Doğal
Güzelliklerimiz
El
Sanatlarımız
Mutfağımız

s.42

TARİH VE
KÜLTÜR ŞEHRİ

TOKAT

Tokat; Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları
üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000
yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür
merkezi olmuş, 14 Devleti ve birçok beyliği içerisinde
barındırmış, önemli bir Anadolu şehridir.

H

atti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danişmendli,
İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine kadar
gelişen süreç içerisinde tarihin her dönemine ait
eserleri Tokat’ın her bölgesinde bulabilmek mümkündür. Bu yönüyle Tokat bir açık hava müzesi
konumundadır.
Erbaa ilçesinde antik Horoztepe yerleşimi, Hitit
yerleşim yeri, Zile’de Maşathöyük Örenyeri, Sulusaray’da; Roma- Bizans Dönemlerinin izlerini
taşıyan Sebastapolis, Merkez ilçede, tarihi Ko-
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mana şehri, yine Roma Döneminde yol güvenliği
için kurulmuş olan Tokat Kalesi, aynı zamanda
Danişmend Devletine Başkentlik yapmış olan
Niksar’da bulunan tarihi kale, Malazgirt sonrası
yapılan en eski Türk Camisi Garipler Camii, Yağıbasan medresesi, Gökmedrese, Yeşilırmak-Hıdırlık köprüsü, 9 adet zaviye, Osmanlı Dönemine ait Ali Paşa camii ve hamamı, Voyvoda han
(Taşhan), Deveciler Hanı, Arastalı Bedesten, 18.
Yüzyıla ait bütün Anadolu’nun en görkemli tavan

göbeğine sahip Latifoğlu Konağı Müze Evi ve Anadolu’nun en güzel ahşap Mevlevihanesi, en güzel Saat
Kulesi; Bey sokağı, Bey Hamam Sokağı, Halit Sokağı
ve Sulusokak’ ta bulunan sivil mimarlık örneği yapılarla; Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda
mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği tek şehirdir. TOKAT…
Evliya Çelebinin “Alimler ve Şairler Şehri“ diye övdüğü
Mevlana’nın hayatının bir kısmını Tokat ‘ta geçirmekten
bahtiyar olduğu, Şeyhülislam İbn-i Kemal gibi alimlerin Gazi Osman Paşa gibi komutanların, Zileli Talibi ve
Ceyhuni gibi şairlerin yetiştiği, coğrafi konum itibariyle
eşsiz doğal güzelliklere sahip, tarihle iç içe yaşayan bir
şehirdir TOKAT.
Bakırcılık, Yazmacılık, Dokumacılık, Ahşap Oymacılığı,
Kuyumculuk, Demircilik, Dericilik gibi bilinen el sanatlarının yanı sıra, Tokat ili Anadolu’da 20. yy. a kadar devam eden 4 önemli özgün seramik merkezinden biridir.
(İznik, Kütahya, Çanakkale)
Çeşitli el sanatlarıyla otantik güzellikler sunan, kültüründeki çeşitliliği tarihi akıştan geçirerek farklı anlayışları bu coğrafyada özümsemiş folklor dokusuna sahip
insanların yaşadığı bir şehirdir TOKAT
Tokat Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz Bölümünün
iç kısımlarında yer alır. Kuzeyinde Samsun ve Ordu,
Güneyinde Sivas ve Yozgat, Doğusunda Sivas ve
Ordu, Batısında Amasya illeri bulunmaktadır.
Yüzölçümü 10.072 km2’dır. Nüfusu 620.722 olup, rakımı ortalama 623 metredir.

11 ilçesi bulunan Tokat’ın Her türlü tarım yapılabilen
bereketli ovaları, il topraklarının yaklaşık %15,4’ünü
kaplar Kazova, Turhal Ovası, Erbaa Ovası, Niksar
Ovası, Omala Ovası, Artova Ovası ve Zile Ovası mevcut olup Yeşil ırmağı oluşturan Tozanlı Çayı, Kelkit Çayı
ve Çekerek Çayı ile de mümbit yapıya sahip olan verimli arazilerini sulamaktadırlar.
Tokat ili topraklarının %48.18’i ormanlık ve fundalıklarla, %38.80’i ekili dikili alanlarla, %14.50’i çayır ve meralarla %1.90’ ı ise tarıma elverişsiz alanlardan oluşmaktadır. Tokat yurdumuzun sayılı orman bölgelerinden biri
olup, iller içinde altıncı sırada gelir. Ormanlar daha çok
Almus, Reşadiye ve Niksar ilçeleri dolayındadır. Karaçam, Sarıçam, Köknar, Gürgen ve Sedir, Lübnan Sediri gibi ağaç türlerinin içerisinde Fındık, Kızılcık, Yabani
erik, Elma, Ahlat ve Alıç gibi türlere de rastlanmaktadır.

ULAŞIM

Karadeniz`i Sivas ve Kayseri üzerinden İç Anadolu, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine; Doğu Anadolu’yu Erzincan, Reşadiye, Niksar Erbaa üzerinden,
İstanbul’a bağlayan karayolları Tokat’tan geçmektedir.
Ülkenin her yerinden Tokat’a ulaşmak mümkündür.
Tokat Merkeze Demiryolu ulaşımı olmamakla beraber,
Samsun`u Sivas’a ve diğer Anadolu illerine bağlayan
demiryolu Artova, Zile ve Turhal ilçelerinden geçer.
Tokat Havaalanı Tokat-Turhal karayolunun 17. Km’sinde bulunmaktadır.
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Y

eşilırmak Köprüsü Tokat şehir
merkezinin kuzeyinde, Karadeniz’i Tokat üzerinden Orta Anadolu’ya
bağlayan menzil yolu üzerinde yer almaktadır.

göre 3 kardeşin (İzzettin Keykavus,

Kesme taştan 5 gözlü olarak yapılmış, tipik bir Selçuklu köprüsüdür.
151 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki köprü, çok iyi korunmuş
olup bugün de kullanılmaktadır. Köprünün yapımı ve kitabesi ilgi çekicidir.
Selçuklu sülüsü ile yazılan kitabeye

inşa ettirilmiştir.
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II. Alaaddin Keykubat, IV. Rükneddin Kılıçarslan) ortak saltanat döneminde Hamid bin Ebu’l Kasım bin Ali
el-Tusî tarafından, (M.1250) yılında
Bu kitabenin altında yer alan iki satırlık ikinci bir kitabe daha bulunmaktadır. Bu kitabede de köprünün
Keykavus oğlu Gıyasettin Mesud zamanında yaptırıldığı belirtilmektedir.

TOKAT
KALESİ
M.Ö 30- M.S 395 Roma döneminde yol güvenliği için kurulmuş olan Kale, yaklaşık 500
yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. İlk defa
1074 yılında Danişmend Melik Ahmet Gazi tarafından fethedilen Kale kısa aralıklarla el değiştirmiş olup sırasıyla Danişmentli, Selçuklu,
İlhanlı, Eratna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı
Devleti’nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp
kayalar üzerine kurulu Kale, doğal bir hisar durumundadır. Osmanlı Devleti zamanında “Çardak–ı Bedevi“ denilen zindanı başta Bizans
İmparatoru A. Diogenis olmak üzere birçok ünlünün tutsak yeri olmuştur.

“Korku filmlerinin efsanevi kahramanı diğer
adıyla Kazıklı Voyvoda! Osmanlılara yenik düşen Eflak (Romanya) krallığı prensi olan III.
Vlad, yani Drakula zamanında kardeşi ile birlikte önce Kütahya Eğrigöz Kalesi’nde, daha sonra Tokat Kalesi’nde gözetim altında tutulduktan
sonra da Edirne’ye şehzade Mehmet’in (Fatih
Sultan Mehmet) yanına gönderilmiş, belli bir
süre eğitim alması sağlanmıştır.
Kale’nin güney batısında çok eski çağlardan
kalma bir Kaya Mezarı oyulmuştur. Mezarın
ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdiven ile
Kale’nin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu
merdiven yolu kapalı durumdadır.
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GARİPLER
CAMİİ

Camii

Camii
Garipler Camii

Garipler Camii

Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi tarafından XI. yüzyılın son çeyreğinde (1080- 1090)
inşa ettirildiği bilinmektedir.

Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi tarafından XI. yüzyılın son çeyreğinde (1080- 1090)
inşa ettirildiği bilinmektedir.

Tokat il merkezi Pazarcık Mahallesi’nde bulunan Garipler Camii, minaresinde yer alan
yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil
Minareli Cami olarak bilinir.

Tokat il merkezi Pazarcık Mahallesi’nde bulunan Garipler Camii, minaresinde yer alan
yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil
Minareli Cami olarak bilinir.

Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi tarafından
XI. yüzyılın son çeyreğinde (1080-1090) inşa
ettirildiği bilinmektedir.
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bütün
Anadolu’daki en eski camidir. Buhara yakınlarında 1040 tarihinde Karahanlılar tarafından
yapılan Degaron Cami ile aynı plan tipine sahiptir. 2008 yılında onarılmıştır.

T

okat il merkezi Pazarcık Mahallesi’nde
bulunan Garipler Camii, minaresinde
yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk
arasında Yeşil Minareli Cami olarak bilinir.
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bütün
Anadolu’daki en eski camidir. Buhara yakınlarında 1040 tarihinde Karahanlılar tarafından yapılan Degaron Cami ile aynı plan
tipine sahiptir. 2008 yılında onarılmıştır.
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1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bütün
Anadolu’daki en eski camidir. Buhara yakınlarında 1040 tarihinde Karahanlılar tarafından
yapılan Degaron Cami ile aynı plan tipine sahiptir. 2008 yılında onarılmıştır.

Müze

Gök Medrese

Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda Taşhan yakı- Ana eyvan duvarları ve üst kat revaklarının
nında uzun yıllar müze olarak kullanılmış olan kemer içleri patlıcan moru, lacivert ve firuze
bu tarihi anıt Selçuklu eserlerinden biridir. Ki- renkli çinilerle geometrik ve bitkisel bezemetabesi konulmayan yapı, XIII. yüzyılda ( 1277 ) lerle süslenmiştir. Ana eyvan ayrıca, zemiMuineddin Pervane Süleyman tarafından yap- ni kıvrık dallardan oluşan çini Ayet’el-Kürsi
tırılmıştır. Anadolu Selçuklu mimari ve sanatı- bordürü ile çevrilidir. Osmanlılar zamanında
Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda Taşhan yakınında uzun yıllar müze olarak kullanılmış olan
XVIII. yüzyıla kadar medrese, bimarhane ve
nın en belirgin özelliklerini taşımaktadır.
bu tarihi anıt Selçuklu eserlerinden biridir. Kitabesi konulmayan yapı, XIII. yüzyılda
odası türbe olarak kullanılan yapı, daha
Gökmedrese
katlı 2 eyvanlı,
ortasıtarafından
açık bir yaptırılmıştır.
1277
Muineddin2 Pervane
Süleyman
Anadolu Selçuklu mimari
sonraları şifahane ve göçmen barınağı olarak
avlulu ve revaklı planve
tipinde
olup
taş,
çini
ve
sanatının en belirgin özelliklerini taşımaktadır.
alçı süslemeler bulundurmaktadır. İki renkli kullanılmıştır. Halk arasında “Gökmedrese“,
Osmanlılar zamanında
XVIII. yüzyıyer almaktadır.
Gökmedrese 2 katlı 2 eyvanlı, orta- me, avlu cephesinde“Pervane
Medresesi“,“Kırk
Kızlar Medresesi“,
taş kullanılarak inşa edilmiş taç kapıda geobimarhane
bir
ve üst kat re- la kadar medrese,
sı açık avlulu ve revaklı plan tipin- Ana eyvan duvarları“Darüşşifa“,“Bimarhane
Tekkesi“
olarakve da
metrik ve bitkisel bezemeli bordürlerden oluodası
türbe
olarak
kullanılan
yapı,
içleri patlıcan
de olup taş, çini ve alçı süslemeler vaklarının kemer adlandırılmıştır.
şan bir süsleme programı uygulanmıştır. Çini

GÖKMEDRESE
bulundurmaktadır. İki renkli taş moru, lacivert ve firuze renkli çinisüslemeler avlu cephesinde yer almaktadır.
kullanılarak inşa edilmiş taç kapı- lerle geometrik ve bitkisel bezemeda geometrik ve bitkisel bezemeli lerle süslenmiştir. Ana eyvan ayrıca,
bordürlerden oluşan bir süsleme zemini kıvrık dallardan oluşan çini
programı uygulanmıştır. Çini süsle- Ayet’el-Kürsi bordürü ile çevrilidir.

daha sonraları şifahane ve göçmen
barınağı olarak kullanılmıştır. Halk
arasında “Gökmedrese“, “Pervane
Medresesi”, “Kırk Kızlar Medresesi“,
“Darüşşifa“, “Bimarhane Tekkesi“
olarak da adlandırılmıştır.
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TAŞHAN

VOYVODA

HANI
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Türkiye’nin en güzel beş
hanından biri olan Taşhan,
Anadolu’daki en büyük
şehir hanlarındandır.
Gaziosmanpaşa Bulvarı
üzerindedir.
1626–1632 yılları arasında inşa
edilmiş bir Osmanlı eseridir.
Dikdörtgen planlı, açık avlulu, iki katlı bir yapıdır. İçeride dış dükkânların
bulunduğu kuzey ve doğu yönünde
revaksız iş yerleri, güney ve batı
yönünde ise önünde revak bulunan
dükkânlar yer almaktadır. Giriş koridorunun sonunda sağdan ve soldan
ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katta
bütün odalar revaka açılmaktadır. Girişin üstünde kubbeli bir mekân vardır
ve bu mekân konsollar üzerinde dışa
taşmaktadır. Odalarda dışa açılan
birer pencere, bir ocak ve niş bulunmaktadır. İçte 76 dışta 27 toplam 103
mekân vardır. Anadolu’daki en büyük
şehir hanlarındandır.

SULUSOKAK
HALİT SOKAK

Tokat eski kent merkezini ve aynı zamanda kentin tarihi ticaret
merkezini oluşturan Sulusokak ve onunla bütünleşmiş konut
yerleşimi Halit Sokak günümüze kadar Tokat’ta uygarlık kurmuş
bütün medeniyetlerin izlerini taşımaktadır.
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ARASTALI BEDESTEN

TOKATS MÜZESİ
Sulusokak’ta,
Sulusokak’ta,
Takyeciler
Camii’nin
Camii’nin
doğusunulusokak’ta,Takyeciler
Takyeciler
Ca- doğusundadır.
dadır.
Evliya
Evliya
Çelebi’nin
Çelebi’nin
“
“
Sultan
Sultan
Çarşısı
Çarşısı
kadar
gümii’nin doğusundadır. Ev- kadar güzel
zel bir
bir çarşıdır.
çarşıdır. Halep
Halep ve
ve Bursa
Bursa çarşıları
çarşıları gibi
gibi gayet
gayet
liya Çelebi’nin “ Sultan Çarşısı
tertip
tertip üzere
üzere kurulmuştur.“
kurulmuştur.“ dediği
dediği Bedestenleri,
Bedestenleri,
kadar
güzel
birÇarşısı’nın
çarşıdır.Bedesten
Halep bölümünü
İstanbul
İstanbul Kapalı
Kapalı Çarşısı’nın
Bedesten bölümünü
ve
Bursa çarşıları gibi gayet
anımsatmaktadır.
anımsatmaktadır.

tertip
üzereörülmüş
kurulmuştur.“
dediTuğladan
Tuğladan örülmüş
tonozlar
tonozlar üzerinde
üzerinde 99 kubbekubbeği
Bedestenleri,
İstanbul
Kapalı
nin
nin yer
yer aldığı
aldığı bu
bu Osmanlı
Osmanlı ticaret
ticaret merkezinin
merkezinin XV.
XV.
Çarşısı’nın
Bedesten
yüzyılda
yüzyılda Çelebi
Çelebi
Mehmet
Mehmet bölümünü
döneminde
döneminde yapıldığı
yapıldığı sasanılan
nılan Bedesten‘in
Bedesten‘in güney
güney ve
ve kuzey
kuzey yönlerinde
yönlerinde karkaranımsatmaktadır.
şılıklı
şılıklı birer
birer kapısı
kapısı vardır.
vardır. İnce
İnce harçla
harçla örülmüş
örülmüş kokoTuğladan örülmüş tonozlar üzelon
lon ve
ve tonozlarındaki
tonozlarındaki
rinde 9 kubbenin yer aldığı bu Osmanlı ticaret merkezinin XV. yüzyıldaustalığı
Çelebi son derece
ustalığı son
derece
Mehmet döneminde yapıldığı sanılan Bedesten‘in güney ve kuzey yönlerinde
ileri
ileri düzeyde
düzeyde olan
olan
karşılıklı birer kapısı vardır. İnce harçla örülmüş kolon ve tonozlarındaki ustalığı
Bedesten,
Bedesten, görülmegörülmeye
ye değer
değer bir
bir mimari
mimari
son derece ileri düzeyde olan Bedesten, görülmeye değer bir mimari eserdir.
eserdir.
eserdir.
Bedestenin
Bedestenin
Bedestenin doğu ve batı bitişiğine birer arasta ilave edilerek önemeli bir yapı
doğu
doğu ve
ve batı
batı bitişiğibitişiğigrubu oluşturulmuştur.
ne
ne birer
birer arasta
arasta ilave
ilave
Arastalı Bedesten Mayıs 2012 tarihinden itibaren arkeolojik ve etnoğrafik
eseredilerek
edilerek önemeli
önemeli bir
bir
lerin yer aldığı Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır.
yapı
yapı grubu
grubu oluşturuloluşturulmuştur.
muştur.

T.C. müzecilik tarihi içerisinde ilk müzelerden
olan Tokat Müzesi 1926 yılında kurulmuş
olup eser çeşitliliği ve zenginliği bakımından
ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Karadeniz Bölgesi müzeleri başta olmak üzere

günümüzde mevcut birçok müzenin oluşturulmasında Tokat Müzesi koleksiyonları kullanılmıştır. 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan
bu topraklardaki birçok medeniyetin (Kalkolotik
Dönem, Eski Tunç, Hitit, Firig, Roma, Bizans,
Danişmentli, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı) önemli
eserleri sergilenmektedir. Ayrıca Anadolu Türk
İslam devletlerine ait en zengin sikke koleksiyonu ve bu döneme ait bilinen en eski Kuran-ı
Kerim de (1191 tarihli) Tokat Müzesi’nde görülmeye değer eserlerdendir.
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Arastalı Bedesten Mayıs 2012 tarihinden Ayrıca Anadolu Türk İslam devletlerine ait en
itibaren arkeolojik ve etnoğrafik eserlerin yer zengin sikke koleksiyonu ve bu döneme ait
bilinen en eski Kuran-ı Kerim de (1191 tarihli)
aldığı Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır.
Tokat Müzesi’nde görülmeye değer eserlerT.C. müzecilik tarihi içerisinde ilk müzelerden olan Tokat Müzesi 1926 yılında kurulmuş dendir.

T.C. müzecilik tarihi içerisinde ilk
müzelerden olan Tokat Müzesi 1926
yılında kurulmuştur.
olup eser çeşitliliği ve zenginliği bakımından
ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Karadeniz Bölgesi müzeleri başta olmak üzere
günümüzde mevcut birçok müzenin oluşturulmasında Tokat Müzesi koleksiyonları
kullanılmıştır. 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip
olan bu topraklardaki birçok medeniyetin
(Kalkolotik Dönem, Eski Tunç, Hitit, Firig,
Roma, Bizans, Danişmentli, İlhanlı, Selçuklu,
Osmanlı) önemli eserleri sergilenmektedir.
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ULU CAMİİ

İlk olarak Danişmentliler döneminde XII. yüzyılda
yapılmış, 1679 yılında Avcı Mehmed zamanında tamamen
yenilenmiştir.

Dikdörtgen planlı olarak inşa

olduğu fonlar arasında yalancı

edilmiştir. Doğu ve batı yönün-

kündekâri tekniğiyle yapılmış

de iki adet son cemaat yeri

kare tavan göbeğinin üzeri altın

bulunmaktadır. Bu özelliği ile

yaldız ve kalem işi bitkisel beze-

Anadolu’da tektir. Her iki taraf-

melerle süslenmiştir. Ahşap ta-

ta da devşirme sütun ve sütun

vanı taşıyan ayak ve kemerlerin

görülür. Caminin harimi ahşap üzeri dönemin süsleme özellikdoğu köşesindeki taşa oyulmuş, tavan ile örtülmüştür. Tavana lerine uygun olarak Rumi motifli
başlıkları kullanılmıştır. Güney-

kuş evi Anadolu’da nadir olarak kırmızı ve yeşil renklerin hakim kalem işleriyle süslenmiştir.
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YAĞIBASAN
MEDRESESİ

Ç U K U R M E D RE S E

S

ulusokak’ta Takkeciler
Camisi’nin güneyindedir.
1148 ve 1157 yılları arasında
Danişmentli Sultanı Nizamettin Yağıbasan tarafından
yapılmıştır.

En önemli özelliği Anadolu’nun ilk medreselerinden
biri olmasıdır. Avlu kubbesi 14
metre çapındadır ve ortasında 10 metreye yakın açıklığı
vardır.

Birisi Niksar’da diğeri de Basra’da olmak üzere
bu özelliği taşıyan 3 medreseden biridir.
Moloz taştan sade ve süslemesiz olarak inşa edilen yapı, iki
yandan da eyvanlar ve tonozlu
odalarla çevrelenmiştir.

Medrese, Selçuklu Sultanı II.
İzzettin Keykavus’un hükümdarlığı döneminde 1247 yılında
onarım görmüştür.
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DEVECİLER HANI

FATİH MEHMET PAŞA HANI
K

itabesi bulunmayan deveciler hanı, büyük bir ihtimalle, çelebi Mehmet ve oğlu
II. Murat döneminde Sulusokakta yoğun
olarak görülen imar faaliyetleri sırasında yapılmış olmalıdır. Hanın mimarisinin ve giriş
kapısının iki yanındaki nişlerin üstündeki
mukarnasların tarihi gelişimleri, uygulanan
mimari ve süsleme teknikleri değerlendiril-

diğinde, Çelebi Mehmet ve 11. Murat döneminde yapılma olasılığı güçlenmektedir.
Bu dönemde, Sulusokakta inşa edilen Tokat bedestanı, Takyeciler Camii, Tokat Ulu
Camii, Yörgüç Paşa Hamamı, Sık dişini Helası, Rüstem Çelebi Camii günümüze ulaşmıştır. Tokat bu kadar yoğun bir imar faaliyetini başka bir dönemde görmemiştir.
Fatih Sultan Mehmet vakfına kayıtlı olan hanın sonradan Fatih Sultan Mehmet Vakfına kaydedilmiş ve Fatih kısmı eklenerek orijinal ismi olan Sultan I. Mehmet Vakfının
unutulmuş olabileceği düşünülmektedir.
Hanın doğu yönünde, avlunun doğusunda bulunan kapıdan geçilen, iki büyük tonozla
örtülü develik kısmı bulunmaktadır. Develik kısmının dış kapısı yenileme sırasında
kapatılmıştır. Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan han döneminin tek kişilik konaklama
imkanlarına sahip ve Osmanlının ilk başkenti Bursa dışında bulunan en eski şehir
hanlarındandır.
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TOKAT KÜLTÜR EVİ
9

00 adımda 900 yıllık Anadolu Türk mimarisi mirasının tamamının görülebildiği Sulu Sokak’ın içinde
camii, şehir hanı, medrese, türbe, hamam, bedesten,
çeşme gibi birbirinden güzel yapıların arasında kendini gizlemiş barok tarzda inşa edilmiş bir sivil mimarlık
örneğidir…
İçine girilmeden barındırdığı güzellik asla algılanamayan mütevazı bir mekândır. Evin içine girdiğinizde hem
süslemelerdeki güzellikler hem de onca güzelliğin bu
denli küçük bir eve ustalıkla uygulanışı ziyaretçileri
hayrete düşürür.
Bahçeye bakan odalar muhtemelen mahremiyet sebebiyle sokağa bakan odalara nazaran çok daha özenli
bir şekilde; dolaplar, oyma tavanlar malakari alçı
şö- Ev
Tarihi
mine ile bezenmiştir. Ahşap dolaplar arasına ustalıkla
gizlenmiş mavzerlik geleneksel Türk konut mimarisin900 adımda 900 yıllık Anadolu Türk
de nadirattandır. Kendi gibi mütevazı lakin bir mimarisi
o kadar mirasının tamamının görülebildiği Sulu Sokak’ın içinde camii,
fonksiyonel bahçesinde Tokat su kültürünün özelliklerini yansıtan şadırvan ve çeşme bulunmaktadır.şehir hanı, medrese, türbe, hamam,

Tokat Kültür Evi

bedesten, çeşme gibi birbirinden güzel yapıların arasında kendini gizlemiş
barok tarzda inşa edilmiş bir sivil mimarlık örneğidir…

Geleneksel konut mimarimize oranla daha küçük oluşu, bu denli ihtişamlı süslemeleri ve dönemin ticari merkezine yakınlığı (Şehir hanları,
Bedesten) gibi sebeplerle, buranın geçmişte Tokat’ı ziyaret eden Avrupalı seyyahların övgüyle
bahsettiği Tokat’a has yolcu ve tacirlere özel kiralık odaların 19. yy’ da devam eden bir benzeri
durumunda olabileceğini düşündürmektedir.
“Tokat’a has iyiliklerden biri, oradaki kervansarayların etrafında tacirlere kiralanan birçok hususi odaların mevcudiyetidir. Seyahatimiz boyunca
diğer hiçbir yerde görmediğimiz bu odalar kervansarayların gürültüsünden uzak sakin ve uzak
yerler olup, yolcu orada, kendilerini menfaat
şaiki ile rahatsız eden adamlardan uzak dostlarıyla sohbet ederek serbestçe dinlenebilirler…”
Tavernier, J.B. 1678
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Ali Paşa Camii

erun’dan yetişSultan’ın kızınile evlenmiştir.
nduktan sonra,
Bağdat, Sivas,
örev yapmıştır.
n 10 Safer 980
alanarak vefat
zurum Beylerdarı oğlu Muse Tokat’ta bir
asını istemişPaşa’nın vefat
addi sorunlar
aki duvar kan cemaat yee kapatılması
çilmiştir. Ayrıimkânlarına
şadırvan ya-

pılmış bu sebeple Tokat XVI. yüz
yıldan günümüze orijinal süslemeleri ile ula
şan tek ahşap
şadırvana sahip bir yer olmuşt
ur.

ALİ PAŞA

Kare gövde üzerine sekizgen bir
kasnak
üzerine oturan 11.50 cm. çap
ındaki kubbesi
ikisi kıble duvarına gömülü sek
iz adet ayak
ile taşınmaktadır. Kıble duvarı
dışında taşıyıcı
ayakların arası birer eyvan gib
i düzenlenerek
li Paşa
Bosnalı
Enderun’dan
yetişmiştir.
II. Bâyebu
alanla
r camolup,
i harimine kazandırılmıştır
zid’in kızı, Selçuk Sultan’ın kızından torunu olan Fatma

CAMİİ
A

Sultan ile evlenmiştir. Çeşitli saray ağalıklarında bulunduktan sonra, Erzurum (3 defa) Karaman, Bağdat, Sivas, Anadolu Beyler-beyliklerinde görev yapmıştır. Ali Paşa Erzurum

Beylerbeyi iken 10 Safer 980 (2 Haziran 1572) tarihinde hastalanarak vefat etmiştir. Temerrüd Ali Paşa, Erzurum Beylerbeyi olduğu sırada Sivas Defterdarı oğlu
Mustafa Bey’in vefat etmesi üzerine Tokat’ta bir türbe
ve yanına bir cami yapılmasını istemiştir. Caminin bitmesine yakın Ali Paşa’nın vefat etmesi üzerine ortaya
çıkan maddi sorunlar sebebiyle, -doğu ve batı tarafındaki duvar kalıntılarından anlaşıldığı üzere- son cemaat yerinin dıştan ikinci bir kademe ile kapatılması
planlandığı halde bundan vazgeçilmiştir. Ayrıca aynı
sebeple avluya dönemin imkânlarına göre daha mütevazı olan ahşap şadırvan yapılmış bu sebeple Tokat
XVI. yüzyıldan günümüze orijinal süslemeleri ile ulaşan tek ahşap şadırvana sahip bir yer olmuştur.
Kare gövde üzerine sekizgen bir kasnak üzerine oturan 11.50 cm. çapındaki kubbesi ikisi kıble duvarına
gömülü sekiz adet ayak ile taşınmaktadır. Kıble duvarı dışında taşıyıcı ayakların arası birer eyvan gibi düzenlenerek bu alanlar cami harimine kazandırılmıştır
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ALİ PAŞA
HAMAMI

1

572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırılan Külliye’nin bir bölümüdür. Kadın ve erkek kısımları simetrik olan yapının, soyunma yeri kare, sıcaklık bölümü 4 eyvanlıdır. Karşılıklı 4 eyvanı
beşik tonozlu olan yıkanma yerinin köşe halvetleri basık ve kubbelidir. Kesme taştan yapılmış olan mekân üzerinde sekizgen
kasnak üzerine oturtulan büyük kubbeleri 1966 yılında kurşunla
kaplanmıştır.
Ali Paşa Külliyesi’nin bir parçası olan hamam, caminin doğusunda yer alır. Kitabesi bulunmayan hamamın, camiyle aynı
dönemde yapıldığı kabul edilerek 1572 yılına tarihlenir. 1939 ve
1943 depremlerinde önemli derecede hasar gören yapı onarılmış ve günümüzde de hamam olarak kullanılmaktadır.
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LATİFOĞLU KONAĞI
T

okat merkez Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Latifoğlu Konağı’nın,1746 yılında Osmanlı barok üslubunda inşa edildiği bilinmektedir.
“L” şeklinde bir plan üzerinde, ahşap karkas
arası kerpiç dolgu malzemeyle inşa edilmiş
iki katlı konak, alaturka kiremit kaplı kırma
çatıyla örtülüdür. Konağın taş döşemeli avlusunda kare planlı bir havuz yer almaktadır.
Odaları “L” şeklinde bir sofanın etrafında şekillenen konak, serbest bir plan anlayışına
sahiptir. Birinci katta yer alan sofaya günlük
işlerin yapıldığı, aynı zamanda mutfak olarak da kullanılan “aşevi” veya “işevi” denilen
bölüm, “hamam odası” da denilen oturma
odası ve küçük bir oda açılmaktadır. Hamam
odasından kare planlı, tek kubbeli hamama
geçilmektedir. Küçük bir soğukluk-soyunmalık kısmı bulunan alttan ısıtmalı bu Türk
hamamı, yapının dışına çıkma yapmaktadır.
İkinci kattaki sofa, konağın haremlik-selamlık bölümünü ayırmaktadır. Konağın bu
katında “Paşa Odası” denilen selamlık bölümü, “Havuz başı Odası” denilen harem
bölümü, bir yatak odası ve küçük bir oda yer
almaktadır.
Latifoğlu Konağı oldukça zengin ahşap, alçı
ve kalemişi süslemelere sahiptir. Hamam
Odası’nın ahşap tavan, kapı, yüklük ve do-
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lap kapakları bitkisel motiflerle bezenmiştir.
Paşa Odası’nın barok formlu ahşap tavan
göbeği, dolap ve yüklük kapakları, kapısı
ahşap işçiliğinin güzel örneklerini yansıtmaktadır. İkinci kattaki Havuz başı Odası
yaldız boyalı ahşap tavan göbeği yanında
pano içinde çiçek motifleri ve İstanbul tasvirleriyle süslenmiş duvarlarıyla da dikkat
çekmektedir. Alçı işçiliği, Paşa Odası ve Havuz başı Odası’nın alçı kalıp üzerine boya
bezemeli ocaklarında ve tepe pencerelerinde görülmektedir. Alçılı vitray tepe pencerelerinde “Mühr-ü Süleyman” denilen motif
kullanılmıştır.

Latifoğlu Konağı, 1988
yılında Tokat müzesi
bünyesinde, yörenin eşyaları
ve kıyafetleriyle donatılıp
mankenlerle canlı ve
gerçekçi bir teşhir yapılarak,
Tokat’ın geleneksel ev
kültürünün yansıtıldığı,
Müze-Ev olarak hizmet
vermektedir.

TOKAT
Saat Kulesinin
sesi kentin
her semtinden
rahatlıkla
Saat Kulesi
duyulabilmektedir.

B

ehzat Semti’nde kentin her yerinden görülecek şekilde, 1902 yılında yapılmıştır. Kapısı güney yönünde
olup yüksekliği 33 metrededir. Kesme taştan yapılmıştır.
II. Abdülhamid’in padişah oluşunun 25. yılı için halkın yardımlarıyla, mutasarrıf Bekir Paşa ve Belediye Reisi Mütevelli oğlu Enver Bey tarafından yaptırılmıştır. Dört yöne
büyük kadranlarla her yarım ve saat başlarında iki dakika
ara ile tam çalar durumdadır. Sesi kentin her semtinden
rahatlıkla duyulabilmektedir.
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Be
rülece
güney
dir. Ke
padiş
rıyla,
Mütev
mıştır
ve sa
durum
lıkla d

T

okat il merkezi, Bey Sokağı ve Bey hamam Sokağı’nda bulunan ve iki yönlü olarak sokağa cephe veren Geç Osmanlı
ve Cumhuriyet Dönemleri ’ne ait evler Anadolu’nun iyi korunmuş sivil mimari örneklerindendir.
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MEVLEVİHANE

İlk olarak M.1638 tarihinde I. Ahmet’in vezirlerinden
Sülün Muslu Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Sultan Abdülmecit döneminde yenilenmiş ve iki katlı olarak düzenlenmiş olan, ahşap Mevlevihane XIX. yüzyıl
barok sanatının Anadolu’daki en güzel örneklerinden biridir. Binanın en görkemli cephesi, ahşap barok motiflerle
bezenmiş sütun dizisine sahip ve bütün cephe boyunca
uzanan balkonu sebebiyle Bey Sokağı’na bakan cephesidir. Diğer cephelerde ise sade bir ihtişam gözlenmektedir.
Mevlevihane’nin alt katı günlük kullanım için genişçe bir
sofadan geçilen dört odadan oluşmaktadır. Sofanın hemen sağında görkemli tavan göbeği ve kitaplığı ile diğer
odalardan farklı, Şeyhin misafirlerini kabul ettiği başoda

bulunmaktadır. Mevlevihane’nin ikinci katında bulunan
balkona, kısmen kesme taş ve üzeri örtülü ahşap bir merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap merdivenin başında, korkuluğu duvara sabitlemek için yapılmış ve geçit şeklinde
düzenlenmiş ahşapların birleştiği yerdeki barok ahşap oymaların üzerine Mevlevi külahı yerleştirilmiştir. Semahane, doğu yönündeki ahşap kafes ile ayrılan kadınlar bölümü hariç tek bir mekân olarak düzenlenmiştir. Balkonun
doğu tarafında yan yana bulunan iki sade kapı ile kadınlar
mahfiline ve bütün doğu cephesi boyunca uzanan dar bir
koridora ve yanındaki odaya geçilmektedir.
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Müze

Atatürk Evi-Etnoğrafya Müzesi

ATATÜRK EVİ ve
ETNOĞRAFYA
MÜZESİ

Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele yıllarında birçok kez Tokat’ı ziyaret etmiş, Bandırma Vapurunda yanında bulunan sonradan milletvekili de olan silah arkadaşı Tokatlı
Piyade Yüzbaşı Mustafa Vasfi Süsoy’a ait bu
konakta, dördüncü kez gelişlerinde 25 Eylül
1924 tarihinde eşi Latife Hanım ile birlikte misafir olmuştur.
ustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele yıllarında birçok kez Tokat’ı ziyaAtatürk’ün
geldiğisonradan
tarihler
ret etmiş, Bandırma
Vapurunda Tokat’a
yanında bulunan
milletvekili de olan silah arkadaşı
Tokatlı
Piyade
Yüzbaşı
Mustafa
Vasfi
Süsoy’a
1. 26 Haziran 1919 - 27 Haziran 1919
ait bu konakta, dördüncü
gelişlerinde
25 Eylül 1924 tarihinde eşi Latife
2. kez17
Ekim 1919
Hanım ile birlikte misafir olmuştur.
3. 27 Ekim 1919 - 28 Ekim 1919
ATATÜRK’ÜN TOKAT’A
4. 25 GELDİĞİ
Eylül 1924TARİHLER
- 27 Eylül 1924
5. - 27
17Haziran
Eylül 1928
1. 26 Haziran 1919
1919
2. 17 Ekim 1919 6. 21 Kasım 1930 - 22 Kasım 1930

M

3.
4.
5.
6.

27 Ekim 1919 Atatürk,
- 28 Ekim Milli
1919 Mücadele yıllarında Tokat’a
25 Eylül 1924
27 Eylül 1924
ilk -geldiği
26 Haziran 1919 günü: «Türk
17 Eylül 1928
Milleti’nde gizli bulunan birçok yeteneklerin,
21 Kasım 1930
- 22 Kasımişi1930
cevherlerin
başarmaya yeterli olduğunu

anladım...»,

ATATÜRK,
“Hiçbir müdafa vasıtasına malik olmasak
Milli Mücadele yıllarında Tokat’a ilk geldiği 26 HAZİRAN 1919 günü:
bile, dişimizle, tırnağımızla, zayıf ve dona“Türk Milleti’nde gizli bulunan birçok yeteneklerin, cevherlerin işi
nımsız kolumuzla, mücadele ederek şeref ve
başarmaya yeterli olduğunu anladım...”,
haysiyetimizi, namusumuzu müdafa etmeyi

zaruri görüyorum. Tarih, bize vatan uğruna
“HİÇBİR MÜDAFA VASITASINA MALİK OLMASAK BİLE, DİŞİMİZ,
esirgemeyen
milletlerin
asla
TIRNAĞIMIZLA, canını,
ZAYIF VEmalını
DONANIMSIZ
KOLUMUZLA,
MÜCADEölmeyeceğini,
hala yaşadıklarını göstermekLE EDEREK ŞEREF
VE
Ben hayatımı,
HAYSİYETİMİZİ, tedir.
NAMUSUMUZU
MÜDAFAhiçbir
ETMEYİzaman
ZARURİmilletten
GÖRÜYORUM. TARİH, üstün
BİZE VATAN
UĞRUNA
MALINI ESİRGEgörmedim
ve CANINI,
görmeyeceğim.
Her an
MEYEN MİLLETLERİN
ASLA
memleket için şerefimle ölmeye hazırım”...
ÖLMEYECEĞİNİ, HALA YAŞADIKLARINI

Kemal Aatürk
GÖSTERMEKTEDİR. BEN HAYATIMI, HİÇBİR ZAMAN MİLLETİMİZDEN ÜSTÜN GÖRMEDİM VE GÖRMEYECEĞİM. 27
HER
AN MEMLEHaziran
1919
KET İÇİN ŞEREFİMLE ÖLMEYE HAZIRIM”...
KEMAL ATATÜRK
27 Haziran 1919
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MAHMUTPAŞA
CAMİİ

Mahmut Paşa Mahallesi’nde yer alan Cami’nin kitabesi bulunmamaktadır.
Camiye adını veren Mahmut Paşa ismine dayanarak yapı 17.yy’a tarihlenmektedir. Tarihte Tokat’ta yaşamış iki Mahmut Paşa’dan söz edilmektedir.
Biri; Halep Beylerbeyliği de yapan ve 1616 yılında ölen Mahmut Paşa’dır.
Diğeri ise 1681’de ölen Kemankeş Mahmut Paşa’dır.
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HATUNİYE CAMİİ
MEYDAN CAMİİ

1485 yılında Sultan II. Bayezid tarafından annesi
Gülbahar Hatun adına inşa edilmiştir.
Tokat’ta yoğun olarak bulunan Selçuklu zaviyeleri planından etkilenerek geliştirilen erken dönem Osmanlı zaviyeli
camilerinin bütün Anadolu’daki en son ve en güzel örneğidir.

Taç kapı mermer işçiliği ve kündekari
kapısı, Sultan II. Beyazıt’ın kendi adına
yaptırdığı Amasya Beyazıt Camii’ndeki
işçilikten çok üstündür.

Beş gözlü olan son cemaat yeri kubbelerine geçişler pandantiflerle sağlanmıştır. Son cemaat yeri ve bütün yapının
etrafını başka bir yapıda görülmeyen mukarnas silme dolaşmaktadır. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi tamamen kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir.
Minarenin kaidesi sekizgendir. Kaideden gövdeye geçişte
Türk Üçgenleri kullanılmıştır. Minarenin şerefe altlarında
ise mukarnaslar geçiş unsuru olarak tatbik edilmiştir.
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İ

l merkezine uzaklığı 34 km, Rakımı 832 m. olan
şirin bir ilçemizdir. 1954 yılında ilçe olmuştur.

Yeşil ile mavinin tüm tonlarını bu şirin ilçemizde
görmek mümkündür. İlçenin hangi yönüne
olursa olsun 5/10 dakikalık yürüme sonucu
doğal piknik alanlarına ulaşabilirsiniz.
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Rakımı 1800-2000 m ile yörenin
en yüksek dağı olan Tekeli dağı
eteklerindeki Hubyar köyü, ilin
tanınmış inanç merkezlerinden
biri olup 16.yy. da yaşayan
Hubyar’ın türbesi de burada
bulunmaktadır. Hacı Bektaş’tan
sonra en çok ziyaretçisi olan bir
Alevi ocağıdır. Somut olmayan
Kültürel mirasımız açısından da
önemli bir merkezdir.

DUMANLI YAYLASI

Günümüzde bir alabalık
yetiştirme alanı olarak da
önemsenen Almus Baraj
gölü, Yeşilırmak’ın hafif bir
dirsek çevirerek Omala Ovası
boğazına girdiği yerde zonlu
toprak dolgu tipinde yapılmıştır.
Baraj çevresi ormanla kaplıdır.
Kıyıda çok sayıda koy
bulunmaktadır. Göl su sporları
içinde ideal bir parkurdur.

HUBYAR TEKKESİ

BARAJ GÖLÜ

En ünlü mesire yerlerimizin başında Orman
evleri, Tufan tepe, Harami Yaylası, Köse pınarı
gelmektedir

A

lmus ilçesi,
Arısu Köy’
ünde ki Dumanlı
yaylası, doğal
bitki örtüsü ve
temiz havasıyla
önem taşır.
Dumanlı yaylası
adını sisli
görünümünden
alır.

rkezine

r. Bazı
n Yavuz
ayandırmesinde

ğından,
mamur

geçtik.
Oradan

Terminal: 0356 611 31 14

İlçelerimiz

1944 tarihinde İlçe olan Artova, İl merkezine

Artova

İletişim:
Kaymakamlık: 0356 611 20 04
Terminal: 0356 611 31 14

38 km mesafededir. Rakımı 1170’m.dir. Bazı

1

kaynaklar
Artova
İlçesinin
1944İlçe
tarihinde
İlçekuruluşunun
olan
İlYavuz
merkezine
944 tarihinde
olan Artova,
İl Artova,
Bazı
kaynaklar Artova
merkezine
38 mesafededir.
km
mesafededir.
38 km
Rakımı 1170’m.dir.
Bazı
Sultan
Selim’in
Çaldıran
seferine
dayandırİlçesinin kuruluşunun
Yavuz

Rakımı 1170’m.dir. Bazı
kaynaklar kuruluşunun Yavuz
maktadır.kaynaklar
Evliya Artova
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Seyahatnamesinde
Sultan Selim’in Çaldıran
Artova İlçesinin
kuruluşunun
Yavuz
Sultan
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seferine
dayandır“Şimale
doğru Çaldıran
giderekseferine
Çamlıbelseferine
dağından,
dayandırmaktadır.
Sultan Selim’in
maktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde
Sivas
Eyaleti toprağında
mahsulü
çok, Ankova
mamur(Artova) kasabasına
dayandırmaktadır.
Evliya Çelebi
Se- geçtik.
“Şimale doğru giderek Çamlıbel dağından,
İletişim:
yahatnamesinde
“Şimale doğru
gideve
müzeyyen kasaba
misali
köylerden
geçtik.
geldik.0356
Oradan
da20yine
Sivas
Eyaleti
toprağında
mahsulü
çok,
mamur
Kaymakamlık:
611
04 şimale giderek
Çamlıbel
dağından,
Sivas
Eyaleti
Ankova (Artova) kasabasınaTerminal:
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611
31 14
rekköylerden
Seyh Nusrettin
tekkesine uğramüzeyyen
misali
geçtik.
toprağındavemahsulü
çok,kasaba
mamur ve
da yine Ankova
şimale giderek
Seyh
Nusrettin
tekkekasabasına
Oradan
müzeyyen kasaba (Artova)
misali köylerden
dık.“geldik.
kaydı bulunmaktadır.
sine uğradık
“
kaydı
bulunmaktadır.
da yine şimale giderek Seyh Nusrettin tekkesine
uğradık “ kaydı
bulunmaktadır.
Artova,
Yeşilırmak’ın
güçlü
kollarından biri

Artova

Artova, Yeşilırmak’ın güçlü kollarından biri olan Çekerek suyunun
açtığı vadilerle iç içedir. Artova’daki,
Kaya pınar Höyük, Kunduz Höyük
gibi tarihsel yerleşmeler, İlk Tunç Çağı’yla olan ilişkisi bakımından önemlidir. Boyun pınar Köyü Kalkolitik Çağa
ait bir arkeolojik bir alandır.

olan Çekerek
suyunun
açtığı vadilerle
iç içedir. biri
Artova,
Yeşilırmak’ın
güçlü kollarından
olan Çekerek
suyunun
açtığıKunduz
vadilerleHöiç içedir.
Artova’daki,
Kaya pınar
Höyük,
Kaya pınarİlkHöyük,
Kunduz Höyük gibi Artova’daki,
tarihsel yerleşmeler,
Tunç Çağı’yla
yük gibi
tarihsel yerleşmeler,
Tunç Çağı’yla
olan ilişkisi
bakımından
önemlidir. İlk
Boyun
pıolan ilişkisi bakımından önemlidir. Boyun pınar Köyü Kalkolitik Çağa ait bir arkeolojik bir
nar Köyü Kalkolitik Çağa ait bir arkeolojik bir
alandır.
alandır.

n tekke-

dan biri
ç içedir.
uz HöÇağı’yla
yun pılojik bir
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B

aşçiftlik, 1997 yılında ilçe olmuştur, Şehir Merkezine uzaklığı 82 km olup, Rakımı
1425’m’dir. Kuzeyinde Ordu İline bağlı Aybastı
İlçesi, doğusunda Reşadiye İlçesi, güneyinde
Niksar İlçesiyle çevrilmiştir. Başçiftlik, oldukça
bereketli topraklara sahip olup hayvancılığa çok
müsaittir.

Başçiftlik Canik dağları üzerindeki havzanın batı
kısmında yer alır. Yörede İskefsür ovası olarak
adlandırılan bu havza karaçam ormanlarının bulunduğu yüksek tepelerle çevrilidir.
Yaklaşık 550 sene önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Bir rivayete göre ilçenin Fatih Sultan
Mehmet’in Trabzon-Rum, Pontus devleti üzerine
açtığı sefer sonucu kurulduğu da söylenir.

Yaklaşık
550 sene
önce kurulduğu
tahmin
edilmektedir.
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YAYLALAR-DOĞAL GÜZELLİKLER

B

aşçiftlik’in doğası, yaylaları ile zenginleşmiştir.
Düden Yaylası ve Başçiftlik Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen şenliğe tanınan
Karaçam yaylası, önemli mesire yerleridir.
Başçiftlik’in batısındaki büyük çal tepesi, kuzeyindeki Çartıl, Sivrilce, güneyindeki Karaçam ormanlarının bulunduğu yüksek tepeler ve doğusundaki
düzlük alanlar, doğa yürüyüşleri için
özellikle ilkbaharda eşsiz bir güzellik
sunar.

GELENEKSEL KÜLTÜR

B

aşçiftlik’liler Tokat’ın başka bir tarihsel
ürününü sürdürmektedir: Halıcılık, burada neredeyse her köyde, her evde ve her
atölyede halı ve kilim dokunduğunu görebilirsiniz. Kimi köylerde İç Anadolu ve
tarihi Tokat dokumalarının hemen hemen bütün özelliklerini bulabilirsiniz.
Başçiftlik’e geleneksel el sanatları
arasında müzik aletleri yapımı, ustaları tarafından sürdürülmektedir.
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E

BOĞAZKESEN
KALESİ
KÖPRÜSÜ
E

Erbaa Horoztepe
rbaa kelimesi Arapça olup “dört” anlamına
gelrbaa’nın kuzeyindeki Canik Dağları’nın
İlçe merkezinin güneydoğusunda imbat deresi mevmektedir. Erek, Karayaka, Sonusa
kiinde (Uluköy)
yer alan Horoz Tepe’deeteğinde
MÖ. 2000-600Erbaa
yıllarında Ovası’na hâkim alçak
irili ufaklı birçok yerleşim alanı bulunmaktadır.
ve Taşabat (Taşova) nahiyelerinin hepsine
bir tepede
yer almaktadır.
Kelkit ve TozanHorozbirden
Tepe’de M.Ö. 3000
yılına ait bir mezar
ortaya
çıkartılmıştır.
Nevahi-i Erbaa yani “dört nahiye” deniliyordu.
lı çaylarının birleştiği dar geçitte inşa edilBu mezarlıkta
bulunan madeni ve altın süs eşyaların yanı sıra, altın
ve bronzdan keliyapılmış çocuğunu
kadınKalesi
heykel- ve Kale boğazı Kalesi
miştir emziren
Karalar
Başlangıçta kullanılan Nevahi-i (nahiyeler)
ciği, halen Ankara
Anadolu
Medeniyetleri
edilmektedir.
olarak teşhir
da adlandırılan
kalenin tarihi Pontus
mesi, daha sonra terk edilerek sadece
Erbaa
adı Müzesinde
kullanılır olmuştur.
Kralı VI. Mithridat’a uzanmaktadır. Kalenin
1872 yılında ilçe olan Erbaa, 1892 yılında Tokat’a Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalınbağlanmıştır. Erbaa geçirdiği büyük depremden tıları bulunmaktadır.
sonra 1944 yılında planlı olarak kurulmuştur. İl Kale köyü tarafındaki ikinci ayağın suya yamerkezine uzaklığı, 81 km. olup, Rakımı 248 kın kısmında kesme taşa işlenmiş iki adet
m’dir. Kelkit ve Tozanlı çaylarının birleşerek Yeşi- “Haç” işareti nedeniyle Bizans dönemine ait
lırmak (İris) adını aldığı yerde bereketli topraklar
üzerinde kurulmuş şirin bir ilçemizdir. İlçe toprakKelkit ile Tozanlının
ları, kısmen Tozanlı çayı olmak üzere özellikle
kucaklaştığı Boğazkesen
Kelkit Irmağı boyundaki bir ova ile bunu çevreleüzerinde kurulmuş bir
yen dağlık yerleri içine alır.
köprüdür. Tarihte Amasya
Niksar bağlantısını
Kuzeyden Samsun’un Çarşamba ilçesi ile Ordu
sağlayarak
görev yapmıştır.
ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya’nın Taşova
ilçesi, doğudan Tokat’ın Niksar ilçesi, güneyden
olduğu, köprü ayaklarının yarıdan sonrasıTokat merkez ve güneybatıdan Turhal ilçesi ile
nın ise Selçuklu ve Osmanlı eseri olduğu
çevrilidir. İlçenin üzerinde bulunduğu ovanın kuanlaşılmaktadır. Köprü ayaklarında bulunan
zeyinde; Canik dağı içerisinde değerlendirilen KaSelçuklu arması olan “Kartal” figürünün surınca dağı, güneyinde Sakarat ve Boğalı dağları,
lara karışarak kaybolduğu bilinmektedir.
doğu ve batısında da bu dağların uzantıları yer
almaktadır.
Boğazkesen Kalesi-Köprüsü

Erbaa’nın kuzeyindeki Canik Dağları’nın eteğinde
Erbaa Ovası’na hâkim alçak bir tepede yer almaktadır. Kelkit ve Tozanlı çaylarının birleştiği dar geçitte inşa
edilmiştir Karalar Kalesi ve Kale boğazı Kalesi olarak
da adlandırılan kalenin tarihi Pontus Kralı VI. Mithridat’a
uzanmaktadır. Kalenin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları bulunmaktadır.
Kelkit ile Tozanlının kucaklaştığı Boğazkesen üzerinde kurulmuş bir köprüdür. Tarihte Amasya Niksar bağlantısını sağlayarak görev yapmıştır.
Kale köyü tarafındaki ikinci ayağın suya yakın kısmında kesme taşa işlenmiş iki adet “Haç” işareti nedeniyle Bizans dönemine ait olduğu, köprü ayaklarının yarıdan sonrasının ise Selçuklu ve Osmanlı eseri olduğu
anlaşılmaktadır. Köprü ayaklarında bulunan Selçuklu
arması olan “Kartal” figürünün sulara karışarak kaybolduğu bilinmektedir.
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ü tarafındaki ikinci ayağın suya yakın kıse taşa işlenmiş iki adet “Haç” işareti nededönemine ait olduğu, köprü ayaklarının yasının ise Selçuklu ve Osmanlı eseri olduğu
adır. Köprü ayaklarında bulunan Selçuklu
“Kartal” figürünün sulara karışarak kaybolektedir.

ERBAA
HOROZTEPE

İ

lçe merkezinin güneydoğusunda imbat deresi mevkiinde yer alan Horoz Tepe’de MÖ. 2000-600 yıllarında irili
ufaklı birçok yerleşim alanı bulunmaktadır.

Horoz Tepe’de M.Ö. 3000 yılına ait bir mezar ortaya çıkartılmıştır. Bu mezarlıkta bulunan madeni ve altın süs
eşyaların yanı sıra, altın ve bronzdan yapılmış çocuğunu
emziren kadın heykelciği, halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde teşhir edilmektedir.

SİLAHTAR
ÖMER PAŞA
CAMİİ

İletişim:
Kaymakamlık: 0356 715 10 01
Terminal: 0356 715 41 11 - Öğretmenevi: 0356 715 17 11

Silahtar Ömer Paşa Camii
Silahtar Ömer Paşa Camii, Akça (Fidi) kasabasındadır. Yazıtı bulunmayan Silahtar Ömer Paşa
Camii, 18.yüzyıla tarihlendirilir.
Silahtar Ömer Paşa’nın 1707 yılından önce
öldüğü bilinir. Camideki iki adet bakır şamdanın
üzerine, Ömer Paşa’nın şamdanları 1688 yılında
camiye vakfettiği yazılır. Bu durumda caminin bu
tarihte veya öncesinde yapıldığı düşünülebilir. Camii, Osmanlı döneminde Selçuklu tarzıyla inşa ve
tezyin edilmiştir.
Anadolu’daki ahşap camilerin sağlam kalabilmiş en güzel ve zengin örneklerinden biridir.

Kaya Mezarı
Bağ pınar köyünde yer alan Kaya Mezarı, Emeri
Kalesi diye bilinen köyün üst (kuzeydoğu) tarafında tabii bir kaya silsilesi halinde olup Amasya’da
ki kral mezarlarına benzer bir mezardır. MEN tapınaklarının ruhani liderlerine ait olduğu sanılmaktadır.

KAYA MEZARI

İletişim:
Kaymakamlık: 0356 715 10 01
Terminal: 0356 715 41 11 - Öğretmenevi: 0356 715 17 11

S

Köprü
ilahtarYer
Ömer
Paşa Camii, Akça (Fidi) kaManas
(Pınar
beyli) bulunmayan
köyünün Alan mezrasında
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bu tarihte veya öncesinde yapıldığı
mevkiinde olan Düden gölü bir mesire alanı
olup,
Anadolu’daki ahşap camilerin sağlam kalabil- çevresi Çam, Kayın ve Meşe ormanları ile kaplıdır.
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miş en güzel ve zengin örneklerinden biridir.
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Camii,
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Erbaa ve çevresi ormanlık ve mesire alanlarıyla kaplıdır. Çatalan ve Akıncılar orman serisi içinde
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Kaya
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ahşapSediri,
camilerin
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tüKalesi diye
bilinen
köyün
üst (kuzeydoğu)
tarafınyetişen
Lübnan
Sediri,
önemli
bir yöresel ağaç
tü- rüdür.
miş
en
güzel
ve
zengin
örneklerinden
biridir.
da
tabii
bir
kaya
silsilesi
halinde
olup
Amasya’da
rüdür.
Silahtar Ömer Paşa Camii
Yer Köprü

Silahtar Ömer Paşa Camii, Akça (Fidi) kasabaManasYazıtı
(Pınarbulunmayan
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sındadır.
Silahtar
Ömer Paşa
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yol 18.yüzyıla
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ki kral mezarlarına benzer bir mezardır. MEN tapınaklarının ruhani liderlerine ait olduğu sanılmaktadır.

YER KÖPRÜ

M

DÜDEN GÖLÜ

anas (Pınar beyli) köyünün Alan
mezrasında Ulu yol (İpek Yolu)
üzerinde bulunmaktadır.
Rivayetlere göre Bizanslılar zamanında yapıldığı, bugüne kadar dimdik ayakta olduğu görülmektedir.
rbaa-Gökal yolu güzergâhında
ağ pınar köyünde yer alan Kaya Dar bir geçitte, geçidin iki tarafıyla
Kızıl otluk mevkiinde olan Düden
Mezarı, Emeri Kalesi diye bilinen aynı seviyede olduğundan Yer Köp- gölü bir mesire alanı olup, çevresi
köyün üst (kuzeydoğu) tarafında rü adı verilmiştir.
Çam, Kayın ve Meşe ormanları ile
tabii bir kaya silsilesi halinde olup
kaplıdır.
Amasya’da ki kral mezarlarına benzer bir mezardır. MEN tapınaklarının LÜBNAN SEDİRİ
ruhani liderlerine ait olduğu sanılrbaa ve çevresi ormanlık ve mesire alanlarıyla kaplıdır. Çatalan ve Akınmaktadır.
cılar orman serisi içinde yetişen Lübnan Sediri, önemli bir yöresel ağaç
türüdür.

E

B

E
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Tarih, tabiat, kültür ve turizm kenti Niksar, Kelkit
ırmağı ile Canik Dağları’nın kucaklaştığı, Kelkit
ırmağının geçtiği vadi boyunca uzanan tabii güzelliklerin şehridir. İklim olarak orta Karadeniz
iklimi ile iç Anadolu iklimi arasında bir geçiş ikli-

mi bölgesidir. Tarım arazisi bakımından elverişli
bir ovaya sahiptir. Yetiştirilen ürün çeşidi olarak
zengin bir yapıya sahip Niksar ovası yılda birden fazla ürün vermektedir.

İl merkezine 52 km mesafede olup, rakımı 350’dir.
İmparator Hadrianus zamanında Neocaeserea
(Niksar) Büyük Pontus eyaletinin Metropolisi ilan
edilerek, Anadolu’nun siyasi başkenti haline gelmiştir.
Danişmendli Türk Devleti ile birlikte Tacettin Oğulları Beyliği’nin başkentliğini yapmış, Türkiye’nin
2. Büyük Kalesi ve Anadolu’da ilmin ilk ışıklarının

NİKSAR KALESİ

N

iksar İlçe merkezinde, Çanakçı
Çayının oluşturduğu vadinin
kuzeyindeki tepede yer alan Niksar
kalesi, ilk defa Roma döneminde
kurulmuş, Bizans döneminde
büyütülmüş, İslami çağlarda da
tahkim edilmiştir. İlçe merkezine
hakim konumundaki Türkiye’nin
2. Büyük kalesinde; medrese,
iki hamam, iki mescit, kilise ve
hapishane kalıntıları bulunmaktadır.

yayıldığı Nizamettin Yağıbasan Medresesi’nin bulunduğu, Danişmendli, Selçuklu ve Osmanlı Türk
İslam kültürünü yansıtan eserlerlerinin tarihi izlerini
bütün ihtişamıyla yaşatan zengin bir açık hava müzesi görünümündedir.
Ayrıca; Erzurumlu Emrah ve Cahit Külebi anıt mezarları ilçede bulunmaktadır.

NİKSAR ULU CAMİİ

İ

lçe merkezi Ulu Cami
Mahallesindeki yapı 1145 yılında
Çepni zade Hasan Bey tarafından
yaptırılmış bir Danişmentli dönemi
eseridir. Dikdörtgen planlı olup
iç mekân 4 sıra ayakla 5 sahına
ayrılmıştır. Anadolu’nun iyi durumda
ayakta kalabilen ilk camilerinden
biridir.
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ÇÖREĞİBÜYÜK CAMİİ

N

iksar ilçe merkezinde,
İlhanlılardan kalan en önemli
eserdir. 13. yy da Ebu Sait Bahadır
Han zamanında tekke ve zaviye
olarak yapılan bu eser 1939 ve
1942 yer sarsıntılarında yıkılmış,
1957 yılında camii olarak yeniden
restore edilmiştir. Camiinin en ilginç
yanı portaldeki diz çökmüş ceylan
rölyefidir. Camiye, Çöreği büyük
denmesinin nedeni, portal alnında
bulunan çöreği andıran iki kabartma
büyük rozetlerdir

Niksar - Erbaa yolu üzerinde yer alır. Yedi sivri kemer
gözlüdür.13 yy’ın ilk çeyreğinde yapıldığı sanılan köprü,
1390 yılında “PALAZAN” adıyla bilinmektedir.
Çamiçi Yaylası
Niksar; Ünye yolu üzerindedir. Deniz seviyesinden
yaklaşık 1350 m. yüksekte bulunan Çamiçi yaylası kente 17 km. uzaklıkta olup, Kentin kuzeyine düşer. Tamamen çam ağaçlarıyla kaplı, tabiat harikası bir yayladır.
Çam ormanları arasındaki bu yayla konaklama tesisleriyle son yıllarda yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Piknik, doğa yürüyüşü ve kamp yapabilecek en
güzel yerlerden biridir.

Roma dönemi Arsenali
Niksar kent merkezinde bulunan Arsenal’in tabanı
kireç Harçlı horasan malzeme ile kapatılmıştır. Tavanda
yaklaşık 4 m. yüksekliğinde havalandırma bacası yer
alır. Girişler tuğla örgü kemer geçişlidir. Duvar kalınlıkları 1,20 m.’dir. Mimari dokusu itibariyle M.Ö. 2–3. yy.
dönemlerine ait olduğunu göstermektedir.
Kırkkızlar Kümbeti
1220 tarihli türbe, tuğla örgülü anıtsal bir yapıdır.
Türbenin sekizgen biçimli piramidal külahı yıkılmış. Geriye saçak çıkıntıları ve tuğla kubbesi kalmıştır.

ÇAMİÇİ YAYLASI

Niksar; Ünye yolu üzerindedir. Deniz seviyesinden yaklaşık 1350 m. yüksekte bulunan Çamiçi
yaylası kente 17 km. uzaklıkta olup, Kentin kuzeyine düşer. Tamamen çam ağaçlarıyla kaplı, tabiat harikası bir yayladır. Çam ormanları arasındaki bu yayla konaklama tesisleriyle son yıllarda
yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Piknik,
doğa yürüyüşü ve kamp yapabilecek en güzel
yerlerden biridir.

YAĞIBASAN
MEDRESESİ

A

nadolu’da günümüze
kadar gelebilen ilk ve
en eski Medreselerdendir.
1158 yılında Niksar
kalesinde inşa edilmiştir.
Kapalı avlulu, iki eyvanlı
ve revaksız bir medresedir.
Anadolu’da tıp eğitimi
verilen ilk medreselerden
biri olarak bilinir.

LEYLEKLİ KÖPRÜ
YILANLI KÖPRÜ

Ç

anakçı Deresi
üzerinde Arasta Camii
yanındadır. Roma dönemi
eseridir. Tek kemer gözlü,
yarım daire şeklindedir.
Kemer kilit taşının

üzerindeki taşta ağzında
yılan tutan bir leylek figürü
vardır.

MELİKGAZİ TÜRBESİ

N

iksar fatihi Melik
Ahmet Gazi’nin yattığı
türbedir. Tipik Selçuklu
mimarisine göre ve
mescide benzer şekilde
inşa edilmiştir.

ROMA DÖNEMİ
ARSENALİ

N

iksar kent merkezinde
bulunan Arsenal’in
tabanı kireç Harçlı horasan
malzeme ile kapatılmıştır.
Tavanda yaklaşık
4 m. yüksekliğinde
havalandırma bacası

yer alır. Girişler tuğla
örgü kemer geçişlidir.
Duvar kalınlıkları 1,20
m.’dir. Mimari dokusu
itibariyle M.Ö. 2–3. yy.
dönemlerine ait olduğunu
göstermektedir.

KIRKKIZLAR
KÜMBETİ

1

220 tarihli türbe, tuğla
örgülü anıtsal bir
yapıdır. Türbenin sekizgen
biçimli piramidal külahı
yıkılmış. Geriye saçak
çıkıntıları ve tuğla kubbesi
kalmıştır.

NİKSAR EVLERİ

K

alenin eteklerindeki
hemen bütün
mahallelerde Niksar’ın
geleneksel mimarisinin
izleri görülebilir.
Niksar’daki evlerde ahşap
ön olandadır. Niksar
evlerinde Karadeniz ile
İç Anadolu evlerinin bir
karışımı görülmektedir.
Bu evler çoğunlukla iki
ve iç katlıdır. Bu evlerin
büyük çoğunluğu bir
birlerine bitişik nizamda
yapıldığından cephe
çıkmalarına çok fazla yer
verilmemiştir.

TALAZAN KÖPRÜSÜ

N

iksar - Erbaa yolu üzerinde yer alır. Yedi sivri kemer gözlüdür.13 yy’ın ilk çeyreğinde yapıldığı
sanılan köprü, 1390 yılında “PALAZAN” adıyla bilinmektedir.
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Ballıca Mağarası
İlçe merkezinin 7 km güneyinde, Ballıca Köyünün
yaklaşık 1 km. güneydoğusundadır. Yaşı 3-4 milyon
yıl olarak belirlenen Ballıca mağarası, dünyadaki
okat’a
28 km uzaklıkla
bir ilçedir.
Rakımı
benzerlerinin en güzel
örneklerinden
birisini
oluşturTarım
hayvancılığın
yanı sıra, Balmaktadır. Yarı kayalık570’dır.
yüksek
bir ve
tepenin
yamacındaki
lıca mağarası,
Kuş Cenneti
Kaz Gölü,
Munamak
mağaraya giriş kısmen
düzeltilmiş
ana kaya
bloğunşelalesi,
Pazar
Köprüsü
ve
Mahperi
hatun
adına
dan sağlanmaktadır.
yaptırılmışyolları,
olan kervansaray
önemli turizm
Aydınlatma, yürüyüş
seyir terasları
yapı-değerlarak 1996 yılındalerindendir.
ziyarete açılan Ballıca Mağarası
10.000 M2 yüz ölçüme sahiptir. Bugün gezilip görülebilen kısmı 680
m. uzunluğundadır. Zemininden
PAZAR
itibaren+19m, -75m.Olmak üzere toplam 94 m. yükMAHPERİ HATUN
sekliğindeki mağaranın en önemli karakteristik özelKERVANSARAYI
liği, Türkiye’de hiçbir
mağarada bulunmayan “Soğan
sarkıt” oluşumlarına sahip olması ve mağaranın deği238 yılında 1. Alaattin Keykubat’ın eşi Mahperi
şik yerlerinde koloniler halinde yaşayan “Cüce yaraHatun tarafından yaptırılmıştır. Açık ve kapasaların bulunmasıdır.
lı bölümlerden oluşan “ Sultan Hanları “ tarzının
Mağara yarı yatay,
dikey olarak
bağlıüst örönemliyarı
örneklerinden
biridir.birbirine
Kapalı bölüm
5 kat ve 8 büyük tüsü
salondan
oluşmaktadır.
Mağara içibağlaçökmüştür.
İç Anadolu’yu Karadeniz’e
şekillerine göre bölümlere
ayrılmış
her
bölüm
yan İpek yolu güzergâhı üzerindedir. farklı
isimlerle anılmaktadır. “Havuzlu Salon, Büyük Damlataşlar Salonu, Fosil Salonu, Yarasalar Salonu, Mantarlı Salon, Sütunlar Salonu ve Yeni Salon” Bu bölümler dışında oluşumu devam eden henüz ziyarete
açılmamış bölümleri de bulunmaktadır.
Ballıca Mağarası ve yakın etkileşim bölgesini
kapsayan 483 hektarlık alan 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu’nun 3. Maddesine göre, “Tabiat Parkı” olarak
ilan edilmiştir.

T

1

Mağara yarı yatay, yarı dikey olarak
birbirine bağlı 5 kat ve 8 büyük
salondan oluşmaktadır. Mağara içi
şekillerine göre bölümlere ayrılmış
her bölüm farklı isimlerle anılmaktadır.
“Havuzlu Salon, Büyük Damlataşlar
Salonu, Fosil Salonu, Yarasalar Salonu,
Mantarlı Salon, Sütunlar Salonu ve Yeni
Salon” Bu bölümler dışında oluşumu
devam eden henüz ziyarete açılmamış
bölümleri de bulunmaktadır.
Ballıca Mağarası ve yakın etkileşim
bölgesini kapsayan 483 hektarlık alan
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile
“Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiştir.
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BALLICA MAĞARASI
İlçe merkezinin 7 km güneyinde,
Ballıca Köyünün yaklaşık 1 km.
güneydoğusundadır. Yaşı 3-4 milyon
yıl olarak belirlenen Ballıca mağarası,
dünyadaki benzerlerinin en güzel
örneklerinden birisini oluşturmaktadır
Aydınlatma, yürüyüş yolları, seyir
terasları yapılarak 1996 yılında
ziyarete açılan Ballıca Mağarası
10.000 M2 yüz ölçüme sahiptir.
Bugün gezilip görülebilen kısmı 680
m. uzunluğundadır. Zemininden
itibaren+19m, -75m.Olmak üzere toplam
94 m. yüksekliğindeki mağaranın en
önemli karakteristik özelliği, Türkiye’de
hiçbir mağarada bulunmayan “Soğan
sarkıt” oluşumlarına sahip olması ve
mağaranın değişik yerlerinde koloniler
halinde yaşayan “Cüce yarasaların
bulunmasıdır.

KAZ GÖLÜ

K

az Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının toplam koruma alanı1170 hektar olup gölalanı; 73 Hektar kuru,
201 hektar sulu olmak üzere 274 hektardır. İl Merkezine
uzaklığı 39 km. Turhal İlçesine 19 km. Pazar İlçesine 11
km. Zile İlçesine 23 km’dir.
Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerine konaklama imkânı sağlamaktadır. Kuluçka dönemlerini kaz gölünde geçiren göçmen
kuşların geçişleri Mart ayı içinde başlar Mayıs ayı başlarına kadar davam eder. Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası sucul ekosisteme sahip olmakla beraber yerli ve
göçmen kuşların yuvalanma, kuluçkalama alanıdır. Sucul
ekosistem alanı içerisinde mevcut popülâsyonda yaşamını
sürdüren 108 çeşit kuş türü olmasına rağmen yılı içerisinde aylar itibariyle tür sayısında değişimler söz konusudur.
Bu kuşlardan bazıları, Saksağan, Kara Leylek, Ak leylek,
Angıt, Alacabalıkçıl, Gri balıkçıl, Ak kuyruksallayan, Büyük
beyaz balıkçıl, Sutavuğu, Sakarmeke, Elmabaş, Kamışçın,
Batağan, Saz bülbülü, Karatavuk, Ördek türleri, Kaz türleri,

Çulluk, Serçe, Sığırcık, Kızıl gerdan, Söğüt serçesi, Kara
kızılkuyruk, Kızkuşu, Çıkrıkçın, Çıvgın, Çayır incirkuşu gibi
türlerdir.
Turhal ve Pazar İlçe sınırları dâhilinde bulunan Kaz Gölü
Sulak alanlar statüsüyle anılmakta olup, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olmasıyla büyük önem taşımaktadır. Göl
çevresinde herhangi bir sanayi kuruluşu mevcut olmadığından göl ve çevresinde sanayiden kaynaklanan kirlenme
söz konusu değildir. Kaz Gölü Kuş Cenneti Projesi kapsamında 1 Adet ziyaretçi evi ve 2 Adet Kuş Gözetleme kulesi
mevcuttur.
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ve Doğanşar ilçeleri ile sınırları vardır. . Reşadiye’nin en
önemli özelliği doğal güzellikleri, Yaylaları ve Kaplıcaarıdır.
Selemen Yaylası
1514 yılında Çaldıran
seferine89çıkan
Yavuz Sultan
okat İl Merkezine
km. Uzaklıkta
Selim ordusuyla konaklamış
ve cuma
namazını
bu
olup rakımı 450’dır.
Kelkit Çayı
kıyısındadır.
Doğuda
Koyulhisar,
kuzeyyaylada kalmıştır. İlk kar düşene kadar Selemen Yaydoğusunda her
Mesudiye,
batısında
Niksar, yayla
asında bahar aylarında
cuma
geleneksel
kuzeyinde Aybastı, Başçiftlik ve Gölköy
pazarı kurulmaktadır. Tokat, Ordu, Samsun, Giresun,
ile güneyinde Almus, Hafik ve Doğanşar
Sivas illerinden gelen
insanlar
ürünleriyle
bu pazarda
ilçeleri ile
sınırları vardır.
. Reşadiye’nin
gereksinimlerini karşılarlar.
Selemen
Yaylası Yaypazarında
en önemli özelliği
doğal güzellikleri,
alışverişler mübadele
laları ve(değiş-tokuş)
Kaplıcalarıdır. usulü ile yapılır, bu
durum yörenin kültürel zenginliğini göstermesi bakıSELEMEN YAYLASI
mından da önemlidir.

T
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514 yılında Çaldıran seferine çıkan
Yavuz Sultan Selim ordusuyla konaklamış ve cuma namazını bu yaylada
kalmıştır. İlk kar düşene kadar Selemen
Yaylasında bahar aylarında her cuma
geleneksel yayla pazarı kurulmaktadır.
Tokat, Ordu, Samsun, Giresun, Sivas
illerinden gelen insanlar ürünleriyle bu
pazarda gereksinimlerini karşılarlar.
Selemen Yaylası pazarında alışverişler
mübadele (değiş-tokuş) usulü ile yapılır,
bu durum yörenin kültürel zenginliğini
göstermesi bakımından da önemlidir.

Zınav Kanyonu
Kanyon; Kestane deresi tarafından 1 milyon yılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde oluşturulmuş olup Kanyon içerisinde gökyüzünün görünmediği alanlar yer
almaktadır.
Zinav Gölü’nü besleyen suların geldiği kanyon görenlerin beğenisini çekiyor. Yaklaşık 4 kilometrelik kanZİNAV GÖLÜ
yonun bazı bölgelerinde derinlik yer yer 10 metreyi
yürüyüşütatlı
yaklaşık
saatYaklaolan kanyonun
ol Üstü buluyor.
KasabasınaGrup
3 km mesafedeki
sulu bir 5
göldür.
noktalarında
bulunan
kayalardan
dolayı
şık Eni bazı
150 metre
boyu 1000 metre
derinliği
15 metre olup,
1,5 geçiş yapmak
zor olsa
damdoğa
akarsuyun içinkm2’lik alana
ve ortalama
10-15
derinliğeyürüyüşleri
sahiptir. Gölü,için
dağlardan
gelen bir dere
Yaklaşık olarak,
1,5 km2’lik alana sadenbeslemektedir.
yürümek oldukça
ilgi çekmektedir.

Y

hiptir. Ortalama derinlik 10-15 m. arasında değişmektedir. Halk dilinde Kızılkanat (Aynalı Sazan) denilen çok lezzetli balıkları vardır.
Etrafındaki koruma altındaki orman sahası ile birlikte Orman Baka
lığı’nca Doğal Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilen ve 25- 30
kg ağırlığında aynalı sazanların yetiştiği göl, çok sayıda kuş türünün
yaşama ve göçmen kuşların konaklama alanıdır.
Sportif olta balıkçılığının da yapılabileceği Gölün, yakın çevresinde
organik tarım da yapılmaktadır. Bölge insanı göl kıyısına çeken en
önemli nedenlerden birisi de muhteşem gün batımı manzarasıdır.
ZİNAV KANYONU
Özgün yapısı ve doğal hali bozulmamış yaylaları ile birlikte yayla tuReşadiye Kaplıcaları
anyon; kestane deresi tarafından rizminin yanı sıra her türlü doğa sporlarının yapılabileceği çok çeşitli
1 milyon
yılı aşkınsahip
bir zaman
dilimi
Kaplıcanın 40-49ºC
sıcaklığa
suyu,
hafifturizm
tuz-potansiyeline sahip bölge, Reşadiye Kaplıcaları ile uyum sağiçerisinde
oluşturulmuş
olup
kanyon
içelamak
u ekşi, kokusuz ve renksizdir. Romatizma, çeşitli ağrılıiçin değerlendirilmiş ve “TOKAT-REŞADİYE–ZİNAV TERMAL
risinde gökyüzünün görünmediği alanlar TURİZM MERKEZİ” olarak kabul edilmiştir. Halen Milli Parklara ait
hastalıklara ve deri hastalıklarına iyi geldiği belirtilmekyer bulunmaktadır.
olan ziyaretçi evi ve çevresindeki mesire alanlarında günübirlik geedir. Reşadiye Kaplıcası tesisleri 124 kişi kapasiteli
Zınav Gölü’nü besleyen suların geldiği lenlerin ihtiyaçları karşılanabilmektedir.
oplam 52 odalıdır.
Bünyesinde
teçhizatı
ile birlikte
kanyon
görenlerin tüm
beğenisini
çekmekFizik Tedavi ve Rehabilitasyon
mevcuttur.
tedir.. Yaklaşık 4 Ünitesi
kilometrelik
kanyonun REŞADİYE KAPLICALARI
bazı bölgelerinde derinlik yer yer 10
metreyi bulmaktadır. Grup yürüyüşü Kaplıcanın 40-49ºC sıcaklığa sahip suyu, hafif tuzlu ekşi, kokusuz ve
yaklaşık 5 saat olan kanyonun bazı nok- renksizdir. Romatizma, çeşitli ağrılı hastalıklara ve deri hastalıklarına
talarında bulunan kayalardan dolayı ge- iyi geldiği belirtilmektedir. Reşadiye Kaplıcası tesisleri 124 kişi kapaçiş yapmak zor olsa da doğa yürüyüşleri siteli toplam 52 odalıdır. Bünyesinde tüm teçhizatı ile birlikte Fizik Teiçin akarsuyun içinden yürümek oldukça davi ve Rehabilitasyon Ünitesi mevcuttur.
ilgi çekmektedir.

K
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E

trafı dağlarla çevrili bir ova üzerinde, Çekerek ırmağı
kıyısında yer alan, Sulusaray (Sebastapolis) Tokat İl
merkezine 67 km uzaklıkta, olup Rakımı 1030’dur. 20
Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur.

r

SULUSARAY
SEBASTAPOLİS
ANTİK KENTİ

İ

i
n
-

lçe merkezinde yer alan Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında
başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Bazı kaynaklarda M.Ö.1.yüzyılda kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru Traianus zamanında (M.S. 98–117)
Pontus Galaticus ‘la, Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak
Kapadokia eyaletineSulusaray
dahil edilmiştir. Sebastapolis
kelime
Kaplıcası
olarak Latincedir. (Sebasto; büyük, ulu, azametli, polis; şeSulusaray’da bulunan “Çermik önü – I
hir) “Büyük azametli şehir” denmektedir. 1987 yılında Tokat
ca Kaplıcası”
olarak
dakazıları
anılan kaynak, tari
Müze Müdürlüğünce
yapılan kurtarma
ve sondaj
Antik
Kentiçıkmış
yakınlarında bulun
sonucunda elde Sebastapolis
edilen verilerle, daha
önce ortaya
maktadır.
Antik kentkentin,
kalıntıları
bulunan mimari parçalar
değerlendirildiğinde
Hele- içinden çıka
kaynağıönemli
deniz
seviyesinden 750 m
nistik, Roma ve kaplıca
Bizans Dönemlerinde
bir yerleşim

alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica’da yapılan yüzey
araştırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebastapolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da söz konusu 2
şehrin aralarında yakı ilişkiler bulunan çağdaş 2 yerleşim alanı
olduklarını ortaya koymaktadır.
Ayrıca Sulusaray’ın yaklaşık 3 km. güneyindeki Ilıca köyü yakınlarındaki Asklepion olması muhtemel, tabanı mozaiklerle kaplı bir
yapı açığa çıkarılmıştır. Roma Dönemi’nde önemli ticaret yolları
üzerinde bulunan Sebastapolis antik kentinin çok küçük bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir.

SULUSARAY KAPLICASI

S

ulusaray’da bulunan “Çermik önü – Ilıca Kaplıcası” olarak
da anılan kaynak, tarihi Sebastapolis Antik Kenti yakınlarında bulunmaktadır. Antik kent kalıntıları içinden çıkan
kaplıca kaynağı deniz seviyesinden 750 m. yüksekliktedir. Soğuk
ve ılık tuzlu su kaynakları arasında gösterilen suyu sodyum klorür, sülfat ve bikarbonatlı sudan oluşmaktadır. Sıcaklığı 32–44,3
ºC olan kaplıca bir fay hattından kaynaklanmakta ve Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de etkin olmuştur.
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urhal İlçesi; sırasıyla Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu, İlhanlı, Ertana Kadı Burhanettin ve son
olarak 1392 yılında da Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. 1944 yılında Tokat’a bağlı bir ilçe olmuştur.
İl merkezine 46 km mesafededir. Rakımı 493’dir. Türkiye’nin en büyük akarsularından olan Yeşilırmak
Turhal ilçe merkezinden geçmektedir.
Milli Mücadelenin en önemli adımı olan Samsun’dan Havza ve Amasya’ya oradan da Sivas’a geçen Mustafa Kemal Paşa’nın güzergâhında olan Turhal mütareke ve milli mücadele yıllarında M. Kemal Paşa
önderliğinde tüm varlığını ortaya koymuş, Kurtuluş Savaş’ı sırasında yüzlerce şehit vermiştir.

KESİKBAŞ CAMİİ VE
TÜRBESİ

ŞEYH ŞEHABETTİN
TÜRBESİ
lçe merkezindeki kare
planlı cami, 1759 tarihlidir.
Güneybatısında türbe
bulunmaktadır.

İ

ŞEHİT KOMUTAN MEHMET
NURULLAH TÜRBESİ

İ

lhanlı eseridir. 1312 yılında yaptırılmıştır.
Kitabesine göre 1301-02 yılında vefat
eden emir mütebarizoğlu Şehit Mehmet
Nurullah’a aittir.
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AHİ YUSUF TÜRBESİ

1

324 yılında, İlhanlı döneminde yaptırılmıştır. Semercilerin piri olarak
bilinen Ahi Yusuf’un mezarının bulunduğu türbedir.

DAZYA KÖYÜ - ALİ BABA TÜRBESİ

K

azova’da bulunan önemli bir tarihi alandır. Burada 1370 yılında
Ertana Beyliği döneminde Abdullah Bey tarafından yaptırılmış bir
camii bulunmaktaydı. Çok eski çağlara ait bir yerleşme merkezidir.
Çevreye yayılmış pek çok Tümülüslerden en önemlisi Dökmetepe’dir.

TURHAL KALESİ

A

masya ve Tokat arasında önemli bir kale olan TALAUTRA (Turhal)’ın
kuruluş tarihi bilinmemektedir. Sarp kayalar üzerinde kurulmuş olan
kalenin yer altı geçişleri mevcuttur.

1

932 yılında Sivas Samsun Demiryolu hattının ülkemize gelen Türkmen göçmenleri bu konutlara
ulaşıma açılması ile birlikte nüfusu günden güne yerleştirilmiştir. 1987 tarihinde ilçe olmuştur. İl merartış göstermiştir. 1984 ile 1986 yılları arasında kezine 55 km uzaklıktadır. Rakımı 1050 m’dir.
göçmen konutları inşa edilmiş ve Afganistan’dan

Yeşilırmak’ın kolu olan Çekerek ırmağının suladığı verimli
ovada yer alan ilçemiz Karatepe Yaylası, Keşiş tepesi,
Armut alan yaylaları ve sulama amacıyla kullanılan
göletleri ile günden güne gelişmektedir.

900 Adımda 900 Yıl 2018 • 39

Z

ile, il merkezine 62 km.
uzaklıktadır, Rakımı
710 olup, Yüzölçümü
1511 m²’dir. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden
birisidir. 7000 yıllık
tarihi geçmişi içinde; Hitit, Frig, Pers,
Pontus, Roma ve
Bizans kültürlerinin
tesiri altında kalan
Zile’de bugün çeşitli
devirlere ait olmak üzere Hititlere, Selçuklulara,
Friglere, Perslere, Romalılara,
İlhanlılara, Danişmentlilere, Ertanlılara
ve Osmanlılara ait tarihi eserleri görmek
mümkündür. Zile ismi tarih boyunca Zela,
Zelitis, Zelid, Anzila, Gırgıriye (Karkariye),
Zeyli, Silas olarak çeşitli değişikliklere uğramıştır.
MÖ.47 yılında Ünlü Roma İmparatoru
Jül Sezar ile Pontus Kralı II. PHARNAKE
“Farnas” arasında yapılan Altıağaç “Zela
Savaşı” da söylediği ve Roma’ya gönderdiği “VENİ-VİDİ-VİCİ” yani GELDİM-GÖR-
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DÜM-YENDİM tarihin en kısa
ve veciz mektubu hala
dünyada slogan olarak
kullanılmaktadır.
1872 yılında kaza
merkezi,
1923
mülki ve idari taksimatında Tokat
iline bağlı ilçe statüsüne kavuşan
Zile, 1855 ve 1922
yılında iki büyük yangın geçirmiştir. Düz bir
ova üzerinde kurulmuş
olan Zile’nin hemen önünde
Yeşilırmak’ın bir kolu olan Hotan Dere’si
geçmektedir.
Zile, yetiştirdiği şair, yazar, ressam ve sanatçılarla birlikte, Her yıl ekim ayının son
haftasında başlayan Asırlık Zile Panayırı
ile Anadolu’nun en eski panayır organizasyonu özelliğine sahip olup Zile’yi bir ticaret
merkezi haline getirmiştir. Sivil mimarlık örneği ve sokak dokusu bozulmamış yaklaşık
3600 adet tarihi evin bulunması ile de adeta
bir açık hava müzesi görünümündedir.

Zile Maşathöyük

Zile Kalesi

Zile ilçesi Yalın yazı köyünde yer alan Maşat höZile ilçe merkezinde yer alan Zile Kalesi antik
çağlarda kurulmuş, bir höyüğün üzerine inşa edilmiş yük Ören yerinde 1973 – 1984 yılları arasında yapıakropol özelliğine sahip, Roma Kalesidir. İlçe merke- lan kazılar sonucunda, Tokat tarihine ışık tutabilecek
lunmaktadır.
en güzel
tır. Bunun
hiçbireserler
KALESİ bulunması nedeniyle
çok önemli
ortayaDöneminin
çıkarılmıştır.
Bu saeserlerin
zinin ZİLE
tam ortasında
şehrinyanında
her Türkiye’nin
natsal
örneklerinden
biridir.
yerinde
şimdiye
kadar
rastlanmamış
yerindenilegörülebilmektedir.
KaleZileiçerisinde işlevi- en önemlisi de Hitit Çivi yazısı ile yazılmış tabletlerilçe merkezinde yer alan
Sarayların ısıtılması
için kullaBEYAZIT
dir. Kazılar
sonucu
ortayaBESTAMİ
çıkarılan CAMİİ
bu eserler Tokat
ni yitirmiş
saat
kulesi
ile
diğer
kalıntıları
Kalesi antik çağlarda kurulmuş,
bir olangörebilmek
nılan
pişmiş
topraktan
yapılmış
bir
Maşat
höyük
’de M.Ö.
mümkündür.
Ayrıca inşa
kalenin
suakropol
sarnıcı Belediye tara- müzesinde teşhir
höyüğün üzerine
edilmiş
Aliedilmektedir.
Kadı Mahallesi’nde
bulunan
Beyamaltız
da
burada
ortaya
çıkartılmıştır.
fındanözelliğine
açılarak,
orijinal
durumuna
getirilmiştir.
Kale3.000
de
eski
Tunç
Çağı
M.Ö.
2.000
de
Hitit
sahip, Roma Kalesidir. İlçe
zıt Bestami Camii’nin 1206 ve 1305 Çağı
Kazılar
sonucu
ortaya
çıkartılan
en
Çağı bulunmaktadır.
yaşayan 3 dönem
nin Kuzey–doğusundaki
kayalıklara
merkezinin tam ortasında
bulunması oyulmuş Roma M.Ö. 1.000 de Frig
tarihli( Demir
iki ayrı )yazıtı
önemeli
eserler
bu
sarayda
kullanınedeniyle
herbir
yerinden
Höyükte
Hattuşaş Hitit
Dönemi’ne
aitşehrin
küçük
tiyatrogörüda yer almaktadır. mevcuttur. Maşat
Camii,
BeyazıtBoğazköy
Bestami soyundan
lan sonucunda
malzemeleredir. Pişmiş
topraktan gelenler
lebilmektedir. J.
Kale
içerisinde
işlevini
İmparatorluğuna
bağlı bir
uç
Beyinin
Sarayı bulunÜnlü Kumandan
Sezar’ın
yaptığı
savaş
tarafından yaptırılmıştır.
yapılan
kaplar,
ritonlar
(Dini
kaplar)
yitirmiş
kulesi
ile diğer
söylediği
vesaat
“Veni
Vidi
Vici“kalıntıları
(Geldim Gördüm Yen- muştur.
Nitekim caminin içerisinde bulunan
mühürler
görebilmekZile
mümkündür.
Ayrıca
ka- çeşitli
dim) sözünün
kalesinde
söylendiği
rivayet
olun-bulunmaktadır.
Bestami’nin torunları
Ayrıca, türbede
şehrin Beyazıt
taşla döşenmiş
oldukça gelenin su sarnıcı Belediye tarafından ZİLE ULU CAMİİ
maktadır.
gömülüdür.
niş caddeleri ortaya çıkartılmıştır. Bunun yanında
açılarak, orijinal durumuna getirilmişCami
dikdörtgen
planlıdır.
M.Ö. 47’de Zile önlerinde yapılan NASUH
üçüncü PAŞA
sava- CAMİİ
Türkiye’nin hiçbir
yerinde
şimdiye
kadarİbadet
rastlanmatir. Kalenin Kuzey–doğusundaki kamekânıısıtılması
oldukça yüksek
bir tavanlapişmiş
şı kazanan imparator Jül Sezar, bu sevincini
mış meydanda
olan Sarayların
için kullanılan
ehrin “Venimerkezindeki
yalıklara oyulmuş Roma Dönemi’ne
örtülmüştür.
Yanındaki
minareortaya
taş ka- çıkaralan yapının kuzey
cephesintopraktan
yapılmış
bir maltız
da burada
Vidi-Vici” yani “Geldim-Gördüm-Yendim”yersözleriyle
ait küçük bir tiyatro da yer almaktadır.
üzerineortaya
tek şerefeli,
kısa boylu
II. Gıyasettin
tılmıştır.
Kazılaride
sonucu
çıkartılan
en ve
önemeli
Roma’ya
Ünlü müjdelemiştir.
Kumandan J. Sezar’ın yaptığı deki yazıtta, ilk yapının
yuvarlak
gövdelidir.
XIX.
yüzyılda
ya-Pişmiş
eserler
bu
sarayda
kullanılan
malzemeleredir.
Keyhüsrev
zamanında
Mehmet
Zalüsavaş sonucunda söylediği ve “Veni
pılmış
ahşapritonlar
minarelerin
özelliklerini
topraktan
yapılan
kaplar,
(Dini
kaplar) çeşitli
1267 yılında
Vidi Vici“ (Geldim Gördüm Yendim) li bin Ebu Ali tarafından
taşımaktadır.
mühürler
bulunmaktadır.
inşa
ettirildiğini
göstermektedir.
Casözünün Zile kalesinde söylendiği riminin en önemli özelliklerinden birisi ŞEYH NUSREDDİN TÜRBESİ
vayet olunmaktadır.
armudi külah şeklinde kesme taştan
uad Köprülü’nün İlk MutasavM.Ö. 47’de Zile önlerinde yapılan
yapılan minaresidir.
vıflar adlı eserinde belirttiği,
üçüncü savaşı kazanan imparator Jül
Sezar, bu sevincini “Veni-Vidi-Vici” 1591’de yenileme çalışması gören Horasan’dan gelen Hoca Ahmed
yani “Geldim-Gördüm-Yendim” söz- cami, bir dönem, bu çalışmayı yap- Yesevî’nin öğrencilerinden Şeyh Nustıran Nasuh Paşa’nın adıyla anılmış- rettin ve müritleri Zile’nin bugün Şeyh
leriyle Roma’ya müjdelemiştir.
tır. 1904’de büyük oranda yıkılınca, Nusrettin köyünün bulunduğu yere
ZİLE MAŞATHÖYÜK
dönemin Zile Kaymakamı Süleyman yerleşmişlerdir. Türbe içerisinde buile ilçesi Yalın yazı köyünde yer
Necmi ve halkın çabalarıyla Neo-Kla- lunan Zileli Nakkaş Eminin kök boya
alan Maşat höyük Ören yerinde
sik tarzda yeniden yaptırılmıştır. Kes- bezemeleri ve resimleri orijinalliğini
1973 – 1984 yılları arasında yapılan
me taş malzemeli yapının ana mekâ- koruyarak bu güne kadar gelmiştir.
kazılar sonucunda, Tokat tarihine ışık
nı dikdörtgendir. On altı penceresi ZİLE PEKMEZİ - KÖME
tutabilecek çok önemli eserler ortaya
bulunan sekizgen kasnağın taşıdığı
ile bölgesinde yetişen kırk dört
çıkarılmıştır. Bu eserlerin en önemkubbesi kurşun kaplıdır. Caminin taç
çeşit üzüm türünden en yaygın
lisi de Hitit Çivi yazısı ile yazılmış
kapısı,
Zile’deki
anıtsal
örneklerin
en
olan
“Narince” türü üzümlerden yatabletlerdir. Kazılar sonucu ortaya
önemlilerindendir.
pılan Zile pekmezi, bölgede “çalma”
çıkarılan bu eserler Tokat müzesinde
adıyla bilinen türdendir. Ayrıca pestil,
teşhir edilmektedir. Maşat höyük ’de ZİLE ELBAŞOĞLU CAMİİ
M.Ö. 3.000 de eski Tunç Çağı M.Ö. Zile de Taş Köprü Camisi olarak ta köme, tatlı tarhana da önemli ölçüde
2.000 de Hitit Çağı M.Ö. 1.000 de anılan cami 1801 yılında İlbaşoğlu üretilerek büyük bir beğeni ile tüketilFrig ( Demir ) Çağı yaşayan 3 dönem Ahmet Efendi tarafından yaptırılmış- mektedir.
mevcuttur. Maşat Höyükte Boğazköy tır. Cami kesme taştan yapılmış olup ZİLE LEBLEBİSİ
Hattuşaş Hitit İmparatorluğuna bağlı caminin iç kısımlarında geleneksel
ile leblebisi de bölgede yıllardır
bir uç Beyinin Sarayı bulunmuştur.
Zile mimarisini ve sanat tarihini yanüretilmekte olup, çifte kavrulmuş
Ayrıca, şehrin taşla döşenmiş olduk- sıtan Ahşap sütunlar ve kök boyadan olanı ve kırık leblebisi (Lalek gözü)
ça geniş caddeleri ortaya çıkartılmış- yapılmış desen ve hat örnekleri bu- çok meşhurdur.
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DOĞAL
GÜZELLİKLERİMİZ

Doğal Güzelliklerimiz

Doğal
Güzelliklerimiz
Doğal
Güzelliklerimiz

Doğal Güzelliklerimiz
Doğal Güzelliklerimiz
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El Sanatlarımız

EL

SANATLARIMIZ
B

Zile de kale yolu üzerinde, musalla arastasında, uzun
çarşıda, mahalle aralarında çeşitli otantik el sanatları
ustalarına rastlamanız mümkündür.

unların başlıcaları, çarıkçı, semerci, saraç, mazman, bıçakçı, leblebici, semaverci, yaba ustası, Tokat
kebabı ocağı ustaları, nalbant, demirci. El sanatları dükkânlarını gezerken kendinizi 1950’li yılların
Türkiye’sinde hissedeceksiniz.

El Sanatlarımız

ElElSanatlarımız
Sanatlarımız

El Sanatlarımız
Tokat’ta Hediyelik Eşya

bebek, Tokat’ a özgü bahçe fenerleri, Ahşap
Osmanlı döneminde saray ve sultanların yaz- oyma ve seramik çeşitleri ziyaretçilerini beklema ve ipekli dokumalarını karşılayan Tokat, mektedir. Ayrıca yöresel tatlarımıza ait Köme,
günümüzde de Tokat yazmalarının pek çok Pestil. Pekmez, Marmelat, Çemen, Bez Suçeşidinin satıldığı yazmacılar çarsısında, tari- cuk. Pastırma ve benzeri Tokat’a özgü benzeri
hi Taşhan’da bakır ürünleri, Antikalar Folklorik ürünleri bulabilirsiniz.
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TOKAT MUTFAĞI
TOKAT KEBABI

Tokat Kebabı Tokat’ta
asırladır bağ evlerinde veya eski Tokat
Tokat Mutfağı
evlerinin iş evlerinde sadece bu kebap için tasarlanmış
Tokatkebap
Mutfağı
fırınlarında pişirilip tüketilen geleneksel bir yemektir.

“

Tokat Kebabı” adını, yıllardır Tokat ilinde Tokat
kendine
has üretim yöntemiyle yapılmasından dolayı almaktadır.
Kebabı
Tokat ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden
evlerinde
özel günlerde yapılan Tokat Kebabı,
Tokat Kebabı önce
Tokat’tabağ
asırladır
bağ evlerinde
veya
eski
Tokat
evlerinin
iş
evlerinde
sademalzemelerini oluşturan gıda ürünlerinin kendine has üretim yöntemine göre bir araya getirilip, şekillendirilmesi
ce bu kebap için tasarlanmış kebap fırınlarınve kendine özgü Tokat Kebabı ocağında pişirilmesiyle
elde edilen kebap olarak bilinmektedir.
da pişirilip tüketilen geleneksel bir yemektir.
okat Kebabını Tokat’a özgü yapan, Tokat “Tokat
kebabında
etin
ve ilinde
Kebabı”kullanılan
adını, yıllardır
Tokat
kendine
has
üretim
yöntemiyle
yapılmasından
kuyruk yağının bölgeye ait, doğal ortamda veya yaylalarda yetiştirilen
dolayı almaktadır. Tokat ve çevresinde ticari
Karayaka koyunlarının 6-9 aylık erkek kuzularından
elde ediliyor olmabir ürün haline gelmeden önce bağ evlerinsı, sebzelerin (Tokat biberi, patlıcanı, domatesi)
ilinde
yetiştirilmesi
de özel Tokat
günlerde
yapılan
Tokat Kebabı, malTokat
Mutfağıhas kebap ocağında pişirilmesidir.
zemelerini
oluşturan gıda
ürünlerinin
kendine
ve kendine
6 Kısımdan
oluşan
Tokat
üretim yöntemine göre bir araya getirilip,
Tokat
Mutfağı
Kebabı
Ocağı’nda; ateşlik, baca, Şiş asmahas
metal
mili,
tava,
yağdanlık
ve
şekillendirilmesi ve kendine özgü Tokat Kebakebap çıkarma şişi kullanılır.
bı ocağında pişirilmesiyle elde edilen kebap

T

olarak bilinmektedir.

Tokat Kebabını Tokat’a özgü yapan, Tokat
kebabında kullanılan etin ve kuyruk yağının
bölgeye ait, doğal ortamda veya yaylalarda
yetiştirilen Karayaka koyunlarının 6-9 aylık erkek kuzularından elde ediliyor olması, sebzelerin (Tokat biberi, patlıcanı, domatesi) Tokat
ilinde yetiştirilmesi ve kendine has kebap ocağında pişirilmesidir. 6 Kısımdan oluşan Tokat
Kebabı Ocağı’nda; ateşlik, baca, Şiş asma
metal mili, tava, yağdanlık ve kebap çıkarma
şişi kullanılır.

Diğer Yöresel Tadlarımız

ğı

Tokat Tavası, Baklalı Dolma, Etli Dolma, Yavan (Erikli) Dolma, Pehlili Pilav, Kuskus, Dolma İçi, Madımak, Nohut Yahnisi, Nivik, Bacaklı
Çorba, Helle Çorbası, Toyga Çorbası, Gendüme Çorbası, Mercimekli Hamur Çorbası, Bat,
Keşkek, Nohut Mayalı Cevizli Çörek, Katmer,
Yufka, Çökelekli Gözleme, Çökelekli Pide, Tokat Simidi, Yağlı, Elbiseli (Bez) Sucuk, Çemen,
Zile Pekmezi, Köme, Pestil, Tarhana, Elma,
Erik, Vişne, Kızılcık Hoşafı, Kuşburnu ve Zambak Reçeli olarak sıralanabilir.
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DİĞER YÖRESEL YEMEK
VE TADLARIMIZ
Tokat Tavası, Baklalı Dolma, Etli Dolma, Yavan (Erikli)
Dolma, Pehlili Pilav, Kuskus, Dolma İçi, Madımak, Nohut Yahnisi, Nivik, Bacaklı Çorba, Helle Çorbası, Toyga
Çorbası, Gendüme Çorbası, Mercimekli Hamur Çorbası,
Bat, Keşkek, Nohut Mayalı Cevizli Çörek, Katmer, Yufka,
Çökelekli Gözleme, Çökelekli Pide, Tokat Simidi, Yağlı,
Elbiseli (Bez) Sucuk, Çemen, Zile Pekmezi, Köme, Pestil, Tarhana, Elma, Erik, Vişne, Kızılcık Hoşafı, Kuşburnu
ve Zambak Reçeli olarak sıralanabilir.

900 Adımda 900 Yıl 2018 • 45

AJANDA
Nüfusu: 602.086
Yüzölçümü: 10,072 Km2
ÖNEMLİ TELEFONLAR
Ambulans: 112
Polis: 155
Jandarma: 156
Yangın: 110
RESMİ KURUMLAR
Valilik
0356 214 10 01- Faks, 0356 214 54 54
www.tokat.gov.tr
Belediye
0356 214 22 20- Faks,0356 212 07 07
www.tokat.bel.tr
Emniyet Müdürlüğü
0356 214 54 40
www.tokat.pol.tr
GOP Üniversitesi
0356 252 16 16-0356 252 16 27
www.gop.edu.tr
Ticaret ve Sanayi Odası
0356 214 10 33-0356 214 50 40
www.tokattso.org.tr
ULAŞIM
TOKAT HAVAALANI
0356 238 73 30
OTOGAR
0356 213 36 62
TREN GARI-TURHAL
0356 275 10 91
TOPÇAM TURİZM
444 00 60
TOKAT SEYAHAT
444 11 60
TOKAT YILDIZI
444 00 90
METRO TURİZM
0356 212 77 10
OTELLER
Dedeman Otel – TOKAT
0356 228 66 00
Çavuşoğlu Tower Otel – TOKAT
0356 212 35 70-71 – 212 96 60
Grand Ali’n Otel – TOKAT
0356 232 08 01
Çamlıca Otel – TOKAT
0356 214 12 69 - 212 28 90
Fırat Palas - TOKAT
0356 214 44 78 - 79
Burcu Otel – TOKAT
0356 212 75 70
Çavuşoğlu Plevne Otel – TOKAT
0356 212 28 29 – 213 09 08
Has Yücel Otel – TOKAT
0356 212 52 35 – 212 52 39
Royal Otel -TOKAT
0356 213 03 14
Gündüz Otel - TOKAT
0356 214 12 78
Beybağı Otel - TOKAT
0356 214 80 00

RMS Atlas Otel - TOKAT
0356 212 13 12
Ayvaz Park Otel – NİKSAR
0356 528 01 01 – 527 82 51
Nuri Park Otel – NİKSAR
0356 528 30 30
Önder Otel – ERBAA
0356 716 03 00
Green Erek Otel – ERBAA
0356 715 99 65 – 715 99 59
Familya Otel-Erbaa
0356 700 00 40-50
Ali’n Otel – TURHAL
0356 275 40 01
Yeşilırmak Otel – TURHAL
0356 275 60 20
Şah Otel – TURHAL
0356 275 12 58
Teknal Otel – TURHAL
0356 15 42
Büyük Otel – ZİLE
0356 317 51 26
Konfor Otel – ZİLE
0356 317 28 69
Sezar Otel – ZİLE
0356 300 00 30
Tufantepe – Öğretmenevi - ALMUS
0356 411 40 80
Yaman Apart Otel – ALMUS
0542 729 76 33
Altunsaray Müstakil Apart Otel –
SULUSARAY
0356 651 60 04
Aydınlar Sebastapolis Konaklama
Tesisi – SULUSARAY
0538 311 53 65
Doğa Termal Otel-Kaplıca Tesisleri –
REŞADİYE
0356 461 55 55-461 44 45
Kaplıca Tesisleri – REŞADİYE
0356 461 30 91
Osmanoğlu Konaklama Tesisi –
REŞADİYE
0356 461 28 00-0532 705 83 33
HAMAMLAR
Ali Paşa Hamamı-TOKAT
0356 214 44 53
Pervane Hamamı-TOKAT
Erkekler: 0356 214 39 38
Kadınlar: 0356 212 13 17
MUTFAK
İşeri -TOKAT
0356 213 13 63
Saklıbahçe – TOKAT
0356 214 12 34
Yeşil Vadi -TOKAT
0356 214 44 66
Karagöz Hacivat -TOKAT
0356 212 94 18
Saklıkent -TOKAT
0532 647 28 88
Ocakbaşı-TOKAT
0356 212 67 68
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Pirhan – TOKAT
0356 213 25 25
Peri Konağı Kahvaltı evi-TOKAT
0356 214 16 22
Şehrazat -TOKAT
0356 444 1 406
Liva –TOKAT
0356 228 70 00
Sultan – TOKAT
0356 214 81 47
Ata Ocağı – TOKAT
0356 232 03 55
Beyaz Köşk – TOKAT
0356 232 05 06
Hanedan – TOKAT
0356 214 91 00
Melek Bahçesi – TOKAT
0356 229 85 61
Yemek Dünyası – TOKAT
0356 213 33 66
Mahperi Hatun Kervansarayı – PAZAR
0356 261 39 00
Almus Botanik Park – ALMUS
0356 411 40 60
Öğretmenevi - Tufantepe – ALMUS
0356 411 40 80
İkizoğulları Doruk Motel-Restoran
Çamiçi Yaylası – NİKSAR
0356 542 14 44-14 29
Niksar Kamping Çamiçi Yaylası –
NİKSAR
0356 542 10 10
SEYAHAT ACENTALARI
Ay-Şafak Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 212 47 59 - 213 15 00
Topçam Center Turizm Seyahat
Acentesi TOKAT
0356 212 54 54
Kadsel Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 212 47 59
Komana Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 213 35 00
Hafız Hoca Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 212 73 41
Gazi Turizm Seyahat Acentesi TOKAT
0356 213 04 44 – 213 26 44
Danişment Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 228 00 60 - 214 18 19
Vahdet Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 214 88 81 - 0546 294 05 62
Uzman Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0536 542 06 60 - 0545 479 23 62
Tokat Yıldızı Turizm Seyahat Acentesi
TOKAT
0356 212 70 60 - 0356 214 35 96
Hacı Havva Turizm Acentası TOKAT
0356 214 00 38

Akit Turizm Seyahat Acentesi TOKAT
0543 581 71 51
Uzman Turizm Seyahat Acentesi
TURHAL
0356 276 68 00 - 0535 386 61 58
Travel Kanka Turizm Seyahat
Acentesi TURHAL
0356 276 32 03
Akit Turizm Seyahat Acentesi
TURHAL
0535 721 05 79 - 0536 351 73 94
Danişment Turizm Seyahat Acentesi
TURHAL
0356 275 76 77 - 0535 391 49 88
60 Gülahsen Turizm Seyahat Acentası
- TURHAL
0356 351 73 94
Senabil Turizm Seyahat Acentesi
ERBAA
0356 715 31 67 - 715 85 61
Alvefatur Turizm Seyahat Acentesi
ERBAA
0356 700 00 41
06 Verde Turizm Seyahat Acentesi
ERBAA
0356 715 62 02 - 715 18 50
Akit Turizm Seyahat Acentesi NİKSAR
0356 528 07 07
Katkıda bulunanlar ve Fotoğraflar
Tokat Valiliği,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivi,
Tokat Belediyesi arşivi,
Ayrıca; Adem ÇAKIR,
Selahattin ADIGÜZEL,
Ömer IŞIDAN, Hasan ERDEM,
Sırrı DEMİRCİ,
H. Murat ORUÇ, Özgür ÖLÇER,
Süleyman ÜZÜMCÜ, Mustafa KILINÇ,
Metin ŞENYÜKSEL, Şerife Meral,
Nurgul Korkmaz, Süleyman BERK,
Burak TALU, Yılmaz KAYAALP,
Serdal DENİZ, TOFSAD,
Yakup BASTEM, Cihat TAŞKIN ve
Dr. Tekin SUSAM’a

Teşekkür ederiz.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Valilik binası Kat : 1 TOKAT
Tel: 0356 214 85 67
Faks: 0356 214 54 99
Müze: 0356 214 15 09
Enformasyon: 0356 214 37 53
İletişim: iktm60@kultur.gov.tr,
@exploretokat
@exploretokat
www.tokatkulturturizm.gov.tr

1.

TAŞKÜPRÜ-HIDIRLIK KÖPRÜSÜ

2.

ESENTİMUR TÜRBESİ

3.

SÜMBÜL BABA TÜRBESİ

4.

GARİPLER CAMİİ

5.

GÖKMEDRESE

6.

TAŞHAN

7.

SULUSOKAK

8.

ULU CAMİİ

9.

TOKAT KALESİ

10.

ARASTALI BEDESTEN – MÜZE

11.

YAĞIBASAN MEDRESESİ

12.

TAKKECİLER CAMİİ

13.

DEVECİLER HANI

14.

TOKAT KÜLTÜR EVİ

15.

ALİ TUSİ TÜRBESİ

16.

ALİ PAŞA CAMİİ

17.

ALİ PAŞA HAMAMI

18.

LATİFOĞLU KONAĞI

19.

TOKAT SAAT KULESİ

20.

BEHZAT-I VELİ CAMİİ

21.

MEVLEVİHANE MÜZESİ

22.

BEY – BEYHAMAM SOKAĞI

23.

ATATÜRK EVİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİ

24.

GOP PLEVNE MÜZESİ

25.

MAHMUTPAŞA CAMİİ

26.

HOROZOĞLU ZAVİYESİ

27.

HATUNİYE – MEYDAN CAMİİ
900 ADIMDA 900 YIL Gezi Güzergâhı
Tarihi Kervan Yolu Gezi Güzergâhı

@exploretokat
@exploretokat
www.tokatkulturturizm.gov.tr
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