen-‘alâ-zâlik servet-i umûmiyye-i 
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Makale-i âcizânemizde beyan edildiği veçhile Suriye’de Çin çaynn 
husûle geldiği bi’t-tecrübe sâbit olmuştur. Tecrübe eden de bir iki Avrupal 
sâhib-i vukûf olduğundan netice-i tecâribin muhakkakât- kat‘iyyeden 
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Eski Asur Dönemi’nde Tokat ve Çevresi 
Remzi KUZUOĞLU1 

 
Özet 

Eski Anadolu’nun tarihi coğrafyas ile ilgili en eski yazl kaynaklar 
Mezopotamya kavimlerine aittir. Sümer ve Akad dönemine ait bu belgeler 
Anadolu ile ilgili ayrntl bilgiler içermemelerine rağmen, Anadolu’ya ait 
coğrafî yerlerden ilk defa bahsetmeleri sebebiyle mühimdirler. Bu ilk ve ayn 
zamanda kstl bilgiler içeren kaynaklardan sonra, M.Ö. 1974-1719 yllarn 
içine alan ve Asur Ticaret Kolonileri Çağ olarak da adlandrlan döneme ait 
yazl belgelerden nispeten daha fazla bilgi elde etmek mümkündür. Önemli bir 
ksm Kayseri yaknlarndaki Kültepe höyüğünde ortaya çkarlan bu metinler 
Anadolu’nun en eski yazl belgeleri olup, M.Ö. II. Bin Anadolusu hakknda 
önemli bilgiler vermektedir. Biz bu çalşmamzda bugün saylar 25.000’e 
yaklaşmş çivi yazl metinlerin yardmyla Tokat ve çevresindeki yerleşim 
yerlerini tespit etmeye, böylece bölgenin günümüzden 4000 yl önceki tarihi 
coğrafyasn ortaya koymaya çalşacağz. 

Anahtar Sözcükler: Eski Anadolu, Tarihi Coğrafya, Eski Asur 
Dönemi, Çivi Yazs, Kültepe/Kaniş. 

 
Anadolu tarihinin en müstesna dönemlerinden biri de, M.Ö. 1974-1719 

yllar arasn kapsayan Eski Asur Dönemi’dir. Asur Ticaret Kolonileri Çağ 
olarak da adlandrlan bu dönemde, M.Ö. 3. Bin’den itibaren varlğn 
bildiğimiz Anadolu ile Mezopotamya arasndaki ticarî ilişkiler sistematik bir hal 
almş, Asurlu tüccarlar M.Ö. II. binyln ilk yarsnn büyük bir bölümünü teşkil 
eden zaman içerisinde yoğun bir şekilde Anadolu’ya gelmişler, yerel 
idarecilerin izni ve Asur devletinin desteğiyle, bugün saylar 50’ye yaklaşmş 
olan, karum ve wabartum ad verilen geniş çapl ticaret kolonileri kurmuşlardr. 
Tüccarlar kervanlarla getirdikleri başta kalay ve kumaş olmak üzere, çeşitli 
ürünleri Anadolu pazarlarnda satmşlar, karşlğnda ise elde ettikleri kazançlar 
altn ve gümüş olarak Asur’a nakletmişlerdir. Bu dönemin en önemli sonucu; 
Anadolu’nun ilk yazl belgelere kavuşmas, yâni tarihî devirlere girmiş 
olmasdr. Eski Asur lehçesi ile yazlmş bu belgelerin büyük çoğunluğu Asurlu 
tüccarlara ait olup, Eski Anadolu topraklarnn o dönemdeki siyasal, kültürel, 
sosyal, hukukî, ekonomik, tarihî ve coğrafî yaps hakknda son derece önemli 
bilgiler vermektedir. 

Kültepe’de ortaya çkarlan çivi yazl metinlerin büyük çoğunluğunun 
içerikleri ticari konularla ilgilidir. Bu sebeple de, Anadolu’nun o dönemki 
coğrafyas hakknda detayl bilgi vermezler. Günümüzden yaklaşk 4000 yl 
öncesine ait bu belgelerde çoğunlukla şehir adlar geçmektedir. Az sayda dağ 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, kuzuoglu@hotmail.com 



198

Remzi KUZUOĞLU

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

200 
 

ve nehir isimleri metinlerden tespit edilebilmektedir. Tabletlerde yerleşim 
yerlerinde yaplan ödemeler, sevk edilen mallar, üretilen ürünler ve nadir de 
olsa idarecilerinden bahsedilir. Bu hususla alakal en önemli bilgiler kervan 
kaytlar olup, bu tür metinlerde kervanlarn seyahatleri boyunca yollar 
üzerindeki şehirlerde yaptklar masraflar gösterir. Buradaki ifadeler “A 
şehrinden B şehrine kadar şu kadar harcadm” şeklinde olduğu için güzergâh 
üzerinde yer alan şehirlerin tespiti hususunda önemli bilgiler vermektedir. 
Bunun yannda baz metinlerdeki “nehrin kenarnda” veya “x dağlarnda” gibi 
kaytlar hem azdr hem de yerleşim yerlerinin bulunduklar coğrafyann adn 
vermekten öteye gidememektedir. Hâlbuki Koloni Çağ olarak da adlandrlan 
bu dönemden hemen sonra bu coğrafyada hüküm süren Hititlere ait belgelerde, 
Eski Asur döneminin aksine hem daha çok coğrafya ad geçmekte hem de bu 
yerlerin özellikleri daha açk seçik belirtilmektedir.  

Eski Asur Devri, Anadolu’da henüz merkezi bir otoritenin oluşmadğ, 
başlarnda rubā’um rabium “büyük kral”, rubā’um “kral”, šarru “vasal kral” ve 
rubātum2 “kraliçe” olarak ifade edilen yerel yöneticilerin bulunduğu, irili ufakl 
şehir devletlerinin siyasî yapy teşkil ettiği bir dönemdir. Bu yap içinde başta 
Kayseri yaknlarndaki Kaniš olmak üzere, Aksaray civarnda aranan 
Burušhattum ile Krşehir civarnda olmas muhtemel Wahšušana krallklar 
dönemin en önemli siyasî güçleri olup, ayn zamanda bu yerler, Asur ticaret 
sisteminin de ana merkezleri durumundadr. Orta Anadolu merkezli olduğunu 
anlaşlan bu ticaret ağnn Anadolu’nun bat ve güney sahilleri ile doğu 
snrlarna kadar ulaştğn gösteren açk deliller bulunmamaktadr. Ancak, az 
saydaki belgeden Hitit metinlerinde “Yukar Ülke” olarak adlandrlan kuzey 
bölgesi ile Asurlu tüccarlarn aktif bir şekilde ticarî ilişki içinde olduklar 
anlaşlmaktadr.  

Bu dönemde Tokat ve çevresinin tarihi coğrafyasna baktğmzda, 
özellikle Hitit döneminde ön plana çkacak şehirlerle çevrili olduğu 
anlaşlmaktadr. Eski Asurca metinler bu yerleşim yerlerinin bugün nerelere 
tekabül ettiği hakknda yeterli bilgi vermemektedir. Tokat’n günümüzden 4000 
yl önceki tarihi coğrafyas ile ilgili en önemli Eski Asurca kaynak K.R. 
Veenhof tarafndan yaynlanan çivi yazl iki tablettir.3 Hitit metinlerinde 
“Yukar Ülke” olarak anlan bölgede bulunan şehirlerden bahsetmesi sebebiyle 
son derece mühim olan bu tabletlerden ilkinde (Kt 91/k 437) Asurlu bir 
tüccarn, kaybolan ticari maln aramak için çktğ bir yolculuk srasnda geçtiği 
veyahut konakladğ ve muhtemelen bazlar Tokat il snrlar içinde yer alan bir 
ksm şehirden bahsedilmektedir. Diğer belgede ise (Kt 92/k 3) Güney’den 
kuzeye doğru yaplan bir seyahat srasndaki harcamalarn kaytlar mevcut 
olup, metin Hurama şehrinden kuzeye giden kervanlarn hangi güzergâh 
kullandklarn göstermesi bakmndan dikkate değerdir.   

                                                 
2 Kuzuoglu, 2007: 795-809. 
3 Veenhof, 2006: 779-780. 
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2 Kuzuoglu, 2007: 795-809. 
3 Veenhof, 2006: 779-780. 
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Kt 91/k 437 nolu metinde srasyla Butnatum, Hanaknak, Hanika, 
Wazida, Kubilšan, Tapiggaš, Taedezina, Turhumit ve Wahšušana şehirlerinin 
isimleri kaytldr.  Bu yerleşim yerlerinden Hanaknak, Turhumit ve Wahšušana 
şehirlerini hem Eski Asur hem de Hititçe metinlerden tanmaktayz. Bunlar 
dşnda kalan ve Hititçe metinlerden bildiğimiz Tapiggaš ile Hanika yer adlar 
ile Butnatum, Wazida, Kubilšan ve Taedezina yer adlarna da Eski Asurca 
metinlerde ilk defa tesadüf etmekteyiz. Kt 92/k 3 nolu metinde ise srasyla 
Hurama, Luhuzattia, [x], Šamuha, Hatikaitra, Kutia, Karahna ve Kuburnat şehir 
isimleri geçmekte olup, bunlar içinde Hatikaitra ve Kutia Eski Asurca 
metinlerde yeni tespit edilen yer adlarndandr. Bu yerleşim yerlerinden 
bazlarnn Tokat ve çevresinde olduğu düşünülmekte olup, K. R. Veenhof’un 
yaynladğ bu iki metindeki şehirleri geçiş srasna göre aşağda ele alp, 
günümüzden 4000 yl önceki Tokat’n tarihi coğrafyasn değerlendirmeye 
çalşacağz.   

 
āl Butnātum (Fstk Şehri) 
Kt 91/k 437 nolu tablette kaybolan ticari maln arayan tüccarn 

konakladğ ilk yerleşim yeridir. Metinde tüccarn 1,5 şekel kalay kervansaray 
için ödediği bilgisi mevcuttur.4 Eski Asur metinlerinde ilk defa geçen butnātum 
kelimesi5, “fstk ağac, fstk ağac tahtas/odunu ve fstk meyvesi” anlamlar 
verilen Akadca buṭuttu kelimesi ile alâkal olup, daha sonraki dönemlere ait 
belgelerde buṭūtu, buṭuntu, buṭumtu?, budumtu ve buṭnatu? telaffuzlaryla 
kaydedilmiştir.6 Hitit metinlerinde ise, Sumerce GIŠLAM.GAL olarak ifade 
edilen7 ve Hititçe karşlğ tespit edilemeyen bu kelime, metinlerde kurban 
meyvesi olarak ve ekmek ile birlikte geçmektedir.8 GIŠLAM.GAL kelimesi, 
Yeni Babilce bir metinde9 ise, Dibar dağnn10 özelliğini belirtmek üzere 
kullanlmştr.  

Butnātum, günümüzde genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, az 
da olsa Kuzey Akdeniz ile Orta Karadeniz’de geçit bölgelerinde görülen ve 
“yabani fstk ağac” olarak ifade edilen Buttum ağac (Pistacia khinjuk Stocks) 
ile alâkaldr. Yaklaşk 6-7 m. yüksekliğe erişebilen ve kşn yapraklarn döken 
bu ağacn tohumlar yenilebildiği gibi, tohumlarndan yağ da çkarlmaktadr. 
Bu yağdan yaplan sabuna “Bdm Sabunu” denmektedir. Günümüzde Buttum 
kelimesi çeşitli ağzlarda Bdm, Btm, Bttm, Budum, Butum olarak da 

                                                 
4 Veenhof,  a.g.m.: 779. 
5 Veenhof,  a.g.m.: 779. 
6 CAD B, 359. 
7 KUB XXXIII 67 Vs. I 3; 790/v 3; 31/w Vs.? III 5; 1191/z Vs. 7 ve KUB XXXIII 115 
Rs. III 8. 
8 Ertem, 1974: 70-71.  
9 Reiner, 1956: 132.  
10 Dibar Dağ= bugünkü cAbd al-cAziz dağ . Bkz. Nashef, 1991: 35. 
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adlandrlmaktadr.11 Sonuç olarak Butnātum kelimesi, günümüzde “yabani 
fstk ağac” olarak da bilinen Buttum ile özdeş olup, yabani fstk ağacnn 
yetiştiği şehri ifade etmek üzere kullanlmştr. Butnātum şehri, metinde 
Maşathöyük’le bir tutulan Tapiggaš ile birlikte geçmesi ve fstk ağacnn 
yetişme şartlar göz önüne alndğnda, Karadeniz ikliminin Makro Klima 
etkilerinin tesiri altndaki12, Tokat’n kuzeybat veya batsnda aranabilir. 

Hanaknak 
Kt 91/k 43713 nolu metinden Hanaknak ile Butnātum şehirlerinin 

birbirleriyle snr olduklar anlaşlmaktadr. Metinde ayrca, 6 şeqel kalayn bīt 
wabrim (han) için ödendiği kayd da mevcuttur. M.Ö. 1974-1835 yllar 
arasnda (Kültepe II. tabaka) wabartum merkezi olan14 bu yer ad,  Eski Asurca 
bir metinde (Kt 89/k 230) kārum merkezi olarak belirtilmektedir.15 Tokat’n 
güneydoğusunda yer alan Kadşehri ovasnda aranan16 Hanaknak, Maşat Höyük 
yaknlarna lokalize edilen Hititçe metinlerdeki Hananaka17 yer ad ile olan ses 
benzerliği, ayrca Kt 91/k 437 nolu metinde Maşat höyükle bir tutulan Tapiggaš 
ile birlikte geçmesi sebebiyle, Yeşilrmak kavsi içinde aranmas gerekmektedir.  

Hanika 
Eski Asur metinlerde ilk defa geçen bu yer ad, Kt 91/k 43718 nolu 

metinde Butnātum ve Hanaknak şehrinden önce Wazida’dan sonra 
kaydedilmiştir. İlgili metnin 7-8. satrlarndan bu şehirde bīt wabrim (han) 
olduğu ve burada konaklamak için 3 şeqel kalay ödendiği anlaşlmaktadr. Bu 
yer adnn, Hititçe metinlerde Maşat Höyük yaknlarna lokalize edilen 
Haninkawa19 ile identifize edilebileceği belirtilmektedir. Tapigga ile olan irtibat 
sebebiyle de Maşat höyük yaknlarnda aranabilir. 

 
Wazida 
Kt 91/k 437 nolu metinde, Butnātum, Hanaknak ve Hanika’dan önce 

Kubilšan’dan ise sonra kaydedilmiştir. 3 şeqel kalayn bīt wabrim (han) için bu 
şehirde ödendiği belirtilmektedir. Maşat höyük ve çevresine lokalize edilen yer 
adlar ile birlikte geçişi dikkate alndğnda bu yerleşim yeri Maşat höyük 
çevresinde aranmaldr. İsmin Hititçe yer ad Wazija20 ile olan irtibat ise açk 

                                                 
11 Baytop, 1994: 55. 
12 Özçağlar, 1991: 63. 
13 Veenhof, 2006: 779. 
14 Bayram, 1994: 233, Bilgiç-Bayram, 1995: 38. 
15 Veenhof, a.g.m.: 781. 
16 Barjamovic, 2011: 411. 
17 del Monte, 1992: 24.  
18 Veenhof, 2006: 779. 
19 del Monte, a.g.e.: 26. 
20 del Monte ve Tischler, 1978: 482. 
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adlar ile birlikte geçişi dikkate alndğnda bu yerleşim yeri Maşat höyük 
çevresinde aranmaldr. İsmin Hititçe yer ad Wazija20 ile olan irtibat ise açk 

                                                 
11 Baytop, 1994: 55. 
12 Özçağlar, 1991: 63. 
13 Veenhof, 2006: 779. 
14 Bayram, 1994: 233, Bilgiç-Bayram, 1995: 38. 
15 Veenhof, a.g.m.: 781. 
16 Barjamovic, 2011: 411. 
17 del Monte, 1992: 24.  
18 Veenhof, 2006: 779. 
19 del Monte, a.g.e.: 26. 
20 del Monte ve Tischler, 1978: 482. 
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değildir. 
āl Kubilšan (Kubilšan şehri) 
Eski Asur metinlerinde yeni tespit edilen yer adlarndan biri olup, Kt 

91/k 437 nolu metinde Butnātum, Hanaknak, Hanika ve Wazida’dan sonra, 
Tapaggaš’dan ise önce kaydedilmiştir. Metinde bu yer ad şehir olarak ifade 
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Tapaggaš’dan hemen önce geçmesi sebebiyle de Maşat Höyük yaknlarnda 
aranmaldr.  

Tapaggaš  
Hititlerin önemli bir askeri üssü olan22 ve Hitit metinlerinden bir kalesi 

olduğu anlaşlan23 bu yer, Zile’nin 32 km. güney batsnda bulunan Maşat 
Höyük ile bir tutulmaktadr.24 Eski Asurca metinlerde ilk defa tesadüf ettiğimiz 
bu şehir. Kt 91/k 437 numaral metinde Butnātum, Hanaknak, Hanika, Wazida 
ve Kubilšan’dan sonra,  Taedizina’dan önce kaydedilmiştir. Metinde tüccarn bu 
şehirde görevli kaššum memuruna 1 ½ şeqel kalay ödediği bilgisi mevcuttur.  

   
Taedizina 
Yeni tespit edilen yer adlarndan biri olup, Kt 91/k 437 metinde bu 

şehirdeki bir alahinnum’dan bahsedilmektedir.25 Metinde kayp mallarn arayan 
tüccarn kolye için miktar belirtilmeyen kalay, ismini bilemediğimiz bu 
görevliye ödediği kaytldr.26 Bu yer ad, bugünkü Maşat Höyük’le ayn yer 
olduğu tespit edilen27 Tapiggaš şehrinden hemen sonra zikredilmektedir. Buna 
göre Taedizina, Maşat Höyük çevresinde aranmaldr.  

Turhumit 
Hitit28 ve M.Ö. II. bin Suriye metinlerinde29 Turmitta şeklinde telaffuza 

sahip olan bu yer adnn, Eski Asurca metinlerden kārum ve önemli bir bakr 

                                                 
21 Alp, 1977: 639-642, Alp, 1992: 8. 
22 Alp, 1992: 8. 
23 Alp, 2001: 86. 
24 Alp, 1977: 639-642, Alp, a.g.e.: 8, del Monte ve Tischler, 1978: 402, del Monte, 
1992:159-160.  
25 CAD A, 294’de “an administrative official” anlam verilen bu kelimeyi Veenhof, 
a.g.m.: 779’da, “steward “ olarak değerlendirmektedir.  
26 Veenhof, 2006: 779. 
27 Alp, 1992: 8. 
28 del Monte ve Tischler, a.g.e.: 442-444. 
29 Marín, 2001: 294. 
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üretim merkezi olduğu anlaşlmaktadr.30 Kültepe’de bulunmuş bir tablette ismi 
belirtilmeyen bir de kralndan31 bahsedilmektedir. Kt 91/k 437 nolu metinden 
Turhumit ile bugünkü Maşat Höyük’le ayn yer olan Tapaggaš’n snrdaş 
olduğu ve bu iki yerleşim yeri arasnda bir nehir bulunduğu anlaşlmaktadr. 
Metinde ½ mina şeqel bakrn geçiş ücreti olarak ödendiği kaytldr. İki 
yerleşim yerini ayran doğal engelin Çekerek Nehri olduğu, Turhumit’in de 
Merzifon ovasnda, Suluova olabileceği ileri sürülmektedir.32  

Šamuha 
Kültepe II. tabakada wabartum33, Ib tabakasnda ise kārum olarak Eski 

Asurca metinlerde kaytl34 bu şehirde, VAT 6209’a göre bir de saray 
bulunmaktadr. Šamuha’nn, Hitit belgelerinde Yukar Ülke olarak geçen ve 
bugün genellikle Sivas ile Erzincan arasnda olduğu kabul edilen bölgede yer 
aldğ, ayrca idarî ve askerî bir merkez olan şehrin etrafnn surlarla çevrili 
olduğu ve erzak sevkiyatn konu eden bir vesikaya göre nehir kysnda 
bulunduğu anlaşlmaktadr.35 

Šamuha’nn yeri konusunda, Kt 92/k 3 nolu belge önemli bilgiler 
vermektedir. 36 Metinde srasyla Hurama, Luhuzattia, [x], Šamuha, Hatikaitra, 
Kutia, Karahna ve Kuburnat’ta yaplan harcamalar kaytldr. Belgede 
Šamuha’ya varmadan önce köprü geçişi için ve kiralanan hamallar için yaplan 
1 şeqel’lik gümüş ödemesinden bahsedilmektir. Buna göre; yukarda 
değindiğimiz Hitit belgesinde geçen Šamuha’nn bir nehir kysnda olduğu 
bilgisi, Eski Asurca metindeki köprü geçişi için yaplan ödeme ile de teyid 
edilmektedir. Hem Eski Asur, hem de Hitit belgesine göre; bir nehir kenarnda 
olduğu anlaşlan Šamuha, Eski Asurca bir metnin de ortaya çkarldğ Sivas 
yaknlarndaki Kayalpnar ile ayn yer olmaldr.37 

Hatikaitra  
Eski Asurca metinlerde yeni tespit edilen bir yer ad olup, itinerar bir 

metin olan Kt 92/k 3 nolu metnin 16. satrnda geçmektedir.38 Metinde kime ve 
ne için yapldğ belirtilmeyen 3 şeqel kalayn bu şehirde ödendiği kaytldr. 
Sivas Kayalpnar ile bir tutulan Šamuha ile Tokat yaknlarnda Sulusaray’a 
lokalize edilen Karahna arasnda olduğu görünmektedir. Belgeye göre 
Šamuha’ya daha yakn olduğu anlaşlan bu yer adnn, Tokat-Sivas snr 
yaknlarnda aranmas uygun olacaktr. 

                                                 
30 Bayram, 1994: 233, Bilgiç ve Bayram, 1995: 38. 
31 Bayram, 1994: 234. 
32 Mellart, 1982: 30. 
33 Larsen, 1976: 239. 
34 Bayram, a.g.m.: 233, Bilgiç ve Bayram, 1995: 39. 
35 Yiğit, 1989: 5 vd. 
36 Veenhof, 2006: 780. 
37 Barjamovic, 2011: 411 
38 Veenhof, 2006: 780. 
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Kutia 
Güney’den kuzeye doğru yaplan seyahat srasndaki harcamalar 

gösteren Kt 92/k 3 nolu metinde, Kutia’da 1 ½ şeqel kalayn belediye başkan 
olarak tercüme edilen hazannum’a verildiği kaytldr.39 Bu metne göre Tokat-
Sivas snr yaknlarnda olduğunu düşündüğümüz Hatikaitra ile Sulusaray’a 
yerleştirilen Karahna şehirleri arasnda görülen bu yer adnn, Karahna şehri 
yaknlarnda aranmasnn doğru olacağ kanaatindeyiz. 

Karahna 
Koloni Çağ’nda Kültepe II. tabaka wabartumlarndan biri olan40 

Karahna, Hitit döneminin önemli kült merkezlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir.41 Karahna, Maşat Höyük yaknlarnda aranmakta42, Sulusaray ile 
de ayn yer olduğu kabul edilmektedir.43 TAVO B II 14’de ise Tokat’n hemen 
güneyine, Aktepe/Bolus’a yerleştirilmektedir.  

K. R. Veenhof tarafndan yaynlanan ve itinerar özelliğe sahip Kt 92/k 3 
nolu metin Karahna’nn yerinin tespiti hususunda önemli bilgiler vermektedir.44 
Güney’den kuzeye doğru yaplan seyahat srasndaki harcamalar gösteren bu 
metne göre; Šamuha, Hatikaitra, Kutia, Karahna ve Kuburnat güzergâh 
sralamas içinde görülmekte ve yerini bilemediğimiz Kutia şehri ile Maşat 
Höyük yaknlarnda aranan Kuburnat arasnda yer almaktadr. Ayrca metinde 
12 şeqel kalayn Karahna’da rabi sikkitim’e ödendiği kayd da mevcuttur. Bu 
yer ad, Maşat höyük (Tapiggaš) ve Ortaköy’de (Šapinuwa) bulunan45 Hitit 
belgelerinde de geçmektedir. Buna göre; Hem Maşat ve Ortaköy tabletlerinde 
zikredilmesi, hem de Maşat yaknlarnda aranan Kuburnat ile birlikte geçmesi 
nedeniyle, yukarda verilen lokalizasyon tekliflerini içeren bölge içinde 
aranmas uygun görünmektedir.  

Kuburnat 
Bu yer ad, Kültepe II. tabaka da wabartum46, Ib katna tarihlendirilen 

Kt 98/k 125 nolu metinde ise kārum merkezi olarak karşmza çkmaktadr.47 Kt 
92/k 348 nolu metinde; Hurama, Luhuzattia, [X], Šamuha, Hatikaitra, Kutia,  
Karahna ve Kuburnat sralamas içinde görülmektedir. Metinde, Karahna’dan 
Kuburnat’a hamallar için 3 şeqel gümüş ödendiği kayd mevcuttur. Sulusaray 

                                                 
39 Veenhof, a.g.m.: 780. 
40 Bayram, 1994: 233, Bilgiç ve Bayram, 1995: 38. 
41 Alp, 2001: 49. 
42 Forlanini, 1985: 62, n. 67, 69, Alp, 2001: 49. 
43 Barjamovic, 2011: 411. 
44 Veenhof, a.g.m.: 780. 
45 Süel, 2005: 684.  
46 Bayram, 1997: 64. 
47 Donbaz, a.g.m.: 106. 
48 Veenhof, 2006: 780. 
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ile bir tutulan49 Karahna’dan hemen sonra zikredilmesi sebebiyle bu bölgeden 
çok da uzakta olmadğn düşündüğümüz Kuburnat’n Turhal ve Zile (Kazova) 
ya da Bolus (Aktepe) olabileceğine dair görüşler de ileri sürülmektedir.50 

Sonuç olarak; günümüzden yaklaşk 4000 bin yl önce Tokat ve 
çevresinin yoğun bir şekilde iskan edildiği, bu şehirlerden bazlarnn ise Asur 
ticaret sistemi içinde yer aldğ anlaşlmaktadr. Kārum ve wabartum merkezleri 
olarak metinlerde kaytl bu yer adlar dşnda daha küçük yerleşim yerleri de 
tespit edilebilmektedir. Eski Asur Dönemi’inde Tokat il snrlar içindeki en 
önemli yerleşim yeri Turhal/Zile ovasna (Kazova) yerleştirilen Kuburnat 
şehridir. Metinlerden bu şehrin Kültepe II. tabaka’da wabartum merkezi olduğu, 
ancak M.Ö. 1835’den sonra, ekonomik olarak geliştiği ve bir kārum merkezi 
olduğu anlaşlmaktadr. Bir diğer önemli şehir ise Sulusaray ile bir tutulan 
Karahna’dr. Metinlerden bir wabartum merkezi olduğu anlaşlan bu yer ad, 
Hitit döneminin önemli kült merkezlerinden biridir. Ancak, Kültepe 
metinlerinden bu özelliğine dair bir bilgi elde edilememektedir. Bu iki yerleşim 
yerinin dşnda āl Butnātum, Hanika, Wazida, āl Kubilšan, Tapaggaš, Taedizina, 
Hatikaitra ve Kutia gibi daha küçük yerleşim yerlerinin de Tokat il snrlar 
içinde veya yaknlarnda olduklar anlaşlmaktadr. Bu isimlerlerden Hitit 
Dönemi’nin önemli askeri üslerinden biri olan ve Maşat Höyük’le bir tutulan 
Tapiggaš’n Eski Asur Dönemi’nde küçük bir yerleşim yeri olduğu 
anlaşlmaktadr. Eski Asur Dönemi’nde Tokat’n çevresinde ise kārum veya 
wabartum olarak metinlerde kaytl Hanaknak (Kadşehri), Turhumit (Suluova) 
ve Šamuha’nn (Kayalpnar) yer aldğ görülmektedir.    

Kaynakça 
Alp, S,  “Maşat Höyük’te Keşfedilen Hitit Tabletlerinin Işğ Altnda Yukar 

Yeşilrmak Bölgesinin Coğrafyas Hakknda”, Belleten, C: XLI, Sa. 
164, 1977, s. 637-647.   

------------; “Hitit Çağ’nda Anadolu Kentleri”, Ankara Dergisi, C: 1, Sa. 4, 
1992, s. 5-10. 

------------; Hitit Çağnda Anadolu, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplar, 
İstanbul, 2001. 

Barjamovic, G, A Historical Geography Of Anatolia In The Old Assyrian 
Colony Period, Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 38, Museum 
Tusculanum, 2011. 

Bayram, S, “Kültepe Metinlerinde Geçen Yeni Yer Adlar ve Bunlarn 
Değerlendirilmesi”. XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri Kitab. Ankara, 
1994.  

Baytop, T, Türkçe Bitki Adlar Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yaynlar. Ankara, 
1994.  

                                                 
49 Barjamovic, 2011: 411 
50 Batjamovic, a.g.e.: 411. 
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Özet 
Roma Dönemi’nde Tokat İli Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’nden 

oluşturulmuş bir eyaletin parçası idi. Tokat, İ.Ö. III. binden günümüze kesintisiz 
yerleşimlere sahip olmuştur. Yöreye Eskiçağ’da İ.Ö. II. binin ikinci yarısından 
beri Hititler, Persler, Hellenistik Krallıklar ve Romalılar hâkim olmuşlardır. 
Tokat bölgesinde çok sayıda Roma Dönemi yerleşimleri olmasına rağmen, 
bugüne değin ilçede sistematik arkeolojik araştırmaların azlığından dolayı, bu 
dönemle ilgili bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Antik Hellen-Roma uygarlığı 
döneminde Tokat önemli bir kırsal yerleşimdir ve nüfus kırsalda toplanmıştır. 
Bölgede dört adet büyük yerleşim bulunur. Bunlar Neocaesarea (Niksar), Zela 
(Zile), Sebastopolis (Sulusaray) ve Komana (Gümenek)’dır. Bu bildiride 
bölgenin iki önemli Roma Dönemi yerleşimi olan Sebastopolis ve Komana’ya, 
her iki ören yerinde hâlihazırda bilimsel çalışmalar yapıldığından dolayı, kısa 
bir biçimde değinilmektedir. Bildiride asıl durulacak yerler Tokat Merkez, 
Niksar ve Zile İlçeleri’nin Roma Dönemi’ndeki durumudur. Şu ana kadar 
düzenli çok az arkeolojik çalışma yapılan bu üç yörenin Roma Dönemi’ndeki 
konumu ile ilgili arkeolojik ve tarihi (nümizmatik, epigrafik, tarihi coğrafya 
vbg.) belgeler derlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında Tokat Müzesi ve Müze 
eserleri ile ilgili ayrı bir konu başlığına da yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Roma Dönemi, Erken Bizans, Neocaesarea, 
Niksar, Zela, Zile, Arkeoloji, Nümizmatik, Eskiçağ Tarihi, Tokat Müzesi. 

Two Roman Cities in the Province of Tokat:Neocaesarea (Niksar) 
and Zela (Zile) 

Abstract 
In this paper concentration will be given to Pontic cities in the Province 

of Tokat: Neocaesarea (modern Niksar) and Zela (modern Zile). Neocaesarea 
was one of the favourite residences of Mithridates the Great, who built a palace 
there, and later of King Polemon and his successors. Pompey made it a city and 
gave it the name of “Diopolis”, while Pythodoris widow of Polemon, made it 

                                                
* Tokat Sempozyumu sırasında türlü yardımlarını gördüğümüz Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü elemanlarına bu makale vesilesiyle 
bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Makale içinde kullanılan Harita 1 ve 
Resim 1 ile 4 hariç tüm görseller Sami Patacı’ya aittir.  
*** Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ 
Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir. E-posta: elafli@yahoo.com 
** Yrd. Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Ardahan. E-posta: samipataci@hotmail.com  
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her capital and called it “Sebaste”. It is not known precisely when it assumed 
the name of Neocæsarea, mentioned for the first time in Pliny, "Hist. Nat.", VI, 
III, 1, but judging from its coins, one might suppose that it was during the reign 
of Tiberius. In A.D. 344 the city was completely destroyed by an earthquake 
(Hieronymus, "Chron.", anno 2362), meeting a similar fate in A.D. 499 
(Theodorus Lector, II, 54). During the Middle Ages the Turks and Byzantines 
disputed the possession of Neocæsarea, and in A.D. 1068 a Seljuk general, 
Melikgazi captured it; later, in 1397, it passed, together with the whole district, 
under the sway of the Ottomans. 

Neocaesarea became the civil and religious metropolis of Pontus. We 
know that about A.D. 240, when Gregory Thaumaturgus was consecrated 
bishop of his native city, Neocaesarea had only seventeen Christians. In A.D. 
315 a great council was held there, the acts of which are still extant. Being 
early placed at the head of an ecclesiastical province, Neocaesarea had four 
suffragan sees about A.D. 640, retaining them until the 10th century, when 
Trebizond obtained its independence and, by degrees, the other three suffragans 
were suppressed.  

Historically, Zile has been known as Zela, Zelitis, Zelid, Anzila, 
Gırgırıye (Karkariye), Zīleh, Zilleli, Zeyli and Silas. The fort at Zela was built 
supposingly by the Roman commander Lucius Cornelius Sulla. In his book 
Geographica, Strabo claimed that Zile was founded by Semiramis, a legendary 
Assyrian queen. King Mithridates VI of Pontus attacked and conquered Zile in 
88 B.C. and ordered the killing of all Romans currently living there. His orders 
led nearby Cappadocians to call Rome for help. The Roman army, under Sulla's 
command, fought and defeated Mithradates in First Mithridatic War. 
Mithridates attacked Zile again in 67 B.C. with the help of his Armenian ally 
Tigranes the Great, king of Greater Armenia. He defeated Valerius Trianus, 
lieutenant of Lucullus, and initiated the Third Mithridatic War. Pompeius 
Magnus came back to Asia Minor with his army and, after a long war, the 
Romans destroyed the whole army of Mithradates, who committed suicide as a 
consequence in 63 B.C. In Pompey's settlement of Pontus, Zile received a civic 
constitution and a sizable territory thus transforming from its previous status as 
a temple domain to a city. In 49 B.C., civil war broke out between Julius Caesar 
and Pompey. While the Romans were distracted by this, Pharnaces II of Pontus, 
son of Mithridates, decided to seize the opportunity and took revenge for his 
father. His attack on Zile was halted by Julius Caesar in a bloody battle called 
the Battle of Zela (47 B.C.). While Caesar's army had great losses, Pharnaces's 
army was completely destroyed in five hours. After this victory, Caesar sent his 
famous message to the Roman Senate: "Veni Vidi Vici", meaning "I came, I 
saw, I conquered". In A.D. 241, the Sassanid king Shapur I, attacked the 
Romans and defeated Roman Emperor Valerian, thus capturing Zile. From A.D. 
241 to 1071, Zile was conquered many times by the Byzantines and Sasanids. 
Under Byzantine rule, Zile became a Titular See of Asia Minor, suffragan of 
Amasya in the former Roman province of Hellenopontus. Zile had several 
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famous bishops like Heraclius (at the First Council of Nicaea in A.D. 325), 
Atticus (at the Council of Chalcedon in 451), Hyperechius (458), Georgius 
(692), Constantine (787) and Paul (879). 

Key Words: Romans, Early Byzantine, Neocaesarea, Niksar, Zela, 
Zile, Archaeology, Numismatics, Ancient History, Museum of Tokat. 

 

Bu kısa makalenin amacı Tokat İli’nin Roma ve Erken Bizans 
Dönemleri’ndeki (İ.S. 1. ve 8. yüzyıllar arası) arkeolojik ve tarihi durumuna bir 
göz atmaktır. Karadeniz’in Anadolu kıyıları, Karadeniz’e kıyısı olan 
Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan Cumhuriyetleri 
ile karşılaştırıldığında Roma Dönemi arkeolojisi en az tanınanıdır. Cumhuriyet 
döneminin başlangıcından sonra yapılan çok az sayıdaki araştırma Türkiye’nin 
Karadeniz kıyısı arkeolojisini bir türlü canlandırmaya yetmemiş ve bu bölge 
diğer Anadolu yöreleri ile karşılaştırıldığında hep daha cılız bir araştırma 
bölgesi izlenimi vermiştir.  

Tokat İli İ.Ö. III. Binden günümüze kesintisiz yerleşimlere sahip 
olmuştur. Yöreye Eskiçağ’da İ.Ö. II. Binin 2. yarısından itibaren Hititler, 
Persler, Hellenistik Krallıklar ve Romalılar hakim olmuşlardır. Roma 
Dönemi’nde Tokat İli Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’nden oluşturulmuş 
“Paphlagonia et Bityhnia” adlı eyaletin bir parçası idi. İ.Ö. 63 yılında Pontus 
Kralı Mithridates’in (Resim 1) ölümüyle biten savaşlardan sonra, Pompeius 
bölgeyi Roma idaresi altında yeniden düzenlemiştir. Bu yeni düzenleme 
temelde sivil idareyi yerel yöneticilere bırakıp, askerî idareyi Roma’nın üzerine 
alması üzerindeydi. Pontus Bölgesi’nde bu yeni düzenlemelere uygun olarak 11 
şehir meydana getirildi. Bu kentler Amastris (Amasra), Sinope (Sinop), Amisos 
(Samsun), Pompeiopolis (Taşköprü), Neapolis/Neoclaudiopolis (Vezirköprü), 
Magnapolis, Diopolis/Neocaesarea (Niksar), Nikopolis, Zela (Zile), 
Megalapolis/Sebasteia (Sivas) ve Amaseia ya da Abonuteichos/Ionopolis 
oldukları düşünülmektedir. Bu kentlerden en az dört tanesi bugün Tokat İli 
sınırları içerisinde yeralır. Tokat bölgesinde bu şekilde çok sayıda Roma 
dönemi yerleşimleri olmasına ve 17. yüzyıldan günümüze (Harita 1) bu 
bölgeden çok sayıda araştırmacıların geçmesine rağmen, bugüne değin ilçede 
sistematik arkeolojik araştırmaların azlığından dolayı, bu dönemle ilgili 
bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Antik Hellen-Roma uygarlığı döneminde Tokat 
önemli bir kırsal yerleşimdir ve nüfus kırsalda toplanmıştır; ancak bölgede dört 
adet büyük yerleşim bulunur. Bunlar Neocaesarea (Niksar), Zela (ya da Zeleia; 
Zile), Sebastopolis (Sulusaray)1† ve Komana (Gümenek)’dır (Harita 2). Bu 
makalede Tokat İli’nde bulunan bu dört önemli antik kentten sadece iki antik 
kente, yani Neocaesarea ve Zela’ya yer verilmiştir. Bunun sebebi, diğer iki 
                                                
1† Bu kent ile ilgili olarak: E. Laflı, Güney Karadeniz Kıyılarında Hellenistik ve Roma 
Dönemleri Seramik Arkeolojisi: Araştırmaların Ulaştığı Nokta ve Genel 
Değerlendirmeler, şurada: B. D. Erciyas/E. Kopraman (yya.), Karadeniz Araştırmaları 
Sempozyum Bildirileri/Black Sea Studies Symposium Proceedings (İstanbul 2006) 169-
201.  
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kentte bu makalenin kaleme alındığı süreçte arkeolojik arazi çalışmalarının 
devam etmesidir.  

Makale kapsamında Tokat Müzesi’nin Roma ve Erken Bizans 
Dönemleri koleksiyonları ve bu koleksiyonlarda yer alan 22 adet seçki 
arkeolojik buluntu da tanıtılmıştır. Bu müstesna koleksiyon bölgenin İ.S. 1. ve 
8. yüzyıllar arası kültür tarihini yansıtır bir nitelik taşır.  

Neocaesarea (Niksar) 
Antik Çağ’da Niksar ve çevresi Paryadres Dağları’nın (bugünkü Kuzey 

Anadolu Dağları) eteğinde Pontos Polemoniakos Bölgesi’nde Doğu-Batı 
doğrultusundaki Amnias Vadisi ile Lykos Vadisi arasında, Komana Pontika’dan 
gelen cadde üzerinde bulunurdu. Kent Kelkit Irmağı’nın yani Lykos Çağı’nın 
sağında yer alır. İ.Ö. 4. yüzyılın sonunda Pers İmparatorluğu’nun sona 
ermesiyle kurulan ve “Kaberia” ya da “Kabira” adıyla anılan Niksar, İ.Ö. 72 
yılında Romalılarla Mithridates arasında cereyan eden savaşa ev sahipliği 
yapmıştır. Aslında bölgede Pontos Kralı Büyük Mithridates’in bir saray 
yaptırdığı ve bu sarayda Kral Polemon’un da oturduğu antik kaynaklarca 
bildirilir. İ.Ö. 72 ya da 71 Romalılarla Pontuslular arasında cereyan eden 
Mithridates savaşlarının üçüncüsü kent yakınlarında meydana gelmiştir. Şehri 
İ.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısında ele geçiren Pompeius burayı bir kent haline 
getirip, Latince “Neocaesarea” (Νεοκαισάρεια), yani “Hükümdarın Yeni Şehri” 
adını vermiştir. “Niksar” ismi de bu kelimeden gelmektedir. Kentin 
“Neocaesarea” şeklindeki adlandırılmasından ilk kez İ.S. 77-79 yıllarında 
Plinius “Naturalis Historia”sının VI, III,1’inde bahseder. Niksar, Romalılar 
Dönemi’nde sikkelerinde “Diospolis” ve “Sebaste” adlarıyla de anılmıştır; 
kentin isminin kent sikkelerinde “Neocaesarea” olarak anılması İmparator 
Tiberius’tan sonra yaygınlaşmıştır. Aslında Roma Dünyası’nda bu isimle 
tanınan üç kent daha vardır. 1672 yılında Niksar’a gelen Evliya Çelebi ise 
Seyahatname’sinde Niksar ismi hakkında uydurulan şöyle bir hikayeyi 
nakleder: “Bu Niksar'ın doğusu Nik Hisar, yani iyi hisar olup, hafifletmek 
suretiyle yanlış olarak Niksar denir.” Kent İ.S. 344 yılında bir deprem ile 
yıkılmış (Eusebius Sophronius Hieronymus, Temporum liber, anno 2362), İ.S. 
499’da da tekrar bir deprem meydana gelmiştir (Theodoros Anagnostes, 
Historia Ecclesiastica, II, 54). İ.S. 3. yüzyılda da kent Pontos bölgesinin sivil ve 
dini merkezi idi. İ.S. 240 yılında kentin piskoposu Georgios Thaumaturgos 
olmuş ve İ.S. 315’te kentte bir Hristiyanlık konsili toplanmıştır. Bu konsil bir de 
rapor yayımlamıştır. Kent Erken Bizans Dönemi’nden sonra özellikle 
Hristiyanlık dünyası için oldukça önem taşıyan bazı başka kilisesel hareketlere 
maruz kalmıştır.  

Neocaesarea arkeolojisi ile ilgili fazla bilimsel bir çalışma mevcut 
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değildir. B. Özcan2, B. Rémv3, P. Moraux4, F. Işk5, N. Tüner Önen, M. Arslan 
ve B. Takmer6 Neocaesarea adna çalşmalarda bulunmuş başlca 
araştrmaclardr. Kentte Roma Dönemi’nden günümüze kalmş en önemli yap 
kalesi ve kalenin bulunduğu akropoldür (Resim 2). Tokat Müze Müdürlüğü’nün 
Niksar İlçe Merkezi’nde bulunan Harmanck, Kültür ve Leylekli Çeşme 
Mahalleri’nde yaptğ arkeolojik kurtarma kazlarnda antik Neocaesarea’ya ait 
özellikle mezarlk alanlarna rast gelinmiştir; bugün müzede bu kazlarda ele 
geçmiş Neocaesarea menşeili baz buluntular sergilenmektedir. Bu bilgilerin 
dşndaki arkeolojik veriler oldukça clzdr. Kentin Roma Dönemi ile ilgili en 
önemli bilgiler nümizmatik ve epigrafik bilgilerdir. Kentin nümizmatiği Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Doç. Dr. Zeynep ÇİZMELİ 
ÖĞÜN’ün 2006 ylnda Milano’da yaymlanan doktora çalşmas ile çok iyi bir 
şekilde aydnlatlmştr.7 Neocaesarea nümizmatik açsndan incelendiğinde 
Pontos Koinon’una dâhildir ve baz Koinon sikkeleri de burada baslmştr.  

                                                 
2 B. Özcan, Fouilles de la nécropole de Niksar, 1982-1987, şurada: B. Rémy (yya.), 
Pontica, 1. Recherches sur l’histoire du Pont dans l’antiquité. Institut Français d’Études 
Anatoliennes d’Istanbul, Varia Anatolica 5 (Saint-Étienne 1991) 39-59.  
3 B. Rémy, Recherches sur le Pont dans l'antiquité: les cités du département de Tokat et 
leur territoire, şurada: B. Rémy (yya.), Pontica, 1. Recherches sur l’histoire du Pont 
dans l’antiquité. Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul, Varia Anatolica 5 
(Saint-Étienne 1991) 3-6. Ayrca bkz. B. Rémy/B. Özcan, Trois inscriptions impériales 
grecques du Musée de Tokat (Turquie), Epigraphica Anatolica 19, 1992, 119-124. 
4 P. Moraux, Une imprécation funéraire à Néocésarée. Bibliothèque archéologique et 
historique de l’Institut français d’archéologie d’Istanbul 4 (Paris 1959).  
5 F. Işk, Ein römischer Sarkophagdeckel mit Hirtenidyllen in Niksar, şurada: Beiträge 
zur Ikonographie und Hermeneutik. Festschrift für Nikolaus Himmelmann (Mainz 
1989) 399-404. 
6 N. Tüner Önen/M. Arslan/B. Takmer, New Inscriptions from the Tokat Museum I, 
Gephyra 3, 2006, 183-191.  
7 Z. Çizmeli, Le monnayage de Néocésarée et du koinon du Pont (Milano 2006). 
Neocaesarea ve Tokat Bölgesi Nümizmatiği ile ilgili diğer başlca bilimsel kaynaklar 
şöyledir: M. Amandry/B. Özcan, La circulation monétaire dans le Pont à l’époque 
impériale à travers les collections numismatiques du Musée de Tokat, şurada: M. 
Amandry/G. Le Rider (yya.), Trésors et circulation monétaire en Anatolie antique 
(Paris 1994) 119-130.; M. Amandry/B. Le Guen-Pollet/B. Özcan/B. Rémy, Le trésor de 
Binbasoğlu (Tokat, Turquie): monnaies de bronze des villes du Pont frappées sous 
Mithridate VI Eupator, şurada: B. Rémy (yya.), Pontica, 1. Recherches sur l’histoire du 
Pont dans l’antiquité. Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul, Varia 
Anatolica 5 (Saint-Étienne 1991) 61-76.; B. Rémy/B. Özcan, Une monnaie inédite de 
Neocaesarea au nom de Q. Orfitasius Aufidius Umber, gouverneur de la province de 
Cappadoce-Galatie, Anatolia antiqua 3, 1995, 95-97.; B. Rémy, Trouvailles de 
monnaies romaines et byzantines dans les cités de Neocaesarea et de Sebastopolis du 
Pont, Epigraphica Anatolica 16, 1990, 81-90.; B. Le Guen-Pollet, Documents 
numismatiques et épigraphiques du musée de Tokat. Rapport de mission juillett 1988, 
Anatolia Antiqua 1, 1991, 55-57. 
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Neocaesarea Kenti Roma İmparatorluk Devri Sikkelerinden Baz 
Örnekler 

1- (Resim 3a) Lucius Verus Dönemi’ne ait bir sikke. Pontus 
Koinon’una aittir. 

Dönemi: İ.S. 166-167 yllar. Neocaesarea basm olup olmadğ 
tartşmal bir sikkedir.  

Ön yüz: AVTOKPA OVHPO CEB ibaresi ile sağa dönük sakall portre.  
Arka yüz: Altta KOINON ΠONTOY ibaresi ile tetrastylos cepheli bir 

tapnak. Tapnak alnlğnda bir nokta görülmektedir. Ayrca yan tarafta “ET” 
ve “q(H)” ibareleri yer alr.  

Yaymlandğ yer: RecGen 2A.  
2- (Resim 3b) Roma İmparatoru Septimius Severus Dönemi’ne ait bir 

sikke.  
Dönemi: İ.S. 193-211 yllar.  
Ön yüz: AY KAI Λ ΣEP ΣEOYHPOΣ ibaresi ile sağa dönük ve taçl 

portre. Arka yüz: KOI PON NEOKAI MHTPO ET PMB ibaresi ile tetrastylos 
planl Ma-Zeus tapnağn cephesi.  

Yaymlandğ yer: RecGen 12. 
3- (Resim 3c) Roma İmparatoru Septimius Severus Dönemi’ne ait bir 

sikke.  
Dönemi: İ.S. 193-211 yllar.  
Ön yüz: Sağa dönük ve taçl portre.  
Arka yüz: Tetrastylos planl Ma-Zeus tapnağnn cephesi.  
Yaymlandğ yer: SNG VA 126. 
4- (Resim 3ç) Roma İmparatoru Septimius Severus Dönemi’ne ait bir 

sikke.  
Dönemi: İ.S. 193-211 yllar.  
Ön yüz: Sağa dönük ve taçl portre.  
Arka yüz: KOIN PON - NEOKAI – MHTPO ibaresi. 
5- (Resim 3d) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait bir sikke. 
Dönemi: İ.S. 198-217 yllar.  
Ön yüz: AY KAI M AVP ANTΩNINOC ibaresi ile sağa dönük ve taçl 

portre. Arka yüz: KOIN PO NEOKAI MHTPO / ET ΠMP ibaresi İle tetrastylos 
planndaki Ma-Zeus tapnağn cephesi.  

6- (Resim 3e) 5 no’lu sikkenin bir benzeridir. Arka yüzde, sütunlarn 
arasnda, cippus üzerinde duran heykeli baz yazarlar “Tanrça Ma” olarak 
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yorumlamşlardr. Ma Komana Pontika’da tapnlmş bir ilahtr8 ve 
Kappadokia’daki Komana’dan bu bölgeye gelmiştir. Buradan da Sulla 
tarafndan Roma’ya götürülüp, “Bellona” adyla tapnlmştr. Bu sikkede yer 
alan kült heykeli çplaktr. Halbuki Ma hiçbir zaman çplak tasvirlenmemiştir. 
Dolaysyla buradaki figür Ma’dan ziyade Zeus olmaldr. 

7- (Resim 3f) Neocaesarea’da bulunan Zeus Tapnağ’nn İ.S. 193–
211’a ait bir tasviri. 

8- (Resim 3g) Roma İmparatoru Geta Dönemi’ne ait bir sikke. 
Dönemi: İ.S. 209-211 yllar..  
Ön yüz: (P L) CEPT (ΓETAC KAIC) ibaresi ile sağa dönük portre.  
Arka yüz: KOIN PO NEOKAIC MHTPO ibaresi ile tetrastylos 

planndaki Ma-Zeus tapnağn cephesi. Tapnağn ortasnda bir kap tokmağ ve 
üzerinde bir büst görülür. Yl olaraksa “ET PMR” ibaresi seçilebilmektedir.  

Yaymlandğ yerler: BMC 11; RecGen 32. 
9- (Resim 3ğ) Roma İmparatoru III. Gordianus’a ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 178 yl.  
Ön yüz: AV K M ANT ΓORΔIANOC C ibaresi ile çelenkli, giyimli ve 

sağa dönük Gordianus büstü.  
Arka yüz: MH NEOKAIΣAPIAΣ B NE, ET POH ibaresi ile üzerinde 

“AKTIA” yazl altar. Üst ksmda iki adet taç.  
Yaymlandğ yerler: SNG von Aulock 6761; Çizmeli 2006, 333; SNG 

Righetti 574; RecGen 53A.  
10- (Resim 3h) Roma İmparatoru Severus Alexander’a ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 163 yl.  
Ön yüz: AY KAI M AYP CEOY AΛEXANΔPOC ibaresi ile çelenkli, 

giyimli ve sağa dönük büst.  
Arka yüz: KECA MHTPOΠO ΛIC NEΩKOP ET PXΓ ibaresi ile yan 

yana duran iki adet tetrastylos planl tapnağn cephesi.  
Yaymlandğ yer: RecGen 40 (buradaki sikkenin ön yüzde farkl bir 

büst vardr). 
11- (Resim 3) Roma İmparatoru I. Valerianus’a ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 253–260 yllar. 
Ön yüz: Çelenkli, giyimli ve sağa dönük büst.  
Arka yüz: Yan yana duran iki adet tetrastylos planl tapnağn cephesi.  
Bulunduğu yer: Museum of Fine Arts, Boston, env. no.: 66.931.  

                                                 
8 Komana Pontika menşeili bir trophaion tasviri için: M. U. Anabolu, Tokat 
Müzesi’ndeki Mermer Trophaion Tasviri, şurada: İ. Delemen v.d. (yya.), Euergetes: 
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armagan (İstanbul 2008) 1201-1204. 
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12- (Resim 3i) Roma İmparatoru Severus Alexander’a ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 163 yl. 
Ön yüz: AV K M AV CE AΛEXANΔPOC ibaresi ile çelenkli, giyimli 

ve sağa dönük büst. 
Arka yüz: KOI ΠONTO NEOKAIC MH, ET POA ibaresi ile 

yuvarlatlmş bacakl ve arslan ayakl bir masa üzerinde duran taç ile masann 
altnda iki palmiye dal içeren bir amphora.  

Yaymlandğ yerler: Çizmeli 2006, 276; RecGen 46.  
13- (Resim 3j) Roma İmparatoru III. Gordianus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 238-244 yllar.  
Ön yüz: Sağa dönük büst.  
Arka yüz: Kaplan ayakl bir masa üzerinde duran ödül tac ya da urnesi 

ile masann altnda bir amphora; yanlarda palmiye dallar. En altta “ET/PO/H” 
ibaresi.  

Yaymlandğ yerler: BMC Pontos, 34, 12; SNG von Aulock 6765. 
14- (Resim 3k) Trebonianus Gallus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 251-252 yllar.  
Ön yüz: AVT.KAI.. .ΓAΛΛOC CEB ibaresi ile çelenkli, giyimli ve sağa 

dönük büst.  
Arka yüz: PΩ-MH PP-H ibaresi ile dairevi bir kalkan üzerine oturan ve 

elinde Nike ile mzrak taşyan Roma Nikephoros. 
15- (Resim 3l) Trebonianus Gallus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 251-252 yllar (orjinalindeki yl ibaresi 188).  
Ön yüz: AVT KK ΓAΛΛOC KAI OVOΛOVCCIANOC CEB ibaresi ile 

çelenkli, giyimli ve sağa dönük Trebonianus büstü ve tam karşsnda 
Volusianus.  

Arka yüz: PΩ-MH PP-H ibaresi ile dairevi bir kalkan üzerine oturan ve 
elinde Nike ile mzrak ve skepter taşyan Roma Nikephoros.  

Yaymlandğ yerler: SNG von Aulock 113; ve Lindgren III 143.  
16- (Resim 3m) Volusianus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 251-252 yllar (orjinalindeki yl ibaresi 188).  
Ön yüz: Çelenkli, giyimli ve sağa dönük Volusianus büstü.  
Arka yüz: Dairevi bir kalkan üzerine oturan ve elinde Nike ile mzrak ve 

skepter taşyan Roma Nikephoros. 
17- (Resim 3n) I. Philippus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 248-249 yllar.  
Ön yüz: [AUT K] MAP IOUΛI ΦIΛIΠΠOC ibaresi ile sağa dönük büst.  
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Arka yüz: Kaplan ayakl bir masa üzerinde duran ödül tac ya da urnesi 

ile masann altnda bir amphora; yanlarda palmiye dallar. En altta “ET/PO/H” 
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Yaymlandğ yerler: BMC Pontos, 34, 12; SNG von Aulock 6765. 
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Arka yüz: PΩ-MH PP-H ibaresi ile dairevi bir kalkan üzerine oturan ve 

elinde Nike ile mzrak taşyan Roma Nikephoros. 
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Dönemi: İ.S. 251-252 yllar (orjinalindeki yl ibaresi 188).  
Ön yüz: AVT KK ΓAΛΛOC KAI OVOΛOVCCIANOC CEB ibaresi ile 

çelenkli, giyimli ve sağa dönük Trebonianus büstü ve tam karşsnda 
Volusianus.  

Arka yüz: PΩ-MH PP-H ibaresi ile dairevi bir kalkan üzerine oturan ve 
elinde Nike ile mzrak ve skepter taşyan Roma Nikephoros.  

Yaymlandğ yerler: SNG von Aulock 113; ve Lindgren III 143.  
16- (Resim 3m) Volusianus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 251-252 yllar (orjinalindeki yl ibaresi 188).  
Ön yüz: Çelenkli, giyimli ve sağa dönük Volusianus büstü.  
Arka yüz: Dairevi bir kalkan üzerine oturan ve elinde Nike ile mzrak ve 

skepter taşyan Roma Nikephoros. 
17- (Resim 3n) I. Philippus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 248-249 yllar.  
Ön yüz: [AUT K] MAP IOUΛI ΦIΛIΠΠOC ibaresi ile sağa dönük büst.  
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Arka yüz: MHTPO NEOKAICAPIAC ibaresi ile sağa dönük, başnda 
törensel tac olan Tyche büstü. Tyche tasvirinin yanlarnda “ET” “P-ΠE” 
ibareleri (yerel 185 senesine tekabül etmektedir).  

Yaymlandğ yerler: SNG von Aulock 111 (III. Gordianus); Lindgren I 
48 (I. Valerianus); RecGen 70A (Gallienus). 

18- (Resim 3o) I. Valerianus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 255-256 yllar.  
Ön yüz: AVK PO ΛIK OVAΛEPIANOC ibaresi ile sağa dönük büst.  
Arka yüz: Çelenkle çerçevelenmiş MHT / NEOKAI / CAPIAC / ΔIC 

NEΩ / ET PYB ibareleri.  
Yaymlandğ yerler: RecGen 64; ve Mionnet II, 131.  
19- (Resim 3ö) I. Valerianus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 255-256 yllar.  
Ön yüz: AV K ΠO ΛIX OVAΛEPIANOC ibaresi ile sağa dönük büst.  
Arka yüz: KOI ΠONT [MH]T NEOKAICA / AXTIA ibareleri ile iki 

palmiye yaprakl ödül tac. Tacn alt “ET RQB” ibaresi ile yaztlanmştr.  
Yaymlandğ yerler: RecGen 67; ve Çizmeli 2006, 410. 
20- (Resim 3p) Gallienus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 260-268.  
Ön yüz: AV KAI ΠOΛIK ΓAΛΛIHNOC ibaresi ile sağa dönük, taçl 

büst.  
Arka yüz: MHT NEOKAICAP ibaresi ile üzeri “ETPHΓ” ibaresi ile 

yaztlandrlmş ödül urnesi. 

Zela (Zile) 
Zela, Neocaeserea gibi arkeolojik olarak araştrma eksikliği hissedilen 

noktalardan biridir. Zile’nin Eskiçağ’a ait en önemli olaylarndan biri İ.Ö. 67’de 
Romal Triarius ile Mithridates’in Zile’ye 5 km. uzaklktaki Skotis’te (bugünkü 
Altağaç Mevkii) savaşmalar ve savaşn galibinin belli olmamas durumudur. 
Mithridates yeniden yöreye hâkim olmasna rağmen ksa bir süre sonra Romal 
Pompeius, Mithridates’i yenerek yöreye hâkim olmuştur. Pompeius, Lykos 
Irmağ yaknlarnda Mithridates güçleri karşsnda galip gelerek Mithridates’i 
Kolkhis’e kadar takip etmiştir.9 Yenilen Mithridates’in Romallar’a 
yakalanmaktansa, kendini öldürdüğü bilinmektedir. Pompeius kraln cenazesini, 
bir sayg göstergesi olarak Sinope’ye getirtmiştir.10  

İ.Ö. 47’de, Zela’da yaplan bir başka savaşta ise Mithridates’in oğlu 
Pharnakes, Iulius Caesar’a (Resim 4) yenilmiştir. Savaşn geçtiği alan (Resim 

                                                 
9 Appianós Alexandreús, Ῥωμαϊκά, 99-100. 
10 Ploútarkhos, Pompeius, 42.2-3. 



216

Ergün LAFLI • Sami PATACI

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

217 
 

5) Zile'nin 8 kilometre kuzeybatsnda küçük bir vadide bulunur. Yaplan bu 
savaş neticesinde bölgenin Roma’dan bağmsz olmas imkansz hale gelmiş, 
Bithynia ve Pontos bölgeleri bir eyalet olarak Roma’ya bağlanmştr. Bu tarihsel 
olaylarla birlikte Zile, tüm Roma İmparatorluğu tarihi için evrensel nitelik 
taşyan çok önemli bir yer konumundadr. Öyle ki, Iulius Caesar’a ait ünlü 
“Veni, vidi, vici” sözü, Zela savaşna hitaben kullanlmştr.  

Zela’nn Roma Dönemi adna yaplan bilimsel çalşmalardan başlcalar 
J. Dalaison, B. Rémy, M. Amandry11, P. Connolly12, J. M. Højte13, S. Yu. 
Saprykin14, G. Firpo15 ve M. Arslan16 tarafndan kaleme alnmştr. Zela 
nümizmatik açsndan incelendiğinde Pontos Koinon’una dahildir. Antik Zela 
şehri, “Zelitide” territoriyumunun yönetim merkeziydi. Pompeius buraya 
“şehir” unvann vermiş ve birtakm kasabay da buna eklemiştir. Kent 
Yeşilrmak, yani Antik Iris’in sol kolu olan Hotan Deresi’nin (Antik ismi 
Skotios) kenarnda kurulmuştur. Zela Kenti’nin ve çevresinin antik 
topografyasn Amaseial yazar Strabon tanmlamştr. Zile ayn zamanda bir 
ovadr ve Daximonitis Ovas yaknnda yer alr. Zile İlçesi de günümüzde koni 
şeklinde bir tepenin, yani Antik Akropol’ün eteğindedir. Antik kente ilişkin 
yaplara ait mimari bloklar ve yaztlar ilçe içinde dağlmş ve üzerlerinde ciddi 
bir çalşma yaplmamştr. Zela Antik kenti Romallar Dönemi’nde bugün yeri 
belli olmayan Anaitis tapnm ile ün yapmştr.  

Zela Kenti Roma İmparatorluk Devri Sikkelerinden Baz Örnekler 
1- (Resim 6a) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 205-206 yllar.  
Ön yüz: AYT K... ANTΩNEINOC ibaresi ile sağa dönük, taçl büst.  
Arka yüz: ZHΛITΩN TOY ΠONT ibaresi ile tetrastylos planl Anaitis 

Tapnağ cephesi.  
2- (Resim 6b) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke.  

                                                 
11 J. Dalaison/B. Rémy/M. Amandry, Zéla sous l’empire Romain : étude historique et 
corpus monétaire. Numismatica anatolica 4 (Bordeaux 2009). 
12 P. Connolly, Veni, vidi, comprehendi. The topography of the battle of Zela, şurada: 
Polybius to Vegetius: Essays on the Roman Army and Hadrian’s Wall presented to 
Brian Dobson to mark his 70th birthday / privately published by the Hadrianic Society 
(Londra 2002), 31-38. 
13 J. M. Højte, Tempelstater i Pontos. Komana Pontike, Zela og Ameria, şurada: P. 
Guldager Bilde/J. M. Højte (yya.), Mennesker og guder ved Sortehavets kyster (Aarhus 
2004) 75-97. 
14 S. Yu. Saprykin, Epigraphica Pontica I: Nadpis’ polemona iz zely (Moskova 2008). 
15 G. Firpo, La città di Zela nel contesto dell’organizzazione del Ponto da parte di 
Pompeo. A proposito di Strabone, 12, 3, 37, Annali della Scuola normale superiore di 
Pisa 3/12, 1982, 1271-1281. 
16 M. Arslan, Pontus bölgesi şehir sikkeleri ve Zela definesi, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, 1991 Yllğ, 121-142.  
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5) Zile'nin 8 kilometre kuzeybatsnda küçük bir vadide bulunur. Yaplan bu 
savaş neticesinde bölgenin Roma’dan bağmsz olmas imkansz hale gelmiş, 
Bithynia ve Pontos bölgeleri bir eyalet olarak Roma’ya bağlanmştr. Bu tarihsel 
olaylarla birlikte Zile, tüm Roma İmparatorluğu tarihi için evrensel nitelik 
taşyan çok önemli bir yer konumundadr. Öyle ki, Iulius Caesar’a ait ünlü 
“Veni, vidi, vici” sözü, Zela savaşna hitaben kullanlmştr.  

Zela’nn Roma Dönemi adna yaplan bilimsel çalşmalardan başlcalar 
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şehri, “Zelitide” territoriyumunun yönetim merkeziydi. Pompeius buraya 
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bir çalşma yaplmamştr. Zela Antik kenti Romallar Dönemi’nde bugün yeri 
belli olmayan Anaitis tapnm ile ün yapmştr.  

Zela Kenti Roma İmparatorluk Devri Sikkelerinden Baz Örnekler 
1- (Resim 6a) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 205-206 yllar.  
Ön yüz: AYT K... ANTΩNEINOC ibaresi ile sağa dönük, taçl büst.  
Arka yüz: ZHΛITΩN TOY ΠONT ibaresi ile tetrastylos planl Anaitis 

Tapnağ cephesi.  
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11 J. Dalaison/B. Rémy/M. Amandry, Zéla sous l’empire Romain : étude historique et 
corpus monétaire. Numismatica anatolica 4 (Bordeaux 2009). 
12 P. Connolly, Veni, vidi, comprehendi. The topography of the battle of Zela, şurada: 
Polybius to Vegetius: Essays on the Roman Army and Hadrian’s Wall presented to 
Brian Dobson to mark his 70th birthday / privately published by the Hadrianic Society 
(Londra 2002), 31-38. 
13 J. M. Højte, Tempelstater i Pontos. Komana Pontike, Zela og Ameria, şurada: P. 
Guldager Bilde/J. M. Højte (yya.), Mennesker og guder ved Sortehavets kyster (Aarhus 
2004) 75-97. 
14 S. Yu. Saprykin, Epigraphica Pontica I: Nadpis’ polemona iz zely (Moskova 2008). 
15 G. Firpo, La città di Zela nel contesto dell’organizzazione del Ponto da parte di 
Pompeo. A proposito di Strabone, 12, 3, 37, Annali della Scuola normale superiore di 
Pisa 3/12, 1982, 1271-1281. 
16 M. Arslan, Pontus bölgesi şehir sikkeleri ve Zela definesi, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, 1991 Yllğ, 121-142.  
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Dönemi: İ.S. 205-206 yllar.  
Ön yüz: Sağa dönük, taçl büst.  
Arka yüz: Zeus Epikarpios. 
3- (Resim 6c) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke.  
Dönemi: İ.S. 205-206 yllar.  
Ön yüz: Sağa dönük, taçl büst.  
Arka yüz: Hexastylos bir tapnak. 
4- (Resim 6ç) Roma İmparatoru Traianus Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 98-117 yllar. 
Ön Yüz: ΤΡΑΙΑΝΟ[C] Κ[ΑΙC]ΑΡ [C]ΕΒ ΓΕΡΜ ΔΑΚΙΚΟC ibaresi ile 

sağa Dönük, taçl büst.  
Arka Yüz: ΘΕΑ ΑΝΑΕ·ΙΤΙC·ZΗΛΕΙΤΩΝ ΕΤΟΥC ibaresi ile başnda 

bir hilal bulunan ve oturur pozisyonda sola dönük Anaitis. Sağ elinde buğday 
(?) başağ tutmaktadr. 

Yaymlandğ yer: Leschhorn/Franke, Lexikon der Aufschriften auf 
griechischen Münzen, 1. Cilt, Viyana 2002, 133. 

5- (Resim 6d) Roma İmparatoru Septimius Severus Dönemi’ne ait 
sikke.  

Dönemi: İ.S. 193-211 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük büst.  
Arka Yüz: Hexastylos planl tapnak. 
Yaymlandğ yerler: Waddington, RG 3; ve Price/Trell 384. 
6- (Resim 6e) Roma İmparatoru Septimius Severus Dönemi’ne ait 

sikke.  
Dönemi: İ.S. 193-211 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük büst.  
Arka Yüz: ZΗΛΙΤΩ-Ν - ΤΟΥ ΠΟΝΤ ibaresi ile hexastylos planl 

tapnak. 
Yaymlandğ yerler: RG 159, 4a; SNG von Aulock 6790; ve 

Price/Trell 199, res. 384. 
7- (Resim 6f) İmparatoriçe Julia Domna sikkesi.  
Dönemi: İ.S. 193-217 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük büst.  
Arka Yüz: Tetrastylos planl tapnak. 
Yaymlandğ yer: Price/Trell 263 (Caracalla). 
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8- (Resim 6g) İmparatoriçe Julia Domna sikkesi.  
Dönemi: İ.S. 193-217 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük büst.  
Arka Yüz: ZΗΛΙΤ-Ω-Ν ΤΟ-Υ ΠΟΝ ibaresi ile hexastylos planl 

tapnak. 
9- (Resim 6ğ) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 198-217 yllar. 
Ön Yüz: ΑΥΤ ΚΑΙ Μ ΑΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC ibaresi ile sağa 

dönük taçl büst. 
Arka Yüz: Quadriga üzerinde sağa dönük imparator. En altta ЄT 

ΠMP ibaresi. 
Yaymlandğ yer: Rec. gén. I,1. 
10- (Resim 6h) Roma İmaratoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 198-217 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük taçl büst. 
Arka Yüz: Hexastylos planl tapnak. En altta ЄT ΠMR ibaresi. 
Yaymlandğ yerler: RG 8; SNG von Aulock 143; ve CNG E-

174, lot 174. 
11- (Resim 6) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 198-217 yllar. 
Ön Yüz: ΑΥΤ ΚΑΙ Μ ΑΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC ibaresi ile sağa 

dönük taçl büst. 
Arka Yüz: Quadriga üzerinde imparator (?). En altta ЄT PMR 

ibaresi yer alr. 
12- (Resim 6i) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 198-217 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük taçl büst. 
Arka Yüz: ZΗΛΙΤ[ΩΝ] - ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ibaresi ile taht üzerinde 

sağa dönük oturan Zeus. Sol elinde asa tutmaktadr. En altta ЄT ΠMP 
ibaresi. 

Yaymlandğ yerler: RG 160, 7; ve SNG von Aulock 142. 
13- (Resim 6j) Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’ne ait sikke. 
Dönemi: İ.S. 198-217 yllar. 
Ön Yüz: Sağa dönük taçl büst. 
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Arka Yüz: ZΗΛΙΤΩ-Ν Τ-ΟΥ Π Η ibaresi ile Athena. Üzerinde 
khiton ile peplos ve başnda ise bir miğfer vardr. Sol alanda ЄP ibaresi 
vardr. 

Yaymlandğ yer: RG 161, 19. 
Tokat Müzesi’nin Roma Dönemi Buluntular Koleksiyonu 
Tokat Müzesi, Gök Medrese olarak bilinen ve Anadolu Selçuklu 

Dönemi’nde medrese ve darüşşifa işlevinde kullanlmş olan bir yapnn 1982 
ylnda restorasyondan geçirilmesi sonucu bugünkü halini alan binada uzun 
yllar hizmet vermiştir. Ancak bölgede arkeolojik varlklar derleme adna 
yaplan ilk çalşmalar, emekli bir öğretmen olan Halis Cinlioğlu’nun baz 
arkeolojik buluntular bu binada toplama gayretleriyle 1926’da başlar. Müze, 
sergi düzeni daha da modernleştirilerek 2012 ylnda ise bugünkü yerine, yani 
tarihi Arastal Bedesten’e taşnmştr.  

Oldukça önemli bir eser kolleksiyonuna sahip Tokat Müzesi kronolojik 
olarak Eski Tunç Çağ’ndan Bizans Dönemi’nin sonuna değin zengin bir 
arkeolojik mirasa sahiptir. Sergilenen arkeolojik buluntular arasnda Maşat 
Höyük, Hanözü sondaj, Ulutepe (Turhal), Komama Pontika ve Sulusaray 
(Sebastopolis) kazlarnda bulunan eserler yer alr.  

Müze’nin Roma Dönemi koleksiyonu oldukça zengindir. Bu devre 
ilişkin mermer heykel, stel ve lahit parçalar, yaztlar, bronz figürinler, pişmiş 
toprak kaplar, cam buluntular, bronz aletler, taklar ve sikkeler önde gelen 
eserlerdir.  

Tokat Müzesi’nden Roma ve Erken Bizans Dönemlerine Ait Seçme 
Eserler Kataloğu 

1- (Resim 7a) Mermer heykel ve büst.  
Dönem: İ.S. 3. yüzyl. 
Ölçüsü: Yük.: 63 cm. 
Buluntu Yeri: Sebastopolis. 
2- (Resim 7b) Yars koruna gelmiş idealistik mermer kadn portresi 

(Artemis?). 
Dönem: İ.S. 3. yüzyln ilk yars.  
Ölçüsü: Yük.: 28 cm. 
Buluntu Yeri: Tokat. 
3- (Resim 7c) Realistik mermer erkek portresi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyln ikinci yars-İ.S. 4. yüzyln ilk yars.  
4- (Resim 7ç) Sütunlu lahdin ksa kenar. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyln ilk yars.  
Kompozisyon: Üç adet mevsimleri sembolize eden putti ellerinde birer 

atribüt ile cepheden sahnelenmiştir. Arka fonda sütunlu lahitlerde skça 
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görüldüğü biçimde arkad mimarili bir fon yer alr. 
5- (Resim 7d) Bir kireçtaş lahdin uzun kenar. 
Envanter Numaras: 5987. 
Dönem: İ.S. 3.-4. yüzyllar.  
Kompozisyon: Çok dejenere biçimde bir girland ve ortada Medusa. 

Yerel işçilik özelliklerine sahiptir. 
6- (Resim 7e) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyl 
Ölçüleri: Yük.: 23,5 cm; kaide çap: 6,5 cm. 
Tanm: Yerel sigillata geleneğinde, bir mezar buluntusudur. 
7- (Resim 7f) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyl. 
Ölçüleri: Yük. 18 cm; kaide çap: 5 cm; ağz çap: 7,5 cm. 
Tanm: Yerel sigillata geleneğinde, bir mezar buluntusudur. 
8- (Resim 7g) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyl. 
Ölçüleri: Yük.: 11 cm; kaide çap: 5 cm; ağz çap: 4 cm. 
Tanm: Yerel sigillata geleneğinde, bir mezar buluntusudur. 
9- (Resim 7ğ) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyln ikinci yars. 
Ölçüleri: Yük. 20 cm; çap: 9,5 cm; ağz çap: 4,7 cm. 
Tanm: Yerel krmz astarllar geleneğinde, bir mezar buluntusudur. 
10- (Resim 7h) Cam amphoriskos. 
Dönem: İ.S. 2. yüzyl. 
Ölçüsü: Yük.: 16,5 cm. 
11- (Resim 7) Yayvan gövdeli cam unguentarium. 
Dönem: İ.S. 2. yüzyl. 
Ölçüleri: Yük.: 19,5 cm 
Buluntu Yeri: Dar, Reşadiye, mezar buluntusu. 
12- (Resim 7i) Emzikli cam şişe (guttus?). 
Dönem: İ.S. 2.-3. yüzyllar. 
Ölçüsü: Yük.: 8 cm. 
Buluntu Yeri: Dar, Reşadiye, mezar buluntusu. 
13- (Resim 7j) Bikonik cam şişe. 
Dönem: İ.S. 4.-5. yüzyllar. 
Ölçüleri: Yük.: 10,2 cm; ağz çap: 2 cm. 
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6- (Resim 7e) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyl 
Ölçüleri: Yük.: 23,5 cm; kaide çap: 6,5 cm. 
Tanm: Yerel sigillata geleneğinde, bir mezar buluntusudur. 
7- (Resim 7f) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
Dönem: İ.S. 3. yüzyl. 
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9- (Resim 7ğ) Pişmiş toprak tek kulplu sürahi. 
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Ölçüleri: Yük. 20 cm; çap: 9,5 cm; ağz çap: 4,7 cm. 
Tanm: Yerel krmz astarllar geleneğinde, bir mezar buluntusudur. 
10- (Resim 7h) Cam amphoriskos. 
Dönem: İ.S. 2. yüzyl. 
Ölçüsü: Yük.: 16,5 cm. 
11- (Resim 7) Yayvan gövdeli cam unguentarium. 
Dönem: İ.S. 2. yüzyl. 
Ölçüleri: Yük.: 19,5 cm 
Buluntu Yeri: Dar, Reşadiye, mezar buluntusu. 
12- (Resim 7i) Emzikli cam şişe (guttus?). 
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Ölçüleri: Yük.: 10,2 cm; ağz çap: 2 cm. 
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Buluntu Yeri: Neocaeserea, Nekropol alan, kurtarma kazlar. 
14- (Resim 7k) Cam kadeh ya da kandil. 
Dönem: İ.S. 5. yüzyl. 
Ölçüleri: Yük.: 11cm; kaide çap: 4,5cm; ağz çap: 6,5cm. 
15- (Resim 8a) Bronz kandil. 
Dönem: İ.S. 5. yüzyl. 
Ölçüleri: Yük.: 7,8 cm; çap: 5.5 cm. 
16- (Resim 8b) Bronz haç. 
Dönem: İ.S. 7.-8. yüzyllar.  
Ölçüleri: Yük.: 7,8 cm; en: 5,4 cm; kal.: 0,6 cm. 
17- (Resim 8c) Bronz haç. 
Cinsi: İ.S. 8.-9. yy. 
Ölçüsü: Uz.: 6,7 cm. 
18- (Resim 8ç) Kobalt mavisi cam yüzük. 
Dönem: İ.S. 6.-7. yüzyllar. 
Ölçüleri: Çap: 4,6 cm; kal.: 0,3 cm. 
19- (Resim 8d) Ayna. 
Envanter no: 5824 ve 82.24.18. 
Dönem: İ.S. 4.-5. yüzyllar. 
Ölçüleri: Çap: 3,3 cm; kal.: 0,1 cm. 
Buluntu Yeri: Neocaeserea. 
20-22- (Resim 8e-g) İki adet pişmiş toprak (8e ve 8g) ve bir adet bronz 

(8f) ekmek damgas. 
Dönem: İ.S. 5.-7. yüzyllar 
Tanmlar: Hepsi ikişer satrdan oluşur. Damgalarda dini ibareler yer 

alr. Pişmiş toprak olanlar matriks şeklindedir.  
Sonuç 
Sonuç olarak Hellen-Roma uygarlğ döneminde Tokat önemli bir krsal 

yerleşimdir. Bölgede büyük kentler azdr ve yerleşim daha çok, az nüfuslu 
yörelerde toplanmştr. Bölgeden baz önemli yollarn geçtiği bilinmektedir. 
Roma ve Erken Bizans Dönemi ile beraber bölge tarmnn yoğunlaştğ bir yer 
özelliği alr.  

Kaynakça 
Amandry, M./Le Guen-Pollet, B./Özcan, B./Rémy, B., Le trésor de Binbasoğlu 

(Tokat, Turquie): monnaies de bronze des villes du Pont frappées sous 
Mithridate VI Eupator, şurada: B. Rémy (yya.), Pontica, 1. Recherches 
sur l’histoire du Pont dans l’antiquité. Institut Français d’Études 
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Hitit-Gaşka Mücadelesinde Tokat Bölgesinin Yeri ve Önemi 
Ekrem MEMİŞ 

∗ 
 

Özet 
Bilindiği üzere Hititler, MÖ. 2. Binyıl Anadolu’sunun siyasal kaderine 

hükmeden önemli bir güçtür. Hattuşaş merkez olmak üzere, ağırlıklı olarak 
Orta Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Hititler, çevrelerindeki küçük 
krallıkları savaşarak ya da bir takım antlaşmalarla kendilerine bağlayarak, 
Anadolu’nun başat gücü olmayı başarmışlardır. Özellikle MÖ. 14. yüzyılın 
başlarından itibaren Mısır, Mitanni, Babil ve Asur devletleriyle boy ölçüşmeye 
başlayan Hititler’in Anadolu topraklarındaki en büyük düşmanlarından biri, 
Karadeniz Bölgesi’nde kabileler halinde yaşayan ve son derece savaşçı bir 
kavim olan Gaşkalardır. 

Gaşkalar’ın, toprak yetmezliği başta olmak üzere, belirli dönemlerde 
yaşanan kıtlık ve kuraklık gibi nedenlerle zaman zaman Hitit topraklarına 
indikleri ve hatta Amasya, Merzifon ve Turhal’ı işgal ettikleri yazılı belgelerden 
öğrenilmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, Amasya-Tokat hattı, Hitit-
Gaşka ilişkilerinde adeta bir sınır oluşturmaktadır. Bu bölge, adı geçen iki 
kavim arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Hititler’in güçlü olduğu 
dönemlerde Hitit egemenliğinde kalan bölge, Hititler’in zaaf belirtileri 
gösterdikleri dönemlerde Gaşkalar’ın kontrolüne geçmiştir. 

Hitit çivi yazılı metinlerinde Hititler’in amansız düşmanları arasında 
gösterilen Gaşkalar, Yeni Asur Devleri zamanına ait çivi yazılı belgelerde ise 
“Muşkiler” adıyla anılmaktadır. Biz, çivi yazılı Hitit metinlerinde “Gaşkalar”, 
çivi yazılı Yeni Asur metinlerinde “Muşkiler” olarak zikredilen bu kavmin, MÖ. 
690 yılında Orta Anadolu’daki Firig Devleti’ni ortadan kaldıran Kimmerler’in 
peşinden Anadolu’ya giren Sakalar (İskitler) olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir 
anlatımla Prototürk kavimlerinden biri olarak kabul edilen Sakalar’ın (İskitler) 
kökenini Anadolu topraklarında aramak, yanlış olmasa gerektir. Daha da 
önemlisi, çivi yazılı Hitit metinlerinde Gaşkalar adıyla anılan bu kavmin, MÖ. 
14. yüzyılın belirli bir döneminde Tokat Bölgesi’ni de kontrolleri altına almayı 
başardıklarını unutmamak lȃzımdır. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
Tokat ve çevresi, Hitit ve Gaşka kültürlerinin temasa geldikleri önemli bir 
bölgedir. 

Anahtar Kelimeler: Hititler, Gaşkalar, Muşkiler, Sakalar, Tokat. 
 
Giriş 
MÖ. 2. Binyıl Anadolu’sunun siyasal kaderinde etkin bir rol üstlenen 

Hititler’in, çevrelerini kuşatan düşman kavimlere karşı amansız bir mücadele 
verdikleri, Hitit çivi yazılı metinlerinde bütün açıklığı ile gözler önüne 
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serilmektedir. Hititlere düşman olan kavimlerin başnda, Karadeniz Bölgesi’nde 
kabileler halinde yaşadklar anlaşlan Gaşkalar1 gelmektedir. Bugüne kadar 
Gaşkalar’n kimliği, anayurdu ve tarih sahnesindeki faaliyetlerine ilişkin birçok 
çalşma yaplmştr. Ancak bu çalşmalarn, bilgisel açdan en doyurucu olan, 
Alman bilim adam Von Schuler tarafndan kaleme alnan Die Kaškaer isimli 
kitaptr2. Söz konusu kitapta Von Schuler, çivi yazl metinlerin şğnda  
Gaşkalar’n tarihi ve kültürü hakknda önemli bilgiler aktarmaktadr.  

Tarihçiler için en büyük sorun, Gaşkalar’n yaşadğ bölgenin 
snrlarnn tam olarak tespit edilememesidir. Bunun en büyük nedeni, tarmdan 
ziyade hayvanclkla geçinen ve daha ziyade konar-göçer bir hayat tarzn 
benimsemiş olan Gaşkalar’n sürekli yer değiştirmeleri olsa gerektir. Von 
Schuler’e göre,  birbirinden bağmsz, politik bir birliğe henüz kavuşamamş üç 
ayr Gaşka grubundan söz edilebilir. Bunlardan biri Bat Gaşka grubu olup, 
Kzlrmak’a dökülen Gökrmak’n kuzeyinde ikamet etmekte ve Pala-Tumanna 
Ülkesi’ni tehdit etmektedir. Merkezdeki grup, Kzlrmak ile Çekerek Irmağ 
arasndadr. Doğu Gaşka grubu ise Kelkit vadisinin kuzeyinde oturmakta olup, 
Azzi-Hayaşa Ülkesi’ne kadar uzanan topraklarn hakimi durumundadr3. 

Demek oluyor ki Gaşkalar, Karadeniz Bölgesi’nin belli bir kesimine 
değil, hemen hemen tamamna yaylmş idiler. Gerçekten, onlarn bazan Doğu, 
bazan Orta, bazan da Bat Karadeniz Bölgesi’nde görünmeleri, bunun en açk 
delilidir4. Fakat daha da önemlisi, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye topraklarnn 
Doğu Gaşka grubunun egemenlik sahas içerisinde yer almasdr. Gerçekten, ad 
geçen yerlerde, bugüne kadar, Hitit egemenliğine ilişkin hiçbir ize rastlanmamş 
olmas, bu kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. Buna karşlk, Tokat iline bağl 
Turhal, Pazar ve Artova topraklarnn Gaşkalar’la Hititler arasnda zaman 
zaman el değiştirdiği anlaşlmaktadr. Stratejik açdan son derece önemli bir 
pozisyonda yer alan zile topraklar ise, zaman zaman Gaşka saldrlarna maruz 
kalsa da Hititler’in önemli merkezlerinden bir olarak görünmektedir.  

Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafndan 1973-1977 yllar arasnda Zile-
Maşat Höyük’te gerçekleştirilen kazlar ve kaz sonuçlar, iki monografi halinde 

                                                 
1 Bazan Gaşkalar bazan da Kaşkalar olarak adlandrlan bu kavmin ismi, çivi yazl Hitit 
metinlerinde “Ga-aš-ga” biçiminde geçtiği için biz de yazdğmz kitap ve makalelerde 
“Gaşka” formunu tercih ettik. Gaşkalar hakknda ayrntl bilgi edinmek için ayrca bkz: 
E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Ekin Kitapevi Yayn, 11. Bask, Bursa 2011, s.50-
62; E. Memiş, “MÖ. 2. Binylda Hitit-Gaşka Münasebetleri”, II. Uluslararas Tarih 
Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun 1990, s.103-110. 
2 Bkz: Einar Von Schuler, Die Kaškaer, Ein Beitrag Zur Ethnograpie des Alten 
Kleinasien, Berlin 1965, s.1-197. 
3 Einar Von Schuler, a.g.e., s.13-14. 
4 E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 11. Bask, Bursa 2011, s.62; J. Yakar ve Ali 
Dinçol, birlikte yaptklar çalşmada, Gaşka Ülkesi’ni Amasya-Merzifon hattnn 
kuzeyine Sinop-Samsun-Ordu illerine koymuşlardr. Bu hususta bkz: A. Dinçol-J. 
Yakar, Belleten 152, Ankara 1974, s.564. 
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yaymlanmştr5. Bu şehrin, Gaşkalar’n yaşadğ Karadeniz Bölgesi ile Orta 
Anadolu arasnda güçlü ve güvenilir bir Hitit merkezi olduğu anlaşlmaktadr. 

Ord. Prof. Dr. Sedal Alp “Belleten XLI / 164, s. 637-646” ‘da 
yaynlanan makalesinde, Maşat Höyük’ün Hititçe Adnn Tapigga / Tapikka 
olduğunu, kesin olarak tespit etmiştir. Bu şehirde Hitit mimarisinin bütün 
inceliklerini görmek mümkündür. Sedal Alp ayrca bugünkü Zile’yi Hitit kenti 
Anziliya ile idantifiye etmiştir. Ad geçen bilim adam, Çekerek Irmağnn da 
Hitit metinlerinde zikredilen Zuliya ile ayniyetini ispat etmiştir ki, bu tespit, 
tarihi coğrafya araştrmalarna olumlu katklar sağlamştr6. 

Maşat Ovas, Zile Ovas, Kazova, Artova ve Suluova, yani bugünkü 
Tokat-Amasya illerinin bereketli topraklar, Hititler çağnda da hem bereketli 
birer tahl alan, hem de stratejik açdan önemli merkezler olduğu için devaml 
surette Gaşka saldrlarna maruz kalmşlardr7.  

1975 yl kazlarnn en önemli kazanc, Maşat Höyük’te keşfedilmiş 
olan 130’u aşkn çivi yazl Hitit tabletidir. Söz konusu tabletlerden anlaşldğ 
kadaryla, Maşat Höyük’te Hitit Büyük Kral’nn temsilcisi olan bir Hitit beyi 
oturmakta idi. 

Maşat Höyük’te son medeniyet katn, MÖ. 1. Binyln ilk yarsna 
tarihlenen Demir Devri temsil etmektedir. İkinci kültür katnn temsilcileri ise 
Hititler’dir. Bugüne kadar yürütülen kazlarda, bu kültür çağna ait üç Hitit yap 
kat gün şğna çkarlmştr. Üçüncü veya en eski Hitit katnn tahribi, MÖ. 15. 
yüzyln sonlarna tarihlenmektedir. Eski ad Tapikka olan Maşat Höyük’te 
keşfedilen tabletlerden anlaşldğna göre, Maşat’taki Hitit saray MÖ. 1400’lere 
tarihlenmektedir8. Söz konusu sarayda keşfedilen tabletlerde Hitit-Gaşka 
mücadelesine ilişkin önemli bilgiler de yer almaktadr9. 

Şimdi, hem Boğazköy arşivi vesikalar hem de Maşat Höyük’te 
(Tapikka) keşfedilen tabletlerin şğnda Hitit-Gaşka mücadelesinin tarihini ve 
bu mücadelede Tokat Bölgesi’nin rolünü gözler önüne sermeye çalşalm. 

I. Hitit-Gaşka Mücadelesine Genel Bir Bakş 
Gaşkalar hakknda en ayrntl ve en doyurucu bilgileri Hitit 

metinlerinden öğreniyoruz. Özellikle Yeni Hitit Devleti’nin her kral onlara 
karş savaşmak zorunda kaldğ için, bu döneme ait Hitit yllklarnn önemli bir 
ksm, Hitit-Gaşka mücadelesine ilişkin bilgiler aktarmaktadr. Gerçekten, II. 

                                                 
5 T. Özgüç, Maşat Höyük Kazlar ve Çevresindeki Araştrmalar, TTK Yayn, Ankara 
1978; T. Özgüç, Maşat Höyük II, Boğazköy’ün Kuzeydoğusunda bir Hitit Merkezi, 
TTK Yayn, Ankara 1982. 
6 T. Özgüç, Maşat Höyük Kazlar ve Çevresindeki Araştrmalar, Ankara 1978, s.X. 
7 T. Özgüç, a.g.e., s.IX-X. 
8 S. Alp, Hethitische Briefe aus Maşat Höyük, Ankara 1991, s.109-112. 
9 T. Özgüç, a.g.e., s.12. 
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Tuthalya’nn yllklar I. Şuppiluliuma’nn Kahramanlklar Metni10, II. 
Murşili’nin yllklar11 ve III. Hattuşili’nin otobiyografisi12, Gaşkalar’a ilişkin 
bilgilerin yer aldğ önemli vesikalardr13. Ayrca, Hitit krallar ile Anadolu’nun 
öteki krallar arasnda yaplan devlet antlaşmalar14 da Gaşkalar hakknda 
dolayl olarak bilgi aktarmaktadrlar. Bu antlaşmalardan, Gaşkalar’n maddi 
kültürleri, sosyal ve siyasal yaplar hakknda birtakm sonuçlara varmak 
mümkün olabilmektedir. Böylelikle, Hitit yllklarnn tek tarafl olarak 
verdikleri bilgiler de önemli ölçüde tamamlanmaktadr. Ayrca bu belgelerden, 
Gaşkalar’n özellikleri de tespit edilebilmektedir15. 

Devlet antlaşmalar ve Hitit krallarnn yllklar gibi siyasi metinlerden 
başka, dini metinlerden de Gaşkalar hakknda bilgi çkarmak mümkündür. 
Nitekim I. Arnuvanda’nn şikayet duasnda16, ilk defa olarak, ayrntl bir 
şekilde Gaşkalar’dan bahsedilmiştir. Gaşkalar’n ilk büyük yenilgisi hakkndaki 
en net bilgiler ise, II. Tuthalya’nn tapnma metinlerinden elde edilmektedir17. 
Gerçekten, II. Tuthalya’dan itibaren Yeni Devlet krallarnn hemen hepsi, ister 
onlar tanrlara şikayet etmek amac ile olsun, isterse onlardan geri alnan 
tapnma yerlerinin kazanlmasyla elde edilen dini başarlar vurgulamak için 
olsun, dualarnda sk sk Gaşkalar’ zikretmişlerdir. Böylelikle, söz konusu dini 
metinlerden de dolayl olarak Gaşkalar’n tarihi hakknda bilgi edinme imkȃn 
doğmaktadr. 

Hitit krallarnn, eyaletlerindeki Hitit makam sahiplerine gönderdikleri 
direktif ve emirnamelerden18, Gaşkalar’n, Hitit snrlarn devaml olarak ihlal 
ettikleri ve ani basknlarla Hitit Ülkesi’ne girdikleri anlaşlmaktadr. Gaşka 
korkusu, alt rütbedeki memurlarn, snr karakollarna gönderdikleri yardm rica 

                                                 
10 “Şuppiluliuma’nn Kahramanlklar Metni” için bkz. H.G.Güterbock, “The deeds of 
Suppiluliuma as told by his son, Mursili II”, JCS X / 2, 1956, s.41-130. 
11 II. Murşili’nin yllklar için bkz.: A. Goetze, Die Annalen des Mursilis, MVAeG 38, 
Leipzig 1933. 
12 III. Hattuşili’nin otobiyografisi için bkz: A. Goetze, Hattusilis, Der Bericht über seine 
Thronbesteigung nebst den paraleltexten, MVAeG 29 / 3, Leipzig 1925. 
13 E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 11. Bask, Bursa 2011, s.51. 
14 Hitit Devlet Anlaşmalar Hakknda toplu bilgi edinmek için bkz: Gary Backman, 
Hittite Diplomatic Texts, 2nd. edition, Scholar Press, Atlanta 1999; G. Karauğuz, 
Boğazköy ve Ugarit Çivi Yazl Belgelerine Göre Hitit Devletinin Anlaşma Metinleri, 
Çizgi Kitabevi Yayn, Konya 2002. 
15 “Anlaşldğ kadaryla Gaşkalar, Karadeniz Bölgesi’nin her tarafna yaylmş bir 
vaziyette ve kabileler halinde yaşyorlard. Son derece savaşç bir ruha sahiptiler. Hiçbir 
şeyden korkmuyorlard. Halkn çoğu çobanlk yapyordu” (E. Memiş, a.g.e., s.51, n.23) 
16 Einar Von Schuler, Die Kaškaer, s.11 
17 Einar Von Schuler, a.g.e., s.11. 
18 Bu emirnamelerden bir ksm da Tapikka’da (Maşat Höyük) oturan Hitit beylerine 
gönderilmiştir. Bu hususta bkz: T. Özgüç, a.g.e., s.12. 
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11 II. Murşili’nin yllklar için bkz.: A. Goetze, Die Annalen des Mursilis, MVAeG 38, 
Leipzig 1933. 
12 III. Hattuşili’nin otobiyografisi için bkz: A. Goetze, Hattusilis, Der Bericht über seine 
Thronbesteigung nebst den paraleltexten, MVAeG 29 / 3, Leipzig 1925. 
13 E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 11. Bask, Bursa 2011, s.51. 
14 Hitit Devlet Anlaşmalar Hakknda toplu bilgi edinmek için bkz: Gary Backman, 
Hittite Diplomatic Texts, 2nd. edition, Scholar Press, Atlanta 1999; G. Karauğuz, 
Boğazköy ve Ugarit Çivi Yazl Belgelerine Göre Hitit Devletinin Anlaşma Metinleri, 
Çizgi Kitabevi Yayn, Konya 2002. 
15 “Anlaşldğ kadaryla Gaşkalar, Karadeniz Bölgesi’nin her tarafna yaylmş bir 
vaziyette ve kabileler halinde yaşyorlard. Son derece savaşç bir ruha sahiptiler. Hiçbir 
şeyden korkmuyorlard. Halkn çoğu çobanlk yapyordu” (E. Memiş, a.g.e., s.51, n.23) 
16 Einar Von Schuler, Die Kaškaer, s.11 
17 Einar Von Schuler, a.g.e., s.11. 
18 Bu emirnamelerden bir ksm da Tapikka’da (Maşat Höyük) oturan Hitit beylerine 
gönderilmiştir. Bu hususta bkz: T. Özgüç, a.g.e., s.12. 
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eden mektuplardan da rahatlkla izlenebilmektedir19. 
Yeni Hitit Devleti zamanna ait vesikalardan anlaşldğna göre, 

Gaşkalar’n tarih sahnesine ilk çkşlar, Eski Devlet krallarndan I. Hantili 
zamanna (MÖ. Ca. 1550-1525) rastlamaktadr. Gaşkalar bu ilk dönemde, Hitit 
topraklar içerisinde yer alan ve Frtna Tanrs Teşup’un kült (tapnm) merkezi 
olan Nerik (Tosya) şehrini ellerine geçirmişlerdir. Nerik’in kaybedilmesi, 
sonraki nesiller için büyük bir üzüntü kaynağ olmuştu. I. Arnuvanda, 
Gaşkalar’n eline geçen Hitit kentlerinin başnda Nerik’i zikreder20. 

III. Hattuşili de, otobiyografisinde, Nerik’in Hantili zamannda elden 
çktğn ifade etmektedir21. III. Hattuşili’nin oğlu ve halefi IV. Tuthalya ise, 
Nerik’in tahribinin Hantili zamannda vukubulduğunu, şehrin o dönemden 
itibaren tenha kaldğn belirtmektedir22. Yine III. Hattuşili, Hantili’nin Gaşka 
saldrlarn önlemek için ileri karakollar kurarak, bu mütecavizlerin 
hareketlerini kontrol altna almaya çalştğndan bahsetmektedir. Öyle 
zannediyoruz ki, Maşat Höyük’te (Tapikka) oturan Hitit beylerinin gerçek 
görevi de Gaşkal mütecavizlerin asl Hitit topraklarna girmesine engel 
olmakt.  

Hantili’nin idaresi hakkndaki en ayrntl bilgiyi ise Telepinuş 
Ferman23 vermektedir. Bu vesikadan anlaşldğ kadaryla, Hantili, daha ziyade 
Frat cephesinde Hurriler’e24 karş savaşmş ve mağlup olmuştu. Bu yenilginin 
doğal bir sonucu olarak da Kuzey Suriye topraklar Hitit hakimiyetinden 
çkmşt. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, başkent Hattuşaş da kuzeyden gelmesi 
muhtemel görünen bir dş saldrya maruz kalmş ve kentin etrafna sağlam 
surlar inşa etmek mecburiyeti hasl olmuştu25. İşte biz, bu saldrnn Gaşkalar 
tarafndan yaplmş olabileceği kanaatindeyiz. 

Eski Hitit Devleti zamanna (MÖ. Ca. 1750-1450) ait belgelerin direkt 
olarak Gaşkalar hakknda bilgi vermemesi, Gaşkalar’la Hititler’in geçmiş 
dönemlerde düşman komşular olmadklar, ancak Hitit Devleti’nin zaaf 

                                                 
19 ABoT 60 ve muhtemelen KBo VIII, 18 ve XXIII, 91; son iki mektup, kesin olarak 
Gaşkalar’n ismini vermiyor, fakat Gaşka hudutlarna ve komşularnn mekanlarna 
atfta bulunuyor. 
20 E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s.53. 
21 Hatt. III, s.46 BASOR 122, 22; nu URU Ne-ri-ik-ka-a ku-it-ti-TU U4-UM Ha-an-ti-li 
ar-ha har-ga-an-za e-e-ta 
22 Einar Von Schuler, Die Kaškaer, s.23. 
23 BoTU 23, paragraf 10-18; Telepinuş Ferman’nn Türkçe Tercümesi için bkz: E. 
Memiş, a.g.e., s.290-294. 
24 Hurriler hakknda geniş bilgi edinmek için bkz: Adil Alpman, “Hurriler”, 
A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştrmalar Dergisi, Say 25, Ankara 1981-1982, s.283-313; E. 
Memiş, a.g.e., s.38-42. 
25 E. Memiş, “Hitit Siyasi Tarihinde Taht Mücadeleleri” S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 
Say 1, Konya 1987, s.114; Kurt Bittel, Hattusha: The Capital of the Hittites, New York 
1970, s.48. 
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belirtileri göstermesi üzerine, zaten toprak yetmezliği sorunu yaşayan 
Gaşkalar’n, oturduklar Karadeniz Bölgesi’nin güneyindeki Hitit topraklarn 
işgal ettikleri ve Hantili’den sonraki süreçte de bu iki komşu halkn birbirlerine 
düşman olduklar izlenimini uyandrmaktadr. Nitekim Yeni Hitit Devleti 
zamanna (MÖ. 1450-1200) ait vesikalar da bunu doğrulamaktadr. Buna 
rağmen, Gaşkalar’n Anadolu’nun yerli bir halk m yoksa batdan ya da 
Kafkasya’dan m geldikleri yolunda hiçbir metin sr vermemektedir.  

Telepinuş’un ölümünden II. Tuthalya’nn tahta çktğ döneme kadar 
uzanan zaman dilimi içerisinde (MÖ. 1500-1425 aras), Hitit Devleti hakknda 
bilgi veren kaynaklar bir müddet için kesintiye uğramaktadr. Çünkü Önasya’ya 
yeni bir kavimler göçü olmuş ve Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan 
Mitanniler, Habur nehri ve kollarnn sulamş olduğu “Münbit-Hilȃl” 
Bölgesi’ne gelip yerleşmişlerdir26. 

II. Tuthalya’nn Hitit tahtna çkmasyla birlikte (MÖ. Ca. 1425’ler), 
Hitit tarihi ve dolaysyla komşu kavimlerin faaliyetleri hakknda yeniden bilgi 
sahibi olmaya başlyoruz. I. Şuppiluliuma zamannda (MÖ. 1380-1335) ise, 
yazl belgelerin says daha da artyor. 

Mitanni göçlerinin vuku bulduğu Eski Önasya’nn Karanlk Çağ’nda 
(MÖ. Ca. 1550-1450) Gaşkalar’n ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu tam olarak 
bilmemekle beraber, bu kaos ortamndan onlarn da yeterince faydalanmş 
olduğuna şüphe yoktur. Öyle sanyoruz ki onlar, Eski Devlet’in yklmasnda 
Orta Devlet’in de bir türlü güçlenememesinde önemli bir rol üstlenmiş 
olabilirler27. 

Hitit topraklarna yaplan ilk ciddi Gaşka saldrs, II. Tuthalya 
zamannda gerçekleşmiştir. Gerçekten, ad geçen Hitit kralnn, Balkesir-Bursa-
Çanakkale dolaylarndaki Aşşuva Ülkesi üzerine yaptğ seferi frsat bilen 
Gaşkalar, kraln yokluğundan yararlanarak, Hitit topraklar üzerine aknlar 
yapmaya başlamşlard28. Gaşka saldrlar, II. Tuthalya’nn oğlu I. Arnuvanda 
zamannda (MÖ. Ca. 1400-1385) da bütün hzyla devam etmiş görünüyor. 
Çünkü bu kral, iktidar boyunca Gaşkalar’a karş mücadele etmek zorunda 
kalmş ve bu yüzden de babas II. Tuthalya zamannda Kuzey Suriye üzerinde 
sağlanan Hitit egemenliği yeniden kaybedilmişti. Kral Arnuvanda ile Kraliçe 
Aşmunikal çiftine ait olan bir dua metninde, Gaşkalar yüzünden, 

                                                 
26 E. Memiş, “Anadolu’nun Eski Şark ve Eski Garp Dünyalar Arasndaki Yeri”, S.A.M. 
Selçuk Dergisi, Say 1, Konya 1986, s.62. 
27 E.A. Speiser, JAOS 74, s.19’da Hurri ve Gaşka memleketlerinin hakimiyet 
alanlarnn, illiyet prensibi içerisinde genişleyebileceğini kabul ediyor. Von Schuler de, 
sahici haberler bulunmadğndan dolay, bu görüşe katlmaktan başka çare olmadğn 
beyan ediyor. 
28 F. Knal, Eski Anadolu Tarihi, TTK Yayn, 2. Bask, Ankara 1987, s.121; F. Knal, 
“Eski Anadolu Tarihinde Baz Değişmeler”, Anma Kitab, A.Ü.D.T.C.F. Yayn, 
Ankara 1974, s.419. 
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imparatorluğun kuzey snrnda yaşanan kötü duruma işaret edilmektedir29. Bu 
belgeden, Hititler’in güneye çekilmek zorunda kaldklar anlaşldğ gibi, 
Gaşkalar lehine kaybedilen bölgelerin isimleri de bir liste halinde 
verilmektedir30. Ancak anlaşldğ kadaryla, Hitit kraln en çok üzen şey, 
Hantili döneminde kaybedilen Nerik şehrinin halȃ Gaşkalar’n elinde olmas ve 
devaml surette tahribe maruz kalmasyd. Gerçekten, Gaşkalar’n girdiği 
bölgeler acmaszca yağmalanmş, bu arada mabetlere de girilmişti. Bu yüzden 
din adamlar, tapnaklar terk etmeye ve yağmalamaya izin vermeye mecbur 
kalmşlardr31. 

I. Arnuvanda’dan sonra Hitit-Gaşka münasebetleri hakkndaki bilgiler 
yeniden kesintiye uğramaktadr. Öyle sanyoruz ki, Arnuvanda’nn oğlu ve 
halefi Tuhkanti-Tuthalya (III. Tuthalya) ile amcas I.Şuppiluliuma arasnda 
cereyan eden taht mücadelesi yüzünden32, Hititler belki de Gaşka hücumlarna 
karşlk bile verememişlerdi. Maşat Höyük’ün III. yap katndaki Hitit saray da 
III. Tuthalya (Tuhkanti-Tuthalya) ile Şuppiluliuma arasnda cereyan eden bu iç 
savaş srasnda Gaşkalar tarafndan yaklp yklmş, hzlarn alamayan 
Gaşkalar başkent Hattuşaş’ da yağmalamşlard. Ancak Şuppiluliuma’nn 
iktidar ele geçirmesinden sonra, gerek başkent Hattuşaş, gerekse Maşat 
Höyük’teki Hitit saray yeniden inşa edilmişti.33  

MÖ. 1380-1335 yllar arasnda hüküm süren ve yaklaşk 45 yl 
iktidarda kalan I. Şuppiluliuma, Anadolu’da en çok Gaşkalar’la uğraşmak 
zorunda kalmştr. Gaşka saldrlar yüzünden topraklarn terk eden Hitit halk, 
bu kral zamannda yeniden eski topraklarna yerleştirilmiş ve buralara snr 
karakollar ve kaleler inşa edilmiştir. Ancak bu bile Gaşkalar’ durdurmaya 
yetmemiştir. Şuppiluliuma’nn son zamanlarnda Hitit Ülkesi’nde baş gösteren 
veba salgnn frsat bilen Gaşkalar tekrardan taarruza geçmişler ve birçok Hitit 
kentini ele geçirmişlerdi. Nitekim Şuppiluliuma’nn vebadan ölmesi, 
Gaşkalar’n cesaretini daha da artrmş ve onlar Tumanna (Kastamonu) ve Pala 
eyaletlerinin yansra, Turhal, Amasya ve Merzifon’a kadar uzanan topraklarn 
da yeni sahibi olmuşlard.34 

Şuppiluliuma’dan sonra iktidara gelen en büyük oğul II. Arnuvanda da 

                                                 
29 Einar Von Schuler, Die Kaškaer, s.30; Birgit Brandau-Hartmut Schickert, Hititler: 
Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu. Çeviren: Nazife Mertoğlu, Arkadaş Yaynevi, 
Ankara 2003, s.136-137. 
30 Gaşkalar’n işgal ettiği şehirler; Nerik, Huršama, Kaštama, Šeriša, Himuwa, Taggašta, 
Kamaya, Zalpuwa, Kapiruha, Hurna, Dankušna, Tapašawa, Tarukka, İlaluha, Zihhana, 
Šipidduwa, Wašhaya ve Patalliya şeklinde sralanmaktadr. Fakat bu şehirlerden sadece 
Šeriša ile Zalpuwa’nn yerleri tam olarak bilinmektedir. Gaşkalar’la ilgili diğer yer 
adlar için bkz: Von Schuler, a.g.e, s.94-100. 
31 Von Schuler, a.g.e, s.30 
32 E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s.141. 
33 T. Özgüç, a.g.e., s.12-14. 
34 E. Memiş, a.g.e., s.60. 
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vebadan ölünce, bu defa en küçük oğul II. Murşili Hitit tahtna geçmişti. Genç 
yaşna rağmen II. Murşili, başta Gaşkalar olmak üzere, ayaklanan bütün 
kavimleri itaat altna almşt. 

II. Murşili’den sonra yerine geçen oğlu Muvattali zamannda (MÖ. 
1308-1288), Gaşkalar’n yeniden kprdanmaya başladklarn görüyoruz. 
Gerçekten Hitit kral, Msr firavunu II. Ramses ile yapacağ büyük 
mücadelenin hazrlklarn tamamlarken, Gaşkalar yeniden taarruza geçmişlerdi. 
Ancak Muvattali, kardeşi III. Hattuşili’yi bugünkü Amasya ile eşitlenen 
Hakmiş’e35  kral olarak tayin etmiş ve ondan Gaşkalar’ itaat altna almasn 
istemişti. O da bu görevi başaryla tamamlamşt.36 Ancak Gaşka korkusu 
Muvattali’yi öylesine tedirgin etmişti ki, Hitit Büyük Kral, Kadeş Harbi 
esnasnda, geçici olarak başkentini Hattuşaş’tan daha güneydeki Tarhuntaşşa’ya 
taşmşt.37 

Muvattali’den sonra Hitit tahtna srasyla Urhi-Teşup, III. Hattuşili, IV. 
Tuthalya, III. Arnuvanda ve II. Şuppilulium çkmşlardr. Son kral II. 
Şuppiluliuma zamannda (MÖ. 1200’ler) vuku bulan Ege Göçleri38 neticesinde 
Hitit İmparatorluğu yklmştr. Ancak bilim adamlar bu ykmda Gaşkalar’n 
da muhakkak surette rol oynamş olabileceği kanaatindedirler. Onlara hak 
vermemek mümkün değildir. Çünkü yüzyllar boyunca toprak yetmezliği 
sorunu yaşayan Gaşkalar’n, Egeli kavimlerin Hitit ülkesine saldrlarn frsat 
bilerek, güneye inmek suretiyle Hitit topraklarn işgal etmiş olmalar ihtimali 
son derece kuvvetlidir.39 Böylelikle en az iki cephede savaşmak zorunda kalan 
Hititler’in tarih sahnesinden çekilmeleri kaçnlmaz olmuştu. 

Maşat Höyük’teki (Tapikka) son Hitit katnn (I.Kat) da, MÖ. 13. 
yüzyln sonlarnda şiddetli bir taarruza uğradğ ve yaklp ykldğ 
anlaşlmaktadr. Ayn dönemde başkent Hattuşaş’n da büyük bir tahribata 
uğradğ görülmektedir. Biz, bu tahribatlarn Gaşkalar tarafndan 
gerçekleştirilmiş olacağ kanaatindeyiz. Çünkü bu kentler, doğrudan doğruya 

                                                 
35 Hakmiş = Amasya eşitliği için bkz: A. Goetze, RHA 1, 1930-1932, s.26; Hayri 
Ertem, Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adlar Dizini, A.Ü.D.T.C.F. Yayn, 
Ankara 1973, s.35-36. 
36 E. Memiş, a.g.e., s.61. 
37 E. Memiş, a.g.e., s.123. 
38 Ege Göçleri hakknda bilgi edinmek için bkz: R.A.S. Macalister, The Philistines, 
Oxford University Press, London 1914, s.20-28; A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, 
TTK Yayn, Ankara 1971, s.87-92; R.D. Barnett, “The Sea Peoples”, CAH II / 2, chp. 
XXIII, Cambridge 1975, s. 359-371; F.Knal, Eski Anadolu Tarihi, 2. Bask, Ankara 
1987, s.125-126; E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 11. Bask, Bursa 2011, s.157-165; 
Birgit Brandau-Hartmut Schickert, Hititler: Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu. 
Çeviren: Nazife Mertoğlu, Arkadaş Yaynevi, Ankara 2003, s. 314-323; Joseph Morris, 
The Origins of the Sea Peoples, Florida States Classics, Florida 2006, s.1-54. 
39 E. Memiş-C.Bülbül, Amurrular (Araplar’n En Eski Atalar), Frat Üniversitesi Orta 
Doğu Araştrmalar Merkezi Yayn, Elazğ 2012, s.97, n.340. 
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yüzyln sonlarnda şiddetli bir taarruza uğradğ ve yaklp ykldğ 
anlaşlmaktadr. Ayn dönemde başkent Hattuşaş’n da büyük bir tahribata 
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gerçekleştirilmiş olacağ kanaatindeyiz. Çünkü bu kentler, doğrudan doğruya 

                                                 
35 Hakmiş = Amasya eşitliği için bkz: A. Goetze, RHA 1, 1930-1932, s.26; Hayri 
Ertem, Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adlar Dizini, A.Ü.D.T.C.F. Yayn, 
Ankara 1973, s.35-36. 
36 E. Memiş, a.g.e., s.61. 
37 E. Memiş, a.g.e., s.123. 
38 Ege Göçleri hakknda bilgi edinmek için bkz: R.A.S. Macalister, The Philistines, 
Oxford University Press, London 1914, s.20-28; A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, 
TTK Yayn, Ankara 1971, s.87-92; R.D. Barnett, “The Sea Peoples”, CAH II / 2, chp. 
XXIII, Cambridge 1975, s. 359-371; F.Knal, Eski Anadolu Tarihi, 2. Bask, Ankara 
1987, s.125-126; E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 11. Bask, Bursa 2011, s.157-165; 
Birgit Brandau-Hartmut Schickert, Hititler: Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu. 
Çeviren: Nazife Mertoğlu, Arkadaş Yaynevi, Ankara 2003, s. 314-323; Joseph Morris, 
The Origins of the Sea Peoples, Florida States Classics, Florida 2006, s.1-54. 
39 E. Memiş-C.Bülbül, Amurrular (Araplar’n En Eski Atalar), Frat Üniversitesi Orta 
Doğu Araştrmalar Merkezi Yayn, Elazğ 2012, s.97, n.340. 
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Egeli kavimlerin takip ettiği rota üzerinde bulunmadklarndan, ad geçen 
şehirlerdeki ykmn sorumluluğunu Gaşkalar’a yüklemek daha mantkl 
görünmektedir. 

II. Hitit İmparatorluğu’nun Yklmasndan Sonra Gaşkalar ve 
Tokat Bölgesi 

MÖ. 2.Binyl Hitit çivi yazl metinlerinden tandğmz Gaşkalar ile 
MÖ. 12. yüzyl sonlarndan itibaren Asur çivi yazl metinlerinde zikredilen ve 
hatta baz bilim adamlar tarafndan Frigler’le40 akraba olabilecekleri düşünülen 
Muşkiler41, acaba ayn kavim miydi? Hatta konuyu biraz daha ileri seviyede 
düşünecek olursak, Muşkiler’le Sakalar (İskitler) arasnda herhangi bir bağlant 
var myd? 

İsimler arasndaki benzerliği dikkate alacak olursak, MÖ.2.Binylda 
Karadeniz Bölgesi’nde kabileler halinde yaşayan ve Hititler’in en tehlikeli 
düşmanlar arasnda saylan Gaşkalar’la Asur metinlerinde zikredilen ve Doğu 
Anadolu’da yaşadklar anlaşlan Muşkiler ayn kavim olmuş olabilirler. Gerek 
Gaşka, gerekse Muşki isimlerinin ortak paydas, şk/sk harfleridir. Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sümeroloji Anabilim Dal öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Salih Çeçen de bu konuda bizimle ayn kanaati 
paylaştğn çeşitli platformlarda dile getirmiştir. 

Konunun daha iyi anlaşlabilmesi için şöyle bir açklamada 
bulunabiliriz: Gaşkalar’n bir ksm, Hitit Devleti’nin yklmasn takip eden 
yllarda (MÖ. 1200’lerden sonra) Orta Anadolu’ya inmişler, Tapikka (Zile-
Maşat Höyük) kenti de dahil olmak üzere, baz Hitit şehirlerini işgal etmişlerdir. 
Gaşkalar’n diğer bir grubu ise doğuya doğru hareket ederek kendilerine yeni 
yurtlar bulmuşlardr. İşte başta I. Tiglat-Pileser (MÖ.1114-1074) olmak üzere, 
baz Asur krallarnn annallerinde zikredilen ve Doğu Anadolu’da yaşadklar 
vurgulanan Muşkiler, Karadeniz Bölgesi’nden göç ederek Doğu Anadolu 
topraklarn istila eden Gaşka grubudur. 

Muşkiler’in savaşç bir kavim olduklar gerçeği ile Gaşkalar’n Hititler 
karşsndaki saldrganlklar dikkate alnacak olursa ve hele hele yukarda da 
ifade ettiğimiz gibi, “Gaşka” ismi ile “Muşki” ismi arasndaki benzerlik göz 
önünde bulundurulursa, Gaşka=Muşki eşitliği ihtimalinin yabana atlr bir 
görüş olmadğ ortaya çkacaktr. 

Bize öyle geliyor ki, Muşkiler’in bir ksm, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
MÖ. 9. yüzyl ortalarnda kurulan ve Asur krallarna karş inatla direnen Urartu 
                                                 
40 Frigler hakknda bilgi edinmek için bkz: E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 11. 
Bask, Bursa 2011, s.187-190; Pnar Bülbül, En Eski Çağlardan Persler Dönemine 
Kadar Afyonkarahisar ve Çevresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Baslmamş Doktora Tezi, Afyonkarahisar 2010; Bilge Umar, İlkçağda 
Türkiye Halk, İnklap Yaynevi, İstanbul 1999, s.168-170. 
41 Muşkiler hakknda bilgi edinmek için bkz: E. Memiş, a.g.e., s.175-177; Blge Umar, 
a.g.e., s.170-171. 
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Krallğ42 içerisinde de faal bir rol üstlenmiş olabilirler. Ya da tam tersine 
Urartular’n bölgede hakim güç haline gelmesinden rahatszlk duyan Muşkiler, 
kuzeydoğu istikametinde yeniden harekete geçerek Kafkasya içlerine doğru 
sokulmuş ve hatta Güney Rusya içlerine nüfuz etmiş olabilirler. Tarihçi 
Herodotos43, MÖ. 7. yüzyl başlarnda Kimmerleri44 takip ederek Kafkaslar 
üzerinden Anadolu’ya giren İskitler’in (Sakalar) tam 28 yl Doğu Anadolu’ya 
hükmettiklerini ifade etmektedir. Herodotos’un aktarmş olduğu bilgi, gerçekten 
çok önemlidir. Bize göre, Kimmerler’i yenilgiye uğratarak yurtlarndan eden, 
üstelik bu kavmi takip ederek Anadolu içlerine girmekten çekinmeyen ve hatta 
Asur krallarnn gözünü korkutan İskitler (Sakalar), vaktiyle Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde yaşayan, fakat sonradan bu bölgeyi terk eden Muşkiler45 olabilir.  

Bütün bu ihtimalleri birleştirecek olursak, ortaya şöyle bir tablo 
çkmaktadr: 

GAŞKALAR= MUŞKİLER= SAKALAR (İSKİTLER) 
Demek oluyor ki, MÖ. 2. Binyl Hitit metinlerinden tandğmz 

Karadeniz Bölgesi’nin savaşç kavmi Gaşkalar, MÖ. 1. Binyl Asur 
metinlerinde Muşkiler olarak karşmza çkmakta ve bunlarn Doğu 
Anadolu’da oturduklar özellikle vurgulanmaktadr. Bir başka anlatmla 
Gaşkalar ile Muşkiler, belki de ayn kavim idiler. Biz, MÖ. 7. yüzylda Sakalar 
(İskitler) olarak karşmza çkan kavmin de bunlarn devam olduğu 
kanaatindeyiz.  

Sonuç 
MÖ. 2. Binylda cereyan eden Hitit- Gaşka mücadelesini, belgelerin 

şğnda, ana çizgileriyle ortaya koymaya çalştk. Bu mücadelede Tokat 
Bölgesi’nin stratejik açdan son derece önemli bir noktada yer aldğ apaçk 
ortadadr. Çünkü bugünkü Kelkit Irmağ ile idantifiye edilen Kummešmaha 
Irmağ, Hatti Ülkesi (Hitit Ülkesi) ile Gaşka Ülkesi arasnda doğal bir snr 
oluşturuyordu46. Dolaysyla bugünkü Niksar, Başçiftlik, Reşadiye topraklar 
Gaşka Ülkesi içerisinde yer alrken, Turhal (Gaziura),  Artova ve Merzifon 
topraklar Hititler ile Gaşkalar arasnda sürekli el değiştiriyordu. Hitit 

                                                 
42 Urartular hakknda bilgi edinmek için bkz: E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s.190-
213; A. Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, TTK Yayn, Ankara 1984; M.Taner 
Tarhan, “Urartu Devletinin Kuruluş Evresi ve Kurucu Krallardan Lutipri = Lapturi 
Hakknda Yeni Görüşler”, Anadolu Araştrmalar VIII, 1980, İ.Ü.E.F. Yayn, İstanbul 
1982, s.69-114. 
43 Herodotos, IV, 1 
44 Kimmerler için bkz: M. Taner Tarhan, “Eskiçağda Kimmerler Problemi”, VIII. Türk 
Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1979, cilt 1, s.335-369. 
45 Doğu Anadolu’daki Muş şehrimizin de Muşki isminden gelmiş olabileceği ihtimalini 
gözden uzak tutmamak gerektiği düşüncesindeyiz. 
46 J.G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağnda Anadolu. Çeviren: Esra Davutoğlu, Arkadaş 
Yaynevi, Ankara 2001, s.58. 
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42 Urartular hakknda bilgi edinmek için bkz: E. Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s.190-
213; A. Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, TTK Yayn, Ankara 1984; M.Taner 
Tarhan, “Urartu Devletinin Kuruluş Evresi ve Kurucu Krallardan Lutipri = Lapturi 
Hakknda Yeni Görüşler”, Anadolu Araştrmalar VIII, 1980, İ.Ü.E.F. Yayn, İstanbul 
1982, s.69-114. 
43 Herodotos, IV, 1 
44 Kimmerler için bkz: M. Taner Tarhan, “Eskiçağda Kimmerler Problemi”, VIII. Türk 
Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1979, cilt 1, s.335-369. 
45 Doğu Anadolu’daki Muş şehrimizin de Muşki isminden gelmiş olabileceği ihtimalini 
gözden uzak tutmamak gerektiği düşüncesindeyiz. 
46 J.G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağnda Anadolu. Çeviren: Esra Davutoğlu, Arkadaş 
Yaynevi, Ankara 2001, s.58. 
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metinlerinde Tapikka adyla anlan Zile-Maşat Höyük ise Hitit Büyük Kral’na 
bağl bir Hitit beyinin ikametgâh olsa da, Gaşka-Hitit çarpşmalar srasnda, bu 
kent de çoğu zaman tahribata uğramaktan kurtulamamştr. Tapikka, gerçekten 
çok önemli bir mevkiide yer alyordu ve bu kent ayn zamanda, iki taraf 
arasnda, psikolojik bir snr oluşturuyordu. Çünkü bu kent düştüğü zaman, asl 
Hitit topraklarna girmek ve hatta başkent Hattuşaş’a uzanmak işten bile değildi. 
Bu yüzdendir ki, zaten toprak yetmezliği sorunu yaşayan Gaşkalar, özellikle 
Hitit Büyük Kral’nn başka bir ülke üzerine sefere çktğ, ülke içerisinde iç 
kavgalarn yaşandğ, ya da veba, kolera gibi salgn hastalklarn Hitit halkn 
zayf düşürdüğü zamanlarda Hitit topraklarna saldrmaktan çekinmemişlerdir. 
Bu cümleden olmak üzere, Tokat Bölgesi’ndeki kentler, iki taraf arasnda 
sürekli el değiştirdiği için, bu bölge ayn zamanda Hitit ve Gaşka kültürlerinin 
temasa geldiği bir mekân olarak da ön plana çkmaktadr. 

Bilim adamlar Hitit İmparatorluğu’nun yklmasnda sadece Egeli 
kavimlerin değil, Gaşka saldrlarnn da pay olduğu kanaatindedirler ki, bu 
ihtimali yabana atmamak gerekir. Başta Tapikka (Zile-Maşat Höyük) kenti 
olmak üzere, Tokat Bölgesi’ndeki tahribatn Gaşkalar tarafndan 
gerçekleştirilmiş olabileceği kanaati her geçen gün daha da kuvvet 
kazanmaktadr47.  

Bütün bunlar bir yana, Gaşkalar eğer daha sonraki dönemde Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde ortaya çkan Muşkiler ile ayn kavim iseler, ve Muşkiler 
ile Sakalar (İskitler) arasnda da bir bağlant olduğu kabul görürse, o takdirde 
“Gaşka”, “Muşki” ve “Saka” isimlerinin aslnda ayn kavmin farkl 
dönemlerdeki ve farkl kaynaklardaki adlandrlma biçimi olduğu ortaya çkar 
ki, bu da, Gaşkalar’n Prototürk kavimlerinden biri olma ihtimalini akla getirir. 
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Tokat’n Zoraki Misafirleri 
Ahmet ÖNAL1 

 
Özet 

Tokat Osmanl hakimiyetine girdiği ilk dönemden itibaren çeşitli devlet 
görevlileri ile komşu beylik ve prensliklerin taht adaylarnn hapis ve sürgün 
yerlerinden biri oldu. Kazkl Voyvoda, Mihaloğlu Mehmed Bey, 
Menteşeoğullar gibi birçok kişi Tokat’ta hapsedildi. Sonraki dönemlerde 
birçok vezir ve bürokrat ise görevlerinden azledildiklerinde Tokat’a sürüldüler. 
Bunlardan bir ksm bir süre sonra affedilirken, bir ksm ise Tokat’ta vefat etti. 
Bu tebliğde arşiv belgelerine göre Tokat’a sürgün edilen devlet adamlarnn 
üzerinde durulacaktr. 

Anahtar sözcükler: Sürgün, hapis, Kazkl Voyvoda. 
 
Yldrm Bâyezid tarafndan Kad Burhaneddin Devleti’nden 

zaptedilen2 Tokat, tarih içinde Osmanl Anadolu’sunun önemli siyasî, askerî, 
iktisadî merkezlerinden birisi oldu. Tokat şehri ve kalesi ayrca, bazen Osmanl 
hukukunda ta‘zir cezalarndan olan hapis, sürgün, prangabendlik, kalebendlik 
gibi cezalara3 çarptrlanlarn gönderildiği; bazen de çeşitli hanedan 
mensuplarnn ve hatta savaş esirlerinin nezaret altnda tutulduğu yerlerdendi. 

Osmanllarda cezalandrma yöntemi olarak sürgün (nefy), sadece 
kişinin işlediği suçtan ötürü bir yerde ikamete mecbur tutulmas şeklinde icra 
edildiğinden4 bu ceza mahallinin belirlenmesinde alelumum bir kstas aramak 
zordur. Ancak yukarda zikredilen diğer hususlarda Tokat’n tercih 
edilmesindeki en önemli faktör, içinde yerleşimin bulunmadğ müstahkem bir 
kaleye sahip olmasdr. Muahhar bir dönemde dahi Evliya Çelebi, Tokat 
Kalesi’ni 41 yllk seyahatleri esnasnda “metîn ve müstahkem klâ‘lardan yed-i 
kudret ile mebnî yalçn kayalar üzre Anadolu’da”5 gördüğü kalelerin belli 
başllarndan birisi olarak tavsif eder. Kalenin, zamann, tabiatn ve bilhassa da 

                                                 
1 Dr., Trakya Üniversitesi, İnklap Tarihi Okutman, ahmet1048@gmail.com. 
2 Mükrimin Halil Ynanç, “Bâyezid I”, İA, II, 378. 
3 Tafsilat için bk. Sibel Kavakl, 929/A Numaral Nefy Defterinin (1826/1833) 
Transkriksiyon ve Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2005, s. 12-14. Ayrca bk. Neşe Erim, “Osmanl 
İmaratorluğunda Kalebendlik Cezas ve Suçlarn Snflandrlmas Üzerine Bir Deneme, 
Osmanl Araştrmalar, IV (İstanbul 1984), s. 79-88; Ömer Menekşe, XVII ve XVIII. 
Yüzylda Osmanl Devleti’nde Hrszlk Suçu ve Cezas, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1998; s.107-140. 
4 Osman Köksal, “Osmanl Hukukunda Bir Ceza Olarak Sürgün ve İki Osmanl 
Sultannn Sürgünle İlgili Hatt- Hümayunlar”, OTAM, XIX (Ankara 2006), s. 283-
341.  
5 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, IV, haz. Yücel Dağl-Seyit Ali Kahraman, İstanbul 
2000, s. 108 
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insanlarn tahribatndan kurtulup günümüze ulaşabilen bakyyeleri dahi 
seyyahmzn ne kadar hakl olduğunu ortaya koymaktadr. 

Tokat Kalesi’nin mecburî ikamete tahsis edildiğine dair ilk rivayet, 
Yldrm Bâyezid zamanna aittir. Mehâz yine Evliya Çelebi olan bu rivayete 
göre Karakoyunlu Hükümdar Kara Yusuf, Timur’dan kaçp Yldrm Bâyezid’e 
iltica etti ve Tokat Kalesi’ne kapand. Timur, kalabalk bir orduyla gelip buray 
kuşattysa da “döğe döğe bir taşn koparamayup hâ’ib [ü] hâsir avdet” etmek 
zorunda kald. Bunun üzerine Timur, Yldrm Bâyezid’den Yusuf Bey’i iade 
etmesini istedi. Yldrm Bâyezid’in red cevab vermesi, Timur ile aralarna 
düşmanlk girmesine sebep oldu. Ankara Savaş’nda Yldrm Bâyezid’in 
mağlup olmas ve ardndan vefat etmesi üzerine Kara Yusuf Bey, Tokat 
Kalesi’nden “firar edip” Msr’a gitti6. Evliya Çelebi’nin verdiği bu bilgiler, 
kalenin müstahkemliği hususunda bir başka delil ve Yldrm Bâyezid’in Kara 
Yusuf Bey’i buraya kapatmas olarak yorumlanmşsa da7, ihtiyatla 
kullanlmaldr. Zira Yldrm Bâyezid’in, Kara Yusuf’a Aksaray ve civarn 
tahsis ettiğini; Timur’un 1400 yaznda Şehzâde Süleyman ve Kara Yusuf’un 
brakp gittikleri Sivas’ tahrip ettikten sonra Suriye’ye yöneldiğini; Kara 
Yusuf’un Ankara Savaş’ndan önce Osmanl padişahnn yanndan ayrlmş 
olduğunu biliyoruz8. Ayrca Timur’un birkaç defa bu havaliye geldiği halde 
Tokat Kalesi’ni muhasara ettiğine veya ettirdiğine dair dönemin kaynaklarnda 
herhangi bir malumat yer almaz. 

Tokat şehrinin ve kalesinin zoraki misafirleri hakknda ilk sarih ve 
sahih bilgiler, henüz kardeşlerine karş taht mücadelesi verdiği yllardan itibaren 
Çelebi Mehmed’in uygulamalarna dairdir. Ankara bozgunu sonras Tokat-
Amasya havalisine çekilen Çelebi Mehmed, ilk isyannda affedip Sivas 
idareciliğine getirdiği Mezid Bey’i ikinci isyan sonras kars Rabia Hatun ile 
birlikte Tokat’ta sürgün ve burada ömür boyu ikamete mahkûm etti. Mezid Bey, 
son nefesini Tokat’ta verdi ve buraya defnedildi9. Bu dönemde cezal olarak 
Tokat’a gönderilen bir diğer isim, ihanet suçlamasyla Ankara Komutan Yakup 
Bey oldu. Çelebi Mehmed, 1411/1412’de İzmiroğlu Cüneyd Bey üzerine 
yapacağ sefere, Ankara’dan ayrldğ takdirde şehrin Karaman beyi tarafndan 

                                                 
6 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, V, haz. Yücel Dağl- Seyit Ali Kahraman-İbrahim 
Sezgin, İstanbul 2001, s. 31-32. 
7 Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, İA, XII/1, 404; Halis Asarkaya (Halis Turgut 
Cinlioğlu),Osmanllar Zamannda Tokat, I, Tokat 1941, s. 5 [Bundan sonra, “Cinlioğlu, 
Tokat” şeklinde ksaltlacaktr]. 
8 Tafsilat için bk. Mükrimin Halil Ynanç, “Bâyezid I”, s. 380-385; İsmail Aka, Timur 
ve Devleti, Ankara 2000, s. 25-28.  
9 Cinlioğlu, Tokat, I, 12-13. Bu Mezid Bey, batl tarihçiler tarafndan II. Murad 
devrinde Balkan fütuhatnda mühim roller üstlenen Mezid Bey ile karştrlmştr (bk. 
Joseph Von Hammer, Büyük Osmanl Tarihi, I, çev. Mümin Çevik-Erol Klç, s. 384 ve 
ondan naklen Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanl İmparatorluğu Tarihi, I, çev. Nilüfer 
Epçeli, İstanbul 2011, s. 304). 
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insanlarn tahribatndan kurtulup günümüze ulaşabilen bakyyeleri dahi 
seyyahmzn ne kadar hakl olduğunu ortaya koymaktadr. 
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6 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, V, haz. Yücel Dağl- Seyit Ali Kahraman-İbrahim 
Sezgin, İstanbul 2001, s. 31-32. 
7 Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, İA, XII/1, 404; Halis Asarkaya (Halis Turgut 
Cinlioğlu),Osmanllar Zamannda Tokat, I, Tokat 1941, s. 5 [Bundan sonra, “Cinlioğlu, 
Tokat” şeklinde ksaltlacaktr]. 
8 Tafsilat için bk. Mükrimin Halil Ynanç, “Bâyezid I”, s. 380-385; İsmail Aka, Timur 
ve Devleti, Ankara 2000, s. 25-28.  
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harap edileceğini mazeret gösterip geç olarak ve askerlerini getirmeden katlan 
Yakup Bey’in haps ya da katl edilmesini emretti. Devlet adamlarnn itirazlar 
üzerine önce her iki cezadan da vazgeçildi. Ancak öfkesi geçmeyen Çelebi 
Mehmed, daha sonra Yakup Bey’in ele ayağ demirle bağl bir şekilde Tokat’ta 
Bedevî Çardak’ta hapsedilmesini emretti10.  

Çelebi Mehmed zamannda Bedevî Çardak’n en meşhur misafiri, 
aknc beylerinden Mihaloğlu Mehmed Bey oldu. Mihaloğlu Mehmed’in hapisle 
cezalandrlmasna yol açan faaliyetleri hakknda kaynaklarmzdaki malumat 
muğlâktr. Osmanl kroniklerinden büyük bölümü Mihaloğlu Mehmed Bey’in, 
Musa Çelebi tarafndan Rumeli beylerbeyiliğine getirildiğini; Çelebi Mehmed 
kardeşini bertaraf etmek için Rumeli’ye geçip İnceğiz’e vardğnda hâlâ bu 
vazifeyi ifa etmesine rağmen oğlu Yahşi ya da Bahşi Bey’i gönderip tâbiyet 
arzettiğini, kendisinin ise bizzat huzura gelmediğini kaydederler. Çelebi 
Mehmed’in Musa Çelebi’yi mağlup ettikten sonra onun beylerbeyi olmas 
hasebiyle Mihaloğlu Mehmed Bey’i mahpusen Bedevî Çardak’a gönderdiğini 
naklederler11.  

Bugün elimizde olmayan bir Menâkbnâme’yi kullanan Neşrî ise, 
Mihaloğlu Mehmed Bey’in önce Süleyman Çelebi karşsnda Musa Çelebi’yi 
desteklediğini; fakat Çelebi Mehmed’in kardeşiyle İnceğiz’de yaptğ ilk 
savaşta Musa Çelebi’yi kandrp saf değiştirdiğini; iki kardeş arasnda 
1413’deki nihaî hesaplaşmada da Çelebi Mehmed lehine önemli hizmetler ifa 
ettiğini belirtir. Buna rağmen Mihaloğlu’nun cezalandrlmasnn sebebini de, 
“zîrâ Sultân Mehmed’e yavuz anlatmşlar idi. Ol dah bahâdr olmagn 
kyamayup, Tokat’da Bedevî Çardak’a haps itmiş idi” diyerek izah eder12. 
Âşkpaşazâde’nin de, Çelebi Mehmed’in hapse gönderdiği Mihaloğlu’na ayda 
bin akçe tahsis ettiğini kaydetmesi13 bu iddiay güçlendirmektedir. Nitekim 
                                                 
10 Necdet Öztürk, “Osmanl Devleti’nde Baz Devlet Görevlilerinin Hapisle 
Cezalandrlmalarna İlişkin İlk Bilgiler (1300-1453)”, Sosyal Siyaset Konferanslar 
Dergisi, sa: 49 (İstanbul 2005), s. 903-904. 
11 “Aşkpaşaoğlu Ahmed Aşkî, Tevârih-i Âl-i Osman”, haz. Nihal Atsz, [Osmanl 
Tarihleri, I, içinde], İstanbul 1947, s. 147-148 [bundan sonra, “Âşkpaşa-zâde, Tevârih-i 
Âl-i Osman” şeklinde ksaltlacaktr]; Anonim Osmanl Kroniği (1299–1512), haz. 
Necdet Öztürk, İstanbul 2000, s. 59-62, 68; Anonim Tevârih-i Âl-i Osman, haz. F. Gese 
(çev. Nihat Azamat), İstanbul 1992, 53-56, 61. Oruç, Mihal-oğlu Mehmed Bey’in Musa 
Çelebi tarafndan Rumeli beylerbeyiliğine getirildiğini teyid eder. Saf değiştirmesini ise 
şöyle nakleder: “Mihal-ogl Yahş Beg dah geldi. Mihal-ogl Yahş Beg, Mûsâ Beg’ün 
beglerbegisiydi. Ogln gönderdi, kendü gelmedi”. Burada muhtemelen müstensihten 
kaynaklanan bir hata söz konusudur. İkinci cümlede Mihal-oğlu’ndan sonra Yahşi 
Bey’in ismi sehven eklenmiş olmaldr. Bu isim çkartldğ takdirde anlatm da 
düzelecektir (bk. Oruç Beğ Tarihi [Osmanl Tarihi, 1288-1502], haz. Necdet Öztürk, 
İstanbul 2007, s. 44, 47-48). 
12 Mevlânâ Mehmed Neşrî, Cihânnümâ [Osmanl Tarihi (1288-1485)], haz. Necdet 
Öztürk, İstanbul 2008, s. 224-230, 236-240. 
13 Âşkpaşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 148. 
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Mihaloğlu Mehmed Bey’in Bedevî Çardak’taki ilk mahkûmiyeti ksa sürmüştür. 
Ancak 1416’daki Şeyh Bedreddin isyann fiilen desteklediği ya da manen 
şeyhe taraftar olduğu töhmetiyle yine Tokat’a hapsedildi. Düzmece Mustafa ile 
II. Murad mücadelesinde kendisine ihtiyaç duyuluncaya kadar burada kald14. 

Tokat Kalesi, II. Murad zamannda Osmanllarn en önemli 
hapishanelerinden birisi olarak kullanld. Artk kalenin zoraki misafirleri, 
sadece devlet adamlar değil, aralarnda Âl-i Osman mensuplar da olmak üzere 
çeşitli hanedan azalar idi. Tahta çktğnda biri amcas, diğeri de kardeşi olan 
iki Mustafa Çelebi’ye karş zorlu bir mücadele veren II. Murad, belki de bu 
yüzden, küçük kardeşleri Şehzâde Yusuf ile Şehzâde Mahmud’u bir süre 
Tokat’a hapsettirdi. Daha sonra iki şehzâdeyi Bursa’ya getirtip gözlerine mil 
çektirerek burada ikamet ettirdi15.  

1424’de Menteşe Beyliği’ni Osmanl topraklarna katan II. Murad, 
beyliğin son hükümdarlar Leys ve Ahmed’i de Bedevî Çardak’ta hapsettirdi. 
Ahmed Bey, mahpusluğunun ikinci ylnda kaleden kaçmay başard. Bu firarla 
ilgili Osmanl kroniklerinin naklettikleri malumat, kaledeki mahpuslarn hayat 
koşullarna hakknda ipuçlar vermesi açsndan da dikkate şayandr. Buna göre, 
kş hazrlklar yapmaya başlayan iki kardeş, yakacak odun satn aldlar ve 
altlarna sermek için kuru ot getirttiler. Menteşeoğullar, otu temin eden ve 
kendileri ile işbirliği yaptğ anlaşlan kimseye, “Bu ot az, bize bir çuval daha 
getir” diyerek yeni bir sipariş verdiler. Böylece firar plan uygulamaya konuldu. 
Adam, bir çuval çürük ot getirdi. Leys ve Ahmed Bey, otu beğenmeyip iade 
ettiler. Adamn dolu çuvalla geri dönmesinden şüphelen ve sebebini soran 
hisarn kapcs, otun eski olduğu ve koktuğu için geri gönderildiği söylenerek 
ikna edildi. Adam az sonra yine otla doldurulmuş başka bir çuval 
Menteşeoğullar’na getirdi. Bu defa Ahmed Bey’i çuvala soktular ve otlarla 
iyice gizlediler. Adam, srtnda çuval, “Bunlarn pazarlğndan aciz kaldm, bir 
kuru otu dahi beğenmezler. Ya bunlar Osmanoğlu saklayp neyler” diyerek 

                                                 
14 İsmail Hakk Uzunçarşl’ya göre, Çelebi Mehmed, Musa Çelebi’ye karş verdiği taht 
mücadelesinde el altndan kendisini destekleyen Mihaloğlu Mehmed Bey’i -kroniklerde 
kaydedildiğinin aksine- Tokat’ta hapsetmeyip Divân’da brakt, fakat daha sonra Şeyh 
Bedreddin isyan srasnda hapse gönderdi (bk. “Mihal-oğlu Mehmed Bey Neden 
Dolay Çelebi Mehmed Tarafndan Tokat Kalesine Hapsedilmiştir?”, Belleten, XXII/81 
(1957) 173-188). M. Tayyib Gökbilgin ise, Mihaloğlu’nun iki defa Tokat’ta 
hapsedildiğini yazar (bk. “Mihal-oğullar”, İA, VIII, 286). Hammer de, Mihaloğlu 
Mehmed Bey’in Musa Çelebi’ye sâdk kaldğn ve bu yüzden Çelebi Mehmed 
atarafndan Tokat’ta hapsedildiğini yazar (bk. Osmanl Tarihi, I, 401-403, 435). Necdet 
Öztürk, Çelebi Mehmed’in Mihal-oğlu Mehmed Bey’i 1416’da Rumeli’de “Düzmece” 
Mustafa’nn ortaya çkmas üzerine, onu destekleyeceği düşüncesiyle Tokat’ta 
hapsettirdiğini iddia ederse de kaynak olarak gösterdiği eserlerde böyle bir bilgi yer 
almaz (bk. “Baz Devlet Görevlilerinin Hapisle Cezalandrlmalar”, s. 904-905). 
15 Âşkpaşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 164; Neşrî, Cihânnümâ, s. 257, 266-267; 
Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523), haz. Necdet Öztürk, İstanbul 1991, s. 171. 
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Menteşeoğullar’na getirdi. Bu defa Ahmed Bey’i çuvala soktular ve otlarla 
iyice gizlediler. Adam, srtnda çuval, “Bunlarn pazarlğndan aciz kaldm, bir 
kuru otu dahi beğenmezler. Ya bunlar Osmanoğlu saklayp neyler” diyerek 

                                                 
14 İsmail Hakk Uzunçarşl’ya göre, Çelebi Mehmed, Musa Çelebi’ye karş verdiği taht 
mücadelesinde el altndan kendisini destekleyen Mihaloğlu Mehmed Bey’i -kroniklerde 
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(1957) 173-188). M. Tayyib Gökbilgin ise, Mihaloğlu’nun iki defa Tokat’ta 
hapsedildiğini yazar (bk. “Mihal-oğullar”, İA, VIII, 286). Hammer de, Mihaloğlu 
Mehmed Bey’in Musa Çelebi’ye sâdk kaldğn ve bu yüzden Çelebi Mehmed 
atarafndan Tokat’ta hapsedildiğini yazar (bk. Osmanl Tarihi, I, 401-403, 435). Necdet 
Öztürk, Çelebi Mehmed’in Mihal-oğlu Mehmed Bey’i 1416’da Rumeli’de “Düzmece” 
Mustafa’nn ortaya çkmas üzerine, onu destekleyeceği düşüncesiyle Tokat’ta 
hapsettirdiğini iddia ederse de kaynak olarak gösterdiği eserlerde böyle bir bilgi yer 
almaz (bk. “Baz Devlet Görevlilerinin Hapisle Cezalandrlmalar”, s. 904-905). 
15 Âşkpaşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 164; Neşrî, Cihânnümâ, s. 257, 266-267; 
Hadîdî, Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523), haz. Necdet Öztürk, İstanbul 1991, s. 171. 
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söylene söylene çkşa yöneldi. İlk sahnenin tekrarlandğn zanneden hisarn 
kapcs bir şeyden şüphelenmedi. Böylece adam ve Ahmed Bey, dşar çktlar 
ve gizli bir yerde hazr bekletilen atlarna binip kaçtlar. Firar hadisesi, ancak 
sabah olup hisarn kaps açldğnda içeride sadece Leys Bey’in olduğu 
görülünce anlaşlabildi. Leys Bey ve kale dizdar, bu firarn bedelini canlaryla 
ödediler16. 

II. Murad’n Tokat’a gönderdiği bir diğer hanedan efrad, Srp ve Eflâk 
krallarnn oğullar idi. Osmanl padişah, 1438’de Srp Kral Georg Brankoviç 
(Vlkoğlu) ve Eflâk Prensi Vlad Drakul’dan Edirne’ye gelip tâbiyet 
arzetmelerini istedi. Georg Brankoviç, kendisi gelmeyip iki oğlunu rehin olarak 
Edirne’ye gönderdi. İki prens derhal zindana atldlarsa da Gregor kaçp 
Semendire’ye dönmeyi başard. Yazn Semendire’yi kuşatan II. Murad, şehri 
emânla feth ve Gregor’u esir etti. Gregor tekrar Edirne’ye getirildi ve çok 
geçmeden hâlâ zindanda bulunan kardeşi ile Bedevî Çardak’a gönderildi. İki 
Srp prensinin gözlerine burada mil çekildi17.  

Eflak Prensi Vlad Drakul ise, iki oğlu ile birlikte davete icabet etti. 
Drakul, önce Gelibolu Kalesi’ne hapsedildiyse de oğullar Vlad Tepeş (Kazkl 
Voyvoda) ve Radu cel Frumos’u (Güzel Radu) rehin olarak geride brakmak 
koşuluyla serbest braklp ülkesine gönderildi. Vlad Tepeş ve Radu, Eğrigöz ya 
da Nif’e hapsedildiler18. Eflâk prenslerinin, bundan sonraki akbetlerine dair 
kaynaklarmzda kâfi malumat yoktur. Ancak bilhassa ilerleyen tarihlerde Eflâk 
tahtna geçecek ve Kazkl Voyvoda olarak tarihte nam kazanacak Vlad 
Tepeş’in uzunca bir süre Tokat Kalesi’nde zindanda kaldğ sklkla dillendirilir. 
Yakn tarihlerde kaleme alnan bir romanda uzun uzadya Kazkl Voyvoda’nn 
Tokat Kalesi’ndeki mahpusluğu ve burada geçirdiği günlerin onun psikolojisi 
                                                 
16 Âşkpaşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 166-167; Neşrî, Cihânnümâ, s. 269-270. 
Değerlendirme için bk. Paul Wittek, Menteşe Beyliği, çev. Orhan Şaik Gökyay, Ankara 
1999, s. 98-101. 
17 Zinkeisen, Osmanl Tarihi, I, 437-438. Nicolae Jorga, Kral Georg’un Osmanllarla 
savaşmay göz alamayp oğlu Gregor’u Semendire’de brakarak Macaristan’a kaçtğn; 
Gregor’un, 27 Ağustos’ta şehri II. Murad’a teslim etmek zorunda kaldğn; Edirne’ye 
getirilen Gregor’un burada rehine olarak bulunan kardeşi Lazar ile Amasya’ya zindana 
gönderildiğini ve ikisinin de gözlerine mil çekildiğini yazar (bk. Osmanl İmparatorluğu 
Tarihi, I, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul 2005, s. 370). Türk kaynaklarndan Âşkpaşa-
zâde, II. Murad’n davetine mukabil Georg Brankoviç’in kendisi gelmeyip iki oğlunu 
yolladğn, Srp prenslerinin Tokat Kalesi’nde hapsedildiklerini, yazn Semendire’nin 
fethedildiğini kaydeder (bk. Tevârih-i Âl-i Osman, s. 179-180). Hadîdî, ayn malumat 
tekrarlar (bk. Tevârih-i Âl-i Osman, s. 199-200). Neşrî ise, Georg Brankoviç’in şahsen 
Edirne’ye gelmediği gibi oğullarn da göndermediğini; Semendire’nin fethi esnasnda 
esir alnan iki Srp prensin önce Dimetoka’da, ardndan da Tokat’a Bedevî Çardak’a 
hapsedilip gözlerine mil çekildiğini nakleder (bk. Cihânnümâ, s. 287-288).  
18 Âşkpaşa-zâde, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 179; Neşrî, Cihânnümâ, s. 287; Hadîdî, 
Tevârih-i Âl-i Osman, s. 199-200; Hammer, Osmanl Tarihi, I, 480-481; Jorga, Osmanl 
Tarihi, I, 367; Zinkeisen, Osmanl Tarihi, I, 437. 
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üzerindeki etkileri işlenmiştir19. Romen tarihçi Jorga, Eflâk Kral Vlad 
Drakul’un Hunyadi’nin Balkanlar’da Türklere karş oluşturduğu ittifaka destek 
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saldrmasna mukabil oğullar Vlad Tepeş ile Radu cel Frumos’un tekrar 
zindana atldklarn yazar20. İki Eflâk prensi muhtemelen bu tarihte Tokat 
Kalesi’ne gönderilmiş olmaldr. 
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kalp ülkelerine döndüler21. II. Murad, kendisini bu anlaşmay imzalamaya 
mecbur brakan mağlubiyetin müsebbibi olarak gösterilen aknc beylerinden 
Paşa Yiğit-oğlu Turahan Bey’i Bedevî Çardak’a hapsettirdi. Turahan Bey’e 
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kaynaklara göreyse düşmanla işbirliği yapmas idi. Turahan Bey, ertesi yl 
Varna Zaferi akabinde affedildi22.  

II. Murad sonrasnda da Tokat’a zoraki misafirler gelmeye devam etti. 
Fatih Sultan Mehmed zamannda Sivas Kads Halimi Lütfullah Çelebi, Amasya 
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hürriyetine tekrar kavuştu23. 16. yüzyl ümerâsndan Temerrüd Ali Paşa’nn da 
Şehzâde Bâyezid’in damad olduğu ve kaynpederinin isyan sonras Tokat’ta 
ikamete mecbur tutulduğunu ileri sürülmüştür. Hatta Ali Paşa’nn bu yüzden 
Tokat’ta yaptrdğ camiye kitabe koyamadğ, bir süre sonra Şehzâde Bâyezid 
taraftarlğ töhmeti ile katledildiği iddia edilmiştir24. Ancak Ali Paşa’nn, II. 
Bâyezid’in kzdan torunu ile evlendiği, Şeyhzâde Bâyezid taraftar olmayp 
bilakis onunla savaştğ ve Erzurum beylerbeyi iken eceliyle vefat edip Tokat’a 
getirilerek oğlunun hatrasna yaptrdğ türbeye defnedildiği Erhan 
Afyoncu’nun araştrmalar ile ortaya konulmuştur25. 

17. yüzylda Tokat Kalesi, şöhretini muhafaza ediyordu. Evliya Çelebi, 

                                                 
19 C.C. Humphrey, Vlad: The Last Confesson, Vancouver 2008 [Bu eseri temin etme 
nezaketi gösteren Tokat’n ilim pnarnn sebili Hasan Erdem’de teşekkür ederim]. 
20 Jorga, Osmanl Tarihi, I, 372-373. 
21 Zinkeisen, Osmanl Tarihi, I, 467-468; Cinlioğlu, Tokat, I, 21-22. Hammer, anlaşma 
ile yalnzca Srp prenslerin serbest brakldğn kaydeder (bk. Osmanl Tarihi, I, 487-
488). 
22 Tafsilat için bk. Necdet Öztürk,“Baz Devlet Görevlilerinin Hapisle 
Cezalandrlmalar”, s. 905-906. Hammer, sehven Turahan Bey’in İzladi’de sebep 
olduğu iddia edilen hezimeti telafi etmesi için Varna Savaş arefesinde Tokat’taki 
zindan çkartldğn ve son harp hazr bulunduğunu yazar (bk. Osmanl Tarihi, I, 493). 
23 Cinlioğlu, Tokat, I, 29-30. 
24 Cinlioğlu, Tokat, I, 53-55. 
25 Erhan Afyoncu, “XVI. Yüzyl Beylerbeyileri I, Temerrüd Ali Paşa”, Belleten, 
LXV/244 (Anakara 2001), s. 1007-1042. 
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kalenin durumunu ve hapishane olarak işlevini şöyle anlatr: “bir püşte-i bülend 
üzre şekl-i (---) bir şeddadî beyâz seng-trâş ile mebnî bir kal‘a-i kavîdir, ammâ 
ol kadar büyük değildir. Dâ’iren-mâdâr cirmi beş bin altmş admdr. Cânib [u] 
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etrâfnda aslâ handak yok bî-bâk u bî-pervâ bir sûr- bâlâdr kim kehkeşân-âsâ 
semâya ser çekmişdir. Ve cânib-i erba‘as derk-i esfelden nişân verdiğinden aslâ 
handak olacak yeri yokdur. Cümle etrâf şahin ve kartal ve zağanos âşiyânl 
elvân reng kayalardr.  

Cânib-i garba nâzr bir demir kapusu vardr. Derûn- hisârda dizdâr 
hânesi ve kethüdâ ve imâm ve mü’ezzin ve kal‘a mehterleri hânesi var ve cebe-
hâne hücreleri ve glâl anbârlar ve su sarnçlar ve Ceylân yolu nâm su yollar 
vardr. [Kâmil üç yüz altmş iki ayak kesme kaya taş nerdübân ile nehr-i (---) 
inilir ve garb tarafnda Ayyâr kayas bu kal‘aya sehel havâledir]. Ve Yldrm 
Hân câmi‘i var. Gayr hân ve hammâm ve çârsû-y bâzârdan bir âsâr yokdur, 
zîrâ evc-i âsumâna kad-keşân olmuş bir kal‘a-i bâlâ olmağile değme âdem bir 
sâ‘atde urûc edemediğinden şeb [ü] rûz kapusu dâ’imâ mesdûddur, ammâ 
dîdebânlar dâ’imâ nigâhbânlk edüp pür-silâh bevvâblar vardr, zîrâ aşağ şehir 
ahâlîsinin cemî‘i zî-kymet metâ‘lar cümle kal‘ada mahfûzdur ve cümle 
mücrim ve kanllar bunda mahpûsdur kim Kuds-i şerîf'in zindân Kerek 
kal‘asdr, ammâ bu Tokat gûyâ diyâr- Acem'in kal‘a-i Kahkaha'sdr”26. 

18. yüzylnn ortalarna gelindiğinde kale, hapishane olarak cazibesini 
kaybetmişti. Bunda kalenin zamanla harap olmaya yüz tutmas belirleyici olmuş 
olabilir. Nitekim Osmanl İmparatorluğu’na sğnan Şah Hüseyin’in oğlu Sam 
Mirza’nn 1747/1748’de sebep olduğu kriz bu hususta bir fikir verebilir. 
Hükümetçe Trabzon’da oturmasna müsaade olunan Sam Mirza ve adamlarnn 
baz uygunsuz davranşlar görülünce yakalanmalar emredilmiş, fakat İranl 
misafirler kaçmay başarmştr. Nihayet Sam Mirza, adamlar ile birlikte Tokat 
havalisinde ele geçirilmiş ve kaleye hapsedilmek istenmiştir. Ancak kale bu 
srada harap durumda olduğundan böyle mühim mücrimlerin burada tutulmas 
mümkün görülmeyerek Sinop’a götürüldü27. 

Müteakip yllarda kale tamir edilmiş olacak ki buras yine hapishane 
olarak kullanlmştr. Kezâ şehir de bir sürgün yeri olma hüviyetini devam 
ettirmiştir. 1797’de Aksaray Müftüsü Abdullah baz uygunsuz davranşlarndan 
ötürü azl ve Tokat’a sürgün edildi. Abdullah, sürgün yerinden kaçtysa da tekrar 

                                                 
26 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, V, 32-33. Naîmâ da kaleyi şöyle tarif eder: “Tokat 
Kal‘as Türkî tevârîhlerde bedevî çâr-tâk demekle mezkur ve kemâl-i su‘ûbet ve 
metânet ile meşhurdur”, (bk. Târih-i Na‘îmâ, II, haz. Mehmet İpşirli, Ankara 2007, s. 
705). Tokat Kalesi’nin Anadolu’daki diğer kaleler arasndaki yeri hakknda bir 
mukayese için bk. Eftal Şükrü Batmaz, Osmanl İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da 
Kalelerin İdari ve Askeri Fonksiyonlar (1550-1750), Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1989, s. 80-113. 
27 Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat, II, Tokat 1950, s. 56-57.  
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buraya getirildi28. 1798’de Gümüşhaneli Tahunoğlu Süleyman, ikinci bir emre 
ve uslanncaya kadar kalede zindana atld29. 1799’da Amasya Alaybeyi Miralay 
İbrahim, yetkisi olmadğ halde zeamet verdiği için Abdullah Çavuş nezaretinde 
Tokat Kalesi’ne hapsedildiyse de üç ay sonra Sivas Valisi Recep Paşa’nn 
şefaatiyle affedildi30. 

Ayn yl Tokat Kalesi, kaplarn bu defa Fransz esirlere açt. 
Napolyon’un Msr’ işgal etmesi üzerine başlayan savaşta ele geçirilip 
İstanbul’a getirilen 20 esir Tokat Kalesi’ne hapsedildi. Esirlerden her birine 
günlük beşer akçe tahsis ve şehirdeki Osmanl idarecilerine bu parann 
muntazaman verilmesi tenbih edildi. Ayrca, Franszlarn yabanc kimselerle 
görüştürülmemesi hususunda gerekli ihtarlar yapld. Lâkin ksa bir süre sonra 
esirlerin, pis kokulu, havasz yerlere konulup ayaklarna bukağ, boyunlarna 
zincir vurulduğu ve rüşvet vermedikçe bu muamelelerin devam ettirildiği 
hakknda İstanbul’a şikâyetler ulaşt. Bunun üzerine payitaht, Tokat 
idarecilerine şikâyet konusu uygulamalardan sarfnazar etmelerini kati bir dille 
emretti. Fransa 1800’de Tokat’taki askerlerine Danimarka maslahatgüzar 
vastasyla para gönderdi. 1801’de Osmanl İmparatorluğu ile Fransa arasnda 
anlaşma akdedilince esirler serbest brakld31. 

19. yüzylda kalenin fonksiyonunda önemli bir değişiklik vuku 
bulmuştur. Artk kalenin zoraki misafirleri arasnda üst düzey devlet ricaline 
pek rastlanmaz. Daha ziyade alt düzey rical, âdi suçlara karşanlar Tokat 
Kalesi’ne hapsedilir olmuştur. Aralarnda vezirliğe kadar terfi etmiş birçok paşa 
ise Tokat’a sürgün edilmiştir. 

 

                                                 
28 Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat, III, Tokat 1951, s. 11-12. 
29 Cinlioğlu, Tokat, III, 13. 
30 Cinlioğlu, Tokat, III, 18; Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, 409. 
31 Cinlioğlu, Tokat, III, 18-19, 31, 36; Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, 409. 



251Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

İngiliz Dışişleri Belgelerine Göre Tokat Kazalarının 1919 Yılında Durumu
 

251 
 

buraya getirildi28. 1798’de Gümüşhaneli Tahunoğlu Süleyman, ikinci bir emre 
ve uslanncaya kadar kalede zindana atld29. 1799’da Amasya Alaybeyi Miralay 
İbrahim, yetkisi olmadğ halde zeamet verdiği için Abdullah Çavuş nezaretinde 
Tokat Kalesi’ne hapsedildiyse de üç ay sonra Sivas Valisi Recep Paşa’nn 
şefaatiyle affedildi30. 

Ayn yl Tokat Kalesi, kaplarn bu defa Fransz esirlere açt. 
Napolyon’un Msr’ işgal etmesi üzerine başlayan savaşta ele geçirilip 
İstanbul’a getirilen 20 esir Tokat Kalesi’ne hapsedildi. Esirlerden her birine 
günlük beşer akçe tahsis ve şehirdeki Osmanl idarecilerine bu parann 
muntazaman verilmesi tenbih edildi. Ayrca, Franszlarn yabanc kimselerle 
görüştürülmemesi hususunda gerekli ihtarlar yapld. Lâkin ksa bir süre sonra 
esirlerin, pis kokulu, havasz yerlere konulup ayaklarna bukağ, boyunlarna 
zincir vurulduğu ve rüşvet vermedikçe bu muamelelerin devam ettirildiği 
hakknda İstanbul’a şikâyetler ulaşt. Bunun üzerine payitaht, Tokat 
idarecilerine şikâyet konusu uygulamalardan sarfnazar etmelerini kati bir dille 
emretti. Fransa 1800’de Tokat’taki askerlerine Danimarka maslahatgüzar 
vastasyla para gönderdi. 1801’de Osmanl İmparatorluğu ile Fransa arasnda 
anlaşma akdedilince esirler serbest brakld31. 

19. yüzylda kalenin fonksiyonunda önemli bir değişiklik vuku 
bulmuştur. Artk kalenin zoraki misafirleri arasnda üst düzey devlet ricaline 
pek rastlanmaz. Daha ziyade alt düzey rical, âdi suçlara karşanlar Tokat 
Kalesi’ne hapsedilir olmuştur. Aralarnda vezirliğe kadar terfi etmiş birçok paşa 
ise Tokat’a sürgün edilmiştir. 

 

                                                 
28 Cinlioğlu, Osmanllar Zamannda Tokat, III, Tokat 1951, s. 11-12. 
29 Cinlioğlu, Tokat, III, 13. 
30 Cinlioğlu, Tokat, III, 18; Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, 409. 
31 Cinlioğlu, Tokat, III, 18-19, 31, 36; Tayyib Gökbilgin, “Tokat”, 409. 
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İngiliz Dşişleri Belgelerine Göre Tokat Kazalarnn 1919 Ylnda Durumu 
Ali SATAN* 

 
Özet 

1919 Temmuz ve Ağustos aylarnda Tokat Erbaa, Niksar, Terme, Ünye 
havalisi hakknda İngiliz görevlilerin bizzat ziyaret ederek hazrlamş olduklar 
ve İngiliz Dşişleri Bakanlğ'na gönderdikleri bir rapor değerlendirilecektir. 
İngiliz Arşivi’nden alnan rapora dayanlarak; bu kazalarn nüfus yaps, 
bölgedeki terör hareketleri, asker, jandarma, tutuklu saylar, kazalarda 
bulunan silahlar, yollar hakknda bilgi verilecektir. Ayrca Erbaa Rum 
cemaatinin İngiliz İşgal Komiserliğine göndermiş olduğu bir mektup da bu 
rapor içinden çkmştr. Bu bildiri çerçevesinde açklanarak 
değerlendirilecektir. 

 
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi Osmanl Devleti tarafndan barşa 

giden yolun başlangc gibi değerlendirilirken İtilaf devletlerince işgal için 
vesile olarak görülmüştür. Nitekim mütareke metnine yerleştirilen çeşitli 
maddeler İtilaf askerlerine bu imkan sağlayacak niteliktedir.  

İtilaf devletleri,  stratejik bölgelere asker çkarttlar ancak onun dşnda 
kalan bölgelere de kontrol subaylar gönderdiler ve bu subaylarn hazrladğ 
raporlar düzenli olarak İstanbul İşgal Kuvvetleri Komiserliğine ve oradan da 
dşişleri bakanlklarna gönderiliyordu. 

İtilaf devletleri, Osmanl ordusunun mevcudu, silahlarn durumu, 
bölgenin nüfus yaps, özellikle gayri Müslimler,  asayiş sorunlar gibi belli 
başl konular özenle takip ediyorlard.  

Bu tebliğde ele alnacak olan Samsun’da İngiliz temsilci  Yüzbaş 
Perring kendinden önce bu görevi yürüten Yzb. Hurst’ün Samsun bölgesinde bir 
çete tarafndan soyulmasndan sonra geri çekilmiş ve onun yerine 
gönderilmişti1. Onun Tokat raporu değil ancak bölgeyle ilgili başka raporlar 
Türk tarihçileri tarafndan kullanldğn belirtmemiz gerekir2.  

İngiltere Samsun’a  9 Mart 1919’da bölgedeki Hristiyanlarn 
güvenliğini sağlama bahanesi ile askeri birlik çkarmasndan birkaç gün sonra 

                                                 
* Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
1 Cemil Şenalp, Ulusal Kurtuluş Savaşnda İngiliz İşgal Belgelerinde Sivil İşler/Askeri 
Hükümet Faaliyetleri, İstanbul Harp Akademileri Basmevi 2009, s.200 
2 Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, C.I, TTK Ankara 1973, 
s.72,104,159,229. Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaş İle İlgili İngiliz Belgeleri, 
Çev.Cemal Köprülü, Ankara 1986, s.103, 119, 133. Selahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaş 
ve Dş Politika I, TTK Ankara 1995 (III.Bask) s.94, 106-107,, 127-128, 131 Mehmet 
Okur-Murat Küçükuğur, İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle Milli Mücadele, 
Serander Yaynlar, Trabzon 2006, s.110-113, 117-118  
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13 Mart 1919’da Yüzbaş Perring gelmiştir. Ertesi gün bir grup subayla Kavak, 
Havza, Merzifon, Amasya ve Hacköy’ü ziyaret edip gözlemlerini rapor olarak 
İstanbul’a göndermiştir3. 

Yüzbaş Perring’in 25 Temmuz 1919’da Samsun’dan İstanbul’daki 
İngiliz Yüksek Komiserliği’ne gönderdiği raporunda ; Terme, Ünye, Niksar, 
Erbaa ve Amasya’y ziyaret ettiğini bildiriyordu.4 

Yüzbaş Perring, gittiği heryerde tüm memur ve siviller tarafndan iyi 
karşlandğn belirttiği raporunda Türk jandarmasnn da yolculuğu boyunca 
kendisine refakat ettiğini yazmaktadr. İngiliz subay; “Ziyaret ettiğim her 
bölgede Türkleri silahlanmş olarak gördüm. 15-16 yaşndaki erkek çocuklar 
bile tüfek taşyordu ve Hristiyanlarn silahlar ve mühimmat ele geçirmesini 
engellemek için olan en sert emirler ve çağrlar almşlard” diyor. İngiliz subay 
1919 Temmuzu itibariyle Erbaa dşndaki ilçelerde asayişin nispeten daha iyi ve 
çok az suç bildirilmekte olduğunu, ancak bunun ilçelerde düzen sağlandğ 
anlam taşmadğn, her gün cinayetler ve soygunlar yaşandğn belirtmektedir. 
Yüzbaş Perring, bölgede, eşkyalarn iletişim ve ulaşm çok zor hale 
soktuğunu ve köylülerin mahsullerini kaldrmasn ve ayn şekilde 
pazarlamasn da engellediğine dikkat çekiyor. 

İngiliz subay, Ünye’den Niksar’a giderken yolda soyulmalarndan 
şikâyetçi olan bir grup köylüyle karşlaştklarn belirterek ona refakat eden 
jandarmann, yolun etrafnda veya yaknnda bulunan 14 eşkiyay başarl bir 
şekilde tutuklayp silahlarn aldğn aktaryordu. 

Yüzbaş Perring bölgede faaliyet gösteren eşkyalar 3 gruba 
ayrmaktadr. Bunlar: 

1- Hristiyan veya Türk fark etmeden herkesi soyan, 
öldüren ve devrimci fikirlerle hiçbir alakas olmayan Türk çeteleri. 

2- İntikam (korunma) ruhuyla hareket eden ve sadece 
Müslümanlara saldran Rum çeteleri. Bunlarn baz durumlarda kendi 
bölgelerinde iyi bir düzen sağladklarn iddia etmektedir.  

3- Düzensiz Türk birlikleri; bu çeteler, subaylar tarafndan 
politik amaçlarla ve ayrca bu ülkenin herhangi bir İtilaf Devleti 
tarafndan askeri işgaline karş olma gayesiyle oluşturulmuştur. 
Bunlarn arasndaki büyük bir çete, Amasya yaknlarndaki Bel 
Dağ’dadr. Şimdiki elebaşlar, Süleyman İsmail ve güçleri ise 600’dür. 

 
Yüzbaş Perring yolculuğu srasnda 1 ve 2 Numaral çetelerin 

elebaşlaryla görüşme ayarladğn ve 1 Numaradan Ahmet Ağa ile, Ünye 
yaknlarnda buluştuğunu ve onun yandaşlarndan birkaç kişinin de bölgedeki 

                                                 
3 Mehmet Okur, “İngiliz İstihbarat Raporlarna Göre 1919’da Samsun’da Genel 
Durum”, İlk Admdan Cumhuriyet’e Milli Mücadele, Mavi yaynclk, s.130  
4 Public Record Offce (PRO) Foreign Office (FO) 371/4158/124461 
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çok az suç bildirilmekte olduğunu, ancak bunun ilçelerde düzen sağlandğ 
anlam taşmadğn, her gün cinayetler ve soygunlar yaşandğn belirtmektedir. 
Yüzbaş Perring, bölgede, eşkyalarn iletişim ve ulaşm çok zor hale 
soktuğunu ve köylülerin mahsullerini kaldrmasn ve ayn şekilde 
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İngiliz subay, Ünye’den Niksar’a giderken yolda soyulmalarndan 
şikâyetçi olan bir grup köylüyle karşlaştklarn belirterek ona refakat eden 
jandarmann, yolun etrafnda veya yaknnda bulunan 14 eşkiyay başarl bir 
şekilde tutuklayp silahlarn aldğn aktaryordu. 

Yüzbaş Perring bölgede faaliyet gösteren eşkyalar 3 gruba 
ayrmaktadr. Bunlar: 

1- Hristiyan veya Türk fark etmeden herkesi soyan, 
öldüren ve devrimci fikirlerle hiçbir alakas olmayan Türk çeteleri. 

2- İntikam (korunma) ruhuyla hareket eden ve sadece 
Müslümanlara saldran Rum çeteleri. Bunlarn baz durumlarda kendi 
bölgelerinde iyi bir düzen sağladklarn iddia etmektedir.  

3- Düzensiz Türk birlikleri; bu çeteler, subaylar tarafndan 
politik amaçlarla ve ayrca bu ülkenin herhangi bir İtilaf Devleti 
tarafndan askeri işgaline karş olma gayesiyle oluşturulmuştur. 
Bunlarn arasndaki büyük bir çete, Amasya yaknlarndaki Bel 
Dağ’dadr. Şimdiki elebaşlar, Süleyman İsmail ve güçleri ise 600’dür. 

 
Yüzbaş Perring yolculuğu srasnda 1 ve 2 Numaral çetelerin 

elebaşlaryla görüşme ayarladğn ve 1 Numaradan Ahmet Ağa ile, Ünye 
yaknlarnda buluştuğunu ve onun yandaşlarndan birkaç kişinin de bölgedeki 

                                                 
3 Mehmet Okur, “İngiliz İstihbarat Raporlarna Göre 1919’da Samsun’da Genel 
Durum”, İlk Admdan Cumhuriyet’e Milli Mücadele, Mavi yaynclk, s.130  
4 Public Record Offce (PRO) Foreign Office (FO) 371/4158/124461 
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gezisi srasnda kendisine refakat ettiğini belirttikten sonra çete hakknda şu 
bilgileri veriyor;  

“ Ahmet Ağa çetesinin tamamen asker kaçaklarndan oluştuğunu ve 
teslim olmak istediğini söyledi.  Bilgilendirildiğim kadaryla bu, bütün çetenin 
isteğiydi. “ 

Perring Erbaa yaknlarnda da Rum çetecilerden Eleftherios ile 
buluştuğunu da yazmaktadr. Eleftherios’un, Rum elebaşlarnn hepsi içinde 
şimdiye kadar en güçlü olan olarak belirten Perring, çetenin 4 yldr bölgede 
faal olduğunu, kuvvetinin 1000 kişinin üzerinde bulunduğunu söylüyordu. 
Perring  Eleftherios’un kendisine aktardklarn raporuna şöyle yazyordu; 

“ Meslek olarak önceden okul müdürü olduğunu ve çetesinin, 
bölgesindeki tüm Hristiyanlarn korunmasn ve himayesini amaç edindiğini 
belirtti.  Şimdilerde içinde birkaç Türk köyünün de olduğu 42 köyü kontrol 
altnda tutmaktadr. Ayrca İngiliz yetkililerine teslim olmay çok istediğini ama 
hiçbir surette bir Türk yetkiliye teslim olmak istemediğini ve Hristiyan nüfusun 
güvenliği ve korunmas tam olarak güvence altna alnana kadar çetesini 
muhafaza etmeyi sürdüreceğini de belirtti.”  

Yüzbaş Perring,” kuva-y milliyecilerle görüşemediğim için üzgünüm 
ama bunu yapmam için uzun bir yolculuk yapmam gerekecekti.”diyerek 
raporun ilk ksmn sonlandryor. 

Yüzbaş Perring, raporun ikinci ksmnda ise gezdiği kazalar hakknda 
bilgi veriyor ki sanrm bugün için de önemli ayrntlar içermektedir: 

TERME 
Kaymakam Abdul Settah (2 yldr görevde) 
Bölgenin nüfusu       23748 
130 Türk köyü 22838 
3 Rum köyü 835 
3 Ermeni köyü 75 
62 Jandarma ( 52 piyade 10 atl) 
Birlik yok. 
70 tüfek. 
Mühimmat 14400 civarnda 
Hapiste sadece 2 kişi gözaltnda. 
Neredeyse yol yok ve havalar kötü olduğunda patikalardan sadece 

tekerlekli araçlarla geçilebilmektedir. Hayatta kalan neredeyse hiç Hristiyan 
yok. Hem Ermeniler hem de Rumlar tehcir edilmiş. Rastlayabildiğim tek Rum 
bana köylerde kalanlarn çok az dşnda kendisinin tek hayatta kalan olduğunu 
söyledi. Tehcir edilen 140 Ermeni’den hiçbiri geri dönmedi.  

Tüm Hristiyan mülklerinin neredeyse hepsi yklmş durumda. Kalan 
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birkaç evi, içinde oturmalarna izin vermeleri ve kirasn da Samsun’a 
göndermeleri talimatlaryla birlikte bir Rum’a devrettim. Tüm yetimleri 
toplamas ve Samsun’a göndermesi konusunda Kaymakam’a talimat verdim 
ama rakamlar elde etmeyi başaramadm. Sonuçlarn tatmin edici 
olmayacağndan üzüntü duymaktaym. Ayn dördünde 25 eşkya derhal teslim 
oldu ve düzen nispeten iyi durumda. 

ÜNYE 
Vekil Kaymakam Binbaş Faik Bey’dir ve ayrca birliklerin 

kumandandr.  
Ünye nüfusunun rakamlar: 
İlçe merkezinde;Türk  5914 Rum  1670 Ermeni  229 
Bölgede ise                Türk  52.329 Rum    493 Ermeni  326 
Köyler; Türk      118 Rum    2  Ermeni             19 
66 Jandarma (59 piyade 7 atl) 
4 Polis 
40 Birlik  
764 adet mekanizmas olmayan tüfek 
Mühimmat 83.052 civarnda 
Hapiste sadece 8 tutuklu var ve iyi durumdalar.  
35 Rum’un dşnda neredeyse tüm Hristiyanlar tehcir edilmiş.  
Mülkler: Hiçbir mülk yenilenmiş değil ama bunun yerine getirilmesi 

için talimatlar verildi ve vekil Kaymakam’a hiçbir istisnann yaplmamas 
konusunda malumat verdim. 

Geri dönen Hristiyanlar için büyük bir sknt var. Bunlarn 300’üne 
yardm komitesi tarafndan yemek veriliyor. Yakn zamanda 41 Rum 
mülteciden oluşan bir grup Rusya’dan buraya ayakbast, bunlar bir Rum 
vapurunda buraya getirildiler ve gemiye binmeden önce bu ülkenin İtilaf 
birliklerinin işgalinde olmas sebebiyle bütün Rumlarn buraya güvenli bir 
şekilde geri dönebilecekleri konusunda bilgilendirildiler, bu insanlar şimdi evsiz 
ve tamamen aç ve eğer daha fazlasnn buraya gelmesi söz konusu olursa bunlar 
açlkla karş karşya kalacaklardr, barnacak yer, iş umudu ve geçinme 
olanağnn olmamas sebebiyle ilçenin asl sakinleri için ev konusunda hali 
hazrda büyük bir sknt mevcuttur. Birçok ev savaş srasnda yklmş 
durumda.  

Birçok eşkya teslim oldu ama ilçenin dşnda düzen hem Türkler hem 
de Hristiyanlar için iç açc değil. Müslüman nüfusun silahlanmas, neredeyse 
her yerde görülmektedir. Bir tüfek taşyabilen her erkeğin elinde bir tüfek 
mevcuttur.  

I. Astsubay birliğinden bir koruma ve 6. Gurka’dan 4 adam, Yardm 
Komitesi deposundan buraya görevlendirildi. 
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Tekkiraz 
Nüfusu 400 civarnda 
6 jandarma var. 
Karakuş 
Müdür Kemal Bey (Ünye’nin eski kaymakam) 
Nüfusu 300 civarnda 
6 jandarma var. 
Sahil kesimindeki bu küçük köylerin tümü birçok Ermeni’nin 

katledilmesine tanklk yapmş olmann dşnda bir önem taşmamaktadr. 
Ünye’den Niksar’a olan kaba asfalt yol, çok kötü durumda.   

NİKSAR 
Kaymakam Hasan Reşit ( 2 yldr görevde) 
Nüfus rakamlar 
İlçe MerkeziTürk  4.592 Rum  500 Ermeni  144 
BölgeTürk       18.170 Rum        4.193 Ermeni             150 
KöyTürk        84 Rum        16 Ermeni                  25 
45 Jandarma (20 atl, 25 piyade) 
4 Polis 
Birlik: 3 subay, Yüzbaş Cevdet Bey tarafndan kumanda edilen 25 kişi 
28 tüfek 
2800 civarnda mühimmat 
Hapiste 3 Rum, 17 Türk bulunmakta ve hepsinin sağlğ iyi ve hepsi 

yakn zaman önce tutuklanmş. 
Güvenlik ve düzen burada iyi ve orada olduğum süre içinde de 

şikâyetleri dinlendi. Mülkleri onarlmakta ve tüm yetimler bir araya getirilerek 
Samsun’a gönderildi.  

RUMLAR: Hiçbiri tehcir edilmemiş. Nüfuslar aşağdaki gibidir: 
İlçede 317 
Köylerde 4659 
Bana mallarnn hiçbirini kaybetmediklerini bildirdiler.  

                                                 
5 1907 Sivas Salnamesine göre Niksar’n Müslüman nüfusu 26.423 genel nüfusun yüzde 
78.56’s. Rum nüfusu ise 4.067 ile nüfusun yüzde 12’sini oluşturuyor. Ermeni nüfusu 
ise 3.113 kişi ve nüfusun yüzde 9.25’ini oluşturuyordu. Ayrntlar için Bkz. Ali Açkel, 
“Tokat Sancağnn İdari Durumu ve Nüfus Yaps (1880-1907)”, Frat Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, c.XIV, say 2 Elazğ 2004 s.355. 1914 ylnda ise Niksar 
kazasnda Müslüman nüfus 22.843 Ermeni 3183 Rum 4815 Kpti 24 olmak üzere 
toplam 30.865 kişi idi.Bkz. Orhan Sakin, Osmanl’da Etnik Yap ve 1914 Nüfusu, Ekim 
Yaynlar, İstanbul s.254 
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ERMENİLER: Şimdiye kadar 4 erkek, 25 kadn ve 100 çocuk geri 
döndü. Asl rakam, 500 aile veya 4500 kişi, ilçenin 2 mil kadar yaknndaki 
katliamlar nedeniyle daha fazla geri dönüşün olmas beklenmiyor. Hayatta 
kalan çok az insan da sefil durumda ve bunlarn iş bulmalar veya geçimlerini 
sağlamalar mümkün görünmüyor.6  

Burada Erzurum’dan gelen 2262 göçmen bulunmakta ve bunlar 
giyinme ve beslenme ihtiyaçlarn karşlamak için yerel bir Türk Komitesi 
oluşturulmuş durumda.  

ERBAA 
Kaymakam      Karabet Makaryan (Ermeni ve 6 haftadr görevde) 
Nüfus7               Türk 51.780 
                          Rum 7.743 
                          Ermeniler için bir rakam verilmemiş. 
Türklerin içinde 5.000 göçmen de bulunmaktadr.  
115 Türk, 41 Rum ve 4 Ermeni köyü vardr. 
Jandarma        70 
Askeri birlik  Binbaş Ahmet Hamdi’nin sevk ve idaresinde olmak 

üzere 10 subay ve 150 er. 
Tüfekler           130 
Mühimmat     18.500 civarnda  
7500 atmlk 13 makineli tüfek  
Hapisteki 9 kişi iyi durumda. 
Yol yok. 
İlçede veya bölgede ne yasalar ne de güvenlik var, bu durum hem 

Müslümanlar hem de Hristiyanlar için geçerli8.  Güpegündüz bile cinayet 

                                                 
6 Niksar’n 1919’daki nüfusunun ayrntl dökümü yaynlanmştr. Pering’in verileri ile 
çelişmektedir. Buna göre; Niksar kazas, nahiye ve köylerinde toplam 1536 Yerli 
Ermeni Erkek, 1486 Yerli Ermeni Kadn, 37 Yabanc Ermeni Erkek ve 33 Yabanc 
Ermeni Kadn bulunduğu gösterilmektedir. Bu rakamlarn köylere göre dağlm için 
Bkz.Hasan Akar-Müjdat Özbay, Milli Mücadele Yllarnda Niksar, Niksar Belediyesi 
2011, s.152-153 
7 Erbaa’da 1907 Sivas Salnamesine göre Müslüman nüfus 49.253 kişi ile toplam 
nüfusun yüzde 81.99’unu oluşturuyorlard. İlçedeki Rum nüfusu 7319 kişi ile nüfusun 
yüzde 12.18’ini teşkil ediyorlard. Ermeni nüfusu ise 2967’si Gregoryan, 367’si 
Protestan ile toplam nüfusun yüzde 11.76’s kadardlar. Bkz. Açkel, agm. s.355. Erbaa 
kazasnn 1914’te nüfus dağlm şöyle idi; Müslüman 50895 Ermeni 3274, Protestan 
430, Rum 7922, Musevi 4 Kpti 165 kişi olarak tesbit edilmişti. Bkz. Orhan Sakin, age. 
s.254 
8 Sivas Valisi Reşit Paşa, bölgede asayişin sağlanmasn sadece idari değil Mondros 
mütarekesine göre asayişsizlik yüzünden işgal edilelebilmesi dolaysyla vatani bir 
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işleniyor, bu ayn başnda bir Rum, öğle vakti pazar yerinde vuruldu. 
Kaymakam sürekli tehdit ediliyor ve gün ortasnda bile korunmak zorunda. 

Bölge, eşkyalarla dolu ve bu gidişata hem sivil hem de askeri Türk 
yetkililerce çanak tutuluyor. Yerel askeri yetkililer tarafndan Türk eşkya 
çetelerine silah ve mühimmat desteği sağlamak için tam bir çalşma düzeni 
işlemekte. İkinci kumandan Yüzbaş İzzet Bey, sürekli eşkya köylerini ziyaret 
ediyor.  

Bu yönde emir alnmasna rağmen Müslüman yaplan kadnlarn ve 
çocuklarn veya yetimlerin mallarnn geri iadesi için hiçbir çalşma yaplmamş 
durumda, süregelen bu mevcut durumda düzen sağlama olaslğ olmadğndan 
ötürü içinde bulunulan bu durum en iyi savaş durumu olarak tanmlanabilir. 
İtilaf birliklerinin bölgeye intikali halinde Hristiyan nüfusu, kitle halinde 
ayrlmak için uygun bir frsat bekliyor ama yollarn durumu nedeniyle bunu 
gerçekleştirmek şimdilerde imkânsz.  

Bu bölge, Mustafa Kemal hareketinin merkezi olmak gibi kötü bir üne 
sahiptir. Sklkla İtilaf Devletlerinin aleyhine toplantlar düzenlenmekte, 
bunlarn sonuncusuna Avukat Ali Kirami ve Duyun-u Umumiyede çalşan 
İbrahim adl biri tarafndan başkanlk edildi, ateşli konuşmalar yapld ve 
Mustafa Kemal’in kontrolündeki bölgelerde hizmete hazr olunmasna yönelik 
uyarlar yaynland, ayrca hiçbir silah veya mühimmatn Hristiyanlarn eline 
geçmemesi gerektiğine dair Türk nüfusa çok güçlü çağrlar yapld. 

Eğer Rumlar bağmsz bir devlet kurma yolunda herhangi bir alamet 
veya hissiyat gösteriyor veya böylesi bir umut taşyorlarsa buna izin 
verilmemesi konusunda yakn zamanda Sivas Valisinden bir telgraf alnd.  

Askeri bir yardmn buraya gönderilmesi için çok acil talepler aldm. 
İzninizle birkaç suçlu Türk’ten oluşan bir listeyi eklemek istiyorum, Hristiyan 
nüfusunun tümü, bunlarn aleyhine ifade vermek için hazr ve bunlarn 
tutuklanmalar ve izalelerinin geri kalanlar üzerinde büyük bir etkisi 
olacağndan hiç şüphe yoktur ve bu muhtemelen daha fazla kan dökülmesinin 
önüne geçecektir.  

Geçtiğimiz günlerde teslim olan bir Rum çete reisi, yerel Pazar yerinde 
öldürüldü ve bunun Askeri yetkililerin emriyle işlendiğine dair hiçbir şüphe 
yok. Şüphesiz çok zeki ve çalşkan biri olan Kaymakam’n mevcudiyeti, Ermeni 
olmas nedeniyle bütünüyle faydaszdr.  

Rum nüfusu şimdi 7.743, savaş öncesinde ise 18.000’di. 
150 yetimin, Samsun üzerinden Amasya’ya götürülmesine olanak 

                                                                                                                        
görev olduğunu vurguladktan sonra Erbaa kazasndaki asayişle ilgili aldğ bilgileri 
şöyle aktarmaktadr; “ Hacbey karyeli Lefter’in, Kozlucaalan köylü İstilin, Krkharman 
köylü Anastaşn yirmi, Karağaç köyünde Kostin’in çeteleri” mevcuttu.Bkz. Sivas Valisi 
Reşit Paşa’nn Hatralar, Sivas İli Sanat Kültür ve Araştrma Vakf yayn, Sivas 2002, 
s.13 
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sağladm. 
Ermeniler: Savaş öncesi saylar 5000 civarnda. Geride kalanlarn 

says 1 erkek ve 18 yaşlarnda 2 genç, 47 kadn ve çocuk ve buna ilaveten 
komşu köylerde 28 diğeri daha.Savaş öncesinde Erbaa’nn en zengin Ermeni 
komitelerinden biri olarak ün saldğ bana söylendi. Ermeni Komiteleri, 
bölgenin hem toprağn hem de ticaretini elinde tutuyormuş. Kalanlarn çok az, 
konaklamak için bir yere sahip ama bunlar da sadece duvardan ibaret ve 
eşyalarnn hepsi de satlmş durumda.”9 

İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği’nden 25 Ağustos 1919 tarihinde 
Londra’ya İngiltere Dşişleri Bakan Lord Curzon’n dikkatine Erbaa Rum 
Komite Başkan Elefteriadis’n mektubu sunulmaktadr. Yüksek Komiser 
konuyla ilgili Lord Curzon’a şunlar yazyordu;  

 “Lordumuzun dikkatini Rumlarn evlerini brakp gitme ve ülkenin 
daha güvenli yerlerinde yaşamaya yönelik isteklerine çekmek isterim. 

 Bu uygulamann birkaç örneği size daha önceden rapor edilmişti. 
Genel eğilim, Karadeniz kysna hareket etmek veya mevcut sğnmaclarn 
konaklamasnda halihazrda büyük zorluklarn yaşandğ İstanbul’a gitmek 
yönündedir.” 10 

İngiltere’nin Samsun temsilcisi ve söz konusu mektubu İstanbul’a 
ulaştran Yüzbaş Perring ise Samsun’dan 11 Ağustos 1919 tarihli yazsnda şu 
ilave bilgileri sunmaktadr; 

“Efendim, 
Güven ortamnn eksikliğinden ve Müslümanlarn giderek daha 

fazla silahlanyor olmalarndan şikâyet eden Erbaa Rum Komitesi’nden 
bir mektubun çevirisini ekte size sunmaktan şeref duymaktaym; bu 
haber, belirsizlik ve daimi düzensizlik yüzünden orada kalmasnn artk 
imkânsz olduğunu ifade eden buradaki bir Amerikan Tütün Şirketi’nin 
Erbaa’daki şubesinden alnan bir telgraf ile de teyit edilmiştir.  

Dikkatini Erbaa’daki duruma çekmek ve bu hareketi durdurmak 
için acil ve kesin önlemler almasn istemek maksadyla Sivas Valisi’ne 
telgraf çektim.”  

Erbaa Rum Komitesi’nden Alnan Bir Mektubun Çevirisi 
Efendim,  
Son birkaç günde, işler burada daha da kötüye gider bir hal ald ve sizi 

uyarmann ve güvenliğimiz için olas tüm önlemlerin alnmasn istemenin 
görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Burada büyük hazrlklar yaplmakta ve 
emirlerin tamam Erzurum Komitesi’nden gelmekte. 1000 tüfeğin daha 
dağtmnn yan sra jandarma maskesi altnda askere almlar da 
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sağladm. 
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yaplmaktadr. Yukarda mevzu bahis teçhizatn dağtm gizli bir şekilde 
yaplmakta ve düzenin sağlanmasnn gerekliliği bahane edilerek her 
Müdürlüğe (bir Müdür tarafndan idare edilen yerler) 30 tüfek 
gönderilmektedir. Her gün baz köylerden 15-20 kişi buraya geliyor ve 
silahlarn aldktan sonra ayrlyorlar ve böylece bir gönüllü ordusu 
oluşturuluyor. Birkaç Türk dükkânnda diğer patlayclar kadar silahlar, 
bombalar ve dinamitler de depolanyor, buna kant olarak da dünden önceki 
gün meydana gelen bir kazada 15 yaşndaki bir Türk çocuğu, sokakta bir 
bomba buldu ve onu incelerken bomba patlad, çocuk çok ağr bir şekilde 
yaraland. Bu olay gündüz vakti Belediye binasnn önünde meydana geldi ve şu 
ana kadar çkarlan tek sonuç ise olayda Hristiyanlarn suçlanmas oldu, hiç 
kimse cezaya tabi tutulmad. Yukardaki bilgilerin tümü bize bir Türk komşu 
tarafndan verildi ve o komşu bize dikkatli olmamz ve Türklerle 
yaşayabileceğimiz her türlü tartşmadan veya bir tartşmaya sebebiyet 
verebilecek her şeyden kaçnmamz tavsiye etti.  

Yaln gerçek şudur ki mevcut durumlar savaş esnasndaki durumdan 
daha kötü halde olan tüm Rumlar, taşnmak, vs. için tüm ayarlamalar 
yapmann ve belli bir düzenin olduğu, hayatlarnn güvende olabileceği ülkenin 
başka bir yerinde yaşamak için bulunduklar yeri terk etmenin daha iyi 
olacağn düşünüyorlar.  

Dualarmzn duyulacağna inanyorum.  
Komite SekreteriKomite Başkan 
/S/ M. GOUNAROPOULOS/S/ A. ELEFTERIADIS 
Erbaa  19 Temmuz 1919 
Belgelerin ortaya koyduğu Sonuç  
Bu belgelerin gösterdiği baz sonuçlar şöyle sralayabiliriz; 
1.İngiltere Anadolu’daki gelişmeleri çok yakndan takip etmektedir. 
2.İstanbul’da kurulan İşgal Kuvvetleri Komiserlikleri kendi subay ve 

istihbarat elemanlar ile doğrudan sahadan bilgi toplamaktadrlar. 
3.İngiltere bu süreçte Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bulunan gayri 

Müslim unsurlar ve onlarn oluşturduğu teşkilatlarla doğal müttefik gibi 
çalşmakta ve işbirliği yapmaktadr. 

4.Anadolu’nun herhangi bir yerinde bulunan yabanc şirketlerin 
yetkilileri de güven duyulan ve zaman zaman gelen istihbaratn teyidi 
konusunda müracaat edilebilir birimler olarak kabul ediliyor. 

5.Yalnz Tokat değil diğer Karadeniz bölgesinin diğer yerlerinde de 
bulunan Rumlar, herhangi bir göçe sürgüne uğramamş olanlar dahi 1919 
ylnda henüz milli mücadele başlamamşken artk bulunduklar yerlerde 
kalmak istememektedirler. Pontus devleti hayali bölgedeki insanlar için 
inandrc gözükmemektedir. 

6.Tokat Niksar, Erbaa mntkalarnda çok güçlü Rum çetelerinin var 
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olmasna rağmen bunlar da varlklarnn çok uzun süreli olmayacağnn 
farkndadrlar. 

7. Daha Erzurum Kongresi başlamamşken Tokat’ta İngilizleri rahatsz 
edecek şekilde milli hareketin organize birşekilde başlamş olduğu tespit 
edilmiştir. Bu ayn zamanda Milli Mücadelenin arkasndaki organizasyon imkan 
ve kabiliyeti hakknda bize ciddi fikir vermektedir. 

8.1915’te Tehcir Kanunu ile geçici olarak başka bölgelere gönderilen 
Ermeniler Mondros Mütarekesi sonrasnda memleketlerine dönüp eski mal ve 
mülklerine kavuşmaya başlamşlard ancak 1919 şartlar gereği Tokat’a 
dönüşleri kolay olmamaktadr. 

9.Gayri Müslimlerin bütün taleplerine, İngiliz subaylarn ayn yönde 
merkezi bilgilendirmelerine rağmen  İngiltere’nin bölgeye asker göndermek 
gibi bir seçeneğin üzerinde, en azndan bu belgeler çerçevesinde, durmadklarn 
kaydedebiliriz.  Nitekim 1921’den itibaren İngiliz-Fransz ve İtalyan işgal 
Komiserlikleri Anadolu’daki Hristiyanlar için nüfus mübadelesi fikri üzerinde 
uzlaştklar görülmektedir. 
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XIX. Yüzyılda Tokat’ta Göçmen İskânı ve Göçmen Sevkinde Şehrin 
Önemi 

Erdal TAŞBAŞ* 
 

Özet 
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin elinde kalan topraklarına, kaybettiği 

topraklarda yaşayan insanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Yüzyıl boyunca 
aralıksız yaşanan göçlerle Osmanlı topraklarına milyonlarca göçmen gelmişti. 
Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu Anadolu’da iskân edilmiştir. Bu kadar çok 
göçmenin Anadolu’da iskân edilmesi onların yerleştikleri yerlerdeki nüfus 
dengesini Müslümanlar lehine değiştirmiş, bu da şehirlerin sadece demografik 
değil, toplumsal ve ekonomik yapısını derinden etkilemiştir. Göçmen iskân 
edilen kentlerden biri de Tokat’tır. Birçok farklı bölgeden gelen göçmenlerin 
iskân edildiği Tokat’ta ezici çoğunluğu Kafkas göçmenleri oluşturuyordu. 
Çünkü Kafkaslardan gelen göçmenler genellikle Karadeniz yoluyla Anadolu 
kıyılarına çıkıyorlar ve buralardan iç bölgelere naklediliyorlardı. Özellikle 
Samsun’a çıkan göçmenlerin karadan nakillerinde coğrafi konumu ve fiziki 
şartları gereği Tokat göçmen sevkinde önemli bir role sahipti. Tokat bir 
taraftan göçmenlerin sevk yolları üzerinde bulunurken, diğer taraftan iklimi, 
zirai potansiyeli ve ticari koşulları nedeniyle de iskân için uygun şartlar 
içeriyordu. Bu özelliklere sahip olduğu için göçmen sevk ve iskânında önemli 
bir şehir haline geliyordu.  

Anahtar kelimeler: Tokat, Kafkasya, göçmen, iskân, coğrafi konum 
 

Immigrant Settlement in Tokat in the 19th Century and the Importance of 
the City in Immigrant of Transport 

Abstract 
In the XIX century, those who lived in the former Ottoman territories 

were forced to move to lands that remained in the hands of the Ottomans. As a 
result of the migrations that continued for a hundred years, millions of new 
immigrants arrived in the Ottoman territories. Most of them were settled in 
Anatolia. The settlement of so many immigrants changed the balance of 
population in favour of the Muslims, which affected the cities not only 
demographically but also socially and economically. One of the cities where 
immigrants were settled is Tokat. Though immigrants from various regions 
were settled there, the great majority were Caucasian immigrants. The reason 
for this was that Caucasian immigrants crossing the Black Sea reached 
Anatolian borders and were transported to inner parts from there. Due to its 
geographical location, Tokat played an important role in the transportation of 
immigrants who first reached Samsun. On the one hand the location of Tokat 
                                                
* Yrd.Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 



262

Erdal TAŞBAŞ

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

263 
 

commercial opportunities. These features made Tokat an important city 
regarding the transportation and resettling of immigrants.  

Key Words: Tokat, Caucasus, immigrant, settling, geographical 
location 

Osmanl Devleti’nin XVII. yüzyldan itibaren başlayan ve devam eden 
gerilemesi ve topraklarnn daralmasyla, kaybettiği topraklarda yaşayan 
Müslüman Osmanl tebaas göç etmek zorunda kalmştr. Osmanl’nn 
Balkanlar’daki gerilemesi orada yaşayan binlerce insan göçmen durumuna 
düşürürken, güneye doğru yaylma alann genişleten Rusya da XIX. yüzyla 
kadar yapmş olduğu girişimlerin sonucunu almaya başlamş ve Kafkasya’y 
işgal etmiştir. Rus işgallerine karş Kafkas halklarnn direnişi Ruslar bir 
süreliğine oyalasa da durduramamştr. Öte yandan Kafkas halklarna fiili olarak 
yardm edecek güçlü bir devlet de olmamştr. Karş koymas beklenen tek 
devlet Osmanl Devletiydi, ancak o da günün koşullarnda bir yandan kendi 
sosyal ve ekonomik bunalmlaryla uğraşmakta bir yandan da XIX. yüzyln 
ikinci yarsndan itibaren kitleselleşen göçlerle baş etmeye çalşmaktayd.  

Osmanl Devleti’nin olumsuz koşullarnn yan sra, Rusya’nn işgal 
ettiği bölgelerde uygulamaya koyduğu politikalar yüzünden Kafkas halklarna 
göç etmekten başka çare kalmyordu. Ruslar hem direnişleri krmak için her 
türlü şiddeti uyguluyor hem de işgal ettiği bölgelerde asimilasyon ve yldrma 
faaliyetlerine girişiyordu. Kafkas halklarnn dinleri, dilleri, eğitimleri, 
kültürleri, ekonomik koşullar hatta aile ilişkileri bile Ruslar tarafnda yeniden 
şekillendirilmeye çalşlyor ve basklar dayanlamaz boyutlara geliyordu. Göç 
etmek zorunda kalan Kafkasyallarn bir ksm karadan bir ksm da Karadeniz 
üzerinden, Müslüman bir devlet olan Osmanl’nn egemen olduğu topraklara 
doğru kaçyorlard. Her iki yolu takip ederek gelen göçmenler Osmanl 
topraklarna girdikleri yerlerden iskân edilmek üzere daha iç bölgelere veya 
Osmanl Devleti’nin hâlihazrda elinde tuttuğu Balkan topraklarna sevk 
ediliyorlard.  

Özellikle Karadeniz yoluyla gelen Kafkasyal göçmenlerin Osmanl 
topraklarna başlca çkş yerlerinden olan Trabzon ve Samsun bu göçmenlerin 
iskân edilmeleri ve sevk güzergâhlar açsndan Tokat’ önemli klmaktayd. 
Gemilerle Samsun’a çkan göçmenler iskân edilmek üzere buradan Anadolu 
içlerine gönderiliyorlard. Coğrafi koşullar nedeniyle Karadeniz’den Anadolu 
içlerine geçiş için kilit bir noktada bulunan Tokat, göçmenlerin sevkinde önemli 
bir güzergâht. Ayrca Tokat iklimi, verimli topraklar, Anadolu içindeki 
güvenli konumu ve ticaret hacmi nedeniyle de göçmenlerin iskân edilmek için 
tercih edebilecekleri bir yerdi. 

Kafkas Göçleri 
Ekonomik, dini, milli, siyasi ve sosyo-kültürel nedenleri olan göç 

olgusu muhaceret konumuna indirgendiğinde, topraklar işgal edilen milletlerin 
eskiden beri yaşadklar topraklarda kendi benlikleriyle yaşayamayacaklar için 
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öz topraklarn terk etmesi olarak karşmza çkmaktadr. Esasnda göç olgusu, 
çok çeşitli nedenlere dayaldr ve özellikleri de birbirinden farkldr. Temel 
anlamda bakldğnda insan gruplarnn bir yerden başka bir yere giderek 
coğrafi anlamda yer değiştirmeleridir. Ancak muhaceret söz konusu olunca bu 
tanm zorunlu terk etme ya da kaçma olarak da nitelendirilebilir.  

Bu bakmdan Kafkas göçleri sadece sosyal, kültürel ya da ekonomik 
nedenlerle insanlarn bulunduklar yeri terk etmeleri değildir. Kafkas halklarnn 
göç etmelerindeki en önemli neden, yaşadklar öz vatanlarndan ya zorla 
çkarlmalar ya da bask yaplarak koşullarn yaşanamayacak kadar 
kötüleştirilmesidir. Öyleyse Kafkaslardan yaşanan göçün temel nedenini de 
Ruslarn basklar, faaliyetleri ve bölgeye yönelik gelecekteki siyasi emellerini 
hayata geçirmeye çalşmalar oluşturmaktadr.  

Hazar Gölü ve Karadeniz arasnda adeta bir köprü olan Kafkasya, 
binlerce yldr saysz kültürün geçtiği ve karş karşya geldiği dünyann en eski 
yerleşimlerindendir. Hazar Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi’nin çevrelediği 
bu bölge Asya, Afrika ve Avrupa’nn kesişme noktalarndandr. Kafkasya; 
Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale boğazlar, Marmara, Ege ve Akdeniz gibi 
suyollar ile Atlas Okyanusu’na bağlanmaktadr. Bu bölgeye Kafkasya isminin 
kimler tarafndan verildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli 
dönemlerde ve çeşitli halklar tarafndan Kaslarn Dağ, As, Aslarn Dağ, 
Jalbuz, Yldz Dağlar ve Dillerin Dağ gibi isimler verilmiştir.1 

Tarih boyunca aknlara uğrayan Kafkasya’da Hunlar, Moğollar, 
Araplar, Selçuklular ve Osmanl Devleti’nin etkin olduğu dönemler yaşanmştr. 
Bölgede Osmanl Devleti’nin etkisi XV. yüzyldan itibaren başlamştr. Ancak 
bir taraftan da Kafkaslarn kuzeyinde, birliğini sağlamş ve güneye doğru 
yaylmaya alan arayan güçlü bir Rus devleti XVI. yüzyldan itibaren kendini 
hissettirmekteydi.  

Güneye yönelen Ruslar 1552’de Kazan Hanlğ’n ykmşlar ve 
Kafkaslara doğru ilerlemelerinin önündeki ilk engeli kaldrmşlardr. 1556 
ylnda Astrahan’ da ele geçirmişler, artk Hazar Denizi’ne ulaşmşlard. 
Kafkaslarda Terek Nehri boyunca ilerleyen Ruslar, Kuzey Kafkasya’da hzla 
Kazak kolonileri kurmaya girişmişlerdi.2 Bu aşamadan sonra ilerlemelerini 
                                                 
1. Ergin Ayan, Kafkasya: Bir Etno-Kültürel Tarih Çözümlemesi, ODÜ Sosyal Bilimler 
Araştrmalar Dergisi, c. 1, S. 2, Aralk 2010, s. 21; İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya, 
İstanbul Matbaas, İstanbul 1958, s. 2; Pşimaho Kosok, Kuzey Kafkasya Hürriyet ve 
İstiklal Savaş Tarihinden Yapraklar, Çeltüt Matbaas, İstanbul 1960, s. 8; Cemal 
Gökçe, Kafkasya ve Osmanl İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti, Has-Kutulmuş 
Matbaas, İstanbul 1979, s. 3; Alaeddin Yalçnkaya, Osmanl Devleti’nin Kafkasya 
Politikas (1853-1856 Krm Savaş Sonras), Türk Dş Politikas, (Osmanl Dönemi), c. 
I, Ed. Mustafa Bykl, Gökkubbe Yay., İstanbul 2008, s. 11. 
2 Gökçe, a.g.e., s. 18; Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-
1917), TTK Yay., Ankara 1999, s. 3-4; Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Snrlar 
Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu, Çev. Şirin Tekeli, İletişim Yay., İstanbul 2002, s. 
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sürdüren Ruslar direnen Kafkasyal halklarla amansz savaşlara tutuşacak, XIX. 
yüzyln ikinci yarsndan itibaren de geri dönülmez şekilde üstünlüğü ele 
geçirecektir. Özellikle 1853-1856 Krm Savaş sonras Rusya’nn Kafkaslarda 
uygulamaya koyduğu baskc politikalar ve saldrlar Kafkas halklarnn 
göçlerini önü alnamaz bir hale getirecektir. Kafkaslardaki direnişler 1859’da 
krldğnda göçler hzlanmş ve sonraki beş yl içinde yüz binlerce Kafkasyal 
göçmen Osmanl Devleti’ne sğnmak amacyla göç yolarna düşmüştü.  

1858-1865 yllar arasnda Osmanl topraklarna yüz binlerce 
Kafkasyal göçmen gelmişti. Bu göçmenler Çerkes, Abhaz, Çeçen, Nogay, 
Ubh, Lezgi ve Osetler’den oluşmakla birlikte bunlarn çoğunluğu Çerkeslerdi. 
Vatanlarn terk ederek göçmen durumuna düşenler Karadeniz sahillerinden 
Trabzon’a çkyorlard. Osmanl Devleti, burada biriken göçmenleri yine 
Karadeniz üzerinden Varna, Köstence, Bergos ve Lom gibi Balkan limanlarna 
taşyor, oradan da Rumeli içlerine sevk ediyordu. Anadolu’da iskân düşünülen 
göçmenler ise iskân bölgesine yakn bir liman kentine taşnyordu. Bu 
limanlarn başnda Samsun, Trabzon, Sinop ve İnebolu gelmekteydi.3  

1865’ten sonra oldukça yavaşlayan Kafkas göçleri 93 Harbi de denilen 
1877-1878 Osmanl-Rus Savaş ile yeniden hzlanmşt. Savaşn başlamasyla 
yeniden başlayan ve giderek artan kitlesel göçler yüzyln sonuna kadar, her 
zaman kitlesel boyutlarda olmasa da devam etmişti. Kafkaslarn yan sra 
Balkanlar’dan yaplan göçler de döneme damgasn vuracaktr. Balkanlar’dan 
İstanbul önlerine kadar ilerleyen Rus ordularnn önünden kaçanlar Osmanl 
topraklarna sğnmak için yurtlarn terk etmişlerdir. Savaş sürerken yaşadklar 
topraklar terk etmeyen Müslüman topluluklar ise hem Rus işgalleri boyunca 
gördükleri bask ve zulümden hem de Ruslarn desteğiyle bağmsz devletler 
kurmaya çalşan aznlklarn saldrlarndan ylacak ve göç etmek zorunda 
kalacaklardr. Bu aznlklarn başnda Bulgarlar gelmektedir. Bu dönemde 
Bulgarlarn saldr ve katliamlarnn boyutlarn anlamak için ölen veya 
topraklarn terk etmek zorunda kalan Müslümanlarn saysnn milyonlarla 
ifade edildiğini söylemek bile yeterlidir.  

1877-1878 Osmanl-Rus Savaş’nn bitiminden 1914 ylna kadar geçen 
zaman diliminde Osmanl Devleti’nin elinde kalan topraklara göç eden 
Müslümanlarn says iki milyon civarndadr.4  1877-1878 yllarndaki savaştan 
sonra gelen ve saylar iki milyonu bulan bu göçmenlerin çeşitli ihtiyaçlar, 
iskânlar ve hanelerinin yaplmas gibi masraflar devlet tarafndan karşlanmaya 

                                                                                                                        
277; Muzaffer Ürekli, Rus Yaylmas Karşsnda Krm Hanlğ ve Kafkasya, Kafkas 
Araştrmalar I, Acar Yay., İstanbul 1988, s. 15; Berkok, a.g.e., s. 342. 
3 Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yay., Trabzon 2006, s. 
41; Safarov Rafik Firuzoğlu, Krm ve Kafkasya’dan Osmanl İmparatorluğu’na Göçler, 
Osmanl, c. 4, YTY, Ankara 1999, s. 691. 
4 Kemal H. Karpat, İslâm’n Siyasallaşmas, Çev. Şiar Yalçn, İBÜ Yay., İstanbul 2009, 
s. 339.  
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277; Muzaffer Ürekli, Rus Yaylmas Karşsnda Krm Hanlğ ve Kafkasya, Kafkas 
Araştrmalar I, Acar Yay., İstanbul 1988, s. 15; Berkok, a.g.e., s. 342. 
3 Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yay., Trabzon 2006, s. 
41; Safarov Rafik Firuzoğlu, Krm ve Kafkasya’dan Osmanl İmparatorluğu’na Göçler, 
Osmanl, c. 4, YTY, Ankara 1999, s. 691. 
4 Kemal H. Karpat, İslâm’n Siyasallaşmas, Çev. Şiar Yalçn, İBÜ Yay., İstanbul 2009, 
s. 339.  

 

266 
 

çalşlmştr. Göçmenlere arazi, tohumluk, tarm aletleri verilmeye çalşlmş, 
sağlk, eğitim ve çeşitli konularda da yardmlar yaplmştr. Ancak yaplanlar 
göçmenlerin bütün ihtiyaçlarnn karşlanmasnda yetersiz kalacaktr.5 
Katliamlarn, basklarn ve saldrlarn arttğ XIX. yüzyln son çeyreğini 
kapsayan bu dönemde Osmanl Devleti’ne doğudan ve batdan büyük bir 
göçmen akn yaşanmştr. Bu göçmenlerin çoğu Anadolu içlerine gönderilmiş 
ve çeşitli şehirlerde iskân edilmişlerdir. 

Göçmen Sevkinde Önemli Bir Şehir: Tokat 
Tokat çeşitli dönemlerde ve çeşitli milletler tarafndan farkl isimlerle 

anlmştr. Araplar Dokat, Acemler Kân- cev (Arpa Vilayeti), Ermeniler Tohat 
ve Türkler de Doğat ve Toka At demişlerdir. Mogollarn dilinde ise Suvbaru 
olarak zikredilen şehir Yldrm Beyazt tarafndan fethedilince buraya Dârü’n-
nasr ismi verilmiştir.6 Bu bölgenin Turani bir soydan gelen ilk sakinleri 
Togayitler tarafndan iskâna açldğ ve bu nedenle Tokat adn aldğ görüşü de 
yaygn bir kandr. Tokat bölgesi önce Pontus Galatikos, sonra Pontus 
Polemmomiakos, daha sonra ise Armenia Secunda isimlerini taşmştr. 
Bölgedeki en eski yerleşim bugünkü şehrin 9 kilometre kuzey doğusunda 
bulunan ve Gümenek olarak bilinen  Komanat’tr.7 

Antik dönemlerden beri şehir olma özelliğini sürdüren Tokat,8 bir kale-
şehir olarak kurulmuş, daha sonra kalenin güney ve doğu yamaçlarna doğru 
yaplan yerleşimlerle yaylmştr. XV. ve XVI. yüzyllarda Tokat’taki yerleşim 
nüfus artşna paralel olarak kuzey-güney yönünde uzayan Behzat Deresi’nin 
her iki yannda genişlemiştir. Böylece başlangçta kale-şehir olarak kurulan 
Tokat artk surlar olmayan açk bir şehre dönüşmüştür.9 

Malazgirt zaferinden sonra kendilerine ikta olarak verilen Anadolu’nun 
işgaline girişen Türkmen beyleri çeşitli bölgeleri hâkimiyetine almaya 
çalşyorlard. Bu dönemde Tokat ve Niksar’n içinde bulunduğu bölge 
Danişmend Bey tarafndan fethedilmişti. Selçuklularn dağlmasyla başlayan 
Anadolu Beylikleri döneminde Danişmetliler’in egemenliğine giren Tokat, 
hüküm sürdüğü dönem boyunca bu beyliğin elinde kalmştr.10 Danişmentliler 
                                                 
5 Faruk Kocack, XIX. Yüzylda Göçmen Köylerine İlişkin Baz Yap Planlar, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 32, Mart 1979, s. 419. 
6 Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5. Kitap, 
Hazl. Yücel Dağl vd., Yap Kredi Yay., İstanbul 2001, s. 33. 
7 M. Tayyib Gökbilgin, Tokat, İslam Ansiklopedisi, c. 12/1, Milli Eğitim Basmevi, 
İstanbul 1979, s. 401-402. 
8 Halime Doğru, XVII. Yüzyla Kadar Osmanl Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 
Görüntüsü, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 1995, s. 27. 
9 Ali Açkel-Abdurrahman Sağrl, Osmanl Döneminde Tokat Merkez Vakflar-
Vakfiyeler I, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Tokat 2005, 
s. 13.  
10 Mustafa Kafal, Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi, Türkler, c. 6, Yeni Türkiye Yay., 
Ankara 2002, s. 182; Gökbilgin, a.g.m., s. 402. 
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Beyliği’nin kurucusu Danişment Gazi tarafndan fethedilen Tokat bir kültür 
şehri haline getirilmiş, bu beylik zamannda Tokat’ta Yağbasan ve Çukur 
medrese gibi eğitim-öğretim merkezleri kurulmuştur.11 

Daha sonra Anadolu Beylikleri arasndan syrlp hzla genişleyen 
Osmanllar, Anadolu’da siyasi birlik sağlamak amacyla diğer beylikleri birer 
birer bünyesine katmaktayd. Yldrm Beyazt zamannda tüm çevresi ile Tokat 
da Osmanl topraklarna dahil edilmiştir. Şehir, Osmanl Devleti’nin genişleme 
döneminde, Selçuklulardan beri devam eden, ticaret ve kültür merkezi olma 
özelliğini yeniden kazanmştr.12 

Tarihleri çeşitli verilse de Tokat’n XIV. asrn son yllarnda Osmanl 
egemenliğine girdiği kesindir. Bu tarihlerden en çok zikredileni 1392 yldr. 
Osmanllarn egemenliğine giren Tokat,  XVI. yüzyln ortalarna kadar Rum 
Beylerbeyliği’nin merkezi olarak Osmanl idari yapsnda önemli bir işlev 
görmüştür.13 XVI. yüzyln sonlarna doğru hem Tokat Kazas’nn hem de Sivas 
Sancağ’nn idari yapsnda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Kazabad ve 
Gelmuğad nahiyeleri kaza statüsü kazannca Tokat’a bağl nahiye says altya 
(Komanat, Cincife, Venk, Tozanl, Yldz, Kafirni) düşmüştür. XVII. yüzyl 
başlarnda yeniden yaplan idari değişiklikler neticesinde Tokat Kazas 
Komanat, Yldz ve Kafirni nahiyelerinden oluşan küçük bir kaza haline 
gelmiştir. 1643 ylnda yaplan idari taksimattan sonra Tokat Kazas beş 
nahiyeden (Komanat, Tozanl, Yldz, Kafirni, Dönekseâbad) oluşan bir kaza 
olmuş ve bu idari durumunu 1840 ylna kadar devam ettirmiştir.14 Bu 
dönemden Tokat kaza merkezi 80 mahalleden oluşurken beş nahiyesi de 148 
köye sahipti.15 

Tanzimat Dönemi’nin başlangcndan itibaren Osmanl Devleti’nin idari 
teşkilatnda önemli değişiklikler yaplmştr. İdari taksimatnda değişikliğe 
gidilen eyaletler arasnda, Tokat Kazas’nn da dâhil olduğu Sivas Eyaleti de yer 
almaktayd. 15. yüzyldan Tanzimat Dönemi’ne kadar Sivas, Amasya, Canik, 
Divriği, Bozok, Çorum ve Arapkir’i kapsayan 7 sancaktan oluşan Sivas Eyaleti 
1850’ye doğru önce 4, (Amasya ve Çorum, Divriği, Yeniil) sonra da 1856’da 
Yeniil Sancağ’nn çkarlmas ile 3 sancağa indirilmiştir. Eyalet ve sancak 
düzeyinde yaplan bu yeni idarî taksimatla birlikte Tokat Kazas’na bağl nahiye 
ve köylerin says da değişmiştir. 1840-1860 arasnda Tokat Kazas, Merkez, 
Komanat ve Kafirni nahiyelerinden oluşmakta, kaza merkezi 73 mahalleden, iki 
nahiye ise toplam 67 köyden oluşmaktayd. 1840’tan önce Tokat’a bağl 
                                                 
11 Mehmet Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I Tokat, Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Tokat 2005, s. 9.  
12 Ersal Yavi, Tokat (Komana), Güzel Sanatlar Matbaas, İstanbul 1896, s. 11. 
13 Beşirli, a.g.e., s. 11; Açkel-Sağrl, a.g.e., s. 14.  
14 Açkel-Sağrl, a.g.e., s. 16-17. 
15 Ali Açkel, Tanzimat Döneminde Tokat Kazasnn İdari ve Nüfus Yapsndaki 
Değişiklikler (1839-1880), C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralk 2003, Cilt: 27, No:2, s. 
255. 



267Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

XIX. Yüzyılda Tokat’ta Göçmen İskânı ve Göçmen Sevkinde Şehrin Önemi
 

268 
 

görülen Yldz ve Tozanl’nn müstakil kazalar haline gelmesi ile 
Dönekseabad’in nahiyelik statüsünün kaldrlmas Tokat Kazas’nn bu şekilde 
küçülmesine sebep olmuştur.16 

1867 ylnda yaplan idari taksimatla Tokat Kazas eskiden olduğu gibi 
Sivas Sancağ’na bağl kalmş, ancak nahiye ve köylerinin says değişmemiştir. 
1870’de Sarkipare, Artukabad ve Kazabad nahiyeleri de Tokat’a dahil edilince 
nahiye says 3’ten 6’ya çkmştr. Kaza merkezi ise 57 mahalle, 5 nahiye ve 
toplam 195 köyden oluşmaktayd.17 Tokat 1879’da Sivas Vilayeti’ne bağl bir 
sancak (liva) statüsü kazanmş ve yaknlklar dolaysyla Canik Sancağ’na 
bağl Niksar ile Amasya Sancağ’na bağl Erbaa ve Zile kazalar da Tokat’a 
dahil edilmiştir. Tokat Sancağ’nn bu idari konumu 1920’de TBMM’nin aldğ 
kararla ayr bir vilayet haline getirilmesine kadar sürmüştür.18 

Çağn gereklerine göre Tokat’n idari teşkilatnda zaman zaman 
düzenlemeler yaplsa da değişmeyen bir özelliği vard. Bu da Roma dönemi 
iktidarndan neredeyse Osmanl Devleti’nin son zamanlarna kadar kentin 
önemli bir ticaret ve üretim şehri olarak varlğn sürdürmesidir.  

Roma ve Selçuklu dönemlerinde bir snr şehri olarak savunmay 
kolaylaştrc bir görünümde olan Tokat, daha sonraki dönemlerde ticari yollar 
üzerinde önemli bir kavşağ teşkil ettiği için ticari bir şehir olarak öne çkmştr. 
Bu konumunu XIX. yüzyln ikinci yarsna kadar da korumuştur.19 Anadolu 
şehirleri içinde önemli bir nüfusa sahip olan Tokat’n haberleşme ağ üzerindeki 
coğrafi konum avantaj, onun nüfusunun büyüklüğünü anlatmak için yeterli bir 
gerekçe değildir. İç yerleşim alan dâhilinde olmak Tokat’ dş ticaretten 
mahrum kalan bir şehir olmak zorunda brakmamştr.20 

Doğuya ve güneye giden yollar üzerinde bulunan Tokat,21 birçok vakf 
dükkân, han ve çarşsyla XVI. yüzylda ticaret potansiyelinin yüksek olduğu 
bir şehir haline gelmiştir. Ticaret yollarnn kesiştiği önemli bir uğrak yeri olan 
Tokat’n ticaret şehri olarak sivrilmesi kaçnlmazd. Çünkü Anadolu, İran, 
Bağdat, Basra, Şam ve Halep’ten gelen ana ticaret yollarn birleştiği kavşaklar 
Sivas, Tokat ve Amasya’dan geçmekteydi.22 Basra’dan başlayp kuzeye doğru 
uzanan ticaret yolu Bağdat, Musul, Mardin, Diyarbakr, Elazğ, Malatya, Sivas, 
Tokat, Amasya, Samsun ve Sinop yoluyla Anadolu üzerinden Karadeniz’e 

                                                 
16 Açkel, a.g.m., s. 254-255; Açkel-Sağrl, a.g.e., s. 19. 
17 Açkel, a.g.m., s. 258. 
18 Açkel-Sağrl, a.g.e., s. 22. 
19 Beşirli, a.g.e., s. 8. 
20 Süraiya Faroqhi, Osmanl Şehirleri ve Krsal Hayat, Çev. Emine Sonnur Özcan, Doğu 
Bat Yay., Ankara 2006, s. 33. 
21 Yavi, a.g.e., s. 13. 
22 Beşirli, a.g.e., s. 148. 
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ulaşr. Buradan da deniz üzerinden İstanbul’a kadar uzanmaktadr.23 
XVIII. ve XIX. yüzyllarda da ticari önemini koruyan Tokat yerli ipek 

ticaretinde ve bakrclkta da öne çkmakta, bu alanlardaki üretimleriyle şehir 
dşna ihraçta büyük bir ticari hacim yaratmaktayd.24 Özellikle bakrclkta 
Tokat’n faaliyet dönemi çok eski tarihlere kadar gitmektedir. Yeşilrmak 
vadisinden ve Ergani’den taşnan bakrlar Hititler ve Frigler’den beri binlerce 
yldr Tokat’ta işlenmekteydi.25 Keban bakr madenlerinin ambar saylan 
Tokat’a bu maden hammadde olarak getirilirdi. Burada bakrdan yaplan 
mangal, kazan, mutfak malzemeleri ve kervanlar için önem arz eden çeşitli kap 
kaçak gibi eşyalar ihraç edilirdi.26 

Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde ipek ticareti veya dokumaclğ için 
gerekli olan hammadde Hazar’n güneyindeki bölgelerden sağlanyordu. Bu 
bölgelerden yola çkan kervanlar Sultaniye, Erzurum, Erzincan ve Sivas 
üzerinden Konya’ya; Trabzon üzerinden de İstanbul’a ulaşmaktayd. Ancak 
Osmanl Devleti’nin kuruluşundan sonra, eskisine göre daha ksa olan Erzurum, 
Erzincan, Tokat, Amasya ve Bursa üzerinden geçen yol tercih edilmeye 
başlanmştr.27 Osmanl Devleti’nde ipek sanayi ve ipekli dokumaclk İran 
taraflarndan hammadde getiren kervanlarn takip ettiği güzergâh üzerindeki 
şehirlerde gelişmişti. Erzincan, Amasya ve Bursa ile birlikte Tokat’n da ipek 
dokumaclğnda gelişmiş olmas bu ticaret yolu üzerinde olmasna bağlyd.28 
Osmanl Devleti’nde İran ipeği üzerinden gümrüğün alndğ ilk yer Tokat’t.29  

Özellikle pamuklu dokuma ve basma alanndaki üretimleriyle yurtdşna 
ürün ihraç eden Tokat’ta pamuklu dokuma XVI. yüzyldan XVIII. yüzyl 
ortalarna kadar gelişmiş bir sanayi dal olmuştur. Başta krmz pamuklu 
kumaşlar olmak üzere Tokat’ta üretilen dokuma ve basmalar Krm, Rusya ve 
Avrupa pazarlarna ihraç edilmekteydi.30 Bu alanda önemli bir merkez olan 
Tokat’n pamuklu kumaşlarnn ünü Osmanl snrlarn aşmş, kimi ülkelerde 
Tokat kelimesi pamuklu ve basma kumaş ile ayn anlam ifade eder olmuştu.31 
Tokat’ta önemli bir ticari hacme sahip  olan sektörlerden biri de dericilikti. 
Burada üretilen deri ürünleri yurt içinde kullanldğ gibi Venedikli tüccarlar 

                                                 
23 Mehmet Ali Ünal, XVI. ve XVII. Yüzyllarda Karadeniz-Basra Körfezi Ticareti, 
Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, 13-17 Ekim 1986, Yay. Haz. 
Mehmet Sağlam vd., Eser Matbaas, Samsun 1988, s. 471. 
24 Beşirli, a.g.e., s. 149-150. 
25 Yavi, a.g.e., s. 121.  
26 Charles Texier, Küçük Asya Coğrafyas, Tarihi ve Arkeolojisi, c. 3, Çev. Ali Suat, 
Enformasyon ve Dokümantasyon Vakf Yay., Ankara 2002, s. 167; Doğru, a.g.e., s. 
162. 
27 Halil İnalck, Osmanl İdare ve Ekonomi Tarihi, İsam Yay., İstanbul 2011, s. 170.  
28 İnalck, a.g.e., s. 175. 
29 Doğru, a.g.e., s. 142. 
30 Beşirli, a.g.e., s. 163-164; Doğru, a.g.e., s. 154. 
31 Doğru, a.g.e., s. 154. 
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ulaşr. Buradan da deniz üzerinden İstanbul’a kadar uzanmaktadr.23 
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23 Mehmet Ali Ünal, XVI. ve XVII. Yüzyllarda Karadeniz-Basra Körfezi Ticareti, 
Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, 13-17 Ekim 1986, Yay. Haz. 
Mehmet Sağlam vd., Eser Matbaas, Samsun 1988, s. 471. 
24 Beşirli, a.g.e., s. 149-150. 
25 Yavi, a.g.e., s. 121.  
26 Charles Texier, Küçük Asya Coğrafyas, Tarihi ve Arkeolojisi, c. 3, Çev. Ali Suat, 
Enformasyon ve Dokümantasyon Vakf Yay., Ankara 2002, s. 167; Doğru, a.g.e., s. 
162. 
27 Halil İnalck, Osmanl İdare ve Ekonomi Tarihi, İsam Yay., İstanbul 2011, s. 170.  
28 İnalck, a.g.e., s. 175. 
29 Doğru, a.g.e., s. 142. 
30 Beşirli, a.g.e., s. 163-164; Doğru, a.g.e., s. 154. 
31 Doğru, a.g.e., s. 154. 
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araclğyla da Avrupa pazarlarna ulaştrlyordu.32  
XVI. yüzylda Tokat’ta birçok sanayi kuruluşu ve dökümhane 

bulunmaktayd. Bu ticari önemini XVII. yüzylda da koruyan şehirde üretilen 
sof kumaşlar Venedik’e ihraç edilmekteydi.33 Osmanl topraklarnda yabanc 
yatrmlarn artmas nedeniyle XIX. yüzyl ortalarna doğru devlet eliyle de 
endüstri oluşmas için yeni girişimler başlamş, fakat yaplan fabrikalarn çoğu 
İstanbul ve çevresinde toplanmşt. Anadolu’da ise Konya ve Kayseri’deki 
güherçile fabrikalar ile Tokat’taki kalhane hatr saylr sanayi kuruluşlard.34 
Tokat’a getirilen bakr madeni bu kalhanede saflaştrldktan sonra şehirdeki 
atölyelerde bakr eşya üretimi yaplyordu.35 

Tekstil ürünlerinin imalat ve satşnn önemli olduğu Tokat’ta boyaclk 
da gelişmişti. Boyaclk için sokak ve avlularn ayrldğ nadir şehirlerden biri 
olan Tokat’ta sanatsal faaliyetler de öne çkmaktayd. Nadir sanatlardan olan 
iğnecilik için Tokat’ta bir çarş bulunuyordu.36 Şehrin önemli ticari ve sanatsal 
faaliyetlerinden biri de yazmaclkt. Günümüze kadar gelen yazmaclk sanat 
yalnzca burada icra edilmekteydi, çünkü Tokat valide sultanlara has olarak 
verilmiş ve başka bir yerde yazmaclk yaplmasna yasak getirilmişti.37  

Sultanlar için önem arz eden bu şehirdeki Hatuniye Külliyesi 1485 
ylnda Sultan II. Beyazt’n annesi için yaptrlmşt.38 Osmanl Devleti 
döneminde Tokat’ta yaplmş olan eserlerin saysna bakldğnda bile burann 
kültürel ve sosyo-ekonomik bakmdan ne kadar önemli bir merkez olduğu 
anlaşlmaktadr. Kale, 38 cami, 4 medrese, 18 tekke ve zaviye, 12 türbe, 14 han, 
11 hamam, 4 çarş, 11 saray, 5 köprü ve 1 saat kulesinin yapldğ Tokat, şehir 
merkezinde bu kadar eseri barndran nadir Anadolu şehirlerindendir.39 

Tokat ticari öneminin yan sra coğrafi özellikleri, verimli arazileri ve 
geçiş bölgesi olmasyla da çok önemli bir şehirdir. M.Ö. 3000 ylndan beri 14 
devlet ve birçok beyliğin hüküm sürdüğü ya da yaşadğ Yeşilrmak havzasnda 
yer alan Tokat, nemli ve dar Karadeniz kylar ile kuru ve geniş İç Anadolu’dan 
kendini dağ sralaryla soyutlamştr. Sulak geniş vadiler ve bu vadilerin 
arasndaki geçitlerden meydana gelen bereketli topraklarn orta yerinde bulunan 

                                                 
32 Doğru, a.g.e., s. 159. 
33 Ünal, a.g.m., s. 474.  
34 Musa Çadrc, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 
Yaps, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1997, s. 349. 
35 Doğru, a.g.e., s. 229. 
36 Doğru, a.g.e., s. 120. 
37 Yavi, a.g.e., s. 122.  
38 Gönül Cantay, Türk Mimarisinde Kervansaraylar, Türkler, c. 6, Yeni Türkiye Yay., 
Ankara 2002, s. 83. 
39 Yavi, a.g.e., s. 14; Selçuklular ve Osmanl dönemlerinde Tokat’ta yaplmş olan tarihi 
yaplar ve ayrntlar için bkz. Ayn eser, s. 70-89.  
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Tokat40 bu coğrafi özellikleri ile yerleşim alan olarak çok değerli bir şehirdir. 
Tokat, akarsularn genişledikleri yerlerde ova ve yaylalara, daraldklar 

yerlerde ise Karadeniz’e paralel uzanan dağlara sahiptir. Her türlü tarmn 
yaplabildiği Kazova, Omala, Turhal, Zile, Artova, Erbaa ve Niksar ovalarna 
sahiptir. Tokat’ önemli bir tarm merkezi durumuna getiren Yeşilrmak çeşitli 
kollardan beslenerek geçtiği bölgeleri verimli hale getirir. Bunlardan Tozanl 
kolu Kösedağ’nn batsndan doğup Karacan ve Tekeli dağlar arasndan 
geçerken birçok dereyi de sularna katarak Almus Baraj’na dökülür. Buradan 
devamla Omala Ovas, Kazova ve Turhal Ovas’ndan geçip Amasya’daki 
Gendingen Ovas’nda Çekerek kolu ile birleşir. Çekerek kolu ise Çamlbel 
Bucağ dolaylarnda Çamlbel Dağ, Kzk, Dinar, Çal ve Kavak tepelerinden 
doğan derelerin birleşmesiyle meydana gelir. Artova’nn güneybat 
doğrultusunda akarak, Gendingen Ovas’na gelir. Buradan sonra Bekdemir 
Köprüsü civarnda Çorum’dan gelen Çat suyu ile birleşir. Amasya Kayabaş 
mevkiine geldiğinde de Yeşilrmak’a karşarak Karadeniz’e ulaşr. Diğer bir kol 
olan Kelkit kolu ise Erzincan’n Pülür, Sipikör, Otlukbeli, Sarhan ve Balaban 
dağlarndan doğan derelerin Kelkit’te birleşmesiyle meydana gelir. Yusuf Bey 
Köprüsü ile Tokat’a giren bu kol Niksar ve Erbaa ovalarn kat eder. Erbaa 
Ovas’nn kuzeyine geçip Kale Köyü’nün güneyinde Yeşilrmak ile birleşir.41 

Eski dönemlerdeki ad İris42 olan ve saysz küçük kollardan beslenerek 
birçok bölgeyi kat eden Yeşilrmak, topraklar bereketlendirmenin yan sra 
yerleşimler aras bir bağ oluşturur. Yeşilrmak vadisi içinde yer alan küçük 
yerleşimler Tokat ile her anlamda irtibat halinde olmuşlardr.43 

Tokat’n eski çağlardan beri işlek bir yol olarak kullanlmasnn nedeni 
Yeşilrmak vadisine açlş yeri yaknlarnda kurulmuş olmasdr. Tokat’tan 
ovaya inen yol, bir taraftan Yeşilrmak’n güneyinden başlayarak batda Zile’ye 
ve oradan da Anadolu içlerine uzanrken ovann kuzey kenarndan batya doğru 
gidildiğinde ise Turhal üzerinden Amasya, Samsun, Çorum, Kastamonu ve 
İstanbul istikametine uzanr. Almus yönünde 9 kilometre sonra kuzeydoğuya 
ayrlan yol Kelkit vadisine inmekte ve bu vadiden doğuya gidildiğinde Reşadiye 
ve Suşehri üzerinden Erzincan ve Erzurum’a varlmaktadr. Ayn vadiden batya 
gidilirse Erbaa, Taşova ve Ladik’e ulaşlmakta, Niksar üzerinden doğuya 
gidilirse de Karadeniz ky yerleşimi Ünye’ye ulaşlmaktadr.44 

Yukardaki ticari, coğrafi ve zirai özelliklere sahip olan Tokat, coğrafi 
bakmdan dört ana yöne doğru çok elverişli bir yerde bulunmaktadr. Şehrin bu 
konumu hem ticari anlamda gelişimini sağlamş hem de bulunduğu bölgenin 
verimli arazileri nedeniyle onu meyve üretimi ve tarm alanlarnda öne 

                                                 
40 Yavi, a.g.e., s. 9. 
41 Yavi, a.g.e., s. 132-133. 
42 Texier, a.g.e., s. 165. 
43 Faroqhi, a.g.e., s. 53. 
44 Gökbilgin, a.g.m., s. 400. 
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40 Yavi, a.g.e., s. 9. 
41 Yavi, a.g.e., s. 132-133. 
42 Texier, a.g.e., s. 165. 
43 Faroqhi, a.g.e., s. 53. 
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çkarmştr. Sahip olduğu bu özellikler göçmen iskânlarnn yoğun olarak 
yaplmaya çalşldğ XIX. yüzylda Tokat’n önemli bir iskân şehri olmasn 
sağlamştr. Özellikle Kafkasya’dan göç edenler Karadeniz üzerinden Samsun’a 
ulaşmşlar, buradan Anadolu içlerine sevk edilmişlerdir. Samsun üzerinden 
Anadolu içlerine ve güneye doğru yaplan göçmen sevklerinde Orta Karadeniz’i 
İç Anadolu’ya bağlayan Tokat önemli bir geçit oluşturmaktadr.  

Göçmen sevklerinin yaplmas esnasnda önemli bir geçit olarak 
kullanlan Tokat, ticari hacmi, verimli ve sulak ovalara sahip olmas gibi 
özellikleri dolaysyla göçmenler için de iskân edilmek istenilen bir bölge 
konumundayd. Bu nedenle Tokat’n hem göçmen sevk işlemlerinin 
yürütülmesinde hem de göçmen iskânnda önemli bir bölge olarak önemli bir 
rol oynadğ görülmektedir.  

Tokat’ta Göçmen İskân 
Sürgün politikalar gereği aşiretleri çeşitli bölgelere dağtarak 

yerleştiren Osmanl Devleti, iskân bölgesi olarak önemli bir yere sahip olan 
Tokat’a zaman zaman aşiretleri iskân etmiştir. Bunun yan sra Tokat’ta yaşayan 
oymak ve aşiretlerin de buradan sürüldüğü görülmektedir. Tokat sancaklar 
dâhilinde Ceyicli aşireti45 ile Çunkar, Çepni ve İl-beyli gibi oymaklar 
yaşamaktayd.46 Ayrca çoğunluğu Niksar’da olmak üzere Tokat bölgesine 
Çepni oymaklarnn Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde yerleştikleri 
görülmektedir. Bu gün hala Tokat civarnda Çepnilerin yaşadklar da 
bilinmektedir.47 

Topraklarna gelen göçmenleri iskân etmek için kurumlar vastasyla 
bu işin altndan kalkmaya çalşan Osmanl Devleti özellikle Kafkasya’dan gelen 
göçmenlerin iskân yerleri hususunda Rusya’nn müdahalesiyle karş karşya 
kalacaktr. Kafkasya’da yaşayan halklarn topraklarn ele geçirmek isteyen 
Rusya, onlarla giriştiği uzun mücadele yllarnda Kafkas halklarnn direnişçi ve 
savaşç vasflarn yakndan tanma olanağ bulmuştu. Bu nedenle Kafkas 
göçmenlerinin Osmanl-Rus snrlarna yakn yerlerde iskân edilmelerini 
istememiştir. Rusya Erzincan, Tokat, Amasya ve Samsun hattnn doğusuna 
göçmen iskân yaplmamasn talep etmiştir. Rusya’nn bu talebinin içinde 
bulunulan koşullar ve zorluklar nedeniyle Osmanl Devleti tarafndan kabul 
edildiği görülmektedir.48 Rusya’nn bu müdahalesi nedeniyle Kafkas 
göçmenlerinin Anadolu’da iskân edildiği sahann doğu snrn oluşturan 

                                                 
45 Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzylda Osmanl İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve 
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2006, s. 45; 56. 
46 Halaçoğlu, a.g.e., s. 27. 
47 M. Hanefi Bostan, Anadolu’da Çepni İskân, Türkler, c. 6, Yeni Türkiye Yay., 
Ankara 2002, s. 303; Daha ayrntl bilgi için bkz. Ayn eser, s.302-307. 
48 Bedri Habiçoğlu, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve İskânlar, Nart Yay, İstanbul 
1993, s. 154; İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakf Yurt Yay., İstanbul 2008, s. 150-
151. 
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yerlerden biri de Tokat olmuştur.49 
Zaman zaman artş ve azalmalar gösteren Tokat nüfusu göçmen 

iskânlaryla yükselişe geçecektir. Osmanl şehirlerinin nehir düzenleri içinde yer 
alanlar genellikle küçük ya da orta büyüklükteydi. Bunlardan Tokat nehir 
yannda kurulmuş ve XVI. yüzylda bile nüfusu 10.000’i aşan nadir şehirlerden 
biriydi.50 XV. yüzyl ortalarnda Tokat nüfusu 15.000 civarnda iken, iç 
karşklklar ve doğal felaketler nedeniyle yüzyln sonlarnda 10.000’in altna 
düşmüştü. Ancak yeniden artarak 15.000 civarna ulaşan Tokat nüfusu 1646 
ylnda 21.219’a çkmştr.51 Bununla birlikte Tokat’n XVII. yüzyln ikinci 
yars ve XIX. yüzyln ilk yarsndaki nüfusuna dair net ve güvenilir veriler 
mevcut değildir. 1840-1880 yllar arasnda Tokat Kazas’nn nüfusu 18.000 ila 
yaklaşk 21.000 arasnda seyrederek artmştr. Bu dönemde Tokat’a bağl 
nahiye ve köylerdeki nüfus artşlarnn yaşanmasnda 1853-1856 Krm Savaş 
sonrasnda Krm ve Kafkasya’dan gelen göçmenlerin önemli bir yere sahip 
olduklar bir gerçektir.52 

1870 yl verilerine göre 8786 Müslüman göçmen Tokat’ta iskân 
edilmiştir. 1870’de Tokat Kazas’nda toplam 8.596 haneye karşlk 20.692 
Müslüman erkek nüfus yaşamaktayd. Bunun 4393’ünü erkek göçmenler ve 
5630’unu da gayrimüslim nüfus oluşturmaktayd. Tokat Kazas’nn 1870 
ylnda toplam 52.644 olan tahmini nüfusunun % 16,68’ini Krm Savaş’ndan 
sonra Krm ve Kafkasya’dan gelen Müslüman göçmenler oluşturmaktayd. 
Göçmenlerin bu orandaki nüfusu Tokat’taki demografik dağlm Türkler lehine 
etkilemiştir. Daha önce gayrimüslim nüfusun oran Tokat merkezinde % 44,69 
iken Müslüman göçmenlerin iskân neticesinde kaza genelinde % 21,26’ya 
gerilemiştir.53  

XVIII. yüzyln sonlarndaki Rus basklar sonucunda yurtlarn terk 
ederek Osmanl Devleti’ne sğnmaya başlayan Krm Tatarlar ve Nogaylar,54 
özellikle XIX. yüzyl başlarnda Rus basksndan iyice bunalmş ve Osmanl 
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49 Hayati Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Türkiye Diyanet Vakf Yay., Ankara 
1991, s. 54. 
50 Faroqhi, a.g.e., s. 23.  
51 Cem Behar, Osmanl İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Matbaas, Ankara 1996, s. 5-7; Beşirli, a.g.e., s. 296. 
52 Açkel-Sağrl, a.g.e., s. 25. 
53 Açkel, a.g.m., s. 261-262; Gayrimüslim nüfusun orannn azalmasna rağmen kentin 
en önemli sektörü olan dokumaclkta istihdam oranlar hayli yüksekti. Tokat’ta yaşayan 
gayrimüslimlerin çoğunun mesleği dokumac, basmac, perdahç, kalemkâr, çarpc, 
boyac, bükücü, iplikçi, pamukçu, peştemalci ve terzilik idi. Doğru, a.g.e., s. 155. 
54 Arsen Avagyan; Osmanl İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-İktidar 
Sisteminde Çerkesler, Çev. Ludmilla Denisenko, Belge Yay., İstanbul 2004, s. 24-25. 
55 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Çev. Bilge Umar, İnklap Yay., İstanbul 1998, s. 
15. 
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tetiklemiş, Kafkasya’dan yaplan göçler 1822 ylnda Rusya’nn, Kuban 
Ovas’ndaki Nogaylar ve Çerkeslere bask yapmas ve Kafkasya’y istila 
etmesiyle giderek artmştr.56 1859-1864 yllar arasnda göç eden Krm 
Tatarlar, Çerkezler ve Nogaylar’n teşkil ettiği yaklaşk 800.000 civarndaki 
göçmen grubunun 180.000’ini Nogaylar oluşturmaktayd. Balkanlar ve 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen bu göçmenlerin bir ksm da 
Tokat’ta iskân edilmişlerdi.57 Tokat’a gelen Nogay göçmenlerinin iskânlar 
sonucunda Turhal’da 14 tane göçmen köyü kurulmuştur.58 

1860 ylnda Trabzon’a gelen 759 Kabartay ve Çeçen göçmenin Sivas’a 
gönderilmek üzere Samsun’a sevk edildiği Trabzon Valisi Cemal Paşa 
tarafndan haber verilmişti. Ancak Sivas’tan bildirildiğine göre vilayet dahilinde 
bu sene için göçmen iskân edilecek uygun yer kalmamşt. Bu nedenle bu 
göçmenlerin Canik Sancağ’nda çeşitli bölgelere yerleştirilmeleri istenmiş, 
ancak Sivas’tan göçmen iskân edilecek yer kalmadğna dair gelen bildirimden 
20 gün önce, tedarik edilen araba ve hayvanlar ile göçmenlerin Sivas tarafna 
gönderildikleri anlaşlmşt. Bu göçmenlerden evvel Karadeniz’in karş 
tarafndan gemi ve kayklarla gelen ve gelmekte olanlarnn, daha önce verilen 
emir gereğince Kengiri, Tokat, Çorum ve Amasya taraflarna ve Canik Sancağ 
kazalarna gönderilmesi ve taksim edilerek gerekli iskân bölgelerine yerleştirilip 
bu göçmenlerin kaytlarn içeren defterlerin düzenlenmesi istenmişti.59  

Türk kavimlerinden olan ve Kuzey Kafkasya’da yaşayan Kumuklar da 
Rus basklar sonucu Osmanl topraklarna sğnan göçmenlerdendi. Bunlarn 
çoğu Tokat’ta iskân edilmiştir. Rus basklar sonucu yurtlarn terk etmek 
zorunda kalan bir grup Kumuk 1861 ylnda Temirhanşura bölgesindeki 
topraklarndan ayrlarak Osmanl Devleti’ne göç etmiştir. Samsun’a gelen bu 
göçmenler Tokat’a sevk edilerek burada iskân edilmişlerdir.60 

1863 sonlarnda yüz binlerce Kafkasyal göçmen Karadeniz liman ve 
iskelelerine yğlmşt. Perişan bir durumda ve çok kalabalk kitleler halinde 
olan bu göçmenlerin nakilleri de büyük zorluklarla gerçekleştirilmişti. 
Trabzon’a çkarlan göçmenler, buradaki yğlma ve olumsuz koşullar nedeniyle 
bir an önce Amasya, Kastamonu, Tokat gibi iç bölgelere nakledilmeye 
çalşlmştr.61 Kafkasyal göçmenlerin Tokat’ta iskân ertesi yl da devam 
etmiştir. 1864 ylnda Osmanl topraklarna göç eden Çerkeslerin Abazayim 
Kabilesinden Koşmaz ve arkadaşlar ile birlikte 20 haneden oluşan 168 kişilik 
göçmen kafilesi iskân için Tokat Kazas’na gönderilmişlerdi. Bu göçmenler 
                                                 
56 Tekeli, a.g.e., s. 150.  
57 Hilmi Bayraktar, Krm Savaş Sonras Adana Eyaleti’ne Yaplan Nogay Göç ve 
İskânlar (1859-1861), Bilig, Bahar 2008, Say: 45, s. 50. 
58 P. Alford Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, Çev. Mustafa Küpüşoğlu, Ant Yay., 
İstanbul 1992, s. 120.  
59 BOA, A.MKT.UM 444/80.  
60 Andrews, a.g.e., s. 124-125.  
61 Habiçoğlu, a.g.e., s. 133-134.  
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Koman Nahiyesi’nin Sataa köyünde iskân edilmişlerdi.62 Yine Tokat’n 
Canpolat köyünde de bir miktar Çerkes göçmen iskân edilmişti.63 

Osmanl topraklarna göç eden Valbuzah Kabilesi’nden Hac Ali Bey, 
arkadaşlar ve kabilesiyle birlikte iskân için Tokat tarafna sevk edilmişti. Bu 
göçmenlerin bir arada değil de Tokat Kazas’na bağl Keskan? civarndaki yayla 
evlerinde ve Erbaa Kazas’nda dağnk olarak iskân edilmeleri istenmişti. 
Durumun Erbaa ve Tokat kaza müdürlerine tembih edilerek, bu göçmenlerin bir 
an önce iskânlarnn sağlanp onlarn ziraat ve çiftçiliğe alştrlmalar için 
çalşlmas hakkndaki yaz 18 Mart 1865’de Sivas Mutasarrflğ’na 
gönderilmiştir.64  

1822 ylnda Rusya’nn Kafkasya’y istila etmeye başlamasyla küçük 
gruplar halinde olsa da Dağstanllarn Osmanl Devleti’ne göç ettikleri 
görülmektedir.65 Osmanl topraklarna doğru yola çkan Dağstanllar 
karayoluyla Erzurum’a gelmişlerdir. Daha sonraki yllarda Doğu Kafkasya’da 
artan Rus saldrlarna paralel olarak Dağstan’dan gelen göçmen says da 
artmştr.66 1850’lerden önce Tokat’ta birçok Dağstanl göçmeninin 
iskânlarnn yapldğ görülmektedir.67  

1860’ta Sivas Vilayeti’ne gelen Dağstan göçmenlerinden dört kişi, 
daha önce gelip Tokat’ta iskân edilmiş olan akrabalarnn yanna yerleştirilmek 
için istekte bulunmuşlard. Vilayetten alnan yazda, bu göçmenlerin Samsun 
yoluyla Tokat’a gönderildiği bildirilmiştir. Bu göçmenlerin iskân bölgesine 
ulaştklarnda onlara göçmenler konusundaki mevcut talimatlar doğrultusunda 
muamele yaplmas ve iskânlar tamamlanana kadar gerekli olan yevmiyelerinin 
verilmesi istenmiştir.68 Yine ayn yl Dağstan’tan gelen ve bir hanede üç nüfus 
ve dört bekârdan oluşan yedi kişilik göçmen grubu Tokat Kazas’nda iskân 
edilmek üzere yetkililere başvurmuşlardr. Sivas ve Canik mutasarrflklarndan, 
bu göçmenlerin Samsun yoluyla Tokat’a gönderildiği ve yolculuklarnn 
refahnn sağlanarak bir an önce iskânlarnn yaplmas istenmiştir. Ayrca iskân 
işlemleri tamamlanana kadar gereken yevmiyenin verilmesi hususu da 
bildirilmiştir.69 Bu göçmenlerin yerleşme ve iskânlarnn gereği gibi yaplmas 
için Tokat müdürüne ve Canik mutasarrfna 2 Haziran 1860’ta bir emirname 
yazlmştr.70  

1863 tarihli nüfus defterinde 30 sene önce Sivas Eyaleti’ne bağl Tokat 

                                                 
62 BOA, ML.MSF.d./174438. 
63 BOA, BEO 480/35969. 
64 BOA, A.MKT.MHM 327/15-1. 
65 Habiçoğlu, a.g.e., s. 47-48.  
66 Habiçoğlu, a.g.e., s. 74-75.  
67 BOA, İ.MVL 181/5422. 
68 BOA, A.MKT.MHM 183/29. 
69 BOA, A.MKT.MHM 184/74. 
70 BOA, A.MKT.NZD 314/9. 
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62 BOA, ML.MSF.d./174438. 
63 BOA, BEO 480/35969. 
64 BOA, A.MKT.MHM 327/15-1. 
65 Habiçoğlu, a.g.e., s. 47-48.  
66 Habiçoğlu, a.g.e., s. 74-75.  
67 BOA, İ.MVL 181/5422. 
68 BOA, A.MKT.MHM 183/29. 
69 BOA, A.MKT.MHM 184/74. 
70 BOA, A.MKT.NZD 314/9. 
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Kazas’nda iskân edilen Dağstan göçmenlerinden yerli hükmüne girmemiş olan 
30 hanenin erkeklerinin nüfusa kaytlarnn yapldğ belirtilmektedir. Ancak 
nüfus defteri incelendiğinde kayd yaplan hane says 30 değil 26’dr. Defterde 
isimleriyle birlikte doğum tarihleri ve hane numaralar verilen bu göçmenlerin 
says ise 58’dir ve toplam 4 mahallede yaşamaktadrlar. Deftere kaydedilmiş 
olan verilere göre bu mahallelerden Soğukpnar- Müslim Mahallesi’nde 18 
hanede 40 göçmen, diğer mahalle olan Çay- Müslim Mahallesi’nde 2 hanede 6 
göçmen ve bir diğer mahalle olan Çay- Zmmi Mahallesi’nde de 2 hanede 3 
göçmen yaşamaktadr. Son mahalle olan Soğukpnar- Zmmi Mahallesi’nde ise 
4 hanede 9 göçmen yaşamaktadr.71 

Ruslarn Doğu Kafkasya’da ağr vergiler koymas ve bölge halkna 
askerlik yükümlülüğü getirmesi yüzünden 1872’de bir ayaklanma çkmş ve 
Rus güçleri karşsnda tutunamayan Dağstanllarn çoğu Osmanl Devleti’ne 
sğnmştr.72 Bu olaylar neticesinde Osmanl topraklarna sğnan 
Dağstanllar’dan 904 kişinin Tokat’ta iskân edildiği görülmektedir.73 

93 Harbi’nde Rusya’nn Kafkaslar geçerek Doğu Anadolu’ya sarkmas 
sonucu buralarda yaşayan Müslümanlar Anadolu içlerine göç etmek zorunda 
kalmşlardr. Kars, Ardahan, Batum ve Artvin’de yaşayan ve Rus işgaliye 
topraklarn terk eden Müslümanlar Anadolu’nun çeşitli bölgelerine sevk 
edilerek oralarda iskânlar yaplmştr. Hopa’dan sahil boyunca göç eden Artvin 
ve Batum göçmenleri Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop 
şehirlerinde ve bu şehirlerin köylerinde iskân edilirken, iç ksmlar takip ederek 
göç edenler ise Amasya, Tokat ve Sivas’ta iskân edilmişlerdir.74 

Krm Savaş’ndan sonra Osmanl topraklarna sğnan yüz binlerce 
Kafkasya ve Krm Tatar göçmeni Rumeli’deki topraklarda iskân edilmişlerdi. 
Ancak 93 Harbi ile birlikte kaybedilen Rumeli topraklarndaki yurtlarn da terk 
etmek zorunda kalan bu göçmenler Anadolu içlerine iskân edilmek üzere sevk 
edilmişlerdi. Rumeli’den kaçarak gelen göçmenlerin says 300.000’den 
fazlayd. Sadece 1878 ylnda iskân için sevk edilen 150.000 göçmen 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine gönderilmişti. Bunlardan 5.000 kadar Sivas 
Vilayeti dâhilindeki yerlerde iskân edilmek için Samsun’a sevk edilmişlerdi.75 
Bu dönemde Bulgaristan’dan gelen ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde iskân 
edilen göçmenlerden Tokat’ta iskân edilenlerin 10.000’in üzerinde olduğu 

                                                 
71 BOA, NFS.d. 247/1280. 
72 Habiçoğlu, a.g.e., s. 81. 
73 Andrews, a.g.e., s. 145.  
74 Muammer Demirel, “Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanl-Rus 
Savaş’ndan Sonra)”, A.Ü. Türkiyat Araştrmalar Enstitüsü Dergisi, S. 40, Erzurum 
2009, s. 323. 
75 Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri, İlk 
Kurulan Göçmen Komisyonu, Çkarlan Tüzükler, Nurgök Matbaas, İstanbul 1996, s. 
79. 
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bilinmektedir.76 
Tokat, Krm Savaş’yla birlikte başlayan ve 93 Harbi’ne kadar devam 

eden göçlerle Kafkasya’dan gelen göçmenlerin önemli bir ksmnn 
yerleştirildiği Anadolu şehirlerinden biridir.77 1857-1866 ve 1879 yllarnda 
yaşanan göçlerden sonra iskâna tabi tutulan ve saylar 536.500’ü bulan Kuzey 
Kafkasyallar Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde iskân edilmişlerdir. Bu 
göçmenlerden 33.000’i Tokat’ta iskân edilmiştir.78 

Osmanl Devleti Krm Savaş sonrasnda yaşanan büyük göçmen 
aknnn yaralarn henüz sarmaya başlamşt ki 93 Harbi’ni kazanan ve bu 
dönemde işgallerini Doğu Anadolu’daki topraklara kadar ilerleten Rusya’nn 
politikalar yeni göçleri tetiklemişti.  

Rusya’nn yaylmac girişimlerine karş çkan Kuban halk XIX. 
yüzyln son çeyreğinde büyük krmlara uğramş, burada yaşayan Karaçay-
Balkarlar Osmanl topraklarna göç etmişlerdi.79 Gelen Karaçay-Balkar 
göçmenlerinden 651’i de Tokat’ta iskân edilmişti. Bunlardan Balkar olanlarn 
önemli bir ksmnn iskân edildiği yer Erbaa’dr.80 Bu dönemde Canik 
Sancağ’nn çeşitli bölgelerinde, Niksar Kazas’nda ve Tokat’ta Gürcü 
göçmenler de iskân edilmişlerdir.81 Yine 1895 ylnda Tokat’a bağl Turhal 
Nahiyesi’nde yeterince boş araziye sahip olan Dazmanederesi isimli mevkiye 
52 Batum göçmeni iskân edilmişti. Bu göçmenler toplam 15 haneden 
oluşmaktaydlar.82 Ayrca Batum’dan gelen bir grup göçmen de Niksar’n Hori 
köyüne yerleştirilmiştir.83  

93 Harbi’nden sonra, Niksar’a bağl Ladik Köyü civarndaki Tepe 
Yatağ denilen boş arazide Şavşat göçmenleri iskân edilmişti. Bu göçmenlere 
yerleştikleri ve kullandklar arazilerin tapu senetleri verilmişti. Ancak bu işlem 
arazinin durumu iyice araştrlmadan yapldğndan 1890 ylnda göçmenler için 
sorun oluşturacakt.84 Ayn dönemde Merzifon civarndaki Tavşan Dağ’nda da 
Çerkes göçmenler iskân edilmişlerdi. Ayn zamanda Sivas Vilayeti dahilindeki 
Aziziye ve Tokat sancaklarnda iskân edilmiş Çerkeslerle Tavşan Dağ 
göçmenlerinin 1895 ylnda kaçakçlk ilişkilerinin olduğu belirlenmişti.85  

Krm Savaş’ndan itibaren gelen göçmenlerin iskânyla Anadolu 
şehirlerinin demografik yaplar değişikliğe uğramşt. 93 Harbi’yle birlikte 

                                                 
76 Andrews, a.g.e., s. 136. 
77 Eren, a.g.e., s. 75. 
78 Avagyan, a.g.e., s. 71. 
79 Firuzoğlu, a.g.m., s. 693-694. 
80 Andrews, a.g.e., s. 122. 
81 BOA, DH.MKT 1438/75. 
82 BOA, BEO 639/47862; BOA, İ.DH 1323/8.  
83 Demirel, a.g.m.,325. 
84 BOA, DH.MKT 1717/7; BOA, DH.MKT 1717/110. 
85 BOA, DH.MKT 333/38. 
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Aziziye ve Tokat sancaklarnda iskân edilmiş Çerkeslerle Tavşan Dağ 
göçmenlerinin 1895 ylnda kaçakçlk ilişkilerinin olduğu belirlenmişti.85  

Krm Savaş’ndan itibaren gelen göçmenlerin iskânyla Anadolu 
şehirlerinin demografik yaplar değişikliğe uğramşt. 93 Harbi’yle birlikte 

                                                 
76 Andrews, a.g.e., s. 136. 
77 Eren, a.g.e., s. 75. 
78 Avagyan, a.g.e., s. 71. 
79 Firuzoğlu, a.g.m., s. 693-694. 
80 Andrews, a.g.e., s. 122. 
81 BOA, DH.MKT 1438/75. 
82 BOA, BEO 639/47862; BOA, İ.DH 1323/8.  
83 Demirel, a.g.m.,325. 
84 BOA, DH.MKT 1717/7; BOA, DH.MKT 1717/110. 
85 BOA, DH.MKT 333/38. 
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Osmanl topraklarna sğnan ve Anadolu’da iskân edilen yüz binlerce yeni 
göçmen, başta demografik olmak üzere birçok bakmdan şehirlerin yapsn bir 
kez daha etkileyecektir. Tokat da bu iskânlar neticesinde demografik anlamda 
önemli değişikliklere sahne olmuştur. 1890 ylnda Tokat’n merkez nüfusu 
29.800’e ulaşmştr.86 1881’de 152.516 olan Tokat Sancağ’nn nüfusu 1892’de 
202.800’e çkmştr. 11 yllk bir sürede bu derece bir nüfus artş doğal-
demografik değişimler açsndan normal bir seyir arz etmemektedir. Bu 
durumun açklamas ancak olas verisel hatalar ve dşardan gelen göçmenlerin 
iskânlaryla açklanabilir. 93 Harbi’nden sonra Kafkasya ve Gürcistan’dan gelip 
Tokat Sancağ’nda iskân edilen göçmenlerin says 20.000’in üzerindedir.87  

İskân edilen göçmenler için yiyecek, ulaşm ve nakdi yardmlarn yan 
sra göçmen hanelerinin yaplmas da gerekiyordu ve bu çok önemli bir 
sorundu. Göçmenlerin yerleşecekleri haneler genellikle devlet eliyle yaplmaya 
çalşlyordu. Ancak göçmen aknnn, özellikle Krm Savaş ve 93 Harbi 
sonrasnda, çok büyük miktarda olmas nedeniyle bu yardmlar devletin 
olanaklarn aşyordu. Bu nedenle yerli ahalinin de göçmenlere yardmlarda 
bulunduklar, onlarn hanelerini kendi imkânlaryla yaptklar skça karşlaşlan 
bir durumdur. Tokat’a iskân için gönderilen ve 1861’de Niksar’da iskân 
edilecek göçmenler için gerekli olan haneler bölge halk tarafndan 
yaplmştr.88 

Tokat ahalisinin yaptğ yardmlar sadece kendi bölgelerinde yerleşen 
göçmenlerle snrl değildi. Çünkü sevk yollar üzerindeki Tokat’tan perişan 
durumda olan çok sayda göçmen gruplar geçmekteydi. 26 Ocak 1865 tarihli 
belgeden anlaşldğna göre buradan geçmekte olan göçmenler için ahali 
tarafndan 51.000 kuruş sarf edilmişti. Bu masrafn incelemesinin yaplarak 
makbuz senetlerinin gönderilmesi Sivas Vilayeti’nden istenmiştir. Bu emre 
cevaben Sivas’tan gelen evrak Maliye Nezareti’ne bildirilerek gereğinin 
yaplmas talep edilmiştir.89  

Ekonomik anlamda koşullar pek de iyi olmayan Osmanl Devleti’nin 
göçmenler için yaptğ yardmlar çok büyük bir masrafa tekabül etmekteydi. 
Zaman zaman göçmenlere maaş bağlandğ da oluyordu. Örneğin Tokat’ta iskân 
edilmiş Dağstanl Mehmed Han Efendi 1850’de, ihtiyar olduğunu ve geçim 
masraflarndan dolay perişan durumda kaldğn içeren bir dilekçe vermişti. 
Dilekçede kendine tahsis edilmiş olan maaşnn üzerine 2.000 kuruş zam ile 
Tokat kilesi olarak 70-80 keyl buğday ve arpa verilmesini istirham etmekteydi.  
Mehmed Han Efendi’nin dilekçesi üzerine Meclis-i Vâlâ’dan yazlan mazbataya 
karşlk olarak, bu şahsn kadn ve erkek birçok akrabas ile birlikte yaşadğ, 
kendisine tahsis edilmiş olan 4.000 kuruş maaş idare etmediği bildirilmiştir. 
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Ancak karşlğ sonra alnmak şartyla yllk 70 kile buğday ve arpa tahsisinin 
uygun olacağna karar verilmiştir.90  

İskan edilmeye çalşlan göçmenler için yaplan önemli yardmlardan 
biri de onlara verilecek olan yevmiyelerdi. Çünkü iskân edilip üretici duruma 
geçene kadar göçmenlerin beslenmeleri çok önemli bir sorun teşkil ediyordu. 
Çerkeslerin Abazayim Kabilesinden olan ve Tokat’a gönderilen 20 hanelik 168 
göçmen Koman Nahiyesi’nin Sataa köyünde iskân edilmiş ve burada 
yerleşimlerinin tamamlanmasna kadar yevmiyeleri de devlet tarafndan 
karşlanmştr. İskânlar yaplan bu göçmenlerin 24 Haziran 1864 tarihinden 
Temmuz sonuna kadarki 39 günlük yevmiyeleri verilmişti. Kişi baş yarmşar 
kyye ekmekten oluşan 3250 nüfusun tayinatlar 1625 okka (1283 gramlk 
ağrlk ölçüsü) ekmeğe ulaşmştr. Okkas 25 paradan 1015 kuruş 25 paray 
bulan bu masraflar mal sandğndan karşlanmştr. Bu süre geçtikten sonra 
göçmenlerin günlük yevmiyeleri, yine yarmşar kyye ekmekten hesaplanarak, 
Ağustos başndan Teşrin-i evvel sonuna kadarki 3 aylk süre için 4219 kuruş 6 
para olarak belirlenmiştir. Önceki dönemle birlikte göçmenlere verilen para 
miktar 5234 kuruş 31 paraya ulaşmştr. Bu tayinatlar gösteren bir defter ve 
buna bitişik dört kta senet düzenlenmiştir. Defterde hangi göçmene hangi 
tarihte kaç kuruş verildiği kalem kalem tablo şeklinde gösterilmiştir. Listeye 
göre 24 Haziran 1864’ten 12 Kasm 1864’e kadar olan 131 günlük yevmiyelerin 
toplam 5234 kuruş 31 paradr.91  

İskânlar yaplan ve bu arada yevmiyeleri karşlanan göçmenlerin 
iskânlarnn tamamlanmasnda en önemli aşama onlarn üretici konuma 
geçmeleridir. Yani zirai faaliyetlerde bulunup kendilerini besleyecek duruma 
gelmeleridir. Bu aşamaya gelene kadar göçmenlerin tohumluk ihtiyaçlarnn 
giderilmesi gerekmekteydi. Kafkasya’dan yeni gelip Amasya ve Tokat 
sancaklarnda iskân edilen göçmenlerin ziraat yapmalar için zahireye ihtiyaçlar 
olduğuna dair Sivas Vilayeti’nden Kasm 1888’de alnan telgrafta, hâslat 
alncaya kadar göçmenlerin tohumluk ve yemeklik olarak yars buğday yars 
da arpa olmak üzere 45.580 şinik (10 litrelik teneke kutu) zahire gerektiği 
bildirilmiştir. Durum Maliye Nezareti’ne iletilmiş, ancak hükümet, muhacir 
iskân talimatnamesinin ilgili maddesi gereğince, karşlksz olarak verilmesi 
istense de ileride karşlğ alnmak üzere verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu 
ihtiyacn geçen yl göçmenlere verilen ve bu sene toplanmakta olan zahire 
aşarndan karşlanabileceği, azar azar üç sene de ancak alnacağ ve buna göre 
gereken işlemin yaplmas istenmiştir.92 

Niksar’a bağl Ladik Köyü civarndaki Tepe Yatağ denilen boş arazide 
iskân edilmiş Şavşat göçmenlerine tapu senetleri verildiği ancak bu durumun 

                                                 
90 BOA, İ.MVL 181/5422. 
91 BOA, ML.MSF.d./174438. 
92 BOA, DH.MKT 1563/2; BOA, DH.MKT 1568/12; BOA, DH.MKT 1569/67; BOA, 
DH.MKT 1576/88; BOA, DH.MKT 1586/16. 
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ileride sorun olacağ yukarda belirtilmişti. 1890 ylna gelindiğinde, göçmenler 
ellerinde tapular olduğu halde, topraklarna köy ahalisi ileri gelenlerinden Hac 
Abbas Ağa isimli birinin yapmş olduğu müdahaleleri içeren bir şikâyet 
dilekçesi vermişlerdi. Bu müdahaleler neticesinde göçmenlerin başka bir yere 
nakledilmelerine teşebbüs edildiği ve bu durumun onlar perişan edeceği fakat 
illa da gerekli ise göçmenlerin hükümetin gösterdiği boş yerlerde ve hükümet 
memurlar eliyle iskân edilmesi Sivas Vilayeti’nden istenmiştir. Göçmenlerin 
nakledildiği yeni arazinin kimsenin tasarrufunda bulunmadğna dikkat edilmesi 
ve daha önce göçmenlerin ne suretle iskân edilip ellerine tapu senetleri 
verildiğinin de araştrlmas emredilmiştir. Dâhiliye Nezareti, meselenin 
tahkikat yapldktan sonra bu göçmenlerin yerlerinden edilmelerini 
gerektirecek mecburi bir durum yoksa katiyen onlara dokunulmamasn 
istemiştir. 93 

Göçmenlerin iskân edilmeleri onlarn tasarruflarna yeni araziler 
verilmesi demekti ve bu durumda göçmenlerle yerli ahalinin zaman zaman 
çatşma yaşamalar da kaçnlmazd. Birçok iskân bölgesi gibi Tokat’ta da yerli 
ahali ve göçmen çatşmasnn yaşandğ zamanlar olmuştur. Örneğin 1861 yl 
sonlarnda Muhacirin Komisyonu’na bildirildiğine göre Tokatl Ermeniler ile 
göçmenler arasnda huzursuzluklar çkmşt. Tokat’ta çkan huzursuzluk buraya 
gelen Bağdat eski valisi Hafz Paşa araclğyla ortadan kaldrlmştr. Bağdat 
eski valisi iki tarafa da nasihatte bulunmuş ve yaşanan gerginlik giderilerek 
şehirde huzur ve asayiş yeniden sağlanmşt.94 Tokat’ta iskân edilmiş olan 
göçmenler ile Ermeniler arasnda anlaşmazlklarn bertaraf edildiği Sivas 
Mutasarrf’na Mart 1862’de gönderilen yazyla bildirilmişti. Söz konusu yazda 
böyle bir olayn tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alnmas vilayetten 
istenmiştir.95 

Yine Tokat’ta iskân edilmiş olan göçmenlerden Hac Bey ve arkadaşlar 
1865 ylnda Muhacirin Komisyonu başkanlğna baz şikâyetlerini içeren bir 
telgraf göndermişlerdi. Telgrafta beyan edilen şikâyetlerin uygunsuz şeyler 
olduğundan konunun etraflca araştrlp durumun hükümete bildirilmesi Sivas 
Mutasarrflğ’ndan istenmiştir. Vilayetten gelecek cevaba göre de gereğinin 
yaplmas Muhacirin Komisyonu’na emredilmiştir.96  

Göçmenler ile yerli ahalinin yaşadklar çatşmalarn tarihte saysz 
örnekleri vardr. Ancak çatşma yaratan kimi durumlarn göçmenlerin 
taşknlklar ya da kanuna aykr davranşlar nedeniyle meydana geldiği de 
görülmektedir. Örneğin, 1866’da yaşanan bir olay bu hususta, Tokat’ta iskân 
edilen göçmenlerle ilgili çarpc bir örnektir. Şöyle ki Erbaa’nn Eyrek 
Kazas’na bağl Hosat köyünden İmamoğlu Osman’n at ile önemli bir miktar 

                                                 
93 BOA, DH.MKT 1717/7; BOA, DH.MKT 1717/110. 
94 BOA, A.MKT.NZD 383/63. 
95 BOA, A.MKT.UM 546/86. 
96 BOA, A.MKT.MHM 332/90. 
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para ve eşyas bir göçmen tarafndan çalnmşt. Bu göçmenin hrszlğna dair 
şahitlik edenleri öldürmek amacyla Tokat’ta iskân edilmiş göçmenlerden 28 
kişi Hosat köyüne gelmiş ve Tataroğlu Ahmed’i öldürerek bir erkek ve bir 
kadn da yaralamşlard. Yine bunlardan kazaya gelerek silah ile bir iki kişiyi 
yaralamş olan Kart Osman arkadaşlaryla kaçmş ancak yakalanmşt. Bunlara 
ön ayak olanlarn ortaya çkarlmas, muhakemelerinin yaplmas ve suçlar 
nispetinde cezalarnn verilmesi Amasya Mutasarrflğ’ndan talep edilmişti.97  

Yine Tokat havalisinde iskân edilmiş olan Çerkes göçmenlerin adam 
öldürmek ve eşya gasp etmek gibi türlü eylemlere giriştiklerine dair 1869 
ylnn başlarnda Tokat ahalisi tarafndan hükümete, bunlarn önüne geçilmesi 
taleplerini içeren bir dilekçe verilmişti. Göçmenlerden Mahir, Kart Osman ve 
Sefer beyler başlarna buyruk eşkyalk hareketlerine girişmişler, ancak 
üzerlerine gönderilen kuvvetler bunlar dağtmşt. Bu kişiler Canik ve Samsun 
taraflarna kaçmşlard. Sivas Vilayeti’ne gönderilen emirnamede bunlarn 
yakalanarak bir daha eşkyalk faaliyetlerine girişmesinin engellenmesi 
istenmişti. Vilayetten gelen bildirim, güvenlik güçlerinin bu eşkyalarn peşinde 
olduklar ve gereken önlemlerin alndğ yönündeydi.98  

93 Harbi’nden sonra Tokat ve civarnda iskân edilen Gürcü 
göçmenlerin de zaman zaman meseleler yarattklar görülmektedir. Örneğin 
1887 tarihli bir belgede, Canik Sancağ’nda ortaya çkan asayişsizliğin 
giderilmesi için Gürcü göçmenlerinden 8-10 kadarnn uygun vilayetlerde iskân 
edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunun için merkezden Trabzon Vilayeti’ne 
çekilen 17 Mays 1887 tarihli telgrafta bu göçmenlerin Sivas’a gönderilerek 
gereken mahallere yerleştirilmesi istenmiştir.  Yine Niksar Kazas’nda bulunan 
Gürcü göçmenlerden baz şahslarn asayişi ihlal ettikleri ve bunlarn da başka 
bölgelere nakil ve iskânlar hususu Tokat Sancağ’na yazlmştr. Bu şahslarn 
isimlerini içeren pusulann gönderilerek bunlarn Tokat’tan Ankara’ya veya 
Sivas’n Gürcü göçmen yaşamayan ve Trabzon snrndan uzak olan kazalarna 
nakledilip ayr ayr iskân edildikleri takdirde iki vilayetin snr başlarnda 
öteden beri arkas kesilemeyen eşkyalklarn da sona ereceği bildirilmiştir.99  

Göçmenlerin devlete karş görevlerini yerine getirmek istememesinden 
doğan sorunlar da yaşanmaktayd. Örneğin Tokat’ta Canpolat köyünde yaşayan 
Çerkes göçmenlerinden Azmet? isimli şahsn Hristiyan olduğu ve bu nedenle 
burada kalmasnn caiz olamayacağ 11 Eylül 1894’te Sivas Vilayeti tarafndan 
hükümete bildirilmişti. Vilayetten Dahiliye Nezareti’ne gönderilen telgraftan 
anlaşldğna göre bu şahs Sivas’a getirilmiş ve yaptğndan dolay özür ve 
pişmanlkla bulunmuştur. Ancak yaplan tahkikat neticesinde bu göçmenin 
Çerkeslerin yaşadğ Aziziye Kazas’na gittiği ve askerlik muamelesi yüzünden 
isim değiştirdiği için şimdiye kadar bulunamadğ anlaşlmşt. Bu nedenle 
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doğan sorunlar da yaşanmaktayd. Örneğin Tokat’ta Canpolat köyünde yaşayan 
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şahsn hile yaptğ ve askerlik zaman gelmiş olduğu, dolaysyla da 
Arabistan’daki taburlardan birine gönderilmesi için gerekenin yaplmas 
emredilmişti.100  

Tokat ve civarnda iskân edilen göçmenler tarafndan yaratlan birçok 
meseleden biri de kaçakçlktr. Örneğin Merzifon Kazas’na yakn olan Tavşan 
Dağ Çerkeslerinden 40 kişiyi aşkn tütün kaçakçsnn bu vilayet dahilindeki 
Kalecik Kazas’na geldikleri ve zabtiye tarafndan takibe alndklar 
bildirilmişti. Bunlarn takip edildiklerini anlayp civardaki vilayetlere kaçmalar 
ihtimaline karş takipleri için Sivas, Kastamonu ve Konya vilayetlerine emir 
verilmişti. Yine 24 Kasm 1894 tarihli telgrafta Ankara ve Kastamonu 
ahalisinden 100’e yakn kaçakçnn bu bölgeye geldikleri Sivas Vilayeti’nden 
bildirilmiştir. Bu husustaki malumatn bildirilmesi Ankara Reji Nezareti ile 
vilayet alaybeyliğine havale edilmişti. Reji nazrnn bildirdiğine göre, 
kaçakçlar büyük çoğunlukla Çerkes göçmenlerden oluşmaktayd. Bunlar Sivas 
Vilayeti dâhilinde Aziziye ve Tokat sancaklarnda iskân edilmişlerdi. Bu 
kaçakçlarn mallar Samsun, Amasya ve Tokat gibi kaliteli tütün bölgelerinden 
elde ettikleri anlaşlmşt. Tütün kaçakçlarnn bir vilayetten diğer vilayete 
geçmesine engel olmak için hükümetçe yeni tedbirler alnmas istenmiş, ancak 
vilayet yöneticilerinin olaylara gerekli ehemmiyeti vermeyip işi baştan 
savdklar da ifade edilmişti. Dahiliye Nezareti’nden Sivas Vilayeti’ne yazlan 
yazda bu hususta gerekli bütün önlemlerin alnarak olayn titizlikle takip 
edilmesi istenmiştir.101  

Osmanl iskân çalşmalarnda birçok göçmenin mevcut yerleşim 
yerlerine değil de boş olan arazilere yerleştirilmeleri sonucunda oluşan yeni 
köylere dair pek çok örnek mevcuttur. Bu şekilde yeni oluşturulan yerleşim 
birimlerinin yasal statülerini kazanmalar için oralara öncelikle bir isim 
verilmesi gerekiyordu. İskân yaplan birçok bölgede buna dair yüzlerce kayt 
mevcuttur. Göçmen iskân yaplan şehirlerden biri olan Tokat’ta da bu durumun 
örneği mevcuttur. Tokat’n Turhal Nahiyesi’nde boş arazi olarak bulunan 
Dazmanederesi isimli yere 15 haneden oluşan 52 Batum göçmeni iskân 
edilmişti. Bu göçmenlerin iskânlaryla meydana gelmiş olan köyün Sultaniye 
olarak isimlendirilmesine karar verilmiş102 ve gereken muamelenin yaplmas 
hususu Dahiliye Nezareti’ne havale edilmişti. Şura-y Devlet dahiliye 
dairesinden bildirildiğine göre, iskân edilen Batum göçmenleri köylerine isim 
olarak Hamidiye isminin verilmesini arzu etmektedirler. Ancak o civarda 
Hamidiye isimli başka bir köy bulunduğundan, yeni kurulan köyün isminin 
Sultaniye olarak belirlenmesi hakkndaki Şura-y Devlet karar, 29 Nisan 
1895’te Sivas Vilayeti’ne tebliği ve Sicil-i Nüfus İdaresi’ne malumat verilmesi 
için Dahiliye Nezareti’ne havale edilmiştir. Ayrca durumun Maliye ve Defter-i 

                                                 
100 BOA, BEO 480/35969. 
101 BOA, DH.MKT 333/38. 
102 BOA, BEO 639/47862.  
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Hakani nezaretlerine bildirilmesi istenmiştir.103  
Sonuç 
Hem Karadeniz yoluyla gelen hem de karadan Anadolu’ya giriş yapan 

göçmenlerin sevk yollar üzerinde bulunan Tokat’ta XIX. yüzyl boyunca iskân 
faaliyetleri devam etmiştir. Krm Savaş’ndan sonra iskânlarn önemli ölçüde 
yaplmaya başlandğ Tokat’a yerleşen göçmenlerin çok büyük bir ksmn 
Kafkas göçmenleri oluşturmaktayd. Sadece Kafkaslardan değil Rumeli’den 
gelen göçmenlerin de iskân edildiği şehirde yerleşen göçmenler Çerkesler, 
Gürcüler, Dağstanllar, Tatarlar, Nogaylar, Kabartaylar, Karaçay-Balkarlar, 
Kumuklar, Çeçenler ve Balkanlar’da yaşayan Türkler gibi millet ve 
kavimlerden meydana geliyordu. Tokat dahilinde göçmenlerin iskân yaplan 
yerler Tokat, Koman, Niksar, Erbaa, ve Turhal gibi merkezler ve buralar 
dahilindeki küçük yerleşim yerleri veya boş arazilerdir. Diğer taraftan Tokat’n 
göçmen sevkindeki coğrafi öneminin yan sra zengin tarm potansiyeli, iklimi 
ve ticari potansiyeli açsndan göçmenler için çekici yanlar da vard. Bölgede 
iskân edilmek isteyen göçmenlerin bu istekleri yetkililer tarafndan genellikle 
kabul edilmiştir. XX. yüzylda da göçmen iskânnn yaplmaya devam edildiği 
Tokat’ta, XIX. yüzyl boyunca on binlerce göçmen iskân edilmiştir. 

 
KAYNAKÇA 
Başbakanlk Osmanl Arşivi (BOA) Belgeleri 
Sadâret Mektubî Kalem-i Mühime Evrak (A.MKT.MHM) 
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Sadaret Mektubî Kalemi Umum Vilayet Yazşmalarna Ait 
Belgeler (A.MKT.UM) 
444/80; 546/86. 
Bâb- Âlî Evrak Odas (BEO) 
480/35969; 639/47862. 
Dahiliye Mektubî Kalemi (DH.MKT)  
333/38; 1438/75; 1563/2; 1568/12; 1569/67; 1576/88; 1586/16; 1717/7; 

1717/110. 
İradeler Dahiliye (İ.DH) 
1323/8.  
Meclisi-i Vâlâ Riyâseti (MVL) 
745/32.  

                                                 
103 BOA, İ.DH 1323/8.  
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Hititler Dönemi’nde Tokat ve Çevresi 
Murat TEKİN1 

 
Özet 

Tokat ili, Orta Karadeniz Bölümü’nün kara kesiminde yer almakta olup, 
Orta Anadolu Bölgesi ile Orta Karadeniz Bölümü’nün ky kesimini birbirine 
bağlayan bir konuma sahiptir. Mevzu bahis il, mevcut buluntular şğnda en 
azndan Geç Kalkolitik Çağ’dan itibaren başlayan bir yerleşim sürekliliğine 
sahne olmuş coğrafi ve tarihi bir mekândr. 

Tarihin akş içerisinde baz zaman dilimlerinde yldz parlayan 
Tokat’n tarihi çerçevesi Anadolu’nun önsözünün yazldğ Asur Ticaret 
Kolonileri Dönemi’nde tarihin spotlar altnda belirginleşmeye başlasa da 
Tokat’n kendisini ve çevresini anlatmaya başlamas için Hititler’in Anadolu’da 
ilk kez merkezi devlet yaplanmasn kurmas gerekecektir. 

 Hititler Dönemi’nde Orta Anadolu büyük bir değişime uğramştr. Bu 
değişim, o zamana kadar bilinmeyen ortak bir yap gösteren çok sayda büyük 
yerleşmenin varlğndan anlaşlmaktadr. İşte bu büyük yerleşmelerden bir 
tanesi kuşkusuz Maşat-Höyük’tür.  

Tokat’n Hititler Dönemi’nde önemli bir bölge olduğunu bize 
kantlayan yerleşme Maşat-Höyüktür. Maşat-Höyük’ten başkente yani 
Hattuşa’ya yazlan mektup sayesinde Tapigga kenti olduğu anlaşlan bu önemli 
yerleşme, Hititler Dönemi’nde tahkim edilmiş askeri bir üs olarak karşmza 
çkmaktadr. Tokat’n Zile İlçesi’nde bulunan sözünü ettiğimiz bu yerleşmenin, 
Boğazköy tabletlerinde de ad geçmektedir. 

Hitit Ülkesi Aşağ ve Yukar Ülke olmak üzere idari bölgelere 
ayrlmştr ve Tapigga bu bölgelerden Yukar Ülke snrlar içerisinde tampon 
bir bölgede yer alarak daha kuzeyde bulunan özellikle Kaşkallar’a ve daha 
doğuda bulunan Azzi-Hayaşallar’a karş başkenti korumakla görevli bir 
garnizon kentiydi. 

Eski Hitit Dönemi’nin sonlarndan itibaren Hitit Devleti’nin siyasi 
varlğn ciddi şekilde tehlikeye sokan ve yklşna da etki edecek bir topluluk 
olarak tarih sahnesinde yer alan Kaşkallar, Hitit Ülkesi’nin kuzeyindeki 
bölgelerde yaşayan savaşç bir halktr. Sözünü ettiğimiz bu savaşç halkn Hitit 
Ülkesi’nin merkezine inmesini önlemek için kurulmuş olduğu düşünülebilecek 
Tapigga kenti askeri üssü, ayn zamanda kendi bölgesinin idari, sosyal, 
ekonomik ve kültürel bir merkeziydi.  

Biz bu bildirimizde, Tokat’n Hititler Dönemi’ndeki konumunu, gerek 
Boğazköy metinlerinin gerekse ağrlkl olarak Maşat-Höyük belgelerinin 
anlattklarndan yola çkarak ve ilave olarak arkeolojik malzemeyi de 
                                                 
1 Öğr. Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
murat.tekin@gop.edu.tr 
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kullanarak bütünlüklü bir tarihi çerçeve içerisinde değerlendirmeye 
çalşacağz.  

Anahtar Sözcükler: Tokat, Eski Anadolu, Hititler Dönemi, Filoloi, 
Arkeoloji, Maşat-Höyük/Tapigga, Kaşka. 

 
Giriş 
Oldukça engebeli topografik bir yapya sahip olan Anadolu’da ilk 

yerleşme yerleri günümüzden 10 000 yl öncesine kadar uzanmakla birlikte, 
yarmada üzerinde kent olarak nitelenebilecek ilk yerleşim alanlar M.Ö. III. 
binyln sonlar ile II. binyln başlarnda belirmeye başlar. Örneğin Kayseri 
yaknlarndaki Kaniş (Kültepe) ve Konya-Karahöyük bu yerleşmelerin en tipik 
öncüleri arasndadr. Hitit İmparatorluk Dönemi’nde ise, nüfusun daha büyük 
yerleşme yerlerinde toplanmasyla kentsel yaplarn says giderek artmaya 
başlamştr. Hattuşaş (Boğazköy), Ankuwa (Alişar), Şarişa (Kuşakl) ve 
Tapigga (Maşat-Höyük) bahsettiğimiz zaman diliminin en önde gelen kentleri 
arasnda saylabilir2. 

M.Ö. 2. binylda Orta ve Kuzey Anadolu söz konusu olduğunda, akla 
hemen Hattiler, Hititler ile bu sonuncularn kuzey komşular ve ayn zamanda 
can düşmanlar olan Kaşkallar gelir. Anadolu'nun bu bölgesi, bugün olduğu 
gibi eski çağlarda da, gerek elverişli iklimi ve gerekse tarm ve hayvanclğa 
uygun arazi ve otlaklar, yüksek dağ ve ormanlar, çok değerli maden kaynaklar 
ve tarihi yollar ile insanoğlu için elverişli yerleşim olanaklar sunmuştur. Bu 
saydklarmzla birlikte Kzlrmak, Yeşilrmak, Kelkit ile bunlarn birçok kolu 
gibi Anadolu'nun önemli su kaynaklar olan çok sayda rmağn dolaşarak 
içinden geçip Karadeniz'e ulaştğ akarsularyla bahsettiğimiz bu bölge; Güney, 
Güneydoğu ve Bat Anadolu'dan oldukça farkl bir manzara gösteren müstesna 
bir yer olma özelliğine sahiptir3.  

Günümüze dek ulaşmş bulunan on binlerce çivi yazl tablet ve 
Anadolu'nun birçok köşesinde rastladğmz kalntlar vastasyla M.Ö. 2. 
binylda ortaya koyduklar yüksek uygarlğ tandğmz Hititler, ayn zamanda 
bu topraklarda ilk kez geniş çapl bir siyasal birliği de oluşturmuşlardr. M.Ö. 
17. yüzyl ortalarndan M.Ö. 12. yüzyl başlarna kadar Anadolu'nun siyasi 
yazgsna yön veren Hitit Devleti, bu dönemde tüm Önasya'nn da en dikkati 
çeken güçlerinden birini teşkil etmiştir. Geniş bir coğrafyada yüzyllar boyu 
varlğn sürdüren bu devlet, ilk kuruluşundan birçok başka devletçikleri, 
kentleri egemenliğine alarak bir imparatorluk düzeyine yükselmesine ve 
sonuçta tarih sahnesinden silinmesine dek, ana hatlar belirli ancak zaman 
                                                 
2 Sevin, 2007: 1. Ancak şunu hemen belirtmek gerekir ki, Anadolu tüm tarihi boyunca, 
coğrafi yaps ve doğal kaynaklarnn snrl olmas yüzünden, Eski Dünya’nn Babil ve 
Ninive’si gibi milyonluk kentleri hiç bir zaman bağrnda barndramamştr. Ünal, 1989: 
19. 
3 Ünal, 1989: 17. 
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içinde değişiklikler gösteren siyasi ve kültürel bir gelişim çizgisine sahip 
olmuştur4.  

Hititler Dönemi, Anadolu coğrafyasnda görülen ilk merkezi siyasi 
egemenlik dönemi olmas açsndan Anadolu yerleşim kültürü tarihinin önemli 
bir kesitini oluşturur5.  

Hititler Dönemi’nde Orta Anadolu büyük bir değişime uğramştr. Bu 
değişim, o zamana kadar bilinmeyen ortak bir yap gösteren çok sayda büyük 
yerleşmenin varlğndan anlaşlmaktadr6. Dolays ile bahsettiğimiz bölgeyle 
doğrudan bağlantl alanlarnn da bu büyük değişim hareketinden nasibini 
aldğn söyleyebiliriz7.  

İşte bu büyük yerleşmelerden birisi de, Tokat ve çevresinin Hitit 
Dönemi’ndeki durumunu şimdilik en iyi şekilde yanstan Maşat-Höyük’tür. 
Bahsettiğimiz bu yerleşmenin özelliklerine geçmeden önce bulunduğu bölgenin 
doğal çevre özelliklerine değinmenin faydal olacağ düşüncesindeyiz.  

1. Fiziki Coğrafya 
Bilindiği üzere, Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde, yani kara 

kesiminde yer alan Tokat ili; kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, Güney ve 
Güneydoğuda Sivas, Güneybatda Yozgat ve batda ise Amasya illeriyle 
kuşatlmştr.  
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Orta Karadeniz Bölümü’nde dağlar, kuzeyden güneye üç önemli sra 
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4 Yiğit, 2004: 220. 
5 Özcan, Karauğuz 2010: 579. 
6 Schachner, 2010: 661. Aslnda Anadolu’nun siyasi, kültürel, etnik ve ekonomik 
yapsnn değişimi çok daha önceden başlamşt. Şöyle ki; bakr, kalay, altn ve gümüş 
gibi çok çeşitli madenlerin kullanlmasnn yan sra, mimari kalntlar ile de 
zenginliğini tanmlayabildiğimiz Erken Tunç Çağ Anadolusu M.Ö. II. bine girilirken 
büyük değişiklikler yaşamaktayd. Bunlardan ilki Hint- Avrupal kavimlerin akn akn 
bu topraklar istila edip siyasi ve etnik tabloyu değiştirmesidir. İkincisi, ETÇ III’ten 
itibaren Anadolu’nun önce protohistorik, ardndan tarihi devirlere girmesi yani maddi 
belgelerin yan sra, yazl belgelerin de ortaya çkmasdr. Kymet 2004: 1. Burada 
ifade edilen durum, bahsedilen değişimin kökeni olarak değerlendirilebilir.  
7 Çünkü Hattuşa’dan yola çkarak Kzlrmak yay içinde bulunan Hitit çekirdek 
bölgesine göz atlacak olursa, bu gelişimin başkentle snrl kalmadğ, arkeolojik olarak 
araştrlan hemen her kentte şu veya bu şekilde kantlanabilir olduğu görülür. 
Schachner, 2010: 667. 
8 Dönmez, 2001: 873. 
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yükseltiler Kelkit ile Yeşilrmak havzalarn ayran su bölümü çizgisini 
oluşturan dağlardr. Tokat şehri bu ikinci dağ srasnn güneyinde, Yeşilrmak 
nehri ve bu nehre güneyden karşan Behzat Deresi’nin vadisi boyunca 
kurulmuştur. İlin üçüncü dağ srasn, Yeşilrmak Vadisi’nin güneyindeki 
yükseltiler oluşturmaktadr. Akdağ (1900 m), Çamlbel (1930 m), Dumanl 
(2374), Şehnekayas (2385 m) doruklar ayn zamanda ilin en önemli 
yükseltilerini meydana getirmektedir9. 

Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kuşağnda yer alan Tokat İli, coğrafi 
konum itibariyle Karadeniz ile Orta Anadolu arasnda bulunduğundan iklimi de 
bahsettiğimiz her iki coğrafi bölgenin özelliklerini taşr. Dolays ile 
bildirimizin konusunun geçtiği coğrafi alanda hem Karadeniz, hem de Orta 
Anadolu iklimi özelliği görülür ve Karadeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi 
arasnda bir geçiş iklimi özelliği taşr10. 

Tokat İli’nin başlca akarsular Yeşilrmak (Tozanl çay), Kelkit çay, 
Çekerek çay ve şehir merkezinden geçerek Yeşilrmak’a dökülen Behzat 
Deresi’dir. İl snrlar içerisinde çoğunlukla doğu-bat doğrultusunda akan 
Kelkit, Yeşilrmak ve Çekerek çay vadileri birbirlerinden sradağlarla 
ayrlmşlardr11. 

Şimdi de Tokat İli’nin de dahil olduğu Orta Karadeniz Bölümü’nde 
gerçekleştirilen araştrmalarn geçmişi ve bugünkü durumu üzerinde durmak 
istiyoruz.  

2. Tokat ve Çevresinde Gerçekleştirilen Araştrmalarn Geçmişi ve 
Bugünkü Durumu 

Tokat, 1613'den günümüze kadar pek çok seyyah-araştrmac, 
coğrafyac, arkeolog, epigraf, sanat tarihçisi ve tarihçi tarafndan araştrlmştr. 
Özellikle 1890'dan hemen sonra D.G Hogart, J.A.R. Munro yollar; 1899'dan 
itibaren J.G.C Anderson, F. ve E. Cumont ile H. Gregoire antik yerleşmeler, 
yaztlar (Studia Pontica II, Bruxelles 1906) üzerinde çalşmşlardr. J.L. 
Myres'in 1903 ylnda Bolos Höyük (bugün Aktepe) keramiklerini 
yaymlamasndan sonraki yllarda Amerikan Doğu Cemiyeti adna H.H. von der 
Osten'in bölgede, özellikle M.Ö. II. binyl yerleşmelerini araştrdğ 
bilinmektedir12.  

1920’lerde yaptğ yüzey araştrmalarnda yörenin M.Ö. II. Binyl 
yerleşmelerini ilk kez gündeme getiren von der Osten ayn zamanda yeni 
höyüklerde tespit etmiştir13.  

Devam eden süreçte, İ.K. Kökten’in 1944 ylnda sonuçlarn 

                                                 
9 Ünal, 2004: 9 vd. 
10 Gürsoy, 1950: 128; Ünal, 2004: 13. 
11 Ünal, 2004: 27. 
12 Özsait, 1999: 90; Özsait, 2000:335. 
13 Kymet, 2004: 20. 
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yaymladğ, “Orta, Doğu ve Kuzey Anadolu’da Yaplan Tarihöncesi 
Araştrmalar” adl yüzey araştrmas çalşmasnda Tokat’n İlçelerinden Niksar 
ve Erbaa civarna gelip sözkonusu yerlerdeki höyükler ve yüzey buluntular ile 
ilgili ksa açklamalar bölgenin geçmişine şk tutan çalşmalar arasndadr14.  

1943 ylnda Zile-Maşat-Höyük’te bir tesadüf sonucu bulunan bir Hitit 
tablet parças15 ile dikkatleri üzerine çeken bu yerleşmede, 1945 ylnda E. 
Akurgal başkanlğnda sadece bir dönem kaz çalşmas gerçekleştirilmiştir16. 
Epey bir süre ara verilen kaz çalşmalarna 1973 ylnda T. Özgüç 
başkanlğndaki bir ekip tarafndan başlanmş17 ve bu çalşmalar devam 
ettirilirken Maşat-Höyük çevresinde ayn zamanda yüzey araştrmalar yaplarak 
alan çalşmas gerçekleştirilmiştir18. Bahsettiğimiz yerdeki kaz çalşmalar ise, 
yine Özgüç ve ekibi tarafndan 1984 ylna kadar sürdürülmüştür19. Maşat-
Höyükte gerçekleştirilen bu kaz çalşmalar neticesinde, sözkonusu bu 
yerleşmenin, Geç Kalkolitik Çağ’dan başlayarak Frig Dönemi de dahil olmak 
üzere Demir Çağ’na kadar uzanan kültürel bir sürekliliği neredeyse kesintisiz 
bir şekilde yanstan bir yerleşme olduğu ve en parlak evresini ise Hitit 
Dönemi’nde yaşadğ anlaşlmştr.  

R. Temizer başkanlğndaki bir ekip tarafndan 1952 ylnda Tokat’n 
Artova İlçesi’ne bağl Ayazmayeni köyünün 3 km. güneyinde bulunan 
Kayapnar Höyük’te gerçekleştirilen kaz çalşmalar20 neticesinde sözkonusu 
yerleşmede Geç Kalkolitik’ten Demir Çağ’na kadar uzanan bir yerleşim 
dokusu saptanmştr. Bununla birlikte Ş. Dönmez’in de ifade ettiği üzere, Orta 
Tunç Çağ yerleşmesinin Maşat-Höyük’teki kadar önemli olmadğ 
anlaşlmştr21. 

1954 ylnda, madeni eser buluntularnn zenginliğiyle dikkatleri 
üzerine çeken Tokat’n Erbaa İlçesi’nde bulunan Horoztepe mevkiinde 1956 
ylnda T. Özgüç ve M. Akok tarafndan gerçekleştirilen inceleme 
çalşmalarn22 yine ayn ekip tarafndan yürütülen 1957 ylndaki ksa süreli 
kaz çalşmas takip etmiştir23. Burada açklanmas gereken husus, aslnda 
Horoztepe höyüğünün yaknndaki günümüz Dere Mahallesi yerleşimi ve 
mezarlk alannda, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağlar içinde barndran düz 

                                                 
14 Kökten, 1944: 679 vd.; Özsait, 1999: 90; Dönmez, 2000: 330.  
15 Güterbock, 1943: 389. 
16 Akurgal, 1946: 220-222. 
17 Özgüç 1978: 1. 
18 Özgüç 1982: 69-71. 
19 Girginer, 2008: 31; Dönmez, 2001: 874; Özsait, 1999: 90; Özsait, 2000: 336. 
20 Temizer 1954: 317 – 330; Özsait, 1999: 90; Dönmez, 2000: 330. 
21 Dönmez, 2001:875; Özsait, 2000: 336. 
22 Özgüç, Akok, 1957: 201-209. 
23 Özgüç, 1958: 27. Ayrca bkz. T. Özgüç – M. Akok, Horoztepe Eski Tunç Devri 
Mezarlğ İskan Yeri, Ankara, 1958; T. Özgüç, “Yeni Horoztepe Eserleri”, Anatolia 
VIII, 1964, s. 19-25; Özsait, 2000: 336. 
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bir iskan yeri olduğu ve bu iskan yerinin dşnda ama hemen bitişiğinde ise, 
Erken Tunç Çağ’nn son evresine ait bir mezarlk alannn bulunduğudur. 
Dolays ile kazs gerçekleştirilen alan Horoztepe değil, Horoztepe yaknndaki 
düz bir iskan yeri ve hemen onun bitişiğindeki mezarlk alandr.  

Yalnz şunu da belirtmek gerekir ki; Horoztepe’de kaz çalşmalar 
gerçekleştirilmemiş olsa da höyük üzerinden toplanan Hitit İmparatorluk 
Çağ’na tarihlenen çok sayda çanak çömlek parçalarndan hareketle bu 
yerleşmenin M.Ö. 2. binylda da önemini koruduğu anlaşlmştr24. 

1991 ylnda, A. Özçağlar, yerleşme tarihini coğrafi bir bakşla ele alan 
arazi çalşmalarn, “Kazova ve Yakn Çevresinde Eski Yerleşmeler” başlğ 
altnda yaymlayarak bahsedilen bölgede bulunan eski yerleşmeleri morfolojik 
özellikleriyle birlikte ele alarak ve yerlerini harita üzerinde işaretleyerek 
bölgenin geçmiş tarihine farkl bir bakş açsyla katkda bulunmuştur25. 1997 
ile 1998 yllarnda ise, Dönmez tarafndan hazrlamakta olduğu doktora tezi ile 
ilgili olarak Tokat İli Erbaa ve Turhal ilçelerinde yüzey araştrmalar 
gerçekleştirilmiştir26.  

Tokat ve çevresinde en kapsaml yüzey araştrmalar Özsait ve ekibi 
tarafndan yaplmştr. 1986'da Amasya ve Samsun'da başladğ yüzey 
araştrmalarn; 1988, 1990-1993 ve özellikle 1997 ylnda Tokat'ta devam 
ettiren Özsait27, daha sonraki yllarda çalşmalarnn bir ksmn yine ayn ilde 
2008 ylna kadar sürdürmüştür28. Geçekleştirilen bu çalşmalar neticesinde çok 
sayda yerleşim yeri tespit edilmiş olup, bu yerleşimlerden toplanan buluntular 
şğnda Tokat’n Orta Kalkolitik’ten (M.Ö. 5000/4750-4000) itibaren29, Geç 
Antik Çağ sonuna kadar uzanan geniş bir zaman diliminde çeşitli türde 
yerleşime sahne olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bahsedilen bu uzun 
zaman dilimi içerisinde yerleşim dokusunun yoğunluğunda farkllklar olduğu 
da ayn zamanda anlaşlmştr. Çünkü Kalkolitik’te oldukça az, Erken Tunç 
Çağ’nn (M.Ö. 3300-1900) başlar ve özellikle ortalarnda (ET II), yoğun 
olarak yerleşildiğinin gözlendiği ve M.Ö. II. bin yln ilk yarsnda Orta Tunç 
Çağ, yani Asur Ticaret Kolonileri Dönemi ve Eski Hitit Çağ’nda, İlk Tunç 
Çağ'nda görülen yoğunluğun olmadğ saptamasnda bulunulduğu ifade 
edilmiştir. Hitit İmparatorluk Dönemi’nde ise (Geç Tunç Çağ), yerleşme 
saysnda çok büyük bir azalmann olduğunun gözlendiği belirtilip, bu durumun 
                                                 
24 Dönmez 2008: 419. 
25 Özçağlar, 1991: 61-72; Özsait, 1999: 90. 
26 Dönmez, 1999: 513-523; Dönmez, 2000a: 229-244; Dönmez, 2000b: 330. 
27 Özsait, 1999: 90.  
28 Sözkonusu çalşmalar için bkz: Özsait, 2000: 73-88; Özsait, 2007: 451-462; 
Özsait/Özsait; 2010: 195-213. Ayrca Tokat İli’ndeki araştrmalar için bkz. Dönmez 
2008: 419, dipnot: 22. 
29 Özsait/Özsait; 2010: 196. Yalnz şunu belirtmek gerekir ki yaynn içeriğinde Orta 
Kalkolitik Çağ’a değil Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlendirilen yerleşmelere değinildiği için 
Geç Kalkolitik Çağ’dan itibaren en erken yerleşimlerin ortaya çktğ söylenebilir. 
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belki Kaşka istilas ile bağlantl olabileceğine dair açklamalar getirilmiştir. 
Yerleşme örüntüsündeki azalmann devam eden tarihi süreçte, yani İlk Demir 
Çağ’nda da sürdüğü, Orta Demir Çağ’nda ise yeniden yerleşme saysnda 
belirli bir artşn görüldüğü ve sözkonusu bu artşn, Hellenistik ve Roma 
Çağ’nda daha da fazlalaştğ üzerinde durulmuştur30. 

Yukarda bahsettiğimiz kaz ve yüzey çalşmalarna ilave olarak, D. 
Burcu Erciyas ve ekibi tarafndan kaz ve yüzey araştrmalar Tokat ve 
çevresinde günümüzde de devam ettirilmektedir. Sözü edilen ekip “Komana 
Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştrmas Projesi” kapsamnda 2005, 2006, 
2007 yllarnda gerçekleştirdiği çalşmalarn31 2008 ylnda Arkeolojik 
Araştrma Projesi şeklinde devam ettirmiştir. Gerçi, bahsettiğimiz çalşmalar 
kronolojik bir silsilede ele alnarak ağrlkl olarak Hellenistik ve Roma 
Dönemlerini esas alnarak yürütülmüş olsa da son olarak bahsedilen yla ait olan 
çalşma sonuçlarnda M.Ö. II. bin yla tarihlenebilecek bir yerleşimin 
varlğndan da söz edilmektedir32.  

3. Tokat ve Çevresinin Arkeolojisi 
3.1. Başlangcndan M.Ö. II. Bine Kadar Yerleşmeler: 
Tokat ve çevresinde Paleolitik Çağ’a tarihlenen herhangi yerleşime 

rastlanmamştr. Yine ayn bölgede Akeramik, Erken ve Geç Neolitik Çağlar’a 
(M.Ö. 8000-5500) ait yerleşmeler ve buluntular da bugüne kadar yaplan kaz 
ve yüzey araştrmalarnda bulunamamştr33.  

Kalkolitik Çağ’n erken evresi olan Erken Kalkolitik Çağ’a 
tarihlendirilebilen yerleşme ve buluntulara ise, bildiri konumuza temel teşkil 
eden coğrafyada rastlanmamş olsa da çevre bölgeden bu dönemle ilgili buluntu 
olduğu, üzerinde görüş birliğine varlamamş olsa da yaynlara girmiştir34.  

Geç Kalkolitik Çağ, Tokat’ta kazs yaplmş merkezlerde en erken 
dönem olarak Maşat-Höyük35, Kayapnar36 ve Horoztepe37 yerleşmelerinin en 
alt tabakalarnda saptanmştr. Sözkonusu bu kazlarla belirlenmiş olan en erken 

                                                 
30 Özsait, 2000. 340. Orta Karadeniz Bölümü yerleşim kültürünün genel bir 
değerlendirmesi için, bkz. Dönmez, 2000b: 332 vd.  
31 Erciyas, 2007: 155-166; Erciyas, Sökmen, Kalayc, 2008: 197-212; Erciyas, Sökmen, 
2009: 289-306. 
32 Erciyas, Sökmen, 2010: 357. 
33 Dönmez, 2000b: 332.  
34 Özsait, Amasya-Suluova ilçesinde yer alan Aştepe (Özsait, 1989: 290), Taşova ilçesi 
Akyaz Tepesi’nde (Özsait, Koçak 1996: 277) Erken Kalkolitik Çağ’a 
tarihlendirilebilecek keramik buluntusundan bahsederken, Dönmez de yine Özsait’e 
atfta bulunarak Amasya-Gümüşhacköy ilçesinde yer alan Çaltepe’de (Dönmez, 2000b: 
332) Erken Kalkolitik Çağ keramiğinin bulunduğunun iddia edildiğini ifade eder. 
35 Akurgal, 1946: 220. 
36 Temizer, 1954: 318. 
37 Özgüç, 1958: 27. 
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sürekli yerleşmelerin Geç Kalkolitik Çağ’da başlamş olduğu gerçeğinin yüzey 
araştrmalaryla ile de desteklendiğini belirten Dönmez’in, Orta Karadeniz 
Bölgesi’ndeki yerleşim ve kültür sürekliliğinin başlangcnn Geç Kalkolitik 
Çağ olduğu38 ifadesini biz de Tokat ve çevresi için aynen kullanabiliriz. 

 Yerleşim ve kültür sürekliliğini en iyi kantlayabilecek buluntulardan 
olan çanak-çömlek geleneğinin, Maşat-Höyük’ün yukarda bahsettiğimiz çağna 
tarihlenen zaman diliminde Orta ve Kuzey Anadolu’daki çağdaşndan farkl 
olmadğ ifade edilmektedir39. Bu durum da, Tokat ve çevresinin izole bir kültür 
çevresi içerisinde bulunmadğn ve en erken dönemlerden itibaren yakn 
çevresiyle irtibatl bir yap içerisinde bulunduğunu kantlar diye düşünmekteyiz. 

Geç Kalkolitik Çağ kültür sürecini takip eden, Erken Tunç Çağ (M.Ö. 
3500-2000) boyunca, yerleşme saysnn artarak devam ettiği40 bahsedilen çağn 
başlar ve özellikle ortalarnda (ET2) bölgeye yoğun olarak yerleşildiğinin 
gözlendiği41 ifade edilmektedir.  

Erken Tunç Çağ’na ait kültürel izlere, Orta Anadolu Tunç Çağ’nn 
yerel özelliğe sahip bir benzerini temsil eden Maşat-Höyük’te rastlanmştr42. 
Yine çalşma alanmzda bulunup kazs gerçekleştirilen Kayapnar 
yerleşmesinin kültür tabakalar arasnda da sözkonusu çağa ait buluntulara 
rastlanmştr43.  

Erken Tunç Çağ’n hem iskan alan hem de zengin mezarlk hediye 
buluntularyla güçlü bir şekilde temsil eden diğer bir kaz alan Horoztepe’ye 
yakn bir konumda bulunan Dere Mahallesi yerleşimi ve mezarlğdr. Daha 
önce de ifade ettiğimiz üzere iskan alannda Erken Tunç Çağ’na tarihlenen 
kültür tabakalar, mezarlk alannda ise bu çağn son evresine ait zengin madeni 
buluntularna rastlanlmştr.  

Horoztepe mevkiinde bulunan mezarlk alannda Alacahöyük 
mezarlarna benzer mezarlarla karşlaşldğ ve bu mezarlkta ortaya çkarlan 
madeni eserlerin maden işçiliğinin gelişmiş örneklerini temsil ettikleri ifade 
edilmektedir. Bu görüşten yola çklarak da Tokat-Amasya çevresinin maden 
endüstrisi açsndan önemli bir konumda olduğu belirtilip, ürettiklerini de 
güneyde yer alan Alacahöyük gibi yerlerin eski sakinlerine pazarlamş 
olabileceğiyle ilgili yorumlar getirilmektedir44.  

3.2. M. Ö. 2. Binyl Yerleşmeleri 
M.Ö. II. bin yln ilk yarsnda Orta Tunç çağ, yani Asur Koloni Çağ 

                                                 
38 Dönmez, 2000b: 332. 
39 Akurgal, 1946: 220. 
40 Dönmez, 2000b: 332 vd. 
41 Özsait, 2000: 340. 
42 Akurgal, 1946: 220 vd. Maşat-Höyük’ün Erken Tunç Çağ Uygarlğ Hitit 
Dönemi’nde olduğu gibi, höyüğün her tarafna yaylmştr. Emre, 1979: 2. 
43 Temizer, 1954: 318. 
44 Özgüç, 1958: 27. 
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ve Eski Hitit Çağ’nda, Erken Tunç Çağ’nda görülen yoğunluğun olmadğ 
saptamasnda bulunulmuştur. Hitit İmparatorluk Dönemi’nde de (Son Tunç 
Çağ), yerleşme saysnda çok büyük bir azalmann olduğunun gözlendiği ve bu 
durumun nedeninin Kaşka İstilas olabileceği ifade edilmiştir45.  

Dönmez de, Erken Tunç Çağ’n izleyen Orta Tunç Çağ’nn Assur 
Ticaret Kolonileri ile çağdaş olan erken evreleri (M.Ö. 2000-1750) ile ilgili 
yerleşmelerinin, Orta Karadeniz Bölgesi’nin hem ky hem de kara kesiminde 
yer aldğn belirtir. Eski Hitit Çağ ile çağdaş olan geç evrelerini (M.Ö. 1750-
1450) kapsayan yerleşmelerin ise yalnzca Kara Kesiminde konumlanmş 
olmasn, Orta Tunç Çağ’nn geç evrelerinden itibaren bölgenin ky kesiminin 
önemli bir güç tarafndan yerleşimlerden arndrldğnn bir göstergesi olarak 
yorumlar. Ortaya koymuş olduğu bu düşünceyi daha da açklayc mahiyette 
Dönmez, Kaşkallarla ilişkili olan bu durumun, büyük olaslkla Kaşkallarn 
egemenlik bölgesinin snrlarn da ortaya koyabileceğine işaret eder ve 
Hititlerle büyük bir mücadele içinde olan Kaşkallar’a karş Hititler’in Orta 
Karadeniz Bölgesi’nin kara kesimini bir tampon bölge olarak kullanmş 
olduğunun Vezirköprü Oymaağaç Höyük, Merzifon Onhoroztepe Tepe ve 
Alacapnar Tepe ile Amasya Oluzhöyük ve Doğantepe gibi önemli 
yerleşmelerden anlaşldğn ifade eder. Sözkonusu bu yerleşmelerin Hitit 
İmparatorluk Çağ’nda da yerleşim görmüş olduğunu göz önünde bulundurarak, 
ayn politikann Son Tunç Çağ’nda da (M.Ö. 1450-1200) sürdürülmüş olduğu 
sonucunu çkarr46. Dolays ile Dönmez de, Özsait’in ortaya koymuş olduğu 
tabloyu araştrmalaryla ilgili elde ettiği neticelerle destekler ve bize arkeolojik 
verilerden hareketle M.Ö. II. bin yl Tokat ve çevresinin tarihinin genel bir 
portresini sunar diye düşünmekteyiz.  

Bizim bildirimize konu olan coğrafi alandan, bu döneme dair bilgiler 
veren kazs gerçekleştirilmiş ve ulaşlan neticeleri çeşitli yaynlarda 
neşredilmiş yerleşmeler daha erken dönemlerde de bize klavuzluk yapan 
Horoztepe, Kayapnar ve özellikle Maşat-Höyük’tür. 

Tokat İlinde Kelkit Vadisi’ndeki en önemli yerleşme olan Horoztepe47, 
1944 ylnda Kökten tarafndan tespit edilmiş ve Hitit Dönemi’ne tarihlenen 
yüzey buluntularnn ad geçen höyükten toplandğ ayn bilim adam tarafndan 
rapor edilmiştir48. Bahsettiğimiz dönemle ilgili olarak, Özgüç de Erken Tunç 
Çağ Mezarlğ’nn 400 m. kuzeybatsnda yer alan Horoztepe Höyüğü’nün 
yüzeyinden Hitit çanak-çömlek parçalar topladğn ifade ettikten sonra daha 
aşağ satrlarda bu buluntularn Hitit İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendiğini 
bildirmektedir49. 

                                                 
45 Özsait, 2000: 340. 
46 Dönmez, 2000b: 333. 
47 Dönmez, 2008: 418. 
48 Kökten, 1944: 679. 
49 Özgüç, 1958: 23; Dönmez, 2008:419. 
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Diğer bir önemli M.Ö. II. bin yl yerleşmesi olan Kayapnar Höyük’ten 
de Orta Hitit ve Hitit İmparatorluk Dönemi’ne ait olan çanak-çömleğin 
toplandğ ifade edilmektedir50. Bununla birlikte bahsettiğimiz höyükteki Orta 
Tunç Çağ yerleşmesinin Maşat-Höyük’teki kadar önemli olmadğ sonucuna 
varlmştr51. 

Tokat ve çevresinin M.Ö. II. bin ylna şk tutan en önemli yerleşme ise 
kuşkusuz Maşat-Höyük’tür. Maşat-Höyük, bahsettiğimiz zaman dilimini sadece 
arkeolojik olarak en parlak şekilde yanstmak kalmaz ayn zamanda çivi yazl 
metinleriyle de bu dönemi filolojik olarak açklar. Dolays ile M.Ö. II. Bin yl 
Tokat ve çevresi Maşat-Höyük gibi önemli bir merkezden tutulan şk sayesinde 
aydnlanmaya başlar. Yerel bir merkezden tutulan bu şk merkezden çevreye 
yaylan çok daha güçlü bir şkla yani Boğazköy arşivleriyle desteklenince Hitit 
Dünyas’nn karanlkta kalmş baz noktalar açğa çkmaya başlar. İşte bu 
şekilde bildiri konumuzun coğrafyasnda yer alan yerleşmeler üzerindeki 
bilinmezlik örtüsü, metinlerin anlattğ ve anlaşldğ kadaryla aralanr ve 
böylece M.Ö. II. bin yl Hitit Dünyas’ndaki Tokat ve çevresinin konumunun 
siyasi, kültürel ve ekonomik olarak yansmalarn izleyebileceğimiz bir tarih 
sahnesi ortaya çkar.  

4. Hitit Dönemi Tokat ve Çevresinin Tarihi Coğrafyasna Işk 
Tutan Kaynaklar 

4.1. Arkeolojik Kaynaklar 
4.1.1. Maşat-Höyük Kazlar 
Maşat-Höyük’te gerçekleştirilen kazlar neticesinde daha önce de ifade 

ettiğimiz üzere, M.Ö. II. bin yl öncesine ve sonrasna tarihlenen yap katlar 
saptanmş olmakla birlikte biz konumuz gereğince Maşat-Höyük’teki M.Ö. II. 
bin yl ve özellikle Hitit Çağ’na tarihlenen tabakalar üzerinde durmak istiyoruz.  

Yerli halkn Höyük Tepe dediği Maşat-Höyük, Zile’nin, kuş uçumu 20 
km. güneyinde Ankara’nn 312 km. kuzeydoğusunda ve bugün de ayn ad 
taşyan Maşat Ovas’nn ortasndaki modern Maşat köyünün (bugün Yalnyaz) 
1500 m. batsndadr52. Boğazköy (Hattuša)’ün 116 km. kuzeydoğusunda yer 
alan Maşat-Höyük’ün, Tapigga adl bir Hitit kenti olduğu anlaşlmştr53. 
Bahsettiğimiz bu iki büyük Hitit merkezi arasnda iki ana bağlant rotas vardr. 
Bunlardan ilki; Alacahöyük, Eski Yapar, Kale Höyük (Aydnck yaknnda), 
Kazankaya ve Eğridir Höyük gibi baz diğer önemli Hitit yerleşmeleriyle de 
bağlant sağlayan, Boğazköy-Alaca-Çekerek-Maşat-Höyük rotasyken diğeri, 
Karapnar yoluyla Zile’ye ulaşan, Boğazköy-Köhne (Sorgun)-Çekerek-Maşat-

                                                 
50 Temizer, 1954: 323. 
51 Dönmez, 2001: 875. 
52 Özgüç, 1978: 1. 
53 Alp, 1977: 637-647; Alp, 1978: 195; Bryce, 2003: 31–32; Sevinç, 2008: 21 vd. 
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Diğer bir önemli M.Ö. II. bin yl yerleşmesi olan Kayapnar Höyük’ten 
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50 Temizer, 1954: 323. 
51 Dönmez, 2001: 875. 
52 Özgüç, 1978: 1. 
53 Alp, 1977: 637-647; Alp, 1978: 195; Bryce, 2003: 31–32; Sevinç, 2008: 21 vd. 
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Höyük rotasdr. Sözkonusu bu rotalar yüzyllar boyunca önemini korumuştur54.  
Maşat-Höyük, Kaşkallar’n işgal ettiği Karadeniz Bölgesi ile asl Hitit 

arazisi arasndaki snr alanndadr. Maşat-Höyük, Boğazköy’e bağl, onun 
yönetiminde ve Kaşka ülkesini snrlayan alanda en güçlü ve en güvenilir Hitit 
merkezlerinden biriydi. Maşat-Höyük, Hattuşa’da oturan Büyük kraln 
temsilcisi olan bir Hitit beyinin merkezi ve uzun ömürlü bir yerleşim yeri olarak 
seçilmiştir. Yerleşim yeri olarak burann neden seçildiğinin cevabn, stratejik 
konumunu ile birlikte ovann verimli, su ve ağaç kaynaklar açsndan da son 
derece zengin olmasnda arayabiliriz. Maşat-Höyük, kuzeyden güneye ve 
batdan (Boğazköy’e) doğuya, çok önemli Hitit şehirlerinin bulunduğu Artova 
ve Zile bölgesine giden yollarn üstünde bulunan büyük bir merkezdir55. 

Maşat-Höyük, Hitit Çağ’n V yap katyla temsil ederek M.Ö. II. bin yl 
Tokat ve çevresinin görünümüne şk tutan çok önemli bir yerleşmedir.  

Biz burada, yukardan aşağya doğru numara verilerek sralanan Maşat-
Höyük yerleşim katlarn kronolojik olarak ortaya çkşlarna göre ele almak 
istiyoruz. 

Karum’da Ib kat ile çağdaş olan V. yap kat Asur Ticaret Kolonileri 
Dönemi’nin sonlarna tarihlenmektedir. Bu dönemdeki yerleşmenin bütün aşağ 
şehre yayldğ ve çağdaşlarnda olduğu gibi, zamannn büyük şehirleri 
arasnda yerini aldğ görülmektedir. V. yap kat Kaniş ve Acemhöyük 
yangnlarna benzeyen şiddetli bir yangnla son bulmuştur56.  

Eski Hitit Çağ’n IV. Hitit yap kat temsil eder. Tapigga bu evrede de 
büyük bir şehirdir. Mühürlerin üslubu, seramiğin teknik ve şekilleri Eski Hitit 
Çağ için karakteristiktir57. 

Hitit Çağ’nn 13. , 14. ve 15. yüzyllarna ait dönemini ikişer safhal I-
III. yap katlar temsil etmektedir58. 

Maşat-Höyük tarihinin en önemli safhas, Hitit Çağ’nn III. Yap kat 
ile temsil edilen şehir zamandr. Sözkonusu bu evrede sitadelde yer alan ve iki 
katl olduğu anlaşlan bir saray yaps ortaya çkartlmştr59. 1.5 m. kalnlğnda 
taş temelli kerpiç duvarl, iki ya da üç katl olan bu saray Hititler’e özgü revakl 
bir orta avlu ve çevresindeki çok sayda odadan oluşuyordu. 1973-1983 yllar 
arasnda Tahsin Özgüç tarafndan yaplan kazlarda yalnzca alttaki depo odalar 

                                                 
54 Özgüç, 1980: 305. 
55 Özgüç, 1978: 2 vd. 
56 Özgüç, 1981: 373 vd. 
57 Girginer, 2008: 33. 
58 Özgüç, 1981: 371-374. 
59 Özgüç, 1978: 3. Yine bu evrede M.Ö. 15. yüzyln sonlarna tarihlenen, yani sarayla 
çağdaş ve iki katl olmas gereken çok odal kaln taş temelli büyük bina, sitadeldeki 
parlak Tapigga Dönemi’nin aşağ şehirde de ayn şekilde sürdürüldüğünü 
kantlamaktadr. Özgüç, 1981: 372.  
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saptanmştr60.  
Maşat-Höyük III. Hitit yap katnda tespit edilen saray yapsnda yer 

alan odalardan 8 ve 9 numaralar verilen ikisinde çok sayda çivi yazl tablet 
bulunmuştur. Sözkonusu bu odalardan 8 nolu odada 20 tablet ve birçok da 
bulleye, 9 nolu odada ise büyük bir ksm parçalanmş halde 80 tablete 
rastlanmştr. Bahsi geçen odalarda yaplan gözleme göre, sözkonusu tabletlerin 
ahşap raflarn üzerine yerleştirildikleri fakat yangn srasnda üst kattan bodrum 
kata düştüğü anlaşlmştr. Çivi yazl belgeleri ile bu iki oda, 
Boğazköy’dekilerin dşnda, ilk defa keşfedilmiş olan bir Hitit arşivini temsil 
etmektedir61.  

Maşat-Höyük saray, beyin ikametgâhn ve Hitit ülkesine bağl bu 
bölgenin ekonomik, siyasal yaşamnn ve yönetiminin merkezini temsil 
etmektedir62. Bir Hitit garnizon kentinin özellikleri Maşat-Höyük akropolisinin 
III. Hitit katnda tüm güzellikleri ile karşmzda durmaktadr63. 

Belgelerden edinilen bilgilere göre, üçüncü kat saray yaklaşk olarak 
M.Ö. 1400 yllarna tarihlendirilebilir. Bu kronoloji ayn zamanda sarayda 
bulunan tabletlerin “Orta Hitit” yazs üslubunda olmalaryla da uyum gösterir. 
Hattuşa’da oturan Büyük Kraln temsilcisi olan Bey’in, Hitit Ülkesi ile Kaşka 
Bölgesi arasndaki snr alannda bulunan Maşat-Höyük’teki merkezi 
durumunda olan saray kompleksi ve dolays ile bu sarayn arşivi M.Ö. 1400 
yllarnda Kaşkallar tarafndan saldrya uğramş ve yaklp yklmştr. Belki de 
bu önemli Hitit şehrinin bir süreliğine de olsa Kaşkallarn eline geçmiş 
olabileceğini bile düşünebiliriz64. Yine bu evreye ait, iki tablet üzerindeki iki 
damga mühür basksnda II. Tudhaliya’nn ve karsnn isimleri olduğu için 
tabletler65 ve saray bu kralla (M.Ö. 1410-1380) çağdaştr. Boğazköy’de bulunan 
yazl belgelerden bilindiği üzere, Kaşkallar II. Tudhaliya zamannda 
Boğazköy-Hattuşa’y işgal edip yağmalamşlardr66. Tüm bu söylediklerimizi 
göz önünde bulundurduğumuzda M.Ö. 1400 yllarnda Hitit Dünyasnn üstüne 

                                                 
60 Sevin, 2003: 164. 
61 Özgüç, 1978: 7 vd. Kazlar gerçekleştirilmeden tesadüf sonucu bulunan ve Güterbock 
tarafndan yaymlanan Maşat tabletinin de Maşat-Höyük III. Hitit katnda bulunmuş 
olan tabletlerle çağdaş olmas güçlü bir olaslktr. Alp, 1978: 177. Dolays ile önceden 
ele geçen bu tablet, kazlarla ortaya çkartlan ve çoğunlukla mektup türünde olan 
tabletlerin de habercisi durumundadr.  
62 Özgüç, 1978: 11. 
63 Alp, 1978: 175. 
64 Özgüç, 1978: 12. 
65 Özgüç, 1978: 13. Tudhaliya’nn hangi Tudhaliya olduğuyla ilgili 
değerlendirmelerinde Alp, I. Šuppiluliuma’nn babas olan Tudhaliya’nn tabletlerde yer 
alan mühür basksnn sahibi olabileceğiyle ilgili öneriler (Alp, 1978: 192-195) de 
bulunduktan sonra daha sonraki yaynlarda konuya daha da açklk getirerek sözkonusu 
kraln III. Tuthaliya olduğunu ifade eder. Alp, 2002: 157.  
66 Özgüç, 1980: 308. 
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saptanmştr60.  
Maşat-Höyük III. Hitit yap katnda tespit edilen saray yapsnda yer 

alan odalardan 8 ve 9 numaralar verilen ikisinde çok sayda çivi yazl tablet 
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Maşat-Höyük saray, beyin ikametgâhn ve Hitit ülkesine bağl bu 
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60 Sevin, 2003: 164. 
61 Özgüç, 1978: 7 vd. Kazlar gerçekleştirilmeden tesadüf sonucu bulunan ve Güterbock 
tarafndan yaymlanan Maşat tabletinin de Maşat-Höyük III. Hitit katnda bulunmuş 
olan tabletlerle çağdaş olmas güçlü bir olaslktr. Alp, 1978: 177. Dolays ile önceden 
ele geçen bu tablet, kazlarla ortaya çkartlan ve çoğunlukla mektup türünde olan 
tabletlerin de habercisi durumundadr.  
62 Özgüç, 1978: 11. 
63 Alp, 1978: 175. 
64 Özgüç, 1978: 12. 
65 Özgüç, 1978: 13. Tudhaliya’nn hangi Tudhaliya olduğuyla ilgili 
değerlendirmelerinde Alp, I. Šuppiluliuma’nn babas olan Tudhaliya’nn tabletlerde yer 
alan mühür basksnn sahibi olabileceğiyle ilgili öneriler (Alp, 1978: 192-195) de 
bulunduktan sonra daha sonraki yaynlarda konuya daha da açklk getirerek sözkonusu 
kraln III. Tuthaliya olduğunu ifade eder. Alp, 2002: 157.  
66 Özgüç, 1980: 308. 
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karabasan gibi çöken Kaşkallar’n önce Maşat-Höyük olmak üzere Hitit 
başkentini de hazin bir sona maruz braktğ anlaşlmaktadr. Bu durum, 
arkeolojik maddi kültür öğelerini adeta bir altyazs gibi açklayan tabletlerle 
tarihin karanlkta kalmş sayfalarndan günümüze yansmaktadr. 

Maşat-Höyük’ün II. Hitit yap kat, yangnla tahrip edilmiş III. katn 
üzerine kurulmuştur. Bu evrenin plan ve buluntular bakmndan en önemli 
yaps 16 odas korunmuş büyük binadr. Bu bina bahsettiğimiz evrede 
Tappiga’nn yönetim merkezidir. Sözkonusu bu işlevini kantlayacak şekilde, 
bu yapnn özenle hazrlanmş sunakl odasnda Orta Hitit yazs stilinde 
tabletler, şahs adlar okunan hiyeroglifli bullalar ve I. Šuppiluliuma’nn 
lejantn taşyan bulla bulunmuştur. Sözkonusu bütün bu belgeler esas 
alndğnda Maşat-Höyük’ün II. katnn temsil ettiği şehir zamannn I. 
Šuppiluliuma ile çağdaş olduğu görülür67. Zikrettiğimiz veriler göz önünde 
bulundurularak, yaklp yklan Maşat-Höyük III. Hitit yap katnn temsil ettiği 
şehrin, daha sonra kudretli kral I. Šuppiluliuma zamannda yeniden Hitit 
İmparatorluğu’na bağlandğ ve küllerinden doğan bu şehirde, Boğazköy’de 
olduğu gibi ksa bir süre içinde yeni ve büyük binalarn inşa edildiği 
anlaşlmaktadr68.  

Son Hitit yap kat olan kat I, M.Ö. 1300-1200 yllarna 
tarihlenmektedir. Bu evrede İmparatorluk Çağ yaz stiliyle yazlmş dini 
konular anlatan tabletler, hiyeroglifli bullalar gibi filolojik belgelerin yan sra, 
Hitit seramiğiyle birlikte Miken IIIB tipi testiler, kuzey Suriye’den ithal şişeler, 
libasyon kaplar gibi arkeolojik maddi kültür öğeleri de bulunmuştur. 
Sözkonusu bu yap katnda II. ve III. Katlarn aksine büyük yaplarn inşa 
edilmediği gözlenmiştir. Maşat-Höyük’ün son Hitit Dönemini yanstan Hitit I 
yap kat, her Hitit şehrinde olduğu gibi bir yangnla son bulmuştur69.  

Yukarda aktarmaya çalştğmz Maşat-Höyük yap katlarnn 
kantladğ üzere, Maşat-Höyük’te M.Ö. II. bin yl itibariyle Asur Ticaret 
Kolonileri Döneminin sonlarndan Hitit Çağ’nn sonlarna kadar uzanan bir 
yerleşim silsilesi ortaya çkartlmştr.  

 

                                                 
67 Girginer, 2008: 32. 
68 Özgüç, 1978: 14. 
69 Girginer, 2008: 32. Maşat-Höyük’te bu yap katnda ithal eşyann da çok az olduğu 
gözlenmiştir. Halbuki önemli yollar üzerinde bulunan bu yerleşmede doğudan ve 
batdan ithal edilmiş eser saysnn çok olmas beklenirdi. Çünkü bu yerleşme; Güney 
Kapadokya’ya, Karadeniz’e, Frigya’ya olduğu gibi Sivas üzerinden de Milid Krallğna 
bağlant sağlayan bir konuma sahipti. Yerleşmenin tarihi önemi de göz önünde 
bulundurulduğunda saptanan bu durum şaşrtcdr. Maşat-Höyük Geç Asur metinlerinin 
bahsettiği Kaşku Ülkesinin kuzey bat snrnda olduğu düşünülebilir. Bu dönemde 
önemini yitirdiği anlaşlan Maşat-Höyük’ün yerini, bölgenin baş şehri olarak Zile’nin 
(Anziliya-Zela) doldurmuş olduğu söylenebilir. Özgüç, 1982: 67.  
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4.2. Yazl Kaynaklar 
4.2.1. Tapigga Metinleri 
Geniş bir coğrafyaya yaylmş olan Hitit İmparatorluğu Aşağ Ülke 

(Konya Ovas) ve Yukar Ülke (Amasya Yöresi) olmak üzere başlca iki büyük 
birime ayrlmşt. Bu geniş topraklarn yönetimi için eyaletler oluşturulmuştu. 
Eyaletlerde de önemli kentler kurulmuştu. Bunlardan biri Tokat’n Zile ilçesinin 
20 km. güneyindeki Maşat-Höyük’tür. Hitit Devleti’nin kuzeydoğu snrndaki 
kent, Hitit Dönemi’nde Tapigga adn taşyordu ve M.Ö. 15. yüzylda Karadeniz 
dağlarnn kavgac halk Kaşkallar’a karş bir uç kale olarak kurulmuştu. Kentte 
Hitit kralna bağl bir snr beyi, vali ya da komutann yaşadğ saray vard. Bu 
saray Hitit imparatoru Tudhaliya zamannda Kaşkallarca yaklp ykld70.  

Hitit idari sisteminde, merkeze bağl bölgelerin genel olarak Kzlrmak 
kaynak bölgesi ve yukar ksmlarn içine alan, Hitit merkez alannn doğu ve 
kuzeydoğusundaki bölgeyi kapsayan Yukar Ülke (KUR UGUTI) ve 
Kzlrmak'n Orta Anadolu'da çizdiği geniş kavsin güneyini içeren Aşağ Ülke 
(KUR SAPLITI) olarak ikiye ayrldğn, bunlarn yan sra başka idari 
bölgelerin de olduğunu görmekteyiz. Eyalet olarak tanmlayabileceğimiz bu 
idari bölgelerde yöneticiler olarak prenslerin ya da merkezden atanan üst düzey 
memurlarn bulunduğunu görmekteyiz71.  

Yukar Ülke’yi Hitit tarihi içerisinde ilk defa III. Tuthaliya dönemine 
tarihlenen Maşat-Höyük kaynaklarnda görmekteyiz. Maşat-Höyük’te ele geçen 
mektuplar üzerinde yaplan çalşmalar göstermiştir ki, Maşat-Höyük/Tapigga, 
III Tuthaliya Dönemi’nde Yukar Yeşilrmak Vadisi’nde yer alan geniş bir 
bölgeyi Kaşka tehlikesine karş koruyan askeri bir üst konumunda idi. III. 
Tuthaliya’nn idaresi altnda olan Yukar Ülke asker vermekle daha açkças 
askeri güç sağlamakla yükümlü idi. Yukar Ülke ve diğer ülkelerden sağlanan 
askeri birlikler de Maşat’ta görevli olan Kaşşu’nun emri altnda idi72. Ayrca 
Kaşşu isimli görevli, Gaşgalarla yaplan barş görüşmelerinde de önemli bir rol 
oynamaktayd73.   

Genel bir siyasi portre çizildiğinde Hitit Ülkesi’nin kuzeyinde ve 
kuzeydoğusunda Gaşga, yine kuzeydoğusunda Azzi-Hayaşa, güneybatsnda 
Arzawa ve güneydoğusunda Hurri gibi düşman memleketler yer almaktayd74. 
Dolays ile Yukar Ülke, Hitit ana topraklar ile Azzi-Hayaša ve Kaška 
topraklar arasnda bir tampon bölge olarak başkent Hattuša ve çevresindeki 

                                                 
70 Sevin, 2003: 164.  
71 Yiğit, 2004: 220. Dinçol, III. Hattuşili’nin Otobiyoğrafisi’ndeki metne dayanarak, 
Muwatalli ve III. Hattuşili Dönemi’nde Hitit İmparatorluğunun Yukar Ülke ve Aşağ 
Ülke olmak üzere iki idari bölgeye ayrlmş olabileceğini belirtmektedir. Murat, 1998: 
179. 
72 Murat, 1998a: 182. 
73 Murat, 1998b: 437. 
74 Murat, 1998b: 435. 
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kentleri bu ülkelere karş korumakla görevli bir bölgeyi temsil etmektedir75. Bu 
yüzden Hitit’in kalbine giden bu bölgede Maşat-Höyük’ün üstlendiği vazifenin 
ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çkmaktadr. Maşat-Höyük’ün 
düşmesi ve işgalinin bir adm sonras başkentin de ayn sona maruz kalmas 
anlamna gelebilirdi.  

Başkentin dşnda bulunan ilk Hitit arşivi olma özelliğini taşyan Maşat-
Höyük çivi yazl tablet arşivi, bize Hatti ülkesinin merkezden uzak 
bölgelerdeki gündelik yönetim uygulamalar konusunda değerli bilgiler sağlar76. 
Maşat tabletlerinin büyük çoğunluğunun I. Šuppiluliuma’dan önceki çağa 
tarihlenmesi bu metinlerin önemini daha da artrmaktadr. Çünkü Boğazköy’de 
sözkonusu çağa ait tabletler çok az olduğu için, Maşat-Höyük belgeleri bu 
boşluğun kapanmasna yardm etmekte ve tarihlenmeleri kesin olmayan baz 
Boğazköy tabletlerinin ayn çağa tarihlenip tarihlenmeyeceklerini göstermeleri 
bakmndan önemli yararlar sağlamaktadr77.  

Çoğu mektup türünde yazlmş Maşat tabletlerinin78, Hititlerin Hititçe 
olarak yazlmş mektup yaznna hem say hem de içerik bakmndan önemli 
katkda bulunacağ ve bu belgeler vastasyla Hitit Devleti’nin içyaps ve 
işleyiş tarznn yan sra bölgenin Hitit Çağndaki coğrafyas hakknda da 
önemli ipuçlar elde etme olanağna sahip olunacağ ortadadr79.  

Maşat-Höyük tabletleri hem Hitit tarihine hem de tarihi coğrafyasna 
şk tutmaktadr. Sözkonusu tabletlerin Hitit tarihi coğrafyasn yanstan 
tarafyla söze başlayarak Tokat ve Çevresinin görünümü resmetmek istiyoruz80. 

Alp, Maşat-Höyük’te bulunan tabletler üzerinde yaptğ filolojik 
çalşmalar neticesinde, bu yerleşmenin Hititçe adnn Tapigga olduğunu 
keşfetmiştir. Tapigga’nn Maşat-Höyük bölgesinin Hitit çağndaki merkezi ve 
bu kentin de bir garnizon kenti olduğu anlaşlmştr81. Maşat-Höyük’ün 
Boğazköy tabletlerinde geçen ve tahkim edilmiş bir askeri üs olarak kullanlan 
Tapigga Kenti olduğunu keşfetmeye yarayan Maşat mektubu yazc Adadbeli 
tarafndan Hitit Kral III. Tuthaliya’ya yazlmştr ve bahsettiğimiz bu metinde 
şu ifadelere yer verilmektedir82:  

                                                 
75 Murat, 1998a: 186. 
76 Bryce, 2003: 32. 
77 Alp, 1978: 177. 
78 Alp, 1978: 173. Tarihlenebilen en eski Hitit mektuplar olarak karşmza çkan bu 
mektuplarn says 96’y bulmaktadr. Sözkonusu bu mektuplar, Orta Hitit çağna, Kral 
III. Tuthaliya zamanna tarihlendirilmiştir. Bu mektuplarda ağrlkl olarak savaş ve 
yönetim konular işlenmiştir. Alp, 2002: 157. 
79 Alp, 1978: 176 vd.  
80 Hitit Dönemi’nde Tokat il snrlar içerisinde yer alan önemli kentlerle ilgili olarak 
bkz. Alp, 2002: 49. 
81 Alp, 1977: 640; Alp, 1986: 227. 
82 Alp 2002: 84; Alp, 1977: 638 vd. 
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“Majeste’ye efendime, söyle! Kulun Adadbeli şöyle (der):  
İşte, düşman kitle halinde iki yerde (snr) aşt. Bir aşiret ktas 

İšteruwa’da, diğer bir aşiret ktas Zišpa’da (snr) geçti.  
O, Šakaddunuwa Dağ Ülkesi’ne, öte yana gittiği zaman, herhangi bir 

suretle geri dönerse, ülkeye girer. Onun arkasndan henüz hiçbir şey 
görünmüyor.  

Majeste, efendim, sen herhangi bir komutan gönderebilirsen, düşman 
ülkeye zarar vermeyebilir.  

Ben uzun yolun gözcülerini Hapidduini Dağna kalmaya gönderiyorum. 
Bana “dağ düşman bakmndan temizdir” haberini getirdikleri zaman 
Tapigga’dan sğrlar ve koyunlar duruma göre aşağya brakacağm.  

Majeste, efendim bunu (böyle) bil!”. 
Tapigga’nn bir bölgenin merkezi olduğu Boğazköy’de bulunan kült ile 

ilgili bir teslimat listesinden anlaşlmaktadr. Bahsettiğimiz bu listede “Tapika 
şehri ülkesi” ifadesi geçmektedir ve daha sonra da bu ülkeye ait olan kentler 
saylmaktadr83.  

Tapigga’nn önemli bir merkez olduğu III. Hattuşili’nin 
otobiyografisinden de anlaşldğ gibi diğer bir önemli yerleşmeye de bu belge 
şk tutmaktadr. Sözkonusu bu belgede şöyle denilmektedir: “Ve kardeşim 
Muwatalli benim arkamdan geldi ve Anziliya’y ve Tapigga’y tahkim etti”. Bu 
belgede geçen sözkonusu ifadeden yola çkan Alp’in değerlendirmesine göre, 
Anziliya ile Tapigga’nn birbirlerine yakn bir konumda yer almalar 
gerekmektedir84. Bahsedilen belgede Tapigga kentiyle birlikte Anziliya adnda 
bir kentin de isminin geçmesi Tokat’ta bulunan diğer bir önemli yerleşmenin 
üzerindeki sis perdesinin kalkmasn sağlamştr. 

Maşat-Höyük’te bulunan beş adet çivi yazs ile yazlmş olan Hititçe 
tablette, bugünkü Zile’nin ad “Uru An-zi-li-ya” şeklinde geçmektedir. Uru 
Sümerce “şehir anlamndaki belirticidir ve kendisinden sonra bir şehir isminin 
geleceğini gösterir. Klasik dönemde ad Zela, bugünkü ad ise Zile’dir ve 
Hititler Dönemi’ndeki şehir isminin günümüze yansmasdr85. Sözkonusu bu 
yerleşme Hititlerin dini merkezlerinden biridir86. 

Maşat 75/43 nolu mektupta geçen Tahazzimuna’nn klasik Çağlardaki 
Dazimon kentinin yani günümüzdeki Tokat’n Hitit Çağndaki ad olmas 
olaslğnn çok güçlü olduğu belirtilse de87 aslnda bu yerleşmenin adnn 
Klasik Çağlarda Tokat civarnda bulunan Dazimon’da yaşadğnn ortaya 

                                                 
83 Alp, 1977: 640. 
84 Alp, 1977: 641; Alp, 2002: 137. 
85 Akdoğan, 2008: 8. 
86 Alp, 2002: 137. 
87 Alp, 1978: 186 vd, dipnot 17; Alp, 2002: 49. 
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Dazimon kentinin yani günümüzdeki Tokat’n Hitit Çağndaki ad olmas 
olaslğnn çok güçlü olduğu belirtilse de87 aslnda bu yerleşmenin adnn 
Klasik Çağlarda Tokat civarnda bulunan Dazimon’da yaşadğnn ortaya 

                                                 
83 Alp, 1977: 640. 
84 Alp, 1977: 641; Alp, 2002: 137. 
85 Akdoğan, 2008: 8. 
86 Alp, 2002: 137. 
87 Alp, 1978: 186 vd, dipnot 17; Alp, 2002: 49. 
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çkartldğ ifade edilir88. Maşat-Höyük tabletlerinde, URU Tahazzimuna olarak 
ad geçen bu yerleşme, Bizans Dönemi’nde Dazimon ve günümüzde de 
Dazmana olarak karşmza çkmaktadr. Turhal’n kuzeydoğusunda yer alan 
Dazmana’nn ad bugün Akçatarla olarak değiştirilmiştir89. Böylelikle Tokat il 
merkezine oldukça yakn bir yerin Hitit Çağ’nda yerleşime sahne olduğunun 
yan sra metinlere yansyacak kadar önem arzeden bir konuma da sahip olduğu 
anlaşlmaktadr. Üzücü olan taraf, son yllara kadar adn koruyabilmeyi başaran 
bu yerleşmenin adnn değiştirilmesidir. Bu yaklaşm, Anadolu’nun kültürel 
süreklilik tarihinin ortaya konmasnda önemli bir rol oynayan yer isimleri 
sayesinde izlenebilecek kültürel süreklilik tarihinde kesintilere yol açacağ için 
isim değişikliklerinin gerçekleştirilmesi konusunda Akdoğan’nda belirttiği 
gibi90, daha dikkatli davranlmaldr. Zira eski yer isimlerinin çoğu Anadolu’nun 
bizden yaklaşk 3350 yl önceki sakinlerinin kullandğ ve Anadolu’ya özgü yer 
isimleridir.  

Hitit Çağ’nn önemli kült kenti Karahna’nn ad Maşat tabletlerinde 
birkaç defa geçmektedir. Hem Karahna’nn Tapigga ile ayn bölgede olduğunu 
ve birbirlerinden uzakta olmadğn Maşat-Höyük’te bulunan Mşt. 75/119 Nolu 
listenin göstermesi hem de bu kentle yakn ilişki halinde olan Hapidduini 
Dağ’nn Maşat mektubu 75/113’e göre Maşat’n yaknnda ve kuzeyinde 
olmas göz önünde tutulduğunda sözkonusu bu kentin Maşat-Höyük’ün yakn 
kuzeyinde bir yerde aranmas gerektiği önerilmektedir91. Ayrca Karahna kenti 
adnn, Ortaköy’de (Šapinuwa) bulunan Hitit belgelerinde de ad geçmektedir. 
Bu yerleşmenin, hem Maşat ve Ortaköy tabletlerinde zikredilmesi, hem de 
Maşat yaknlarnda aranan Kuburnat ile birlikte geçmesi nedeniyle, Tokat’n 
hemen güneyinde yer alan, Aktepe/Bolus’la eşitlenmesi gerektiği de son 
zamanlarda teklif edilmektedir92. 

Hitit Tarihi’ne ve coğrafyasna Maşat-Höyük tabletlerinin sunduğu 
pencereden bakan Alp, yukarda aktardğmz kent isimlerini ve konumlarn 
tespit etmenin yan sra ayn zamanda bu bölgenin baz dağ ve rmak isimlerini 
de bugünkü karşlklaryla da ortaya koyarak Tokat ve Çevresi’nin Hitit 
Çağ’ndaki durumunu daha da berraklaştrmay başarmştr diye düşünmekteyiz.  

S. Alp, Maşat tabletleri üzerinde yaptğ filolojik incelemeler 
neticesinde, Zuliya rmağn Sclax (Çekerek) ile eşitlenmesi gerektiğini ifade 
ettikten sonra Maşat-Höyük’ün kuzey batsnda aranmalar gerektiğini 
düşündüğü üç dağ ile ilgili önerilerini sralar. Bunlardan Şakaddunuwa Dağ’n 
Çekerek Irmağ’nn bat yakasnda arayarak Karadağ silsilesiyle, Šišpunuwa’y 
Buzluk Dağ silsilesiyle, Šarpunwa’y da Emir Dağ silsilesiyle eşitlenmesini 

                                                 
88 Alp, 1986: 228. 
89 Akdoğan, 2008: 8. 
90 Akdoğan, 2008: 8. 
91 Alp, 1986: 232 vd. 
92 Kuzuoğlu, 2007: 90. 
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önerir. Maşat mektubunda geçen Hapidduini Dağ’nn da Maşat Höyük’ün 
yakn kuzeyinde olmas gerektiğini söyleyerek sözkonusu bu dağn Yaprakl 
Tepe’de ya da Buzluk Dağ silsilesinin bir ksmnda aranmas gerektiğini teklif 
eder93. 

Maşat-Höyük tabletlerinden yansyan tarihi manzara ise Tokat ve 
Çevresinin politik yapsn günyüzüne çkartmaktadr. 

Tabletlerin içerikleri, arsa bağşlar, mal ve insan envanterinden 
kehanetle ilgili danşmalara kadar uzanmaktadr. Ancak büyük çoğunluğu kraln 
bölgedeki yerel görevlilere gönderdiği mektuplarla görevlilerin krala 
gönderdikleri mektuplarn kopyalar ya da müsveddeleridir. Bunlarla birlikte 
baz görevliler arasnda içerik bakmndan ilginç ya da sert mektuplaşmalarn da 
varlğ bilinmektedir94. Mektuplarn yarya yakn ksm Majeste’nin çoğu kez 
muhtemelen İmparatorluğun merkezi Hattuşa’dan Maşat-Höyük’teki yüksek 
dereceli görevlilere gönderdiği mektuplardan oluşmaktadr95.  

Kraliyet mektuplarna en çok muhatap olan kişi, etkileyici logografik 
(resim yaz) unvan UGULA NIMGIR. ERIN. MEŞ, tam çevirisiyle “askeri 
habercilerin baş” olan Kaşşu’ydu. Anlaşldğna göre, bölge savunmasnn ilk 
sorumlusuydu. Mektuplaşmada ondan sonraki en önemli kişi, yerel BEL 
MADGALTI Himuili’ydi96. Önem açsndan ikinci srada yer alan BEL 
MADGALTI “(bir tür) askeri vali” konumunda olan üst düzey yetkilidir97. 
Yönetimdeki en önemli kişilerden biri olan BEL MADGALTI (Hitit dilinde 
auriyas ishas)-    düz karşlğ “nöbetçi kulesinin efendisi”) sfat kraln bölge 
valileri için kullanlrd. Bu görevlilerin görev ve yükümlülükleri geniş 
kapsamlyd. Hatti’nin merkezden uzak bölgelerinde snrlarn güvenliğinden 
sorumluydular ve bölgedeki garnizon karakollar onlara bağlyd98. Bu iki 
yüksek dereceli görevli birbiri ile çağdaştr. Kaşşu’nun daimi merkezinin 
Maşat-Höyük olmasna karşlk Himuili’nin zaman zaman görevle Maşat-
Höyük’ten ayrldğ anlaşlmaktadr99. Bu üst düzey yöneticiler, Büyük Kraln 
Maşat-Höyük’te oturan temsilcileri olmaldr. Dolays ile Hattuşa ve Maşat-
Höyük arasnda sk bir haberleşmenin varlğnn aşikâr100 olduğunu bu 
yerleşmede bulunan Hititçe çivi yazl tablet arşivi kantlamaktadr.  

Mektuplarda işlenen birçok konu arasnda düşman hareketleri, bu 
hareketlerin izlenmesi, takviye kuvvetleri istekleri, takviye kuvvetlerinin 

                                                 
93 Alp, 1977: 646; Alp, 1986: 227 vd; Murat, 1998b: 441 vd. 
94 Bryce, 2003: 32. 
95 Alp, 1978: 173. 
96 Bryce, 2003: 32. Alp, UGULA NIMGIR. ERIN. MEŞ unvannn karşlğ olarak, 
“(bir tür) ordu müfettişi” açklamasn getirir: Alp, 1977: 640; Alp, 1978: 174.  
97 Alp, 1978: 174. 
98 Bryce, 2003: 31, 132; Alp, 2002: 174 vd. 
99 Alp, 1978: 174. 
100 Özgüç, 1978: 11 vd. 
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93 Alp, 1977: 646; Alp, 1986: 227 vd; Murat, 1998b: 441 vd. 
94 Bryce, 2003: 32. 
95 Alp, 1978: 173. 
96 Bryce, 2003: 32. Alp, UGULA NIMGIR. ERIN. MEŞ unvannn karşlğ olarak, 
“(bir tür) ordu müfettişi” açklamasn getirir: Alp, 1977: 640; Alp, 1978: 174.  
97 Alp, 1978: 174. 
98 Bryce, 2003: 31, 132; Alp, 2002: 174 vd. 
99 Alp, 1978: 174. 
100 Özgüç, 1978: 11 vd. 
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gönderildiğinin bildirilmesi, ekinlerin ekilmesi, eren ürünün biçilmesi, bağlarn 
bozulmas, şahhan ve luzzi mükellefiyetleri konular, kaçaklar, körler, 
görevlilerin Majeste’nin huzuruna çağrlmas, emirlere itaat edilmediği takdirde 
ceza tehditleri önemli bir yer tutmaktadr 101 diyen Alp’in bu düşmann kim 
olduğuyla ilgili olarak bu satrlarda bir açklamada getirmediğini görmekteyiz. 
Özgüç ise, bu konuyla ilgili olarak, askerler ve arabalar hakknda önceki 
mektubun alndğn teyit eden, kendisine karş ülkenin güven altnda tutulmas 
gereken düşmandan bahseden baz tabletlerin bulunduğunu dile getirdikten 
sonra ilerleyen satrlarda, ayrca Hititlerin korkunç düşman Kaşkallar’dan söz 
eden önemli metinler de vardr102 diyerek düşmann kimliğine dair bir 
tanmlama yapar. Ünal da, Maşat mektuplarnda oldukça sk geçen "düşman" 
sözcüğüyle yalnz Kaşkallarn kastedilmiş olabileceği varsaymndan hareket 
edildiğinde, başkent Hattuşa'nn hemen 150-200 km. kuzey ve kuzeydoğusunda 
Kaşka bölgesinin başlamas103 gerektiğini ifade eder.  

III. Tuthaliya Dönemi’nde Hitit topraklarnn etraftaki düşmanlarca 
istila edildiğini gösteren bir metinde “Gaşga şehri düşman geldi, Hatti 
Ülkesi’ni mahvederek Nenaşşa’y snr yapt” ifadesi geçmektedir. Nenaşşa ise 
(Nanessos) Aksaray’n 36 km. doğusunda Nenizi (ve Nenoassos) Nevşehir ile 
idantifiye edilmektedir104. III. Hattuşili Dönemi’ne ait olan sözkonusu bu 
metinden elde edilen bilgilere göre, Yukar Ülke’ye yaplan en erken saldrlar 
III. Tudhaliya zamanndadr. Bu metinde düşmanlarn dört bir yandan tüm Hitit 
topraklarna yaptklar saldrlar srasnda Yukar Ülke’nin de snrlarn 
Şamuha’ya kadar genişleten Azzi-Hayaşal düşman tarafndan yağmalandğn 
görmekteyiz105. 

Mektuplaşmalarn çoğunlukla Kaşkal güçlerin hiç eksilmeyen 
tehdidine karş askeri ve diğer araçlarla etkili bir savunmay sürdürme 
konusuyla ilgili olmas, aslnda yaknda olacaklarn habercisi gibidir. Arşiv 
muhtemelen en fazla on yllk bir süreyi kapsamaktadr. Kent büyük olaslkla 
bu dönemin sonunda Tudhaliya ve maiyetini başkenti brakp kaçmak ve ülkeyi 
dört bir yandan ilerleyen düşmana kurban vermek zorunda brakan anayurda 
yönelik yoğun istilalar başladğnda düşman saldrsyla tahrip edilmiştir106.  

                                                 
101 Alp, 1978: 177. 
102 Özgüç, 1978: 12. 
103 Ünal, 1989: 31. Göetze, Garstang-Gurney ve Forlanini gibi araştrmaclar, Gaşga 
Ülkesi’nin Merzifon-Amasya hattnn kuzeyindeki Sinop –Ordu arasndaki bölgede yer 
aldğn savunmaktadr. Murat, 1998b: 436. 
104 Murat, 1998b: 441. 
105 Murat, 1998a: 182. 
106 Bryce, 2003: 32. Alp’e göre ise, mektuplarda gönderen ya da alc olarak görülen 
kişilerin çoğu birbirleri ile çağdaş olduğu için, III. Hitit katnda bulunan tabletlerin bir 
nesillik bir süreyi 25-30 ya da en çok 50 yllk bir süreyi kapsadğ tahmin edilebilir. 
Bununla birlikte, III. Hitit katndaki sarayda bulunan tabletlerin hepsinin yalnz 
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Sonuç 
Anadolu’nun uzun süreli yerleşim alanlarndan bir tanesine ev sahipliği 

yapan Orta Anadolu’nun kuzeyine konumlanan ve Orta Karadeniz Bölümü’nün 
kara kesiminde yer alan Tokat’n uzun tarihi geçmişi kaz ve yüzey araştrmalar 
sayesinde aydnlatlabilmiştir.  

Gerçekleştirilen kaz ve yüzey araştrmalar Tokat ve çevresinin iskan 
tarihinin başlangcnn Geç Kalkolitik Çağ kadar erken bir döneme uzandğn 
ortaya koymuştur. Bahsedilen çağdan Geç Antik Çağ sonuna kadar uzanan 
geniş bir zaman diliminde çeşitli türde yerleşime sahne olan Tokat ve çevresinin 
yerleşim dokusu sürekliliğinin yoğunluğunun zaman içerisinde değişiklik 
gösterdiği de sözkonusu araştrmalar neticesinde ulaşlan sonuçlardan biri 
olarak karşmza çkmaktadr. Çünkü Kalkolitik’te oldukça az, Erken Tunç 
Çağ’nn (M.Ö. 3300-1900) başlar ve özellikle ortalarnda (ET II), yoğun 
olarak yerleşildiği ve M.Ö. II. bin yln ilk yarsnda Orta Tunç Çağ, yani Asur 
Ticaret Kolonileri Dönemi ve Eski Hitit Çağ’nda, Erken Tunç Çağ'nda görülen 
yoğunluğun olmadğ anlaşlmştr.  

Hitit İmparatorluk Dönemi’nde ise (Geç Tunç Çağ), yerleşme saysnda 
çok büyük bir azalmann olduğu da yine sözkonusu araştrmalarn ortaya 
koyduğu neticeler arasndadr. Bu durumun Kaşka istilas ile bağlantl 
olabileceği düşünülmektedir. Yerleşme örüntüsündeki azalmann devam eden 
tarihi süreçte, yani Erken Demir Çağ’nda da sürdüğü görülmektedir. Orta 
Demir Çağ’nda ise yeniden yerleşme saysnda bir artşn sözkonusu olduğu bu 
artşn Hellenistik ve Roma Çağ’nda daha da fazlalaştğ tespit edilmiştir. 

Tokat ve çevresinin erken tarihinde yldznn parladğ zaman 
dilimlerini ortaya koyan veriler olduğu gibi daha sönük zaman dilimlerini 
yaşadğn ortaya koyan bulgular da mevcuttur. Bahsedilen durumun ilkini 
yanstan bilgi kaynağmz, Tokat-Erbaa yaknlarndaki Erken Tunç Çağ’nn 
sonlarna tarihlenen Horoztepe mevkiinde bulunan mezarlk alandr. Zengin 
madeni mezar buluntularyla ve bu buluntularn ortaya koyduğu madencilik 
zanaatnda ulaşlan başar düzeyiyle dikkatleri üzerine çeken sözkonusu mevki 
Erken Tunç Çağ’nn özellikle sonlarnda Tokat ve çevresinin çok önemli bir 
yerleşim alanna ev sahipliği yaptğn kantlar. Bahsedilen yerdeki maddi kültür 
öğeleri, Tokat çevresinin maden endüstrisi açsndan önemli konumuna işaret 
ettiği gibi ayn zamanda bu buluntularn daha güneyde yer alan Alacahöyük 
buluntularyla olan benzerliği de anlan bu iki bölge arasndaki kültürel 
temaslarn yansmalardr. Horoztepe mevkiindeki mezarlk alan madeni 
buluntularnn madencilik zanaatnn gelişmiş örneklerini temsil etmesi ve 
anlan alann hammaddeye yaknlğ da göz önünde bulundurulduğunda 
madencilik teknolojisinde Tokat’n güneyi etkilediği veya maden teknolojisinin 
ürünlerini güneye pazarladğ düşünülebilir. 
                                                                                                                        
Tudhaliya devrine ait olup olmadğ da henüz kesin olarak belli değildir. Alp, 1978: 
177. 
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Tarihin akş içerisinde baz zaman dilimlerinde yldz parlayan 
Tokat’n tarihi çerçevesi Anadolu’nun önsözünün yazldğ Asur Ticaret 
Kolonileri Dönemi’nde tarihin spotlar altnda belirginleşmeye başlasa da 
Tokat’n kendisini ve çevresini anlatmaya başlamas için Hititler’in Anadolu’da 
ilk kez merkezi devlet yaplanmasn kurmas gerekecektir.  

Hititler Dönemi’nde İç Anadolu büyük bir değişime uğramştr. Bu 
değişim, o zamana kadar bilinmeyen ortak bir yap gösteren çok sayda büyük 
yerleşimlerin varlğndan anlaşlmaktadr. Hitit İmparatorluk Dönemi’nde 
nüfusun daha büyük yerleşme yerlerinde toplanmasyla kentsel yaplarn says 
giderek artmaya başlamştr. Hattuşaş (Boğazköy), Ankuwa (Alişar), Şapinuwa 
(Ortaköy), Şarişa (Kuşakl) ve Tapigga (Maşat-Höyük) bahsettiğimiz zaman 
diliminin en önde gelen kentleri arasnda saylabilir.   

Tokat’n Zile ilçesinin 20 km. güneyinde yer alan Maşat-Höyük, Hitit 
Devleti’nin kuzeydoğu snrnda konumlanyordu ve Hitit Dönemi’nde Tapigga 
adn taşyordu. M.Ö. 15. yüzylda Karadeniz dağlarnn kavgac halk 
Kaşkallar’a karş bir uç kale olarak kurulan adn andğmz kentte Hitit kralna 
bağl bir snr beyi, vali ya da komutann yaşadğ saray vard.  

Maşat-Höyük saray, beyin ikametgâhn ve Hitit ülkesine bağl bu 
bölgenin ekonomik, siyasal yaşamnn ve yönetiminin merkezini temsil 
etmektedir. Bu sarayda bulunan tabletler, tarihlenebilen en eski Hitit 
mektuplarn oluşturmaktadr. Saylar 96’y bulan bu mektuplar Hitit Kral III. 
Tuthaliya zamanna tarihlendirilmiştir.  

Başkentin dşnda bulunan ilk Hitit arşivi olma özelliğini taşyan Maşat-
Höyük tabletleri bize Hatti Ülkesi’nin merkezden uzak bölgelerdeki gündelik 
yönetim uygulamalar konusunun yan sra Hitit tarihi coğrafyasna dair de 
değerli bilgiler sağlar. 

Hitit Dönemi’nde Yeşilrmak bölgesinde Tokat il snrlar içerisinde yer 
alan önemli kentler olarak karşmza başta, Zile’nin güneybatsnda Hititlerin 
önemli askeri üssü olan Tapigga (günümüzdeki Maşat) çkmaktadr. Maşat-
Höyük’e çok yakn olmas gereken diğer bir kent de önemli tapnak kenti 
Karahna’dr. Sözkonusu bu kentin, Tokat’n hemen güneyinde yer alan, 
Aktepe/Bolus’la eşitlenmesi gerektiği de son zamanlarda teklif edilmektedir. 

Hititlerin dini merkezlerinden Anziliya (Klasik Çağlarda Zela, 
günümüzdeki Zile) ve Turhal civarnda Tahazimuna (Bizans Çağ’nda 
Dazimnon, Dazmana günümüzde Akçatarla) Tokat’ta bulunan önemli kentler 
arasndadr. Yine Maşat bölgesinde Hariya, Zamişhuna, Işteruwa ve Zişpa 
kentlerinin bulunmas güçlü bir olaslktr. Maşat’n kuzeyinde Kaşkallarla snr 
bölgesinde Işhupilta kentinin aranmas gerektiği ifade edilmektedir107.  

Tokat ve Çevresi’nin Hitit Çağ’ndaki durumunu yanstan, kent isimleri 
tespit edilip, konumlaryla ilgili öneriler getirildiği gibi ayn zamanda bölgenin 

                                                 
107 Alp, 2002: 49. 



308

Murat TEKİN

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

308 
 

baz dağ ve rmak isimleri de bugünkü karşlklaryla ortaya konulmaya 
çalşlmştr. 

S. Alp, Maşat tabletleri üzerinde yaptğ filolojik incelemeler 
neticesinde, Zuliya rmağn Sclax (Çekerek) ile eşitlenmesi gerektiğini ifade 
ettikten sonra Maşat-Höyük’ün kuzey batsnda aranmalar gerektiğini 
düşündüğü üç dağ ile ilgili önerilerini sralar. Bunlardan Şakaddunuwa Dağ’n 
Çekerek Irmağ’nn bat yakasnda arayarak Karadağ silsilesiyle, Šišpunuwa’y 
Buzluk Dağ silsilesiyle, Šarpunwa’y da Emir Dağ silsilesiyle eşitlenmesini 
önerir. Maşat mektubunda geçen Hapidduini Dağ’nn da Maşat Höyük’ün 
yakn kuzeyinde olmas gerektiğini söyleyerek sözkonusu bu dağn Yaprakl 
Tepe’de ya da Buzluk Dağ silsilesinin bir ksmnda aranmas gerektiğini teklif 
eder. 

Maşat-Höyük tabletlerinden yansyan tarihi manzara ise Tokat ve 
Çevresinin politik yapsn günyüzüne çkartmaktadr. 

Hitit İmparatorluğunun Yukar Ülke ve Aşağ Ülke olmak üzere iki 
idari bölgeye ayrlmş olduğu görülmektedir. Yukar Ülke, Hitit ana topraklar 
ile Azzi-Hayaša ve Kaška topraklar arasnda bir tampon bölge olarak başkent 
Hattuša ve çevresindeki kentleri bu ülkelere karş korumakla görevli bir bölgeyi 
temsil etmektedir.  

Maşat-Höyük’te ele geçen mektuplar üzerinde yaplan çalşmalar 
göstermiştir ki, Maşat-Höyük/Tapigga, III Tuthaliya Dönemi’nde Yukar 
Yeşilrmak Vadisi’nde yer alan geniş bir bölgeyi Kaşka tehlikesine karş 
koruyan askeri bir üs konumunda idi. III. Tuthaliya’nn idaresi altnda olan 
Yukar Ülke asker vermekle daha açkças askeri güç sağlamakla yükümlü idi. 
Yukar Ülke ve diğer ülkelerden sağlanan askeri birlikler de Maşat’ta görevli 
olan Kaşşu’nun emri altnda idi. Bu yüzden Hitit’in kalbine giden bu bölgede 
Maşat-Höyük’ün üstlendiği vazifenin ne kadar önemli olduğu kendiliğinden 
ortaya çkmaktadr. Maşat-Höyük’ün düşmesi ve işgalinin bir adm sonras 
başkentin de ayn sona maruz kalmas anlamna gelebilirdi. 

Maşat-Höyük’teki mektuplaşmalarn çoğunlukla Kaşkal güçlerin hiç 
eksilmeyen tehdidine karş askeri ve diğer araçlarla etkili bir savunmay 
sürdürme konusuyla ilgili olmas, aslnda yaknda olacaklarn habercisi gibidir. 
Maşat-Höyük’teki Tapigga adl kent, büyük olaslkla M.Ö. 14. yüzyln 
başlarnda III. Tudhaliya ve maiyetini başkenti brakp kaçmak ve ülkeyi dört 
bir yandan ilerleyen düşmana kurban vermek zorunda brakan anayurda yönelik 
yoğun istilalar başladğnda düşman saldrsyla tahrip edilmiştir. Bu tahribattan 
sonra Tapigga I. Šuppiluliuma zamannda yeniden Hitit İmparatorluğu’na 
bağlanarak küllerinden yeniden doğsa da gittikçe önemini kaybetmeye başlar ve 
eski ihtişaml günlerine ve önemli konumuna bir daha erişemez.  

Hitit İmparatorluğu’nun son yüzylnda önemini yitirdiği anlaşlan 
Maşat-Höyük’ün yerini, bölgenin baş şehri olarak Zile’nin (Anziliya-Zela) 
doldurmuş olduğu söylenebilir. 
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Tokat’ta Cumhuriyet Bayram Kutlamalar (1934-1939) 
İsmet ÜZEN∗ 

 
Özet 

Türkiye’de modern ulus-devletin kuruluş sürecinde genç Cumhuriyet, 
Osmanl Devleti ile olan bağlarn koparmaya çalşmştr. Bu gayretin bir 
parças olarak, yeni bir millet yaratmak isteyen yeni rejim kendi milli 
bayramlarn icat etmiştir. Yeni devletin hâkim ideolojisi milli bayramlarda 
meydanlarda toplanan kalabalklara bir kez daha hatrlatlmş yani milli 
bayramlar bir çeşit propaganda vazifesi görmüştür.   

Milli bayramlar içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramnn en önemlisidir. 
Çünkü 11 Mays 1933 tarih ve 2305 sayl kanun ile “Cumhuriyet İlannn 
Onuncu Yl Dönümünü Kutlama Kanunu” kabul edilmiştir. Nitekim 
Cumhuriyetin ilannn 10. ylnda yaplan törenlere özel bir önem verilmiş ve 
önceki yllara göre daha büyük programlarla kutlanmştr.  

Dönemin ulusal basnnda Ankara ve İstanbul’da yaplan törenler 
hakknda detayl bilgiler mevcuttur. Ancak diğer şehirlerde tören kutlamalar 
hakknda bilgi veren çalşmalar çok azdr.  

Bu çalşmada, Cumhuriyetin 10. Ylndan sonra 1939’a kadar Tokat’ta 
yaplan Cumhuriyet Bayram törenleri hakknda bilgi verilecektir. Konuyu 
aydnlatmak için yerel basn ve Başbakanlk Cumhuriyet Arşivinden temin 
edilecek belgelerden yararlanlacaktr. Özellikle Cumhuriyetin 15. Ylnda 
Tokat’ta yaplan törenlere ait fotoğraflar kanaatimizce ilk defa yaynlanmş 
olacaktr. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, Cumhuriyet Bayram Törenleri, Yeşilrmak 
Gazetesi 

 
Giriş 
Milli bayramlar, yeni rejimlerin belirlediği yeni değerlerin halka 

benimsetilmesi ve milli bir bilinç oluşturulmasnda birer araçtr. Bu sayede 
belirlenen yeni değerlerin daha sonraki kuşaklara aktarlmas kolay olacaktr.1  

Cumhuriyet bayram ilk kez 19 Nisan 1924’te çkarlan 628 sayl 
yasayla milli bayram olarak kabul edilmiş2 ve Hükümet, 1924’te 29 Ekimin özel 
                                                 
∗ Yrd.Doç.Dr., Çankr Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümü 
Öğretim Üyesi, ismetuzen@mynet.com 
1 Bengül Salman Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yaplan Cumhuriyet 
Bayram Kutlamalar (1923–1960), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnklâp 
Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2007, s.8. Bu çalşma Atatürk Araştrma 
Merkezi Yaynlar arasnda yaynlanmştr.  
2 M. Vehbi Tanfer, “Atatürk’ün Türk Milletine Armağan Ettiği Bayramlar”, Atatürk 
Araştrma Merkezi Dergisi, Say.39, Kasm 1997. http://atam.gov.tr/?p=987. 
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bir törenle kutlanacağna dair bir kararname kabul etmiştir. 1933 ylna kadar bu 
bayram bir gün yani 29 Ekim günü kutlanmştr. Daha sonra 19 Nisan 1925’te 
TBMM’de 4 maddelik bir kanunla 29 Ekim günü “milli bayram” olarak kabul 
edilmiştir. 29 Ekim günü yaplan etkinlikler üç aşamadan oluşmaktadr. 1- 
Resmikabul, 2- Resmigeçit 3- Gece düzenlenen fener alaylar ve balo. 
Resmigeçitler özellikle Cumhuriyetin ilk yllarndaki tarm ve sanayi alanndaki 
gelişmeleri halka göstermek açsndan önemlidir. 29 Ekim günü etkinlikleri 
1933 ylna kadar ayn program çerçevesinde yapldğ söylenebilir.3   

1933 yl Cumhuriyetin ilannn onuncu yl olmas nedeniyle özel bir 
öneme sahiptir. “Onuncu Yl Marş”da bunun bir ürünüdür.4 Devlet, 11 Haziran 
1933’te “Cumhuriyet İlannn Onuncu Yl Dönümü Kutlama Kanunu” 
çkarmştr. Bayramn üç gün olarak kutlanmasna karar verilmiştir. Buna göre, 
Bayram 28 Ekim öğleden sonra başlayp, 30 Ekim akşamna kadar devam 
edecektir. Cumhuriyetin 10 yl boyunca çeşitli alanlarda kaydettiği gelişmeler 
itinayla sergilenmiştir. 1933 yl için yaplan program, daha sonraki 29 Ekim 
kutlamalarna örnek oluşturacak ve önemli bir değişiklik göstermeyecektir.5  

20 Temmuz 1938’de çkarlan bir kararname ile Cumhuriyetin On 
beşinci ylnn da, özel bir önemle kutlanmasna karar verilmiştir. Burada da 
Cumhuriyetin 15 yldaki kazanmlar ve gelişmeleri üzerinde durulmas 
istenmiştir. Ancak 1938’de Atatürk’ün ağr hasta olmasndan dolay balolar 
yaplmadğ gibi On beşinci yl kutlamalar sönük geçmiştir. Ulusal basnda, 
bayram sevincinden çok, Atatürk’ün ilkelerine bağllk düşüncesi ön plana 
çkarlmştr.6  

Atatürk’ün ölümünden sonra yaplan cumhuriyet bayram 
kutlamalarnda 1933’ten beri uygulanan tören programlar tekrar edilmiştir. 
Buna rağmen ciddi baz farkllklar da görülmektedir. Bunda İsmet İnönü 
faktörünün ağr bastğ görülmektedir. Çünkü yeni dönem, yeni Cumhurbaşkan 
ve Milli Şef İsmet İnönü’nün dönemidir. Örneğin Faruk Nafiz Çamlbel’in 
yazdğ ve İnönü savaşlarn konu alan “Ateş” adl piyesin halkevlerinde 
oynanmas için talimatlar verilmiştir. Ayrca “İnönü Türk birliğinin timsalidir” 
cümlesi tören kutlamalarnda çok rastlanan vecizelerden biri olmuştur.7  

Ulusal basnda 1924 ve sonras Cumhuriyet Bayram kutlama törenleri 
çok geniş bir şekilde yer almaktadr. Özellikle de Ankara ve İstanbul’da 
yaplanlar. Anadolu’nun diğer köşelerinde bu bayramn nasl kutlandğna dair 

                                                 
3 Bolat, a.g.e., s.61 vd. 
4 Bu Marş, Faruk Nafiz Çamlbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafndan yazlmş ve Cemal 
Reşit (Rey) Bey bestelemiştir.  
5 Bolat, a.g.e., s.101 vd. 
6 Bolat, a.g.e., s.165 vd. 
7 Bolat, a.g.e., s.214. “Ateş” adl piyesin sergilenmesi konusu Tokat’taki 1939 
Cumhuriyet Bayram Kutlama programnda da yer aldğ görülmektedir. Bkz. 
Yeşilrmak, 24.10.1939, s.2. 
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haberler ise kısa kısa yer almıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin diğer şehirlerinde ne 
gibi bir program uygulandığı konusunda fazla bir çalışmaya rastlayamıyoruz.8  

Bu çalışmada, Tokat’ta Cumhuriyetin 10. Yıl kutlamalarından sonra 
1934-1939 yılları arasında Cumhuriyet Bayramı törenlerinin uygulanışı 
hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bunun için birinci el kaynaklar 
kullanılmıştır. Özellikle Cumhuriyet Arşivindeki okuyucuya açık fonlardan 
yararlanılmıştır. Yeşilırmak gazetesinin elimizde 1938-1939 yıllarına ait 
nüshaları dışında basından yararlanma imkânı bulunamamıştır.  Tokat Halkevi 
yayını olan ve 15 günde bir yayınlanan “Yeni Tokat”9 dergisinde de bu konuda 
neredeyse bir bilgi yer almamaktadır.  

Çalışmamıza konu olan yıllara ait tören kutlamalarında özetle şu 
hususlar tespit edilebilir. Bayramın süresi üç gündür. Öncelikle Ankara’dan 
gönderilen talimatlar doğrultusunda geniş bir bayram kutlama töreni hazırlamak 
için aylar öncesinden komiteler oluşturulmuştur. İllerdeki komitenin başkanı 
valilerdir. Tören masrafları İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi tarafından 
karşılandığı anlaşılmaktadır.  

Gönderilen raporlarda ve gazete haberlerinde, her yeni bayram töreninin 
geçen yıllardan daha fazla bir ilgi ile karşılanıp kutlandığı ve komitenin geniş 
ölçüde düzenlediği programın büyük bir başarıyla uygulandığı belirtilmiştir. 
Ardından da Türk milletini sevindiren ve gururlandıran Cumhuriyetin feyizli 
yollarında yorulmadan yürünüleceği ifade edilmiş ve CHP’ye bağlılık duyguları 
ve yürekten gelen saygılar sunulmuştur. (Dönemin tek parti yönetimi dönemi 
olduğu ve sadece CHP’nin hüküm sürdüğü unutulmamalıdır.) Cumhuriyet 
bayramlarının yıl dönümlerinde inşası biten binaların açılışı bu büyük bayrama 
denk getirilmiştir. Hükümet ve CHP kanadından bazı üst düzey yetkililer inşası 
tamamlanan binaların açılışına davet edilmiş ama genelde davet edilen yetkililer 
Ankara’daki büyük törene katıldıkları için Tokat’ın davetine icabet 
etmemişlerdir.   

Komite tarafından hazırlanan geniş tören programının eksiksiz 
uygulanması için tören gününden önce bütün gereken önlemler alınmıştır. Şehir 
baştanbaşa süslenmiştir. 28 Ekim günü öğleden sonra kaleden atılan topla 
bayram başlamış ve davul zurna eşliğinde oyunlar oynanmış ve eğlenceler gece 
                                                
8 Bunun istisnası olan iki örnek şunlardır: Manisa’da Cumhuriyetin 10. ve 15. Yıl 
kutlamaları için bkz. Mevlüt Çelebi, Atatürk ve Manisa, Manisa Belediyesi Kültür 
Yayınları, İstanbul, 2006, s.97-154; Atatürk Döneminde Kayseri’de Cumhuriyet 
Bayramı Kutlamaları için bkz. Mustafa ŞANAL, “Kayseri Gazetesi’ne Göre Atatürk 
Döneminde Kayseri’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 17, Yıl: 2004/2, s. 119-130. 
9 Birinci sayısı 30 Ağustos 1933 tarihli; son sayısı 1 Şubat 1936 tarihli olup toplam 52. 
sayıdır. 52. Sayının kapağında el yazısı ile, belirtilen sayıdaki iki yazı yüzünden 
derginin kapandığı ifade edilmiştir. Bu yazıların “İnsanın doğuşu” ve “İnsan tanrı 
arıyor” başlıklı yazılar olduğu tahmin edilmektedir. El yazısı da muhtemelen dergiyi 
çıkaran kişiye aittir.  
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de sürmüştür. Öğleden sonra Ankara’da CHP Genel Sekreteri’nin Ankara’da 
yaptğ konuşma canl yaynla radyodan şehir halkna dinletilmiştir.  

Programn ağrlk noktasn 29 Ekim günü oluşturmuştur. 29 Ekim günü 
saat 09.30’a kadar meydanda toplanma sürerken, Valilikte de kabul töreni 
sürmüştür. Kabul töreninin ardndan vali ve komutan meydana gelerek 
meydanda yerini alan kalabalğn bayramn kutlamştr. Valinin günün anlam 
ve önemini anlatan uzun nutkundan sonra anta çelenkler konmuş, Onuncu Yl 
Marş okunmuş ve ardndan resmigeçit yaplmştr.  

Öğleden sonra Cumhuriyet meydannda kurulan halk kürsüsünde halk 
tarafndan özellikle de CHP’li kişiler tarafndan önceden denetimden geçen 
konuşmalar yaplmştr. Ardndan nutuklar eşliğinde inşas tamamlanan 
binalarn açlş yaplmştr. Daha sonra da konferans verilmiş ve Halkevinin 
temsil kolu tarafndan hazrlanan bir piyes sergilenmiştir. (1939 ylndan 
itibaren yeni Cumhurbaşkan İsmet İnönü’yü övmek için “Ateş” adl piyes 
sergilenmiştir.) Gece de şehirde fener alaylar, halkn katldğ çeşitli oyun ve 
eğlenceler yaplrken, CHP binasnda balo verilmekteydi.  

30 Ekim günü il bürokrasisi tarafndan ilçe, nahiye ve köylerde inşas 
biten binalarn açlş yaplmştr. Şehir spor sahasnda ise öğleden sonra futbol 
maç ve güreş gibi çeşitli spor müsabakalar yaplmş, halk kürsüsünde 
konuşmalar yaplmaya devam edilmiş, akşam da Halkevi salonunda bir piyes 
sergilenmiştir.  

İlçe, nahiye ve köylerde de bu büyük bayram benzer programlarla 
kutlanmştr. 

Şimdi srasyla Cumhuriyetin Onuncu Ylndan itibaren Tokat’ta 
yaplan Cumhuriyet bayram kutlamalarna geçebiliriz.  

1934 yl Cumhuriyet Bayram Kutlamalar 
Bu yla ait Cumhuriyet bayram kutlamalar hakknda bir bilgiye 

maalesef rastlanamamştr. Tokat Halkevi yayn olan ve 15 günde bir 
yaynlanan “Yeni Tokat” adl süreli yaynda da bir bilgi yer almamaktadr.  

Bu dönemle ilgili şimdilik rastlayabildiğimiz tek bilgi Tokat’n Pazar 
nahiyesinden CHP Genel Sekreteri Recep Beye (Peker) gönderilen imzasz bir 
ihbar mektuptur. Bu mektupta, 29 Ekim 1934 yl Cumhuriyet Bayram 
kutlamalarnn çok sönük geçtiği ve bunun sorumlusunun da Pazar Nahiyesi 
Müdürü Ahmet Bey olduğu belirtilmiştir. Bu uzun ihbar mektubuna göre, 
Cumhuriyet Bayram kutlamas yaplacağ hakknda halk yeterince 
bilgilendirilmediği gibi tören kürsüsü için gerekli itina gösterilmemişti. Nahiye 
Müdürü tören konuşmas da yapmamşt. Bayram kutlamasnn sönük geçmesi 
üzerine ihbar mektubunu yazan kişi bunlarn nedenlerini araştrmaya girişmiştir. 
Görüştüğü kişilerden edindiği bilgiler ve edindiği intibalar sonunda şu yargya 
varmştr:  

Nahiye müdürü günler öncesi hazrlk yapmas gerekirken sadece 28 
Ekim günü öğleden sonra en fazla bir buçuk saat zaman zarfnda gerekli 
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gördüğü kimseleri davet edip bayram hazrlğ ve tören hakkndaki konuşmalar 
görüşmüştü. Bu kadar dar bir zamanda yaplan hazrlklar doğal olarak sönük 
bir bayram kutlamasn doğurmuştu.  

İhbarc, Türklük ve Cumhuriyete karş bu büyük ilgisizliğin nedenini 
Müdür Ahmet Beyin annesinin Çerkes oluşuna bağlamştr. Bununla ilgili 
dayanaklarn sraladktan sonra, Nahiye Müdürü hakknda “Cumhuriyet 
sevgisi, Gazi sevgisi ve Türklük sevgisi namna” Müdürün bu davranşlarnn 
soruşturulmasn istemiştir.10 İhbar mektubu ile ilgili bir bilgi notunda, Nahiye 
Müdürü Ahmet Bey hakknda isnat edilen bilgilerin tahkiki rica edilmiştir.11 
Ancak tahkikat süreci ve sonucu hakknda bir bilgiye ulaşlamamştr.   

1935 Yl Cumhuriyet Bayram Kutlamalar  
Tokat CHP Vilayet İdare Heyeti tarafndan 31.10.1935 tarihinde CHP 

Genel Sekreterliğine gönderilen yazda;  Cumhuriyet Bayramnn 12. 
yldönümünün Tokat’ta ve Tokat’a bağl yerleşim birimlerinde Onuncu Yl 
Dönümüne denk olacak bir şekilde sevinçle karşlandğ ve gerektiği gibi büyük 
bir gururla kutlandğ belirtildikten sonra Türk ulusunu sevindiren ve 
gururlandran Cumhuriyetin feyizli yollarnda yorulmadan yürünüleceği ifade 
edilmiş ve CHP’ye bağllk duygular ve yürekten gelen sayglar sunulmuştur.12  

Yeni Tokat dergisinin 50. saysnda 1935 ylnda yaplan Cumhuriyet 
Bayram kutlamasna dair baz resimler yer almaktadr.13  

1936 Yl Cumhuriyet Bayram Kutlamalar 
Bu yla ait Cumhuriyet Bayram Kutlamalar hakknda maalesef bir 

bilgiye ulaşlamamştr.  
1937 Yl Cumhuriyet Bayram Kutlamalar  
Tokat CHP İl Yönetim Kurulu 23.10.1937 tarihinde Dâhiliye Vekili ve 

CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya’dan inşas tamamlanan yeni Halkevi binas ile 
ortaokulun 29 Ekim Cumhuriyet bayramnda açlş törenleri yaplacağn 
bildirmiş ve açlşa katlarak şereflendirmesini, bu mümkün değilse CHP Genel 
Yönetim Kurulu üyelerinden uygun görülecek kişi veya kişilerin katlmnn 
sağlanmasn talep etmiştir.14  Buna cevap veren CHP Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya “Tokat’n bu sevincine şahit” olamadğ için üzgün olduğunu 
bildirmiştir.15  

Cumhuriyet Bayramnn 14. yldönümünü kutlama törenleri şu şekilde 
yaplmşt:  

                                                 
10 Başbakanlk Cumhuriyet Arşivi, 490.0.001.1148.29.3/19 ve 21. Bundan sonra arşiv 
ad BCA olarak gösterilecektir.  
11 BCA, 490.0.001.1148.29.3/20. 
12 BCA, 490.0.001.1148.29.3/18. 
13 Yeni Tokat, 1 İlkkanun 1935, Say.50, s.3-7. 
14 BCA, 490.0.001.1148.29.3/17. 
15 BCA, 490.0.001.1148.29.3/16. 
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Kutlama talimatna göre oluşturulan Komite tarafndan geniş bir şekilde 
hazrlanan programn eksiksiz uygulanmas için gereken önlemler zamannda 
alnmşt.  

28 Ekim sabah şehir baştanbaşa süslenmişti. Öğleden sonra kaleden top 
atlr atlmaz Cumhuriyet meydannda hazr bulunan bando çalmaya ve halk 
toplanmaya başlamşt. Şehrin muhtelif yerlerinde çalan davul zurna coşkunluğu 
yavaş yavaş arttrmş, oyun ve eğlenceler gece de devam etmişti.  

29 Ekim günü öğleden önce binlerce kişi Cumhuriyet meydann 
doldurmuştu. Saat 09.30’a kadar okullar, askerler, çeşitli kuruluşlar ve halk 
daha önce hazrlanan krokide kendilerine ayrlan yerlerini almşt. Saat 09.45’e 
kadar Vilayet Makamnda devam eden kabul töreninin sona ermesinden sonra 
tören yerine gelen Vali ve Kolordu Komutan adna Mevki Kumandan Albay 
Sabri meydanda dizilmiş olanlarn önünden geçerek askerleri, öğrencileri ve 
halkn bayramn kutladktan sonra tribündeki yerlerine geçmişti. Ardndan 
İstiklal Marş çalnmşt.  

Marştan sonra, Vali tarafndan Cumhuriyet rejiminin başarlar 
hakknda verilen söylev hoparlör araclğ ile meydanda bulunanlara 
dinlenmişti. Başta CHP İl yönetimi olmak üzere bütün teşekküller Atatürk 
antna çelenklerini koymuş, bundan sonra esnaf örgütlerinde katldğ 
resmigeçit yaplmşt. Öğleden sonra Cumhuriyet meydannda kurulan halk 
kürsüsünde16 CHP’li üyeler tarafndan söylevler verilmiştir. 

                                                 
16 Cumhuriyetin Onuncu Yl Kutlama hazrlklar srasnda Halk kürsülerinin 
kurulmasna karar verilmiştir. Bunun için Cumhuriyet Bayram Kutlama Yüksek 
Komisyonundan vilayet komitelerine gönderilen bir talimatta, Cumhuriyet Bayram 
kutlamalarn, fikir ve söz yolu ile daha kuvvetlendirecek bir araç olarak halk 
kürsülerinin kurulmasna karar verilmişti. Buna göre; 
1) Frka teşkilat bulunan vilayet ve kaza merkezlerinde halkn en çok toplanabileceği 
yerlerde kurulacağ, hatta nüfusu yüksek şehirlerde mahalle ve meydanlarda saysnn 
artrlabileceği, 
2) Halk kürsülerinin bayramn başndan sonuna kadar sabahtan akşama kadar açk 
olacağ, 
3) Bu kürsülerin halkn gelip geçmesine engel olmayacak şekilde kurulmas, 
4) 18 yaşn doldurmuş kadn erkek herkesin söz söyleyebileceği, 
5) Her kürsünün yerden en az yarm metre yüksekliğinde olmasna ve üzerine 
“Cumhuriyet Halk Frkas Halk Kürsüsü” yazsnn aslmas, 
6) Halk kürsülerinde söylenecek nutuklarn inklâbn, Cumhuriyetin ve istiklâlin değeri, 
üstünlüğü ve önemi konularndan ibaret olmas, 
7) Bu kürsülerin CHP idare heyeti tarafndan seçilen üç kişilik bir heyet tarafndan idare 
edileceği, 
8) Halk kürsülerinde söz söyleyecek kişilerin bulunduklar yerin CHP görevlilerine 
başvuru yapmas, 
9) Nutuklarn bir sefer için en fazla bir saat süre ile verilmesi, 
10) Kürsünün başnda CHP’nin görevlendirecek kişilerin güvenliği sağlamas,  
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Saat 15.00’te yeni yaplan Halkevi salonu parlak bir törenle açlmşt. 
Törene ilçelerden gelen davetlilerle beraber alt yüze yakn kişi katlmşt. 
Bandonun çaldğ İstiklal Marşnn ardndan Vali, CHP tarafndan Halkevlerinin 
çalşmalarna verdiği kymetten, bu konuda Büyük Şefin, Başvekilin, Parti 
Genel Sekreterinin çeşitli konuşmalarnda Halkevlerine verdikleri önemi uzun 
uzun anlatmş ve Valinin ardndan Halkevi Başkan da bir konuşma yapmşt. 
Her iki konuşmac, sahip olunan her şeyin asl yaratcs olan Ulu Önder Atatürk 
ile diğer devlet büyüklerini sayg ile anmştr. Tören halkevinin temsil kolu 
tarafndan hazrlanan güzel bir piyesle tamamlanmşt. Gece binlerce kişinin 
katldğ fener alaylar geç vakte kadar devam etmiş ve çeşitli oyun ve 
eğlenceler yaplmşt. Ayn saatlerde CHP İl binasnda balo verilmişti. 

30 Ekim günü öğleden önce Vilayet, Askeriye, CHP, Belediye ve iskân 
mensuplarndan oluşan bir heyet otomobillerle Pazar ve Dökmetepe 
nahiyelerine giderek yeni yaplan göçmen evlerinin ve yeni Dökmetepe 
köyünün açlş törenleri yaplmşt.  

Tokat’ta saat 14.00’te kalabalk bir kitlenin hazr bulunduğu ortamda 
bir ortaokul binasnn açlş töreni yaplmş ve ateşli söylevler verilmişti. Saat 
15.00’te spor sahasnda çeşitli müsabakalar yaplmş ve sahada kurulan halk 
kürsüsünde çeşitli konuşmalar yaplmşt. Gece saat 20.00’de Halkevinin yeni 
salonunda Temsil Kolu tarafndan bir oyun sergilenmiş ve ertesi akşam da 
tekrar etmişti.  

İlçe ve nahiyelerde ve bütün köylerde Cumhuriyet bayram çok iyi 
kutlanmş ve bu seneki içtenlik ve kutlama geçen senelerden daha canl olmuş 
ve katlm da çok fazla olmuştu. Bayramla ilgili Valinin raporunda Bayrama ait 
fotoğraflarn albüm içerisinde ayrca posta ile gönderildiği belirtilmiştir.17 
Ancak sözü edilen fotoğraflara rastlanmamştr. 

1938 Yl Cumhuriyet Bayram Kutlamalar 
Daha önceki kutlamalara ait masraflarn ne kadar olduğu konusunda bir 

bilgiye rastlamamştr. İlk defa cumhuriyetin 15. Yldönümü kutlamalar için 
rakam karşmza çkmaktadr. Buna göre, Cumhuriyetin 15. Yl dönümü 
kutlama masraf olarak üç ay öncesinden Vilayet Özel İdare Meclisi tarafndan 
2.400 ve Belediye Meclisince de 600 lira tahsisat ayrlmşt. Oysa Onuncu 
yldönümü için ayrlan tahsisat 1.500 lira idi.18  

Cumhuriyetin 15. Yl dönümü bayramn kutlama masraf olarak ayrlan 
parann 1.250 liras Kutlama Komitesi kararyla ilçelere ayrlmşt. Bu durumda 
vilayet merkezine 1.150 gibi az bir miktar kalmşt. Bunun üzerine, 26.8.1938 
tarihinde Tokat Valisi ve Kutlama Komitesi Başkan F. Ergun bu büyük 

                                                                                                                        
kararlar alnmşt. Bolat, a.g.e., s.111-112; Yasemin Doğaner, “Cumhuriyet’in Onuncu 
Yl Kutlamalar”, Askeri Tarih Araştrmalar Dergisi, Yl:5, Say:9, Ankara, 2007.  
17 BCA, 490.0.001.1148.29.3/13-15 
18 BCA, 490.0.001.1148.29.3/12. 
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bayramn değer ve önemine uygun bir şekilde kutlanmas için yardm olarak 
CHP Genel Sekreterliğinden 2.000 lirann gönderilmesini istemişti.19 Ankara bu 
talebe karşlk olarak, merkez bütçesinden yardm etmeye imkân olmadğn ve 
vilayet bütçesinden aktarma suretiyle sorunun çözümünü emretmişti.20 

Cumhuriyetin 15. Yl dönümü kutlama töreni şu şekilde yaplmşt:  
28 Ekim Cuma sabah şehir baştanbaşa süslenmişti. Resmi daireler, 

mağazalar, dükkânlar ve evler bayraklarla donatlmş, birçok yere taklar 
yaplmşt. Bunlar arasnda Cumhuriyet meydanna Belediye tarafndan 
yaptrlan tak ayrca göze çarpacak derecede idi. Öğleden sonra kaleden top 
atlnca Cumhuriyet meydannda hazr bulunan bando çalmaya ve halk 
toplanmaya başlamşt. Tam bu srada Dâhilliye Vekili ve CHP Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya’nn Ankara’da bayram açş nutku, diğer nutuklar, konferans ve 
müzikler radyo araclğyla aynen halka dinletilmişti. Meydanda halkn 
katlmyla yaplan çeşitli oyun ve eğlenceler gece de devam etmişti. 

29 Ekim sabah Cumhuriyet alannda kalabalk bir halk kitlesi 
bulunuyordu. Saat 09.30’a doğru öğrenciler, askerler, kuruluşlar ve halk düzenli 
bir şekilde yerlerini almşlard. Vilayet makamnda yaplmakta olan kabul 
resminin bitmesi üzerine saat 10.00’da merasim yerine gelen Vali Faiz Ergun 
ile Korgeneral Galib Türker Vilayet otomobil ile Cumhuriyet alanna gelmişler, 
askeri birliklerle öğrencileri, kuruluşlar ve halk selamladktan sonra tribüne 
geçmişlerdi. Ardndan Vali tarafndan Atatürk, Cumhuriyetin kazandrdklar ve 
rejimin ilkeleri konusunda bir konuşma yaplmşt.21 Valinin konuşmasndan 
sonra İstiklal Marşnn okunmas ve sayg duruşu yaplmşt. Ardndan, ortaokul 
öğrencileri bando eşliğinde Onuncu Yl Marşn okurken sra ile anta çelenkler 
konulmuştu. Ortaokul izcilerinin ant çevreleyerek söyledikleri bir marştan 
sonra geçit törenine başlanmşt. Geçide katlan askeri birlik motorlu araçlara 
bindirilmiş olarak alandan geçerken çok alkşlanmşt. Arkasndan jandarma 
birliği, ortaokul ve sras ile ilkokullar, en sonda da esnaf gruplar halinde 
ellerinde Milli ve CHP bayraklar ile geçmişler, her yl olduğu gibi bu yl da 
mesleklerini ve uzmanlklarn sergileyerek törene katk yapmşlard. Baz 
ilkokullarn büyük saflar halinde ve başaryla geçmeleri herkesin takdirini 
kazanmşt. Kz ve erkek öğrencilerin daha küçük yaştan gösterdikleri bu askeri 
beceri alkşlarla karşlk görmüştü. Tören bittikten sonra Vali bir süre daha CHP 
binasnda kalarak partililerin ve baz ileri gelenlerin özel tebrik ve ziyaretlerini 
kabul etmişti. 

Gece de Cumhuriyet meydannda ve diğer uygun görülen yerlerde 
çaldrlan davul zurna halk eğlendirmiş, çeşitli oyunlar oynanmş ve fişekler 
atlmşt.22  

                                                 
19 BCA, 490.0.001.1148.29.3/1 
20 BCA, 490.0.001.1148.29.3/10. 
21 Vali Faiz Ergun’un konuşma metni için bkz. Yeşilrmak, 1.11.1938, s.1. 
22 BCA, 490.0.001.1148.29.3/7-8; Yeşilrmak, 1.11.1938, s.3. 
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bulunuyordu. Saat 09.30’a doğru öğrenciler, askerler, kuruluşlar ve halk düzenli 
bir şekilde yerlerini almşlard. Vilayet makamnda yaplmakta olan kabul 
resminin bitmesi üzerine saat 10.00’da merasim yerine gelen Vali Faiz Ergun 
ile Korgeneral Galib Türker Vilayet otomobil ile Cumhuriyet alanna gelmişler, 
askeri birliklerle öğrencileri, kuruluşlar ve halk selamladktan sonra tribüne 
geçmişlerdi. Ardndan Vali tarafndan Atatürk, Cumhuriyetin kazandrdklar ve 
rejimin ilkeleri konusunda bir konuşma yaplmşt.21 Valinin konuşmasndan 
sonra İstiklal Marşnn okunmas ve sayg duruşu yaplmşt. Ardndan, ortaokul 
öğrencileri bando eşliğinde Onuncu Yl Marşn okurken sra ile anta çelenkler 
konulmuştu. Ortaokul izcilerinin ant çevreleyerek söyledikleri bir marştan 
sonra geçit törenine başlanmşt. Geçide katlan askeri birlik motorlu araçlara 
bindirilmiş olarak alandan geçerken çok alkşlanmşt. Arkasndan jandarma 
birliği, ortaokul ve sras ile ilkokullar, en sonda da esnaf gruplar halinde 
ellerinde Milli ve CHP bayraklar ile geçmişler, her yl olduğu gibi bu yl da 
mesleklerini ve uzmanlklarn sergileyerek törene katk yapmşlard. Baz 
ilkokullarn büyük saflar halinde ve başaryla geçmeleri herkesin takdirini 
kazanmşt. Kz ve erkek öğrencilerin daha küçük yaştan gösterdikleri bu askeri 
beceri alkşlarla karşlk görmüştü. Tören bittikten sonra Vali bir süre daha CHP 
binasnda kalarak partililerin ve baz ileri gelenlerin özel tebrik ve ziyaretlerini 
kabul etmişti. 

Gece de Cumhuriyet meydannda ve diğer uygun görülen yerlerde 
çaldrlan davul zurna halk eğlendirmiş, çeşitli oyunlar oynanmş ve fişekler 
atlmşt.22  

                                                 
19 BCA, 490.0.001.1148.29.3/1 
20 BCA, 490.0.001.1148.29.3/10. 
21 Vali Faiz Ergun’un konuşma metni için bkz. Yeşilrmak, 1.11.1938, s.1. 
22 BCA, 490.0.001.1148.29.3/7-8; Yeşilrmak, 1.11.1938, s.3. 
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30 Ekim Pazar günü önce Samsun Karadenizgücü Spor Kulübü ile 
Tokatl futbolcular formalar ile önde şehir bandosu olduğu halde çarş 
caddesinden düzenli bir şekilde geçerek Atatürk heykeli önüne gelmiş ve 
yanlarnda getirdikleri çelenklerini heykel önüne koymuşlard. Çelenk koyma 
işleminden sonra futbol sahasna gidilmiş ve maçn sonucu Samsun 
Karadenizgücü’nün 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmşt. Maçtan sonra güreşler 
yaplmş ve buna akşam saat 17.00’de son verilmişti.23 

 İlçe, nahiyelerle ve köylerde de bu büyük bayram içten bir ilgi ile 
kutlanmşt.24 Törene ait raporda, bayrama ait 22 fotoğraf gönderildiği 
belirtilmişse de 20 adet olduğu görülmektedir. Bunlar da çalşmamzn sonunda 
ek olarak verilmiştir.  

1939 Yl Cumhuriyet Bayram Kutlamalar 
Cumhuriyetin 16. Yldönümünü münasebetiyle Tokat’ta 20 gün 

öncesinden Vali Salahattin Üner’in başkanlğnda bir kutlama komitesi 
kurulmuştu.25 Komite Cumhuriyetin 16. Yl Dönümü Bayram Kutlama 
Programn hazrlamş ve yerel basnda ilan edilmişti. 26 (Program ekte yer 
almaktadr.) 

28 Ekim sabah şehir dikkati çekecek bir şekilde baştanbaşa süslenmişti. 
28 Ekim günü saat 13.00’te bayram ilan eden top atlr atlmaz Cumhuriyet 
meydannda hazr bulunan bando çalmaya başlamş ve meydann diğer 
ksmnda çalmakta olan davul zurnann başna büyük bir halk kitlesi toplanarak 
oyunlar oynanmşt. Halkn katldğ oyun ve eğlenceler gece de devam etmiş ve 
Tokat Halkevinin gösteri salonunda bir de piyes verilmişti.  

29 Ekim günü sabah erkenden Cumhuriyet alannda büyük bir kalabalk 
toplanmşt. Saat 09.30’a doğru öğrenciler, askerler, kuruluşlar ve halk yerlerini 
almşlard. Vilayet makamnda yaplmakta olan resmi kabul töreninin bitmesi 
üzerine saat 10.00’da merasim yerine gelen Vali ve Kolordu Komutan askeri 
birliklerle öğrencileri, kuruluşlarla halk selamladktan sonra tribündeki 
yerlerine geçmişti. Ardndan Vali tarafndan günün manasn anlatan bir nutuk 
söylenmiş ve nutuktan sonra İstiklal Marş ve sayg duruşu yaplmşt. Bundan 
sonra anta çelenkler konulmuş, bandonun çaldğ Onuncu Yl Marşna 
meydanda bulunanlar eşlik etmişti. İzcilerde kendi marşlarn söyledikten sonra 
resmigeçit başlamşt.   

Resmi geçitten sonra Tokat içme suyunun açlş töreni yaplmş27 ve 
Belediye Başkan Dr. Remzi Topçam bir konuşma yapmşt. Öğleden sonra da 
Turhal ve Pazar nahiyelerinde inşas tamamlanan ilkokullarn açlş töreni 
yaplmşt.   
                                                 
23 Yeşilrmak, 1.11.1938, s.3. 
24 BCA, 490.0.001.1148.29.3/8. 
25 BCA, 490.0.001.1148.29.3/5-6 
26 Yeşilrmak, 24.10.1939, s.2. 
27 İçme suyu 150 bin liraya mal olmuştu. Yeşilrmak, 31.10.1939, s.1. 
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Saat 19.00’da başlayan fener alayna yüzlerce halk katlrken Belediye 
binas önünde ve ant etrafnda oyun ve eğlenceler devam etmiş ve diğer yandan 
havai fişekler atlmşt.   

Saat 20.00’de Halkevi salonunda halka ücretsiz olarak “Ateş”28 piyesi 
sergilenmiş ve bu vesileyle salonda toplanan 500 kişiye konferans verilmişti. 
Saat 22.00’de CHP binasnda verilen çayl dans, çok neşeli bir hava içinde geç 
vakte kadar devam etmişti. 

30 Ekim günü öğleden sonra spor sahasnda çeşitli spor müsabakalar 
yaplmş, sahada kurulan halk kürsüsünde söylevler verilmiş, akşam da orta 
mektepte öğrenci velilerine bir müsamere sergilenmişti. 

Sonuçta, üç gün boyunca, gerek vilayet merkezinde gerek kaza ve 
nahiyelerde bu büyük bayramn değeri ve anlamna uygun bir coşkuyla 
karşlanmş ve kutlanmşt.29   

Zile’de Yaplan Cumhuriyet Bayram Kutlama töreni 
Burada Zile’de yaplan Cumhuriyet Bayram Kutlama töreni hakknda 

bilgi vermekte yarar vardr. Çünkü bir ilçede kutlama örneği olarak önemli 
görmekteyiz. 

Zile’de de bu bayram büyük bir sevinçle kutlanmş ve şimdiye kadar eşi 
görülmeyen bir gün yaşanmşt. Kaymakam Nami Ünal’n başkanlğnda bir 
haftadan beri devam etmekte olan bayram hazrlklar cumartesi günü öğleye 
kadar sona ermişti. Öğleden sonra başta Kaymakam Nami Ünal olmak üzere 
bütün memurlar ve öğrenciler tarafndan bandonun eşliğinde ve büyük bir 
kalabalğn alkşlar arasnda Atatürk’ün antna çelenkler konulmuştu. Akşama 
doğru törene katlmak için kasaba ve civar köylerden gelen halk otel, han ve 
kahveleri hnca hnç doldurmuştu.  

Pazar günü sabah binlerce halk Cumhuriyet alanna erkenden gelmişti. 
Öğrenciler ve çeşitli kuruluşlar ile esnaf teşekkülleri de alanda kendilerine 
ayrlmş olan yerlerini almşlard. 10 dakika sonra yannda askerlik şube reisi ve 
CHP ilçe başkan bulunduğu halde Cumhuriyet alanna gelen Kaymakam Nami 
Ünal öğrencilerin ve bütün kuruluşlarn her biri önünde ayr ayr durarak 
bayramlarn kutlamşt. Alann ortasnda hazr bulunan kurbann kesilişinden 
sonra hitabet kürsüsüne gelen Kaymakam Nami Ünal Atatürk’süz yaplan ilk 
bayram olduğunu söylemesi üzerine bir dakika sessizlik olmuş, gözyaşlar 
arasnda  “Atatürk’süz değiliz! Kahraman İnönü’müz ve Milli Şef’imiz vardr” 
sözlerine meydanda “yaşasn” nidalar ve çlgn bir alkş tufan ile karşlk 
verilmişti. Kaymakamn konuşmasndan sonra resmigeçit başlamşt. 
Resmigeçide en önünde harp gazileri ve şehit analar olmak üzere jandarmalar, 
izciler, orta ve ilkokullar, ayr ayr arabalar üzerine yerleştirilmiş olan çeşitli 
esnaf ve cemiyetler ile civar köy ve kasabadan gelen yedi yüzü aşkn atl 

                                                 
28 Piyesin özelliği hakknda yukarda bilgi verilmişti.  
29 BCA, 490.0.001.1148.29.3/3-4; Yeşilrmak, 31.10.1939, s.1. 
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binas önünde ve ant etrafnda oyun ve eğlenceler devam etmiş ve diğer yandan 
havai fişekler atlmşt.   

Saat 20.00’de Halkevi salonunda halka ücretsiz olarak “Ateş”28 piyesi 
sergilenmiş ve bu vesileyle salonda toplanan 500 kişiye konferans verilmişti. 
Saat 22.00’de CHP binasnda verilen çayl dans, çok neşeli bir hava içinde geç 
vakte kadar devam etmişti. 

30 Ekim günü öğleden sonra spor sahasnda çeşitli spor müsabakalar 
yaplmş, sahada kurulan halk kürsüsünde söylevler verilmiş, akşam da orta 
mektepte öğrenci velilerine bir müsamere sergilenmişti. 

Sonuçta, üç gün boyunca, gerek vilayet merkezinde gerek kaza ve 
nahiyelerde bu büyük bayramn değeri ve anlamna uygun bir coşkuyla 
karşlanmş ve kutlanmşt.29   

Zile’de Yaplan Cumhuriyet Bayram Kutlama töreni 
Burada Zile’de yaplan Cumhuriyet Bayram Kutlama töreni hakknda 

bilgi vermekte yarar vardr. Çünkü bir ilçede kutlama örneği olarak önemli 
görmekteyiz. 

Zile’de de bu bayram büyük bir sevinçle kutlanmş ve şimdiye kadar eşi 
görülmeyen bir gün yaşanmşt. Kaymakam Nami Ünal’n başkanlğnda bir 
haftadan beri devam etmekte olan bayram hazrlklar cumartesi günü öğleye 
kadar sona ermişti. Öğleden sonra başta Kaymakam Nami Ünal olmak üzere 
bütün memurlar ve öğrenciler tarafndan bandonun eşliğinde ve büyük bir 
kalabalğn alkşlar arasnda Atatürk’ün antna çelenkler konulmuştu. Akşama 
doğru törene katlmak için kasaba ve civar köylerden gelen halk otel, han ve 
kahveleri hnca hnç doldurmuştu.  

Pazar günü sabah binlerce halk Cumhuriyet alanna erkenden gelmişti. 
Öğrenciler ve çeşitli kuruluşlar ile esnaf teşekkülleri de alanda kendilerine 
ayrlmş olan yerlerini almşlard. 10 dakika sonra yannda askerlik şube reisi ve 
CHP ilçe başkan bulunduğu halde Cumhuriyet alanna gelen Kaymakam Nami 
Ünal öğrencilerin ve bütün kuruluşlarn her biri önünde ayr ayr durarak 
bayramlarn kutlamşt. Alann ortasnda hazr bulunan kurbann kesilişinden 
sonra hitabet kürsüsüne gelen Kaymakam Nami Ünal Atatürk’süz yaplan ilk 
bayram olduğunu söylemesi üzerine bir dakika sessizlik olmuş, gözyaşlar 
arasnda  “Atatürk’süz değiliz! Kahraman İnönü’müz ve Milli Şef’imiz vardr” 
sözlerine meydanda “yaşasn” nidalar ve çlgn bir alkş tufan ile karşlk 
verilmişti. Kaymakamn konuşmasndan sonra resmigeçit başlamşt. 
Resmigeçide en önünde harp gazileri ve şehit analar olmak üzere jandarmalar, 
izciler, orta ve ilkokullar, ayr ayr arabalar üzerine yerleştirilmiş olan çeşitli 
esnaf ve cemiyetler ile civar köy ve kasabadan gelen yedi yüzü aşkn atl 

                                                 
28 Piyesin özelliği hakknda yukarda bilgi verilmişti.  
29 BCA, 490.0.001.1148.29.3/3-4; Yeşilrmak, 31.10.1939, s.1. 
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katlmşt.  
Öğleden sonra yeni inşa edilen bir okulun açlş töreni yaplmş ve bu 

okulun ad Milli Şef İsmet İnönü adyla anlmas için halk tarafndan teklifte 
bulunulmuş ve alkşlarla kabul edilmişti. Halk, Kaymakamn açş 
konuşmasndan sonra okulu gezmiş ve günün geri kalan ksm meydanda 
düzenlenen güreş, koşu ve cirit oyunlarna ayrlmşt. Geceleyin eğlenceler 
devam etmiş, gençler halay çekmişti. Bayramn ikinci günü büyük bir heyetle 
İğdir nahiyesine gidilmiş ve orada toplanan atl ve yaya yüzlerce köylünün 
katlm ile Kaymakam Nami Ünal tarafndan yatl ilkokul binas ile heykelin 
açlş töreni yaplmş, bin kişilik bir yemek ziyafeti verilmişti. 29 Ekim gecesi 
Zile’de fener alaylar düzenlenmiş, meydanda meşaleler yaklarak davul ve 
zurnalar çalnarak oyunlar oynanmş, hükümet binasnda Kaymakam Nami’nin 
başkanlğnda bir aile toplants (Balo) yaplmşt. 30  

Sonuç 
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanndan sonra yeni rejim kendi 

sembollerini ve bayramlarn icat etmek zorunda kalmştr. Bayramlarn en 
önemlisini Cumhuriyet bayram olarak kabul etmiş ve 1933’ten sonra üç gün 
süreyle kutlamaya başlamştr. 17 Mart 1981 tarihinden sonra 2429 sayl 
kanun31 ile bayram süresi 1,5 güne indirilmiştir.  

29 Ekim Cumhuriyet bayram törenleri dâhil tüm milli bayramlar, okul 
basamaklarnda bulunmayan yetişkin nüfusa yeni rejimin ve inklâplarn 
benimsetilmesi için iyi bir propaganda arac oluşturmuştur. Böylece tüm 
nüfusun yeni rejime ve inklâplara sk sk sarlmas ve bunlar korunmas 
gerektiği anlatlmaya çalşlmştr.   

Tokat’ta yaplan törenler de yukarda belirtilen amaçlar için bir araç 
olmuş ve kutlamalarn muhteşem bir şekilde geçmesine özel bir gayret 
gösterilmiştir. Bu törenlerde cumhuriyetin millete sağladğ faydalar, 10-20 yl 
gibi ksa sürede eğitim, ekonomi, hukuk, kültür ve bayndrlk alannda 
kaydettiği gelişmeler srarla vurgulanarak, bunun bilincine varacak 
vatandaşlarn Cumhuriyete bağllğ ve ona sahip çkma isteğinin her geçen yl 
artacağ hesaplanmştr. Bunu yaparken de Osmanl Devleti’nin son yllar ile 
yeni Cumhuriyetin 10-20 yldaki başarlarnn mukayesesi -bugün de olduğu 
gibi- çok sk başvurulan yöntem olmuştur.32  

                                                 
30 Yeşilrmak, 31.10.1939, s.2; Yeşilrmak, 7.11.1939. 
31 Resmi Gazete: Tarih: 19.3.1981, Say:17284 
32 Bkz. Tokat Valisinin 15. Yl Töreninde yaptğ konuşma. Yeşilrmak, 1.11.1938, s.1. 
Ayrca, Yeni Tokat dergisinin 1933, 1934 ve 1935 Ekim-Kasm saylarnda da benzer 
yaklaşmlar görülebilir.  
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EK.1: Tokat’ta Cumhuriyetin 16. Yldönümünü Kutlama program 
Kaynak: Yeşilrmak, 24.10.1939 
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EK. 2: Cumhuriyetin 15. Ylnda Tokatta Yaplan Törene Ait 
Fotoğraflar:   
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TEMA II: DİL VE EDEBİYAT - HALK BİLİMİ 
İLE İLGİLİ BİLDİRİLER 
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Tokat Ağznn Anadolu Ağzlarndaki Yeri ve Tokat Ağznda Kullanlan 
Arapça – Farsça Kelimeler 

Ahmet AKGÜL* 
 

Özet 
Yazl edebiyattan çok sözlü edebiyatta ya da bildirişimde karşmza 

çkan ağzlar, çok eski zamanlardan beri - bölgeden bölgeye farkl olagelse de- 
milletlerin deyiş özelliklerini kuşaktan kuşağa aktarr. Ağzlarn oluşumunda 
dilin kendisine has özelliklerinin yannda iklim, coğrafya, diğer kültürlerle 
münasebet, bölgeye ayn kavimden olan ya da olmayan farkl boylarn göçleri 
gibi etkenleri sayabiliriz. Bu etkenlerin ayn dilde, aralarnda ksa mesafeler 
bulunan bölgelerde dahi yöresel farkllklarn oluşmasna neden olmuştur. 
Ağzlarda; ünlülerin ölçünlü dilden fazla olmas, ölçünlü dilde kullanmdan 
kalkmş baz eski kelimelerin devam etmesi, diğer milletlerden alnan 
kelimelerin ölçünlü dilden farkl bir şekilde kullanlmas… gibi örnekler, 
ağzlarn ölçünlü dilden bir çok fark olduğunu da gösterir. Biz de bu 
çalşmamzda, Tokat ağznn Anadolu ağzlarndaki yerini ve Arapça – Farsça 
kelimelerin Tokat ağznda kullanlşlar hakknda bilgi vermeye çalşacağz. 

Anahtar Sözcük: Anadolu Ağzlar, Tokat Ağz, Arapça – Farsça 
Kelimeler, Snflandrma, Kelime Kullanlşlar. 

 
XI. yüzylda Anadolu’ya başlayan Oğuz göçleri; sonraki yüzyllarda 

giderek çoğald. Bu göçlerle beraber Anadolu’yu yurt edinen Oğuzlar, 
Oğuzcann Anadolu’da konuşulmasn ve varlğnn kalclğn perçinledi. 
Oğuzca yalnz Anadolu’da değil; Azerbaycan’da bugünkü Irak ve Suriye 
topraklarnn bir ksmnda da konuşuluyordu. “ Bu geniş coğrafyada Farsça, 
Arapça, Ermenice ve Rumca gibi yerel edebi dilerler karşlaşan Oğuzcann; 
Kaşgarl Mahmut’un bize ana hatlaryla tanttğ dilden farkllaşmas kaçnlmaz 
idi. Bir dilin değişmesinde temel etkenler olan zaman ve coğrafya, Oğuzcann 
hem eş zamanl hem de art zamanl farkllaşmasna yol açt.”1 Oğuzcann bu 
şartlar altnda değişimi ve gelişimi, zaten var olan ağzlarn daha da 
farkllaşmasna sebep oldu. Bir dilbilgisi terimi olan ağz “ ayn kökenden 
geldiği üst sistem durumundaki bir standart dile bağl, doğal olarak ortaya 
çkmş; aile ve dost çevresinde iş yerlerinde; okuryazarlğ az, bulunduğu 
bölgeden uzun süre ayr kalmamş insanlarca sözlü iletişimde dilin başka 
türleriyle karş karşya gelme oranna göre değişen biçimde kullanlan, resmi 
ortamlarda kullanlmasndan kaçnlan, yazl bir gelenek oluşturamamş, 
iletişim alan snrl, bağl olduğu üst sistemde dilin her alannda karşlkl 
anlaşmann korunacağ oranda ayrlabilen, prestiji standart dile göre daha az 
                                                 
* Araştrma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, akguledebiyat60@hotmail.com 
1 Develi Hayati, “Eski Türkiye Türkçesinin Snflandrlmas”, Turkish Studies, Spring 
2008, Volume 3/3, s. 212  
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yerel konuşma biçimleri”2 şeklinde tanmlanabilir. Ağzlar ait olduğu dilin 
gelişim ve değişim süreçlerini gösterirken, toplumun kültürü ve inanş 
hakknda da bilgi verir. 

Ağzlar üzerine yaplan çalşmalar, yakn bir geçmişte başlamşsa da 
bugüne kadar birçok araştrma olmuştur.3 Ağz araştrmalarnda, ağzlarn 
snflandrlmas önemli bir konu olarak karşmza çkmaktadr. Snflandrma 
çalşmalar, ağzlar arasndaki benzer ve farkl durumlar çkararak, oluşan 
verilerin karşlaştrlmasna dayanr. Bu karşlaştrmadan kast bir ağz atlas 
oluşturmaktr. Bu snflandrma yaplrken kullanlan ölçütler “ a. Ses bilgisel 
ölçütler   b. Biçim bilgisel ölçütler   c. Söz varlğ ölçütleri   d. Söz dizimsel 
ölçütler”4 olarak karşmza çkmaktadr. Bu ölçütlerin farkl olmasna sebep ise 
XI. yüzyldan başlayarak farkl Oğuz boylarnn ve Oğuz dş Türk etnik 
unsurlarnn ( Kpçak, Çiğil) Anadolu’yu yurt edinmeleri olmuştur. Çünkü 
Kaşgarl Mahmud Divanü Lügati’t Türk’te “ boylardan bahsederken her boyun 
ayr bir ağz olduğuna işaret etmiş; adlar ve damgalar ile sraladğ Oğuz 
Boylarnn birer kök olduğunu ve her boydan birtakm oymaklarn çktğn 
kaydetmiştir”5. Önceleri daha küçük farklar taşyan ağzlarn, boylarn göç 
etmesiyle daha da farkllaştğ tezi ya da kans güçlü durmaktadr. Ancak 
Anadolu Ağzlarnn snflandrma çalşmalarnda; boylarn Anadolu’nun hangi 
yerlerine yerleştikleri ve bu boylarn ağzlarla olan ilişkisine değinmekten çok 
ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlğ konular değerlendirilmiştir.  

Bu bağlamda; Anadolu ağzlar tasnifi üzerine ilk çalşma 1896 ylnda 
İgnos Kunos tarafndan yaplmştr. Ağzlar başlca yedi gruba ayran Kunos, 
Tokat ağzn bu snflandrma içerisinde kullanmamştr. Tasnifi; 

1. İzmir ile Bursa arasnda Zeybekçe  
2. Kastamonu ağz  
3. Karadeniz’in doğu kylarna doğru Lazca  
4. Harputça  
5. Güneydoğu Anadolu’da Mersin ile Konya arasnda Karamanlca  
6. Kzlrmak havzasnda Ankara Ağz  
7. Anadolu’da dağnk olarak yaşayan Yörük ve Türkmenler 6 

                                                 
2 Demir Nurettin, “Ağz Terimi Üzerine”, Türk Bilig, 2002/4, s. 105 – 11 6 
3 Anadolu Ağzlarn konu alan çalşmalar için baknz; Z. Korkmaz “ Anatolian 
Dialects”, Handbuch Der Turkischen Sprachwissenschaft, Teil 1, Akedimia Kado, 
Budapest, 1990.  
4 Boz Erdoğan, “ Ağz Atlaslar”, Turkish Studies, Spring 2008, Volume 3/3, s. 155 
5 Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Ağzlarnda Dil Özellikleri – Etnik Yap 
Bağlants ve Beklentilerimiz, Ağz Araştrmalar Çalştay Bildirileri, TDK, 2009, s. 
470. 
6 Buran Ahmet, Türkiye Türkçesi Ağzlarnn Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme, 
Turkish Studies, Volume 6/1 Winter, s. 42. 
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yerel konuşma biçimleri”2 şeklinde tanmlanabilir. Ağzlar ait olduğu dilin 
gelişim ve değişim süreçlerini gösterirken, toplumun kültürü ve inanş 
hakknda da bilgi verir. 

Ağzlar üzerine yaplan çalşmalar, yakn bir geçmişte başlamşsa da 
bugüne kadar birçok araştrma olmuştur.3 Ağz araştrmalarnda, ağzlarn 
snflandrlmas önemli bir konu olarak karşmza çkmaktadr. Snflandrma 
çalşmalar, ağzlar arasndaki benzer ve farkl durumlar çkararak, oluşan 
verilerin karşlaştrlmasna dayanr. Bu karşlaştrmadan kast bir ağz atlas 
oluşturmaktr. Bu snflandrma yaplrken kullanlan ölçütler “ a. Ses bilgisel 
ölçütler   b. Biçim bilgisel ölçütler   c. Söz varlğ ölçütleri   d. Söz dizimsel 
ölçütler”4 olarak karşmza çkmaktadr. Bu ölçütlerin farkl olmasna sebep ise 
XI. yüzyldan başlayarak farkl Oğuz boylarnn ve Oğuz dş Türk etnik 
unsurlarnn ( Kpçak, Çiğil) Anadolu’yu yurt edinmeleri olmuştur. Çünkü 
Kaşgarl Mahmud Divanü Lügati’t Türk’te “ boylardan bahsederken her boyun 
ayr bir ağz olduğuna işaret etmiş; adlar ve damgalar ile sraladğ Oğuz 
Boylarnn birer kök olduğunu ve her boydan birtakm oymaklarn çktğn 
kaydetmiştir”5. Önceleri daha küçük farklar taşyan ağzlarn, boylarn göç 
etmesiyle daha da farkllaştğ tezi ya da kans güçlü durmaktadr. Ancak 
Anadolu Ağzlarnn snflandrma çalşmalarnda; boylarn Anadolu’nun hangi 
yerlerine yerleştikleri ve bu boylarn ağzlarla olan ilişkisine değinmekten çok 
ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlğ konular değerlendirilmiştir.  

Bu bağlamda; Anadolu ağzlar tasnifi üzerine ilk çalşma 1896 ylnda 
İgnos Kunos tarafndan yaplmştr. Ağzlar başlca yedi gruba ayran Kunos, 
Tokat ağzn bu snflandrma içerisinde kullanmamştr. Tasnifi; 

1. İzmir ile Bursa arasnda Zeybekçe  
2. Kastamonu ağz  
3. Karadeniz’in doğu kylarna doğru Lazca  
4. Harputça  
5. Güneydoğu Anadolu’da Mersin ile Konya arasnda Karamanlca  
6. Kzlrmak havzasnda Ankara Ağz  
7. Anadolu’da dağnk olarak yaşayan Yörük ve Türkmenler 6 

                                                 
2 Demir Nurettin, “Ağz Terimi Üzerine”, Türk Bilig, 2002/4, s. 105 – 11 6 
3 Anadolu Ağzlarn konu alan çalşmalar için baknz; Z. Korkmaz “ Anatolian 
Dialects”, Handbuch Der Turkischen Sprachwissenschaft, Teil 1, Akedimia Kado, 
Budapest, 1990.  
4 Boz Erdoğan, “ Ağz Atlaslar”, Turkish Studies, Spring 2008, Volume 3/3, s. 155 
5 Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Ağzlarnda Dil Özellikleri – Etnik Yap 
Bağlants ve Beklentilerimiz, Ağz Araştrmalar Çalştay Bildirileri, TDK, 2009, s. 
470. 
6 Buran Ahmet, Türkiye Türkçesi Ağzlarnn Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme, 
Turkish Studies, Volume 6/1 Winter, s. 42. 
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Leyla Karahan bu snflandrma için “ hiçbir temele dayanmayan 

muhayyel bir snflandrmadr”7 der. 
Kunos’tan sonra Ahmet Caferoğlu, biri 1946 diğeri 1959 da olmak 

üzere iki farkl snflandrma çalşmas yapmştr.  
 
 Ahmet Caferoğlu Tasnifi (1946)  
1. Doğu illeri ağzlar (Kars, Elazğ, Van ve Civar, Malatya) bölgesi  
2. Erzurum, Trabzon, ksmen Rize ağzlar bölgesi  
3. Sivas, ksmen Tokat illeri ağzlar bölgesi  
4. Amasya, Çorum, Ankara, ksmen Yozgat ağzlar bölgesi  
5. Orta Anadolu (Kayseri başta olmak üzere) ağzlar bölgesi  
6. Gaziantep (ve kuzey snr ağzlar) bölgesi  
7. Bat illeri ağzlar (Eskişehir, Balkesir, Manisa, İzmir, ksmen 

Afyon, Aydn ve Antalya’ya kadar)  
8. Konya ağz bölgesi 
9. Kastamonu ağz bölgesi  
Ahmet Caferoğlu Tasnifi (1959)  
1. Güneybat ağzlar (Bandrma’dan Antalya civarlarna kadar)  
2. Orta Anadolu ağzlar (Afyon’dan Elazğ ve Erzurum’a kadar)  
3. Doğu ağzlar (Elazğ ve Erzurum’dan doğu snrna kadar)  
4. Kuzeydoğu ağzlar (Samsun’dan Rize’ye kadar)  
5. Güneydoğu ağzlar (Gaziantep, Adana, Antalya ve civar)  
6. Kastamonu  
Görüldüğü üzere, Caferoğlu ilk snflandrmasnda Tokat Ağzn Sivas 

İli Ağzyla ayr bir snflandrma yapmş ikinci tasnifinde ise Tokat Ağzn Orta 
Anadolu Ağzlar grubuna dâhil etmiştir. 

Caferoğlu bu snflandrmay yaparken kullandğ ölçütlerden 
bahsetmemiştir. Yalnz Sivas ve Tokat İlleri Ağzlarndan Toplamalar eserinde 
bölgedeki etnik yapdan çok ksa bilgiler vermiştir. 

Ahmet Caferoğlu’ndan sonra Tahsin Banguoğlu Türkçenin Grameri 
eserinde ve Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisinde iki ayr tasnif çalşmas 
yapmştr. 

Tahsin Banguoğlu Tasnifi (Türkçenin Grameri)  
1. Deliorman ağz  

                                                 
7 Karahan Leyla, Anadolu Ağzlarnn Snflandrlmas, Ankara, TDK, 1996, s. X. 
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2. Makedonya ağz  
3. İstanbul ağz  
4. Aydn ağz  
5. Karaman ağz  
6. Ankara ağz  
7. Kastamonu ağz  
8. Harput ağz  
9. Erzurum ağz  
10. Karadeniz ağz8 
Banguoğlu Tasnifi ( TDE Ansiklopedisi) 
1. Güney Bat ağzlar  
2. Orta Anadolu ağzlar  
3. Doğu Ağzlar  
4. Kuzey Doğu Karadeniz ağzlar  
5. Rumeli ağzlar  
6. Güney Doğu ağzlar  
7. Kastamonu’ya, Karamanl ve başka boylara mahsus ağzlar.9 
Tahsin Banguoğlu yaptğ bu iki tasnifi hangi ölçütlerle belirlediğinden 

bahsetmemiştir. Yalnz Ansiklopedide yaptğ tasnifte coğrafi adlarla 
oluşturduğu gruplarda baz sesbilgisi bilgiler vermiş ve bir ölçü oluşturmaya 
çalşmştr. Bu snflandrmalarda Tokat Ağz geçmemekle beraber,  
Ansiklopedi’de verdiği sesbilgisi özelliklerinden Tokat Ağzn Orta Anadolu 
Ağz grubuna koymamz yanlş olmayacaktr. 

Snflandrlma çalşmalarnn başucu kaynaklarndan biri olan Leyla 
Karahan’n Anadolu Ağzlarnn Snflandrlmas eseri, Anadolu’daki ağzlar, 
ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi biçiminde incelenmiş üç ana başlkta 
toplamştr: 1. Doğu Grubu Ağzlar 2. Kuzey Doğu Grubu Ağzlar 3. Bat 
Grubu Ağzlar. Eserde bu gruplara bağl on alt alt grup mevcuttur. Ayn 
zamanda bu eserde soru eki kstas alnarak ilk söz dizimi ölçütü kullanlmştr.  
Bu gruplandrmalardan Tokat ağz, Bat Grubu ağzlarndan altnc gruba dâhil 
edilmiştir. 

Bu genel snflandrmalarla beraber yerel çalşmalar da yaplmştr. 
Ahmet Caferoğlu’nun Sivas ve Tokat İlleri Ağzlarndan Toplamalar eseri ve 
Necati Demir’in ‘Tokat İli ve Yöresi Ağzlar’ kitab, Tokat Ağznn çalşldğ 
müstakil eserler olarak karşmza çkmaktadr. Demir; Tokat Ağzn incelerken 

                                                 
8 Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK, 2007, s. 17. 
9 Anadolu Ağzlar Maddesi, Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi, Dergah Yaynlar, 1. 
Cilt, 1977, s. 132-133 
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8 Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK, 2007, s. 17. 
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bölgeyi, ses ve şekil bilgisi ölçütlerini ortaya koyarak Kelkit ırmağının kuzeyi 
ve güneyi olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ayrıca Tokat Ağzının sesbilgisi 
özelliklerini on iki madde halinde sıralamıştır. 

Yukarıda geçen araştırmaları Tokat ağzı merkezli ele alacak olursak; 
Anadolu ağızlarının sınıflandırma çalışmalarında Ahmet Caferoğlu 1946 
yılındaki ilk tasnifinde Tokat Ağzını Sivas Ağzıyla birlikte ayrı bir başlıkla 
almış, 1959’daki ikinci tasnifinde ise Orta Anadolu Ağızları grubu içerisinde 
yer vermiştir. Leyla Karahan üçe ayırdığı Anadolu Ağızlarını, Tokat Ağzını 
Batı Grupları ağızlarının altıncı bölümünde yer vermiştir. Necati Demir ise 
zaten Tokat Ağzını müstakil bir çalışma ile ele almıştır. 

Anadolu ağızlarının kökenini Oğuzca oluşturduğundan Tokat ilinin ağzı 
da bu çerçeve içindedir. Lakin Oğuzlar zaman geçtikçe kültürel, coğrafi 
değişmeler yaşamış, farklı kültürlerle karşılaşmış ve hatta farklı kültürlerle 
kaynaşmıştı. Geçmişe baktığımız zaman Oğuzların en çok Arap ve Fars 
kültürüyle karşılaştıklarını, hem coğrafi hem kültürel olarak yakınlaştıklarını 
görmekteyiz. Öyle ki Türk olan büyük şairler ve müellifler Arapça ve Farsça 
eserler de vermişlerdir. Birini din dili diğerini edebiyat dili olarak tarihimizde 
gördüğümüz Arapça ve Farsça, Oğuzcaya çok sayıda kelime vermiştir. Biz 
burada Tokat Ağzındaki örneklerine bakmaya çalışacağız, fakat önceden de 
söylediğimiz gibi Tokat Ağzı Oğuz Türkçesi çerçevesinde ele alındığından ve 
Anadolu ağızlarının kökenini Oğuz Türkçesi oluşturduğundan Tokat Ağzında 
bulunan Arapça ve Farsça kelimelerin kullanışlarına Anadolu’da genel olarak 
aynı şekilde rastlanabilir.  

Ahmet Caferoğlu ve Necati Demir’in eserlerinde Tokat ağzına ait 
metinleri tarayarak ve metinlerde yer almayan ama Tokat’ta yaşadığımız için 
bildiğimiz 1000’den fazla kelimede bir inceleme yaptık. Bu inceleme 
sonucunda 500’e yakın Arapça ve Farsça kelime tespit ettik. Kelimelere 
bakarsak;   

 
Tokat ağz ı  anlam ı  kendi dil lerindeki 

kullan ım ı   
abdal dünyayla işi kalmamış, derviş, 

ahmak 
abdÀl (Ar.)   اابداال 

abdes abdest Àbdest(Fars.) آآبددسة 
acaba acaba, belki ‘acebÀ (Ar.)   عجبا 
acıza / acuza huysuz, yaşlı kadın ‘acÿze (Ar.)   عجوززهه 
adam insan Àdem (Ar.)        آآدم 
adet tane, sayı ‘Àdet  (Ar.)    عادت 
Àfat belalar ÀfÀt (Ar.)       آآفات 
affet- bağışlamak ‘afv (Ar.)        عفو 
Àfiyet sağlık ‘Àfiyet (Ar.)  عافيیت 
Àla iyi ÀlÀ (Ar.)         على 
Àlem kainat, eğlence ‘Àlem (Ar.)      عالم 
Allâh tanrı AllÀh (Ar.)        آآهللا  
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âmâ kör a’mÀ( Ar.)        ااعما    
ambar tahıl saklanan yer                                anbÀr  (Fars.)  اانبار 
amel iş, amel ‘amel (Ar.)     عمل 
ameliyat cerrahi müdahele ‘ameliyÀt (Ar.) عمليیات 
Àmir emr eden Àmir (Ar.)          آآمر 
añer / eñer eğer eger (Fars.)        ااكرر 
aóali kalabalık aóÀlì (Ar.)         ااحالى 
aóbab dost aóbÀb (Ar.)       ااحباب 
aòıl / aòul / òıllı akıl ‘aúl (Ar.)            عقل          
aòur hayvan barınağı aòur (Fars.)       آآخر 
arazi yerler arÀøì  (Ar.)       ااررااضى 
arefe ön gün ‘arefe(Ar.)          عرف 
armud armut emrÿd (Fars.)     اامرود 
ases esas, başlıca esÀs (Ar.)            ااساس 
asger / esger asker / er ‘asker (Ar.)        عسكرر 
aşık aşırı seven Àşıú  ( Ar.)          عاشق 
aşur / aşure / 
aşura 

alaca aş ‘aşere (Ar.)         عشرر  

aúraba / aóraba yakın kişiler aúrabÀ (Ar.)         ااقرربا 
avrat / avrad kadın ‘avret  (Ar.)      عورت 
ayan belli, açık ‘ayÀn (Ar.)          عيیان 
ayile aile ‘Àile (Ar.)           عئلهھ 
ayit ilişkin ‘Àid  (Ar.)             عائد 
aynı tıpkı ‘ayn(Ar.)        عيین 
azap çiftlik uşağı ‘azab(Ar.)      عززب 
baós konuşulmak   baóå  (Ar.)         بحث 
baca baca bÀce (Fars.)         باجهھ 
bahar bahar ayı behÀr (Fars.)       بهھار 
bahça bahçe bÀğçe (Fars.)     باغچهھ 
baóarat baharat bahÀrÀt (Ar.)    بهھاراات 
barabar birlikte berÀber ( Fars.)  براابر 
basit kolay, sade basìù (Ar.)           بسيیط 
bÀşiş bahşiş baòşiş(Fars.)   بخشيیش 
bazar / bazal  pazar bÀzÀr (Ar.)        باززاارر   
bekÀr bekar bekÀr  (Ar.)         بكارر 
bereket bolluk bereket (Ar.)     برركت 
bina yapı binÀ  (Ar.)              بنا 
camış erkek manda cÀmÿş (Ar.)      جامووش 
cami cami cÀmi’(Ar.)           جامع 
can ruh, hayat      cÀn  (Fars.)           جاان 
caóıl / cağal / 
caóal 

okumamış, bilmeyen cÀhil (Ar.)           جاهھل 

cariye halayık cÀriye (Ar.)        جاريیهھ 
cem toplanma      cem’ (Ar.)           جمع 
cenaze insan ölüsü cenÀze(Ar)          جنازهه 
ceryan akım, akış cereyÀn (Ar.)     جريیان 
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cevap / b - 
cövab 

yanıt cevÀb (Ar.)          جوااب 

ceviz ceviz cevz (Ar.)             جوز      
ceyiz çeyiz   cihÀz (Ar.)            جهھاز 
ceza yaptırım cezÀ (Ar.)            جزأأ 

ciyer / ciger ak ve kara ciğer ciger (Fars.)        جكرر 
corab ayak giyeceği cÿrÀb(Fars.)      جورااب 
cömÀt topluluk cema’Àt (Ar.)      جمعات 
cuma Cuma günü cum‘a(Ar.)      جمعا 
cümle bütün, hepsi cümle(Ar.)             جملهھ 

çadır otag çÀder (Fars.)        چادرر 
çamaşur çamaşır cÀme şÿy (Fars.) جامهھشوىى 
çardaó dört ayaklı çatı çÀrùÀú ( Fars.-Ar.) چاررطاق 
çarşamba/çarşa
mbi 

4. gün, Çarşamba çÀrşenbih (Fars.)   چاررشنبهھ 

çarşı / çarşu dört taraf, çarşı çÀrsÿ (Fars.)            چارسوو       
çerçebe/çerçeve 
- i 

çerçeve, dörtgen                              çÀrçÿbe (Fars.)    چاررچوبهھ 

çerez atıştırmalık  çaras (Fars.) چرسس             
çeşit tür çeşìd (Fars.)            چشيیت 
çeşme çeşme, pınarın aktığı göz çeşm (Fars.)              چشم 
çif / cift / çift / 
çüft 

iki tekten oluşan cuft  (Fars.)               جفت 

çirkef / çirşef iğrenç ve bulaşkan kimse çirk Àb (Fars.)      چركابب 
çul kaba dokuma cÿl (Ar.)                  جول 
çuval iplikten dokunmuş büyük torba         cuvÀl (Fars.)          جوواالل 

damad evlenen erkek dÀmÀd (Fars.)          دااماد 
dane / tene / 
dene 

tane dÀne (Fars.)               دداانهھ  

davetiye çağrı kağıdı da’vetiyye (Ar.)     دعوتيیهھ 
davul davul  ùabl  (Ar.) طبل                   
defa kez, kere def‘a (Ar.)                 دفع 
defn gömmek defn(Ar.)                   دفن  
defter defter defter (Ar.)               دفتر  
derd dert derd (Fars.)             درد 
derman derman, deva, çare dermÀn (Fars.)        درمان        
desdan hikaye, masal dÀstÀn (Fars.)        دااستان 

desti su kabı destì (Fars.)           دستى 
devam süreklilik devÀm(Ar.)              دواام 
devr / devl zaman, dönme devr (Ar.)              دوور 
divan sedir dìvÀn (Ar.)          ديیواان 
dost arkadaş dïst (Fars.)          دوست 
dua / duva / 
dova 

yalvarma du‘a  (Ar.)               دعا 



344

Ahmet AKGÜL

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

344  
  

ekseriyet / 
eksÀriet 

çoğunlukla ekåeriyet (Ar.)    أأكثرريیت 

elbise giysi elbise (Ar.)           أألبسهھ 
ellâm en iyisini Allah bilir. AllÀh u ‘Àlem (Ar.) آآهللاعالم 
emin güven emn  (Ar.)              أأمن 
emme / eme ama ammÀ (Ar.)              ااما 
emmi  amca ‘ammi (Ar.)             عم  
emr komut emr (Ar.)               أأمرر 
enşÀt yapı işleri inşÀÀt (Ar.)        اانشااات 
eser yapıt, kitap eåer  (Ar.)                 أأثرر 
esir, asır, esil yüzyıl, zaman ‘aãr (Ar.)             عصر 
essaó gerçek, doğru eããÀó (Ar.)           االصح 
eşbel / ireşbel ırgat rencber  (Fars.)     رنجبر 
evel ilk önce, evvel evvel (Ar.)          ااول 
evliya ermiş evliyÀ(Ar.)           أأوليیا   
eyvah yazık eyvÀh (Ar.)          أأيیوااهه  
ezel öncesizlik ezel (Ar.)            أأززل 
ezen çağrı, ezan eõÀn  (Ar.)           ااذاان 
farú / farà başkalık farú   (Ar.)         فرق 
fÀúir / faòır yoksul fÀúir (Ar.)           فاقر 
fayiz faiz fÀiø  (Ar.)            فاائض   
fazla çok faøla (Ar.)           فضلهھ  
felen / filan filan, herhangi biri fülÀn (Ar.)            فالن  
fennì bilim, bilgi  fennì (Ar.)             فنى     
fet açmak, feth etme fetó (Ar.)              فتح 
fındık fındık fındıú (Ar.)          فندق 
fıtık / fıtıó fıtık fatú   (Ar.)             فتق  
firdevs cennet firdevs (Ar.) فردوس       
gamer, gemer ay úamer(Ar.)             قمر 
gayb kayıp    àayb (Ar.) غيیب              
gayfe / gayge kahve úahve (Ar.)           قهھوهه 
gendüme buğday gendüm (Fars.)  كندمهھ 
gerdek / gerdaó 
/ gerdeğ             

evlenenlerin ilk gecesi        girdek (Fars.)       كردك 

gudret güç úudret (Ar.)        قدرت 
gübür / gubur toz, çöp gubÀr (Ar.)         غبار 
πabul kabul, razı   úabÿl (Ar.)         قبول 
πadar …adar  Úadar (Ar.)       قدر 
πurban ibadet için kesilen hayvan   úurbÀn (Ar.)      قربان 
àabir sin, mezar úabr (Ar.)             قبر 
àahir perişanlık úahr (Ar.)          قهھر 
àale kale kal’a (Ar.)             قلع 
àarel karar, düzenlilik, denklik                  úarÀr (Ar.)          قراار 
àÀri / àayrı başka àayr (Ar.)               غيیر 
àariban kimsesiz àarìbÀn (Ar.)       غريیبان 
àasaba belde úaãaba (Ar.)       قصبا 
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gerdek / gerdaó 
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evlenenlerin ilk gecesi        girdek (Fars.)       كردك 

gudret güç úudret (Ar.)        قدرت 
gübür / gubur toz, çöp gubÀr (Ar.)         غبار 
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àariban kimsesiz àarìbÀn (Ar.)       غريیبان 
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àavat pezevenk úavÀd (Ar.)          قوااد 
àavga kavga àavàÀ (Fars.)      غوغا 
àavl söz úavl (Ar.)             قول 
àaymaúam kaymakam úÀim maúÀm(Ar.)  قائممقام  
àazel bir nazım biçimi àazel (Ar.)               غززل 
àısım parça, bölüm úısım (Ar.)             قصم 
àumaş dokuma úumÀş  (Ar.)         قماش      
√afif az kiloda olan òafìf(Ar.)           خفيیف 
√amam banyo, hamam ÓamÀm (Ar.)        حمام 
√asda hasta  òaste ( Fars.)      خستهھ 
√ayal hayal, düş òayÀl (Ar.)            خيیال 
√ayalet hayalet òayÀlet (Ar.)        خيیالة 
√azır / √azıl huzurda, mevcut óÀøır (Ar.)        حااضر 
√ıdırellez Hızır - İlyas òızır ilyÀs(Ar.) االيیاس    خززر 
√oca öğretmen, hoca òÀce (Ar.)           خوااجهھ 
habar / haber salık, haber óaber  (Ar.)         حبر 
hÀbe / heybe çanta türü, çanta óaybe (Ar.)         حيیبهھ 
hafda hafta hefte (Fars.)         هھھھفتهھ 
óakiki gerçek óaúìúi (Ar.)      حقيیقى 

óalen şimdiye kadar óÀlÀ  (Ar.)          حاال 

óalletmek yoluna koymak, çözmek     óal‘  (Ar.)            حلع 

óamur hamur      òamır (Ar.)          خميیر 
óane ev òÀne (Fars.)        خانهھ 
óarac alınan para òarÀc(Ar.)         خرااجج 
óarman harman òırmen (Fars.)    خرمن 
óaşóaş haşhaş òaşòÀş(Ar.) خشخاش        
óatır hatırlamak, değer òaùır(Ar.)           خطر 
óaúú hak, adalet  haúú (Ar.)            حق 
óava hava, boş                hevÀ (Ar.) هھھھواا               
óavaã arzu, eğilim heves (Fars.)      هھھھوس 
óayret şaşırmak óayret (Ar.)      حيیرت 
óayvan canlılar    óayvÀn(Ar.) حيیواان         
òısm yakınlar òıãm (Ar.)         خصمم 

òışm kızgınlık òışm (Ar.)          خشم 
óızmat birinin işini höre òıdmet (Ar.)     خدمت 
óikÀye öykü óikÀye (Ar.)       حكايیهھ 
hal durum     hÀl(Ar.)                حال  
halel bozma, bozukluk, eksiklik                           òalel (Ar.)           خلل 
haps / hapis cezaevi óabs (Ar.)          حبس  
harp savaş óarb(Ar.)           حرب 
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hata yanlış òaùÀ (Ar.)            خظظا   
heç / heş hiç, değersiz, yok                                         hìç (Fars.)           هھھھيیچ 
helva bir tatlı türü, tatlı        óelvÀ (Ar.)          حلواا 
hemşire kız kardeş, doktor yardımcısı                      hemşìre(Fars.)هھھھمشيیرهه 
hep hep, bütün óeb (Fars.)   حب    
herkez herkes herkes (Fars.)   هھھھركس 
hers / hes hırs, öfke, kızgınlık                                 óırã  (Ar.)          حرص 
hesap matematiksel işlem                                 óesÀb(Ar.)         حساب 

hızar büyük bıçkı òarÀs (Fars.)      خرااس      
hibe karşılıksız hibe (Ar.)              هھھھبهھ  
hikaye öykü óiúÀye(Ar.)         حكاايیهھ  
Hikmet /hikmát bilgelik óikmet (Ar.)      حكمت 
hindi hindi hindì (Fars.)        هھھھندىى 
horuz horoz òorus(Fars.)     خورس 
hoşaf hoşaf, hoş su òïş Àb(Fars.)   خوشابب 
ıraòı / ıraàı rakı, içki ‘araú (Ar.)        عررق 
ırbıò / ırbıú kulplu su kabı                                  ibrìú(Ar.)         اابريیق 
icab gerekli ìcÀb (Ar.)        اايیجاب 
idda iddia iddi’À (Ar.)          ااددعا 
ihtiyac gereksinim iótiyÀc (Ar.)    ااحتيیاجج 

ikram ağırlama, ikrÀm (Ar.)        ااكراام 
ilaç ilaç, çare ‘ilÀc (Ar.)          عالجج 
ilahi ilahi ilÀhì  (Ar.)       ااالهھھھى 
ilazım gerekli lÀzım (Ar.)        الزم 
ilezillik / 
irezillik 

rezil, alçaklık                                               rezìl  (Ar.)       رززيیل 

illa özellikle illÀ (Ar.)             ااال 
iódiyar / ıhdıyar 
/ ehdiyar                                                     
iòtiyÀr  (Ar.)  
 ااختيیار    

yaşlı iòtiyÀr  (Ar.)      ااختيیار 

ipdal / iptal vazgeçme                                         ibtÀl (Ar.)            اابطالل 
isdirat dinlenme                                                  istirÀóat (Ar.)  ااسترااحت 
isim ad ism (Ar.)                 ااسم 
istifade yararlanma                                         istifÀde(Ar.)        ااستفادهه 
işkil şüphe, kuruntu                                         işkìl (Far.)           ااشكيیل 
kabristan mezarlık úabristÀn (Ar.- Fars.) 

 قبرستان
kahya çiftlikte görevli kimse                 kedòudÀ (Fars.)     كدخدداا   
kefen kefen kefen (Ar.)            كفن      
kelem kelem, lahana                                         kelem  (Fars.)          كلمم      
kelepçe kelepçe kelebçe (Fars.)        کلبڇهھ 
kelle büyük ve küçük baş hayvanların 

baş kısmı,     
kelle (Fars.)           كلهھ      

kemer kemer                                         kemer(Fars.)         كمر     
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keramet / 
keremet 

şaşkınlık veren durum                 kerÀmet (Ar.)        كرراامت 

kere kez kerr (Ar.)                كر   
kervan kervan kerbÀn (Fars.)       كربان 
keşkek / keşgek 
/ keşgâ   

bir yemek türü keşk(Fars.)              كشك 

keyf afiyet keyf (Ar.)               كيیف 
kıta parça úıt‘a (Ar.)              قطع 
kilim / gilim yer  yaygısı                                         kilìm (Fars.)             كليیم 
kitle anahtar kilìd (Fars.)              كليید 
köy / úóy köy kÿy (Fars.)        كوىى 
úómüş kömüş gÀvmÿş (Fars.)    كاوموش 
laf söz, konuşma lÀf (Fars.)الف 
lÀlek leylek laúlÀú (Fars.)        لقالق 
latif hoş laùìf  (Ar.)           لطيیف 
ma«ad arka, oturulacak yer       maúad (Ar.)            مقد   
maden maden ma’den (Ar.)         معدن 
mÀdur haksızlığa uğramış                              mağdÿr (Ar.)        مغدور 
mahana uydurma sebep                              bahÀne (Fars.)        بهھھھانهھ 
mal mal, servet mÀl (Ar.)         ماال        
mani halk şiiri türü  ma‘nì (Ar.)             معنى 
maóv yok olma maóv (Ar.)             محو 
maraz / maraza hastalık maraø(Ar.)          مرااض 
maya maya   mÀye (Fars.)           مايیهھ  
me§elâ şunun gibi meåelÀ (Ar.)          مثال 
meclis toplanılan yer       meclìs (Ar.)        مجليیس 
mefat ölüm vefÀt  (Ar.)           وفات 
mehle / maóle mahalle maóalle (Ar.)      محلهھ 
mehlem ilaç merhem (Ar.)       مرهھم 
mehrumiyet yoksunluk mahrÿmiyet (Ar.) محروميیت 
mehter / mehdÀr mehter mehter(Fars.)       مهھتر 
mejbur / mecbur zorunlu mecbÿr (Ar.)      مجبور 
memnun mutlu  memnÿn (Ar.)    ممنوون 
mendil ince kağıt, bez                               mendìl (Ar.)        منديیل 
menekşe bir çiçek türü, menekşe                   benevşe (Fars.)   بنوشهھ 
menfÀt çıkar menfa‘at(Ar.)     منفعت 
meraò öğrenmeye duyulan istek                   merÀú (Ar.)         مرااق 
mercümek mercimek merdümek(Fars.) مردمك 
merdane kalın oklava                                          merdÀne (Ar.)      مرداانهھ 
merkeb binek hayvan                                          merkeb (Ar.)       مركب 
mesgen oturulacak yer                                          mesken  (Ar.)      مسكن 
 měsimek önemsemek                   mühim (Ar.)           مهھم 
meslek meslek, iş meslek(Ar.)         مسلك 
meşàul yoğun kişi                                                 meşàÿl(Ar.)      مشغول 
meşûr tanınmış meşhÿr (Ar.)     مشهھوورر 
mevkii mahal, yer mevkì‘(Ar.)         موقيیع 
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mevlit / mevlüt doğum, doğma                               mevlìd (Ar.)        موليید 
meydan alan, saha meydÀn (Ar.)      ميیداان 
meyva yemiş, meyve                                           mìve(Fars.)           ميیوهه 
mezer ölülerin gömüldüğü yer     mezÀr  (Fars.)       مزاار 
mınasıp / 
mınasıb 

uygun münÀsib(Ar.)      مناسب 

mısır mısır bitkisi      mıãr  (Ar.)         مصرر 
mısmıl temiz, besmeleyle kesilmiş temiz 

et            bismil (Ar.)         بسمل  
bismil (Ar.)         بسمل  

millet millet millet (Ar.)             ملة 
misal 
muaúúaú 

örnek 
illÀki 

miåÀl (Ar.)            مثال 
muóaúúaú  (Ar.) محقق       

mucize doğa üstü olay                                mu’cize (Ar.)        معجزهه 
mum   mum mÿm (Fars.)           موم   

mumbar koyun ve benzeri hayvanların 
kalın bağırsağı              

bunbÀr(Fars.)      بونبار 

muòarrem aşure ayı muòarrem(Ar.)     مخررم 
muódar seçilmiş muòtÀr (Ar.)      مخيیار 
murad istek murÀd (Ar.)          مرااد 
musalla cenazenin konulduğu yer                    muãallÀ (Ar.)     مصلال 
musluk / musluò 
/ muslÿ                                            

musluk maslÀk (Ar.)     مصالق  

mühendis arazi ölçen mühendis(Ar.)   مهھندس 
mühlet izin mühlet (Ar.)        مهھلت 
müracÀt başvuru mürÀca’at(Ar.) مرااجعت 
mürekkeb yazı yazmağa kullanılan sıvı mürekkeb (Ar.)   مركب 
müsafir konuk müsÀfir (Ar.)    مسافر 
mütahit taahhüt eden müteahhid(Ar.)     متعهھھھد 
namaz namaz, ibadet    namÀz (Fars.)        نمااز 
nasib nasip   naãìb  (Ar.)         نصيیب  
nevruz yeni gün nevrÿz (Fars.)    نوروز 
nihayet son, son uç nihÀyet (Ar.)     نهھايیت 

nikÀ nikah nikÀh (Ar.)          نكاحح 
nişan iz, belirti         nişÀn (Fars.) نشان         
niyet maksat, amaç              niyyet (Ar.) نيیة            
no√ud nohut       noòÿd (Fars.)      نخود 
nur aydınlık      nÿr  (Ar.)          نور 
nüfüs / nüfus kişi nüfÿs(Ar.)         نفوس 
oruç uzak durma      rÿze (Fars.)        روززهه 
paòla bakla baúl (Ar.)              بقل 
para para    pÀre (Fars.)          پارهه 
peder baba peder (Fars.)        پدر 
pehlü yan taraf, böğür pehlÿ (Fars.)        پهھلوو 
pencere çerçeve, cam pencere (Fars.)  پنجرهه 
perşemme Perşembe penç şenbe      پنچشنبهھ 
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peş ön pìş (Fars.)            پيیش     
peygamber elçi peyàÀmber       پيیغامبر 
pilav pilav   pelÀv (Fars.)         پالو 
pirinç pirinç birinç (Fars.)       برنچ 
piş / piç haramzade pìç (Fars.)              پيیچ 
pişman üzülen peşìmÀn (Fars.) پشيیمان 
poşu dolama pÿşì (Fars.)      پوشى 
rahmet / rehmet bağışlama raómet (Ar.)        رحمة  
ramazan oruç tutulan ay ramaøÀn(Ar.)   رماضان 
raóat dertsiz rÀóat (Ar.)          رااحت 
ras doğru, tesadüf, rast rÀst (Fars.)         رااستت 
reyóan reyhan  reyóÀn (Ar.)   ريیحان 
ruó öz, tin rÿó(Ar.)              روحح 
rüya düş rÿyÀ  ( Ar.)           رويیاا    
sÀt / saat saat, vakit, vakti gösteren gereç sÀ‘at (Ar.)         ساعت 
saf temizlik ãÀf  (Ar.)            صاف 
sÀhi gerçekten ãaóìó (Ar.)        صحيیح 
saóap sahip ãÀóib (Ar.)         صاحب 
saòat bozuk, eksik sÀúaù(Ar.)            ساقط 
saz müzik aracı   sÀz (Fars.)             ساز 
sefer yolculuk, kez sefer (Ar.)              سفر 
selÀ çağırma ãalÀ (Ar.)             صال 
selavat Hz. Peygambere dua etmek   ãalavÀt (Ar.)      صلواات 
semah Alevi ve Mevlevilerde ibadet 

türü 
semÀ‘(Ar.)           سماعع 

semt semt, mahalle semt (Ar.)             سمت  
sene sene, yıl sene (Ar.)               سنهھ 
sepet sepet seped (Fars.)           سپد 
serhoş sarhoş seròÿş(Fars.)    سرخوش 
sevda sevgi, aşk sevdÀ (Ar.)           سوداا    
seyis at işleriyle uğraşan sÀyis (Ar.)          سايیس 
sır / sırr gizli sırr (Ar.)                سر    
siftÀh ilk alışveriş istiftÀó (Ar.)       ااستفتاحح 
silah/ silÀ silah silÀó (Ar.)             سالحح 
sima yüz, çehre sìmÀ (Ar.)               سيیماا 
sini tepsi sìnì (Fars.)             سيینى 
sofra yemeğin tümü sÿfre  (Ar.)        سوفررهه 
soóbet sohbet, konuşma ãïhbet (Ar.)     صوحبة 
surat biçim, görünüş ãÿret (Ar.)       صورت 
sürahi su kabı ãurÀóì (Ar.)     صررااحى 
ãamimi içten                                                     ãamìmì (Ar.)     صميیمى 
ãanduó sandık ãandÿú (Ar.)      صندوق 
şabb kimyasal bir madde şabb (Ar.)             شب 
şafa… güneşin doğuşu şafaú (Ar.)          شفق 
şayet eğer şÀyet (Fars.)        شايیت 
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şefdali şeftali şeftÀlÿ (Fars.)      شفتالو 
şehir kent şehr (Fars.)            شهھر 
şeker şeker şeker (Fars.)          شكر 
şerbet şerbet şerbet (Ar.)       شرربت 
şey Nesne şe’y (Ar.)            شئ 
şiddet şiddet şiddet (Ar.)           شدت 
şifa iyileşme şifÀ  (Ar.)               شفأأ 
şikÀat / şikayet sızlanma şikÀyet (Ar.)       شكايیت 
şirket ortaklık şirket (Ar.)          شركت 
şükür Tanrıya duyulan minnet şükr (Ar.)              شكر 
tabi doğal olarak ùabì‘(Ar.)       طبيیع 
tabut ölünün taşındığı araç tÀbÿt  (Ar.)         تابوت 
tac başlık tÀc  (Ar.)                 تاجج 
tahmin / tÀmin oranlama taòmìn(Ar.)         تخميین  
takvim takvim taúvìm (Ar.)        تقويیم 
tamam bütün   temÀm (Ar.)        تمام 
taóıl hasat edilen ürünlerin genel adı daòl (Ar.)            دخل 
taraf yön ùaraf (Ar.)        طرااف 
tarif tanım    ta’rìf (Ar.)       تعريیف 
tarih tarih tÀrìò (Ar.)           تارريیخ 
taróana tarhana teròine (Fars.)    ترخنهھ 
tay denk tÀy (Fars.)            تاىى 
tayın belirtme, kararlaştırma ta‘yìn (Ar.)          تعيیيین 
tederÿ / tedarì sağlama tedÀrük(Ar.)        تداارك 
tekke tekke tekye (Ar.)             تكيیهھ 
tekrar / te√rar yineleme tekrÀr(Ar.)         تكراار 
tellal / tellar çağırtmaç dellÀl (Ar.)         دلالل 
tembel üşenen tenbel (Fars.)        تنبل 
temin korkusunu giderme te’mìn (Ar.)         تأمن 
temsil örnekleme temsìl (Ar.)        تمتيیل 
temüz kirli olmayan temyìz (Ar.)       تميیيیز 
tencere / tencire yemek kabı tancara (Fars.)      تنجرهه 
teslim etmek terk etme, bırakma teslìm (Ar.)         تسليیم 
teşvik özendirme teşvìú  (Ar.)      تشويیق 
tez süratli tiz(Fars.)                تيیزز  
to«um bitki türü       tuòm (Fars.)          تخم 
tüccar ticaretle uğraşan tüccÀr  (Ar.)         تجار 
ülfet alışma ulfet  (Ar.)            االفت 
vÀli yöneten                                            vÀlì (Ar.)               واالى 
vaóıt / vaúıt zaman, süre                                                vaút (Ar.)              وقت 
vatan yurt  vaùan  (Ar.)           وطن 
vaz terk etme, bırakma                                vÀz (Fars.)              وااز 
vaziyet durum, tavır                                           vaøìyet (Ar.)     ووضيیيیت 
ve ve bağlacı        ve (Ar.)                  وو 
veba hastalık                                            vebÀ (Ar.)             وبأ 
vekil temsilci                                            vekil (Ar.)              وكل 
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şefdali şeftali şeftÀlÿ (Fars.)      شفتالو 
şehir kent şehr (Fars.)            شهھر 
şeker şeker şeker (Fars.)          شكر 
şerbet şerbet şerbet (Ar.)       شرربت 
şey Nesne şe’y (Ar.)            شئ 
şiddet şiddet şiddet (Ar.)           شدت 
şifa iyileşme şifÀ  (Ar.)               شفأأ 
şikÀat / şikayet sızlanma şikÀyet (Ar.)       شكايیت 
şirket ortaklık şirket (Ar.)          شركت 
şükür Tanrıya duyulan minnet şükr (Ar.)              شكر 
tabi doğal olarak ùabì‘(Ar.)       طبيیع 
tabut ölünün taşındığı araç tÀbÿt  (Ar.)         تابوت 
tac başlık tÀc  (Ar.)                 تاجج 
tahmin / tÀmin oranlama taòmìn(Ar.)         تخميین  
takvim takvim taúvìm (Ar.)        تقويیم 
tamam bütün   temÀm (Ar.)        تمام 
taóıl hasat edilen ürünlerin genel adı daòl (Ar.)            دخل 
taraf yön ùaraf (Ar.)        طرااف 
tarif tanım    ta’rìf (Ar.)       تعريیف 
tarih tarih tÀrìò (Ar.)           تارريیخ 
taróana tarhana teròine (Fars.)    ترخنهھ 
tay denk tÀy (Fars.)            تاىى 
tayın belirtme, kararlaştırma ta‘yìn (Ar.)          تعيیيین 
tederÿ / tedarì sağlama tedÀrük(Ar.)        تداارك 
tekke tekke tekye (Ar.)             تكيیهھ 
tekrar / te√rar yineleme tekrÀr(Ar.)         تكراار 
tellal / tellar çağırtmaç dellÀl (Ar.)         دلالل 
tembel üşenen tenbel (Fars.)        تنبل 
temin korkusunu giderme te’mìn (Ar.)         تأمن 
temsil örnekleme temsìl (Ar.)        تمتيیل 
temüz kirli olmayan temyìz (Ar.)       تميیيیز 
tencere / tencire yemek kabı tancara (Fars.)      تنجرهه 
teslim etmek terk etme, bırakma teslìm (Ar.)         تسليیم 
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vesayire bunun gibi  vesÀir (Ar.)         وسائر 
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ünlem        
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güçlükle                                           zïr  (Fars.)            ززور   
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Sonuç olarak; Tokat ağzındaki Arapça ve Farsça kelimeler Türkçenin 
ses özelliklerine uygun olarak değiştirilerek kullanılmıştır. Türkçede 
bulunmayan عع (ayın) sesi alınma kelimelerde telaffuz edilmemiştir. Alınma 
kelimelerde bulunan uzun ünlülerin tamamına yakını Tokat ağzına geçerken 
kısalmıştır. Yörenin ağız özellikleri; sadece Türkçe kelimelerde değil alınma 
kelimelerde de karşımıza çıkmaktadır. İncelediğimiz alınma kelimelere tür 
olarak baktığımızda, yüzde doksandan fazlasının isim olduğunu görmekteyiz. 
Bazı alınma kelimelerin kullanımı örgün dildeki kullanımlarıyla aynı olduğu 
görülmektedir. Türkçeye geçen bazı kelimeler orijinal dilindeki kullanımdan 
çok farklı şekilde telaffuz edilmiş, Türkçenin hançere yapısına ve söyleyiş 
estetiğine göre kullanılmıştır. Bu telaffuzlarda aynı kelimenin örgün dilde ve 
Tokat ağzında da farklı şekilde kullanıldığı görülmüştür. 
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Sosyal İşlevleri Açsndan Tokat ve Antakya Hamamlar 
Bülent ARI1 

 
Özet: 

Bildiri, Türklerde hamam kültürünü içeren bir giriş bölümü ile 
başlamş; sonrasnda Tokat ve Antakya’da hamamlar ve hamamlarn sosyal 
işlevleri aşağdaki başlklara göre karşlaştrlp değerlendirilmiştir : 

1- Yalnzca Vücut Temizliği İçin Hamama Gitme 
2- Gelin Hamam 
3- Damat Hamam 
4- Lohusa Hamam 
5- Yas Alma Hamam 
6- Sazl-Sözlü Eğlenceler 
7- HamamdaYenilen-İçilenler 
8- Askere Uğurlama Hamam 
9- Hamamda Oynanan Oyunlar 
Ardndan çalşma, bir sonuç ve kaynakça bölümü ile tamamlanmştr. 
Anahtar Kelimeler: Tokat, Antakya, Hamam Kültürü, Gelin Hamam, 

Damat Hamam. 
 
1.Giriş 
Eski çağlardan beri insanlar beden ve ruhlarn temizlemek, sağlklarn 

korumak ve çeşitli hastalklardan kurtulmak için doğadan yararlanmşlar, evreni 
oluşturan su, hava, toprak ve ateşi en iyi şekilde kullanma yollar aramşlardr. 
Ruh ve bedenin arnmas için şifal sular ve çamurlarda banyo yapmay 
denemişler ve farkl coğrafyalarda birbirinden farkl arnma şekillerinin 
oluşmasna neden olmuşlardr. Hintliler Ganj, Msrllar Nil nehrinde 
temizlenmişler, inançlar doğrultusunda suyu arnma arac olarak kabul edip 
sulara tanrsal nitelikler yüklemişlerdi (Bozok, 2006 : 64). 

Su, başlangçta korkulan, kendisine sayg duyulan bir madde iken, 
sonrasnda bir temizlenme ve günahlardan arnma arac olarak görülmüştür. 
Ykanma eylemi önceleri topluca ve kamusal alanlarda yaplan bir eylem olarak 
karşmza çkar ve hamam kültürünü de içine alr. Arapça “snmak; scak 
olmak”anlamndaki hamm kökünden türeyen hamam kelimesinin sözlük anlam 
“stan yer” olup ykanma yeri anlamnda kullanlr.(Eyice, 1997:402)Türkçe ise 
hamam karşlğ olarak kullanlan en eski kelime “ munça veya munçak”tr. 
Anadolu ile birlikte diğer Türk kültür çevrelerinde s-dam, issi, ykak, yunak, 
                                                 
1 Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 
bulentari01@gmail.com  
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çimek gibi adlar hamam kelimesi karşlğ olarak kullanlmaktadr. (Ögel, 
2000:107) 

“İnsanlarn temizlik ve ykanmaya duyduğu gereksinim, suyun sosyal 
hayata etkisini ortaya çkarmştr. M.Ö. devirlerde doğrudan su ile olan ilişki, 
zamann değişkenliğinin sonucunda yerini, mimari yaplara brakmştr. Dini ve 
sosyolojik gereksinimlerin de bu aşamada son derece etkili olduğu şüphe 
götürmeyen bir gerçekliktir” (Önder, 2007 : 1). 

“Yaşamla suyun buluştuğu, özünde temizlenmek, ykanmak ve ruhun 
arnmas olarak ortaya çkan kapal odalar, Antik Çağ Yunan Dünyasnda deniz 
ve nehir kylarnda özel tesis niteliğinde mekan haline gelmiştir. Bu mekanlar 
daha sonralar sivil mimarinin, Türk kültürünün en renkli öğelerinden biri olan 
hamamlarn kaynağn oluşturmuştur. 11. Yüzylda Selçuklularn Anadolu'ya 
beraberinde getirdikleri mimari ve ykanma kültüründen beslenen Türk 
Hamam; Osmanl döneminde sivil mimarinin en önemli öğesi ve günlük 
yaşamn vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir” ( Bozok, 2006 : 64). 

“Mimarlk tarihi içinde önemli bir yer teşkil eden hamam mimarisi, 
birbirinden ayr millet ve coğrafyalarda, değişik bir tipoloji ile farkl 
fonksiyonlar ortaya koymuştur. Bat toplumlarnda eğlence ve sosyal ağrlkl 
kullanlan bu yaplar, Müslüman Türk milletinde fonksiyonuna uygun bir 
kullanm alan bulmuştur. Türklerde ykanma ve temizlik her zaman öncelik 
teşkil ettiğinden hamamlara da bu yönde bir anlam yüklenmiştir. Akan bir 
suyun gerekliliği de Türk Hamamlarn, diğer hamam türlerinden ayran en 
önemli farkllklardan biri yapmştr. Roma medeniyetinde ise bu durumun tam 
manasyla böyle olmadğ görülmektedir” (Önder, 2007 : 1). 

“Türk Hamam deyimlere, edebiyata, sinemalara konu olmakta, 
doğunun mistik havasn batya taşmakta ve gelenekleriyle de fakl bir kültürel 
değer taşmaktadr. Günümüzde de-her ne kadar spa lar,turizme yönelik 
hamamlar, saunalar gibi mekanlarn ortaya çkmas olumsuz yönde etkilemişse 
de- klasik tarzlaryla varlklarn sürdüren ve toplum yaşamna katk sağlayarak 
işlevselliğini koruyan hamamlar bulunmaktadr. Biz de bu bildirimizde söz 
konusu hamamlara ev sahipliği yapan illerimizden ikisinin; Tokat ve Hatay’n 
hamam gelenekleri ve hamamlarn sosyal işlevleri açsndan değerlendireceğiz. 

2.Türklerde Hamam 
Anadolu’nun fethinden önce, Türklerin yaşadklar bölgelerde ne çeşit 

hamam inşa ettiklerine dair bilgimiz yoktur. Bununla birlikte göçebe Türklerde 
çerge ad verilen çadr hamamlarnn olduğu ve Anadolu Selçuklu Sultan I. 
Alaaddin Keykubad’n da Hamam- Seferi denilen bir çadr hamam ile sefere 
çktğn yaynlardan öğrenmekteyiz( Önder, 2007 : 20). Baz kaynaklarda ise, 
şehirlerdeki halk hamamlarndan bahsedilmektedir. Kirman’n güneyindeki 
Nigar’da bulunan Selçuklu hamam bunlardan biridir ve scaklk mekannn 
kurgusu bakmndan Anadolu’daki Türk hamamlarna yakn bir plan özelliği 
gösterir  Bu hamamn Orta Asya ile Anadolu Türk hamamlar arasnda tamamen 
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olmasa da, hamam kurumu bakmndan bir ara bağlant olduğu düşünülmektedir 
( Önder, 2007 : 21). 

Anadoluya gelen Türklerin beraberinde getirdikleri banyo geleneği 
Roma ve Bizans geleneğiyle birleşip, İslamiyetin de emrettiği temizlik 
kurallaryla bütünleşince suyun kullanm yeni bir kültürü,Türk Banyosunu 
ortaya çkarmştr. Türk Banyosu daha sonra kurumsallk kazanp, ykanlan yer 
anlamna gelen hamam kelimesiyle de Türk Hamam olarak kendi geleneğini 
oluşturmuştur. Kelime anlamyla hamam, Türk diline "stmak, scak olmak" 
anlamna gelen Arapça "hanm" kökünden geçmiştir. Günümüzde de yaygn 
olarak kullanlan hamam kelimesi, Anadolu'nun baz bölgelerinde "scak" ya da 
"scak" olarak kullanlmaktadr. 

Osmanl Türklerinin ilk hamam Bursa'da 1336 da Orhan Bey 
tarafndan yaptrlmştr. Kamusal alandaki ilk hamam ise 1584'te Murat'n 
annesi Nurbanu Sultan'n Mimar Sinan'a yaptrdğ Çemberlitaş Hamam olmuş, 
ksa bir zamanda da hamamlarn says artmştr. Pek çok külliyenin (Beyazd, 
Yeni Cami vb. gibi) ve daha küçük komplekslerin (Küçük Ayasofya, Murat 
Paşa vb. gibi) kendilerine ait hamamlar bulunmaktayd. Vakf sahipleri 
kurduklar kurumlara gelir sağlamak için şehrin başka yerinde, hatta diğer 
şehirlerde de hamam yaptrmşlardr (Haseki Hürrem Sultan'n Ayasofya 
önündeki hamam gibi). Özel mülkiyet tarafndan işletilen bu yaplar gelir 
getirdikleri sürece ayakta kalabilmişler ve bu özelliklerini yitirince de çoğu 
ortadan kalkmştr. 

Geçmişten günümüze bir takm değişiklerle gelişen hamamlar, zamanla 
kent yaşamnn da önemli bir parças haline gelmişlerdir. Türk toplumunun 
özellikle İslam dininin kabulünden sonra daha da etkili olan temizlik kurallar 
ile günlük yaşant da önemli yere sahip olmakla beraber özgün yap tipi 'Türk 
Hamam" olarak varlğn korumuştur.(Bozok 2006 : 66). 

Anadolu’daki köşk, saray, konak, kşla veya tekke hamamlar gibi 
snrl sayda insann ykanmas icin düşünülmüş ve hacimleri buna göre 
düzenlenmiş tek hamam örnekleri özel hamamlar grubuna dahil edilmektedir. 
Çarş hamamlar ise köy, kasaba ve şehir insannn faydalanmas icin tek veya 
çifte hamam şeklinde inşa edilmiş vakf binalardr. 

Çarş  hamamlar tek veya çifte hamam olarak inşa edilmekte ve 
genellikle vakf sistemi içinde bir külliyeye dahil gelir getirici bir işlevi bulunan 
sosyal hayat dönük yaplardr. Eskiden bir cami veya buna benzer büyük ölçekli 
eserler yaplmaya karar verildikten sonra ilk önce işçilerin ykanmas icin 
mutlaka bir hamam yaplrd. Bunun yansra çifte hamamlarda erkekler 
ksmnn kadnlar ksmna oranla daha büyük boyutta yapldğn görüyoruz. 
Büyük şehirlerde çifte hamam tarznda yaplmş kadnlar ve erkeklere özel ayr 
ksmlar olan yaplar  da vardr. Küçük yerler ile mahallelerde tek hamam 
vardr ve değişimli bir kullanm söz konusudur. Bu hamamlar öğleden önce 
erkeklerin; öğleden sonra ise kadnlarn kullandklar hamamlardr. Bunlara 
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kuşluk hamam da denir. 
Çifte hamamlarn erkekler ksmna giriş-çkş sağlayan kaplar ana 

caddeye bakarken, kadnlar ksmnda ise söz konusu kaplar genellikle tali bir 
yola bakar. Bunun en önemli sebebi  mahremiyet düşüncesi olmaldr. (Önder, 
2007 : 23). 

3.Tokat ve Hatay (Antakya) Hamamlar 
3.1  Tokat Hamamlar                                      
1. Pervane Hamam – Selçuklu (kullanmda)           
2. Mustafa Ağa Hamam – Osmanl (kullanmda)     
3. Paşa Hamam – Osmanl                                         
4. Çamağz Köyü Hamam – Selçuklu                        
5. Niksar Ünye Hamam – Osmanl  (kullanmda)      
6. Niksar Büyük Hamam- Osmanl (kullanmda)      
7. Niksar Çavuş Hamam – Selçuklu    
8. Niksar Küçükkale Hamam - Selçuklu 
9. Niksar Kale Hamam - Selçuklu 
10. Zile Yeni Hamam – Osmanl  
11. Zile Çifte Hamam - Osmanl 
12. Pazar Beyobas Hamam - Selçuklu 
13. Ali Paşa Hamam – Osmanl (kullanmda) 
14. Sultan Hamam – Osmanl (kullanmda) 
15. Turhal Halil Bey Hamam – Osmanl ( kullanmda) 
16. Zile Tekke Hamam – Osmanl (kullanmda) 
17.Mevlana Hamam-Osmanl (kullanmda) 
18. Zile Şehir Hamam – Osmanl  (Tokat İl Yllğ 2006:269), (Tokat İl 

Yllğ 1967:65) 
3.2. Hatay Hamamlar 
1-Beyseri Hamam –Kurtuluş-(kullanmda) 
2-Cundi Hamam (kullanmda) 
3-Saka Hamam (kullanmda) 
4- Meydan Hamam (kullanmda) 
5-Yeni Hamam (kullanmda) 
6-Payas Sokollu Mehmet Paşa Hamam (Temiz, 2011:125). 

Yukardaki tabloya bakldğnda Tokat ve çevresinde hamam 
kültürünün Hatay’a göre daha yaygn olduğu söylenebilir. Çünkü Tokat 
merkezinde 6 hamam bulunurken Tokat çevresi ve ilçelerinde 12 hamamn 
bulunduğu; ancak Hatay’daki hamamlarn birisi hariç (Payas Sokollu Mehmet 
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Paşa Hamam) Antakya şehir merkezinde bulunduğu görülmektedir. Zaten 
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Ayrca içinde gümüş veya bakrdan yaplmş hamam tas, kildan, 
peştemal, kese, naln, sabun,  havlular, temiz çamaşrlar bulunan özel nakşl 
hamam bohças   hazrlanr. Ayrca  eşyalarn altna sermek için örtü alnr. 
Kadnlar hamamda akşama kadar kalr hem ykanr, hem sohbet eder hem de 
yer içer eğlenirler.(K.1, K.2,K.9.K.13) 

Hamam Tokatl ve Antakyal kadnn için önemliydi. Bu nedenle 
hamama gitmek için temizlik ihtiyacnn dşnda başka ritüeller de 
geliştirmişlerdir. Bunlar; gelin hamam, damat hamam, lohusa   hamamdr.  

4.1.2 Gelin Hamam 
Gelinini hamamda arayan Tokat ve Antakya kadn düğün hazrlklarn 

da hamamda başlatrd.(K.5, K.8.) Bu başlangç törenine “gelin hamam” 
denirdi. Gelin hamamn kz taraf düzenlerdi. Tokat ve Antakya’da gelin 
hamam düğünden bir süre önce yaplrd. Gelin annesi, akrabalar, dostlar ve 
damadn yaknlarna okuyucu gönderir, hamamn hangi gün ve saatte olacağn 
haber verirlerdi. O gün hamam kapatlr, müşteri alnmazd. Tokat’ta davetliler 
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gelince gelin kz, ipek peştemal üzerinde, Maraş işi işlemeli  bohça omuzlarna  
atlmş, ayaklarna gümüş nalnlar�giymiş olarak  çalnan def ve türküler 
eşliğinde dolandrlr. 

Bu tören srasnda gelinin başna fildişinden yaplmş, üzerinde altn 
asma yeri olan bir tarak taklr ve bu tarağa beş altn taklrd.(Çalş, Aybar 
2012: 14) Sonra scaklk bölümüne geçilir, burada hem ykanlr hem de 
düğünün ilk eğlencesine başlanlrd. Özellikle gelinin genç arkadaşlar çalglar 
eşliğinde eğlenir; önemli hamam merasimi olan gelin hamam bununla snrl 
kalmaz; mola vermek için soğukluğa gidildiğinde getirilen   yiyecekler   ve 
mevsim meyveleri neşeli ,  gürültülü bir ortamda yenilirdi.Ykanma merasimi 
bittikten sonra  gelin için türküler okunurdu. Örneğin Tokat için Annem 
Hamama vardn m, Antakya için Bağdat’n Hamamlar v.s. Hamamdan çkan 
davetlilere, soyunmalk bölümünde  birisi kahveleri ikram ettiğinde artk törenin 
bittiği anlaşlrd. Hamam düzenleyen kişi bütün  davetlilerin masraflarn 
karşlar ve hamam çalşanlarna da bahşişlerini verirdi. Bu gün gelini hamamda 
beğenme işi uygulanabilirliğini kaybetmişse de gelin hamam her iki ilde de 
geleneği yaşatmak isteyen aileler tarafndan yaşatlmaktadr. (Çalş ve Aybar 
2012:14),(K.3,K.5,K.7,K9,K.12) 

4.1.3. Lohusa Hamam 
Tokat ve Antakya’da ortak hamam geleneklerinden birisi  de “lohusa 

hamam”dr. Krk günlük lohusalk dönemi bitince  anneler bebekleri ile birlikte 
hamama getirilirdi. Bebeği doğurtan ebe veya anneanne önce bebekle anneyi, 
içine altn  konmuş tasla ykar ve dualar okuyarak krklanmş bir tas suyu 
lohusann başndan aşağ döker;böylece skntl bir dönemi geride brakan 
anneler hem yeniden sosyal yaşam içerisine girmiş olur hem de dualarla 
krklandğ için psikolojik olarak huzur bulurdu.(Çalş,Aybar 
2012:17).(K.4,K.8,K.10,K.11,K.13) 

4.1.4. Damat Hamam 
Genel olarak kadnlarn düzenlediği ve katldğ bu hamamlarn dşnda 

bir de erkeklerin toplu organizasyonu olan “güvey” veya “damat hamam” 
denilen bir tören vardr. Bu törende düzenleyici damadn ailesidir.Bu hamama 
damadn yaknlar ve arkadaşlar davet edilirdi.  

Düğün sabah erkenden gidilen bu hamamdan çktktan sonra güvey ve 
arkadaşlar mahalle aralarnda davul zurna eşliğinde dolaşp eğlenirlerdi. 
Eskiden gelin alma günü sabah güveyi hamamdan çkarlyorsa da şimdi damat 
hamam bir gün öncesinden yaplr.  Erkek hamam, kadn hamamndan daha 
tenha olur, çünkü her evden en fazla bir kişi gelir. 

Damad, arkadaşlar ykarlar. Damat en son ykanr ve hamamdan en 
son çkar. Damat hamamdan çkmadan önce damatlklar bir çocuk tarafndan 
hamama getirilir. (K.1,K.6,K.10,K.13),(Çalş ve Aybar 2012:18) 
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4.1.5. Hamam Eğlenceleri ve Yeme-İçme 
Her iki ilde de hamamda sazl-sözlü eğlenceler yapldğ görülür. Bunun 

için kadnlar yanlarnda def ve darbukay kendileri getirirler ve kendileri çalp 
eğlenirler.Türküler söylerler bunlar yörelere özgü türkülerdir. Örneğin Tokat 
için Annem Hamama vardn m, Antakya için Bağdat’n Hamamlar gibi: 

Annem Hamama Vardn m                                           
“Annem hamama vardn m 
Yunduğum yerleri gördün mü 
Ben gelin gidiyom duydun mu 
Şen olas anam, evin barkn şen olsun 
Ben gelin gidiyom haberin olsun” 
Gelinin giydiği atlas 
Atlasa iğneler batmaz 
Güveyi gelinsiz yatmaz 
Şen anam evin barkn şen olsun (Çalş ve Aybar 2012:14) 
Aman Aman Bağdatl 
Hatay-Necmettin Melek-Muzaffer Sarsözen 
Aman Aman Bağdat’l 
Yanağ Baldan Tatl 
Kş Günü Yar Yannda 
Yaz Günü Sahra Tall 
Aman Meleğim Nasl Edeyim 
Seko Seko Seko Gel Yanma 
Bağdat’n Hamamlar 
Yanyor Külhanlar 
Ne Acayip Baş Bağlar 
Antakya Hanmlar 
Aman Meleğim Nasl Edeyim 
Seko Seko Seko Gel Yanma 
Bağdat’a Giden Olsa 
Halimden Bilen Olsa 
Seni Ykarm Bağdat  
Yarime Ziyan Olsa 
Aman Meleğim Nasl Edeyim 
Seko Seko Seko Gel Yanma 
Bağdat’a Tel Vuruldu 
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Akan Sular Duruldu 
Şu Benim Cahil Gönlüm 
Bir Güzele Vuruldu  
Aman Meleğim Nasl Edeyim  
Seko Seko Seko Gel Yanma (TRT Komisyonu, 2006:39) 
Bunun yansra Antakya’daki Hamam eğlencelerine 30-35 yl öncesinde 

bir Kemani’nin geldiği ve bu adamn kör olduğu bu yüzden de Kör Kemani 
adyla anldğ ve çok iyi keman çaldğ  ifade edilmektedir.( K.3, K.5) 

Her iki ilde de bu eğlenceler esnasnda yeme içme olduğu, Tokat’ta bat, 
dolma, sarma, haşhaşl çörekler ve mevsimine göre meyveler, Antakya’da Tepsi 
Kebab, Çiğ Köfte,Sarma içi, külçe, semirsek, cevizli biber,kağt kebab, sarma, 
dolma gibi yiyecekler hazrlanr.(K.3,K.5,K.8,K.11,K.13,K.15) 

4.2. Tokat ve Antakya Hamamlarnda Birbirinden Farkl 
Uygulamalar 

4.2.1. Peştamal Islatma Hamam 
Antakya’da olmayan ancak Tokat’ta   düğünden bir süre sonra 

gerçekleştirilen (bu bazen krk gün sonra bazen de bir hafta sonra olabilir)   bir 
hamam töreni  daha vardr. Buna “peştamal slatma” ad verilirdi. Peştamal 
slatma hamam, yeni gelinin ilk kez hamama gidişinin kutlanmasyd. Bu töreni 
gelinin kaynvalidesi düzenlerdi. İki ailenin de yaknlarnn davet edildiği bu 
törende gelinin annesi küçük bir hamam halsn  kzna hediye eder. Gelin  bu  
hamam  srasnda  davetlilere  hizmet  eder,  onlarn   ykanmasna yardm 
ederdi (Dutoğlu, 2010:51). 

4.2.2 Yas Alma Hamam 
Tokat’ta kadnlar sadece sevinçlerini değil, üzüntülerini de hamamda 

paylaşrlard. Bu amaçla düzenlenen hamam törenine “yas alma hamam” 
denirdi. Cenazesi olan aile krk gün hamama gitmezdi. Daha sonra yakn 
akrabalardan birisi ölen  kişinin çamaşrlarn ykayp yasl aileyi hamama davet 
ederdi (Çalş ve Aybar 2012:18). 

4.2.3 Farkl Bir Hamam Beyseri (Kurtuluş) 
Beyseri (Kurtuluş) hamamnda bir ziyaret yeri bulunur; ayrca- Antakya 

bölgesinde belli sayda Hristiyan nüfus bulunduğundan-Hristiyanlar için 
geleneklerine göre temizlendikten sonra batp çktklar bir vaftiz yeri 
vardr.(K.7) 

5. Sonuç 
İnsanlarn eski çağlardan beri ruh ve bedenlerini temizleme, sağlklarn 

koruma gereksinimi, sosyal hayat doğrudan etkilemiş ve hamamlarn 
oluşmasn sağlamştr. 11. Yüzylda Selçuklularn Anadolu’ya getirdikleri 
mimari ve ykanma kültüründen beslenen Türk Hamam, Osmanl döneminde 
önemli bir sivil mimari unsuru olmuş; ayn zamanda deyimlere, edebiyata, 
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sinemaya konu olarak doğunun mistik havasnn batya taşnmasnda önemli bir 
işlev görmüştür. Sonrasnda da bu gelenek, günümüze kadar ulaşmştr. 

Bu geleneğin günümüze taşnmasnda önemli rol oynamş bir kaç ilimiz 
(İstanbul, Bursa, Eskişehir, Tokat, Sivas, Antakya…) vardr. Bunlarn içerisine 
bildirimize konu olarak aldğmz ikisi Tokat ve Antakya’dr. Antakya’da şehir 
merkezinde hamam kültürü yaygn iken Tokat ilinin ilçelerinde de hamam 
kültürü halen canllğn korumaktadr. Özellikle Niksar’da 5 Hamam-2’si halen 
kullanmda- vardr. Kaynaklarda bunun nedeninin yöredeki debbağlk-dericilik- 
mesleğinin 12. Yüzyla kadar gitmesi gösterilmektedir. Çünkü insanlar derileri 
pis ortamlarda tabakladklarndan eve temizlenerek gitme ihtiyac duymuşlar; 
bu gereksinim de yörede hamam saysnn artmas sonucunu doğurmuştur. 

Tokat ve Antakya’da hamamlara vücut temizliği, lohusalk sonras, 
damat ve gelin hamamlar için gitme ortak uygulamalardr. Ayrlan uygulamalar 
ise Tokat’ta karşmza çkan; ancak Antakya’da rastlanlmayan Yas Alma ve 
Peştamal Bağlama Hamamlarnn olmayş; bunun yansra Antakya’daki 
Beyseri (Kurtuluş) Hamam’nda bir ziyaret bulunmas ve Hristiyanlar için 
ayrlmş bir vaftiz alannn bulunuşudur. Yine her iki ilimizde-Tokat, Antakya) 
de hamamlarda sazl-sözlü eğlencelere rastlanlr.Bu eğlencelerde genellikle 
darbuka ve def kullanlr; ancak Antakya’da geçmişte kemann da kullanldğ 
görülmektedir. Yine her iki ilin hamamlarnda da yeme-içme olur; ancak 
yenilen şeyler ve eğlencelerde söylenilen türküler mahalli özellikler gösterdiği 
için birbirlerinden farkldr. 

Son söz olarak her iki ilimizin de  -Tokat-Antakya-  Türk Hamam 
geleneğinin korunmas ve yaşatlarak gelecek kuşaklara aktarlmasnda çok 
önemli bir rol üstlendiklerini söyleyebiliriz. 
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“Hikaye”si Olan Şair Cahit Külebi ile “İçi Sevda Dolu Yolculuk” 
Hikmet ASUTAY1-Mine HOŞCAN-BİLGE2 

 
Özet 

Evliya Çelebi’nin “Âlimler ve şairler yatağ" olarak tanmladğ 
Tokat’ta Selçuklu, Osmanl ve Cumhuriyet döneminde çok fazla şair yetiştiğini 
ve Tokat’n birçok yazara ilham verdiğini biliyoruz. Bu yazarlar arasnda Cahit 
Külebi’nin özellikle ad saylmaldr. 

Tokat için önemli bir şair olduğu bilgisinden hareketle Külebi’nin “elli 
yldr krlardan toplanmş bir çiçek demeti” dediği anlarnn yer aldğ“İçi 
Sevda Dolu Yolculuk” isimli eserinin biçim ve içerik açsndan inceleme ve 
değerlendirilmesi yaplacak ve bu incelemeden yola çkarak Cahit Külebî’nin 
Tokat’a dair hatra ve izlenimlerinin izi sürülecektir. An (hatrat) türü 
çerçevesinde ele alnacak olan eser, ne derece bir kent yazn örneğidir 
sorusuna da yant aranacak olan bu çalşmada yaznsal olarak metinleştirilen 
kent ve kentleşen ya da kent-öykü, kent roman olarak da dile getirebileceğimiz 
kavramlarn ne kadar gerçekleştirilmiş olabileceği tartşmaya açlacaktr.   

Anahtar Sözcükler: Tokat, Niksar, Cahit Külebi, an, kent-öykü, kent 
roman 

Giriş 
Yazn dünyasnda her kentin bir sanatçs, her sanatçnn da bir kenti 

vardr dersek, pek de yanlş saylmaz. Özellikle yirminci yüzyl başlarnda 
modern roman olarak tanmlanan pek çok eser adeta mekân olarak içinde 
doğduklar kenti anlatmşlardr, kimi zaman doğrudan, kimi zaman ise satr 
aralarnda. James Joys’un „Ulysses“i (1922) Dublin’i anlatr, Alfred Döblin’in 
„Berlin Alexanderplatz“ (1929) ise Berlin’i, Rainer Maria Rilke’nin ayn 
zamanda bir sanatç roman olan „Malte“ ise 1911’in Paris’ini anlatr. Modern 
roman ad altnda daha pek çok kent hatta büyük kent romanlar sralanabilir. 
Thomas Mann, Hermann Broch, Robert Musil, Marcel Proust vd.  

Hemen her eser içersinde kentlerden söz edilse de, kent roman olarak 
andğmz roman alt türü, kaynağn ondokuzuncu yüzyl Fransz yaznndan 
Emile Zola, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac ve Stendhal gibi dönemin 
realistlerinden alr. Fransz toplumsal gerçekçiliğin öncüleri olan bu sanatçlarn 
eserleri toplumsal-gerçekçi romanlar olarak da bilinirler. Ondan öncesinde ise 
toplumsal roman alt başlğ altnda baklacak olursa onsekizinci yüzyl İngiliz 
yaznn görüyoruz (Daniel Defoe gibi). Tüm Avrupa’da yaygn olarak 
ondokuzuncu yüzyl sonlarndan yirminci yüzyl başlarna kadar devam eden 
Naturalizm döneminde, kent roman anlamnda modern kent anlatlar (şiir, 

                                                 
1 Doç.Dr.Hikmet Asutay; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, e-posta: 
hikmetasutay@yahoo.de 
2 Araştrmac Yazar, e-posta: Mine Hoşcan Bilge minehbilge@hotmail.com 
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roman ve drama) görüyoruz. Gerhart Hauptmann’n (1862-1946) 
“Dokumaclar” (1892) diğer tüm naturalistler gibi fabrikalarda çalşan ve 
kentlerin varoşlarnn oluşmasna neden olan bugünkü büyük kentlerin 
yaratclar olan işçi snfnn eziyet ve çektiği aclar, onlarn isyanlarn anlatan 
en ünlü metindir (Nürnberger 1995: 235-242). Ama asl kent romanlar yirminci 
yüzyl başnda J. Joyse, Rilke ve Döblin gibi sanatçlarn eserleridir. Kent 
roman, adndan farkl olarak kenti doğrudan anlatmaz, kent insann doğrudan 
anlatr. Kent ise eser figürü ya da figürlerinin içinde bulunduğu kurgunun dşsal 
ama onu çevreleyen ve yaşam alan olan mekandr. Yalnzca mekan olarak 
kalamayacak olan kent kavram figürler araclğ ile sanatçlarn düşünlerini, 
hayat ya da yaşam tarzlarn da belirler. Bu anlamda kent bir felsefedir, tarzdr, 
yaşamdr. Ayn zamanda da sevinçlerdir, aclardr. Rilke’nin Malte adl 
romannda betimlediği Paris kenti gibi bazen de „insanlarn yaşamak için değil, 
ölmek için geldiği yer“ dediği, „iyot, yemek yağlar ve ölüm kokan“ modernizm 
demek olan yeni, hzl ve seri üretim merkezidir. Paris gibi büyük kentte 
Rilke’nin eser boyunca tekrarladğ en önemli söz, „görmeyi öğreniyorum“dur 
(Bkz. Asutay 2010, 2012). İzlenimciler (özellikle Monet ve Manet gibi 
ressamlar) ile Ekspresyonistler ya da Türkçe adyla dşavurumcularn temel 
mekan da yine kentlerdir. Kent romanlarnn temelinde „modern insan“ ve 
„yalnzlk, dşlanmşlk, ölüm korkusu, kimlik kaygs“ gibi varoluşçu sorunlar 
yatmaktadr. Modern insan milyonlarn arasnda yapayalnzdr, dşlanmştr ve 
korkmaktadr. Bu bağlamda kent roman, modern insann en başta kimlik 
kaygs, parçalanmş bireysellik gibi konularn düşünsel bir zeminde ele alarak 
kent ortamnda uygulayan, insan yeniden görmeyi deneyen ve modernizmin 
belki de en büyük düşünürü olan Friedrich Nietzsche’den esinlenen modern bir 
projedir. 

Kendi yaznmzda da en yenilerden sayarsak Orhan Pamuk ile 
İstanbul’u yeniden görebiliyoruz. Öncesinde de Atilla İlhan’n „Sokaktaki 
Adam“n göz ard edemeyiz. İstanbul romanlarnn yan sra Orhan Veli ile 
belki de dünyann en güzel İstanbul dizelerini, Sait Faik Abasyank ile en 
çağdaş ksa öykülerini görebiliyoruz.  

Tokat’l Şair Cahit Külebi 
Cahit Külebi, İçi Sevda Dolu Yolculuk adl kitabnda yaşamnn çeşitli 

kesimlerindeki kişileri, olaylar anlatmakta ve bu kişiler, olaylar ilgili 
görüşlerini, tanklklar eşliğinde okura anlatmaktadr. Kitapta, Külebi’nin 
“ilişkileri, sanat alanndaki düşünceleri, ac tatl kişisel öyküleri” yer 
almaktadr.  

Külebi, sözü edilen kitabnn “Önsöz” ünde, metinlerde ad geçen 
insanlar için; “Elli yldr krlardan toplanmş bir çiçek demeti” ifadesini 
kullanrken, anlatlan olaylar için de  “benim değil başkalarnn yaşantlar”  
olduğunu söylemektedir. Ayrca, Külebi’nn, kitapta yer alan metinler için yine 
“Her şiir bir konuşma, kendini ve çevresini anlatma olduğu gibi, her çevre 
gözlemi de bence şiirdir. Öykü, roman, an değildir. Yapay bulduğum için, belki 
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de korkarak tek öykü, tek roman, tek oyun yazamadm.  Bu yazdklarm başka. 
Şiir gibi hevesle, coşkuyla birkaç gün içinde tamamladğm karalamalar.”  
dediğini öğreniyoruz. Bu metinler, kent yaşamyla beraber anlam kazanmş, 
şekillenerek ve Tokat ve çevresinden beslenmiştir. Külebi’nin çağdaş olan ve 
sözü edilen mekânlarda yaşayan kişilerin hissettiklerinin, açmazlarnn, 
metinlerde karşlk bulduğunu anlyoruz.  

“İnsann ait olduğu mekân, o insann kimliğinden işaretler taşr. 
Sahip olduğu estetik yaşant, ait olduğu toplum, değer yarglar bir 
anlamda yaşadğ mekânda ifadesini bulmaktadr.(Şengül 2010)  
Gülten Akn, Cahit Külebi için düzenlenen “Cahit Külebi’ye Sayg 

Sempozyumu”nda; “O bir Anadolu çocuğudur. Bunu hiç unutmad.” diye 
sözlerine başlar ve şu sözlerle devam eder: 

“Cumhuriyet dönemi ozanlarnn en çok bilinen, en çok sevilenleridir. 
1917’de Çeltek köyünde doğdu. Sonra Niksar, sonra Tokat, sonra 
Sivas; çocukluğu, ilk gençliği oralarda geçti. Şiirlerini kendi 
toprağndan, birikmiş halk kültüründen gelen gelenekten besledi. 
Orada kalmad. Modern bat kültürünün rengine vurdu. Kimi kez 
doğup büyüdüğü yerleri özlemle anan bir ozan, kimi kez ülkesinin 
Kurtuluş savaşmn şiire taşyan bir destanc oldu.”(Akn 1998) 
Mekânn, “…sadece olay ve hareketleri değil, zihni plândaki 

yansmalar, sosyal ve kültürel hayattaki değişim ve farkllklar da sergileyen 
bir çevre, atmosfer” (Zambak, 2007, s. 2) olduğu bilgisinden hareket 
edildiğinde; Külebi de çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği Tokat ve Niksar’a, 
bu mekânlara ait dair hatra ve izlenimlerini aktarrken, okura da o mekânlara 
ait zihnindeki yanslamalar ve anlan kentlerdeki sosyal düzenle birlikte 
değişen ve dönüşen kültürel hayatn izlerini sürdürmektedir.  

“İçi Sevda Dolu Yolculuk” Adl Eser 
Kitap beş bölümden oluşmaktadr. Yazar, “coşkuyla birkaç gün içinde 

tamamladğm karalamalar" dediği anlarn beş ksma ayrmş: Solgun 
Resimler, Dost Bahçesi Gülleri, İki Büyük Oyuncu, Ankara Devlet 
Konservatuvar'nda ve son olarak Atlar ve Kediler.  

Kitabn birinci bölümü olan Solgun Resimler’de çocukluğunu geçtiği 
yllar, o yllardaki Zile’yi, Çamlbel’i, Niksar’ dile getirmektedir. Bu bölümde 
Külebi, çocukluğunda, gençliğinde ve askerlik yaptğ srada tandğ kişileri 
aktaryor ve onlarn baz özelliklerine değiniyor. Bu özelliklerden söz ederken 
sosyal olgulara da değindiğini görüyoruz.   

Bu bölümün ilk metni olan  “Bir İşkence Ustas”nda anlatacaklarnn 
çoğunun “ aile içi konuşmalardan… bir anlk saptamalardan” (İSDY s:11) 
oluştuğunu öğreniyoruz. Çamlbel’de Top Yapld bölümünde, okura Çamlbel’i 
tantrken, top yapan demirci İsmail Usta’y anlatmaktadr. İsmail Usta 
üzerinden insann karar verdiklerini yapmasnn önemine vurgu yapmştr. 

Fadll Ali Çavuş  adl metinde de okura, Ali Çavuş’un yaşam öyküsünü 
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aktarmştr. Metinde ayrca, halkn “eşkya” kelimesine yüklediği anlama 
değinilmektedir. Solgun Resimler başlğ altnda toplanmş olan İrfan Alcoğlu 
adl bölümde Külebi,  bir yanyla İrfan Alcoğlu’nu tanrken, bir yandan da 
kendinin çalşma hayat ile ilgili açklamalarn ilgiyle okuyoruz. Yine ayn 
bölümdeki Bir Rahibe’de ise; kapatlmak istenilen yetimler yuvasna müfettiş 
olarak Külebi’nin görevlendirildiğini ancak denetim srasnda yaptğ 
araştrmalar sonucu yurdun kapatlmamas yönünde kanat edindiğini ve bu 
doğrultuda yurdun kapatlmamas sonucu “rahat bir nefes aldğn” 
öğreniyoruz. Ayn metinde Külebi’nin sözü edilen yetimhanede “Fransz 
rahibenin kim bilir hangi aşk rüzgarnn savurmas sonucu o  manastrda” 
olduğunu da merak ettiğini seziyoruz.   

Dost Bahçesi Gülleri bölümünde Türk Yazn  Tarihi’nde yeri olan 
kişiler ile  yaşadklar, onlarla ilgili tanklklar ve onlara karş “hissettikleri”ni 
öğreniyoruz. Bu bölümde Külebi, Sivas'tayken tandğ Ahmet Kutsi Tecer, 
Âşk Veysel, Talibi Coşkun ve Ali İzzet ile daha sonra tandğ arkadaşlar 
ve/veya dostlar, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Stk Taranc, Orhan Veli Kank, 
Behçet Necatigil ve Ceyhun Atuf Kansu'ya dair anlarn anlatyor.  

Dost Bahçesi Gülleri, Külebi’nin bu metinlerde ad geçen kişilere dair 
aktarlan tanklklar, edebiyat araştrmaclar için, anlan kişilerle ilgili yeni 
bilgilere ulaşlmasna olanak sağlamas açsndan önemli bir bölümdür. Bu 
bölümde, “Arkadaşlarm da oldu zaman zaman/Çoğu hergele çkt. /Öylelerini 
gördüm ki bazen/ Altn gibi çocuktu.” ve  “Muhip bu altn çocuklardan 
biriydi.” (İSDY s:69)  şeklinde sözünü ettiği  Ahmet Muhip  Dranas'a, özel bir 
önem verdiği anlaşlyor. Ayrca, Cahit Stk Taranc metninde "Otuz Beş Yaş" 
şairinin yeni yaymlanan bir şiiri için "beğendim" diyenlere, Taranc’nn hemen 
"bir dizesini söyle bakalm" diyerek samimi olup olmadklarn test ettiğini 
öğreniyoruz.  

Yine ayn bölümdeki Orhan Veli Kank metnindeki "Öbür iki 
arkadaşnn temelde 'Garip' akmyla pek ilgileri olmadğ, Orhan öldükten 
sonra yazdklaryla bellidir." (İSDY s:86) ifadeden, Külebi’nin "Garip" şiirini 
tek başna Orhan Veli'nin temsil ettiği anlamna gelen bir tespitte de bulunduğu 
anlyoruz. 

İki büyük oyuncu bölümünde; Saim Alpago ile Yldrm Önal’dan söz 
etmektedir. Okura “Doğuştan Bir Aktör” dediği Saim Alpago ve “kendini yiyen 
tansk” olarak nitelendirdiği Önal ile izlenimlerini ve anlarn aktarmaktadr.  

Ankara Devlet Konservatuar’nda isimli bölümde ise; Külebi, “Bir 
Devlet Adam” dediği Necil Kasm Akses, “Yalnz Bir Adam” olarak kabul 
ettiği Mahmut Ragp Gazimihal, “Müzikte Bir Ozan”  olduğunu söylediği Ulvi 
Cemal Erkin, “ Bir Başka Tür Usta” olarak yücelttiği Ferti Anlar ve “Dehann 
Snrlar” içine dahil ettiği Necdet Remzi Atak ile ilgili tanklklarndan ve ad 
geçen insanlarn kişiliklerinden söz ederken, bu kişilikler üzerinden o dönemin 
sosyokültürel yaplanmasna dair ipuçlar vermektedir.  
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Atlar ve Kediler Kitab 
Atlar ve Kediler kitabn son bölümünde ise; Atlar (Vefal Dostlar )  ve 

Kediler (Kibirli, Mutsuz Yaratklar) başlkl metinler yer almaktadr. Anlarn 
son ksm ise şairin hayatnda önemli denebilecek bir yer tutan "atlar" ile 
"kediler"e ayrlmş. Bu bölüm, ilk bakldğnda kitabn bütünlüğünden 
“ayrks”  kaldğ şeklinde bir izlenim uyandrsa da metinlere, yakn okuma 
tekniği ile bir okuma yapldğnda; vefa duygusu çerçevesinde atlar ve kediler 
üzerinden çeşitli bilgiler edinilmektedir. Hatta bu bölümün başnda Külebi’nin 
okura aktardklar dikkat çekicidir:  

“Buraya kadar kimini sevdiğim, kimini sevmediğim, hatta kimine 
karş ise bu duygulardan hiçbirini beslemediğim bir takm kişilerin 
portrelerini çizmeye çalştm. Şimdi atlarda, kedilerden söz edince bu 
davranşm yersiz bulacaklar için açklayaym ki, bir fotoğrafç insan 
resimleri çektiği gibi hayvan, çiçek böcek resimleri de çekebilir. Kimse onu 
ayplamaz. 

Kald ki atlar da kediler de hiçbir kötülüklerini görmediğim, 
kendilerine özgü dş ve iç yaplaryla ayr ayr kişilikleri olan varlklard. 
Onlarla uzun yllar yaşadm. Kendilerine karş kurslarm oldu, sevgim oldu. 
Onlardan iyilik, sevgi ve bağllk gördüm. Nasl unutabilirdim?”  

Atlar Vefal Dostlar olarak nitelendirirken, kediler için de kibirli, 
mutsuz yaratklar olduğunu söylemektedir.    

Atlar ( Vefal Dostlar ) adl metinde “yarş eden atlarn yelesinde/ 
savrulan toz idim” dizesinden de atlarla arasndaki gönül bağ hissedilmektedir.  

Kediler (Kibirli, Mutsuz Yaratklar) bölümünde, kedi adnn Türk 
dillerindeki kökenine ve kedilerin biyolojik ve ruhsal yaplar ile ilgili bilgiler 
verirken, “Fransz artisti Catherine Deneuve’e bezer bir hali vard” (İSDY 
s:149) dediği kedisi Duman ile ilgili paylaşmlar öğreniyoruz. 

Sonuç 
Sonuç olarak Külebi’nin “elli yldr krlardan toplanmş bir çiçek 

demeti” dediği anlarnn yer aldğ“İçi Sevda Dolu Yolculuk” isimli eserinin 
biçim ve içerik açsndan inceleme ve değerlendirilmesi yaplmştr. 

Bu incelemeden Cahit Külebi, geçmişte yaşayp unutamadğ, önemli 
saydğ olaylar; tandğ, arkadaş ve dost olduğu, "kimini sevdiğim, kimini 
sevmediğim, hatta kimine karş ise bu duygulardan hiçbirini beslemediğim" 
dediği kişileri anlatrken yaznsal olarak metinleştirilen kent ve kentleşen ya da 
kent-öykü, kent roman olarak da dile getirebileceğimiz kavramlar 
gerçekleştirdiği sonucuna varlmştr.  

 
Kaynakça: 

Akn, Gülten Cahit Külebi’ye Sayg Edebiyatçlar Derneği Yaynlar Say: 14 s: 
11 
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Tokat Masallarndaki Sosyokültürel Unsurlar ve Bu Unsurlarn 
Yapsal-İşlevsel Bakmdan Halkbilimsel Çözümlenmesi 

Serkan Balc1 
 

Özet 
Tokat ili gerek geçmişi Hititlere uzanan tarihsel bağlar gerekse 

geleneksel ve karakteristik yaplar içinde barndran sözlü kültür ürünleriyle 
önemli bir yere sahiptir. Sözlü kültür ürünlerinden biri olan masallar; bir 
taraftan toplumlarn bütün katmanlarnn sosyokültürel unsurlarn 
barndrmas, diğer taraftan bunlarn gelecek kuşaklara aktarmas geçmişle 
gelecek arasnda köprü görevi üstlenmesi bakmndan önemli bir işleve sahiptir. 

Söz konusu gerçekten hareketle çalşmann amac Tokat’n 
sosyokültürel yapsn Tokat masallar yardmyla belirlemeye yöneliktir. Bu 
doğrultuda masallar ilk olarak bütüncül bir bakş açsyla değerlendirilip 
varyantlar belirlenmiştir. Ardndan içlerinde geleneksel yapnn en zengin 
olduğu ve günümüzde de canllğn hâlâ koruyan on masal seçilmiştir. Seçilen 
bu masallar yap özellikleri bakmndan çözümlenerek sosyokültürel unsurlar 
belirlenmiştir. 

Masallarda rastladğmz evlenme, düğün, inanç, misafirlik ilişkileri, 
vasiyet ile ilgili sosyokültürel unsurlarn Anadolu’daki birçok ille benzerlik 
gösterdiği hamam kültürü, üzüm bağlar, dokumaclk, kahve kültürü vs. 
unsurlaryla diğer illerden ayrldğ ve kendine has özellikler barndrdğ 
görülmüştür. Belirlenen bu unsurlar; bütünü nasl ve ne biçimde oluşturduğu 
açklayabilmek, verileri daha sağlam bir zemine oturtmak ve sistemleştirmek 
için işlevsel bakmdan çözümlenmiş ve bu doğrultuda Tokat masallarnn Türk 
masallar içindeki yeri ve önemi tespit edilmeye çalşlmştr. 

Anahtar Kelimeler: Sosyokültürel, Tokat masallar, yapsal, işlevsel, 
bütüncül 

Giriş 
Masallar, kendine özgü ifadeleri, kalplar, gerçekleri ve kurallaryla 

toplumlarn karakteristik özelliklerini, değer yarglarn, normlarn, inançlarn, 
hayallerini ve ideallerini barndrmasyla beraber insanlarn yaşamlarn 
düzenleyen ve onlara yol gösteren işlevler üstlenmesiyle toplumlar için çok 
önemli bir yere sahiptir. Bütün bu yönüyle masallar, bir taraftan 
skştrlmş/yoğunlaştrlmş bir formda toplumsal hayatn birtakm kodlar 
barndrmas diğer taraftan da kodlar(n) nesilden nesile aktar(l)mas bakmdan 
önemli bir araçtr.Bu aktar(l)ma sürecinde her nesil ve her bir toplum metinleri 
ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yorumlayarak şekillendirmişler ve bu yolla 
metinlerin günümüze ulaşmasn sağlamşlardr. 
                                                 
1Yüksek Lisans Öğrencisi Kafkas Üniversitesi Kars/Türkiye, 
serkanbalci09@hotmail.com 
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Çalşmamz oluşturan “Tokat Masallar” da gerek tarihsel bağlar 
gerekse geleneksel ve karakteristik yaplar içinde barndrmas bakmndan 
önemli bir yere sahiptir. Çalşmamzda bu gerçekten hareketle, masallar 
yardmyla Tokat’n sosyokültürel yapsn belirlemek, ardndan tarihsel süreç 
içerisinde değişim ve dönüşüm evrelerinden geçen bu metinlerin Tokat halk 
tarafndan nasl ve ne biçimde yorumlandğnn ve sosyokültürel unsurlarn 
devamllğnn masallarla nasl ve ne ölçüde sağlandğnn tespit edilmesi 
amaçland. Bir başka deyişle masallarda sosyokültürel unsurlar tespit etmenin 
yannda, bunlarn yap olarak zaman, yer, mekân ve temel toplumsal işlevleri 
üzerinde durularak, parçalardan hareketle bütünü açklanmaya çalşld. Ancak 
konunun genişliği nedeniyle, tamamn bir bildiri hacminde ele almak imkânsz 
olduğundan, onmasal ele alnd. Bu doğrultuda metinleri incelerken tekrara 
düşmemek için masallardaki belli başl sosyokültürel unsurlar seçildi. 

Seçilen bu unsurlar çözümleme işlemi ise iki yaklaşmn temel 
paradigmalarndan hareketle gerçekleştirildi. Bunlar:  

a-) Yapsal Yaklaşm: Bu yaklaşm halkbilimi türlerini evrensel 
modellere ve formüllere indirgemeyi amaçlamakla birlikte problemleri en 
küçük bir yapsal birimlerin geleneksel modelleri oluştururken nasl 
birleştiklerinin anlaşlmasna dayanmaktadr. Bir başka deyişle, folklor 
unsurlarnn parçalarnn organizasyonu veya birbiriyle olan ilişkilerinin 
çalşlmasdr(Çobanoğlu 2005: 188-189).  

b-) İşlevsel Yaklaşm: İşlevsel yaklaşm icra edilen folklor unsurunun 
onu anlatan ve dinleyende oluşturduğunun veya oluşturduklarnn niteliğinin 
ortaya konulmasn amaçlamştr. Bunun yannda, folklor unsurlarnn toplumlar 
için sosyokültürel sürekliliği sağlamak, toplum üyelerinin belirli ihtiyaçlarn 
karşlamak için(Çobanoğlu 2005: 227-235)bir takm işlevler yüklediklerini, 
bunu yaparken de olay ve durumlar kendine has sosyokültürel özelliklerinden 
yararlanarak yeniden şekillendirdiğini savunmaktadr. 

1.Masal Metinlerinin İncelenmesi 
1.1. Üş Vas’yetCaferoğlu 1944, 151-155) 
a) Bir delikanl gurbete çalşmaya gider. Üç sene çalştktan sonra 

ağadan parasn ister. Ağa ona üç vasiyet eder: 
aa)Bulank suya girme, 
ab)Kimseye atn verme, 
ac)Aileni düğün evine gönderme. 
b) Delikanlnn karşsna birisi çkar. Adam atn bulank suya sürer. 

Adam gözden kaybolur. Adamn heybesindeki altnlar alr. Ata binerek 
memleketine gider. Evlenir.  

c) Karsnn kardeşi delikanlnn atn ister. Atn vermez ancak başka at 
için para verir. Ata binen kardeş düğüne gider. Yolda at ksrak brakr. 

d) Karsnn kardeşi tekrar gelir, kz kardeşini düğüne götürmek için 
izin ister. Delikanl zorda olsa izin verir. Kadn oğluyla düğüne gider. Ardndan 
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giyinip kuşanp o da düğüne gider. 
e) Kars adam tanmaz. Delikanl bir nene yardmyla kadnla ilişkiye 

girer, oğlunu yannda götürür. 
f) Kadn oğlan kaybettiği için neneyle bir plan kurar ve yangn çkarr. 

Oğlann yandğn söyler. 
g) Delikanl olanlar karsna ve kardeşine olanlar açklar. Karsn 

boşar. 
Masaln Dinamik Yaps 
 

                                                             Sevgi 
                                 Delikanl                                  Çocuk 
 
Yol Gösterme                                     Kötülük                  İhmal 
                                                              Nene 
Ağa                    İhanet 
 
                                Kardeş                                     Kars 
                                                   Abla-Kardeş 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
Gurbete Çkma: İnsanlar yaps/doğas gereği hayatta kalp varlğn 

sürdürebilmesi için yaşam mücadelesi içindedir. Bu doğrultuda kişilerin bir 
takm gereksinimlerini(fizyolojik, sosyal, ruhsal vd.) karşlamas gerekir. Eğer 
bunlar kendi memleketinde karşlayamyorlarsa başka memleketlere çalşmaya 
giderler. Burada alt çizilmesi gereken kritik nokta masaldaki olaylarn 
başlamas ve şekillenmesinde gurbete çkan kahramann bir takm zorluklar 
yaşamas ve gerçek dünya ile karşlaşmas sürecidir. Bu süreçte kahraman bütün 
hayatn etkileyecek olan ve “hayatn özü” diye nitelendirebileceğimiz 
öğütleri/vasiyetleri duyacaktr. 

Vasiyet: Vasiyet etme ve vasiyetname yazma/yazdrma geleneği Türk 
edebiyat ve kültüründe önemli bir yere sahiptir; ancak, Alevi ve Bektaşi 
topluluklarnda ise vasiyet kültürünün daha belirgin bir şekilde yaşatldğ 
sosyal bir gerçektir. Zira, bu topluluklarca itibar edilen başlca yazl 
kaynaklarn birer “vasiyetname” oluşu ve dinî inanç ve ritüellerin vasiyetle 
diğer kuşaklara aktarldğ görülmektedir(Klnç 2007: 205). 

Öğüt kavramna geldiğimizde, vasiyet kavramyla şekil ve içerik 
yönünden bütünleşmektir. Bu kavram hayatmzda gerçekleşecek muhtemel 
kötü olay ve durumlar önlenmek için söylenmiş telkinler olarak 
nitelendirebiliriz. Masalda verilen öğütlere baktğmzda birbiriyle bağlantl 
olduğu belirli bir düzen içinde verildiği görülmektedir. 

İhanet: Aile, toplumlarn temel dinamiği ve mekanizmasnn 
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devamllğn sağlayan bir kurumdur. Daha net bir söylemle ifade edersek 
toplumlarn yaşama dönük tasarmlarn ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi 
kültürel bir takm kodlar gelecek kuşaklara aktarlmasnn(taşnmasnn) 
sağlanmas bakmndan çok önemli yere sahiptir. Masalda eşlerin birbirini 
aldatarak kurumun zedelendiği ve ayrldklar görülmektedir. Masal bu yönüyle 
topluma yönelik sosyal bir mesaj barndrmaktadr. 

1.1 Hrzmal(Sakaoğlu 1972, 37-41) 
a) a).Derviş çocuğu olmayan bir padişaha bir elma verir. Yarsn 

kendisinin, diğer yarsn eşinin yemesini söyler. Çocuğu olduğunda 
adn kendisi koyacağn söyler. 

b) Elmay yiyen padişahn bir çocuğu olur. Çocuk “Adsz Beğ” olarak 
çağrlr. 

c) Bir gün pnarn başnda su dolduran ihtiyarn testisini krar. İhtiyara 
altn verip yeni testi almasn söyler. 

d) Bu durum üç gün boyunca devam eder. İhtiyar oğlana “Sararp 
solasn da Hrzmalnn hşmna uğrayasn” diye veryansn eder. 

e) Oğlan büyür, büyüdükçe sararp solmaya başlar. Oğlan, kz bulmak 
için yola çkar. 

f) Giderken açlmayan bir cami kapsn açyor. Sonra bir Arap ile 
harp eder. Arap bir kz çkar. 

g) Kzla yola devam ederler. Hrzmalnn sarayna varrlar ve abisi 
devle güreşe tutuşurlar. 

h) Kzn diğer abisi gelir, sarayn anahtarn verir. Kzn yanna çkar. 
i) Can sklan oğlan ava çkar. Kz saçnn telini verir. Oğlan bu teli 

kraln havuzuna düşer. Kzn gittiğini anlayan kral oğlan 
öldürmeye çalşr. 

j) Başarl olmayan kral, bir caz kar tutar. Cad kar oğlan küpe 
sokar. 

k) Kraln kz bunu görür, oğlan kurtarr. Kz Müslüman yapar.  
l) Oğlan kzlar alp ülkesine geri döner. 
m) Babas oğlan kskanr, oğlann yemeğine zehir katar. Arap üzengi 

“remil” atar. Oğlan kurtarr. 
n) Oğlann elini kolunu bağlarlar. Hepsinden kurtulur. Sadece “saznn 

telin”den kurtulamaz. 
o) Oğlan gözlerini oyup dağa brakrlar.  
p) Padişah kzlara dünür gönderir. Arap Üzengi dünürleri öldürür. 
q) Kuşlar oğlana “sağ cebinde sağ gözü, sol cebinde sol gözü var” 

diyerek tüylerini verir, oğlann gözlerini açarlar. 
r) Oğlan padişah öldürüp yerine geçer. Kzlarla evlenip muradna 

erer. 
s) Kzlarn her biriyle bir Cuma akşam zifaf olur. 
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harp eder. Arap bir kz çkar. 

g) Kzla yola devam ederler. Hrzmalnn sarayna varrlar ve abisi 
devle güreşe tutuşurlar. 
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kraln havuzuna düşer. Kzn gittiğini anlayan kral oğlan 
öldürmeye çalşr. 

j) Başarl olmayan kral, bir caz kar tutar. Cad kar oğlan küpe 
sokar. 

k) Kraln kz bunu görür, oğlan kurtarr. Kz Müslüman yapar.  
l) Oğlan kzlar alp ülkesine geri döner. 
m) Babas oğlan kskanr, oğlann yemeğine zehir katar. Arap üzengi 

“remil” atar. Oğlan kurtarr. 
n) Oğlann elini kolunu bağlarlar. Hepsinden kurtulur. Sadece “saznn 

telin”den kurtulamaz. 
o) Oğlan gözlerini oyup dağa brakrlar.  
p) Padişah kzlara dünür gönderir. Arap Üzengi dünürleri öldürür. 
q) Kuşlar oğlana “sağ cebinde sağ gözü, sol cebinde sol gözü var” 

diyerek tüylerini verir, oğlann gözlerini açarlar. 
r) Oğlan padişah öldürüp yerine geçer. Kzlarla evlenip muradna 

erer. 
s) Kzlarn her biriyle bir Cuma akşam zifaf olur. 
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Masaln Dinamik Yaps 
                        Yardm 
Derviş                                  Padişah   
                                                                                 Yaşl Kadn 
 
                                                  İhanet                                           
 
                                                                 Beddua 
                                      Padişahn Oğlu                                       
 
                  Direnme                          Düşmanlk   
                                                               Kral 
                                     Mücadele                 
                       Evlilik    Hrzmalnn Abisi                                  
 
                                                                               Yardm 
                                                                                Evlilik 
                                     Yardm                                     
                                     Evlilik                                         
 
Arap Üzengi                        Hrzmal                                Kraln Kz 
 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
Derviş/Elma: Masalda elmay derviş getirip vermekte ve daha sonra 

doğan çocuğun ismini de gelip koymaktadr. Derviş Allah’la dostluk ilişkisi 
olan ve güçlerini dinî Tanrsal bir güçten alan bir kişidir. Bir çeşit kişiye İlâhi 
yardmn getirilmesine araclk etmektedirler. Burada elma kişiye gelen İlâhî 
yardmn anlatm arac, imgesi olarak kullanlmştr. Bu yardm, hem 
kahramanlarn doğmasn hem de doğan kahramanlarn gerek doğal ve gerek 
doğaüstü bir ksm güçlerle donatlmasn sağlamas(Aksoy 2007: 47) yönüyle 
önemli işlevler yüklenmiştir. 

Beddua: Beddua geleneksel yap içerisinde toplum katmanlarnn 
sosyokültürel aidiyetleriyle vücut bulmuş sözlerdir. Bedduann bu masaldaki 
işlevi, ihtiyar kadnn gücünün tükenmesiyle birlikte olumsuz bir davranş 
sergileyen padişahn oğlunu ilahi bir güce havale etmesi olarak karşmza 
çkmaktadr. 

Eş Seçme/Evlenme: Masalda eş seçme: 1. Beddua sonucu hiç 
görmediği bir kza âşk olma. 2. İkinci motif, mücadele yoluyla kazanma. 3. 
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Kendisine yardm eden kişiyle evlenme. 
Evlilik bir taraftan “soyun devamn” temsil etmesi diğer taraftan da 

toplumu ayakta tutan inanç ve değerler sisteminin bir parças olmas 
bakmndan önem arz etmektedir. Yukarda saydğmz evlilik biçimleri Eski 
Türk Kültüründeki uygulamalarn günümüze yansmalar olmakla birlikte, Türk 
toplumunun idealize edilmiş kodlarn da içinde barndrmakta, bunlarn gelecek 
kuşaklara aktarlmasn sağlamaktadr.  

İhanet: Masal baba-oğul arasndaki mücadele üzerine 
temellendirilmiştir. Toplumda skça görülen bu mücadele oğlann engelleri 
aşarak evlenmesi ile sonuçlanr. Bu yönüyle masal toplumda iyinin her daim 
kazanacağ kötünün ise kaybetmeye mahkûm olacağ mesajn vermektedir.  

Âşklk Geleneği: Bu mesaj verilirken babann oğluna yaptğ 
zulümlerden biri olan oğlan “sazn telleriyle” bağlanmas olay masaln icra 
edildiği Tokat’ta “Âşklk Geleneği2”nin masalla bütünleşmiş olduğunu 
göstermekteyiz. Âşk edebiyatnn değişmez enstrüman ise sazdr. Saz; acmz, 
sevincimiz, sevgimizi, öfkemizi, özlemlerimizi, ksacas ruhumuzu ince 
tellerinden çkan kvrak namelere döken bir çalgdr(Kaya 1990: 60). 

Burada üzerinde durulmas gereken nokta “sazn teli” ile simgelenmiş 
olan olgunun çapraz ve örtük işlevidir. Oğlan sazn teliyle bağlanlarak 
sevdikleri arasndaki gönül bağ koparlmaya çalşlmştr. 

Dinî Unsurlar: Masalda iki dinî unsur karşmza çkmaktadr: 1. Kraln 
kznn Müslüman olmas, 2. Kzlarla evlenen oğlann her biriyle cuma günü 
zifaf olmasdr. Müslümanlarn sosyokültürel hayatlarnda dinî inançlarnn bir 
gereği olarak Cuma gününün önemi, bunun yannda gayrimüslimleri 
zorlamadan Müslüman olmalarn sağlanmasyla elde edilen iç huzur ve sevap 
masalda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Ayrca Cuma günü zifaf’a girilerek, kişilerin bundan sonraki 
hayatlarnda iyi bir yaşam sürmesi temenni edilerek yaplandrlmş ve bu 
doğrultuda bir işlev yüklenerek masaln sonuna yerleştirilmiştir. 

1.2.Tüssü(Sakaoğlu 1972, 62-63) 
a) Padişahn ölen karsndan bir bilezik kalr. Padişah “Bu bilezik 

kimin koluna olursa onunla evleneceğim” der. 
b) Bilezik sadece kznn koluna denk gelir. Padişah bu durumu 

müftüye danşr. Kz birkaç gün müsaade ister. 
c) Kz evlendikleri gece önceden diktirdiği keçi gibi kürk giyerek 

kaçar. Bir saraya hizmetçi olur. 
d) Kz tüssü urbasn çkarr oğlann katldğ bir düğüne gider. 

                                                 
2Âşklk geleneği Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadr. Aşk bulunduğu 
toplumun sözcüsüdür. Âşklk geleneği, yüzyllarn deneyimlerinden süzülerek 
biçimlenmiş, belirli kurallar olan, şiirin kalc ve etkileyici özelliğinden yararlanarak 
aktarlan bir değerler bütünüdür(Artun 2002: 593). 
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a) Padişahn ölen karsndan bir bilezik kalr. Padişah “Bu bilezik 

kimin koluna olursa onunla evleneceğim” der. 
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Kz gören oğlan kzla evlenmek ister ve bir yüzük takar. 
e) Kz saraya geri döner, tekrar urbasn giyer. 
f) Kz padişahn oğluna yaplmş olan katmerin içine yüzüğü 

koyar. 
g) Oğlan aradğ kzn evdeki kz olduğunu anlar. 
h) Tüssü kz ile evlenen oğlan muradna erer. 
 
Masaln Dinamik Yaps 
 
                            Bilezik 
Padişah                                      Kars                                  Oğlan 
 
                    Bencillik 
İzin                    Evlilik                                  Kaçş 
 
 
Müftü                          Kz 
 
 
 
 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
 
Bilezik: Olaylarn başlangç noktas sembolik bir öğe olan vasiyet 

üzerine braklan bir bileziktir. 
Bilezik altn veya gümüşten yaplmş değerli bir madendir. Bu noktada 

masalda bilezik simgesinin kullanlmasnn nedeni anlamsal karştlğ 
dinleyenlere aktarmak içindir. Burada bileziğin kullanlmasn, Tokat yöresinde 
bilezik vb. taklarn üretim3 merkezi oluşuyla açklayabiliriz. 

Dinî Unsurlar: Dinî unsurlar olarak babann yapmakta olduğu yanlş 
yasallaştrmak için müftüye danşmas görülür. Müftü, dini iyi bilen, 
danşanlarna Kuran- Kerim’i esas alarak yol gösteren bir din büyüğüdür. 
Masalda bu durumun yaşanmas bizi toplumda sapmş baz din büyüklerinin de 
olabileceğini göstermektedir. 

                                                 
3 Tokat altn işçiliği bakmndan önemli bir yere sahiptir. Tokat’a has “Tokat Bileziği” 
tellerin burkularak yan yana getirilmesiyle genişletilen, her biri yaklaşk 100 gr. olarak 
imal edilmektedir. Bunlardan başka perperi küpe denilen bir cins küpe, açk taşl yüzük 
de imal edilmektedir(Kaya 1990: 204). 
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Mekân: Kz baba evinden kaçmas ileride evleneceği oğlann evine 
hizmetçi olarak çalşmaya başlamas kzn dş dünyayla yüz yüze gelmesini 
ifade eder. Burada üzerinde durulmas gereken masal mekânlarnn barndrdğ 
işlevlerdir. Her iki mekânda da bir takm karştlklar vardr. Baba evinde mutlu 
bir hayat sürmesi gerekirken babas tarafndan gelen tehdit neticesinde evden 
kaçmas, ikinci mekânda ise ileride gelin olacağ eve hizmetçi olarak işe 
başlamasdr. Bu bağlamda her iki mekân da kz için bir snav yeri haline gelmiş 
ve bu yönde bir işlev kazanmştr. 

Katmer: Masalda düğümün çözülmesi, mutlu sona ulaşmas kzn 
“katmer” yapp içine oğlann verdiği yüzüğü koymasyla gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda “katmer” problemlerin çözümünün anahtardr. Burada katmer 
unsurunun geçmesi ile katmerin Tokat’a has bir yemek olmas arasnda bir 
bağlant mevcuttur. 

 
1.1. DöyletGuşu(Caferoğlu 1944, 162-166) 
 
a) Bir padişah, rüyasnda birisi “sana bir zulüm gelecek, gençlik 

mi, ihtiyarlkta m gelsin diye sorar. Adam ailesine danşp 
gençlikte gelmesini ister. 

b) Padişahn evi yanar. 
c) Padişah başka bir köyde sğr çobanlğ yapmaya başlar. Kars 

çamaşrlarn ykadğ bezirgân kaçrr. 
d) Padişah başka bir memlekete gitmeye karar verir. Yolda küçük 

oğlunu kurt kapar, diğeri de suya düşürür. 
e) Başka memlekete gittiğinde padişah seçimi uçurulan kuş üç 

defa bu adamn kafasna konar. O ülkeye padişah olur.  
f) Oğlanlar babalarnn hizmetini görmeye başlar. 
g) Bezirgân padişahn yanna gelir. Padişah bezirgânn karsn 

korumas için bu iki oğlan gönderir. 
h) Küçük kardeş ile büyük kardeş birbirlerini tanrlar. Annelerini 

bezirgâncnn elinden kurtarr.  
i) Bu durumu gören bezirgân padişaha şikâyete gider. Padişahn 

çadra gelmesiyle olay aydnlanr. Bezirgâncy azat eder. Mutlu 
mesut yaşamaya devam ederler. 
 
 

Masaln Dinamik Yaps 
 
Padişah                                                          Oğlanlar 
                                               Ayrlk 
                                              Birleşme 
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Mekân: Kz baba evinden kaçmas ileride evleneceği oğlann evine 
hizmetçi olarak çalşmaya başlamas kzn dş dünyayla yüz yüze gelmesini 
ifade eder. Burada üzerinde durulmas gereken masal mekânlarnn barndrdğ 
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bağlamda “katmer” problemlerin çözümünün anahtardr. Burada katmer 
unsurunun geçmesi ile katmerin Tokat’a has bir yemek olmas arasnda bir 
bağlant mevcuttur. 

 
1.1. DöyletGuşu(Caferoğlu 1944, 162-166) 
 
a) Bir padişah, rüyasnda birisi “sana bir zulüm gelecek, gençlik 

mi, ihtiyarlkta m gelsin diye sorar. Adam ailesine danşp 
gençlikte gelmesini ister. 

b) Padişahn evi yanar. 
c) Padişah başka bir köyde sğr çobanlğ yapmaya başlar. Kars 

çamaşrlarn ykadğ bezirgân kaçrr. 
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oğlunu kurt kapar, diğeri de suya düşürür. 
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g) Bezirgân padişahn yanna gelir. Padişah bezirgânn karsn 

korumas için bu iki oğlan gönderir. 
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bezirgâncnn elinden kurtarr.  
i) Bu durumu gören bezirgân padişaha şikâyete gider. Padişahn 

çadra gelmesiyle olay aydnlanr. Bezirgâncy azat eder. Mutlu 
mesut yaşamaya devam ederler. 
 
 

Masaln Dinamik Yaps 
 
Padişah                                                          Oğlanlar 
                                               Ayrlk 
                                              Birleşme 
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       Affetme                                                       
                                                                       Kars 
 
                                         Kötülük 
                                       
Bezirgânc 
 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
Masal bir padişahn başna gelen bütün olumsuzluklara rağmen kaderine 

karş koyarak mücadele etmesi, kaybettiklerini yeniden kazanmas üzerine 
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düşmemesi diğer taraftan kemikle beslenmesi nedeniyle diğer kuşlardan 
ayrlmaktadr(Öncül 2009: 180; Batislam 2002: 195). 

Masalda devlet kuşu motifi olaylara ilişkin çevre/atmosfer değişimi 
sağlamak, masaln snrlarn açmak, toplumun sosyo-psişik/kültürel yapsn da 
belirlemek için önemdir. Masal bu yönüyle iki bölüme ayrlmaktadr.  

Kuşun kahramann hayatna girmesiyle birlikte için kötü giden olaylar 
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bürünmüştür. Bununla beraber anlatc/dinleyicinin kurgusal/kurmaca 
dünyasnda gelişen/değişen platformun daha net ve etkin çizgilerle algsallğa 
dönüşmesini sağlamştr. 

Affetme: Affetme kavram masalda padişahn bezirgân affetmesi 
olarak karşmza çkmaktadr. Padişahn karsn kaçrmş birisini affetmiş 
olmas topluma kişinin ruhsal bakmdan arnmas gerektiği ve kin tutmann iyi 
bir şey olmadğ mesajn vermiş olmas açsndan önemlidir. 

 
1.2. Şh Mehmed(Ulu 1990, 312-317) 
 
a) Padişah ve vezirin çocuklar olmuyormuş. Padişah: “Allah bana 

bir evlat verse de top et olsa diye” diye dua eder. 
b) Padişah ve vezir dertlerine derman bulmak için ülkeyi gezmeye 

çkar. Bir derviş bir elma vermiş yarsn padişahn ailesi, diğer 
vezirin ailesi yer. 
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evlendirir.  
d) Et parças geceleri güvercin olur, ardndan sirkelenip oğlana(Şh 

Mehmed) dönüşür. Bu durumu seyreden cad kar durumu 
padişaha anlatr. Tlsm bozulan oğlan güvercin olup uçar. 

e) Bu duruma dayanamayan kz kendine ülkenin uzak bir yerinde 
han yaptrmasn ister. Kz gelene gidene yedirip içiriyor oğlan 
sorar. 

f) Oğlan ise Erzurum taraflarnda Memed Ağa denen bir src 
adamn yanna yerleşir. Bunlar bir gün gurbete çkmaya karar 
verirler.  

g) Yolda bir çeşmeye rastlarlar. Çeşmede bir Pir’i su doldurur. 
Oğlan Pir’i takip eder. Pir: “Leybbeyk! Leybbeyk! Leybbeyk!” 
diyerek taşa bağrarak kapy açar. Oğlanda onunla beraber içeri 
girer. 

h) Oğlann babas ise hana varr. Kza oğlann yerini söyleyip, 
onlar kavuşturur. Oğlanla kz mağarann içinde kaybolup gider. 

Masaln Dinamik Yaps 
 
                                                   Derviş                                Kz 
 
 
 
 
                                                           Oğlan       
 
 
 
 
 
 
 
Padişah                                                                                  Vezir    
                               
                                      Pir               Mehmed Ağa 
 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
 
Çocuksuzluk: Masal, soyun sürdürebilmesi için çocuğun ne kadar 
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önemli olduğunu toplumsal basklarn kişiler üzerindeki etkisi dile 
getirilmektedir. Bu yargya çaresizliğe düşen padişahn Allah’a; “bana bir evlat 
verse de top et olsa ” diye dua etmesiyle ulaşlmştr. 

Bunun yannda masaln başnda geçen “derviş” ve “elma” motifleri, 
inceldiğimiz diğer masallarda olduğu gibi, birbiriyle örtüşen ve birbirlerini 
tamamlayan motifler olarak kullanlmş, masaln kurulmasna imkân sağlarken 
etkin bir rol üstlenmişlerdir. 

Evlenme: Padişah ile vezir önceden anlaştklar gibi çocuklarn 
evlendirmiş olmalar hâlâ varlğn azda olsa sürdürmekte olan “beşik kertmesi” 
evlilikleri hatrlatmaktadr. 

Han: Hanlar yap, şekil ve üstlenmiş olduğu işlevler bakmndan bir 
taraftan toplumlarn karakteristik özelliklerini yanstmas diğer taraftan da iç ve 
dş dinamiklerin etkisiyle farkl medeniyet ve kültürleri bünyesinde 
barndrmas bakmndan önemlidir.4Masalda oğlann gitmesine dayanamayan 
kzn ülkenin uzak bir yerine han yaptrtarak, gelene gidene yedirip içiriyor 
oğlan sormas, hann işlev bakmndan toplumlarn/insanlarn sosyal ve kültürel 
hayatlarna işlerlik kazandrmş bir mekân olduğunu göstermektedir. 

 
1.3. Kesikbaş(Ulu 1990, 318-320) 
 
a) Bir dev mübarek zat yer. Ailesini kaçrr, bir kuyuya hapseder. 

Bu mübarek zatn sadece kellesi kalr. 
b) Bu mübarek zat sürüne sürüne Mekke’ye gider. Hz. Ali’nin 

yanna varr, devden öcünü almazsa davac olacağn söyler. 
c) Hz. Ali, Peygamber Efendimizden izin isteyerek, Kesikbaş’la 

yola çkar. 
d) Yolda Hz. Ali Düldül ile giderken Kesikbaş’ kucağna almak 

ister ama onu kaldramaz. Kesikbaş’a bunun hikmetini sorar. 
Kesikbaş: 

“Ben İsm-i Azam duasn bülürdüm, 
Ben kâh çkardm meleklerin gatna, 

Kâh girerdim Âdemin suretine 
İsa ilen namaz glardm ben” der. 

e) Kuyuya varrlar, Hz. Ali devi uyandrarak Zülfikar ile öldürür. 
Orada bulunan Müslümanlar dua ile kurtarr.  

f) Kesikbaş’n intikamn almş olur. 
 

                                                 
4Tokat tarih boyunca önemli yollarn kavşağ olmuştur. Doğu-bat arasnda ulaşm 
sağlayan, Avrupa’dan başlayp deniz yolu ile Antalya ‘ya çkan, oradan Konya, 
Aksaray, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Erzurum üzerinden İran’a ulaşan, baty Irak 
üzerinden doğuya bağlayan, güneyden Samsun ve Sinop limanlaryla Anadolu’yu 
Krm’a bağlayan yollar Tokat’tan geçer(Kaya 1990: 178). 
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Masaln Dinamik Yaps 
                                               Kötülük 
Kesikbaş                                                             Dev 
 
 
 
                            Yardm                                         İntikam 
 
 
Hz. Muhammed                                                  Hz. Ali 
                                                 İzin 
 
Masal on üçüncü asr halk edebiyat ürünlerinden, Hz. Ali’nin cesaret 

ve yiğitliğinin anlatldğ, cenknâmelerden biri olan Kirdeci Ali’nin Kesikbaş 
Destann masala uyarlanmş şeklidir. Ortaya konan temel tema Hz. Ali’nin 
yiğitliğidir. Bu yiğitlik masalda dev uykudayken kalleşçe değil, devi 
uyandrlarak mertçe öldürmesi” olarak karşmza çkmaktadr(Zariç2007: 207). 

Masal Müslüman-kâfir çatşmas üzerine temellendirilmiştir. Masal 
Kesikbaş’n gövdesini yiyen, ailesini kaçran, Müslümanlar esir alan dev 
kâfirden öç almay, kaçrlan Müslümanlar kurtarmay amaçlarken, aslnda 
İslam inancnda hiçbir suçun cezasz kalmayacağ, zalimlerin eninde sonunda 
cezasn çekeceği düşüncesi verilmeye çalşlmştr.  

 
1.4. Gürdal(Sakaoğlu 1972, 45-48) 
 
a) Derviş dağda davar güden çobana burada davar gütmemesini 

aşağ tarafa inip, padişaha dünür olmasn söyler. Keloğlan 
(çoban) binek taşna oturarak padişahn kzna dünür olur.  

b) Padişahn kzyla (Gürdal) türkü söyleme yarşna girer. 
Çoban(Keloğlan) son olarak: 

“Sen bir keklik, ben bir doğan, 
Alam seni göğe ağam, 

Göğsüm üstündedir yuvam.” 
diyerek kz yener. Kz alp memleketine götürür. 
c) Yolda bir dervişle karşlaşrlar. Derviş keloğlana “Cemalin 

Yusuf Peygamberin cemali olsun, srtn yere gelmesin. Adn 
Âşk Kerem olsun.” diye dua eder. 

d) Dervişin duas kabul olur. Kz dizinde yatann keloğlan 
olmadğn düşünerek hançer ile onu öldürmeye çalşr. 

e) Keloğlan durumu açklar, yeniden yola çkarlar. Yolda tekrar 
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uyuya kalrlar. Atlar bunlar farkl yerlere götürür. 
f) Keloğlan oduncunun yanna gider. Oduncu onun Âşk Kerem 

olduğunu anlar. Bu duruma karş keloğlan “Âşk Kerem ne 
arasn bu dağda, kahvede saz çalar.” diyerek oduncuya iki sille 
vurur. 

g) Yoluna devam eden keloğlan bir nine’nin evinde misafir olur. 
Gece deplek sesi duyar, nene onu düğün yerine götüreceğim 
diyerek bir yere brakr. Orada bulunan Cft ile karşlaşr 
onunla rak içer. Cft’n kendine kötülük yapacağn anlayp 
oradan kaçar. 

h) Başka bir ülkeye varr. Orann padişahnn vasiyeti üzerine 
oraya padişah olur. Kz arar ama bulamaz. Oraya bir pnar 
yaptrr. 

i) Oduncu, nine, Cft oğlanla helalleşmeye gelirler. Oğlan bunlar 
hapsettirir. 

j) Kz pnarda tekrar görür. Tekrar aile olurlar. 
k) Nineyi ve Cft’ öldürtür. Oduncuya birkaç altn verip serbest 

brakr. 
 

Masaln Dinamik Yaps 
                                                                  Derviş  
 
                         Yol Gösterme 
 
 
                                         Evlilik 
 Keloğlan                                                    Padişahn Kz  
 
                                Nine 
         Önce Nefret                    Hainlik 
         Sonra Bağşlama                      Ceza 
 
  
Oduncu                                                        Cft 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
Binek Taş: Yontulabilen kum taşndan yaplmş eni ile boyu yaklaşk 

altmş santim, yüksekliği de elli santim olan Sokak kapsnn sağnda ve duvara 
dayanmş şekilde duran bir taştr. Bu taş hayvanlara binmek için 
kullanlmaktadr(Yorgancoğlu2000: 32). 
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“Binek taş” kavram masalda kahramann kza talip olduğunu 
göstermek için bir araç olarak kullanlmştr. Bu yönüyle taş kullanm alann 
dşnda bir işleve büründürülmüştür. 

Öte yandan taşn masalda geçmesi anlatlan yerin sosyal hayatna ait 
atflar/izler, masaln gerçekle olan temasna işaret etmesi bakmdan önem arz 
etmektedir. 

Misafirlik: Türk kültüründe, yabanc bir kişiyi misafir etmek toplumsal 
yardmlaşmann en önemli örneklerinden birisidir. Evine misafir almak 
istemeyenler ayplanr; çünkü gelen misafirin klk değiştirmiş bir padişah veya 
Hzr olabileceği düşünülür. Ev ve oda sahipleri, misafirlerini ellerinden 
geldiğince ağrlarlar. Zengin kişilerin bir orduyu bile konukladklar olur. Bu 
şerefli bir saylmaktadr(Tuğrul 1969: 108). 

Masalda “misafirlik” ilişkisi kahramanmzn hiç tanmadğ bir neneye 
misafir olmas olarak karşmza çkmaktadr. Ancak nenenin oğlan düğüne 
götürmek yerine yolda brakmas yukarda bahsettiğimiz görüşe zt bir davranş 
tarz sergilemiş olduğunu göstermektedir. 

Âşk Tarz Kültür Geleneği/Kahvehane: Âşk Tarz Kültür Geleneği 
ile Kahvehane birbiriyle bütünleşen ve bütünleşen kavramlar olarak karşmza 
çkmaktadr. Kahvehaneler Osmanl coğrafyas içinde Müslümanlarn ibadetin 
yan sra topluca eğlenme ve diğer sosyokültürel faaliyetlerde bulunma imkânn 
bulduğu en önemli sivil ve tek kurumdur. Öte yandan Âşk Tarz Edebiyat 
Geleneğinin veya bir yaşama biçimine dönüşen haliyle daha geniş kapsaml bir 
terimle ifade etmek gerekirse Âşk Tarz Kültür Geleneğinin en önemli ortaya 
çkş nedeni kahvehanelerdir(Çobanoğlu 2000: 129). 

Masalda bu kavramlar, dervişin kahramann adn “Âşk Kerem” 
koymas, oduncunun kahramanla karşlaştğnda;“Âşk Kerem ne arasn bu 
dağda, kahvede saz çalar” demesiyle yer almaktadr. Bu bağlamda kavramlarn 
varlğ Tokat halknn kültür kaynaklarndan beslendiğini göstermekle beraber 
masaln icra edildiği halkn masal dünyasn belirlemede etkin bir role sahip 
olduğu anlaşlmaktadr.  

Dinî Unsurlar: Masaldaki geçen dinî unsur dervişin duasnn kabul 
olmasyla kahramann cemalin Yusuf Peygamber’in cemali olmas olarak 
karşmza çkmaktadr. Burada derviş diğer masallarda olduğu gibi yol gösterici 
olduğu görülmektedir. Öte yandan Yusuf Peygamber’in yer almasn “Yusuf 
Peygamber’in edebiyatta güzelliği temsil etmesiyle” açklayabiliriz.  

1.5. Batman Eğiren Batman Dokuyan Kz(Sakaoğlu 1972, 56) 
a) Bir kadn kzna “batman eğiren batman dokuyan kzm” diye 

bağrrken bir tüccar sözleri duyar. Kz almak için dünür 
gönderir. 

b) Tüccar memleketine geri döner. Kza krk gün içinde dokumas 
için pamuk verir. 

c) Kzn karn ackr. Annesi ona gymak yapar. Omzundan aşağ 
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Masalda “misafirlik” ilişkisi kahramanmzn hiç tanmadğ bir neneye 
misafir olmas olarak karşmza çkmaktadr. Ancak nenenin oğlan düğüne 
götürmek yerine yolda brakmas yukarda bahsettiğimiz görüşe zt bir davranş 
tarz sergilemiş olduğunu göstermektedir. 

Âşk Tarz Kültür Geleneği/Kahvehane: Âşk Tarz Kültür Geleneği 
ile Kahvehane birbiriyle bütünleşen ve bütünleşen kavramlar olarak karşmza 
çkmaktadr. Kahvehaneler Osmanl coğrafyas içinde Müslümanlarn ibadetin 
yan sra topluca eğlenme ve diğer sosyokültürel faaliyetlerde bulunma imkânn 
bulduğu en önemli sivil ve tek kurumdur. Öte yandan Âşk Tarz Edebiyat 
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terimle ifade etmek gerekirse Âşk Tarz Kültür Geleneğinin en önemli ortaya 
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Masalda bu kavramlar, dervişin kahramann adn “Âşk Kerem” 
koymas, oduncunun kahramanla karşlaştğnda;“Âşk Kerem ne arasn bu 
dağda, kahvede saz çalar” demesiyle yer almaktadr. Bu bağlamda kavramlarn 
varlğ Tokat halknn kültür kaynaklarndan beslendiğini göstermekle beraber 
masaln icra edildiği halkn masal dünyasn belirlemede etkin bir role sahip 
olduğu anlaşlmaktadr.  

Dinî Unsurlar: Masaldaki geçen dinî unsur dervişin duasnn kabul 
olmasyla kahramann cemalin Yusuf Peygamber’in cemali olmas olarak 
karşmza çkmaktadr. Burada derviş diğer masallarda olduğu gibi yol gösterici 
olduğu görülmektedir. Öte yandan Yusuf Peygamber’in yer almasn “Yusuf 
Peygamber’in edebiyatta güzelliği temsil etmesiyle” açklayabiliriz.  

1.5. Batman Eğiren Batman Dokuyan Kz(Sakaoğlu 1972, 56) 
a) Bir kadn kzna “batman eğiren batman dokuyan kzm” diye 

bağrrken bir tüccar sözleri duyar. Kz almak için dünür 
gönderir. 

b) Tüccar memleketine geri döner. Kza krk gün içinde dokumas 
için pamuk verir. 

c) Kzn karn ackr. Annesi ona gymak yapar. Omzundan aşağ 
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aktr.  
d) Şeytann oğlunun çban varmş. Kzn halini gördükçe çban 

deşilir. Çban deşilen şeytan kza ne istediğini sorar. Kz 
şeytandan pamuklar eğirmesini, dokumasn ister. Şeytan kzn 
pamuklar dokumasna yardmc olur. 

e) Tüccar memleketten döner. Kzla oturur kahve içerken bir tstan 
böceği gelir. Kz tstan böceğini teyze zanneder. 

f) Oğlan kz çok çalştrdğn düşünür, durumuna acyp bir daha 
pamuk eğirtmez, dokutmaz. 

 
Masaln Dinamik Yaps 
Anne                                                        Şeytan(Oğlu)  
 
                          İsteme                 Yardm 
 
     Anne-Kz 
 
                                Evlilik 
 Kz                                                             Tüccar 
                                Acma   
                           Hayal Görme             
 
                           Tstan böceği 
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
Dokumaclk: Nerede ve ne zaman ortaya çktğ kesin olarak 

bilinmemekle birlikte dokumaclğn tarihi Orta Asya’ya kadar dayanmakla 
birlikte hayvanclğa bağl olarak gelişmiştir. Anadolu’da Selçuklular ve 
Osmanllar döneminde dokumaclğn altn çağn yaşamştr. Bu gelişmelerin 
içinde dokumaclk Tokat’n tarihinde önemli bir yeri sahiptir(Kaya 1990: 141). 

Masala baktğmzda “dokumaclk/dokumaclk” sembolik bir anlam 
kazandğn bu doğrultuda bir takm işlevler yüklenmiş olduğunu görmekteyiz. 
Bu işlevlerden ilki, tüccarn kz dokuma yapmay bildiği için evlenmiş olmas, 
bu süreçte kza muadili diğer kzlardan ayrlmay sağlayan bir üstünlük 
kazandrmas ikincisi ise evlilik olay gerçekleştikten sonra kza dokumas için 
yün vermesi adamn kz snadğnn göstergesidir.  

Öte yandan üzerinde durulmas gereken bir başka sembol “krk” 
saysnn masala yüklediği işlevdir. Masalda bu sembol yüklendiği anlamlarla 
birlikte kullanlan ve taşdğ çeşitli değerleri mitolojik dönemlerden ve kutsal 
dinlerden alan krk, hazrlama ve tamamlama says göreviyle karşmza çktğ 
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gibi ayn zamanda çokluk bildirme ifadesi olarak kullanlmştr(Güvenç 2009: 
95). 

Tstan böceği: Halk arasnda karafatma olarak da bilinen, siyah renkte 
olan bu böcek masalda kzn içine düştüğü “kötü durumu” göstermesi 
bakmndan önem arz etmektedir. 

Dinî Unsurlar: Masalda dinî unsur olarak “şeytan” çkmaktadr. 
Burada yap itibariyle bir ztlk (iyilik x kötülük) karşmza çkmaktadr. 
Masadaki bu ztlk ile masaln icra edildiği toplumun metne gelişim ve 
yaratclk anlamnda katk yapmş olduğu söylenebilir. 

 
1.6. Üç Biber Kz(Sakaoğlu 1972, 68-69) 
 
a) Bir adam İstanbul’a gider. Kzlarna isteklerini sorar: 
aa) Büyük kz entarililik, 
ab) Ortanca kzda entari, 
ac) Küçük kz ilk önce hocasna danşr. Babasndan “üç biber” ister. 

Eğer getirmezse “izine duman çöksün” diye beddua eder. 
b) Adam diğer kzlarn istediğini alr. Küçük kzn istediğini ilk 

önce unutur, yoluna toz duman çknca aklna gelir ve küçük 
kzn istediğini alr. 

c) Kz babasnn aldğ “üç biber” ile hocann yanna gider. Hoca 
kza nesneyi üç defa sallamasn söyler. 

d) Kz üç defa sallar. Torbann içinden bir yiğit çkar. Yiğit o gece 
orada kalr. Giderken bir avuç altn koyar. Bu altnlar diğer 
kzlar bulur. Bu durum üç gün devam eder. 

e) Küçük kz ablalarndan hamam paras ister. Kz altnlar 
ablalarnn aldğn anlar. Altnlar kendi almaya başlar. 

f) Ablalar oğlan koymaya karar verirler. Bir oyun hazrlarlar. 
Camlar döverek yiğidin çkacağ yere sererler. Oğlann her 
tarafna cam batar. 

g) Ablalarnn yaptklarn anlayan kz biriktirdiği paralarla 
gelenlerin derdini dinlemek için bir hamam yaptrr. 

h) Deli elti ile akll elti hamama gitmeye karar verirler. Deli elti 
yiğit oğlan bulur. Hamama giderek kza haber verir. 

i) Kz özel ilaçlar hazrlayarak oğlan iyi eder. 
j) Kz oğlann kanl gömleğini ister. 
k) Oğlan intikam almak kzlarn evine gider. Küçük kz kanl 

gömleği gösterir. Oğlan kzn suçu olmadğn anlar.  
l) Olay açğa çkar, kzla oğlan muratlarna erer. 
 
 
Masaln Dinamik Yaps 
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Masaln Dinamik Yaps 
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                   İstek 
Baba                             Ablalar 
 
                  Zor İstek                                                          Hoca 
                                             Nefret   
 
                                                               Yardm 
                                            
                                    Küçük Kz   
 
                                            Aşk 
                                            Evlilik 
 
                                      Oğlan                      
Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
Hamam: Gerek tarihi gerek yaşayan hamam says bakmndan önemli 

bir yekûna sahip olan Tokat, hamamlar ve hamam kültürüyle bu güzel kültürün 
hala büyük ölçüde korunduğu az saydaki yerden biridir. Hamamlar, temizlik 
ihtiyacnn dşnda başka ritüeller geliştirmişler ve işlevler yüklemişlerdir. 
Bunlar; gelin hamam, damat hamam, peştamal slatma, sünnet hamam, loğusa 
hamam, yas alma hamamlar (Çalş, Aybar 2012: 14-19) olarak karşmza 
çkmaktadr. 

Masalda “kzn biriktirdiği parayla gelenlerin derdini dinlemek için 
hamam yaptrmas” hamamn “ykanmaktan” öte bir işlev kazandğnn 
göstergesidir. Burada hamam gelenleri bedensel rahatlamann yannda, ruhsal 
bakmdan da rahatlatmay amaçlamaktadr.  

Halk Hekimliği: Halk hekimliği geleneksel tp ya da alternatif tp 
olarak da adlandrabileceğimiz kökeni çok eski uygarlklara kadar dayanan, 
tarih sahnesinde insanoğlunun var olmasyla beraber ortaya çktğna inanlan,  
çeşitli hastalklara doğadan faydalanarak kimi zaman dinsel ve büyüsel birtakm 
uygulamalarla yoğrularak şifa aranmasdr(Sol 2007: 175). 

Masalda “halk hekimliği” ile ilgili unsur kzn hazrladğ ilaçla oğlan 
iyi etmesidir. Bu durum ve başaryla sonuçlanmas masaldaki düğümlerin 
çözülmesini sağlamş ve bu yönüyle önemli bir işlev üstlenmiştir. Bunun 
yannda bu uygulama şeklinin masal metnine yansmas, buna benzer 
uygulamalarn Tokat halk arasnda nesilden nesile aktarlarak günümüze 
ulaşmş, canllğn hala yitirmemiş olduğu gerçeğine ulaştrmaktadr. 

Kanl Gömlek: Kanl gömlek simgesi genellikle Türk kültüründe ölüm 
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ve/ya olumsuz/kötü haber sembolü olarak bilinmektedir. Ancak masalda kzn 
oğlan iyileştirdikten sonra kanl gömleğini alp bunu öç almak için gelen 
oğlana göstermesiyle yanlş anlaşlmann giderilmesi, masaln mutlu sonla 
bitmesini sağlamas bakmndan önemli bir yere ve işleve sahiptir. 

 
1.7. Yemen Padişah(Sakaoğlu 1972, 73-74) 
a) Yemen padişah Arap’dan üzüm kesmesini ister. Arap üzümleri 

keser. Ak üzümü alta, kara üzümü üste koyar. 
b) Padişahn hanm bu duruma“ak üzümün üstüne kara üzüm ne 

yakşmş” der. Karsnn Arap’ sevdiğini sanan padişah kadn 
döver. 

c) Gelin olacak kzn gömleğinin yakasn açtrmak için dertsiz 
birini ararlar. Padişahn karsna götürürler.  

d) Padişahn kars kza durumunu göstermek için bir kafese 
koyup saklar. Akşam padişah kadn tekrar döver. Kz kadna 
akl verir. 

e) Padişah kadn tekrar dövmeye yöneldiğinde; “Beni böyle 
döveceğine git de Hint padişahnn haline bak” diyerek kzn 
akln tutar. 

f) Hint padişahnn yanna gider. Hint padişahnn durumunun 
daha kötü olduğunu görür. 

g) Hint padişah ona karsna götürmesi için bir ayna ve sürme 
verir.  

h) Yemen padişah bunlar hanmna verir. Aynay alp, sürmeyi 
gözüne çektiğinde kadn kendini Hint padişahnn yannda 
bulur.  

i) Yemen padişah kadn elinden kaçrr. 
 
Masaln Dinamik Yaps 
                                                           İstek 
     Yemen Padişah                                                         Arap 
 
 
                                            Kskançlk 
 
Kandrma 
                                                                 Yemen Padişahnn Kars    
 
 
                                            İkinci evlilik 
 
 
        Hint Padişah 
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Masaln Dinamik Yaps 
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Masaldaki belli başl sosyokültürel unsurlar şu şekildedir: 
İnanş: Masal, anlatlmak isteneni, gerçek-hayal çatşmas ve tezatlğ 

üzerinden vermekte ve ideal hayata dair vurgulanmak isteneni bu sayede 
sağlamaktadr. Bir diğer deyişle, ideal hayattaki birtakm aksaklklar, masaln 
kurgusallğnn vermiş olduğu güçle yanstabilme imkânna erişmektedir. Bu 
doğrultuda karşmza çkan ilk unsur “dertsiz insana yaka açtrma” unsudur. 
Dertsiz insana yaka açtrlarak gelecek hayatlarnda yaşanacak muhtemel 
skntlar önleme inanş hâkimdir. 

Üzüm: Buradaki üzüm motifi masaln âdeta nüvesini oluşturan hayal 
unsurunun kurguya sağladğ farkllğa işaret eder. Bu farkllk masala taşmş 
olduğu olağanüstülük, gerçeküstülük vs. gibi özellikleri bakmndan bambaşka 
bir boyut kazandrmştr. Buradaki “kara üzüm” kötüyü/kötülüğü temsil ederken 
“ak üzüm” ise iyiliği/güzelliği temsil etmektedir. Bu doğrultuda üzüme biçilen 
bu işlev doğrultusunda kurgulanmş, kahramanlarn yaşayşlar ve yazglar 
başta olmak üzere bütün bir masal biçimlendirmiş ve vermek istediği mesaj 
bize yanstmştr. 

Kskançlk: Masal kskanç bir eşin karsn haksz yere suçlamas 
üzerine temellendirilmiştir. Bu kskançlk padişahn karsn kaybetmesiyle 
sonuçlanmş olmas bizlere kskançlğn kötü bir şey olduğunu, karşsndaki 
insan dinlemeden yarglamann kötü sonuçlara yol açabileceğini göstermesi 
bakmndan sosyal içerikli bir mesaj vermektedir.  

Sonuç 
Bu çalşmada, Tokat ilinden derlenmiş on masal yardmyla, Tokat’n 

sosyokültürel yaps ve bunlarn masal içindeki yeri “yapsal ve işlevsel” olarak 
değerlendirilmeye çalşlmştr.  

Ele alnan masallarda şu özellikler görülmüştür: 
İncelediğimiz masallarda Tokat’n geçmişine ait inanç, yaşayş, yarg ve 

yazglarn tüm yalnlğyla varlğ tespit edildi. Bunun yan sra rastladğmz 
evlenme, düğün, inanç, misafirlik ilişkileri, vasiyet ile ilgili sosyokültürel 
unsurlarn Anadolu’daki birçok ille benzerlik göstermekle beraber, hamam 
kültürü, üzüm bağlar, dokumaclk, kahve kültürü vs. unsurlaryla diğer illerden 
ayrldğ ve kendine has özellikler barndrdğ,  

Masallarn masaln kendine has öğeleri(motif, epizot vs.) yardmyla, 
yaşanlan dünyadan farkl olarak apayr bir dünya üzerine kurulmuş olduğu 
ancak bu kurulma aşamasnda Tokat ilinin “sosyokültürel hayat” ile ilgili 
öğelerin yukarda bahsettiğimiz öğelerle bütünleşmiş olduğu saptand. Bu 
yönüyle sosyokültürel unsurlar gerçeküstü bir anlam dünyasnn kurulmasna 
yardm ederken, toplumsal sürekliliğin devam bakmndan fonksiyonellik 
kazand(rld)ğ,  

Masallar konular/temalar açsndan değerlendirildiğinde, yaşanlan 
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Masallar konuları/temaları açısından değerlendirildiğinde, yaşanılan 
dünyada gerçekleştil(e)memiş birtakım zorlukların aşmak “ulaşılmak istenen” 
“dünya”yı yaratma fikirleri bünyelerinde barındırdığı,  

Söyle(t)mek istediklerini fikirleri okuyucunun gözünde ve zihninde 
daha net bir biçimde canlandırmak için konuları/temaları destekleyen 
sosyokültürel unsurlara “açık” ve “gizli” olmak üzere bir takım işlevler 
yüklendiği.  
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dünyada gerçekleştil(e)memiş birtakım zorlukların aşmak “ulaşılmak istenen” 
“dünya”yı yaratma fikirleri bünyelerinde barındırdığı,  

Söyle(t)mek istediklerini fikirleri okuyucunun gözünde ve zihninde 
daha net bir biçimde canlandırmak için konuları/temaları destekleyen 
sosyokültürel unsurlara “açık” ve “gizli” olmak üzere bir takım işlevler 
yüklendiği.  

 
Kaynakça 

Aksoy, Mustafa, Türk Halk Edebiyatında Anlatım Aracı Olarak Elmanın 
Kullanımına Ontolojik Bir Yaklaşım, Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi / Journal Of Turkish World Studies, Cilt: VII, Sayı 2, s. 41-56, 
İzmir 2007. 

Artun, Erman, Âşıklık Geleneği ve Aşıklık Edebiyatı, Türkler Ansiklopedisi, c. 
2, Yeni Türkiye Yayınları, Sayfa: 593-604, Ankara 2002. 

Batislam, H. Dilek, Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg, 
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1, s. 185-208, İstanbul 2002. 

Caferoğlu, Ahmet, Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, 
BürhaneddinMatbaası, İstanbul, 1944. 

Çalış, Öznur, Aybar, Merve, Temizliğin İbadete Dönüştüğü Mekanlar; Tokat 
Hamamları, Tokat Turhal Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Tokat, 2012. 

Çobanoğlu, Özkul, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Akçağ 
Yayınları. Ankara, 2000. 

Çobanoğlu, Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine 
Giriş, Akçağ Yayınları. Ankara, 2005. 

Güvenç, Ahmet Özgür, Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı 
Üzerine Bir İnceleme, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
Sayı: 41, s. 85-97, Erzurum, 2009. 

Kaya, Zekeriya,Tokat’ta Zanaatlar ve Meslekler, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1990.  

Kılınç, Aziz,Alevi Bektaşi Geleneğinde Vasiyet Kültürü, Gazi Üniversitesi 
Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Dergisi Sayı: 41, s. 205-214, Ankara, 
2007. 

Sakaoğlu, Yurdanur, Tokat Masalları Üzerine Bir Araştırma, Atatürk 
Üniversitesi, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Erzurum1972.  

Sol, Selma, Edirne’de Halk Hekimliği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt 9 Sayı 1, s.175-191, Edirne,Haziran 2007. 

Öncül, Kürşat, “Masallardaki Devlet Kuşu Motifi”, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 
21, Sayı: 84, s. 175-181, Ankara, 2009.  

Tuğrul, Mehmet, Mahmutgazi Köyünde Halk Edebiyatı-Menkıbe, Hikaye, 

 

394  
  

Masal, Fıkra, Milli Eğitim Basımevi. İstanbul 1969. 
Ulu, Emin,Tokat Çevresinde Cin Fıkraları ve Masalları(İnceleme-Metin), 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 
1990.  

Erişim:www.tokatkulturevi.com/admin/my.../my.../hamam_kulturu.pdf 
Yorgancıoğlu, Oğuz. Kıbrıs Türk Folkloru, Gazimağusa, 2000. 
Zariç,Mahfuz, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kirdeci 

Ali Kesikbaş Destanı’nın Metin Merkezli Temel Halkbilimi Kuramları 
Açısından İncelenmesi, Sayı: 22, s. 199-216, Kayseri, 2007. 

 





391Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

19. Yüzyılın Ortalarında Tokat’ta Kullanılan ve Tereke Belgelerine Yansıyan Ev Eşyaları
 

391 
 

19. Yüzyln Ortalarnda Tokat’ta Kullanlan ve Tereke Belgelerine Yansyan 
Ev Eşyalar 

Samettin BAŞOL∗-Şule Sema ALKOÇ∗∗ 
 

Özet 
Osmanl Devleti döneminde şer’i mahkemelerde yazlan ve yerleşim 

birimlerine ait tutulan sicil defterleri farkl belge türlerine, konu açsndan da 
zengin bir muhtevaya sahiptir. Sicillerdeki belge türlerinden birini ölen kişilerin 
ardnda braktklar mallarn (miras) kad, naib veya kassam tarafndan İslam 
hukuku çerçevesinde mirasçlara paylaştrlmasn konu edinen “tereke 
belgeleri” oluşturur. Ölen kişinin her türlü mal ve mülkü, özellikleriyle, kymet 
değerleriyle birlikte sözü geçen belgelere kaydedilir. Genel anlamda bu 
kaytlara yansyan metrûkâtn içinde gündelik kullanma sahip ev eşyas yani 
evde kullanlan çeşitli türdeki araç-gereçler de bulunur. Çalşmann esas 
konusunu işte yukarda ksaca bahsedilen tereke kaytlarna yansyan bu ev 
eşyalar oluşturur. 

Araştrma, 19. yüzyln ortalarna denk düşen ve 1848-1850 yllarndaki 
olay ve kaytlar içeren 60 Numaral Tokat Şer’iye Sicili üzerinde 
yürütülecektir. Ad geçen defterin içindeki tereke belgeleri tespit edilecek, 
bunlar okunacak ve analiz edilecektir. Bu incelemenin gayesi 19. yüzylda 
Tokat’ta kullanlan ev eşyalarn tespit, tasnif ve tahlil etmektir. Elde edilen 
bilgi ve bulgular şğnda ev eşyalarnn kullanm alanlar, amaçlar ve yerleri, 
evlerde bulunma yaygnlğ, günümüzde kullanm devam edenler veya ortadan 
kalkanlar vb. belirlenmeye ve değerlendirilmeye çalşlacaktr. Değerlendirme 
esnasnda konu çerçevesinde yazlan ve ulaşlabilen her türlü yayn da gözden 
geçirilecektir.  

Yukarda açklanan tetebbuun, geçmişe ve topluma ait somut kültürel 
miras ögelerinin ortaya çkarlmasna, halk kültürü ve kültür tarihi 
araştrmalarna, şehir tarihi, yerel tarih ve folklor çalşmalarna az da olsa bir 
katk sağlamas umulmaktadr. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, Tereke Kaytlar, Ev Eşyalar, Somut 
Kültür Miras, 19. Yüzyl 

 
Giriş 
Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün 

maddi ve manevi değerler ile bunlar yaratmada, sonraki nesillere iletmede 
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392

Samettin BAŞOL • Şule Sema ALKOÇ

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

396  
  

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 
gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmıştır.1  Bu tanımda kültürü oluşturan 
iki esas alana, maddi ve manevi değerlere işaret edilmiştir. Söz edilen 
alanlardan maddi değer ve ögelerden nelerin anlaşılması gerektiğine ise 
kültürün bir başka tanımında açıklık getirilmiştir. Verilen tanıma göre yiyecek, 
giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksinimlerin elde edilmesi için 
kullanılan her türlü araç gereç,2 maddi kültürü dolayısıyla da kültürü 
oluşturmaktadır. 

Günümüz tarih araştırıcılığı ve yazımında, bazı ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye’de de sosyal tarih araştırmaları hız kazanmakta, bu çerçevede özellikle 
Osmanlı toplumuna yönelik sosyo-kültürel, sosyo-iktisadi çalışmalar 
yürütülmekte,3 halkın hayat tarzı ve gündelik yaşamıyla ilgili etütler 
sürdürülmektedir.4 Halk kültürü ve gündelik hayatın açıklanmasında ise zengin 
bir listeden oluşan maddi kültür ögelerinin arasında, kullanılan eşya, araç-gereç 
ve malzemeler önemli bir yer işgal etmektedir. Zira ev eşyası, aydınlanma araç 
ve gereçleri, ısınma araç ve gereçleri, tarım araç-gereçleri, hayvancılıkla ilgili 
araç-gereçler, av araçları ve teknikleri, mutfak düzeni ve araçları, giyim-kuşam 
ve süs eşyaları halk kültürünü araştıran halk biliminin tetkik konuları arasında 
gösterilmektedir.5 Buradan hareketle, sosyal ve gündelik yaşamın bir parçası, 
halk kültürünün bir ögesi, aynı zamanda halk biliminin tetebbu sahalarından biri 
olan ev eşyaları genel araştırma mevzuu olarak seçilmiş, bununla birlikte özelde 
de 19. yüzyıl ortalarında Tokat’ta kullanılan ev eşyaları, inceleme konusu 
olarak belirlenmiştir. Bu incelemenin gayesi 19. yüzyılda Tokat’ta kullanılan ev 
eşyalarını tespit, tasnif ve tahlil ederek tanıtmaktır. Elde edilen bilgi ve bulgular 
ışığında ev eşyalarının adlarını, kullanım alanlarını ve amaçlarını, sayılarını, 
türlerini, yapıldıkları malzemeleri, günümüzde kullanımının devam edip 
etmediği gibi niteliklerini belirlemeye ve değerlendirmeye çalışmaktır.  

Araştırmanın esas kaynağı ile incelenen bahsin kapsam ve sınırlılığını 
Tokat sicillerinden 19. yüzyıl ortalarına tesadüf eden ve 1848-1850 yılları 
arasındaki olayları ve kayıtları içeren 60 Numaralı Tokat Şer’iye Sicili6 

                                                
1 Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr, (erişim tarihi: 01.09.2012) 
2 Budunbilim Terimleri Sözlüğü, http://www.tdkterim.gov.tr, (erişim tarihi: 01.09.2012) 
3 Söz edilen alanlarda yapılan yayınların bir bibliyografyası için bkz. “Coşkun Çakır, 
Osmanlı Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle İlgili Tezler Bibliyografyası (1933-1999)”, 
Divan Dergisi, 7, 1999/2, s. 251-379. 
4 Örnek bir çalışma için bkz. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam 
Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, (Çev: Elif Kılıç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
2010.  
5 Bircan Kalaycı, “Halk bilimi/Folklor Tarihsel Süreç”, 
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/26.php, (erişim tarihi: 01.09.2012). 
6 60 Numaralı Tokat Şer’iye sicili, bundan sonra TŞS. 60 olarak geçecektir. TŞS. 60, 
toplam 83 sayfadır. Defterde aynı zamanda tereke belgesi olan ilk kayıt, H. 17 Şevval 
1266/ M. 26 Ağustos 1850 tarihli, son belge olan tereke kaydı ise H. 27 Şevval 1266/ 
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oluşturmuştur. Ad geçen defterdeki tereke belgeleri tespit edilmiş, bunlar 
okunarak mündericattaki konuyla ilgili ksmlar değerlendirilmiştir. 

60 numaral sicilde toplam 49 adet tereke belgesi bulunmaktadr. Bu 
belgeler elimizdeki sicil defterinin farkl sayfalarna dağlmş olarak yer 
almaktadr. Diğer bir ifadeyle sicil defterinin içeriğinde yalnz tereke kaytlar 
değil, başka belge türleri de görülmektedir.7  

İncelenen sicildeki terekeler, 19. yüzyln ilk yarsnda Tokat’ta yaşamş 
farkl toplumsal kesimlerden insanlara aittir. Öyle ki Müslim, gayrimüslim, 
kadn, erkek ve farkl meslek gruplarna mensup 49 kişinin terekesi bu bildiride 
ele alnmştr. Tereke sahipleri hakknda daha detayl bilgi vermek gerekirse, 
terekelerden 39’u erkeklere 10’u ise kadnlara mahsustur. Tereke sahiplerinden 
31’i Müslim, 18’i de gayrimüslimdir. 39 erkek terekesinden 22’si Müslimlere, 
17’si gayrimüslimlere, kadn terekelerinden de 9’u Müslim kadnlara biri  
gayrimüslim bir kadna aittir. 

Tereke kaytlarnn bazlarnda, ölen kişinin kimliğini açkça belirtmek 
için unvan ya da uğraştğ meslek yazldr. Buna göre baz muhallefât 
sahiplerinin mesleklerini, yaptklar işleri tespit etmek mümkün olmuştur. 
Belgelerde, Müslim ve gayrimüslim on sekiz müteveffann mesleği 
belirtilmiştir. Bunlar arasnda, bağçeci, bakrc, debbağ, düdükçü, dülger, 
çubukçu, haffaf, kahveci, kemanc, maync, merdibanc, pabuççu, terzi, tütüncü 
olanlar yannda, iki keşiş ile askeri snfa mensup bir yüzbaş da kaytldr. 
Ölenlerden ikisi es-seyyid, birisi ise ağa unvan taşmaktadr. Kadn 
terekelerinde, isimleri ve baba adlarndan başka onlar tantc herhangi bir 
unvan ya da sfat yoktur. Genel olarak terekelere bakldğnda, erkek muhallefât 
sahiplerinin yarya yaknnn geçimlerini sağlayabilmek için şehirdeki çeşitli iş 
kollarnda çalşan esnaf zümresinden olduğu, iki keşişin gayrimüslim din 
adamlar snfndan ve bir yüzbaşnn da askeri snftan olduğu anlaşlmştr. 
Mesleği ya da unvan yazmayan kişilerden çocuk yaşta olmayanlarn bazlarnn 
da çalşma hayat içinde olabileceklerini düşünmek gerekir.     

Öncül Çalşmalar 
Günümüzde, tereke defterleri veya şer’iye sicilleri içerisindeki tereke 

kaytlar temel alnarak Türkiye ve Türkiye dşnda hazrlanan çalşmalar, bu 
alanda bir literatür oluşturacak kadar çoğalmştr.8 Tereke defterlerini, “Tereke 

                                                                                                                        
M. 5 Eylül 1850 tarihlidir. Ancak sicildeki belgeler, deftere kronolojik bir srayla değil, 
karşk olarak kaydedilmişlerdir.  
7 Bursa, Edirne, İstanbul gibi Osmanl Devleti’nin önemli ve büyük yerleşim birimlerine 
ait tereke kaytlar, bazen özel defterlerin içinde toplu olarak bulunmakta yani sicil 
defterinin tamam tereke kaytlarndan oluşmaktadr.   
8 Türkiye ile diğer ülkelerde Tereke defterleri ve kaytlar üzerinde yaplan çalşmalarn 
gelişimi, dökümü ve bu çalşmalarn bir değerlendirmesi için bkz. Hülya Canbakal, 
“Barkan’dan Günümüze Tereke Çalşmalar”, Vefatnn 30. Yldönümünde Ömer Lütfi 
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defterleri, iktisadi-içtimai tarihimiz bakmndan birinci derecede mühim 
kaynaklardr. Bu yazmzda bunlarn mahiyetini tantmaya ve iktisadi ve içtimai 
tedkikler için ehemmiyetini göstermeye çalşacağz.” diyerek bilim dünyasna 
tantan ve üzerinde çalşmalar yapan ilk kişi Halil İnalck olmuştur.9 Ö. Lütfi 
Barkan’n Edirne Askeri Kassamna Ait Tereke Defterleri 1545-1659 adl 
yayn10 terekelere yeniden dikkat çekmiş, bu kaynak koleksiyonunu daha 
ayrntl tantarak sonraki tereke çalşmalarna bir yön vermiştir. Bu yönüyle 
Barkan’n araştrmas, Osmanl sosyo-iktisat tarihçiliği alannda önemli bir yer 
işgal etmiştir. Barkan’dan sonra kaynağn tereke belgelerinin oluşturduğu 
tetkikler konu bakmndan çeşitlilik kazandğ gibi saysal olarak da 
çoğalmştr.11 

Terekelerin, sosyo-iktisat tarihçiliği alan yannda, sosyo-kültürel tarih 
kaynağ olarak da kullanlabileceği konusunda Yusuf Oğuzoğlu [1985]12, Nuri 
Köstüklü [1999]13, [2008],14 ve Ali İhsan Karataş’n çalşmalar [2002]15 alana 

                                                                                                                        
Barkan Türkiye Tarihçiliğine Katklar ve Etkileri Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Müdürlüğü, İstanbul 2009.  
9 Halil İnalck, “15. Asr Türkiye İktisadi ve İçtimai Tarihi Kaynaklar”, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuas, 15/1-4, (1953-1954), s. 51-67. Ayrca İnalck, 
sonraki dönemlerde de terekelerle ilgili çalşmalarn sürdürmüştür. Bkz. Ayn yazar, 
“Osmanl İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihiyle İlgili Belgeler Bursa Kad Sicillerinden 
Seçmeler III. Köy Sicil ve Terekeleri”, Belgeler, C. XV, S. 19, 1993, s. 23-168.  
10 Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askerî Kassam’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659), 
Belgeler, C. III, S. 5-6, Ankara 1966, s. 1-479. Sonraki yllarda da Barkan’n 
çalşmasna benzer araştrmalar yaplmştr. Örnek için bkz. Hüseyin Özdeğer, 1463-
1640 Yllar Bursa Şehri Tereke Defterleri, İstanbul 1988; Sait Öztürk, 17. Yüzyl 
Askerî Kassam Defterlerinin Sosyo-Ekonomik Tahlili, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dal, İktisat Tarihi Bilim Dal, İstanbul 1993. 
11 Bkz. Dipnot 8. Sayn Hülya Canbakal’n döküm ve değerlendirmesinden (2009) 
günümüze kadar tereke defterleri ve kaytlar ile ilgili yeni çalşmalar da yaplmştr. 
İlgili örnekler için bkz.  
12 Yusuf Oğuzoğlu, “Sicillerdeki Tereke Kaytlarnn Malzeme Olarak Değeri”, III. 
Araştrma Sonuçlar Toplants, 20-24 Mays 1985, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlğ Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yaynlar, 
Ankara 1985, s. 1-4. “Tereke Defterlerinin içinde hayatn içinden gelen çok çeşitli 
varlklar yer alyordu. Ev eşyas, giysiler, snai ve ticari mallar, ev-dükkân gibi 
taşnmaz mallar, nakit para, alacaklar, borçlar, köleler, zirai yatrmlar her biri ayr 
ayr incelenmesi gereken kalemler olarak gözüküyor. …sonuç olarak, müzelerimizdeki 
sicillerde yer alan tereke kaytlar Kültür Tarihi ve sanat Tarihi alanlarnda araştrma 
yapacaklara arşiv malzemesi olarak yararl olabilir.”, a.g.m., s. 4.  
13 Nuri Köstüklü, “Osmanl Sosyal ve İktisadi Tarih Araştrmalarnda Tereke 
Defterlerinin Yeri ve Önemi (Muğla Örneğinde)”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
XXIX/5, Ankara 2009, s. 872-889. 
14 Nuri Köstükü, “Osmanl-Türk Aile Kurumu Araştrmalarnda Tereke Defterlerinin 
Yeri ve Önemi 19. Yüzyl Örnekleri Çerçevesinde”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 1/1, (2008), s. 17-26. 
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9 Halil İnalck, “15. Asr Türkiye İktisadi ve İçtimai Tarihi Kaynaklar”, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuas, 15/1-4, (1953-1954), s. 51-67. Ayrca İnalck, 
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Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dal, İktisat Tarihi Bilim Dal, İstanbul 1993. 
11 Bkz. Dipnot 8. Sayn Hülya Canbakal’n döküm ve değerlendirmesinden (2009) 
günümüze kadar tereke defterleri ve kaytlar ile ilgili yeni çalşmalar da yaplmştr. 
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Kültür ve Turizm Bakanlğ Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yaynlar, 
Ankara 1985, s. 1-4. “Tereke Defterlerinin içinde hayatn içinden gelen çok çeşitli 
varlklar yer alyordu. Ev eşyas, giysiler, snai ve ticari mallar, ev-dükkân gibi 
taşnmaz mallar, nakit para, alacaklar, borçlar, köleler, zirai yatrmlar her biri ayr 
ayr incelenmesi gereken kalemler olarak gözüküyor. …sonuç olarak, müzelerimizdeki 
sicillerde yer alan tereke kaytlar Kültür Tarihi ve sanat Tarihi alanlarnda araştrma 
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13 Nuri Köstüklü, “Osmanl Sosyal ve İktisadi Tarih Araştrmalarnda Tereke 
Defterlerinin Yeri ve Önemi (Muğla Örneğinde)”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
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önemli açlmlar ve katklar getirmiştir. Türkiye’de sosyal tarih yaznnn 
gelişimi ve terekelerin içerdiği bilgilerin aile, kültürel değişim,  folklorik 
ürünler vb. gibi farkl konularda araştrmalara kaynaklk edebileceği yönündeki 
vurgular, terekelerle ilgili bir ksm çalşmalar Osmanl döneminde halkn 
sosyal yaşam ile gündelik hayatta kullanlan eşyalara ve kültürel malzemeye 
yöneltmiştir.16 Zira tereke kaytlarnda gerek iş hayatn gerek gündelik hayat 
yanstan çok çeşitli nesneler yer almştr. 

Terekelerin sosyo-kültürel tarihçilik alannda kullanlmaya 
başlamasyla, söz edilen belgelerde geçen objelere dayal yeni çalşmalar doğdu. 
Bunlar arasnda, sayca az olmakla birlikte bu bildirin de konusunu oluşturan ve 
doğrudan halkn kullandğ ev eşyalarna odaklanan baz tetkikler de vard.17    

                                                                                                                        
15 Ali İhsan Karataş, “Folklor Araştrmalarnn Önemli Kaynaklarndan Tereke 
Defterleri ve XVIII. Yüzyl Bursa Tereke Kaytlarndan Örnekler”, I. Bursa Halk 
Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitab, C. 2, (Yay. Haz. Yusuf 
Oğuzoğlu, Kerime Üstünova), Bursa 2002, s. 691-710. 
16 Mehmet Başaran, 1899-1902 Tarihli Kassam Siciline Göre İzmir’in Topografik, 
Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumu, DEÜ. Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 
Enstitüsü, Baslmamş Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1991; Sabri Yetkin, 1903-1908 
Tarihli Kassam Siciline Göre İzmir’in Topografik, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel 
Yaps, DEÜ. Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi Enstitüsü, Baslmamş Yüksek Lisans 
Tezi, İzmir 1991; Tülay Artan, “Terekelerin Işğnda 18. Yüzyl Ortalarnda Eyüp’te 
Yaşam Tarz ve Standartlarna Bakş Orta Halliliğin Aynas”, 18. Yüzyl Kad Sicilleri 
Işğnda Eyüp’te Sosyal Yaşam, TVYY, İstanbul 1998, s. 49-64; Haim Gerber, 
Economy and Society in An Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Jerusalem 1988; Lajoş 
Fekete, “16. Yüzylda Taşral Bir Türk Efendi Evi”, (Çev: M. Tayyib Gökbilgin), 
Belleten, C. XLIII, S. 170, TTK. Yay. Ankara 1970, s. 457-480. 
17 Bu tetkiklerden ilki Bahaeddin Yediyldz tarafndan gerçekleştirildi. Bkz. “Samsun 
Halknn Kullandğ Eşyalar Üzerinde Bir Tahlil Denemesi”, II. Milletleraras Türk 
Folklor Kongresi Bildirileri, V. Cilt, Maddi Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlğ Yay., 
Ankara 1983, s. 271-284. Tereke belgeleri esas alnarak hazrlanan ev eşyalar ile ilgili 
diğer çalşmalar için bkz. Mehmet Güneş; “Tereke Kaytlarna Göre XIX. Yüzyl 
Başlarnda Afyon Karahisar Halknn Kullandğ Eşyalar”, Türk Kültürü Araştrmalar 
Dergisi, II, 2009, s. 269-289; Ö. Demirel, A. Gürbüz, M. Tuş; “Osmanl Anadolu 
Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim-Kuşam (XVI-XIX. Yüzyllar)”, Sosyo-Kültürel Değişme 
Sürecinde Türk Ailesi, T.C. Başbakanlk Aile Araştrma Kurumu Yay., Cilt II, Ankara 
1992, s. 703-755; Abdurrahman Kurt, “19. Yüzylda Bursa Toplumunun Sosyal 
Görünümü ve Halkn Sahip Olduğu Eşyalar”, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 
Nisan 2002) Bildiri Kitab, C. 2, (Yay. Haz. Yusuf Oğuzoğlu, Kerime Üstünova), Bursa 
2002, s. 711-731; Binnaz Aksoy Çöpoğlu, “XVII. Yüzyl Sonlarnda Bolu Halknn 
Kullandğ Ev Eşyalar ve Giyim Malzemeleri”, 21. Yüzylda Köroğlu ve Bolu 
Araştrmalar Uluslararas Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri 
(17-18 Ekim 2009) Bolu, (Ed: Ali Yaman vd.), Bolu 2011, s. 234-258; Fatih Bozkurt, 
Tereke Defterleri ve Osmanl Maddi Kültüründe Değişim (1785-1875 İstanbul Örneği), 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal Doktora Tezi, 
Sakarya 2011 isimli çalşmalar örnek olarak verilebilir.  
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1. Terekelere Yansyan Ev Eşyalar 
İnalck’tan (1953-1954) günümüze terekelerle uğraşan pek çok 

araştrmac, tereke belgelerinin önemli ölçüde ev eşyas içerdiğine dikkat 
çekmiştir.18 Terekelere, yalnzca ev eşyalar değil, bunun yan sra ölen kişinin 
ekonomik durumuna göre giysiler, süs, tak ve zînet eşyalar, kitaplar, köleler, 
silahlar, paralar, hayvanlar, ticari emtia ile ev, dükkân, tarla gibi taşnmaz 
mallar, ziraat veya esnaflğa ait araç-gereçler de kaydedilirdi.19 Bununla birlikte 
terekelerde rastlanan ve mirasa konu edilen ev eşyalar, say ve çeşit açsndan 
bakldğnda zengin bir grubu oluştururdu. Baz belgelerde ev eşyalar dağnk 
bir biçimde tahrir edilirken, bazlarnda ise bir grup oluşturacak biçimde, öbek 
şeklinde yan yana yazlrd.20 

Evlerde kullanlan hemen her tür eşya, araç-gereç ve malzeme tereke 
belgelerine kaydedildiğinden, metrukâta yansyan ev eşyalar çok çeşitliydi. 
İnceleme ve değerlendirmede kolaylk sağlamas açsndan ev eşyalar; mutfak 
eşyalar ve gereçleri, yatak ve oturma takmlar, temizlik maddeleri, döşeme ve 
sergi eşyalar, snma ve aydnlanma gereçleri, muhtelif ev eşyas olmak üzere 
alt ana başlk altnda incelenmiştir. 

Tablo 1: Tereke Belgelerine Yansyan Eşya Türleri, Saylar ve Oranlar 
Eşya/Malzeme  
Grubu 

Tür 
Says 

Vasf 
Says 

Eşya/Malzeme 
Says 

Toplam 
Eşya 
İçindeki % 
si 

Mutfak eşyalar ve 
gereçleri 

34 66 1591 % 59.45 

Yatak ve oturma 
takmlar 

12 90 652 % 24.37 

Temizlik maddeleri 
ve gereçleri 

11 27 174 % 6.50 

Döşeme ve sergi 
eşyalar 

7 29 136 % 5.08 

Isnma ve aydnlanma 
gereçleri 

5 15 70 % 2.62 

Muhtelif ev eşyas 7 9 53 % 1.98 
Genel toplam 76 236 2676 % 100 

                                                 
18 Bkz. “Bu defterlerden … sanat kollar, aletler ve snai malzeme hakknda bilgi 
edinmek, halkn kullandğ eşyay tayin etmek mümkündür.” İnalck, a.g.m., s. 199; 
“Tereke defterleri, … hayatta bulunduklar srada tasarruflarnda bulunan her türlü 
giyim ve ev eşyas ile mobilya ve mutfak takmlarn …”, Barkan, a.g.m., s. 1. 
19 İnalck, a.g.m., s. 199; Barkan, a.g.m., s. 1-2; Oğuzoğlu, a.g.m., s. 4; Karataş, a.g.m., 
s. 692.  
20 İnalck, terekelerin kaydnda belirli esaslara göre hareket edildiğini, eşyalarn 
tespitinde de bir sra gözetildiğini vurgulamştr. Bu sraya göre önce ev eşyas, 
ardndan da dükkân veya kârhanedeki (atölye) malzeme ve âletler, cariye ve gulâmlar, 
emlâk ve akar, alacaklar ayr ayr yazlrd. A.g.m., s. 190.  
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60 numaral Tokat sicili içindeki 49 tereke belgesinde, 76 türde, 236 
vasfta toplam 2676 adet ev eşyas ve gereci tespit edilmiştir (bkz. Tablo 1). 

1.1. Mutfak Eşyalar ve Gereçleri 
Türk evlerinin en işlevsel ve karakteristik bölümlerinden biri eski 

deyişle matbah denilen mutfak bölümleriydi. Geleneksel Türk yemekleri ve 
sofrasnn hazrlandğ ana mekân, evlerin bu mutfak ksmlar olduğu gibi 
mutfağ da mutfak yapan, yemeklerin hazrlanmasnda, pişirilmesinde, 
servisinde ve sofra düzeninde kullanlan mutfak eşyalar ve gereçleri idi. 

Türk mutfağnn zenginliği, tad ve ünü, bir kültürel miras ögesi olarak 
günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ancak Türk mutfağ dendiğinde önemli ölçüde 
geleneksel Türk/Osmanl yemekleri, bunlarn pişirme ve servis şekilleriyle 
tatlar anlaşlmştr.21 Bu ifadenin içerisine, tarihi Türk mutfağnn mekân 
özellikleri, bölümleri, pişirme birimleri ve kullanlan mutfak eşyalar da dâhil 
edilmelidir. Böyle olduğu taktirde Türk mutfağ tüm özellikleriyle temsil 
edilmiş olur.   

Belgeler üzerinde yaplan incelemede, evlerdeki diğer eşyalara göre tür 
[34] ve saysal olarak [1591] en fazla sayy mutfak eşyalar ve gereçleri 
oluşturdu. Mutfakta kullanlan eşya ve araç-gereçler, tüm ev eşyalarnn içinde 
yaklaşk %60’lk bir orana sahipti. Belgelerde mutfak eşyalar, çoğu zaman 
adlar, çeşitleri ve üretildikleri malzemenin türüne göre açkça ve tek tek 
kaydedilmişti. Bazen de böyle yazlmayp, mutfaktaki tüm kap-kacak türündeki 
malzemeyi içine alan evânî-i nühâs terimiyle kayda geçirilmişti.  

Mutfak araç-gereçleri arasnda en fazla sayya ve orana sahip eşya türü, 
bu evânî-i nühâs olarak kayda geçen ama ad tek tek yazlmayan bakr kap-
kacak türünden eşyalard. Bunlarn says 1131 idi. Bu say mutfak eşyalarnn 
% 71.08’ini oluşturuyordu. Öyle ki bir kaytta evânî-i nühâs türünden eşyalarn 
saysnn 120 olduğu belirtilmiştir. Ancak belgede evânî-i nühâsn dşndaki 
mutfak eşyalar da yine sralanmştr. Anlaşlan odur ki evânî-i nühâs, tam 
anlamyla kap-kacak, tabak-çanak türünden küçük bakr eşyalar kapsyordu.  

Belgelerdeki kaytlardan yola çklarak mutfak eşyalar, üç alt başlk 
altnda incelendi. Bu alt başlklar,  

-yemek ve sofra takmlar, 
-hazrlama, pişirme ve servis araç-gereçleri, 
-İçecekle ilgili eşya ve gereçler 

                                                 
21 Türk mutfağ diye başlayan araştrma ve yaynlarn birçoğunda kastedilenin, aslnda 
geleneksel Türk mutfağna özgü yemekler, bunlarn hazrlanma, pişirme, servis veya 
saklama usulleri olduğu görülmüştür. Halk kültürü araştrmalarnn çoğunluğunda Türk 
mutfağ, geleneksel Türk yemekleriyle ayn anlamda kullanlmştr. Başlğnda Türk 
mutfağ geçen çalşmalardan çok az mutfağn, yemekler dşndaki özelliklerine 
odaklanmştr. 
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1.1.1. Yemek ve Sofra Takmlar 
Yemek ve sofra takmlar dendiğinde, sofra üzerine dizilen ve yemeğin 

yenmesine yardmc olan tabak, kaşk türü eşyalar anlaşlmaldr. Tereke 
kaytlarna kaşk, bçak, tabak (sagîr-kebîr tabak), beyaz tabak, çini tabak, aşağ 
ayar sim tabak, billur tabak, sahan, sar sahan, kase, billur kase, tas, badye tas, 
çorba tas gibi mutfak eşyalar yansmştr. Burada en dikkat çekici 
malzemelerden biri çataldr. 18. yüzyl başlarndan itibaren Osmanl ülkesinde 
görülen ve baz yazarlarca modernleşmenin de göstergelerinden biri olan 
çataln,  henüz Tokat mutfağnda kullanldğ görülmemektedir. Bununla 
birlikte cam, toprak, bakr ve gümüş malzemeden yaplmş tabak ve kâse 
çeşitleri yemek ve sofra takm olarak kullanlmaktadr. Belgelerde yukarda 
belirtilen türlerden 80 adet yemek takm ve sofra gereci tespit edilmiştir.  

1.1.2. Hazrlama, Pişirme ve Servis Araç-Gereçleri 
Mutfaklarda yemeğin hazrlanmasndan sofraya getirilip servis 

edilmesine kadar pek çok araç-gereç kullanlmaktadr. Bunlardan bazlar olan 
kebîr aşurma, kebîr sini, orta sini, divan sini, nühâs sini, tepsi, nühâs tepsi, 
kolon tepsi, kazgan, tava, el dibek, el havan, kadayf tepsisi, kebap şişi, ağaç 
sini ayağ, bakraç, tencere, sofra bezi ve evânî-i nühâs, tereke kaytlarnda 
geçmektedir. Bu eşyalar, özellikle sofra bezi, sini ve tepsiler birlikte 
düşünüldüğünde Tokat’ta yemeğin geleneksel biçimde yerde, ağaç sofra 
ayaklar üzerindeki sinilerde yendiği anlaşlmaktadr. Kadayf tepsisi ve kebap 
şişi gibi özel yemek veya tatl türleri için malzemelerin de kullanldğ 
görülmektedir. Belgelerde bu türde geçen eşyalarn says 66’dr. Bunlardan 
20’si kebîr sini, muhtemelen sofra sinisidir, 12’si ise kebap şişidir.  

Yine yukarda evânî-i nühâs olarak zikredilen kap-kacak, tabak çanak 
türündeki eşyalar da bu grupta yer almştr. 49 evin 35’inde evânî-i nühâs 
eşyalar kaydedilmiştir.  

1.1.3. İçecekle İlgili Eşya ve Gereçler 
Günümüzde de hemen her evde kullanldğ gibi 19. yüzylda Tokat 

evlerinde ve mutfaklarnda içecekle ilgili materyaller kullanlrd. Ancak 
bunlarn hepsinin ad, şekli, türü ve yapm maddesi günümüzdekilerle ayn 
değildi.  

Belgelere göre incelenen dönemde Tokat mutfağnda, bayağ tas, sagîr, 
kebîr fincan, su billuru, kahve takm, kahve çubuğu, kahve takm fincan, 
cezve, kahve ibriği, sagîr fincan, billur fincan, teneke cezve, bayağ fincan, 
kebîr fağfuri fincan, kebîr kahve takm kutusu, zarf, sar zarf, sim zarf, bayağ 
kahve takm, İngiliz bardağ, şişe, şişe pokal, siyah pokal, kahve değirmeni, 
arak takm, arak kazgan, güğüm, nühâs güğüm, su mataras, maşrapa gibi 
içecekle ilgili araç-gereçler kullanlyordu. Arak takm ve arak kazan yani rak 
takm ve kazanna, gayrimüslim terekelerinde rastlanmştr. Dikkati çeken bir 
husus ise Müslim ve gayrimüslim terekelerinin ikisinde de bol sayda kahve 
takmlar, cezveler, fincanlar ve fincann içine yerleştirildiği fincan zarflar 
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arak takm, arak kazgan, güğüm, nühâs güğüm, su mataras, maşrapa gibi 
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bulunuyordu.  
Mutfak eşyalar arasnda sayca ikinci srada olanlar, içecekle ilişkili 

olanlard ve bunlarn says 314’tü. Bu saynn önemli bir yekûnunu ise 
yukarda da değinildiği gibi kahve takmlar ya da kahveyle ilgili malzemeler 
oluşturuyordu. Görünen o ki, kahve, Tokat’ta diğerlerine göre en çok 
içilen/tercih edilen içecek olmaya devam ediyordu.  

Bundan başka Tokat mutfağnda yabanc menşeyli bardaklar ve cam 
eşya da görülmeye başlamşt. İngiliz bardaklar ve pokal denilen (muhtemelen 
kadeh tarz cam bardak) bardaklar özellikle gayrimüslim ailelerde göze 
çarpyordu.  

1.2. Yatak ve Oturma Takmlar 
Geleneksel Osmanl evlerinde olduğu gibi Tokat evlerinde de evlerin 

büyüklüğüyle doğru orantl olmak üzere haremlik, selamlk denilen misafir 
oturma odalar, günlük oturma odalar ve yatak odalar bulunurdu. Bu odalar 
döneme özgü yatak veya oturma takmlar ve bunlar tamamlayan mefruşatla 
donatlrd. İncelenen belgelere göre, 19. yüzyl ortalarnda Tokat halknn 
evlerde mutfak eşyasndan sonra en çok sahip olduğu, kullandğ eşyalar, yatma 
ve oturma grubuyla ilgili olanlard.22 Söz edilen eşyalar arasnda, döşekler, 
yataklar, yorganlar, yastklar, şilteler, minderler, publalar, mak‘adlar, köşeler, 
yüzler, örtüler ve çarşaflar yer alyordu. Yatak ve oturma takmlar, evlerde 
görülen diğer eşya gruplar arasnda tür zenginliği yönünden ilk srada 
geliyordu. Saysal olarak ifade edildiğinde bu grupta yer alan on iki eşyann, 
toplamda doksan farkl çeşidi bulunuyordu.23 Zira ilerideki açklamalarda da 
görüleceği üzere bu nesnelerin hemen her birinin onlarca nevi vard. 

Tokat evlerinde gerek hane halknn gerekse misafirlerin yatp 
uyumalar için kullanlan en önemli eşyalar; yere serilen döşekler, yorganlar ve 
yastklard. Çarşaf, şilte ve yüzler de bunlar tamamlard. Anlan eşyalar 
birlikte, yatak takmn oluştururdu.  

Terekelerde, ailelerin kullandğ 87 adet döşek tespit edildi. Döşeklerin 
çoğunluğu, dikildiği kumaş cinsinin adyla ve buna ilaveten köhne (eski), cedîd 
(yeni) veya müsta‘mel (günlük kullanlan/ kullanlmş) sfatlaryla birlikte 
yazlyd. Belgelere, kutni döşek, beyaz döşek, dimi yüzlü cedîd döşek, 
müsta‘mel döşek, çit döşek, köhne dimi döşek, şilte döşek, bayağ döşek, mitil 
döşek, müsta‘mel dimi döşek gibi döşek türleri yansmşt. Döşek kaytlarnda 
en fazla yekûnu, ailelerin gündelik kullanmnda olan müstamel döşek, (20 
adet), köhne döşek (14 adet) ve yalnzca döşek (16 adet) olarak kaydedilen 50 
adet döşek oluşturmuştu. 49 tereke belgesinin incelendiği göz önünde tutulursa, 
her ailenin gündelik hayatta kullandğ döşeklerin belgelere yansdğ, geriye 

                                                 
22 Yatma ve Oturma grubunda yer alan eşyalarn toplam says 652’dir. Bu say, 2676 
olan tüm eşyalarn saysna göre %24.37’lik bir orana tekabül etmektedir. Bkz. Tablo 1.  
23 Bkz. Tablo 1, yatma ve oturma grubuyla ilgili olan bölüm. 
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kalan ve dimi yüzlü cedîd döşek gibi daha özellikli olanlarnn ise ailelerin 
çoğunda bulunan ve misafirler için saklanan döşekler olduğu düşünülebilir.  

Belgelerde, yatak takm arasnda biri zmmi bir erkeğe, diğeri de 
Müslim bir kadna ait olmak üzere iki adet yatak kayd görüldü. Ancak bunlarn 
döşek ile ayn anlamda kullanldğ, daha sonraki dönemlerde maddi kültürdeki 
modernleşmeyle yaygnlaşacak olan Bat tarz karyola, somya türü ayakl 
malzemeyi ifade etmediği belirtilmelidir.24 

Yatak takmnn önemli bir ögesi şüphesiz örtünmede kullanlan 
yorganlard. Bunlar da, terekelere döşeklerde olduğu gibi vasflaryla ve 
cinsleriyle birlikte yazlmşt. Buradan hareketle belgelerde yorgan, köhne 
yorgan, sar çitli müstamel yorgan, müstamel yorgan, çit yüzlü şal yorgan, 
Tokat basmas yüzlü yorgan, Tokat basmas yüzlü cedîd yorgan, çiçek yüzlü 
yorgan, Tokatkârî yüzlü yorgan, köhne yüzlü sagîr yorgan, müstamel penbe 
memlu yorgan, basma yüzlü mitil yorgan adlaryla kaytl toplam 94 adet yorgan 
tespit edildi. Bu sayya göre  Tokat’l aileler, hane başna ortalama iki yorgana 
sahipti.25 Söz edilen örtünme malzemesinden 57’si yalnzca yorgan, 14’ü köhne 
yorgan, 10’u da müstamel yorgan ifadeleriyle kaydedildiğine baklrsa, 94 
yorgann 81’i günlük hayatta aile bireyleri için kullanlyor olmalyd. Geriye 
kalan 13 yorgan ise, çit yüzlü şal yorgan, Tokat basmas yüzlü cedîd yorgan, 
çiçek yüzlü yorgan, basma yüzlü mitil yorgan gibi daha gösterişli ve özellikli 
çeşitlerdi ki bunlar muhtemelen misafir için ayrlanlard. 

Yatak takmn oluşturan diğer bir parça, yastklard. Aslnda yastklar 
hem yatak takmnn hem de oturma grubunun birer parçasyd. Tespit edilen 
249 yastk, kemiyet açsndan bu guruptaki diğer eşyalar arasnda ilk sradayd. 
Ayn zamanda başka başka isimlerle anlan zengin yastk çeşitleri de dikkat 
çekiciydi. Evlerde kullanlan yastk çeşitleri şunlard: Müstamel yasdk, çuka 
yasdk, tahtanî oda takm yasdğ, yün memlü yasdk, çaput memlü yasdk, atlas 
yüzlü yasdk, yüz yasdğ, çit yüzlü yasdk, köhne yasdk, çit yasdk, dimi yüzlü 
yasdk, köhne çit yüzlü yasdk, ot memlü yasdk, sagîr yasdk, ot memlü köhne 
çit yüzlü yasdk, yün memlü çit yüzlü yazdk, şilte yüzlü yasdk, penbe memlü 
yasdk, müstamel kadife yasdk ve publa. 

Kaytlardan anlaşldğna göre yastklar hem dikildiği kumaşn türüne 
hem de içine doldurulan malzemenin cinsine göre adlandrlyordu. Bazen de 

                                                 
24 Fatih Bozkurt’un araştrmasna göre Batl yaşam tarznn önemli bir eşyas olan 
karyola, ilk defa 1843 ylnda İstanbul’lu gayrimüslim bir Osmanl vatandaşnn 
terekesinde “karyola tabir olunur yataklk” olarak kaytlyd. Bu eşyann sonraki 
yllarda (1863-1864) gayrimüslimlerin ve Müslüman askerîlerin tereke listelerinde daha 
sk yer aldğ vurgulanmştr. Ayn araştrmaya göre karyola, İstanbul halk için yeni bir 
eşya türüydü. Tereke Defterleri ve Osmanl Maddi Kültüründe Değişim (1785-1875 
İstanbul Örneği), s. 314. 
25 İncelenen tereke says olan 49, ayn zamanda hane says olarak ele alnd, tespit 
edilen yorgan says ise 94’tü. 
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24 Fatih Bozkurt’un araştrmasna göre Batl yaşam tarznn önemli bir eşyas olan 
karyola, ilk defa 1843 ylnda İstanbul’lu gayrimüslim bir Osmanl vatandaşnn 
terekesinde “karyola tabir olunur yataklk” olarak kaytlyd. Bu eşyann sonraki 
yllarda (1863-1864) gayrimüslimlerin ve Müslüman askerîlerin tereke listelerinde daha 
sk yer aldğ vurgulanmştr. Ayn araştrmaya göre karyola, İstanbul halk için yeni bir 
eşya türüydü. Tereke Defterleri ve Osmanl Maddi Kültüründe Değişim (1785-1875 
İstanbul Örneği), s. 314. 
25 İncelenen tereke says olan 49, ayn zamanda hane says olarak ele alnd, tespit 
edilen yorgan says ise 94’tü. 
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kullanıldığı yere göre isim alıyordu. Örneğin tahtanî oda takımı yasdığı ve içi ot 
veya çaput doldurulmuş yastık türleri, odalarda oturma amaçlı kullanılıyordu. 
Yani bunlar oturma takımının bir parçasıydı, sedir ve duvar kenarlarına konur, 
yaslanarak oturmaya yarardı. Genelde yün ve pamuk dolu yastıklar, yüz yastığı 
ve benzerleri, yatak takımıyla ilgiliydi. Publa denilen küçük yastıklar veya 
çocuk yastıkları da evlerde kullanımdaydı. Zira bunlar, publa, sagîr publa, çit 
publa, cedîd publa, sagîr yer publası olarak terekelerde kayıtlıydı. 

Tereke listelerinde yatak ve oturma takımlarıyla bağlantılı karşılaşılan 
diğer eşyalar, yüz26, şilte27 ve çarşaflardı.28 Bu eşyalar yatak, yorgan ve 
yastıkların yüzlenmesinde, koruma amaçlı üzerlerinin kaplanmasında veya 
üzerlerinin örtülmesinde kullanılıyordu. Belgelerde, 29 adet yüz, bir adet şilte 
ve 14 çarşaf yazılıydı. Hepsi bir arada düşünüldüğünde, bu eşyalar, yatak ve oda 
takımı eşyalarının yaklaşık %7’lik bir bölümü oluşturuyordu. Yüz ve çarşafların 
diğer malzemelerde olduğu gibi çeşitleri vardı. Yüz çeşitlerini; çit yüzü, yasdık 
örtüsü, beyaz yasdık örtüsü, yorgan yüzü, basma yasdık yüzü, döşek yüzü, 
yasdık yüzü, yasdık örteği oluşturuyordu. Çarşafların ise; çarşaf, müsta‘mel 
çarşaf, işlemeli çarşaf, beyaz çarşaf, bez çarşaf, döşek çarşafı gibi türleri vardı. 
Aslında bu tamamlayıcı örtüler, normalde yatak, yorgan ve yastıkların üzerinde 
takılı bulunurdu. Zira yukarıda yatak, yorgan ve yastıklardan söz edilirken 
bunlar atlas yüzlü yatak, dimi yüzlü yatak, çiçek yüzlü yorgan, Tokat basması 
yüzlü yorgan, şilte yüzlü yasdık biçiminde yüzleriyle birlikte zikredilmişti. Bu 
sebeple burada isimleri sayılan, sayıları verilen yüz ve çarşafların yatak, yorgan 
ve yastıklar üzerinde takılı bulunmayan ama takılmaya hazır örtüler olarak 
anlamak daha doğru olur. Çünkü eğer bu örtüler, yatak takımlarının üzerinde 
takılı bulunsaydı, ayrı bir kalem halinde yazılmaz, şilte yüzlü yastık biçiminde 
takılı olduğu malzemeyle birlikte yazılırdı. O halde bunlar, evlerde 
kullanılmaya hazır, temiz, yedek örtüler olmalıydı. 

19. yüzyıl ortalarında Tokat evlerinin odalarını tamamlayan önemli bir 
mefruşat grubu da oturma eşyaları ve takımlarıydı. Belgelere yansıyan minder 
ve mak‘ad türü eşyaların varlığına ve çokluğuna bakılırsa evlerde geleneksel 
oturuş düzeni devam ediyordu. Yani Tokat’lı aileler, çoğu Osmanlı şehrinde, 
köy ve kasabasında olduğu gibi ya yerde minderler üzerinde ya da evdeki tahta 
seki, sedir ve divanların üzerinde oturuyorlardı. Terekelerde görülen 109 adet 
minder ve 9 adet mak‘ad bu durumu destekler nitelikteydi. Minder ve 

                                                
26 Metindeki anlamı, 1-Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. 2-
Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş. 3-Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf. 
Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/, (erişim tarihi: 01.09.2012). 
27 Şiltenin yatak ve oturma takımıyla ilişkili birbirine yakın çeşitli anlamları 
bulunmaktadır. Bunlar, 1-Minder, küçük döşek, 2-İnce, pamuk yatak. 3-Yorganın yüzü 
geçmemiş durumu, mitil. 4-Yorgan yüzü. 5-Yatağın, yorganın iç yüz. Türkiye Türkçesi 
Ağızları Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=şilte, (erişim 
tarihi: 01.09.2012).  
28 Yatağın üzerine serilen veya yorgan kaplanan bez örtü.  
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mak‘adlardan oluşan oturma grubu, tüm yatma ve oturma eşyaları içinde 
%18’lik bir orana sahipti.  

Minderler, evlerde üzerinde oturulan veya otururken yaslanılan en 
temel, işlevsel ve bolca çeşidi bulunan eşyalardı. Mak‘adın, minderli alçak 
sedir, minder yüzü, minderin üzerine yayılan kumaş, üzerinde oturulan oda 
sekisi, tahta divan, keçeden yapılan bir döşeme türü anlamları vardı.29 Sözlükte 
ve bazı bölgelerde mak‘ad; sedir, divan anlamlarında kullanılmasına rağmen 
belgelerde sedir, divan üzerine serilen ve üzerine oturulan bir yaygı ve döşeme 
türü olduğu anlaşılmaktadır. Zira evlerde oturmaya yarayan oda sekisi veya 
tahta divan, odaların sabit bir malzemesi olduğundan mirasa konu olmazdı. 
Ancak sedir, divan gibi oturma malzemesinin üstündeki minder üzerine örtülen, 
kalın ve genelde keçeden yapılmış, oturmaya elverişli yaygı yani mak‘ad, 
mirasa konu olur ve terekelere yazılırdı.30 Sedirlerin döşemesinde mak‘atlardan 
başka şilte, minder, yastık gibi geleneksel eşyalar kullanılırdı.31 

Tokat evlerinde şu isim ve niteliklerdeki minderler kullanılıyordu: 
minder, fevkânî oda takımı yan minderi, yan minderi, sagîr yan minderi, köhne 
sagîr yan minder, şilte yün memlu yan minder, sagîr minder, çaput memlu 
minder, köşe [minderi], kebîrce köşe minderi, kebîrce minder, köhne minder, 
köhne sagîrce minder, sagîr minder, şifre minderi, kefere minderi.  

Yukarıda görüldüğü üzere ailelerin elinde eski, yeni, küçüklü, büyüklü, 
çeşitli türlerde oturma ve yan minderleri bulunuyordu. Yan minderleri, 
otururken duvara veya sedire yaslanmak için kullanılırdı. Adları sayılan 
minderlerden diğerlerine göre belgelere daha çok yansıyanlar, her biri 23 adet 
olan minder, yan minderi ve sagîr minder olarak kaydedilenlerdi.  

Diğer bir oturma eşyası olan mak‘ad, belgelere yalnızca mak‘ad, cedîd 
mak‘ad ve müstamel kaliçe mak‘ad olarak geçmişti. Kayıtlardan anlaşıldığına 
göre küçük halı türündeki yaygılar, odalarda, yerde sergi, döşemelik olarak 
kullanıldığı gibi sedirlerin üzerine yayılarak da kullanılırdı.   

1.3. Temizlik Maddeleri ve Gereçleri 
Günümüzde olduğu gibi geçmişte de evlerde temizlik, o döneme has 

temizlik maddeleri ve gereçleriyle yapılırdı. Tokat’ta, 19. yüzyıl ortalarına özgü 

                                                
29 Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr; Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, 
http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=makat, (erişim tarihi: 01.09.2012). 
30 Fatih Bozkurt çalışmasında, mak‘adın, sedir, divan anlamından daha çok bu malzeme 
üzerine serilen, yayılan bir oturma elemanı olduğunu vurgulamaktadır. “…Bizim 
bulgularımız, İstanbul, Edirne, Bursa gibi imparatorluğun merkez coğrafyasında, 
mak‘adların, yasdık ve minderlerle beraber sedirin döşemesini oluşturan örtü olduğu 
yönündedir. Bundan başka Lale Devri olarak isimlendirilen dönemin önde gelen devlet 
ricalinin yalı ve konaklarında dahi yüzlerle ifade edilen sayıda sedir olması mümkün 
görünmemektedir. Ayrıca, sedirler evin yapısal bir parçası olduğu için tereke 
defterlerine geçmemektedir.” A.g.t., s. 250, 1 numaralı dipnot açıklaması. 
31 Fatih Bozkurt, a.g.t., s. 235. 
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temizlikte kullanılan malzeme ve gereçler, sabunlar, hamam takımları, peşkir, 
dolama ve havlular, makremeler, legen, kazan ve ibrikler ile bohçalardı. 
Bunların toplam sayısı, 174 idi ve belgelere kaydedilen tüm eşyalar arasında % 
6.5’lik bir yer tutuyordu. Bu oranla temizlik maddeleri ve gereçleri, mutfak 
eşyaları ile yatak ve oturma takımlarından sonra tüm malzemeler arasında 
üçüncü sırada yer alıyordu. 11 ayrı malzemeden oluşan temizlik grubunun, 
hemen her birinin farklı türleri de mevcuttu.32 

Temizlik maddelerinin başında gelen sabunun, ak sabun ve kara sabun 
olmak üzere iki türü vardı. Belgelerde kayıtlı 14 sabundan ikisi ak sabun, 12’si 
de kara sabundu. Ancak bu ikincisinin de kalıp sabun olduğu belirtilmişti.33 

Önemli madeni temizlik gereçleri arasında çamaşır kazanı, çamaşır 
leğeni, nühâs çamaşır leğeni, el leğeni ve ibrik görülüyordu. Bu gruptaki toplam 
eşya sayısı 18 idi. Bilindiği gibi çamaşır kazanı ve leğeni, çamaşır yıkama 
işleminde, el leğeni ve ibrik ise yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak için 
kullanılıyordu.  

Temizlik gereçlerinin önemli bir kısmını dokuma türü temizlik eşyaları 
oluşturuyordu. Bunlar, hamam takımları, makrameler, peşkir, dolama ve 
havlular ile bohçalardı. Hamamda kullanılan havlu, kese, lif vb. şeylere hamam 
takımı denirdi. Ancak belgelerde yazılı olan hamam takımları özellikle 
kadınların hamamda veya yıkanma sonrasında üzerlerine attıkları, giydikleri 
havlu türünden dokumalardı. Osmanlı dünyasında hamam geleneğinin ve 
ritüellerinin önemli bir parçasını bu hamam takımları oluştururdu. Kayıtlara 
göre 14 adet olan bu takımlar, hamam takımı, küçük hamam takımı, köhne 
hamam takımı ve sarı hamam takımı adlarıyla belgelere işlenmişti.  

Dokuma ürünü temizlik eşyalarının sayıca en çoğu peşkirlerdi34. 
Dolama,35 dolama peşkir,36 işlemeli dolama peşkir, ufak peşkir, işlemeli peşkir, 
köhne dolama peşkir gibi çeşitleri bulunan peşkirlerin sayısı 94’ü buluyordu. 
Temizlik maddeleri ve gereçleri arasında bu sayı, % 54’lük gibi yüksek bir 
orana ulaşıyordu. Peşkir türlerinden anlaşıldığına göre bunların bir bölümü, 
yıkandıktan sonra el ve yüz kurulamada, dolama türleri ise önlük olarak 
kullanılıyordu. 94 peşkirin 52’sinin dolama türünden olduğuna bakılırsa evlerde 
ev işleri sırasında bu çeşit önlük kullanımının yaygın olduğu söylenebilir. 

                                                
32 Bkz.Tablo 1.  
33 TŞS. 60, s. 7.  
34 Peşkirin hem havlu, hem de önlük, kadın önlüğü anlamları vardı.  
35 Dolamanın birçok anlamı vardır. Başörüsü, tülbent, yazma, sarık, mintan, gömlek, 
eteklik, sedir yastıkları üzerine örtülen dokuma örtü bunlardan bazılarıdır. Metindeki 
anlamı ise, önlük, peştemaldır. Bkz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, 
http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=dolama, (erişim tarihi: 
01.09.2012). 
36 Dolama peşkir, öne takılan havlu, önlük anlamındadır. Türkiye Türkçesi Ağızları 
Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/ttas/, (erişim tarihi: 01.09.2012). 
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Temizlik eşyalarında peşkirlere yakın bir malzeme de havlulardı. 
Belgelerde normal havlu ve işlemeli havlu olmak üzere iki çeşidi görülen 
havlulardan 12 adet kayıtlıydı. Temizlikle ilgili diğer bir nesne, makreme olarak 
bilinen büyük boyutlu mendillerdi.37 Bunların normal, işlemeli ve küçük 
çeşitleri vardı. Terekelerde 11 adet makreme görülmüştü. 

Evlerdeki dokuma türü temizlik gereçlerinin son parçası ise bohçalardı. 
Eşyaları sarıp bir köşeye koymak, toplu halde taşımak veya içine çeyiz 
hazırlayıp göndermek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilen bohçaların normal 
bohça ve çit bohça türleri belgelerde kayıtlıydı.  Dört adet olan çit bohça, 
Beybağı mahallesinde oturan Bakırcı Salih Efendi adında bir erkeğe aitti. 
Muhtemelen bunlar, içine eşya konulup sarılan günlük bohçalardı. Normal 
bohçalardan üçü yine erkeklere, dördü ise kadınlara aitti. Bu bohçalardan 
bazılarının çeyiz bohçası olduğu da düşünülebilir. 

1.4.Döşeme ve Sergi Eşyaları 
Osmanlı evlerinde çoğunlukla kullanılan diğer bir eşya türü de döşeme 

ve sergi malzemeleri idi. Bu malzemeler odaların zeminine serilir, tabana 
döşenir, üzerlerine odalarda kullanılan diğer eşyalar, oturulan minderler ve 
yastıklar konurdu. Namaz yaygısı olarak kullanılan ve üzerinde namaz kılınan 
seccadeler de bu bölümde değerlendirildi. Belirtilenlerden farklı olarak perdeler 
odaların döşeme ve sergi mefruşatını tamamladığı için bu bâba dâhil edildi. 

Tokat evlerindeki döşeme ve sergi eşyaları arasında kalıçalar, kilimler, 
seccadeler, hasırlar, muşambalar, perdeler ve [kaliçe/kilim] parçaları tespit 
edildi. Toplamda 136 adete ulaşan bu malzemelerin tüm ev eşyaları arasındaki 
oranı %5.08 idi.  

Terekelere göre evlerde zemin döşemesi olarak en çok kilim38 
kullanılıyordu. Ceman 136 olan döşeme eşyalarının 92 adetini kilimler 
oluşturuyordu. Zira 49 tereke belgesi incelendiğine göre yaklaşık hemen her 
hanede bir kilim bulunuyordu. Belgelere yansıyan kilimler farklı tür ve 
nitelikteydi. Bunlar arasında kilimlerin eski, yeni, büyük, küçük veya 
kullanılmış olduklarını belirten sıfatlarla yazılan köhne kilim, kebîr kilim, sagîr 
kilim, müsta‘mel kilimler vardı. Ayrıca mâi39 yüzlü kilim, çul kilim, çuval kilim, 
kırmızı kilim, Canik kilimi40 gibi kilim türleri de mevcuttu. Küçük kilim 

                                                
37 Makrama/makreme, meddahın benzetmede ve öykü canlandırmada kullandığı büyük 
boy mendil. Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/, (erişim tarihi: 
01.09.2012). 
38 Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün 
dokumaya kilim denirdi. Güncel Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/, (erişim tarihi: 
01.09.2012).  
39 Mai, mavi anlamındadır. Güncel Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/, (erişim tarihi: 
01.09.2012). 
40 Orta Karadeniz bölgesinde, özellikle Samsun ve civarında dokunan özellikli bir tür 
kilim olmalıdır. Kazım Karabay’ın çalıştığı ve 1853-1856 yıllarını kapsayan Tokat’ın 
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çeşitleri vardı. Terekelerde 11 adet makreme görülmüştü. 

Evlerdeki dokuma türü temizlik gereçlerinin son parçası ise bohçalardı. 
Eşyaları sarıp bir köşeye koymak, toplu halde taşımak veya içine çeyiz 
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Muhtemelen bunlar, içine eşya konulup sarılan günlük bohçalardı. Normal 
bohçalardan üçü yine erkeklere, dördü ise kadınlara aitti. Bu bohçalardan 
bazılarının çeyiz bohçası olduğu da düşünülebilir. 

1.4.Döşeme ve Sergi Eşyaları 
Osmanlı evlerinde çoğunlukla kullanılan diğer bir eşya türü de döşeme 

ve sergi malzemeleri idi. Bu malzemeler odaların zeminine serilir, tabana 
döşenir, üzerlerine odalarda kullanılan diğer eşyalar, oturulan minderler ve 
yastıklar konurdu. Namaz yaygısı olarak kullanılan ve üzerinde namaz kılınan 
seccadeler de bu bölümde değerlendirildi. Belirtilenlerden farklı olarak perdeler 
odaların döşeme ve sergi mefruşatını tamamladığı için bu bâba dâhil edildi. 
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seccadeler, hasırlar, muşambalar, perdeler ve [kaliçe/kilim] parçaları tespit 
edildi. Toplamda 136 adete ulaşan bu malzemelerin tüm ev eşyaları arasındaki 
oranı %5.08 idi.  

Terekelere göre evlerde zemin döşemesi olarak en çok kilim38 
kullanılıyordu. Ceman 136 olan döşeme eşyalarının 92 adetini kilimler 
oluşturuyordu. Zira 49 tereke belgesi incelendiğine göre yaklaşık hemen her 
hanede bir kilim bulunuyordu. Belgelere yansıyan kilimler farklı tür ve 
nitelikteydi. Bunlar arasında kilimlerin eski, yeni, büyük, küçük veya 
kullanılmış olduklarını belirten sıfatlarla yazılan köhne kilim, kebîr kilim, sagîr 
kilim, müsta‘mel kilimler vardı. Ayrıca mâi39 yüzlü kilim, çul kilim, çuval kilim, 
kırmızı kilim, Canik kilimi40 gibi kilim türleri de mevcuttu. Küçük kilim 

                                                
37 Makrama/makreme, meddahın benzetmede ve öykü canlandırmada kullandığı büyük 
boy mendil. Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/, (erişim tarihi: 
01.09.2012). 
38 Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün 
dokumaya kilim denirdi. Güncel Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/, (erişim tarihi: 
01.09.2012).  
39 Mai, mavi anlamındadır. Güncel Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/, (erişim tarihi: 
01.09.2012). 
40 Orta Karadeniz bölgesinde, özellikle Samsun ve civarında dokunan özellikli bir tür 
kilim olmalıdır. Kazım Karabay’ın çalıştığı ve 1853-1856 yıllarını kapsayan Tokat’ın 
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parçaları da muhtemelen evlerde açık kalan küçük ölçekli zeminleri örtmek 
içindi. Belgelerdeki kilim sayısına ve çeşitlerine bakılırsa 19. yüzyıl ortalarında 
Tokat evlerinde, odaların en temel ve yaygın zemin döşeme malzemesi kilimdi.  

Kilimlerden sonra evlerde en çok kullanılan zemin yaygı malzemesi 
kalıça olarak tabir edilen halılardı. Halılar yalnız yere serilmekle kalmaz, 
süsleme malzemesi olarak duvarlara da asılırdı. Terekelere yansıyan halı sayısı 
22 idi. Bunlardan 10 tanesi duvar halısı olduğu tahmin edilen simli sırmalı yan 
kalıça olarak kaydedilmişti. Yukarıda sözü geçen 10 adet canik kilimi ile 
burada belirtilen simli sırmalı yan halılar, evi Cami-i Kebîr mahallesinde 
bulunan müteveffa Yüzbaşı Ahmed Ağa bin Mehmet’e aitti.41  

Seccadeler, bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükteki 
namazlık yaygılarıydı. Bunlar halı, kilim, post veya çeşitli türdeki kumaşlardan 
olabilirdi.42 Zira incelenen terekelerde kalıça seccade, kilim seccade, bez 
seccade gibi türleri görülmekteydi. Genellikle Müslüman ailelerin evlerinde 
bulunması gerektiği düşünülen seccadeler, gayrimüslimlerin evlerinde de yer 
alırdı. Örneğin altı kalıça (halı) seccadenin dördü gayrimüslim terekesinde 
kayıtlıydı. Bunlardan biri, Soğukpınar mahallesinden İpek oğlu Kokas veled-i 
Manorik terekesinde, diğer ikisi Rüstem Çelebi mahallesinden Kemancı Mazhar 
oğlu Melkon terekesinde, bir başkası Menice mahallesinden Meryem binti 
Madorros terekesinde miras için tespit edilmişti. Gayrimüslimlerin evlerinde 
bulunan seccadeler için bazı görüşler ileri sürülmüştür. Görüşlerden birine göre 
gayrimüslimler, Müslüman komşularının kendilerine ziyarete geldiklerinde 
kullanmaları için evlerinde bir ya da birkaç seccade bulundurmuşlardır.43 Diğer 
taraftan kalıça seccadelerin, seccade olarak kullanılabilmelerinin yanında 
bunların aslında küçük boyutlu birer halı türü oldukları, bu yüzden Müslim-
gayrimüslim bütün hanelerde yer döşemesi olarak rahatlıkla kullanılabildiği 
belirtilmiştir.44  

                                                                                                                   
63 nolu Şeriye sicilinde de terekelerdeki eşyalar arasında Canik kilimine rastlanmıştır. 
Bkz. 63 Nolu Tokat Şeriye Sicilinin 1-82. Sahifelerinin Transkripsiyonu ve 
Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 2007, s. 74, 102. 
41 Bkz. TŞS. 60, s. 78/2. 
42 Bkz. Güncel Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/, (erişim tarihi: 01.09.2012). 
43 “Yine gayrimüslim terekelerinde görülen seccade dikkati çekmektedir. Bu durum 
gayrimüslim vatandaşların Müslüman komşuları için evlerinde seccade 
bulundurduklarının bir göstergesidir”. Nazik Betül Çelik, Tereke Defterlerine Göre 
II. Mahmud Döneminde Tokat’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Tokat 2008, s. 56.  
44 Bkz. Ö. Demirel, A. Gürbüz, M. Tuş, a.g.m., s. 708; Fatih Bozkurt, a.g.t, “Halı mı 
Seccade mi?” başlıklı bölüm, s. 287-296. Yazar burada, terekelerde rastlanan kaliçe ve 
seccade eşyaları üzerinde geniş bir tartışmaya girişmiş, hatta seccadelerin ilgili 
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Tokat evlerinin yer döşemesinde kullanılan bir başka malzeme de 
hasırdı. Belgelerde kayıtlı toplam 6 adet hasır eski ve yeni oluşlarına göre köhne 
ve cedîd olarak sınıflandırılmıştı. Abdullah bin Osman adındaki Müslüman bir 
erkeğin geride bıraktığı eşyalar arasında Batı kaynaklı bir eşya olduğu bilinen 
muşamba bulunmaktaydı. Beybağı mahallesinden Bakırcı Salih Efendi bin 
Osman Ağa’nın terekesinde ise 4 adet pencere perdesi yer alıyordu. 

1.5 Isınma ve Aydınlanma Gereçleri 
İnsanlar için zaruri bir ihtiyaç olan ısınma ve aydınlanma, Osmanlı 

evlerinde döneme uygun çeşitli gereçlerle sağlanıyordu. Bu gereçlerin başında 
terekelere de yansıyan şamdan45, fanus, fener, mum ve mangal geliyordu. 
Toplamda 70 adet tespit edilen aydınlanma ve ısınma malzemelerinden 50’sini 
şamdan, 8’ini fener, 5’ini fanus, 6’sını mangal ve birini de mum oluşturuyordu. 
Şamdanlar, büyüklüklerine göre kebîr şamdan, orta şamdan ve sagîr şamdan 
olarak nitelendirilmişti. Şamdan sayısına bakıldığında ortalama hemen her evde 
bir şamdan bulunuyordu ve evlerin çoğu şamdanlar üzerinde yanan mumlar 
sayesinde aydınlanıyordu.  

Fener ve fanuslar, süslü, ayaklı, üzerinde, içinde yanan aydınlatma 
malzemesini ve alevi rüzgârdan koruyan cam bölmesi bulunan malzemelerdir. 
Terekelerde kayıtlı fenerlerden 6’sı nühâs fener yani bakır fenerdir. Bir terekede 
de şamdan veya fenerlerde yakılan bir adet mum yazılıdır.  

İlgili dönemde evlerdeki ısınma gereçlerinden birinin de mangallar 
olduğu anlaşılmaktadır. Belgelerde sagîr ve kebîr mangalların geçtiğine 
bakılırsa evlerde ihtiyaca göre farklı büyüklüklerde mangallar kullanılıyor 
olmalıdır. Bunların bakır malzemeden yapılanları ise nühâs mangal adıyla 
terekelere kaydedilmiştir. İncelenen terekelerde 5’i nühâs mangal olmak üzere 
toplam 6 adet mangal tespit edilmiştir. 

1.6 Muhtelif Ev Eşyası 
Terekelerdeki eşya listelerinde, evlerde kullanılan ancak burada 

doğrudan bir kategoriye konamayan başka eşyalar da bulunuyordu. Nargile, 
duhan çubuğu, duhan tabakası, duhan takımı, basma saat, ayna, kilim tezgâhı 
bu malzemeler arasındaydı. İlgili eşyaların toplam sayısı 53 olup bu sayı, tüm 
ev malzemeleri içinde %1.98’lik bir paya sahipti. Verilen yüzde ise tüm ev 
eşyalarına göre en düşük oranı oluşturuyordu. 

Nargile içmenin Osmanlı toplumunda, hatta Tokat halkı arasında yaygın 
olup olmadığını araştırmak bu çalışmanın sınırlarını çok aşan bir olgudur. 

                                                                                                                   
dönemde, evlerde zemin döşemesinde kullanılan en önemli sergi ögeleri arasında 
bulunduğunu belirtmiştir.  
45 Şamdanın kendisi değil, üzerine konan mum ya da herhangi bir ışık kaynağı 
aydınlatmayı sağlardı. Zira şamdan, üzerine kandil, mum veya herhangi bir ışık kaynağı 
konulan yüksek tabla, mumluktu. Bkz. Güncel Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/, 
(erişim tarihi: 01.09.2012). 
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Ancak incelenen tereke kaytlarnda 6 adet nargile görülmektedir. Bu bilgiye 
dayanarak Tokat’ta baz kimselerin evlerinde nargile içtikleri ya da 
bulundurduklar söylenebilir.  

Belgelere göre Tokat’ta mirasa konu olan eşyalardan bir bölümü tütünle 
ilgilidir. Tütün içimiyle ilgili malzemelerin hem says hem de türü nargileden 
daha fazladr. Tütünle ilgili olarak duhan çubuğu, duhan tabakas, duhan takm 
gibi kullanm eşyalar terekelerde geçmektedir. Tütün içimine yönelik bu 
eşyalarn toplam says 41 adettir. Ancak dokuz duhan takmndan sekizi Hoca 
Ahmet Mahallesinden Tütüncü Hasan Efendi bin Osman’a aittir. 23 adet tespit 
edilen duhan tabakasndan on yedisi Sovukpnar mahallesinden İpekoğlu Kokas 
veled-i Manorik, geriye kalan alts ise Draz- Müslim mahallesinden Kariz 
veled-i Agop adlarndaki zmmilerindir. Biri kehribar takml olan 9 duhan 
çubuğunun sekizi de yine gayrimüslimlere aittir.  

Tokat’l İpekoğlu Kokas veled-i Manorik adl gayrimüslimin 
terekesinde bir adet basma saat46 mevcuttu. Yine ayn kişinin eşyalar arasnda 
iki de ayna bulunuyordu. Diğer aynalardan biri zmmi Çubukçu oğlu Mihail 
veled-i Kirkor’a, bir diğeri de Kezban bint-i Elhac Emin Ağa adndaki bir 
kadna aitti. 

Kariz veled-i Agop adl zmminin evinde bir kilim tezgah bulunuyordu. 
Muhtemelen bu evde kilim dokumaclğ yaplyordu. Hane sahibi ölünce kilim 
tezgah da mirasa dâhil olmak üzere tereke listesine kaydedilmişti. 

Sonuç 
Tereke defterleri ve belgeleri, geçmişte yaşamş insanlarn gündelik 

hayatta kullandklar maddi kültür eşyalarn tespit etmekte işe koşulabilecek 
önemli tarihî kaynaklar arasnda yer almaktadr. Anlan belge türü, günlük 
yaşamda evlerde modas geçmiş, kullanm ortadan kalkmş, günümüzde 
kültürel miras ögesi olmuş objelere ait zengin folklorik, etnografik bilgiler 
sunmaktadr. 

İncelenen 60 no’lu Tokat Şer’iye Sicilindeki i, 6 ana grupta, 76 türde, 
236 evsafta toplam 2676 adet ev eşyas yansmştr. Bu verileri biraz daha 
açklamak gerekirse, defterde bulunan 49 kişinin tereke kaytlarnda, diğer mülk 
ve eşyalarnn yannda 2676 adet ev eşyas tespit edilmiştir. Eşyalar, inceleme 
kolaylğ sağlamak için kullanm alanlarna ve amaçlarna göre snflara 
ayrlmş ve alt ana grup elde edilmiştir. Bu gruplar, içerdikleri ev eşyas 
saysna göre çoktan aza doğru şöyle sralanmştr: İlk srada mutfak eşyalar ve 
                                                 
46 İ. Hakk Aksoyak, basma saati açklarken basmann cep saati terimlerinden olup saat 
kapağn açmak için kullanldğn belirtir ve açklamasnn devamnda “eskiden 
saatlerde ön ve arka kapaklar açmak için basmak gerekirmiş. Aşamal basma 
mekânizmas ile ilk basmada ön kapak ikinci basmada arka kapak açlrmş” bilgisini 
verir. Ayrca basma saat teriminin Rize iline ait 1509 no’lu şeriye sicili defterinde de 
geçtiğini bildirir. “Şerh Kitaplar George Prior’u Tanr m?, Turkish Studies, Volume 
4/6 Fall 2009, s. 15. 
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gereçleri, ikinci srada yatak ve oturma takmlar, üçüncü srada temizlik 
maddeleri ve gereçleri, dördüncü srada döşeme ve sergi eşyalar, beşinci srada 
snma ve aydnlanma gereçleri, altnc srada muhtelif ev eşyas gelmiştir. 
Evlerde, yukardaki gruplar oluşturan 76 ayr türde malzeme tespit edilmiştir. 
Bunlardan birçoğu günümüzde kullanlmayan, hatta adlar unutulmaya yüz 
tutmuş eşyalardr. Örneğin şamdanlar, fenerler, snma amaçl bakr mangallar 
bunlar arasndadr. Burada yeri gelmişken şu bilgiyi de vermekte yarar vardr. 
İnceleme sonucunda, evlerde kullanlan hemen her bir eşyann, (varsa) farkl bir 
teknikle yaplan veya değişik ham maddelerden üretilen kendi çeşitleri, cinsleri 
ortaya çkmştr. Özellikle dokuma türü eşyalarda malzemenin, pamuklu, yünlü, 
ipekli gibi üretim hammaddesine ve basma, atlas, dimi, şilte, çit gibi yapm 
tekniklerine skça rastlanmştr. Bu bilgiler, o döneme özgü üretimde kullanlan 
hammaddeler ile üretim, yapm teknikleri hakknda da bilgiler sunmaktadr. 
Yine kaytlarda, baz malzemelerin üretim yerlerine dair bilgiler mevcuttur. 
Örneğin Tokat basmas yüzlü yorgan, Tokatkârî (Tokat işi) yüzlü yorgan, Canik 
kilimi bu tür bilgiler arasndadr. Böylece, Tokat şehrinde, Tokatkârî veya Tokat 
basmas adyla anlan bir basma türünün üretimi yapldğ, Samsun ve civarnda 
da Canik kilimi adyla bir kilim türü dokunduğu anlaşlmaktadr. Bunlar ayn 
zamanda, ad geçen bölgelerdeki iş, üretim ve esnaf kollarna dair ipuçlar 
vermektedir.  

Elde edilen bulgulara göre 19. yüzyl ortalarnda Tokat evlerinde, 
geleneksel saylabilecek türdeki ev eşyalarnn hâlâ yoğunlukla kullanldğ 
görülmüştür. Oturmak için yer minderleri ve yastklar, yemek yemek için 
çeşitli büyüklükteki siniler, yer döşekleri buna örnek gösterilebilir. İlgili 
dönemde evlerde, Batllaşmay, 19. yüzyl modernizmini ve bu yöndeki 
değişimi gösterecek kuvvetli delillerin gündelik ev yaşamna ve eşyalarna 
henüz yansmadğ dile getirilebilir. Zira ayna, basma saat ve muşamba dşnda 
Batllaşmaya işaret edebilecek yemek masas, çatal-bçak takm, sandalye, 
koltuk, somya türü ayakl yatak, gardrop vb. eşyalardan hiçbiri tereke 
kaytlarna geçmemiştir. Buna göre 1850’li yllarda Tokat’ta halkn, en azndan 
gündelik ev hayatn, Batllaşma öncesi geleneksel diye tabir edilen tarzda 
sürdürdüğü söylenebilir.  

Genel olarak bakldğnda -her ne kadar örneklem çok dar olsa da- 
Tokat’ta Müslim ve gayrimüslim ailelerin kullandklar ev eşyalar arasnda 
belirgin bir farkllk görünmemektedir. Yalnz gayrimüslimlere ait terekelerde 
içkiyle özdeşleşen mutfak araç-gereçleri ve bunlara ilişkin bardak türleri dikkat 
çekmektedir. Örneğin baz gayrimüslim evlerinde arak kazan ve arak takmlar 
kullanldğ anlaşlmaktadr.  

Adlar, çeşitleri ve saylar tespit edilen ev eşyalarnn, bu bilgilerin yan 
sra, ilgili dönemde Tokat’ta ailelerde, evlerde kullanm yaygnlğna da bakmak 
gerekmektedir. Çünkü her bir eşyann hanelerde kullanm yaygnlğ, nicelik ve 
nitelik durumu ayn değildir. Bir yanda evlerde şamdan, fener, döşek gibi 
zorunlu ihtiyaç malzemeleri bulunmaktadr ki bunlar çoğu evde yer alabilir. 
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Diğer yanda da ihtiyaç ötesi, ilgi, zevk, lüks tüketim anlayışı, sosyal statü ve 
ekonomik duruma bağlı olarak bazı kişilerin terekelerinde ve evlerinde daha 
farklı eşyalar çıkabilmektedir. Bu konularda doğru değerlendirmelerin 
yapılabilmesi için tereke sahiplerinin mesleği, mali durumu, mirasa konu olmuş 
menkul-gayrimenkul tüm mallarının yekûn ekonomik değeri, ev eşyaları, 
bunların nitelikleri ve fiyatları, lüks tüketim anlayışı gibi verilerin imkân 
ölçüsünde araştırılması ve saptanması gerekmektedir. 

Çalışmamızda tespit edilen ve gündelik kullanıma yansıyan ev eşyaları, 
kültürel mirasın ve Türk halk kültürünün bir parçasıdır. Bu nedenle halk 
kültürünün diğer şubelerinde yürütülen araştırmalar gibi geçmişe ait ev eşyaları 
üzerindeki tetkikler de sürdürülmelidir.    

Sonuç olarak; bir bölge, şehir veya kasabaya ait daha çok tereke 
defterinin, belgesinin incelenmesiyle burada tespit edilenlerden daha fazla 
sayıda ev eşyasının ortaya çıkacağı muhakkaktır. Bununla birlikte tereke 
belgelerine yansıyan bu zengin malzeme, disiplinler arası bir yaklaşımla, folklor 
araştırmacıları, tarihçiler ve sosyologlar tarafından işbirliği çerçevesinde ele 
alınmalı, işlenmeli ve değerlendirilmelidir.   
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EK 1:  60 Nolu Tokat Şer’iye Sicilinde Yer Alan Tereke Belgelerinin Sayfa 
Numaraları, Tereke Sahipleri ve Kayıtlı Oldukları Mahalle 

Defter 
no 

Varak 
no 

   
Kaza Mahalle/Köy               Vefat Eden Kişi 

60  1/1 Tokat Sovukpınar İpek oğlu Kokas veled-i Manorik 
60 2/1 Tokat Cedid Düdükçü Karabet veled-i Ohannes 
60 3/2 Tokat Semerkandi Nefise binti Süleyman 
60 6/1 Tokat Cami-i Kebir Terzi Halil bin Ömer 
60 6/2 Tokat Çaşnigir Ebubekir 
60 7/1 Tokat Hoca Ahmed Tütüncü Hasan efendi bin Osman 
60 8/1 Tokat Hoca Ahmed Çubukçu oğlu Mihail veled-i Kirkor 
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60 9/1 Tokat Samyeli  Kahveci Topal Ali bin Hasan 

60 12/3 Tokat 
Parakende 
Bağçeciyan Maync  kz Hadice binti Mustafa 

60 16/3 Tokat 
Mihmad Hacib-i 
müslim Şerife binti  Mehmet 

60 21/1 Tokat Yaş Meydan Bağçeci Arif Mehmed bin İbrahim 
60 22/1 Tokat Sar Güllük Esseyyid Ahmet ağa bin Mehmet 
60 22/2 Tokat Keçeciler Fatma binti Ömer 
60 23/1 Tokat  Halil efendi bin İbrahim 
60 24/1 Tokat Beybağ Bakrc Salih efendi bin Osman Ağa 
60 25/1 Tokat Zincirli kuyu  Hafize binti Salih 
60 27/1 Tokat Debbağhane-i Atik Hüseyin bin Mustafa 
60 31/1 Tokat Cami-i Kebir Pabuççu Manas veled Agop 
60 35/1 Tokat Kabe-i Mescit Yovani veled Simon 
60 35/2 Tokat Seyfeddin Hasan bin Mehmet 
60 38/1 Tokat Dere Karabet veled Kirkor 
60 39/1 Tokat Çay Şerife binti  Mehmet 
60 39/2 Tokat Mahmut Paşa Şerife Dudu binti  İbrahim 
60 40/1 Tokat Çehkanlu Dülger Donek veled Beros 
60 42/1 Tokat Şucaeddin Zeyneb binti Selim 
60 44/1 Tokat Draz- müslim Kariz veled Agop 
60 45/1 Tokat Terbiye-i Kebir  Keşiş Melkon veled Arakil 
60 46/1 Tokat Sovukpnar- Müslim Esseyyid Ali efendi bin Hoca İbrahim 

60 47/1 Tokat Meydan- Müslim 
Bakrc oğlu  el hac Salih Ağa bin 
Mustafa  

60 48/1 Tokat Yaş meydan Ağligan oğlu Baras veled Agop 
60 49/1 Tokat Cedid Haffaf elhac İbrahim Ağa bin İsmail 
60 52/1 Tokat Mihmad Hacib Artin veled Macik 
60  53/1 Tokat Gaybi Küçük Ahmet bin Ebubekir 
60  53/2 Tokat  Rüstem Çelebi Kemanc Mazhar  oğlu Melkon 
60 62/1 Tokat Menice Meryem binti Madorros 
60 62/2 Tokat Dere Maync Bodros veled Mihail 
60 63/1 Tokat Debbağhane-i Atik Dabbağ Hasib Ömer Ağa 
60 63/2 Tokat Beybağ Derviş oğlu İbrahim 

60 66/1 Tokat 
Mihmad- Hacib-i 
Zmmi Hacik oğlu Hacik 

60 66/2 Tokat 
Mihmad- Hacib-i 
Zmmi  Eşgi oğlu Manok veled Ağbanuk 
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60 68/1 Tokat Alaca mescit Keşiş Ohannes veled Ohan 
60 69/1 Tokat Hoca Ahmed Mustafa Ağa bin elhac Abdi Ağa 

60 70/1 Tokat 
Mihmad- Hacib-i 
Müslim Mustafa  bin Salih 

60 73/1 Tokat Alaca mescit Mustafa bin Mehmet 
60 76/1 Tokat Meydan Abdullah bin Osman 
60 78/1 Tokat Hoca Ahmed Kezban binti elhac Emin Ağa 

60 78/2 Tokat Cami-i Kebir 
Sucu oğlu yüzbaş Ahmet Ağa bin 
Mehmet 

60 83/1 Tokat Mahmut Paşa 
Merdibanc Memiş Memed bin 
Mehmet 

60 76/2 Tokat Kaya 
Bulgur Kazgan oğlu Serkiz veled 
Hacik 
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Tokatl Âşklarn Şiirlerinde Sosyal Eleştiri 
Ayşe YÜCEL ÇETİN1 

 
Özet 

Sosyal eleştiri, ferdin içinde yaşadğ toplumun çeşitli yönlerini ele 
alarak kendi kymet hükümleri paralelinde düzenlemesine katk sağlamaktr. 
Bunun için eleştiride çeşitli yollar benimsenir. Toplumsal yapya aykr 
davranş, uygulama ve kanaatlerin toplumun istediği gibi olmasn sağlamak 
için ayplama, komikleştirme, alaya alma yollar, hatta kimi zaman tezyif edici 
ifadelerin kullanldğ da olur.  

Âşk edebiyatnda devletin idare tarz, uygulamalar, devlet yöneticisi 
veya halkn tercihleriyle idareye gelenler yeri geldiğinde eleştiriye maruz 
kalmşlar, bu yolla toplum tarafndan kontrole tâbi tutulmuşlardr. Tokatl 
âşklarn şiirlerinde kişiye yönelik eleştiri ifadeleri bulunduğu gibi yönetimin 
üst kurumu olan devlete yönelik eleştiri ifadeleri de bulunmaktadr. Bildiride bu 
konulara temas edilecektir. 

 
Toplumun bir ferdi olmak topluluk içinde yaşamak, beraberinde sosyal 

normlara uymay da zorunlu klar.  Bunlarn aksi davranş ve tutumlar eleştiriyi 
yaratr. Bu çerçevede ferdî olmaktan çok toplumsal bir boyuta sahip olan sosyal 
eleştirinin hedefi, çirkinlikleri ve kusurlar eleştirerek onlar slah etmektir.  

Eleştirinin snrlar, kişiden başlayp geniş bir alana, kişinin içine 
doğduğu veya yaşadğ topluma kadar uzanr. Toplumsal bir hayatn gereği 
olarak toplumun kymet hükümlerine, genel kabullerine aykr davranşlarn 
sergilenmesinin eleştirilmesi, toplumun savunduğu ancak dejenere olan 
değerler, toplum fertleri arasndaki ilişkiler; devlet,  devlet sistemindeki 
bozulmalar, yönetim kesimi, yöneticilerin davranşlar ve daha birçok konu 
sosyal eleştiri olarak anlaşlmaldr. 

Tarihi dönemlerden itibaren edebiyatmzda yaygn olarak görülen 
eleştiri, hem kişisel, hem de topluma şamil bir biçimde görülmektedir. 
Türklerde diğer topluluklar gibi gelenekleri, alşkanlklar, inançlar ve 
kabullerine uymayan davranşlar, eksik yönleri ve zayflklar söz ve yazyla 
ifade etmişlerdir. 

Toplumsal hayatn ön planda olduğu, ferdiyetçiliğin ön planda olmadğ 
Bozkr medeniyetinde toplum kurallarna uymama, yönetimde zafiyet ve 
olumsuzluklar karşsnda Kök-Türk Kitabelerinde; "Çin milletinin sözü tatl, 
ipeği yumuşak imiş. Tatl sözü, yumuşak ipeğiyle kandrp uzak milleti anca 
yaklaştrmş. Yakna doğru kondurduktan sonra da fitne bilgisini ortaya yayar 
imiş. Bir kişi yanlsa, soyu milleti beşiğine dek koymaz imiş. Bilgisiz kağanlar 
tahta oturmuş. Buyruklar yine bilgisiz imiş. Kötü imiş."(Klç,2008:32) 
                                                 
1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi e posta: ayucel@gazi.edu.tr 
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ifadelerini Türk edebiyatnda sosyal eleştirinin başlangc sayabiliriz. 
Türk edebiyatnda en eski kaynaklarda inanç, sosyal norm ve kabullere 

uymayan her türlü tutum ve davranş dile getirilmiştir.  Sosyal eleştirinin 
edebiyat alannda hiciv, hezel ve tanz gibi çeşitli kavramlarla ifade edildiği 
bilinmektedir.  Kişisel, nesnel ve sosyal eleştiri içeren bu kavramlar edebî 
açdan bazen olumlu,  bazen de olumsuz yönleriyle nitelendirilmiştir.  Sosyal, 
siyasal bir gerçeği, eleştiriyi, bilgiyi, mesaj içermesi yönüyle özellikle eğitim 
açsndan olumlu anlamlar yüklenmiştir. Edebî yaz ve şiirlerde kimi zaman 
güldürü, kimi zaman da alay, aşağlayc nitelik taşyan bu yapda; hâkim olan 
esas unsur sosyal yapdaki olumlu değişim ve iyileşmenin hedeflenmiş 
olmasdr. Günlük hayatla iç içe olan insan merkez alan, onun alşkanlklar, 
gelenekleri, kabulleri, inançlarn, tepkilerini işleyen halk şiiri elbette kişisel ve 
sosyal yapdaki olumlu- olumsuz hususlar da ele alacaktr.2 

Tokat ve yöresi, batl anlamda sanayileşme sürecini tamamlamamş, 
hayvanclk ve tarm alannda oldukça küçük işletme ve aile işletmelerinin 
hâkim olduğu bir çevredir. Bu çevrede yaşamak, problemlere dşardan bakmay 
engellemektedir. Zira çevrede yaşayanlar kendi kymet hükümlerini yaşatmaya 
çalşan, korumac bir toplum yapsna sahiptirler. Bu yap içinde aksaklklar 
kendi aksaklklar, varsa kusurlar da kendi kusurlar olarak alglanmaktadr. 
Yani ‘Kol krlr yen içinde kalr’ anlayş hâkimdir. Hal böyle olunca eleştiri ya 
toplumun kendi içinde kalp dşarya hissettirilmez ya da o çevreden dşar çkan 
kişiler eleştiriye katlrlar. Dolaysyla eleştirinin yokmuş gibi görünmesi veya 
az olmas sosyal problemin yokluğuna işaret saylmamaldr. Eleştirilerin 
bazlarnda kişilerin fizikî ve ahlakî yönlerini hedef alndğ görülmektedir. 
Bunlar öfke, kzgnlk, haset vb duygularla yaplmakla birlikte makam, mevkî 
sahibi kişilere olanlar dikkate alndğnda kişisel olmaktan ziyade toplumsal bir 
hüvviyet kazanr. 

İçinde yaşadklar toplumun aynas da olan şâirler, ayn zamanda 
toplumun aydn kesiminin de parçasdr. Kimi zaman kanaat önderi, kimi zaman 
toplum ileri geleni, kimi zaman, kimi zaman lider olarak tannan bu şahsiyetler 
çevrelerinde gördükleri her türlü  aksaklk,  yanlşlk ve olumsuzluk karşsnda 
seslerini yükseltir ya da toplumun duygularn kendi duygularymş gibi 
yanstrlar. Tokatl âşklar da şiirlerinde gerek bireysel gerekse sosyal yapdaki 
aksaklklara yer vermişlerdir. 

Sosyal problemlerin doğmamas veya az olmas, adâlet müessesesinin 
kurumsallaşmas, iyi işlemesine bağldr.  Sözlük anlamyla; adâlet “yasalarla 
sahip olunan haklarn herkes tarafndan kullanlmasnn sağlanmas, töre hak ve 
hukuka uygunluk, hakk gözetme,  herkese kendine uygun düşeni, kendi hakk 
olan verme, doğruluk” tur (TDK, 2010:24). Dolaysyla adâlet, toplum ahlak 
olarak toplumun her ferdine hakknn verilmesiyle ilgili ahlakî esas, toplumlarn 
                                                 
2 Daha geniş bilgi için bkz. Zülküf Klç, Türk Dîvân Şiirinde Sosyal Eleştiri, Elazğ 
2008 (Frat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaynlanmamş Doktora Tezi 
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ifadelerini Türk edebiyatnda sosyal eleştirinin başlangc sayabiliriz. 
Türk edebiyatnda en eski kaynaklarda inanç, sosyal norm ve kabullere 
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2 Daha geniş bilgi için bkz. Zülküf Klç, Türk Dîvân Şiirinde Sosyal Eleştiri, Elazğ 
2008 (Frat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaynlanmamş Doktora Tezi 
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teşkilatlanmasnda hak, görev, sorumluluk ve yetkilerle varlklarn gerektiği 
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toplumda oynadğ role uygun olarak dağtldğ zaman doğru uygulanmş kabul 
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engelleyici tedbirler alma işiyle uğraşan belli bir güvenilir organa brakma 
fonksiyonu olarak anlaşlr. Bu anlamda adâlet terimi, "yarg gücü"nü ifade 
eden diğer kelimelerle karştrlr. Çünkü modern toplumlarda adâlet hem bir 
faaliyet (adâlet dağtma faaliyeti) olarak, hem de bir teşkilât (bir ülkedeki 
mahkemeler ve yarg görevlileri) olarak alglanr. 
(http://www.darulkitap.com/oku/muhtelif/sosyalbilimler/a/002.htm#_ftn1). 

Tarm toplumundan sanayi toplumuna geçişin problemlerini yaşayan 
Tokat, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi baz skntlarla karşlaşacaktr. Bu 
skntlarn başnda toplumun bir arada yaşamas için gerekli olan adâletin 
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ve tutumlarnda adâlet merkezde görülecektir. Adâlet alannda görülen 
aksaklklar, adâletsizlikten şikâyet halk şâirlerinin şiirlerinde işlenecektir. 

Sosyal yap ve normlarn bozulmaya başladğ dönemlerde insan 
davranşlarnda da sapmalar görülür. Toplumdaki dengenin esasn oluşturan 
unsurlar, ahlakî değerler sorgulanr. Haksz,  adâletsiz uygulamalar artar. Gücü 
elinde bulunduran yöneticilerin adâlet  mekanizmasnn  başnda olanlarn  dahi  
müdahale etmemesi umutsuzluk ve bezginlik yaratr. Zira hakszlğa seyirci 
kalmak, toplumsal değerlerden sapma ve bozulmaya temel oluşturur.  

Âşk Hasan, Uyanmyor Halkm başlkl şiirinde, adâletteki aksaklğ, 
toplumun kaderciliğine bağlar ve yönetim kesiminin adâletsiz bir yönetim 
sergilediğini ifade ederken halk da ikaz eder: 

Bu nasl bir uyku ki uyanmyor halkm 
Demiyor kim yiyor nere gidiyor hakkm 
Kader denen musibet bağlamş kolundan 
Yetmiyor mu artk silkin de kalk uykundan 

 
Kâtibî de başkasnn kazancn yiyenlere isyan eder: 

Haram hor demeyip baz kimseler 
Eline geçeni nûş eylediler  

(Yardmc, 1983:47) 
Selmanî kendi ve başkalarn, şiirlerinde işlerken kendisi gibi olanlarn 

tecrit edildiği düşüncesine kaplr. Paylaşlmas gerekli olann paylaşlmadğn 
av-avc metaforuyla anlatr: 
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Avcnn kimi genç kimi ihtiyar,  
Çok çalştm olamadm bahtiyar,  
Bu iş beni temelimden ykt yar,  
Av avcya yara açt işe bak, 
 
İşlesem de su akmad arkma, 
 Baklmad şiirime şarkma,  
En yakn bir avc vurdu çarkma,  
Av avcya yara açt işe bak. 

İnsanlar bir arada tutan, onlara bir arada yaşama iradesi sağlayan temel 
davranş toplumdaki fertlerin ortak hareketleridir. Duygularn, düşüncelerini 
ortak ifade etmeleri, kader birliği yapmalar, olaylar karşsnda ortak tavr 
almalardr. Bunlar ortak düşünceyle olur. Bu ise ortak dili kullanmak, ortak 
dille düşünmekle mümkündür.  Tokatl Selmanî’nin bakş bu yöndedir. 
Merkezî otoritenin kültür politikas, Türkçe dşnda başka dillerin toplum 
hayatna empoze edilmesi, toplum olarak Türkçeden uzaklaşma olarak görülür. 
Bu Selmanî’nin gönül dilinde ikmale kalmaktr. Geçici bir arzadr. Tedavisi 
mümkün bir rahatszlktr. O,  Türkçeden İkmal adl şiirinde;  

Temelim Türk iken Türkçeden ikmal,  
Bu iş nasl oldu ben de şaşrdm,  
Yalan söyler isem şeytana vebal,  
Derin düşünceyi hadden aşrdm, 
 
Bilseydim Türkçeye kendim üzerdim,  
Tabiat iyi okur süzerdim,  
Saz alr diyar diyar gezerdim,  
Üstelik âşklk ad taşrdm (Avşar, 2010:5) 

 
Sosyal normlarn, değerlerin işlevini yitirmesi kişileri yabanclaşmaya 

iter. Sosyal hayatla bağ kopan insan bencilleşir. Dolaysyla eleştiriye maruz 
kalr. Burada güven, sevgi, sayg, hatta selamlaşma dahi söz konusu olmaz. 
Âşk Hasan Ylmaz, Küsenlerden Oldum adl şiirinde bunu izah etmektedir. 

Misafire hoş geldin yok  
Muhabbetin sohbetin yok  
Bağrna saplanmş bir ok  
Ölenleri arar oldum 
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Nerde sevgi nerde sayg  
Sanki rklar ayr ayr  
Sen de yaşanlmaz gayr  
Gördüm de perişan oldum   

Kültürler ideal düşünceleri, ideal insanlar, değerleri, normlar ile 
ifadelendirirler. Dolaysyla insan vasflaryla (iyi- kötü, doğru- yanlş),  
bulunmas ya da bulunmamas gereken unsurlaryla değerlendirirler. Bu yönde 
kişisel eleştiri bireyi hedefleyerek bireysel eksenli olmakla birlikte birey- 
toplum uyumunu da dikkate alr. Talibî; 

Kötü adam nasl olur söyleyim 
Sahibin zemmeder ekmek yer iken  
... 
Akar muhannetlik her damarndan 
Korkak tabiatl olur er iken 
... 
Sen ondan geç yürü öğüt kâr etmez 
Beğenir kendini hem de ar etmez  

(Yardmc, 1989:19) 
Kişilere yönelik eleştirilerde toplumun geneline mesaj verilir. Zira 

kabul görmeyen,  onaylanmayan söz ve davranşlar sosyal yapy da olumsuz 
etkiler.  

 
Söylediği sözü idrak etmeyen 
Yolun doğrusunu bilip gitmeyen 
Kendi islahna gücü yetmeyen 
Elimde fermanm dese ne fayda 

(Avşar, 2010:54)  
Diyen Selmanî gibi ahlakç bir yaklaşmla insan davranşlarnn dile 

getiren Âşk Remzanî de ele, bele, dile sahip olmay,  haramdan kaçnma, 
namuslu olma ve yalan söylememe olarak yorumlar. 

Ararsan gerçeği sana çok yakn 
Elinden dilinden belinden sakn 

(Yardmc, 1983:82) 
Kâtibî de benzer ifadelerle bu düsturu dile getirir: 

Haramdan çek elini  
Küfürden esirge dilini  

(Yardmc, 1983:49) 
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İslâm, insan  Allah’n halifesi olarak değerlendirir. Bu hilafete lâyk 
olmak mükellefiyetleri yerine getirmekle olur. İnsann ilk vazifesi yaratcsn 
bilmektedir. ‘Nefsini bilen Rabbini bilir’ hadisi gereğince önce kendini 
bilmelidir. 

Men araf bilmek âlim işidir,  
Özünü sözünü bilen kişidir   

(Avşar, 2010: 401) 
 

Diyen Selmanî varlk ve benlikten syrlan insann nefsini öldüreceğini, 
kötü olandan syrlacağn ifade eder. 

... 
Kendini bilen insan haddini bilir 
Haddini bilenin bed nefsi ölür  

(Avşar, 2010:483) 
Nefsin bitmez tükenmez isteklerine uyan insan dünya nimetlerine, 

geçici zevklere kaplr. 
Bezirgan olup da satma 
Sermayene hile katma 
Yolun eğrisine gitme 
Doğru yola nazar eyle  

Büryan Ana nefsine uyanlarn yanlşlarndan dolay Hakk’n huzura 
dahi varamayacaklarn ifade eder: 

Uydum nefsime de kaldm avare 
Varamam huzura yüz eylerim kare 

(Yardmc, 1983:63) 
Ceyhunî de; 

Hak sendedir özün tan 
İptida yokla sen seni 
Sonra kula nazar eyle 

(Yardmc, 1983:115) 
Derken İslâm ahlaknn özünü dile getirir. İnsana başkalarnn aybn 

görmeden söz ve davranşlarnda faziletli olmay öğütler. 
Suzi her aybn gözetme kulun 
Eğer sen iyiysen iyi bulun 

(Yardmc, 1983:148) 
Diyen Suzî gibi Zefil Necmi de başkalarnn kusurunu, aybn görmenin 

aksine örtmek gerektiğini ifade eder: 
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Vezni kantar ile kendini tartar 
Elde kusur görmez sr edip örter 
Kalbi ziyalanr aşk da artar 
Kem sözü işidip duymaz âşklar 

(Yardmc, 1983:7) 
İnsan insan yapan değerlerden uzaklaşan, mânây ihmal edip maddi 

olana itibar edenler eleştirilir. 
Talibi; 

Deli gönül gel varlğa güvenme 
Uçar imaretler şan elden gider 
Hrsna düşmeye değmez bu dünya 
Peşinden yeterken yen elden gider 

(Yardmc, 1989:26) 
İnsann kendi nefsi, dolaysyla toplumsal ahlak ve buna bağl olarak 

davranşlar âşklar tarafndan işlenmektedir. Toplumun kanayan yaralarndan 
biri olan tütün ve tütünün ürünleri tüketim alşkanlğndan  alkol  bağmllğna; 
müsriflekten; tasarrufun cimrilik derecesine varncaya kadar toplum hayatnn 
her yönünde görülen kimi rahatszlklar âşklar tarafndan tespit edilip 
dillendirilir. 

Selmanî, Türk toplumunun tütünü tanmasndan itibaren işlenen tütün,  
sigara bağmllğ  ve zararlarna Tiryaki destanyla dikkatleri çekmeye 
çalşmştr: 

Bak ne güzel yaratlmş binamz,  
Elinle binay ykma tiryaki,  
Raz olmaz atamzla anamz,  
Atann sözünden çkma tiryaki, 
 
Sardrma ciğere karacklar,  
Kimse sevmez gönlü daracklar,  
Zorla kazanlan paracklar,  
Sigaraya verip yakma tiryaki, 
 
Selmanî der içenlere uyarsan,  
Fazla içip tatl cana kyarsan,  
Bu şiiri kitaplarda duyarsan,  
Ah edip cann skma tiryaki 

(Avşar, 2010:267-268) 
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Selmanî, son yllarda Türkiye’de düzensiz biçimde kesilen kurbanla 
ilgili şikâyetleri de dile getirir: 

İğneler vurulup kurşun skmalar,  
Baş hayvan yaralayp ykmalar,  
Tekbirsiz ölene sahip çkmalar,  
Katliama döndü kurban kesimi, 
 
Selmanî bu sözü anlayan anlar,  
Atmayn sözümü vefal canlar,  
Bu şekilde kesilmesin kurbanlar,  
Katliama döndü kurban kesimi 

(Avşar , 2010:312) 
Cehalet toplumun en büyük problemidir.  Srr Baba; 

Münkiri nadan görmesin gözüm 
Cahile de cehlin bed gelir sözün 

(Yardmc, 1983:41) 
Âşk İkrarî, Sen Yaray Saramazsn adl şiirinde bilgiyi ve bilginin 

topluma olan faydasn,  bilgisizliğin olumsuzluklarndan bahseder: 
Cahille gitme yola  
Yalpa vurur sağa sola  
Değerin düşer bir pula  
Sen pazara giremezsin 
 
Olursan ilmin âşğ  
Seni ştr şğ  
Yoksa kanaat kaşğ  
Kepçe ile doyamazsn  

(Gedik, 2010:26) 
Msralar, Türk toplumunda cimriliğin hoş karşlanmadğn anlatrken 

Dede Korkut sözünü hatrlatr bize. Korkut Ata lisannca ‘Oğul atadan 
görmeyince sufra çekmez.’ İfadesi bir geleneği işaret etmekte ve şâir de bunu 
günümüze taşmaktadr. 

Çok sk insanda asalet olmaz 
Şüphesiz ki sonu selamet olmaz 
Kalbinde hiç insaf merhamet olmaz 
Hasetliktir her bir işi cimrinin 
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(Avşar, 2010:438) 
Toplumdaki ayrşma, ayrşmann getirdiği çatşma ortam kimi zaman 

ekonomik sebeplere dayandrlmakta, Âşk Bahattin Avcu bu probleme temas 
etmektedir: 

Kimi ağadr kimi paşa  
Kimi dertleriyle kalmş baş başa  
Kiminde gözyaş kiminde neşe  
Ağlayan bir yanda gülen bir yanda 
 
Kimi servetine servet katyor  
Kimi meteliğe kurşun atyor  
İnsanoğlu doğru yalan sapyor  
Zenginin bir yanda fakir bir yanda 

(Gedik, 2010:29) 
Ekonomik gidişin iyi olmadğn, Türk ekonomisinin olumlu seyretmesi 

için çeşitli reçetelerin arandğ bir dönemi  Âşk Hasan Ylmaz msralarnda 
işler: 

Nerede bülbül avazl ekonomistler  
Öyle attlar ki uçtu mangalda küller  
Takat kalmad dizlerde büküldü beller  
Şimdi de Kemal Derviş'e çevrildi gözler  

Âşklar toplumun sesidir. İçine doğduklar, içinde yaşadklar toplumun 
dertleriyle dertlenen, toplumun problemlerini kendi sanatç kişiliklerinde 
hisseden, dillendiren ve problemleri teşhis edip zaman zaman da tedavi yolu 
gösteren şahslardr. Tek tek âşklar bu yaplaryla düşünmek mutlaka 
doğrudur. Ancak daha da önemlisi toplumun ortak bilincinin sesidir onlar. 
Geleneğin kendilerine verdiği görevi de yapmak zorundadrlar. Ülkemizde bir 
arada yaşama iradesine sahip olmak gerektiğine inanan Türk insan bunu yllar 
önce Âşk Veysel’in sesinden duydu, bugün de başka bir âşğn, Âşk Deli 
Cemal’in sesinden duymakta. Veysel’in;  

 
Kürt'ü Türk'ü ve Çerkes'i 
Hep Adem'in oğlu kz 
Beraberce şehit gazi 
Yanlş var m ve neresi? 
 

Vatann, ülkesini seven her insan üzerine düşeni yapmak zorundadr. 
Veysel, eleştirmenin yan sra nasihat ettiği şiirinde; 
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Bu nasl kavgalar çirkin dövüşler 
Hepimiz bu yurdun evlâtlaryz 
Yolumuza engel olur bu işler 
Hepimiz bu yurdun evlâtlaryz 
 
Birleşiriz bir bayrağn altnda 
Biz Türklerin ikilik yok aslnda 
Yanar tutuşuruz vatan aşknda 
Hepimiz bu yurdun evlâtlaryz 
(Kaya, 2004:77). 

böyle seslenir. Bu msralar günümüzde Deli Cemal’in msralaryla 
örtüşmez mi?  Türk insannn birlikte yaşama iradesi sergilemesine işaret değil 
midir? 

İnsanlar omuz omuza kol kola  
Böyle bir Türkiye gerektir bize  
Cem evi kilise cami yan yana  
Böyle bir Türkiye gerektir bize 
 
Âdem değil midir bizim babamz  
Havva'dan gelmez mi ortak anamz  
Türk Kürt Sünni Alevi ne davamz  
Böyle bir Türkiye gerektir bize 
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Göç ve Âşk Şiiri: Tokat Örneği 
İsmet ÇETİN∗ 

 
Özet 

Bat dünyasndaki sanayileşme hareketinin 19. Yüzyldan itibaren hz 
kazanmas, I. Dünya savaşndan sonra çok uluslu devletlerin yerini millî 
devletlerin almas, II. Dünya savaşndan sonra ise hzl bir şehirleşme 
yaşanmştr. 

Dünyada olup bitenler Türkiye’yi de yakndan etkilemiş, özellikle II.  
Dünya savaşndan sonra taşradan merkeze doğru süratli bir göç hareketliliği 
yaşanmştr.  Tarm ve hayvanclk üzerine kurulu ekonomik yapnn yerini 
sanayiye brakmasyla başlayan yeni hayat tarz iç ve dş göçleri tetiklemiştir.  

Edebiyat, varlk sebebi olarak insan almas münasebetiyle insan 
hayatnda olan bütün hadiseleri kendine konu edinen bir alandr.  Dolaysyla 
Türkiye’de yaşanan göçleri de kendine konu edinmiştir.  Daha çok göç eden 
kesim içinde yer alan âşk tarz edebiyatn temsilcileri göç konulu şiirleri 
yazarak duygularn dillendirmek yannda konuyla ilgili problemlere dikkat 
çekmek için de şiirler kaleme almşlardr. Tokat yöresi âşklarn şiirlerinde hem 
duygularn dillendirilmesi, hem problemlere dikkat çekilmesi için göç, şiirlerde 
çok işlenen konulardan biri olarak yer almaktadr. 

 
Göç kavramnn birçok tanm yaplmakla beraber genel olarak; “bir 

idari snr geçerek oturma yerini devaml ya da uzun süreli olarak değiştirme” 
(Tümertekin ve Özgüç, 1998: 307) veya dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer 
sebeplerden dolay insan topluluklarnn hayatlarnn tamamn veya bir 
bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasna yerleşmek 
suretiyle yaptklar coğrafi yer değiştirme hareketidir (Akkayan, 1979:21).  

Devlet Planlama Teşkilat, Nüfus, Demograf Yaps, Göç Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu'nda göç, ulusal snrlar içerisinde olabileceği gibi ulusal 
snrlarn ötesine, hatta ktalar ötesine de taşabilmektedir. Ulusal snrlar 
içerisinde gerçekleşen göçlere iç göçler, ulusal snrlar dşna taşan göçlere ise 
dş göçler denilmektedir (DPT 2001; 26) . Nüfus saymlarnda, yurt içinde beş 
ve daha yukar yaşlardaki nüfusun, iki genel nüfus saym arasndaki dönemde 
ikametgah farkl olduğu takdirde bu kişi veya kişiler göç etmiş olarak saylrlar 
(Kocaman, 2008:17). 

İnsanlk tarihiyle başlayan ve hâlâ devam eden göç, çeşitli dönemlerde 
farkl sebeplere bağl olarak gerçekleşirken, Türkiye’de özellikle I. Dünya 
savaşnn sonuçlarndan kaynaklanan sosyal olaylar, biraz da göç literatüründe 
olmayan ‘aydnlanma göçü’ olarak gerçekleşmiştir. Savaştan mağlup çkan bir 
devlet, Osmanl geleneği üzerine bina edilen Türkiye Cumhuriyeti, içinde 
                                                 
∗ Prof. Dr., G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, icetin@gazi.edu.tr 
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başlattğ ‘aydnlanma’ göçüyle kurumsallaşmay sağlamaya çalşyordu.  Yeni 
eğitim kurumlarnn tesisi, eğitim kurumlarna büyük şehir merkezlerinin 
dşndan öğrenci getirilmesi, resmî kurumlarda istihdam edilecek insan gücünün 
yetiştirilmesi ve bunun için taşradan insanlarn büyük şehirlere ve kasabalara 
getirilmesi, yeni bir dönemin de başlangc olarak görülmelidir. Kendi alannda 
yaşamaya mecbur olan veya braklan kitleler, yavaş yavaş dünyada olup 
bitenlerden haberdar oluyor, bilgilenme ihtiyac duyuyor ve devlet de bunu 
karşlamaya gayret ediyordu. 

II. Dünya savaş ve savaşn sonuçlar, Türkiye’nin siyasî yapsnn da 
değişmesini sağlad ve özelikle 1950’den itibaren Bat bloğu içinde kendine yer 
bulan Türkiye Bat tarz bir hayat benimsemeye, dolaysyla Batl olana doğru 
meyl etmeye başlad.  Türkiye Devleti’nin kuruluşundan itibaren tarm toplumu 
olma özelliğine sahip olan kitleler, Bat dünyasndaki sanayileşmeden 
etkilenmeye başlad. Dünyada II. dünya savaşndan sonra, hzl bir kentleşme 
yaşanmş, Türkiye de bu gelişmelerden etkilenmiş ve krdan kente olan göçler 
artmaya başlamştr. Genellikle göç olgusunun ortaya çkmasnda, nüfus artş 
hznn ivme kazanmas ve tarmsal kesimde hzl bir mekanizasyona gidilmesi 
etkili olmuştur” (Tekeli ve Erder, 1978: 301). Türkiye, 1950-1960 yllarnda 
ABD’den aldğ Marshall yardmlarn daha ziyade tarmsal araç-gereç 
ithalatnda kullanmş, bu sayede bir yandan ekilen arazi miktar ve üretim 
artmş, diğer taraftan kullanlan makineler sayesinde iş gücü fazlalğ ortaya 
çkmş ve krsal alanlarda çok sayda nüfus topraktan kopmak zorunda kalmştr 
(Yavuz, Keleş ve Geray, 1978: 4). Bu gelişmelerin yan sra, krsal alanlarda 
nüfus artşnn yükselmesi, geleneksel tarm düzeni ve toprak mülkiyetinin 
farkllaşmas, ataerkil aile yapsnn bozulmas, aile arazilerinin miras ve diğer 
baz nedenlerle küçülmesi göçleri artrmştr (Yenigül, 2005). Arazileri miras ve 
diğer baz nedenlerle küçülen aileler yaşamn ancak ek bir gelirle (genelde 
mevsimlik işçi veya hayvan besleme) sağlamaya başlamşlardr (Yenigül, 
2005). Türkiye’de geçim için kritik snr olan 20 dönümden daha az arazisi olan 
veya topraksz ailelerin oran 1970 ylnda %57’ye yükselmiş (Tekeli ve Erder, 
1978: 329), bu durum kr kesiminde yaşayan nüfus ile geçim kaynaklar 
arasndaki dengenin bozulmasna ve tarm sektöründe yapsal değişikliklerin 
ortaya çkmasna neden olmuştur (ÖZGÜR, 1995). Baz krsal alanlarda var 
olan sert iklim şartlar, yüksek ve arzal rölyef ve kuraklk gibi fiziki faktörlere 
yukarda bahsedilen nedenler de eklenince krsal alanlarda yaşama koşullar 
daha da zorlaşmştr (Gürbüz- Karabulut, 2008:37-60) 

Türkiye ile ilgili bu genelleme, Tokat için de geçerlidir.  
Tokat, Orta-Karadeniz Bölgesi’nde, bir taraftan Yozgat ve Sivas’a 

uzanan İç Anadolu, Ordu’ya uzanan Karadeniz ve Amasya’da ormanlk ve 
tarm arazileriyle meralarn bulunduğu bir alana kurulmuştur.  Topraklarnn 
yüzde 38’i tarma elverişli olup 12’si çayrlk, 39’u ormanlarla kapldr. Tarma 
elverişli olan arazinin ise üzerinde yaşayan nüfusu beslemede yeterli olduğu 
söylenemez. Bir yandan arazinin elverişli olmayş, bir taraftan sanayileşen 
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Türkiye’nin sanayi yatrmlarnn Tokat’ta yeterince olmamas, göçe sebep 
olmuşutur. 

 

 
Krsal alanlardaki yerleşmelerden şehirlere olan göçler krsal göç olarak 

adlandrlmaktadr. İnsanlarn yeryüzünde yaşamaya başladğ dönemden beri 
var olduğu düşünülen göç hareketleri, her geçen gün artarak devam etmektedir. 
Yiyecek bulma ihtiyacndan ortaya çkan tarihin ilk göçleri (TANOĞLU, 1966: 
79), 21. yüzylda fiziki, siyasi, tarihi, askeri ve sosyo-ekonomik bir çok faktöre 
bağl olarak güncelliğini korumaktadr. Yukarda bahsedilen birçok faktöre 
bağl olan göç hareketleri, kr-kent, iller, bölgeler, ülkeler, hatta ktalar arasnda 
devam etmektedir.  

Tarih boyunca yeryüzünde var olan kr-şehir arasndaki sosyo-
ekonomik gelişmişlik fark, Türkiye’de günümüzün en büyük problemlerinden 
biri olarak devam etmektedir. Kr-şehir arasndaki bu sosyo-ekonomik 
gelişmişlik fark, şehirlerin çekici ve teknolojinin itici faktörleriyle birleşince 
krsal alanlardan şehirlere olan göçler daha da hzlanmştr. Bu gelişmelere bağl 
olarak 21. yüzyl Türkiye’sinde göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandğ 
yerlerin başnda, sanayileşmenin olmadğ veya geç geldiği krsal yerleşmeler 
diyebileceğimiz çevreler yer almaktadr. Bu örneklerinden birini de Tokat teşkil 
eder. 

Tokat, sanayileşmenin geç ulaştğ, küçük ve dar vadilerde tarm 
yaplan, arazi yaps itibaryla da hayvanclğa elverişli olmayan bir bölge 
olmas münasebetiyle göç veren beldelerden biri haline gelmiştir. 1863 ylnda 
nahiye merkezi olmasyla büyümeye başlayan Tokat, 1920 ylnda müstakil liva 
olarak idari yönetim merkezi olmuş ve bu münasebetle de şehir merkezine 
çevreden göç hareketleri olmuştur. Ancak daha sonraki dönemlerde Tokat’tan 
dşarya olan göç azmsanmayacak kadar çoktur. Bir örnek olmas bakmndan 
Tokat’n nüfus hareketliliğine bakmak gerekirse göçün hzla arttğ görülür. 
1965’ten itibaren nüfus verileri aşağda verilen tabloda görüldüğü gibidir:1 

 

                                                 
1 http://tuikapp.tuik.gov.tr/nufusmenuapp/menu.zul 
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1965 
Saym 

Toplam 
nüfus Şehir % Kr % Erkek % Kadn % 

Türkiye 31.391.421 10.805.817 34,42% 20.585.604 65,58% 15.996.964 50,96% 15.394.457 49,04% 

Tokat 495.352 123.403 24,91% 371.949 75,09% 251.748 50,82% 243.604 49,18% 

 

1970 
Saym 

Toplam 
nüfus Şehir % Kr % Erkek % Kadn % 

Türkiye 35.605.176 13.691.101 38,45% 21.914.075 61,55% 18.006.986 50,57% 17.598.190 49,43% 

Tokat 540.855 146.623 27,11% 394.232 72,89% 269.089 49,75% 271.766 50,25% 

 
1975 Toplam   Şehir   Köy    

 Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn 

Türkiye 
40.347.719 20.744.730 19.602.989 16.869.068 9.004.842 7.864.226 23.478.651 11.739.888  11.738.763 

Tokat 
599.166 305.071 294.095 175.446  93.001 82.445 423.720  212.070 211.650 
 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000 
Net 
Göç 

Net 
Göç 
Hz 

Net Göç Net 
Göç 
Hz 

Net 
Göç 

Net 
Göç 
Hz 

Net 
Göç 

Net Göç 
Hz 

-16 
772   

-30,0 -16.783 -27,3 -45746 -67,5 -37172 -48.5 

 
2010 Toplam   Şehir   Köy    

 Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn 

Türkiye 67.803.27 34.346.73
5 

33.457.19
2 

44.006.18
4 

22.427.54
1 

21.578.64
3 

23.797.74
3 

11.919.19
4 

11.878.549 

Tokat 828.027 418.856 409.171 401.762 204.246 197.516 426.265 214.610 211.655 

Yukarda gösterilen nüfus saylar, Türkiye genelindeki nüfus artşna 
paralel bir artş göstermemektedir. Buna sebep Tokat’tan Tokat dşna olan 
göçlerle Tokat’a başka yerlerden olan göçlerdeki oranszlktr.  

Burada göstermeye çalştğmz nüfus ve göç hareketliliği sebeplerinin 
başnda toplumun ekonomik yetersizliği ve buna bağl olarak da Tokat dşnda bir 
iş tutma endişe ve çabas gelmektedir. Türkiye’nin ekonomik değişimleri, 
toplumdaki sosyal değişmeyi de etkilemiş ve krsal alandan şehirlere göçün yolu 
da açlmştr.  

Burada köyden kente, küçük şehirlerden büyük şehirlere olan göçlerin 
istatistiki verileri üzerinde uzun uzun durmak yerine şöyle bir genelleme yapmak 
mümkündür: Tokat’tan  olan göçler birinci derecede sanayileşme sürecine giren 
veya sanayileşen yerleşim birimlerine olmuştur. 2011 yl itibaryla Tokat 
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Tokat 540.855 146.623 27,11% 394.232 72,89% 269.089 49,75% 271.766 50,25% 

 
1975 Toplam   Şehir   Köy    

 Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn 

Türkiye 
40.347.719 20.744.730 19.602.989 16.869.068 9.004.842 7.864.226 23.478.651 11.739.888  11.738.763 

Tokat 
599.166 305.071 294.095 175.446  93.001 82.445 423.720  212.070 211.650 
 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000 
Net 
Göç 

Net 
Göç 
Hz 

Net Göç Net 
Göç 
Hz 

Net 
Göç 

Net 
Göç 
Hz 

Net 
Göç 

Net Göç 
Hz 

-16 
772   

-30,0 -16.783 -27,3 -45746 -67,5 -37172 -48.5 

 
2010 Toplam   Şehir   Köy    

 Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn Toplam Erkek Kadn 

Türkiye 67.803.27 34.346.73
5 

33.457.19
2 

44.006.18
4 

22.427.54
1 

21.578.64
3 

23.797.74
3 

11.919.19
4 

11.878.549 

Tokat 828.027 418.856 409.171 401.762 204.246 197.516 426.265 214.610 211.655 

Yukarda gösterilen nüfus saylar, Türkiye genelindeki nüfus artşna 
paralel bir artş göstermemektedir. Buna sebep Tokat’tan Tokat dşna olan 
göçlerle Tokat’a başka yerlerden olan göçlerdeki oranszlktr.  

Burada göstermeye çalştğmz nüfus ve göç hareketliliği sebeplerinin 
başnda toplumun ekonomik yetersizliği ve buna bağl olarak da Tokat dşnda bir 
iş tutma endişe ve çabas gelmektedir. Türkiye’nin ekonomik değişimleri, 
toplumdaki sosyal değişmeyi de etkilemiş ve krsal alandan şehirlere göçün yolu 
da açlmştr.  

Burada köyden kente, küçük şehirlerden büyük şehirlere olan göçlerin 
istatistiki verileri üzerinde uzun uzun durmak yerine şöyle bir genelleme yapmak 
mümkündür: Tokat’tan  olan göçler birinci derecede sanayileşme sürecine giren 
veya sanayileşen yerleşim birimlerine olmuştur. 2011 yl itibaryla Tokat 
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nüfusuna kaytl olanlarn Türkiye’de genel dağlm şöyledir: 
Nüfusa kaytl olunan ile göre ikamet edilen il(2011) 

İkamet edilen il Nüfusa Kaytl Olunan İl 
Tokat 

Adana 1.548 
Adyaman 272 
Afyonkarahisar 750 
Ağr 653 
Amasya 6.160 
Ankara 62.241 
Antalya 12.484 
Artvin 201 
Aydn 2.373 
Balkesir 3.536 
Bilecik 717 
Bingöl 322 
Bitlis 316 
Bolu 889 
Burdur 300 
Bursa 18.750 
Çanakkale 1.429 
Çankr 439 
Çorum 2.079 
Denizli 1.293 
Diyarbakr 994 
Edirne 2.698 
Elazğ 526 
Erzincan 840 
Erzurum 1.372 
Eskişehir 2.356 
Gaziantep 786 
Giresun 563 
Gümüşhane 214 
Hakkari 577 
Hatay 1.300 
Isparta 632 
Mersin 1.931 
İstanbul 436.355 
İzmir 37.078 
Kars 464 
Kastamonu 962 
Kayseri 3.886 
Krklareli 1.625 
Krşehir 544 
Kocaeli 29.814 
Konya 2.494 
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Kütahya 763 
Malatya 824 
Manisa 2.321 
Kahramanmaraş 540 
Mardin 468 
Muğla 4.302 
Muş 244 
Nevşehir 396 
Niğde 304 
Ordu 1.779 
Rize 423 
Sakarya 3.449 
Samsun 9.354 
Siirt 390 
Sinop 547 
Sivas 5.859 
Tekirdağ 18.776 
Tokat 546.691 
Trabzon 1.122 
Tunceli 385 
Şanlurfa 571 
Uşak 418 
Van 593 
Yozgat 1.758 
Zonguldak 854 
Aksaray 265 
Bayburt 172 
Karaman 163 
Krkkale 1.175 
Batman 276 
Şrnak 649 
Bartn 299 
Ardahan 160 
Iğdr 203 
Yalova 1.830 
Karabük 379 
Kilis 110 
Osmaniye 272 
Düzce 897 

Bu tabloda sadece Tokat’tan Türkiye’nin içinde olan göç hareketliğinde 
Tokat’a dair rakamlar verildi. 1960 yl itibariyle Tokat’tan yurtdşna olan göçleri 
buraya almadk.  Göç literatüründe; göç, iç göç, dş göç, yerinde olmuşluk, 
yerinden edilmişlik, sürgün, göçmen, mülteci gibi kavramlar Tokatl bir siyaset 
adamnn Tokat’taki göç problemiyle ilgili durumu tespit etmesi bakmndan 
önemlidir. “MHP Genel Başkan Yardmcs ve Tokat Milletvekili Dr. Reşat 
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Doğru haber servislerine ulaştrdğ yazl açklamasnda Tokat’n göç veren 
iller arasnda 1. srada bulunmasn değerlendirdi. 

Milletvekili Doğru’nun açklamas şu şekilde oldu: 
“Son yaplan araştrmalara göre Tokat göç veren illerin başnda 

gelmektedir. Bundan 5 yl önce 827 binlerde olan Tokat ilinin nüfusu son 5 
ylda 620 binlere kadar gerilemiştir. Bunun başlca nedenlerinden birisi ayn 
zamanda Türkiye’nin de en önemli sorunu işsizlik, yoksulluk ve fakirliktir. 
Tokat ili de işsizlik ve yoksulluktan büyük pay almş bir ilimizdir. Tokat’ta 
nüfus her geçen gün düşmekte, insanlar köylerini, kasabalarn brakp başka 
yerlere göç etmektedir.  

Tokat’n birçok ilçesi adeta terk edilmiş şehir görünümüne 
bürünmüştür.”2 Bir siyaset adamnn tespiti, toplumun yerinden olma 
karşsndaki duygularn dile getirmeye yetmez belki. Ancak toplumun 
duygularn dillendiren sanat adamlar, bunlarn içinde “toplumun duygularn 
anlayp kendi duygular olarak yeniden topluma aktaran” âşklar ve şâirler de 
durum tespitiyle kalmamş, zaman zaman sonuçlarn da gözler önüne 
sermişlerdir. 

Göç, yukarya aldğmz düşüncelerin dillendirildiği 21. Yüzyln 
problemi değildir şüphesiz.  Daha önceki dönemlerde sözlü kaynaklarda neler 
söyleniyordu? Bunu bilmek de tahmin etmek de zor. Ancak yazl kaynaklara 
geçen göç hikâyeleri, göç ile ilgili duygularn dillendirildiği şiir örneği oldukça 
fazladr. Ceyhunî, göçün acsn ‘gurbet’ acsyla ifade eder ve geleneğin gereği 
olarak sürekli gezmesini, hayatn mecbur braktğ bir unsur olarak bilinçaltna 
yerleştirir: 

Diyar- gurbette çürüyüp kaldm 
Ömrüm telef edip sürüyüp kaldm 
Kupkuru kaskat kuruyup kaldm 
Ceyhunî’yim lakin akamaz oldum 

İnsanoğlunun maişetini temin ettiği yerler dost elleridir. Şiirin yapsnda 
doldurma msra olarak görülse de ‘gurbete gitmek’, göç etmek mecburiyetinin 
başka bir addr. Nurî bu gidişten memnun olmasa da göçüp gittiği yer gurbettir: 

Ara yeri karl dağlar alp da 
Gayri dost iline varp gelinmez 
Yahş hüner ister rah- talebde 
Beyhûde lâf ile menzil alnmaz  
 
Müşkül olur imiş düşmek bu derde 
Günden güne artar yara ciğerde 

                                                 
2 http://www.kanal60tv.com/index. 
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Ağlay ağlay gurbet ellerde 
Kan karşt gözlerimin yaşna 

Kul Yusuf göçü gurbete gitmekten sayar.  Hayat yoklukla geçen birisi 
olan şâir kendisi de, gönlü de göç acsn duyan biridir; 

Kalkt göç eyledi gönül kervan 
Göçtün gönül var inile bir zaman 
Ayrlkla geçti ömrüm devrân 
Düştün gönül var inile bir zaman  
 

18. yüzyl şâirlerinden Fedaî’nin göç sebebi ilim tahsil etmektir.  Kendi 
rzas hilafna olmasa da Fedaî’nin Bursa’da olmas, doğduğu yer olan Zile’yi 
özlemesi, kendini gurbette saymas söz konusudur: 

Bari Hüdâ nasip etmiş Zile’mi 
Diyar- gurbette buldum belam 
Gayet arzuluyor gönül slam 
Âh ettikçe yüce dağlar iniler 
 
Sağ olur da ben Zile’ye varrsam 
Kömür gözlüm mah cemalin görürsem 
Bunca yllk ah ü zârm alrsam 
Artar ömür imanmz yeniler 
 
İlim firkatine düştüm Bursa’da  
Arzular vatanm Fedaî serde 
Garip mezarlar çoktur bu yerde 
Ölürsem derdimden kabrim iniler 

Osmanl maliyesi 18. Yüzylda bozulmuş, savaş ganimetleri, beyliklerin 
ödediği vergiler ortadan kalkmş, gümrük gelirleri azalmş, devletin içeriden 
topladğ vergilerde artşa gidilmiştir. Bu artş ahalide memnuniyetsizlik 
yaratmş, bu memnuniyetsizlik küçük esnafa kadar uzanmştr. 18. Yüzylda 
yaşayan ve Kahvehanecilik yapan Talibî de memnuniyetsizliğini dile getirerek-
eğer başka bir yere geçici de olsa göçmüşse, ki biz göçtüğü kanaatindeyiz- 
duygularn şu msralarla dillendirmiştir: 

Talibî’yim kurtulmadm çileden 
Mültezimler öşür alr kileden 
En doğrusu kaçmak imiş Zile’den 
Hiç gelmemek nurun âlâ nur imiş 
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Göç, insanoğlunun gönüllü olarak yer değiştirme hâli değildir. Yaşadğ 
hayattan daha iyi bir hayata ulaşmak veya ulaştrlmak için girişilen bir 
faaliyettir. Göçü yaşayan ilk nesiller daha olumlu bir alana sahip olsalar da 
öncesini özler, yâd ederler. Gedaî, Tokat’tan ayrlrken daha iyi bir hayata 
yelken açar. İstanbul’a gider ve orada yaşamaya başlar. Belki Tokat’ta sahip 
olduğu imkanlardan daha fazlasn elde etmiştir, ancak İstanbul da olsa göçülen 
yer gurbet olmuştur. Bülbül, ebedî sevdas olan güle yaklaşr, kendini gülün 
dalnda bulur, ancak vatan için feryad eder. Vatandan ayr kalmak garipliğin 
ifadesi olur Gedaî’nin şiirinde: 

Ah u feryat eder gülün dalnda  
Bülbülün feryad zar vatandr  
Derd ü hasret koymuş kendi halinde  
Her garibin öz efkar vatandr 
 
Beni gurbet ele düşürdü ksmet 
Ne tükenmez hasret bu nasl ksmet  
Kimseye yar olmaz diyar- gurbet  
Herkesin sevdiği yar vatandr 
 
Gedaî gurbete düşse bir insan  
Gitmez hayalinden vuslat cinan  
Yeri gülşen olsa gülse her zaman  
Fikri zikri yine dâr- vatandr 

Âşk Âdil, Turhal’la ilgili bir destannda sanayileşmeye dikkat çekerek 
Turhal şeker fabrikasnn göçün merkezi olduğunu, köylüsüyle kentlisinin bu 
merkez çevresinde toplandğn ifade ediyor. 

Yanda Şeker Fabrikas çalşr  
Köylüsü kentlisi gelir birleşir  
İşsiz güçsüz birbirine karşr  
Biraz da methedem bizim Turhal' 
 
Varvara Suyu da sularn baş  
Şekerdir Turhal'n toprağ taş  
Kesikbaş da yapmş derya savaş  
Biraz da methedem bizim Turhal' 
 

Âşk Emini Düştü’ye göre göçün sebebi yoksulluktur, açlktr,çaresizliktir: 
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İşte âleme çattğm  
Kimse bilmez aç yattğm  
Ömrümü zindan ettiğim  
Bir dilim ekmek paras  

Âşk Emini Düştü göçün sebebi olarak açlğ vurgulasa da 
Cumhuriyet’le gelen değişikliği göz ard etmez ve köyden kente, tarm 
toplumundan sanayi toplumuna geçişte Cumhuriyet döneminin getirdiklerini 
dillendirir: 

Tüm tekniğin hedefine varş 
Sonsuz ilmin ileriyi görüşü 
Çağdaş uygarlğn bilim yarş 
Hz egemenlik barş değil mi 
 
Eşitliktir insanlğn ilac 
Milli birliğin hiç biter mi gücü 
Büyük Millet Meclisi'nin amac 
İzi egemenlik barş değil mi 
 
Madenler işledik fabrika kurduk 
Temelini terimizle yoğurduk 
Topyekun ulusca bahara erdik 
Yaz egemenlik barş değil mi 
 
Emini'yim Türkçe okur yazarz 
Çözülmeyen düğümleri çözeriz 
Gerçek aşk olanlar sezeriz 
Saz egemenlik barş değil mi 

Âşk Kul Semai, göç nedenini sanayileşmeye bağlarken, sanayileşmenin 
sembolü olan Avrupa’y örnek gösterir. Gör Avrupa'da adl şiirinde sanayileşme, 
sanayileşmeye paralel giden sosyal adalet, insan ve  inanç  hürriyeti gibi 
konularla ilgili tespit ve duygularn;  gördüklerini sebep-sonuç ilişkisi de 
kurarak şu msralarla dile getirmektedir. 

Avrupa'y şöyle tarif edeyim  
Yaşam özgürlüğü var Avrupa'da  
Üçüncü kez gittiğimi söyleyeyim  
Ne var ne yok diye sor Avrupa'da 
 
Yeşilsiz fidansz yer göremedim  
Geçim sknts zor göremedim  
Fabrikalarn bacasn sayamadm  
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Çalşma imkân var Avrupa'da 
 
Yer altnda trenler gidiyor  
Çalşanlar görkü neler ediyor  
Bizimkiler ele boyun eğiyor  
Mecburi kalyordur Avrupa'da 
 
Herkes işten gelip işine gider  
Zannetme hayalin peşine gider  
Pazardan pazara ibadet eder  
İbadet naslmş gör Avrupa'da 
 
Almanya, Fransa, Avusturya'da  
Avrupa özgürdür koca dünyada  
Bir sosyal adalet vardr bunlarda  
İşkence ne demek zor Avrupa'da 
 
Otoban yollar her tarafnda  
Fabrikatörleri kâr tarafnda  
Saat beşte patron işçi yannda  
Çalşmak naslmş gör Avrupa'da 
 
Semaî eşimle dört devlet gezdim  
Yurdum geri kalmş kendimi üzdüm  
Gördüklerimi Hamburg şehrinde yazdm 
Hakk'n has kullar var Avrupa'da 

Halil Özkan, öğrenim ve iş hayatn doğduğu çevre olan Zile ve 
Turhal’da geçirir. Bir süre burada yaşayan Özkan, daha sonra Bursa’ya yerleşir. 
Tarma dayal sanayi kuruluşu olan Şeker Fabrikasndaki çalşma hayatnn 
bitmesinden sonra ailesinin daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için tarm ve tarm 
dş sanayi kuruluşunun çok olduğu Bursa’y tercih eder. Bu göç, zoraki bir göç 
değil, gönüllü göçtür. Gönüllü göç de olsa çkş noktas dünyaya ilk göz açlan, 
doğulan çevredir. Özkanî, gönüllü gelip yerleştiği ve muhtemelen yaşamaktan 
da memnun olduğu Bursa’daki hayat çocukluk ve gençliğinin geçtiği Zile ve 
çevresindeki hayatla mukayese eder, özlemlerini, kendisinin özlendiği 
duygusuyla ifade eder. Bu insan ruhunda yaşanan çatşma hâli olabilir mi? 

Zile Belkaya'mda Görsünler Beni 
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Dostlar göç eylemiş kimi hastadr  
Gülen zevk sefada yanan yastadr  
Yoksul yaz baharda sanki kştadr  
Halkn özündeyim sorsunlar beni 
 
Gurbette hasretlik dağna düştüm  
Bu ne biçim iştir kendim de şaştm  
Anadolu'yu adm adm dolaştm  
Eşim dostum yanlarnda sansnlar beni 
 
Ezelide ta ezelden ezeli  
Kendim Bursa'daym özüm Zileli  
Felek kanca att neler demeli  
Kale agbaba gezirde ansnlar beni 
 
Ben ölürsem vasiyetim kalana  
Minnettar kalrm yarem sarana  
Özkanî yazlsn mezar taşma  
Zile Belkaya'mda görsünler beni 

Uyarlama∗ da olsa Eşref adl bir şâirin kaleme aldğ bir şiirinde göçüp 
gittiği memleketi, Tokat’ özler ve Tokat dşnda kendini garip hisseder. Tokat 
türküsü olarak icra edilen sözler şöyledir: 

Gönül arzuluyor Tokat ilini 
Dumanl dağlar göresim geldi 
Gümenek köprüsünü de Mamu Beli’ni 
Dumanl dağlar göresim geldi 
… 
Benim gibi garibler gurbette kalmş 
Ne muradn almş ne de gün görmüş 
Nice ağalar beyler vard ölmüş 
Geriki sağlar göresim geldi 

Göç, kişiler için bir idari snr geçerek oturma yerini devaml ya da 
uzun süreli değiştirmedir. Ancak kişi kendi arzularna kavuşmak için de göç 
eder. Göç edemediği yerde göçen kuşlara müracaat eder, kendi yerine onlarla 
                                                 
∗ Karacaoğlan’n; Gönül arzuluyor Antep ilini, Şu Kemnun Gediği belli görünür. Evvel 
bahar, yaz aylar doğunca, Çoşar Balk Suyu, selli görünür. 
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göçer.  Turnalar yaşadklar bölgelerde zenginlik, şans ve mutluluğun 
sembolüdürler.  Onlar saflğn, temizliğin, dürüstlüğün, vefann, sadakatn, 
sabrn, sevginin de simgesidirler. Turnalar güneyden kuzeye, kuzeyden güneye 
sürekli göç hâlindedirler ve onlar güneyden havalanp kuzeye, Türkiye’ye 
ulaşnca başta Hz. Muhammed ve Hz. Ali olmak üzere İslam ulularndan haber 
getirirler. Şâir, turnalar vastasyla göçer ve göçtüğü yerleri tasvir eder. Bu adeta 
ruh göçüdür: 

Arz edip gezersin dâr- dünyay 
Bağdat diyarna vardn m turnam 
Ol Kûfe şehrinde Fatma Ana’y 
Orada bir makam gördün mü turnam 
… 
Veysel Karani de Yemen ilinde 
Serin verdi oniki imam yolunda 
Muhammed Mehdi’yi Hamra Çölü’nde 
Ne zaman gelir diye sordun mu turnam 
 
Hüseyin’im didara ermediniz mi 
Gidip Hüseyn’imi görmediniz mi 
Yattiği yerlere varmadnz m 
Yoksa klavuzu yordun mu turnam 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun tespitlerinde Tokat, 2010 ylnda -10,9,  
2011 ylnda -15,5 küçülmüştür. Bu küçülme merkezî otorite tarafndan 
sağlanan sosyal ve ekonomik imkanlarla yetinmeyen kitlelerin, daha iyi bir 
hayat sürebilmek düşüncesiyle büyük sanayi merkezlerine göçmelerine sebep 
olmuştur. Göçün sebebi, göç edilen yer veya göçülen yer ne olursa olsun, sonuç 
doğulan ve yaşama alşkanlğ edinilen topraklar ile sosyal çevreden kopmalar 
toplumu derinden sarsmaktadr. Aslnda insanoğlunun tabiatnda var olan bir 
mekândan başka bir mekâna gitme, iyi şartlarda da olsa zorunluluktan 
kaynaklanmaktadr. Türkiye’de toprağa bağl olmak, toprağ vatan tutmak, 
siyasallaştrmak, kendileştirmek, hatralaryla yoğurmak ve toprağa duygularn, 
duygularna toprağ karştrmak, onunla beslenmek ve onunla seslenmek 
insanmzn gönlünde şiir, saznda koşma, dilinde türkü olmuş. Göç sebep ve 
şartlar ne olursa olsun sonunda gurbet olmuş. Tokat’tan olan göçler,  daha iyi 
bir hayata doğru yelken açmak anlamnda da olsa gurbet saylmş. Gurbet 
saylmak yalnzlğn, kimsesizliğin ifadesi olmuş. Toplumun duygularn kendi 
sanatç kişiliğiyle bir araya getiren âşklar bu kimsesizliği işlemiş, gurbeti 
yenmek için onu içinde hissetmiş, ayr da olsa doğduğu yeri içinde saklamş ve 
onunla yaşamaya alşmştr. 
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XIX. Yüzyıl Ortalarında Tokat Kadınının Giyimi ve Süsü 
Kübra DURSUN* 

 
Özet 

Dünya genelinde olduğu gibi Osmanlı’lar da kadınların süslenme,güzel 
görünme ve modaya uyma isteği her dönemde kendini göstermiştir. Osmanlı 
sosyo-ekonomik tarihinin en önemli kaynaklarından biri  olan şeriye sicillerinde 
yer alan tereke kayıtları Osmanlı toplumunu oluşturan pek çok yapıyı 
açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu kayıtlar toplumun her basamağındaki 
insanların tercihleri ve yaşam standartları hakkında çok değerli bilgiler 
içermektedir. Özellikle tereke kayıtlarında insanların diğer tercihlerinin yanı 
sıra giyim kuşam hakkındaki tercihleri de önemli bir yer tutmaktadır. 

Tokat şehrine ait 121 şeriye sicili içerisinde çok sayıda tereke 
bulunmaktadır. Bu bildiride 19. yüzyılın ortalarına ait 55, 62 ve 70 numaralı 
Tokat şeriye sicilleri içerisinde kadınlara ait tereke kayıtlarından yola çıkılarak 
şehirdeki müslim-gayrimüslim kadınların giyimi ve giyim eşyaları bu eşyaları 
bütünleyen çeşitli aksesuarlar,çeşitli takılar ve süsülenme malzemeleri 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, kadın, giyim, takı, aksesuar, süs. 
 
Giriş: 
İnsanların kıyafetleri ve giyim şekilleri değişik sebeplerden dolayı, çok 

uzun yıllardır ilgi odağı olmuştur. Çünkü giyim temelde maddi kültürün bir 
ögesi olsa da, aynı zamanda toplumsal ve kültürel anlamda da oldukça 
önemlidir. İnsanların giyim tarzı yaşadığı topluma, bölgeye, inanışa göre 
değişmekte buda bize birçok açıdan değerlendirme imkânı sağlamaktadır. 
Giyimin çok çeşitli inceleme imkânları vermesi çok farklı tanımları da 
beraberinde getirmektedir. En özet haliyle giyim; “ İnsan bedenini örten giysi, 
aksesuar ve bunları kullanma biçimlerine verilen isimdir”.1  

Kimilerine göre giyim bir zaruret kimilerine göre sosyal statü ve 
bazılarına göre hâlini anlatma biçimidir. İnsanların giydiği elbiseler, taktıkları 
başlıklar, kullandıkları aksesuar ve giyimi tamamlayan süs eşyaları; maddi 
durumları, evli veya bekar oldukları, etnik grupları  ve meslekleri hakkında fikir 
verebilir. Giyim bu kadar önemli bir kültür ögesi iken onu çok çeşitli alanlarda 
görmek, ona farklı misyonlar yüklemekte kaçınılmazdır. Bütün bunların bir 
sonucu olarak giyim, Atasözlerinden manilere, deyimlerden türkülere kadar 

                                                
* Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, tarihi1_@hotmail.com. 
1 Ana Britannica, “Giyim”, 13, İstanbul 1994, s.323-324 
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yerini almştr.2   
Giyim ve taklar tarih boyunca birçok evreden geçmiş ve zaman zaman 

değişmiştir. Değişim içerisinde kyafetlerin ve taklarn modelleri, desenleri, 
kumaşlar, değerleri, kullanm yerleri sralanabilir. Fakat şu gerçeği belirtmek 
gerekir. Kadn kyafet ve taklar her devirde erkeklerinkine oranla çok daha 
renkli ve teferruatldr. Şüphesiz bu özellik kadnlarn yaradlşndan 
kaynaklanmaktadr. Kadnlarn yaradlştaki süslenme ihtiyac zaman içerisinde 
değişik ve süslü giyim eşyalarnn üretimine yol açmş ve güzel giyim meselesi, 
bütün hayat boyunca en fazla ilgilendiren bir mesele olmuştur3. Günümüzde 
kyafetler ve taklar çok hzl değişmekte, Anadolu’nun eski giyim eşyalarna  
neredeyse hiç rastlanmamaktadr.  Artk müzeler ve sergilerde görebildiğimiz 
eski kyafetler, sadece belli bölgelerde özel günlerde karşmza çkmaktadr. 

Tokat, tarihi ilk çağlara kadar uzanan bir şehirdir. Şehrin kuruluş tarihi 
kesin olarak bilinmemekle beraber yörenin yerleşim tarihi Kalkolitik çağ ile 
başlar. Şehir, 1398’de Osmanl yönetimi altna girmiştir.4 Tokat bölgesi, 
1864’ten 1880 ylna kadar Sivas vilayetinin önemli kazas olup bir kaymakam 
tarafndan idare edilmekteydi. 29 Zilhicce 1296/ 13 Aralk 1879 tarihli padişah 
iradesiyle Tokat kazasna, Sivas vilayeti dahilinde sancak (liva) statüsü 
verilmiştir.5 Daha sonra  Birinci Dünya Savaş sürecinde tüm ülke gibi Tokat’ta 
skntl günler yaşamştr. Milli mücadele yllarnda Mustafa Kemal, 
memleketin işgaline karş direnişi ve teşkilatlanmay gerçekleştirmek amacyla 
çktğ yolculukta birkaç defa Tokat’a uğramş ve büyük destek görmüştür. 

Osmanl sosyal tarih araştrmalarnda göz ard edilmemesi gereken 
kaynaklar arasnda Şeriye sicillerini sayabiliriz. Şeriye sicilleri içerisinde ise 
Tereke defterlerinin, ayr bir yeri ve önemi vardr. “ Osmanl Devleti içerisinde  
XV. ve XX. yüzyllar arasnda insanlarla ilgili tüm hukukî olaylar, kadlarn 
vermiş olduklar kararlar ve bunlarla ilgili bilgileri kapsayan defterlere şer‘iye 
sicilleri, kad defterleri, mahkeme defterleri, zabt- vakâyî sicilleri veya sicillât 
defteri denilmektedir”.6 Bu defterlerden ayrca kültür, ekonomi, iktisat ve sosyal 
tarih açsndan da yararlanlmaktadr. 

                                                 
2 Giyimin sözlü ve yazl kültürümüzdeki yerini anlatan örneklerden birkaç arasnda: “ 
Esmere al bağla, karşsna geç ağla” , “All yelek pullu yelek, gömlek yok canfes neye 
gerek”, “Abay yakmak”, “Al takke ver külah”, “Biçilmiş kaftan” deyimleri ve 
atasözleri gösterilebilir. A. Ömer Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, s.141, 
İstanbul 1998 
3 Enise Yener, “Eski Ankara Kadn Kyafetleri ve Giyiniş Tarzlar”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, c.13, say.3, s.28, Ankara 1955 
4 Ali açkel, “Tokat”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA) ,say.41, İstanbul 2012,s.219-
220 
5 Mehmet Mercan, “Tokat’n Mutasarrflk Oluşuna Dair Bir Belge”,Tokat Kültür 
Araştrma Dergisi,17, Tokat 2002,s.5-13  
6 Hatice Şahin, “ Bursa Şer‘iye Sicillerinin Dili Üzerine Bir İnceleme Denemesi” Frat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12/1, Elazğ 2002, s.101-126  
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Yerel kaynaklarn en önemlileri arasnda bulunan şer‘iye sicillerinde 
var olan tereke kaytlar Tokat’n giyim kuşam ve tak kültürünü ortaya koyma 
konusunda araştrmamza malzeme sunmaktadr.  Özellikle Osmanl Devleti’nin 
önemli ticaret merkezlerinden olan Tokat’ta buna bağl olarak çok çeşitli 
kumaşlar ve tak çeşitleri bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu da bize Tokat’taki 
giyim kuşam ve tak kültürü hakknda tespitte bulunma imkan sağlamaktadr. 

 Bu araştrmada XIX. yüzyln ikinci yarsna ait 55, 62 ve 70 numaral 
Tokat Şer‘iye Sicilleri ve bu sicillerdeki 73 kadn terekesi incelenerek gözden 
geçirilmiştir.Bununla birlikte, giyim ve aksesuar bulunmayan terekeler 
çalşmaya dahil edilmemiştir. Bildirimizin amac , genelde XIX. yüzyl Osmanl 
Anadolu’su, özelde ise Tokat kadn giyim ve süs kültürü hakknda tespitler 
yaplmaktadr. 

I.Kadn giysileri 
Kadn kyafetleri konusunda incelemiş olduğumuz terekelere 

bakldğnda Tokat’ta kullanlan kyafetler ve kumaşlar Anadolu’nun birçok 
yöresi ile örtüşmektedir. Entariler, gömlekler, libâdeler ve donlar hemen her 
terekede karşmza çkmaktadr. Kyafetler genellikle başa giyilen veya 
taklanlar, dşa giyilenler, içe giyilenler, bele bağlananlar ve ayağa giyilenler 
olmak üzere beş temel gruba ayrlmaktadr. Bu ayrmdan anlaşlacağ üzere, her 
devirde olduğu gibi Osmanl dönemi kadn kyafetleri de oldukça  çeşitli ve 
teferruatldr. Bunu yabanc seyyahlarn eserlerinde de görmek mümkündür. 
Örneğin,1655-1656’da Türkiye’yi gezen J. Thevenot Türklerin kyafetini şöyle 
tasvir etmektedir: “Elbiseleri, onlarn güzel görünmelerine yardmc olur, 
gömleklerinin kollarn bizim kadnlarmzn gömleklerine benzer ve ayn 
şekilde açlr, donun üzerine sarkarlar. Gömleğin üzerine topuklara kadar inen 
önü ilikli rahip kyafetlerine benzeyen kollar dar olan ve ellerin üst ksm 
kapanacak şekilde küçük daire şeklinde biten bir doliman (kaftan, entari) 
giyerler. Bu dolimanlar bez tafta, saten, veya diğer renkli ve güzel 
kumaşlardan, kşn ise pamuklu pikeden yaparlar. Dolimann üzerine bir kemer 
takarlar, başlarnda bir türban yahut iki veya üç parmak genişliğinde bir 
kalpak taşrlar ve altn ve gümüş küpeler takarlar” ifadeleriyle anlatr7. 
Raphaela Lewis ise, Osmanl kadnlarnn giysilerini,“ Orta ve üst snf 
kadnlarn kyafetleri oldukça süslü olabiliyordu. Onlarda uzun şalvar giyer, 
üzerine, boyunu kapatan ve dirseklere kadar kollu, kenarlar nakşl tülden bir 
elbise giyerlerdi. Bunun üzerine, sk düğmeli, omuzlarn arkasna düşen uzun 
kollu bir yelek ve bir kuşakla bağlanmş, bileklere kadar inen dar bir kaftan 
giyerlerdi. Soğuk havalarda bunun üzerine kürklü brokardan bol bir cüppe ve 
püsküllü bir başlk giyerlerdi. Mest denilen yumuşak deriden çoraplarnn 
üstüne, uçlar yukar kalkk, işlemeli ve süslü, topuksuz çark giyerlerdi, sokak 

                                                 
7 Ed. Ekmeleddin, İhsanoğlu, Osmanl Devleti Tarihi,c.2, Feza Gazetecilik A.Ş., 
İstanbul 1999,s.492 
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da giydikleri şosonları bile işlemeliydi”. Şeklinde tanımlar.8  
Tokat’a ait şeriye sicillerinde kıyafetler çoğunlukla yapıldığı kumaşın 

cinsine ya da desenine göre adlandırılmıştır.  Çit yüzlü entari, canfes libâde, 
kadife salta. Kıyafetlerde bazen de rengine  dikkat edilmiştir. En çok beyaz  
renkte giysiler kullanılmıştır. Daha sonra ise bunu sarı, yeşil ve siyah takip 
etmektedir. Kimi kıyafetler ise imal edildiği yerin ismiyle anılmıştır. Üsküdar 
çiti, İngiliz şalı örnek olarak zikredilebilir.  Kıyafetlerin fiyatları konusunda ise, 
kıyafetlerin eski ya da yeni olması, kumaşın değeri, ve piyasada nadir ya da 
kolay bulunması gibi unsurlar öne çıkmaktadır.  

a.Başa giyilen veya başa örtülen giysiler : 
Tokat’ta bürük, çevre, çit, tülbent, fes, sarık, şal ve yemeni başa örtülen 

ve takılan eşyalar arasında terekelerde en çok çarşımıza çıkanlardır. Bunlar 
içerisinde en çok kullanılanlar sırasıyla bürük (55 adet), şal (44 adet) , çit (19 
adet) , çevre (6 adet) , yemeni (5 adet) , fes (4 adet) ve tülbenttir (3 adet).  

Başa takılan ve  örtülen eşyalar arsında en çok kullanılan bürüklerdir. 
Bürük; bir tür siyah kadın başörtüsüne verilen isimdir.9 Çoğunlukla siyah renkte 
olmakla birlikte, genellikle koyu renklerden üretilir. Bürük eskisi kadar olmasa 
bile diğer Anadolu şehirleri gibi Tokat yöresinde de halen kimi kadınlarca 
kullanılmaktadır. Bürük XIX. yüzyılda Osmanlı’da çok yaygın olarak 
kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da birçok çeşidi bulunmaktadır. “bürük”, 
“ipekli bürük”, “köhne bürük” ve “ müsta‘mel bürük” terekelerde en çok geçen 
bürük çeşitleridir.10 Fiyatları ise; 5-60 kuruş arasında değişmektedir. Bunların 
yanı sıra, terekeler içerisinde bir tane “ işlemeli bürük”, bir tane “hilâlî ve keten 
bürük” ve iki tane de “çekme bürük” kaydı çıkmıştır.11 

Tokat kadınlarının başlarında kullandıkları en yaygın örtülerden birisi 
de şaldır. Şal kadınlar tarafından başa örtüldüğü gibi omuza da örtülebilen, 
çoğunlukla dikdörtgen şekilli, ipek, keten veya yünden yapılan büyük örtülerin 
adıdır.12 Başörtüsü ile ilgili terekelerde; “ Acem şalı”, “beyaz Acem şalı”, 
“İngiliz şalı”, “ çit şal”, “şalî dolama”, “kutnu şal”, “şeritli şal”, “ zenne şalı” 
ve “şal” adıyla kayda geçmiş toplam 44 adet şal yer almıştır.13 Bu şallar 
içerisinde yer alan Acem şalı 100 kuruşluk fiyatıyla en pahalı olanıdır. Çit şal 
ise kumaşının ince ve çok fazla bulunması sebebiyle 10 kuruşla şallar içerisinde 

                                                
8 Raphaela Lewis, “Osmanlıda Gündelik Hayat”, Alter yayıncılık,(Çvr. Adile Runa 
Orhunsoy), Ankara 2009, s.88-89 
9 Barış Dağlı, “ Kelime Kazanımı Üzerine Bir Araştırma (Kıyafet ve kumaş Adları 
Örneği)” , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 54  
10 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 67/1, TŞS. 55: 9/2, TŞS. 55: 12/1, TŞS. 55: 6/1. 
11 TŞS. 62: 30/2, TŞS. 55: 18/1, TŞS. 55: 36/3, TŞS. 55: 87/1. 
12 www.tdk.org.tr ( 05.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.246 
13 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 62: 57/2, TŞA. 62: 58/2, TŞS. 55: 25/2, TŞS. 62: 44/2, 
TŞS. 55: 31/1, TŞS. 62: 44/2, TŞS. 62: 20/2, TŞS. 62: 6/1. 
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da giydikleri şosonları bile işlemeliydi”. Şeklinde tanımlar.8  
Tokat’a ait şeriye sicillerinde kıyafetler çoğunlukla yapıldığı kumaşın 

cinsine ya da desenine göre adlandırılmıştır.  Çit yüzlü entari, canfes libâde, 
kadife salta. Kıyafetlerde bazen de rengine  dikkat edilmiştir. En çok beyaz  
renkte giysiler kullanılmıştır. Daha sonra ise bunu sarı, yeşil ve siyah takip 
etmektedir. Kimi kıyafetler ise imal edildiği yerin ismiyle anılmıştır. Üsküdar 
çiti, İngiliz şalı örnek olarak zikredilebilir.  Kıyafetlerin fiyatları konusunda ise, 
kıyafetlerin eski ya da yeni olması, kumaşın değeri, ve piyasada nadir ya da 
kolay bulunması gibi unsurlar öne çıkmaktadır.  

a.Başa giyilen veya başa örtülen giysiler : 
Tokat’ta bürük, çevre, çit, tülbent, fes, sarık, şal ve yemeni başa örtülen 

ve takılan eşyalar arasında terekelerde en çok çarşımıza çıkanlardır. Bunlar 
içerisinde en çok kullanılanlar sırasıyla bürük (55 adet), şal (44 adet) , çit (19 
adet) , çevre (6 adet) , yemeni (5 adet) , fes (4 adet) ve tülbenttir (3 adet).  

Başa takılan ve  örtülen eşyalar arsında en çok kullanılan bürüklerdir. 
Bürük; bir tür siyah kadın başörtüsüne verilen isimdir.9 Çoğunlukla siyah renkte 
olmakla birlikte, genellikle koyu renklerden üretilir. Bürük eskisi kadar olmasa 
bile diğer Anadolu şehirleri gibi Tokat yöresinde de halen kimi kadınlarca 
kullanılmaktadır. Bürük XIX. yüzyılda Osmanlı’da çok yaygın olarak 
kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da birçok çeşidi bulunmaktadır. “bürük”, 
“ipekli bürük”, “köhne bürük” ve “ müsta‘mel bürük” terekelerde en çok geçen 
bürük çeşitleridir.10 Fiyatları ise; 5-60 kuruş arasında değişmektedir. Bunların 
yanı sıra, terekeler içerisinde bir tane “ işlemeli bürük”, bir tane “hilâlî ve keten 
bürük” ve iki tane de “çekme bürük” kaydı çıkmıştır.11 

Tokat kadınlarının başlarında kullandıkları en yaygın örtülerden birisi 
de şaldır. Şal kadınlar tarafından başa örtüldüğü gibi omuza da örtülebilen, 
çoğunlukla dikdörtgen şekilli, ipek, keten veya yünden yapılan büyük örtülerin 
adıdır.12 Başörtüsü ile ilgili terekelerde; “ Acem şalı”, “beyaz Acem şalı”, 
“İngiliz şalı”, “ çit şal”, “şalî dolama”, “kutnu şal”, “şeritli şal”, “ zenne şalı” 
ve “şal” adıyla kayda geçmiş toplam 44 adet şal yer almıştır.13 Bu şallar 
içerisinde yer alan Acem şalı 100 kuruşluk fiyatıyla en pahalı olanıdır. Çit şal 
ise kumaşının ince ve çok fazla bulunması sebebiyle 10 kuruşla şallar içerisinde 

                                                
8 Raphaela Lewis, “Osmanlıda Gündelik Hayat”, Alter yayıncılık,(Çvr. Adile Runa 
Orhunsoy), Ankara 2009, s.88-89 
9 Barış Dağlı, “ Kelime Kazanımı Üzerine Bir Araştırma (Kıyafet ve kumaş Adları 
Örneği)” , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 54  
10 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 67/1, TŞS. 55: 9/2, TŞS. 55: 12/1, TŞS. 55: 6/1. 
11 TŞS. 62: 30/2, TŞS. 55: 18/1, TŞS. 55: 36/3, TŞS. 55: 87/1. 
12 www.tdk.org.tr ( 05.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.246 
13 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 62: 57/2, TŞA. 62: 58/2, TŞS. 55: 25/2, TŞS. 62: 44/2, 
TŞS. 55: 31/1, TŞS. 62: 44/2, TŞS. 62: 20/2, TŞS. 62: 6/1. 
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en ucuz olanıdır. Şal günümüzde de var olmakla birlikte özellikle son yıllarda 
aksesuar ve süs malzemesi olarak da  yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

Çit ise başa örtülen ve fes kenarlarına takılan giysidir. Çit, kitreli ipekli 
ince kumaş, üzeri çiçekli ve şekilli pamuk bez, yazma yemeni, başörtüsü gibi 
anlamlara gelir.14Tokat ve Sivas taraflarında kadınlar başlarına örtmüş ya da fes 
kenarlarına dolamışlardır. Bu bölgelerde pamuklu kumaştan ince dokunan bir 
kumaşa çit denilirken, Iğdır ve Kars yörelerinde basma ve patiska kumaşlarının 
ortak adıdır.15 Terekelerde , “beyaz çit”, “İstanbul çiti”, “köhne çit”, “mücessem 
çit”, “sarıca çit”, “Tokatkârî çit”, “Üsküdar çiti”, “yabancı çit” ve “yazma çit” 
adıyla oldukça çok çeşitli kayıtlara rastlanmıştır. Adı geçen çitler 2-35 kuruş 
aralığında bir fiyata sahiplerdir. Bunların en ucuzu yabancı çit olup fiyatı 2 
kuruş, en pahalısı ise Üsküdar çiti olup fiyatı 35 kuruştur. 

Başa örtülen veya takılan bir diğer giysi de Çevre’dir. Çevre; fesin 
üzerine sarılan, kenarları işlenen veya oya ile süslenen örtüye verilen addır. 
Bazı yerlerde oyalı mendillere de çevre denir. Ayrıca Yozgat’ta damatların 
kullandığı kenarı işlemeli mendillere çevre adı verilir.16 İncelenen terekelerde 
en çok “işlemeli çevre” adıyla kullanılan çevreler karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
terekelerde birer tane “şerefeli çevre” ve “şeritli çevre” kaydı da 
bulunmaktadır.17   

Yukarıda bahsedilen baş örtülerine ek olarak terekelerde, kalıpla basılıp 
elle boyanan ve adını yapıldığı yer olan Yemen’den alan yemeniler 
bulunmaktadır.18 “Ağa yemenisi”, “mücessem yemeni”, “yazma yemeni” 
terekelerde adı geçen yemenilerdir. Yemeni fiyatları ise aralarında çok fazla 
fark olmayıp 12-15 kuruş arasındadır.  

Tereke kayıtlarında dört çeşit fese rastlanmaktadır. Bunlar  “incülü fes”, 
“fes”, “tepelik fes” ve “zenne fesi” dir.19  Fes; Fas şehrinde üretilip buradan 
yayılan, yün keçeden mamul, silindirik biçimli ve tepesinden üzerinde püskülü 
bulunan kırmızı başlıktır. 20 Fes resmi serpuş olarak H.1244 (M. 1828) senesi 
şevvalinin altısında kabul edilmiş ve 25 Kasım 1925’teki kılık kıyafet 
inkılabıyla yürürlükten kaldırılmıştır.21  

Tülbent ise başa takmak için kullanılan bir diğer giysidir. Tülbent, 
pamuktan, apresiz, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak beyaz sarıklık 

                                                
14 Mine, E. Özen, “ Türkçe’de Kumaş Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi, s.33, İstanbul 1980, s.308-309 
15 www.tdk.org.tr ( 09.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.74 
16www.tdk.org.tr ( 09.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.70 
17Birkaç örnek için bkz. TŞS. 62: 5/1, TŞS. 55: 80/1, TŞS. 62: 5/1. 
18www.tdk.org.tr ( 09.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.283 
19 TŞS. 62: 30/2, TŞS. 70: 22/1, TŞS. 55: 73/1, TŞS. 55: 12/2. 
20 www.tdk.org.tr ( 10.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.107 
21 Selami Kılıç, “Şapka Meselesi ve Kılık Kıyafet İnkılâbı”, Ankara Üniversitesi Türk 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Ankara 1995, s. 529-547, c.4, S.16 
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bezdir. Bu bezden yaplmş başörtüsüne de ayn ad verilmiştir22. Terekelerde 
“dülbent”, “kadife dülbent” ve “çit dülbent” olmak üzere toplam 3 adet kayt 
bulunmaktadr.23 

b.Dş giyim eşyalar: 
Tokat’ta kullanlan dş giyim eşyalarna bakldğnda entari, şalvar, 

kürk, libâde, işlik ve salta en yaygn olanlardr. Bu kyafetler içerisinde en 
yaygn olarak kullanlanlar srasyla entari (134 adet),  şalvar (26 adet),  işlik 
(22 adet),  kürk (19 adet),  libâde (18 adet),  salta (13 adet),  cübbe (11 adet), 
hrka (2 adet) ve futa’dr. (1 adet)  

 Entari; basma, patiska vesair kumaştan yaplan uzun elbisedir. Entari 
kadn kyafetleri içersinde en çok rastlanan giysidir. Entariler çok farkl 
kumaşlardan üretilmektedir. Entarilerin önlerinde yazan atlas, basma, çit, canfes 
gibi ifadeler bunun en iyi örnekleridir. Terekelerde, “Altparmak entari” ,“atlas 
entari” ,“basma entari”, “ bez entari” ,“bütün entari” ,“canfes entari” ,“çiçekli 
entari” ,“çit entari” , “Diyarbekir alacas”, “entari” ,“gezi entarisi” , “Şamkarî 
gezi entarisi”, “ siyahl gezi entarisi”, “köhne entari”, “ kutnu entari”, “pişkane 
yaka entari”,  “sevâyî entari”, “ Sivasî entari”, “şeytan bezi entari”, “simli 
entari”, “ tamgahane entari”, “tarakl entari24” ve benzeri birçok entari türüne 
ait toplam 134 kayt bulunaktadr.25 

Bu kaytlar içerisinde ad geçen sevâyî, basma, kutnu, atlas, canfes 
kumaş isimleri olup entarilerin bu kumaşlardan imal edildiğini gösterir. Çiçekli, 
altparmak, pişkâne yaka ve tarakl gibi terimler elbiselerin desen ve model 
özelliklerini ifade eder. Diyarbekir alacas, Sivasî entari gibi örnekler ise 
muhtemelen elbiselerin üretildikleri yerlerle ilgilidir. Tüm bunlarn yan sra 
müsta‘mel diye adlandrlan entariler, kullanlmş entarileri; köhne diye 
adlandrlanlar daha eski entarileri;  cedid diye adlandrlanlar ise yeni entarileri 
ifade etmektedir. Ayrca ele aldğmz XIX. yüzyln ikinci yarsnda Tokat’ta 
entari fiyatlar 20 ila 400 kuruş arasnda değişmektedir. Ad geçen entariler 
içerisinde en pahal olanlar bütün, sevâyî ve çiçekli entarilerken en ucuz 
olanlar ise basma ve çit entarilerdir. 

Şalvar; terekelerde entarilerden sonra en çok rastlanan dş giysi 
şalvardr. Şalvar, çeşitli kumaşlardan yaplan, üst ksm geniş ve krmal, 
bacaklar don gibi ayr olan, hem erkek hem de kadnlarca giyilen bir giysidir. 
Özellikle kadnlar tarafndan çeşitli boy ve biçimlerde kullanlan şalvarlar 

                                                 
22 Dağl, a.g.t., s.267 
23 TŞS. 55: 67/1, TŞS. 55: 72/2, TŞS. 55: 84/1. 
24 Tarakl entari adn dokunan kumaşndan almaktadr. Bkz. Dağl, a.g.t., s.255 
25 Birkaç örnek için bkz.TŞS. 55: 35/1, TŞS. 62: 30/2, TŞS. 70: 55/1, TŞS. 70: 50/1, 
TŞS. 62: 5/1, TŞS. 70: 39/1, TŞS. 55: 12/2, TŞS. 62: 53/1, TŞS. 55: 67/1, TŞS. 62: 7/1, 
TŞS. 62: 58/2, TŞS. 62: 30/2, TŞS. 70: 20/1, TŞS. 55: 67/1, TŞS. 62: 65/1, TŞS. 62: 
77/2,TŞS. 55: 77/2, TŞS. 62: 5/1, TŞS. 55: 96/1, TŞS. 55: 87/2, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 
41/1. 
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müsta‘mel diye adlandrlan entariler, kullanlmş entarileri; köhne diye 
adlandrlanlar daha eski entarileri;  cedid diye adlandrlanlar ise yeni entarileri 
ifade etmektedir. Ayrca ele aldğmz XIX. yüzyln ikinci yarsnda Tokat’ta 
entari fiyatlar 20 ila 400 kuruş arasnda değişmektedir. Ad geçen entariler 
içerisinde en pahal olanlar bütün, sevâyî ve çiçekli entarilerken en ucuz 
olanlar ise basma ve çit entarilerdir. 

Şalvar; terekelerde entarilerden sonra en çok rastlanan dş giysi 
şalvardr. Şalvar, çeşitli kumaşlardan yaplan, üst ksm geniş ve krmal, 
bacaklar don gibi ayr olan, hem erkek hem de kadnlarca giyilen bir giysidir. 
Özellikle kadnlar tarafndan çeşitli boy ve biçimlerde kullanlan şalvarlar 

                                                 
22 Dağl, a.g.t., s.267 
23 TŞS. 55: 67/1, TŞS. 55: 72/2, TŞS. 55: 84/1. 
24 Tarakl entari adn dokunan kumaşndan almaktadr. Bkz. Dağl, a.g.t., s.255 
25 Birkaç örnek için bkz.TŞS. 55: 35/1, TŞS. 62: 30/2, TŞS. 70: 55/1, TŞS. 70: 50/1, 
TŞS. 62: 5/1, TŞS. 70: 39/1, TŞS. 55: 12/2, TŞS. 62: 53/1, TŞS. 55: 67/1, TŞS. 62: 7/1, 
TŞS. 62: 58/2, TŞS. 62: 30/2, TŞS. 70: 20/1, TŞS. 55: 67/1, TŞS. 62: 65/1, TŞS. 62: 
77/2,TŞS. 55: 77/2, TŞS. 62: 5/1, TŞS. 55: 96/1, TŞS. 55: 87/2, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 
41/1. 
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işdonu, donentari, dottiri, hotla, kuyruklu, çatalbacak gibi değişik yöresel adlar 
alırlar.26 Terekelerde, “alaca şalvar”, basma şalvar”, “çitari şalvar”, “çit 
şalvar”, “ tamgahane şalvarı”,“ sarı canfes şalvar”, “şalvar”, “köhne şalvar” 
adıyla 26 şalvar tespit edilmiştir.27 Birçok çeşidi olan Şalvarlar fiyatları 10-100 
kuruş arasında değişmektedir. Osmanlı dönemi günlük kullanımda çok yaygın 
olan şalvarlar günümüzde de Anadolu’nun birçok bölgesinde kullanılmaya 
devam etmektedir. 

İşlik ise kadın terekelerinde sıkça rastladığımız bir diğer giysidir. İşlik, 
kadınlar tarafından kullanılan dirsekten biraz uzun, içi astarlı, süslü kısa ceket 
manasında kullanıldığı gibi iş elbisesi ya da iş önlüğü gibi anlamlara da 
kullanılmaktadır.28 Tokat tereke defterlerinde işlik “atlas işlik”, “beyaz işlik”, 
“çaker işlik”, “çit işlik”, “işlik” ve “kutnu işlik” gibi isimlerin yanı sıra, her giysi 
türünde olduğu gibi “köhne” ve “müstamel” ifadeleriyle birlikte toplam 22 adet 
kayıtlı işlik bulunmaktadır.29 Bu işliklerin fiyatları ise 5 ila 10 kuruş arasındadır. 

Kürk, Osmanlı Devleti’nde kullanılan vazgeçilmez giysilerden biridir.30 
Bu yaygın kullanımın Tokat’ta da kendisini gösterdiğini görmekteyiz. İncelenen 
terekelerde özellikle varlıklı kadınların tereke kayıtlarında kürklere 
rastlanmaktadır. Kürk; bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu, 
hayvan postundan yapılan giysilerdir. Kürkler Osmanlı Devleti’nde kişilerin  
azamet, şevket ve servetini temsil eden bir üstünlük göstergesi olarak kabul 
edilmiştir.31 İncelenen terekelerde, “biniş yüzlü kürk”, “çuha yüzlü çerkez 
kürkü”, “çuha yüzlü kakım kürk”, “kakım kürk”,  “kısa sansar kürk”,  “ sevâyî 
yüzlü kakım zerdeva kürk” gibi çok farklı kürk çeşidi çıkmıştır.32 Adı geçen 
“zerdeva”, ağaç sansarı derisinden, “kakım” sansargillerden, yazın esmer 
kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvanlardan, “sansar” postları 
değerli türlü etçil hayvanlardan33 üretilen kürklerdir. Bahsedilen bu kürkleri ise; 
biniş, çuha ve sevâyî gibi kumaşlarla kaplanarak üretilmişlerdir. Bu kayıtlar 
içerisinde “biniş yüzlü” diye zikredilen kürk de mevcuttur. Çok çeşitli olan bu 
kürklerin fiyatları 50- 710 kuruş arasında değişmektedir.  

Libâde, 19. yüzyıl ortalarından itibaren moda olan bir tür kadın 

                                                
26 Dağlı, a.g.t.; s.247-248, Mehmet Zeki Pakalın, “Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri Sözlüğü”,III, İstanbul 1983, s.307 
27Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55.: 12/2, TŞS. 70: 55/2, TŞS. 55: 77/2, TŞS. 55: 77/2, 
TŞS. 55: 73/1, TŞS. 55: 93/4, TŞS. 62: 25/1. 
28 Dağlı, a.g.t., s.146; www.tdk.org.tr ( 10.09.2012)  
29 TŞS. 55: 36/3, TŞS. 70: 50/1, TŞS. 70: 63/2, TŞS. 55: 35/1, TŞS. 70: 19/2, TŞS. 55: 
80/1.  
30 Zeki, Tekin, “Osmanlı Devleti’nde Kürk ticareti”; Türkler, c. X, Ankara Yeni Türkiye 
Yayınları, s. 754-763 
31 www.tdk.org.tr ( 11.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.181-182 
32 TŞS. 55: 18/1, TŞS. 62: 53/1, TŞS. 62: 65/1, TŞS. 70: 63/2, TŞS. 55: 80/1, TŞS. 55: 
93/4. 
33www.tdk.org.tr ( 11.09.2012) 
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giysisinin adıdır.34 Libâde, pamuklu kadın elbisesi, pamuklu, geniş kollu kadın 
ceketi, hırka ya da yakası, önünün iki boyu, eteği ve kol ağızları harçla süslü 
kadın hırkası olarak tanımlanabilir.35 Libâde kayıtlarına bakılarak Tokat’ta 
modanın yakından takip edildiği söylenebilir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren 
moda olan bu kıyafetlerin sadece Osmanlı’nın merkezi olan İstanbul’da değil, 
merkeze oldukça uzak olan Tokat’ta da görülmesi bunun kanıtıdır. İncelemiş 
olduğumuz kadın terekelerinden, “ libâde”, “ canfes libâde”, “karaca simli 
libâde”, “sarılı düz atlas kaplı libâde” ve “Şam libâdesi” olmak üzere, bunlara 
ek olarak  “sagir”, “köhne” ve “müsta‘mel” gibi ifadeler olanlarıyla birlikte 
toplam 18 adet kayıt bulunmaktadır.36 Kayıtlı olan bu libâdelerin fiyatları ise 
10- 50 kuruş arasında değişmektedir. 

Salta  dışa giyilen kıyafetler arasında ismi geçen bir başka giysi olup; 
kollu, yakasız ve iliksiz cepken biçimindeki üstlük giysisinin adıdır.37 Bu 
giysiye dair terekelerde “işlemeli çuka salta”, “işlemeli salta”, “kadife salta”, 
“yeşil çuka salta”, “sırmalı kadife salta” vb. 13  salta kaydı çıkmıştır.38 
Terekelerde en ucuz salta 20, en pahalı olan 200 guruş kaydedilmiştir. 

 Cübbe, elbise üzerine giyilen uzun, kolları geniş, düğmesiz, mintan 
yakalı, desensiz, düz renkli elbiseye denir39. İncelenen Tokat kadın tereke 
kayıtlarında toplam 11 adet çıkmıştır. Bunlar “ hare cübbe”, “şalî cübbe”, 
“yazma cübbe”, “sırmalı cübbe”, “şeritli cübbe” ve “ şeritli şalî cübbe” vb.  
ifadelerle zikredilmektedir40. Bu giysinin fiyatı 20 ila 120 kuruş arasında 
değişmektedir. 

Hırka, genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi 
pamukla beslenmiş ceket biçiminde, önden açık, kollu üst giysisi41 şeklinde 
tanımlanır. Terekelerde sadece 2 hırka kaydı vardır. Oysa hırka hem erkekler 
hem kadın tarafından kullanılır. Tokat Mevlevî geleneğinin önemli 
merkezlerinden biridir. Bunun yansıması olarak erkeklerin yanı sıra kadınların 
da sıkça kullanıyor olması gerekir. Terekelerde az sayıda çıkmasının sebebi 
olarak değişen modanın Tokat’ta da takip ediliyor olması sayılabilir. Çünkü 19. 
Yüzyıl ortalarından itibaren “libâde” adı verilen yeni bir hırka türü çıkmıştır. 
Muhtemelen hırkaların yerini bu dönemden sonra libâdeler almıştır. Terekelerde 
libâdelerin 18 hırkaların ise sadece 2 adet çıkması bunu kanıtlar niteliktedir. 

                                                
34 Dağlı, a.g.t.; s.184 
35 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük; Dağlı, a.g.t., s.184 
36 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 70: 19/2, TŞS. 62: 53/1, TŞS. 55: 31/1, TŞS. 55: 35/1, 
TŞS. 70: 22/1. 
37 Dağlı, a.g.t., s.233; Pakalın,a.g.e.,III,s.106  
38Birkaç örnek için bkz. TŞS. 70: 39/2, TŞS. 70: 20/1, TŞS. 55: 93/4, TŞS. 55: 93/4, 
TŞS. 55: 35/1. 
39 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.62 
40 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 32/2, TŞS. 55: 22/1, TŞS. 55: 87/1, TŞS. 55: 32/2, 
TŞS. 55: 12/2, TŞS. 55: 18/1. 
41 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012)  
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giysisinin adıdır.34 Libâde, pamuklu kadın elbisesi, pamuklu, geniş kollu kadın 
ceketi, hırka ya da yakası, önünün iki boyu, eteği ve kol ağızları harçla süslü 
kadın hırkası olarak tanımlanabilir.35 Libâde kayıtlarına bakılarak Tokat’ta 
modanın yakından takip edildiği söylenebilir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren 
moda olan bu kıyafetlerin sadece Osmanlı’nın merkezi olan İstanbul’da değil, 
merkeze oldukça uzak olan Tokat’ta da görülmesi bunun kanıtıdır. İncelemiş 
olduğumuz kadın terekelerinden, “ libâde”, “ canfes libâde”, “karaca simli 
libâde”, “sarılı düz atlas kaplı libâde” ve “Şam libâdesi” olmak üzere, bunlara 
ek olarak  “sagir”, “köhne” ve “müsta‘mel” gibi ifadeler olanlarıyla birlikte 
toplam 18 adet kayıt bulunmaktadır.36 Kayıtlı olan bu libâdelerin fiyatları ise 
10- 50 kuruş arasında değişmektedir. 

Salta  dışa giyilen kıyafetler arasında ismi geçen bir başka giysi olup; 
kollu, yakasız ve iliksiz cepken biçimindeki üstlük giysisinin adıdır.37 Bu 
giysiye dair terekelerde “işlemeli çuka salta”, “işlemeli salta”, “kadife salta”, 
“yeşil çuka salta”, “sırmalı kadife salta” vb. 13  salta kaydı çıkmıştır.38 
Terekelerde en ucuz salta 20, en pahalı olan 200 guruş kaydedilmiştir. 

 Cübbe, elbise üzerine giyilen uzun, kolları geniş, düğmesiz, mintan 
yakalı, desensiz, düz renkli elbiseye denir39. İncelenen Tokat kadın tereke 
kayıtlarında toplam 11 adet çıkmıştır. Bunlar “ hare cübbe”, “şalî cübbe”, 
“yazma cübbe”, “sırmalı cübbe”, “şeritli cübbe” ve “ şeritli şalî cübbe” vb.  
ifadelerle zikredilmektedir40. Bu giysinin fiyatı 20 ila 120 kuruş arasında 
değişmektedir. 

Hırka, genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi 
pamukla beslenmiş ceket biçiminde, önden açık, kollu üst giysisi41 şeklinde 
tanımlanır. Terekelerde sadece 2 hırka kaydı vardır. Oysa hırka hem erkekler 
hem kadın tarafından kullanılır. Tokat Mevlevî geleneğinin önemli 
merkezlerinden biridir. Bunun yansıması olarak erkeklerin yanı sıra kadınların 
da sıkça kullanıyor olması gerekir. Terekelerde az sayıda çıkmasının sebebi 
olarak değişen modanın Tokat’ta da takip ediliyor olması sayılabilir. Çünkü 19. 
Yüzyıl ortalarından itibaren “libâde” adı verilen yeni bir hırka türü çıkmıştır. 
Muhtemelen hırkaların yerini bu dönemden sonra libâdeler almıştır. Terekelerde 
libâdelerin 18 hırkaların ise sadece 2 adet çıkması bunu kanıtlar niteliktedir. 

                                                
34 Dağlı, a.g.t.; s.184 
35 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük; Dağlı, a.g.t., s.184 
36 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 70: 19/2, TŞS. 62: 53/1, TŞS. 55: 31/1, TŞS. 55: 35/1, 
TŞS. 70: 22/1. 
37 Dağlı, a.g.t., s.233; Pakalın,a.g.e.,III,s.106  
38Birkaç örnek için bkz. TŞS. 70: 39/2, TŞS. 70: 20/1, TŞS. 55: 93/4, TŞS. 55: 93/4, 
TŞS. 55: 35/1. 
39 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.62 
40 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 32/2, TŞS. 55: 22/1, TŞS. 55: 87/1, TŞS. 55: 32/2, 
TŞS. 55: 12/2, TŞS. 55: 18/1. 
41 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012)  
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İncelemiş olduğumuz terekelerde “ harir hırka” ve “ müsta‘mel sevâyî hırka” 
çeşitlerine rastlanmıştır.42 Bu hırkalardan “harir hırka” 125, “müsta‘mel sevâyî 
hırka” ise 100 kuruştur. 

Futa, önlük manasına gelmektedir. Terekelerde 1 adet çıkmıştır. 
Çoğunlukla, koyu kırmızı renkte dokunurdu. Fıta, fite, fota gibi isimlerle de 
anılan futalar, esnaflar, çiftçiler ve hamamda kadınlar tarafından kullanılmıştır. 
Esnafların kullandığı futa ile hamamda kullanılan futaların bağlanış şekli 
farklıdır.43 Fakat çoğunlukla önlük olarak kullanıldığı için hepsi temelde 
aynıdır. İncelediğimiz defterler içerisinde Nefsiye bint-i Mehmed adlı kadının 
terekesinde “ Mısır futası” adıyla kayıtlıdır ve fiyatı 60 kuruştur.44 

c.İç giysiler: 
İncelemiş olduğumuz tereke kayıtlarında iç giyim olarak 

adlandırdığımız, tene giyilen giysilerde kayıt altına alınmıştır. Bunlar don, 
gömlek, dizlik ve içlik gibi çeşitli giyim eşyalarından oluşmaktadır. Bu 
terekelerde iç giyim olarak adlandırdığımız, gömlek (97 adet), don (52 adet),  
içlik (8 adet) ve dizlik (1 adet)  mevcuttur. 

Gömlek, en çok kaydı bulunan iç giyim eşyasıdır. Vücudun üst kısmına 
giyilen ince, kolsuz ve yakasız kıyafettir. Erkek gömlekleri ise bunlardan farklı 
olarak kollu ve yakalıdır.45 Gömlekler Tokat mahkeme kayıtlarının tutulduğu ve 
çalışmamıza kaynak oluşturan üç defterde muhtelif kumaşlardan üretildiği 
görülmektedir. Bunun en iyi kanıtı terekelerdeki örnekleridir. “beyaz gömlek”, 
“cilalı gömlek”, “gömlek”, “ ipekli gömlek”, “ gügül gömlek”, “harir gömlek”, 
“hilalî gömlek”, “ işlemeli gömlek”, “keten gömlek” ve “kıvırtma gömlek” ve 
buna benzer isimlerle toplam 97 adet gömlek kaydı bulunmaktadır.46Gömlek 
fiyatlarında tüm giyim eşyalarında olduğu gibi kullanılan kumaş ve gömleğin 
kullanılmışlık durumu etkilidir. Buna göre “köhne gömlek” 2 kuruş iken “hilalî” 
bir gömleğin fiyatı 200 kuruş olabilmektedir. 

Don ise diğer bir iç giysidir. Don, vücudu belden aşağı örten bacaklar 
için iki parçası bulunan ve ten üzerine giyilen iç çamaşırıdır.47 İncelediğimiz 
Tokat tereke defterlerinde “aba donu”, “altıparmak donu”, “ atlas zenne donu”, 
“ ayak donu”, “ beyaz don”, “cıbır ayak donu”, “hilalî don”, “ipekli don”, 
“kıvırtma don”, “zenne donu” ifadeleriyle kayıtlıdır.48 

                                                
42 TŞS. 55: 41/1, TŞS. 55: 9/2. 
43 Dağlı, a.g.t., s.112-113 
44 TŞS. 55: 73/1. 
45 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.122 
46 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 93/4, TŞS. 55: 9/2, TŞS. 70: 35/1, TŞS. 62: 53/1, 
TŞS. 55: 72/2, TŞS. 62: 53/1, TŞS. 55: 77/2, TŞS. 62: 30/2, TŞS. 62: 18/1, TŞS. 55: 
75/2. 
47www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.91  
48 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 25/2, TŞS. 62: 57/2, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 28/1, 
TŞS. 62: 5/1, TŞS. 55: 67/1, TŞS. 70: 55/2, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 73/1, TŞS. 70: 55/2. 
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İçlik, içe giyilen çamaşır, iç gömleği demektir.49 Terekelerde “ şeytan 
bezi içlik”, “gezi içlik” ve “içlik” gibi toplam 8 adet kayıt bulunmaktadır.50 Adı 
geçen “şeytan bezi içlik” aslında erkek elbisesi yapılan kadife dokunuşlu bir tür 
pamuklu kumaştır.51 Kadın terekesinde geçmesi ise olduk ilginçtir. 

Dizlik  sadece  Hatice bint-i Abdullah adlı kadının terekesinde çıkmıştır. 
Fiyatı da 25 kuruştur.52Dizlik, belden dize kadar inen ve baldırı kapatmayan bir 
giysidir.53 

d. Bele Bağlanan Giysiler: 
Bele bağlanan giysiler arasında; kemer, kuşak ve uçkurlar zikredilebilir. 

Söz konusu giysiler içerisinde kemer ile ilgili kayda rastlanmamakla birlikte, 
kuşak (32 adet)  ve uçkur (14 adet) çıkmıştır. Kuşak; beli sıkı tutmak için sarılan 
uzun ve dar kumaştır54. Bu kuşaklar terekelerde “şalî kuşak”, “pervaz kuşak”, 
“sim kuşak” ,”İngiliz şalı kuşak”, “ yaldızlı sim kuşak” isimleriyle kayıtlıdır.55 
Bu kuşakların fiyatı 10 ve 60 kuruş arasında değişmektedir.  

Uçkur ise; İnsan vücuduna belden aşağı giyilen şalvar, iç donu ve 
pantolon gibi giysileri tutturmak için kullanılan örgü ya da kumaştan yapılan, 
iki ya da üç parmak genişliğindeki ince kuşaktır.56 Terekelerde toplam 14 uçkur 
kaydı bulunmaktadır. “İşlemeli uçkur”, “tor uçkur” ve “uçkur” adıyla kayıtlara 
geçen bu giysilerin fiyatları 3 ila 20 kuruş arasındadır.57 

e.Ayağa giyilenler: 
Ayak giyiminde kullanılan eşyalar arasında çizme, çorap, mest ve pabuç 

sayılabilir. Fakat incelediğimiz terekelerde dikkat çeken bir unsur olarak, ayağa 
giyilen eşyaların, diğer giyim eşyalarına nazaran daha az olduğu görülmektedir. 
Terekelerde çizmeler “çizme” ve “ çizme sansar derisi” 2 adet, mest “mest-
çorap” adıyla kayıtlı 1 adet mest, 3 adet çorap ve “müstamel işlemeli pabuç” 
adıyla da1 adet pabuç çıkmıştır.58 

Adı geçen bu ayak giyim eşyalarından; çizme, ayağı diz kapağına kadar 
örten konçlu uzun ayakkabıdır.59 Mest, evde ve başka bir ayakkabı ile dışarıda 
da giyilen deriden yapılma, ayak bileğini saracak şekilde kısa, konçlu, bağsız 

                                                
49www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.138 
50Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 67/1, TŞS. 55: 12/1, TŞS. 62: 53/1. 
51 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.249 
52 TŞS. 55: 70/1. 
53 Pakalın, a.g.e.,I,s.470; Dağlı, a.g.t., s.89 
54 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.179 
55 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 87/1, TŞS. 55: 80/1, TŞS. 70: 35/1, TŞS. 55: 73/1, 
TŞS. 62: 5/1. 
56 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.270 
57 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 73/1. 
58 TŞS. 70: 58/2, TŞS. 62: 53/1,TŞS. 55:12/1, TŞS. 62: 25/1, TŞS. 55: 93/4. 
59www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.75  
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İçlik, içe giyilen çamaşır, iç gömleği demektir.49 Terekelerde “ şeytan 
bezi içlik”, “gezi içlik” ve “içlik” gibi toplam 8 adet kayıt bulunmaktadır.50 Adı 
geçen “şeytan bezi içlik” aslında erkek elbisesi yapılan kadife dokunuşlu bir tür 
pamuklu kumaştır.51 Kadın terekesinde geçmesi ise olduk ilginçtir. 

Dizlik  sadece  Hatice bint-i Abdullah adlı kadının terekesinde çıkmıştır. 
Fiyatı da 25 kuruştur.52Dizlik, belden dize kadar inen ve baldırı kapatmayan bir 
giysidir.53 

d. Bele Bağlanan Giysiler: 
Bele bağlanan giysiler arasında; kemer, kuşak ve uçkurlar zikredilebilir. 

Söz konusu giysiler içerisinde kemer ile ilgili kayda rastlanmamakla birlikte, 
kuşak (32 adet)  ve uçkur (14 adet) çıkmıştır. Kuşak; beli sıkı tutmak için sarılan 
uzun ve dar kumaştır54. Bu kuşaklar terekelerde “şalî kuşak”, “pervaz kuşak”, 
“sim kuşak” ,”İngiliz şalı kuşak”, “ yaldızlı sim kuşak” isimleriyle kayıtlıdır.55 
Bu kuşakların fiyatı 10 ve 60 kuruş arasında değişmektedir.  

Uçkur ise; İnsan vücuduna belden aşağı giyilen şalvar, iç donu ve 
pantolon gibi giysileri tutturmak için kullanılan örgü ya da kumaştan yapılan, 
iki ya da üç parmak genişliğindeki ince kuşaktır.56 Terekelerde toplam 14 uçkur 
kaydı bulunmaktadır. “İşlemeli uçkur”, “tor uçkur” ve “uçkur” adıyla kayıtlara 
geçen bu giysilerin fiyatları 3 ila 20 kuruş arasındadır.57 

e.Ayağa giyilenler: 
Ayak giyiminde kullanılan eşyalar arasında çizme, çorap, mest ve pabuç 

sayılabilir. Fakat incelediğimiz terekelerde dikkat çeken bir unsur olarak, ayağa 
giyilen eşyaların, diğer giyim eşyalarına nazaran daha az olduğu görülmektedir. 
Terekelerde çizmeler “çizme” ve “ çizme sansar derisi” 2 adet, mest “mest-
çorap” adıyla kayıtlı 1 adet mest, 3 adet çorap ve “müstamel işlemeli pabuç” 
adıyla da1 adet pabuç çıkmıştır.58 

Adı geçen bu ayak giyim eşyalarından; çizme, ayağı diz kapağına kadar 
örten konçlu uzun ayakkabıdır.59 Mest, evde ve başka bir ayakkabı ile dışarıda 
da giyilen deriden yapılma, ayak bileğini saracak şekilde kısa, konçlu, bağsız 

                                                
49www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.138 
50Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 67/1, TŞS. 55: 12/1, TŞS. 62: 53/1. 
51 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.249 
52 TŞS. 55: 70/1. 
53 Pakalın, a.g.e.,I,s.470; Dağlı, a.g.t., s.89 
54 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.179 
55 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 87/1, TŞS. 55: 80/1, TŞS. 70: 35/1, TŞS. 55: 73/1, 
TŞS. 62: 5/1. 
56 www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.270 
57 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 73/1. 
58 TŞS. 70: 58/2, TŞS. 62: 53/1,TŞS. 55:12/1, TŞS. 62: 25/1, TŞS. 55: 93/4. 
59www.tdk.org.tr ( 12.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.75  
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bir ayakkabı çeşididir.60 Çorap, ayağa giyilen çeşitli ipliklerden örülme giyim 
eşyasına verilen isimdir.61 Pabuç ise; ökçesiz ayakkabılara verilen addır.62   

Tablo 1. Giyim Kuşam Kategorileri 

e.Giyim eşyalarının hazırlanmasında kullanılan kumaşlar ve 
dokuma türleri: 

Pamuk, yün, ipek vb. den dokunmuş her türlü dokumaya verilen genel 
vs. kumaştır.63 İnsanoğlu kumaşları çok eski tarihlerden beri kullanmaktadır. 
Kumaşlar ihtiyaca, folklora, iklime, kişinin kendi zevkine ve daha çok 
ekonomik duruma göre değişmektedir. Bu Sebeple dokumalar ve kumaşlar da 
çok çeşitlilik göstermektedir. 

İncelediğimiz kadın terekelerinde bez, dokuma ve kumaşlarla ilgili bazı 
kayıtlar tespit edilmiştir. Bu başlık altında terekelerde sadece kumaş olarak 
tespit edilenlerden ziyade giysi adları ile birlikte yazılan bez ve kumaşlar ele 
alınacaktır. Kumaşlar üretildikleri maddeye göre “ipekli”, “yünlü”, “pamuklu” 
gibi isimler almışlardır. İpekli olanlar daha çok ince ve yazlık giysiler için, 
yünlü ve pamuklu olanlar ise soğuktan koruması için kışlık kıyafetlerde 
kullanılmaktadır. 

Dokuma üzerinde kısa lif bırakan kumaşlara “kadife”, sert dokunuşlu 
ipeklilere “canfes”, uzunlama atkıları üstte kalan kumaşlara “atlas”, keçi 
yününden tiftikten dokunmuş olanlara “sof”, daha kaba yünden dokunmuş 
olanlara “aba”, çok ince pamuklulara “tülbent”, yarım santimden kalın 
yünlülere “çuha” denir.64Bunlar terekelerde en sık rastlanan kumaşlardır.  

Bunların dışında terekelerde bahsi geçen diğer kumaşlara bacak 
olursak; “altıparmak”, alaca kumaşın yarı ipekli çeşidine verilen isimdir. Adı 
üstünde 6 adet farklı renkle dokunan, çubukları sarı, siyah, yeşil, mor, beyaz ve 

                                                
60 www.tdk.org.tr ( 13.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.196 
61 www.tdk.org.tr ( 13.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.75 
62 www.tdk.org.tr ( 13.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.216 
63 www.tdk.org.tr ( 13.09.2012) 
64 Murat, Hanilçe, “Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat’ta Giyim”, 
S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s.30, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 2011,s. 
423-455 

Tokat Şeriye Sicillerinde Bulunan Giyim 
Kuşam Kategorileri 

Terekelerde 
Bulunan Kayıt 
Adedi 

Başa Giyilen veya Örtülen Giyisiler  136 
Dış Giysiler 246 
İç giysiler 158 
Bele Bağlanan Giysiler 46 
Ayağa Giyilen Giysiler 7 
Toplam  593 
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mavi gibi renklerin olduğu kumaştır.65 İncelemiş olduğumuz terekelerde 
altıparmak kumaşı entari yapımında kullanıldığı görülmektedir.66 

Basma, terekelerde çıkan bir diğer kumaştır.67 Basma, çiçekli, çeşitli 
renk ve desende elbiselik pamuklu kumaşa verilen addır. Bugün de hala 
kullanımda olan kumaşın Fransızcası emprimedir.68 Bu kumaştan yapılmış bir 
çok giysi bulunmaktadır. 

Kutnu, pamuklu kumaşlara verilen genel ad ya da atlas ile kemha 
arasında bir yüzü ipekli, diğer yüzü pamuklu kumaşa verilen isimdir.69 
Terekelerde “kutnu top” adıyla iki top kumaş çıkmış ve fiyatı 160 kuruş olarak 
kayda geçmiştir. Adı geçen bu kumaştan daha çok elbise yapıldığı 
görülmektedir.70  

Keten, oldukça ilginç bir kumaş türüdür. Keten bitkisinin liflerinden 
yapılmış bir tür dokumadır.71 “Keten gömleklik” adıyla 5 endaze uzunluğunda 
bir kayıt bulunmaktadır.72 Endaze Osmanlı’da kullanılan ve takvim, saat ve ölçü 
inkılabıyla kullanımdan kalkan bir ölçüdür. Endaze 1.65  santimetrelik uzunluk 
ölçüsüdür.73 

Çit, incelemiş olduğumuz terekelerde muhtelif eşyalarda kullanıldığı 
görülmektedir. Giysilerin yanı sıra yorgan, döşek, minder ve yastık gibi ev 
eşyalarının yapımında kullanılmıştır. Fakat araştırmamızın konusu sadece giyim 
ve takılar olduğu için, bu bildiride yastık, yorgan gibi ev eşyalara 
değinilmemiştir. Çit, pamuktan dokunmuş basma, başörtüsüdür. Üzeri çiçekli 
ve şekilli olabilmektedir.74  Çit günümüzde Tokat’ta hala kadınlar arasında 
başörtüsü anlamında kullanılmaktadır. Terekelerde çit ile üretilmiş “beyaz çit”, 
“çit işlik”, “çit şalvar” ve “çit zenne donu” gibi başörtüsünden iç giyime kadar, 
çok çeşitli giysi türüne rastlamaktayız.75 

Ayrıca terekelerde kayıtlı olan ve oldukça nadir görülen giysiler ve 
kumaşlar da  bulunmaktadır. “Ahısta bürüğü”, “İngiliz şalî kuşak”, “İstanbul 
çiti”, “Diyarbekir taraklısı”, “İngiliz şalı”, “Sivasî entari”, “ Tokatkarî çit” ve  
“Üsküdar çiti” bunlar arsında sayılabilir.76Terekelerde “mendil”, “taraklı sim 
                                                
65 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.29 
66 Örneğin “altıparmak entari için bkz.” TŞS. 62: 62/1, TŞS. 70: 22/1, TŞS. 62: 53/1. 
67 Örneğin “ basma entari” ve “basma şalvar için bkz.” TŞS. 70: 55/2, TŞS. 70: 55/2, 
TŞS. 55: 31/1. 
68 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.41 
69 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.180; Pakalın, a.g.e, II, s.333 
70 Örneğin “kutnu top” ve “ kutnu entari” için bkz. TŞS. 70: 63/2, TŞS. 62: 65/1. 
71 Dağlı, a.g.t., s.166 
72 TŞS. 55: 21/1. 
73 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012) 
74 www.tdk.org.tr ( 15.09.2012); Özen, a.g.m., s.309 
75Birkaç örnek için bkz. TŞS. 62: 5/1, TŞS. 55: 35/1, TŞS. 55: 77/2, TŞS. 55: 35/1. 
76 TŞS. 55: 70/1, TŞS. 55: 73/1, TŞS. 55: 9/2, TŞS. 55: 25/2, TŞS. 55: 84/1, TŞS. 62: 
58/2, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 80/1. 
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mavi gibi renklerin olduğu kumaştır.65 İncelemiş olduğumuz terekelerde 
altıparmak kumaşı entari yapımında kullanıldığı görülmektedir.66 

Basma, terekelerde çıkan bir diğer kumaştır.67 Basma, çiçekli, çeşitli 
renk ve desende elbiselik pamuklu kumaşa verilen addır. Bugün de hala 
kullanımda olan kumaşın Fransızcası emprimedir.68 Bu kumaştan yapılmış bir 
çok giysi bulunmaktadır. 

Kutnu, pamuklu kumaşlara verilen genel ad ya da atlas ile kemha 
arasında bir yüzü ipekli, diğer yüzü pamuklu kumaşa verilen isimdir.69 
Terekelerde “kutnu top” adıyla iki top kumaş çıkmış ve fiyatı 160 kuruş olarak 
kayda geçmiştir. Adı geçen bu kumaştan daha çok elbise yapıldığı 
görülmektedir.70  

Keten, oldukça ilginç bir kumaş türüdür. Keten bitkisinin liflerinden 
yapılmış bir tür dokumadır.71 “Keten gömleklik” adıyla 5 endaze uzunluğunda 
bir kayıt bulunmaktadır.72 Endaze Osmanlı’da kullanılan ve takvim, saat ve ölçü 
inkılabıyla kullanımdan kalkan bir ölçüdür. Endaze 1.65  santimetrelik uzunluk 
ölçüsüdür.73 

Çit, incelemiş olduğumuz terekelerde muhtelif eşyalarda kullanıldığı 
görülmektedir. Giysilerin yanı sıra yorgan, döşek, minder ve yastık gibi ev 
eşyalarının yapımında kullanılmıştır. Fakat araştırmamızın konusu sadece giyim 
ve takılar olduğu için, bu bildiride yastık, yorgan gibi ev eşyalara 
değinilmemiştir. Çit, pamuktan dokunmuş basma, başörtüsüdür. Üzeri çiçekli 
ve şekilli olabilmektedir.74  Çit günümüzde Tokat’ta hala kadınlar arasında 
başörtüsü anlamında kullanılmaktadır. Terekelerde çit ile üretilmiş “beyaz çit”, 
“çit işlik”, “çit şalvar” ve “çit zenne donu” gibi başörtüsünden iç giyime kadar, 
çok çeşitli giysi türüne rastlamaktayız.75 

Ayrıca terekelerde kayıtlı olan ve oldukça nadir görülen giysiler ve 
kumaşlar da  bulunmaktadır. “Ahısta bürüğü”, “İngiliz şalî kuşak”, “İstanbul 
çiti”, “Diyarbekir taraklısı”, “İngiliz şalı”, “Sivasî entari”, “ Tokatkarî çit” ve  
“Üsküdar çiti” bunlar arsında sayılabilir.76Terekelerde “mendil”, “taraklı sim 
                                                
65 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.29 
66 Örneğin “altıparmak entari için bkz.” TŞS. 62: 62/1, TŞS. 70: 22/1, TŞS. 62: 53/1. 
67 Örneğin “ basma entari” ve “basma şalvar için bkz.” TŞS. 70: 55/2, TŞS. 70: 55/2, 
TŞS. 55: 31/1. 
68 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.41 
69 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.180; Pakalın, a.g.e, II, s.333 
70 Örneğin “kutnu top” ve “ kutnu entari” için bkz. TŞS. 70: 63/2, TŞS. 62: 65/1. 
71 Dağlı, a.g.t., s.166 
72 TŞS. 55: 21/1. 
73 www.tdk.org.tr ( 14.09.2012) 
74 www.tdk.org.tr ( 15.09.2012); Özen, a.g.m., s.309 
75Birkaç örnek için bkz. TŞS. 62: 5/1, TŞS. 55: 35/1, TŞS. 55: 77/2, TŞS. 55: 35/1. 
76 TŞS. 55: 70/1, TŞS. 55: 73/1, TŞS. 55: 9/2, TŞS. 55: 25/2, TŞS. 55: 84/1, TŞS. 62: 
58/2, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 80/1. 
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gezi”, “çiçekli top”, “alaca top kumaş”, “astar top yüz”, “krmz bez top” adyla 
kaytl kumaş türleri de bulunmaktadr.77 

II. Kadn taklar ve aksesuarlar 
Tak; süslenme, form ve malzeme üçgeninin oluşturduğu düzendir. 

Gerekli teknik olanaklar ve ustalğ kullanlarak ortaya konulan süs eşyas, 
arac olarak da tanmlanabilir.78 Kabaca giyimi süsleyen ve tamamlayan 
eşyalarn tümüne tak denilebilir.  

Tak tarihi dünya üzerinde oldukça eskidir. İlk çağ uygarlklarndan 
günümüze kadar uzanmakta ve hala günümüzde de önemini korumaktadr. 
Taklar kişinin kendi zevkini yanstmasnn yan sra, ekonomik durumunu 
ortaya koyma konusunda da oldukça önemli bilgiler içermektedir. Tokat kadn 
tak ve aksesuarlar ile ilgili yaplan çalşmalar bulunmamaktadr. Bu nedenle 
çalşlmas gereken önemli bir konudur. Çalşmalarn olmamasnn aksine 
Tokat’ta taklarn oldukça çok çeşitli olduğunu söylemek mümkündür. 
İncelemiş olduğumuz kadn terekelerinde kimi taklarn - yerine ve mevkîsine 
göre değişir- bir evden daha pahal olduğu görülmüştür. Taklar içerisinde 
oldukça ender bulunan taklarn yan sra çok çeşitli taklar kaytldr.  

Kadn tak ve aksesuarlar içersinde; altn, gümüş ve inciden yaplmş 
ürünleri sralamak mümkündür. Ayrca bu ürünleri başa, bileğe, parmağa, 
kulağa ve boyuna taklanlar olarak gruplandrabiliriz. Terekeler içerisinde 
altndan yaplmş para ve tak türleri diğer değerli madenlerden yaplan 
taklardan daha fazla bulunmaktadr. Terekelerde altn ve paralarla ilgili toplam 
74 adet kayt bulunmuştur. Ayrca bu taklarn fiyatlar nsf, miskal, çift, adet 
gibi çeşitli miktar ölçüleri ile kaytlara geçirilmiştir. Bu sayya gerdanlk, küpe, 
kol bağ, yüzük gibi diğer taklar dahil değildir. Fakat belirtmesi gereken önemli 
bir nokta ise, baz kaytlardaki altnlar tek başna değil yan yana farkl altnlar 
ile birlikte yazlp hepsi için tek fiyat verilmiştir. 

a.Altn çeşitleri 
İncelemiş olduğumuz Tokat kadn terekelerinde 74 adet altn ve para ile 

ilgili kayt çkmştr. Karşlaştğmz altn paralarn bir ksm kadn başlklarnda 
süs olarak kullanldğ düşünülebilir. Muzaffer Sümbül’ün çalşmasnda 
“Adana’ da “gazi” ve “mahmudiye” altn paralar bir kadn başlğ olan srmal 
fese süs olarak taklmştr” şeklindeki ifadesi bunu açklar niteliktedir.79 Bu 
sebeple karşmza çkan altn paralar da çalşmamza dahil etmeyi uygun 
gördük. 

                                                 
77 TŞS. 55: 12/1, TŞS. 70: 63/2, TŞS. 55: 12/2, TŞS. 55: 12/2, TŞS. 55: 12/2, TŞS. 55: 
12/2. 
78 MEGEP, “Kuyumculuk Teknolojisi Tarihsel ve Kültürel Taklar”, Milli Eğitim 
Bakanlğ, Ankara 2008,s.3 
79 Muzaffer, Sümbül, “Adana Giyim-Kuşam Kültürü”, Folklor Halkbilim Dergisi, c.5, 
s.49, Kasm 2001, s.10 
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Adlî altn, terekelerde sadece bir kaytta bulunmuştur. Kayda göre “Adlî 
bütünü” adyla yazlan altnda 5 tane bulunmakta ve fiyat 95 kuruş olarak 
yazlmştr. 80 Buna göre 1 bütün adlî altn yaklaşk 18 kuruştur. Adli altnn bir 
diğer ad da “on ikilik altn”dr. II.Sultan Mahmut zamannda bastrlan altn 
paralardan birinin addr. Terekelerde “on ikilik altn ve zer-i mahbub rubiyesi” 
adyla kaytlar bulunmaktadr.81 

Altlk altn, bu altn türü Sultan II. Mahmut devrinde baslmş ve 1 
tanesi 6 kuruşa denk geldiği için bu ismi almştr.82 Terekelerde bu altn türüyle 
ilgili 3 adet altn türü bulunmuştur. 

Beşerlik altn ise, Sultan II. Süleyman zamannda baslan sikkelerin 
addr. Sultan II. Mahmut zamannda da bu sikkeler baslmştr.83 İncelemiş 
olduğumuz Tokat tereke defterlerinde 3 adet kaytl beşlik altn bulunmuştur.84 

Fndk Altn, Sultan III. Ahmet zamanndan itibaren baslan altn 
paralardan birinin addr. Tam, nsf (yarm) ve rubu (çeyrek) olmak üzere üç 
çeşittir.85 Terekelerde toplam 5 adet fndk altn kayd çkmştr. Bu kaytlara 
göre i adet bütün fndk altnn fiyat 60 kuruştur.86 

İstanbul zer-i mahbûb altn, Sultan II. Mahmud’un 26. Saltanat 
senesinde baslan altn sikkelere verilen altnn addr. Bu altna I. Mahmut 
devrinde baslan altn gibi Mahmudiye altn da denilirdi.87Terekelerde 
“İstanbul zer-i mahbûb altn” ve  “İstanbul altn” gibi ifadelerle toplam 9 adet 
kayt çkmştr.88 Buna göre 1 adet bütün altn fiyat 40 kuruştur. 

Mahmudiye altn, I.Mahmut devrinde baslan parann 
addr.89Terekelerde 9 adet Mahmudiye altnna rastlanmştr. Buna göre 1 adet 
bütün altn fiyat 80 kuruştur.90 

Msr altn, Osmanl Dönemi altn paralarndan birinin addr. Msr 
Darphanesi’nde basldğ için bu ad almştr.91Terekelerde bu altn türü 3adet 
kayda rastlanmştr.92Ayrca terekelerde Macar altn kaydna rastlanmştr. 1 
adettir. Yüksek ihtimalle bu altnda Macar Darphanelerinde basldğ için bu 

                                                 
80Örneğin, Adli altn bkz. TŞS. 55: 93/4. 
81 Örneğin, on ikilik altn için bkz. TŞS. 62: 58/2. 
82 Örneğin, altlk altn için bkz. TŞS. 55: 73/1. 
83 Pakaln,a.g.e.,I,s.211 
84 Örneğin. Beşlik altn için bkz. TŞS. 70: 20/1, TŞS. 55: 24/1, TŞS. 62: 58/2. 
85 Pakaln,a.g.e.,I,s.626 
86 Örneğin, Fndk altn için bkz. TŞS. 55: 93/4. 
87 Pakaln,a.g.e.,I,s.637 
88Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 78/2, TŞS. 62: 62/1. 
89 Pakaln,a.g.e.,II,s.385 
90 Örneğin, Mahmudiye altn için bkz. TŞS. 55: 78/2, TŞS. 62: 5/1. 
91 Pakaln,a.g.e.,II,s.529 
92 Örneğin, Msr altn için bkz. TŞS. 62: 57/2. 
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Fndk Altn, Sultan III. Ahmet zamanndan itibaren baslan altn 
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“İstanbul zer-i mahbûb altn” ve  “İstanbul altn” gibi ifadelerle toplam 9 adet 
kayt çkmştr.88 Buna göre 1 adet bütün altn fiyat 40 kuruştur. 

Mahmudiye altn, I.Mahmut devrinde baslan parann 
addr.89Terekelerde 9 adet Mahmudiye altnna rastlanmştr. Buna göre 1 adet 
bütün altn fiyat 80 kuruştur.90 

Msr altn, Osmanl Dönemi altn paralarndan birinin addr. Msr 
Darphanesi’nde basldğ için bu ad almştr.91Terekelerde bu altn türü 3adet 
kayda rastlanmştr.92Ayrca terekelerde Macar altn kaydna rastlanmştr. 1 
adettir. Yüksek ihtimalle bu altnda Macar Darphanelerinde basldğ için bu 

                                                 
80Örneğin, Adli altn bkz. TŞS. 55: 93/4. 
81 Örneğin, on ikilik altn için bkz. TŞS. 62: 58/2. 
82 Örneğin, altlk altn için bkz. TŞS. 55: 73/1. 
83 Pakaln,a.g.e.,I,s.211 
84 Örneğin. Beşlik altn için bkz. TŞS. 70: 20/1, TŞS. 55: 24/1, TŞS. 62: 58/2. 
85 Pakaln,a.g.e.,I,s.626 
86 Örneğin, Fndk altn için bkz. TŞS. 55: 93/4. 
87 Pakaln,a.g.e.,I,s.637 
88Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 78/2, TŞS. 62: 62/1. 
89 Pakaln,a.g.e.,II,s.385 
90 Örneğin, Mahmudiye altn için bkz. TŞS. 55: 78/2, TŞS. 62: 5/1. 
91 Pakaln,a.g.e.,II,s.529 
92 Örneğin, Msr altn için bkz. TŞS. 62: 57/2. 
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ismi almıştır. 1 adet Macar altınının fiyatı 50 kuruştur.93 
Yirmilik altın ise terekelerde rastlanan bir başka altın çeşididir. Yirmilik 

altın, Sultan II. Mahmud’un 26. Saltanat senesinde basılan altınını adıdır. 
Bunların kenarlarında çiçeklisi de bulunurdu. Terekelerde bu altın türüyle ilgili 
5 adet kayır çıkmıştır.94  

Ayrıca tüm bu altınların dışında terekelerde sadece “altın” ve “rubiye 
altını” adıyla 14 adet altın kayıtlıdır95. Yine terekelerde “çifte gazi altını” adıyla 
bir terekede, 2 adet altın çıkmıştır. bu altın fiyatı ise 90 kuruş olarak kayıtlıdır. 
Bir terekede ise “sandukî altın” adıyla 3 adet altın bulunmaktadır96. Fiyatı ise 72 
kuruştur. Bu altınlardan sandukî altın, II. Mahmut’un cülûsunun 21 ve 22. 
Senelerinde basılmış altın paralara verilen bir isimdir. Bu altına “Hayriye altını” 
da denilmiştir. Hayriye altının diğer bir ismi ise “gazi” altınıdır.97 

Adı geçen bu altınlar terekelerde kayıtlı olan altın çeşitleridir. Bu 
altınlar kadınların süs eşyası olmalarının yanında zenginlik ölçüsü olduğu da 
söylenebilir. 

b.Başa ve kulağa takılanlar takılar : 
Bahsi geçen altınların dışında terekelerde, pek çok takı ve aksesuar 

kaydı bulunmuştur. Bu başlık altında başa ve kulağa takılan süs eşyaları da ele 
alınacaktır. Başa takılan süs eşyaları arasında fesler önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu fesler üzerine tülbent ya da şal sarıldığı gibi inci ve altınlarla süslenerek 
kullanılmıştır. Tokat terekelerinde “incülü fes ve hamidiye rubiyesi” ,“fes 
üzerinde çiçekli yirmilik altını ve mısır altını ve dökme altın nısfı” ve “alın altını 
beşerlik” şeklinde kayıtlı veriler çıkmıştır.98 Bu altınların zenginlik ölçüsü 
olmasının yanı sıra, sadece birikim amaçlı olmadığını, süs için de kullanıldığını 
kanıtlamaktadır. 

Küpeler, kadın terekelerinde en çok rastlanan süs eşyasıdır. Kulak 
memelerine takılan süs eşyasına küpe denir.99İncelemiş olduğumuz terekelerde 
24 çift inci küpe100, 4 çift altın küpe101, 1 çift yeşil102, 1 çift zümrüt103, 1 çift 
sedef104, 1 çift gümüş105, 1 çift zümrüt taşlı altın top106 küpe kaydı tespit 

                                                
93 Örneğin, Macar altını için bkz. TŞS. 62: 5/1. 
94 Örneğin, yirmilik altın için bkz. TŞS: 55: 41/1, TŞS. 62: 53/1. 
95 Örneğin Altın ve Rubiye altını için bkz. TŞS. 70: 22/1, TŞS. 55: 93/4. 
96 Gazi altını ve sandukî altın için bkz. TŞS. 55: 12/2, TŞS. 62: 53/1. 
97 Pakalın,a.g.e.,I. s. 664  
98 TŞS. 62: 30/2, TŞS. 55: 84/1, TŞS. 62: 57/2. 
99 www.tdk.org.tr ( 16.09.2012) 
100 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 9/2, TŞS. 55: 77/2, TŞS. 55: 22/1. 
101 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 62: 5/1, TŞS. 62: 25/1. 
102 TŞS. 70: 61/1. 
103 TŞS. 55: 93/4. 
104 TŞS. 55: 12/2. 
105 TŞS. 55: 12/2. 
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edilmiştir. Kayıtlarda anlaşıldığına göre incili küpelerin fiyatları 50 ila 300 
kuruş arasında değişmektedir. Bir çift zümrüt küpe 300 kuruş, yeşil küpe 150 
kuruş, sedef ve gümüş küpe, bir adet incili küpe ile aynı terekede olduğu için 
hepsine 100 kuruş fiyat yazılmıştır. Zümrüt taşlı altın top küpenin fiyatı da 100 
kuruştur. Çıkan küpe sayısına bakıldığında, küpelerin süslenme araçları 
içerisinde oldukça fazla yer tuttuğunu söyleyebiliriz.  

c. Bileğe  ve parmağa takılan takılar: 
Tokat şer‘iye sicillerinde, kadınların bileklerine ve parmaklarına 

taktıkları birçok süs eşyasına rastlanmıştır. Terekelerde çok farklı değerli 
madenlerden üretilmiş süs eşyasına rastlamaktayız. Elmas, yakut, sim, altın bu 
madenler arasında sayılabilir. Bu başlık altında kol bağı ve yüzükler 
incelenecektir.   

Kol bağı, Kadın bileziğine verilen addır.107 Tereke kayıtlarında 8 adet 
kol bağı bulunmaktadır.108 Bunlar “sim kol bağı” ve “altın kol bağı” olmak 
üzere iki çeşittir. Bir adet altın kol bağı 18,5 miskal ağırlığında ve 100 kuruş 
değerinde iken sim kol bağı ise; 1 adet 12 kuruştur.    

Terekelerde saat kayıtları da bulunmaktadır. Bu nedenle kadın takıları 
arasında saatleri de almak durumundayız. Terekelerde 1 adet “saat” , 1 adet 
“piryol saat” ve 1 adet “altın saat kösteği ve amasî çiçek dokuz  taşlı” şeklinde 
ifadeler yer almaktadır109.  Saat 1 adet ve fiyatı 100 kuruş olarak kayıtlıdır. Adı 
geçen piryol saat, üzerinde kümbetsi bir kapak bulunan, oldukça büyük, değerli 
bir tür cep saatidir110. Terekede 1 adet ve 400 kuruşluk fiyatıyla oldukça pahalı 
olduğunu gösterir. Altın saat kösteği ise 1,5 dirhem ağırlığında ve 1500 
kuruştur.  

Yüzük, parmağa geçirilen metal halkaya verilen isimdir.111Kadın 
terekeleri içerisinde toplam 15 adet yüzük çıkmıştır. Benzer ifadeler olmakla 
birlikte 5 tane “altın yüzük”112, 3 tane “yakut yüzük”113, “amasî gül yüzük”114, 
“elmas yüzük”115, “altın yüzük, kalem kaşlı ve beş taşlı”116, “cümle çekme 
yüzük”117, “ufak taşlı elmas yüzük”118, “yeşil yakut yüzük”119, “bayağı altın 
                                                                                                                   
106 TŞS. 55: 36/3. 
107www.tdk.org.tr ( 16.09.2012)  
108 Birkaç örnek için bkz.TŞS. 70: 22/1, TŞS. 55: 12/1. 
109 TŞS. 55: 12/2, TŞS. 70: 61/1, TŞS. 70: 61/1. 
110 www.tdk.org.tr ( 16.09.2012)  
111www.tdk.org.tr ( 16.09.2012)  
112 Örneğin, altın yüzük için bkz. TŞS. 62: 53/1. 
113 Örneğin, yakut yüzük için bkz. TŞS. 70: 61/1. 
114 TŞS. 70: 30/2. 
115 TŞS. 70: 30/2. 
116 TŞS. 62: 65/1. 
117 TŞS. 70: …/1. 
118 TŞS. 70: 61/1. 
119 TŞS. 70: 61/1. 
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edilmiştir. Kayıtlarda anlaşıldığına göre incili küpelerin fiyatları 50 ila 300 
kuruş arasında değişmektedir. Bir çift zümrüt küpe 300 kuruş, yeşil küpe 150 
kuruş, sedef ve gümüş küpe, bir adet incili küpe ile aynı terekede olduğu için 
hepsine 100 kuruş fiyat yazılmıştır. Zümrüt taşlı altın top küpenin fiyatı da 100 
kuruştur. Çıkan küpe sayısına bakıldığında, küpelerin süslenme araçları 
içerisinde oldukça fazla yer tuttuğunu söyleyebiliriz.  

c. Bileğe  ve parmağa takılan takılar: 
Tokat şer‘iye sicillerinde, kadınların bileklerine ve parmaklarına 

taktıkları birçok süs eşyasına rastlanmıştır. Terekelerde çok farklı değerli 
madenlerden üretilmiş süs eşyasına rastlamaktayız. Elmas, yakut, sim, altın bu 
madenler arasında sayılabilir. Bu başlık altında kol bağı ve yüzükler 
incelenecektir.   

Kol bağı, Kadın bileziğine verilen addır.107 Tereke kayıtlarında 8 adet 
kol bağı bulunmaktadır.108 Bunlar “sim kol bağı” ve “altın kol bağı” olmak 
üzere iki çeşittir. Bir adet altın kol bağı 18,5 miskal ağırlığında ve 100 kuruş 
değerinde iken sim kol bağı ise; 1 adet 12 kuruştur.    

Terekelerde saat kayıtları da bulunmaktadır. Bu nedenle kadın takıları 
arasında saatleri de almak durumundayız. Terekelerde 1 adet “saat” , 1 adet 
“piryol saat” ve 1 adet “altın saat kösteği ve amasî çiçek dokuz  taşlı” şeklinde 
ifadeler yer almaktadır109.  Saat 1 adet ve fiyatı 100 kuruş olarak kayıtlıdır. Adı 
geçen piryol saat, üzerinde kümbetsi bir kapak bulunan, oldukça büyük, değerli 
bir tür cep saatidir110. Terekede 1 adet ve 400 kuruşluk fiyatıyla oldukça pahalı 
olduğunu gösterir. Altın saat kösteği ise 1,5 dirhem ağırlığında ve 1500 
kuruştur.  

Yüzük, parmağa geçirilen metal halkaya verilen isimdir.111Kadın 
terekeleri içerisinde toplam 15 adet yüzük çıkmıştır. Benzer ifadeler olmakla 
birlikte 5 tane “altın yüzük”112, 3 tane “yakut yüzük”113, “amasî gül yüzük”114, 
“elmas yüzük”115, “altın yüzük, kalem kaşlı ve beş taşlı”116, “cümle çekme 
yüzük”117, “ufak taşlı elmas yüzük”118, “yeşil yakut yüzük”119, “bayağı altın 
                                                                                                                   
106 TŞS. 55: 36/3. 
107www.tdk.org.tr ( 16.09.2012)  
108 Birkaç örnek için bkz.TŞS. 70: 22/1, TŞS. 55: 12/1. 
109 TŞS. 55: 12/2, TŞS. 70: 61/1, TŞS. 70: 61/1. 
110 www.tdk.org.tr ( 16.09.2012)  
111www.tdk.org.tr ( 16.09.2012)  
112 Örneğin, altın yüzük için bkz. TŞS. 62: 53/1. 
113 Örneğin, yakut yüzük için bkz. TŞS. 70: 61/1. 
114 TŞS. 70: 30/2. 
115 TŞS. 70: 30/2. 
116 TŞS. 62: 65/1. 
117 TŞS. 70: …/1. 
118 TŞS. 70: 61/1. 
119 TŞS. 70: 61/1. 
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yüzük”120 şeklinde oldukça betimleyici ifadelerle yüzük çeşitleri bulunmuştur. 
Bunlar içerisinde en pahalısı 800 kuruşluk fiyatıyla elmas yüzük olup, en 
ucuzları 20 kuruşla altın yüzüklerdir. Bunlar içerisinde bahsi geçen çekme 
yüzük, bir yapının tıpkısını yazarak ya da basarak, baskı yoluyla özdeşini 
çıkarma işlemidir.121 Yüksek ihtimalle çekme yüzükten kasıt bu şekilde yapmış 
olduğudur. 

d.Boyuna takılanlar: 
Boyuna takılan aksesuarlar içerisinde inci, altın ve gerdanlıklar 

sayılabilir. Bunların örnekleri incelemiş olduğumuz kadın terekelerinde 
mevcuttur.  

Gerdanlık, çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan 
yapılmış, boyna takılan takıya verilen addır122. İncelemiş olduğumuz 
terekelerde, altınları ve kabaraları ile birlikte 14 adet gerdanlık 
bulunmaktadır123.  Birçok terekede adı geçen “kabara” altın, gümüş gibi 
metallerden yapılmış, çiçekli ya da düz, geniş başlı çiviler ve bu çivilerle 
yapılan süsleme. Yarım küre biçiminde olup içleri boştur. Muhtemelen bu 
boşlukların içerisine altınlar yerleştirilerek gerdanlıklar üretilmektedir. Adı 
geçen gerdanlıklar içerisinde ise diğer gerdanlıklardan farklı olarak 2 adet 
“perpere gerdanlık” kaydı bulunmuştur. 124Oldukça ender bulunan Perpere 
gerdanlık, gelinliklere dikilen, düğme gibi ince, yassı, madensel süsler. 
Kayıtlarda gerdanlık olarak bahsedildiğine göre, gelinlik yakalarına kullanıldığı 
ihtimali yüksektir. 

Tablo 2. Takılar 
Tokat Şeriye Sicilleri Bulunan Altın 
ve Takı Kategorileri  

Kayıt Adedi 

Altın Çeşitleri 58 
Başa ve Kulağa Takılan Takılar 29 
Bileğe ve Parmağa Takılan Takılar 26 
Boyuna Takılan Takılar  19 
Toplam 132 

Diğer bir boyna takılan süs eşyası ise “boğaz altını”dır.125 Terekelerde 
yalnızca bir adet, Anna bint-i Boros adlı kadının terekesinde rastlanmıştır. 
Fiyatı ise 493,5’dur. Ayrıca bunların haricinde ise; 2 adet “inci” ve 2 adet “sim 
zincir” kaydına rastlanmıştır.126İnci, istiridye gibi bazı kavkılı deniz 
hayvanlarının içerisinde, oluşan, değerli, sert, küçük, sedef renginde süs 

                                                
120 TŞS. 70: 61/1. 
121 www.tdk.org.tr ( 16.09.2012) 
122 www.tdk.org.tr ( 16.09.2012); Dağlı, a.g.t., s.118 
123 Birkaç örnek için bkz. TŞS. 55: 35/1, TŞS. 55: 73/1, TŞS. 62: 57/2. 
124 TŞS. 70: 22/1, TŞS. 62: 25/1. 
125 TŞS. 55: 32/2. 
126 TŞS. 62: 5/1, TŞS. 62: 5/1, TŞS, TŞS. 55: 21/1, TŞS. 55: 12/2. 
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tanesidir. Sim ise, genellikle işlemelerde kullanılan gümüş görünüşünde ve 
parlaklığında olan ipliktir.127Kayıtlardan anlaşıldığına göre sim ve inci, birçok 
alanda olduğu gibi boyun süslemesinde de kullanılmıştır. 

IV. Sonuç ve değerlendirme 
Bu çalışmada 1842’den 1863’ e kadar geçen zamanda Tokat’ta giyim-

kuşam ve bunu tamamlayan süs eşyaları, aksesuarlar şeriye sicilleri içerisindeki 
veriler ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

İlk olarak 3 adet tokat şeriye sicilinde yer alan 73 kadın tereke defteri 
gözden geçirilerek 593 giysi ve 132 adet takı tespit edilmiştir. Daha sonra 
bunlar alt gruplara ayrılarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca çevre, 
çit, tülbent, fes, sarık, şal, don, gömlek, dizlik, . Basma, Kutnu, Keten, Çit, 
Kadife ,Atlas, Canfes, entari, şalvar, işlik ve kürk gibi giysiler, birçok Anadolu 
şehrinde hemen hemen aynı isimlerle kullanılmışlardır. Bu durum diğer şehirler 
için yapılan çalışmalara baktığımızda açıkça görülmektedir. Diğer bir önemli 
husus ise belirli bir seviyede Gayrimüslim nüfusuna sahip Tokatta Müslüman 
ve Gayrimüslim kadınlarının giyimleri arasında büyük benzerlikler olmasıdır. 
Buna verilebilecek en iyi örnek Müslümanlarda var olan başörtüsü çeşitlerinin 
hemen hepsinden Gayrimüslimlerde de çıkmasıdır 

Takı ve aksesuarlara baktığımızda ise çok sayıda ve bol çeşitli olduğunu 
görmekteyiz. Buda bize kadınların süs ve takı eşyalarına ne kadar önem 
verdiklerini gösterir. İncelemiş olduğumuz kadın terekelerinde kimi takıların, 
evin mevkisine göre değişmekle birlikte, bir evden daha pahalı olduğu 
görülmüştür. Buna en iyi örnek olarak bir Altın saat kösteği 1,5 dirhem 
ağırlığında ve 1500 kuruştur. Takılar içerisinde oldukça ender bulunan takıların 
yanı sıra çok çeşitli takılar kayıtlıdır. Yüzük, küpe, gerdanlık çeşitleri oldukça 
fazladır. Ayrıca kimi terekelerde tek bir tane takı çeşidi çıkmazken kimilerinde 
pek çok takı kaydı bulunmuştur. Bu da insanların maddi durumunu ortaya 
koyma konusunda bize yardımcı olabilir.  

Sonuç itibariyle, Tokat’ın giyim-kuşam ile takı tüketimi ve 
kullanımındaki yeri ortaya konulmuştur. Tokat Osmanlı’nın önemli ticaret 
merkezlerinden birisidir. Ayrıca İpek yolunun da geçtiği önemli 
kavşaklardandır. Bu özellikleri Tokat’ı sosyo-ekonomik yönden canlı kılmıştır. 
Şüphesiz bu da, her alanda olduğu gibi giyim-kuşam ve takı çeşitliliğine 
yansımıştır. Bu noktadan yola çıkarak, Tokat’ın orta ölçekli şehirler içerisinde 
giysi ve takı çeşitliliği olarak oldukça zengin olduğu söylenilebilir. 

Kaynakça: 
Arşiv Kaynakları 
•  55 Numaralı Tokat Şeriye Sicili. 
• 62 Numaralı Tokat Şeriye Sicili. 

                                                
127 www.tdk.org.tr ( 16.09.2012) 
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• 70 Numaralı Tokat Şeriye Sicili. 
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Geleneksel Tokat İli Kadn Giysileri Ve Kumaşlar 
Uzman Şule EĞRİ1 

 
Özet 

Giyim; sanatn, sanayinin ve milli kültürün birer parçasdr. Türk 
geleneksel giysilerinin Türk sanat tarihinde, halkbiliminde, müzelerinde ve 
halen baz bölgelerin günlük yaşantsnda önemli yeri vardr. Bu giysiler köklü 
ve canl bir tarih olma yolunda özelliği taşmasnn yannda, toplumlarn 
yaşama biçimlerini, estetik değerlerini, gelenek ve görenek bütünlüğünü de 
anlatmaktadr.2 

Türk tarihinin zenginliği, Türk insannn giyim anlayşna ve giyinme 
şekline yansmaktadr. Giyinme şekli zaman içinde yörelerin iklim ve coğrafi 
koşullarna uygun olarak farkllklar göstermiştir. Bölgeler aras değişimin yan 
sra krsal kesim ve şehir giysileri de kendine has özellikler göstermektedir.3 

Geleneksel giysilerini ve giyim tarzlarn günümüze kadar koruyabilen 
ve günümüzde de sürdüren yörelerimizden biri de Tokat ilidir.4 Tokat, Türk 
kültürünün Anadolu’da yaklaşk 10 asrdr kesintisiz olarak devam ettiği önemli 
yerlerden biridir. Bu uzun süreç, kültürel hayatn bütün boyutlaryla 
yaşanmasna ve süreklilik içinde devam etmesine zemin hazrlamştr. Özellikle 
Tokat’taki giyim kuşam kültürü, bu sürekliliği çok belirgin bir şekilde 
yanstmaktadr. Yerel kaynaklar, bölgedeki giyim kuşam kültürünün zenginliğini 
işaret etmektedir.5 

Araştrmada literatür taramas yöntemi kullanlarak, geleneksel Tokat 
ili kadn giysileri ve kumaşlar incelenmeye çalşlmştr. Basl ve online bilgi 
kaynaklar, fotoğraflar araştrmann veri kaynaklarn oluşturmaktadr. 
Kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tokat ili kadn giysi 
özellikleri incelenerek sunulmaya çalşlmştr. 

Anahtar Kelime: Tokat, Geleneksel Giysi, Kadn Giysileri, Giyim 
Kuşam, Kumaşlar. 

1.Giriş 
Önceleri tabiat şartlarndan korunmak amacyla ortaya çkan giyim, 

sonralar insanlarn toplum halinde yaşamasndan dolay sosyal bir ihtiyaç halini 

                                                 
1Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarm Eğitimi Alan Uzman, İzmir, E-mail: 
egrisule@gmail.com 
2 Ylmaz,G.,(2005),Tokat Yöresi Folklorik Kyafetler Üzerine Bir Araştrma, Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 
3 Çağlayan,E.,(1990), Tokat Bölgesi Geleneksel Kyafetleri, Kültür Bakanlğ Halk 
Kültürünü Araştrmas Dairesi Yaynlar, s:82, Ankara. 
4 Ylmaz, a.g.e. 
5 Hanilçe,M.,(2011), Şeriye Sicillerine Göre XIX.Yüzyl Başlarnda Tokat’ta Giyim, 
Türkiyat Araştrmalar Dergisi, Say:30, s:423-455, Konya. 



460

Şule EĞRİ

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

460 
 

almştr. Bu ihtiyaç, zamanla etkileşimlere bağl olarak değişip gelişmiştir.6 
Giyim, insann toplumsal konumunu, cinsiyetini, milliyetini, bölgesini, ait 
olduğu kabilesini, kültürünü, inanç, duygu ve düşüncesini ortaya koyup 
belirleyebilmektedir. Çevresel koşullarn, toplumsal ve kişisel değer 
yarglarnn, törelerin, kültürel ve ekonomik koşullarn biçimlendirdiği önemli 
bir kültürel öğe olan giysiler7 ,bir yandan da çok önemli kültür taşyclar 
durumuna gelmişlerdir. Bu oluşum ve değişim sürecinde farkl statülerin, 
gelenek ve törenlerin sembolleri haline gelmeleri, renk, biçim, kullanlan 
malzeme ile farkl estetik nitelikler kazanp belli mesajlar taşmaya başlamalar 
onlara ayrca sanatsal bir boyut kazandrmştr. Bu nedenle giysiler, 
insanoğlunun doğal çevreye ve içinde bulunduğu kültürel yapya uyumlarnn 
ve bu çevre içinde kendilerini ifade edebilmelerinin en somut ve çarpc 
araçlarndan biridir. Dolaysyla bir toplumun giysi kültürünü tanyabilmek için 
o toplumun kültürel yapsn da tanmak, bilmek gerekir.8 

İnsann giyinme isteği ve arzusu tarihsel süreç içinde çeşitli 
değişiklikler göstermiş olsa da her devirde değişime uğramştr. Bu değişiklik 
daima sosyal hayatn değişmesiyle paralel olarak gelişmiş ve gerçekleşmiştir. 
Türk giysi kültürü de farkl kültürlerdeki giysi kültürüyle kaynaşarak ortaya 
çkmştr.9 Giyinme şekli zaman içinde yörelerin iklim ve coğrafi koşullarna 
uygun olarak farkllklar göstermiştir. Bölgeler aras değişimin yan sra krsal 
kesim ve şehir giysileri de kendine has özellikler göstermektedir.10 

Geleneksel giysilerini ve giyim tarzlarn günümüze kadar koruyabilen 
ve günümüzde de sürdüren yörelerimizden biri de Tokat ilidir.11 Tokat, Türk 
kültürünün Anadolu’da yaklaşk 10 asrdr kesintisiz olarak devam ettiği önemli 
yerlerden biridir. Bu uzun süreç, kültürel hayatn bütün boyutlaryla 
yaşanmasna ve süreklilik içinde devam etmesine zemin hazrlamştr. Özellikle 
Tokat’taki giyim kuşam kültürü, bu sürekliliği çok belirgin bir şekilde 
yanstmaktadr. Yerel kaynaklar, bölgedeki giyim kuşam kültürünün 
zenginliğini işaret etmektedir.12 

1.1.Tokat Hakknda Genel Bilgiler 
Tokat ili Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesiminde yer almaktadr. 

Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasnda bir geçit niteliği 
taşdğndan ilde üç bölgeye özgü nitelikler görülmektedir. Doğudan Sivas; 
                                                 
6 Klnç, N.,Yldran, F.,(2008), Geleneksel Konya Giyiminde Şalvar ve İşlikler, Halk 
Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslar aras Sempozyumu Bildirileri,s:19, 
Eskişehir 
7 Hanilçe, a.g.e. 
8 Erden, A.,(1999), Anadolu Giysileri, Kültür Bakanlğ ve Türkiye Kalknma Bankas 
A.Ş., Ankara. 
9 Hanilçe, a.g.e. 
10 Çağlayan, a.g.e. 
11 Ylmaz, a.g.e. 
12 Hanilçe, a.g.e. 
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6 Klnç, N.,Yldran, F.,(2008), Geleneksel Konya Giyiminde Şalvar ve İşlikler, Halk 
Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslar aras Sempozyumu Bildirileri,s:19, 
Eskişehir 
7 Hanilçe, a.g.e. 
8 Erden, A.,(1999), Anadolu Giysileri, Kültür Bakanlğ ve Türkiye Kalknma Bankas 
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9 Hanilçe, a.g.e. 
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11 Ylmaz, a.g.e. 
12 Hanilçe, a.g.e. 
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batdan Amasya ve Çorum; kuzeyden Samsun ve Ordu; güneyden Yozgat illeri 
ile çevrilidir. 

Tokat el sanatlar yönünden zengin illerimizden biridir. 18. Ve 19. 
Yüzyllarn temel uğraşlarndan biri olan dokumaclk, yörenin giyimini de 
şekillendirmiştir. Çevre etkileşiminin yaygn ve yoğun olduğu ilde, giyim-
kuşamda etkilenmiştir. Geleneksel giyim parçalarndan bazlarnn el 
tezgâhlarnda dokunmas, günümüzde de bu dokumalarn gittikçe azalmas 
nedeniyle giysilerin önemli bir bölümünün ortadan kaybolmuştur.13 

2.Materyal ve Yöntem 
Bu bölümde, Tokat ilinin geleneksel kadn giysilerinde kullanlan 

kumaşlar, üst giysiler, alt giysiler, iç giysiler, baş giyimi ve aksesuarlar 
başlklar altnda beş kategoride incelenmiş ve giysi örnekleri resimlerle 
desteklenmiştir. 

2.1.Geleneksel Tokat İli Kadn Giysilerinde Kullanlan Kumaşlar 
Keçe: Parçal veya semerli fes yapmnda kullanlan keçe, iplikten 

dokunmamaktadr. Krpk yün veya kl parçalarnn slatlarak dövülmesi 
sonrasnda skştrlarak oluşturulan kaln ve kaba bir yüzeydir. 

Çuha: Parçal veya semerli fes ve gazeki yapmnda kullanlan çuha, 
Farsça “çuka” kelimesinden alnmştr. Tüysüz, ince ve sk dokulu yün 
kumaştr. Krmz renkte olan tercih edilmektedir. 

Etamin: Kadn giysilerinde dş saya ve iç saya yapmnda kullanlan 
etamin, “elek bezi”  olarak bilinmektedir. İnce ve seyrek dokulu bir kumaş 
olmakla birlikte pamuk veya keten iplikten yaplmaktadr. 

Pamuklu: Çit, findi, yağlk, yazma yapmlarnda kullanlan pamuklu, iyi 
kalitede pamuk ipliği kullanlarak dokunmaktadr. 

Tülbent: Çit, findi, yazma, yağlk yapmlarnda kullanlmaktadr. 
Seyrek dokulu ve hafif gramajl, yumuşak bir kumaştr. 

Kadife: Gazeki yapmnda kullanlan kadife, hav yüzeyli olarak 
dokunan bir kumaştr. 

Şal: Öynük yapmnda kullanlan şal, günümüze gelen en eski dokuma 
çeşidinden biridir. Genellikle koyu renk veya siyah yün ipliklerle 30-40cm 
eninde olacak şekilde dokunmaktadr. 

Kutnu: Dş saya ve şalvar yapmnda kullanlmaktadr. Çeşitli renk ve 
desenler verilerek ipekten dokunmaktadr. 

Keten: İşlik yapmnda kullanlan keten, atk ve çözgü iplikleri keten 
liflerinden dokunmaktadr. Gömlek ve iç giysilerde kullanldğ gibi, sofra 
örtüleri yapmnda da kullanlmaktadr. 

                                                 
13 Altuntaş,Y.,Şahin,Y.,Kahveci,M.,(2000), Tokat İli Halk Oyunlar Kyafetleri Teknik 
Çizimleri, Kültür Bakanlğ Yaynlar, Ankara. 
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Basma: Kadn göyneği yapmnda kullanlmakla beraber, pamuklu ve 
desenli bir kumaştr. 

Saten: Şalvar yapmnda kullanlmaktadr. Asetat, floş ve ipek 
ipliğinden dokunan kumaşlardr. Halk arasnda saten “ipek saten” ad ile 
bilinmektedir.14 

2.2. Geleneksel Tokat İli Kadn Giysileri  
2.2.1.Üst Giysiler: 
Dş Saya- Üç Peş: Günümüzde entari-elbise olarak adlandrlan giysinin 

Tokat geleneksel kyafetindeki adna “dş saya veya üç peş” 
denmektedir.15Kadife, etamin veya kaln dokuma pamuklu, beyaz kumaşlardan 
yaplr, iç sayann üzerine giyilir, astarldr. Arkada bir, önde iki eteği olduğu 
için üç peş adn almaktadr. Yaka açklğ boyundan başlayarak bele kadar düz 
iner, ön ortann kapanma pay yokturdur ve etek ucuna doğru genişler. Dş 
sayann boyu iç sayadan uzundur. Etek ucundaki yrtmaçlar iç saya gibi işlenir. 
Dş sayann omuzlar dikişsizdir, ön ve arka parçalar bütün halinde kesilir. Kol, 
dikdörtgen şeklindedir, bedenin yan dikişleri birleştirilmeden önce kollar dikilir 
ve kol altna “kuş-peyk” parça konur (Resim1).  

   
Resim 1 Dş Saya (Altuntaş v.d.,2000). 

Kol ağzna ve kol taklan ksma bir karş nakş yaplr. Kadife ve 
atlastan (ipekli, krmz zemin üzerine sar çizgili kumaştan) yaplan üç peşlerin 
yakas “V” kesimlidir. Kollar geniş, kol uçlar serbesttir. Bu elbiselerin yaka 

                                                 
14Çağlayan,E.,(1987), Tokat Bölgesi Folklorik Giysileri, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 
15 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
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kenarlar, omuzlar, etek uçlarna tek renk ipekli kumaşlardan (sar, yeşil, 
krmz) üçgen şeklinde veya düz şeritler halinde “süslük” denilen parçalar 
dikilir. Renkli sutaşlar ile de süsleme yaplr. Ayrca fistan ve bindall elbiseler 
de kullanlr.16 

Gazeki: Günümüzde ceket olarak adlandrlan ve dş giyim olarak 
kullanlan kyafetin Tokat geleneksel kadn kyafetindeki karşlğ “gazeki”dir. 
Koyu renk kadife veya çuha kumaştan hazrlanr. Boyu bele kadar, kollar da 
bileğe kadar uzundur. Kol ile bedenin birleştiği ksma “kuş” olarak adlandrlan 
kare ve dikdörtgen ek parça dikilir. Bedenin önü açktr, belden sonras 
yuvarlaklaştrlarak arka etek ucu ile birleştirilir (Resim2). Beden ve kol 
kenarlarna sim ve şerit harçlarla süsleme yaplarak kullanlr.17 

 

 
Resim 2 Gazeki (Altuntaş v.d.,2000). 

2.2.2.Alt Giysiler 
Şalvar: Yörede atlas denilen kutnu, ipek, saten veya basmadan dikilen 

şalvarn ağ ksadr. Üçgen şeklinde ek bir parça olan “ağ parças” ile genişlik 
sağlanmaktadr. Bel ve paçalar uçkurla büzdürülür (Resim3). Astarl dikilenleri 
olmakla birlikte, diz altna kadar inenleri de vardr.18 

 

                                                 
16 Altuntaş v.d., a.g.e. 
17 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
18 Altuntaş v.d., a.g.e. 
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Resim 3 Şalvar (Altuntaş v.d.,2000). 

Çorap: Çorap, ayağa giyilen, yün, pamuk, tiftik, ipek, floş ve sentetik 
(naylon ve orlon) ipliklerden örülerek yaplan giysi parçasdr. Günümüzde 
çorap olarak adlandrlan, ayağa giyilen standart kyafetin karşlğna Tokat 
geleneksel kyafetinde “alaca çorap” denilmektedir. El örgüsü olan alaca 
çoraplar genellikle krmz (al) renk ipliklerle örülmekte ve sar, beyaz, mavi 
renklerde kullanlmaktadr. Tokat geleneksel kyafetini giyen kadnlar, çorabn 
bilekten yukar olan şalvar ksmn şalvarn içine sokmaktadrlar (Resim4). 

Çark: Genellikle köylerde giyilen ayakkabdr. Tuz veya şap ile terbiye 
edildikten sonra gölgede kurutulan manda veya öküz derisinden yaplmaktadr. 
Çark asla yalnayak giyilmediğinden dolay,  yün çorapla giyilmektedir.19 

 

 
Resim 4 Alaca Çorap ve Çark (Altuntaş v.d.,2000). 

Ayakkab: Günümüzde ayakkab olarak adlandrlan kavram, Tokat 
bölgesi geleneksel kyafetinde çark, postal, yemeni olarak adlandrlmaktadr. 
Geleneksel giyimde daha çok çark kullanlmştr. Ancak, çark yapmnn 
azalmasndan sonra yerine postal ve yemeni giyilmiştir.20Ayakkab olarak çark, 
yemeni, laçin, mes v.b. artk giyilmemektedir; bunlarn yerine lastik, plastik 

                                                 
19 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
20 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
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19 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
20 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
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ayakkablar ve kunduralar kullanlmaktadr.21 
2.2.3.İç Giysiler: 
Göynek-Gömlek: Yörede kadn ve erkeklerin fanila yerine giydikleri iç 

çamaşrdr. Gecelikte denilen gömlek eskiden bezden veya çizgili kumaşlardan 
ve bedene göre uzun elbise şeklinde dikilirken, günümüzde boyu kalça 
hizasnda biten; renkli, çiçekli pazen ya da basma türü kumaşlardan 
hazrlanmaktadr. Elbise şeklinde dikilen gömlek iki parçadr. Kol altndan bele 
kadar genişliği sağlamak için “yan/genişlik” ad verilen parça dikilir. Yakas 
“V” kesimlidir ve açklk göğüs altna kadar iner. Kollar bol ve bileğe kadardr. 
Kol ağzna dikilen manşet (büzmeç/kolluk) 2-3cm genişliğindedir. Ksa olan 
göyneklerin modeli de ayndr.22 

İç Saya:  Beyaz etaminden veya pamuklu kumaşlardan dikilen eskiden 
uzun elbise olarak yaplan, günümüzde etek altlarna giyilen, jüpon görevini 
yapan iç etektir. Boyu 70-75cm boyunda yrtmaçlar vardr, etek ucu ile yrtmaç 
hizasnda kalan ksm etamin işi veya basit nakş teknikleri ile süslenir  
(Resim5). Yrtmaç kenarlar kaytan ya da harçlarla temizlenmektedir.23 

 

 
Resim 5 İç Saya (Altuntaş v.d.,2000). 

2.2.4.Baş Giyimi:  
Günümüzde başlk-şapka olarak adlandrlan ve başa giyilen standart 

kyafetin karşlğ, Tokat geleneksel kadn giyiminde parçal veya semerli fes, 
çit, findi, yağlk ve yazma adn almaktadr.24 

Parçal veya Semerli Fes:  Fes, başa giyilen bir çeşit şapkadr. Yünden 
(keçeden) yaplr, dokunuşu çorap örgüsüne benzer. Genellikle krmz renkte 

                                                 
21 Altuntaş v.d., a.g.e. 
22 Altuntaş v.d., a.g.e. 
23 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
24 Çağlayan, 1990, a.g.e. 
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olup, üst ksm tepelik, altn ve işleme ile süslenir.25 Saç bağ ve alnlk taklarak 
baş giyimi tamamlanr.26 

Saç Bağ: Fesin arkasna tutturularak bele kadar sarktlarak, saç 
örgülerin aralarn süsleyen bir takdr. Çeşitli büyüklükte olmakla beraber, 
genelde mavi-beyaz renkte boncuklarn yün iplere geçirilmesiyle 
hazrlanmaktadr (Resim6). Ucuna püskül yaplarak ve her püskülünde ucuna 
birer boncuk taklarak kullanlr.27 

 

  
Resim 6 Semerli Fes ve Saç Bağ (Altuntaş v.d.,2000). 

Çit: Fesin üzerine beyaz ince tülbentten, etraf filkete ile yaplan pul 
oyas dikilerek hazrlanan başörtüsüdür (Resim7). 

Findi (Elmal): Siyah zeminli, tülbentten daha kaln pamuklu dokuma 
üzerine 28krmz-bordo renginde elma desenleri basks yaplarak hazrlanan 
başörtüsüdür (Resim8). Findiye yörede “elmal” denilmektedir.29 Semerli fesin 
üzerine, üçgen katlanarak başa örtülür, uçlar çene altndan geçirilerek tepede 
bağlanr. Fes üzerindeki taklarn kapatlmamasna dikkat edilir.30 Günlük 
kullanmda büyük bir örtü, dşar çkarken de “ipek bürük”, azda olsa çarşaf 
giyilmektedir.31 

                                                 
25 Koçu, Reşat Ekrem,(1969), Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Sümerbank 
Kültür Yaynlar, Ankara. 
26 Çağlayan, 1990, a.g.e 
27 Altuntaş v.d., a.g.e. 
28 Çağlayan, 1990, a.g.e 
29 Altuntaş v.d., a.g.e. 
30 Çağlayan, 1990, a.g.e 
31 Altuntaş v.d., a.g.e. 



467Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

Geleneksel Tokat İli Kadın Giysileri ve Kumaşları

 

466 
 

olup, üst ksm tepelik, altn ve işleme ile süslenir.25 Saç bağ ve alnlk taklarak 
baş giyimi tamamlanr.26 

Saç Bağ: Fesin arkasna tutturularak bele kadar sarktlarak, saç 
örgülerin aralarn süsleyen bir takdr. Çeşitli büyüklükte olmakla beraber, 
genelde mavi-beyaz renkte boncuklarn yün iplere geçirilmesiyle 
hazrlanmaktadr (Resim6). Ucuna püskül yaplarak ve her püskülünde ucuna 
birer boncuk taklarak kullanlr.27 

 

  
Resim 6 Semerli Fes ve Saç Bağ (Altuntaş v.d.,2000). 

Çit: Fesin üzerine beyaz ince tülbentten, etraf filkete ile yaplan pul 
oyas dikilerek hazrlanan başörtüsüdür (Resim7). 

Findi (Elmal): Siyah zeminli, tülbentten daha kaln pamuklu dokuma 
üzerine 28krmz-bordo renginde elma desenleri basks yaplarak hazrlanan 
başörtüsüdür (Resim8). Findiye yörede “elmal” denilmektedir.29 Semerli fesin 
üzerine, üçgen katlanarak başa örtülür, uçlar çene altndan geçirilerek tepede 
bağlanr. Fes üzerindeki taklarn kapatlmamasna dikkat edilir.30 Günlük 
kullanmda büyük bir örtü, dşar çkarken de “ipek bürük”, azda olsa çarşaf 
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25 Koçu, Reşat Ekrem,(1969), Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Sümerbank 
Kültür Yaynlar, Ankara. 
26 Çağlayan, 1990, a.g.e 
27 Altuntaş v.d., a.g.e. 
28 Çağlayan, 1990, a.g.e 
29 Altuntaş v.d., a.g.e. 
30 Çağlayan, 1990, a.g.e 
31 Altuntaş v.d., a.g.e. 
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Resim 7-8 Çit ve Findi (Altuntaş v.d.,2000). 

Yazma: Düz renk tülbentlerin üzerine el kalplar ile çiçek şekilli süs 
motiflerinin basldğ başörtüsüdür. 

Yağlk: Dş sayann üstüne boyun ve bel arasn kapatacak şekilde 
dikilir. Genellikle beyaz renkli kumaşlardan yaplr ve kenarlar süslenir. Ön 
yakann açk ksmndan ve boyundan bağlanarak kullanlr. 

2.2.5.Aksesuarlar 
Önlük-Şal Öynük: Kyafetlerin üzerine taklarak, kyafetin kirlenmesini 

önlemek için kullanlan koruyucu örtüdür.32 Tokat ve çevresinde hala 
tezgâhlarda yün iplerle dokunan işlemeli ve basma türü kumaş önlükler 
kullanlmaktadr. Dokuma önlükler dokuma srasnda işlenmekte, kumaştan 
dikilen önlükler ise jarse, basma ile astarlanarak dikilmektedir. Tek renk 
kumaşlarla kenarlar süslenen önlükler, kumaştan hazrlanmş olan bel bağ ile 
kullanlmaktadr.33 

       
Resim 9-10 Önlük-Şal (Altuntaş v.d.,2000). 

Arkalk: El dokuma tezgâhlarnda, ayr renkteki ince yün ipliklerinden 
ensiz olarak üç parça halinde dokunup, birbirine dikilerek bütünleştirilmiş giysi 

                                                 
32 Çağlayan, 1990, a.g.e 
33 Altuntaş v.d., a.g.e. 
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parçasdr.34 
Boncuklu Bel Bağ: Büyük boy mavi ve beyaz boncuklar yün iplere 

dizilerek farkl uzunluklarda saçaklar hazrlanr. Hazrlanan saçaklarn alt 
ucunda kalan yün ipler çoğaltlarak püskül hale getirilir. Püskül ipliklerin her 
birine küçük ve renkli boncuklar bağlanr ve ya dikilir. Yünden örülen kolan 
üzerine saçaklar yan yana getirilerek tutturulur. Kolan bele dolanarak bağlanr 
(Resim12). Boncuklu bel bağ arkalğn üzerine gelecek şekilde kullanlr.35 

 

     
Resim 11-12 Arkalk ve Boncuklu Bel Bağ 

Alnlk: Fesin ön tarafna taklan gerdanlğa benzeyen altn, gümüş veya 
çeşitli madenlerden yaplan süslerdir.36 

Yanaklk: Kadnlarn fes takarken kullandklar süsleridir. Altn, gümüş 
ve çeşitli madenlerden yaplan bu süsler festen yanağa kadar sarkmaktadr. 

Hamayl: Kadnlarda boyuna taklan zincirlerin ucuna aslan ve çeşitli 
madenlerden yaplan, üçgen veya silindir şeklindeki muska ve nazarlklardr 
(Resim13). 

Tuzluk: Sadece tarlada çalşmaya giden kadnlarn içine yemeklik 
tuzunu koyup, omzuna taktğ torbadr.37 18X20 cm ölçülerinde dokumadan 
veya sk dokulu yün örgülerden hazrlanan ön yüzü nakşl ve boncuklu süslü 
torbadr (Resim14). Boyuna çapraz geçirilip yandan sarktlarak 
kullanlmaktadr.38 

                                                 
34 Çağlayan, 1990, a.g.e 
35 Altuntaş v.d., a.g.e. 
36 Altuntaş v.d., a.g.e. 
37 Çağlayan, 1990, a.g.e 
38 Altuntaş v.d., a.g.e. 
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Resim 13-14 Hamayl ve Tuzluk (Altuntaş v.d.,2000). 

3.Tartşma ve Sonuç 
Kültürel miraslarmz içerisinde yer alan geleneksel giysilerimiz, 

geçmişten gelen kültürümüzü ve izleri bugüne taşmaktadr. Günümüze ulaşan 
giysi örneklerine baktğmzda, zengin bir kültürün varlğ görebilmekteyiz. Bu 
giysiler, Türk insannn ince zevkini ve estetik anlayşn ortaya koymaktadr. 

Zengin giyim örneklerini barndran Tokat ilinin geleneksel kadn 
giysilerinin bütününün tek özel bir ad olmadğ için, her mahalli bölgeye göre 
farkl isimlendirildiğinden dolay, anlam karmaşasna yol açmaktadr.  

Şehir merkezinde geleneksel kyafetler halk oyunlar ekiplerinin dşnda 
kullanlmamaktadr. Halk oyunlar ekiplerinin kyafetlerde tek tip kullanm 
tercih etmesi, değişik renk ve desenlere sahip olan kyafetlerin unutulmasna 
sebep olmaktadr. 

Konuyla ilgili olarak ilgili araştrma ve yaynlarn az olmas nedeniyle, 
yörenin giysilerinin tantlmas gerekmektedir. Müzelerde bulunan giysiler 
olduğu kadar, evlerde sandklarda kalan giysilerin de gün yüzüne çkarlarak 
incelenmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak bilimsel çalşmalar yaplarak, 
Türk kültür mirasna ve literatürüne kaydedilmesi suretiyle önlem alnmas 
gerekmektedir. Ayrca yöresel giysilerin yeniden tasarlanarak günümüz 
modasna modernize edilerek üretimi yaplarak ta, bölgenin ekonomisine de 
katkda bulunulabilinir.  

4.Kaynakça: 
Altuntaş,Y.,Şahin,Y.,Kahveci,M.,(2000), Tokat İli Halk Oyunlar Kyafetleri 

Teknik Çizimleri, Kültür Bakanlğ Yaynlar, Ankara. 
Çağlayan,E.,(1987), Tokat Bölgesi Folklorik Giysileri, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 
Çağlayan,E.,(1990), Tokat Bölgesi Geleneksel Kyafetleri, Kültür Bakanlğ 

Halk Kültürünü Araştrmas Dairesi Yaynlar, s:82, Ankara. 
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Ağaç Bask Tekniği İle Yaplan Tokat Yöresi Yazmalar Kullanlarak 
Oluşturulan Kadn Giysi Tasarmlar 

Zeliha Sarkaya HÜNEREL∗-Selda UYSAL∗ 
 

Özet 
Bu araştrmada unutulmaya yüz tutmuş sanatlarmzdan olan; Tokat 

yöresi ağaç bask tekniği ile yaplan yazmaclk sanat ürünlerinden esinlenerek 
oluşturulan kadn giysi örneklerine yer verilmiştir. Günümüzde çeşitli 
nedenlerle şekil değiştirerek yaşama savaş veren bir el sanat türü olan 
yazmaclk sanat en güzel örneklerini Tokat’ta vermiştir. Tokat yazmalar renk, 
motif ve teknik özellikleri olan yazmalardr. Yünlü, pamuklu, sentetik gibi 
kumaşlar üzerine ağaç bask ile çeşitli motifler uygulanarak yaplr. 

İnsanoğlunun bir örtünme arac olarak kullandğ giyim eşyalar, 
medeniyetle birlikte estetik duygularla yaplmaya başlanmş ve sanatsal bir 
nitelik kazanmştr. Geleneksel yaşamda her kuşak kendinden önceki kuşağ 
izleyerek bu giyim-kuşam anlayşn, günümüze taşr. Ancak giyim-kuşam 
anlayşnda hiçbir değişimin olmadğn söylemek mümkün değildir. En azndan 
malzeme değişmekte, işçilik eski özenini yitirmekte, yaşanan günün koşular 
farkl biçimleri doğurmakta ya da başka modalardan etkileşim gözlenmektedir. 
Geleneksel öğeler içeren bir giyim-kuşam örneği bize ait olduğu toplulukla 
ilgili pek çok bilgi sunabilir. 

Bu araştrmada yazmaclğn günümüz koşullarndaki durumundan 
bahsedilecek ve tokat yazmalarndan esinlenerek oluşturulan giysi örnekleri 
sunulacaktr. Tokat yazmalarnn modern giysilerde kullanlarak günümüzde 
kullanm alanlarnn çeşitliliğinin arttrlmas ve gelecek kuşaklarn bu 
değerlerimizi tanmalarna vesile olacaktr. Ülkelerin kültür zenginliklerine 
sahip çkarak yenilenmeleri ve güncel kalmalar; geçmiş değerlerini korumak 
ve bu değerleri bugünde yaşatarak geleceğe taşmakla gerçekleşebilir. Başta 
yazmaclk ve Tokat el sanatlarn korumamz, yaşatmamz, yenileştirmemiz 
kültürel değerlerimize sahip çkmamz kültürümüzün yaşatlmasnda büyük 
önem taşmaktadr. 

Anahtar Kelimeler: El Sanatlar, Yazmaclk, Ağaç Bask Tekniği, 
Tasarm, Giyim - Kuşam 

Giriş 
Anadolu’da oldukça zengin bir çeşitlilik gösteren el sanatlarmz her 

yörede ve bölgede farkllk gösterir. Günümüzde hzla gelişen teknoloji ve 
kentleşme insan yaşamn birçok yönden etkilemektedir. Dünya üzerinde çeşitli 
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kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların eski kültürel değerleri de hızla yok 
olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel değerlerin saklanarak korunması oldukça 
önem kazanmaktadır. 

Halk sanatlarının yaşaması, değerlenmesi ve devam etmesi bu sanatlara 
karşı duyulacak istek oranında çoğalmaktadır. Örneğin, yazmacılık sanatı 
günümüzde şimdiki hali ile sadece Anadolu’ya hitap eden bir halk sanatı olarak 
geçerliliğini devam ettirmektedir. Eskiden çok aranılan ve oldukça geniş bir 
ticari değer de taşıyan yazmacılığımız, tüm el sanatlarında olduğu gibi zamanla 
güzelliğini ve soyluluğunu yitirmiştir.  

1. Tokat Yazmacılığı 
Yazma; kumaş üzerine elle resmedilerek veya tahta kalıplarla basılarak 

desenlendirilmiş kumaşlara verilen isimdir.(Kaya ,R.s:9 ) 
Günümüzde çeşitli nedenlerle şekil değiştirerek yaşama savaşı veren bir 

el sanatı türü olan yazmacılık, türünün en güzel örneklerini Tokat’ta vermiştir. 
Kalıp oymacılık gibi yazmacılık da zor ve zevkli bir çalışmadır. Tokat’ta her 
bölgede kullanılan, her çeşit yazma basılmaktadır. Ancak Tokat yazmalarının en 
önemli özelliği Elvan Baskı oluşudur. Renkleri ve desenleri eşsiz güzelliktedir. 

Tokat yazmaları renk, motif ve teknik özellikleri olan yazmalardır. 
Ancak bugün renk ve teknik özellikler yönünden Tokat yazmacılığı değişikliğe 
uğramıştır.( http://www.tokatkulturturizm.gov.tr/belge/1-65333/yazmacilik.) 

 

 
Fotoğraf 1: Tokat Yazmaları 

Fotoğraf 1’de görüldüğü gibi Tokat yazmasının karakteristik yönü, 
desenin kumaş yüzeyini doldurmasıdır. 
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1.1. Yazmaclk üç temel malzeme: 
     1-Bez,  
     2-Kalp, 
     3-Boya 
Bez olarak, genellikle pamuklu dokumalar kullanlr. Bunlar 

mermerşahi, patiska, kaput bezidir. Başka yüzeylerde pamuklu kadar iyi sonuç 
vermez. Kalplar hlamur ağacndandr. Elle oyulur. Boya olarak eskiden sadece 
bitkisel boya kullanlmasna karşn, bugün bitkisel ve kimyasal boyalar 
kullanlr. (Türker, K.s:7) 

Kalp sadece hlamur ağacna oyulur. Yumuşak, suya dayankl ve 
emicidir. Oymada iskarpela, matkap gibi marangoz aletleri kullanlr. (Türker, 
K.s:16) 

Kalplarn arkasna “Tutamak” denilen tutma yerleri yaplr. Üstlerine, 
eli incitmemesi için keçede yapştrlabilir. Atölyelerde yüzlerce kalp vardr. 
Ne yazk ki hiç birinde düzenli bir kalp arşivi yoktur. (Türker, K.s:18) 

Desen özelliğine göre; tek renkli desenler için tek kalp hazrlanr. 
Elvan veya Elvan Bask denilen çok renkli bask içinse kullanlan her renk için 
ayr bir kalp hazrlanr. Bunun için kalp oymaclk zor ama zevkli bir 
çalşmadr.  

Anadolu’da yazmaclğn merkezi konumunda olan Tokat’ta üretilen 
yazmalardaki renk uyumu gerçekten mükemmeldir. Tokat yazmalarnda 
çoğunlukla krmznn koyu tonlar, bordo, patlcan moru gibi koyu renkler 
hakimdir. Tokat yazmalar çok renklidir. Sağlam bir renk armonisi vardr. 
Tokat’ta bugün çok değişik yazma deseni baslmaktadr. Tokat’a özgü 
desenlerin yan sra değişik yörelere ait motiflerle de çalşlmaktadr. Tokat’a 
özgü yazma desenleri şunlardr. (Türker, K.s:25) 

1.2. Tokat’a özgü yazma desenler 
1.2.1. Tokat Elvan Yazmalar 

• Tokat içi dolusu  
• Tokat beşlisi  
• Tokat üzümlüsü  
• Tokat elmals  
• Tokat yarm elmals  
• Tokat kirazls  
• Tokat içi boş (Kayseri kenar)  
• Purket (plaka)  
• Kaşk sap  
• Kaynana yumruğu  
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• Asma yaprağ  
• Ev işi yazma  

1.2.2.Değişik Yöre Kalplaryla Tokatta Baslan Elvan Yazmalar 
• Kandilli                                 
• Çengelköy 
• Kilitli yazma 
• Laleli 
• Drama 
• Kestaneli 
• Alapl 
• Fulyal 
• Parçal 
• Yarmal 
• Horoz kuyruğu 
• Cingoloz 
• Şam hamamiye 
• Sinekli hamamiye 

Bu el sanatnn örnekleri çoğunlukla kadnlarn baş bağlamada 
kullandklar başörtülerinde görülür. Ayrca bohça, sofra örtüsü, yorgan yüzü 
olarak da kullanlmaktadr. 

Teknolojinin gelişmesi ile ağaç bask tekniği de değişmiş seri üretime 
daha elverişli ve daha kolay olan serigrafi kullanlmaya başlanmştr. Böylece 
Tokat’n özgün yazmalar renk ve teknik özelliğini kaybetmiştir. Ancak yine de 
yaşama savaş vermektedir. 

Giysi, insanoğlunun yaşamnda önemli bir yer tutan, zengin içerikli 
kültürel bir olgudur. Başlangçta doğal etkenlerden korunma amac olarak 
doğmuş ve gelişmiştir. Zamanla, iklim farkllklar, teknolojik gelişmeler, 
toplumlarn kültürel ve ekonomik yaplarndaki değişimler, giysilerin farkl 
niteliklere kavuşmalarna neden olmuştur. Bu nedenle giysi, kişinin dünya 
görüşünü, yaşam felsefesini, düşünce ve değer yarglarn yanstan bir ayna 
gibidir. Giysi kültürü, değişik binlerce yerleşim bölgelerinde ve farkl 
kültürlerde kendisini üreten toplumlar simgeleyen özgün bir duruma gelmiştir 
(Erden, A.s:211).  

Kültürümüz içinde özel bir yere sahip modern yaşamn çizgisine ayak 
uydurmuş olan Yazmalar artk; elbise, etek, bluz, fular, sabahlk, gecelik, tayyör 
gibi çeşitleriyle hanmlarn gardroplarna da girmiştir. Bugün yazmalarn çeşitli 
özelliklere sahip motifleri, günün anlayşna uygun olarak çeşitli yerlerde 
kullanlmaktadr. Modaclarmzn ve baz şehirlerde kurulu özel atölyelerin 
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yazma motifleriyle yarattıkları giysiler iç ve dış piyasada çok tutulmakta, bu da 
yazma sanatının önemini ifade etmektedir.  
http://www.tokat.com/agacbaski.html 

2.Tokat Yazmaları Kullanılarak Oluşturulan Kadın Giysi 
Tasarımları 

İnsanoğlunun bir örtünme aracı olarak kullandığı giyim eşyaları, 
medeniyetle birlikte estetik duygularla yapılmaya başlanmış ve sanatsal bir 
nitelik kazanmıştır. Bu tür sanatlardan bir tanesi de yazmacılıktır.  

Tokat yazmalarının yaşatılması ve yöre halkına gelir sağlaması için 
çeşitli tasarım ürünleri oluşturularak daha kazanç getirici ve kullanılabilir 
ürünler üretilmelidir.  

2.1.Sinekli Hamamiye Deseni 
Sinekli Hamamiye yazmasında gerek içte,gerekse kenarda kullanılan 

motifler farklıdır.Yazmanın kenar suyunun zemini sarı, orta zemini bordodur. 
Orta motifi, sineğe benzediği için “Sinekli” adı verilmiştir. (Fotoğraf 2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraf 2:Sinekli Hamamiye                       Fotoğraf 3: Sinekli Hamamiye 
                  Baştaraf Motifi                                           Sinekli Motifi     
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Fotoğraf 4:Sinekli Hamamiye Deseninden Yaplmş Elbise 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotoğraf 5: Sinekli Hamamiye 
Deseninden Yaplmş 
Pantolonun Ön Taraf 

          Fotoğraf 6: Sinekli Hamamiye 
Deseninden Yaplmş Pantolonun 
Arka Taraf 
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2.2.Çengelköy Deseni 
Yazmann zemini siyahtr. Aynen Tokat içi dolusunda olduğu gibi 

Çengelköy motifi dokuz dall olarak baslarak kare bir kompozisyon içinde 
biçimlenir. Çengelköy motifi çiçek demetinden oluşur. Kenar motifi ise 
birbirine ekli eşkenar dörtgenlerden meydana gelir. Gerek kenar, gerek iç 
motiflerde krmz, yeşil, sar, mavi renkler kullanlr.(Fotoğraf 7-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotoğraf 7:Çengelköy Motifi                 Fotoğraf 8:Çengelköy Kenar Motifi  
 

 
           Fotoğraf 9:Çengelköy Deseninden Yaplmş Etek 
Desen ve kompozisyon yönünden Tokat yazmalarnda doğal bir 

görünüş hakimdir. Doğadaki motifler özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden 
sitilize edilerek kalp üzerine aktarlmştr. Bölgenin karakteristik motifleri, tüm 
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özellikleriyle birlikte yazmalara yanstlmştr. Doğadan alnan bitkisel motifler 
çiçek veya meyve motifleri kalp ustasnca çok rahatlkla başarl bir 
kompozisyon içinde kumaş üzerine aktarlmştr.(Kaya, R.s:13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 10: Çengelköy Deseninden Yaplmş Bluz 
Sonuç  
Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yanstan öğeler olan el sanatlar, 

asrlar boyu toplumlarn sanat anlayşlarn ve yaşam tarzlarn aktarmada etkin 
bir rol oynamştr. Anadolu’da oldukça zengin bir çeşitlilik gösteren el 
sanatlarmz her yörede ve bölgede farkllk gösterir.  

Kaybolmaya yüz tutmuş kültür varlklarmz gün şğna çkarmak, yok 
olmasn önlemek açsndan önemlidir. Araştrma, Tokat yöresine ait 
yazmalarn, daha kullanlabilir hale getirilerek kadn giysi tasarmlarnda ve 
fark alanlarda kullanlmas bu sanatn daha cazip hale gelerek, gelir getirici bir 
yön kazanmasn sağlayacaktr. 

Tokat yazmalar kullanlarak bayan giyim kuşamnda ve benzeri farkl 
alanlarda da kullanlabilirliğinin gösterilmesi ve ev tekstiliyle snrlandrlan bez 
üretiminin genişletilmesi amacyla yaplan çalşmalar büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalşmalarn daha çok arttrlmas kültürel değerlerimiz için çok 
önemlidir. 

Ülkemizde yazmaclkla ilgili eski ve yeni örnekler bulunmasna karş 
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birkaç yazılı kaynaktan başka bilimsel nitelikte eserlere rastlanılmaması 
araştırmayı sınırlamıştır. Yapılan ve yapılacak olan faaliyetler, projeler, yöre 
halkı, kamu kuruluşları, eğitim kurumları ve belediye işbirlikleri sayesinde 
yöresel sanatların değer kazanmasına, Dünyaya tanıtılarak yeni pazarlar 
bulunmasına ve kalitenin artmasına öncülük edilmelidir. Bunun için de özellikle 
araştırmacılara, eğitim kurumlarına, sanayicilere ve yerel yönetimlere önemli 
görevler düşmektedir. 

El sanatları ürünlerinin satış ve Pazar yönünden rekabet edemez hale 
gelmeleri, makine ürünlerinin seri ve yığın imalatına karşı bambaşka bir 
karakter taşıyan halk sanatlarına da aynı metotların uygulanması, halk el 
sanatlarının gerilemesine veya kaybolmasına sebep olmuştur. Yazmacılık sanatı 
ve buna benzer diğer sanat dalları zamanımız koşullarına ayak 
uyduramadıklarından ve günümüz ihtiyaçlarını yeter derecede 
karşılayamadıklarından gerileme ve duraklama durumuna düşmüşlerdir.  

Sonuç olarak; Sebep ne olursa olsun hem kültürümüzün korunması hem 
de kültür turizmi boyutunda maddi bir değer oluşturması ve yöreye katma değer 
kazandırmasından dolayı yöresel sanatlarımızın günümüzde daha cazip duruma 
getirilip tanıtılması kültürel değerlerimizin ve sanatlarımızın gelecek kuşaklara 
aktarılması bakımından önemlidir. 

Kaynakça 
1.Erden, A. (2002). Bursa Yöresi Giysi Kültürü Üzerine Bir Araştırma,  

I.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 4–6 Nisan, Uludağ Üniversitesi, Bursa. 
2.Kaya, R.(1988).Türk Yazmacık Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul. 
3.Türker, K.(1996).Ağaç Baskı Tokat Yazmaları, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul. 
4.http://www.tokat.com/agacbaski.html 
5.http://www.tokatkulturturizm.gov.tr/belge/1–65333/yazmacilik.html 
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Tokat’l Nuri’nin Şiirlerinde Ayet ve Hadisler 
Burhan KAÇAR1 

 
Özet 

19. yüzyl saz şairlerinden Tokatl Nuri Tokat’n Kzlca Mahallesi’nde 
doğmuş, Muhtemelen gençlik yllarna kadar Tokat’ta kalmş, yetişmiş, her saz 
şairi gibi Emrah’n rahle-yi tedrisinde yetiştikten sonra şiirlerini icra etmek 
üzere gurbete çkmştr. 

Tokatl Nuri’nin şiirlerini incelediğimizde şu konular işlediğini tesbit 
edebiliriz.  

1. Dinî şiirler 
2. Tasavvufi şiirler 
3. Aşk şiirleri 
4. Tabiat şiirleri 
5. Sosyal konulu şiirler 

Tokatl Nuri’ye ait dinî konulu şiirlerde Allah, melekler, kitaplar, 
peygamber, ayet, hadis vb. konular ele aldğn tesbit ettik. 

Biz bu tebliğimizde Tokatl Nuri’nin şiirlerinde ayet ve hadisler üzerine 
inceleme yapmak istedik. 

Şair şiirlerinde ayet ve hadislerden iktibas yoluyla zikretmiştir. Şair 
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1 Yrd. Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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19. yüzylda en dikkati çeken olaylardan biri de aşk kolu dediğimiz 
usta çrak ilişkisidir. Aşk geleneğinde önemli rolleri olan kollarn bu dönemde 
yer almas önemlidir. Bu kollar; Emrah, Ruhsati, Şenlik, Summari, Dertli, 
Huzûrî ve Derviş Muhammed koludur. 

Emrah kolu, Tokat-Kastamonu yöresinde yetişen aşklar koludur. 
Gedâî, Meydânî, Tokatl Nuri Emrah çraklarndandr. 

Mahlas üstad Emrah tarafndan verilmiştir. Nuri mahlas ile şöhret 
kazanmştr. Aşağdaki beyitte şair bu durumu açk bir şekilde ifade etmektedir: 

Emrah sana ilham ile mahlas dedi Nuri 
Nûrî gibi isminle müsemma olacaksn 
Şiirlerinde hece ve aruzu kullanmştr. Heceli şiirleri aruzlu şiirlerine 

göre dil itibariyle daha sade ve akcdr. Şair şöhretini heceli şiirlerine 
borçludur. Heceli şiirlerinde koşma, semai, aruzlu şiirlerinde gazel, murabba, 
semai, kalenderi, vezn-i aher, satranç gibi nazm türlerini kullanmştr. 

Aşğmzn şiirlerini konu olarak dini, aşk ,tabiat ve sosyal konulu 
şiirler olarak snflandrmak mümkündür. Biz tebliğimizde şiirlerinde işlediği 
dini konulardan ayet ve hadisleri seçtik. Tokatl Nuri’nin şiirlerinde ayet ve 
hadisler ya aynen alnmş ya da iktibas yoluyla bahsedilmiştir. Bu ayet ve 
hadisler; Kün-fekan, Allemülesma, La feta illa kenzi la yefna, nahnü kasemna, 
Fatiha, Kabe kavseyn ev edna, fez-kiruni, vemaersalnake, levlak, men aref, 
Ahsenül halfeyn barekallah vd. leridir. Biz tebliğimizde ancak birkaçn şerh 
ettik. 

“Fesemme Vechullah” 
Kanda baksan semme vechullah srrn seyreder 
Ann için daima divan eridir bu gönül 
G113-6 
“Allah’n yüzü(zat) oradadr.” 
Müşrikler Müslümanlarn Ka’be’de ibadet etmelerine engel olurlar. Bu 

ibarenin alndğ ayette Müslümanlara yol gösterilir. İbadet yerine muhtaç 
olmadklar, nerede olursa olsun Allah’a ibadet etmeleri emredilir. 

Müslümanlarda ibadet gayrimüslimlerde olduğu gibi belirli bir yere 
mahsus değildir. Yeryüzünde her yer Allah’ndr ve her yer Müslümanlar için 
ibadet yeridir. Namaz klmak için bir camide bulunmak şart değildir. 

Yeryüzünün her yerinde çaresizlik durumunda ibadet edilir. Her yöne 
namaz klnabilir. Namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafna çevir(Bakara 2/44) 
emrine uymak şarttr. 

Doğu da bat da Allah’ndr, nereye bakarsanz Allah’n yüzü (zat) 
oradadr. Oras namaza durulacak yerdir. 

İç gönül, ruhi ve manevi olan şeylerin mekan, insann kalbinde sevgi 
gizli idi. İnsann içindeki titreyişler inleyişler. Aşk ile gizlilik ortadan kalkar. 
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Gizlilik ortadan kalknca Allah’n yüzü(zat) oradadr. 
“İnni Ena’llah” 
Matladr şah- ten İnni En’allah nurnn 
Baz lahutn o tende lanesidir bu gönül 
G 113-4 
Hz. Musa, Medyen’den dönerken Tur dağnda gözüne bir ateş ilişir. 

Ailesine beklemelerini söyler. O’na yaklaşnca bir ses işitir ve kendisine şöyle 
seslenir: “Oraya gelince o mübarek yerdeki vâdinin sağ kysnda bir ağaçtan 
kendisine seslenildi. Ey Musa muhakkak, alemlerin Rabbi Allah benim, ben.” 
(Kasas 28/304) 

Sevgiliye aşk ve gönül ile ulaşlr. Nefis ise akl dünyay ister. Akl terk 
etmedikten sonra gönül yolculuğu nasl olas değilse, nefsi öldürmeden de 
ruhun arnmas ve yücelmesi olas değildir. Aşk ile mest olmaynca gönül 
evinde vahdet gerçekleşmez.  

“Leyse li’l-İnsani” 
Sa’yim oldur ehl-i ukbada buyurdun ya Rahim 
Leyseli’l insani illa masa’a 
G104-2 
Bu ayette her iki dünya saadeti için insann çalşmasnn önemine işaret 

edilmektedir. “ İnsana çalşmasndan başka bir şey yoktur ve çalşmas da 
yaknda görülecektir.” (Necm 53/39-40) 

Bezm-i aşkn sâkiyâ peymânesidir bu gönül 
Lima’allah hamrnn humhanesidir bu gönül 
G113-1 
Ey saki bu gönül aşk meclisinin şarap kadehidir. Bu gönül şarap 

küpünün konulduğu meyhanedir. 
Peymane, kadeh demektir. Gönül şekil itibariyle kadehe benzer. Gönül 

aşkn tecelli ettiği yerdir. Hamr şarap demektir. Şarap vb. muskirat içen, içkinin 
vermiş olduğu etki sebebiyle baş hoştur. Yani mesttir. Kendinden geçmiştir. 
Gönül de aşk sebebiyle mesttir. Aşk aşk sebebiyle ne yaptğn bilmez. 
“Lima’llah” benim öyle anlarm olur ki anlamna gelir. Aşğn gönlünde tecelli 
gerçekleşince öyle anlar olur ki Mansur gibi “Ene’l-Hak” sözü dilinden inci gibi 
dökülür. 

Cebrail getirdi Hak’tan selam 
Ümmü’l-Kur’an Fatiha’ya verildi 
Mi’rac ahvalinden kld kelam 
Nice hikmet evliyaya verildi 
B.K.C./ Vr. 106/K1-1 



484

Burhan KAÇAR

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

484 
 

Hz. Peygamber, Mir’ac esnasnda enfüsi ve afaki bütün srlara vakf 
olmuş, Allah’n cemalini seyretmiş ve Allah ile konuşmuştu. Tokatl Nuri Mirac 
hadisesini anlatrken hem zahiri hem batni  yorum getirir. Buna göre zahiren 
Hz. Peygamber’in mucizesiyle şekillenen Mirac, batnen bizzat insann ruhunun 
gerçekleştirebileceği seyr-i süluk ve visalden ibarettir. 

Hz. Peygamber Hak’tan doksan bin ilahi sr aldğ ve ümmetine yeni 
müjdelerle döndüğünü “Mirac ahvalinden kld kelam” msrayla dile 
getirmektedir. 

Ümmü’l-Kuran Fatiha suresidir. Kuran’n özü Fatiha’da, Fatiha’nn özü 
besmelede, besmelenin özü ‘be’ de ‘be’nin özü noktada, noktann özü 
sonsuzluktadr. Önü ve sonu olmayan da Allah’tr. 

Geçüp lâhutî âlemden seriri Kabe kavseyn 
Tekarrüpte terakki taht- gahi mülki ev-edna 

“Bir ok ve yay misali birbirine yakn oldu.” Vuslatn 
gerçekleştiği an. Vuslat’n nihai zevki 
miraç. En büyük en yüksek lezzet sevgiliye kavuşmak. Elbette sevgiliye 

kavuşmann sevinci yücedir. 
Biz gedayz dergeh-i lutfundan etme nâ-ümid 
Kl inayet ni’meti affn bana ya Rabbenâ 
104-5 
“Rabbimiz” 
Rab terbiye eden demektir. Bir şeyi tam bir duruma gelene 

kadar ucun ucun yapmaktr. 
Mutlak anlamda Rab ad ancak Allah’aa mahsustur. İzafi olarak 

Allah’tan başkalarna bu ad verilebilir. 
Rabbena sözü dualarda Allah’a yakarş için kullanlr. Kur’an’da 

yaklaşk 111 ayette bu söz kullanlr.  
Şair de yukardaki beyitte aff için dua etmektedir. 
Bana ta’lim edemez hoca- ilm-i zâhir 
Okuduk âlem-i lahutta biz mearefi 
133-6 
İbn-i Garas bu sözün hadis kitaplarnda hadis olarak yer aldğn, şeyh 

Muhyiddin b. Arabi tarafndan rivayet yoluyla sahih olmas bile keşif yoluyla 
hadis kabul edildiğini aktaryor. 

Hafz Suyut “El Havi li’l Fetavâ li’s Suyûfî” adl eserde bu söze benzer 
güzel sözler telif ediyor. 

Maverdi, ‘Rabbini en iyi bilen kimdir?’ sorusuna, Hz. Peygamber 
tarafndan ‘Kendini en iyi bilendir’ şeklinde cevap verdiğini Hz. Ayşe’den 
naklederek doğruluğunu kabul ediyor. 
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Alim ve mürşidin beyitte karşlaştrmas var. Şair alimlerin beşeri 
ilimleri öğretemeyeceğini bezm-i ezelde keşif yoluyla ilahi ilimlere vakf 
olduğunu belirtiyor. 

Huzura peyki Cibril ile davet eyledi Yezdan 
Bu mazmunu eder ymaki Subhanellezi esra 
176-2 
“Her türlü kusur, ayp ve eksiklikten uzak olan O(Allah) yürüttü.”   
Cebrail bir gece yannda Burak olduğu halde Hz. Peygamber’e gelmiş; 

ulu Peygambere ‘Hocam! Hak sizi Miraca davet etti.’ Muhammed, abdest alp, 
Mirac niyetiyle yola çkt. 

Vücudun olmasa âlem âdemden zâhir olmazd 
Senin şann için Levlak buyurdu Hazreti Mevla 
176-2 
“Sen olmasaydn felekleri yaratmazdm.”  
Hadis bilginleri (Sagani başta olmak üzere) bu sözü uydurma hadis 

olarak gösterirler, lafz olarak da böyle kutsi hadis olmadğn savunurlar. 
Bu bilginlerden bir ksm, bu söz hadis olmasa bile, Deylemî’nin İbn-i 

Abbas’tan merfu(senedinde atlama olmasn, doğrudan Hz. Peygamber’e nispet 
edilen hadis) olarak rivayet ettiği şu hadise, “Cebrail bana geldi ve dedi; Allah u 
Teala buyuruyor; Ya Muhammed sen olmasaydn cenneti yaratmazdm.” Başka 
bir rivayette “Sen olmasaydn dünyay yaratmazdm” buyurduğu için meal 
bakmndan hadis saylr derler. 

Hz. Peygamberi övüş olarak yazlan na’tlarn çoğunda geçer 
Hakikat ilmini keşfeylemiş srr- ledunnîden 
Cemâli bâkemâlin Allame’l-Esmâ’da göstermiş 
165-2 
“İsimleri öğretti” 
Yeryüzünde insan yaratlmadan önce Yüce Allah meleklere yerde insan 

yaratacağn ona birtakm yetkiler vereceğini, kendisini temsil ettireceğini, vekil 
klacağn bildirir. 

Melekler, yerdeki mahluka şeref ve salahiyet verilmesinde şer 
ihtimalinden korkarlar. İnsann tabiatnda fesat çkarma, kan dökme yeteneği 
bulunduğunu düşünerek önce bu varlğn yaratlşna karş meleklerin içinde bir 
itiraz uyanr, fakat insann üstün niteliklerini anlaynca Allah’n hüküm ve 
hikmetine boyun eğerler. Meleklerin bilemedikleri hikmetleri bilen Allah Hz. 
Adem’i yaratarak, ona bütün eşyann adlarn öğretir. Meleklerden bunlarn 
adlarn sorar. Cevaptan aciz kalan meleklere Hz. Adem’e secde etmelerini 
emreder. (Bakara 2/31-32) 

Resûl-i sâdk mutlak şefi’i akdemi esbak 
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Habibi asfiyay Hak ki ol esrar- ma yuhyi 
177-2 
Yuhyi hayat kökünden, “ihya”  diriltme canlandrma demektir. Bu söz 

insanlarn öldükten sonra, hesap vermek üzere tekrar diriltileceklerini haber 
veren Bakara 2/73, Hac 22/6, Şûrâ 42/9, Ahkaf 46/33, Kyamet 75/40 
ayetlerinden alnmadr. 

“Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz (biliniz ki) 
biz sizi (önce) topraktan, sonra nutfe(sperma)dan sonra alaka(embrio)dan sonra 
yaratlş belli belirsiz bir çiğnem, et parçasndan yarattk ki, size kudretimizi 
açkça gösterelim. Bu böyledir çünkü Allah, tek gerçektir. (Her şey O’nunla 
varlk kazanr) ve O, ölüleri diriltir. O her şeyi yapabilir. (Hac 22/5-6) 

Feyekfike rumûzun fehm edersen ey dil-i şeyda 
Çünân dehr içre cana hasln yok kün fekandan geç 
“Ol heman oldu” Bu söz, Kuran’da “kün-fe-yekûn” ‘ol hemen olur’ 

(Bakara 2/17, Âl-i İmran 3/47-59, Enam 6/73, Nahl 16/40, Meryem 19/35, 
Yasin 36/82, Mümin 40/68) ibaresiyle geniş zaman teklik 3. Şahs çekimiyledir. 

Edebiyatmzda çok sayda örneği bulunan bu söz ediplerimiz 
tarafndan kullanlmştr. 

Lâ  ve illâ 
Nurîyim âlemi “illa” da kararm şimdi 
“La” denir namna özge cihanda gelirim 
137-7 
“Yok yoktur ancak vardr.” La değil anlamnda olumsuzluk edatdr. 

La’dan sonra ayrma, ayr tutma, kaide dş brakma gibi anlamlara gelen ve 
‘la’nn olumsuz kldğ şeyi olumlu hale getiren istisna edat “illa” gelir. Yoktur 
ancak vardr (ancak o vardr) anlamndaki bu edatlar İslam dininin iman 
esaslarndan olan “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” sözünün, tevhid 
kelimesinin ilk parçasna işarettir. La ve ilada eski bir tabirle nefy-i isbattr. Lâ 
tasavvufta ‘varlğ, birliği’ Allah varlğndan başka varlklar izafidir. Gerçek 
varlğa göre yoktur. 

Nahnü Kasemna (Biz taksim ettik) 
Tutalm levha- takdirde tevekkül eteğin 
Bakalm nahnü kasemnaya kanaat edelim 
136/1-2 
Bu ibare yemin ettik anlamna da gelir. Fakat edebi metinlerde bu sözle 

rzk konusu işlenmiştir. 
Rzk canllarn yaşamas ve gelişmesi için Allah’n ihsan ettiği 

nimetlerin hepsidir. Rzk yaratan ve yaratlmşlara bol bol veren Allah’tr. 
Kuran’da daima işlenen budur. Bütün canllar O’nun vereceği rzka muhtaçtr. 
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177-2 
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Lâ  ve illâ 
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rzk konusu işlenmiştir. 
Rzk canllarn yaşamas ve gelişmesi için Allah’n ihsan ettiği 

nimetlerin hepsidir. Rzk yaratan ve yaratlmşlara bol bol veren Allah’tr. 
Kuran’da daima işlenen budur. Bütün canllar O’nun vereceği rzka muhtaçtr. 
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Bu canllar içinde insana düşen vazife bu nimeti elde etmek için meşru 
yollardan bütün çarelere başvurmak, sonra Allah’n takdirine rza göstermektir. 
Sürekli bu öğütlenir. (İsra 17/31) 

“Rabbimin rahmetini onlar m bölüştürüyorlar? Dünya hayatnda 
onlarn geçimliklerini aralarnda biz taksim ettik.” (Zuhruf 43/32) 

İnnema bahşa 
Ann irsiyesinden iktibasa mazhar olanlar 
Karîni lutfa şayeste buyurdu innema bahşa 
Bahşa, bahşeden bağşlayan, veren affeden demektir. Cenab- Hak 

rahmet sahibidir. “Rahman” sfatlarndandr. 
Tokatl Nuri şiirlerinde hadisleri ve ayetleri ya aynen ya mealen ya da 

iktibas yoluyla aldğ beyitlerde de görülmektedir.  
Kaynaklar: 
Ahmet Talat ONAY, Mazmunlar, D.İ.B.Y, Ankara, 1994. 

GÜZEL, Abdurrahman, Dinî ve Tasavvufî Türk Edebiyat, Akçağ, 2004, 
Ankara. 

KAÇAR, Burhan, Cönk(Özel Kitaplğndan) 
Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kap Yay,2004, İstanbul 
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Kul Himmet’in De Şiirlerini İhtiva Eden Yazma Bir Şiir Mecmuası 
Doğan KAYA-Necat ÇETİN*
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Özet 
Cönkler ve şiir mecmuaları Türk halkbiliminin ve bilhassa âşık 

edebiyatının en önemli yazılı kaynaklarındandır. Çünkü bu eserlerde adı 
geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine, bilinen şairlerin bilinmeyen şiirlerine 
yahut bilinen şiirin farklı şekline rastlamak mümkündür. 

Muhtelif kütüphanelerde ve yurdun değişik yöresinde muhtelif 
şahısların elinde bulunan mecmua ve cönklerde âşıklarımızın pek çok şiir gün 
yüzüne çıkmayı beklemektedir.  

Bu eserler, âşık edebiyatının ve önceki devirlerin sözlü folklor 
ürünlerinin yazıya dönüşmüş örneklerini içine aldıkları için en değerli başvuru 
kaynaklarıdır. 

Bu bildiri ile ilim âlemine duyuracağımız şiir mecmuası Aydın'da 
yaşayan emekli polis memuru İsmail Gacar'da bulunmaktadır. İsmail Gacar bir 
Tahtacı köyü olan Bayındır Yakapınar (Eski adı: Uladı) köyündendir. 
Mecmuayı adı Yakapınar köyündeki bir dede ailesinden almıştır. Söz konusu 
mecmua oldukça hacimli olup 246 varaktır. Mecmuada Tokatlı Kul Himmet’in 
Şiirleri haricinde Pir Sultan ve Şah Hatayî’nin de şiirleri bulunmaktadır.  

Tokatlı Kul Himmet adına mecmuada 53 şiir kayıtlıdır. Sunacağımız 
bildiride mecmuanın ve Kul Himmet’in şiirleri tanıtılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Cönk, Şiir Mecmuası, Kul Himmet, Alevî-Bektaşî, 
Tokat. 
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şahısların elinde bulunan mecmua ve cönklerde âşıklarımızın pek çok şiir gün 
yüzüne çıkmayı beklemektedir.  

Bu eserler, âşık edebiyatının ve önceki devirlerin sözlü folklor 
ürünlerinin yazıya dönüşmüş örneklerini içine aldıkları için en değerli başvuru 
kaynaklarıdır. Bu cümleden olarak biz de tespit ettiğimiz bir şiir mecmuasında 
yer alan Kul Himmet’in şiirlerini ilim âlemine tanıtmaya çalışacağız.  

Kul Himmet, XVI. yüzyılda yaşamış, ayini cemlerde şiirleri okunan ve 
yedi büyük Alevî ozanından biri (Nesimî, Fuzulî, Hatayî, Pir Sultan, Viranî, Kul 
Himmet ve Yeminî) olarak kabul edilen önemli bir şahsiyettir. Yedi büyük 
                                                
∗ *Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Öğretmen,MEB, İzmir. 
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Alevî-Bektaşî olarak nitelendirilmelerinin sebebi; şiirlerinde Oniki İmam, 
Kerbelâ hadisesi, menkıbeler, Bektaşilikle ilgili inançlar, erkân ve adetleri konu 
edinmeleri, inanç ve düşüncelerini ustaca ortaya koymalarıdır. 

Sözünü ettiğimiz şairler içinde yer alan Kul Himmet hakkında, yakın 
zamanlara kadar üzerinde pek araştırma yapılmamıştır. Hatta bundan dolayıdır 
ki, şiirlerinde “Kul Himmet Üstadım” olarak tapşıran iki ayrı âşığın şiirleri de 
Kul Himmet’in sanılmıştır. Bu âşıklar, Divriği’nin Örencik köyünden 
İbrahim’le, İmranlı’nın Söğütlü köyünden Hacik Kız (Hatice)’dır. Diğer 
taraftan Sefil Kul Himmet, Öksüz Kul Himmet ve Geda Kul Himmet mahlaslı 
şiirlerin varlığı, meseleyi daha da karışık hale getirmektedir. 

Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en 
önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu 
tarafından gerçekleştirilmiştir.1 Aslanoğlu, her iki çalışmasında şiirleri 
mahlaslarına göre ayırmış, gerek şiirlerinden gerekse tarihi vesika ve 
derlemelere dayanarak bu isimler hakkında yorum ve değerlendirmeler 
yapmıştır. Kul himmet konusunda yapılan çalışmalar içinde İrfan Çoban’ın 
çalışmasını da göz ardı etmemek gerekir. İrfan Çoban, 2000 yılında çıkardığı 
168 sayfalık Kul Himmet adlı kitabında onun özel durumu ile ilgili orijinal 
bilgiler vermiş, pek çok şiirini kaydetmiştir.2  

Kul Himmet, XVI.-XVII. yüzyıllarda yaşamıştır. Asıl adı Hüseyin’dir. 
Eşinin adı Fatma Ana olup Şahin ve Abbas adında iki oğlu vardır. “Dedem 
Hıdır Abdal pirim ocağı” ifadesinden onun Kemaliye’nin Ocak Köyü’ndeki 
Hıdır Abdal tekkesine bağlı olduğunu öğrenmekteyiz. 

Yaşadığı müddetçe pek çok yeri dolaşmış olan Kul Himmet, 
Anadolu'da en az 6 Alevî-Kızılbaş başkaldırısı içinde bulunmuştur. Bir bakıma 
hayatını Anadolu Kızılbaş hareketine adamıştır.3 Bu sebepten sürgün edilmiş, 
zindanlara atılmış ve kaçak yaşamıştır. Padişah 3. Murad zamanında Görümlü 
köyü birkaç defa kolcu kuvvetleri tarafından basılmış, Kul Himmet’in ailesinde 
birçok kişi öldürülmüştür. 

Hatayî ve Pir Sultan’ı zikrettiği uzunca nefesinden anlaşıldığına göre 
Kul Himmet, bu ulu zatlara bağlıdır ve onların yolunda gitmiştir. “Kul 
Himmet'im müridim Pir Sultan'a” söyleşinde de bunu kendisi açıkça ifade 
etmiştir. Hatta Pir Sultan’la birlikte birtakım siyasî olaylara karıştığı söylenir. 
Pir Sultan da bir şiirinde “Bizden selâm söylen Kul Himmet kardaşa” diyerek 
onu kardeş olarak benimsemiştir. 

Ömrünün sonlarını Almus’un Görümlü (Eski adı; Varzıl) köyünde 
                                                
1 İbrahim ASLANOĞLU, Kul Himmet Üstadım, Sivas, 1976; İbrahim ASLANOĞLU, 
Kul Himmet, İst., 1997. 
2 (İrfan Çoban, Kul Himmet, Tokat 1997. 
3 Gazi POLAT,  
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/294529/CatID/1/CityCode/60/CityNa
me/Tokat/CountryID/1/TownID/1066/VillageID/33067 



491Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

Kul Himmet’in De Şiirlerini İhtiva Eden Yazma Bir Şiir Mecmuası
 

494  
  

Alevî-Bektaşî olarak nitelendirilmelerinin sebebi; şiirlerinde Oniki İmam, 
Kerbelâ hadisesi, menkıbeler, Bektaşilikle ilgili inançlar, erkân ve adetleri konu 
edinmeleri, inanç ve düşüncelerini ustaca ortaya koymalarıdır. 

Sözünü ettiğimiz şairler içinde yer alan Kul Himmet hakkında, yakın 
zamanlara kadar üzerinde pek araştırma yapılmamıştır. Hatta bundan dolayıdır 
ki, şiirlerinde “Kul Himmet Üstadım” olarak tapşıran iki ayrı âşığın şiirleri de 
Kul Himmet’in sanılmıştır. Bu âşıklar, Divriği’nin Örencik köyünden 
İbrahim’le, İmranlı’nın Söğütlü köyünden Hacik Kız (Hatice)’dır. Diğer 
taraftan Sefil Kul Himmet, Öksüz Kul Himmet ve Geda Kul Himmet mahlaslı 
şiirlerin varlığı, meseleyi daha da karışık hale getirmektedir. 

Kul Himmet ve Kul Himmet Üstadım konusunda bugüne kadar en 
önemli çalışma, Türk folklorunun önde gelen isimlerinden İbrahim Aslanoğlu 
tarafından gerçekleştirilmiştir.1 Aslanoğlu, her iki çalışmasında şiirleri 
mahlaslarına göre ayırmış, gerek şiirlerinden gerekse tarihi vesika ve 
derlemelere dayanarak bu isimler hakkında yorum ve değerlendirmeler 
yapmıştır. Kul himmet konusunda yapılan çalışmalar içinde İrfan Çoban’ın 
çalışmasını da göz ardı etmemek gerekir. İrfan Çoban, 2000 yılında çıkardığı 
168 sayfalık Kul Himmet adlı kitabında onun özel durumu ile ilgili orijinal 
bilgiler vermiş, pek çok şiirini kaydetmiştir.2  

Kul Himmet, XVI.-XVII. yüzyıllarda yaşamıştır. Asıl adı Hüseyin’dir. 
Eşinin adı Fatma Ana olup Şahin ve Abbas adında iki oğlu vardır. “Dedem 
Hıdır Abdal pirim ocağı” ifadesinden onun Kemaliye’nin Ocak Köyü’ndeki 
Hıdır Abdal tekkesine bağlı olduğunu öğrenmekteyiz. 

Yaşadığı müddetçe pek çok yeri dolaşmış olan Kul Himmet, 
Anadolu'da en az 6 Alevî-Kızılbaş başkaldırısı içinde bulunmuştur. Bir bakıma 
hayatını Anadolu Kızılbaş hareketine adamıştır.3 Bu sebepten sürgün edilmiş, 
zindanlara atılmış ve kaçak yaşamıştır. Padişah 3. Murad zamanında Görümlü 
köyü birkaç defa kolcu kuvvetleri tarafından basılmış, Kul Himmet’in ailesinde 
birçok kişi öldürülmüştür. 

Hatayî ve Pir Sultan’ı zikrettiği uzunca nefesinden anlaşıldığına göre 
Kul Himmet, bu ulu zatlara bağlıdır ve onların yolunda gitmiştir. “Kul 
Himmet'im müridim Pir Sultan'a” söyleşinde de bunu kendisi açıkça ifade 
etmiştir. Hatta Pir Sultan’la birlikte birtakım siyasî olaylara karıştığı söylenir. 
Pir Sultan da bir şiirinde “Bizden selâm söylen Kul Himmet kardaşa” diyerek 
onu kardeş olarak benimsemiştir. 

Ömrünün sonlarını Almus’un Görümlü (Eski adı; Varzıl) köyünde 
                                                
1 İbrahim ASLANOĞLU, Kul Himmet Üstadım, Sivas, 1976; İbrahim ASLANOĞLU, 
Kul Himmet, İst., 1997. 
2 (İrfan Çoban, Kul Himmet, Tokat 1997. 
3 Gazi POLAT,  
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/294529/CatID/1/CityCode/60/CityNa
me/Tokat/CountryID/1/TownID/1066/VillageID/33067 

 

491 
 

geçirmiş ve bu köyde Hakk’a yürümüştür. Bugün ayn köyde Kul Himmetliler 
denilen dedeler ocağ vardr ve bu ocağn çevresinde birçok talip 
bulunmaktadr. Ayrca Alevîler arasnda anlatlan pek çok menkbesi vardr. 

Şiirlerinde Alevî-Bektaşî inancna yer veren Kul Himmet, başta Tokat 
ve civar olmak üzere pek çok Alevî aşğ etkilemiş biridir. Pek çok şiiri, ezgili 
olarak muhtelif toplantlarda okunmaktadr ve TRT repertuarna girmiştir. Kul 
Himmet’in din dş konulara da yer veren şiirleri vardr. Dili, duru ve akcdr. 
Hakknda Gölpnarl, Öztelli, Aslanoğlu, Boratav-Fratl, Ergun, Gürel ve 
Çoban gibi isimler, birtakm bilgiler ortaya koymuşlardr.4 

Kul Himmet hakknda en son ve en derli toplu çalşmay ortaya koyan 
İbrahim Aslanoğlu’nun kitabnda, ona ait 143 şiir bulunmaktadr. Aslanoğlu, 
kitabnda önceki yaynlardaki ve yirmiden fazla cönkteki Kul himmet mahlasl 
şiirlerle bu sayya ulaşmştr. Şiirlerin ölçülerine göre dağlm şu şekildedir: 7 
heceli 1, 8 heceli 26, 11 heceli 104 ve aruz vezni ile 7. Kul Himmet’in ilk defa 
36 şiiri yaymlanmş ve Cahit Öztelli tarafndan bu say 87’ye ulaştrlmştr. 
Biz de ayn konuda daha önce yaptğmz bir çalşmada Kul Himmet’in 
bilinmeyen 13 şiirini edebiyatmza kazandrmş ve böylelikle Kul Himmet’in 
bilinen şiir saysn 156’ya çkarmştk.5 Bu bildiri ile de ona ait bilinmeyen 31 
şiiri tantmaya çalşacağz. 

Sözünü ettiğimiz şiirler, Aydn'da yaşayan emekli polis memuru İsmail 
Gacar’da bulunan bir şiir mecmuasnda yer almaktadr. İsmail Gacar, Tahtac 
köyü olan Bayndr Yakapnar (Eski ad: Ulad) köyündendir. Mecmuay ayn 
köydeki bir dede ailesinden almştr. Köyde, bu sülâleye “Şahanoğullar” 
denilmektedir. Söz konusu mecmuay Necat Çetin, İsmail Gacar’dan alp dijital 
ortama aktarmştr.  

Oldukça hacimli olan mecmua 246 varaktr. Mecmua 20 X 29 cm. 
boyutundadr. Mecmua “Haza Kitab- Mecmua” adn taşmaktadr ve içindeki 
bilgiler şu şekilde kaytldr: 

*Şah Hatayî’nin 22-224. sayfalarda 157 şiiri, 
*Kul Himmet’in 316-356 sayfalarda 53 şiiri, 
*Pir Sultan’n 416-458. Sayfalarda 68 şiiri, 
*580-593. sayfalarda Bektaşi ulular için dualar. 
Rika ile yazlmş olan metinlerin tamam, ayn müstensih tarafndan 

                                                 
4 Abdülbaki Gölpnarl. Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul, 2010; Cahit Öztelli, Bektaşi 
Gülleri, ikinci Bask, s. 362, İstanbul 1985; Cahit Öztelli, Pir Sultan'n Dostlar, 
İstanbul, 1984; İbrahim Aslanoğlu, Kul Himmet, İstanbul, 1997; Pertev Nail Boratav-
Halil Vedat Fratl, İzahl Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul, 2000; Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Bektaşi - Kzlbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri / 17.Asrdan Beri, İstanbul, 1956; Turgut 
Koca, Bektaşî Nefesleri ve Şairleri: 13. Yüzyldan 20. Yüzyla Kadar, İstanbul, 1990; 
Ziya Gürel, Hak Âşklarndan Deyişler, Ankara, 1980; http://kulhimmet.blogspot.com/ 
5 Doğan Kaya, Âşk Edebiyat Araştrmalar, İstanbul, 2000, s. 421-432. 
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yazlmştr. Ancak müstensih hakknda mecmuann elimizdeki sayfalar içinde 
herhangi bir kayda rastlamadk. Cönkle ilgili olarak 458. sayfada 5 Mart 1940 
tarihinde şöyle bir kayt düşülmüştür:  

“Tarik-i Alevîye’ye aid Şah Hatayî, Kul Himmet ve Pir Sultan ve 
Kaygusuz Sultan’a ait nutk- aliyelerini can gözümle okudum. Evet, hakikat 
gevheri olduğuna imanm vardr. Hakk’a Eyvallah! Nasib olup da okuyan her 
kardaşa kendini kendinde olduğunu bilerek okuyup mütalaasn tavsiye ederim. 
Ne yazk ki 1240 tarihinden beriye bu sürede sönüp gitmiştir. Tabi bu da 
Hakk’n emridir. Emrine şükür, kahrna sabr. 5 Mart 940”  

Bu kaytta yer alan H. 1240 (Miladi: 1824) tarihine bakacak olursak 
cönk muhtemelen bu yl yazlmştr. Bu nottan ortaya çkan bir başka sonuç da 
içinde Kaygusuz Abdal’a ait şiirlerin olduğu ancak şiirlerinin kaytl bulunduğu 
sayfann yrtlmş olduğudur.  

Mecmuann sayfa başlar, Arap rakamlar ile seri olarak 
numaralandrlmştr. Ancak bu çok kymetli eserin baz sayfalar eksiktir. 
Bunlar; 63, 161-169, 235-315, 356-415 ve 459-579 numaral sayfalardr. Bunu 
kültürümüz için büyük eksiklik olarak görüyoruz. Eksik sayfalarda söz konusu 
şairlere ait bilinmeyen nice şiirlerin olduğunu tahmin etmekteyiz.  

Kul Himmet’in mecmuadaki şiirlerinin ayağ ve diğer özellikleri şu 
şekilde tasnif edilebilir: 

•  
• SayfaŞiirin ayağKaynaklarda Dörtlük HeceAyağ 
• Olup olmadğ sayssays 
•  
• 316 Sofular ikrarnda durur mu bilmem yok 5  11 döner 
ayak 
• 316 Gözede gör erkânn yolunu yok 4 11 döner ayak  
• 317 Hüseynî’yem mevliyem ne dersin 7 11 tek ayak 
• 318 Âlemin şavk ziyasn sevdiğim12 11 döner ayak 
• 319 Ağlad gözyaş göl oldu yok 7 11 döner ayak 
• 320 İnsann neslini kurmazdan evvelyok 7 11 döner 
ayak 
• 321 Ana secde etmek farz oldu bizeyok 5 11 döner ayak 

• 321 Kuran m indi hece mi indiyok 5 8 döner 
ayak 

• 321 Muhamme Ali’nin hevas ilen6 11 döner 
ayak 
• 322 Yanna çağrr insan hu deyüyok 12 11 döner ayak 
• 323 Hak seni Uçmağa oldur dedileryok 9 11 döner ayak 
• 324Szlayan neren gönülyok 5 8 döner ayak 
• 325 Gönül eğlencesi gül olmaynca5 11 döner ayak 
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• 326 Üç güzel sevmişim eli neyleyimyok 5 11 döner 
ayak 
• 326 Mihman gözeden Hakk gözediryok 5 11 tek ayak 
• 327 Kellesi tabakta donan Hüseyinyok 5 11 döner ayak 
• 327 Kadir Mevlâ’m hasretime sal beniyok 5 11 döner 
ayak 
• 328 Hak Muhamme pirim Ali6 8 tek ayak 
• 328 Ezberim Muhamme sevdiğim Aliyok 7 11 tek ayak 
• 329Gel Muhamme Ali’ye gel7 8 tek ayak 
• 330 Hub nesne sattn gönülyok 5 8 döner ayak 
• 330 Ganilik cömerlik Ali’den kaldyok 6 11 tek ayak 
• 331 Ali’m Hayber Kalasna gidince12 11 tek ayak 
• 332 Şah’n eşiğine düştüm sabahtan7 11 döner ayak 
• 333 Ne güzel irengin var elmalaryok 6 11 döner ayak 
• 334 Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi11 11 tek ayak 
• 335 Pirim serverimdir İmam Hüseyin7 11 tek ayak 
• 336 Pire varmaynca yoktur çaresiyok 12 11 tek ayak 
• 337 Alla bir Muhamme Ali diyerek9 11 tek ayak 
• 338 Oturmuş üç kişi bir mani söyleryok 5 11 döner ayak 
• 338 Şerbetim Muhamme Ali’den oldu7 11 döner ayak 
• 339 Miraçta Muhammed’in yolu gibiyok 6 11 döner 
ayak 
• 340 Hiç kimse doymadan doyard Ali5 11 döner ayak 
• 341 Sen kble ararsn kble sendedir7 11 döner ayak 
• 342 Arzumanm Şah Merdan Ali’dir9 11 tek ayak  
• 343 Alla bir Muhamme Ali Murtezayok 9 11 tek ayak 
• 344 Muhamme şefaatçi olurdu7 11 döner ayak 
• 345 Gaziler destini tutandan meded5 11 döner ayak 
• 345 Bakn Fatma Ana üç ay dardadr6 11 tek ayak 
• 346 Seversen Ali’yi ağlama gönülyok 5 11 tek ayak 
• 347 Şu nefs bulutunun dalaletidiryok 10 11 döner ayak 
• 348 Göre gör bile gör bu seyran nediryok 12 11 döner 
ayak 
• 349 Uğradm buldum bir bulun canlaryok 7 11 döner 
ayak 
• 350Sofular bilmez oldular yolunuyok 5 11 döner ayak 
• 351 A bana va tü banayok 5 8 tek ayak 
• 351 Anunçün Mevlâ bilür benim halimiyok 5 11 tek 
ayak 
• 352 Hak deyüp tuttuğum el bana yeteryok 5 11 döner 
ayak 
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• 352 İmandan ileri küfrü ne imişyok 5 11 döner ayak 
• 353 Sr yarattn srdan içerüyok 5 11 döner ayak 
• 353 Ötme turnam ötme gönül şen değilyok 5 11 tek 
ayak 
• 354 Seher yelinde esen rüzgâr Ali’diryok 5 11 döner 
ayak 
• 354 Cebrail dünyaya gelmedi miydiyok 1011 döner 
ayak 
• 355 Dert verdin iş bir çarede kaldyok 511 döner ayak 

•  
SONUÇ 
Bu şiirlerin okunmas, daha önce yaymlanmş olanlarn edisyon kritiğe 

tabi tutulmas, bilinmeyenlerin ise olduğu gibi yaymlanmas ayr bir çalşma 
konusudur. Bu bildiride söz konusu şiir mecmuas ve bu mecmuada yer alan 
Kul Himmet’in şiirlerinin tantlmas amaç edinilmiştir. Yukarda tasnife 
çalştğmz şiirlerin teknik özelliklerini şöyle özetlememiz mümkündür: 

*Şiirlerin tamam Alevî-Bektaşî itikad ile söylenmiştir. Şiirlerde, konu 
gereği sk sk Ehl-i Beyt’ten, 12 İmam’dan, Hz. Ali’den, İmam Hüseyin’den ve 
Kerbelâ’dan, Hac Bektaş’tan söz edilmiştir.  

*Elimizdeki şiirlerin dörtlük saylar 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 arasnda 
değişmektedir. Ancak çoğunluğu 5 dörtlükle vücuda getirilmiştir (23 adet). 

*53 şiirin 6’s 8 heceli, 45’i ise 11 hecelidir.  
*Şiirlerin tamamnda mahlas kaytldr.  
*Şiirlerin 35’i döner ayak, 18’u tek ayak tr.  
*Şiirlerin pek çoğunda ölçü sağlamlğ yoktur. Bu, müstensihten mi 

yoksa bilginin alndğ kaynaktan m kaynaklanmştr bilemiyoruz.  
Bildirimizi bitirmeden önce sözkonusu mecmuadaki başta Kul 

Himmet’in şiirleri olmak üzere, Pir Sultan ve Şah Hatayî’nin şiirlerinin 
günümüz alfabesine aktarmakta olduğumuz müjdesini de vermek istiyoruz. 
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Günümüze Göre İbn-i Kemâl Dîvân’ndaki Arkaik Unsurlar 
Hakan ÖZDEMİR* 

 

Özet 

Klasik edebiyat verdiği eserlerle bugün yalnzca edebiyatçlar için değil 
dilciler için de zengin bir kaynak olma kimliğine sahiptir. Sosyal hayata ve 
diğer kültürel değerlere ait pek çok bilgi gibi dönemin birçok özelliği, bu 
metinler yardmyla takip edilebilirken bunun yannda söz varlğnda veya 
birtakm gramer şekillerinde görülebilen arkaik özellikler incelemeye değer 
konular oluşturmaktadr. Bizim de bu konu çerçevesinde ele aldğmz İbn-i 
Kemâl Divan XVI. asrda Türk dilinde yaşayan arkaik unsurlarn bir ksmn 
içinde barndrmas bakmndan önemli verileri ihtiva etmektedir. Dîvân’da 
skça görülen arkaik şekillerden birine şu örneği vermek dikkat çekici olacaktr:  
I. teklik şahs emir/istek eki -AyIn içerdiği şekil itibaryla Eski Türkçe dönemine 
kadar indirilebilirken bugün artk yerini -AyIm şekline brakmştr. Bu örnek 
hem geçmişteki bir ögenin metinde yer almas hem de kullanmn bugüne 
ulaşamamş olmas bakmndan dikkat çekicidir. Dîvân’da geçen “dinlemek” 
anlamndaki eslemek sözcüğü de yine Eski Anadolu Türkçesi döneminde yani 
bir önceki dönemde kullanlan ama bugüne ulaşmayan bir başka kullanm 
göstermektedir. Bu örnek, gramer yaplarnn yannda söz varlğnda da 
görülen bir şekil olmas bakmndan ilgi çekicidir. Bu ve buna benzer arkaik 
şekillerin saysn örneklemeler yoluyla artrmak suretiyle incelemek 
günümüzdeki tarihî gramer araştrmalar için de yararl olacaktr. 

Anahtar Kelimeler: İbn-i Kemâl, arkaizm, tarihî gramer 
araştrmalar, Dîvân, Eski Anadolu Türkçesi.   

Giriş: 

Tokat ilinin tarihte yetiştirdiği önemli bilim adamlarndan biri olan İbn-i 
Kemâl yaşadğ çağda, yalnzca tefsir, hadis, fkh, kelâm gibi dinî ilimlerle 
uğraşmamş; kendisini XVI. yüzyl Divan edebiyat simalarndan biri 
saymamz sağlayacak kadar bir yetkinlikle edebiyatla da uğraşmştr. Bu 
bildiride İbn-i Kemâl’in Dîvân adl eserindeki söz varlğndan hareketle, XVI. 
yüzyl Osmanl toplumunun söz varlğnn bir ksmna onun şiirleri üzerinden 
bir bakş ortaya konulmaya çalşlacaktr. Bu yönüyle bu din bilgininin şiirleri 
üzerinden dönemin Osmanl toplumunun söz varlğna baklacak olmas bu tür 
çalşmalarn önemini biraz daha artrmaktadr denebilir. 

Örneklere geçmeden önce çalşmann bakş açsn oluşturan arkaizm 
teriminin bu bildiri için snrlarnn çizilmesi faydal olacaktr. Terimin anlamn 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat 
Bölümü - Giresun / TÜRKİYE. ozdemirhn@yahoo.com 
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Türkçe Sözlük’te iki şekilde bulduğu görülmektedir. 

Franszca archaisme sözcüğünün alntlanmas olan arkaizm’e arkaik 
sfat üzerinden edebiyatta şöyle bir anlam yüklenmiştir: “2. ed. Konuşulan ve 
yazlan dilde, kullanmdan düşmüş olan (eski söz veya deyim)” (Türkçe Sözlük 
2011, 153)  

Sözcüğün ikinci anlam ise biraz daha genel bir çerçeve çizmektedir: 
“Kullanldğ çağdan daha eski bir çağdan kalma bir biçimin, bir yapnn 
özelliği” (Türkçe Sözlük 2011, 153) 

İki tanmn ortak yönü, arkaizme konu olan malzemenin geçmişle olan 
ilintisidir. İkinci özellik ise kullanldğ çağ ile olan ilgisinin bu eskicil 
özelliğine bakarak kesilmiş olmasdr. Aşağda da değinileceği üzere bu 
arkaizmin ölçütü ne olmaldr? Mesela Eski Türkçede kullanlan her şekil, İbn-i 
Kemâl çağ için eskicil bir öge olarak değerlendirilebilir mi? Bu ve buna benzer 
problemler araştrmaya bir snrlama getirmeyi zorunlu klmaktadr. 

Bu anlamda Vardar’n belirlemeleri bu snrlama konusunda bize 
yardmc olmaktadr:   

Eskil biçim [Alm. Archaismus] [Fr. archai'sme] [İng. archaism]: 
Kullanmdan düşmüş, dilsel çevrimden çkmş bulunan sözlüksel birim, 
sözdizimsel olgu, vb. (Vardar 2002, 93) 

Vardar’n belirlemesindeki “kullanmdan düşmüş bulunma” ibaresi 
açklğa kavuşursa problemin de büyük ölçüde ortadan kalkacağ açktr 
denebilir. Kullanmdan düşme meselesini bir sonraki paragrafta ele almak 
kaydyla buraya kadar çizilen tablodan şöyle bir sonuç çkarlabilir: Arkaizme 
esas oluşturan zaman dilimini, İbn-i Kemâl çağna göre değil başlktan da 
anlaşlacağ üzere bugünü esas alarak belirlemek ve arkaik unsurlar 
zamanmza ulaşamayanlar olarak snrlamak sağlkl olacaktr. Özellikle 
Vardar’n getirdiği kstasa göre buna ihtiyaç vardr. Çünkü bugün arkaik olarak 
üzerinde durulacak unsurlarn pek çoğu o gün için sklkla kullanmda olan 
verilerdir denebilir. Öyleyse İbn-i Kemâl için eskicil unsurlardan bugüne 
ulaşamayanlar olarak bir snrlama yaplrsa çalşmann genel hatlar da 
belirlenmiş olur (Arkaizm konusunda farkl yaklaşmlar için bk. Ölmez 2003, 
135-138; ağzlarda bir örnekteki uygulama için bk. Akar 2011, 305-309 ).  

Arkaizm konusunda bir başka problem ise daha önce de dile getirilmiş 
olan (Argunşah 2003, 26-31) eskimiş kaydnn yani “kullanmdan düşmüş 
bulunma”nn nasl belirleneceğidir. Türkçe Sözlük’te geçen ve eskimiş kayd 
düşülen muhasara veya muhasebe sözcükleri gibi dil malzemelerinin eskidiğine 
neye bakp karar verilecek? Bu örneklerin günümüzdeki kullanmlar dikkate 
alndğnda özellikle muhasebe sözcüğü gibi örneklerin kullanm sklğna 
bakldğnda bu kaydn belirli açmazlar içinde barndrdğn görmek zor 
olmasa gerektir. 
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Bu probleme yaz dilinde kullanmdan düştüğü düşünülen ve ağzlarda 
yaşayan şekiller de eklenebilir. Aşağda örnekleri verilecek olduğu üzere 
eslemek fiili gibi seçimlerin ağzlardaki kullanmna bakp konuşma dilindeki 
ksmi kullanm problemi nereye yerleştirilmelidir? Bu ve buna benzer 
problemleri sağlam bir temele oturtmak çalşmann shhati açsndan 
zorunludur. 

Öncelikle çalşmada Türkçe söz varlğ ve şekillerin ele alnacağnn 
belirtilmesi yararl olacaktr. Bunun dşnda sözcük için “eskimiş” kayd gibi 
öznel olduğu yukardaki açklamalar şğ altnda anlaşlan bir değerlendirme 
yerine malzemenin Güncel Türkçe Sözlük’te yer alp almama durumu sözcüğün 
arkaik bir veri olarak incelenmesinde ölçü olarak kabul edilecektir. Bununla 
beraber inceleme altna alnan malzemenin karşlaştrlmasnda ağz söz 
varlğna dair kaynaklara da başvurulacak fakat ağzlardaki bu kullanm 
arkaizme engel saylmayacaktr. Bir başka nokta da dil bilgisi şekillerinde 
arkaizm, modern dil bilgisi çalşmalarna göre belirlenecektir. 

1. İnceleme Alan ve Yöntem 

Türkçe söz varlğ ve şekiller üzerinde durulacağ daha önce ifade 
edilmişti. İbn-i Kemâl Dîvân’nn seçilmesinin sebebi, şüphesiz bilim adamnn 
yaşamnn dil tarihi içinde Osmanl Türkçesinin başlangç denilebilecek bir 
dönemine tekabül etmesi ve zengin söz varlğ içinde aranan malzemeye rahatça 
ulaşlabilecek olunmasdr. Divan edebiyatnn dil özelliklerine sahip olmasnn 
yannda şair, çalşmann da konusunu oluşturan çağna göre eski saylabilecek 
dil malzemesine de eserinde bolca yer vermiştir. 

Çalşmada tutulacak yol ise belirlenen verilerin kullanmlarna dair 
bilgileri aktardktan sonra metindeki örneklere yer vermek, ardndan da varsa 
ağzlardaki kullanmlar üzerinde durmak şeklinde olacaktr. İlk bölümde 
incelenecek dil bilgisi şekilleri için de dil bilgisi kaynaklarndan faydalanlarak 
genel bir çerçeve çizdikten sonra örnekleme yaplacaktr. 

2. Eklerde Görülen Arkaizm Örnekleri 

Dil bilgisi şekillerinin eskiyip kullanmdan düşmesi söz varlğna göre 
biraz daha fazla zaman almasnn yannda saysndaki snrllk sebebiyle 
kullanm alan dşna itilenlerin says biraz daha düşük olmaktadr. Önemli olan 
bu iki sebep “sayca az olann sklkla kullanm” şeklinde bir maddede 
birleştirilebilir. Buna rağmen sayca az olsa da dil kullancs, baz gramer 
şekillerini zaman içinde terk edebilmekte yerlerine yenilerini ikame 
edebilmektedir.  

Dîvân’da rastlanan fakat bugün kullanlmayan şekillerin çeşitçe says 
on alty bulmaktadr. Bu say ayn dönem divan sahiplerinden Sehi Bey’de 
yirmi beşi bulmaktadr (Özdemir 2012, 3). Bir ksmnn ağzlarda yaşadğ 
belirlenebilen dil bilgisi şekillerinin bugün için ölçünlü dilde kullanmndan 



498

Hakan ÖZDEMİR

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

498 
 

bahsetmek pek olas değildir. Örnekler kip, şahs ve zarf-fiil eklerinde görülen 
arkaizmler olmak üzere çeşitli başlklar altnda toplanabilir. Dört başlk altnda 
toplanabilecek örneklerin Dîvân’daki gösterimi şöyledir: 

2. 1. Şahs Eklerindeki Arkaizm Örnekleri 

I. şahslarda görülen örnekler genellikle kiplere göre çeşitlilik 
göstermektedir. Emir veya istek şekillerinin (Bu konudaki tartşmalar için bk. 
Ercilasun 1994: 3-9) I. şahstaki kullanm Eski Türkçeye kadar götürülebilecek 
-AyIn ekinin örnekleri şöyle yer alr: 

Olayn saŋa yār n’olsa gerek 

Ḳlayn āh u zār n’olsa gerek (Demirel 1996, 120) beytinde yār olayn 
ve āh u zār ḳlayn yüklemleri, 

İnan bu kerre saŋa vefā ideyin didüm 

Gel şöyle it ki bir daḫ söziŋe inanam (Demirel 1996: 142) beytinde 
vefā ideyin yüklemi,  

İy perî ‘şḳuŋda anuŋçun ḫayāl old göŋül 

Gāyib old il gözinden kim göreyin ben seni (Demirel 1996, 208) 
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beytinde yutmayam yüklemi istek kipinde, 

Ruḫlar nārna düşüp yanarn 

Nice ṣabr u ḳarār ola bende (Demirel 1996, 202) beytinde yanarn 
yüklemi geniş zamann teklik I. şahsyla çekimlenmiş bir şekildir.  

Diğer şahslarn çekiminde de benzeri bir durumun olduğu görülmekte 
olup konuyla ilgili örnekler şöylece sralanabilir: 
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Yüzümüz dönmezüz cefāsndan  
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dönmezüz yüklemi I. çokluk şahs olumsuz geniş zamanda, 

İşiginden dil-berüŋ aġyāra diŋ eksilmesün 

Kim ḳapusnda gerek büt-ḫānenüŋ dā’im keşiş (Demirel 1996, 91) 
beytinde diŋ yüklemi II. çokluk şahs emir kipinde, çekimlenmiş olup 
yukardaki örneklerde görüldüğü gibi bu şekillerin bugün yaz dilinde 
kullanlmadğ burada ifade edilmelidir. Bugün kullanlmayan bu şekillerin 
içinde özellikle istek kipinin yerini emir şeklinin almş olmas üzerinde 
durulmaya değer bir konu oluşturur denilebilir. 

2.2. Kip Eklerindeki Arkaizm Örnekleri  

Şahs eklerine dair örnekleri verirken bir ksmndan dolayl olarak 
bahsedilen şekillerin tekrara düşmemek için burada yeniden üzerinde 
durulmayacaktr. Şu kadar ifade edilmelidir ki istek kipine dair verilen 
örneklerde bugün için büyük değişimler olmuştur. Bu şeklin dşnda kalan iki 
şekil ise belirli geçmiş zaman veya anlama göre belirsiz geçmiş zaman ve 
gelecek zaman eklerinde görülmektedir. Günümüzde kullanmdan düşmüş ve 
arkaik örnekler arasna karşmş gözüken şekiller için şu örnekler verilebilir: 

‘Ārżuŋdan ḫaṭ çkup ṭutd sevād- zülfüŋi 

Rūm’dan leşker varupdur ṣanki A’rāb üstine (Demirel 1996, 3) 
beytinde geçen varupdur yüklemi arkaik bir yapy içinde saklar. Bu şekle 
belirlemelere göre (Eckmann 1998: 206; ayrca bk. Ata 2002: 74) ilk defa 
Harezm Türkçesi metinlerinde rastlanmştr. Bu şeklin Harezm Türkçesindeki “-
p Zarf-fiil eki + turur + şahs zamiri” kalbndan ksaldğ anlaşlmaktadr. 
Dîvân’da geçen bir diğer örnek bu ilk şekle daha yakn durmaktadr: 

Geldi didi ki var-sa Şamuŋ diyārna 
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Leşker çeküpdurur şeh-i kişver-güşā-yi Rūm (Demirel 1996: 144) 
beytinde çeküpdurur yapsnn kullanm açkça görülmektedir. 

Bugün Kars ili gibi ağzlarda da (Ercilasun 2002: 171) rastlanan şeklin 
yaz dilinde kullanmdan düştüğü anlaşlmaktadr. 

Belirsiz geçmiş zaman ekiyle ayn akbete uğramş bir diğer yap ise 
gelecek zaman eki -IsAr’dr: 

Ayaġuŋa çoḳ döker göz yaş ‘āşḳlaruŋ 

Ḥüsnüŋüŋ bünyādn ol āb idiser āḫir ḫarāb (Demirel 1996, 21) 
beytindeki gelecek zaman eki -IsAr’n kullanm Oğuz’la ilişkilendirilmek 
kaydyla (Eckmann 1998: 204 ayrca bk. Ata 2002: 78) Harezm Türkçesine, 
muasr olarak da Eski Anadolu Türkçesine kadar indirilebilir. Yerini -AcAk 
gelecek zaman ekine brakacak olan yap da bu anlamda bugüne ulaşmayan 
arkaik bir şekil olarak metinde yerini almştr. 

2.3. Zarf-fiil Eklerindeki Arkaizm Örnekleri  

Kip ve şahs işaretlerindeki arkaizm öneklerinden sonra zarf-fiil 
eklerindeki arkaizm örnekleri de dikkat çekicidir: 

Şevḳ- ruḫsâruŋ göricek tire olursa göŋül 

Ṭaŋ degül kim şu’le ḳalmasa olur aḫker kara (Demirel 1996: 10) 
beytinde göricek zarf-fiilinde kullanlan -IcAk eki Eski Anadolu Türkçesi 
dönemindeki kadar hâlâ sklkla kullanmna ilişkin örnekler aşağda da 
gösterilmeye çalşlacaktr. Yap, zamanla yerini -IncA veya -DIğIndA 
şeklindeki zarf-fiil eklerine brakmştr. -AcAk gelecek zaman ekine de 
benzerliğiyle dikkati çeken ekin arkaizme uğramasnda diğer zarf-fiil eklerinin 
daha sk kullanm yannda, bu benzerliğin etkisine yenik düştüğü de ileri 
sürülebilir. Bu yapnn örneklerini şu şekilde artrmak mümkündür: 

Ṭāḳ- gerdūndan yaġar ḫalḳ üstine gerd-i fenā  

Eskiyicek saḳf-i ḫāne dökilür andan türāb (Demirel 1996, 20) beytinde 
eskiyicek,  

Rūmnda ḥüsnüŋüŋ varcak şām- zülfüŋe 

Çin’den dem urd müşg-i Ḫṭā eyledi ḫaṭā (Demirel 1996, 17) beytinde 
varcak, 

Ġamzeŋ oklarn atsaŋ sūz- dil bulur sükūn 

Yaġcaḳ bārān hevā germiyyetin teskîn ider (Demirel 1996, 44) 
beytinde yaġcaḳ, 

Ḫoş gelür derle-y-icek ruḫlar kim tāze gülüŋ 
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Derle-y-icek yüzine ḳaṭre-i bārān yaraşur (Demirel 1996: 69) beytinde 
ise derleyicek zarf-fiilleri bu arkaik yapy içlerinde barndrmalar sebebiyle 
dikkat çekici örneklerdir. 

Bir başka arkaik yapya -uban zarf-fiil eklerinin kullanmnda şahit 
olunmaktadr: 

Dem-i bahār-la dārü’s-sürūrdurur gül-şen 

Ne gördi iŋleyüben göz yaşn döker dōlāb (Demirel 1996, 23) beytinde 
iŋleyüben zarf-fiilinde geçen şekil, Uygur Türkçesi döneminden itibaren takip 
edilebilmektedir (Sertkaya 1994: 335-352). Ek bugün Yeni Uygur Türkçesi gibi 
baz lehçelerde görülebilmesine karşn Türkiye Türkçesinde kullanmdan 
düşmüştür. Ekin metindeki diğer kullanmlar da ilgi çekicidir: 

Kevākibi görüp ol meh didi nedür bu didüm 

Çraġlar yaḳuban gün yüzüŋ arar eflâk (Demirel 1996: 123) beytinde 
yaḳuban, 

Gice gündüz gözleyüben zülf-i reyḫānuŋ yüzin 

Gözlerüm nergis gibi ḳalmşdurur yollarda (Demirel 1996: 178) 
beytinde gözleyüben, 

Öyle yaḳmad beni şevḳ- ruḫuŋ odlara  

Giceler yanuban irte söyünem şem‘ gibi (Demirel 1996, 217)  yanuban 
zarf-fiilleri yine arkaik şekilleri barndrmalar bakmndan benzeri bir durum 
arz etmekteler denebilir. 

-UbAn yapsndan sonra -I zarf-fiil ekinde farkl bir durumla 
karşlaşlmaktadr. Bilindiği üzere (Ergin 1977: 328) bu ekin müstakil kullanm 
Türkiye Türkçesinde söz konusu değildir (Bu konuda bk. Korkmaz 2009, 174). 
Ancak alver-, çekiver- gibi tezlik bildiren fiil birleşmelerinde kullanm 
görülmektedir. Bağlama görevinin dşnda müstakil zarf-fiil yapan şu örnekler 
bu anlamda dikkat çekicidir: 

Gözleyü yollaruŋ gözi kararmad-ise  

Çeşm-i nergisde nedendür bu görinen ḳaralar (Demirel 1996, 58) 
beytinde gözleyü zarf-fiili de değinilmesi gereken bir örnektir.  

Üzerinde durulmaya değer bir başka yapy -DIkdA zarf-fiil eki 
oluşturmaktadr. Karahanl Türkçesinden itibaren 1950’li yllara kadar (TBMM 
1953: 139) tanklanabilen yap, bugün için yerini iyelik ekli kullanmlara 
brakmştr (Korkmaz 2009: 1032-1033). Belli başl örnekleri şöyle sralamak 
mümkündür: 

Ṣafḥa-i ḥüsnine ṣūret virdi yārüŋ ḫāl ü ḫaṭ 
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Ḫaṭṭ- muṣḥaf ḫūb olur ḳonduḳda i‘rāb u nuḳaṭ (Demirel 1996, 96) 
beytinde ḳonduḳda,  

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdi ḳald cānda dāġ- ġam 

Ḳalur odlar yiri göçdükde lā-büd kervān (Demirel 1996, 162) beytinde 
göçdükde,  

Ruḫlaruŋa karşu cān olsa ‘aceb mi bî-ḳarār 

Şem‘ gördükde ne mümkin ṣabr ola pervānede (Demirel 1996, 181) 
beytinde gördükde, 

Ser-i mūdur dehān kim zebān- ḫāmeye ṣġmaz 

Cemāl-i ṣūretin yazduḳda yārüŋ ḥüsn naḳḳāş (Demirel 1996, 222) 
beytinde yazduḳda zarf-fiillerinde karşlaşlan şekiller yine arkaizm örnekleri 
olma bakmndan ilgi çekicidir. 

2.4. Diğer Şekillerdeki Arkaizm Örnekleri 

Yukardan beri bahsedilen şekillerin dşnda ek durumunda başka 
arkaizm örneklerine de rastlamak mümkündür. Bunlardan ilk srada çeşitli 
yapm eklerine yer vermek yararl olacaktr: 

Bir nefesde dirgürür la’lüŋ gözüŋ öldürdügin 

An ḳātil bun cān-baḫş itdi Ḥayy-i Lā-yemūt (Demirel 1996, 25) 
beytinde dir- fiiline getirilen ettirgenlik eki -gür Eski Türkçe metinlere (Von 
Gabain 2000: 59) kadar götürülebilirken artk yerini diğer ettirgenlik eklerine 
braktğ ileri sürülebilir. 

Bir başka arkaizm, ‘gibi’ anlamnda kullanlan -cIlAyIn ekinde 
görülmektedir. Eski Anadolu Türkçesi boyunca çok skça kullanlan yap bugün 
için kullanmdan düşmüşken eserdeki örnekleri şöyledir:  

Çaḫ- gerdün gice vü gündüz niçün itmez ḳarār 

Bencileyin bir mehüŋ mihri-le ser-gerdān mdur (Demirel 1996, 55) 
beytinde ben şahs zamirine, 

Dişlerüŋ vaṣfnda söz çoḳ illerüŋ aġznda lebüŋ 

Biŋ ṣadefde bunclayn bir dür-i şehvār yoḳ (Demirel 1996, 105) 
beytinde bu işaret zamirine eklenen yap, ‘gibi’ edatnn da etkisiyle bugün için 
kullanm dşna itilmiştir. 

3. Söz Varlğnda Karşlaşlan Arkaizm Örnekleri 

Dillerin doğasnda çeşitli sebeplerden kaynaklanan sözcük ölümü 
olayna rastlanabilmektedir. Kavramalar karşlarken sözcükler tek başlarna bu 
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görevi üstlenmezler. Ayn kavram için birçok kullanm da söz konusu olabilir. 
Esas olan kavramn karşlanmasdr. Bu anlamda Türkçede geçmişten 
günümüze kavramlar karşlarken farkl kullanmlar arasndan çeşitli seçimlerde 
bulunmuştur. Ve geride kalanlar, bugün ele alnacak örneklerde görüleceği 
üzere ya tarihî metinlerde kendilerine yer bulur ya da ağz söz varlğnda 
genellikle giderek daralan bir çerçevede skşp kalr. İbn-i Kemâl Dîvân’nda da 
bu açklamaya örnek oluşturacak kullanmlarn saysnn oldukça yüksek olduğu 
söylenebilir. Bunlardan bazlar anlam ve sayfa numaralaryla1 şu şekilde 
sralanabilir: 

döymek ‘dayanmak’ (11), taŋ ‘hayret, teaccüp’ (10), karaŋu ‘karanlk’ 
(63), iƞen ‘çok’ (85), iƞende ‘çok’ (86) koçmak ‘kucaklamak’ (15), örüturmak 
‘ayağa kalkmak’ (17), key ‘çok’ (111), külüng ‘çabuk, tez at’ (16), söyünmek 
‘sönmek’ (18), gözgü ‘ayna’ (19), ss ‘scaklk’ (5), ass ‘fayda’ (104), emsem 
‘ilaç’ (20), depretmek ‘kmldatmak’ (78) gibi Güncel Türkçe Sözlük’te 
bulunmayanlarn yannda yel- gibi, göynük gibi kimi ‘halk’ kimi de ‘eskimiş’ 
kayd düşülmüş birçok sözcüğe rastlamak mümkündür. 

Sonuç 

1. İbn-i Kemâl verdiği bu eserle sadece Osmanl toplumunun o günkü 
yaşantsna, anlayşna, görgüsüne ayna tutmamş, ayn zamanda Türk edebiyat 
ve diline de yetkin bir örnek vermiştir. 

2. İbn-i Kemâl Dîvân, içinde barndrdğ dil malzemesiyle dönemin 
benzeri diğer eserleri gibi arkaizm konusunda incelenmeye değer bir görüntü 
sergilemektedir. 

3. Dîvân’daki eklerin durumu dikkat çekmektedir. Dîvân’da bulunan 
ama bugün kullanmdan düşmüş -dUkdA, -UbAn, -IsAr gibi eklerin says on 
alty bulmaktadr. 

4. Eklerin saysnn yüksek olmasnda özellikle şahs eklerinin 
değişiklik arz eden görüntüsü önemli rol oynamştr.  

5. XVI. yüzyldan günümüze Türkçe söz varlğndaki kullanmdan 
düşme döymek, taŋ, örüturmak, key, külüng, söyünmek gibi pek çok örnekte 
gerçekleşmiştir.  

Bu örneklerin daha geniş çalşmalarda bir araya toplanp Türk dilinin 
tarihî gelişim ve değişim sürecindeki yeri ve yoğunluğu görülmelidir.  

 

 

                                                 
1 Sayfa numaralarnn gösterilmesinde Demirel yayn esas alnmştr. 
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Tokat Yazmalarnn Renk Motif ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi 
Nergiz PAŞU ÖZTÜRK1 

 
Özet 

Çalşmann konusunu geleneksel el sanatlarndan biri olan Tokat 
yazmalarnn renk, biçim ve kompozisyon özelliklerinin incelenmesi 
oluşturmaktadr. 

Tokat yazmalar kullanm alanlarna göre kare ya da dikdörtgen 
formda hazrlanr. Kare olan yüzeylerin boyutu genel olarak 80x80 olup başa 
taklan yazmalarda kullanlr. 140x140 ve 170X170 olan boyutlar ise 
elbiseliklerde, masa örtülerinde ve sofra bezlerinde kullanlmaktadr.  

Tokat yazma yapmnda çoğu Tokat’a özgü olan motiflerin 
kullanlmasna rağmen başka el sanatlar ya da diğer bölgelerde kullanlan 
yazma motifleri de kullanlmaktadr. Tokat yazmalarnda görülen dal, yaprak, 
çiçek, meyve demet ağaç gibi bitkisel bezemeli sitilizasyonlar, damga ve 
sembolik motiflerden oluşan düzenlemeler, yldz, kandil, vazo, şamdan, çatal, 
kaşk, bçak, tarak gibi nesneli düzenlemeler, ayrca kuş, geyik, horoz, tavus 
kuşu gibi hayvanlar ve hayvanlara ait koyun gözü, horoz kuyruğu, klçk gibi 
uzuvlardan oluşan geniş ve zengin bir motif yelpazesi kullanlmaktadr. 

Kumaş, hal, kilim, maden ve çiniden ele alnan baz örneklerde yaplan 
karşlaştrmalarda, bu sanat dallarmzn motif ve kompozisyon düzenleri 
arasnda, Tokat yazmalaryla benzerlikler görülmekte ve çeşitli sanat dallarnn 
baz dönemlerde birbirini etkilediği, benzer form ve bezemelerin kullanldğ 
sonucunu ortaya koymaktadr. 

Anahtar kelimeler: Ağaç Bask, El Sanatlar, Motif, Tokat, Yazma 
Giriş 
1. Bask 
Resim ve yazlarn aslna uygun biçimde,  birden çok sayda,  çoğaltma 

işlemine verilen isimdir. Başl başna bir teknik konu olan bask işlemi, ayn 
zamanda bir sanat olarak tanmlanabilir. (Tepecik, 1999, s.2) 

Bask tekniği kullanarak resim ve yaz çoğaltmak için mutlaka bir 
kalba ihtiyaç duyulmaktadr. 

Anadolu’da uzun bir geçmişe sahip olan damga mühür geleneğinin 
başlangc Çatal Höyük’te Neolotik çağa dayanmaktadr. Bu mühürler 
mülkiyetin sembolü olmuş ve genellikle geometrik motiflerle bezenmiştir. 
(Temizer, 1975, s.35) 

2. Yazmaclk 
2.1. Yazma 

                                                 
1 Öğretim Görevlisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, nergizpasu@hotmail.com 
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Genel tabiriyle yazma, krsal kesimdeki bayanlarn başlarn örtmek için 
kullandğ çeşitli renk ve desenden oluşan kumaşlardr.  

Oyulmuş kalplar kullanlarak çeşitli boyalarla pamuklu, bazen de ipek 
kumaşlar üzerine elle çizilip resmedilerek veya baslarak yaplan bir kumaş 
süsleme sanatdr. (Türker, 1996, s.6) 

Bask işi yazmalar üretime elverişlidir, örnekleri çoğaltlabilir. Bunun 
için yazmaclk denilince bask işi yazma akla gelmektedir. 

Yazma bask sanatnn başlangç yeri ve zaman kesin olarak 
bilinmemekle beraber, yazmaclğn çok eskiden beri dokuma sanat ile beraber 
yürümüş, insanlarn süsleme ve süslenme ihtiyac ile başlamş ilk el 
sanatlarndan biri olduğu kabul edilmektedir (Erkan, 1990, s.7)  

Alt yüzyllk bir tarihe sahip olan Tokat Yazmaclğ V. yüzyldan 
başlayarak yazmaclğn merkezi haline gelmiştir.  XVI.  ve XVII. Yüzyllarda 
en güzel örneklerini vermiştir. (Türker, 1999, s.44).  

Anadolu da gelişen yazmaclk sanatnn farkl bölgelerdeki gelişimi 
renk, kompozisyon,  motif gibi unsurlar açsndan bölgesel farkllklar ve bazen 
de benzerlikler gösterir.  

2.2. Tokat Yazmaclğ 
MÖ.  III.  ve II.  bin yllar boyunca burada yaşayan kavimler,  Anadolu 

medeniyetini bu yörede kurmuşlardr. Bu sebeple Orta Anadolu bölgesi 
medeniyetin, kültürü ve sanatn gelişiminde merkez olmuştur.  

Tokat’n meyve bakmndan adndan söz ettiren bir şehir olmas 
yazmalarn kompozisyonlarnda da bu meyvelerin motifleri kullanlmştr. 
Yazmalarda çoğunlukla koyu renkler kullanlmştr.  Koyu Krmz,  bordo,  
patlcan moru,  koyu kahve ve siyah renkler kompozisyona hâkimdir. 

Tokat Yazmalar genellikle koyu zemin üzerine çok renkli bir anlayşta 
olup, geleneğe bağl sağlam bir renk armonisi sergiler. (Kaya, 1974, s.53)   

Tokat yazmalar renk, motif ve teknik özellikleri olan yazmalardr. 
Ancak bugün renk ve teknik özellikler yönünden Tokat yazmaclğ değişikliğe 
uğramştr. 

Alizarin boyann kalkmas ile renk maddesi olarak başka boyalar 
kullanlmaktadr. Fakat bu boyar maddeler Tokat al rengini verememektedir. 

Teknolojinin gelişmesi ile ağaç bask tekniği de değişmiş seri üretime 
daha elverişli ve daha kolay olan serigrafi kullanlmaya başlanmştr. Böylece 
Tokat’n özgün yazmalar renk ve teknik özelliğini kaybetmiştir. Ancak yine de 
bu geleneği sürdürmek isteyen fedakar ustalarn yardmyla kurslar açlarak 
yeniden canlandrlmaya çalşlmaktadr. 

2.3.Yazma Yapm Teknikleri 
2.3.1. Kalem İşi Yazma: Desen çizildikten sonra içleri frça ile bir 

resim gibi boyanr. Kalem işi yazma yapmnda kumaş frça ile boyandğ için 
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daha çok resim sanatna yakndr ve örnekleri çok azdr. 

 
Resim 12.Kalem işi yazma 

2.3.2. Kalp Kalem Yazma: Yazmada kullanlacak desenin kontürleri 
kalpla basldktan sonra renkli kalacak ksmlar frça ile boyanr.  

 
Resim 13.Kalp kalem yazma 

2.3.3. Kalpla Yazma: Bu teknikte kendi arasnda üç ksmda 
toplanyor. 

2.3.3.1. Karakalem Yazma: Tek kalp kullanlarak beyaz üzerine 
siyah, siyah üzerine beyaz işlenir. Bu türe “Karakalem” denir. 

 
Resim 14. Karakalem yazma 

2.3.3.2. Elvan İşi: Bu yazma türünde motifte kullanlacak olan her renk 
için ayr kalp hazrlanr. Bu kalplar desendeki sralamasna göre üst üste 
gelecek şekilde yazma kumaşnn üzerine baslr. 
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Resim 15. Elvan işi yazma 

2.3.3.3. Daldrma Yazma: Renklere göre hazrlanan kalplarn 
baslmasyla meydana gelen motifler tutkal veya balmumu ile kapatlr. Kumaş 
daha sonra boyaya batrlr. Böylece motifin dşnda kalan yerler boyanmş olur.  
Buna daldrma yazma denir.   

2.4. Tokat Yazmalarnda Kullanlan Renklerin Özellikleri  
Tokat yazmalar genellikle bitki ve ağaçlardan elde edilen boyalardan 

meydana geldiği için Tokat ve çevresinde bolca bulunabilen ve daha çok koyu 
renkler veren bitkilerin renkleri hâkimdir. 

Tokat yazmalarnda en çok tercih edilen renkler; patlcan moru, koyu 
krmz, fes rengi(güvez)sar, mavi, siyah, yeşildir. Siyah olarak kullanlan renk 
genelde ya zemin rengi ya da kontur rengi olarak tercih edilmektedir. 

Eski Türk sanatnda bitki boyalarndan başka madeni boyalarda 
yaplmştr. Metal bileşiklerinden de istifade edilerek yine çok çeşitli renklerde 
boyalar elde edilmiştir.  

2.4.1.Tokat Yazmalarnda Kullanlan Boyalar   
Tokat Yazmalarnda kullanlan boyalar dört grupta toplaya biliriz:  
2.4.1.1. Bitkisel Boyalar: Armut Ağac, Bağ(Üzüm) Yaprağ, Boyac 

Aspirin, Bakam Ağac, Mordan, Bakam (Krmz), Cehri, Ceviz Ağac, Çivit 
Otu, Ebe Gülmeci, Elma Ağac, Haşhaş Çiçeği, Hava Cva Otu, Ihlamur Ağac, 
Karadut Ağac, Kestane Ağac, Kbrs Çiçeği,  Kzl Ağaç, Kitre, Kök Boya, 
Meyan Kökü, Nar Ağac, Nevruz Otu, Palamut, Papatya, Safran, Yabani Gül 
(Kuş Burnu), Saman, Sar Kök, Soğan, Şeftali Ağac, Yarpuz. 

Yurdumuzdaki bitkisel boyalar güneş altnda renklerinin değişip 
değişmemeleri bakmndan üç gruba ayrlr: (Kaya, 1974, s.55)  

Güneş altnda renkleri değişmeyen boyalar. 
Güneş altnda renkleri koyulaşan boyalar. 
Güneş altnda renkleri solan bitkisel boyalar. 

2.4.1.2.Hayvansal Boyalar: Krmz, Purpur 
2.4.1.3.Kimyasal Boyalar: Günümüzde çok az kalan yazmacn esnaf 

artk kök boya veya bitkisel boyalardan elde edilen boyalar çok fazla 
kullanmamaktadr. Ancak doğada çok bulunan elde edilmesi kolay olan ceviz 



509Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

Tokat Yazmalarının Renk Motif ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi
 

508 
 

 
Resim 15. Elvan işi yazma 

2.3.3.3. Daldrma Yazma: Renklere göre hazrlanan kalplarn 
baslmasyla meydana gelen motifler tutkal veya balmumu ile kapatlr. Kumaş 
daha sonra boyaya batrlr. Böylece motifin dşnda kalan yerler boyanmş olur.  
Buna daldrma yazma denir.   

2.4. Tokat Yazmalarnda Kullanlan Renklerin Özellikleri  
Tokat yazmalar genellikle bitki ve ağaçlardan elde edilen boyalardan 

meydana geldiği için Tokat ve çevresinde bolca bulunabilen ve daha çok koyu 
renkler veren bitkilerin renkleri hâkimdir. 

Tokat yazmalarnda en çok tercih edilen renkler; patlcan moru, koyu 
krmz, fes rengi(güvez)sar, mavi, siyah, yeşildir. Siyah olarak kullanlan renk 
genelde ya zemin rengi ya da kontur rengi olarak tercih edilmektedir. 

Eski Türk sanatnda bitki boyalarndan başka madeni boyalarda 
yaplmştr. Metal bileşiklerinden de istifade edilerek yine çok çeşitli renklerde 
boyalar elde edilmiştir.  

2.4.1.Tokat Yazmalarnda Kullanlan Boyalar   
Tokat Yazmalarnda kullanlan boyalar dört grupta toplaya biliriz:  
2.4.1.1. Bitkisel Boyalar: Armut Ağac, Bağ(Üzüm) Yaprağ, Boyac 

Aspirin, Bakam Ağac, Mordan, Bakam (Krmz), Cehri, Ceviz Ağac, Çivit 
Otu, Ebe Gülmeci, Elma Ağac, Haşhaş Çiçeği, Hava Cva Otu, Ihlamur Ağac, 
Karadut Ağac, Kestane Ağac, Kbrs Çiçeği,  Kzl Ağaç, Kitre, Kök Boya, 
Meyan Kökü, Nar Ağac, Nevruz Otu, Palamut, Papatya, Safran, Yabani Gül 
(Kuş Burnu), Saman, Sar Kök, Soğan, Şeftali Ağac, Yarpuz. 

Yurdumuzdaki bitkisel boyalar güneş altnda renklerinin değişip 
değişmemeleri bakmndan üç gruba ayrlr: (Kaya, 1974, s.55)  

Güneş altnda renkleri değişmeyen boyalar. 
Güneş altnda renkleri koyulaşan boyalar. 
Güneş altnda renkleri solan bitkisel boyalar. 

2.4.1.2.Hayvansal Boyalar: Krmz, Purpur 
2.4.1.3.Kimyasal Boyalar: Günümüzde çok az kalan yazmacn esnaf 

artk kök boya veya bitkisel boyalardan elde edilen boyalar çok fazla 
kullanmamaktadr. Ancak doğada çok bulunan elde edilmesi kolay olan ceviz 

 

509 
 

ve benzeri boyac bitkilerden yararlandklar görülmektedir. Ülkemize 
1880’lerden itibaren giren sentetik boyar özellikler alizarin ve anilinin ülkemize 
girmesi ile kökboyas yerini sentetik boyalara terk etmiştir. Sentetik boyalarn 
hem elde edilmesi kolay hem de daha çok renk seçeneği vardr.    

2.4.1.4.Akçemin Boya: Serigrafi bask için hazrlanan bir boya türüdür. 
Hazr ve kimyasal ipek bask boyalar ile renklendirilir. Günümüz 
yazmaclğnda en çok kullanlan boya çeşididir. 

2.5.Tokat Yazmalarnda Kullanlan Motiflerin Özellikleri 
Tokat yazmalarnn desen ve kompozisyon özelliklerinden bahsederken 

Türk süsleme sanatnn karakteristik özelliklerine de değinerek,  Osmanllarn 
kendilerinden önce Anadolu’da medeniyet kurmuş olan Selçuklu sanatlarnn 
geleneklerine uyduklar gözlenebilir.   

Osmanllardan kalma olan çeşitli sanat dallarnda çokça kullanlan 
kvrk dal nakş Rumi ve Hatay olmak üzere iki üslûba ayrlmaktadr. Rumi 
üslup bir birine bağl, uçlar kuş gagalarn andran yarm paletlerle sona eren 
spirallerden oluşur. Hatay üslûp ise ince kvrmlarla bir birine bağlanan küçük 
veya büyük madalyonlar içinde toplanan rozet, çiçek ve yaprak motiflerinden 
oluşur. 

Tokat’ da “Karakalem” ve “Elvan” olmak üzere iki tip yazma 
baslmaktadr. Tokat yazmalar baslma teknikleri yönünden kalpla yazma 
tekniğine girmektedir. Motifler konularn da daha çok bitkilerden almaktadr. 
Çok ender olarak somut konulara değinilmiştir. Bazen de hem soyut hem de 
somut konularn bir arada işlendiği yazma örnekleri az da olsa karşmza 
çkmaktadr.  

Tokat yazmalarndaki konular,  yöre insannn duygu ve düşüncelerini 
doğa ile bütünleşerek ifade etmeye çalştklarn açkça göstermektedir. Gül,  
lale, sümbül, düğün çiçeği, horoz kuyruğu, gelincik, karanfil, hercai menekşe, 
dal ve yapraklar, haşhaş çiçeği gibi motiflerin seçiminde bir süreklilik fark 
edilmektedir.  Figürlerle yaplan bezemenin azlğ figüratif konulardan özellikle 
kaçnldğna işaret etmektedir. 

Soyut konular arasnda, kandil, yldz, ay, madalyon, tuğra, dörtgenler, 
üçgenler, baklava dilimleri, gibi geometrik biçimlerden oluşturulmuş nesne 
değerleri olan geometrik bezemelere çok ender de olsa rastlanmaktadr. (Erkan, 
1990, s.45)  

2.6.Tokat Yazmalarnda Kullanlan Kompozisyonlar 
2.6.1.Yüzeyin Tamamen Motif Tekrarlaryla Doldurulmas İle 

Oluşan Kompozisyonlar   
2.6.1.1.Tokat Elmals: Genellikle siyah zemine krmz ya da mor 

olarak baslr. Elma motifi yüzeyin her alann kaplayacak şekilde tekrar 
motiflerden oluşur. Kenar süslemesi olarak daha çok U şeklinde içe dönük iri 
benekli motifler kullanlr. Tokat Elmals siyah zemine krmz veya krmz 
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mor alarak baslmş elma motifleridir. Bu desen Zile dolaylarnda 
kullanlmaktadr. 

 
Resim 16. Tokat elmals 

2.6.1.2.Aynal Yazma: Bu yazmada zemin boş braklacak şekilde 
tasarlanmş olup, zemin boşluklarn oluşturmak için dairesel şekildeki elma 
motiflerinden faydalanlmaktadr. 

 
Resim 17. Aynal yazma 

2.6.1.3.Tokat Yarm Elmals: Genellikle siyah zemine krmz ya da 
mor olarak baslr.  Elma motifleri parçalanarak düzensiz şekilde kullanlacak 
şekilde tasarlanmştr. Tokat elmals ile arasndaki fark elma şeklinin deforme 
edilmesi ile kullanlmştr. 

 
Resim 18.Tokat yarm elmals 
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2.6.1.4.Tokat Kirazls:  Bu yazmann tasarlanmasnda sar,  krmz,  
beyaz zemin renklerinden faydalanlmştr. Zeminin tamamen kiraz motifi ile 
doldurulmas ile oluşur. Kenar bordürü ise paralel çizgiler arasna yerleştirilmiş 
üçgen ve beneklerden oluşur. Fndkl da denir. 

 
Resim 19.Tokat kirazls 

2.6.2.Kare Planda Gelişen Kompozisyonlar 
2.6.2.1.Tokat Beşlisi:  Tokat içi dolusu ve kenar suyunun kullanldğ 

yazmadr. İsminden de belli olduğu gibi motifin zemine merkeze bir kenarlara 
da dört defa baslmasndan meydana gelir. Bu kompozisyon artk 
baslmamaktadr. 

 
Resim 20. Tokat beşlisi 

2.6.2.2.Tokat İçi Dolusu:  Kare bir kalp içerisine kvrlan “U” 
biçiminde yerleştirilen bir dal üzerine farkl boylarda yerleştirilmiş birçok 
çiçeğin yan yana getirilmesi ile oluşur.  Tokat içi dolusu yüzeye kalbn 
dokuzken baslmas ile meydana getirdiği için bu ismi almştr.  Kenar suyu 
olarak kullanlan motifin kenarlarnda beşli yatay çizgiler içerisinde ise iri 
fasulyeyi andran bir motif yer alr. Bu yazma Tokat yöresine ait bir yazma türü 
olup zemin rengi krmz tercih edilir. 

 
Resim 21.Tokat içi dolusu 



512

Nergiz PAŞU ÖZTÜRK

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

 

512 
 

2.6.2.3. Onalt Fulyal Yazma: Kvrml “S” şeklinde dal üzerine 
sralanmş çiçek motiflerinden oluşur. Zemine yukardan aşağ doğru dört kez 
soldan sağa doğru dört kez baslmak sureti ile toplamda onalt kez motifin 
tekrarlanmasndan oluşur. Kenar motifinde ise yine dal üzerine yerleştirilen 
çiçeklerden oluşur. 

 
Resim 22. Onalt fulyal yazma 

2.6.2.4.Çengelköy Yazma: Bu yazma da tokat içi dolusuna benzer 
özellikler gösterir. Bir motifin dokuz kez tekrar edilmesinden meydana gelir.  
Kenar motifi olarak ise kenarlarndan bir birine bağlanmş dörtgenlerden oluşur.  
Bu yazmada krmz, sar, mavi, yeşil renkler kullanlr. Yazma haricinde 
elbiselik eteklik olarak ta tercih edilen bir motiftir. 

 
Resim 23. Çengelköy yazma 

2.6.2.5.Tokat Üzümlüsü:  Bu yazma Tokat içi dolusu ve Çengel Köy 
yazma özelliklerini göstermekte olup aralarndaki fark tercih edilen üzüm 
motifinden kaynaklanmaktadr. Üzüm motifi  “S”  hafine benzer bir alana 
yerleştirilmiş olup zemin rengi olarak mor ve krmz renkler tercih edilir. Bu 
yazmada krmz,  sar, Yeşil renklerde tercih edilir;  ancak zemin rengi olarak 
tercih edilen Mor renk bu Yazmann Tokat morlusu olarak ta adlandrlmasna 
sebep vermiştir.  

Tokat içi dolusu deseninin bozularak değiştirilmiş bir şekli “Tokat 
Üzümlüsü”dür. Buna “Tokat Morlusu” da denir. Bu desen de çiçek motifi üzüm 
salkm şeklindedir. 

 
Resim 24. Tokat üzümlüsü 
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2.6.2.6.Kenar Bordürlü İçi Boş Yazmalar 
2.6.2.7.Trabzon Kenar: Bu yazma türünde zemin rengi siyah olarak 

kullanlr. Sar Renkli bordür içerisine krmz ve sar renkli çiçekler 
yerleştirilir. 

 
Resim 25. Trabzon Kenar 

2.6.2.8.Asma Yaprağ: Bu yazma türünde asma yaprağ bordür olarak 
düşünülmüş olup karşlkl iki kenara dörder adet baslrken,  diğer iki kenara 
üçer adet baslmaktadr. 

 
Resim 26. Asma yaprağ 

2.6.2.9.Kaynana Yumruğu: Yazmada kullanlan motifin yumruğa 
benzemesinden dolay ‘Kaynana Yumruğu’ olarak  isimlendirilmiş,  Tokat'a  
has bir yazma çeşididir. Bu motif yazma kenarlarnn karşlkl kenarna üçer 
adet diğer iki kenarlarna ise ikişer adet baslmas ile elde edilen motiflerdir. 
Zemin Sar ve siyah olarak düşünülür.  Siyah zemin üzerine yeşil,  krmz,  sar 
ile bask yaplrken sar zemin üzerine krmz ve yeşil renklerle bask yaplr. 

 
Resim 27.Kaynana yumruğu 

2.6.2.10.Purket Yazma: Bu yazma türünde zemin rengi sar ve siyah 
olarak kullanlr. Purket motifi üç yaprak içerisine yerleştirilmiş bir büyük çiçek 
ve iki tarafna Yerleştirilmiş iki çiçek demetinden oluşur. Motif karşlkl iki 
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kenara dörder adet Baslmş olup boş kalan diğer iki kenarnda boşluklarna 
birer adet baslmak suretiyle Üç adet motif baslmş. Bu motiflerde sar, krmz, 
mor ve yeşil renkler kullanlmş. 

 
Resim 28.Purket yazma 

2.6.3.Dikdörtgen Olarak Tasarlanmş Yazmalar 
2.6.3.1.Sinekli Hamamiye:  Zemin üçe bölünmüş olarak tasarlanr. 

Kullanlan Motifler farkllk gösterir. Alt ve üst motiflerde çiçek motifleri 
sitimize edilmiş şekilde Kullanlrken orta motifinde Sineğe benzer şekiller 
kullanlmaktadr. Orta motifi sk ve bir birinin tekrar olan motiflerin yoğun 
kullanlmas ile oluşur. 

 
Resim 29. Sinekli hamamiye 

2.6.3.2.Şam Hamamiye:  Zemin rengi olarak genelde bordo ve siyah 
kullanlr. Yüzey üç parçaya bölünür.  Ortaya bademli olarak adlandrlan motif 
yerleştirilir. Kenarlara ise 5-6, 7-9 kez tekrarlanarak baslan Şam hamaliye 
motifi konulur. 

 
Resim 30. Şam hamamiye 
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Sonuç 
El sanatı ürünlerini oluştururken inançlarını, kültürünü, geleneğini, 

duygularını sanatına ve zanaatına yansıtmayı başaran Anadolu insanı, Tokat 
yöresinde 600 yıldır el emeği göz nuru olarak geleneksel yöntemlerle 
üretilmeye devam eden Tokat yazmalarında da bunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Tokat’ın karakteristik motifleri, tüm özellikleri ile birlikte yazmalara 
yansıtılmış, doğadan alınan bitkisel motifler, meyve ve çiçek motifleri, kalıp 
ustasınca ağaçtan kalıplara dönüştürülmüştür. 

Tokat’a özgü desenlerin yanı sıra değişik yörelere ait motiflerle de 
çalışılmaktadır. Yöreye özgü yazma desenleri; Tokat içi dolusu, Tokat beşlisi, 
Tokat üzümlüsü, Tokat elmalısı, Tokat yarım elmalısı, Tokat kirazlısı, Tokat içi 
boş (Kayseri kenar), purket (plaka), kaşık sapı, kaynana yumruğu, asma 
yaprağı, ev işi yazma, Trabzon kenar olarak sıralanabilir. 

Bölgedeki kadınların büyük bir bölümü önemli bir geçmişe sahip olan 
Tokat yazmasını kullanırken kenarına yüreklerinde taşıdıkları duyguları, 
kederleri, aşkları, ayrılıkları simgeleyen oyaları eklemeyi de ihmal etmezler. 

Tarihsel süreç içinde bir çok sanat dalı ile etkileşim içinde olan Tokat 
yazmaları eski teknik özelliğini kaybederek serigrafi üretime dönüşerek 
üretilmektedir. Fakat Tokat yazmalarında kullanılan ağaç baskı tekniği ise 
dekoratif amaçla veya kullanım eşyası yapılan kurslar açılarak yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. 
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Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı 
Adem SAĞIR∗ 

 
Özet 

Bu çalışmada temel amaç, mutfakların bir toplumun tarihini kültürel, 
tinsel, ekonomik ve politik boyutlarıyla yansıtan bir ayna olduğu düşüncesinden 
hareketle, yemek kültürünün toplumsal dayanışma ve bütünleşme aracına 
dönüştüğü törenler, eğlenceler ve festivallerdeki yerini tartışmaktır. Çalışmanın 
kendisini sınırladığı örneklem ise Tokat mutfak kültürü ve bu kültürün 
betimlenmesidir. Çalışmanın ulaştığı sonuçlar bakımından, hem yemek 
kültürünün toplumsal kökenlerini incelemiş hem de bu bağlamdan hareketle 
toplumsal davranışlar ve alışkanlıklar üzerindeki etkisini ele almış olması 
bakımından bir yemek sosyolojisi denemesi olarak tasarlanmıştır. Çalışma, 
Tokat mutfağını yemek sosyolojisi bağlamında değerlendirmiş olması 
bakımından da alana katkı sunmayı hedeflemiştir.  

Anahtar Kelimeler; Toplum, Kültür, Kimlik, Yemek, Kağızman. 
Abstract 

The main purpose of this study is to discuss the place of food culture 
which has changed into social solidarity and integration in the ceremonies, 
entertainments and festivals. Tha starting point of the study is the idea that 
cousine is a mirror that reflects the history of a society in terms of spiritual, 
cultural, economic and politicak aspect. The field of the study is limited with 
cousine of Tokat and the description of this culture. With regards to the results, 
both the social origin of the food culture has been examined and from this 
context its effect on the social behaviours and habits. Therefore, this study has 
been designed as an experimentation of sociology of food. The study aimed at 
contribıuting to this field in respect to evaulate Tokat cousine in context of 
sociology of food.   

Key Words: Society, Culture, Identiy, Food, Kağızman.  
 
1. Giriş1   
Toplumları geçmişten bugüne taşıyan temel unsurlar, kültür kavramının 

içeriğinde ifade edilir. Bu anlamda kültürün bir topluma şekil verdiği ve onu 
soyut-somut imajlarla şekillendirdiği iddia edilebilir. Din, inanç, değer, tutum 

                                                
∗ Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı 
Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı Balıklar Kayası Kampüsü, Karabük . Mail: 
ademsagiroglu@gmail.com, cep tel: 0 (555) 559 50 04  
1 Bu çalışmada “Yemek Sosyolojisi: Türkiye’de Kültürel Bellek Olarak Yemek Örneği” 
başlıklı proje çalışmasının daha önce “Kars/Kağızman Mutfağı” örneğinde hazırlanmış 
teorik hali genişletilerek kullanılmış, uygulama alanı ise “Tokat Örneği”nde 
hazırlanmıştır.  
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ve alglamalar soyut imajlar olarak kültürün temel dinamiklerini oluştururken, 
kurumlar, festivaller, gelenekler, adetler gibi somut imajlar ise kültürün yapsal 
unsular olarak düşünülebilir. Bireylerin kültürü öğrendikleri süreç ayn 
zamanda toplumsallaşma süreci olarak ifade edilir ve bu süreçte bir kültürel 
yap içerisinde nasl davranlmas gerektiği öğrenilir. Kimlik edinme süreci 
olarak da açklanan toplumsallaşmada, toplumsal ilişkiler, toplumsal 
paylaşmlar ve toplumsal birliktelikler önemli unsurlar olarak karşmza 
çkmaktadr. Doğum, evlenme, sünnet, ölüm gibi pek çok toplumsal olay, 
toplumsal birliktelikleri, paylaşmlar ve davranşlar yanstmas bakmndan 
dikkate değerdir. Çalşmaya konu olmas bakmndan “yemek” olgusu bu 
paylaşmlarn etrafnda gerçekleştiği bir olgudur.  

Toplumlarn kültürel bir parças olarak yüzyllarn birikimini ve 
çeşitliliğini taşyan yemek kültürü olgusu sadece bir karn doyurmaktan ziyade 
törenlerin, dinsel merasimlerin, düğünlerin, eğlencelerin, ölümlerin, festivallerin 
ve pek çok toplumsal davranşn vazgeçilmez öğelerinden birisi olmuştur 
(Bkz.Beşirli, 2010; Beşirli, 2011). Geçilen coğrafyalar değiştikçe yemeklerin ve 
yemeklere ait toplumsal kültürün biçimlerinin ve formlarnn da değiştiği 
görülmektedir. Yemek kültürünün çeşitlenip özelleşmesinde ekolojik çevre, 
dinsel inançlar, kültürel birikimler, sosyal ve etnik farkllklar, eğitim 
düzeylerinin ve kültürel mirasn toplamnn damak zevkleri ile bütünleşmesinin 
etkisi büyük önem taşmaktadr. Bu bütünleşmenin bir göstergesi olarak hemen 
her toplum, belli ritüellerle ve merasimlerle zamannn belli bir ksmn yemeğe 
ayrmaktadr. Bu anlamlyla yemek, ayn zamanda toplumsal bütünleşmenin ve 
dayanşmann da araçsallaştrlmş bir haliyle karşmza çkmaktadr. 
Eğlenceler, dost sohbetleri, misafir ağrlama, düğün, nişan, adak, bayram 
ritüelleri, dinsel törenler gibi sosyal olgular yemek kültürüyle de paralel 
gelişerek toplumda bir iletişim ağnn oluşmasna katk sağlamaktadr. Sözel 
iletişim ağ olarak da değerlendirilebilecek bu süreçte, yemeğin toplumsal bir 
işlevselliğe bürünerek toplumsal dayanşmay artrdğ ve birlikteliklere 
meşruiyet sağladğ görülmektedir.  

Bir yemek sosyolojisi çalşmas söz konusu olduğunda farkl 
noktalardan hareketle çalşmann tasarlanabileceği ileri sürülebilir.  

* Yemek etrafnda gerçekleşen törenlere odaklanma : Daha öncede 
belirtildiği gibi toplumda gerçekleşen pek çok törenin, festival ve eğlencenin 
temel öğelerinden birisi hazrlanan yemeklerdir.  

* Mutfak kültürü olarak yemek olgusuna odaklanma: Özellikle 
yemekler ve yemeklerin ortaya çkş süreçleri temel olarak incelenir. Amaç, 
çevresel ve sosyal şartlarn belirlediği yeme alşkanlklarna ve mutfak 
kültürüne odaklanmaktr.  

* Yemek olgusunu beslenme kültürüyle ilişkili olarak düşünme : Burada 
yemeğin sosyal boyutu önemlidir. Sosyal boyuttan kast, snflararas 
farkllklardan kültür ile kimlik ilişkisine farkl alanlarda toplumsal durumlar 



519Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı
 

518 
 

ve alglamalar soyut imajlar olarak kültürün temel dinamiklerini oluştururken, 
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çkmaktadr. Doğum, evlenme, sünnet, ölüm gibi pek çok toplumsal olay, 
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her toplum, belli ritüellerle ve merasimlerle zamannn belli bir ksmn yemeğe 
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Eğlenceler, dost sohbetleri, misafir ağrlama, düğün, nişan, adak, bayram 
ritüelleri, dinsel törenler gibi sosyal olgular yemek kültürüyle de paralel 
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ve bireysel yorumlamalar yemek olgusu üzerinden çözümlemektir.  
Yemek anlaşlacağ üzere kültürle karştğ noktada karşmza bir kimlik 

öğesi olarak da çkar. Yemek kültürünün çeşitlenip özelleşmesinde ekolojik 
çevre, dinsel inançlar, kültürel birikimler, sosyal ve etnik gruplar, eğitim düzeyi 
ve kültürel mirasn toplamnn damak zevkleri ile bütünleşmesinin etkisi büyük 
önem taşr. Bu bütünleşmenin bir göstergesi olarak hemen her toplum, belli 
ritüellerle ve merasimlerle zamannn belli bir ksmn yemeğe ayrdğ 
görülmektedir. Bu anlamlyla yemek, ayn zamanda toplumsal bütünleşmenin 
ve dayanşmann da araçsallaştrlmş bir haliyle karşmza çkmaktadr. 
Eğlenceler, dost sohbetleri, misafir ağrlama, düğün, nişan, adak, bayram 
ritüelleri, dinsel törenler gibi sosyal olgular yemek kültürüyle de paralel 
gelişerek toplumda bir iletişim ağnn oluşmasna katk sağlamaktadr. Yemeğin 
diğer toplumsal fonksiyonlarn ise şu şekilde sralamak mümkündür. Buna göre 
yemek kültürü bir statü simgesi ya da arkadaşlk, dostluk ve iletişim aracdr. 
Hediyeleşerek toplumda paylaşmann oluşmasna katk sağladğ gibi 
festivaller, ziyafetler ve diğer törenlerde eğlence arac olarak karşmza 
çkmaktadr. Sosyalleştirme arac olarak kullanlan yiyecekler olduğu gibi 
turizm yoluyla da kültürler aras ilişkilerin oluşmasna katk sağlamaktadr. 

Bu bağlamdan hazrlanan bu çalşmada temel amaç, mutfaklarn bir 
toplumun tarihini kültürel, tinsel, ekonomik ve politik boyutlaryla yanstan bir 
ayna olduğu iddiasnda hareketle, yemek kültürünün toplumsal dayanşma ve 
bütünleşme aracna dönüştüğü törenler, eğlenceler ve festivallerdeki yerini 
tartşmaktr. Çalşmann kendisini snrladğ örneklem alan ise Tokat mutfak 
kültürü ve bu kültürün betimlenmesidir. Çalşmann birinci bölümü, yemekler 
etrafnda gerçekleşen törenlerin ve ritüellerin toplumsal kökenlerini kültür ve 
kimlik bağlamnda ve Türk kültürü örneğinde çözümlemiştir. Tokat mutfağ ise 
bölgenin mutfak kültüründeki temel karakteristiklerin betimlenmesini ve 
yemeklerin kültürel kökenlerinin çözümlenmesi bakmndan araştrmann ikinci 
bölümüne yerleştirilmiştir. Bu bağlamda Tokat mutfağnn seçilmesinin 
arkasnda yatan en önemli özellik, tarih boyunca pek çok medeniyetin birikimi 
olarak günümüze kadar süregelmiş yemek çeşitleri ile dolu olmas ve daha çok 
sentez bir mutfak kültürü oluşturmuş olmasdr. Bu mutfağn oluşmasnda 
Tokat’n verimli bir havzada yer almş olmasnn da önemli bir etkisi vardr. 
Unlu besinlerle yaplan pek çok yemek, asma yaprağnn pek çok değişik 
biçimlerden kullanlmas, Kazova üzümü, zile pekmezi, cevizli bat gibi pek çok 
çeşit Tokat mutfağnn kendi özgü tatlar olarak karşmza çkmaktadr. Mutfak  
kültünün kullandğ yerler ise kz görme, kz isteme, söz, nişan, kna, düğün, 
sünnet, bayram ve ölüm gibi toplumsal ritüeller ve törenlerdi. Bu bağlamda 
mutfak, hem bir araç hem de insanlararas dayanşmay sağlayan bir etkinlikler 
toplamdr. Tokat mutfağnda Alevi  kültürünün de belirgin bir etkisinin 
görülebilir olmas, yemek olgusunun kültür ve kimlik ilişkiselliğinde 
tartşlmasnn da temel gerekçesi olarak kabul görmektedir.  

Çalşmada temel iddia Tokat mutfak  kültünün kullanldğ temel 
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alanlarn kz görme, kz isteme, söz, nişan, kna, düğün, sünnet, bayram ve ölüm 
gibi toplumsal ritüeller ve törenlerden oluşmasdr. Bu bağlamda mutfak, hem 
bir araç hem de insanlar aras dayanşmay sağlayan bir etkinlikler toplam 
olarak karşmza çkmaktadr. Çalşmada ulaşlan sonuçlar bakmndan, hem 
yemek kültürünün toplumsal kökenlerini incelenmiş, hem de bu bağlamdan 
hareketle toplumsal davranşlar ve alşkanlklar üzerindeki etkisinin ele alnmş 
olmas bakmndan bir yemek sosyolojisi denemesi olarak tasarlanmştr.  

2. Sosyolojik Bağlamyla Tokat Yemek Kültürü  
Yemek olgusu, kültür ve kimlikten bağmsz değerlendirilemeyeceği 

gibi maddi unsurlarla da iç içe geçmiş özelliklerden oluşur. Ev içerisinde 
mutfağa ayrlan alan, mutfak malzemeleri, gdalarn hazrlanma ve saklanma 
biçimleri, yemeklerin sunum biçimleri dahil pek çok olgunun yemek kültürü 
içerisinde değerlendirilebileceği görülecektir. Ayn toplum ve kültür içerisinde 
dama tad, alşkanlklar ve yetiştirilen ürünlere bağl olaraktan farkl yemek 
kültürleri ortaya çkabilmektedir. Bu çalşmada odaklanlan Tokat mutfağ da 
benzer şekilde farkl ayrntlaryla dikkat çekmektedir. Tokat, tarihsel 
geçmişiyle birlikte oldukça zengin bir mutfak ve beslenme kültürüne sahiptir. 
Tokat’n tarihsel geçmişi kuşkusuz coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca  
çeşitli imparatorluk ve devletlere evsahipliği yapmştr. Hititliler başta olmak 
üzere, Asurlular, Hurriler, Kimmerler, Frigler, İskitler, Persler, Mitanniler 
(Gökbilgin, 1979:401) gibi pek çok medeniyetin bulunduğu kent, bu 
topluluklarn kültürleriyle de şekillenerek bugüne gelmiştir. Tokat, özellikler 
Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra Türk-İslam şehir kimliği ile ön 
plana çkmaya başlamş, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanl 
Devleti’ne katlmştr (Gökbilgin, 1979:405-407).  Tokat yemek kültürü 
olgusundan söz edildiğinde, bu bağlamda sentez bir yemek kültüründen de söz 
etme gerekliliği ortaya kendiliğinden çkmaktadr. Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde Tokat’n doğal ve coğrafi şartlarnn da bu duruma oldukça 
uygun olduğunu ifade etmektedir: Şehir genişlik ve ucuzluklu bir yer olup, 
dünya yüzünde eşi yok gibidir. Yln her zamannda halkn nimetleri boldur. 
Hac Bektaş Veli’nin hayrl ve bereketli dualaryla bu eski tarihi şehir alimler 
konağ, fazllar yurdu ve şairler yatağdr. (Akt. Kahraman, 2010:69-70).  

Tokat yemek kültüründe öncelikle ifade edilmesi gereken noktalardan 
birisi, geleneksel evlerin en büyük özelliğinin büyük odalardan birisinin mutfak 
olmasdr. Mutfağa halk ağzyla “İşevi” veya “akşana” denir. Taban döşemesi 
bal peteğini andran kiremit tuğla ile kapldr. Odann bir köşesinde yemek 
yapmaya ve çamaşr kazan kaynatmaya yarayan yer ocağ bulunurken; diğer 
tarafta kurutulmuş yiyecek, konserve, salça, peynir, yaprak saklanan kitler 
bulunur. Ayrca kuru baklagil ve tahln saklandğ bölmeli ambar vardr. 
Bağevlerinde kebap frn, üzüm suyunun çkarldğ şirehane, geleneksel Tokat 
mutfağnn en belirgin özelliğidir (Bayram, 2007:106). Bugün Tokat’ta 
yemekler çoğunlukla yer sofrasnda yenmekte ve mutfak kalabalk aileler için 
oturma odas olmaktadr (Bayram, 2007:106). Tokat geleneklerinde yaygn bir 
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şekilde görülen misafirperverlik, yemek kültürünün belirgin bir şekilde 
sergilendiği alanlardan birisidir (Bkz.Tokat İl Yllğ, 1973:271). 

Tokat yemek kültürünün temel izlerini geçiş törenlerinde görmek 
mümkündür. Hem tören öncesinde, hem de tören sürecinde yemek ile ilişkili 
pek çok ritüel karşmza çkabilmektedir. Örneğin tören öncesi hazrlklar 
neredeyse bir yl öncesinde başar, düğün yapma niyetinde olanlar özellikle 
erkek taraf düğün dolmasn düşünerek, yaprak zaman her zamankinden daha 
fazla yaprak basmak, etlik kesimi için daha fazla sayda hayvan beslemek, 
ambara daha fazla zahire kaldrmak gibi tedbirlerle işe başlarlard. Düğün 
zaman gelince komşular ve akrabalar, dolma doldurma, pirinç ayklama gibi 
işlerde yardm ederek gerekirse düğünler için evlerini açarak ya da uzaktan 
gelen misafirleri ağrlayarak düğün sahibine yardmc olurlard. Ayn dayanşma 
düğünden birkaç gün önce düğünde yenilmesi için yaplacak Tokat sarmas için 
hazrlklarda görülürdü. Bir gün önce evin bahçesinde yaplan erkek düğünü 
srasnda saz eşliğinde eğlenir, yaplan bu yemekler tüketilirdi (Dutoğlu, 
2010:25,26). Benzer şekilde düğün törenleri srasnda “yemek” olgusu ile 
ilişkili yaplan etkinlikler önemli birer yemek kültürü göstergelerine 
dönüşebilmektedir. Tokat’ta düğün yemeklerinde çorba, et yemeği (kuru 
fasulye veya nohut), keşkek, dolma, pilav, cack ve içecek ikram edilir. 
Düğünlerde alkollü içecekler genellikle bulunmaz. Düğün yemekleri özel 
aşçlar tarafndan özenle hazrlanmaktadr (Veren, 2012:17). Bir başka 
çalşmada gelinin çeyiz eşyalar indirildikten sonra düğün yemeği srasnn 
geldiği ifade edilmektedir. Düğün yemeği komşularla yardmlaşarak 
hazrlanmaktadr. Tokat’ta düğün yemeği olarak isimlendirilmiş bölüm, gelin 
almadan gelenlere verilen yemeklerdir. Bu yemekler çoğunlukla Düğün çorbas, 
Pehlili pilav, Etli dolma ve un helvasdr (Bayram, 2007:88). Anadolu’da pek 
çok yerde gelinin indirilmesi ve yeni evine teslim edilmesi srasnda “saç” ad 
verilebilen kansz kurban geleneği gözlemlenmektedir. Şeker, çerez, fndk vb. 
gda ürünlerinin bir gelenek olarak gelinin başna saçldğ görülmektedir 
(Bkz.Tuna, 2012). Tokat’ta da gelin inerken damat gelinin başndan madeni 
para ve elma şekeri gibi tatl şeyler atmaktadr. Kuşkusuz bu davranşn peşi sra 
gelen başka uygulamalar da vardr ki gelin eve yollannca kaynanann gelin 
benden korksun diye çömlek krmas, dili tatl olsun diye eşiğe bal sürülmesi 
bunlardan bazlardr (Bayram, 2007:88).  

Düğünlerde erkek evinde verilen danşk yemeği görülür (Bayram, 
2007:81). Bu yemek,  düğün gününden bir ya da iki gün önce erkek taraf 
tarafndan verilir. Bunun ad her ne kadar yemek olsa da yemekten çok pasta 
türü şeylerdir. Bu yemeğe komşu, akraba, eş ve dostlar çağrlr. Burada 
düğünün nasl ve ne şekilde yaplacağ karara bağlanr. Komşularca açlan oda 
ve says, davetlilerin nerelere yerleşeceği, nasl ve nerede ağrlanacağ, düğün 
töreninde kimlerin hangi görevleri yapacaklar tespit edilerek kayda geçer. 
Burada düğün kâhyalarnn kimler olacağ belirlenir. Kâhyalar yakn akraba, 
komşu, damadn yakn arkadaşlar ve varsa düğün evinin damad arasndan olur. 
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Sonra yemek verilir ve yemeğe katlanlar düğün günü buluşmak üzere ayrlrlar 
(Veren, 2012:16). Anadolu’da pek çok yerde düğünlerde görülen bayrak 
dikilmesiyle görevlendirilen bayraktar ayn zamanda misafirlerin yemekleri ile 
de ilgilenen kimsedir. Tokat’ta bayraktar, orada oynayan halay çeken gençlere 
sigara tutulmas çay ikram edilmesi, eğer açsalar sofra hazrlanmas gibi 
işlemlerden sorumludur (Bayram, 2007:82). Sembolik bir anlam taşyan bayrak 
dikilmesi töreni, beraberinde sosyal bir davranş getirmektedir. Bu sosyal 
davranşn içeriğini belirleyen ise insanlarn bayrak dikilmesine yükledikleri 
anlamlardr. Bu anlamlar, ayn zamanda kültürel kalplardr. Burada “yemek” 
olgusu, bayrak dikilmesi uygulamas ile birleşmekte ve topluluğun kültürel 
kalplarnn bir yansmas olmaktadr. Misafirperverlik, geçiş törenine atfedilen 
kutsallk ve ilişkilerin bir bütünlük içerisinde sergilenmesi amaçlar, tam olarak 
bir yemek ritüeli etrafnda gerçekleşmektedir. Danşk yemeğinin karşlk 
geldiği anlamlardan birisi de kuşkusuz bu noktada kendini açğa çkarmaktadr. 
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(Divrikoğlu, 2010:53). Burada ayrca yemek kültürünün bütün örnekleriyle 
gözlemlenebildiği festivallere de değinmek gerekir. Festivaller iki farkl 
biçimde ortaya çkabilir. Bunlardan birisi farkl kültürel topluluklarn 
kimliklerini devam ettirme iddiasyla yaptklar ve gelenekselleşen 
festivallerdir. Diğeri ise tarm üretimi üzerine kurulmuş festivallerdir. Bu 
festivallerde ise ürünlerin ulusal ve küresel pazarda tantlmas, göçlerle birlikte 
şehir dşna ya da köy dşna çkmş insanlarn ana topraklarna dönerek burada 
yaplan etkinliklere katlmlardr. Fark amaçlarla ortaya çkmalarna rağmen 
hepsinin ortak özelliklerinden birisi sosyal ilişkilerin, etkileşimlerin ve belli bir 
dayanşma ağn oluşturmas, oluşan bu toplumsal durumda ise yemek 
organizasyonlarnn dikkat çekmesidir. Örneğin kimlik eksenli festivallerde 
daha çok topluluğa özgü yemekler ön plandayken, tarm festivallerinde ise 
üretilen ürünler üzerine yaplan yemek organizasyonu dikkatimizi çekmektedir. 

Zile’de yaplan kiraz festivali kapsamn Zile bağlarndaki etkinlikler 
bunlardan birisidir. Zile bağlar, bu festivallerde dolup taşmakta her taraftan 
Tokatllar bu festivallere katlmaktadr. Festivalin bir günlük örüntüsü ise şu 
etkinliklerden oluşmaktayd: Sabah kahvalts çimlerde yaplr, mangallar 
yaklr. Akşamlar patlcan tava veya yaygn olarak etli dolma ve yaprak sarma 
yaplr. Öğle yemekleri Zile’ye özgü mercimekli pilav, bazlama iken, akşamlar 
da herkes bir sepet kirazla evlerine dönmektedir. Böylece Zile bağlar deyince 
akla üzüm, kiraz, zevk, sefa ve damak tad demektir (Divrikoğlu, 2010:53).  
Burada ayn bağlarn eskide “Sra Gezme” ad verilen toplantlara ev sahipliği 
yaptğna da dikkat çekmek gerekir. Çoğu zaman içkisiz yaplan sazl sözlü 
eğlenceler o kadar çok yaygn bir hal almştr ki şehir ve bağ evleri devrin en 
ünlü musiki sanatçlarn ilgisini çekmiştir. Toplantlar genellikle yemekli zal 
sözlü fkral eğlenceli ve günün konularnn tartşldğ bir biçimde geçerdi 
(Tokat İl Yllğ, 1973:272). Bir başka çalşmada sra gezmelerinin kş 
gecelerinde de yapldğ ifade edilmektedir. Erten’in (1986:278) çalşmasnda 
aktardğ üzere topluluk kş gecelerinde her akşam büyük salonlu Tokat 
evlerinde toplanr. Maniler okunur, türküler söylenir, fkralar anlatlr, günün 
konular konuşulur ve yemekleri yenilirdi. Hele çorbas, dolma içi bat, filibah, 
çemenli, çökelekli gibi yemekler sklkla sofralar süslerdi. Bu toplantlarda 
ayrca soğukluk olarak adlandrlan meyve ile birlikte köme (cevizli sucuk), tatl 
tarhana, üzüm turşusu, armut turşusu verilirdi. Tatl olarak ise trtl baklavas, 
yufka tatls, zambak reçeli ve Zile pekmezi verilirdi.  

Tokat’n meşhur üzümleri Tokat’n yöresel kyafetlerine yansmştr. 
Örneğin Tokat içi dolusu ad verilen giysi deseninin bozularak değiştirilmiş bir 
şekli “Tokat Üzümlüsü”dür. Buna “Tokat Morlusu” da denir. Bu desen içinde 
dikkat çeken durum çiçek motifinin üzüm salkm şeklinde olmasdr (Bayram, 
2007:93). Burada ayrca Türk hamam kültürüne de değinmek gerekir ki yemek 
kültürünün görselleştiği alanlardan birisi de Türk hamamlardr. Hamam kültürü 
geleneksel davranşlar içerisinde öylesine yaygndr ki gelinin hamamda 
görülmesi, damadn hamama götürülmesi gibi düğünlerin dahi vazgeçilmez 
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ritüellerinden birisidir. Tokat yöresinde kadnlar, hamam giderken yanlarna 
yemek alarak giderler, örneğin bat, baklal dolma yaplr, peynir turşu götürülür, 
bunlar hamamda yenir, bir de hamama gitmeden önce hazrlanp tinor’a (yani 
maltz’a)2 konulan ve hamam dönüşüne kadar pişen bir yemek vardr; turşulu. 
Turşulu özellikle hamam dönüşü yenilen patlcan turşusundan yaplan bir çeşit 
yemektir (Erten, 1986:278).  

Tokat’n yemek kültürü içersinde “Honça” geleneğinin de yaygn olarak 
kullanldğ görülür. Honça Anadolu’ya göç eden Türklere ait eski bir 
gelenektir. Genel olarak bir insann hayatnda önemli saylan özel günlerin 
ifadesi olarak karşmza çkmaktadr. Anadolu'nun bir çok farkl bölgesinde 
honça günü, honça yemeği, honça hediyesi ya da honça tepsisi olarak bilinir. 
Honça Tokat'ta gerdek gecesine girerken ilk sosyal kaynaşmann ifadesidir. 
Ayn kaptan yemek yiyen çift evlilik süresince birbirlerinden hiç 
ayrlmayacaklarna inanlmaktadr. Anadolu Selçuklu devleti döneminde som 
altndan yaplan honça tepsisi zamanla bakrn hayatn içine daha fazla girmesi 
ile Osmanl döneminde kalhane bakrnn dövülmesi ile yaplmaya başlanmştr. 
Orijinal bakr honça kab daire şeklinde çap 5560 santim yaklaşk 56 kilo 
ağrlğnda bütün olarak elde dövülerek imal edilmiştir. Tepsiyi diğer 
tepsilerden farkl klan tepsinin içinde bulunan alt adet kapakl gözdür Bu 
kapaklar kubbe görünümü taşr bu gözlerin biraz büyük olan tepsinin tam 
ortasnda yer alr geri kalan beş eşit göz eşit aralklar ile tepsinin çevresinde 
dizilir. Honça tepsisine Tokat bölgesinde daha farkl bir anlam yüklenmiştir 
Buna göre yeni evlenen çiftler gerdek gecesinde honça tepsisi ile bir yemek 
yerler. Tepsi özel olarak hazrlanr. Ortadaki büyük göze Kuran Kerim konur. 
Yeni evlenen çift bu kutsal kitab evlilikleri boyunca saklayacaklardr. Diğer 
gözlerden birinde su böreği çiftin evlilikleri süresince birbirine şeffaf ve açk 
olmas gereğini ifade eder; birinde etli yaprak sarmas çiftin evlilikleri süresince 
birbirlerinin eksiklerini ve yanlşlarn saklamas kapatmas gereğini ifade eder; 
birinde pehli pilav çiftin evlilikleri süresince çocuklarnn olmasn pirinç pilav 
taneleri gibi çoğalmasn ifade eder; birinde kuzu pehli çiftin evlilikleri 
süresince Anadolu'da değerli görülen kuzu eti ile zenginleşme ve refah içinde 
yaşamas dileğini ifade eder; altnc gözde ise yufka tatls çiftin evlilikleri 
süresince sevgilerinin kat kat artarak yükselmesini ağz tatlarnn 
bozulmamasn ifade eder (Şahin, 2012).   

Geçiş törenlerinden birisi olan ölüm srasnda da yemekle ilişkili baz 
ritüeller göze çarpmaktadr. Ölüm sonras cenaze evin büyük odasnda orta bir 
yere koyulur, üzerine cecim örtülür, etrafnda yakn akrabalar (kadnlar) ve 
köyün diğer kadnlar toplanarak ağt yakar. Ölü mezara götürülürken 
arkasndan su dökülür ve tüm köy halk evlerinde bulunan depo edilmiş içme 
sularn dökerler: “umup umacağn bu olsun” diye. Mezarlktan dönen kişiler 

                                                 
2 Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanlan, içinde zgaras bulunan, ayakl ve taşnr 
ocak.  
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ölü evinde yemek yemeye giderler. Yemek için önceden bir koç kesilir, pişirilir 
ve çeşitli yemekler yaplr. Buna kazma kürek ekmeği denilmektedir (Bayram, 
2007:115-116).  

Türk kültüründe, ölüm olaynn gerçekleştiği gün kurban kesilmesi ve 
bu hayvandan yaplan yemeklerin  cenaze törenine katlanlarca yenmesi çok 
yaygn bir gelenektir. Bugün, Anadolu’nun pek çok yerinde bu uygulama hâlâ 
geçerliliğini sürdürmektedir. Kazak,  Krgz, Tuva ve Sagay Türkleri gibi pek 
çok Türk topluluğunda, ölenin ardndan bir hayvann kurban edildiği görülür 
(İnan, 1995: 183-200; Aça, 1999: 25). Ölümle ilişkilendirilebilecek bir diğer 
uygulama atalar kültünü de yanstmakla birlikte Zile ilçesinde uygulanmaktadr. 
Buna göre yaş ve yürüme zaman geldiği halde yürüyemeyen çocuklar için her 
ayn ilk Çarşamba günü üç hafta müddetle Zile ilçesinde Helval Dede 
mezarlğna götürülür. Mezartaş üzerine çocuk yatrlr, üçüncü hafta gidişte 
helva götürülüerek fakirlere dağtlr, bu suretle çocuğun ksa zamanda 
yürüyeceğine inanlr (Tokat İl Yllğ, 1973:271). Tokat’ta çocukla ilişkili Diş 
Hediği uygulamas da mevcuttur. Çocuklar ilk dişini çkardğnda, sonraki 
dişlerin kolay çkmas amacyla, buğday pişirilir. İçine ceviz, fndk,badem, toz 
şeker, süslü küçük şekerler katlarak cam tabaklara konularak ikram edilir. 
Yaknlar, komşular çağrlr. Bir sini üzerine bir kapla hedik etrafna tarak ayna, 
makas, kitap gibi nesneler konulur ve çocuğun önüne getirilir. Çocuk ilk önce 
hangisine eline uzatrsa ona uygun bir meslek seçeceği tahmini yaplr. 
Konuklar çocuğa küçük armağanlar getirir. Baz ailelerde bu hala devam 
etmektedir (Samur, 1992:44). Diş hediği aslnda Türk kültür ve geleneklerinde 
çocuğun ilk dişi çktğnda yaplan törenlerden birisidir. Törende çocuk yere 
serilen bir örtü üzerine oturtulur. Toz ve şekerle karştrlmş buğdaybaşndan 
aşağ serpilir. Önüne makas, Kur'an ve altn konur. Çocuk bu üç nesneden birini 
seçer. Kur'an alrsa okuyacaktr, makas alrsa ev hanm olacaktr (kz 
çocuklarda), paray alrsa zengin olacaktr. Misafirlere buğday ikram edilir. Bu 
tören Midilli Rumlarnda da kutlanr (Boratav, 2003:197.) 

Anadolu’da ve tarm kültürünün hâkim olduğu diğer coğrafyalarda 
tohumlu bitkiler, tahl ürünleri ve bunlardan yaplan çörek veya ekmekler her 
zaman bereketi simgelemiş ve bereketi artrc bir öğe olarak kullanlmştr. 
Tokat’ta gelinin sağ koltuğu altna kuran, sol koltuğu altna ekmek konur. Gelin 
güvey evine girdikten sonra bu ekmek davetlilere dağtlr (Koşay, 1944’dan 
Akt.Çetin, 2008:118). Geline verilen ekmek, damada yaptrlan ekmeğin 
ambara atlmas gibi öğeler gelin ve damadn bereket üzerinde etkili bir büyüsel 
güce sahip olduğu inancnn varlğn göstermektedir (Akt.Cengiz Çetin, 
2008:118). Gda ürünleriyle ilgili halk tababetine yansmş baz inanmalar da 
mevcuttur. Örneğin kusmal ve ateşli hastalklarda hastann bilekleri üzerine bal 
sürülüp üzerine nane ekilir. Bu süreçte hastalğn geçeceğine inanlr. Bu 
uygulama Zile’de günümüzde dahi devam etmektedir. Benzer şekilde midesi 
bulananlar için kzartlmş ekmek sirkeye batrlmakta ve üzerine nane 
serpilerek hastann midesi üzerine konulmaktadr. Bu suretle mide ağrsnn ve 
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bulantsnn geçeceğine inanlmaktadr. Öksürük ve srt ağrlarnda ise srta 
stlmş sirke sürülmekte ve üzerine krmz biber ekilerek bir havlu ile 
kapatlmaktadr (Tokat İl Yllğ, 1973:272).  

Tokat'ta Nevruz geleneği içerisinde baz yemek ritüellerinin de dikkat 
çektiği görülmektedir. Tokat’ta Nevruz kutlamalar çok eski bir geçmişe 
sahiptir. Bu tespitlere göre Almus'a bağl Çevreli köyünün güneyinde Nevruz 
Törenlerinin yapldğ bir tepe vardr. Duatepe adndaki bu yer törenlerin icra 
edildiği bir tören mahalli idi. Halk bir gün önceden Nevruz törenlerine 
hazrlanr, gerekli malzeme (bulgur, yağ, yumurta) köyün çocuklar tarafndan 
köy evleri dolaşlarak temin edilirdi. Öğlene doğru tepede kurulan ocaklarda 
büyük kazanlarda çeşitli yemekler hazrlanrd. O güne bağl olarak çocuklara, 
babalar ağaçtan büyük kaşklar, kepçeler yaparlar ve çocuklar bu kepçe ile 
evden aldklar yağ kazan başndaki yaşllara götürürlerdi. Törenler genellikle 
sabahn erken saatlerinde başlard. Gençler ilahiler okuyarak topluca tepeye 
çkarlar ve köyün imam dua ile töreni başlatrd. Bu arada ilahileri takiben Kur' 
an da okunurdu. Bunlar takiben çocuklar kendi aralarnda oyunlar oynarken 
gençler de çeşitli spor müsabakalar yaparlard. Bu yarşmalar arasnda cirit, 
değnek oyunu, güreş ilk sralar alrd. Eğlenceler günbatmna kadar devam 
eder ve yine dua ile sona ererdi.25 Bu tespit, Nevruz geleneğinin hem milli hem 
de dini bir özellik kazanmş olduğunu vurgulamas bakmndan olduk-ça 
önemlidir. Bölge halknn Nevruz'u değerlendirmesi ise enteresandr. Onlara 
göre; bahar, Allah'n ilahi güzelliğinin sembolüdür. Bahar güzelliği, yeşillik 
dirilişi, yeniden doğuşu simgelemektedir (Kahraman, 2008:141-142).  

Tokat’ta baz eğlencelik oyunlarda da gda ürünlerinin kullandğ ve 
toplumun kültürel tutumlarnn bu oyunlar içerisinde sergilendiği 
görülmektedir. Örneğin bulgur toplama başlkl bir oyun vardr. bu oyun 
srasnda çoğunlukla kş aylarnda genç delikanllar arasnda oynanmaktadr. 
Genç delikanllar, kendi güçleriyle yürütebildikleri bir deve yaparlar. Devenin 
boynuna bir çan taklr. Kadn elbisesi giydirilmiş bir delikanl ve oyuncular 
çalg çalarak ve bölgenin oyunlarn oynayarak köy evlerini srasyla gezerler. 
Evi önüne gelirken devenin boynundaki çann çkardğ sesten ev sahipleri bu 
oyunun gerçekleştiğini anlar ve hazrladklar bir miktar bulguru gelenlere 
verirler. Toplanan bulgur fazla olduğundan bir ksm satlarak koyun alnr ve 
etli bulgur pilav pişirilir ve yemekler köyün fakirleri tarafndan yenilir. Adet 
olarak da Bulgur toplama oyunu senede bir defa yaplr (Bkz.Tokat İl Yllğ, 
1973:272). Kuşkusuz bu oyun içerisinde bölgenin tarmsal üretiminin izlerini 
bulmak mümkün olduğu gibi eski Türklerden günümüze süre gelen fakirin 
doyurulmas imgesini de bulmak mümkündür. Ayrca oyunun bir eğlence olarak 
tasarlanmas boş zaman aktivitesi olduğunu  gösterirken, insanlar arasnda 
dayanşmay sağladğ ve sosyal ilişkileri yukarda canl tuttuğu için de dikkate 
değer durmaktadr.  

Tokat mutfağnda kullanlan temel yemekleri sralamadan önce Tokat 
yemek kültürünün kullanldğ yerleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 
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bulantsnn geçeceğine inanlmaktadr. Öksürük ve srt ağrlarnda ise srta 
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Evi önüne gelirken devenin boynundaki çann çkardğ sesten ev sahipleri bu 
oyunun gerçekleştiğini anlar ve hazrladklar bir miktar bulguru gelenlere 
verirler. Toplanan bulgur fazla olduğundan bir ksm satlarak koyun alnr ve 
etli bulgur pilav pişirilir ve yemekler köyün fakirleri tarafndan yenilir. Adet 
olarak da Bulgur toplama oyunu senede bir defa yaplr (Bkz.Tokat İl Yllğ, 
1973:272). Kuşkusuz bu oyun içerisinde bölgenin tarmsal üretiminin izlerini 
bulmak mümkün olduğu gibi eski Türklerden günümüze süre gelen fakirin 
doyurulmas imgesini de bulmak mümkündür. Ayrca oyunun bir eğlence olarak 
tasarlanmas boş zaman aktivitesi olduğunu  gösterirken, insanlar arasnda 
dayanşmay sağladğ ve sosyal ilişkileri yukarda canl tuttuğu için de dikkate 
değer durmaktadr.  

Tokat mutfağnda kullanlan temel yemekleri sralamadan önce Tokat 
yemek kültürünün kullanldğ yerleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 
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Bayram yemekleri: etli yaprak dolmas, pehlili pilav, pehlili patlcan, yoğurtlu 
bütün yarma çorbas,su böreği, baklava ve sar sarma, trtl tatl yaplr. Bayram 
sabahlar kahvalt yerine yaplan bu yemekler yenilir. Kurban bayramnda, 
kurbann eti kavrulur ve konuklara ikram edilir. Ayrca bayramlarda; şeker, 
lokum, leblebi, kuru üzüm, fndk ikram edilir. Kahve, şerbet, ayran, çay gibi 
içecekler de ikram edilir. Uzaktan gelenlere yemek verilir. Düğün yemekleri: 
Etli yaprak dolma, pehlili nohutlu pirinç pilav, pehlili patlcan, yoğurtlu bütün 
yarma çorbas, un helvas yaplr. Dolma birgün önceden komşu kadnlarla 
birlikte fndk büyüklüğünde yuvarla sarlr, meşe kömürü ateşinde sini sini 
pişirilir. Un helvas scak olarak trnak pide arasnda servis yaplr. Mevlitlerde, 
sünnetl düğünlerinde de ayn yemekler pişirilir. Kadn veya erkek alc tutulur. 
Vakfa ait büyük kazanlar kullanlr. İftar ve sahur yemekleri:Her ilimizde 
olduğu gibi Tokatmzda da ramazana çok önem verilir. Ramazana girmeden 
hazrlklar yaplr. Evler baştan aşağ temizlenir. Zengin ramazan sofralar 
kurulur (Samur, 1992:44).  

Tokat ve çevresinde şifal bitkilerden ilaç dşnda yemekler de 
yaplmaktadr. özellikle baharda yemek amacyla pancar yemeği pişirilir. Pancar 
ad bu bitkilerin genel addr. Bunlar; kusoğma, haşhaş, hevdidik, dikencük eski 
göynek ekmeği, avcacuk, ağça toprağ, efelik, ak ve kara madmak, teke sakal, 
yelmük kazankaras ve nivik bunlardan başlca olanlardr (Kapusuz, 1994:58; 
Erten, 1986:276).  Yemeğe ilişkin başka adetleri de paylaşmak mümkündür. 
örneğin şehriye dökme adeti eskiden Tokat yöresinde yaplan adetlerden 
birisiydi. Eskiden yiyeceklerin istendiği vakit dükkanlarda bulunamamas, yaz 
mevsiminden kşa hazrlk olarak şehriye evde yaplrd. Zor olduğu için 
komşular toplanr ve yardmlaşarak yaplrd. Şehriyenin yaplacağ evde, 
odann ortasna beyaz bir çarşaf serilir, hazrlana hamur tabakalara konarak 
çarşaf kenarna dizilir, hanmlar bu odaya girerek çarşaf dizlerine alrlar, 
kenarda duran tabaktan hamur alp ovalyarak çarşafa dökerlerdi. Kurutulan 
şehriye de bez keselerde saklanarak kşn pişirilirdi. Bu işlem yaplrken halk 
hikayeleri anlatlr, maniler söylenirdi. Eğer bu toplulukta kzlar varsa onlar hiç 
konuşmaz, yalnza dinler, çocuklar bu odaya hiç alnmaz, yorulunca ara verilir, 
ya akide şekeri ikram edilir veya semaverle çay verilirdi (Erten, 1986:277).   

Tokat Kebab: Kuzu eti, kuyruk yağ, patlcan, domates, yeşil biber, 
patates, soğan, sarmsak ve özel pişirilmiş kebap pidesi kullanlarak yaplan bir 
yemektir. Kebap, özel ocaklarda yaplmaktadr. Kebap ocağn ortasnda bulunan 
yatay demire şişler aslr. Frnn iki tarafnda bulunan yatay bölümde yanan 
odunlarn ateşi ile pişmeye braklr. Frnn alt ksmnda bulunan saç tepsiye 
damlayan yağlar toplanr. Özel pişirilmiş pideler bir tepsiye yaylr. Pişen etler 
ve sebzeler bunun üzerine syrlr. Tepsinin ortasna pişen domatesler konulur. 
Üzerine toplanan yağlardan gezdirilerek servise alnr (Akt. Bayram, 2007:108; 
Tokat İl Yllğ, 1973:270; Samur, 1992:38). Tokat kebabnn en önemli 
özelliklerinden birisi özel bir frnnn olmasdr. Ayrca şişlere dizilen 
malzemelerinin de belirli bir srada olmas şarttr. Bu sra genelde, kuyruk yağ, 
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kuzu eti, sonra sebze, en son taklan bir iki diş sarmsaktr. Günümüzde Tokat 
kebabnn bu özel frn hemen hemen her evde bulunmaktadr (Akt.Erten, 
1986:276).  

Bakla (Yaprak) Dolmas : Malzemeleri, salamur bağ yaprağ taze veya 
kuru bakla içi, ince bulgur taze domates veya salça, taze biber veya kurutulmuş 
biber, reyhan, soğan, dereotu, maydonozdan oluşmaktadr. Yaplş ise şu 
şekildedir: Baklann içi slatlarak kabuklar soyulur ve iç ksm ortadan 
kesilerek ufaltlr. Geniş bir kap içerisinde slatlmş bakla ince bulgura; yaz ise 
domates, biber yeşil soğan doğranr ve bir miktar reyhan, dereotu, maydonoz 
ilave edilir. Tuz konulup su ilavesi ile karştrlr. Tencereye konulup su ilave 
edilerek hafif ateşte pişirilir. Pişen dolmalarn üzerine başka bir tavada yağ 
içerisinde kylmş soğan,domates, salça, biber konulurak kavrulur. Dolmalarn 
üzerine serpilir. Hazrlanmş yemek servise hazr olur (Şahin ve Karabacak, 
2006:96).  

Keşkek: Bütün yarma, nohut, kemikli et, yağ, tuz, kara biber 
kullanlmaktadr. Taze etle olabileceği gibi kurutulmuş etle de 
pişirilebilmektedir. Scak olarak sofraya alnr. Tahta kaşkla pişirilen tencerede 
yenilmesi tercih edilir. tabaklara dağtm yaplmaz. Ksa sabah kahvaltsnda ve 
öğle vaktinde tercih edilmektedir. Ayrca yannda kuşburnu ezmesi ve turşu 
tercih edilmektedir (Akt.Bayram, 2007:109; Tokat İl Yllğ, 1973:270; Samur, 
1992:38). Keşkek Türkiye’de hemen her yerde bilinmektedir ve düğün yemeği 
olarak anlmaktadr. Tokat’ta içine çemen veya pastrma katarlar. Tokat’ta 
birçok yerde kşa girerken inek ve koyun kesilir. Bir ksm kyma ve kavurma 
yaplr. Kemikler ise ayrca kurutularak keşke pişirilirken kazann içine atlr. 
Böylece hem israf yaplmaz hem de keşkeğe ayr bir lezzet katlmasna çalşlr 
(Kapusuz, 1994:59;Erten, 1986:277).  

Cevizli Bat : Malzemeleri, bulgur içi, dövülmüş ceviz içi, domates 
(salça), biber, soğan, reyhan, maydonoz, dereotu ve salamura bağ yaprağndan 
oluşmaktadr. Yaplş şu şekildedir. İnce bulgur (düğü) içi ykanarak su ile 
slatlr. Geniş bir kap içerisinde ayklanmş soğan, domates (salça) biber 
doğranr. Reyhan, dereotu, maydonoz ilave edilerek, içerisine dilinmiş ekmekler 
konulur. İçerisine dövülmüş ceviz ilave edilir. Salamur yapraklar içine 
hazrlanan iç konur ve ekmekle yenilecek hale getirilir. Bat Zilelilerce sevilir ki 
Zileliler bata türkü bile uydurmuşlardr: Zileliyiz dediler, Bir kazan bat yediler, 
Bana da yok mu dediler, Gez anam gez, Gez de şu Zile’yi gez” (Akt.Şahin ve 
Karabacak, 2006:94). 

Madmak: İlkbaharda karlarn kalkmasndan sonra bir çayrlklar 
arasnda büyüyen değişik yaprak durumunda ekseriyetle 5-6 adet küçük badem 
şeklindeki koyu yeşil renki sap ksm mor krmz arasndaki renkli bir bitkidir. 
İlk çkanlar el ile toplanp yenilebilirken ufak krmz çiçekler açtğnda 
yenilmez (Şahin ve Karabacak, 2006:95). Tokat’n yemek kültüründe en dikkat 
çeken yemeklerden birisidir. Madmak, çayr ve meralardan toplanr. 
Ayklandktan sonra ykanr. İnce ince doğranp tekrar ykanarak süzgeçten 
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geçilir. Bir kazanda kylmş soğan, yağ ve pastrma ile karştrlp, soğan 
ölünceye kadar beklenir. Daha sonra madmak konur. Biraz bekledikten sonra 
bulgur ve su ilave edilir. tuz atlarak iyice pişirilinceye kadar beklenir 
(Akt.Bayram, 2010:110; Tokat İl Yllğ, 1973:270).  

Zile Pekmezi : Pekmezin malzemeleri üzüm, yoğurt tozu, süt, yumurta, 
nişasta unudur. Ünü Türkiye dşna kadar çkmş olan Zile pekmezi, Zile 
bağlarnn meşhur bir ürünüdür. Zile pekmezi sar hafif kahverengiye çalan 
renklidir. Yaplmas zor ve ustalk isteyen bir iştir. Zile’de pekmezcilik ayr bir 
geçim kolu durumundadr. Bu pekmezi küçük çocuklar yerlerse hzl bir şekilde 
büyüdüklerine inanlmaktadr (Şahin ve Karabacak, 2006:96).  Farkl bir 
çalşmada Zile pekmezinin temel özelliği olarak beyaz renkli olmas 
aktarlmaktadr (Erten, 1986:278). 

Nivik: Nivik mahalli bir isim olup, dağlarda mart ve nisan aylarnda 
karlar kalktğnda dikenler arasnda soğanl,azami üç uzun sap üzerindeki küçük 
kauçuk yaprağna benzeyen açk yeşil renkli parlak bir yapraktr. Yaplşnda, 
nivik, ince bulgur, çekirdekli vişne-erik, elma, kurutulmuş kzlck, şeker veya 
pekmez, terayağ, kuru soğan kullanlmaktadr. Nivik, sapn dik ksmlar atlp 
yapraklar iyice ykandktan sonra ufak parçalar halinde doğranr. Bol su ile 
ykanr. İlk defa tencereye hangi meyve kurusu kullanlyorsa  konulur. 
Komposto şeklinde şeker veya pekmez ilave edilerek pişirilir. Nivik bunun 
üzerine ilave edilir. Kaşk sokulmadan sarncaya kadar kaynatlr. Çok az 
miktarda su ilave edilir. İnce bulgur konularak bol sulu şekilde pişirilir. Kvama 
gelince indirilir. Üzerine ayr tavada yaplmş yağ- soğan ilave edilir. 
Soğuduktan sonra servise hazr olur (Akt.Şahin ve Karabacak, 2006:95-96; 
Tokat İl Yllğ, 1973:271; Samur, 2000:93). Nivikin en önemli özelliği ise 
pişirilirken demir kaşk kullanlmamas tahta kaşk kullanlmasdr. Nivik’in bir 
diğer özelliği ise toplumsal rolüyle alakaldr. Buna göre çok sk yaplmadğ 
için baharda nivrik pişirenler, çok miktarda pişirerek komşulara 
dağtmaktadrlar (Erten, 1986:276-277).   

Bacakl Çorba: Malzemeleri, un, tuz mercimek, taze domates veya 
salças,soğan,nane,  taze biber parças veya kurutulmuşu, tereyağ, kyma 
halinde etten oluşmaktadr. Genellikle kşa yakn aylarda bahara çkşa kadar 
Tokat ve dolaylarnda sofralarn tercihi çorbasdr. Yaplş ksaca şu şekildedir. 
İlk defa un hamur haline getirilerek (oklava) merdane vastasyla 2-3 mm. 
kalnlğnda açlr ve makarna şeklinde kylr. Pişirilecek tencereye su konulur, 
ykanmş mercimek ilavesiyle iyice pişene kadar kaynatlr. Pişirilen mercimeğe 
kesilmiş hamur ilavesiyle karştrlmak suretiyle haşlanr. Üzerine kavrulmuş 
kyma ilavesiyle tekrar pişirilir. Tavada kzartlmş yağ içerisine kylmş soğan, 
domates (veya salça) biber konur. Yağ içerisinde mahalli tabirle yağ, soğan 
dediğimiz karşm önce pişen mercimekli hamurlu çorbaya karştrlr ve üzerine 
kuru nane serpilir. Bu şekilde çorba servise hazr hale gelmiştir (Tokat İl Yllğ, 
1973:270). 

Bacakl çorbasnn Tokat yöresinde anlatlan bir fkras da vardr. 
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Adamn biri sevdiği bir arkadaşna yatl misafirliğe gider, ilk üç gün geçer. 
Adam gitmekten hiç söz açmamaktadr. Böylece günler birbirini kovalar. 
Nihayet ev sahibinin sabr son haddine gelir fakat konuğuna nasl söyleyeceğini 
bilemez. Sonunda aklna bacakl çorba yapmak gelir. Çorbay içerken; -bizim 
memlekette bu çorbann adna uzun uzun yol çorbas derler, diye belirtir 
(Çorbann kaşktan kayşna benzeterek). Zeki misafir imay hemen sezer ve 
gayet tasaszca; -bizde de bunun ad kvrl kvrl yat çorbasdr, diye cevabn 
verir (Samur, 1991:56).  

Tokat Bez Sucuğu: Tokat bez sucuğu uzun yllardr evlerde hemen 
herkesçe kşlk yiyecek olarak hazrlanmaktadr. Özel dokunmuş bezlerde 
karştrlan baharatlar ile sergenlerde kurutulmak suretiyle yemek kültüründeki 
yerini almştr. Sucukluk olarak hazrlanmş etin fazla yağlar ve kuşbaş etten 
daha büyük parçalar halinde ayrlr. İçerisine miktarna ve kvamna göre bir 
parça kuyruk yağ ve koyun eti de katlarak bir araya toplanr. Kilogramna göre 
içerisine sarmsak, tuz, krmz biber, karabiber, kimyon yenibahar, tarçn, 
karanfil katlarak harmanlanarak karştrlr. Etin ve katlan baharatn lezzeti 
birbirine karşana kadar etler bir ağaç tekne veya tezgah üzerinde harmanlanr. 
Daha sonra et ufak parçalar halinde doğranr, kyma makinesinden geçirilir, el 
içerisinde yoğrulur. Arkasndan bezlere doldurulur ve bezlerin ağz dikilir. 
Tokat bez sucuğu Tokat’a has bir besin ve lezzet kaynağdr. Bu sucuğun en 
önemli özelliklerinden birisi damak tad olmakla birlikte ks hazrlğdr. Sucuk, 
Tokat dşnda da pazarlanmş, Tokat’a gelen misafirlerin hediye alarak 
götürdükleri bir ürün haline gelmiştir (Akt.Ceylan, 2002:77-78).  

Pehlili Patlcan : Malzemeler 1 kilo dana biftek, 6-7 adet küçük boy 
patlcan, 1 su bardağ haşlanmş nohut, 1 çorba kaşğ domates salças, 1 çorba 
kaşğ tereyağ, 2 adet kuru soğan, 4-5 adet domates, 2 limon, 2-3 adet sivribiber, 
tuz, kimyon, karabiber, maydonozdan oluşmaktadr. Yaplş ise şu şekildedir. 
Yayvan bir karavanaya et ykanarak çiğ olara konulur. Tuz,su,yağ ilavesiyle 
pişirilir. Pişen et balk gibi uzun uzun parçalanp kabn tabanna yaylr. Üstüne 
haşlanmş nohut,sarmsak, ezilmiş salça,baharat yaylr. Önceden alaca 
soyulmuş yarm saat tuzlu suda bekletilmiş sapunda 1cm braklrak 
uzunlamasna dörde kesilen sap kopmamş patlcanlar üzerine yaylr. Üzerine 
halka şeklinde dilimlenmiş domates uzunlamasna ikiye kesilmiş sivri biber 
yerleştirilip suyu kontrol edilip ksk ateşte veya frnda pişirilir. İnmesine yakn 
2 limon suyu sklr. Maydanozla süslenerek servise alnr (Akt. Samur, 
1998:75). 

Hasuda : Malzemeleri 1 çay bardağ buğday nişastas, 1 litre süt veya 
su, toz şeker, 1 çorba kaşğ tereyağ,yarm su bardağ kaymak, cevizden 
oluşmaktadr. Yaplş özetle şu şekildedir. Nişasta bir tencerede 1 litre  soğuk 
süt veya su ile ezilir. Tencerey ateşe konulur, lynca şekeri katlr, 
kaynayncaya kadar karştrlr. Muhallebi kvamna gelince yayvan bir servis 
tabağna alnr. Üzerine kzdrlmş tereyağ dökülür. Kaymak ve cevizle 
süslenir.  Bu tatl kş aylarnda yaplr. Ayrca yeni doğum yapan lohusalara 7 
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Adamn biri sevdiği bir arkadaşna yatl misafirliğe gider, ilk üç gün geçer. 
Adam gitmekten hiç söz açmamaktadr. Böylece günler birbirini kovalar. 
Nihayet ev sahibinin sabr son haddine gelir fakat konuğuna nasl söyleyeceğini 
bilemez. Sonunda aklna bacakl çorba yapmak gelir. Çorbay içerken; -bizim 
memlekette bu çorbann adna uzun uzun yol çorbas derler, diye belirtir 
(Çorbann kaşktan kayşna benzeterek). Zeki misafir imay hemen sezer ve 
gayet tasaszca; -bizde de bunun ad kvrl kvrl yat çorbasdr, diye cevabn 
verir (Samur, 1991:56).  

Tokat Bez Sucuğu: Tokat bez sucuğu uzun yllardr evlerde hemen 
herkesçe kşlk yiyecek olarak hazrlanmaktadr. Özel dokunmuş bezlerde 
karştrlan baharatlar ile sergenlerde kurutulmak suretiyle yemek kültüründeki 
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içerisinde yoğrulur. Arkasndan bezlere doldurulur ve bezlerin ağz dikilir. 
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Tokat dşnda da pazarlanmş, Tokat’a gelen misafirlerin hediye alarak 
götürdükleri bir ürün haline gelmiştir (Akt.Ceylan, 2002:77-78).  

Pehlili Patlcan : Malzemeler 1 kilo dana biftek, 6-7 adet küçük boy 
patlcan, 1 su bardağ haşlanmş nohut, 1 çorba kaşğ domates salças, 1 çorba 
kaşğ tereyağ, 2 adet kuru soğan, 4-5 adet domates, 2 limon, 2-3 adet sivribiber, 
tuz, kimyon, karabiber, maydonozdan oluşmaktadr. Yaplş ise şu şekildedir. 
Yayvan bir karavanaya et ykanarak çiğ olara konulur. Tuz,su,yağ ilavesiyle 
pişirilir. Pişen et balk gibi uzun uzun parçalanp kabn tabanna yaylr. Üstüne 
haşlanmş nohut,sarmsak, ezilmiş salça,baharat yaylr. Önceden alaca 
soyulmuş yarm saat tuzlu suda bekletilmiş sapunda 1cm braklrak 
uzunlamasna dörde kesilen sap kopmamş patlcanlar üzerine yaylr. Üzerine 
halka şeklinde dilimlenmiş domates uzunlamasna ikiye kesilmiş sivri biber 
yerleştirilip suyu kontrol edilip ksk ateşte veya frnda pişirilir. İnmesine yakn 
2 limon suyu sklr. Maydanozla süslenerek servise alnr (Akt. Samur, 
1998:75). 

Hasuda : Malzemeleri 1 çay bardağ buğday nişastas, 1 litre süt veya 
su, toz şeker, 1 çorba kaşğ tereyağ,yarm su bardağ kaymak, cevizden 
oluşmaktadr. Yaplş özetle şu şekildedir. Nişasta bir tencerede 1 litre  soğuk 
süt veya su ile ezilir. Tencerey ateşe konulur, lynca şekeri katlr, 
kaynayncaya kadar karştrlr. Muhallebi kvamna gelince yayvan bir servis 
tabağna alnr. Üzerine kzdrlmş tereyağ dökülür. Kaymak ve cevizle 
süslenir.  Bu tatl kş aylarnda yaplr. Ayrca yeni doğum yapan lohusalara 7 
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ile 10 gün yedirilmesi hastann çabuk iyi olacağ anlamna gelir. Böylece 
yemeğin bir geçiş töreni olan doğum geleneklerinde uygulanabilirliği 
görülmektedir (Samur, 2003:87).  

İftarda; tuz, zeytin, hurma ile oruç açlr. Yemeklerden önce hafif 
kahvaltlk yiyeceklerden bir iki lokma alnr. Sonra srasyla yemekler yenilir. 
Her akşam iftar sofrasnda mutlaka çorba bulunur, yoğurtlu hamur çorbalar 
ramazanda çok itibar görür. Üzeri nakş gibi süslenmiş Tokat Çörekleri 
ekmekten fazla yenilir. Bu çöreğin mayas nohuttan yaplr. Ramazan boyunca 
frnlarda pide çkar. Sebze ve et yemekleri,sütlü tatllar da sevilerek yenilir. 
Sahur hazrlklar önceden planlanr. Genellikle sahurda taze yaplmş 
yiyecekler tercih edilir. “pilavlan dindür, pişi ile göndür” tarznda söylenen bir 
söz vardr. Genellikle bu söze uyulur ve ramazan pilavla karşlanr. Kadir gecesi 
pişi pişirilir, ramazan onbeşinde halka dolma pişirilir. Baz geceler çökelekli 
yapmay da ihmal etmezler. Ramazan sofralarnda salatalar, çeşitli turşulardan 
eksik olmaz. Tokat’ta ramazan sofralar dostlarla, yoksullarla paylaşlr. Her 
iftarda konuk bulundurmaya özen gösterilir (Samur, 1992:44). 

3. Sonuç ve Değerlendirme  
Yemek, toplum bir kültür konusudur ve bu bakmdan sosyolojinin ilgi 

alanna girer. Çünkü bir karn doyurma eyleminden fazlas olarak insanlarn 
toplumsal davranşlarna, alşkanlklarna, eğlencelerine ve diğer bütün 
toplumsal ilişkilerine yansyabilmektedir. Hazrlanmş olan bu çalşma bu 
bağlamdan yola çkarak yemeği, sosyolojinin konusu yapmaya çalşmştr. 
Temelde bir yemek sosyolojinin mümkünlülüğünü tartşan çalşma, kendisine 
örneklem alan olarak ise Tokat mutfağn seçmiştir. Çalşmada kuramsal açdan 
iki farkl yaklaşm kullanlmştr. İlkinde yemeğin toplumsallğ ve kültürel 
sürekliliği sorgulanmş, yemeğin toplumsal ilişkilerdeki konumu 
değerlendirilmiştir. İkinci yaklaşm da ise mutfak kültürü içerisinde hem coğrafi 
şartlarla ilişkili hem de kültürel birikimle ilişkili olarak şekillenen yaps Tokat 
örneğinde incelenmiştir. Böylece yemeğe kültürel bir kimlik unsuru özelliğiyle 
yaklaşlmştr.  

Tokat yemek kültürü içerisinde dikkat çeken en belirgin noktalarn 
başnda zengin bir mutfağa sahip oluşu gelmektedir. Etli yemeklerinden üzüm 
yaprağn kullanarak yaplan yemeklere, tatllardan çorbalara kadar pek çok 
farkl çeşit, sofralarda görselleşebilmektedir. Çoğu zaman halk tababetinde 
kullandklar şifal bitkilerin ayrca yemeklerde kullanlyor olmas da bir başka 
belirgin özelliklerden birisidir. Tabik ki Tokat’n yemek kültürünün önemli bir 
toplumsal işlevi olduğu görülmüştür. Özellikle geçiş törenleri srasnda 
toplumsal birlikteliğin ve etkileşimin merkezi olgularndan birisi olarak göze 
çarpmaktadr. Düğünlerde kullanlan yemek motifleri, doğum öncesinde ve 
sonrasnda bir takm halk inanmalaryla ortaya çkan yemek motifleri, ölüm 
sonrasnda kurban veya ölü aş uygulamalar Tokat yemek kültürünün 
belirleyici özelliklerinden birisidir. Tokat mutfağnda dikkat çeken unsurlardan 
birisi de kuşkusuz yazda ya da baharda kş için yaplan hazrlklar srasnda 
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toplumsal dayanşmann üst seviyeye çkmasdr. Örneğin yufkalarn 
hazrlanmas, pekmezin hazrlanmas gibi pek çok hazrlkta insanlarn bir araya 
gelerek etkileşimde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu etkileşim srasnda 
geleneksel olarak manilerin, fkralarn ve türkülerin söylenmesi ise geleneklerin 
yaşatlmas ve devam ettirilmesi bağlamnda dikkat çekmektedir ki bu durumun 
oluşmasnda temel bütünleştirici işlevi yemek olgusu üstlenir. Ayrca Tokat 
eğlenceleri dikkat çeker ki eskiden beri sra gezmeleri ya da bağ eğlencelerinde 
bir araya gelişler buna örnektir. Kuşkusuz çalşma srasnda toplumsal 
değişmelerin yemek kültürünü de etkilediği tespit edilmiştir. Özellikle geçmişte 
sklkla yaplan baz geleneksel eğlence biçimlerinin bugün kaybolduğu 
görülmüş, teknolojinin sağladğ imkanlarn toplum arasndaki dayanşmay ve 
birlikteliği en aza indirdiği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak yemek, sadece ihtiyaçlarn karşlandğ ve beslenme 
olayn yanstan bir durum değildir. Aksine içerisinde kimlikten kültüre pek çok 
toplumsal konuyu içeren bir kültürel olaydr. Çalşmada yemeğin kültürel yönü 
sosyolojik bağlamda ortaya koyulmuş, Tokat mutfağ ise bir temsil örneği 
olarak değerlendirilmeye çalşlmştr. Çalşmada gda ve beslenme 
alşkanlklar olgular “yemek kültürü” kavramnn içerisinde kullanlmştr. 
Çünkü çalşmann temel iddialarndan birisini yemek sosyolojisinin bütün bu 
olgular kapsadğ olmuştur.  
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Yenilikler Karşısında Tokat’ta Oluşan Nükteli Davranış Biçimleri 
Saim SAKAOĞLU1 

 
Özet 

Günümüzde Batı’da ve Doğu’da ortaya konulan yenilikler, çok kısa 
zamanda ülkemize de gelmektedir. Oysa 60-70 yıl  önce benzer yeniliklerin 
gelmesi oldukça uzun bir gecikme sonunda olabiliyordu. Mesela televizyonun 
gelişi bu gecikmeli gelişin en güzel örneğidir.  

Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu yeniliklerin algılanması 
aşamasında birtakım gülünçlükler yaşanmıştır. Bunların önemli bir bölümü dün 
için bir nüktedan sözü, bir yanlış yorumlama gibi algılanıp gülünürken 
günümüzde aynı etkiyi yapamamaktadır. 

Tokat’ta yaşadığımız 30 ay içinde (Nisan 1965-Eylül 1967) bizim de 
benzer olayları dinlediğimiz günler oldu. Bunlardan bazıları olayın bizzat 
kahramanları tarafından anlatılmış veya olayın içinde bulunan kimselerden 
derlenmişti. Ayrıca başka yerlerle ilgili benzer olayları anlatanlarınkiler de 
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden diploma almaya hak kazanmamın üzerinden 47 yıl dokuz ay 
geçmiş, İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulundan kardeş diplomayı ise 48 yıl 
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1 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (E), 
Konya, saimsakaoglu@hotmail.com  
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olmakla birlikte dört ayağı olan bir ev eşyasının benzeri bir nesnenin üzerine 
yerleştiriyordum. Arkamdaki duvara düşen kocaman gölgemden çocuklar 
neredeyse ürperiyordu. 

“Nereden nereye…”diyeceğim ama diyemiyorum. Zaman öylesine hızlı 
akıp gidiyor ki… dünün yavaş yavaş akan ırmaklarının yerini, hızına 
yetişemediğimiz daha güçlüleri alıyor. Taş plaktan başlayarak gramofonun, 
teybin, disketlerin cd ve dvd’lerin, kimimizin çubuk, kimimizin filaş /filaş bellek 
dediğimiz yeniliklerin hızlarına yetişmek mümkün olmuyor. 

İnsanoğlu bu yeniliklerin karşısında yenik düşünce de ortaya farklı 
güzellikler çıkıyor. Bugünün yeni yetmelerine asla anlatamayacağımız, onların 
da ‘eccaip’ diye algılayacağı dünün olayları artık tarihe mal olmuş, geleceğe 
armağan edilmiştir. 

Asıl konumuza geçmeden önce aktaracağımız şu bir iki olay, hem 
yaygınlığı açısından hem de örneklerimize hazırlık gibi algılanacağı için 
önemlidir. Sizler bunların bazılarını birilerinden dinlemiş veya bir yerlerde 
okumuş olabilirsiniz. Özellikle yaşı 60’ın üzerinde olanların hatırlamaları daha 
kolay olacaktır. 

Anlatırlar ki köylünün biri şehre inmiş. Bir ara cebinden tabakasını 
çıkarmış, sarma sigaralarından birini ağzına götürmüş. Sıra çakmak veya kibrit 
yerine geçecek olan çakmak taşı, kav, vb.ye gelince bunları yanına almadığını 
farketmiş. Ne yapsın, utana sıkıla yoldan geçenlerden yardım istemeye karar 
vermiş. Adam bakmış, karşısındaki köylü… “şununla bir dalga geçeyim hele…” 
deyip köylünn yardımına koşmuş! 

“Hemşehrim, ben de kibritin sonunu az önce kullandım.  Gel sen şu 
fenerden yak.” 

Böyle diyerek cebindeki el fenerini çıkarıp yakmış, sonra da köylünün 
sigarasına doğru yöneltmiş. Köylü bir yandan sigarasını el fenerinin camına 
dayamış, öbür yandan da hafifçe sigarasını çekmektedir. 

Böylece ne kadar zaman geçer bilinmez, bir süre sonra fenerin sahibi 
köylüye seslenir: 

“Hemşehrim, sen galiba sigaranı yakmayacaksın… benim gitmem 
lazım…” 

Zavallı köylü ne yapsın, kabul etmiş, ayrılmış. Herkes kendi yoluna 
giderken kendilerince de yorumunu yapmışlar: 

 “Enayi köylü, fenerin sigarayı yakamaycağını bilmiyor… boşuna 
sigarasını çekip durdu.” 

“Enayi şehirli, hiç elektirk feneri sigara yakar mı? Fenerin pilini boşuna 
zayıflattı.” 

Köylülerle ilgili benzer olaylar biter mi? Bitmez. İşte onlardan biri daha… 

Köyün hâli vakti yerinde olan zengini (ağası) bir traktör alıp köyüne 
getirtir. Traktör evin önüne park edilir, gerekeceği güne kadar bekletilecektir. 

Ağa ertesi sabah uyanınca traktörün önünde birkaç kucak otun olduğunu 
görür. Neyin nesi diye araştırırken olayın aslını öğrenir. Meğer ağanın kızı, aç 
kalmasın diye traktörün önüne ot koymuştur. 

Aşağıda olayın yaşanması, mehmetçiklerinizin  Kore Savaşı’ndan 
dönüşleriyle ve yanlarında getirdikleri teyplerle ilgilidir. 25 Haziran 1950’de, 
Kuzey Kore birliklerinin güney Kore topraklarına girmesiyle başlayan savaş, 
yıllarca sürüp gitmiştir. Görevlerini tamamlayan her rütbeden askerlerimizin 
neredeyse hepsi birer Kore’den teyple dönmüşlerdir. Kocaman görünüşüyle, 
birkaç kilogramlık ağırlıklarıyla taşınmaları zor olsa bile bu teypleri özellikle 
gazilerin eş ve anneleri farklı kullanımlarıyla konumuz olmuşlardır. 

Teypli bir eve oturmaya gider komşu kadınlar, laf arasında, etraftaki 
konuşulanlardan söz ederken, yeni bir aletin çıktığını da dile getirirler. 
İçlerinden biri bu aletin konuşanları kaydettiğini, istenirse daha sonra aynen 
tekrar ettiğini filan söyler. Böyle bir şeyin tartışma konusu olamayacağını 
söyleyerek itiraz eden kadınlarla anlatıcılar arasında tatlı bir tartışma başlar. 
“olurdu”, “olmazdı” derken ev sahibi devreye girer ve onlara göstermeden 
çalıştırdığı teybi başa sardırıp kadınlara dinletir. Bakarlar ki kendi sesleri… az 
önceki konuşmaları… şaşırıp kalırlar. Ev sahibi söze girer: 

“Gördünüz mü, olurmuş. Bakın bütün laflarımız burada…” 

Kadınların şaşkınlığı artarken bir yandan da, kendilerince “lüzumsuz laf” 
filan etmedikleri için de rahattırlar. Ya o tartışma sırasında birbirlerine kaba saba 
sözler söyleyiverselerdi… günümüzde böyle olayları yaşayan insanımız kaldı mı 
dersiniz? 

Ben, Tokatlı bir hanımefendiyle evliyim. 46 yıllık evliliğimizin bu tür, 
âdeta birer yanılsama gibi algınabilecek olan olaylarından yola çıkmak 
istiyorum. İşte onların bazıları… 

Motorlu araçların ilk geldiği yıllarda hayvanlar da bu nesnelerden (!) 
korkmaya başlamışlardır. Mesela, yolda giden bir at arabasının atı, ileriden 
büyük  gürültülerle gelen bir kamyonun sesinden rahatsız olacak, belki de 
arabayı bile devirecektir. Bu tehlikeyi göze alamayan arabacı, aşağı inerek atın 
gözlerini ve kulaklarını sıkı sıkaya kapatır, kamyonun geçmesini beklerdi. 
Böylece kamyon geçip gidecek, atın da görme ve işitme organları rahata 
kavuşaktır.  

Eşimin anneannesi Şehadet Göl Hanım, iyi bir masal anlatıcısıdır.  
Yıllarca önce düzenlenen bir toplantıda kendini bilim dünyasına tanıtmış, 
sesinden örnekler dinletmiştim: “Tokatlı Bir Masal Anası: Şehadet Göl”, Türk 
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Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara 1987, 514-520. Ayr. Bk. 
Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Ankara 1999; 2003; 2007. Kendisi 
ömrünün son birkaç yılını benim görev yaptığım Erzurum’da, yanımızda 
geçirmişti. Vasiyeti, ‘Nerede ölürsem oraya gömün!’ şeklinde olduğu için de 
Erzurum Asri Mezarlığı’na defnetmiştik. 

Masalları, eski  TK 24 diye numaralanan  Gurundig marka teybe 
kaydetmiştik. Torunu yurdanur sakaoğlu, onun anlattıklarından bir bölümünü 
bitirme tezi olarak hazırlamıştı (Atatürk Üniversitesi 1972). Ayrıca o 
masallardan bir bölümü de çeşitli dergilerde (Türk Folklor Araştırmaları, Sivas 
Folkloru, Türk Folkoru, vb.) Yayımlandı. 

İşte bu tam bir masal anası olan şehadet hanımın olaylarından bir iki 
örnek… 

Olayın yaşanıldığı yılı biraz sonra hep birlikte belirleyeceğiz. 

Sivas üzerinden gelip Çamlıbel’i aşan yol, Tokat’a yaklaşırken 
Geyraz’dan geçer. Derken reji’nin oradan devam eden yol, şehre yaklaşınca 
Sivas Caddesi adını alır. Caddenin Anıt’a doğru devam eden kısmı ne zaman 
açıldı, bilemiyorum. Benim gördüğüm zaman takvimler 1965’i gösteriyordu. 
Tokatlılar, Yeşilırmak’ın kıyısından devam edip saat kulesi’nin önünü takip 
eden yola behzat caddesi derler. Yol, sağındaki köprüden biraz sonra hafifçe 
sola kıvrılarak, günümüzde sol köşesinde bir bankanın bulunduğu noktada, 
Sivas Caddesi’nin devamı olan Cumhuriyet Caddesi’ye birleşir. 

Bu anlatılan yerler bir zamanlar ticaret hayatının en canlı olduğu yerlerdi. 
Başöğretmen Ahmet Özüduru’nun işlettiği kitabevi, ilin en kapsamlı kitapçı 
dükkânı idi.  

Yeşilırmak’ın sağ tarafında, batıya doğru uzayıp giden bir yol vardır. Bu 
yol ibni kemal  ilköğretim (o yıllarda ilkokul) okulunun önünden devam edip 
gider. Yukarıda andığımız köprüden karşı tarafa geçersek yol hemen sağa ve 
sola olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ kanat devam edip Behzat Polis Karakolu’na 
doğru gider; yukarıdan ayrılan yollarda da Bey Sokağı’na, Devegörmez’e gider. 

Yolun sol yanı ise beş on metre sonra hafifçe kıvrılan bir sokakla ikiye 
ayrılır. Bu dar, ortasından sürekli suyun aktığı sokağın adı Perviz Sokağı’dır. Bu 
sokakta kimler oturmamıştır ki… Selim Amca, oğlu avukat Muzaffer Bey, ünlü 
‘başhoca’ Başara Bey, Atatürk Üniversitesinden öğrencim olan oğlu edebiyat 
öğretmeni Cevat Başara, Gaziosmanpaşa Lisesinin resim ve sanat tarihi 
öğretmenlerinden Selahattin Bey… bu sokak önceleri çıkmaz sokakmış, benim 
zamanımdan önce sonu açılmıştı. Unutmadan söyleyeyim, kayınpederim de bu 
Perviz Sokağı’nda otururdu. Tabii, sonradan kayınvalidesi olacak olan Şehadet 
Hanım da… 

Bu Şehadet Hanım, gençlik döneminde ilgi çekici olan bir olayın iki üç 
kahramanından biridir. Olayın yaşandığı yıllarda genç bir kız mıydı, yoksa 
çiçeği burnunda bir gelin miydi, kaynaklar yeterince bilgi veremiyor. 

Perviz Sokağı’ndan yola çıkan birkaç genç hanım, Köprü’yü geçip Behzat 
Caddesi’ne varırlar. Sağa kıvrılıp caddenin Cumhuriyet Caddesi’yle birleşeceği 
kavşak noktasına doğru ilerler. O köşedeki dükkânlardan birinde alışveriş 
yapacaklardır. Dönemin kıyafetleri içinde dükkâna doğru yol alırken, bugün 
Ziraat Bankası ile PTT’nin bulunduğu geniş yolun o yıllardaki dar hâlinden bir 
gürültü kopmuştur. Ses gittikçe yükselmektedir. Merak ederler, heyecanlanırlar, 
hatta korkmaya başlarlar. Bir de ne görsünler, aşağıdan kendilerinin bulunduğu 
tarafa doğru acaip bir nesne gelmektedir. Hem kocamandır, hem de çok 
gürültücüdür. Çok korkarlar, hemen önünden geçmekte oldukları dükkâna girip 
kapısını kapatıverirler. Dükkân sahibi ise nelerin olup bittiğinden habersizdir.  
O, belki hanımların işittiği gürültüye yabancı değildir. Nitekim öyledir de… 
çünkü o, hanımların, gürültüsünden ve cüssesinden korkup dükkânına 
sığınmalarına yol açan nesnenin ne olduğunu bilmektedir: o bir kamyondur! 

O hâlde olayın tarihini; kamyonun Tokat’a geldiği ilk yıllar olarak 
belirleyebiliriz. Onu da şehir tarihçilerine bırakıyoruz.  

Şehadet Hanım, en küçük kızı Seniha Mengiler’in yanında kalmaktadır. 
Seniha Hanımların, o yıllarda herkeste bulunmayan bir ev aleti vardır: telefon. 

Seniha Hanım bir işi için dışarıya çıkacaktır. Ayrıca evde de kimse 
yoktur. Şehadet Hanım’a telefonu kullanmayla ilgili bilgiler verilir.  

“Telefon çalınca bunu eline alıp [ahizeyi kaldırarak] kulağına 
götüreceksin. Karşı taraf sana ‘alo’ diye seslenecek. Sen de ona ‘alo’ diyeceksin. 
Sonra konuşmaya başlayacaksınız.” 

Aradan zaman geçer, Seniha Hanım evine döner. 

“Anne telefon çaldı mı?” 

“Çaldı.” 

“Kimmiş arayan?” 

“Ne bileyim kimmiş?” 

“Konuşmadınız mı?” 

“Yooo…” 

“Niye?” 

“Telefonu kaldırdım…” 

“Eee…” 

“Kulağıma götürdüm.” 
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Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara 1987, 514-520. Ayr. Bk. 
Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Ankara 1999; 2003; 2007. Kendisi 
ömrünün son birkaç yılını benim görev yaptığım Erzurum’da, yanımızda 
geçirmişti. Vasiyeti, ‘Nerede ölürsem oraya gömün!’ şeklinde olduğu için de 
Erzurum Asri Mezarlığı’na defnetmiştik. 

Masalları, eski  TK 24 diye numaralanan  Gurundig marka teybe 
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Folkloru, Türk Folkoru, vb.) Yayımlandı. 
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sola kıvrılarak, günümüzde sol köşesinde bir bankanın bulunduğu noktada, 
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zamanımdan önce sonu açılmıştı. Unutmadan söyleyeyim, kayınpederim de bu 
Perviz Sokağı’nda otururdu. Tabii, sonradan kayınvalidesi olacak olan Şehadet 
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Bu Şehadet Hanım, gençlik döneminde ilgi çekici olan bir olayın iki üç 
kahramanından biridir. Olayın yaşandığı yıllarda genç bir kız mıydı, yoksa 
çiçeği burnunda bir gelin miydi, kaynaklar yeterince bilgi veremiyor. 
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gürültü kopmuştur. Ses gittikçe yükselmektedir. Merak ederler, heyecanlanırlar, 
hatta korkmaya başlarlar. Bir de ne görsünler, aşağıdan kendilerinin bulunduğu 
tarafa doğru acaip bir nesne gelmektedir. Hem kocamandır, hem de çok 
gürültücüdür. Çok korkarlar, hemen önünden geçmekte oldukları dükkâna girip 
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O, belki hanımların işittiği gürültüye yabancı değildir. Nitekim öyledir de… 
çünkü o, hanımların, gürültüsünden ve cüssesinden korkup dükkânına 
sığınmalarına yol açan nesnenin ne olduğunu bilmektedir: o bir kamyondur! 

O hâlde olayın tarihini; kamyonun Tokat’a geldiği ilk yıllar olarak 
belirleyebiliriz. Onu da şehir tarihçilerine bırakıyoruz.  

Şehadet Hanım, en küçük kızı Seniha Mengiler’in yanında kalmaktadır. 
Seniha Hanımların, o yıllarda herkeste bulunmayan bir ev aleti vardır: telefon. 

Seniha Hanım bir işi için dışarıya çıkacaktır. Ayrıca evde de kimse 
yoktur. Şehadet Hanım’a telefonu kullanmayla ilgili bilgiler verilir.  

“Telefon çalınca bunu eline alıp [ahizeyi kaldırarak] kulağına 
götüreceksin. Karşı taraf sana ‘alo’ diye seslenecek. Sen de ona ‘alo’ diyeceksin. 
Sonra konuşmaya başlayacaksınız.” 

Aradan zaman geçer, Seniha Hanım evine döner. 

“Anne telefon çaldı mı?” 

“Çaldı.” 

“Kimmiş arayan?” 

“Ne bileyim kimmiş?” 

“Konuşmadınız mı?” 

“Yooo…” 

“Niye?” 

“Telefonu kaldırdım…” 

“Eee…” 

“Kulağıma götürdüm.” 
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“Eee…” 

“Bekledim bekledim, baktım ki ‘alo’ demeyecek, ben de kapatıverdim!” 

“Niye, ‘alo’ demedin mi?” 

“Yoo… o ‘alo demedi ki…” 

Evet, karşı taraftan ‘alo’ sesi gelmeyince telefon kapatılıyor. 

Aşağıdaki olayı, rahmetli kayınpederim, günümüzde Yeşilyurt (eski 
Arabacı Musaköy köyü) ilçesine bağlı Çırdak köyünden Hacı Kâmil Gülel 
anlatmıştı. Olayın kahramanları arasında kendisi de varmış. 

Bir bahar-yaz karışımı günün kuşluk vakti… Meydan Camii’nin etrafı işi 
için oralarda bulunan insanlarla dolu… bir tarafta da bir kıraathane… artık 
günümüzde cafe olan eski kahvelerden biri… dükkânın önündeki boşlukta bir 
masa… üzeri büyük bir örtü ile kaplı… daha ilgi çekici tarafı, bu masanın 
üzerinde tuhaf bir alet var… kutuya benzeyen bir aletten çevreye şarkı sesleri 
yayılıyor. Oradan geçmekte olanlar merakla kutuya bakmaktadırlar. 

“Yahu, kim söylüyor, bu şarkıyı?” 

“Valla ben de bilmiyorum.” 

Daha akıllıca olan biri ortaya bir görüş atar. 

“Herif masa örtüsünün altında herhâl…” 

“Hadi örtüyü kaldırıp bakalım.” 

Konuşmaları işiten dükkân sahibi meraklılara seslenir: 

“Çekin elinizi oradan… orada adam madam yok!” 

Adamlar şaşırırlar, ama meraktan da çatlayacaklardır: 

“Peki bu adam nerede oturuyor?” 

“Örtüyü kaldır, bakalım bir hele…” 

Kahvehane sahibi kalabalığa seslenir: 

“Arkadaşlar, bu aletin adına gıramofon diyorlarmış. Ben de geçenlerde 
Ankara’da görüp şaşırdım. ‘Bi tane alayım da Tokat’a götüreyim.’ deyip 
yüklenip getirdim. Bunun içinde adam madam yok. O sesler, şu yuvarlak şeyden 
(plak) çıkmaktadır.” 

Etrafdakilerden çoğu inanmazsa da çalınan yeni plakları zevkle dinlemeye 
devam ederler. 

Bu olayın benzerini başka bir ilimizde de bulunabilirsiniz.  

Olayın yılı, 1930’ların başı olabilir. 

Aga, Tesla, vb. markalarını taşıyan, neredeyse ilk televizyonların 
hacimlerini zorlayan radyoların da arkalarının kontrol edilerek içinde insan 
aranıldığı da unutulmamalıdır. Bu tür olaylar on yıllarca sürüp gitmiştir; 
günümüzde ise bu anlatma ve inanmalar pek ilgi görmemiştir. Oysa bir nesli bu 
tür farklı uygulamaların etkisi altında bırakılarak büyütülmüşlerdir.  

Yenilikleri algılamakta zorluk çeken insanımız anlatılanlara inanma 
konusunda hiç zorluk çekmemiştir. Bu, belki de, bir noktaya kadar işin kolayına 
kaçmak gibi algılanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki insanımız eğitim 
azlığından, hatta yokluğundan bu durumlarla karşı karşıya kalmıştır. Belki asıl 
sorumlular biz okuyanlarız; onları yeterince uyaramadığımız için bu durumlar 
söz konusu olmaktadır. Bugün, okumuşlarımızın bile bazı yeniliklerin karşısında 
yenik düştüklerini görünce dünküleri anlamak hiç de zor olmayacaktır. Yeter ki 
bizler düşünme konusunda yeterince çaba gösterelim.  
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Mustafa Başpnar ve Öykülerinden Yansyan Hayatlar 
Yaşar ŞİMŞEK∗ 

 
“Hayat bir öyküdür, öykü de bir hayat” 

 
Özet 

Mustafa Başpnar, Dergâh başta olmak üzere Edebiyat Ortam, Tasfiye 
gibi edebiyat/sanat dergilerinde yaymlanan öyküleri ile adn duyurmuş bir 
isimdir. Günümüz öyküsünün temsilcilerinden biri olan ve genç kuşağn 
öykücüleri arasnda gösterilen Başpnar, Tokat’ta doğmuş ve yetişmiş bir 
öykücümüzdür. Öykülerinde özellikle insanmzn hayat karşsndaki duruşunu, 
tutumunu ve hayata dönük çelişkilerini farkl bakş açlaryla ele almş, var olan 
ama kenara itilmiş ya da görmezden gelinen, çoğu kez de fark edilmeyen aile, 
anne, baba ve çocuklarn hayatlarna eğilmiştir. Öykülerinde hayata, 
yaşanmşlklara dair ayrntlara ve düşüncelere yer veren, kahramanlarnn 
yannda olan yazar, bütün bunlar yaparken okurunu da bu hayatlarn içine 
çeken ve düşündüren tarzyla dikkat çekmiştir. 

Bu çalşmada Mustafa Başpnar’n dergilerde yaymlanan öykülerinden 
hareketle anlatlarnda/öykülerinde ele aldğ hayatlar/yaşantlar üzerinde 
durulacaktr. Öykü kişileri, öykülerinde yer verdiği kahramanlar vastasyla 
bireyin hayat karşsndaki konumu, değeri ve yapp etmeleri anlatlacaktr. 
Öykü kişilerinin kendisi ve çevresiyle ilişkisi, yalnzlğ, özgürlüğü, seçimleri, 
sevinç ve kederleri; bu hususlarn akp giden hayatla bağlants ve hayata 
yansyan yönleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Başpnar, öykü, hayat, insan, yanstma. 
Giriş 
1979 Tokat doğumlu olan Mustafa Başpnar,1 ilk kalem ürünlerini 

Tokat merkezli çkan Tasfiye dergisinde yaymlamş bir isimdir. Tasfiye 
dergisindeki öykülerinin yan sra inceleme ve denemeleri de yaymlanmştr. 
Başpnar’n ilk öyküleri olan “Sknt”, “Karanlk Oda” ve “Peruk” acemice 
yazlmş intiba uyandran, yer yer eksikleri göze çarpan ama Başpnar’n 
sonraki yllarda yazacağ öyküler için ipucu niteliğindeki öykü denemeleridir. 
Başpnar’n öykü vadisindeki dönüm noktas Dergâh dergisinin 2009 yl içinde 

                                                 
∗ Araştrma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümü yasargop@gmail.com. 
1Mustafa Başpnar, 1979’da Tokat’ta doğmuştur. Çocukluğu ve okul hayat bu şehirde 
geçmiştir. 1997’de Mehmet Akif Lisesi’nden, 2001’de de Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 
bir çocuk babas olan Başpnar, Bursa'da yaşamaktadr. Mustafa Başpnar kendi 
öyküsünü tanmlarken; “Öykülerimin merkezinde insan var. İnsan türlü yönleriyle ele 
alyorum” demektedir. 
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ve 228. saysnda yaymlanan “Şeftali Ağac” öyküsüyle olmuştur. Yine ayn 
dergide aralklarla yaymlanan “Kalbinde Çrpnan Kuş”, “Gül Olsayd Adm”, 
“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk”, “İstasyonda” ve “Kuyu” adlarn 
taşyan öyküleriyle kalemini geliştirmiş, öykü vadisinde adn duyurmaya ve 
yerini sağlamlaştrmaya başlamştr. “Şapka”, “Ürperti ve Umut” adl iki 
öyküsüyle Tasfiye dergisine konuk olan yazarn, Edebiyat Ortam dergisinde de 
“Selvinaz’n Oyuncaklar” adl bir öyküsü de okuyucusuyla buluşmuştur. 
Mustafa Başpnar, sonraki öykülerini Dergâh dergisinde yaymlamş ve hâlen 
de yaymlamaya devam etmektedir. “Olur mu Öyle”, “Melek Babam”,  “Hiç” 
ve  “Dolgun Ücretli” yazarn 2012 ylnda Dergâh’ta yazdğ son öyküleridir. 
Başpnar, şimdiye kadar kaleme aldğ 16 öyküsüyle günümüz hikâyesinde 
hakl bir yer edinmiş ve Türk hikâyeciliğine katklaryla anlmas gereken bir 
isim olmuştur. 

Aristo’nun “mimemis” kuramndan hareketle günümüze değin gelen bir 
edebiyat görüşü/sav olan “edebiyat yaşanlan hayat yanstr” düşüncesi, çoğu 
edebî eserin ve metnin çkş sürecini imlemektedir. Sanatç/edebiyatç bize 
hayat, hayatn bir parçasn, bir kesitini sunmaya çalşr. Bunu yaparken de 
çoğu sanatç “olmuş olan, olmakta olan”n yannda, “olabilir olan” da 
anlatmaktadr. Başka bir ifadeyle sanatç, yaşanlan hayatta var olan ve gerçek 
hayattan birebir alnan şeyleri kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek 
okura sunmaktadr. Bu sunum, bir kurgu/kurma vastasyla gerçekleştirilir. 
Sanatçnn bu uğraşs, edebiyatn yaşanlan, süregelen hayatla ilişkisine 
dayandrlr. Stendhal’n “roman, yol boyunca gezdirilen bir aynadr” 
söyleminden yola çkarsak bu anlayşn, edebiyatn hayatla ilişkisi yönünü daha 
bir anlamlandrmak mümkündür.2 Edebiyat bir yönüyle, en küçük parçasyla 
hayatla ilişkili bir alandr. Çünkü hayatn en önemli unsuru insan anlatr, insan 
konu edinir. Roman, öykü gibi anlatma esasna bağl türler de sanat vastasyla 
ve sanatn imkânlaryla insan anlatan, yaşanmşlklar yanstan/sunan edebî 
türlerdir. 

Hikâye/öykü türü de, yoğun ve keskin anlatmyla hayattan parçalarla 
okuru derinden etkileyen bir edebî türdür. Ksa ve öz anlatmyla hikâyeler, 
yaşanlan hayat çarpc ve etkileyici bir şekilde okura sunmakta ve geniş okur 
kitlelerini etkilemektedir. Başka bir deyişle; “öykü, ksa ve yoğun yaps, anlam 
açklğ ve gündelik hayata denk düşen yaln, dolaysz anlatm ile modern 
insann beklentilerine cevap verebilecek bir özelliğe sahip”3 bir edebî türdür. 
Öykü insan, toplumu, hayat ve hayattaki yaşanmşlklar, olabilirlikleri 
dolaysz olarak yanstmaya çalşr. Yer yer simgelere ve imgelere başvursa da 
anlatlan dünyalar, yanstlan değerler hayatn içinden enstantaneler ve 
olaylardr.  

Çoğu öykücü gibi Mustafa Başpnar da, yaşadğ dönemin tanklğn 

                                                 
2 Berna Moran, Edebiyat Kuramlar ve Eleştiri, İletişim Yay., İstanbul 2003, ss. 18-19. 
3 Necip Tosun, Hayat ve Öykü, Hece Yay., Ankara 1999, s. 12. 
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anlatlan dünyalar, yanstlan değerler hayatn içinden enstantaneler ve 
olaylardr.  

Çoğu öykücü gibi Mustafa Başpnar da, yaşadğ dönemin tanklğn 

                                                 
2 Berna Moran, Edebiyat Kuramlar ve Eleştiri, İletişim Yay., İstanbul 2003, ss. 18-19. 
3 Necip Tosun, Hayat ve Öykü, Hece Yay., Ankara 1999, s. 12. 

 

545 
 

yapmakta, bu tanklğ yaşanmşlklarla birleştirerek öykülerinde ortaya 
koymaktadr. Yer yer etkilendiği Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenören gibi 
hikâyecilerden/öykücülerden de izler taşmaktadr. Geçim sknts, yoksulluk, 
yoksunluk, aile saadeti, çocuklar, kimsesizlik, iç sknts öykülerinde sklkla 
yer verdiği temalardr. Mustafa Başpnar öyküleri, hayata oldukça yakn duran 
“kurgusal gerçeklik” olarak nitelendirilebilecek tarzda öykülerdir. Mustafa 
Başpnar öykülerini daha çok kadn/anne, erkek/baba ve çocuktan oluşan 
çekirdek bir aile çevresinde işler. Öykülerde anlatlanlar ve yansyanlar sradan 
diyebileceğimiz bizden/içimizden kopmuş hayatlardan ve kyda kalmş 
yaşamlardan yansyan sahnelerdir. Ayrca bu öykülerde taşral insann hayat 
hikâyelerini, aclarn ve hayallerini de görmek mümkündür. Başpnar öyküleri, 
doğal, samimi ve yapmacksz üslubu ve iç burkan yönüyle de dikkati 
çekmektedir. Yazarnn yaşadklarndan, çocukluk anlarndan, 
gözlemlediklerinden yola çkarak bu öykülerin kaleme alnmş intiba 
uyandrdğn söylemek mümkündür. 

Mustafa Başpnar’n Öykülerine Genel Bir Bakş 
Mustafa Başpnar’n öykü vadisinde ilk kalem denemesi olan “Sknt”, 

üniversitelerdeki başörtüsü yasağnn ve bu sürecin izlerini taşmakla birlikte 
bunun sosyal hayata yansmasn bir aileden hareketle anlatan hüzünlü ve bir o 
kadar da düşündürücü bir öyküdür. Bir anne, bilgisayar başnda oyun oynayan 
bir çocuk ve işten eve gelmesi beklenen bir babann/eşin hikâyesi konu ediliyor. 
Öykü, başlangçta normal, sradan bir aile içinde küçük bir ‘sknt”y anlatr 
gibi görünse de eşiyle konuşmayan, ilgilenmeyen bir kocann ve bu adamn 
geçmişiyle bugünü arasndaki farkllaşan düşünceleri anlatc kadn kahraman 
vastasyla sunulmaktadr. Öyküde evde yalnz başna oturmaktan sklmş 
kadnn kocasyla arasnda geçen bir konuşma/tartşma sonrasnda ve eşinin 
“sende çalşsaydn” sözüyle zihninden geçmişe dair bir sürü şey geçer. Artk 
çalşmasnn imkânsz olduğunu düşünür. Geçmişte başörtüsü yüzünden 
okulunu braktğn, bu karar eşiyle birlikte verdiğini; “rzk veren Allah elbette 
seninkini de ayrmştr diyen”nin (“Sknt”, s. 11) eşi olduğunu aklndan 
geçirir. Eşiyle ne kadar gurur duyduğunu, arkadaşlarnn onlar takdir ettiğini, 
okulu brakp inançlarnn gereğini yaptğn düşünür. Mücadelelerini, eylemlere 
katldklarn gözünün önüne getirir. “Ne yasaklara boyun eğmişlerdi ne de 
çağdaş fetvaclara kulak vermişlerdi. Bir not düşmüşlerdi bu post modern 
darbeye karş.” (“Sknt”, s. 11) Öykü, adndan da anlaşlacağ üzere bir 
“sknt” üzerine kurulmuştur. Anlatc kahraman, bu geçim sknts yüzünden 
duruşunu, tavrn bozan eşine sitem etmekte, onun bu tutumunu anlamaya 
çalşmaktadr. 

“Karanlk Oda” öyküsü ise, her gün karşlaşabileceğimiz bir aile öyküsü 
hüviyetindedir.  Daha çok denemeye yakn durmakla birlikte içinde bir 
olay/durumu yanstmas açsndan önemlidir. Bir anne ve geleceği konusunda 
endişe duyduğu kz var bu öyküde. Anlatc konumunda kzn yani Asl’nn 
düşünceleri verilir anlat boyunca. Asl’nn gözüyle annesi anlatlr/tantlr. 
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Geleceğine dair kararlar alamayan, ne yapacağn bilemeyen Asl’nn psikolojik 
durumu verilir. Asl, annesiyle çoğu konuda anlaşamaz. Annesinin kendisi 
adna düşünmesine, onun adna endişelenmesine tahammülü yoktur. Asl 
aslnda kendi hayatn yaşamak istemektedir. “Neden Asl koymuşlard ki adn. 
Asl olmayan bir Asl’y ne yapaym. Kendi geleceğini düşünmeyen, geleceğine 
dair kararlar alamayan bir Asl’nn asl var m?” (“Karanlk Oda” s. 17) 
öykünün belki de en can alc söylemidir. Öykü, annesinin mutfakta yemek 
hazrlamas, kzna seslenmesi, kzyla sofraya oturmalar sonrasnda annesinin 
kzna nasihatleri ile sona erer. Asl ise, hâlâ asln aramaktadr zihninde… 

“Peruk”, başörtüsü meselesine değinen bir başka Başpnar öyküsü. Bu 
öyküdeki tasvir ve anlatmlar Mustafa Kutlu hikâyesine göz krpyor, ondan 
izler taşyor. Okulda derslerine girmek için peruk takmas gereken bir kzn 
öyküsü konu edilmiştir. Üç yl öncesine kadar herkesin rahatça gittiği 
üniversiteye, artk başörtüsüyle girmek yasaklanmştr. Bu nedenle, genç kz ve 
arkadaşlar peruk almak için mağazalar geziyorlar. Bu gezintide, öykünün 
anlatcs durumundaki başörtülü kz, yaşadklarnn anlamszlğndan hareketle 
peruk, başörtüsü ve inanç konusunu sorguluyor. “Peruğu niçin kullanacağm 
ben. İhtiyacm olmadğn söyledim. Neyimi gizlemek için kullanacağm o saçma 
şeyi. Olmak ya da olmamak, direnmek ya da kaybetmek bu ikisinden başka 
tercih mi var.” (“Peruk”, s. 20) Bu öyküde geçmişte üniversitelerde kurulan 
ikna odalarna eleştiriler var. Zorlamalarn, dayatmalarn nedeni aryor 
üniversite öğrencisi. Anlatc genç kz saçn gizlemek için peruk alan 
arkadaşnn güzelliğini ortaya koyma telaşnda olup olmadğn sorgular. 
“Saklamam gerekenleri de uluorta dökecek kadar geçerli sebeplerim yok.” 
(“Peruk”, s. 21) cümlesi öykünün ana düşüncesini bize vermektedir. 

“Şapka” öyküsünde, köyünden ilk defa ayrlan küçük yaştaki imam-
hatip öğrencisinin zor geçen yatl okul günlerini ve o yllara dair anlarn 
anlatlr. Murtaza adl sert, acmasz ve merhametsiz okul müdürü ve ondan çok 
korkan çocuklarn durumu anlatc kahraman gözünden okura sunulur. “Günah 
işlediğimiz zamanlar da bile Allah’tan o kadar korkmazdk. O affeder elbet 
derdik küçücük aklmzla. Fakat bilirdik ki Murtaza Bey bizi affetmezdi. 
(“Şapka”, s. 4) Bu satrlardan da anlaşlacağ üzere okul müdürü en ufak 
hatalarnda çocuklar dövmekte, acma duygusu ziyadesiyle kaybolmuş ve sert 
tavrlaryla dikkati çekmektedir. Okul müdürü, çocuklarn ne küçük olduklarna 
ne de gurbette oluşlarna bakar. Zorunlu olarak taklan şapka ironik ve bir o 
kadar da düşündürücü bir şekilde okura yanstlr. Kaybolan şapkalar, atlan 
iftiralar, verilen cezalar… Kendi ifade edemeyişlerin, iç çekişlerin, ağlamalarn, 
gözyaşlarnn haddi hesab yoktur. Küçük öykü kahramannn gözüyle okulun 
bulunduğu ilçe, dükkânlar (kitapç, manav) tantlr. Öykü kahramann kitap 
sevgisi ve okuma aşk yanstlan başka bir durumdur. 

“Ürperti ve Umut” öyküsünde ise, ekonomik skntlarla boğuşan küçük 
bir ailenin yaşantsn gözler önüne seriyor. Anne, baba ve daha kundakta onca 
sknty nefes alşlaryla unutturan bir bebeğin hayatn konu ediniyor. 
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Yusuf’un ailesi bu aile, eşi Zeynep ve bebekleri… “Dşars ne kadar gerçekse, 
acmaszca ve yaknsa içindekiler o kadar saft güzeldi ve çok uzaklardayd.” 
(“Ürperti ve Umut” s. 6) Yusuf’un çocukluğuna, hislerine, söyleyemediklerine 
dair zihinden geçen düşünceler var. Ailenin durumu şu cümlelerden 
çkarlabilir. “Tutunamamann tam karşsnda bir dal tutunmak için. Kasvetli 
havalar ve ardndan peçesini syran güneş, aydnlk, umut… Bu İstanbul, 
çocukluğunda bir kez şahit olduğun ve renkli bir bilyeye benzettiğin İstanbul 
değildi. İşsizlik vard, ekmek kavgas, eve boş gitme endişesi ve bunun verdiği 
mahcubiyet vard.” (“Ürperti ve Umut” s. 6) Bu öyküde, evini geçindirmek ve 
ailesinin rzkn kazanmak için İstanbul’a göç eden ancak, geçim skntsyla 
karş karşya kalan ve ne yapacağn bilemeyen Yusuf’un yaşadklarnn iç 
dünyasna yansmalarn görürüz. 

“Şeftali Ağac”, Başpnar’n Dergâh dergisinde yaymlanan ilk 
öyküsüdür. Dergâh, mürit ve Şeyh Efendi üçgeninde insan ve toplumsal 
gerçekliği anlatr. Sosyal hayatn özellikle dinî-tasavvufi tarafn yanstan ve 
buradaki yaşantlar eleştirel bir tavrla ele alan bir durum söz konudur.  Yazar, 
dergâhn bahçesiyle-içi arasnda skşan tedirgin bir müridi çkaryor karşmza. 
Mürit, kendi içinde şeyhine körü körüne bağllğn eleştirisini yapyor. Dergâh 
anlatc hikâye kahramannn “çarşnn boğucu scağndan kurtulmak için 
kendimi buraya attm” (“Şeftali Ağac”, s. 8) dediği bir nefes alma yeridir. 
Ahmet abi diye tanttğ çok uzaklardan gelmiş gariban bir genç adam ve şeyhin 
oluruyla/onayyla dergâhn bekçisi olarak görevlendirilmiştir. Dergâhn 
temizliğine, düzenine bakar ve yirmi dört saat burada yaşar. Onun gelmesi ve 
elinin değmesiyle çehresi değişen bir dergâh çkar karşmza. Ahmet abi 
“güldüğü zaman gözlerinin içi gülen” ve “güldükçe güzelleşen” (“Şeftali 
Ağac”, s. 8) bir adamdr. Bahçesinde sklkla karşlaştğ genç mürit ile 
“şükreden” hâliyle konuşur her zaman. Dergâhta eğitim ve günlük hayat devam 
etmekte anlatc genç kahraman ise bu hâli hayra yoramaz, gidip gelmelerini 
sklaştrsa da aradğ “iç huzur”u bulamadğ kaygsyla iç sorgulamalarna 
başlar: “Soru sormak yasak demediği halde kimse aklna taklan şeyleri 
sormuyor. Herkes efendi ne anlatrsa demek ki ihtiyacmz oymuş görünümüne 
niçin bürünüyor, bunu bana izah eder misin, diye sorsaydm. Bunlar 
sormalydm aslnda. Sormalydm ki sükût etmemin her şeyi kabul etmek 
anlamna gelmediğini bilmeliydi.” (“Şeftali Ağac”, s. 9) Dergâhta kalbinin 
“tatmin olmadğn” açkça söylemekten de çekinmekte, bu itiraf başkalarna 
söylemekten ziyade Şeyh efendinin karşna geçip “kalbim mutmain olmad” 
(“Şeftali Ağac”, s. 9) demek istemektedir. Şeyhinin “ha gayret” 
yüreklendirmelerine rağmen genç müridin durumunda olumlu bir değişiklik 
olmaz. Kafasnda tüm olan bitenlere cevaplar aramaktadr: “Neden kendiniz 
olamyorsunuz? İlla herkes efendi gibi giyinmek, taranmak, konuşmak zorunda 
m? Sonra böyle bir zorunluluk mu var? Bu şekilde davranmamş olursam 
sünnete riayet etmemiş mi olurum? Neden kendimi içinde rahat hissedeceğim 
bir kyafet giyemiyorum? İlle de taklit. Ama ben birey olarak, kendim olarak da 
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kalmak istiyorum.” (“Şeftali Ağac”, s. 9) O hâlâ kendini, dergâhta oluşunu, 
dergâh, körü körüne şeyhine bağl müritleri hatta şeyhi bile sorgulamaktadr. 

“Kalbinde Çrpnan Kuş” öyküsü annelere ithaf edilmiş anlaml ve bir o 
kadar da düşündürücü bir öyküdür. Tokat şehrinden buruk izler taşyan, 
mahalleleri ve insanlaryla Anadolu’yu anlatan, dahas bizi çocukluğumuza 
götüren bir öyküdür. Ekmen yapan anneler, onlarn çocuklar ve ailelerinden 
izlenimler sunulur. Öykü, eve dönen çocuğun annesinin akşam eve gelmediği, 
babasnn annesinden önce eve geldiği, ninesinin babasna karş annesini sürekli 
şikâyet edişi, babasnn annesine bağrp çağracağ hatta döveceği kendisinin de 
annesini koruyamadğ için büyüdüğüne halen inanmadğ düşünceleriyle son 
bulur: “‘Bir çökelekliyi tek başma yerim’ diye, büyüdüğüne inanan küçük çocuk 
babasnn dayağna karş çaresiz kalacağn düşünerek büyümediğini, sadece 
içindeki isyann büyüdüğüne inand. Artk içinde çrpnan kuş hareketsizdi 
sanki. Kim bilir belki de ölmüştü.”(“Kalbinde Çrpnan Kuş” s. 7) 

“Gül Olsayd Adm” öyküsü ilkokul dördüncü snfa giden, clz, kara 
kavruk Recep’in hayatn, ablasn, ailesini, ilk ilgi duyduğu kz ve mahallesini 
anlatr. Okulda parmakla gösterilen ablas Nihal ile beraber gidip geliyorlar. 
Komşularnn kz Esma da, onlarla beraber bu yolu yürümektedir. Nihal’n 
kardeşi diyorlar, adndan çok. Ablasna sahip çkmaya çalşan bir kardeş 
edasnda Recep, çok kskanyor ablasn. Dersleri de zayf ablasna göre. Köyde 
yapm üç yldr devam eden barajda çalşan Hasan Amca ailesini o yl yanna 
getiriyor. Receplere komşu oluyorlar, ailenin büyük kz Rüya ablasnn 
arkadaş oluyor. Ondan sonra Recep’in hayat âdeta değişiyor, umutlar, 
hayalleri, düşündükleri başkalaşyor: “Dört yllk okul hayatmda okul yolu hiç 
bu kadar hoş olmamşt bana. Allah’m bu yol hiç bitmesin diye dua ediyorum 
içimden. Bir bahane ile durup tekrar bakabilsem yüzüne ne var sanki. O masum 
yüzü bir kez daha seyredebilsem. Gökyüzü gibi saf, gökyüzü kadar masum. 
İçimde sanki koca bir gökyüzü açld. Ben ben olmaktan çktm sanki. Bağrsam 
m, koşsam m?” (“Gül Olsayd Adm”, s. 8) Rüya’nn ablasyla geçen 
konuşmalarnda köyün erkek çocuklarnn okumada gözü olmadğn, böyle 
erkeklerle asla evlenemeyeceğini duymas, Recep için dönüm noktas olur. 
Derslerine çalşmas konusunda kesin kararn verir. Köyün çocuklarna uymaz, 
oyunlarna katlmaz olur. Haziran’n gelmesi, okullarn kapanmasyla dağlara 
inekleri otlatmaya Recep gider. İnek otlatmak, dağlar, köy ilk defa gözüne 
çirkin gelir. Rüya’ya da görünmemek için inekleri götürürken köyde yollarn 
değiştirir. Akşam dönüşlerinde onlarn evinde yanan şklar karşdan izler. 
Rüyann evde oluşuyla mutlu olur. Bu öykü Recep’in çocuksu aşkn, sevgisini, 
geleceğe dair masum hayallerini anlatr. Recep öykünün sonunda, Rüya ve 
ailesinin köyden taşnmasyla yklr. Çok üzülür, ablasna sarlp ağlar. Rüya, 
giderken ablasna; “Derslerine çalşp öğretmen olsun Recep” (“Gül Olsayd 
Adm”, s. 9) diyerek ona adeta öğütte bulunur. Recep, o günden sonra gerçek 
sebebini bilerek öğretmen olmak isteyen biri olmuştur. 

“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk” hikâyesi Yahya Bey ve onun 
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ailesini anlatr. “O smscak yuvas, ruhunu kaybetmiş gibiydi günlerdir. 
Soğuktu, dilsizdi, halden anlamazd.” (“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu 
Aşk” s. 5) Bu satrlarla tantlan bir yuva vardr.  Taşnma hazrlklar yapan bir 
aile, bekleyiş, huzursuzluk, çaresizlik var. Taşnacaklar evin boşalmasn 
bekliyorlar günlerdir. Yalnz ve bu taşnma konusunda ne yapacağn bilemeyen 
bir adam vardr. Yahya Bey adndaki bu adam, günlük gazetesini alp iş çkş 
Onur Kraathanesi’nde saatlerce oturur, gazete okur ve eve olabildiğince geç 
gitmek ister. Evde bütün eşyalar kolilere koyulmuş, yerler halsz, pencereler 
perdesizdir. Aile bireyleri “her an göçmeye hazr göçebe gibi”dirler. 
(“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk” s. 5) Aklndan kitaplarn olduğu 
kolilerden birini açp kitaplğn köşesine dizmeyi düşünür, ama evdekilere ne 
diyeceği aklna gelir. Taşnmann gecikmesinde en çok mağdur olan da 
kendisiydi. Kitaplarndan ayrlmş, onlarsz on gün geçirmiş ve adeta çökmüş 
bir durumdadr. “‘Çocuklar büyüdü artk bey, bize geniş bir ev lazm’ diye 
tutturmasayd eşi, bunlar yaşanmayacakt” (“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft 
Bu Aşk” s. 5) diye geçer içinden. Bir çnar gölgesinde düşündü, durdu. 
Sonrasnda; “Şehirleri çkarlar için yok eden, şekilsizleştiren insanlarn bu 
çnarlara dokunmamalarna şaşrd.” (“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu 
Aşk” s. 7) Elinde tuttuğu gazetede bir habere gözü taklr. Karsyla geçimsizlik 
yapan adama verilen kitap okuma cezasna okumann artk uygulanan bir ceza 
hâlini aldğna anlam veremez. Öykü, Yahya Bey’in istemeye istemeye evinin 
yolunu tutmasyla son bulur. 

“İstasyonda” öyküsü Seyit’in hikâyesidir. Boyac bir çocuk görüyor ve 
onunla ilgili düşünceler geçiyor aklndan. Sonra kendisini hatrlyor birden. 
Seyit, boyaclktan, duvar ustalğndan anlamayan, elinden adam akll bir iş de 
gelmeyen bir gençtir. Molla’nn kahvede iş çkar diye beklemektedir. Yaptğ 
işten gocunmaz hiç. Bir ara ayakkab boyaclğ yapmşsa da, sonrasnda 
annesinin eli yüzü simsiyah eve gelen oğluna seni tanyamyorum brak bu işi 
deyişini, serzenişi kramamş ve bu işten vazgeçmiştir.  Sonrasnda İstasyon 
binasnn önünde bankta oturan elinde telefon mesaj yazan bir kz görüyor. Kz 
süzen delikanllara taklyor gözleri. Aklna bugünkü gençlerin hayat 
umursamayan yönleri geliyor. Ellerinde telefonlar, mesaj çeken, müzik 
dinleyen, saatlerce bilgisayar başnda oyun oynayanlar, internetten okul 
sralarnda yan yana oturduklar arkadaşlaryla mesajlaşanlar düşünüyor. Emin 
abisini bu duruma ne kadar üzüldüğünü anmsyor. “Gençlerin elinden tutmak 
gerek. Olmazsa tutana destek olmak gerek.” (“İstasyonda” s. 5)  diyor Seyit. 
“Okumadk ama anlarm böyle parlayan gözlerden” diyen Emin abisinin 
sözlerinden de pay çkaryor kendine. İstasyon ve Molla’nn kahvesi Seyit’in 
dünyas, o dünya içinde ekmeğini kazanyor, düşünüyor, hayaller kuruyor. Yaşl 
babasn hatrlyor, evin tek çocuğu olmasn düşünüyor, babasn hatrlaynca 
bir serinlik hissediyor. Okulu brakşn, top peşinde koştuğu günleri, akasyann 
gölgesinde tembellik ettiği günleri gözünün önüne getiriyor. “İstasyon binas, 
yaknndaki çeşme, raylar, çakl taşlar, etraftaki akasyalar ve daha adn 
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koyamadğ şeyler onu buraya çekiyordu” (“İstasyonda”, s. 6) Çocukluk ettiği 
günler, raylar üzerindeki yürüme yarşmalar, istasyon şefinden yedikleri zlgt 
hatrlyor. Birden ciddileşiyor bu yaş çoktan geçtiğini düşünüyor. Karnn 
doyurmak için üzüm ve ekmek alyor. Trenin gelmesine az bir zaman kala her 
an bir iş çkabileceğini aklna getiriyor. Ekmeğini kedilerle paylaşyor. Okuldan 
kaçp top oynayan çocuklar görüyor, geçmişi geliyor gözünün önüne. “Kaçn 
bakalm okuldan. Biz kaçtk da ne oldu sanki. Bak, el âlemin gözüne bakyoruz 
iş için” (“İstasyonda”, s. 7) diye içinden geçiriyor. Oturduğu yerden çevresini 
gözlemliyor, bankta oturan kz delikanllardan rahatsz, kalkp gidiyor, boyac 
çocuk istasyon binasndan çkyor. Sonra delikanllarn yanna geliyor, onlarn 
ayakkablarn boyuyor, onlar seyrediyor, çocuğa para vermeyen delikanllarn 
azarlamalarn duyuyor. Seyit çocuğu çağryor yanna. “Aç msn?” diye 
soruyor. “Ekmekle üzüme bakt bir süre çocuk. ‘Yok’ dedi kesik sesiyle”. 
“Öyleyse boya” diyor Seyit. Sonrasnda cebinden bir lira çkartp uzatyor. 
Üzüm ve ekmeği göstererek bunlar “Hadi otur da bunlar ye.” diyerek oradan 
ayrlyor. (“İstasyonda”, s. 7) 

“Kuyu” öyküsü, Hz. Yusuf ve kuyu imgesinden hareketle başlyor. Hz. 
Yusuf kssasna gönderme yaparak günümüz insannn skntl hayatna 
değiniyor. Bir baba, anne ve hasta oğullar var. Kuyu, kurtuluş, Yusuf ve biz 
ekseninde, hasta olan oğlunun düzelmesini kuyu imgesinden hareketle Hz. 
Yusuf’un kuyudan kurtuluşuyla bağdaştrmaya çalşyor. “Başka kuyulara da 
düşebiliriz. Hapsolabiliriz farkl sebeplerle. Her gün yeni bir imtihana 
çekilebiliriz. Bunlar mümkün. Ama önce buradan çkmalyz. Bir yolu yordam 
olmal bu kurtuluşun. Bir vesile klmal Yaradan.” (“Kuyu”, s. 5) diyerek 
rabbinden yardm istiyor. “Işk, rüzgâr, kuşlar, sesler, kuyu… Birbirine geçmiş 
onca şey. Karmakarşk, tarifsiz. Yusuf yüzlüsüne baktğ zamanlar aklna 
Yusuf’u misafir eden kuyu geliyordu. (“Kuyu”, s. 5) Ama onlarn kuyusu biraz 
daha farkldr. Onlarn kuyusu, bulunduklar, yaşadklar bu oda, bu ev ksacas 
kendi dünyalardr. Bağrp çağran ve hrçnlaşan çocuklarn düşünüyorlar 
eşiyle beraber. Kreşe oğlunu alamaya gidiyor, bütün çocuklar tiyatroya gittiği 
halde kendi oğlu kreşte kalmş, baba bu duruma da çok üzülüyor, ama yapacak 
bir şeyi yok. Öykü; eş, oğul ve skntlar içinde son buluyor. “Kuyu”, hüzünlü 
yönüyle dikkati çeken bir öyküdür. Anne ve babann çocuklarnn üzerine 
titrediklerini görüyoruz. Çocuklarnn bu hastalkl durumunda, şifay 
Rab’lerinden dileyen bir ailenin tedirgin bekleyişi vardr. 

“Olur Mu Öyle” öyküsü, mutlu bir aile tablosunu yanstmaktadr. 
Bursa’da geçen smscak, samimi içten bir anlatmla yoğrulmuş, geriye dönüş 
tekniğinin kullanldğ scak, samimi bir öyküdür. Ailenin bir akşamüstü iğde 
kokular arasnda çktklar gezintilerini anlatr. Eşinin kahveye düşkünlüğünden 
söz eder. Bir kafeye giriyorlar oturmaya. Kendisi için çay, eşi için orta şekerli 
bir kahve ve çocuklar için külahta dondurma siparişleri veriliyor.  Yeşil 
Cami’ye, Yeşil Türbe’ye, koca çnarlara, şklara dalp gidiyor. Kahraman 
anlatc ailesiyle oturduğu masada antikacnn vitrininde gözüne çarpan bir 
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televizyondan hareketle evlerine alnan ilk televizyonu, babasn, kz kardeşi 
Emine’yi, çocukluk günlerini hatrlyor. Geçim derdi yüzünden sürekli 
İstanbul’a giden babasn, ona sarlan kendisini anmsar. “Paramz birikince bir 
daha gitmeyeceğim” (“Olur Mu Öyle”,  s. 8) diyen kendisine söz veren babasn 
hatrlar. Mahallede kimsesiz olduğunu bir arka çkann olmadğn, 
arkadaşlarnn onu zayf ve çelimsiz bulduklar için oyunlarna almadğn, bu 
yüzden ağladğn gözünün önüne getirir. Can attğ, futbol maçlarnda oynamak 
için kaleci olmaya bile razdr. İstanbul dönüşlerinde hediyeler alan babas, bu 
kez kucağnda bir kutuyla gelir. Kahraman anlatcnn antikacnn vitrininde 
gördüğü, Grundig marka televizyonun benzeri çkar. Nasl afalladğn, 
heyecanlandğn, sabrszlandğn hatrlar. “Babam geldi ya dşars, çocuklar, 
oynadklar oyunlar umurunda değildir.” (“Olur Mu Öyle”,  s. 8) Evlerine 
televizyon geldikten her akşam gelip gidenler çoğalyor, komşularla beraber 
filmler izleniyor. Sonrasnda Bilal’in mahalledeki çocuklar arasnda itibar 
artyor. Oyunlar artk Bilal olmadan başlamyor, hatta ebeler, taraflarn 
seçerken Bilal için neredeyse kavga edecek duruma geliyor, ksacas oyunlarn 
aranan ismi oluyor. Bilal’in bu mutluluğu, oyunlardaki saltanat yağmurlu bir 
Pazar günü Kara Şimşek dizisini arkadaşlaryla beraber izlerken son buluyor. 
Kz kardeşi Emine televizyonu düşürür, televizyonun cam çatlamş ve 
görüntüsü de gitmiştir. Annesi endişeli, kendisi de babasnn nasl tepki 
vereceğini kestiremiyordur. Televizyona hiç dokunmamşlardr, o yaz karne alp 
eve geldiğinde babasnn sofrada oturduğunu görür. “Sarldm. Karneme bakan 
babam “Aferin oğluma” dedi. Öptü, saçlarm okşad. Şaşrmştm.” (“Olur Mu 
Öyle”, s. 8) Babas televizyonun düştüğünü kş ortasnda İstanbul’a giden 
komşular Selahattin amcasndan öğrenmiştir. Siniri varsa da geçmiştir diye 
düşünür Bilal. Babas ertesi gün televizyonu bir sofra bezine sarp ilçeye 
götürür. Ciddi bir şeyi çkmaz, tamir edilir ve evdeki yerini tekrar alr. Bilal çok 
mutludur bunu; “Mevsim yazd ve uzun sürecek oyun günlerinin başlarndaydk. 
Daha ne isteyeyim ki!” (“Olur Mu Öyle”,  s. 8) diyerek ifade eder. Öykünün 
sonunda, geçmişini hatrlayp gözleri uzaklara dalan ve çayn soğutan Bilal’i 
eşi, “Emine’nin marifetini mi hatrladn?” (“Olur Mu Öyle”, s. 8) diyerek 
teselli eder ve ardndan birbirlerine gülümserler. 

“Selvinaz’n Oyuncaklar” öyküsü ise,  bir kzn zihninden ölen 
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gelmesi ve rahmetli annesinden bahsetmesiyle bu yalan ortaya çkyor. Bundan 
sonra Selvinaz’n yalan da olsa bu mutlu dünyas yerine kedere ve umutsuzluğa 
brakyor. Artk annesinden bahseden arkadaşlar yannda o, sessiz kalmakta 
ümitsiz ve umarsz düşüncelerle dalp gitmektedir. 

“Melek Babam” öyküsü,  Başpnar’n tipik aile öykülerinden biridir. 
Anne, baba ve İbrahim adl bir çocuk var öykünün merkezinde. İbrahim ilk defa 
o gece şaşryor annesiyle birlikte. Babas eve erken geliyor. Halinde bir 
başkalk seziyorlar. Ana-oğul bu duruma bir anlam veremiyorlar. Kadn 
kocasnn giysilerini ütülüyor, İbrahim de babasnn ayakkablarn boyuyor. 
İbrahim’e babasn bu durumu biraz tuhaf geliyor. “Babam eve geliyor, bağrp 
çağrmyor. Anneme vurmuyor, beni tutup kolumdan frlatmyor.” (“Melek 
Babam”, s. 9) Ertesi gün bayramn ikinci günü olduğunu öğreniyoruz 
İbrahim’in ağzndan. Onlar için bayram bir gün sürüyor, ikinci günde arkadaş 
İsa ile iş baş yapyorlar. Arkadaşna “Acktn m?” (“Melek Babam”, s. 9) diye 
soruyor, siftah yapmamalarna rağmen dünkü günden kalan mutluluktan olsa 
gerek simitçiden simit alyorlar. Oturup simitlerini bölüşüyorlar, bir parçasn 
yanndaki kediye veriyorlar. Sonrasnda arkadaşna olup bitenleri anlatmaya 
başlyor İbrahim. Babasnn bayram namazna gitmek için başucuna gelip 
kendisini uyandrdğndan, annesinin mutluluğundan, kendisinin şaşknlğndan, 
babasnn yolda kendisine gülümsemesinden bahsediyor. Din dersinde öğrenmiş 
olduğu o olay,  oğlunu kurban etmek için götüren İbrahim Peygamber’i 
hatrlyor ve babas da sanki kurban etmek üzere yanna almş gibi aklndan 
geçiriyor. Babasn o ana kadar, böylesine yumuşak tavrl görmemiştir. İlk kez 
babasyla yan yana namaz klyor, dua ediyor. “Her gün bayram olsun Allah’m 
babam böyle kalacaksa”, “O içmezse annemin saçlar kökünden kopup 
avuçlarma gelmez. Benim yediklerim burnumdan gelmez. Her gün bayram 
olsun Allah’m.” (“Melek Babam”, s. 9) diyor. Bayram harçlğ alyor 
babasndan. Hikâyenin sonunda babasndaki bu değişimin sebebini annesinden 
öğreniyor. Dedesinin fabrikadan bir arkadaş, meyhanede babas içerken onun 
omzuna dokunmuş, babas mahcup olmuş, ellerine sarlmş adamn. “Oğlum, 
yarn bayram kalk çoluğun çocuğunun yanna var” (“Melek Babam”, s. 10) 
demiş. Babas ardna bile bakmamş bir daha… Öykü İbrahim’in mutlu yüzüyle 
son buluyor. 

“Hiç” öyküsü, anne ve kz kardeşi düşünceleri içinde geçmişini 
sorgulayan, hayatndaki yaşanmşlklar anlamaya çalşan bir ablann hislerinin 
dşa vurumudur. Ütü yaparken eline değen scak ütüden hareketle çocukken 
eline değen scak demliği, çğlğn ve annesinin merhametli sesini 
hatrlamasyla başlar.  “İnsann neresi acrsa can oradaymş meğer” (“Hiç”, s. 
7) cümlesi öykünün en manidar cümlelerinden biridir. Annesini kaybetmiş iki 
kz kardeş var, Ayfer ve kardeşi Buse. Biri daha çocuk ve ablas kz kardeşine 
hem ablalk hem de annelik yapyor. Bu öyküde, hayatmzda, yöremizde, 
çevremizde karşmza çkabilecek kimsesiz iki kz kardeşin hayat konu 
ediliyor. Abla kendini mahkûm gibi hissediyor, işten eve geçen günler, 
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gönlünce gezemediği anlarn hatrlyor. Genç kzlk kahkahalar nedir 
bilmeyen, sinema, düğün, bayram farknda olmayan bir hayat, bütün bunlarn 
verdiği bir bkknlk vardr. Sonra kendisine bir evlenme teklifi geleceğini 
düşünse aklna yine “kardeşim ne olacak” sorusu gelir. Kendi kendisiyle 
konuşur sürekli. Şikâyeti kardeşine değildir aslna, kendine kendiyle olanadr, 
belki de kaderedir. Öykünün ilerleyen bölümlerinde annesinin kz kardeşini 
doğururken hayatn kaybettiğini öğreniriz. Kundakta babasnn kucağna 
verilişini, geçim skntlarn, rzkn çkarmak adna çektiklerini anmsar. Sonra 
babasnn onlar terk ettiğinde yaşadğ içler acs halini düşünür. Daha on 
yedisindedir. Babasnn ara sra gelip kapnn altndan attğ para zarflarn, ona 
bağrdğn ve babasnn bir daha uğramadğn, komşularn acyan bakşlarn 
üzerinde hissettiğini anlatr. “Acmak acizliktir Buse. Merhamet etmekse zor.” 
(“Hiç”, s. 8). Öykü boyunca Ayfer’in monologlar ve iç konuşmalar devam 
ediyor. Kardeşi karşsndaymş gibi ve o kendisini anlyormuş gibi sürüyor 
konuşmalar. Sonra daha kendisi çocukken bir bebeğe bakmann ve onun 
sorumluluğunu almann anlamn sorguluyor. Omuzlarndaki yüklerin 
ağrlğndan bunalyor. Kardeşine olan sevgisi, merhameti ve ruhunu kaplayan 
hüzün şu cümlelerde sakldr: “Sarsma beni. Yeni kök salan bir fidanm seninle. 
Anszn kururum, köklerim derinlerde değil. Savurma beni. Bir an avuçlarnda 
dökülürüm tesbih taneleri gibi ve sen neye uğradğna şaşarsn. Bir kuru yaprak 
misali savrulmaktaym, istikametsiz, yol yordamsz.” (“Hiç”, s. 9) Sonra ölümü 
düşünüyor, korkuyor, kardeşinin hepten sahipsiz kalacağn, irkiliyor, dualar 
dudaklarndan dökülüyor. Sonra görüştüğü çocuğu, Mehmet’i anlatyor. Onun 
heyecanndan, konuşurken kelimeleri yutmasndan, gözlerini kaçrmasndan 
bahsetti. Sonra Buse’ye merhamet edip etmeyeceğinden söz açt, ardndan 
kardeşinin yüreğinin ağzna gelişini, kayglandğn gördü, “Brakr mym kz 
seni” (“Hiç”, s. 9) dedi. Sonra bir çay demleyip, arkalarna yaslanarak 
televizyon izlemeye koyulmalaryla öykü son buluyor. 

“Dolgun Ücretli” öyküsü geçim sknts içindeki üniversite mezunu ve 
evli olan Ayten ve Hüseyin’in yaşamndan kesitler anlatyor. Ayten, öğretmen 
olarak atanmş, Hüseyin ise atanamamş, formasyon, kpss snavlar derken 
başka işlerde geçimini arayan bir karakterdir.  Öykü mahalle bakkal, Ayten 
öğretmen ve Kamer Nine arasnda vuku bulan bir paragraf ile başlyor. 
Sonrasnda Ayten’in evde masann üzerinde açk unuttuğu Hüseyin’in 
günlüğünü istemeyerek de olsa okumasyla devam ediyor. Hüseyin’in babas bir 
inşaat işi almş, oğluna haber veriyor. Oğlu buna seviniyor, içine su serpiliyor. 
Burada Hüseyin’in evlenmeden önce dershanede çalştğn öğreniyoruz. Kriz 
yüzünden işleri iyi gitmemiştir. Babas, onun inşaatta çalşmas konusunda 
gönülsüzdür, o da bu durumun babasnn ağrna gideceğinin farkndadr ancak 
başka çaresi yoktur. Ayten’in bunu öğrenmesinden de korkmaktadr. 
Okuduklar karşsnda afallar Ayten. Mutfağa yürüdü, Hüseyin’in dokunduğu 
şeylere bakt. Sandalyeye çöktü” (“Dolgun Ücretli” s. 7) Öykü, yaklaşk bir 
aylk bir sürede yazlan on tane günlükten oluşmuş. Sradan, rutin saylabilecek 
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şeyler var günlükte. Alş verişler, market sahibiyle sohbetler, pazar yerine 
uğrayp sebze almak gibi günlük şeyler. Günlüklerden hareketle Hüseyin’in iş 
ilanlarna baktğn kendisine göre,  “dolgun ücretli” işlerin olmadğn 
görüyoruz. Bakann konuşmasndan bu yl tarih öğretmeni almayacaklarn 
öğreniyor Hüseyin. Uykular kaçyor, bir sigara yakyor. Bir sonraki günlükte 
Hüseyin’in ruh hali bütünüyle gözler önüne seriliyor: “Hava güneşli. (…) Bir 
gün de bana güler misin güneş? (…) Akasyalar ne güzel kokuyor öyle. 
Mezarlğn kapsndan içeri süzülüp bir servinin dibine oturdum. Issz 
mezarlklar. İnsann yaralarnn sağalmas için sszlk iyi bir ilaç diye 
düşündüm. Bir çkş yolu bulamadm. Mezarlarda yatanlarla bir farkmn 
olmadğn düşündüm. Onlar da çalşmay yatyordu, ben de.” (“Dolgun 
Ücretli”, s. 8) Hüseyin böyle bir açmazlk içinde düşüncelerini ifade etmeye 
devam ediyor. Ayten’in yaptğ yemeği beğendiğinden, beraber film 
izlediklerinden bahsediyor. Bir sonraki günlükte balkonda oturan Kamer Nine 
ile konuşmalarndan söz açyor. “Seviyorum ihtiyarlarn halden anlayşlarn, 
sükûnetlerini, büyüklüklerini.” (“Dolgun Ücretli”, s. 8) diyor. Son günlükte 
yazdğ şu şatrlar, Hüseyin’in nasl bir durumda olduğunu yanstmas açsndan 
önemlidir: “Evleneli yedi ay oldu. Dört aydr işsizim. Günlerdir ne yapacağm 
bilmeden sabahtan akşama kadar evin içinde dönüp dolaşyorum. Sğamyorum 
eve.” (“Dolgun Ücretli”, s. 8) Öykü,  Ayten’in Hüseyin’i ne kadar çok 
sevdiğini, özlediğini ve onun anszn çkp geleceği düşüncesiyle sona eriyor. 

Öyküler ve Hayatlar 
Anneler 
Mustafa Başpnar öykülerinde “anne” önemli bir figür olarak yer alr. 

Öyküdeki anneler birer fedakârlk timsali olarak karşmza çkar. Bütün 
yaşamlarn eşlerine, çocuklarna, evine, ailesine adayan anneler görülür. 
Çalşrlar, didinirler, hizmet ederler, kahr çekerler ama asla şikâyet etmezler. 
Anneler sabreden ve hayata tutunmaya çalşan yönleriyle dikkat çekerler. 
“Sknt”, “Karanlk Oda”, “Kuyu”, “Ürperti ve Umut”, “Kalbinde Çrpnan 
Kuş”, “Melek Babam” öyküleri bu bağlamda değerlendirilebilecek öykülerdir. 

“Sknt” öyküsünde;  mutsuz, geçim sknts çeken ailede kenara 
itilmiş eşinin ve çocuğunun anlamadğ, daha doğrusu fark edemediği bir anne 
vardr. Başörtüsü yasağ yüzünden üniversiteyi yarda brakmştr. Şimdilerde 
ise tek maaşla geçinemeyen bir evde eşiyle konuşamamakta, eşinin “keşke sen 
de çalşsaydn” sözlerine maruz kalmaktadr. Ama artk çalşmas imkânszdr, 
okulunu yarda braktğndan diplomas yoktur. “Karanlk Oda” öyküsünde 
kznn iyiliğini düşünen ama kzn anlamayan bir anne portesi çizilmiştir. 
Buradaki anne hayatn kz için feda ettiğini, her şeyi kz için yaptğn, 
yllarca sknt çektiklerini söylemektedir. Kznn, hâli vakti yerinde bir 
talibiyle evlenmesini arzulamaktadr. “Kuyu” öyküsündeki anne ise şöyle 
tantlr: “Diğeri bir sevap abidesiydi. Anneydi. İki kez yaralyd.” (…)“Ama 
annenin gözleri hüzünlüydü. Alabildiğine hüzünlü.” (Kuyu, s. 6). “Ürperti ve 
Umut” öyküsünde, fedakâr ve bütün skntlara rağmen eşine, bebeğine kendini 
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adamş bir anne/eş vardr. Her eve dönüşlerinde “bu hoyratlğn içerisinde ince 
taraflar zedelenmeden” (“Ürperti ve Umut”, s. 8) eşinin yolunu gözleyen bir 
kadndr. Fazlasn istemeyen, bulduğuyla yetinen, onca yoksunluğa karşn 
serzenişte bulunmayan bir eştir. “Melek Babam” öyküsünde ise, eşinin 
eziyetlerine rağmen duruşunu bozmayan, saygsn ve sevgisini yitirmeyen, 
oğluna şefkatini esirgemeyen bir anne karakteri çizilir.  

“Kalbinde Çrpnan Kuş”, “dar- dünyada gün görmemiş bütün 
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düşürdün ve yine Sen kurtardn onu. Biz de kuyudayz. Bize de el uzatacaksn 
biliyorum. Bunu bilişime iman ediyorum. Yusuf. Kuyu. Kurtuluş. Biz.”  
(“Kuyu”, s. 7) 

“Melek Babam” öyküsündeki baba; aslnda sinirli, eşine bağrp 
çağran, hatta döven ve çocuğuna şefkat göstermeyen biridir. Kazancn 
meyhanelerde harcayan ailesiyle fazla ilgilenmeyen bir karakterdir. Bir kurban 
bayram günü öncesinde, yine meyhanede içerken rahmetli babasnn arkadaş 
olan bir adamn elinin omuzlarna dokunmas ve kendisine “Oğlum, yarn 
bayram kalk çoluğunun çoçuğunun yanna var,” (“Melek Babam, s. 10) 
deyişiyle oradan çabucak ayrlp evinde bayrama hazrlanan eşine ve oğluna 
şefkat gösteren bir baba karakterine dönüşür. 

“Ürperti ve Umut” öyküsündeki baba/eş göç ettiği İstanbul’da ailesinin 
rzkn kazanmak için iş aramakta, günlerdir iş bulamann verdiği skntyla 
kahrolmaktadr. Evinde kendisini bekleyen eşine, küçücük kzna mahcup 
olmann ezikliği vardr. Eşinin ilk kez dillendirdiği köyüne, memleketine geri 
dönme meselesini; “Döndü bak, geçimini bile beceremedi, dedirtmem” 
(“Ürperti ve Umut”, s. 7) diyerek sonlandrr. Babasnn “Adam olan çalşp 
didinir; karsn, çocuğunu kimseye muhtaç etmez. Gittiği yerden dönmez.” 
(“Ürperti ve Umut”, s. 7) sözü hâlâ kulaklarnda çnlamaktadr. Bu buhranl 
günlerde sğnacak bir yerler arar. “Bu koca şehirde şu ezan sesleri de olmasa 
hani, hepten kimsesiz, sahipsiz hissedecektin kendini. Tutunuyordun bu sese. Ve 
huzursuzluk duyuyordun bu koca huzursuzluk içerisinde.” (“Ürperti ve Umut”, 
s. 8)  Sonra bu cefann kaynağn hatrlar: “‘Günler geçip gidiyor’ diye 
düşündün. Tutunamadn ne bu şehre ne de bu hayata. Birazda kriz sebep oldu 
bu yaşadklarna.” (“Ürperti ve Umut”, s. 8) Öyküde geçim sknts çeken, 
memleketine gidecek yol paras bulamadğndan torunun dahi göremeyen,  
ailesinin yanna gidişlerini erteleyen bir babann iç çekişleri vardr. 

Çocuklar ve Gençler 
Mustafa Başpnar öykülerinde, çocuklar ve gençler hayatn yansyan en 

önemli parçalardr. Öykülerin çoğunda konu, olay ve anlatm çocuklar ve 
gençler etrafnda şekillenir. Özellikle çocuklar, öykü kişilerinin çoğunluğunu 
oluştururlar. Öyküler, bir yönüyle kz-erkek çocuk ve genç kahramanlarn 
hayatlarna eğilmekte, onlardan izler taşmaktadr. Kimi öykülerde de yazar 
çocukluk/gençlik günlerine gitmekte, hatrladklarn ve geçmişe dair 
hissettiklerini anlatmaktadr. Yazar bu karakterleri ele alrken yer yer 
eleştirilerini de dile getirmekte, gençlerin hayatlarn ve sosyal çevredeki 
durumlarn sorgulamaktadr. 

“Sknt” öyküsünde, çocuklarn ailelerini anlamadklar, bilgisayarda 
oyun başndan kalkmadklar ve ailedeki skntlarn, mutsuzluklarn farknda 
olmadklar dile getirilir. “Karanlk Oda” öyküsünde, annesinin kendisini 
anlamadğndan yaknan genç kz portresi önemlidir. “Ben senin iyiliğini 
düşünüyorum” (“Karanlk Oda”, s. 16) diyen annesinin sözüne sinirlenen Asl, 
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geleceğine dair kararlar alamayan, alamadğ için de daha çok bunalma 
sürüklenen bir kzdr. “Sanki yaşadğ hayat onun değil de emanet bir hayat 
yaşyordu” (“Karanlk Oda”, s. 16) cümlesi genç kzn ruh halini bütünüyle 
yanstmaktadr. Skntlarnda, bunalmlarnda sigaraya sğnan bu genç kz, 
“kendini huzursuz eden de huzursuz olmalyd” (“Karanlk Oda”, s. 17) diye 
annesine kötü davranmakta ve olumsuz bakmaktadr. Bu öyküde, annesinin her 
şeyi kendisine rahatszlk veren ve dokunan bir genç kz vardr. 

“Peruk” öyküsünde, üniversiteli genç kzlarn hayatndan kesitler 
sunulur. Anlatc kahraman genç kzn gözünden, başörtüsü yasağyla ortaya 
çkan dönemin skntlar anlatlr. Anlatc genç kz, arkadaşlaryla peruk 
almaya gittiklerinde bunu niçin takacağn sorgular:“Şimdi sadece yürüyoruz. 
Nereye bu yolculuk, niçin bu yolculuk diye sormadan.” (“Peruk”, s. 20). 
“Şapka” öyküsünün merkezinde çocuklar yer alr. Anlatc çocuk kahraman, 
Hayat Bilgisi dersinden bildiği, ama hiç görmediği bir meyve olan “nar” manav 
tezgâhnda arkadaşlarnn arasnda tanr ve bunun sevincini yaşar içinde. Sonra 
bu meyvenin adn bildiği konusunda, arkadaşyla iddiaya bile girer. 
Arkadaşnn; “Bildinse bildin, para verip alamadğm meyvenin adn ne 
yapaym” (“Şapka”, s. 6) sözü yürek burkucudur. Fakirliği, yoksulluğu ve 
garibanlğ içinde barndrr. Bu cümle içinde bir hayat sakldr belki de. Çoğu 
yoksul çocuklarnn belli bir yaşa kadar göremediği, tadn dahi bilemediği 
meyveler yok mudur? Öyküdeki bu sahne, Türkiye’de hâlâ hüküm süren 
yoksulluk gerçeğini bir kez daha düşündürür. “Şapka” öyküsü, Anadolu 
köylerindeki yoksul ailelerinin okumalar için kasabaya gönderdikleri 
çocuklarnn hayatlarn, yatl okul öğrencilerin zorunlu olarak taklan “şapka” 
yüzünden yaşadklar skntlar ve okul müdürünün onlara karş sert tutumlarn 
gerçekçi ve eleştirel bir tarzda anlatmaktadr. 

“İstasyonda” öyküsünde, Seyit’in gözüyle boyac çocuk şöyle tantlr. 
“Esmer, çelimsiz çocuk boyu kadar boya sandğyla raylardan atlayp istasyon 
binasnn önüne doğru ilerledi. (…) Bir elinde plastik tabure, diğer eli boya 
sandğnn kayşnda. Elleri nasrlaşmamşt bu yaşta ama boyadan simsiyaht. 
Yüzünde akşama eve boş gitmenin endişesini taşyordu” (“İstasyonda”, s. 5) 
“Kuyu” öyküsünde hasta bir çocuğa gösterilen şefkat ve çocuğun yaptğ 
davranşlar anlamaya çalşan babann çocuğuna sevgisi şöyle ifade edilir: 
“Bütün bir dünya ayrmaya gelse ayramazd o an babayla oğlu. Tarifi mümkün 
olmayan duygular gibiydi o an. Hiçbir şair bunu yazamazd, yüreğini olanca 
çplaklğyla ortaya dökse yine de eksik gelirdi anlattklar.” (Kuyu, s. 6) 

“Şeftali Ağac” öyküsü,  dergâha yeni katlan gencin eğitim sürecindeki 
“iman” ve “isyan” ikilemini göstermesi bakmndan önemlidir. Gencin aradğ, 
manevî havann kuşattğ bir eğitim ortamnda düşünmenin ve konuşmann 
özgürlüğüdür. Bir tarafta dergâhn kurulu düzenin “itaat” beklentisi, diğer 
tarafta ise var olan otoriteye eleştirel bakşla yaklaşan, “birey” olma çabasnda 
olan bir genç görürüz. Dergâha katldğ ilk günden itibaren her şeyi 
sorgulamaya başlayan gence, “manen yükselip üst makamlara” çkan mürit 
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kardeşlerin söylediği “içinde putlarn var, yk onlar” uyarsn dikkate almaz. 
(“Şeftali Ağac, s. 9) Dergâhn düzenine kaytsz şartsz uyup “manen yükselip 
üst makamlara” çkanlara soru sormak, içindekileri dökmek mümkün değildir. 
(“Şeftali Ağac, s. 9) Çünkü dergâhta “düşündüğünü söylemek, közü elle tutmak 
gibi bir şey”dir. (“Şeftali Ağac, s. 9) Şeyh efendiyi “huşu içinde” dinlemek bir 
rahatlktr, belki de diğer müritlere en çok benzediği andr.  Gencin; “zahiri 
görünüm ne kadar Şeyh efendiye benzerse, manevi olarak da o kadar m yakn 
olunuyor” sorusu yerleşik düzene bir başkaldr niteliği taşmaktadr. (“Şeftali 
Ağac, s. 9) Yine öyküde geçen “kymet kazanmak için hangi kutsala kendimi 
kurban edeyim diye düşünüp duran”larn arasnda kendini sorgulamaktadr. 
(“Şeftali Ağac, s. 9) Hasan Öztürk’ün de ifade ettiği gibi Mustafa Başpnar, 
genç müridin gözünden; “tasavvufi dünyann önemli pek çok kavramnn; 
bugünlerde siyaset, ticaret, eğitim, medya vb. yeni söylemlerle örtülerek ve 
süslenerek karşmza çkan biçimi “cemaat” kavramna yakn ve muhalif 
duranlarn denk bir dikkatle okumalar gereken bir öykü yazdğ için zor ve 
önemli bir iş başarmştr.4 denilebilir. 

Kitaplar ve Hayat 
Mustafa Başpnar öyküsünde dikkati çeken bir özellik de kitaplara, 

kitap okumaya dair bir sevginin ve ilginin oluşumudur. Hayatn ve kitaplarn iç 
içe olduğu hususu öykülerde verilmek istenen mesajlardan birisidir. Kitap 
sevgisi, kitap okumann önemi, kitapçlar, kitaplklar, kütüphanelerin değeri 
kimi öykülerde asl mesele şeklinde sunulmuş; baz öykülerde de satr 
aralarnda okura bu his verilmeye çalşlmştr. 

“Şapka” öyküsünde kvrck saçl, müşfik bakşl kitapç amca vardr. 
Anlatc kahraman ona özendiğini, dükkânnda oturmak ve onun yerinde olup 
saatlerce kitap okumak istediğini belirtir. Kahraman anlatc kitap vitrinlerine 
bakarken kitapç yaşl adamn dedesinden dinlediği Hz. Ali Cenkleri kitabn 
kendisine hediye etmesiyle çok büyük bir mutluluk duyar, şaşrr, âdeta dili 
tutulur. Bu ilk kitabn bir çrpda okur. “O gün ilk kez dedemi, anlattklarn, 
annemi, babam ve kardeşlerimi hatrlayp uzandğm yatakta hçkrksz ve 
sessizce ağlamştm. O ilk ağlayşmd, kendimi yalnz hissettiğim bu yurt 
köşesinde.” (“Şapka”, s. 6). Küçük çocuğun soğuk yurt yatakhanelerinde, 
yalnzlğn ve ürpertinin kol gezdiği yatl okul günlerinde tek sğnağ kitaplar 
olur. 

“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk” öyküsü ise, kitap ve okuma 
tutkunu Yahya Bey’in kitaplara bakşn ve yaklaşmn konu edinir. Ev 
taşmalar günden güne geciken ailede, Yahya Bey’in endişelendiği tek şey, 
kitaplarn kolide günlerce kalmş olmasdr. Evlendiğinde çoğu şeyleri eksik 
iken aldğ iki kitaplk onun için dünyann en değerli şeyi olmuştur. Çalşma 
odas ve kitaplar içinde geçirdiği vakitler en mutlu, huzurlu vakitleridir. Yahya 
Bey için evin içindeki eksikler değildi, eşyalar toplanmş bu ev onu 
                                                 
4 Hasan Öztürk,“Şeyhin Cüppesi ve Şeftali Ağac”, www.edebiyatufku com, 2010. 
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annemi, babam ve kardeşlerimi hatrlayp uzandğm yatakta hçkrksz ve 
sessizce ağlamştm. O ilk ağlayşmd, kendimi yalnz hissettiğim bu yurt 
köşesinde.” (“Şapka”, s. 6). Küçük çocuğun soğuk yurt yatakhanelerinde, 
yalnzlğn ve ürpertinin kol gezdiği yatl okul günlerinde tek sğnağ kitaplar 
olur. 

“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk” öyküsü ise, kitap ve okuma 
tutkunu Yahya Bey’in kitaplara bakşn ve yaklaşmn konu edinir. Ev 
taşmalar günden güne geciken ailede, Yahya Bey’in endişelendiği tek şey, 
kitaplarn kolide günlerce kalmş olmasdr. Evlendiğinde çoğu şeyleri eksik 
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Bey için evin içindeki eksikler değildi, eşyalar toplanmş bu ev onu 
                                                 
4 Hasan Öztürk,“Şeyhin Cüppesi ve Şeftali Ağac”, www.edebiyatufku com, 2010. 
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evliliklerinin ilk yllarna götürür. “Çok şeyleri yoktu ama dertleri de en az 
eşyalar kadar azd.” (“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk”,s. 6) diye 
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aşk. Bir anne kadar sevap abidesiydi.” (“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu 
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bulunduğu odada ağrlamaktan, onlarla kitaplara dair konuşmaktan zevk alrd. 
Ayrca raftan eline aldğ bir kitab anlatrken ilk sayfasna attğ tarihi, nereden 
aldğn söylemekten ve o güne değinmekten çok büyük mutluluk duyard.  
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ödünç verirdi. (“Günahsz Bir Çocuk Kadar Saft Bu Aşk”, s. 6-7) 

Sonuç 
Mustafa Başpnar öyküleri, hayattan taşdğ parçalarla dikkati 

çekmekte, yaşanlan durumlar, olaylar, küçük şeyleri öyküye konu etmesiyle 
takdiri hak ediyor. Onun kaleminden yansttğ unsurlar, süregelen hayatn 
parças niteliğindeki şeylerdir. İnsan, aileyi, çocuklar, kenara itilmiş hayatlar 
ele alarak okurlarn yeniden düşünmeye sevk etmektedir. Başpnar’n 
öykülerinde, 2000’li yllarn sonrasndaki Anadolu coğrafyasndaki hayatlar ve 
insanlar anlatrken, sosyal hayata yansyan çeşitli durumlar ve meseleleri de 
ortaya koymaktadr. Yine kaybolmaya yüz tutan değerleri, modern zamanlarda 
yitirdiğimiz eski/güzel şeyleri bizlere hatrlatmaktadr. Öyküler, bir 
krlganlğn, yer yer bir hüzün yumağnn sarmaladğ, scak, samimi bir eda ile 
kaleme alnmş intiba uyandrmaktadr. Yine öykülerin arka plannda 
hakszlklara ve bütün olumsuzluklara karşn daima umudun korunduğu, 
geleceğe hep ümitle bakldğ görülmektedir. Yazar, her şeye rağmen hayata, 
insana umutla bakan, onca sknt içinde sükûnetini koruyan, küçük şeylerle 
mutlu olmaya çalşan ve kt kanaat geçinen hayatlar bizlere sunmaktadr. 
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Edebiyatımızda Âşık Kollarının Yapılanışı ve Emrah Kolunda Yer Alan 
Tokatlı Âşıklarda Klasik Edebiyatın Etkisi 

Mehmet YARDIMCI∗  

Özet 
Âşık edebiyatında geleneğe bağlılığın en önemli unsurlarından biri usta 

çırak ilişkisidir. Usta âşık bir genci çırak edinir, mesleğin inceliklerini öğretip 
saz ve söz meclislerine sokar. Çırak da hayatı boyunca ustasını unutturmayıp 
eserlerinin yaşamasını sağlar. Çırağın, ustasında hâkim olan tavır kendinde 
yaşadığı gibi, bu eda kendinin yetiştirdiği çırağına da sirayet eder. Zamanla bu 
gelenek zinciri içinde aynı tarzda söyleyen bir âşık grubu oluşur.  

İşte usta-çırak geleneği içinde yetişen âşıklar tarafından usta âşığa 
bağlılık duyarak, ona ait üslûp, dil, ayak, ezgi, konu ve anıları devam ettiren 
gruba âşık kolu denir.  Emrah Kolu da böyle oluşmuş âşık kollarındandır.  

Âşıklardaki divan şiirine özenti sonucu 17. yüzyıldan itibaren biçim ve 
öz açısından divan şiirine yakınlık gösterilmeye başlanmış, Gevherî ve Âşık 
Ömer’in öncülüğünde Dertli ve Emrah gibi önemli âşıklar bu oluşumun 
uygulayıcıları olmuşlardır.  

Mahlas alma geleneği klasik edebiyatın etkisiyle halk şiirinde düzenli 
olarak kullanılmaya başlanmış ve mahlasnamelere benzer: 

Emrah sana ilham ile mahlâs dedi Nurî 
Hurî gibi isminle müsemmâ olacaksın 
biçimindeki söyleyişler yaygınlaşmıştır.  
Tarih düşürme (EBCED) klasik edebiyata has iken Emrah kolundaki 

âşıklarda da görülmüş, Tokatlı Nurî,  Emrah’ın öldüğüne dair:   
Geçip Emrahî’nin satrance döndü Nurî devrânı 
Atı mat itdi çıkdı sürdü kabl-i ferzaneden ruh   
(atı mat itdi sözcüklerinin tarih karşılığı olan 1277,  H.1860)  biçiminde 

tarih düşürmüştür.  
Emrah’ta görülen nazire söyleme geleneği, çırağı Tokatlı Nurî’de de 

sürmüştür.  Emrah’ın: 
Ne kaçarsın benden melek sevdiğim 
Ateş sakınır mı pervanesinden 
biçiminde başlayan koşmasına  Nurî: 
Ümidim kesmezem rûz-i cezâdan 
Bir şefaat kâni yekdanesinden 
biçiminde başlayan nazire yazmıştır. 
Klasik edebiyatta gelenek haline gelen efsanevi şahsiyetlere telmih 

düşürmek Emrah kolundaki Tokatlı âşıklarda da görülmektedir.  Tokatlı 
Gedaî’nin: 

Enel Hak söyledi Mansur-û dâne 

                                                
∗ Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümü, mehmet.yardimci@deu.edu.tr  
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Çektiler Nesimî davada kald 
biçimindeki deyişi örneklerden biridir.  
Etkileşim sonucu Emrah’n şiirlerinde baz klişe mazmunlara 

rastlanmaktadr.  
Müjganunla sînede yüz yareler açdun 
Gamzen okunu cânum yeter bağrma çalma 
deyişindeki [gamzen oku  (yan bakş oku)]  deyişinde olduğu gibi 

kirpik yerine kullanlmştr.   
Ayn kültür kaynağna yaslanan halk ve klasik şiirimizin etkileşimleri 

oldukça fazladr.  Emrah Kolundaki Tokatl Gedaî, Tokatl Nurî, Ceyhunî vb. 
âşklarda klasik edebiyatn etkisi örneklerle incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Âşk kolu, klasik edebiyat, Emrah, Nurî, nazire, 
mazmun 

İşte, usta-çrak geleneği içinde, birbiri ardnca yetişen âşklar tarafndan, 
odak hüviyetindeki usta âşğa bağllk duyarak, ona ait üslûp, dil, ayak, ezgi, 
konu ve anlar devam ettiren gruba âşk kolu denir.   

Âşk edebiyatnn yaşatlmasnda da âşk kollarnn önemi çok 
büyüktür. 

Emrah ve Ruhsatî kolunun iki büyük âşk kolu, Şenlik Kolu’nun da en 
güçlü âşk kolu olduğu ileri sürülür.  

Bugüne Kadar Saptanan Âşk Kollarndan Bazlar; 
Emrah Kolu  (Tokat – Kastamonu Yöresi) 
Ruhsatî Kolu (Sivas Yöresi) 
Dertli Kolu (Bolu – Çankr – Kastamonu Yöresi) 
Sümmanî Kolu: (Erzurum Yöresi) 
Huzurî Kolu (Artvin Yöresi) 
Şenlik Kolu (Doğu Anadolu – Azerbaycan Yöresi) 
Derviş Muhammed Kolu (Malatya Yöresi) 
Talibî Kolu (Zile Yöresi) 
biçimindedir. 
Her ne kadar edebiyatmz Halk Edebiyat, Klasik Türk Edebiyat gibi 

bir ayrma tabi tutsak da bu değişik çevre ve düşünce tarznn ürünlerinde, 
özellikle şiirlerinde birçok ortak noktann bulunduğu görülmekte; birbirleri 
üzerine de çeşitli etkiler yaptklar bilinmektedir. 

Klasik şairlerimizden bazlar âşklarmzn etkisinde kalarak hece 
ölçüsüyle ve daha sade bir dille şiir denemeleri yapmşlardr. Bu yaknlğn 
mahallileşme cereyan ile hzlandğ söylenebilir. 

Buna karşlk halk şairleri de klasik şiirin etkisinde kalarak aruzun belli 
kalplar ile divan, kalenderi, satranç, semai tarzlarnda şiirler söylemişlerdir.   

Türk halk şiiri  17. yüzyldan itibaren biçim ve öz açsndan divan 
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şiirine yaknlk göstermeye başlamştr. Gevherî ve Âşk Ömer bu 
yaknlaşmann öncüleri olmuşladr. Bu iki âşk, aruz ölçüsüyle divan şiirinin dil 
ve nazm şekillerini skça kullannca bir gelenek yaratmşlar ve kendilerinden 
sonra gelen âşklara önderlik etmişlerdir. 19. yüzylda Dertli ve Emrah gibi 
önemli âşklar bu oluşumun uygulayclar olmuşlardr. 

Nazire, klasik edebiyatn etkisiyle halk şiirinde de yaygn olarak 
kullanlmş, gelenek haline dönüşüp güzel örnekler verilmiştir.   

Emrah, kendinden önceki baz şairleri tanzir ederken Emrah’n şiirlerine 
de başka âşklar nazireler yazmşlardr.   

Emrah çraklarndan Tokatl Nurî, ustasnn şiirlerini çok beğendiğinden 
bu tarzn devamn sağlayp geleneği sürdürmek için ustasnn şiirlerine 
nazireler yazmştr. 

Emrah kolundaki Tokatl âşklardan Gedaî, klasik şiirin o denli 
etkisinde kalmştr ki divan şiirine olan sevgisinin en güzel örneklerini ustaca 
yaptğ tahmislerinde sergilemiştir. Mahlas alma geleneği klasik edebiyatn 
etkisiyle halk şiirinde düzenli olarak kullanlmaya başlanmştr.  

Tarih düşürme, âşğn yaşadğ dönemi yanstmas ve kendi yaşamndan 
izler brakmas nedeniyle önemli bir gelenek olarak kabul edilmektedir. 
Erzurumlu Emrah bu geleneğe bağl olarak kendi yaşamna ilişkin önemli 
tarihler düşürmüştür. Divan edebiyatnda gelenek hâline gelmiş dinî, tarihî, 
efsanevi şahsiyetlerden söz etmek âşk edebiyatnda da divan edebiyatndan 
geçen unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

Bu etkileniş gerek Emrah’ta, gerekse Emrah kolunun usta âşklar 
üzerinde o kadar fazla olmuştur ki Emrah ve çraklar bazen âşklk 
geleneklerini bile ihmal etmişler, divan tertip edip, aruzla şiirler yazp, klasik 
Türk şiirinin mazmunlarn bolca kullanmşlardr. 

Âşk edebiyatnda geleneğe bağllğn en önemli unsurlarndan biri usta 
çrak ilişkisidir. Usta âşk bir genci çrak edinir, mesleğin inceliklerini öğretip 
saz ve söz meclislerine sokar. Çrak da hayat boyunca ustasn unutturmayp 
eserlerinin yaşamasn sağlar. Çrağn, ustasnda hâkim olan tavr kendinde 
yaşadğ gibi, bu eda kendinin yetiştirdiği çrağna da sirayet eder. Zamanla bu 
gelenek zinciri içinde ayn tarzda söyleyen bir âşk grubu oluşur.  

İşte, usta-çrak geleneği içinde, birbiri ardnca yetişen âşklar tarafndan, 
odak hüviyetindeki usta âşğa bağllk duyarak, ona ait üslûp, dil, ayak, ezgi, 
konu ve anlar devam ettiren gruba âşk kolu denir.   

Bugün önemli âşk kollar olarak bilinen Şenlik Kolu, Erzurumlu Emrah 
Kolu, Ruhsatî Kolu, Dertli Kolu, Derviş Muhammed Kolu ve Huzurî Kolu böyle 
oluşmuş âşk kollardr. 

Bu konuda Doğan Kaya "Âşk kollar genellikle kola ismini veren âşkla 
başlatlr. Bu kollarda ise, odak hüviyetindeki âşğn da bir ustas vardr. 
Sözgelişi: Ruhsatî'nin ustas Kusurî, Şenlik'in ustas Nurî, Huzurî'nin ustas 
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İznî'dir. Her ne kadar bu âşklar bir usta yannda yetişmiş olsalar da şiirdeki 
gücü ve ustalklar sayesinde ustalarndan daha ön plana geçmiş, kendisinden 
sonra gelen nesiller üzerinde, ilk âşğa nazaran daha fazla etki brakarak odak 
şahs olma hüviyetini kazanmşlardr."1  demektedir.  

Ali Berat Alptekin, Palandöken’in Zirvesindeki Âşk Erzurumlu Emrah 
adn verdiği kitabnda Sabri Koz’dan atfla “Anadolu’da oluşan eski esnaf 
teşkilatlarnn hepsinde olduğu gibi, âşklkta da çrak yetiştirmek bir 
gelenektir. Eski âşklar çraklarn belli bir yol izleyerek seçerlerdi. Usta âşk, 
çrak olarak seçeceği kimsede saz ve söz kabiliyeti olup olmadğn araştrr, bir 
süre denerdi. Sonra da gelenek icab ona bir mahlâs ‘tapşrma’ verir, böylelikle 
de ustalğn tasdik etmiş olurdu.” demektedir.2 

Âşk edebiyatnn yaşatlmasnda da âşk kollarnn önemi çok 
büyüktür. 

Usta âşk çrağn ve çevresindekileri etkileyebildiği gibi kolun dşnda 
kalan âşklarn üzerinde de etkili olur.  Böylelikle saza-söze yetenekli gençlerle, 
halkn âşklk sanatna olan ilgileri artarak sürer. Bir âşk kolunun var 
olabilmesi için belirleyici baz unsurlarn yerine getirilmesi gerekmektedir.  
Bunlar: 

1. Âşk, odak konumundaki usta âşğn dil ve üslup özelliklerine iyi 
hâkim olmaldr. 

2. Âşğn işlediği konular, usta konumdaki âşğn işlediği konularla 
örtüşmelidir. 

3. Ustasnn yanndan ayrlmamal, onunla birlikte uzun gezilere 
katlmaldr. 

4. Ustasnn yaptğ karşlaşmalar iyi bilmeli ve ona ait ayaklar iyi 
kullanmaldr.  

Emrah ve Ruhsatî kolunun iki büyük âşk kolu, Şenlik Kolu’nun da en 
güçlü âşk kolu olduğu ileri sürülür. Bu görüş Âşk kollar üzerine ilki Eflatun 
Cem Güney tarafndan başlatlan, Doğan Kaya, Saim Sakaoğlu, Erman Artun, 
Sabri Koz ve tarafmca bu güne kadar usta çrak geleneği ve âşk kollar üzerine 
yaplan araştrmalar şğnda doğrudur.   

Henüz Âşk Kollar ile ilgili lisansüstü düzeyde önemli bir çalşma 
yaplmamştr. Sadece bizim yönetimimizde Arş. Grv. Demet Gülçiçek’e  “Aşk 
Kollarnda Gelenek, Etkileşim, Eğitim ve Pir Sultan Abdal Kolu’nun Oluşumu” 
adl yüksek lisans tezi yaptrlmştr. Daha önce kimi nedenlerle başka âşk 
kollarnn olabileceği dile getirilmiş, Pir Sultan Kolu’nun varlğndan söz 
edilmiş fakat üzerinde durulmamştr. Oysa Pir Sultan, çraklar olan, Alevi 
                                                 
1 Doğan Kaya, "Edebiyatmzda Âşk Kollar ve Şenlik Kolu" Âşk Şenlik 
Sempozyumu, Ank. 22-23.05.l997 
2 Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Palandöken’in zirvesindeki âşk Erzurumlu Emrah, 
Akçağ Yay. Ank. 2004, s.43 
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Bektaşi kültürüne sahip olsun olmasn bütün âşklar etkileyen önemli âşklarn 
başnda gelir. Zile’de sunulan bir bildiride de Kemter Kolu’ndan söz edilmiştir. 
Bu durum âşk kollarnn yaplanşnn önemini vurgulamakta, yeniden ele 
alnp üzerinde titiz bir çalşma yaplmas gerekliliğini göz önüne sermektedir. 

Bugüne Kadar Saptanan Âşk Kollarndan Bazlar 
Emrah Kolu  (Tokat – Kastamonu Yöresi) 
Erbabî :  Emrah 

Emrah :  Tokatl Gedaî,    Meydanî: Kastamonulu Kemalî   
Tokatl Nuri: Gayretî, Ceyhunî, 

  Ceyhunî: Kemalî:  Kastamonulu  Hasan                
 Tokatl Cemalî              Kastamonulu Hasan: İhsan  Ozanoğlu                    

 Zileli Şermî  
 Zileli Mevcî          
 Nagâmî   
 Niksarl Bedrî 
 Niksarl Cesurî 

             Arap Hzrî 
Yozgatl Mes'udî 
               Yozgatl Seyhunî 
                         Sivasl Pesendî                       
Ruhsatî Kolu (Sivas Yöresi) 
Kusurî:   Ruhsatî:   Minhacî,  Emsalî:Gülhanî ,  Meslekî: Noksanî 
                     Gülhanî: Mahsubî,   Noksanî :Ali     
                       Ruhsatî Kolundaki  Diğer Âşklar:  Feryadî,  Bekir 

Klç, Tabibî, Firakî, Zakir,   Gafilî,  Hamza, Hitabî, Muzaffer,Nedimî, Kelamî, 
Ehramî, Dilhunî, Kenanî, Hasan 

Dertli Kolu (Bolu – Çankr – Kastamonu Yöresi) 
Dertli:    Geredeli Figanî:    Çankrl Pinhanî,  

                   Kastamonulu Cudî, Ilgazl Naili   
Ilgazl Nailî:   Yorgansz Hakk 
Sümmanî Kolu: (Erzurum Yöresi) 
Sümmanî:  Nihanî:  Mevlüt, Ahmet Çavuş,   
        Şevki Çavuş:  Hüseyin Sümmanîoğlu 

        Fahri Çavuş: Ömer Yazc,  Torunî 
Torunî: İsrafil Taştan, 

Ebubekir 
Huzurî Kolu (Artvin Yöresi) 
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İznî:    Huzurî:  İzharî,  Zuhurî,  Fahrî 
      Diğerleri:  Cevlanî, Pervanî, Müdamî 

Şenlik Kolu (Doğu Anadolu – Azerbaycan Yöresi) 
Hasta Hasan: Nuri : Şenlik     Şenlik:   Bala Kişi, İbrahim, Gazeli, Ali, 

Bala Mehmet, Namaz,  Kasm, Asker, Mevlüt,  Nesib, Süleyman,  Gülistan      
İbrahim: Çerkez, İsrafil, Hüseyin, İlyas İlyas: Rüstem Alyansoğlu 
Kasm: 
Nuri Şenlik,  Ylmaz Şenlik,  Fikret Şenlik, Salih Şenlik, Dursun 

Durdağ, İslâm Erdener, Mehmet Hicranî, Şeref Taşlova 
Şeref Taşlova: Gülistan: Nusret Yurtmal, Hakk Baydar, Nuri 

Şahinoğlu, Sadrettin Ulu,   Murat Yldz,  Murat Çobanoğlu, 
Şah İsmail, Hikmet, Arif, Ataman 
Murat Yldz:Murat Çobanoğlu: 
Günay Yldz Mürsel Sinan 
Mahmut Karataş Arif Çiftçi 
İlgar Çiftçioğlu Metin Bektaş  
Derviş Muhammed Kolu (Malatya Yöresi) 
Derviş Muhammed:   Şah Sultan, Âşkî,  Diğerleri: Hüseyin, Bektaş 

Kaymaz,         Hasan Hüseyin, Meftunî         
Talibî Kolu (Zile Yöresi) 
Zilelî Talibî:  Zileli Fedaî,   Ali,   Seferoğlu,   Esat,  Raşit 

Zileli Fedaî:   Kâmilî,  Fanî,    
          Kâmilî: Sezaî     Fanî: Arifî   Arifî: Remzî, Lütfî  
Ali: İsmail 

        İsmail: Kâmil, Rifat 
Seferoğlu: Hatun 

Türk kültürünün, tarihi ve sanat gibi edebiyat da bir bütündür. Türk 
şiiri de bu bütünlük içinde gelişimini sürdürmüştür. Farkl estetik çizgilere sahip 
olmakla birlikte ayn kültür birikimine yaslanan halk ve klasik şiirimizin ortak 
yanlar oldukça fazladr.  

Halk şiiri, âşk şiiri ve divan şiiri arasndaki ortak yönleri Türk 
kültürünün bütünlüğü ve devamllğ esaslarna göre ele almak gerekir. Amil 
Çelebioğlu’nun da dile getirdiği gibi: 

“Halk şiiri ile Divan şiiri arasnda, gerek dil ve şekil, gerek muhteva 
bakmndan muhtelif farklar bulunmakla beraber neticede, ayn milletin mal 
olarak bunlarn temelinde zevk, duygu, heyecan ve fikirde birlik ve benzerliğin 
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mevcudiyeti, tabii olduğu kadar zarurîdir de."3 
Bu güne değin farkl yönleri göz önünde bulundurulduğundan bu iki 

disiplinin bir birine zt ve tamamen bir birinden farkl edebiyatlar olduğu 
sanlmş, kimilerince de arada derin uçurumlar yaratlmaya çaba gösterilmiştir.  

Her ne kadar edebiyatmz Halk Edebiyat, Klasik Türk Edebiyat gibi 
bir ayrma tabi tutsak da bu değişik çevre ve düşünce tarznn ürünlerinde, 
özellikle şiirlerinde birçok ortak noktann bulunduğu görülmekte; birbirleri 
üzerine de çeşitli etkiler yaptklar bilinmektedir. Bu konuda Fuad Köprülü 
“Klasik edebiyat üzerinde halk edebiyatmzn ve halk edebiyat üzerinde klasik 
edebiyatmzn bir takm tesir ve aksi tesirleri göze çarpmamak mümkün 
değildir...”4 demektedir.  

Klasik şairlerimizden bazlar âşklarmzn etkisinde kalarak hece 
ölçüsüyle ve daha sade bir dille şiir denemeleri yapmşlardr. Bu yaknlğn 
mahallileşme cereyan ile hzlandğ söylenebilir. Divan edebiyat geleneği 
çerçevesinde şiirler söyleyen Meâlî divannda semai tarznda bir destana yer 
vererek bu yaknlaşmann öncülüğünü yapmştr. 

Buna karşlk halk şairleri de klasik şiirin etkisinde kalarak aruzun belli 
kalplar ile divan, kalenderi, satranç, semai tarzlarnda şiirler söylemişlerdir.   

Türk halk şiiri 16. yüzyldan başlayarak, divan şiirinden ayr bir yolda 
gelişimini sürdürürken, 17. yüzyldan itibaren biçim ve öz açsndan divan 
şiirine yaknlk göstermeye başlamştr. Gevherî ve Âşk Ömer bu 
yaknlaşmann öncüleri olmuşladr.  

Bu iki âşk, aruz ölçüsüyle divan şiirinin dil ve nazm şekillerini skça 
kullannca bir gelenek yaratmşlar ve kendilerinden sonra gelen âşklara 
önderlik etmişlerdir. 

19. yüzylda Dertli ve Emrah gibi önemli âşklar bu oluşumun 
uygulayclar olmuşlardr. Emrah, âşk edebiyatnn kendine özgü en güzel 
deyişlerini söylediği yllarda: 

Ne vefasn gördüm bezm-i cihann 
Nâm ile pür olsun peymaneleri 
Ne lütfünü gördüm pir-i mugann 
Başna yklsn meyhaneleri 
diyerek hem divan şiirine yaklaşmş, hem de divan şiirine duyduğu 

özentiyi dile getirmiştir. Bu özenti onda ileri derecelere uzanp Emrah divan 
hazrlatmştr. 

Türk edebiyatna İran edebiyatndan geçmiş olan nazire bir şairin şiirine 
başka bir şair tarafndan ayn uyak ve ölçüde olmak üzere benzer şiir yazma 
                                                 
3 Âmil Çelebioğlu, “Karacaoğlan’da Divan Şiiri Hususiyetleri”, Türk Folkloru 
Araştrmalar l984, Ankara l984, s.17 
4 Fuad Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, 2. Bas. İst. 1980, s.117 
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demektir. Nazire yazma işine tanzir de denir.  
Nazire, klasik edebiyatn etkisiyle halk şiirinde de yaygn olarak 

kullanlmş, gelenek haline dönüşüp güzel örnekler verilmiştir. Emrah ve Emrah 
kolundaki Tokatl âşklarda da nazire söyleme geleneği önemli yer tutmaktadr.  

Divan şairlerinden Nedim’in: 
Akibet gönlüm esir ettin o gîsûlarla sen 
Hey ne câdûsun ki âteş bağladn mûlarla sen 
dizeleriyle başlayan gazeline de Emrah: 
Gönlüm aldn ey peru bu zülf ü gîsûlarla sen 
Akibet kldn beni Divane-veş bûlarla sen 
biçiminde nazire yazmştr. Yine Dertli’nin: 
Venedik’ten gelir teli 
Ardç ağacndan kolu 
Be Allah’n sersem kulu 
Şeytan bunun neresinde 
biçimindeki meşhur taşlamasna Emrah’n: 
Halep’ten gelmiştir dal 
Öter bülbül gibi dili 
Yemen’den alnr teli 
Şeytan bunun neresinde 
örneğinde görüldüğü gibi ayn ayakla naziresi bulunmaktadr.  
Emrah, kendinden önce yaşayan ve bir birine nazire olduğu sanlan, 

Âşk Hasan, Âşk Ömer  ve  Nesimî’nin  dedim-dedi ayakl şiirlerini de tanzir 
etmiş, Âşk Ömer’de: 

Dedim dilber yanaklarn kzarmş 
Dedi çiçek taktm dil yarasdr 
Dedim dane dane olmuş benlerin 
Dedi zülfüm değdi tel yarasdr 
biçimindeki söyleyiş, Emrah’ta: 
Dedim dilber didelerin slanmş 
Dedi çok ağladm ser yarasdr 
Dedim dilber ak gerdann dişlenmiş 
Dedi zülfüm değdi tel yarasdr 
biçiminde güzel bir nazire örneği olarak görülürken,  Kul Nesimî’nin: 
Uykudan uyanmş şahin bakşlm 
Dedim sarhoş musun söyledi yok yok 
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Ak ellerin elvan elvan knal 
Dedim bayram mdr söyledi yok yok 
dörtlüğü ile başlayan koşmas da Emrah’ta: 
Sabahtan uğradm ben bir fidana 
Dedim mahmur musun dedi ki yok yok 
Ak elleri boğum boğum knal 
Dedim bayram mdr söyledi yok yok 
biçiminde güzel bir nazire örneği olarak edebiyatmzda yerini almştr. 
Yine Tokatl Nurî’nin nazireleri arasnda Dertlî’nin: 
Yüz bin aman dedim bir buse aldm, 
Hasl ömrümün kan bahasdr. 
biçimindeki deyişine yaptğ: 
Bir buse istesem bin naz ederek, 
Satar âşkna kan bahasna.5 
biçimindeki tanziri çok bilinen nazireler arasndadr. 
Emrah, kendinden önceki baz şairleri tanzir ederken Emrah’n şiirlerine 

de başka âşklar nazireler yazmşlardr.   
Emrah çraklarndan Tokatl Nurî, ustasnn şiirlerini çok beğendiğinden 

bu tarzn devamn sağlayp geleneği sürdürmek için ustasnn şiirlerine 
nazireler yazmştr. 

Âşk Emrah’ta görülen nazire söyleme geleneği, ayn güçle Emrah 
çrağ Tokatl Nurî’de de sürmüştür.  Emrah’n: 

Ne kaçarsn benden melek sevdiğim 
Ateş saknr m pervanesinden 
Bezm-i muhabbette canm efendim 
Mey esirgenir mi mestanesinden 
dörtlüğü ile başlayan koşmasna Nurî: 
Ümidim kesmezem rûz-i cezâdan 
Bir şefaat kâni yekdanesinden 
Nasibimi aldm kal ü belâdan 
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Emrah kolundaki diğer Tokatl âşklar da Emrah gibi nazire olayna 

scak bakmş, gerek ustalarna, gerekse diğer büyük şairlerin şiirlerine nazireler 
yazmşlardr.  Emrah ve Emrah kolundaki âşklarn şiirlerine de birçok âşk 

                                                 
5 M. Zeki Oral, Tokatl Âşk Nurî, Köy Öğretmeni Basmevi, Ank. 1936, s. 32 
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nazire yazmştr.  
Ceyhunî’nin 

Evvelce ateş püskürürken ağzmdan 
Şimdicik pamuğu yakamaz oldum 
Tab'ü fer kesildi iki gözümden 
İpliği iğneye takamaz oldum 

biçiminde başlayan koşmas, Hüzni tarafndan: 
Krc boran duman tuttu dağlar 
Kapdan dşar çkamaz oldum 
Güller soldu hazan bozdu bağlar 
Bağma bahçeme bakamaz oldum 

biçiminde tanzir edilmiştir. 6  Dertlî’nin son dörtlüğü: 
Dertliyâ çkar m bu işin ucu 
Şimdi fark eden yoktur altn tucu 
Evvel beğenmezdin  mesti pabucu 
Verdirdin çarğa mest kara bahtm  (Dertlî) 

biçimindeki koşmas ile Tokatl Nurî’nin, son dörtlüğü: 
Her vech ile başa çklmaz iken 
Cendereye vurup sklmaz iken 
Bu Nurî aslana yklmaz iken 
Dedirdin tilkiye pes kara bahtm  (Nurî) 

biçimindeki koşmasndaki benzerlik nazire oluşunu göstermektedir.  
Ayn âşk kolundaki âşklarn bir birine yazdğ nazireler hem kolun 

güçlenmesine hem de bu âşk kolunun şiir tarznn yaygnlk kazanmasna vesile 
olmaktadr. Ceyhunî’nin ayn koldaki usta âşk Emrah çrağ Tokatl Gedaî’nin: 

Kudret ile cemalin olunmuş tahrir 
Mukavves kaşlarn meşalelerle  
Cem olsa bir yere cümle müfessir 
Bir mana vermez muamelelerle 
Siyah gisularn Fas mülküne çek 
Ol saba rüzgâr çekmesin emek 
Cemali görür her gece felek 
Seyranna çkar meşalelerle 
Gedaî bendene rahmeyle cana 

                                                 
6 Hayrettin İvgin-Mehmet Yardmc, Zileli Âşk Ceyhunî, Ürün Yay. Ank. 1996 
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Akln başndan eyledin yağma 
Dokunsa zülfünden bir bad- saba 
Cihan harap olur zelzelelerle 

biçimindeki koşmasna: 
Sende bu hüsnile ey gülü rağna 
Yakt gül bağn velvelelerle 
Seni görmek için bin mehi gara 
Seyrine çktlar meşalelerle 
Sen misin cihann Rüstem-i sani 
Payine bendettin halk cihan 
Cephinde görünen seb’al mesani 
Tefsire kalktlar mes’elelerle 
Ceyhunî’den eksik değil hayalin 
Ya kimlere nasip olur visalin 
Sun’u kudret ile paki cemalin 
Tahrir eden etmiş besmelelerle 

biçimindeki naziresi görüşümüzün kantlarndandr. 
Bu benzerlikler hem divan şiirindeki etkilenişin hem de halk şiirinde 

gelenek hâline gelen nazire söyleme uygulanşnn belirgin işaretidir.     
XIX. yüzyln en ünlü âşklar kahveleri olan Zile’de, Tomoğlu, Çardak 

Kahve, Boğazkesen Âşklar Kahvesi, İstanbul’da Kumkap, Yenikap, Eyüp ve 
Üsküdar’daki âşk kahveleri ile Çankr Âşklar Kahvesi’nde Püryanî, Lisanî, 
Ceyhunî gibi dönemin en ünlü âşklar ile boy ölçüşen Emrah kolundaki Tokatl 
âşklardan Gedaî, klasik şiirin o denli etkisinde kalmştr ki divan şiirine olan 
sevgisinin en güzel örneklerini ustaca yaptğ tahmislerinde sergilemiştir. 

Bilindiği gibi tahmis, Divan şiirinde bir gazelin her beytinin üstüne üçer 
dize eklenerek kurulan nazm biçimidir. Eklenen dizeler, eklendiği beyitin 
birinci dizesiyle uyakl olmaldr.  

Divan Edebiyat'nda çok rağbet gören tahmis, yapsn değiştirdiği 
gazele, ses bakmndan zengin bir ahenk, anlam bakmndan da belli bir derinlik 
kazandrabildiği oranda değer kazanr.  

Eğer tahmis edilen gazele eklenen dizeler, ahenk ve anlam bakmndan 
gazelin asl beyitlerinden zayf kalrsa, başarl bir tahmis meydana getirilmiş 
saylamaz. Dikkat edilirse Tokatl Gedaî’nin klasik edebiyatn önde gelen 
şairlerinden Edip’in, Nâbî’nin, Bakî’nin, Mir’ati’nin, Nedim’in gazellerine 
tahmisler yaptğ görülmektedir. Bunlardan Nedim’in gazelinin ilk ve son 
beyitlerine yaplan tahmis: 

Vakf olmaz srr aşka ehl ile irfan olmayan 
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Bulamaz izz ü şeref gövherlere kâm olmayan 
Mure etmez iltifat tab’ Neriman olmayan 
Asefin miktarn bilmez Süleyman olmayan  
Bilmez insanlk nedir âlemde insan olmayan 
Çeşm-i cân ehl-i halin bir cemale duş olur 
Cümle varndan geçer, biçare hrka puş olur 
Ey Gedaî sohbeti bigâne sanma guş olur 
İtiraz ederse bir nâdan Nedim hamuş olur 
Çünkü bilmez kadr- küftari suhendam olmayan 

biçimindedir.     
Mahlas alma geleneği klasik edebiyatn etkisiyle halk şiirinde düzenli 

olarak kullanlmaya başlanmş ve Hoca Neş’et’in Galip Efendiye Es’ad 
mahlasn verişine dair bir beyiti:    

Neş’et dedi pîrân zebânndan edip gûş 
Mahlas ana Es’ad ne saadet bu ne şândr7  

biçiminde olan mahlasnamelere benzer: 
Emrah sana ilham ile mahlâs dedi Nurî 
Nurî gibi isminle müsemmâ olacaksn 

biçimindeki söyleyişler yaygnlaşmştr.  
Tarih düşürme, âşğn yaşadğ dönemi yanstmas ve kendi yaşamndan 

izler brakmas nedeniyle önemli bir gelenek olarak kabul edilmektedir. 
Erzurumlu Emrah bu geleneğe bağl olarak kendi yaşamna ilişkin önemli 
tarihler düşürmüştür.  Bunlardan bazlar şöyledir:  

Erzurumda nişanlanr ve nişan tarihini bir şiirinde: 
lezzet-i lâ’linle tahrin itdi emrah vasfn   

dizesinde  tahrir itdi sözcükleriyle 1243 (1827) olduğunu vurgular.  
Düğün için gerekli paray sağlamak amacyla Erzurum’dan ilk ayrlşn 

da: 
Ne âşklar çkbdr Erzurum’dan lik Emrâhî 
Bu esnada hakîkat bezminin üstad ben çktm   

söyleminin ilk dizesinin tamamnn noktasz oluşu nedeniyle ve ikinci 
dizede hakikat bezminin üstad ben çktm ifadesi ile 1244 (1828) tarihi 
düşürülmüştür.  Bir şiirindeki:  

Sakn efzun tutma zekâvette seni 
Sana bi belde-i Sivas’ta da faik vardr.  

                                                 
7 Büyük Türk Klasikleri, C.V, s.102 
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dizelerinde geçen zekâvette seni  sözcükleriyle  Sivas’a geldiği tarih 
olan  H.1251 (M. 1837)  senesine tarih düşürmüştür.  

Erzurumlu Emrah H.1254 (M.1840) ylnda Çorum’un İskilip ilçesine 
uğrar. Orada kaldğ süre içinde yaplan bir çeşme için yazdğ: 

Ab- Kevser dense lâyktr bu suyun aslna 
Bârekâllah verdi ziynet mescide hâne su  
Söyleme Cevher-i Emrah sende ann tarihin 
Bak havzna doldurmuş lebâleb svamaz su8  

biçimindeki dörtlükle H. 1254, Milad 1840 tarihini düşürmüştür.  
Emrah çraklarndan Tokatl Nurî’nin elimizde, klasik edebiyatn 

etkisiyle geleneğe bağl olarak düşürmüş olduğu çeşitli tarihler de 
bulunmaktadr. Emrah’n  H.1277, M.1860 ylnda öldüğüne dair Tokatl 
Nurî’nin düşürdüğü tarih: 

 
Geçip Emrahî’nin satrance döndü Nurî devrân 
At mat itdi çkd sürdü kabl-i ferzaneden ruh   

dizelerindeki at mat itdi sözcüklerinin tarih karşlğ olan 1277 
(H.1860) edebiyat  tarihçilerine şk tutan önemli bir kaynaktr. 

Divan edebiyatnda gelenek hâline gelmiş dinî, tarihî, efsanevi 
şahsiyetlerden söz etmek âşk edebiyatnda da divan edebiyatndan geçen 
unsurlardan biri olarak görülmektedir.  Bu durum bir nevi gelenek hâline 
sokularak özenle efsanevi şahsiyetlere telmih yaplmştr. Emrah: 

Aldanp Mansur’a laf vurma yakndan ey gönül 
Andan özge olmaz nasîp berdâr- aşk 
diyerek  Hallac- Mansur olayna telmih yaparken, Gedaî de: 
Enel Hak söyledi Mansur-û dâne 
Çektiler Nesimî davada kald 

diyerek ustas Emrah gibi Enel Hakk  (Ben Tanrym, Tanr’dan bir 
parçaym)  dediği için derisi yüzülerek idam edilen Hallac- Mansur’a telmih 
yapmştr. 

Âşk şiiri ile Divan şiiri arasndaki etkileşim sonucu pek çok âşk da 
şiirlerinde birtakm mazmunlara yer vermiştir. Bu durum Emrah ve Emrah 
kolundaki âşklarda da söz konusudur. Emrah’n şiirlerinde de baz klişe 
mazmunlara rastlanmaktadr. Örneğin: 

Müjganunla sînede yüz yareler açdun 
Gamzen okunu cânum yeter bağrma çalma 

                                                 
8 Kâmil Şahin, İskilip Tarihi, C.II, İskilip Meşhurlar Bölümü, (Özel arşivde baskya 
hazr çalşma) 
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deyişindeki [gamzen oku  (yan bakş oku)]  şiirinde olduğu gibi kirpik 
yerine kullanlmştr. Kirpik kullanlmadğ halde ok kullanldğ için kirpik 
hatrlanmaktadr. Ceyhunî’nin de: 

Kim büyütmüş kim getirmiş bu çağa 
Tğ- gamzeleri bağrm deliyor 

deyişiyle ayn mazmunun ustaca kullanldğ görülmektedir.  
Yine Emrah’n:  

Nedür bu çeşm-i âhular nedür müjgân- câdûlar  
Nedür bu gonca fem bu cah- zemzem Kâbe-i ulya 

beyitinde çeşm-i âhu (ceylan gözü) kullanlarak sevgili kastedilmiştir. 
Bu mazmun sayesinde ceylan gözlü sevgili akla gelir olmuştur. Bu mazmun 
benzer biçimde Emrah kolunun Tokatl diğer âşklarnn tümünde 
görülmektedir.   

Sevgilinin kirpiği yerine kullanlan müjgân- cadu mazmunu da Emrah 
kolunun diğer âşklarnca yeri geldikçe kullanlmştr.  

Söylediklerine inandrclk katmak için, şiirleri âyet ve hadislerle 
süslemek Âşk edebiyatna Divan edebiyatndan geçmiş bir gelenektir. Gerek 
Emrah’ta gerekse Emrah çrağ diğer âşklarda bu geleneğe uyulduğu 
görülmektedir.   

Klasik Türk şiirinde dizeler arasnda atasözü kullanma oldukça 
yaygndr. Bugün az kullanlan atasözlerine bile divan şairlerinin şiirleri 
arasnda rastlanmaktadr.   

Divan şairi: 
Kirpikleri uzundur yârin hayâle sğmaz 
Eski meseldir âşk mzrak çuvala sğmaz (Havaî)9 

biçiminde atasözlerini ustaca kullanrken, klasik Türk şiirinin etkisi 
altnda kalan Emrah da şiirlerinde atasözlerini: 

Bu söz meşhur sözdür söylenir dilde 
Kişi bulur Mevlasn araynca 
Leylâsn terk eden bulur Mevlâ’y 
Bir gönülde iki sevda olur mu? 

örneklerinde olduğu gibi, divan şairlerinden hiç de geri kalmayarak 
biçimde ustaca ve yerli yerinde kullanmştr. 

Elif, Arap alfabesinin ilk harfinin ad, nâme ise Farsça mektup, kitap 
anlamlarnda bir sözdür. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile elifname denen bir 
manzume türü ortaya çkmştr. 

Klasik edebiyatta Âşk Paşa, Nesimî, Muhibbî,  Mihrî, Fuzulî vb. 
                                                 
9 Agâh Srr Levend, Divan Edebiyat, İst. 1984, s. 436 
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9 Agâh Srr Levend, Divan Edebiyat, İst. 1984, s. 436 
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şairlerin kaside ve gazel tarznda genellikle aruzun  fâ„ilâtün/ fâ„ilâtün/ 
fâ„ilâtün/ fâ„ilün kalbyla kaleme aldklar: 

Elif ey zùlfi siyah ebrus çin çeşmi Tatar 
Nice feryâd ideyin karşuna ey dost hezâr  
Be bir gùn ola m kim yùzùm ùzre basasn 
Ayayun toprağna eyleyeyin cân nişâr  (Muhibbî)10 

biçimindeki Arap alfabesindeki harf srasna uygun düşecek şekildeki 
sözcükleri dize başlarna getirmek suretiyle uygulanan bu şiir biçimi âşk 
edebiyatnda da yaygnlk kazanmş ve geleneğe dönüşerek Emrah kolundaki 
âşklarda da yerini almştr. Zileli Ceyhunî’nin son dörtlüğü: 

He hibaye özün verme kul küşa 
Lamelif srrn eyleme ifşa 
Ceyhunî remzile eyle temaşa  
Ye Yahya Yemen’de Yalanc hâlâ 

biçimindeki elifnamesi bu tip örneklerden biridir. 
Klasik edebiyatta hiciv ad altnda söylenen Nef’i’nin  

Bize kelb demiş Tahir Efendi 
İltifat bu sözüyle zahirdir 
Maliki'dir benim mezhebim zira 
İtikadmca kelb, tahirdir..." 

gibi kişisel yergilerine karşn, Emrah kolundaki Tokatl âşklardan 
Tokatl Nurî’de: 

Nurî sen söylesen fakirliğini 
Zira hiç anlamaz tkrlğn 
Eğer fark ederse cbrlğn 
Her gün eğlenecek saz eder seni 
Tokatl Gedaî’de: 
Gedaî’yim dedim alem inand  
Pazvand oldum çarş büsbütün yand 
Tellal oldum alşveriş kapand 
Katr çaldrdm eşek satarken  
Ceyhunî’de de: 
Ne düşmüşsün Ceyhunî’nin kastna 
Zebaniler yapşalar destine 
Dokuz ay yatasn bir yan üstüne  

                                                 
10 Muhibbi Dîvân, haz. Coşkun Ak, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 1987, s. 811-
812 
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On bir ayda can veresin sevdiğim 
biçiminde taşlama ad altnda söylenmiş ilginç örnekler verilmiştir.  
Bu karşlkl etkileniş gerek Emrah’ta, gerekse Emrah kolunun en usta 

âşklar üzerinde o kadar fazla olmuştur ki Emrah ve çraklarndan Nuri, Gedaî 
vb. bazen âşklk geleneklerini bile ihmal etmişler, divan tertip edip, aruzla 
şiirler yazp, klasik Türk şiirinin mazmunlarn bolca kullanmşlardr. 
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Tokat Zileli Yazar Mustafa Necati Sepetçio lu’nun Tarihi Romanlarında 
Gençlerin Kendileriyle Özde le tirebilece i Kahramanlar 

Nesrin ZENG N  
 

Özet 
Mustafa Necati SEPETÇ O LU, Tokat’ın yeti tirdi i 

edebiyatçılarımızdan biridir. Zile’nin yerlilerinden bir ailenin o lu olan 
Mustafa Necati Sepetçio lu’nun yeti me tarzında ve kültürünü besleyen 
unsurlar içinde yeti ti i çevrenin rolü büyüktür. Sepetçio lu’nun do du u, 
büyüdü ü ehir olan Zile, onun hayata bakı  açısına,  fikri yapısına, kültürel 
kimlik ve benli inin olu umuna etki eden faktörlerden biridir. Sepetçio lu, 
eserlerinde e itim politikamızın odak noktasını olu turan millî kültürün 
motiflerini i lemi , bunun temel unsurlarının ya anan hayatla ilgili noktalarını 
belirlemi tir. Edebiyat hayatı, toplumumuzun benli inin, kimli inin ve 
ki ili inin göstergesidir. Kültürün “bir milleti millet yapan, di er milletlerden 
ayıran millî ve manevî de erlerin tümü” oldu unu ifade eden ve millî kültürü 
bir milletin kimli i olarak vasıflandıran, eserlerinde bu hususu titizlikle i leyen 
Sepetçio lu, vatan, millet ve devlet sevgisini okuyucusuna eserleri aracılı ıyla 
kazandırmaya çalı mı tır. Sepetçio lu’nun tarihi romanları, Türk tarihinin en 
muhte em zaferlerini ve bu zaferlerde payı olanları gözler önüne serer. Bu 
zaferi gerçekle tirenler, adaletiyle ho  görüsüyle, sevgisiyle Türk’türler. Tarihi 
romanlardaki kahramanlar birey olarak birbirlerinden çok farklıdır; fakat millî 
ve kültürel kimliklerini olu turan Türklüklerinde birdirler. Edebiyat türleri 
içerisinde insanın özlemlerini ve serüvenlerini gerçe e en uygun biçimde 
yansıtan tür romandır. Bu bakımdan romanın gencin topluma uyum 
sa lamasında, yeni bilgi ve anlayı ların geli tirilmesinde, dünyaya bakı  
açısının de i mesinde önemli bir i lev gördü ünü söylemek mümkündür.  
Romanların telkin yoluyla  gence kazandıraca ı sevgi, barı , dostluk gibi 
evrensel de erler ile iyi bir yurtta  yeti tirilmesinde önemi büyüktür. Hayattan 
soyutlayamayaca ımız romanda insanların kendilerinden bir eyler bularak, 
romanda gösterilen çözüm yollarına yönelmeleri de do aldır. Roman yazarının 
iletmek istedi i mesajdan gencin çıkaraca ı dersler, onun e itiminde son 
derece önemlidir. Bu çalı mada Sepetçio lu’nun tarihi romanlarındaki 
gençlerin kendileriyle özde le tirebilecekleri kahramanlar ele alınıp, hangi 
yönleriyle gençlere örnek olabilecekleri ortaya konulmu tur. Çalı mada tasnif 
ve tahlil yöntemi uygulanmı tır. Çalı manın sonucunda, Sepetçio lu’nun tarihi 
romanlarında gençlerin rol model alabilece i gerek hayali gerek tarihi 
kahramanların oldu u ve bu kahramanlar aracılı ıyla gence de erler e itimi 
verilebilece i görülmü tür. 

Anahtar Kavramlar: Tokat, Mustafa Necati Sepetçio lu, tarihi 
roman, genç, rol model, kahraman 

                                                
 Yrd. Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi E itim Fakültesi Türkçe E itimi Bölümü, 
nzengin@mevlana.edu.tr. 
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Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU, Tokat’ın yetiştirdiği 
edebiyatçılarımızdan biridir. Sepetçioğlu, Zile’nin yerlilerinden bir ailenin 
oğludur. Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun yetişme tarzı, kültürünü besleyen 
unsurlar içinde yetiştiği çevrenin rolü büyüktür. Sepetçioğlu’nun doğduğu, 
büyüdüğü şehir olan Zile, onun hayata bakış açısına,  fikri yapısına, millî kimlik 
ve benliğinin,  kültürel kimlik ve benliğinin oluşumuna etki eden faktörlerden 
biridir.  

Sepetçioğlu, eserlerinde eğitim politikamızın odak noktasını oluşturan 
millî kültürün motiflerini işlemiş, bunun temel unsurlarının yaşanan hayatla 
ilgili noktalarını belirlemiştir.  

Edebiyat hayatı, toplumumuzun benliğinin, kimliğinin ve kişiliğinin 
göstergesidir. Kültürün “bir milleti millet yapan, diğer milletlerden ayıran millî 
ve manevî değerlerin tümü” olduğunu ifade eden Sepetçioğlu, millî kültürü bir 
milletin kimliği olarak vasıflandırıyor.  

“Bizim kültürümüz aynı zamanda vatanımızdır. Bizim vatanımız aynı 
zamanda kültürümüzdür. Bunu devlet ve millet bütünlüğümüzün kültürümüz, 
kültürümüzün devlet ve millet bütünlüğümüz olduğu şeklinde söyleyebiliriz.” 
diyen ve eserlerinde bu hususu titizlikle işleyen Sepetçioğlu, vatan, millet ve 
devlet sevgisini okuyucusuna eserleri aracılığıyla kazandırmaya çalışıyor.       

Sepetçioğlu’nun tarihi romanları, Türk tarihinin en muhteşem 
zaferlerini ve bu zaferlerde payı olanları gözler önüne seriyor.  Mesela Gece 
Vaktinde Gün Dönümü’nde İstanbul’un Türkler için nasıl bir tutku olduğu 
anlatılıyor. Bu zaferi gerçekleştirenler, adaletiyle hoş görüsüyle, sevgisiyle 
Türk’türler. Bunlar Türk kimliğiyle yoğrulmuşlardır. Eserdeki kahramanlar 
birey olarak birbirlerinden çok farklıdırlar. Fakat millî ve kültürel kimliklerini 
oluşturan Türklüklerinde birdirler. Bu diğer eserlerdeki kahramanlar için de 
geçerlidir.  

Edebiyat türleri içerisinde insanın özlemlerini ve serüvenlerini gerçeğe 
en uygun biçimde yansıtan tür romandır. Bu bakımdan romanın çocuğun ve 
gencin topluma uyum sağlamasında, yeni bilgi ve anlayışların geliştirilmesinde, 
dünyaya bakış açısının değişmesinde önemli bir işlev gördüğünü söylemek 
mümkündür. Çocuk ve genç okuduğu romanlar sayesinde ölçüye sığmayan bir 
hayat kaynağı bulur. Roman, bireyde olumlu davranış değişikliklerinin yerine 
getirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Gencin roman kahramanından 
etkilenerek davranışlarında müspet değişiklikler meydana getirmesi de başlı 
başına bir eğitim hadisesidir. 

Roman ile gence sağlanmak istenen yarar, ancak romanlarda onun ilgi 
ve ihtiyaçlarına cevap vermekle mümkündür. Çocuğun hayatında önemli rolleri 
olan ilgiler, öğrenilmiş birer motiftirler. Çocuk bir şeyden faydalanacağını 
görünce onunla ilgilenir. Bu da öğrenmeyi motive eder. Kitap, çocuğun 
zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli bir uyarım kaynağıdır. 
Çocuk, kişiliğinin gelişiminde bir modelle kendini özdeşleştirir. Bu model 
başlangıçta anne, baba ve yakın akraba iken, zamanla yerini film ve kitap 
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4 
  

kahramanlarına bırakır. (Yavuzer, 51) 
 “Çocuk romanlarının telkin yoluyla çocuğa kazandıracağı sevgi, barış, 

dostluk gibi evrensel değerler ile iyi bir yurttaş yetiştirilmesinde de önemi 
büyüktür. Yaşamdan soyutlayamayacağımız romanda insanların kendilerinden 
bir şeyler bularak, romanda gösterilen çözüm yollarına yönelmeleri de doğaldır. 
Diğer yandan, roman yazarının eserini kaleme alırken iletmek istediği bir mesaj 
vardır. Bu mesajdan çocuğun çıkaracağı dersler, onun eğitiminde son derece 
önemlidir.” (Aşılıoğlu,1986:6) Aynı şeyleri gençler için de söylemek 
mümkündür. Gencin okuyacağı her eser onun eğitiminde önemli bir aşamadır.  

Sepetçioğlu’nun Dünkü Türkiye Dizisinin on iki romanında tarihî ve 
hayalî kahramanlar görev almıştır. Eserler tarihî roman olması itibarıyla hem 
gerçek tarihten alınmıştır hem de hayalî kahramanlar birbirlerine benzerlik arz 
etmektedir.  Bunları şu şekilde toparlamak mümkündür: alplar, veliler, 
alperenler, ilim adamları, kadılar,  düşman askerleri, komutanları ve idarecileri, 
beyken iktidar hırsına kapılıp hain damgası yiyen ve cezalandırılanlar, İslam ve 
Türklük bütünlüğüne karşı olup yıkıcı ve bölücü faaliyette bulunan hainler, 
kadınlar ve çocuklar. Birkaç romanda görev almış olan kahramanlar 
çoğunluktadır. 

Biz burada sadece gençlerin kendileriyle özdeşleştirebilecekleri 
kahramanları ele alıp, hangi yönleriyle gençlere örnek olabileceklerini ortaya 
koymaya çalıştık. Ancak şu da unutulmamalıdır. Olumsuz tipler de gençlerin 
ibret almaları bakımından bir eğitim görevini yerine getirirler.  

Dünkü Türkiye Dizisindeki romanlardaki kadın kahramanlar birinci 
derecede aktif görev almamışlardır. Ancak Türk kadınları aile içindeki rolleri, 
eserlerde geçen dönemlerde kadının toplum içindeki statüsüne göre, iyi bir eş, 
iyi bir anne, iyi bir ev kadını kimlikleriyle, engin hoşgörüleri ve 
fedakârlıklarıyla gençlere örnek teşkil etmektedirler. Kadın kahramanlar da 
millî birlik ve beraberlik söz konusu olunca her türlü fedakârlığı 
yapmaktadırlar.  

Eserlerde model teşkil edebilecek olan alplar, erenler, alperenler önemli 
görevler üstlenmişlerdir. Alplar, hareketlilikleri, canlılıkları, yiğitlik ve 
mertlikleri, savaşçılıklarıyla; erenler manevi güçleri, toplumun en yüce 
değerlerini temsil etmeleriyle, toplum içinde birlik ve beraberliği sağlama 
fethedilen toprakların sahiplenilmesine olan katkılarıyla, Alperenler ise hem 
alpların gücüne kuvvetine; hem de velilerin manevi yönlerine sahip olmalarıyla 
tanınmışlardır.  

Sepetçioğlu’nun romanlarında din adamlarının yüklendikleri önemli bir 
misyon vardır. Onlar devlet idarecilerine dinî telkinlerde bulunur, yanlış 
yapmalarına engel olurlar. Din adamları eren veya alperen kimliğiyle karşımıza 
çıkarlar.  

Sarı Hoca, Küpeli Hafız, Karakurt Hafız,  Kumral Dede, Şeyh Edebali, 
Mevlanâ, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Horoz Dede, Ak Şemsettin vd. 
Türklerin yerleşmeye çalıştıkları Anadolu’nun vatan olmasında büyük görevler 
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yerine getirmişlerdir.  
Gençlere eğitim yoluyla kazandırmayı hedeflediğimiz davranışların pek 

çoğu eserde veliler,  alperenler ve alplar tarafından verilmektedir.  
Burada Dünkü Türkiye Dizisindeki eserlerden ilk eser Kilit’te gençlere 

model olabilecek kahramanlardan, alperenlerden biri olan Sarı Hoca’yı ve son 
eser Gece Vaktinde Gün Dönümü’nden Mehmet’i tanıtacağım. 12 eserdeki 
kahramanların hepsini tek tek ele almak zaman ve zemin açısından mümkün 
olmayacaktır.  

Kilit’te Sarı Hoca, Hz. Pir tarafından Kınık Boyu için görevlendirilmiş 
bir alperendir.  Dede Korkut gibi bir tip, her şey ondan soruluyor. Kınık 
boyunun manevî mimarı. Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Alparslan Anadolu’yu kalıcı 
yurt tutmak için savaşan fatihlerdir. Sarı Hoca ise, ilmiyle, bilgisiyle, 
maneviyatıyla Anadolu’nun kalıcı yurt olması için ruh üfleyen manevi bir 
fatihtir. Alparslan’ın hocasıdır. Akıllı, bilgili, iyi bir eğitimcidir. Sav Tekin, Sarı 
Hoca’nın akıllılığı konusunda şöyle düşünür: “Sarı Hoca’nın aklını bütün Kınık 
Boyu, bütün Selçuklu bilirdi. Sarı Hoca sanırsın ki, bütün Selçuklunun 
aklıydı.”(s.121) 

  Alparslan’ı çok seviyor, bunu da belli ediyor. Ancak yeri geldiği 
zaman otoritesini de kuruyor.” Çağrı Beyimin oğlu demem, alırım ayağımın 
altına. Alamam mı?”(s.8) diyor. Sert görünüşlü ancak duygusal bir insan. 
Şahmelik’in adamlarının baskınından sonra gözyaşlarına hakim olamıyor. 
Geleceğin Alparslan’da olduğuna inanıyor. Tüm umutlarını ona bağlamış. 
Hayallerini bile Alparslan üzerine kurmuş. “Bir an gözlerini kapadı. Alparslan’ı 
büyümüş, Sav-Tekin boyunda ve endamında gelişmiş olarak gördü. Hayran ve 
güven doluydu. Gözlerini açtığında gözleri yaşarmıştı.”  

Sarı Hoca’nın varlığı Selçuklu ’ya manevi destek oluyor. Baskından 
sonra yanlarında Sarı Hoca’yı gören kadınlar ve çocuklar rahatlıyorlar ve 
umutlanıyorlar. Sarı Hoca’nın Kınık boyunda önemli bir yeri vardır. Sav 
Tekin’in anası onun için şöyle der: “Sav Tekin, senin bu Sarı Hoca’nı büsbütün 
boş belleme, Şamanlardan el almıştır; gizliyi de, saklıyı da, görüneni de, 
görünmeyeni de hem bilir, hem de görür bu Sarı Hoca.” (s.63) Sarı Hoca, yalnız 
çadırdaki dersleriyle yetinmemiş, yeri geldiğinde ata binmedeki ok atmadaki ve 
kılıç kuşanmadaki hünerini göstermiştir. Ata binmedeki hüneri de hocalığı 
gibidir. Baskından kurtulanlar içinde Ceyhun’a ilk varanlardan biri de odur. 
Baskından Alparslan’ı kurtarmıştır. Yeri geldiğinde alperenliğini de 
göstermiştir. Dandanakan’da savaşırken şehit olmuştur. Türk birliğinin 
kurulması için gecesini gündüzüne katmıştır: “Sarı Hoca duramıyordu. Bir 
Tuğrul Bey’in yanındaydı Merv’de, Nişabur’da; bir Çağrı Bey’le dolaşıyordu 
Telekan’da, Feryab’da, Spurgan’da, Çağrı Bey’le dolaşıyor sanılırken 
bakıyordunuz Gürganç’tan Harezm Bey’inin yanından haberi geliyordu. Derken 
Gazne’ye Tuğrul Bey’in elçisi olarak gittiği duyuluyordu... “(s. 147) 

Göçebe kültürden gelen Sarı Hoca’nın yerleşik hayatı 
benimseyememesi şöyle anlatılır: “Sarı Hoca oldum olası kapıları sevmezdi, 
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alışamamıştı. Oldum olası sürgüleri de sevmezdi, sürgülere de alışamamıştı. 
Sarı Hoca çadırın, dümdüz toprağın bir de gökyüzünün adamıydı. Dört duvar, 
dört yanından demir cendere gibi sıkardı” (s.108)   

Sarı Hoca, konuşmaları, jest ve mimikleriyle etkilemesini bilen ileri 
görüşlü akıl ve gönül erlerinden biri. Sarı Hoca çoğu zaman Alparslan’ı 
kucağına alıp at üstünde kırlarda ders anlatır. Alparslan’ı derinden etkilemiştir. 
Onu yönlendirmiş, daima ileriye dönük hedefler çizmiş; Anadolu’nun Türk 
yurdu olması gerektiğini, Kınık boyunu mutlaka denize ulaştırmayı amaç 
edinmesini anlatmıştır. Türk destanlarını, Bilge Kağan’ı, Kültigin’i, Oğuz 
Kağan’ı, Dede Korkut’u, öğreterek Alparslan’ın ufkunun genişlemesine ruh 
bütünlüğünün tamamlanmasına gayret etmiştir. Sarı Hoca’nın ülke için en 
büyük yatırımı Alparslan olmuştur.  

Sepetçioğlu, Etem Çalık’a yazdığı mektupta şöyle diyor: “Hocalar, 
babalar, hafızlar, dervişler, alplar, benim romanlarımda bu kültür tohumlarını 
eken, besleyen, yeşerten, ruhların timsalidirler. Türkiye’yi Selçuklulardan 
Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyet Türkiyesi’ne getirenler manevî dünyaları 
büyük insanlardır.” (Çalık, 1993:209)  

Sarı Hoca da bu görevi üstlenen gönül erlerinden biridir. Alparslan’ın 
millî kimlik, millî benlik, ferdî kimlik, ferdî benlik, kültürel kimlik, kültürel 
benlik kazanmasında en büyük rolü oynuyor. Dandanakan’da şehit düşene 
kadar Alparslan’ın yanından ayrılmamıştır. Türklerin yerleşmeye çalıştıkları 
Anadolu’nun vatan olması için büyük mücadele verenlerdendir. Eserde Sarı 
Hoca beylerden daha üstün gösteriliyor. Tarihimizin akış süreci içinde her şeyin 
insanda düğümlendiğinin şuurunda olan atalarımız, insan unsuruna, insanı 
yoğurup şekillendiren hocaya, bilgine ve bilgeliğine büyük saygı duymuş en 
büyük değeri vermiştir. Sarı Hoca’nın beylerden üstün tutulmasının nedeni de 
budur. Baskından kurtulmuş olan Tuğrul ve Çağrı Beyler buz tutmuş Ceyhun 
kıyısında Sarı Hoca’yı görünce irkilirler. Sarı Hoca bize şunu gösterir. Bir insan 
için önemli işgal ettiği mevki ve makam değil, toplum içindeki sosyal statüsü, 
herkesin sevdiği saydığı değer verdiği, akıl danıştığı biri olabilmektir. Gençler 
bu vasıflarla donanıp toplum içinde saygınlık kazanmak isterler; bu itibarla Sarı 
Hoca’nın sosyal statüsü onları cezbeder.    

Sarı Hoca, eseri okuyan gençlerin de ufkunun genişlemesine ruh 
bütünlüğünün tamamlanmasına vesile olabilir. Aklı ve sağduyuyu temsil eden 
bu alperen gençlerin kendilerine model alabilecekleri bir kahramandır.  

Dünkü Türkiye Dizisinin son kitabı Gece Vaktinde Gündönümü’nün 
kahramanlarından Sultan II. Mehmet ise çocukluğundan itibaren anlatılır. 

 Çocukluğunda kendilerinin olmayan bir bahçeden nar alır, ancak o narı 
yiyemez, şunları düşünür:  “... Başkasının hakkını yiye yiye  büyümez çocuk; 
başkasının yaşadığı yeri kirleterek horoz durmaz. ...” (Gece Vaktinde Gün 
Dönümü s.30)  

 “Bilmediği bir korku, hemen yırtabileceği halde yırtmadığı incecikten 
örünmüş yasak ağların görünmezliğiyle gelmiş bir ürperme parmaklarının 
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ucunda bütünlüğünü çağıran nara uzanmasına engel oluyordu.... Ak 
Şemsettin’in ak fısıltıları: “Senin olmayana el uzatmak ha?” çığırışlarında 
güceniyordu. “(s.7-8)  

“Aynı anda yedi, parmak uçlarından yalazlanmış bir alev yüreğinde 
doruklanıverdi : çalmıştı!” Bir anda bastıran sıcak, hemen ardından dolayıcı bir 
ter olmuş bedeninde testereleşmişti. O anda bütün dünyada, yerde gökte adını 
çağırıyorlardı, hırsızlığını duyuruyorlardı dört bir yana... “ (s.8)  

Başkasının malına el uzatılmaması bir toplum değeridir ve eğitim 
yoluyla herkesin bu erdeme sahip olması beklenir. Narların güzelliğini bir 
çocuğun hisleriyle de çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Kendinin olmayan bir 
malı alan bir çocuğun kendi içinde geçirdiği buhran, harama el uzatmamayı en 
güzel şekilde öğretecektir. İnsanlar görmese de sahibi olunmayan bir şeye el 
sürülmemelidir. Hayatta yapılan her iş, insanlar önünde açıkça yapılabilecek 
işlerden olmalıdır.  

“Hakkını arar, doğru bildiğini yapar. İnsanlardan bu konuda çekinmez. 
“Çocuk adama tam cevabını vereceği sıradaydı; tersleyecek, adama ağzının 
payını verecek, aklı sıra çizmeyi aştığına inandığı adamı söylediklerine pişman 
edecekti.” (s.30) 

İnsanlar karşısında eğilmez. Ona göre yaptığı doğrudur, hata değildir. 
Bu nedenle özür dilemeyi sevmez. Yalnızca Ak Şemseddin’e karşı tavırları 
farklıdır.  

“Mehmet’in ilk yapacağı iş hırçınlaşabildiğince hırçınlaşmak ve 
karşılığını vermek olurdu aynı biçimde; gel gelelim buna da öyle yaparsa 
ilmiklerin birer birer söküleceğinden korkuyordu, sökülünce de dağ 
başındaymış gibi yapayalnız kalacaktı. “Bağışla beni hocam” dedi erircesine; 
“Ben... tabii, yani senin paylayışını hak ettim...” 

Biraz rahatlamıştı, bundan fazlasını zaten yapamazdı; bundan fazlasını 
söylemek de, kime olursa olsun, yine öyle dağ başlarında yapayalnız kalmışlığa 
düşürürdü Mehmet’i.” (s.39) 

Kendisinin olanı vermez. Yiğittir, cesurdur, onun olanı almak cesaret 
işidir. “... Ele avuca sığmayan Mehmet’in elinden onun olanı, bir kere ona 
verilmiş bulunanı geri almak; geri almak ne kelime geri almaya kalkışmak. 
Başlı başına yiğitlik isterdi...” (s.57) 

“Buna rağmen Er Sinan için Mehmet çok değişik, hiç bir çocukta 
küçücük bir benzerliğine rastlanmayacak derecede değişik bir çocuk idi. 
Doğduğu o mart sonrasının sabahında haberi Murad Bey’e verirken birdenbire 
yüreğinin başında yanıveren çırayı hiç bir vakit unutamayacağını biliyordu.” 
(s.57) 

“Mehmet Bey her an hayattadır. Ölüme koşanlar başkaları. O 
padişahlığı bekler ve padişahlığı ona veren iki ölümdür. Birisi ağabeyi 
Alaeddin, diğeri babası Murad Bey’dir. Padişahlığa giden yolu iki ölüm açtığına 
göre, şimdilik, pek de kötü bir nesne olmamalı bu ölüm. Evet öyle; ağabeyi 
Alaeddin ölmeseydi ansızın, şimdi bu yolda koşan o olacaktı. Alaeddin’den 
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sonra Murad Bey ölmeseydi Mehmed Bey koşmayacaktı, Manisa’da kalacaktı, 
şu saatlerde uyuyacaktı, uykularında bekleyecekti.” (s.152) 

Eskiden Türklerde “Kızılelma” vardı. Alınacak yerler kızılelma olarak 
gösterilirdi. Bir nevi hedef de denilebilir. İşte Sultan Mehmet çocukluğundan 
fethin gerçekleştiği güne kadar bu Kızıl Elmaya sahipti. Hayatının hedefi 
Kostantiniyye yani İstanbul’dur.  

“Ne var ki değişmeyen tek şey Kostantiniyye arzusu. O yeni yetme 
padişahlığında da Mehmed Kostantiniyye demiş başka laf etmemişti şimdi de 
etmiyordu.” (s.102) “Bilesin ve dahi unutmayasın, ya Bizans beni alır ya ben 
Bizansı alırım, gayrisi yalandır!” (s.237) Beyi, Hünkarı, Sultan Mehmed’i 
doyasıya yiyordu, açlığını duyuyordu, eli ekmeğe uzanıyordu. “Yakın!..” dedi 
susmadı gönlü; “Bitti bu iş, İstanbul yakın artık yakın Er Sinan yakın!” (s.360) 
Sabırlıdır, her şeyin bir vakti, zamanı olduğunu bilir: “... Bana bir parça zaman 
gerek, zaman bir parça. O günece alttan alan ben olmalıyım, canavarı doyuran 
kişi... Nerden, nasıl ne zaman vuracağımı biliyorum nasıl olsa.” (s.250)  

Mehmet azimli, zeki, ideal sahibidir. Doğru bildiğinden ayrılmaz. Onun 
hedefi İstanbul’u fetheden kumandan olabilmektir. Gecesinde gündüzünde bu 
vardır. Bunun için yemek yemez, uyku uyumaz. Hedefini sonunda 
gerçekleştirir. 

Öğrenmek hayatının önemli bir parçasıdır: “Daha ilk dönüşünde, Molla 
Hüsrev’e dertlenirken beklediğinin farkına varmıştı. Ondan sonra, varla yokla 
küsülü dururcasına susmuşluğunu, kendi özüne kul olup içine kapanmasını 
dersleriyle, mollalarla, Ak Şemseddinler... Sadece bunlarla karışıp verilen her 
şeyi alışını, verilmeyeni dahi kopartarak alışını... Öğrenişini; her şeyi öğrenmek 
için durmadan didinişini düşünüyordu da şimdi bu şimşek gidişinde şimşek 
hızıyla düşünüyordu da bütün bunların birer beklemek olduğunu daha iyi 
anlıyordu. Yedi dili ayrı ayrı öğrenirken bekliyordu; gök ilimlerinden yer 
ilimlerine, hesaptan hendeseye, hatta biraz hekimliğe bir parça, Ak 
Şemseddin’in hastalıklara sebep küçücük hayvancıklardır demeğe gelen 
sözlerini serak edip başladığından bu yana hastalıklara şifalı otlara da merak 
sarmıştı... Bunları öğrenirken de bekliyordu. Sonra top dökümleri, sonra 
gülleleri görünmez uzaklıkların görünmez hedeflerine atışlarının hesaplarını, 
sonra Kostantiniyye’nin altını üstünü öğrenirken, düşünürken, sorarken de 
bekliyordu. Padişahlığı!” (s.152) 

Hayatta olan olayları değerlendirir. Tahlil gücü yüksektir. Askerî bir  
dehadır: “Bizim de arkamızda bir Türk var, Karamanoğlu! Duyduğum şu, 
öteden beri değişmeyen gerçek: Bizans el altından Karamanoğlu ile anlaşmış 
haldedir. Öyleyse önce Karamanoğlu’nu yok edeceğiz! Kumanlar karşısında 
erimiş Peçenek durumuna düşmem, düşmek istemem!” (s.242) 

Maddî çıkar için çalışmaz. Devleti ve milletini düşünür. Bunun için 
kardeşlerini öldürtmüştür ama vicdan azabı onu bunaltır. 

Dindardır: “Öyleyse varıp namaza durmalıydı; gece böylesine sessiz ise 
Tanrıya ulaşma kul için kolaylaşırdı, ikindiden bu yana da borçlu olduğuna göre 
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Tanrıya varmak, her vakitkinden çok daha şart olmuş görünmekteydi. Gel 
gelelim Sultan Mehmet, bir kötü suçluluğun, içindeki dışındaki sessizliği 
velveleye vermeğe hazır beklediğini seziyordu, korkusu, bu velvelenin tam 
kendini Tanrıya vereceği sırada başlamasına idi. Ne kadar saklarsa saklasın, öz 
karındaşları, üstelik pek küçücek idiler de, yok edilmenin eşiğindelerken hangi 
yüzle Tanrıya varacaktı?” (s.268) 

Her şeyi en ince detayına kadar hesaplıyor. İstanbul’un fethinde orduya 
moral destek olacağına inandığı için hocası Ak Şemsettin’den Eyüp Sultan’ın 
mezarını bulması ister.  

Gece Vaktinde Gündönümü’nde kahramanlardan gençlerin kendileriyle 
özdeşleştirebileceği kahramanlardan en önemlisi şüphesiz Sultan Mehmet’tir. 
İstanbul’un fethinin kumandanı hünkâr, kurnazlığı, zekâsı, ilmi, azmi ile örnek 
oluşturur. İdeal sahibidir. İdealini gerçekleştirmek için her türlü çabayı sarf 
eden, doğru bildiğinden ayrılmayan, olayları iyi tahlil eden, etrafındakilerin de 
görüşlerine saygı gösteren bir kişidir. 

Eserler, millî birlik ve beraberliği sağlama, Türk gençlerine bir ülkü 
verme, vatan ve millet sevgisi kazandırma bakımlarından ve tarihi sevdirme, 
tarih şuurunu uyandırma açısından gençlere hitap etmektedir. Adalet, sevgi ve 
saygı, millî birlik ve beraberlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, din, dil 
birliği gibi bir milleti ayakta tutacak olan değerlerin on iki kitabın tamamında 
da en güzel şekliyle işlenmiş olduğunu görülmektedir. Milletler için önemli olan 
değerlerin yanı sıra temel insanî değerlerden saygı ve sevgi, kul hakkı yememe, 
dürüstlük, fedakârlık, kahramanlık, mertlik gibi erdemlerin de bu eserler 
vasıtasıyla gençlere kazandırılması mümkündür.    
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