


‹nsanl›k tarihinin ölümsüz izlerine biraz dikkat edilirse; Türk Tarihinin büyük bir yer kapla-
d›¤›n› hemen anlamak mümkündür. 

Yeryüzünde vatan yap›lan topraklar›n aras›nda Türk Vatan›, bin bir güzelli¤iyle cennetten
bir bahçe gibidir. Her bölgede birbirinden de¤iflik tabii güzellik ve de¤iflik insan tipleriyle tarihin
içinde kaynaflm›fl bir milletin sahip oldu¤u bu vatan›, sevmek; ayr›cal›klar›n en güzelidir.

Tokat ilimiz, tarih, kültür ve do¤al güzellikleri ile ülkemizin en güzide illerinden biridir.

Milattan önce alt› bin y›llar›na kadar inen tarihinde, on dört de¤iflik medeniyetin izlerini ta-
fl›m›fl olmas›; yukar› Kapadokya dokusunun bütün özelliklerini ba¤r›nda bulundurmas›;; Danifl-
mend ve Selçuklu devletlerinin bafl tac› flehirlerinden biri olmas›; Osmanl› Medeniyetinin dam-
gas›n› vurdu¤u sekiz büyük flehirden biri olmas›; Tokat’›n Türk Tarihi içindeki konumunu her
geçen yüz y›l daha da art›rm›flt›r.

Özellikle 17. ve 18. yüzy›llarda emsalsiz ipek dokumalar›n›n yaln›z Osmanl› topraklar›nda
de¤il; Rusya’da ve ‹ran’da kap›fl›ld›¤›; bak›r ustalar›n›n elinden ç›kan nadide bak›r eflyalar›n›n
bir benzerinin baflka bir vilayette yap›lmad›¤›; saraylar›n mutfaklar›n› donatan; bak›rdan yap›l-
m›fl süs eflyalar›n›n, Anadolu’da Rumeli’de, Balkanlarda ve Kafkaslarda köflkleri taçland›rd›¤›
her yeri tarih, kültür ve tabii güzellik kokan bir flehirder Tokat...

Yaln›z Ball›ca Ma¤aras›n› bile bir ülkenin tafl›yabilece¤i bütün güzelliklere bedeldir desek
abartm›fl say›lmay›z.

Böylesine eflsiz güzelliklere sahip olmas›na ra¤men Tokat, yeterince kendini tan›tamam›fl;
Türk ve Dünya literatüründe hak etti¤i yeri bulmufl de¤ildir. Tar›msal potansiyelini, sanayi yat›-
r›mlar›n›; dünyaca ünlü mermer rezervlerini yeterince kullanamayan; Bilinmeyeni, bilinenden
çok; Kelkit ve Yeflil›rmak havzalar›ndaki ola¤anüstü bitki örtüsüyle bilim adamlar›n› flafl›rtan
s›rlar›n flehridir, Tokat...

Kuzey-Güney, Do¤u-Bat› hatt›nda; bütün yollar›n, bütün iklimlerin bulufltu¤u; bu sebeple
kültür dokusunun son derece çeflitlilik kazand›¤›; bu çeflitlilikle as›rlar içinde bar›fl ve dostluk
içinde yaflayan insanlar›n bulundu¤u bir flehirdir Tokat...

Devletini, milletini, bayra¤›n› ölesiye seven; milli birlik ve beraberlik için can›n› seve seve
vermekten çekinmeyen Tokat halk›; do¤ruluk, iyilik ve yard›mseverlikte birbiriyle yar›flan örnek
bir topluluktur.

Alt› bin y›ld›r, bir çok kültüre ev sahibi olmufl Tokat’› tan›tmak gayesiyle haz›rlanan bu ki-
tap; elbette büyük bir eme¤in, y›lar süren bir çal›flman›n, istifade edilen pek çok kayna¤›n bir
süzgeci olarak ortaya ç›kt›¤›n› çok iyi biliyorum.

fiehirleri anlatan kitaplar, onlar›n görünmez dokular›n› kelimelere, resimlere aktar›rlar. Bu
kelimelerle geçmifle yolculuk yapar›z, bu resimlerle hat›ralar›m›z› tazeleriz.

Elinizdeki kitab›n, yaln›z Tokatl›ya de¤il; Türk Kültürünü ruhunda  tafl›yan herkese, sayfa-
lar›n› çevirdikçe güzel duygular yaflataca¤›na inanc›m tamd›r. 

Bu güzel kitab› haz›rlayarak, Türk Kültürüne ve Tokat’›n tan›t›m›na katk›da bulunan
Selahattin ADIGÜZEL’i kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Ayhan NASUHBEYO⁄LU

TOKAT VAL‹S‹
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TAR‹H, KÜLTÜR, DO⁄A



“Bu havas› güzel flehrin (Tokat) dört bir taraf›ndaki bostan ve bahçeler içinde akan
akarsular vard›r ki, her biri, cennet bahçesine benzeyen bahçelere su verir ve
bu bahçelerdeki bülbüllerin ötüflleri insan ruhuna ferahl›k verir. Meyveleri su-
lu ve tatl› olup, her tarafa hediye olarak gönderilir. Bu meyveler birkaç gün
bekleseler de tatlar› bozulmaz. Her ba¤›nda birer çeflit köflk, havuz ve f›ski-
ye bulunur. Çeflitli a¤açlarla süslüdür. Bütün halk› zevk sahibi, garib sever
kimselerdir ki, dedikodudan uzak kötülüklerden ar›nm›fl temiz yürekli, alim-
selim adamlard›r. Herkes hakk›nda iyi düflünür ve ço¤u tüccar olduklar›ndan
herkesle eyi geçinirler. Hay›r iflleri yapmaya çok heveslidirler. Cami, saray ve
imâretleri o kadar sa¤lam ve güzel olur ki, camilerine ve evlerine insan girin-
ce hayran olur!.. 

(...) fiehrin topra¤›n›n genifllikte ve ucuzlukta yeryüzünde benzeri yok gibidir. fiehrin
halk›n›n ay, y›l, sabah ve akflam nimetleri boldur. Hâlâ Hazret-i Bektafli’nin
hay›r duas›n›n berâ-kat› ile bu eski flehir bilginlerin topland›¤›, fad›llar›n ba-
r›nd›¤› ve flairlerin yerlefltikleri yer olmufltur. Bilginlerin ço¤u felseyefe düflkün
de¤illerdir. Amak, hadis, f›k›h ve feraiz okurlar” *
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* Zillîo¤lu, Mehmet; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, ‹stanbul 1978, C. 5-6. 1468 ve 1469. 

TOKAT’A G‹R‹fi



Tokat, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde yer al›r. ‹lin ku-
zeyinde Samsun, kuzeydo¤usunda Ordu, Güney ve Güneydo¤usunda Sivas, Güneybat›s›n-
da Yozgat, bat›s›nda Amasya ili vard›r. 

Yüzölçümü, 9.958 km2 gerçek alan› 10.470 km2  Türkiye topraklar›n›n % 1.3’ünü kaplar.
35˚27› -37˚ 39› do¤u boylamlar› ile 39˚ 52› - 40˚ 55› kuzey enlemleri aras›nda yer al›r. 

Tokat 1923 y›l›nda il ol-
mufl, Erbaa, Niksar, Refladiye
ilçeleri ba¤lanm›fl, 1943 y›-
l›nda Taflova, 1944 Artova ve
Turhal, 1954 y›l›nda Almus,
1987 y›l›nda Pazar ve Yeflil-
yurt, 1990 Sulusaray ve Bafl-
çiftlik ilçeleri kurulmufltur. ‹li-
mize ba¤l› Taflova ilçesi 1953
y›l›nda Amasya’ya ba¤lan-
m›flt›r. 

‹limizde Merkez ilçe dahil 12 ilçe 77 be-
lediye, 609 köy mevcuttur. 2000 genel nüfus
say›m› kesin sonuçlar›na göre il toplam nü-
fusu 828.027 kifli olup, bunun 401.762’si
flehirlerde ve 426.265’i köylerde yaflamak-
tad›r. 
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DO⁄AL GÜZELL‹KLER‹

Tokat ‹li; binlerce y›ll›k medeniyetlerin kültür ve sanat›n› yans›tan, arkeolojik ka-
l›nt›lar›yla, as›rl›k mimari yap›lar›yla, milyonlarca y›lda oluflmufl fosil ma¤arala-
r›yla, yüzy›llard›r al›n teri ve göz nuru ile ortaya ç›kard›¤› el sanatlar› ve bozul-
mam›fl do¤al güzellikleri olan bir Anadolu kentidir. 

Bozulmam›fl do¤al güzelliklerinden; baflta Topçam yaylas› ve Çamiçi yaylas›
olmak üzere, Gürlevik, Dumanl›, Bizeri, Bo¤al› ve Selemen yaylas› ayr›ca Almus
baraj gölü ve Refladiye Zinav gölü doyumsuz bir güzelli¤e sahip mesire ve tatil
yerleridir. 

Termal Turizmi aç›s›ndan Sulusaray ve Refladiye ‹lçelerindeki kapl›calar›, tari-
hi kal›nt›lar› aç›s›ndan Sulusaray ‹lçesindeki Sebastapolis, Zile ‹lçesindeki Maflat-
höyük, Horoztepe, Almus ‹lçesindeki Tufantepe, Niksar ‹lçesindeki Neociseria ve
Tokat merkez Gümenek mevkiindeki Comana Pantika görülmeye de¤er tarihi me-
kanlard›r. 

BALLICA MA⁄ARASI

Tokat’ta milyonlarca y›lda oluflmufl çok say›da fosil ma¤ara bulunmaktad›r. Bu
ma¤aralar›n içinde en önemli olan›, Tokat’›n bat›s›nda Akda¤’›n Yeflil›rmak hav-
zas›na bakan kuzey yamac›nda yer alan Tokat’a 36 km, Pazar ‹lçesine 8 km
uzakl›ktaki Ball›ca ma¤aras›d›r. 

1080 metre rak›mda bulunan ve ma¤ara içi s›cakl›¤› 18-19 derece olan Bal-
l›ca ma¤aras›n›n yan kollar› ile toplam uzunlu¤u 680 metredir. Ma¤ara 200-250
milyon y›l öncesine ait alt permo-trias mermerleri içinde yar› yatay, yar› dikey
olarak birbirine ba¤l› 5  kat ve 8 büyük salondan meydana gelmifltir. Girifle gö-
re (0. metre) en yüksek noktas›  +19 metre, en derin noktas›  -75 metre olmak
üzere toplam 94 metrelik bir düzeyde oluflan ma¤ara geliflimini devam ettirmek-
tedir. 

‹çindeki damlatafl birikimi ve birbirinin üzerinde bulunan  katlar›na göre çok
önemli geliflim özelli¤i gösteren ball›ca ma¤aras›nda sar›, k›rm›z› ve beyaz›n her
tonu ile mavi ve yeflilin harmanland›¤› sark›t, dikit, sütun, bayrak ve perde dam-
latafllar›, ma¤ara gülü ve i¤neleri, içi su dolu damlatafl havuzlar›, so¤an ve fil
aya¤› sark›tlar›, mantar ve dikitler büyük bir damlatafl orman›n› oluflturur. Her
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santimetrekaresi ile büyüleyici bir güzelli¤in sakl› oldu¤u ma¤aran›n en karakte-
ristik fleklini so¤an sark›tlar meydana getirir. Polen ve tozlardan ar›nan bol oksi-
jenli havas›, solunum yolu rahats›zl›¤› olan hastalar› büyük ölçüde rahatlatmak-
tad›r. ‹nsan› büyüleyen gizem dolu dünyas›n›n yan›s›ra d›flar›s›ndaki do¤al güzel-
likler insana ayr› bir haz vermektedir. Do¤a ile uyum içerisinde yap›lan kafeter-
ya ve dinlenme tesislerinde  Çökelekli, Tokat kebab› yemek  ve yay›k ayran› iç-
mek ayr› bir keyiftir. 



M. Ö. 3000 y›llar›ndan itibaren zengin do¤al kaynaklar› ve jeostratejik konumu itiba-
riyle birçok devlet ve beyliklerin egemen oldu¤u Tokat, hiç flüphesiz Anadolu ve Rumeli top-
raklar›n›n Türkleflmesinde önemli bir köprü durumunda olmufl tarihi bir ildir. 

Tarihi geliflimi içinde 14 devlet ve birçok beyli¤in yaflad›¤› veya egemen oldu¤ Yeflil›r-
mak havzas›nda bulunan “TOKAT”, ad›n›n nereden ve nas›l oldu¤u konusunda bu zamana
kadar ciddi bir araflt›rma yap›lmam›fl ve bundan dolay› da konu hakk›nda ileri sürülen fikir-
ler söylentilerden ileri gidememifltir. 

TTookkaatt AAdd››nn››nn KKaayynnaa¤¤››
Tokat ad›n›n kayna¤› hakk›nda ileri sürülen görüfller özetle flöyledir. 
“Amasya Tarihi” yazar› olan Hüseyin Hüsameddin, flehrin “Togay›t” Türkleri taraf›ndan

kuruldu¤unu ve Togay›t Türkleri’nin buray› kendilerine merkez edindiklerini belirtmektedir.
Yazar, flehre ““TTooggaayy››tt”” ad›n›n verildi¤i ve daha sonralar› da bu kelimenin ““TTookkaatt”” biçimin-
de söylendi¤ini ileri sürmektedir. 

Tokat halk› aras›nda dolaflan bir söylentiye göre “Tokat”a, arazisi bol oldu¤u ve bu ge-
nifl alanlarda atlar doyuruldu¤u ““TTookk--aatt”” denmifltir. 

“Tokat” ad›n›n kayna¤› hakk›nda ileri sürülen bir baflka iddia ise; Bizans’›n önemli kale-
lerinden say›lan CCoommaannaa PPoonnttiiccaa kalesi Selçuklu ordusu taraf›ndan kuflat›l›r. Ordu komuta-
n› Melik Daniflmend Gazi, erlerinden birini bilgi toplamas› için gizlice kaleye gönderir. Ka-
leye girmeyi baflaran Türk askeri kale ve kaledekiler hakk›nda bilgi toplamaya çal›flt›¤› s›ra-
da, Bizans askerleri taraf›ndan görülür. Say›lar› 20 kadar olan Bizans askerleri taraf›ndan
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etraf› sar›lan Türk askeri, onlara karfl› amans›z bir mücadeleye bafllar. Silâh› olmad›¤› için
Bizans askerlerinin herbirini “tekme-tokat” ile yere sererek kaçmay› baflar›r. Bu olay› kale
burcundan hayretler içinde seyreden kale komutan› “Türk’ün tokad› bu ise silah› nas›l olur
teslimden baflka çare yok... diyerek kap›lar› açar ve teslim olur. Bizansl›lar için önemli  olan
kalenin bir Türk askerinin “Tokat”› ile kazan›lmas›ndan dolay› bu askerin an›s›na buraya
““TTookkaatt”” ad›n›n verilmifl oldu¤u söylenir. 

‹‹llkk ÇÇaa¤¤llaarrddaann BBiizzaannss’’aa
Eski ça¤lardan beri Anadolu’nun en önemli yerleflim merkezlerinden birisi olan Tokat

bölgesi, önceleri, PPoonnttuuss CCaallaattiikkooss sonra PPoonnttuuss PPoolleemmiiookkooss ve sonralar› ise AArrmmeenniiaa SSeeccuunn--
ddaa adlar› ile bilinmekte idi. Bölgenin önce Anadolu’da ilk siyasi birli¤i kuran ve tarih devri-
ni açan HHiittiitt ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu’na dahil oldu¤u bilinmekle beraber, eski PPoonnttuuss ve bazen KKaappaa--
ddookkyyaa devletleri topraklar›ndan da say›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Hitit ‹mparatorlu¤u’nun Balkan kavimleri karfl›s›nda da¤›lmalar› ve Anadolu’nun güney-
do¤usuna çekilmeleri üzerine Anadolu’da 500 y›l kadar sürecek olan FFrriigg hakimiyeti bafl-
lar. M. Ö. VI. yy’da MMeedd,, daha sonra da PPeerrss egemenli¤i alt›na giren flehir, M. Ö. IV. yy’da
ise Makedonya Kral› ‹skender’in bu bölgedeki Pers hakimiyetine son vermesi üzerine ‹sken-
der ‹mparatorlu¤u’na dahil olur. ‹skender’in ölümünden sonra imparatorlu¤un komutanlar
aras›nda paylafl›lmas› üzerine bölge, Kapadokya ve Pontus krall›klar› aras›ndaki çekiflmele-
re sahne olur. M. Ö. I. yy’da Roma ‹mparatorlar› Anadolu’ya yapt›klar› sald›r›larda önce
Anadolu’daki krallar aras›ndaki çekiflmelere son verdiler. Daha sonra da Anadolu’nun iki
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önemli yerleflim bölgesi
olan Kayseri Kapadokya-
s› ile Tokat’›n (Comana)
merkezi oldu¤u Pontika
Kapadokyas›na hakim
oldular. Bu arada Kara-
deniz k›y›lar›nda güçle-
nerek zamanla anado-
lu’nun büyük bir k›sm›na
egemen olan Pontuslar›n,
Anadolu’ya hakim olan
Roma ordular›na karfl›
uzun bir müddet müca-
dele ettikleri görülmekte-
dir. Fakat, Romal›lara
karfl› girifltikleri mücade-
lede baflar›l› olamad›lar.
Hatta, Roma ‹mparatoru,

J. Sezar, Zile (Tokat’›n kazas›)’ye kadar gelerek kendisine itaat etmek istemeyen Pontus as›l-
l› Bosforos kral› II. Pharneke’nin ordular›yla Alt›a¤aç mevkiinde karfl›lafl›r. K›sa süren bir mü-
cadele sonunda Roma ordular› kesin bir zafer kazan›rlar. Çok uzaklardan Anadolu’ya ge-
lerek kolay bir zafer elde eden ‹mparatar JJ.. SSeezzaarr,, bu sevincini ““VVeennii--VViiddii--VViiccii”” yani ““GGeell--
ddiimm--GGöörrddüümm--YYeennddiimm”” sözleriyle Roma’ya müjdeler. M. S. V. yy’a kadar Tokat (Comana),
Niksar, (Neocaesarea), Sulusaray (Sebastopolis) ve Zile (Zela) gibi yerler birer Roma eyalet
flehri olarak kalm›fllard›r. 

M. S. 395 y›l›nda Roma ‹mparatorlu¤u’nun ikiye bölünmesinden sonra imparatorlu¤un
do¤u kanad›n› temsil eden BBiizzaannss ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu,, uzun bir süre Anadolu’ya  egemen oldu.
Roma kültür ve sanat›n› Hristiyan dini ile yorumlayarak Anadolu’da yeni bir uygarl›¤›n do¤-
mas›n› ve yay›lmas›n› sa¤layan Bizans, Hristiyanl›¤› himaye etmifl ve kurumlaflt›rm›flt›r. 1071
Malazgirt Meydan Muharebesi’nden önce Anadolu, zaman zaman ‹‹ssllââmm ordular› ve SSaassââ--
nniilleerr’in ak›nlar›na u¤rad›. Fakat, Arap ve Sasâni ordular› Anadolu’da devaml› kalamad›lar.
Tokat kalesi, önemi dolay›s›yla Bizans-‹ran ve Bizans-Arap savafllar›na sahne olmufltur. 

DDaanniiflflmmeennddlliilleerr,, SSeellççuukklluullaarr vvee SSoonnrraass››
Tokat flehri, kesin olarak Türkler taraf›ndan Malazgirt Zaferi’nden sonra zaptedildi. SSuull--

ttaann MMeelliikkflflaahh’›n komutanlar› Sivas’› kuflatt›klar› zaman kale komutan› olan NNiikkoollooss,, Tokat ka-
lesi komutan› RRoommaannooss’’aa sa¤›nm›flt›r. Fakat, Melikflah’›n komutanlar›ndan SSaavvllii,, SSuullii KKaarraa--
tteekkiinn ve özellikle de EEmmiirr DDaanniiflflmmeenndd GGaazzii’nin bask›lar› sonunda Tokat ve çevresi Türkler ta-
raf›ndan zaptedildi. (Bir rivayete göre de bölge, Sultan Alparslan’›n komutanlar›ndan Emir
Tutak ve Emir Artuk taraf›ndan zaptedilmifltir). 

Melik Ahmed Daniflmend Gazi, NNiikkssaarr merkez olmak üzere Tokat, Amasya, Malatya ve
Sivas’› içine olan bölgede kendi ad›yla an›lan DDaanniiflflmmeennddllii BBeeyyllii¤¤ii’’nnii kurdu. IIII.. KK››ll››ççaarrssllaann
1178 y›l›nda Daniflmendli Beyli¤i’ne son verince bölge AAnnaaddoolluu SSeellççuukklluu egemenli¤ine gir-
di. Sultan II. K›l›çarslan, ölümünden önce memleketi o¤ullar› aras›da paylaflt›r›nca Tokat ve
havalisi o¤ullar›ndan RRüükknneeddddiinn SSüülleeyymmaann fifiaahh’’aa düfltü. Anadolu, en parlak dönemlerinden
birini Tokat’ta alt› y›l emirlik yapm›fl olan AAllââeeddddiinn KKeeyykkuubbaadd zaman›nda yaflad›. Alâeddin
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Keykubad’dan sonra yerine geçen o¤lu IIII.. GG››yyaasseeddddiinn KKeeyyhhüüssrreevv ise devleti iyi yönetemedi.
Bu arada Baba ‹shak’›n yönetti¤i BBaatt››nnîî isyan› h›zla yay›larak Marafl, Sivas, Tokat ve Amas-
ya havalisinde etkili oldu. BBaabbaaii ‹‹ssyyaannllaarr›› olarak da bilinen bu olaylar uzun bir zaman son-
ra güçlükle bast›r›labildi. Bizans, Selçuk, Daniflmend, Haçl› mücadeleleri derken Anadolu,
do¤uda bir baflka tehlikeye maruz kald›. Bu tehlike MMoo¤¤ooll tehlikesi idi. BBaayyccuu NNooyyaann komu-
tas›ndaki Mo¤ol ordusu Anadolu içlerine do¤ru ilerleyerek önce Erzurum’u kuflatt›. Bu ola-
y›n duyulmas› üzerine ordusunun bafl›nda Sivas’a gelen G›yaseddin Keyhüsrev, 1243 y›l›-
n›n Temmuz ay›nda KKöösseeddaa¤¤ mevkiinde Mo¤ollar’la karfl›laflt›. Fakat, Mo¤ollar’a karfl› yap-
t›¤› savafl› kaybetti. Sultun G›yaseddin Keyhüsrev, önce Tokat’a  oradan da KKoonnyyaa’’ya çekil-
di. Savafltan sonra Tokat’›n da içinde bulundu¤u bölge Mo¤ollar’›n eline geçti. Anadolu Sel-
çuklular›’n›n en önemli devlet adamlar›ndan olan MMuuiinneeddddiinn SSüülleeyymmaann PPeerrvvaannee,, Tokat’› ken-
dine merkez yapt›. Mo¤ollara karfl› Selçuklu Devleti’ni ayakta tutmuya çal›flmas›na ra¤men
ihtiras› ve çok karmafl›k flartlar içinde olmas› nedeniyle baflar›l› olamad› ve sonunda Mo¤ol-
lar taraf›ndan öldürüldü. Selçuko¤ullar›ndan MMeelliikk RRüükknneeddddiinn KK››ll››ççaarrssllaann’’›n bu bölgdede
olan egemenli¤i k›sa sürdü. Bir müddet sonra bölge, KKaadd›› BBuurrhhaanneeddddiinn’’iinn eline geçti. Fakat,
onun da öldürülmesinden sonra bölgede bafllayan ve gittikçe artan isyanlardan ve çarp›fl-
malardan rahats›z olan Tokat halk› Osmanl› Devleti’ne kat›lma karar› ald›. Nihayet flehir,
1392 y›l›nda YY››lldd››rr››mm BBaayyeezziidd devrinde Osmanl› Devleti’ne kat›ld›. 

OOssmmaannll››’’llaarr››nn EElliinnddee TTookkaatt
Y›ld›r›m Bayezid, Tokat flehir ad›n› ““DDaarrüünnnnaass››rr”” olarak de¤ifltirmesine ra¤men bu isim

tutmad›. Tokat kalesinde bir cami ve baz› onar›mlar yapt›ran YY››lldd››rr››mm BBaayyeezziidd ad›na da hut-
be okutarak buray› AAmmaassyyaa SSaannccaa¤¤››’’na ba¤lad›. fiehrin idaresine de TToorruummttaayy--zzââddee KKaayyaa
PPaaflflaa’y› tayin etti. Timur’un bask›s›ndan kaçan KKaarraakkooyyuunnlluu YYuussuuff CCeellââyyiirr’in Tokat Kalesi’ne
s›¤›nmas› Y›ld›r›m Bayezid ile Timur aras›ndaki gerginli¤in daha da artmas›na sebep oldu.
Timur, bütün gücüyle Tokat Kalesi’ni kuflatmas›na ra¤men buray› almaya muvaffak olamad›.
1402 AAnnkkaarraa SSaavvaaflfl››’’ndan sonra da Amasya ve Tokat Y›ld›r›m Bayezid’in o¤ullar›ndan ÇÇee--
lleebbii MMeehhmmeedd’’in idare merkezi oldu. Osmanl› Devleti’ni içine düfltü¤ü zor durumdan kurtar-
mak için büyük gayret gösteren Çelebi Mehmed, yaz aylar›n› genillikle Tokat’ta geçirmifltir. Bu
arada Osmanl› hakimiyetine son vermek amac›yla TTiimmuurr’’un destekledi¤i birçok beylik ve afli-
ret, Çelebi Mehmed’e ve yönetime karfl› isyan etti. Fakat, Çelebi Mehmed’in büyük çabalar› sa-
yesinde Tokat’› etkileyen bu isyanlar›n (‹sfendiyaro¤ullar›, Kara Devletflah, Kubato¤lu, ‹nalo¤-
lu, Gözlero¤lu, Köpeko¤ullar› ve Mezit Bey isyanlar›) hiçbirisi de baflar›ya ulaflamad›. 

Tokat, FFaattiihh SSuullttaann MMeehhmmeedd,, YYaavvuuzz SSuullttaann SSeelliimm ve KKaannuunnii SSuullttaann SSüülleeyymmaann gibi padi-
flahlara da Karadeniz ve do¤u seferinde konak yeri olmufltur. Fatih Sultan Mehmed, Sinop’u
zaptettikten sonra Niksar üzerinden Trabzon’a yürüdü. Fatih devrinde Tokat flehri için üzün-
tü veren olaylar yaflanm›flt›r. Bunlar aras›nda en önemlisi Akkoyunlu Hükümdar› UUzzuunn HHaa--
ssaann’’›n Tokat’› yakt›rmas›d›r (1471). Osmanl› Devleti’nin duraklama devrinde bafllayan dur-
gunluk ve olumsuz geliflmeler Tokat flehri ve halk›n› da etkilemifltir. fiehir, bu dönemde yine
yeni ayaklanmalara sahne oldu. Tokat, Karayaz›c›, Abaza Hasan ile Vardar Ali ve ‹bflir Pa-
flalar›n sebep olduklar› birçok olaylara daha mekan oldu. Bütün bu siyasi zorluklara ra¤-
men Tokat, ekonomisi ve geliri bak›m›ndan geliflmifl illerimizden birisi olarak önemini koru-
mufltur. Bilhassa dokumac›l›k, yazmac›l›k ve bak›rc›l›k gelirleri Osmanl› sultanlar›n›n valide-
lerine tahsis edilecek kadar zengindir. 
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1. Dünya Savafl› sona erdi¤i s›rada Tokat, Sivas vilayetine ba¤l› bir sancak merkeziydi.
Erbaa, Niksar, Refladiye ve Zile de sanca¤›n kazalar›yd›. Bu tarihte sanca¤›n nüfusu 100.
000’i afl›yordu. Türk ve Müslümanlar büyük ço¤unl¤u teflkil ediyor, Rum ve Ermeniler de
az›nl›kta bulunuyordu. Osmanl› Devleti’nin savaflta yenilmesi üzerine, 30 Ekim 1918’de
Mondros Mütarekesi imzalanm›flt›. Mütarekeden sonra geliflen olaylar Tokat sanca¤›n›n
Müslüman halk›n› endifleye düflürdü. Çünkü, Do¤u Anadolu’da Ermeni devleti kurmak ga-
yesiye çal›flmalara baflland›¤› gibi, Karadeniz bölgesinde Sinop’tan Rize’ye kadar uzanan
Pontus devleti meydana getirmek için yerli Rumlar faaliyete geçmifllerdi. Tokat da bu devle-
tin s›n›rlar› içinde kal›yordu. 

Trabzon Ortodoks Metropoliti Hrisantos’un 1919 Ocak ay›nda Paris’de toplanan bar›fl
konferans›na kat›larak Karadeniz bölgesinin Rumlu¤unu iddia eden ve ba¤›ms›z Pontus dev-
letinin kurulmas›n› isteyen bir muht›ray› may›s bafl›nda konferansa sunmas›, Türklerin endi-
fle etmekte hakl› olduklar›n› gösterdi. Zaten, bütün bölgede ve bu arada Tokat’ta Rum çete-
ler tedhifl hareketlerini sürdürüyorlard›. 

Bu durumda Tokat Müslümanlar› tedbir almak gere¤ini duydular. Daha 1919 fiubat’›n-
da Tokat flehrinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti flubesi kurulmufl, ertesi ay bu flube, merkezi ‹s-
tanbul’da olan Vilâyet-i fiarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti’ne ba¤lanm›flt›. Yunan-
l›lar›n 15 May›s 1919’da ‹zmir’i iflgal etmeleri üzerine Tokat ve kazalar›nda Reddi-i ‹lhak
Cemiyetleri kuruldu. 20 Haziran’da Niksar’da Yunan iflgalini protesto mitingi yap›ld›. 

Bilindi¤i gibi, Rum ve Ermenilerin Karadeniz bölgesinde tahriklerini durdurmak ve Müt-
tefik Devletler’in bölgeyi iflgal etmelerine vesile vermemek maksad›yla Mustafa Kemal Pafla
fevkalade selâhiyetlerle 9. Ordu Müfettifli olarak Anadolu’ya gönderilmifl. 19 May›s’da
Samsun’a ç›kan Mustafa Kemal Pafla 22 Haziran’da Amasya’da meflhur Tamimi yay›nlan-
d›ktan sonra, Sivas’a gitmek üzere Tokat’a geldi. 26/27 Haziran gecisini burada geçirdi ve
ertesi gün Sivas’a hareket etti. Pafla Sivas’da fazla kalmayarak Erzurum’a gitti. 23 Temmuz
1919’da toplanan Erzurum Kongresi’ne kat›ld›. Do¤u ve Karadeniz vilâyetleri temsilcileri
Mustafa Kemal Pafla’y› kongre baflkanl›¤›na seçtiler, vatan›n parçalanmaz bir bütün oldu¤u-
nu belirttiler, her türlü iflgal ve müdahaleye karfl› direnme karar› ald›lar. Erzurum Kongre-
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si’ne Tokat’tan iki temsilci kat›lm›flt›r. Bunlar Sancak merkezinden Hamamc›zade R›fat (Arkun)
Bey, Refladiye kazas›ndan Emekli Askeri Kâtip Sabri Efendi’dir. R›fat Bey Kongrenin Tüzük Ko-
misyonuna seçilmifltir. 

4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne Tokat’tan temsilci gitmemifltir. Ancak, Erzu-
rum Kongresi’nde Heyet-i Temsiliye üyeli¤ine seçilen eski valilerden Bekir Sami Bey Tokatl›
oldu¤undan Tokat Sanca¤› Sivas Kongresi’nde temsil edilmifl say›labilir. 

Kongre sona erdikten sonra, yeni üyelerle geniflletilmifl olan Heyet-i Temsiliye 12 Eylül
1919’da karar alarak ‹stanbul ile haberleflmeyi kesti. Bunun üzerine, Sadrazam Damad Fe-
rid Pafla 2 Ekim’de istifa etmek zorunda kald›. Böylece Milli Hareket’e taraftar Ali R›za Pa-
fla Hükümeti kuruldu. Yaplan seçimler sonunda ‹stanbul’da 12 Ocak 1920’de Osmanl› Me-
busan Meclisi aç›ld›. 168 milletvekilinden 3’ü Tokat’› temsil ediyorlard› ki bunlar Ömer Fev-
zi Efendi ile Ahmed ve fievki Beyler’dir. 

Meclis 28 Ocak 1920 günkü gizli oturumunda Misak-› Milli’yi kabul etti: 17 fiubat’ta ya-
p›lan aç›k oturumda da bunu halk efkar›na bildirdi. Az sonra, 16 Mart 1920’de, ‹ngilizler
‹stanbul’u iflgal ettiler. Meclisi basarak Rauf Bey ve arkadafllar›n› tutuklad›lar, Malatya’ya
sürdüler. Heyet-i Temsiliye Baflkan› Mustafa Kemal Pafla’n›n daveti üzerine, ‹stanbul’dan ka-
ç›p gelen milletvekilleri ve yeni seçilenlerin kat›lmas›yla Büyük Millet Meclisi 23 Nisan
1920’de Ankara’da törenle aç›ld›. Mustafa Kemal Pafla’y› baflkanl›¤a seçen bu Meclis’de
Hamamc›zade R›fat, mütevellizade Hamdi, ‹zzet (Genç), Mustafa Vasf› (Süsoy) ve Naz›m
(Resmor) Beyler Tokat Milletvekili olarak görev yapt›lar. 

‹stanbul d›fl›nda millî bir meclis toplanmas› karar› Padiflah Hükümetinin sert tepkisine se-
bep olmufltu. fieyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi Kuvay-› Milliyecilerin Padiflah ve Hali-
fe’ye âsi olduklar›, bu itibarla katillerinin fler’an gerekti¤ine dair 1 Nisan 1920’de fetva ver-
miflti. ‹ngilizlerin yard›m›yla Anadolu’nun her taraf›na da¤›t›lan fetva baz› bölgelerde tesiri-
ni gösterdi ve isyanlar ç›kt›. Nitekim, 11 May›s’da Tokat bölge Kumandan› Mustafa Kemal
Pafla’ya telgraf çekerek Sancak dahilinde Milli Hareket aleyhine yo¤un propaganda yap›l-
d›¤›n› bildirdi, tedbir al›nmas›n› istedi. Üç gün sonra, yani 14 May›s’da, Postac› Naz›m
ad›nda biri, etraf›na toplad›¤› kimselerle, Sivas’›n Y›ld›zeli kazas›na  ba¤l› Kaman köyünde
isyan etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Pafla, Merkezi Sivas’da olup o s›rada Zile’de bulu-
nan 3. Kolordu Kumandan› Selâhaddin Bey’e 15 May›s’da bir telgraf göndererek âsilerin
tedibini emretti. 

Kolorduya ba¤l› 5. Kafkas Tüminenin karargah› Amasya’dayd›. Kumandan› Yarbay Ce-
mil Cahid (Toydemir) Kolordu’dan ald›¤› emir gere¤ince 17 May›s’da bir tabur askeri Zile
yoluyla Artova’ya, 21 May›s’da da bir di¤er taburu Tokat’dan Y›ld›zeli’ne gönderdi. Lâkin,
bu birlikler âsiler karfl›s›nda baflar›l› olamad›lar; bask›na u¤ray›p geri çekildiler. Bundan ce-
saretlenen Postac› Naz›m ve arkadafllar› 5 Haziran’da Zile’yi kuflatt›lar, ertesi gün de kasa-
bay› iflgal ettiler. Durum ciddiyet kazanm›flt›. Tümen Kumandan›, bir da¤ topu ile güçlendi-
rilmifl askeri kuvvetlerin bafl›nda, Zile önüne geldi ve 8 Haziran sabah› asilere karfl› hücuma
geçti. Az sonra, Y›ld›zeli’ndeki birli¤in yetiflmesi üzerine Milli Kuvvetler 12 Haziran’da Zi-
le’ye girdi ve suçlular› a¤›r flekilde cezaland›rd›. 

Bununla beraber, asiler y›lmam›fllar, Tokat’a sald›rmak kasd›yla flehrin ya›n›ndaki Gülp›-
nar köyünde toplanm›fllard›. Zile’den gönderilen bir askeri birlik 15 Haziran’da asileri sar-
d›, elebafl›lar› yakalad› ve önceki bask›nlarda gasbedilen silahlar›n bir k›sm›n› geri ald›. To-
kat bölgesindeki ayaklanmalar, bu s›rada komflu Yozgat Sanca¤›nda patlak veren Çapano¤-
lu isyan› yüzünden, tamamiyle bast›ralamad›. Çapano¤lular›’n›n 1920 A¤ustos sonunda te-

11



dip edilmesi ard›ndan, o zamanlar Zile’ye ba¤l› Ortaköy nahiyesi asilerin bask›n›na u¤ra-
d›. Kasabay› kurtarmaya gelen Jandarma kuvvetleri de bozuldu. Durum ancak Binbafl› Ço-
lak ‹brahim bey’in kumandas›ndaki 2. Kuvve-i Seyyare’nin Tokat bölgesine gelmesiyle dü-
zeldi. ‹brahim Bey eylül sonunda Akda¤madeni do¤usundaki Ayval›közü’nde Aynac›o¤lu
çetesiyle çarp›flt› ve çeteyi da¤›tt›. Tedip hareketi 1920 y›l› sonuna kadar uzad›. O günlerde
Postac› Naz›m, Samsun köylerinden birinde yakalan›p Amasya’da as›ld›ysa da, Aynac›o¤-
lu Hasan, Milli Hükümeti u¤raflt›rmaya devam etti ve Sakarya Muharebesi ertesinde, 1921
Kas›m’›nda Yunanl›lar’a karfl› Garp cephesinde savaflmak flart›yla teslim oldu. Böylece Tokat
ve civar›nda asayifl nispeten kuruldu. 

Ne var ki, Padiflah taraftarlar›n›n ç›kard›klar› isyanlar›n yan› s›ra, bunlardan daha teh-
likeli olarak Rum çetelerin faaliyetleri sürüyordu. Pontusçuluk hareketi asr›n bafl›ndan beri
Fener Rum Patrikhanesi taraf›ndan k›flk›rt›l›yor, Yunan hükümetince destekleniyordu. Bu ha-
reketi Ruslar da, 1917 Bolflevik ‹htilâli’ne kadar körüklemifllerdi. 

Silahl› Rum çeteler I. Dünya Savafl› s›ras›nda Karadeniz bölgesinde bafllatt›klar› tedhifl
hareketini Mondros Mütarekesi’nden sonra artt›rd›lar. Merzifon Amerikan Koleji Türkçe Ö¤-
retmeni Zeki Efendi, 14 fiubat 1921’de, Kolej yak›n›nda ölü olarak bulundu. Bu olay flüphe-
leri Kolej üzerinde toplat›. Bir süre Kolej’de çal›flm›fl bir iflçi kad›n›n orada silah depo edil-
di¤ine dair ifflaat› üzerine, 16 fiubat’ta yap›lan arama sonunda binada silah bulunmad›ysa
da, Pontusçuluk ile ilgili bol say›da belge ele geçti. Zeki Efendinin Rum ö¤renciler taraf›ndan
öldürüldü¤ü kesinleflti. Bulunan belgelerden anlafl›ld›¤›na göre, Kolej’de okuyan Rum ö¤ren-
ciler 1904 y›l›nda gizil Pontus Cemiyeti kurmufllard›. Cemiyetin yönetmeli¤i, Yunan ve Pon-
tus bayraklar›, propaganda malzemesi gibi suç delilleri ortaya ç›kt›. Amerikal› misyonerle-
rin Harput Koleji’nde Ermeni faaliyetlerini korumalar›na benzer flekilde, Merzifon Koleji’nde
Pontusçuluk hareketini himaye ettikleri anlafl›ld›. 

1922 y›l›nda Ankara’da PPoonnttuuss MMeesseelleessii bafll›¤› alt›nda bas›lan kitapta yay›nlanm›fl bel-
geler ibret vericidir. Tokat’›n Pazar nahiyesi müdürünün 10 Mart 1921 tarihli raporuna gö-
re, Rum çeteler ad› geçen nahiyenin köylerinde 7 Müslüman öldürmüfller, kad›nlar›n ›rz›na
geçmifllerdir. Tokat mutasarr›f›n›n 1921 Mart’›nda haz›rlad›¤› 4 raporda Pontusçular›n mer-
kez kazaya ba¤l› köyleri bast›klar›, evleri yakt›klar›, eflya ve hayvanlar› gasbettikleri, 17
Müslüman öldürdükleri bildirilmifltir. Rumlar›n Tokat Sanca¤›nda gerçeklefltirdi¤i facialar
1921 y›l›nda daha da fliddetlenmifltir. Nitekim, Erbaa kaymakam›, 13 fiubat 1922 tarihli ra-
porunda, kaza dahilinde 275 Müslüman öldürüldü¤ünü kaydeder. 

Milli Hükümetin rum eflkiyaya karfl› 1921 yaz›nda giriflti¤i tenkil hareketi büyük ölçüde
baflar› sa¤lad›. Bu hususda Nureddin Pafla kumandas›ndaki Merkez Ordusu’nun hizmeti in-
kar olunamaz. Tokat milletvekili R›fat Bey de 18 May›s 1922 günü Büyük Millet Meclisi’ne
bir önerge vererek Pontusçular›n faaliyeti hakk›nda Dahiliye Vekili’nden aç›klama istedi.
Meclis’in 10 haziran 1922’de yap›lan gizli oturumunda konu etrafl›ca görüflüldü ve bu ara-
da sert tart›flmalar cereyan etti. Ancak meselenin çözümü Karadeniz Rumlar›n›n büyük k›s-
m›n›n memleketin baflka bölgelerine yerlefltirilmesiyle mümkün oldu. Geri kalanlar da, 30
Ocak 1923 tarihinde Lausanne’da imzalanan sözleflme gere¤ince, Yunanistan’a göç ettiler.
Onlar›n yerine, 500. 000’e yak›n Rumeli Türk’ü Anadolu ve Trakya’da iskan olundu. Böyle-
likle Tokat halk› etnik bütünlü¤e kavufltu ve Cumhuriyet devrinde ba¤›ms›z bir vilayetin sa-
kinleri olarak hayat›n› sürdürdü. 
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Tokat, uygarl›klar›n merkezi olan Ana-
dolu’da M. Ö. 3000 y›llar›ndan bafllaya-
rak 5000 y›ll›k engin tarihinde 14 devlet ve
birçok beyli¤in yaflad›¤› ya da egemen ol-
du¤u Yeflil›rmak havzas› içinde yer alm›fl,
benzeri az bulunan önemli illerimizden bi-
ridir. 

Yeflilin her tonunu Zile ba¤lar›ndan,
Niksar yaylalar›ndan, Çaml›bel tepelerine
kadar bünyesinde bar›nd›ran do¤an›n da-
yan›lmaz güzelli¤i içindeki Tokat, tarih
zenginli¤inin yan›nda bir güzel cennettir. 

Bir toplum kendi kültürüne sahip ç›kt›¤›,
öz de¤erlerini koruyup yeni kuflaklara ulafl-
t›rabildi¤i ölçüde gelece¤ini sa¤lam temel-
lere oturtabilir. 

Tokat ilindeki Kelkit, Yeflil›rmak ve Çe-
kerek ›rmaklar› boyunca kurulmufl olan me-
deniyetlere ait Hitit, Firig, Roma, Selçuklu,
‹lhanl›, Osmanl› eserlerinin çokca bulunuflu
ve tarihi yönüyle bir kültür merkezidir. 

M. Ö. 2500 - 400 y›llar› aras›nda yük-
sek düzeyde sanat ve kültür yaflam›na sa-
hip olan Helen kültüründen, Zile-Tokat-Nik-
sar-Sulusaray’daki M. S. 5. yüzy›la kadar
süren Roma kültürünü, 12. yüzy›lda Danifl-
mendlilerin merkezi olan Niksar’da oluflan
maddi kültür de¤erlerini, 13. yüzy›l sonuna
kadar Selçuklu Türkleri’nin sanat, mimari
ve hümanist kültürlerini gözden geçirdi¤i-
mizde Zile Maflat Höyük’teki Tappiga Sara-
y›, Helenistik Ça¤’›n anfitiyatrosu, Zile Sa-
nat Kulesi, Zile Ulu Camii, Ertana Beyli-
¤i’nden kalan Zile Bayez›d Bestami Camii
ve Türbesi, Tokat giriflinde Yeflil›rmak üze-
rindeki Selçuklu Köprüsü, Gök Medrese,
Pervane Hamam›, Niksar Ulu Camii, Nik-
sar Akyaz› Kümbeti ‹lhanl›lar dönemine ait
Niksar Çöre¤i Büyük Camii, Artova’da An-
tik Saray Kenti, Pazar’da Mehpare Hatun
Kervansaray› gibi eserlerle dimdik ayakta
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duran tarihin canl› delilleriyle Tokat ve yöresinin Türk tarih ve kültürü aç›s›ndan önemi bir-
kez daha ortaya ç›kmaktad›r. 

Böylesine buram buram tarih kokan bu kentin tarihi ile birlikte geliflen ve varl›¤›n› günü-
müze kadar sürdüren bak›rc›l›k, yazmac›l›k gibi önemli el sanatlar› da göz önünde tutulma-
s› gereken hususlardand›r. 

Tokat yüzy›llara, ilim ve sanat alan›nda yetifltirdi¤i alim ve flairlerle de damgas›n› vur-
mufltur. Seyyid Ali, Hüsameddin Tokadi, Muharrem Efendi, Molla Hüsrev, Sar› fieyhü’l ‹slâm
‹bn-i Kemâl, fiemseddin Sivasi, Tokadi, Kâni Ebubekir Efendi, Zileli Talibi, Zileli Ceyhuni, Zi-
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leli Fedai, Tokatl› Nuri, Tokatl› Gedai, Nik-
sarl› Bedri gibi yüzlerce âlim ve flair bu
memleketin ba¤r›nda yetiflmifl ender simalar-
dand›r. 
CCAAMM‹‹LLEERR
1- Aceps›r Camii - Osmanl›
2- Gaybi Camii - Osmanl›
3- Seyyit Necmettin Camii - Osmanl›
4- Tatar Hac› Camii - Osmanl›
5- Su ‹çmez Camii - Osmanl›
6- Akde¤irmen Camii - Osmanl›
7- Devegörmez Camii - Osmanl›
8- Çekenli Hamza Bey Camii - Osmanl›
9- Tabakhane Camii - Osmanl›
10- Kaya Camii - Osmanl›
11- Çay Camii - Osmanl›
12- Malkayas› Camii - Osmanl›
13- Kad› Hasan(Düdükçü a¤a) Camii - Osmanl›

14- Genç Mehmet(Örtmeliönü) Camii - Osmanl› 
15- Mahmut Pafla Camii - Osmanl›
16- Rüstem Çelebi Camii - ‹lhanl› 
17- Garipler Camii - Daniflmentli 
18- Ali Pafla Camii - Osmanl›
19- Ulu Camii - Osmanl› 
20- Hac› Behzadi Camii - Osmanl›
21- Meydan Camii - Osmanl›
22- Hamzabey Camii - Osmanl›
23- Takyeciler Camii - Osmanl›
24- Kad› Hasan Camii - Osmanl›
25- Yolbafl› Camii - Osmanl›
26- Horuç Camii - Osmanl›
27- Akbelen Köyü Camii - Osmanl›
28- Ormandibi Köyü Camii - Osmanl›
29- Dodurga Köyü Camii - Osmanl›
30- Zile ‹shak Pafla Camii - Osmanl›
31- Zile Nasuh Pafla Ulu Camii – Osmanl›
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32- Zile Boyac› Hasan A¤a Camii - Osmanl›
33- Zile fieyh Ethem Çelebi Camii - Osmanl›
34- Zile Bedesten Camii - Osmanl›
35- Zile Molla Yahya Camii - Osmanl›
36- Zile Kebir Camii - Osmanl›
37- Zile Hoca Beyaz›t Camii - Osmanl›
38- Zile Elbaflo¤lu Camii - Osmanl›
39- Zile Bayrama¤a Camii - Osmanl›
40- Zile Alaca Mescit Camii - Osmanl›
41- Tokat Ahmet A¤a Camii - Osmanl›
42- Niksar Ulu Camii - Daniflmentli
43- Niksar Cin Camii - Selçuklu
44- Niksar Alçakbel Camii - Osmanl›
45- Çilhane Camii - Osmanl›
46- Niksar Hoca Sultan Camii - Osmanl›
47- Niksar Çöre¤i Büyük Camii ‹lhanl›
48- Niksar Keflfi Osman Camii - Osmanl›
49- Turhal Ulu Camii - Osmanl›

50- Turhal Kesikbafl Camii - Osmanl›
51- Turhal Dazya(Gümüfltop Köyü Ömer Pafla)
Camii - ‹lhanl›
52- Turhal Üzümören Camii - Osmanl›
53- K›zlcaören Camii - Osmanl›
54- Pazar Halil Bey Camii - Osmanl›
55- Pazar Sinan Bey Camii - Osmanl›
56- Çaml›bel Mescidi - Selçuklu
57- Malum Seyit Camii - Osmanl›

58- Erbaa Ravakbaba Camii - Osmanl›

59- Erbaa Akça Kasabas› Ömer Pafla Camii -
Osmanl›

60- Tokat Ali Pafla Mescidi - Osmanl›

61- Tokat Alaca Mescit - Selçuklu

62- Tokat Kundakç›lar Mescidi - Osmanl›

63- Niksar Kale Mescidi - Selçuklu

64- Tokat Hac› Turhan Mescidi - Selçuklu 
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DD‹‹NN‹‹ vvee KKÜÜLLTTÜÜRREELL YYAAPPIILLAARR

1. Tokat Kalesi - Osmanl›

2. Mevlevihane - Osmanl›

3. Niksar Tafl Mektep - Osmanl›

4. S›kdiflini Helas› - Osmanl›

5. Niksar Kale Hapishanesi - Selçuklu 

6. Erenler Kümbeti -Selçuklu (‹lhanl›lar

MMEEDDRREESSEELLEERR

1. Orta Medrese(Sulu Bedesten) - Osm.

2. Çukur-Ya¤›basan Medresesi - 

Daniflmentli 

3. Gökmedrese(Müze) - Selçuklu 

4. Hatuniye Medresesi - Osmanl›

5. Niksar Ya¤›basan Medresesi - 

Daniflmentli 
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KKÖÖPPRRÜÜLLEERR 
1. H›d›rl›k Köprüsü - Selçuklu 
2. Niksar Leylekli Köprü Roma 
3. Çilhane Köprüsü - Osmanl›
4. Niksar Seymenler Köprüsü - Osmanl›
5. Niksar Taflkemer Köprüsü - Osmanl›
6. Niksar Ünye Köprüsü - Osmanl›
7. Erbaa Kaleköy Köprüsü - Osmanl›
8. Sulusaray Köprüsü Roma 
9. Geyras (Godoflun) Köprüsü - Osmanl›

ZZAAVV‹‹YYEELLEERR VVEE TTÜÜRRBBEELLEERR
1. Murat Sevdakar Türbesi - Selçuklu 
2. Halef Sultan Tekke ve Zaviyesi - Selçuklu 
3. Sümbülbaba Zaviyesi - Selçuklu 
4. fieyh Meknun Aç›kbafl Türbesi - Selçuklu 
5. Horozo¤lu Zaviyesi - Osmanl›
6. Niksar Kulak Tekkesi - Selçuklu 
7. Ahi Muhittin Tekke ve Zaviyesi - ‹lhanl› 
8. Acepflir Tekke ve Türbesi - Selçuklu 
9. Niksar Ifl›k Tekkesi - Selçuklu 
10. Vezir Ahmet Pafla Türbesi - Selçuklu 
11. Niksar Horosan Tekkesi - Osmanl›
12. Pir Ahmet Bey Türbesi(Horozo¤lu) - Osm.
13. Nurettin ‹bni Sentimur Türbesi - ‹lhanl› 
14. Sefer Pafla Türbesi - Selçuklu 
15. Kitabesiz Türbe - Osmanl›

16. Ali Tusi Ebul Kas›m Türbesi - Selçuklu 
17. Burgaç Hatun Türbesi - ‹lhanl› 
18. Gümenek Türbesi - ‹lhanl› 
19. Çama¤z› Köyü Türbesi - Osmanl›
20. Pir Mehmet Türbesi - Osmanl›



18

21. K›rkk›zlar Türbesi - Selçuklu 
22. Hac› Ç›kr›k Evliya Türbesi - Selçuklu 
23. Niksar Sunguriye Türbesi - Selçuklu 
24. Niksar Melik Gazi Türbesi - Selçuklu 
25. Erbaa Ravakbaba Türbesi - Osmanl›
26. Turhal Ahi Yusuf Türbesi - Osmanl›
27. Turhal Aziz Baba Türbesi - Osmanl›
28. Niksar Yusufflah Türbesi - Selçuklu 
29. Zile fieyh Eyük Türbesi - Osmanl›
30. Zile fieyh Nusrettin Türbesi - Osmanl›
31. Turhal Seyit Komutan Mehmet Nurullah 

Türbesi - Osmanl›
32. Niksar Akyap› Türbesi - Osmanl›
33. Ali Pafla Türbesi - Osmanl›
34. Malum Seyyid Türbesi - Osmanl›
35. Turhal Kesikbafl Türbesi - Osmanl›
36. Turhal fiehit fiehabettin Türbesi - Osmanl›
37. Zile fieyh Ethem Türbesi - Osmanl›
38. Mehmet Nurullah Türbesi - Osmanl›

HHAANNLLAARR--KKEERRVVAANNSSAARRAAYYLLAARR
1. Taflhan (Voyvoda) - Osmanl›
2. Pafla Han› - Osmanl›

3. Sul Han› - Osmanl›
4. Deveci Han› - Fatih Mehmet Pafla Han› - 

Osmanl›
5. Pazar Mahperi Hatun Kervansaray› - 

Selçuklu 
6. Tahtoba Kervansaray› - Selçuklu 
7. Çaml›bel Kervansaray› - Selçuklu 

KK‹‹LL‹‹SSEELLEERR 
1. Niksar Kale Kilisesi - Selçuklu Dönemi 
2. Tama Torgus Kilisesi - Bizans Dönemi 
3. Erbaa Kilise kal›nt›s› - Bizans Dönemi 

HHAAMMAAMMLLAARR 
1. Pervane Hamam› - Selçuklu 
2. Mustafa Pafla Hamam› - Osmanl›
3. Pafla Hamam› - Osmanl›
4. Çama¤z› Köyü Hamam› - Selçuklu 
5. Niksar Ünye Hamam› - Osmanl›
6. Niksar Büyük Hamam› - Osmanl›
7. Niksar Çavufl 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 
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13. Ali Pafla Hamam› - Osmanl›
14. Sultan Hamam› - Osmanl›
15. Turhal Halil Bey Hamam› - Osmanl›
16. Zile Tekke Hamam› - Osmanl›
17. Zile fiehir Hamam› - Osmanl›

KKAAYYAA MMEEZZAARR AANNIITTII
1. K›z›k Köyü Kaya Mezar An›t› Roma 
2. Zile Kaya Mezar An›t› Roma 
3. Zile Kap›kaya Mezar An›t› Roma 
4. Gümenek Kaya Mezar An›t› Roma 

KKOONNUUTT
1. Merkez 144 adet 19-20. yy. 
2. Zile 19 adet 19-20. yy. 

ÇÇEEfifiMMEE
1. Lülecizade Çeflmesi - Devflirme 
2. Çoksular Çeflmesi 

AASSKKEERR‹‹ YYAAPPIILLAARR
1. Zile Garnizonu - Osmanl›
2. Zile Askeri Depo - Osmanl›
3. Zile Askerlik fiubesi - Osmanl›

AANNIITT AA⁄⁄AAÇÇLLAARR
1. Turhal Kocakavak - 1489 
2. Niksar Belediye karfl›s›ndaki ç›nar 

KKOONNAAKKLLAARR 
1. Latifo¤lu Kona¤› 
2. Yo¤urtçuo¤ullar› Kona¤› 
3. Maaz Gürkan Evi 
4. Musluo¤lu Kona¤› 

TTOOKKAATT KKAALLEESS‹‹
Kentin Kuzeybat›s›nda, bütün yöreye tepeden bakan  bir yükseklikteki kalenin kurulufl ta-

rihi bilinmemekle birlikte, M. S. 5. ve 6. yüzy›llarda yap›ld›¤› tahmin edilmektedir. Dik ve
sarp kayalar üzerinde do¤al bir hisar görünümünde olan kale kesme ve moloz tafllardan in-
flaa edilmifltir. Selçuklu ve Osmanl› döneminde onar›m görmüfl, yeni savunma ve gözetleme
yerleri eklenmifltir. D›fl ve iç duvarlarla korunan kale, do¤u bat› yönünde yükselen iki kaya
grubu üzerine oturtulmufltur. Depremler sonucu kuzey ve güney yönündeki duvarlar› tama-
men y›k›lm›fl, bafl burç ile sol taraf›ndaki kaya üzerindekiler sa¤lam kalm›flt›r. Kuzey yönün-
deki bir kaya oyu¤undan girilebilen kalenin içinde her çeflit ihtiyaca yetecek düzeyde erzak
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depolar›, sarn›ç, cephanelik, hizmet binalar›, emanet odalar› ve birde camii bulundu¤u bi-
linmekle birlikte günümüzde bunlara ait sadece tonozlu yap›lar ve temel kal›nt›lar görülebil-

mektedir. Kale duvarlar› incelendi¤inde bi-
zans, selçuklu ve osmanl›lara ait izler gör-
mek mümkündür. Güney yönde ayakta ka-
labilmifl büyük burçlardan birinin duvar›n-
da tafltan yap›lm›fl müslüman sandukalar›
yap› malzemesi olarak kullan›lm›flt›r. Kale-
nin güneybat›s›nda eski ça¤lardan kalma
bir kaya mezar› vard›r. Mezar›n a¤z›nda
bir kolon ve biri büyük iki hücre bulun-
maktad›r. 

YYEEfifi‹‹LLIIRRMMAAKK KKÖÖPPRRÜÜSSÜÜ ((HH››dd››rrll››kk))
Kesme tafltan befl gözlü olarak yap›l-

m›fl tipik bir selçuklu köprüsüdür. 151 met-
re uzunlu¤unda, 7 metre geniflli¤indeki
köprü çok iyi korunmufl olup bugün de kul-
lan›lmaktad›r. Köprünün yap›m› ve kitabe-
si ilgi çekicidir. Kitabeden anlafl›ld›¤›na
göre köprünün temeli 1249 tarihinden
sonra at›lm›flt›r. Çok iyi korunmufl olan ki-
tabede, 3 y›l boyunca birbirleriyle müca-
dele etmifl 3 flehzadenin ad› birlikte yaz›l›-
d›r. Bu nedenle köprü, selçuklu tarihi ve ki-
tabeleri bak›m›ndan önemlidir. Kitabede
köprüyü yapt›ran›n Pervane Seyfeddin
Hamid ‹bn-i Ebül Kas›m-› Tusi oldu¤u be-
lirtilmektedir. 

TTOOKKAATT SSAAAATT KKUULLEESS‹‹
Behzad Semt’inde, kentin heryerinden görülecek flekilde 1902 y›l›nda yap›lm›flt›r. Kap›-

s› güney yönünde olup yüksekli¤i 33 metredir. Kesme tafltand›r. ll. Abdülhamit’in padiflah
oluflunun 25. y›l› için halk›n yard›mlar›yla Mutasarr›f Bekir Pafla ve Belediye Reisi Mütevelli-
o¤lu Enver Bey taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 1917 y›l›nda alaf›rangaya çevrilen saat k›sm›, dört
yöne büyük kadranlarla ve her yar›m saat bafllar›nda 2 dakika ara ile tam çalar durumda-
d›r. Sesi kentin her semtinden rahatl›kla duyulabilmektedir. Kitabesi bilinmeyen nedenlerle
kaz›tt›r›lm›fl ve yaln›z 1902 tarihi b›rak›lm›flt›r. 

AALL‹‹ PPAAfifiAA CCAAMM‹‹‹‹
Cumhuriyet Meydan›n›n güneyihde yükselen camii Tokat’taki en büyük Osmanl› an›t ese-

ridir. Sultan ll. Selim zaman›nda Ali Pafla taraf›ndan 1572 y›l›nda yapt›r›lan caminin avlu-
sunda Ali Pafla’n›n efli ve o¤lu Mustafa Bey’in türbeleride yer almaktad›r. 16. yüzy›l Osman-
l› Camii mimarisinin özelliklerini tafl›yan caminin kare olan ana mekan› üzerinde tek kubbe-
si ve tek minaresi vard›r. Tamam› kesme tafltan yap›lan camide, ana mekan›n k›ble d›fl›nda



kalan di¤er üç duvar›nda karfl›l›kl› mahfiller yer almaktad›r. Bunlardan kuzey yönündekiler
oda fleklindedir. Kesme tafltan kemer olarak yap›lm›fl mahfillerin üst k›sm›nda kad›nlara ait
bölümler vard›r. Kubbe kaidesinde, sekizgen kasnakta ve duvarlarda pencereleri olan cami-
nin stalaktitli mihrap ve mimberi mermerdendir. 

SSÜÜMMBBÜÜLL BBAABBAA MMEESSCC‹‹DD‹‹ VVEE TTÜÜRRBBEESS‹‹
Gazi Osman Pafla caddesi üzerinde bulunan Sümbül Baba Mescidi ve türbesinin, Mu-

ineddin Pervanenin k›z› Safiyeddin’in ba¤›fllanm›fl kölesi olan Hac› Sümbül taraf›ndan 1292
y›l›nda yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Evliya Çelebi, Sümbül Baban›n Hac› Bayram Veli’nin ö¤-
rencisi ve Hac› Bektafl Veli’nin halifesi oldu¤unu yazmaktad›r. Selçuklular zaman›nda yaz›l-
m›fl kitabesine göre, Sultan ll. Mesut zaman›nda inflaa edilmifl olan yap›n›n portal, mescid
ve türbe bölümleri iyi korunmufltur. Selçuklu mimar›s›nde az rastlanan asimetrik planl› yap›-
n›n en ilgi çekici bölümü olan mermerden yap›lm›fl stalaktitli portalini, kenger yapra¤› mo-
tifli bordür çevrelemektedir. 

PPEERRVVAANNEE HHAAMMAAMMII
Kitabesi kay›p olan bu büyük hamam Tokat kent merkezindeki 13. yüzy›l Selçuklu yap›-

lar›ndand›r. Pervane Darüflflifas›’n› yapt›ran Muineddin Pervane taraf›ndan 1277 y›l›nda
yapt›r›lm›fl oldu¤u tahmin edilmektedir. Hamam bugünki toprak düzeyinin birkaç metre al-
t›nda kalm›fl oldu¤undan bat› yönünden bak›ld›¤›nda cephe duvarlar› basit durumdad›r. Ka-
d›n ve erkek k›s›mlar›n› ay›ran mimar hamam› simetrik olarak planlam›flt›r. Kesme tafllardan
yap›lm›flt›r. 1951 y›l›nda belediye taraf›ndan restorasyonda orjinal özelliklerini yitirmifltir. 

TTAAfifiHHAANN
Tokat’›n merkezinde, Gazi Osman Pafla caddesi üzerindedir. Voyvoda Han da denilen

yap› 1631 y›l›nda yapt›r›lm›fl büyük bir Osmanl› an›t eseridir. Kuzey-Güney konumunda,
kesme tafl ve tu¤ladan dikdörtgen ve iki katl› inflaa edilen han’›n ortas›nda büyük bir avlu
yer almaktad›r. 32 odas› ve bir mesciti, han›n her iki kat›nda avluya bakan revaklar bulun-
maktad›r. Sadece do¤u yönündeki blokun birinci kat›nda revak yoktur. Önyüzü uzun olup
kesme tafltan yap›lm›flt›r. Taflhan’›n bat› yönündeki d›fl duvarlar› sa¤›rd›r. Di¤er üç yan›nda-
ki hücrelerde çeflitli meslekten ticarethaneler s›ralanm›flt›r. 

BBEEDDEESSTTEENN VVEE AARRAASSTTAA
Sulusokak’ta Takyeciler camii’nin do¤usundad›r. Evliya Çelebinin ‘Sultan Çarç›s› kadar

güzel bir çarfl›d›r. Halep ve Bursa çarfl›lar› gibi gayet tertip üzere kurulmufltur. ’ dedi¤i be-
destenleri ‹stanbul Kapal› Çarfl›’n›n Bedesten bölümünü an›msatmaktad›r. Tu¤ladan örülmüfl
tonozlar üzerinde 11 kubbenin yer ald›¤› bu Osmanl› ticaret merkezinin yap›ld›¤› tarih bel-
li de¤ildir. 15. veya 16. yüzy›lda yap›ld›¤› tahmin edilen Bedesten’in güney ve kuzey yönle-
rinde karfl›l›kl› birer kap›s› vard›r. ‹nce harçla örülmüfl kolon ve tonozlardaki ustal›k son de-
rece ileri düzeyde olan bedesten görülmeye de¤er bir mimari eserdir. Bedestenin do¤u bat›
bitifliginde birer arasta eklenerek önemli bir yap› grubu oluflturulmufltur. 
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Her toplumun kendi-
ne özgü kültür birikimi,
gelenek ve görenekleri,
dili, karakteri oldu¤u gibi
zanaatlar›da vard›r. Mü-
zik, oyun, edebiyat›n ya-
n› s›ra özellikle zanaatlar
o toplumun kendine has
de¤erleridir. Kültürel biri-
kimin renk, biçim ve çe-
flitli tekniklerle en içten ve
en güzel yans›mas› za-
naatlar, bir kiflinin olma-
d›¤› için anonim olma
özelli¤i tafl›rlar. Zanaat-
lar bizim kültürel kiflili¤i-
mizin en canl› belgeleri-
dir. Gerek önceki dö-
nemlerden kalan ve ge-
rekse Orta Asya’dan ge-
tirdi¤imiz kültürümüzde
zanaatlar›n önemli yeri
vard›r. 

Etiler zaman›ndan
beri birçok tarih devirle-
rine sahne olan Tokat,
do¤u-bat› ve kuzey-gü-
ney aras›nda ulafl›m›
sa¤layan önemli yollar›n
kavfla¤› olmufltur. Bu ko-
numundan dolay› zana-
atç› çeflitlili¤i bak›m›ndan
oldukça zengindir. Keçe-
cilik, kazzaz ve ipekçilik,
mumculuk, boyac›l›k, sa-
bunculuk, bezcilik ve tafl-
c›l›k gibi zanaatlar toplu-

mun ihtiyaçlar› karfl›s›nda yetersiz kalmas›ndan dolay› art›k günümüzde kaybolmufl olan sa-
natlar›m›zdand›r. Ancak  yazmac›l›k, bak›rc›l›k, kalayc›l›k, dokumac›l›k (kumafl, kilim, cicim,
hal›, çorap), mutafl›k, semercilik, çar›kc›l›k, yemenicilik, dericilik, küpcülük, süpürgecilik, de-
mircilik, tenekecilik, i¤ne oyac›l›¤›, müzik aletleri yap›mc›l›¤›(davul, zurna, ba¤lama, kaval)
oymac›l›k, yay›kc›l›k, kuyumculuk ve folklorik elbise ifllemecili¤i gibi el sanatlar› halen günü-
müzde il, ilçe ve köylerimizde yap›lmakta ve yaflat›lmaktad›r.
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YYAAZZMMAACCIILLIIKK**
‹nsano¤lunun bir örtünme arac› olarak kulland›¤› giyim eflyalar›, medeniyetle birlikte estetik

duygularla yap›lmaya bafllanm›fl ve sanatsal bir nitelik kazanm›flt›r. Bu tür sanatlardan bir tanesi
de yazmac›l›kt›r. 

Günümüzde çeflitli nedenlerle flekil de¤ifltirerek yaflama savafl› veren bir el sanat› türü olan yaz-
mac›l›k, türünün en güzel örneklerini Tokat’ta vermifltir. 

Yazma; oyulmufl ahflap kal›plar kullanarak çeflitli boyalarla, genellikle pamuklu bazen de ipek
kumafllar üzerine elle çizilip resmedilerek veya bas›larak yap›lan bir kumafl süsleme sanat›d›r. 

Bu el sanat›n›n örnekleri ço¤unlukla kad›nlar›n bafl ba¤lamada kulland›klar› bafl örtülerinde
görülür. Ayr›ca bohça, sofra örtüsü, yorgan yüzü olarak da kullan›lmaktad›r. 

Yazmalar genel olarak iki türde yap›l›r. 
Kalem ifli yazma ve bask› ifli yazma. Kalem ifli yazma f›rça ile kumafl boyand›¤› için daha çok

resim sanat›na yak›nd›r ve örnekleri çok azd›r. 
Bask› ifli yazmalar üretime elverifllidir, örnekleri ço¤alt›labilir. Bunun için yazmac›l›k denilince

bask› ifli yazma akla gelmektedir. 
Bask› ifli yazmalar›; sulak yerde yetiflmifl ›hlamur a¤ac›ndan yap›lm›fl a¤aç kal›plar kullan›la-

rak yap›lmaktad›r. Ihlamur a¤ac› yumuflak, kolay oyulabilir, dayan›kl›, iyi zamk tutan bir a¤aç cin-
si oldu¤u için kal›p haz›rlamaya çok uygundur. Bu a¤aç üzerine desen sabit kalemle çizilir ve kü-
çük “nak›flbul” ad› verilen bir b›çakla oyularak desen ortaya ç›kar›l›r. Kaç desen ve renk kullan›la-
caksa o kadar kal›p haz›rlan›r. 

Desen özelli¤ine göre; tek renkli desenler için tek kal›p haz›rlan›r. Elvant veya Elvan Bask› de-
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nilen çok renkli bask› içinse kullan›lan her renk için ayr› bir kal›p haz›rlan›r. Bunun için kal›p oy-
mac›l›k zor ama zevkli bir çal›flmad›r. 

Kal›p oymac›l›k gibi yazmac›l›k da zor ve zevkli bir çal›flmad›r. Tokat’ta her bölgede kullan›lan,
her çeflit yazma bas›lmaktad›r. Ancak Tokat yazmalar›n›n en önemli özelli¤i Elvan Bask› olufludur.
Renkleri ve desenleri eflsiz güzelliktedir. 

Tokat’a ait iki özgün desen vard›r. bunlardan
biri “Tokat ‹çi Dolusu” di¤eri “Tokat Elmal›s›” de-
senleridir. Bu desenlerden baflka “Çengelköy”
deseni de ‹stanbul menfle’li bir desen olmas›na
ra¤men Tokat’ta kullan›lmaktad›r. 

Tokat’a ait Tokat içi dolusu ve Tokat elmal›s›
desenleri Tokat al› ya da Tokat k›rm›z›s› denilen al
bir zemin veya bu rengin karart›lm›fl› olan k›rm›-
z›-mor bir zemin üzerine bas›l›r. 

Tokat içi dolusu deseninin bozularak de¤iflti-
rilmifl bir flekli “Tokat Üzümlüsü”dür. Buna “Tokat
Morlusu” da denir. Bu desen de çiçek motifi üzüm
salk›m› fleklindedir. 

Tokat Elmal›s› siyah zemine k›rm›z› veya k›r-
m›z› mor alarak bas›lm›fl elma motifleridir. Bu de-
sen Zile dolaylar›nda kullan›lmaktad›r. 

Bu desenin bozularak de¤ifltirilmifl bir flekli
“Tokat Yar›m Elmal›s›” d›r. Renkler ayn› olmakla
birlikte elma motifleri küçük bozuk flekiller haline
gelmifltir. Buna Aynal› da denilmektedir. 

Tokat’a ait olmayan ancak Tokat’ta kullan›lan
bir desen “Çengelköy” desenidir. bu desen siyah
zemin üzerine ve zemini tamamen dolduracak
flekilde sar›, yeflil, k›rm›z› renklerle bas›l›r. Bu de-
sen Tozanl› köylerinde kullan›lmaktad›r. 

Tokat yazmalar›nda zemindeki al rengi sa¤-
layan Alizar›n red boyad›r. Bu modern teknoloji ile Almanya’da yap›lan bir boyad›r. Ancak bitki
kökünden elde edilmektedir. 

Ali-zar’in (Alm.): Ruberythrinsöure adl› bitkiden gelen eski do¤al sentetik k›rm›z› kök boya
maddesi Anthrachinonsulfasaurem Natruim ile Natr›unhydroxyd ve Kal›unchlorat kar›flt›r›larak el-
de edilir. 



Alizarin red boya bugün talep olmad›-
¤› için fabrikas› taraf›ndan üretim-
den kald›r›lm›flt›r. 

Bu boya kullan›larak ya-
p›lan yazmalar›n yap›m tek-
ni¤i çok zordur. Sab›rl› ti-
tiz bir sanatç›n›n çal›flma-
s›na benzer. Boyan›n az
veya çok verilmesi, bekle-
me ve kaynama süresi hep
dikkat ve titizlik gerektirir. 

Alizar›n kullan›larak ya-
p›lan yazmalar›n yap›m tekni-
¤i k›saca flöyledir;

Önce Amerikan, mermerflah› vb.
kumafllar y›kan›p apresi giderilir, kurutulur. tez-

gah üzerinde kumafla desenin d›fl çevreleri ve
desen üzerindeki “t›rnak”lar siyah renkle bas›la-
rak belirlenir. 

fiap ve kara boya (güherçile) kar›fl›m› ile ku-
mafl›n zemin boyas›n›n astar boyas› vurulur. Bu
astar boyal› kar›fl›m miktar›na göre yazmalar
k›rm›z› veya k›rm›z›-mor olur. Bunlar ah›rlarda
cereklere as›larak 15 gün bekletilir. Günümüzde
amonyak verilmifl odalarda bir gün bekletilir. 

Alizarin, ard›ç kozalar›, cehri ile haz›rlan-
m›fl su dolu kazanlara kumafllar bas›l›r, alt›na
odun atefli yak›l›r. Is›s› çok iyi ayarlanarak ve
kumafllar devaml› hareket ettirilerek boyay› em-
mesi sa¤lan›r. Kumafllar›n boyay› emmesine ali-
zarin kesme denir ve kumafllar so¤uk sularla du-
rulan›p kurutulur. Kuruyunca üzerine elvanlar›
renk, renk vurulur ve kurutulur. 

Görüldü¤ü gibi çok zahmetli bir çal›flmad›r.
Ancak ç›kan desenin renkleri p›r›l, p›r›ld›r ve
solmaz. 

Tokat yazmalar› renk, motif ve teknik özel-
likleri olan yazmalard›r. Ancak bugün renk ve
teknik özellikler yönünden Tokat yazmac›l›¤› de-
¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. 

Alizarin boyan›n kalkmas› ile renk maddesi
olarak baflka boyalar kullan›lmaktad›r.

Ancak bu boyalar kök boya özelli¤i
tafl›mad›¤› için yukar›daki ifllem-

leri gerektirmemektedir ve sol-
mazl›k özelli¤ini eski yazma-
lar niteli¤inde tafl›mamakta-
d›r. Ayr›ca Tokat Al› rengini
de vermemektedir. 

Teknolojinin geliflmesi ile
a¤aç bask› tekni¤i de de¤ifl-

mifl seri üretime daha elveriflli
ve daha kolay olan serigrafi

kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Böyle-
ce Tokat’›n özgün yazmalar› renk ve

teknik özelli¤ini kaybetmifltir. Ancak yine
de yaflama savafl› vermektedir. 
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DDOOKKUUMMAACCIILLIIKK**

‹nsano¤lu yarad›l›fl›ndan itibaren bafllayan yaflam mücadelesinde, giyim eflyalar›na bü-
yük önem vermifltir. Giyim kuflama verdi¤i bu önemi ilerleyen y›llardaki yeni kazan›mlar›y-
la daha estetik ve sanatsal bir özelli¤e kavuflturmufltur. Kimi zaman hemcinsleri içinde ayr›-
cal›k kazanmak, kimi zaman da karfl› cinsin ilgisini
çekmek için, hep güzeli, farkl›y› aram›fl ve bu konu
çokca gündemi iflgal etmifltir. Öyleki bu amaçla k›ta-
lararas› ticari bir aktivite sa¤lanm›fl, bu u¤urda can
pahas›na açmaya çal›flt›¤› yollar›, (‹pek yolu) ihtas et-
mifltir. Bunun yan etkisi olarak bir çok sektörde gelifl-
meler olmufl, kültürel ba¤lar kurulmufltur.

Co¤rafi konumu ve ülkeleraras› ulafl›m yollar›n›n
kavflak noktas› olmas› bir çok medeniyetin geliflip, fi-
lizlendi¤i Tokat’ta dönemin en nadide tekstil ürünleri-
nin de üretimine imkan sa¤lam›flt›r. Sadece üretim
noktas›nda kalmay›p flehirde konaklayan ve ticaret
için Tokat’a gelen (Uzakdo¤u, Afrika ve Avrupa) de-
¤iflik renk ve kültürdeki yabanc›lar›n giyim, kuflamla-
r›ndan ustal›kla faydalan›p, yeni ürün ve modellerin
ortaya ç›kar›lmas› sa¤lanm›flt›r. Üretilen bu yeni mo-
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del ve ürünler yine bu yolla di¤er ülkelere ta-
fl›narak dünya tekstilinin gelifliminde önemli
rol oynam›flt›r. 

Evliya Çelebi bu konuyla ilgili olarak flun-
lar› zikrediyor: “Beyaz pembe bezi... diyar-›
lahorda (Hindistan) yap›lmaz. Güya Alt›n gi-
bi mücellad›r. Kalemkar basma, yorgan yü-
zü, munakkafl perdeleri... gayet menduh-
dur.” diye bahseder.

Bu konu Tokat’› gezmifl Avrupal› seyyah-
lar›n dikkatini çekmifltir. Jean Taverner Tokat’tan geçen Ticaret yollar›ndan bahisle “Tokat’›n
en dikkate de¤er yan› Do¤unun büyük transit merkezlerinden biri olufludur. ‹ran, Diyarba-
k›r, Ba¤dat, ‹stanbul, ‹zmir vs. yerlerden hiç ard› arkas› kesilmeden akan kervanlar, burdan
geçerler.” Joseph Tournofort ise; “Tokat Küçük Asya Ticaretinin merkezi say›lmal›d›r.” diye
bahseder. Ayr›ca ‹ran baflta olmak üzere ithal edilen ham ipe¤in ifllenip kumafl, kazzaziye,
dikifl ipli¤i, dü¤me olarak 4000 kg. kullan›ld›¤›n› kalan›n ihraç edildi¤ini anlat›r. 

18. yy. da K›r›m-Frans›z Konsoloslu¤u yapan Charles de Peyysonel kitab›nda Frans›z ku-
mafllar›n›n sat›fl›nda en büyük darbeyi Tokat’ta üretilen kumafllar›n sebep oldu¤una sadece
K›r›m, Rusya ve Kafkasya’ya 500.000 top Tokat Kumafl› sat›ld›¤›n› anlat›r. Bu konuda say›-
s›z örnek vermek mümkündür.
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17. yy bafllar›nda Valide
Sultan’lara has Voyvodal›k
olan Tokat tekstil baflta olmak
üzere di¤er sektörlerin gelifl-
mesinde mesafe sa¤lam›flt›r.
Valide Sultanlar baflta olmak
üzere tüm saray mensuplar›-
n›n giysi ihtiyac›n›n önemli
k›sm› Tokat atölyelerinde üre-
tilmifltir. Birçok ülke saraylar›-
na da hediye olarak gönde-
rilmifltir. Zümrüt tafllar ile
kapl› olan alt›n kuflaktan
ipekli kumafllara kadar bir
çok tekstil ürününün Tokat’ta
üretilip saraylarda kullan›l-
m›flt›r. 

Günümüzde halen bez
dokumac›l›¤› Merkez - Güne-
vi Köyünde devam etmekte-
dir. 

Kilim, cecim ve hal› doku-
mac›l›¤› birçok köyümüzde
sürdürülürken, çorap doku-
mac›l›¤› özellikle Refladiye il-
çesinin Tozanl› Köylerinde
yo¤un bir flekilde yap›lmak-
tad›r.
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DDAABBAAKKCCIILLIIKK

Tar›m ve hayvanc›l›kla geçimlerini sa¤la-
yan Tokat ilinde kesilen hayvanlar›n (Kömüfl-
Manda, s›¤›r, koyun, keçi )derileri eskiden fle-
hir içerisinde Dabakhane Mahallesi diye de
bilinen mahalde Dabaklar- Debba¤lar tara-
f›ndan ifllenirken  günümüzde Belediye Kum
Oca¤› yananda bulunan Dabakhanede toplu
olarak Dabaklar taraf›ndan ifllenmektedir.
150-200 y›ll›k bir geçmifle sahip olan Dabak-
l›k mesle¤i ‹limizde 10 -15 Dabak taraf›ndan
halen devam ettirilmektedir. Dabakl›k kelime
olarak; derileri terbiye edip, kösele, meflin
sahtiyan haline getiren kimse, ayr›ca bu mes-
lekle u¤raflana debba¤, tabak, sepici de den-
mektedir. 

DDAABBAAKKLLIIKKTTAA ‹‹fifiLLEEMM BBAASSAAMMAAKKLLAARRII

Kesilin Mandalar›n  tuzlanm›fl derileri
(gön) Dabakhanede bulunan içi su ile dolu
havuza  (Pervane) bas›l›r. Bir gün suda bekletildikten sonra ç›kar›l›r kireç ve z›nn›k kullan›-
larak tüyü al›n›r. Kireç ve z›nn›¤› ç›karmak için tekrar havuzda y›kan›r daha sonra t›rpan-
la içinin pisli¤i al›n›r. (Eskiden derideki kirecin ç›kar›lmas› için bir gün sürüyle deri arpa ke-
pe¤i ve köpek pisli¤ine yat›r›l›rm›fl, köpek pisli¤i çok asitli oldu¤undan bir günden fazla
bekletilirse deri yanarm›fl.) Derinin piflirilmesi için flep ve tuz serpilerek deri dörde katlana-
rak iki gün bekletilir ve deri tekrar aç›larak havuzun içerisine at›l›r orada on gün bekletil-
dikten sonra ç›kar›l›r saraçlara sat›lmak üzere haz›r hale gelmifl olur.

S›¤›r derisinin ifllenmesinde ise ayn› ifllem basamaklar› uygulan›r ancak piflirilmesinde
flep yerine sac ya¤› ve balamut verilerek dolapta piflmeye b›rak›l›r. Yirmi gün pifltikten son-
ra ç›kar›l›r ve havuzdaki suya dald›r›l›r, yere yat›r›larak suyu ç›kar›l›r. Daha önceden ha-
z›rlanm›fl siyah veya kahverengi boya ile boyan›r kuruduktan sonra parlatmak amac›yla
sürme makinas›nda sürülerek sat›fla haz›r hale getirilir.

Keçi ve koyun derilerinin ifllenmeside s›¤›r derisinin ifllenmesi gibidir. Ancak koyun de-
risi boyanmaz. Meflin olarak sat›l›r keçi derisi ise ayakkab› yüzü, davul derisi olarak kul-
lan›l›r.

Dabakhanede ifllenen kömüfl, s›¤›r, keçi ve koyun derileri halen günümüzde saraçlar
taraf›ndan tak›m-göynek, gem, pald›m-götlük ve hamut yap›m›nda kullan›ld›¤› gibi ça-
r›k,yemeni (çapula) davul-trampet yap›m› ve süslemecilikte kullan›lmaktad›r.
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ÇÇAARRIIKK YYAAPPIIMMII

150-200 y›ll›k geçmifle sahip Tokat ‹linde
kullan›lan çar›klar üç (3) türlü olup s›r›ml› ça-
r›k, tokal› çar›k ve aynal› çar›k olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. Halen Tokat Merkez de iki, Zi-
le ‹lçesinde bir olmak üzere 3 çar›k ustas›
mevcuttur. Uçlar› sivri olarak yap›lan çar›k-
lardan s›r›ml› çar›klar› erkekler tokal› ve ay-
nal› çar›klar› ise kad›nlar giymektedirler. Ge-
nellikle Halk Oyunlar› ekiplerince ayr›ca ak-
sesuar olarak da kullan›lmaktad›r.

SSIIRRIIMMLLII ÇÇAARRIIKK

Dabakhane de ifllenmifl olan flebli manda
gönü eskiden s›f›r numara çocuklara bir nu-
mara kad›nlara iki, üç, dört, befl numaralar
ise erkeklere olacak flekilde önceden haz›r-
lanm›fl endazeler (ölçü) kullan›larak kesilir
sa¤› solu düzeltilerek çapraz yap›l›r üst bölümü de kesilip çaprazland›ktan sonra sa¤lam
olmas› ve su geçirmemesi için kendir iplikler mumlanarak t›¤ ile delinir i¤ne ile tersten di-
kilir. Daha sonra gürgen a¤ac›ndan yap›lm›fl olan dönderme a¤ac› ile döndürülür ve gür-
genden yap›lm›fl kal›plara çekilir. Kal›pta düzgün durmas› için muflta ile dövülür ve bir gün
süre ile kurumaya bekletilir. El ile kal›ptan ç›kar›larak kendisinden olan s›r›mlar› tak›l›r ve
kullan›ma haz›r hale gelmifl olur.

AAYYNNAALLII ÇÇAARRIIKK VVEE TTOOKKAALLII ÇÇAARRIIKK

Aynal› ve Tokal› çar›¤›n haz›rlanmas› da s›r›ml› çar›k gibi ayn› iflleme tabi tutulur. An-
cak aynal› ve tokal› çar›¤›n arka taraf› pervazla dikilerek kapan›r. Aynal› ve tokal› çar›¤›n

üst k›sm› s›¤›r derisi (Vakite)
kullan›larak dikilir.Aynal›
çar›¤›n ön yüzüne astar›n
içerisine ayna yerlefltirilerek
dikilir ve dü¤me ile sa¤lam-
laflt›r›l›r. Tokas› yerlefltirilir
dikildikten sonra çeflitli renk
ipliklerle önceden haz›rlan-
m›fl ponponlarla süslenerek
sat›fla haz›r hale getirilir.
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YYEEMMEENN‹‹ ((ÇÇAAPPUULLAA))
Her sanat›n bir piri oldu¤u gibi yemenicili¤inde pirinin Ye-

men’den gelen Yemen Ekber oldu¤unu, araflt›rma çal›flmas›n›
yapt›¤›m yemeni ustas› Süreyya VAH‹TO⁄LU ve kardefli Da-
bak Sami VAH‹TO⁄LU söylemektedir.Ata mesle¤i olan yeme-
nicili¤in günümüze kadar sürdürülmesini sa¤layan ustam›z bu
mesle¤in Peygamberimiz ve onun akrabalar›ndan kalma bir
meslek oldu¤unu kazançlar›n›n helal olmas›ndan dolay› ev-
velden Hicaz’a giden Hac›lar›n paralar›n› Dabak,hamamc› ve
hamal dan de¤ifltirdiklerini ve de¤ifltirilen para ile Hac Fari-
zas›n› yerine getirdiklerini, ayr›ca yemeninin yöremizde çar›k-
tan sonra yaklafl›k 100 y›ld›r kullan›ld›¤›n› ifade etmifllerdir.

Dabakhaneden al›nan ifllenmifl manda derisi endazeye
göre köselesi çiftleme kesilir. Yüzleri ise yine endazeye göre
s›¤›r ve keçi derisinden kesilerek sayas›-yüzü makinada diki-
lir ayr›ca koyun derisinden olan meflin s›¤›r derisinin iç tara-
f›na yap›flt›r›larak dikilir. Daha sonra makinada dikilmifl olan
saya alt köseleye mumlu iplikle ters yüzünden oltan tekni¤i ile
dikilir ve döndürme a¤ac› ile döndürüldükten sonra önceden
haz›rlanm›fl olan kal›plara çekilir muflta ile çekiçlenerek düzeltilir. Kal›pl› halde iken kay›m ta-
fl› ile (Irmaklarda bulunan kaygan bir tafl) taban› düzlenir.K›y› b›ça¤› ve k›y› kemi¤i ile bera-
ber kullan›larak kenarlar› kesilerek düzlenir ve kurumaya b›rak›l›r.Daha sonra lastik veya kö-
seleden iste¤e göre kal›n veya ince olmak üzere taban ökçesi çivi ile çak›ld›ktan sonra kal›p-
tan ç›kar›l›r.Kösele ile sayan›n aras› mumlu iplik kullan›larak t›¤ ve i¤ne ile k›ylan›r ve cilalan-
d›ktan sonra kullan›ma haz›r hale getirilir.
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BBAAKKIIRRCCIILLIIKK**
Osmanl› ‹mparatorlu¤u

döneminde Anadolu bak›rc›-
l›k sanat›n› dünyaya duyuran
ve sevdiren merkezlerin ba-
fl›nda, Tokat’ta yap›lan bak›r
eflya üretimi gelmektedir. 16.
yüzy›lda Orta Karadeniz Böl-
gesi’nde en zengin bak›r ya-
taklar›na sahip Küre maden-
lerinden elde edilen bak›r,
bronz top dökümü d›fl›nda
sosyal alanda kullan›lmak
üzere di¤er flehirlerdeki atöl-
yelerde oldu¤u gibi Tokat
atölyelerinde de ifllenmektey-
di. Çok önemli ticaret yollar›
üzerinde bulunan Tokat bu
bölgenen en büyük ticaret
flehriydi. Orta Anadolu Böl-
gesi’nden gelen yollar, Tokat
üzerinden Karadeniz’de bu-
lunan liman kentlerine aç›l-
maktayd›. Kuzeybat› ‹ran ve
Do¤u Anadolu Bölgesi’nden
gelen ticaret yollar› da Bursa-
‹stanbul veya ‹zmir yönüne
gitmek üzere Tokat’tan ayr›l›-
yordu. 

Bölgede zengin olarak bulunan bak›r yataklar›ndan elde edilen bak›r, Tokat’taki atölye-
ler taraf›ndan ifllendi¤inden, bak›rc› ve kazanc›lar›n oluflturdu¤u ifl kolu büyük bir sanayi ha-
lini alm›flt›. Bu ifl kolunun Orta Ça¤’dan beri çal›flt›¤› ve bak›r kap-kaca¤› geleneksel olarak
ürettikleri san›lmaktad›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde de bu ifl kolunun faal oldu¤unu, arfliv belgelerinden
ö¤renmekteyiz. 1568 y›l›nda KKüürree KKaadd››ss››’na yaz›lan bir fermanda özetle flunlar yaz›lm›flt›r. 

“Tokat’taki kazanc›lar bak›r almak için madene geldiklerinde, sancak kad›lar›ndan elle-
rinde izin belgeleri getirmeleri ve giderken de ne kadar bak›r ald›klar›na dair ellerine belge
verilmesi... ”

Tokat’›n bak›r iflletmekteki ünü ve Tokat bak›r›n›n çok genifl bir bölgede kullan›m alan›
bulmufl olmas›, destanlara konu olmufltur. Nitekim KKöörroo¤¤lluu DDeessttaann››’na mal edilen flu dizeler,
Tokat bak›rc›l›¤›n›n Anadolu’da kazanm›fl oldu¤u ünü aç›kça ifade etmektedir:

“Tokat kervan›ndan ald›m bak›r›, 
‹ncitmeyin f›karay›, fakiri”
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Tokat atölyelerinde yap›lan bak›r
kap-kacak üretiminin 17. yüzy›l› ikinci
yar›s›nda yüksek bir seviyeye ulaflt›¤›n›
EEvvlliiyyaa ÇÇeelleebbii’’nin yazm›fl oldu¤u flu
cümleden de anl›yoruz. 

“... Kazanc› kar›ndan sahan ve
tencereleri, kalemkâr evani iflleri gayet
memduhtur... ”

17. yüzy›l›n ikinci yar›s›da Tokat
bak›rc›l›¤n››n çok büyük bir saniyi ha-
lini almas›nda ve Anadolu bak›r meta-
lurji tarihinde hakl› bir üne kavuflmas›-
n›n temelinde, baflka bölgelerden geti-
rilen bak›r›n Tokat’ta bulunan “kalha-
neler”de eritilerek tasfiye edilmesinin
çok büyük bir etkisi vard›r. Do¤u Ana-
dolu Bölgesi’nin en zengin bak›r ya-
taklar›na sahip Ergani’den ç›kar›lan
bak›r›n oldukça masrafl› ve zor koflul-
lar alt›nda Tokat’a getirilerek buradaki
kalhanelerde tasfiye edilmesinin en
büyük sebebi ise, Ergani çevresinde
orman alanlar›n›n art›k ortadan kalk-
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mas› ve madeni eritecek odun
kömürünün elde edilememe-
sinden kaynaklanmaktayd›.
Tokat kalhanelerinde tasfiye
edilerek elde edilen saf bak›r›n
bir k›sm› yine kervanlarla,
Amasya üzerinden Samsun’a
buradan da deniz yoluyla ‹s-
tanbul’a gönderilmifl, birk›sm›
da flehirde genifllemeye devam
eden bak›r eflya üretiminin ih-
tiyac›n› karfl›lamak için tüccar-
lara ayr›lm›flt›r. Örne¤in 1743
y›l›na ait bir belge, kazanc› es-
naf›na sat›lan bak›r konusun-
da aç›kça bilgi vermektedir. 

“Tokat’ta bulunan kazanc› esnaf›-
n›n devletten sat›nald›klar› bak›r›n pa-
ras›n› birbirlerine kefil olarak geriye
kalan›n› ödemeyi taahhüt ettikleri hal-
de, flimdiye kadar ödemediklerinden,
bir an önce yerinde tahsil edilmesi... ”

Anadolu’yu ‹zmir’den bafllayarak
Erzurum’a kadar dolaflan ünlü seyyah
JJoosseehhpp PP.. DDee TToouurrnneeffoorrtt,, 1701 y›l›nda
gözlemlerine dayanarak Tokat’taki ba-
k›r eflya üretiminin nas›l geliflmekte ol-
du¤unu flöyle anlatmaktad›r:

“... Tokat’›n as›l büyük ticareti ba-
k›r eflya alan›ndad›r. Tencere, tas, fe-
ner ve flamdanlar çok güzeldir. Gü-
müflhane ve Kastamonu’dan getirilen
bak›rdan imal ettikleri bu eflyay› ‹stan-
bul ve M›s›r’a ihraç ederler... ”

1741 y›l›na ait bir arfliv belgesin-
den, Tokat’ta bulunan kalhanelerin
hangi semtlerde yer alm›fl oldu¤unu
ö¤renmekteyiz:

“... Tokat çarfl›s›ndaki bak›r kalha-
ne ocaklar› yang›n tehlikesine karfl›
Medine F›karas›n›n vakf› menziliyle
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Mevlevîhâne Derviflinin Vak›f bahçeleri-
ne infla edilerek iflletmesi vakfa verilmek-
teyse de, sözü edilen yerlerde infla edi-
len ocaklar›n y›kt›r›lmas›... ”

Tokat’taki bak›rc› ve kazanc›l›¤›n çok
canl› ve kazançl› bir ifl kolu haline dö-
nüflmesinde, kentte bulunan kalhanele-
rin bu ifl koluna ucuz, bol ve çok kaliteli
hammadde sa¤lanmas›ndan kaynakla-
n›yordu. 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda kal-
hanelerde 1000 kadar iflçi çal›flmakta
ve y›lda 1000 ton civar›nda bak›r üteril-
mekteydi. 

Bak›r eflya üretiminin Tokat’›n en bü-
yük ifl kolu haline dönüfltü¤ünü, 18. yüz-
y›l›n sonlar›nda co¤rafyac› ‹nciciyan’›n
bizzat gözlemlerine dayanarak yazm›fl
oldu¤u flu ilginç cümleleri de do¤rula-
maktad›r. 

“... Tokat’› bak›rc› veya kazanc› fleh-
ri olarak tan›mlamak yerinde olacakt›r;
çünkü orada yap›lan bu imalat nefaseti
ile bütün Osmanl› ülkelerinde flöhret ka-

zanm›fl olup, Tokat’›n bak›rkaplar›, sinileri, kazanlar› ve di¤er eflyalar› Erzurum’a, ‹stan-
bul’a, Amasya’ya, Samsun’a ve di¤er flehirlere gönderilir... ”

Afla¤›da özet olarak sundu¤umuz 1785 y›l›na ait bir arfliv belgesi, Tokat atölyelerinde
üretilerek Samsun liman›na gönderilen bak›r eflya miktar›n›n ulaflt›¤› boyutlar› aç›kça gös-
termektedir. 

“... Tokat atölyelerinde üretilen 47. 000 küsur kantar (yaklafl›k 2. 651. 176 ton) bak›r
eflyan›n Samsun’a gönderilmesi... ”

Bak›rc›l›kla ilgili ifl alan›n›n Tokat’›n en büyük sanayi kuruluflu haline gelmifl oldu¤unu,
yabanc› seyyahlar da belirtmektedir. 1808 y›l›nda Tokat’› dolaflan JJaammeess MMoorriieerr flunlar› yaz-
maktad›r:

“... Tokat’ta faaliyette bulunan 300 imalathanenin, bütün Türkiye’de sat›lan mamulleri ile
flehre ününü veren tek sanayi dal›d›r... ”

Tokat fieriye Sicilleri’nde, 1828 y›l›nda, kentte 33 bak›rc›, 55 kazanc›, 7 dökmeci ve 14
kalayc› esnaf›n›n bulundu¤u belirtilmektedir. 

Bak›r eflya üretiminin Tokat’›n en büyük sanayi dal› haline geldi¤ini, Fransa’n›n Trabzon
konsolosu VV.. FFoonnttaanniieerr de belirtmifltir. 1826 y›l›nda fliddetli bir veban›n hüküm sürdü¤ü bir-
s›rada Tokat’a gelen konsolosun, veba korkusundan hemen herkesin k›rsal bölgeler kaçarak
terk etti¤i ›ss›z flehirde, bir tek bak›rc›lar›n çal›flt›¤›n› flöyle yazmaktad›r:

“... Tokat’ta tek hayat belirtisi, kepenkler indirilmifl dükkanlarda çal›flmaya devam eden
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bak›rc›lar›n çekiç seslerinden ibarettir... ”
Tokat bak›rc›lar› Anadolu’nun çeflitli flehirlerindeki barut, boya vb. imalathanelerinin ih-

tiyaç duydu¤u kazanlar› da yapm›flt›r. Örne¤in, 1830 y›l›nda Tokat bak›rc›lar›, Konya’da
kullan›lacak 500 barut kazan› yapm›fllard›r. 

1835 y›l›nda Tokat’ta bak›rc›l›¤›n önemine de¤inen ünlü seyyah CC.. TTeexxiieerr ise flunlar› yaz-
maktad›r. 

“... Tokat, Keban bak›r yataklar›n›n ambar›d›r, maden ham olarak bu kente ifllenmek
üzere getirilir. Halk›n büyük bir ço¤unlu¤u bak›r eflyalar, büyük tencereler, mangallar, mut-
fak kaplar› yapmakla u¤rafl›r ve bu ev eflyalar›n› ‹stanbul’a kadar ihraç ederler... ”

Ayn› y›llarda Tokat’ta bulunan WW.. FF.. AAiinnsswwoorrtthh da bak›rc›l›k konusunda bilgi verirken,
kente Ergani’den getirilen ham bak›r›n tasfiye edildi¤i kalhanelerden söz etmekte ve bu iflin
son y›llarda Viyana’dan gelen bir uzman›n denetimi alt›nda yap›l›d›¤›na de¤inmektedir. Yi-
ne ayn› y›llarda Tokat’a gelen FF.. RR.. CChheessnneeyy’’in verdi¤i bilgiye göre, Tokat’ta bulunan iki kal-
hanede Ergani’den getirilen bak›r tasfiye edilmekte ve elde edilen bak›r Samsun Liman›ndan
deniz yoluyla ‹stanbul’a gönderilmektedir. 

Tokat kalhanelerinin 1840/41 y›llar›nda daha modern teknolojik koflullara ayak uydu-
rularak de¤ifltirilmesi, bak›r eflya üretiminin artmas›na ve Avrupa’ya ihraç edilmesine yol aç-
m›flt›r. Öyle ki artan talep karfl›s›nda iflleyecek bak›r bulmakta güçlük çeken üretici, 1853 y›-
l›nda Bab›âli’ye baflvurarak, kendilerine daha fazla bak›r tahsis edilmesini istemifllerdir. ba-
k›r eflya üreticilerine y›ll›k 25. 6 tonluk bir kontenjan›n ayr›lmas›yla, geçici de olsa bak›r bul-
ma güçlü¤ü afl›labilmifltir. 

Tokat kalhanelerininin de¤iflen teknolojik koflullara göre çal›flt›¤›n›, Türkiye madenleri
üzerinde araflt›rmalar›yla tan›nan PPiieerrrree ddee TTcchhiihhaattcchheeffff’in 1850 y›l›nda yazm›fl oldu¤u flu
cümle de do¤rulamaktad›r. :

“... Tokat kalhaneleri, Anadolu’da gerçekten ileri teknolojiyle çal›flan tek metalurjik tesis-
tir…”

Tokat kalhanelerinde tasfiye edilerek baflka bölgelere gönderilen bak›r hakk›nda HH.. JJ..
LLeennnneepp 1864 y›l›nda oldukça ayr›nt›l› bilgi vermektedir:

“... Kentin güneybat› yönündeki d›fl mahallesinde bulunan kalhanede bak›r tasfiye edil-
mekte ve devlet taraf›ndan bak›rc›lara da¤›t›lmaktayd›. Ancak flimdi bak›r ifllenmeye haz›r
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hale getirildikten sonra ‹stanbul’a gönderildi¤inden, Tokat’taki bak›rc›lar için da¤›t›lan mik-
tar yeterli olmamakta ve dükkanlardaki üretimin süreklili¤ini sa¤layamamaktad›r. Bu kalha-
ne bir Alman mühendis ile madenci taraf›ndan kurulmufl ileri teknolojiyle çal›flan güvenilir
bir iflletmedir. Ancak mühendis baflkente flikayet edilip görevden al›nd›¤›ndan, kalhanenin
iflletilmesi bugün Türklerin elinde bulunmaktad›r. ‹flletme için ödenen ücretler çok yüksek, ifl-
letmeden elde edilen bak›r çok iyi kalite oldu¤u halde, gelen ifllenmemifl bak›r yeterli olma-
d›¤›ndan, kalhane sürekli olarak çal›flmamakta, burada bulunan görevlilere ise ifl yapma-
dan para ödenmektedir. Maden yataklar› Ergani yak›n›ndad›r, her yer bak›r cevheriyle do-
lu oldu¤u halde yak›t k›tt›r. Bak›r cevherinin ifllenmesinde sürecin bir k›sm› ç›kar›ld›¤› yerde
tamamlanmakta, sonra develerle süreç tamamlanmak üzere Tokat’a tafl›nmaktad›r. Tokat ile
maden aras›ndaki yolda özellikle k›fl›n ulafl›m koflullar› çok güçtür. Sürücülere çok düflük ta-
fl›ma ücreti ödenmesi ve düzenli ödeme yap›lmamas› nedeniyle, tafl›nabilen bak›r cevheri
miktar› kalhaneyi ancak y›l›n yar›s›nda çal›flt›rabilecek kadard›r... ” 

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren de¤iflen ekonomik ve teknolojik koflullara paralel
olarak, Tokat kalhaneleri de eski canl› ve baflar›l› faaliyetlerini devam ettirememeye bafllad›.
Dünya bak›r fiyatlar›ndaki düflüfl, Ergani’den develerle Tokat’a getirilerek eritilen bak›r›n çok
yüksek fiyatlara mal olmas› zarar›na çal›flma sonucunu do¤urdu¤undan, Tokat kalhaneleri
1880 y›l›ndan itibaren kapanmaya bafllam›flt›r. Nitekim 1890 y›l›nda Tokat’taki sanayi ile il-
gili bilgi veren VViittaall CCuuiinneett,, kentte bulunan kalhanelerin en büyüklerinin son 3 y›ldan beri
kapal› oldu¤unu yazmaktad›r. 

Ünlü Tokat atölyelerinde büyük bir beceriyle yap›lan bakraç ve taslarda hem dövme,
hem de kabartma tekni¤i baflar›l› birflekilde uygulanm›flt›r. Bak›r tepsilerin ön yüzüne dövme
ve kaz›ma tekni¤iyle yap›lan yaz›, bitki ve geometrik motiflerden oluflan bezemeler, ola¤a-
nüstü bir sanat zevkini yans›tmaktad›r. Büyük bir özenle bu tür bezemelerin yap›ld›¤› tepsi-
ler, gerçek anlamda bak›rdan yap›lm›fl bir tabloya dönüflmüfltür. Yüzlerce y›ldan beri üreti-
len ve yetkin biçimini alan armut gövdeli Tokat ibrikleri, Orta Anadolu, Karadeniz ve Do¤u
Anadolu Bölgesi’ndeki atölyelerde üretilen ibriklerden ayr›ml› özelliklere sahiptir. ‹briklerin
gövdesi düz veya delikli olmas›na karfl›n, kapa¤› di¤er bölgelerdeki atölyelerde üretilen ib-
rik kapaklar›ndan farkl›l›k gösterir. Tokat ibriklerindeki bas›k kapa¤›n hoca sar›¤›na benze-
mesinden dolay›, bölgede “Hoca ‹bri¤i” olarak da adland›r›lmaktad›r. Ayr›ca Eskiça¤’da
ünlü Frig onfoloslu kap formunu geleneksel olarak devam ettiren en büyük merkezlerden bi-
ri de, Tokat atölyeleridir. Tokat hamamtafl›n›n biçimiyle Frif onfoloslu taslar› aras›nda fl›flala-
cak kadar büyük bir benzerlik görülmektedir. 

Tokat kalhanelerinin kapanmas›ndan sonra, kentin en büyük ifl kolunu oluflturan bak›r efl-
ya üretimi de gerilemeye bafllam›flt›r. Gerek Anadolu, gerekse Avrupa’ya ihraç edilen bak›r
eflya üretiminin Tokat’a sa¤lad›¤› büyük gelir kayna¤›n›n azalmas› sonucunda kent art›k es-
ki canl›l›¤›n› ve refah›n› kaybetmeye bafllam›flt›r. Seyyah ve araflt›r›c›lar taraf›ndan büyük bir
övgüyle anlat›lan atölyeleri art›k günümüzde Tokat’ta görmek mümkün de¤ildir. fiehrin sa-
nayi çarfl›s›na tafl›nan birkaç bak›rc› ve kazanc› dükkan›, eski bak›rc›l›k gelene¤ini devam
ettirmektedirler. Tokat bak›rc›lar›n›n yapm›fl olduklar› ibrik, hamamtas›, bakraç ve kazanlar,
bu bölgede halen yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. 
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‹‹⁄⁄NNEE OOYYAACCIILLII⁄⁄II

Kelime manas› itibar›yle oymak fiilinden gelen oya, süslemek ve süslenmek ihtiyac›yla
yap›lan ayr›ca tafl›d›klar› mesajlarla bir iletiflim arac› olarak kullan›lan, tekni¤i örgü olan ve
i¤ne ile yap›lan bir el sanat›d›r. 

Kad›n giyim kuflam›nda süsleme olarak kullan›lan oyalar, Türk ruhunun zevkini, incelik-
lerini belli bir e¤itim sürecinden geçmeden günlük iflleri aras›nda zevkle meydana getirdi¤i
sanat eserleridir. ‹¤ne oyalar› biçim renk ve konu olarak halk aras›nda haberleflme arac› ola-
rak kullan›l›rken aflk›, ba¤l›l›¤›, ümidi, sevinci, nefreti çeflitli sembollerle oyalar›na nakflede-
rek yapanlar›n  hayal gücünü ve espri anlay›fl›n› ortaya koymufltur. 

Genç k›zlar›n çeyiz sand›klar›n› süsleyen i¤ne oyalar›, t›¤ oyalar› ve  mekik oyalar› To-
kat ‹li, ‹lçe ve Köylerinde halen yaflamakta ve yaflat›lmaktad›r. 
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B‹BER OYASI KIR MENEKfiES‹

MEND‹L OYASI KAYNANA OYASI
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ZO⁄AL (KIZILCIK) OYASI MENEKfiE

KAYNANA YUMRU⁄U

GÜLOYA KELEBEK OYA

ER‹K Ç‹ÇE⁄‹ MEZAR TAfiI

ELT‹ ELT‹YE KÜSTÜ
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SARAY SÜPERGES‹ KÜPE

KATMERL‹ GÜL OYA fiEKER TABA⁄I

SEPET OYASI MENEKfiE

KÜPE KABAK Ç‹ÇE⁄‹
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ÇARKIFELEK KIR MENEKfiES‹

BORU Ç‹ÇE⁄‹ YABAN GÜLÜ

KARANF‹L GÜL OYA



Ülkemiz turizm de¤erleri yönünden çok
zengin bir ülkedir. Mutfak ise bu zenginli¤in
bir parças›d›r. Mutfak bulundu¤u yöreye gö-
re yemek al›flkanl›¤›nda farkl›l›k gösterir,
farkl› bölgelerde farkl› iklim nedeniyle yetiflen
bitkilerde de farkl›l›klar olur, veya hayvanc›-
l›k geliflmifltir, bütün bunlar köklü bir yemek
gelene¤i oluflturur. 

Zaman zaman, ülkeler de birbirinin mut-
fa¤›ndan etkilenmifltir. Buna bir örnek vere-
cek olursak, Avusturya’n›n ünlü “Gulafl” ye-
me¤inin Osmanl› mutfa¤›ndan etkilenerek
ortaya ç›kt›¤› söylenir. Viyana kuflatmas› s›-
ras›nda, padiflah›n kullar›na (yani askerlere)
piflen afl, “Kulafl›” tabir edilirdi, bir çeflit tas
kebab› olan bu yemek “gulafl” flekline dönü-
flerek, bugün ünlü bir yemek olmufltur. 

Türk mutfa¤› o denli zengindir ki; Evliya
Çelebi ünlü seyahatnamesinde, ça¤r›l› oldu-
¤u bir konaktaki iftar sofras›nda onbir çeflit

pilavdan söz eder. San›r›m bu da bize yemek
kültürümüz hakk›da bir fikir verebilir. 

Türkiye genelinde yemeklerin baz›lar› her
bölgede baz›lar› birkaç bölgede, baz›lar› ise
yaln›zca bir bölgede piflirilmektedir. 

Tokat’›n kendine özgü yemekleri, Türki-
ye’nin her yerinde piflirilen yemeklerin To-
kat’taki piflirme tarz› ve Tokat’ta yemek kültü-
rünün yan›s›ra geliflen, günümüzde unutul-
maya bafllanan geleneklerin hat›rlat›lmas›
konular›nda gerek Tokat il merkezi, gerekse
ilçeleri hayli zengin örneklere sahip. 

Tokat’›n kendine özgü yemekleri deyince
ilk akla gelen Tokat kebab›d›r. Tokat kebab›-
n›n özel bir f›r›n›n olmas› ilk özelli¤idir. fiiflle-
re dizilen malzemeler flu s›ray› takip etmekte;
kuyrak ya¤›, kuzu eti, sonra sebze, en son
tak›lan bir iki difl sarm›sak da tad›n› belirle-
mesi aç›s›ndan önemlidir. Ayr› flifller de ise
domates biber piflirilir, yine özel yap›lan pi-
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delerle de yenilir. Günümüzde hâlâ, Tokat
kebab›n›n bu özel f›r›n› hemen hemen her
evde bulunmaktad›r. 

Di¤er örnekler ise; baklal› dolma, patl›-
can pehlisi, dolma içi, erikli dolma, bacakl›
çorba, helle çorbas›, gendime togas› çorba-
s›, filibah, bütün çorba, kabak kabu¤u ka-
vurmas›d›r. 

Almus ilçesinde ve köylerinde eskiden pi-
flirilen günümüzde ise yaln›zca ad› hat›rla-
nan bir yemek vard›r. Kuymak ad› verilen ye-
mek flu flekilde yap›l›r; kaynayan suya m›s›r
unu yavafl yavafl eklenir, koyu
k›vama gelince ateflten al›-
n›r, tereya¤ yak›la-
rak üzerinde gezdi-
rilir. Günümüzde
pek yap›lmayan
kuymak eskiden
k›fl günlerinde ne
piflireyim diye dü-
flündürmeyi gerektir-
meyecek gayet kolay bir
yemekti. 

fiifal› bitkiler eskiden beri insanlar
için bazan ilaç, bazan da yemek olmufl. To-
kat yöresinde baharda yemek amac›yla top-

lanan bitkiler genelde pan-
car tabir edilirler. Tek tek
isimleri ise flöyledir; kuflag-
ma, hasgafl, hevdidik, di-
kencük, eskigöynek, topçu-
ekme¤i, avcacuk, a¤çatop-
ra¤›, efelik, ak ve kara ma-
d›mak, teke sakal›, yelmük,
kazankaras› gibi. 

Bir di¤er bitki ise nivik
diye adland›r›l›r, ›spana¤›n
3 misli büyüklü¤ünde ba-
harda kendili¤inden yetiflen
bir bitki. Dikenli olmas› ne-
deniyle çi¤ yenmiyor, pifliri-
lirken ise demir kafl›k kulla-
n›lm›yor, mutlaka tahta ka-
fl›k gerekiyor. Elma, erik,

viflne, k›z›lc›k ve benzeri ekfli meyvelerin ku-
rular›ndan hoflaf piflirilir, nivi¤in saplar› te-
mizlenerek do¤ran›r, y›kan›r ve piflmekte
olan hoflaf›n suyuna at›l›r, tuz ve pekmez ko-
nulur, bulgur at›l›r, daha sona ise tereya¤da
so¤an kavurup gezdirilir. Il›kken hem tatl›,
hem tuzlu niyetine yenilir. fiifal› oldu¤u özel-
likle de romatizmaya iyi geldi¤i, demir ora-
n›n›n yüksek oldu¤u belirtilmektedir. 

Çok s›k yap›lmad›¤› için baharda nivik
piflirenler, çok miktarda piflirerek komflulara

da¤›tmaktad›rlar. Nivik maharet is-
teyen kolayca herkesin pifli-

remedi¤i bir bitki, k›-
vam› ayarlanmazsa
dikeni nedeniyle
hofl olmayan bir
tad da verebilir. 

Herkesin bildi-
¤i gibi keflkek ülke-

mizin hemen her
bölgesinde piflirilir, ço-

¤u zaman da dü¤ün yeme-
¤idir, ama Tokat’l›lar içine çemen ya

da past›rma koyarlarsa o keflke¤in tad›na
doyum olmaz. Keflke¤in içine konulan kemik-
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ler ise bir gelene¤i akla getirir. Özellikle Zi-
le’den k›fla girerken etlik yap›l›r. Bir inek, iki
üç koyun kesilir, bir k›sm› k›yma ve kuflbafl›
olarak kavrulur, kalan› ile sucuk ve past›rma
yap›l›r. Kemikler ise ayr›ca kurutularak, kefl-
kek piflirilirken k›fl›n kullan›l›r. Hem israf ol-
maz hem de keflke¤e ayr› bir lezzet verir. 

Keflkek nas›l ki, dü¤ün sofras›n›n bafl ye-
me¤i olmufl, gelenekselleflmiflse, yeme¤e ilifl-
kin baflka adetler de vard›r. 

Örne¤in flehriye dökmek. Eskiden her yi-
yecek, günümüzde oldu¤u gibi dükkanlarda
kolayl›kla bulunmuyordu, o nedenle de, yaz-
dan, güzden k›fla haz›rl›k olarak flehriye ev-
de yap›l›yordu. Zor oldu¤u için de komflular
toplanarak, yard›mlaflarak yap›yorlard›.
fiehriyenin yap›laca¤› evde, odan›n ortas›na
beyaz temiz bir çarflaf serilir, haz›rlanan ha-
mur tabaklara konarak çarflaf kenar›na dizi-
lir, han›mlar ellerini ibrikle y›kay›p, peflkirle
kurutarak, bu odaya girerler, çarflaf› dizleri-
ne al›rlar, kenarda duran tabaktan hamur
al›p oval›yarak çarflafa dökerlerdi, kurutulan

flehriye de bez keselerde saklanarak, k›fl›n
piflirilirdi. Bu ifllem yap›l›rken halk hikayeleri
anlat›l›r, maniler söylenirdi. E¤er bu topluluk-
ta k›zlar varsa onlar hiç konuflmaz, yaln›zca
dinler, çocuklar bu odaya hiç al›nmaz, yoru-
lunca ara verilir, ya akide flekeri ikram edilir
veya semaverle çay verilirdi. 

fiehriye, bulgur, makarna, eriflti gibi or-
taklafla çal›flmay› gerektiren ifllerde ara veril-
di¤inde, biraz da e¤lenme amac›yla gele-
nekselleflmifl bir oyun oynan›rd›; “micek çek-
mek” flöyle aç›klayal›m; bir kaba su konulur,
içine orada olanlar›n yüzü¤ü, kolyesi ile
bunlar görünmesin diye üzerine ot, saman
vs. konulur, her micek çekiminden önce bir
mani söylenir, örne¤in; “inne saplad›m sö¤ü-
de, yeni geldim ö¤üde, benden selamlar ol-
sun, çifte benli yi¤ide” denir ve micek çekilir,
kimin eflyas› ç›karsa, söylenen mani onun
flans› olur. 

‹flte insanlar›n birbirine yard›m›n› zevkli
hale getirecek güzel bir örnek. 
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Türk hamamlar› dünyaca meflhurdur, ha-
mam deyince ise baz› yemekler akla gelir,
çünki han›mlar hamama giderken yanlar›na
yemek alarak giderler, örne¤in bat, baklal›
dolma yap›l›r, peynir turflu götürülür, bunlar
hamamda yenir, bir de hamama gitmeden
önce haz›rlan›p tinor’a (yani malt›z’a)
konulan ve hamam dönüflüne kadar
piflen bir yemek vard›r;
“turflulu” Turflulu özel-
likle hamam dönüflü
yenilen, patl›can tur-
flusundan yap›lan bir
çeflit yemektir. 

Tokat’›n unutulmaya
yüz tutmufl bir gelene¤i de
s›ra gezmelerdir. Yirmi otuz
kiflilik topluluk k›fl gecelerine
her akflam büyük salonlu Tokat
evlerinde toplan›r. Maniler okunur,
türküler söylenir, f›kralar anlat›l›r, günün
konular› konuflulur ve yemekleri yenilirde. Bu
yemeklere örnek verecek olursak; Helle çor-

bas›, dolma içi bat, filibah, çemenli, çökelek-
li gibi. Birde bu toplant›larda ayr›ca so¤ukluk
olarak adland›r›lan meyve ile birlikte köme
(yani cevizli sucuk), tatl› tarhana, üzüm turflu-
su, armut tursuflu verilirdi. Tatl›lardan ise t›rt›l
baklavas› (flekli t›rt›la benzedi¤i için bu ad›

alm›flt›r) yufka tatl›s›, zambak re-
çeli ve Zile pekmezini

örnek verebiliriz. Zeli
pekmezinin özelli¤ini

renginin beyaz ol-
mas›ndand›r.
Üzüm fl›navat
ad› verilen

beton havuz-
larda çi¤nenir,

bak›r le¤enlerde
kaynat›l›r, kara pekmez

haline gelir. Yumurta ak›
fleker ve pekmez ilac› ile

beyazlat›l›r ve Zile Pekmezi
ortaya ç›kar. 
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Yedi k›s›m tekmilini birden yazd›m
Çok eski laflar› sab›rla kazd›m
Bu gün konuflulmaz bu laflar belki
Nerde kald› bak›r, lengerle helki. 

Bizim kültürümüz unutulmamal›
Koymal› bir kenara saklamal›
Zamana ve mekana hep uyarak
Yerinde laf› gedi¤ine koymal›. 

Haber verelim flu Tohat ilinden
Hemi anlay›n Tohatl› dilinden
Yerini sorsam kuzey Anadolu
Burdan geçerdi meflhur ipek yolu. 

D›flardan bak›r gelir ifllenirdi
Yaylalar›nda atlar kiflneflirdi

Otuz cami, yedi kilise, havra
Birlikte yafl›yorlard›, iyi kavra

Mehmet, Ali, Arom, Agop birarada
Tatar, Fars, Arap Türkmenler orada
Çerkezi, Laz›, Göçmeni yetmifliki millet
Lehçeler kar›flmazm› burada. 

Çokca duyulur emmi, day›, yi¤en
Deme heri bulunmazm› hak yiyen
Hu, dost, hamdolsun düflmez dillerinden
Zengin, fakir bilinmez hallerinden. 

Dinleyen lehçemizin zenginli¤inden
Anlar sözlerimizi kendili¤inden. 

ÖÖmmeerr KKUUNNTTAAYY
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Alaçuh  : ba¤ evi. ‹flmar : Göz k›rpma, Iflaret
Aha      : ‹flte. ‹fllik : Yakas›z gömlek
A¤lefl    : Dur. Irak : Uzak
Aflurma   : Kulplu kazan. Gavla¤an : Ç›nar a¤ac›
Arustak  : Ters tavan Kertük : Gedik, çentik
Ars›z Enifl : Acem lalesi Gabl›h   : Mutfak raf›
Atku         : fial Galuh : Evlenmemifl yafll› k›z
A¤artu     : Ayran Kelem : Lahana
Aflkana     : Mutfak Kelik : Eski ayakkab›
Badal       : Merdiven Kesek : Noksan
Bayahtan : Biraz önce Keflik : S›ra
B›ld›r       : Geçen sene Küskü : Kap› sürgüsü
Bakraç    : Küçük kova Kiren : K›z›lc›k
Boduç     : Kara bakla Kirtik   : S›k›
Böcük      : Haflere Kocabafl : fiekerpancar›
Buymak : Üflümek Köme : Cevizli sucuk
Çapula   : Yemeni Löbet : S›tma
Çit          : Yazma L›¤›rt : Balç›k sulu çamur
Cerek     : ‹nce uzun a¤aç Lülüt : Çitlembik
Çemüç    : Kurutulmufl üzüm Lök : Topaç
Çelpeflük : Karmafl›k Mahat : Sedir
Ç›k›n       : Küçük bohça Malamat : Berbat
Citme       : Tekme Mangafl : C›mb›z
C›ng›     : Atefl k›v›lc›m› M›h : Çivi
Cicik      : Meme Mücürüm : Omlet
Cücük : Civciv M›sm›l : ‹fle yarar
Culuk : Hindi Mertek : Kereste
Çi¤it : Çekirdek Mumbar : Sakatat
Çimmek : Y›kanmak Mudul : Ucu çivili sopa
Çepük : Alk›fl Nelbeki : Küçük bak›r tabak
Çofldar : Laf getirip götüren Nivik : fiifal› bir bitki
Çöçelenmek : Bofla vakit geçirmek Nalin : Takunya
Dangadak : Aniden Neyanna : Hangi tarafa
Dastar : Sofra bezi Oklo¤o : Oklava
Dodalik : Çal›kuflu Okçur : Bel lasti¤i
Dulda : Saklanacak yer Oturah   : Tabure
D›vrak : Yak›fl›kl› Pah›l : Cimri
Edik : Çocuk pati¤i Pelver : Salça
Elfetün : Atefl gibi Peflkir : Peçete
Erinmek : Üflenmek Petni : Ah›rda hayvan yeminin 

konuldu¤u yer
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Ellam : Herhalde Publa : Bafl yast›¤›
Erüflte : Evlerde yap›lan makarna Pürpürüm : Semiz otu
Essahtan : Hakikaten, sahiden Serpene : Kamelya, çiçeklik
Emüflük : Süt kardefl Se¤irtme : H›zl› koflma
Eflelek : Yendikten sonra kalan Seku : Ceket

meyve k›s›mlar›
Eyö¤ü : Kaburga kemi¤i Suluk : Hamam havlusu
Eccük : Az›c›k Sümsük : Pisbo¤az
Esbap : Çamafl›r Sorutmak : Ayakta durmak
F›rtmak : Küsmek Sepelek : Tezcanl›
Fodula : Sandviç ekme¤i Sahan : Büyük bak›r tabak
Gadinge : Yenge Susak : fiose
Gaddem : Kadar, parça fiip : Çabuk
Gah : Kabuklu hoflaf Tavar : Genifl a¤›zl› kiremit su kab›
Gamga : Yonga Telesimek : Bunalmak
Giyo¤u : Damat Telpofl : Kulakl› bak›r kap
Gat›h : Ayran Tirki : Tahtadan oyulmufl özel 

ekmek kab›
Gang›l : Arkada kalan Tille : ‹nce sopa
Gaflmer : Komiklik hokkabazl›k yapan Tinor : Malt›z
Gah›rdak : Koyun kuyru¤unun kavrulmufluTosba¤a : Kaplumba¤a
Gilavader : Üzüm asmas› Temek : Ah›rda gübre atma deli¤i
Gilik : Pide Toyga : Yayla çorbas›
Gölük : Merkep, eflek Tuman : Don
Güdük : K›sa boylu Urba : Elbise
Gurk : Aral›k Ülüngür : S›ska ifle yaramaz
Hahut : Külüstür, ifle yaramaz Ümük : Bo¤az
Terki    : Kova Vazalah : Ukala
Hemecük : Oyuncak bebek Vesait : Araba
Hedük    : Piflirilmifl bu¤day Yazu : Düzlük oval›k yer
Henim : Hincik –fiimdi Ye¤nik : Hafif
Hülefe : Bedava Ya¤›rn› : S›rt
Hökelekli : ‹riyar› Yall›k : Küçük çocuklar›n önlü¤ü
He¤ri : Sende Ye¤in : Güzel, yi¤it
He¤ : Büyük sepet Yü¤ürtmek : Düzensiz koflmak
Hayat : Avlu Zavrak : Salatal›k, h›yar
Hemi : Öylemi Z›ran : Azg›n kimse
‹listir : Saps›z kevgir, süzgeç Z›p›r     : ‹ri yar› kimse
‹ssot : Yeflil biber Zo¤al : K›z›lc›k
‹flkefe     : Yufka
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ATASÖZLER‹
Atasözleri ince Türk zekas›n›n ve manevi varl›¤›n dile getirdi¤i büyük terbiyevi ve yol

gösterici deyimler olup nesilden nesile intikal ettirilerek bunun hikmetlerinden ve uyar›lar›n-
dan faydalan›lmal›d›r. 

• Ac› patl›can› k›ra¤› çalmaz. 
• Aç insan uyumaz. 
• Aç koyun h›rs›z olur, çok söyleyen ars›z olur. 
• Azabdan alma maya, ya dafl olur ya gaya. 
• Açma kutuyu söyletme kötüyü. 
• Ahlad›n iyisini ay›lar yer. 
• Ak›ls›z bafl›n derdini ayaklar çeker. 
• Alt›n ateflte insan mihnet ve kederde belli olur. 
• Aman dileyene el kalkmaz, kald›r›rsan hain olursun. 
• Anan›n bast›¤› cücük ölmez. 
• Anas›na bak k›z›n› al, kenar›na bak bezini al. 
• Asil azmaz, as›ls›zdan kelem ç›kmaz. 
• Afl tafl›nca çömçenin pahas› sorulmaz. 
• A¤layan›n mal› gülene hay›r etmaz. 
• Ayran› yok içmeye, atla gider gezmeye. 
• Az tamah çok ziyan getirir. 
• Babas› o¤luna ba¤ ba¤›fllam›fl, o¤lu da bir c›mb› üzüm vermemifl. 
• Bekara kar› boflamak kolay gelir. 
• Bir dirhem et bin ay›p örter. 
• Borçlu ölmez, benzi sarar›r. 
• Bofl çuval ayakta durmaz. 
• Bofl bo¤az› atefle atm›fllar, odun yafl diye ba¤arm›fl. 
• Bitli baklan›n kör al›c›s› olur. 
• Büyük lokma yutta büyük söz söyleme. 
• Bizim gelin hal› getirir, kendi serer kendi oturur. 
• Cahil çal›m›n› satar, befl para etmedi¤ini bilmez. 
• Ça¤›r›lan yere erinme, ça¤›r›lmayan yerde görünme. 
• Çi¤ yiyenin karn› a¤r›r. 
• Çal›flmak ustal›k, tembellik hastal›k getirir. 
• Çal›flmak günü k›salt›r, ömrü uzat›r. 
• Çok naz afl›k usand›r›r. 
• Dadanm›fl kudurmufltan beterdir. 
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• Deveyi yardan afl›ran bir tutam ottur. 
• Denizin oldu¤u yerde dere ça¤lamaz. 
• Deveciyle konuflan kap›y› büyük açar. 
• Dilin kemi¤i yokki k›r›ls›n. 
• Do¤ru sallan›r, y›k›lmaz ve k›r›lmaz. 
• Dört göz bir evlat içindir. 
• Duvar› nem, insan› gam y›kar. 
• Deliyi dü¤üne okumufllar, okumu yay›m› nereye as›y›m demifl. 
• Da¤ adam›, öldürür sa¤ adam›. 
• Dünya mal› elde iken hep düflmanlar dost olur, elde bifley kalmay›nca dost bile düflman olur. 
• Dünya bir hand›r, herkes s›ras›yla gelir, kal›r ve geçer. 
• Elden vefa, zehirden flifa olmaz. 
• Edebi ve hayay› edepsiz ve hayas›zdan ö¤renki unutmayas›n. 
• El yaras› iyi olur, dil yaras› iyi olmaz. 
• Erke¤in a¤latt›¤› difliyi kimse güldüremez. 
• Erken giden yol al›r, erken evlenen bel al›r. 
• Elden yiyen yolda ac›k›r. 
• Ev alma komflu al. 
• E¤retiyi dü¤ün evinde soyarlar. 
• Ev y›kan›n evi olmaz, ince tilleden direk olmaz. 
• Elin a¤z› torba de¤ilki büzesin. 
• Erinenin o¤lu k›z› olmazm›fl. 
• F›rt›na eken dolusuna katlanmal›d›r. 
• Gençlikten kocal›¤›na can, varl›ktan yoklu¤una mal sakla. 
• Gökten ne ya¤d›da yer kabul etmedi. 
• Koca ceviz kocad›kça ›flk›n verir budad›kça. 
• Gönülsüz gö¤lere yaramaz. 
• Güttü¤ü üç dene davar, ›sl›¤› da¤lar› tutar. 
• Kurakl›ktan k›tl›k olmaz. 
• Giflidir gar›y› fliflüren. 
• Gar› vard›r arpa unundan afl yapar, gar› vard›r bu¤day› termafl yapar. 
• Gar› vard›r gifliyi yeflil yaprak eder, gar› vard›r gifliyi gara toprak eder. 
• Görünen köy k›lavuz istemez. 
• Günefl yarasaya çirkin gözükür. 
• Hizmetçiden kar›, ›hlamurdan odun olmaz. 
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• Hatibi konuflturan dinleyenleridir. 
• ‹flten artmaz diflten artar. 
• ‹yili¤e iyilik her adam ifli, kötülü¤e iyilik er adam ifli. 
• ‹yi makas kendi kendini biler. 
• ‹ki kerpiç koysan bacan olur, kime varsan kocan olur. 
• Kat›¤›n›n kadrini bilmeyen aç kal›r. 
• Kel ölür s›rma saçl› olur. 
• K›z›m sana söylüyorum gelinim sen iflit. 
• K›z›n› dövmeyen dizini döver. 
• Kötü komflu komflusunu hacet sahibi yapar. 
• Kömürcüyle gezenin üstüne karas› bulafl›r. 
• Korkak bezirgan, ne ar eder ne ziyan. 
• Kuduz önce sahibini dalar. 
• Kurnaz h›rs›z ev sahibini bast›r›r. 
• Kurt kocay›nca köpeklerin maskaras› olur. 
• Kazan yuvarlanm›fl kapa¤›n› bulmufl. 
• Kuldan bela gelmaz Hak yazmad›kça, Hak bela yazmaz kul azmad›kça. 
• Latife latif gerekir. 
• Leb demeden leblebiyi anlamal›. 
• Lokman› çi¤ne¤meden yutmayas›n!
• Mal can›n yongas›d›r. 
• Mermer güzel taflt›r, muhabbet iki baflt›r. 
• Meyve veren a¤aç tafllan›r. 
• Mum dibine ›fl›k vermez. 
• Meram›n üzüm yemek de¤il, bekçi dövmek. 
• Ne gelirse bafl›na dilinden gelir. 
• Ne do¤rarsan afl›na o gelir kafl›¤›na. 
• Ne deyim yüzü güzeli severim huyu güzeli. 
• Okumadan alim, gezmeden seyyah olmaz. 
• Oddur ekme¤i pifliren, giflidir gar›y› flifliren. 
• O¤lan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider. 
• Ortak çok olunca zarar azal›r. 
• Ö¤ünürse baht ö¤ünsün. 
• Öz a¤lay›nca göz a¤lamaz. 
• Öküz alt›nda buza¤› aranmaz. 
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• Ölüyü gününde tavu¤u pininde. 
• Parma¤› uzun olan de¤il k›smeti olan bal yer. 
• Para ile iman kimdedir bilinmez. 
• Sab›r ac›d›r ama meyvesi tatl› olur. 
• Sabr›n sonu selamet, acelenin sonu nedamettir. 
• So¤an› sarm›sa¤› hesap eden paçay› yiyemez. 
• Sarm›sa¤› gelin etmifller, k›rk gün kokusu ç›kmam›fl. 
• Sekizinde ne ise sekseninde de o olur. 
• Suyun sessiz akan›ndan insan›ndan yere bakan›ndan korkulur. 
• S›rr›n› açma dostuna, oda söyler dostunun dostuna. 
• Sel gider kum kal›r, el gider yar kal›r. 
• Söyleme s›rr›n› dostuna, yeri gelir ot t›kar postuna. 
• Söyleyen de¤il dinleyen arif olmal›. 
• Sen a¤a ben a¤a bu ine¤i kim sa¤a. 
• Tokattan ald›m bak›r› incitmeyin fukaray› fak›r›. 
• Taktirde yaz›lan tedbirle bozulmaz. 
• Tekkeyi bekleyen çorbay› içer. 
• Tok aç›n halinden anlamaz. 
• Ucuz etin yahnisi yenmez. 
• Ummad›¤›n tafl bafl yarar. 
• Unumu eledim, ele¤imi duvara ast›m. 
• Üzümünü ye ba¤›n› sorma. 
• Var eli herkes öper. 
• Vurdu¤unu öldür, yedirdi¤ini doyur. 
• Ya¤ gelen yerden bal esirgenmez. 
• Yük alt›nda eflek kal›r. 
• Yalanc›n›n evi yanm›fl kimse inanmam›fl. 
• Yap› tafl› yerde kalmaz. 
• Yanm›fl harmandan öflür al›nmaz. 
• Yaras› olan gocunur. 
• Yüksek yerde yatma yer al›r, alçak yerde yatma sel al›r. 
• Yolcu yolunda hanc› han›nda gerektir. 
• Yüz kalbin aynas›d›r. 
• Zengin arabas›n› da¤dan afl›r›r, fakir düz yolda flafl›r›r. 
• Zamans›z öten horozun bafl›n› keserler. 
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B‹LMECELER

Benim bir halbur civcivim var, akflam atar sabah toplar›m (Y›ld›z)

Bir sinide iki tavuk, biri s›cak biri so¤uk (Günefl-ay)

Yerde gezer izi yok, havada gezer sesi yok; eti haram sütü helal can› var kan› yok (Günefl)

Dam üstünde kurtlu mitil (Kar)

Nazl› gitse izi yok, h›zl› gitse tozu yok (Gölge)

Teptim tekerlendi, öptüm flekerlendi, bal ile ba¤dem bir güzel adem(Kavun)

Yeflil ektim k›rm›z› bitti, bir günde yetiflir ne yenir ne içilir. (K›na)

Ey bulutlar bulutlar, Yusufu yedi kurtlar. Ben bir flekil kufl gördüm. Tepesinden yumurtlar
(Bu¤day)

Dam bafl›nda teke ba¤l›, boynuzlar› köke ba¤l›(Kabak)

Kat kat ama katmer de¤il, k›rm›z› ama elma de¤il, yenir ama meyva de¤il. (So¤an)

Allah yapar yap›s›n›, demir açar kap›s›n›. (Karpuz)

Felek beni tafllad›. K›zg›n külde hafllad›(Kestane)

Ey millice millice. Dallar› dü¤melice. Bunu bilmeyene befl sille vurmal›ca(Yüzellik)

Gelin kalkt›, cama dayand›, cam k›r›ld›, kana boyand›. (Karadut)

Ekmeden biter, dünyaya yeter. (Tuz)

Bit gibi burnu var. Küp gibi karn› var. (Nohut)

Minareden att›m yay›ld›. Suya düfltü bay›ld›. (Pamuk)

Karfl›dan bakt›m al. Yan›na vard›m bal. (Kiraz)

Yeflil koltu¤a oturmufl bir peri. Ald›r yeflildir gözleri. Güzel güzel konuflurken, sana çe-
ker hançeri. (Gül)

‹lik ilik ilmeli. ‹lik gözü dü¤meli. Ya bunu bilmeli. Ya k›rk köyü vermeli. (Üzüm)

Ben da¤›d›m, bafl› püsküllü beyidim, felek beni flafl›rd›, ah›rlara düflürdü. (Çal› süpürgesi)

Hey havai havai yüksek yapan yuvay›, de¤me bir kufl yapamaz. Onun yapt›¤› yuvay›.
(Örümcek)

Karfl›dan bakt›m bir tafl, yan›na vard›m dört ayak bir bafl(Kaplumba¤a)

Ezan okur namaz k›lmaz, kar› al›r nikah k›ymaz. (Horoz)

Yaz› yazar hoca de¤il, a¤aca ç›kar adam de¤il, boynuzu var öküz de¤il. (Salyangoz)

Yedi delikli tohmak, bunu bilmeyen ahmak. (Bafl)

‹ki delikli bir kap›, bilmeyenin yok akl›. (‹brik)

Geriden tan›d›m da¤ gibi, elime ald›m gal gibi. (davul)
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Tafltand›r demirdendir. Yedi¤i hamurdand›r. Bütün dünyay› doyurur. Kendi doymaz ne-
dendir. (F›r›n)

Giydim bozu, gezdim düzü. Bir a¤z› k›rk gözü var. (Çar›k)

Uzun oluk, suyu soluk. (Zurna)

Çam a¤ac›n› oyarlar. ‹çine t›nt›n koyarlar. A¤lama t›nt›n›m a¤lama flimdi kula¤›n› burar-
lar. (Saz)

Hak yaratm›fl befl yemifl, befli birbirini görmemifl. ‹kisi günde olmufl, üçü gün yüzü gör-
memifl. (Namaz)

Alvarda gel, yalvarda gel. Koklamad›k gül alda gel. (Dünür)

Hey var getir var getir. Gelmezse yalvar getir. Yeni billur içinde kesilmeyen nar getir. (K›z)

TEKERLEMELER

Biz kofltura kofltura, siz efltire efltire, 

Biz bal küpüne, siz katran küpüne, 

Biz binelim ya¤›z ata, siz binin uyuz ata, 

Karfl›dan kaz gelir, eti size az gelir, 

Ne kolay soruyoruz, ne karfl›l›k al›yoruz, 

‹yi aç›n gözünüzü, iyi ölçün sözünüzü, 

Oyunumuz bir bilmecedir, gülmece güldürmecedir, 

Karfl›dan atl› gelir, çiftesi tatl› gelir, 

fiimdi geldik tafllamaya, sizi biraz hafllamaya, 

Hep flafl›r›yorsunuz, aka kara diyorsunuz, 

Bilemediniz, bilemediniz, bilmecemizi çözemediniz. 

Üflüdüm üflüdüm üfl oldum, bir torbada kefl oldum. 

Keflimi kedi ald›, bana bir tarak verdi. 

Tara¤›m› çoban ald›, bana bir koyun verdi. 

Koyunumu kurt ald›, o bana çar›k verdi. 

Çar›¤›m› sara sara, indim bir ince suya. 

‹nce sudan kanlar akar, ikide bir bana bakar. 

Büyü¤üne selam verdim, küçü¤ü can›m› yakar. 
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Da¤ bafllar› kar m›d›r?

Geçitleri darm›d›r?

TOKAT’›n dilberleri

Geçilecek yar m›d›r? 

Alçac›k kiraz dal›

Dibinde ipek hal›

fiu TOKAT’›n k›zlar›

Süzülmüfl o¤ul bal›

Ay do¤ar hem gün batar

Gök uyan›r gün yatar

TOKAT’dan sevdi¤im yar

Canlara canlar katar

Deryaya gelen beyler

Gurbet gönlü kim eyler

Tokat’dan ayr›lm›fl›m

‹ki gözüm kan a¤lar

Yeflil ipek uç ördüm

Gökten flahin uçurdum

Eller TOKAT dedikçe

Ben akl›m› kaç›rd›m

TOKAT’da var mermer tafl

Dilim söyler gözüm yafl

Bensiz yarin üstüne

Ne ay do¤sun ne günefl

Çiçe¤im deste gerek

Destesi dosta gerek

TOKAT’dan yar sevenin 

Usta olmas› gerek

Atlar gider engine

Odun vurdum dengine

TOKAT’da üç güzel var

Biri benim kendime

TOKAT’da dut a¤ac›

Çift gezer iki bac›

Büyü¤ü ne ise ne

Küçü¤ü can ilac› 

TOKAT bir ba¤ içinde

Gülü barda¤ içinde

TOKAT’dan yar sevenin

Yüre¤i ya¤ içinde

fiu TOKAT’›n y›lan›

Gel dolan› dolan›

Acep nerde gömerler

Yar yoluna öleni

TOKAT’dan ald›m bak›r 

Yarim gözlerin çak›r

O çak›r gözlerine 

Kurban olsun bu fakir

TOKAT yolu bu mudur ?

Ark› dolu su mudur ?   

Tez gelirim diyordun

Tez geldi¤in bu mudur?

TOKAT’›n mezarl›¤›

Üstünde yüzerli¤i

Hiç kimseye benzemez

Yarimin güzelli¤i

MAN‹LER
Halk deyifllerinin en ince ve çok aç›k ifade flekli olan ve genellikle bir k›ta ve yedi heceyle

söylenen Tokat manileri halk edebiyat›m›zda çok zengin bir kaynak teflkil etmektedir. 



TOKAT yolu dikme tafl

Dilim söyler gözüm yafl

Yine karfl›ma geçti

Deste perçemli kardefl

TOKAT alt› ba¤lar›m

Duman ald› da¤lar›m

Ben yarimi yitirdim

Gece gündüz a¤lar›m

Ayva gelmez nar gelmez

Ölüm bana ar gelmez

TOKAT’dan ayr› düfltüm

Y›llar›n sonu gelmez

Mendilimi yafllad›m 

Karalar› ba¤lad›m

Da¤lar›n ötesinden

TOKAT dedim a¤lad›m

Bir su ver afl›rmadan

Doldurup tafl›rmadan

TOKAT’a bir kavuflsam

Akl›m› flafl›rmadan

Alt›n yüzük var benim

Parma¤›ma dar benim

fiu TOKAT’›n içinde

Kömür gözlü yar benim. 

fiu geminin dümeni 

Ne hale koydun beni

A¤›z tüfek dil kurflun

Yürekten vurdun beni. 

Deveyi duz öldürür

O¤lan› g›z öldürür

Yi¤idi g›l›ç kesmez

Bi kötü söz öldürür. 

Armut dalda ham kalm›fl

Orda benim nem kalm›fl

fiu benim deli gonüm

Y›h›lm›fl veran galm›fl. 

O¤ul o¤ul ahtadur 

Yük dibinde tahtadur

Bi dilim ekme¤ üçün

Gelin beni oynadur. 

Bahçalarda kimiyon 

Diksiniyom yemiyom

Daha sözüm ço¤ emme

Utan›yom demiyom. 

Allaha›smarlad›k sizi

Duadan unutman bizi

‹nflallah gelürsek

Görürük birbirimizi

Hofl geldin hofl otudun

Hofl badeler getüdün

Bura meclis yerüdür

Ne dedinde otudun. 
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Rafta hedik kaynana 

Diflleri gedik kaynana 

O¤lun çerez getirdi 

Sensiz yedik kaynana 

Tereye petek koydum

‹çine ipek koydum

Gelinimin ad›n›

Zincirli köpek koydum

Rafa fincan koydum 

‹çine mercan koydum 

Kaynanam›n ad›n› 

Kuyruklu s›çan koydum

Bulgur verdim serçeye

Pisler bürük peçeye

Bizim gelin benziyor

Da¤da uyuz keçiye

Kaynanay› n’etmeli 

Kaynar kazana atmal›

Yand›m gelin dedikçe

Alt›na odun atmal›

Gözlerin patlak gelin

Çenesi h›rtlak gelin

Seni mezar kaçk›n›

Surats›z hortlak gelin

Eve serdim kilimi

Tut kaynana dilini

Akflam o¤lun gelince

K›rar kambur belini

Çürük gelin ne derdin

Gelin de¤il hedersin

Yo¤urda zehir koydum

Yesin gelin gebersin

Oyna hopla kaynana

Hortlak, portlak kaynana

O¤lun beni istiyo

Çatla patla kaynana

Bahçe çapa istiyo

‹flçi para istiyo

Düflük çeneli gelin

Çamdan sopa istiyo

Kap›lar dayan›yor

Karyolam boyan›yor

Çok söyleme kaynana

Efendim uyan›yor

Eli elcekli gelin

Kolu kolcakl› gelin

O¤lan› ben do¤urdum

fiifle bacakl› gelin

TOKAT’TA KAYNANA GEL‹N MAN‹LER‹
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Pisi pisi mav dedi 
Bir kafl›c›k ya¤ dedi
Ya¤ olmazsa bal olsun
Benim yavrum sa¤ olsun. 

Dandini dandini dan kuflu
Çal›l›kt›r yuvas› 
Mama getir babas›
Halka fleker paras› 

Dandini dandini danadan
Eksilmesin aradan 
Ba¤›fllas›n yaradan 
Bir ay do¤mufl anadan 

Dandini dandini dastana
Danalar girdi bostana
Kov bostanc› danay›
Yemesin lahanay›. 

Lahanay› yemez kökünü yer 
Bazen ziftin bekini yer
Uyusunda büyüsün ninni
T›p›fl t›p›fl yürüsün ninni. 

Dandini dandini dan ister
Benden bir bostan ister 
Alt›na etmifl don ister
Nenni nenni yavrum nenni. 

O¤lum o¤lum at o¤lum
Beyaz ipek sat o¤lum 
K›zlar dokusun onu 
Sen üstünde yat o¤lum. 

K›z›m k›z›m ak k›z›m
Ç›k kap›dan bak k›z›m
O beyaz tombul ele 
Elvan k›na yak k›z›m. 

K›z›m k›z›m nen eder 
Samur saç gel gel eder
K›z›m ç›km›fl pencereden
Babas›na el eder. 

K›z›m flehla bak›fll›
Gögsü elvan nak›fll›
Bahçede gül içinde 
Ceylan gibi sekiflli. 

Ninni ninni ninnisine 
Yavrum gider teyzesine 
Teyzesi bir hatun kad›n
Gül doldurur çevresine ninni. 

Dandini dandini dan olur 
Ayvalar bahçede ham olur
K›z›m ç›kma kap›ya 
Beyler görür kan olur ninni. 

Hu hu hu hu hu Allah 
Sen uykular ver Allah
Yavrum uyur inflallah 
Uyusun yavrum ninni. 

Hu derim hu hu der Allah 
Sen uykular ver Allah 
O¤lum büyük inflallah
Uyusunda büyüsün ninni. 

Ninni yavrum ninni ninni 
Ninni o¤lum ninni ninni 
Ninni g›z›m ninni ninni. 

Ninni yavrum ninni ninni 
Ninni o¤lum ninni ninni 
Ninni g›z›m ninni ninni. 

Ninni ninni uyu nenni
Ninni ninni büyü nenni 
Ninni ninni yürü nenni. 

Uyu benim yavrum nenni
Uyu benim o¤lum nenni 
Uyu benim g›z›m nenni. 

Uyu yavrum uyu nenni
Uyu o¤lum uyu nenni
Uyu g›z›m uyu nenni. 

N‹NN‹LER



TÜRKÜLER‹M‹Z
Tarih ve kültür hazinesi olan ilimizde Destan, Koflma, Divan, Semai, Garip, Der-

beder, Hurflit, Sa¤ma gibi havalar dü¤ün, sinsin havalar›, halay havalar› davar sürme
havalar› ve k›r›k havalar  mevcuttur.
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YANDIM TOHAT YANDIM SEN‹N EL‹NDEN

Tohad›n her yan› al yeflil da¤lar

Lale sümbül dolu bahçeler ba¤lar

Yol verin geçeyim dumanl› da¤lar

Yand›m tohat yand›m senin elinden

Bana bir gül vermedin gonca gülünden

fiehirler içinde seni övmeli

Güzellerin çohtur gözü sürmeli

‹pek manto giyer gö¤sü dü¤meli

Yand›m tohat yand›m senin elinden

Bana bir gül vermedin gonca gülünden.

Bülbül gonmufl sulusohah dafl›na

Eflin arar gezer gendü bafl›na

Sürmelermi çekmifl gara gafl›na

Yand›m tohat yand›m senin elinden

Bana bir gül vermedin gonca gülünden. 

YAR SEN ALMUSLU MUSUN

Bafl›ndaki yazmay›da 

Sar›ya m› boyad›n

Neden sarar›p soldun da 

Sevdaya m› u¤rad›n

Tokattan m› geliyonda 

Yar sen Almuslu musun?

Ben sana varaca¤›mda 

Söyle namuslu musun?

Evlerinin önü bulgur dibe¤i

Aman Allah bulgur dibe¤i

Dibe¤e vurdukça oynar göbe¤i 

Aman aman oynar göbe¤i. 

Efendin yok diyorlar

Nerden ald›n bebe¤i

Aman Allah nerden ald›n bebe¤i

Molla molla mumbardan dolma

Dolma flekerden dolma

Sen kimin yarisin he¤r yerin hurma

Aman Allah her yerin hurma. 

Evlerinin önü bulgur sohusu

Aman Allah bulgur sohusu

Uzahtan geliyor yarin gohusu

Aman Allah yarin gohusu

Gendüde güççük emme

Cilvelide gutusu 

Aman Allah cilvelide gutusu

Molla molla mumbardan dolma

Dolma flekerden dolma

Sen kimin yarisin her yerin hurma

Aman Allah her yerin hurma.  

MOLLA TÜRKÜSÜ



‹flli¤imin yakas›da 

S›ra s›ra nak›fl yar 

Kurban olam boyunada 

O ne biçim bak›fl yar

Yola yollad›m senide

Yollar yollas›n seni 

H›z›r elinden tutsunda

Bana yollas›n seni
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HEY ONBEfiL‹ ONBEfiL‹

Hey onbeflli onbeflli

Tokat yollar› tafll›

Onbeflliler gidiyor

K›zlar›n gözü yafll›. 

Aslan yarim k›z senin ad›n hediye

Ben doland›m sende dolan gel beriye

Fistan ald›m endazesi onyediye

Azm› geldi gönderdi¤im hediye. 

Giderim elinizden

Kurtulam dilinizden

Yeflil bafl ördek olsam

Su içmem gölünüzden. 

Aslan yarim k›z senin ad›n hediye

Ben doland›m sende dolan gel beriye

Fistan ald›m endazesi onyediye

Azm› geldi gönderdi¤im hediye. 

Gidiyom gidemiyom

Sevdim terkedemiyom

Sevdi¤im pek gönüllü

Gönlünü edemiyom. 

Aslan yarim k›z senin ad›n hediye

Ben doland›m sende dolan gel beriye

Fistan ald›m endazesi onyediye

Azm› geldi gönderdi¤im hediye. 

Tokat yolu kald›r›m

Düfltüm beni kald›r›n

Hediyemin u¤runa

Vurun beni öldürün. 

Aslan yarim k›z senin ad›n hediye

Ben doland›m sende dolan gel beriye

Fistan ald›m endazesi onyediye

Azm› geldi gönderdi¤im hediye. 

Gidiyom bende bende 

Bir arzum kald› sende

Yaprak gibi sarard›m

Seni gördü¤üm yerde

Aslan yarim k›z senin ad›n hediye

Ben doland›m sende dolan gel beriye

Fistan ald›m endazesi onyediye

Azm› geldi gönderdi¤im hediye. 

MÜDÜRÜN UZUN KÜRKÜ*

Refladiye ilçemizin Büflürüm köyünden çok güzel zurna çalan çak›r usta ramazan
davulunu çalmak üzere ellibefl y›l evvel Refladiye Bereketli kasabas›na gider. O za-
man nahiye olan Bereketli’de biraz kilolu, kal›n mercekli gözlük kulland›¤› için halk
aras›nda kör müdür diye an›lan Amasya l› bir nahiye müdürü vard›r. Çak›r usta sa-
hur davulunu coflku içinde çalarak ramazan› yar›lam›flt›r. ‹flte bu s›rada nahiyede ça-
k›r ustan›n bir kad›nla iliflki kurdu¤u söylentisi yay›l›r ve bundan dolay› müdür çak›r
ustay› nahiyeden uzaklaflt›r›r. Hem eme¤ine karfl›l›k umut ba¤lad›¤›  fitreler ve di¤er
arma¤anlar hemde yeni kurdu¤u iliflkisinden ayr› kalmas› sonucunda tepkisini türkü-
ye dökmüfltür. 



Müdür beyin uzun kürkü

Yeni ç›kt› bu türkü

Ne k›z›yon kör müdür

Söylenecek bu türkü de yan›yom ben

Yanmada güzelim yan›yom ben

Mendil de salla geliyom ben

Bir yosman›n u¤runa da 

Veremde oldum ölüyom ben. 

Amasya evrileceksin

Evrilip çevrileceksin

fiiflman kar›nl› müdür

Kökünden devrileceksin de yan›yom ben

Yanmada güzelim yan›yom ben

Mendil de salla geliyom ben

Bir yosman›n u¤runa da 

Veremde oldum ölüyom ben. 

Çak›r zurnay› vurdu

Duyanlar aya¤› durdu

fiiflman kar›nl› müdür

Fitre sanam› kald› da yan›yom ben

Yanmada güzelim yan›yom ben

Mendil de salla geliyom ben

Bir yosman›n u¤runa da 

Veremde oldum ölüyom ben. 

Aflma k›randan aflma

Ben seni tan›yorum

Her k›randan aflan› 

Hep seni san›yorum da yan›yom ben

Yanmada güzelim yan›yom ben

Mendil de salla geliyom ben

Bir yosman›n u¤runa da 

Veremde oldum ölüyom ben. 

fiu çak›r›n zurnas›

Zuhurlukta ötüyor

Bereketli de kör müdür

Yeni kanun tutuyor da yan›yom ben

Yanmada güzelim yan›yom ben

Mendil de salla geliyom ben

Bir yosman›n u¤runa da 
Veremde oldum ölüyom ben. 
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DEL‹ fiÜKRÜ*

Konaklar yapt›rd›m uzun çarfl›ya

Caml› pencereleri karfl› karfl›ya

Haber anlatamad›m Reflit Pafla ya

Gelme emmim gelme dönmem geriye 

Beni sürgün ettiler Ang›ldere ye. 

K›rat›mda kiflir kiflir kiflniyor

Befl bac›m var evde nak›fl iflliyor

Hamdi kardeflim bilmem n iflliyor

Gelme emmim gelme dönmem geriye 

Beni sürgün ettiler Ang›ldere ye. 

K›rat›m› çekin binek tafl›na 

Elim yetiflmiyor e¤er kafl›na

Selam söylen Hamdi kardafl›ma

Gelme emmim gelme dönmem geriye 

Beni sürgün ettiler Ang›ldere ye. 

Deli fiükrü derler nam›m var›d›

Ma¤ripten maflr›ba flan›m var›d›

Zaimo¤lunda da ah›m varidi. 
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ARMUTTAN KAYACA⁄IM

Armuttan kayaca¤›m

Sallan yar bakaca¤›m

Boyuna nazar de¤mifl

Nazarl›k takaca¤›m

Oy niye han›m can›m niye

Öldüm yar yar diye diye

Armut dalda bir iki

Sayd›m sayd›m oniki

Onikisinin içinde

Yeflillisi benimki

Oy niye han›m can›m niye

Öldüm yar yar diye diye

Armut dalda as›ls›n

Aslan yarim as›ls›n

‹kimizin sevdas›

Bir gasteye bas›ls›n

Oy niye han›m can›m niye

Öldüm yar yar diye diye

Armudun dibi bay›r

Bakt›mki yarim uyur

Uykun mübarek olsun

Bu gece bize buyur

Oy niye han›m can›m niye

Öldüm yar yar diye diye

Armudun dibi kuyu

Uyu sevdi¤im uyu

Adam sarhofl olurmu

O içti¤in meyva suyu

Oy niye han›m can›m niye

Öldüm yar yar diye diye

Armut dalda sallan›r

Yere düfler ballan›r

O¤lan padiflah olsa

Yine k›za yalvar›r

Oy niye han›m can›m niye

Öldüm yar yar diye diye

HAT‹PO⁄LU*
1940 l› y›llar›n  bafl›nda Refladiye Nebifleyh köyünde yaflayan; sayg›n, maddi du-

rumlar› iyi, sosyal ve birbirleri ile akraba olan Hatipo¤ullar› ve Dall›o¤ullar› aileleri
vard›r. Hatipo¤lunun yedi çocu¤unun  olmas› vede varl›kl› olmas› o nu h›rç›n yapm›fl-
t›r. Uzun süredir muhtarl›k yapan Hatipo¤lu muhtarl›k seçimini kaybetmesini içine
sindiremez. Yeni seçilen Hatip isimli muhtar›n seçilmesine yard›mc› olan Dall›o¤lu-
na çok k›zar deste¤ini çekmesini ister ama deste¤in devam etmesi iki aile aras›n›
açar. Hatipo¤lu nun çocuklar›ndan Mehemmet h›rç›nd›r ayn› zamanda Dall›o¤lu nun
k›z› Nazile ile evlidir. Dall›o¤ullar›na gördü¤ü yerde küfür etmesi iki aile aras›n› da-
hada açar. 

Yayla mevsimidir, köylününde yaylada oldu¤u bir gün Dall›o¤ullar›n›n çocuklar›n-
dan Teyfik ve kardefli Ömer de da¤a gider, bunlar› takip eden Mehemmet   da¤da iki
kardefli s›k›flt›r›r ve  muhtar Hatip in konuklar›n› a¤arlamayacaklar›na, destekleme-
yeceklerine söz al›r Teyfik afla¤›dan alarak peki eniflte der. Ormandan yaylaya dön-
düklerinde Mehemmet önüne gelene  Dall›o¤ullar›n› yola getirdi¤ini, sövdü¤ünü,
dö¤dü¤ünü söyler. Teyfik ise bunlar›n as›ls›z oldu¤unu söyler. Mehemmet Dall›o¤ul-
lar›n›n evinin önünde  yine sö¤meye bafllar. Teyfik ise “Eniflte yapma, benden bulma



git” der ama kar etmez. Mehemmet: “Ulan ormanda sesin ç›km›yordu yaylaya  ge-
lincemi cesaretin artt›” der ve yerden ald›¤› bir tafl› üzerine f›rlat›r tafl önce orada
bulunan ka¤n›n›n tekerine çarpar sonra orda duran Dall›o¤lu nun gelininin  kafas›n›
yarar  bu durum Teyfi¤in sabr›n› tafl›r›r ve tabancas›n› çeker ve tek kurflunla Me-
hemmet’i  öldürür. Bu olay üzerine Hatipo¤lu türküsü yak›l›r. 
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Hatipo¤lu nam verdi
Memlekete flan verdi
Muhtarl›¤›n yüzünden 
O¤lunu kurban verdi. 

Yaylaya gidece¤im
Gürgenleri k›rmaya
Mevlam izin vermedi
Kay›nçomu vurmaya

Yaylaya gidece¤im
Yaylan›n yolu tafll›
Söyleyin  Nazile ye 
A¤las›n iki bafll›

Hatipo¤un evinde
Çatal elma dire¤i
Kufl kadar yo¤umufl 
Mehemmet in yüre¤i

Tabancam› ya¤lad›m
Sol bö¤rüme ba¤lad›m
Enifltemi vurunca 
Döndüm geri a¤lad›m

Hebüllü den geçiyor
Hatipo¤un itleri
Mehemmet I vurmufllar
Dallo¤un yi¤itleri

Koymufllar arabaya
Benziyor darabaya
Nas›l k›yd›n lan Teyfik
O kadar merhabaya

Yayla yaylaya bakar
Yayla suyu yan akar
K›yma bana kay›nço
Evde bac›n yol bakar

Yayla yaylaya karfl›
Yayla olmufl bir çarfl›
K›yma bana kay›nço 
Dosta düflmana karfl›.

EVLER‹ ‹K‹ KATLI

Evleri iki katl›

Yar geliyor k›ratl›

Almustan bir k›z sevdim

Hem güzel hem k›ymatl›

Harmandan gel harmandan

K›z kaçal›m ormandan

Sevdan› çeke çeke

Ben kesildim dermandan. 

Evini konak yapm›fl

Tülünü duvak yapm›fl

Yar bizi davet eder

Yemeye kaymak yapm›fl

Harmandan gel harmandan

K›z kaçal›m ormandan

Sevdan› çeke çeke

Ben kesildim dermandan. 



Evleri düzde yarim

Ver bana müjde yarim

Bast›¤›n topraklara

K›lay›m secde yarim. 

Harmandan gel harmandan

K›z kaçal›m ormandan

Sevdan› çeke çeke

Ben kesildim dermandan. 
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TTOOKKAATT YYAAYYLLAASSIINNDDAA YYAAYYLLAAYYAAMMAADDIIMM

KALEN‹N BEDENLER‹

Kalenin bedenleri yar yar yar yand›m

Koyverin gidenleri ninanay can›m ninanay nay(2)

‹pek bürük bürünmüfl yar yand›m ninanay nay

Niksar›n fidanlar› ninanay can›m ninanay nay(2)

Hoppa nina ninanay ninanay nay ninanay can›mda ninanay(2)

Kaleden  iniyorum yar yar yar yand›m

Ça¤›rsan dönüyorum ninanay can›m ninanay nay(2)

Aflk›ndan kibrit oldum yar yand›m ninanay nay

Üfürsen yan›yorum ninanay can›m ninanay nay(2)

Hoppa nina ninanay ninanay nay ninanay yarimde ninanay (2)

Entarisi aktand›r yar yar yar yand›m

Ne gelirse haktand›r ninanay can›m ninanay nay(2)

Benzimin sar›l›¤› yar yand›m ninanay nay 

Yare a¤lamaktand›r ninanay can›m ninanay nay(2) 

Hoppa nina ninanay ninanay nay ninanay yarimde ninanay

TOKATA G‹DEM‹YOM

Tokata gidemiyom yarim sana fistan alay›m

Ah nerelerine nerelerine 

Bilmiyon mu kömür gözlüm 

Aha buralar›ma buralar›ma 

Fadimem fistan k›rmalar, ceviz dal› ›rgalar

Sevdi¤ini gören k›zlar, sa¤›n› da solunu ›rgalar

Tokat yaylas›nda yaylayamad›m

Divane gönlümü e¤leyemedim

Hamdi gardafl›ma söyleyemedim

Vurma zalim vurma vurma kama yaras› 

Bura meydan yeri de¤il sokak aras›

Evlerinin önü bir uzun avlu

Avlunun içinde k›rat›m ba¤l›

Ya¤l› kurflun yedim ci¤erim da¤l›

Ay karanl›k bir gecede vurdular beni

Ölmeden mezara anam goydular beni.



Tokata gidemiyom, yarim sana potin alay›m

Ah nerelerine nerelerine 

Bilmiyon mu kömür gözlüm 

Aha buralar›ma buralar›ma

Fadimem fistan k›rmalar, ceviz dal› ›rgalar

Sevdi¤ini gören k›zlar, sa¤›n› da solunu ›rgalar

Ah nerelerine nerelerine 

Bilmiyon mu kömür gözlüm 

Aha buralar›ma buralar›ma

Fadimem fistan k›rmalar, ceviz dal› ›rgalar

Sevdi¤ini gören k›zlar, sa¤›n› da solunu ›rgalar

Tokata gidemiyom, yarim sana çorap alay›m

Ah nerelerine nerelerine 

Bilmiyon mu kömür gözlüm 

Aha buralar›ma buralar›ma

Fadimem fistan k›rmalar, ceviz dal› ›rgalar

Sevdi¤ini gören k›zlar, sa¤›n› da solunu ›rgalar

Tokata gidemiyom, yarim sana kemer alay›m

Ah nerelerine nerelerine 

Bilmiyon mu kömür gözlüm 

Aha buralar›ma buralar›ma

Fadimem fistan k›rmalar, ceviz dal› ›rgalar

Sevdi¤ini gören k›zlar, sa¤›n› da solunu ›rgalar

Tokata gidemiyom, yarim sana yüzük alay›m

Ah nerelerine nerelerine 

Bilmiyon mu kömür gözlüm 

Aha buralar›ma buralar›ma

Fadimem fistan k›rmalar, ceviz dal› ›rgalar

Sevdi¤ini gören k›zlar, sa¤›n› da solunu ›rgalar

BURÇAK TARLASI

Sabah›nan kalkt›m ezan sesi var, 

Ezan da sesi de¤il yar yar  burçak yas› var, 

Var›n bak›n flu adam›n kaç tarlas› var, 

Aman›n k›zlar ne zorumufl burçak yolmas› 

Burçak tarlas›nda yar yar gelin olmas› 
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E¤dirme fesini yar yar kalkar da giderim 

Evini bafl›na yar yar y›kar da giderim

Sabah›nan kalkt›m südü piflirdim 

Südün de kayma¤›n› yar yar yere tafl›rd›m

Burçak tarlas›nda akl›m flafl›rd›m

Aman›n k›zlar ne zorumufl burçak yolmas› 

Burçak tarlas›nda yar yar gelin olmas› 

E¤dirme fesini yar yar kalkar da giderim 

Evini bafl›na yar yar y›kar da giderim

Kolumu sallad›m de¤di dikene 

‹ntizar eyledim yar yar burçak ekene 

‹lahi kaynana  ömrün tükene 

Aman›n k›zlar ne zorumufl burçak yolmas› 

Burçak tarlas›nda yar yar gelin olmas› 

E¤dirme fesini yar yar kalkar da giderim 

Evini bafl›na yar yar y›kar da giderim

Kolumu sallad›m de¤di p›t›rak 

Ö¤len olmad›ki yar yar ecük oturak 

Akflam olmad›ki kaçak da kurtulak

Aman›n k›zlar ne zorumufl burçak yolmas› 

Burçak tarlas›nda yar yar gelin olmas› 

E¤dirme fesini yar yar kalkar da giderim 

Evini bafl›na yar yar y›kar da giderim
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T‹NYABANIN DAfiLARI

Tinyaban›n dafllar› da 

Çift çift de öter kufllar› 

Ah hiç kimseye benzemez de 

fiemsi de k›z›n diflleri

Kimselere benzemez de 

fiemsi de k›z›n diflleri 

Tinyabaya vard›nm› da

fiemsi de k›z› da gördün mü

Ah flemsi k›z› da görünce de 

Saçlar›n› da ördün mü

fiemside k›z› görüncede 

Saçlar›n› da ördünmü
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Tinyaban›n dereside 

Haylide çeker aras›

Ah hiç kimseye benzemez de 

fiemsi de k›z›n da yaresi 

Kimselere benzemezde 

fiemsi de k›z›n yaresi

BUGÜN BEN B‹R GÜZEL GÖRDÜM

Bugün ben bir güzel gördüm bakar cennet saray›ndan

Sal›nd› bahçeye girdi çiçekler selama durdu

Bahçenin kap›s›n açt›m san›rs›n cennete düfltüm

Bahçenin kap›s› dald›r dal›nda öten bülbüldür

Kamaflt› gözümün nuru onun hüsnü cemalinden

Mor menekfle boyun e¤di gül k›zard› hicab›ndan

Sevdim cofltum helallaflt›m buse ald›m yana¤›ndan

Emrah da bir edna kuldur ba¤›flla geç günah›ndan

D‹LEY

Dere geliyor dere 

Kumunu sere sere 

Al beni götür dere 

Yarin oldu¤u yere

K›z  menflur menflur menflur 

Kald›r kollar›n afl›r 

Her sözlerin yaland›r 

Gir koynuma inand›r

K›z güllü güllü güllü 

Üstü bafl› püsküllü 

O püskülü kim takt›

Zal›m kocandan sakl›

KIYMET*

K›ymet Refladiye nin Dar›deresi köyünde babas› olmad›¤› için amcas› Asker A¤a-

n›n yan›nda kal›r. K›ymet çekici ve güzeldir. Amcas› varl›kl› oldu¤u için çoban ve hiz-

metkarlar› vard›r. Asker a¤an›n  K›ymet yafllar›nda  c›l›z ve gösteriflsiz bir o¤lu var-

d›r. 

Asker A¤an›n K›ymet’i o¤lu ile evlendirece¤i söylentisi dillendikçe K›ymet de hu-

zursuzlan›r. Asker A¤an›n yan›nda  komflu köy Befldereden yörede Çak›r Ali ismiyle

bilinen yak›fl›kl› bir çoban› vard›r. Yöre halk› K›ymet’i  Ali’ye yak›flt›r›rlar ve K›y-

met’le iliflkisi söylentilerini yayarlarlar daha sonra K›ymet Ali’ye kaçar Ali K›ymet’i

Befldere’ye oradan da Tokat merkez Günevi köyüne kaç›r›r. Orada Fahri Beyin evin-

de kal›r. Ali alevi K›ymet ise sünni oldu¤u için  bu durum annesi çerkez olan Fahri

Beyin  annesini huzursuz eder Çak›r Ali ve K›ymet Günevi köyündeyken Fikri Baflça-

vufl onlar› köyde yakalar. 



Mendil att›m tafl›nan

Gözüm doldu yafl›nan

Ela gözlü K›ymet 

Kaçt› k›z›lbafl›nan

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

Ala çorap örmedim   

Aya¤›ma geymedim

Çok güzeller gördüm

K›ymet gibi görmedim. 

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

Ala çorap nak›fll›

K›ymet k›za yak›fl›

Çoklar›n› öldürür

K›ymet k›z›n bak›fl›

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

Uzun uzun kavaklar

Ifl›madan flafaklar

K›ymet k›z›n bafl›n›

K›z›lbafllar duvaklar. 

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

Ya¤mur ya¤ar tafllara

S›çrar s›ra tafllara

Ela gözlü K›ymet

Kaçt› k›z›lbafllara

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

‹ndik Tokat ba¤›na

Vard›k Beyin evine

Be¤imiz kahpe ç›kt›

Verdi yezit eline. 

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

Ocakda dar› patl›yor

Hopur hopur hopluyor

Dar›deresinin muhtar›

Art›lar› topluyor. 

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

fiu yaylan›n düzünde

Güttüm sar› mallar›

Dillere destan oldu

K›ymet k›z›n halleri. 

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 

Elma koydum sepete

Yar oturur tepede

K›ymet k›z›n gözleri

Nam verir memlekete. 

Hoppa flina  flinanay flinanay

Yavrum flina flinanay flinanay. 
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SABAHIN SEHER‹NDE

Sabah›n seherinde ötüyor kufllar

Bal›nan yo¤rulmufl o s›rma saçlar

Gudretten çekilmifl garad›r gafllar

‹flte bu gönlümün canan› geldi

Seher vakti keklik ç›kar yaz›ya

Salland›kça püskül de¤er dabana

Gorhar›m sevdi¤im vara yabana

‹flte bu gönlümün canan› geldi

Yarim gine flekerlendin balland›n

Al›nan yeflil geydin salland›n

G›r›ls›n gollar›n gine dillendin 

‹flte bu gönlümün canan› geldi
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YAYLI MAK‹NE

Yüce da¤ bafl›nda yayl› makine

Goyverin g›rat› girsin ekine oy can›m can›m

Verin benim sevdi¤imi terkime

G›rat yorulurda gönül yorulmaz oy can›m can›m. 

Yüce da¤ bafl›nda mangal kömürü

Mevlam sana versin uzun ömürü oy can›m can›m

G›z seni al›rda da¤a gaçar›m

Padiflahtanda alm›fl›m emiri oy can›m can›m. 

Yüce da¤ bafl›nda incir a¤ac›

Dökülmüfl yapra¤›  galm›fl a¤ac› oy can›m can›m

E¤er bende gönlün yohise can›m

Sen bana gardafl de ben sana bac› oy can›m can›mda oy can›m. 

KEL DEPEN‹N DAfiLARI

Kel depenin dafllar›n› goyunmu sand›n
Sevip sevip ayr›lmay› oyunmu sand›n

Gelemiyom sevdi¤im yollar garanl›h
Sende cah›l bende cah›l yanar›h

Çaylar bana geçit vermez dafldan geçerim
Niksar›n g›zlar›n› bafltan seçerim

Gelemiyom sevdi¤im yollar garann›h
Sende cah›l bende cahil yanar›h

Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Gönderdi¤imide götür yara ver

Gelemiyom sevdi¤im yollar garanl›h
Sende cahil bende cahil yanar›h

Sana söylüyorum sana bu türküleri
Paray›nan satamazm›s›n bu örgüleri

Gelemiyom sevdi¤im yollar garanl›h
Sende cah›l bende cah›l yanar›h



TEYF‹⁄‹M

At›m› ba¤lad›m topçam düzüne

Domdom gurflunlar› de¤di dizime

Benden selam olsun emmim g›z›na

Teyfi¤im teyfi¤im aslan teyfi¤im

Topçam yaylas›na yaslan Teyfi¤im

Ohdap yollar› düz y›ld›z ›fl›lar

Teyfi¤i vurmufllar ganlar f›fl›lar

‹mdad›na gelmez hain gomflular

Vurma zal›m vurma nur tanesiyim

Anam›n babam›n bir tanesiyim

Tohat danda ç›ht›m bafl›m selamet

Topçama varmadan goptu g›yamet

Bir anam var birde bac›m hakka emanet

Teyfi¤im Teyfi¤im aslan Teyfi¤im

Topçam yaylas›na yaslan Teyfi¤im. 

TAfiKIRAN

Evlerinin önü hamama yak›n

Taflk›randa  geliyor yar yar boyuna bak›n

Sa¤›na soluna hamayl› tak›n

Hilalda gafll› taflk›ran›m u¤urlar olsun

Yedi¤iniz kebaplar lop lop et olsun

‹çti¤imiz flaraplar afiyet olsun  

Evlerinin önü üzüm asmas›

Taflk›ran’›n geydi¤i yar yar hürriyet basmas›

Taflk›ran da olmufl beyler yosmas›

Hilalde gafll› taflk›ran›m u¤urlar olsun 

Yedi¤iniz kebaplar lop lop et olsun

‹çti¤imiz flaraplar afiyet olsun. 

Evlerinin önü yüksek kald›r›m 

Kald›r›mdan düfltüm yar yar beni kald›r›n 

Taflk›ran’›n yoluna beni öldürün

Hilalde gafll› taflk›ran›m u¤urlar olsun 

Yedi¤iniz kebaplar lop lop et olsun

‹çti¤imiz flaraplar afiyet olsun. 

GÜPÜR TÜRKÜSÜ*

Güpür Bereketli  bilmem Halil nereli

‹kiside bir boyda bafll›hlar› s›rmal›

Güpürüm güçüceksin befllüyü nedeceksin

Gaymaham›n önünde ne sival vereceksin

Güpür nerede görüldü cendermeler yürüdü

Biz üstüne gelemek onun nam› yürüdü

fiu zinav›n düzüne bi yerlü at gelmifl

Güpürü vurmuyolar müdürden ka¤›t gelmifl

Çal da¤›n›n depesi görünmüyo ötesi

Çevürmüflde geliyo güpür beyin çetesi

Çal da¤›n›n bafl›na ç›harda baharm›y›m

Meflenin dallar›na befllüyü daharm›y›m

Çal da¤›n›n bafl›nda güpürün yatahlar›

Sürdüler kömüflleri ang›ldar bacahlar›

Veli be¤in düzünde güpür dü¤ün ediyo

Erzah alurum diye  uflah telef ediyo

Da¤larda meflelerde gül ya¤› fliflelerde

Eller alm›fl yarimi ben galdum köflelerde.
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TOKAT B‹R BA⁄ ‹Ç‹NDE

Tokat bir ba¤  içinde, gülü barda¤ içinde

Tokat’tan yar sevenin, yüre¤i ya¤ içinde

A¤am yarim, paflam yarim, di gel baht› karal›m

Tokat’›n ard› ba¤lar, selam göndersem a¤alar

Selam yürek so¤utmaz, bergüzar gönül e¤ler

A¤am yarim, paflam yarim, di gel baht› karal›m

Tokat’tan ald›m bak›r, yosmam gözlerin çak›r

O çak›r gözlerine, kurban olsun bu fakir

A¤am yarim, paflam yarim, di gel baht› karal›m

Ba¤ alt›nda otururken

Yar gül güle bade doldururken

Yar doldurup ben içerken

Aman al kadeh kana boyand›

Aman ahbaplar ba¤da doland›. 

Sürü sürü k›zlar, sürmeli gözler

Gö¤süde çapraz dü¤meli k›zlar. 

YANDIM ALLAH YANDIM 

Irmak kenar›nda yatt›m uyudum

Güzeller içinde yatt›m büyüdüm (2)

Kadrimi bilene bir top gül idim

Yand›m Allah yand›m yand›rma beni

Söz verip söz verip kand›rma beni

Irmak k›y›s›nda yeflil börülce

Hamamdan geliyor gelin görümce (2)

Peçeyi kald›rd› beni görünce

Yand›m Allah yand›m yand›rma beni

Söz verip söz verip kand›rma beni

Irmak kenar›nda bir kuru dikme

Dikmenin dibine karanfil ekme (2)

Ben çözem peçeyi sen zahmet etme

Yand›m Allah yand›m yand›rma beni

Söz verip söz verip kand›rma beni
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SAMANLIKTA SERÇELER 

Samanl›kta dolu saman

Sallan sevdi¤im sallan

Eller dü¤ün ediyor

Bizim dü¤ün ne zaman

Samanl›kta serçeler

Aya¤›nda nalçalar

Gece gelme gündüz gel

Fino seni parçalar

O¤lan döne döne

K›z döne döne

Gelin mi oldun yine

Her ne kadar gelin olsan

Sen benimsin yar yine 

SULU SOKAK TAfiLARI

Sulu sokak tafllar›
Oynar omuz bafllar›
Ben bu k›z› istiyom
Vermiyor kardafllar›

Karfl›da at nall›yor
At›n nal› parl›yor
Ömür gözlü sevdi¤im
Bana mendil sall›yor

Kaleden indirlier
Paytona bindirlier
Benim sevdi¤im k›z›
Gurbete gönderdiler

Enteresi al olur
Çiçekleri gül olur
Benim sevdi¤im k›z›n
Yanaklar› bal olur

Enteresi pembeden
Yak›fl›yor geymeden
Verin sevdi¤im k›z›
Bana boyun e¤meden

Ö¤nü¤üm var sand›kta
Afl koydum karanl›kta
Sevdi¤im benim olsun
Yatar›m samanl›kta

Sulu soka¤a vard›m

Hak etsin bize yard›m

Bugün mevlama flükür

Sevdi¤im yari gördüm

Karfl›da koyun kuzu

Koyuna verdim tuzu

Baflka birfley istemem

Verin sevdi¤im k›z›

Kale kaleye karfl›

Kalenin dibi çarfl›

Gel sar›lak sevdi¤im

Dosta düflmana karfl›

Entarisi mavülü

Bir su içtim a¤ulu

Ben yanmay›m kim yans›n

Yarin gelir davulu

Alt›n yüzük var benim

Parma¤›ma dar benim

fiu Tokat’›n içinde

Selvi boylu yar benim

Pefltamalim gö¤üdü

Nerden ald›n ö¤üdü

Seni sevdim seveli

Çok mu gönlün büyüdü
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EVLER‹ GÖRÜNÜYOR

Evleri görünüyor
Gönüldür yeriniyor
Çekilecek dert de¤il
Mevlam sab›r veriyor bir danem

Evleri karfl›m›zda 
Sevdas› bafl›m›zda
Bu nas›l sevdaym›fl
Gencecik yafl›m›zda bir danem

Evleri uçta yarim
Ver bana müjde yarim
Bast›¤›n topraklara
K›lay›m secde yarim bir danem

EL VURUP YAREM‹ ‹NC‹TME TAB‹P

El vurup yaremi incitme tabip
Bilmem s›hhat bulmaz hicraneler var
Dert vurup da yarem eylersin derman
Her can kabul etmez viraneler var

Vay dünya dünya fanisin dünya
Vay dünyü dünya yalans›n dünya
Can ile canan› alans›n dünya
Alans›n dünya
Aflk ile pervane dönersin dünya
Yalans›n dünya

Dert ehli olanlar dermana gelir
Elbette arayan derman›n bulur
Sad›k derki kimde ne var kimbilir
Geçti güzar etme elde neler var

Vay dünya dünya fanisin dünya
Vay dünyü dünya yalans›n dünya
Can ile canan› alans›n dünya
Alans›n dünya
Aflk ile pervane dönersin dünya
Yalans›n dünya

OY TOMBULUM TOMBULUM

Gitme gidenlerinen

Boyu fidanlar›nan

Nolur bir selam söyle

Gelip gidenlerinen tombulum

Oy tombulum tombulum

Yoldan geldim yorgunum

Alem ne derse desin

Yar ben sana vurgunum tombulum

Bebek geldi yafl›na

fiapka ister bafl›na

Ismarlad›m gelecek 

Bu haftan›n bafl›na tombulum

Oy tombulum tombulum

Yoldan geldim yorgunum

Perçemi k›yak vermifl 

Perçemine vurgunum tombulum

B‹R GÜZEL‹N HASRET‹NDEN AHINDAN

Bir güzelin hasretin ah›ndan

Tutufltu her yan›m yand› ha yand›

Afl›k oldum onun mah cemaline

Aflk›ndan her yan›m yand› ha yand›

Benim derdim senin derdine tayd›r

Bir güzel sevmiflem kafllar› yayd›r

Saatim gün geçer her günüm ayd›r

Üç yüz atm›fl befl günüm de yand› ha
yand›

S›tk›yam çekmiflem gayet zar› ben

Dilerim ki murad›ma erem ben

Bir hay›rs›z yar elinde kald›m ben

A¤z›mda dillerim yand› ha yand›



78

ÇAMLAR ALTINA
Mavi destim var aman aman
Mavide destim var
Çok sallama hovarda Naciyem
Benim de dostum var

Trende yoluna aman aman
Trende yoluna
Trende yollar› kalabal›k Naciyem
Ger gir koluma

EL ÇEK TAB‹P S‹NEM ÜSTÜNDEN
El çek tabip el çek sinem üstünden
Sen benim derdimi bilemezsin dertliyim vay
Yarem yürektendir yoktur ilac›m
Sen benim yaremi sarabilmezsin dertliyim vay

Yüzün günefltir içerin hay›n
Çeken bilir bu sevdan›n yay›n dertliyim vay
Y›kt›n viran ettin ömrüm saray›n
Sen onun bir tafl›n örebilmezsin dertliyim vay

DE⁄MEN BEN‹M GAMLI YASLI GÖNLÜME
De¤men benim gaml› yasl› gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayr›ld›m

Evvel baban idim dostun ba¤›nda

Ben gülümü çalan yardan ayr›ld›m

Gökyüzünde durna gibi dönende

Baykufl gibi viran yurda konanda

Çok a¤lad›m mecnun gibi çöllerde

Ferhat gibi flirin yardan ayr›ld›m

YEfi‹L ÖRDEK G‹B‹ DALDIM GÖLLERE

Yeflil ördek gibi dald›m göllere

Sen düflürdün beni dilden dillere

Bafl›m al›p gidem gurbet ellere

Ne sen beni unut ne de ben seni

Gel seninle aht-ü peyman edelim

Ba¤lanal›m bir karara varal›m

Söyledi¤in sözde hemen dural›m

Ne sen beni unut ne de ben seni

Sevdi¤im cemalim güneflim mah›m

Seni seven afl›k çeker ezvah›n

Getir el basay›m Kelamullah›n

Ne sen beni unut ne de ben seni



KÖRO⁄LU

Tokat ellerinden bal anama ald›m bak›r›

‹ncitmeyin fukaray› fak›r›

Bozbulan›k seller gibi rak›y›

‹çirin beylere ben gelene dek

At›m› ba¤lad›m ben bir hozana

Merhamet etmeyin oyun bozana

Yetmifl batman pirinç küçük kazana

Yedirin beylere ben gelene dek

Ben bir Köro¤luyum da¤da gezerim

Esen rüzgarlardan hile sezerim

Demir kürünk ile kafan ezerim

‹liflmen fakire ben gelene dek
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TOKAT’LI AfiIKLARIN GENEL TAR‹H‹

Türk Edebiyat›n›n geçmiflten günümüze devam eden en orijinal geleneklerinden biri-
si de afl›kl›k gelene¤idir. Ozanlar›m›z halk›m›z›n gönlünde as›rlard›r yer etmifl bugün bi-
le sazlar›n›n teli na¤melendi¤inde, dilleri balland›¤›nda yüreklerimiz coflkuyla kabarmak-
tad›r. 

‹slamiyetten önceki sözlü fliirin geleneksel yüzü, afl›kl›k gelene¤inde hiç bozulmam›fl,
ozan›n ad› “Afl›k”, Kopuzun ad› “Saz” olmufltur. Zaman içinde ozan fliirini sazla söyleyen,
afl›k fliirde saz kullanmayan flair olarak da ifade edilmifltir. 

Edebiyat›m›z›n gürül gürül ak›p giden bu asude gelene¤i Anadolu’da Erzurum, ‹stan-
bul, Sivas, Kars, Konya, Çorum, K›rflehir ve Tokat gibi bölgelerde halk edebiyat› gelene-
¤i usta ç›rak münasebetiyle günümüze kadar devam etmifltir. 

Evliya Çelebinin “Alimler ve fiairler” diyar› olarak tarif etti¤i Tokat’›m›zda afl›kl›k ge-
lene¤inin ne zaman bafllad›¤› konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün de¤ildir. Son el-
li y›ld›r halk flairleri aras›nda yap›lan yar›flmalarda Tokat’tan yetiflen flairlerin önemli ba-
flar›lar elde etmesi, afl›kl›k gelene¤inin ne kadar geliflti¤inin önemli bir göstergesidir.
Afl›k Püryani, Afl›k Kul Sema-i Baba, Afl›k Selmani, Afl›k ‹mamo¤lu hala yaflayan önemli
flairlerimizden birkaç›d›r. Yine Talib’in ç›raklar›ndan Fedai, ‹stanbul’da afl›klar k›raatha-
nesinden biri olan Kumkap› Sazl›k kahveye u¤rad›¤›nda afl›klardan biri, ünlü Zileli Tali-
bi’yi sormas› üzerine;

Dediler mevlidin olur nereden 

Dedim ki asl›m›z olur Zile’den 

Dediler Talibi n’oldu oradan

Dedim bir Fatiha Aziz ‹stanbul

fleklindeki deyifli Tokat ve çevresinden ne kadar güçlü halk flairlerinin yetiflti¤inin önem-
li bir iflaretidir. 

Tokat’l› en eski halk flairini Kul Himmet oldu¤u konusunda önemli bir görüfl birli¤i
vard›r. 16. as›rda yaflayan Kul Himmet önemli bir e¤itim görmüfl, Pir Sultan Abdal’›n der-
vifllerinden biridir. 

Kul Himmet, Almus ilçemize ba¤l›, eski ad› Varz›l olan, Görümlü köyünde bir türbede
meftundur. Türbe, köyün tam ortas›ndad›r. Kerpiçle örülmüfl, üstü kiremitle kaplanm›fl-
t›r. Ad›na her y›l A¤ustos ay›nda flenlikler yap›lmaktad›r. 

Dili sade olmakla beraber, tasavvuf ve tarikat terimlerini iyi kullanmaktad›r. Halk ve
tekke kültürü ile yetiflen flairin;

Seyran edip bu alemi gezerken

U¤rad›m, gördüm bir bölük canlar› 

Cümlesinin erkan› bir, yolu bir

Mevla’m bir nurdan yaratm›fl onlar›

gibi deyiflleri fliirinin zirvesini göstermektedir. 

Kul Himmet’ten günümüze kadar Tokat’ta yetiflen halk flairleri aras›nda: Talibi (1745-
1813) Fedai, Arifi, Ceyhuni, Iskini, Mevci, Remzani, Raflit, Zefil Necmi, Afl›k S›tk›, Zileli Fik-
ri, (1854-1914), Dabak Hürrem(1850-1915), Afl›k Sad›k, Fevzi, Sofo¤lu, Afl›k ‹smail, Kul Yu-
suf, Gulam Haydar Katibi, Nurettin Seyfi, Afl›k, Kamili, Zikriye, Kemferi, Büryan Ana, To-
katl› Nuri (1826-1885), Niksar Bedri (1845-1897), Tokatl› Gedai Ali(19. yy), Semai, Eflre-
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fo¤lu, Erzurumlu Emrah (Erzurum’da do¤mufl, ömrünün büyük bir k›sm›n› Niksar’da ge-
çirmifl ve Niksar’da vefat etmifltir. Ad›na 1990’l› y›llarda Türbe yap›lm›flt›r. )

Bu afl›klar aras›nda (1745-1813) y›llar› aras›nda yaflayan Talibi’nin ünü bir hayli yay-
g›nd›r. Yer ile Gök destan›, Be¤enmez Destan›, Yafl Destan›, yaflad›¤› Zile yöresinde ha-
la meflhur olan flairin mezar tafl›nda;

Ben garibim bafl›m garip, 

S›lada eflim garip

Ölsem mezara girsem

Mezarda bafl›m garip

dörtlü¤ü yaz›l›d›r. Tokat’›n edebiyat tarihinde en çok bilinen halk flairlerinden biri hiç
flüphesiz Afl›k Nuri’dir. 1820-1883 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan Nuri, Emrah’›n ç›ra¤› ol-
du¤unu hiç unutmam›flt›r. 

Enel hak s›rr›n› diyecek kimdir

Kanaat lokmas› yiyecek kimdir

Erenler h›rkas›n› giyecek kimdir

Nuri vard›r Emrah ç›raklar›ndan 

gibi dörtlüklerle ustas›n› anmaktan geri kalmam›flt›r. 

18. As›rdan itibaren Tokat’›n Osmanl› Devleti içindeki önemli kültür merkezlerinden
biri olmas›, ilimizin dört taraf›n›n bir “Kültür Harman›”na dönüflmesine neden olmufltur.
Öyle ki, Tokat’› kültür bak›m›ndan tarif etmek gerekirse “Refladiye türkü, Zile afl›k, Arto-
va halay oyma¤›” diye ifade edilmifltir. Birkaç örnek vermek gerekirse; 

Ela gözlerine kullar oldu¤um

Cevr ile cefay› hayli ettin bana

Hint ile Yemen’e att›n tafl›m›

Gurbet ellerde böyle ettin bana

Bakmam›fls›n yaradan›n ifline

De¤irmenler döne gözüm yafl›na

Mecnun gibi verdim Pikar bafl›na

Beni Mecnun seni Leyla ettin bana

Kul Himmet üstad›m kan›m içtiler

Vah neyimize kast›m›za düfltüler

Kimi inand›, kimi inanmad› flaflt›lar

Aduvlar deli oldu huylatt›n bana 

diyen Kurusekü’lü Afl›k Selmani 1934 y›l›nda Almus ilçesine ba¤l› Kurusekü köyünde
do¤mufl, halk edebiyat›m›zda cinas, tafllama, dudak de¤mez, koflma, vb. türleri çok iyi
uygulayan sekizli ve on birli hece veznini fazla kullanan Türk-‹slam Büyüklerini öven ve
halk kültürünü çok iyi kavram›fl bir ozan›m›zd›r. 

Ayr›ca, afl›k ‹mamo¤lu’ndan bir divan fliiri:
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Bafl›n duman duman kar ile dolsa

Yalvarsan Hüda’ya kar› kald›r›r

Hüda’yla kul aras› s›r bulunur 

Yalvarsan Hüda’ya s›rr› kald›r›r

Her an için Hak yolunda gidenin 

Yalvar›p O’na dua edenin 

Ehlibeyt ile Pir’i bilenin 

Yalvarsan Hüda’ya dar› kald›r›r

‹mamo¤lu sana kimler bakacak 

Çal›flt›ysan ol muhannet bakacak

Cehennem fliddeti nas›l olacak 

Yalvarsan Hüda’ya nar› kald›r›r

Tokat vilayetinin vasf›n› veren

Dinleyin nas›ld›r hali Tokat’›n

Etraf› lale sümbül bürüdü

Burcu burcu kokar gülü Tokat’›n

Aç›ld› gülleri yeniden yeni

Nas›l methedeyim vilayet seni

Elli iki minare altm›fl dört cami

Böyledir insan› kulu Tokat’›n

Tokat’›n er gelir bahar› yaz›

Erden erifliyor dutu kiraz›

Çift kanalla sulan›yor arazi

Ak›yor ›rma¤› seli Tokat’›n

G›jg›j da¤› Topçam’a bak›yor

Ortas›ndan Yeflil›rmak ak›yor

Okullarda ö¤renciler okuyor

Her yere uzal› kolu Tokat’›n

Afl›¤›n gözüne gelir mi uyku

Kalbimize ilham Allah’tan korku

Cenneti okfluyor Gümenek Park›

A¤ac› elmas› dal› Tokat’›n

Gezdim ovas›n› gördüm yüzünü

Afl›klar sa¤lam söyler sözünü

Reklamda meflhur Kazova’n›n üzümü

Ilg›t ›lg›t eser yeli Tokat’›n

Birinci kazas› Zile’dir Zile

Orda yaflayanlar çeker mi çile

Gelin kardefllerim vererek el ele

Her yerde söylensin ünü Tokat’›n

‹kinci kazas› Turhal’d›r Turhal

Çal›fl›yor fleker fabrikas› var

Haddinden ziyade ticaretle kar

fiekerden tatl›d›r dili Tokat’›n

Yüksektir afl›lmaz yaylac›k da¤›

Orman ile dolu hem solu sa¤›

Üçüncü kazas› gördük Erbaa’y›

Yay›l›r davar› mal› Tokat’›n

Bugün dostlarla girdik pazara

Çal›flan kul hiç kal›r m› avara

Dördüncü kazas› vard›k Niksar’a

Yükselir flerefi flan› Tokat’›n

Kuluna yard›mc› kadir Mevlas›

Afl›klar›n kabul olur duas›

Hazine misali Niksar ovas›

Gayet çok gelirli yeri Tokat’›n

Mevla izin verdi bunu de diye

Bu fliiri dinleyene hediye

Beflinci kazas› bir Refladiye

Süzülmüfl petekten bal› Tokat’›n

Bülbül gül dal›na yap›yor yuva 

Oray› gezen bilir gayet düz ova 

Alt›nc› kazas› dedik Artova

Danesi bu¤day› dolu Tokat’›n

Tokat’›n fliirini yazd›rd›m burda

Mevla sevdi¤ini b›rakmaz darda

AfiIKLARIN D‹L‹YLE TOKAT’IN ANIT fi‹‹R‹
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Birde varak dedik Yeflilyurt’a

Kar›flm›fl yeflili al› Tokat’›n

Tokat’›n vasf›n› anlatt›m size

Söyledikçe nefle veriyor bize

Sekizinci kaza vard›k Almus’a 

Doludur baraj› gölü Tokat’›n

Afl›k söyledikçe saliha yazar

Ak›la fikire u¤ramaz nazar

Dokuzuncu kaza görünür Pazar

Ne oldu¤u onla belli Tokat’›n

Gezdim Adana’y› gördüm Mersin’i

Pir önünde okumuflum dersimi

Tokat’a açt›lar hal› kursunu

Avrupa’da meflhur hal› Tokat’›n

Dinletir mi bu Püryani afl›¤›

Yeni methetmenin geldi kefli¤i

Yedi vilayete verdim ›fl›¤›

Ayd›nl›k geçiyor günü Tokat’›n. 

Çaml›bel’den Tokat’a do¤ru

Tozlu yollar›n akt›¤› ›rmak!

Ben seni çoktan unuttum, 

Sen de unuttun mu, dön geri bak. 

Atlar›n kuyru¤u dü¤ümlü, 

Bir yandan ya¤mur ya¤ar, ›slak... 

Bir yandan hamutlar flak flak eder, 

Bir yandan tekerler döner, dön geri bak. 

Orda derenin içinde 

‹ki üç akçakavak. 

Tekerler döner, bafl›m döner, 

Kavaklar yefleriyor, dön geri bak. 

Orda, derenin içinde

‹ki üç ç›r›lç›plak. 

Alçac›k dam› düflündükçe

Gözlerim yaflar›yor, dön geri bak. 

Irmaklar gibi uzaklafl›r 

Bir türkü kadar uzak

Tekerler iki çizgi

Hamutlar flak flak eder, dön geri bak. 

TOKAT’A DO⁄RU /Cahit KÜLEB‹



Tokat ilimiz Orta Karadeniz Böl-
gesinin iç kesimlerinde yer alan do¤al
ve tarihi güzelliklerini koruyan önem-
li ve köklü bir Anadolu kentidir. M. Ö.
3000 y›llar›nda bafllayarak 14 devlet
ve birçok beyli¤e ev sahipli¤i yapm›fl
Yeflil›rmak havzas›nda yer alan  bir
flehrimizdir. Tarihi kale ve çevresinde
oluflan kent yap›s›na uygun flekilde
kurulmufl daha çok bir serhat flehridir.
Tarihinde birçok devlet ve beyli¤e ev
sahipli¤i yapm›fl etnik aç›dan Anado-
lu’nun hemen hemen tüm etnik ve din-
sel çeflitlili¤ini bar›nd›ran bir yap›ya
sahiptir. Tokat gerek jeopolitik konu-
mu gerekse üretim çeflitlili¤i aç›s›ndan
korunma ve bar›nma güçlü¤ü çekil-
meyen bir il olmas› vesilesiyle Gümüfl-
hane, Artvin, Kars, Erzurum, Erzin-
can, Malatya illerinden ve Kafkasya,
Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya
ve Afganistan’dan gelen muhacirlerin
iskan›na u¤ram›fl, bu kifliler gelirken
adet, inanma, gelenek ve görenekle-
rini de beraberlerinde getirmifllerdir. 

Yaflam›n önemli geçifl noktalar›ndan biri olan evlenme erkek ve k›z›n evinde, hayat›nda
ve aileler aras›nda oluflacak dayan›flman›n seyri aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir. Evlilik
olay› en gelenekselinden en modernine kadar toplum içinde önemli bir yere sahiptir. Evlili-
¤in oluflumu, evlenme flekli ve uygulanan ritüeller aç›s›ndan evlilik çok çeflitlilik göstermek-
tedir. Evlilik insan hayat›nda önemli oldu¤u için ve tar›m toplumlar›nda da geleneksel de-
¤erlerimize önem verildi¤inden çok fazla inanma adet ve oyunla donat›lm›fl bir olgu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Evlenme yafl› ortalama olarak erkeklerde 20 -25 yafl, kad›nlarda ise 16-20 yafllar ara-
s› de¤iflmektedir. Erkek evlenme iste¤ini annesine, yengesine, teyze veya halas›na söyler ve
onun babas›na söylemesini bekler. Pilav piflirtip içine kafl›k saplar. Babas›n›n ayakkab›s›n›
kap› efli¤ine çiviler. Ev içinde asabi ve geçimsiz bir tablo da çizerse, baba art›k bu çocu¤u
evermeli diye düflünür. K›zlarda ise durum biraz daha k›s›tl›d›r. K›z aile içinde evlilik  konu-
sunda biraz çekingen davranmaktad›r. K›zda evlenme iste¤ini evde bulunan bayanlardan
birine söylemek sureti ile belli etmektedir. 

‹limizde deniflik (de¤iflme) fleklinde evlenme yok denecek kadar azd›r. Bu çeflit evlilikler-
de efllerin birbirini  be¤enmesi, oldu¤u gibi bafll›ktan kurtulma ve dü¤ünün masraf›ndan
kurtulma iste¤i de etkili olmaktad›r. 
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Yöremizde k›z kaç›rma flek-
linde evlenmeye pek rastlanma-
makta ve bu durum hofl karfl›lan-
mamaktad›r. 

‹limizde iç güveyi fleklinde ev-
lenmeye bak›fl aç›s›n› ‹ç güveyden
halliceyim  sözü ifade etmektedir.
Zaman zaman memuriyet için ge-
lenler çocuklar›n› Tokat’l› ailelere
iç güveyi verdikleri olmufltur. 

E¤er bir erke¤in  çocu¤u var-
sa ve efli ölmüflse yetiflkin bald›-
z›yla çocuklar Elin eline kalmas›n
diye evlenebilir. Fakat bu çeflit ev-
lilikler tercih edilmez. 

Yak›n akrabayla evlilik yap›l›-
yorsa bile günümüzde pek tercih
edilmemektedir. 

Süt kardefl ile evlilik Süt karde-
flin öz kardeflten   say›l›r dendi¤i
için yap›lmamaktad›r. 

Dul kad›n veya dul erkekle ev-
lilik olmaktad›r. 

‹limizde d›fltan evlilik serbest-
tir. ‹l d›fl›na ve köy d›fl›na k›z veri-
lip al›nmaktad›r. 

Evlenemeyen k›z ve erkeklerin
bahtlar›n› açmak için çeflitli dav-
ran›fllar sergiledi¤i görülmektedir. 

- Çevrede bulunan tekkelere çaput, tülbent ba¤lan›r. Mum yak›l›r. Böyle flans› aç›ld›¤›-
na inan›l›r

- H›drellezden bir gün evvel evli veya niflanl›  konu komfludan alyans veya dü¤me al›-
n›r. Bu al›nanlar bir tutam ot bir bardak  su ile s›rl› bir çömlek içine konululur. A¤z› temiz
bir bezle ba¤lanarak önce hiç kullan›lmam›fl bir kilitle kilitlenir. Haz›rlanan çömlek akflam
gül a¤ac› dibine konulur. H›drellez günü sabah gün do¤mak üzere çömlek konulan yerden
al›n›r kilit k›smeti aç›lmak istenen flahs›n bafl›nda aç›larak k›smeti aç›lm›fl olur. Daha sonra
her eflya veren için micek çekilerek bir mani okunur. Böylece hem e¤lenilir, hem bir kaynafl-
ma olur hemde baht›n›n aç›laca¤›na inan›lmaktad›r. 

- Member tafl›na gidilir k›smetini açmak isteyen tafl›n üzerine ç›karak hoplar böylece k›s-
metini açm›fl olur. 

- Niflanlanan kiflilerin yüzük fleritleri al›n›p saklanarakta k›smet aç›laca¤›na inan›l›r. 
- K›na gecesinde yak›lan k›nadan bekar olanlarda yak›n›r ki k›smetimiz aç›ls›n diye. 
Tokat ilinde al›nacak gelin akl› bafl›nda olmal›, eli yüzü düzgün olmal›, hürmetli olmal›,
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iyi bir aileden gelmeli, hamarat olmal›, ekonomik durumu iyi ve ifli olup olmamas›nada ba-
k›labilmektedir. Damatta ise içki,  kumar olmayacak iyi bir aileden gelecek, ifli olacak evi-
ne sahip olacak gibi özellikler aranmaktad›r. Aile büyükleri çocuklara efl seçiminde esas söz
sahibidirler. Genelde kad›n tavsiye eder erkekte düflünüp onaylarsa o ifl olur. K›saca hane
reisi onaylamadan ifl olmaz. Her  ne kadar böyle dense bile günümüzde o¤lanla k›z anlafl-
madan bu ifl olmamaktad›r. 

K›z aramaya genellikle yak›n akraba kad›nlar› ve anne kat›lmaktad›r. K›z aramada; dü-
¤ünlerde, toplant›larda görülen k›zlar›n tavsiye edilmesi, komflular›n tavsiyesi etkili olmak-
tad›r. Be¤enilen k›z görülmeye -haber verilse dahi- sabah erken saatlerde gidilmektedir. Bu
davran›flta amaç k›z evini ev haliyle ve k›z› makyajs›z görme iste¤idir. K›z görmeye gidilir-
ken o¤lan anas› iki rekat namaz k›lar ki iflimiz hayra dönsün diye. Görülen k›z be¤enilirse
o¤lana dü¤ünde veya sokakta gösterilir. 

E¤er k›z istenecek ise önce bir arac› ile k›z evinin a¤z› aran›r, olumlu ise k›z istenmeye
gidilir. K›z istemeye o¤lan›n orta yafll› kad›n akrabalar› gider. Zaman zaman annenin git-
ti¤ide olmaktad›r Yöremizde ilk isteniflte k›z verilmemektedir. E¤er cevap olumsuz ise ilk is-
teniflte belirtilmektedir. E¤er ›l›ml› ise birkaç sefer gidifl gelifl olmaktad›r. K›z evi naz evi den-
mektedir. Bunun nedeni o¤lan taraf›n› sorup araflt›rma  ve akrabalarla ortak bir karara var-
ma iste¤idir. K›z istemede “Allah›n emri peygamberin kavli ile k›z›n›za dünürüz” denir. K›z
taraf› e¤er raz›ysa “Allah yazd›ysa olur” der. 

K›z verildikten sonra s›ra söz kesmeye gelir. Söz kesmeye imam ve ailenin büyük erkek-
leri gider. Söz kesmeye gidenlere kahve ikram edilir. Söz kesmede flerbetin ne zaman içile-
ce¤i konuflulur. Söz kesmede niflan yüzü¤ü tak›labilir fakat hiçbirfleyin tak›lmad›¤›da olmak-
tad›r. 

fierbet içme günü söz kesildi¤i gün kararlaflt›r›lmaktad›r. fierbet içme genelde cuma ak-
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flam› yap›lmaktad›r. fierbet içmede kullan›lacak flerbet boyas›, kahve, fleker birkaç gün ev-
vel k›z evine gönderilir. K›z evi bunlar› getirene bahflifl verir. fierbet içme sadece erkeklerin
kat›ld›¤› bir kutlamad›r. fierbet içmede flerbeti da¤›tan kifli bardak batm›yor, flerbet donmufl
gibi bahanelerle o¤lan evinden bahflifl al›n›r. fierbet içmede hoca dua okur ve flerbet içme
biter. fierbet içmede o¤lana duyurmak için ufak bir eflya al›nmakta ve bu eflya damada aç›k
art›rma usulüyle sat›lmaktad›r. Damat bu ald›¤› eflyalar› ertesi günü k›z evine yollar fakat
yinede o eflya gelinle çehizine konulmak sureti ile geri gelmektedir. K›z evi damattan gelen
bu eflyaya karfl›l›k süslenerek bir tepsi üzerine yerlefltirilmifl bir sürahi flerbeti damata gön-
derirler. Damat bu tepsiyi getirene bahflifl verir. fierbet içmeden dü¤üne kadar geçen süre-
de göz ayd›na gelen herkese kahve ve flerbet ikram edilmesi adettendir. 

fierbet içildikten sonra s›rada niflan vard›r. Niflana  karar verildikten sonra okuyucular-
la niflana ça¤r› yap›lmaktad›r. Okuyucu falan kiflinin selam› var flu gün falan saatte k›z evin-
de veya salondaysa salonda niflan var diye davet eder. Yöremizde okuyucu dü¤ünün tama-
m› için tutularak ücretlendirildi¤i gibi köylerimizde köy bekçisi  veya hoporlörlede davet ya-
p›lmaktad›r. fiehir merkezinde ise, kart bast›r›larak davet edilmektedir. 

Herhangi birgün niflan günü olarak tespit edilir. Niflana gelen davetliler e¤er erkek ta-
raf›ndan ise alt›n veya para takar e¤er k›z taraf›ndan ise k›z›n eksikleri varsa onlar› getir-
mek sureti ile dü¤ün yapanlara yard›m etmifl olunmaktad›r. ‹limizde misafirperverli¤e bü-
yük önem verilmekte ve hala güzel bir toplumsal de¤er olarak yaflat›lmaktad›r. Niflanlarda
köy d›fl›ndan gelen misafirler konuk evlerinde a¤›rlanmaktad›r. Niflandan birkaç gün evvel
toplan›larak bu konuk evleri kararlaflt›r›lmaktad›r. Niflan yap›l›rken niflanl›k olarak k›za ni-
flan elbisesi, iç çamafl›r›, makyaj mazemesi, kolonya, ayakkab›, terlik, h›rka, tülbent, eflarp,
entari, ve tak›lar al›n›r. Bu al›nan malzemeler bir bohçe içerisinde k›z evine birkaç gün ev-
velden gönderilmektedir. 

Niflanda daha çok kad›nlar tef çalarak oyunlar oynayarak e¤lenmektedir. Davetlilerin
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say›s› art›nca tak› merasimine geçilir. Tak› ve hediyenin a¤›rl›¤› davetlinin yak›nl›k derecesi
ve maddi durumuna göre de¤iflmektedir. Niflanda gelin kay›nvalidesinden izin alarak oy-
nar ve uzun uzad›ya oynamaz k›sa bir süre oynar ve oturur. K›z sa¤d›çla birlikte tak› müd-
detince bekler ve tak› bittikten sonra kaynanas›ndan bafllayarak tüm davetlilerin elini öper.
Niflan e¤lenceleri kad›nlar aras›nda geçmekteyken son y›llarda damatta bu törene kat›l-
maktad›r. Niflan, gelen davetlilerin da¤›lmas›yla sona ermektedir. 

Niflanl› gençler birbirlerini tan›mak amaçl› görüflebilmekte ve bu genelde k›z evinde
gerçekleflmektedir. Bu ziyaretlere o¤lan anne ve babas›yla kat›lmaktad›r. Mehir veya a¤›r-
l›k konusu niflanla söz aras› birgün konuflulmaktad›r. Bafll›k k›saca k›z taraf›n›n maddi du-
rumu iyi de¤ilse onlar› onure etmek için verilmektedir. Bafll›¤a bak›ld›¤›nda adet olma özel-
li¤inin oldu¤unu ve  bu özelli¤in gün geçtikçe azald›¤›n› görmekteyiz. Bafll›k para veya al-
t›n olarak ödenmektedir. A¤›rl›k ise damat taraf›n›n yeni ev için ald›klar›na denmektedir.
A¤›rl›k içindede erkek taraf›n›n yeni en için ald›¤› herfley bulunmaktad›r. A¤›rl›k genellikle
dü¤ünden önce k›z evine götürülmektedir. 

Dü¤ün için konuflulan tak›lar niflanda tak›laca¤› gibi genelde dü¤ün içinde de tak›lmak-
tad›r. Niflanla dü¤ün aras› bir zamanda resmi nikah yap›lmaktad›r. Dini nikahta ise imam,
gelin vekili, damat ve aile büyükleri bulunmaktad›r. E¤er dini nikahta mehir (evlenen kad›-
na güvence olarak verilen para veya ziynetlerin tümü)sözkonusu olursa damat ya peflin
öder yada vaat eder. E¤er mehir verilmiflse bu gelinin öz mal› say›lmaktad›r. Dini nikahta
ba¤lanmak (dini nikah an›nda e¤er parmakta yüzük saat oynat›l›r, kilit kilitlenir, ip dü¤üm-
lenmesi erke¤i kad›na karfl› so¤uklaflt›raca¤›na olan inanç) sözkonusu olaca¤›ndan genel-
de nikah an› sakl› tutulmaktad›r. Mehir alt›n veya para olarak verilmekte ve k›z gelin gider-
ken k›z›n çehiz sand›¤› veya çantas›na konulmaktad›r. ‹mam nikah› s›ras›nda ödenenler, k›-
za ve o¤lana al›nanlar bir senete  yaz›l›r ve imza alt›na al›n›r. Bu senetin bir nüshas› k›z bir
nüshas›da erkek taraf›nda kalmaktad›r. 
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‹limizde hay›rl› iflin fazla uzat›lmas› hofl karfl›lanmamaktad›r. Maddi durum elveriyorsa
en k›sa sürede dü¤ün  yap›lmas›nda fayda vard›r denmektedir. ‹ki bayram aras›nda - ra-
mazan ve kurban bayramlar›-  dü¤ün yap›lmamaktad›r. E¤er niflan ve dü¤ün aras›na bay-
ram veya h›drellez girerse yap›lmas› gereken fleyler vard›r. 

Ramazan Bayram›: Gelin k›z için bayraml›k elbise, fleker, kolanya¤› al›narak gelin evine
gönderilir. 

Kurban Bayram›nda: Bayraml›k elbise ve boynuzlar›na bir beflibirlik  tak›lm›fl kurbanl›k
koç al›narak k›z evine gönderilir. 

Nevruz (Sultan Nevruz): Sultan nevruzda ise k›z evine bafl harfi S ile bafllayan simit, su-
saml› çörek, süt gibi fleyler bir bak›r sini içerisinde k›z evine gönderilir. K›z evi bu günlerde
hediye getirenlere bahflifl vermektedir. 

Niflanl›l›k yar› evlik say›ld›¤›ndan bozulmas›da toplum taraf›ndan hofl karfl›lanmamak-
tad›r. Yinede seyrekte olsa niflan›n bozuldu¤u olmaktad›r. Niflan iki ailenin çeyiz, bafll›k,
a¤›rl›k gibi konularda anlaflamamas›ndan bozulmaktad›r. E¤er niflan› k›z taraf› bozuyorsa
-buna ç›k› atma denir- tüm hediye ve tak›lar› o¤lan evine gönderilir. E¤er o¤lan taraf› bo-
zuyorsa k›z istese hiçbirfley vermeye bilir. Niflanl›s›ndan ayr›lan›n -bilhassa k›z›n- evlenme-
si ilki kadar kolay olmamaktad›r. 

Evlilkte toplumsal yap›n›n temel tafl› olan aile kurulaca¤›ndan yeni ev için iki tarafada
temel yükümlülükler düflmektedir. Yeni ev için erkek taraf› salon tak›m›, yatak, ayna, hal›,
koltuk tak›m› al›r. K›z taraf› ise mutfak ve yatak odas›n› yapar. Çeyiz olarakta yatak tak›m-
lar›, karyola örtüleri, iç çamafl›r, perde, bak›r eflya al›r. K›z›n yeni ev için yapt›¤› el iflleri 
sand›k eflyas› olalarak an›lmaktad›r. K›z çocu¤a do¤du¤u günden beri çeyizi haz›rlanmak-
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tad›r. Bu nedenle K›z beflikte çeyiz
sand›kta denmektedir. 

Erkek taraf› ev eflyalar›n› ha-
z›rlay›nca ve kendini dü¤üne ha-
z›r hissedince k›z taraf›na gelerek
dü¤ün tarihini belirleme iste¤ini
belirtir. K›z taraf›n›nda haz›rl›klar›
konuflularak ortak bir tarihte an-
laflma sa¤lan›r. Dü¤ün günü kara-
ra ba¤land›ktan sonra urba düz-
me günü konuflulur. Buna düzgün
düzme denmektedir. Düzgün düz-
meye k›z›n genç akrabalar› anne-
si ve o¤lan taraf›ndan ise o¤lan›n
a¤bisi amcas› kat›lmaktad›r. Bura-
da gelinlik k›za yazl›k ve k›fll›k ol-
mak üzere iki kat elbise, iç çama-
fl›r›, manto, havlu, hamam tak›m -
tarak, lif, sabun konan kildan, gü-
müfl takunya-  k›z›n ailesine ufak
hediyeler al›n›r. Burada k›z baba-
s›na hediye al›nmaz çünki bu hofl
karfl›lanmaz. Düzgün düzmede
al›nanlar›n masraf›n› erkek taraf›
karfl›lamaktad›r. K›z taraf› ise da-
mat için damat elbisesi iç giysiler
gömlek ayakkab› gibi töreler al›r. 

Düzgün düzmede kumafl al›n-
m›flsa bunlar köy yeri ise bilen bir

kad›n e¤er flehirde ise terzi taraf›ndan dikilmektedir. Gelinlik biçilece¤i günü k›z›n arkadafl-
lar› ve kad›nlar terziye giderler terzi ifle bafllarken makas kesmiyor diye bahflifl ister ve ora-
da bulunanlar terziye bahflifl verir. 

‹limizde belirli bir dü¤ün günü yoktur. Fakat Cuma akflam› inanc› bu uygulamada da
kendi a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. fiöyle ki; dü¤ünler ya cuma akflam› bafllamal› yada cuma
akflam› bitmelidir. Biz bu araflt›rmam›zda dü¤ünün en çok uygulanan formu olan perflem-
be günü ö¤leden sonra bafllay›p pazar akflam› biten ve geleneksel olana en yatk›n olan›n›
belirtip dü¤ün uygulamalar›n›da o flekilde s›ralaman›n iflimizi kolaylaflt›rman›n yan›nda ko-
nunun daha anlafl›l›r olmas›n›da sa¤layaca¤›na inanmaktay›z. Konu folklor (halkbilimi)
olunca her ne kadarda mutlak do¤ruya ulafl›lmak istensede eksik kalan veya günbe gün de-
¤iflime ugrayan uygulamalar bu tek dogruya ulaflma iflini imkans›z k›lmaktad›r. 

Dü¤ün tarihi belli olduktan sonra aile büyükleri ve yak›n komflular›n kat›ld›¤› dan›fl›k
toplant›s› yap›lmaktad›r. Bu toplant›da okuyucular›n kimler olaca¤›, konuk evleri, oduna gi-
decekler, yi¤itbafl›n›n kim olaca¤›, dü¤ün kahyas› gibi dü¤ünün tüm  olaylar› konuflulmak-
ta ve gerekenlere görevleri bildirilmektedir. 

Dü¤ün bafllamadan 8-10 gün evvel okuyucu ç›kmaktad›r. Okuyucu  erkek taraf›ndan ise
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her iki evin adetlerini, e¤er k›z taraf›ndan ise sadece kendi adetlerini saymaktad›r. K›z ta-
raf›nda çeyiz asma, ara gecesi, gelin hamam›, k›na gecesi ve gelin alma sözkonusu olmak-
tad›r ve k›z evinin okuyucusu sadece bu günleri bildirmektedir. Erkek evinin okuyucusu ise
bu adetlere ek olarak erkek evinin geleneklerini de saymaktad›r. Erkek evinde ise dan›fl›k
yeme¤i, bayrak kald›rma, damat hamam›, erkek k›nas›, güvey doland›rma ve gelin alma-
n›n tarihlerini ve saatini söylemektedir. 

Dü¤ün bafllamadan 8-10 gün evvel çeyiz as›lmaktad›r. Çeyiz görmeye gelenler k›z›n ifli-
ne yarayaca¤›n› düflündükleri hediyelerle gelmektedirler. Çeyiz as›ld›ktan 3-4 gün sonra
ara gecesi yap›lmaktad›r. Ara gecesi k›z ve onun yak›n arkadafllar› aras›nda ve çeyizin as›-
l› bulundu¤u odada gerçekleflen bir uygulamad›r. Ara gecesinde k›z ve arkadafllar› sazl›
sözlü bir e¤lence tertiplemektedirler. 

K›z çeyizini görmeye erkek taraf›da gelmektedir. Çeyiz görmeye gelenlerin yapt›¤› gibi
erkek taraf›da yanlar›nda hediyeleri ile çeyiz görmeye gelirler. Çeyiz toplanmadan evvel
erkek taraf›ndan bir kifli k›z taraf›ndanda bir kifli belirlenir ve bu kifliler gelinin tüm çeyizi-
ni ortalama fiyatlar› ile yazarlar. Fiyat yaz›m ifli sonlan›nca çeyiz toplanarak sand›klara
doldurulur. Dü¤ünden 2 gün önce çeyiz o¤lan evine götürülür. 

Dü¤ün perflembe bafllamaktad›r ve dü¤ünün ilk bafllad›¤› an bayrak kald›rmad›r. Sala-
vatlar eflli¤inde bayrak kald›r›larak dü¤ün bafllat›lm›fl olmaktad›r. Bayrak kald›rmada bay-
rak uzunca bir cere¤in ucuna tak›l›r. Tepesi so¤an, elma, tavuk tüysü  tak›larak süslenir. Bay-
rak cere¤i  dü¤ün evinin üzerinden görülecek flekilde çivilenmektedir. Ama günümüzde
apartman önlerine ip ile ba¤lanarakta dü¤ün evi bellirlenir. Dü¤ün müddetince bu bayrak
dü¤ün evinde as›l› kalmaktad›r. 

Dü¤ünlerde bir bayraktar olmaktad›r. Bayraktar orada oynayan halay çeken gençlere
sigara tutulmas› çay ikram edilmesi, e¤er açsalar sofra haz›rlanmas›, mehtere bak›lmas›,
damat gezerken elinde bayrakla önde gidilmesi, gelin alay›n›n önünde gidilmesi, dü¤ün
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bitti¤i akflam mehterlerin evine götürerek ag›rlanmas› gibi görevleri vard›r. Bayraktar ola-
n›n bu ve benzeri uygulamalardan pek fazla kâr› olmamaktad›r. Bu yapt›klar›n› komfluluk
hat›r› için yapmaktad›r. 

‹limizde sa¤d›ç olmaktad›r. Sa¤d›ç çocuk sa¤d›ç olaca¤› gibi evli veya bekar gençler-
den de  olmaktad›r. Sa¤d›ç e¤er evliyse damata gözkulak olmak, ona yol göstermek gibi
e¤itici bir fonksiyon üstlenmektedir. 

Dü¤ün cuma günü  normal seyrinde sürmekte ve oyunlar oynanarak devam etmektedir.
Akflama kadar davul çalmakta ve oyunla geçmektedir. Gece gençler aras›nda dü¤ün evin-
de orta oyunlarda oynanmaktad›r. 

Cumartesi günü gelin hamam› ve damat hamam› yap›lmaktad›r. Köy d›fl›ndan gelen mi-
safirler mehter taraf›ndan karfl›lanarak konuk evlerine götürülmektedir. Gelen misafirler
mehtere bahflifl vermektedirler. Dü¤ün kahyas› gidip bir ihtiyaçlar›n›n olup olmad›¤›n› sor-
maktad›r. Gelen davetlilere yemek verilmekte yemek bitiminde herkes siniye töre ad›nda pa-
ra b›rakmaktad›rlar. 

K›z evinin di¤er bir uygulamas› ise gelin hamam›d›r. Gelin hamam› cuma veya cumar-
tesi günü olmaktad›r. Gelin hamam›na tüm tan›d›klar çagr›lmaktad›r. Gelin hamam› için ha-
mama veya çermik, kapl›ca, yunak varsa yuna¤a gidilmektedir. Bizim anlatacak oldu¤u-
muz ‹l merkezindeki uygulamad›r. Gelin hamam›na dü¤ün hamam› denildi¤ide olmaktad›r.
Okuyucu hamama çagr›y› Han›m›m›n selam› var suyu sabunu bizden falan gün gelin ha-
mam› var  diye yapmaktad›r. Gelin hamam›ndan bir gün evvel dolma börek çörek yap›l-
maktad›r. Hamam sabah› herkes topland›ktan sonra bindall› giyinmifl olan gelin salona ar-
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kadafllar›yla girmekte ve giriflte bulunan havuzun etraf›nda üç kez döndükten sonra orada
bulunanlar›n ellerini öpmektedir. Hamam e¤lencesi olurken o¤lan taraf› mevsime göre To-
kat kebab› veya yiyecek birfleyler göndererek orada bulunanlara ikram etti¤i olmaktad›r.
Hamam e¤lenceleride sazl› sözlü olmaktad›r. Hamamda saz çalan kad›nlara orada haz›r
bulunanlar taraf›ndan bahflifller verilmektedir. 

Damat hamam› da ayn› gün olmaktad›r. Fakat damat hamam› pazar günü gelin indik-
ten sonra da oldu¤u olmaktad›r. Bizim anlatacak oldu¤umuz cumartesi günü ve bol kat›l›m-
l› olan damat hamam›d›r. Damat hamama gidince herkes kat›lmaktad›r. Damat, sabah ha-
mama arkadafllar› nezaretinde ve büyük bir kalabal›k taraf›ndan götürülmektedir. Damat
hamamda iken d›flar›da kalabal›k taraf›ndan çeflitli oyunlar oynanmaktad›r. Orada damat
trafl edilir. Damat hamadan ç›karken dualarla bak›r bir sini içerisinde ve tüm parçalar sa¤
taraftan bafllanaral giydirilir. Köylerde daha sonra damat ata bindirilir. Damat ata binince
töre ba¤lama ifllemi bafllar ve bu eve kadar sürer. Töre genellikle bir bez çit gibi bir kumafl
türü olmaktad›r. Töreler ba¤lana ba¤lana öyle bir hal almaktad›r ki damat at üzerinde gö-
zükmemektedir. Damat evin önüne gelince tekrar dua töreni olmaktad›r. Damat ve sa¤d›ç
el öperler. Damat ve sa¤d›ç el öperken töre verilir. Bu gelene¤e damat oturtma ve güveyi
donatmada denmektedir. 

Cumartesi günü k›z evi için önemli bir gündür diyebiliriz. K›z dü¤ünüde say›lacak k›na
gecesi bu gece yap›lmakad›r. K›na gecesinde kullan›lacak k›na ve da¤›t›lacak çerezler o¤-
lan evi taraf›ndan k›z evine gönderilmektedir. K›z evi k›nay› getirene bahflifl vermektedir. 

Akflam erkek evinde toplanan akrabalar› davul zurna eflli¤inde k›z evine giderler. Yol-
da çeflitli oyunlar oynanmaktad›r. K›z evinde ise k›z›n yak›n akrabalalar› toplanm›flt›r. O¤-
lan evinden gelenlerin önüne s›r›k veya ip tutularak yollar› kesilir ve bahflifl al›n›r. Gelen ko-
nuklar içeri al›n›r. Mehter d›flar›da kalmaktad›r. Mehter d›flar›da çeflili havalar çalamakta ve
gençler e¤lenmektedir. Bu flekilde müzikte içeri girmifl olmaktad›r. Genellikle k›na gecelerin-
de tef kullan›lmaktad›r. Tefle a¤›r havalar çal›nmaktad›r. Önce oyunlar oynanmakta daha
sonra gelin a¤lat›lmak için çeflitli ilahi ve deyifller okunmaktad›r. Herkes topland›ktan sonra
elinde k›na tepsisi olan ve genelde yak›n akrabadan seçilen bir kad›n önde içinde mumlar
yanan k›na tepsisini elinde tutarak ve gelin bu kad›n›n arkas›nda salona alk›fllar eflli¤inde
girerler. Gelin sagd›c› varsa sa¤d›ç› ile sa¤d›ç› yoksa bir akran› ile salonda  bulunanlar›n
tümünün elini  kaynanas›ndan bafllamak sureti ile öpmektedir. Gelinin el öpme ifli bittikten
sonra kendisi için haz›rlanan köfledeki yerine oturmaktad›r. Gelin bafl› içinde gül desenleri
bulunan al bir oyal› örtü ile örtülmektedir. Gençler çeflitli oyunlar oynar. Saat ilerledikçe
oyun ve e¤lence havas› kendini bir matem bir yas havas›na b›rakmaktad›r. K›na yak›c› ka-
d›n k›na türküleri söyleyerek k›na yakma ifline bafllar. Yöremizde çok çeflitli k›na türküleri
söylenmektedir. fiimdi bu k›na türkülerine birkaç örnek verece¤iz. 

Dünürcüler geldi kafla dizildi 
Ça¤›r›n gelsin kardafl›m›
Çeksin at›m› binek tafl›na
Elimi uzatt›m e¤er kafl›na

Babam Tokat’a vard›m›
Tokat k›nas› ald›m›
Gelin oldu¤un bildimi
fien babam evin flen olsun
Gidiyorum haberin olsun
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Beni kundaklara sard›n
Geceni gündüz eyledin
Helal eyle helal eyle 
Anam hakk›n helal eyle

K›nam› kard›lar hamur ettiler
Yollara döktüler çamur ettiler
Benim k›z ad›m› gelin ettiler
Anam sütün helal eyle

Tek yan›ma gelenim 
Göz yafl›m› silenim 
Helal eyle helal eyle 
Anam hakk›n helal eyle

A¤la anam a¤la el ettin beni
Gözümün yafl›n› sel ettin benim
Helal eyle helal eyle 
Anam hakk›n helal eyle

Oca¤a koydular yuka tafl›n›
Bafl›n› koydular gelin tac›n›
fien babam evin flen olsun
Gidiyorum haberin olsun

fien olsunda babam evi flen olsun
Aha ben gidiyom haberin olsun
Aha ben gidiyom a¤z›n tatl› olsun
Ne deyimde kuzum bende ne deyim
Gitti¤in yerde yuvan kutlu olsun. 

Çekin at›m›n bafl›n› 
Silin gözümün yafl›n›
Ça¤›r›n bey kardafl›m›
fien babam evin flen olsun
Gidiyorum haberin olsun

Elek içinde valas›
Ka¤›t içinde k›nas›
Han›ya bu k›z›n anas›
fien babam evin flen olsun
Gidiyorum haberin olsun

Atlad› geçti efli¤i 
Sofrada kald› kafl›¤›
Büyük evler yak›fl›¤›
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fien babam evin flen olsun
Gidiyorum haberin olsun

Yaz›y› bafltan çekerler 
Üzerine tel çekerler 
Gurbete giden k›z›n 
Gözüne sürme çekerler

Gül dibinde gül var m›?
Nar dibinde nar var m›?
Bu gece kalaca¤›m 
Evinizde yer var m›?
fien ol anam flen ol 
Evin bark›n flen olsun

AAcc››pp››nnaarr KKööyyüü
Asiye anan›n meryem gelini
Aya¤›na giymifl nurdan nalini
‹ner hardes bahçesine sal›n›
Muhammed’in dü¤ünü var cennette. 

Tûba’n›n alt›nda ›rmaklar akar 
Seyretmifl Muhammed köflkünden bakar
Ol cennet-i alâ mis gibi kokar
Muhammed’in dü¤ünü var cennette. 

Dut a¤ac› derler dopdola yemifl
Onun yemiflinde yoktur çürümüfl
Yapra¤›n biri alt›n biri gümüfl
Muhammed’in dü¤ünü var cennette. 

Sekiz derler ol cennetin kap›s›, 
Onu diler cümle mahluk hepisi, 
Arfla do¤ru aç›l›yor kap›s›, 
Hateyi kardefller bizde varal›m, 

Halu hal›m›zca saç-› saçal›m, 
Muhammed’in dü¤ününü görelim, 
Muhammed’in dü¤ünü var cennet’te. 

AAllmmuuss ÇÇaamm KKööyyüü
Açmay›n ellerimi yakmay›n k›nam›
B›rak›p gidemem gelin anam›
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Evimiz önü erik bahçesi
Anamda ba¤l›yor gelin bohças›

Sar› çiçek uzar saz verir
Deli olan gurbet ele k›z verir

Önüme getirmen k›na tas›n›
Ezelden çekerim ana yas›n›

Bayram gelince yakarlar k›na
Uzat ellerini öpeyim ana

Evimizin önü dere ça¤l›yor
Elleri koynunda anam a¤l›yor. 

Tokat’tan ald›m ball› hurmay›
Elime yakt›lar all› k›nay›

Babam dü¤ünümü çekmifl bacaya 
Yaln›z kalan anama allah ac›ya

KKaabbaatteeppee KKööyyüü
Esvap y›kad›¤›m tafllar
Elime ald›¤›m tokaçlar
Yemek yedi¤im arkadafllar
Ben gelin oluyorum haberiniz olsun. 

Y›ld›z da¤› derler bir da¤ ›fl›lar
Geyik kuzusunu alm›fl muflular
Annemin elinden ald› gifliler
fien olsun babam evi flen olsun
‹flte ben gidiyorum haberin olsun

Deperim deperim tepem delinmez
Ç›kar›m bakar›m anam görünmez
Anam görünmezse s›lam görünmez
fien olsun babam evi flen olsun
‹flte ben gidiyorum haberin olsun

Baba Bursa’ya vard›n m›?
Bursa k›nas›n› ald›n m›?
Gelin oldu¤umu bildin mi?
fien olsun babam evi flen olsun
‹flte ben gidiyorum haberin olsun. 

K›na türkülerinden de anlafl›laca¤› üzre k›z›n evden ayr›l›fl› yeni bir hayata bafllay›fl ve
önceki hayat›n›n yok say›l›fl› fleklinde olmaktad›r. Zaten halk›m›z do¤um, sünnet, askerlik gi-
bi geçifl dönemlerini çok önemli sayarken ayn› zamanda önceki hayat›da yok saymaktad›r-
lar. K›na geceside k›z için böyle görülmektedir. K›na gecesi k›z›n baba evindeki son gecesi
olmas› münasebeti ile böyle hüzünlü bir hava estirilmektedir. K›na yak›lmas› ifllemide bu k›-
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na türküleri eflli¤inde olmakta-
d›r. 

K›na Arabistan Yar›mada-
s›nda yetiflen latince ad› Law-
sanya Albaâ olan a¤ac›n kuru-
tulmufl yaprlaklar›d›r. K›na yö-
remizde peygamber topra¤›
olarakta an›lmaktad›r. Hem
arabistanda yetiflmesi, hemde
önemli say›lan günlerde yak›l-
mas› nedeniyle önemli say›l›r.
K›na askere gidecek delikanl›-
ya, kurbanl›k koça, gelinlik k›z
ve o¤lana yak›lmas›da verilen
manay› göstermektedir. Gelin
k›nas› yak›l›rken k›na ezilmi-
yor, k›na sürülmüyor gibi fley-
ler söylenmek sureti ile erkek
taraf›ndan bahflifl al›nmakta-
d›r. K›na yak›l›nca gelin eli al
bir bezle sar›lmaktad›r. 

Gelinlik ça¤› gemifl k›zlar
ve yetti¤ince isteyen herkes k›-
na yakmaktad›r. K›nadan bir
k›s›m o¤lan yak›naca¤› için
o¤lan evine gönderilmektedir.
Damad›n k›nas›n› yi¤itbafl›
yakmaktad›r. Gelen misafirler
k›na bittikten sonra da¤›lmak-
tad›r. K›z›n yak›n arkadafllar›

ve yak›nlar› k›z›n kalan eflyalar›n›da sand›klara yerlefltirmek için toplarlar. K›z›n eflyalar›
toplan›nca k›z gitmeye haz›r demektir. O akflam k›z›n arkadafllar› k›zla birlekte kalmakta-
d›rlar. Damat ise ço¤unlukla tek parma¤›na ve avuç içine k›na yakmaktad›r. 

K›z niflanland›ktan sonra örtünme fleklini de¤ifltirmektedir. K›z niflanl›l›kta ve evlili¤in ilk
zamanlar›nda yaflmak çalmak dedi¤imiz özel bir bafl ba¤lama metodu kullanmaktad›r. Da-
mat ise dü¤ün boyunca üçgen biçiminde ba¤lanm›fl k›rm›z› ipek bir mendil omzuna atk›
fleklinde atarak di¤er insanlardan ayr›lmaktad›r. Bu damat aday›n›n kolayca tan›nmas› ve
nazardan korunmas› için yap›lmaktad›r. 

Pazar günü sabah erkek evinde gelin almak için haz›rl›klar yap›lmaktad›r. Gelen misa-
firler ve çevrede bulunanlar gelin almaya gitmek için toplanmaktad›rlar. Gelin atla, fayton-
la veya arabayla al›nmaktad›r. Gelin almak için erkek evinin önünde toplanmakta ve gelin
alay› oluflturulmaktad›r. Gelin almak için o¤lan evinden; önde bayraktar, daha sonra meh-
ter, mehterin ard›ndan bir gurup genç ve tüm toplananlar oyunlarla yola ç›kar ve k›z evine
giderler. K›z evine girmeden önce bir oyunda k›z evi önünde oynanmaktad›r. K›z evinde

97



oyunlar oynan›rken evin büyük-
lerinden birkaç kiflide k›z evine
girmek ister fakat daha önce-
den kilitlenen kap›y› açt›rmalar›
gerekmektedir. Kap› açt›rmak
için erkek taraf›n›n bahflifl ver-
mesi gerekmektedir. Verilecek
bahflifl uzun uzad›ya pazarl›k-
lardan sonra belirlenmektedir.
Bahflifl verildikten sonra gelinin
erkek kardefli veya kardefli ye-
rine tan›d›¤› bir akrabas› gelin
kufla¤›n› ba¤lamas› gerekmek-
tedir. Gelin kufla¤› k›rm›z› bir
flerittir ve Evine ba¤l› olsun
niyetiyle ba¤lanmaktad›r. 

Kap› aç›ld›ktan sonra eflya-
lar› yüklemeye s›ra gelmifltir.
Eflyalar yüklenirken özellikle
çocuklar sand›k, yatak gibi efl-
yalar üzerine oturarak erkek ta-
raf›ndan bahflifl almaktad›rlar.
Bu ifllemler sürerken mehterde
gelin ç›karma havalar› çalmak-
tad›r. 

GGEELL‹‹NN GG‹‹DDEERRKKEENN SSÖÖYYLLEENNEENN TTÜÜRRKKÜÜ
At›m› çektiler binek tafl›na
Elim ulaflm›yor e¤er kafl›na
Ça¤›r›n gelsin bey kardafl›n›
Bugün bu k›z gelin oldu gidiyor

Kar gelir kar geliyor
Göynek bana dar geliyor
Anadan ayr›lmas› gayet bana zor geliyor

Dualarla gelin evden ç›kar›l›r ve gelin alay› geldi¤i gibi yanlar›na gelinide alarak yola
koyulurlar. Gelin atta ise at›n›n bafl›n› aile büyüklerinden biri çekmektedir. Eee Gelin ata
binmifl ya nasip demifl denmez mi?.... Dü¤ün alay› damat evine do¤ru ilerlerken damat ge-
nellikle gelinin inece¤i yere hakim bir yere ç›kmak sureti ile alay› beklemektedir. Gelin ka-
p›ya gelince orada bulunanlar gelin attan inmiyor diye ba¤r›lmaktad›r. Kay›n valide bu
davran›fla karfl›l›k geline birfley verir veya vaat eder. Bu verilenler yöreye ve vaat edenin
maddi durumuna göre de¤iflmektedir. Gelin salavatlar eflli¤inde attan veya her ne ile gel-
diyse ondan indirilir. Gelin inerken damat gelinin bafl›ndan madeni para ve elma fleker gi-
bi tatl› fleyler atar. Gelin eve yollan›nca kaynana gelin benden korksun diye çömlek k›rar,
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dili tatl› olsun diye efli¤e ya¤ bal sürülür. Gelin attan inince kuca¤›na o¤lan çocu¤u verilir.
Gelin birkaç kad›n taraf›ndan al›narak gelin odas›na  götürülür. Damat daha sonra gele-
rek gelinle biraz konuflur. Daha sonra damat gelini alarak orada toplanan kad›nlar›n ya-
n›na gider. Buna koltuk yapma veya koltu¤a ç›kma denmektedir. Gelinle damat orada bek-
leyen ve gelini görmek isteyen kad›nlar›n yan›na gelirler. Orada bulunanlar›n ellerini öper-
ler. Damat daha sonra oradan ayr›larak bir komflu evine ve sa¤d›ç evine gider. Dü¤ün ala-
y› gelinin eflyalar›n›da yan›nda getirmifllerdir. Gelin eflyalar›n›n indirilmesi ifllemi bittikten
sonra s›ra dü¤ün yeme¤ine gelmifltir. Dü¤ün yeme¤i komflularla yard›mlaflarak haz›rlan-
maktad›r. ‹limizde dü¤ün yeme¤i gelin almadan gelenlere verilmektedir. Verilen bu yemek-
ler:Dü¤ün Çorbas›, Pehlili Pilav, Etli Dolma, Un Helvas›d›r. 

‹limizde dü¤ün müddetince halay v. b oyunlar oynand›¤› gibi alkflamlar› orta oyunlar›-
da ç›kart›lmaktad›r. Yöremizde deve oyunu, s›n›rtafl› oyunu, de¤irmen oyunu, demirci- kö-
rük oyunu gibi birçok orta oyunlar oynanmaktad›r. 

‹limizde dü¤ünleri nefleli k›lmak için dü¤ün görevlilerine, dü¤ün yak›nlar›na, veya misa-
firlerden hatas› bulunanlara cezalar verilmektedir. Yemekler so¤uk geldi, vaktinde gelmedi,
oda sorumlusu izin almadan ç›kt› v. b bahanelerle kifliler suçlanmaktad›r. Bu haks›zl›¤› af-
fettirmek için çeflitli cezalar verilir. Tabii orda bir suç ve cezada varsa itirazlarda olacak.
Hal böyle olurda olay mahkemelik olmaz m›? Hemen orada temsili bir mahkeme kurulur ve
suçlu suçsuz ay›rt olur. Ama bu mahkeme sahtedir fakat cezalar mutlak yerine getirilmeli-
dir. Cezalar ise genelde dü¤ünün mant›¤›na uy¤un ziyafet verme cezalar›d›r. Kiflilerin ›slat-
ma, merdivene sar›lma gibi gülünç duruma düflürücü cezalara çarpt›r›ld›¤›da olmaktad›r. 

Damat ve dü¤ündekiler akflama kadar e¤lenir. Akflam topluca camiiye yats› namaz›na
gidilir. Camiiden geldikten sonra dualar okunur, damat orada bulunanlar ve anne babas›-
n›n elini öperek gerde¤e girer. Tabii yumruklardan kurtulabilirse. Geriye kalan gençlere ye-
mek verildi¤ide olmaktad›r. Bayraktar›n son görevi ise mehteri al›r evine götürür ve onlara
bir ziyafet çeker. 

Damat burada geline hoflgeldin der. Damat geline yüz görümlü¤ünü takar. Yüz görüm-
lü¤ü kiflinin ekonamik gücüne göre de¤iflmektedir. Burada iki rekat namaz k›lar. ‹limizde
bekarete de¤er verilmektedir. Gelinle gelen gelin yengesi geç saatlere kadar bekleyerek
çarflafa bakar ve öyle ayr›l›r o¤lan evinden. Bekleyen bu yenge için gelinin sigortas› den-
mektedir. 

Ertesi gün baflba¤lama denilen bir tören yap›lmaktad›r. Gelin ve kay›nvalidenin yak›nlar›
toplan›r, dualar edilir, mevlüt okunur ve ikramlar yap›l›r. Böylece gelinin evlili¤i tescil edilmifl
olur. Gelin evde hiç konuflmaz. Buna gelinlik yapmakta denmektedir. Gelinlik yapmak veya
söylemezlik adeti geline kay›nbaba ve kaynanan›n bir hediye vererek konufl demesine kadar
sürmektedir. 

Yöremizde gelinle damat aile içinde yüksek sesle ve isimlerini söyleyerek konuflmamak-
tad›r. Dü¤ün bittikten sonra haftas›na gelinle damat k›z›n baba evine giderler. Buradada
damat konuflmaz  yemez içmez. Kay›nbabas› damata saat veya benzeri bir hediye vererek
onu konuflturur. Bu ziyaretler normal seyirle devam etmektedir. 

Dü¤ünler yaz›lmas› yaflanmas› en zevkli, insana nefle, hayata canl›l›k veren bir toplum-
sal uygulamalar yuma¤›d›r. Atalar›m›z bofla dememifller Nikahta keramet var diye. Nika-
h›n bir kerametide dü¤ün uy¤ulamalar›n›n çeflitlili¤i olsa gerek. 
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TOKAT YÖRES‹ HALK OYUNLARI



Tokat yöresi halk oyunlar› halen günümüzde köylerde yayg›n bir flekilde oynanmakta-
d›r. Kültürümüzün temel tafllar›ndan biri olan halk oyunlar›m›z›n anonim olmas›, ça¤lar
boyu sürüp gelen bu gelene¤in atalar›m›zdan bizlere miras almas› bir töredir. 

Kültür; bir toplum da geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu,
düflünce, inanç, sanat ve yaflam ö¤elerinin tümüdür. Kültür toplumsald›r, tarihseldir. Ö¤-
renilip aktar›lan bir mirast›r. Halk oyunlar›n›n kökeni ilk insana dayanmaktad›r. Türklerin
ana yurdu olan Orta Asya Türklerinin inanç ve yaflama biçimleri bugünkü kültürü olufltu-
ran ana etkendir. Anadolu’ya gelen ve oradan da Avrupa ortalar›na kadar giden  Türkler
yerli halk›n kültürlerini etkilemifl onlardan da etkilenmifltir. ‹slamiyet’i kabul eden Türkler
yeni bir kültürle karfl›laflm›fllar bu kültürün etkilenmelerine ra¤men kendi geleneksel kül-
türlerini de sürdürmüfllerdir. 

Folklor ; halk›n yaflay›fl biçimidir, kiflilerin de¤il, bir kültür toplulu¤unun ortak mal›d›r.
Milli yap›n›n bir parças›d›r. Kültür do¤as› gere¤i de¤iflkendir, geçmiflteki bir kültür döne-
minden günümüze gelmifl bir kal›p de¤ildir. Yaflayan bir kültür toplulu¤unun bu günkü ih-
tiyaçlar›n› karfl›layan bir sosyal kurumdur. 

Milletlerin kültürel özellikleri olan halk oyunlar›m›z yörede yaflayan insanlar›n örf
adet ve geleneklerini duygu ve düflüncelerini inan›fllar›n› ifade etmektedir. Yöre insan›m›-
z›n halen yaflatmakta oldu¤u halk oyunlar›n›, oyunlar›n bir bölümü a¤›t, üzüntü sonucu
olarak do¤mas›na ra¤men bir e¤lence arac› olarak sürdürmektedir. 

Tokat ili ; gerek jeopolitik konumu, gerekse  üretim çeflitlili¤i aç›s›ndan korunma ve
bar›nma güçlü¤ü çekilmeyen bir il olmas› vesilesi ile ülkemizin bir çok ilinden (Gümüflha-
ne, Artvin, Erzurum, Erzincan, Kars, Malatya, Bitlis, Ayd›n)  ve ayr›ca Kafkasya, Yunanis-
tan, Bulgaristan, Yugoslavya, Afganistan, Gürcistan’dan gelen muhacirlerin iskan›na u¤-
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ram›fl, bu kifliler gelirken adet, inanma, gelenek ve göreneklerini de beraberinde getirmifl-
lerdir. Ayr›ca burada yaflayan Ermeni, Rum gibi topluluklar›n kültürlerinden etkilenmifl,
bunlar›n yan› s›ra komflu iller olan Sivas, Yozgat, Amasya, Ordu, Erzincan, illeriyle içice
olmas› halk kültürlerinin çeflitlili¤i ve zenginli¤i bak›m›ndan önem arz etmektedir. Yöre
insanlar› göçmen olarak gelenlerin kültürlerine kuflku ile bakmam›fl aksine birbirlerinden
etkilenmifl ve daha da zenginlik kazand›rm›fllard›r. Yapt›¤›m araflt›rmalarda tespit etmifl
oldu¤um oyunlar›n isimleri ve oynan›fl biçimleri yöreye has bir özellikle bütünleflmifl do-
lay›s›yla, oyunlarda halay, horon, bar, karfl›lama gibi türler halen yaflamakta ve yaflat›l-
maktad›r. 

Yöre halk oyunlar›; dü¤ün, bayram, niflan, k›na, asker u¤urlama, özel günlerde ( H›d›-
rellez, Nevruz ) ve çeflitli törenlerde ( S›ra gezmeleri, ferfene toplant›lar› ) Davul, zurna,
ba¤lama, kaval, horlatmal› kaval, def eflli¤inde seyirci karfl›s›nda bazen bir evin avlusu,
bazen bir oda, bazen de dü¤ün salonlar›nda  kad›n-erkek ( karma) sadece kad›n ve sade-
ce erkek olmak üzere ayr›ca  tek oyunlarda iki üç kifli ile oynanmaktad›r. Oyuncular ser-
çe parmaklardan tutunarak oyuna bafllarlar. Daha sonra  elleri omuzlara atarlar ve oyu-
nun yelleme bölümünde kendi ellerini kendi belinde tutarak oyunlar›n› oynarlar. Oyuncu-
lar coflkular›n› kendi elini kendi eline vurarak ( el ç›rparak ), kendi ellerini eflinin ellerine
vurarak, ( çift el) kendi elini eflinin eline vurarak ( tek el ) ifade etmektedirler. Halay ba-
fl›n›n elinde ve halay sonunun elinde k›rm›z› veya beyaz ifllemeli mendil bulunmaktad›r.
Baz› oyunlar oynan›rken oyunlar›n özelli¤ine göre oyuncularda kama elcek (ellik), s›r›k ve
orak bulunmaktad›r. 

Yöre oyunlar›m›zda; dini, sosyal ve e¤lenceye dayal› olarak dayan›flmay›, sevgiyi,
inanmalar›, aflk›, felaketi, savafl›, bar›fl› ve do¤a-insan-hayvan  iliflkileri gibi temalar ifllen-
mektedir. Oyunlar a¤›rlama, yanlama ve yelleme ( yeldirme ) olmak üzere üç bölümden
oluflmaktad›r. Ancak; oyunlar›n ço¤u a¤›rlama ve yelleme bölümlerinden ibarettir. Dü¤ün-
lerde ilk bafllanan halay Tokat A¤›rlamas› olup son oyun ise çekirge oyunudur. 
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S. NO OYUNUN   ADI S. NO OYUNUN   ADI S. NO OYUNUN   ADI 
1 ABDURRAHMAN HALAYI 51 HORON 101 PÜSKÜLLÜ
2 A⁄IR HALAY 52 HOfi B‹LEZ‹K 102 SALLANGEL
3 A⁄CA DUDU 53 HOfiÇAR‹ 103 SANCI
4 ALACADA ÇORAP ÖRMED‹M 54 HOYNAR‹ 104 SARHOfi HALAYI
5 ALLILAR 55 HÜRÜLÜ 105 SARIKIZ (ARTOVA)
6 ARDIÇ HALAYI 56 ‹B‹SK‹ HALAYI 106 SARIKIZ (TURHAL)
7 ARMUT DALDA 57 ‹K‹ AYAK 107 SARSI HALAYI
8 ARTOVA A⁄IRLAMASI 58 ‹K‹NC‹ BAR 108 SARSI KIRANI
9 AS‹YE 59 JANDARMA 109 SEMAH
10 AfiIRTMA 60 KABAK 110 SIRIK HALAYI (OYUNU)
11 BAfi HALAY 61 KABA CEV‹Z 111 S‹MS‹M
12 B‹TL‹S HOÇÇAR‹S‹ 62 KAMA- KAMA OYUNU 112 S‹VAS A⁄IRLAMASI
13 B‹ZD‹L‹ 63 KARADUT(KARAB‹T) 113 SOL BACAK
14 BURÇAK TARLASI 64 KARANF‹L‹M(ELP‹T OYUNU) 114 SÜRMEL‹
15 CAMUfi HALAYI 65 KARKIN HALAYI 115 fiEKER HALAYI
16 ÇEK‹RGE 66 KARNIM A⁄RIDI 116 fiEKERO⁄LAN
17 Ç‹ÇEK DA⁄I 67 KARTAL 117 fiIKIDIM
18 ÇEÇER 68 KAfiIK 118 fi‹fiMAN OYUNU
19 Ç‹FTETELL‹ 69 KAZOVA YANLAMASI 119 TAMZARA
20 ÇÖKEL‹K 70 KEÇEL‹ 120 TAfiOVA S‹MS‹M‹
21 DALDALAN 71 KEÇ‹ VURDUM BAYIRA 121 TEKAYAK
22 DAMDA ÇAYIR B‹TMEZ M‹? 72 KEKL‹K 122 TEMURA⁄A
23 DELLOCAN 73 KELO⁄LAN 123 TERS B‹CO - B‹CO- HOP B‹CO
24 DEVE OYUNU 74 KIRMALI KARKIN- KARKIN 124 TERS HALAY
25 DEVEL‹ 75 KIYMET 125 TERS HORON
26 D‹K HALAY 76 KIZIK HALAYI 126 TOKAT A⁄IRLAMASI -TOKAT HALAYI
27 DO⁄ANfiAR 77 KOÇÇAR‹ 127 TOKAT SA⁄MASI (SARMASI)
28 DÖRT AYAK 78 KÖÇEK 128 TOMBUL MAK‹NA
29 DUDUMEY 79 KÖRO⁄LU 129 TRAKYA
30 DÜZ AYAK- DÜZ HAVA- DÜZ OYUN 80 KÜRT NERG‹S‹ 130 TUCUK HALAYI
31 EKSENE 81 LALEL‹M 131 TURHAL HALAYI
32 ELEKÇ‹ 82 LAZ HORONU 132 TURNA OYUNU
33 EL‹NDE CINGIL ORAK 83 LORGE 133 ÜÇ AYAK
34 ELL‹K 84 MADIMAK 134 YANLAMA
35 EM‹NE CAN- EM‹NE 85 MAfiAT HALAYI 135 YARYANDIM
36 EM‹NEM 86 MAV‹L‹M 136 YAYLADANMI GEL‹YON
37 ERZURUM BAfiBARI 87 MEKTEPL‹ 137 YED‹ SENE
38 EVYABANIN TAfiLARI 88 MELET HORONU 138 YELLEME
39 GEY‹K OYUNU 89 MERO 139 YOZGAT HALAYI
40 GÖZELLER 90 MERS‹K 140 ZEYBEK
41 GÜLO⁄LAN 91 M‹SKET
42 GÜLÜM YAR 92 NARE- NAR‹
43 GÜRCÜ HORONU 93 NEC‹P HALAYI
44 HALAY HALAYLI- HALAYLIM 94 N‹KSARIN F‹DANLARI
45 HANIM ESME 95 ODUNCULAR
46 HANIM KIZLAR 96 OMUZ HALAYI
47 HARMANDALI 97 Ö⁄RETMENE VARAMADIM
48 HARAM‹ 98 ÖZENTEK
49 HEY GIZLAR 99 PAPARA
50 HAREL‹ 100 PITIH
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TTOOKKAATT’’IINN MMEERRKKEEZZ KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Çaml›bel-  Ak›n Aktepe-  Avflara¤z›-  Bedirkale-  Behram-  Çatalkaya-  Çubuklu-  De-

rea¤z› - Dodurga- Kark›n-  Kark›nc›k-  Kervansaray-  K›z›k-  K›z›lkaya-  Ortaören ve Yat-
m›fl köylerinde :Tokat a¤›rlamas› Tombul makina, Üçayak, Kartal, Karn›m a¤r›d›, Yedi se-
ne, Karadut (Karabit), Ters bico, K›rat, Ellik, Koççari, Mektepli, Mad›mak, Artova a¤›rla-
mas›, Sar›k›z, Eminecan, Hofl bilezik, Tamzara, Sallangel, Simsim, K›z›k halay›, Temura-
¤a, Kabak, Çekirge, Kazova yanlamas›, Mero, Daldala, Sol bacak, Kama, Sivas a¤›rla-
mas›, Erzurum baflbar›, ‹kinci bar, Çiçek da¤›, Yaryand›m, Harami, Kark›n halay›, Tucuk
halay›, Özentek, Abdurahman halay›, Omuz halay›. 

Aydo¤du- Günçal›- Güzelce köylerinde : Ters halay, Tokat a¤›rlamas›, Koççari, Ters
bico, Çökelik, Mad›mak, Yanlama, Abdurahman halay›, Eminecan, Sivas a¤›rlamas›, Bofl
bilezik, Temura¤a, Sar›k›z. 

Akyurt- Killik- Çayöre- F›r›ndere, Geynik- Beflören- Semerci köy- Gökçe- K›z›löz- Çör-
dük- Batmantafl- Daylahac› Köylerinde :Karakufl, Hofl bilezik, Temura¤a, Tokat a¤arlama-
s›, Sivas a¤arlamas›, Eminecan, Sallan gel, Çekirge, Koççari, Kabak, Sar›k›z, Tombul ma-
kina, Ellik, Tamzara, Üçayak, Dellocan. 

Tahtoba- U¤rak- Kabatepe Köylerinde :Tokat a¤arlamas›, Tombul makina, K›z›k hala-
y›, Üçayak, Karn›m a¤r›d›, Ters bico, K›rat, Ellik, Koççari, Mektepli, Sar›k›z, Artova a¤ar-
lamas›, Çekirge, Simsim, Eminecan, Hofl bilezik, Tamzara, Sallangel, Temura¤a, Kabak,
Kazova yanlamas›, Mero, Özentek, Sivas halay›. 

Çamalt›- Ulafl- Güzeldere- Kefllik- Söngüt- Tafll›çiftlik Köylerdinde :Tokat a¤arlamas›,
Sar›k›z, Sallangel, Hofl bilezik, Eminecan, Yaryand›m, Kasap, Karabit, Koççari, Kabak,
Temura¤a, K›z›k halay›, Çekirge. 

Ahmetalan- Nebiköy:Samah, Ellik. 
Hasanbaba- Aluç- Çat:Üçayak, Tokat a¤arlamas›, Sar›k›z, Çekirge, Hofl bilezik, Temu-

ra¤a, Simsim, Tamzara, Tokat sa¤mas›. 
Döllük- Ball›dere:Halayl›, P›t›k, Ellik, Samah, Keklik, Damda çay›r bitmez mi. 
Gölcük:Halay, Simsim, Tekayak, Kama, Turna oyunu. 
Binecek:Çiftetelli, Mad›mak, Halay, Tokat salmas›, Hofl bilezik, Eminecan
Çöre¤ibüyük:Hofl bilezik, Tamzara, Samah, Alaçam, Ellik. 

AALLMMUUSS ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Akarçay- Alan- Ar›su- K›n›k- K›z›lelma- Dikili- Görümlü- Karadere- Salkavak- Çambu-

lak- Armutalan- Ce¤et- Durudere- Çamdal›: Tokat a¤›rlamas›, Alaçam, Ellik, Samah, La-
lelim, Ters bico, Karanfilim, Tombul makina, Üçayak, Jandarma, Kark›n, Yanlama, Düza-
yak, Dört ayak, Jandarma, Eminem, Gülo¤lan. 

Gölgeli: Tokat a¤›rlamas›, Omuz halay›, Lalelim, Alaçam, Ellik, Samah, Tombul maki-
na, Kartal, Karanfilim, Ters bico. 

Sar›ören: Tokat a¤›rlamas›, Sar›k›z, Hoflbilezik, Temira¤a, Harami, K›rmal› kark›n, Ters
bico, Eksene, Düz hava. 

Salkavak: Ellik, Düzayak, Alaçam, Ters bico, Samah, Dört ayak. 
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Almus- Ormandibi- Gevrek- Serince- Bak›ml›- Çevreli: Gözeller, Armut dalda, Hey
g›zlar, Oduncular, Düz oyun, Tokat a¤›rlamas›, Tombul makina, Ters bico, Hofl bilezik, Ka-
sap, Simsim, Sar›k›z, Üçayak, K›rmal› kark›n, Çekirge, Sarhofl halay›, Temura¤a, Sallan-
gel, Ellik Samah, Alaçam. 

Ataköy- Kuruseki- Sa¤›rlar: Alaçam, Ellik, Samah, Düz halay, Üçayak, Kark›n, Yanla-
ma, Kürt halay›, Karanfilim. 

AARRTTOOVVAA ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Demecikark›n- Ahmetdaniflment- A¤musa- Gürard›ç- Sa¤l›ca- Kayaönü- Kunduza¤›l›-

Taflp›nar- Afla¤› güçlü- Ya¤c›musa- Yukar› güçlü- Boyunp›nar- Salur- I¤d›r- Çelikli: Tokat
a¤›rlamas›, SallangelKürt halay›, Sar›k›z, Emine can. Hofl bilezik, Çiçek da¤a, Temura¤a,
Yaryand›m, Sivas halay› Hop bico, Karabit, Koççari, Çekirge, Tombul makina, Kama oyu-
nu, Kasap, Kabak, Simsim, T›z›k halay›. 

Bebekderesi- Ulusulu- Tanyeri- Mertekli- Bay›rl›- Aktafl: Samah, Üçayak, Sallangel,
Çekirge, Ters bico, Karn›m a¤r›d›, Hofl bilezik, K›rat, Temura¤a, Simsim, K›z›k halay›,
Tamzara, Koççari, Karabit, Çiçek da¤›, Yanlama, Tokat a¤›rlamas›, Halayl›m, Düz halay,
A¤›r halay, Harmandal›, fi›k›d›m. 

Evlidere: Dudumey, Keçeli, Çekirge, Bico, Karabit, Hofl bilezik. 
Gazip›nar›: Hofl bilezik, Üçayak, Temura¤a, Maflat halay›. 

EERRBBAAAA ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Beykaya:Horon, kasap, Çiftetelli, Köro¤lu. 
Engelli:Evyaban›n taflyar›, Emine, Simsim, Çiftetelli. 
Ezeba¤›: Tamzara, Temura¤a, Hofl bilezik, A¤›rlama, Mad›mah. 
Kale:  Halay, fiiflman oyunu. 
Keçeci: Halay Ellik Samah, P›t›h, Çiftetelli. 
K›z›lçubuk: Çiftetelli, Tokat savmas›, Mad›mah, fiekero¤lan. 
Ortaköy: P›t›h, Kaba ceviz, Kafl›k. 
Tanoba: Tokat a¤›rlamas›, Simsim, Çekirge, Yayladanm› geliyon. 
Tosunlar: Çiftetelli, Tokat sa¤mas›, Simsim, Niksar›n fidanlar›, Alacada çorap örme-

dim. 
Tepek›flla: Çiftetelli, Mad›mah, Eminem. 

NN‹‹KKSSAARR ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Ak›nc›: Gürcü horonu, Laz horonu, Halay, Tamzara, Hoflbilezik, Temura¤a. 
Budakl›: Çiftetelli, Horon, Emine can, Tamzara, Erzurum bar›
Camidere: Halay, Mad›mah, Gülo¤lan, Tamzara, simsim. 
Çay: Halay, Ellik, ⁄ülo¤lan, Alaçam Samah. 
Gökçeoluk: Halay Ellik, Karanfilim, Tokat a¤›rlamas›, Alaçam Samah. 
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Gülbay›r: Tokat sa¤mas› Halay Mad›mah. 
Güzelyayla: Gülo¤lan Alaçam Ellik Samah. 
Haydarbey: Kelo¤lan, Tokat sa¤mas›, Keçi vurdum bay›ra, Mad›mah, Sivas halay›, Te-

mura¤a. 
Köklüce: A¤›rlama, Sarhofl halay›, Düz halay, Temura¤a, Hoflbilezik. 
Kuyucak: Tokat a¤›rlamas›, Gülo¤lan, Asiye, Ellik, Samah, Lalelim, Halay, Kark›n, Ka-

ma. 
Ormanc›k: Ellik Alaçam, Karanfilim. 
Osmaniye: Gürcü horonu, Halay Hofl bilezik Tamzara. 
Özveren: Halay, Sepetçio¤lu, Samah. 
Mercimekdüzü: Tamzara, Gürcü horonu, Mad›mah, Tokat sa¤mas›, Tokat halay›. 
Mezra: Karanfilli, Ellik Alaçam, Samah Tokat Halay›. 
Pelitli: Halay Ellik Samah Alaçam Sürmeli. 
Sorhun: Kürt halay›, Gürcü horonu, Tamzara, Kelo¤lan, Hofl bilezik, Köçek Tekayak,

Dithoron. 
Tahtal› :Gülo¤lan Yanlama, Ellik Mad›mah Samah. 
Tepeyatak: Tokat halay›, Asiye, Develi. 
Ustahasan: Gürcü horonu, Halay Tamzara. 
Yeflilkaya: Gülo¤lan, Tamzara, A¤›r halay, Hofl bilezik, Mad›mah, Develi. 
Yolkonak: Sivas a¤›rlamas›, Ellik, arhofl halay›, Samah Çiftetelli. 

PPAAZZAARR ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Ocakl›: Tokat a¤›rlamas›, Tamzara, Hofl bilezik, S›r›k halay›. 
Dereköy- Dereçayl›- Üzümören: Tokat a¤›rlamas›, Mad›mah, Yayladanm› geliyon,

Simsim, Hofl bilezik. 

RREEfifiAADD‹‹YYEE ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Büflürüm- Çat- Çevrecik- Çakmak- Çayp›nar- Karfl›kent- Yenituraç- Yuvac›k: Halay, Sa-

mah, Ellik, Alaçam, Karanfilim, Temura¤a, Üçayak, Çiftetelli. 
Abdurahmanl›: Temura¤a, Dik horon, Sar›k›z. 
Befldere- Dar›dere- Esenköy- Gökköy- Güllüce- Sazak- Sarayk›flla: ‹kiayak, Ellik Ala-

çam Samah, Elinde c›ng›l orak, Sars› k›ran›, A¤›rlama, Halay, Horon, Üçad›m. 
Bereketli: Horon Temura¤a, Çiftetelli, Tokat sa¤mas›, Çiçek da¤›. 
Çaml›kaya: Ellik A¤›rlama, Üçayak, Temura¤a, Hofl bilezik, Dik horon, Sars› k›ran›,

Düz horon, Tamzara. 
Çambal›: Üçayak, Dik horon, A¤›rlama, Hofl bilezik, Temura¤a, Ellik. 
Ç›narc›k: Nari, A¤›rlama, Üçayak, Melet horonu, Mad›mah, Sar›k›z samah
Eymür: A¤›rlama, Tamzara, Dello Üçayak
Eyüp: A¤›rlama, Düz horon, Sar›k›z, Hofl bilezik, Ters horon Ellik. 
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Cimi tekke: Tamzara, Üçayak, Gülo¤lan, Tokat halay›, Düz halay Melet horonu. 
Do¤antepe: Düz horon, A¤›rlama Melet horonu, Üçayak, Sar›k›z. 
Dutdibi: Gülüm yar, Han›mesme, Kabak, Hopbico. 
Göllüköy:Temura¤a, Sivas halay›, Üçayak, Dik horon. 
Gülburnu:Düz hava, Temura¤a, Sar›k›z, Ters bico, Sivas a¤arlamas›. 
Gülkonak:A¤›rlama, Sar›k›z, Düz horon, Hofl bilezik, Temura¤a, Üçayak. 
Hatipli:Köro¤lu, Gülo¤lan, Üçayak, A¤›rlama, Horon. 
Hasanfleyhi: Tokat halay›, Melet horonu, Gülo¤lan, Üçayak, Sar›k›z, Temira¤a, Düz

horon, Mad›mak, A¤›rlama, Hop Bico.
‹brahimfleyh:Tokat halay›, A¤›rlama, Üçayak, Gülo¤lan, Melet horonu, Mad›mak. 
‹smailiye:Düz hava, Sivas a¤arlamas›, Hofl bilezik, Ellik, Sar›k›z, Asiye, Ters bico, Ala-

çam. 
Kabakl›:Dik horon, Sar›k›z, Üçayak, A¤›rlama, Gülo¤lan, Ellik. 
Karaa¤aç- Karl›yayla:Tamzara, Bico, Hofl bilezik, A¤›rlama, Düz horon, Sars›k›ran›. 
Keçiköy:Çiftetelli, Misket, Melet horonu, Üçayak, A¤›rlama, Dik horon. 
K›z›lcaören:A¤›rlama, Sivas halay›, Ellik, Sar›k›z. 
Kuyucak:Çiftetelli, Horon, Üçayak, A¤›rlama, Tamzara. 
Sar›yayla:Sar›k›z, Temura¤a, Üçayak, Düz horon. 
Tozanl›:Kabak, Han›mesme, Hop bico. 
U¤urlu: Hofl bilezik, Sivas a¤›rlamas›, Tamzara, Ellik, Sar›k›z. 
Uluköy: Melet horonu, A¤›rlama, Üçayak, Dörtayak, Çiftetelli. 
Yo¤unpelit:Sar›k›z, Tamzara, Düz hava, Do¤anflar, Mersik, Hofl bilezik, Temura¤a. 

SSUULLUUSSAARRAAYY ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Beyaz›t- Çimen:Sivas halay›, Tokat a¤arlamas›, Sar›k›z, Sallangel, Ellik, Saman, Püs-

küllü, Çökelik, Mad›mak. 
Selimiye- Yeniköy:Tokat a¤›rlamas›, Eminecan, Kürt halay›, Hofl bilezik, Han›mk›zlar,

Jandarma, Temura¤a, Simsim. 
Alanyurt- Il›ca- Uyluba¤›- Bal›kesir- Ball›kaya- Tekkeyeni- Bu¤dayl›- Arpac›karaçay-

Alpudere- Dutluca:Tokat a¤arlamas›, Sivas a¤arlamas›, Sallangel, Sar›k›z, Dik halay, Ha-
n›mk›zlar, Jandarma, Ard›çalay›, Çökelik, Ters bico, Karabit, Hofl bilezik, Çiçek halay›,
Kasap, 

Mektepli, Karn›m a¤r›d›, Dellocan, Çekirge, Artova a¤arlamas›, Simsim, Koççari, Yar-
yand›m, Turhal sar›k›z›, Temura¤a, Tucuk halay›, Dudumey. 

TTUURRHHAALL ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Kark›n- Kuytul- Erenli- Derbentci- Yeniceler- Samurçay- Hasanl›- K›zo¤lu- Ulutepe- A¤-

caflar- Akçatarla- Çayl›- Hamidiye: Samah, Alaçam, All›lar. Simsim, Tokat a¤›rlamas›, El-
lik, Mad›mak. 
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Ormanözü: Eminem, Bico, Tokat a¤›rlamas›, Samah, Mad›mak, Simsim, Sar›k›z, All›-
lar, Sivas Halay›, Üçayak, Düzhalay, Yanlama, Temura¤a, Sarhofl Halay›, Hoflbilezik. 

Yenisu:Jandarma, Tokata¤›rlamas›, Alaçam, Ellik, Samah, Tamzara, Boynari, Temura-
¤a, Simsim, Düzayak, Yelleme. 

Ya¤l›alan:Karabit, Tamzara, Tokat a¤›rlamas›, Yelleme, Temura¤a, Simsim. 
fiatroba- Tatl›cak- Kuflotura¤›- Tafll›höyük:TokatHalay›, Camufl halay›, Yaryand›m, Ters-

bico, Karabit, Kartal, Hoflcari, Sar› k›z, Kazova yanlamas›, Eminecan, Kabak, Tamzara,
Temura¤a, Üçayak, fieker Halay›, 

Hoflbilezik, Jandarma, Turhal halay›, Çekirge. 
Arzu P›nar›: Tokat a¤›rlamas›, Üç ayak, Hofl bilezik, Temura¤a, Simsim, Karabit, çe-

kirge, Tamzara. 
Dökmetepe- Çaml›ca- Çivril- Çar›ks›z: Tokat a¤›rlamas›, Simsim, Mad›mak, Hofl bile-

zik, Kasap. 
Kayaören: Tamzara, Dello, Temura¤a, Üçayak, K›ymet, Hoflbilezik, Sar›k›z, Kasap, To-

kat a¤›rlamas›. 
Kazanc›  :Köro¤lu, Sar›k›z, Simsim, Yanlama, Sarhofl halay›. 
K›zkayas›: Simsim, Çiçekda¤›, Kasap, Halay
Ayranp›nar›: Simsim, Bico, Çekirge. 
Yeniköy: Sar›k›z, Keklik. 

YYEEfifi‹‹LLYYUURRTT ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Karagözgöllüalan – Sekücek: Samah, Ellik, Alaçam. 
Karaoluk- Sivriköy- Bü¤et- Ekinli- Damlal›- Ç›rdak- Kuflçu- Do¤anca- Ya¤mur- Do¤la-

c›k- kunduz- 
Ç›kr›k: Tokat a¤›rlamas›, Sar›k›z, Sallangel, Eminecan, Hoflbilezik, Kasap, Dikhalay,

K›z›k halay›, Bitlis hoflcarisi, Jandarma, Han›m K›zlar, Kabak, Çökelik, Karabit, Simsim,
Sivas halay›, Kürt halay›, Kazova yanlamas›, Üçayak, Mero, Abdurrahman halay›, 

ZZ‹‹LLEE ‹‹LLÇÇEESS‹‹ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARR
Ac›su- Elmac›k- Çay›r- Kervansaray- Kuruçay- Kurup›nar- Çamdere- Kuzalan- Yaln›z-

köy- Yaylakent: Halay, Samah, All›lar, Mavilim. 
Yaylayolu: Halay, Cemo, Üçayak, Yanlama, Temura¤a, Mavilim All›lar. 
Yücep›nar: Lorke, Kartal, Simsim, Tokat a¤›rlamas›, Bico, Temura¤a, Yanlama, Hofl bi-

lezik, Üçayak, Papara. 
Yapalak: Kartal, Halay, Kama, Simsim
Yal›nyaz›: Maflat halay›, All›lar
Teknecik:Düzhalay, Kürt halay›, Yozgat Halay›, Samah. 
Taflk›ran: Tamzara, Dello, Sar›k›z, Düzhalay. 
fieyhNusrettin: Hoflbilezik, Üçayak, Samah, Bico, Temura¤a. 
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Süleymaniye: Tamzara, Hoflbilezik, Karabit, Kürt Nergizi. 
Refladiye: Halay, Karabit, Trakya, Hoynari, Hoflbilezik, Kartal, Harmandal›, Han›m

k›zlar, Çiftetelli. 
Palanl›: Karabit, All›lar, Samah. 
Narl›k›flla:fieker halay›, Hofl bilezik, Tamzara, Sar›k›z, Üçayak, Simsim, Kartal, Tokat

a¤›rlamas›, Tombul Makina, Koccari, Hoynari. 
Küçüközlü: Karabit, Hoflbilezik, Tokat a¤›rlamas›. 
Küçükaköz: Lorge, Dello, Papara, Simsim, Üçayak. 
Küplüce: Tokat halay›, Hofl bilezik, Temura¤a, Mad›mak. 
Kurflunlu: A¤›r halay, Turna halay›, Karabit, Trakya, Sar›k›z, Sarhofl halay›, Dello,

Üçayak, Erzurum halay›. 
Köylüürünü: Simsim halay›, Çiftetelli. 
Kozdere:Üçayak, Temura¤a. 
Karafleyh: Sivas a¤›rlamas›, Tokat a¤›rlamas›, Karabit, Sar›k›z, Trakya. 
Karabalç›k: Bafl halay›, Tamzara, Samah, Hoflbilezik, Kasap, Çekirge, Bico, Sivas

a¤›rlamas›, Dello, Cemo, Hoflcari, Erzurum bar›. 
Göçerli: Halay, Samah, Bico, Mad›mak, Delik›z, Çekirge, Karak›z. 
I¤d›r- Ali Hoca: Simsim, Halay, Mad›mak, Çiftetelli. 
Hatipp›nar› : Turhal halay›, Karabit, Kartal, Çeçen. 
Haramik›flla: Simsim, Hoflbilezik, Lorge, A¤›rlama, Afl›rma. 
Fatih: A¤›rlama, Dello, Papara, Trakya, Temura¤a, Lorge, Karabit, Kartal, Çeçen. 
Ede- Eskiderbent: Kartal, Simsim, Halay, Çiftetelli. 
Derebafl›: Simsim, Tamzara, Kama oyunu, Temura¤a, Üçayak, Kartal, Tokat a¤›rlama-

s›, Sar›k›z, Hoflbilezik, Halay. 
Çiftlik: Halay, Harmandal›, Çekirge, A¤reli, Karabit. 
Çak›rcal›: Bico, Samah, Çekirge, Bizdili. 
B. Kozluca: Tokat a¤›rlamas›, Sar›k›z, Üçayak. 
Büyükkarayün: Hareli, Çekirge, Tokat sa¤mas›, A¤›rlama, Hoflbilezik. 
Binbafl›o¤lu: Zeybek, A¤›rlama, Çiçekda¤›, Mad›mak, Çiftetelli. 
Belp›nar: Halay, Samah, Bico, Çiftetelli. 
Ayval›: Simsim, Üçayak, Sar›k›z, Tersbico. 
Akgüller: Halay, Han›m k›zlar, Sar›k›z, All›lar, Karabit. 
A¤›lc›k: Simsim, Halay, Elekci. 
Çiçekp›nar›: A¤›rlama, Afl›rtma, Trakya, Karabit, Çiçekda¤›, fiekero¤lan, Jandarma,

Han›mk›zlar
Turhal Halay›, Çekirge, Cam›z Halay›, Lorge, Nare, Temura¤a, Tamzara, Hoflbilezik,

Sar›k›z, Hoflcari, Cemo, Papara, Sanc›, Dello, Kama, Kartal, Omuz Halay›.   
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1. Tokat a¤›rlamas›
2. Tombul Makina
3. Üçayak
4. Kartal
5. Karn›m a¤r›d›
6. Yedi sene
7. Karadut
8. Ters bico
9. K›rat
10. Ellik
11. Koçcari
12. Mektepli
13. Mad›mak
14. Artova A¤›rlamas›
15. Sar›k›z
16. Emine can
17. Hoflbilezik
18. Tamzara
19. Sallangel
20. Simsim
21. K›z›k halay›
22. Mad›mak
23. Temura¤a
24. Kabak
25. Çekirge
26. Kazova yanlamas›
27. Mero
28. Daldalan

29. Sol bacak
30. Kama
31. Sivas a¤›rlamas›
32. Erzurum baflbar›
33. ‹kinci bar
34. Çiçek da¤›
35. Yar yand›m
36. Harami
37. Kark›n halay›
38. Tucuk halay›
39. Özentek
40. Abdurrahman halay›
41. Ters halay
42. Çökelik
43. Yanlama
44. Karakufl
45. Dello can
46. Samah
47. Halayl›
48. P›t›k
49. Keklik
50. Damda çay›r bitmezmi
51. Tek ayak
52. Turna oyunu
53. Çiftetelli
54. Omuz halay›
55. Tokat sa¤mas›

TTOOKKAATT MMEERRKKEEZZ VVEE KKÖÖYYLLEERR‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

AALLMMUUSS ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Tokat a¤›rlamas›
2. Alaçam
3. Ellik
4. Samah
5. Laleli
6. Ters bico
7. Karanfilim

8. Tombul Makina
9. Üçayak
10. Jandarma
11. Yanlama
12. Düzayak
13. Dört ayak
14. Omuz halay›
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15. Kartal
16. Sar›k›z
17. Hofl bilezik
18. Temur a¤a
19. Harami
20. K›rmal› kark›n (Kark›n)
21. Eksene
22. Düz hava
23. Gözeller
24. Ey k›zlar
25. Oduncular

26. Armut dalda
27. Düz oyun
28. Kasap
29. Simsim
30. Çekirge
31. Sarhofl halay›
32. Sallangel
33. Kürt halay›
34. Düz halay
35. Gülo¤lan
36. Eminem

AARRTTOOVVAA ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE  OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Tokat a¤›rlamas›
2. Sallangel
3. Sar›k›z
4. Emine can
5. Hofl bilezik
6. Çiçek da¤›
7. Temura¤a
8. Tombul makina
9. Yaryand›m
10. Karabit
11. Koçcari
12. Çekirge
13. Kama Oyunu
14. Kasap
15. Kabak
16. Simsim
17. K›z›k halay›
18. Hopbico

19. Sivas halay›
20. Samah
21. Üç ayak
22. Ters bico
23. Karn›m a¤r›d›
24. K›rat
25. Tamzara
26. Yanlama
27. Halayl›
28. Düz halay
29. A¤›r halay
30. Harmandal›
31. Dudumey
32. fi›k›d›m
33. Keçeli
34. Bico
35. Maflat halay›

BBAAfifiÇÇ‹‹FFTTLL‹‹KK ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Tokat Sa¤mas›
2. Ellik
3. Temura¤a
4. Hofl bilezik
5. Çiftetelli
6. Tamzara
7. Samah
8. Halay
9. Gülo¤lan

10. Karanfilim
11. Halayl›m
12. Horon
13. Mad›mak
14. Tokat Halay›
15. Sivas Halay›
16. Karabit
17. Dello
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EERRBBAAAA ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Horon
2. Kasap
3. Çiftetelli
4. Köro¤lu
5. Evyaban›n tafllar›
6. Emine
7. Simsim
8. Tamzara
9. Temura¤a
10. Hoflbilezik
11. A¤›rlama
12. Mad›mak

13. Halay
14. fiiflman oyunu
15. Samah
16. P›t›k
17. Tokat sa¤mas›
18. fieker o¤lan
19. Kaba ceviz
20. Kafl›k
21. Çekirge
22. Yayladanm› geliyon
23. Niksar›n fidanlar›
24. Alacada çorap örmedim

YYEEfifi‹‹LLYYUURRTT ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Tokat a¤›rlamas›
2. Sar›k›z
3. Sallangel
4. Emine can
5. Hofl bilezik
6. Kasap
7. Dik halay
8. K›z›k halay›
9. Bitlis hoflcarisi
10. Jandarma
11. Han›m k›zlar
12. Kabak

13. Çökelik
14. Karabit
15. Simsim
16. Sivas halay›
17. Kürt halay›
18. Kazova yanlamas›
19. Üç ayak
20. Mero
21. Abdurrahman halay›
22. Samah
23. Alaçam
24. Ellik

NN‹‹KKSSAARR ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹
1. Gürcü horonu
2. Laz horonu
3. Halay
4. Tamzara
5. Hoflbilezik
6. Temura¤a
7. Alaçam
8. Ellik
9. Simsim
10. Çiftetelli
11. Horon
12. Emine can
13. Erzurum bar›

14. Gülo¤lan
15. Karanfilim
16. Tokat a¤›rlamas›
17. Samah
18. Tokat sa¤mas›
19. Mad›mak
20. Keçi vurdum bay›ra
21. Sivas halay›
22. Sarhofl halay›
23. A¤›rlama
24. Düz halay
25. Asiye
26. Lalelim
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27. Kark›n
28. Kama
29. Sürmeli
30. Kürt halay›
31. Kelo¤lan

32. Köçek
33. Tek ayak
34. Dik horon
35. Yanlama
36. Develi

1. Temura¤a
2. Dik horon
3. Sar›k›z
4. A¤›rlama
5. Düz horon(Yayladanm› geliyon)
6. Dört ayak
7. Üç ayak
8. Hofl bilezik
9. Üç ad›m
10. Horon
11. Ellik
12. Halayl›
13. Çiftetelli
14. Tokat sa¤mas›
15. Çiçek da¤›
16. Samah
17. Tamzara
18. Alaçam
19. Elinde c›ng›l orak
20. Nari
21. Melet horonu

22. Mad›mak
23. Sivas halay›
24. Dello
25. Ters horon
26. Gül o¤lan
27. Tokat halay›
28. Düz halay
29. Emine
30. Gülüm yar
31. Han›m esme
32. Kabak
33. Hop bico
34. Ters bico
35. Sars› k›ran›
36. Köro¤lu
37. Asiye
38. Misket
39. ‹ki ayak
40. Do¤anflar
41. Mersik
42. Karanfilim

RREEfifiAADD‹‹YYEE ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Tokat a¤›rlamas›
2. Sivas halay›
3. Sar›k›z
4. Sallangel
5. Ellik
6. Samah
7. Püsküllü
8. Çökelik
9. Mad›mak
10. Emine can
11. Kürt halay›
12. Hofl bilezik
13. Han›m k›zlar
14. Jandarma

15. Temur a¤a
16. Simsim
17. Dik halay
18. Ard›ç halay›
19. Ters bico
20. Karabit
21. Çiçek halay›
22. Kasap
23. Mektepli
24. Karn›m a¤r›d›
25. Dellocan
26. Çekirge
27. Artova a¤›rlamas›
28. Koçcari

SSUULLUUSSAARRAAYY ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹
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29. Yaryand›m
30. Turhal sar›k›z›

31. Tucuk halay›
32. Dudumey

TTUURRHHAALL ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Samah
2. Alaçam
3. All›lar
4. Simsim
5. Tokat a¤›rlamas›
6. Ellik
7. Mad›mak
8. Emine
9. Bico
10. Sivas halay›
11. Üç ayak
12. Düz halay
13. Yanlama
14. Turhal halay›
15. Temura¤a
16. Sarhofl halay›
17. Hofl bilezik
18. Jandarma
19. Tamzara
20. Hoynari
21. Simsim

22. Düzayak
23. Yelleme
24. Karabit
25. Camufl halay›
26. Yar yand›m
27. Ters bico
28. Kartal
29. Hoflcari
30. Sar›k›z
31. Kazova yanlamas›
32. Emine can
33. Kabak
34. fieker halay›
35. Çekirge
36. Kasap
37. Dello
38. K›ymet
39. Köro¤lu
40. Çiçek da¤›
41. Halay
42. Keklik

ZZ‹‹LLEE ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

1. Halay
2. Samah
3. Cemo
4. Üç ayak
5. Yanlama
6. Temura¤a
7. Mavilim
8. Lorge
9. Kartal
10. Simsim
11. Tokat a¤›rlamas›
12. Bico
13. Hofl bilezik
14. Papara
15. Kama
16. Maflat halay›
17. All›lar

18. Düz halay
19. Kürt halay›
20. Yozgat halay›
21. Samah
22. Tamzara
23. Dello
24. Sar›k›z
25. Kürt nergizi
26. Karabit
27. Trakya
28. Hoynari
29. Harmandal›
30. Han›m k›zlar
31. Çiftetelli
32. fieker halay›
33. Koçcari
34. Mad›mak
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35. A¤›r halay
36. Turna halay›
37. Erzurum halay›
38. Sivas halay›
39. Kasap
40. Deli k›z
41. Çekirge
42. Çeçen
43. Turhal halay›
44. Kama oyunu
45. Hareli
46. Bico
47. Bizdili

48. Tokat sa¤mas›
49. A¤›rlama
50. Zeybek
51. Çiçek da¤›
52. Elekçi
53. Afl›rtma
54. fieker o¤lan
55. Jandarma
56. Camuz halay›
57. Nare
58. Sanc›
59. Omuz halay›

1. Tokat A¤›rlamas›
2. Tamzara
3. Hofl Bilezik
4. S›r›k Halay›

5. Mad›mak
6. Yayladan m› Geliyon
7. Simsim

PPAAZZAARR ‹‹LLÇÇEESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN OOYYUUNNLLAARRIINN ‹‹SS‹‹MMLLEERR‹‹

KKAADDIINN--EERRKKEEKK--KKAARRMMAA OOYYNNAANNAANN HHAALLKK OOYYUUNNLLAARRII

Yörede oynanan oyunlar, oyunlar›n özelli¤ine göre sadece kad›nlar, sadece erkekler ve-
ya (kad›n-erkekten oluflan) karma gruplar halinde icra edilmektedir. Sadece kad›nlar›n oy-
nad›¤› oyunlar kad›na özgü veya kad›n özgürlü¤ünün ifade edildi¤i (dü¤ün odas›nda veya
dü¤ün alan›nda) def eflli¤inde türkü söylenerek oynand›¤› gibi davul, zurna, kaval, saz efl-
li¤inde erkeklerin oynad›¤› alana yak›n bir alanda erkeklerin oynad›¤› baz› oyunlar›da oy-
namaktad›rlar. Oynan›fl özelli¤ine göre saedce erkekler taraf›ndan oynanan oyunlar oldu-
¤u gibi kad›n ve erke¤in birlikte oynad›¤› oyunlar da oldukça fazlad›r. 

Oyunlar›n karma oynanmas›nda; yöredeki üretim biçiminin yan›s›ra tarih boyunca Ana-
dolu’nun jeopolitik yap›s› nedeniyle birçok istilalar›n ve ak›nlar›n hedefi haline gelmifl olma-
s› Türk aile yap›s›ndaki kad›n›n koruma görevinin erkekte olmas›, kad›n›n himaye etme duy-
gusu, savaflta, bar›flta ifl ve e¤lencede her yerde her zaman bir ve beraber k›lm›fl, ve dola-
y›s›yla kad›n›n› kâh omuzlar›n›n üzerine alarak onu bafl tac› yapm›fl, kâh en zor iflinde bir-
likte çal›flm›fl ama hep bir ve beraber olmufltur. Elele omuzomuza tutunarak aile yap›s›n›n
önemini vurgulam›flt›r. Ayr›ca yörede oynanan oyunlar›n sadece kad›n - sadece erkek ve
karma oynanmas›nda farkl› yörelerden gelen göçlerin, dini inan›fllar›n ve sosyal yaflam›nda
etkileri mevcuttur. 

Yörede oynanan oyunlar›n konular› genel olarak; aflk›, sevgiyi, birlik ve beraberli¤i, yi¤it-
li¤i, mertli¤i, birlikte yaflad›¤› hayvan sevgisini, da¤›, ovay›, yaylay›, çiçe¤i, tabiat mücadele-
sini, sevinci, yaflam›, dini inançlar›, hasreti bereketi, k›tl›¤›, çileyi vb. gibi ifade etmektedir. 
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KKAADDIINN OOYYUUNNLLAARRII
Tokat A¤›rlamas›
Ters Bico
Çekirge
Sallangel
Mad›mah
Ellik
Tamzara-Mektepli
Alaçam
Eminecan
Tokat Sa¤mas›
Koççari
Tombul Makina
K›z›k Halay› 
Mero
Artova Sar›k›z›
K›rat
Kazova Yanlamas›
Karanfilim
Gülo¤lan
Yedi Sene
Sar›k›z
Gülgülüm
Asiye
Yayladanm› Geliyon
Han›m Esme
Dudumey
All›lar
K›ymet
Mavilim
C›ng›l Orak
Gülüm Yar
Turhal Halay›
fieker Halay›
Hoy Nari
Hareli
Delik›z

Afl›rma
Püsküllü
Topal K›z
Do¤anflar
Düz Horon
Urum Diki
Tek Ayak
Merflik
Evyaban›n Tafllar›
Eksene
Kaba Ceviz
Horhun Bico
Karakufl
Yan A¤›rlama
Damda Çay›r
Düz Halay
‹ki Ayak
Çiçek Da¤›
Cemo
Kartal
Han›m K›zlar
Keklik

EERRKKEEKK OOYYUUNNLLAARRII
Tokat A¤›rlamas›
Ters Bico
Hofl bilezik
Çekirge 
Sallangel
Üç Ayak
Karadut
Ellik
Tamzara-Mektepli
Alaçam 
Simsim
Tokat Sa¤mas›
Çökelik

Koççari
Tombul Makina
K›z›k Halay›
Mero
Artova Sar›k›z›
K›rat 
Kazova Yanlamas›
Kabak
Dellocan
Gülo¤lan
Karn›m A¤r›d›
Tucuk Halay›
Sar›k›z
Yanlama
Daldalan
Maflat Halay›
Yayladanm› Geliyon
Dik Halay
Kol Oyunu
All›lar
Sarhofl Halay›
Keçeli
C›ng›l Orak
Camufl Halay›
Turhal Halay›
fieker Halay›
Hoy Nari
Hareli
Artova A¤›rlamas›
Lorke
Kama Oyunu
Harami
Sol Bacak
Turna
Do¤anflar
Dik Horon
Düz Horon



Ters Horon
Urum Diki
Merflik
Tek Ayak
Laz Horonu
Gürcü Horonu
Evyaban›n Tafllar›
Eksene
Kaba Ceviz
Horhun Bico
Karakufl
Yan A¤›rlama
Damda Çay›r
Candarma Halay›
Bafl Halay
Düz Halay
Papara
‹ki Ayak
Sepetçio¤lu
Elekçi 
Yaryand›m
Sars› K›ran›
Çiçek Da¤›
K›rmal› Kark›n
Köro¤lu
Kasap
S›r›k Halay›
Cemo 
Özentek
Kartal
Omuz Halay›
fiiflman Oyunu
Han›m K›zlar
Keklik
KKAARRMMAA OOYYUUNNLLAARR
Tokat A¤›rlamas›
Ters Bico

Samah
Sallangel
Üç ayak
Karadut
Ellik
Tamzara - Mektepli
Alaçam
Tokat Sa¤mas›
Koççari 
Tombul Makina
K›z›k Halay›
Mero
Artova Sar›k›z›
K›rat 
Kazova Yanlamas›
Karanfilim
Gülo¤lan
Sar›k›z
Gülgülüm
Daldalan
Lalelim
Yayladanm› Geliyon
All›lar
Keçeli
C›ng›l Orak
Camufl Halay›
Turhal Halay›
fieker Halay›
Hoy Nari
Hareli
Artova A¤›rlamas›
Harami
Sol Bacak
Turna
Do¤anflar
Dik Horon
Düz Horon

Ters Horon
Urum Diki
Tek Ayak
Merflik
Laz Horonu
Gürcü Horonu
Evyaban›n Tafllar›
Eksene
Kaba Ceviz
Horhun Bico
Karakufl
Yan A¤›rlama
Damda Çay›r
Düz Halay
Papara
‹ki Ayak
Çiçek Da¤›
K›rmal› Kark›n
Köro¤lu
Cemo
Kartal
Omuz Halay›
Han›m K›zlar
Keklik
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Tokat A¤›rlamas› oyunu, yöremizin her köyünde oynanan bir oyundur. Halay çekmeye
bafllayan her oyuncu Tokat A¤›rlamas› oyunu ile oynamaya bafllar. Dolay›s›yla yörede bafl
halay olarak da bilinmektedir. Oyun, a¤›rlama, yanlama ve yelleme olmak üzere üç bölüm-
den oluflur. 

TTOOKKAATT AA⁄⁄IIRRLLAAMMAASSII 
Su kayadan süzülür
Koyun yola düzülür
Ç›kma güzel d›flar›
Seni gören üzülür

Gel oyna gel oyna, gel oyna, gel gel oyna
Var oyna, var oyna, var oyna, var var oyna
Vur oyna, vur oyna, vur oyna, vur vur oyna

Karada koyun yay›l›r
Saçaklar› say›l›r
Ç›kmada güzel d›flar›
Seni gören bay›l›r

Gel oyna gel oyna, gel oyna, gel gel oyna
Var oyna, var oyna, var oyna, var var oyna
Vur oyna, vur oyna, vur oyna, vur vur oyna

Karada koyun koç koyun
Sürülerede bafl koyun
Yarinden ayr›lan›n
Ad›n› sarhofl koyun

Gel oyna gel oyna, gel oyna, gel gel oyna
Var oyna, var oyna, var oyna, var var oyna
Vur oyna, vur oyna, vur oyna, vur vur oyna

Kara koyun kuzusu
Görmek yarin azusu
E¤er yari görmezsem
Getmez yürek s›z›s›

Gel oyna gel oyna, gel oyna, gel gel oyna
Var oyna, var oyna, var oyna, var var oyna
Vur oyna, vur oyna, vur oyna, vur vur oyna
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ÖYKÜLER‹ VE TÜRKÜLER‹ ‹LE HALAYLARIMIZ



OOMMUUZZ HHAALLAAYYII
Tokat a¤›rlamas› içinde oynanmakta olan bu oyun yöre insan›n›n, her iflinde kendisine

yard›mc› olan, kad›nlar›na vermifl oldu¤u de¤eri ve onu bafltac› etmesini ifade etmektedir. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de kad›nlar›m›z için söyledi¤i; ““KKaahhrraammaann TTüürrkk

KKaadd››nn›› SSeenn YYeerrlleerrddee DDee¤¤iill OOmmuuzzllaarr››mm››zz ÜÜssttüünnddee GGöökklleerree KKaaddaarr YYüükksseellmmeeyyee LLaayy››kkss››nn”” söz-
leriyle ne kadar örtüfltü¤ü de ortadad›r. 

Eskiden gelin, gelin al›c›larla birlikte babaevinden atlara bindirilerek getirilir, damat evi-
ne geldi¤i zaman onlar› karfl›layanlar bir yandan oyunlar›n› oynarken bir yandan da çöme-
lerek at üzerindeki kad›nlar›, gelini omuzlar›na al›rlar, hep birlikte oyun oynad›ktan sonra
yere indirirlerdi. 

Kad›n ve erke¤iyle her iflte bir olan ve yard›mlaflan yöre insan› omuz halay›n› düflmana
karfl› büyük görünmek, omuz omuza basarak yücelmeyi, eriflemeyece¤i hiçbir noktan›n ol-
mamas› ve kazan›lan zaferin sevinç ifadesi olarak da yorumlanmaktad›r.  

Oyun, yöremizde halen sevilerek oynanan oyunlar›m›zdand›r. 

TTOOMMBBUULL MMAAKK‹‹NNAA 
Evvelden henüz haz›r dikilmifl giysiler yokken insanlar kendi elbiselerini kendileri diker-

lermifl. Dikifl makinas›n›n icad› ile o yörede çokça sevilen ve mesle¤i terzilik olan Leyla isim-
li birinin bu ifli merakla yapmas›n› ve iflini yaparken söylemifl oldu¤u türküsü zamanla oyu-
na dönüflmüfltür. Oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki bölümlüdür.
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Aman makinam tombul mommul Leylam
Makina geldim size 
Yorgunluk verme bize
Ne güzel Leyla diker
Yak›fl›yor elbise

Aman makinam tombul mombul Leylam
Çiçektir Leyla bafl›
Diker burda kumafl›
Tombul tombul elleri
Dikifl dikiyor yakfli

Aman makinam tombul mombul Leylam
Makinam›n ipli¤i
Yafllar›n› döktü¤ü
Dikkat et makinama
K›r›lmas›n ipli¤i

Aman makinam tombul mombul Leylam
Makinam›z iflliyor
Leyla ifle bafll›yor
Leyla’n›n yanaklar›
Görenleri hoflluyor

Aman makinam tombul mombul Leylam
Makinada makara
Giderim vara vara
Leyla k›z› yapmay›n
‹fl bafl›nda avara

Aman makinam tombul mombul Leylam
Makinam›n halleri
K›nal›d›r elleri
fieyda bülbüle benzer
O Leyla’n›n dilleri



KKAARRAADDUUTT OOYYUUNNUU
Oyun; yöremizde bolca bulunan ve sevilen bir meyve olan karadut a¤ac›n›n alt›nda se-

rinlemeye çal›flan gençlerin kendi aralar›nda, hem karadut a¤ac›n›n özelliklerini hemde sev-
gililerine söylemifl olduklar› veciz sözlerden ibarettir. Oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak
üzere iki bölümlüdür.
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Karadut boyan›r m›
Öpsem yar uyan›r m›
Yar orada ben burada
Buna can dayan›r m›

Karadut gazel olmaz
Her evde güzel olmaz
Yalvar geline yalvar
K›z›nan bazar olmaz

Karaduta yasland›m
Ya¤mur ya¤d› ›sland›m
O sevgili yarimi
Kayma¤›nan besledim

Karadutun reçeli
Bitmifl iki peçeli
Sen benim helalimsin
Durma yüzü geçeli

MMEERROO OOYYUUNNUU
Oyun sevgiyi ve özlemi ifade etmektedir. Mero (Meryem) isimli bir k›za talip olan ve onu

alabilmek için türkü yakan ve yörede çok sevilip say›lan Osman isimli birinin hareketlerinin
zamanla oyun olarak benimsenmesi sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Tokat ve Artova yöresinde
çok oynanan bir oyundur.  Oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki bölümlüdür.

Meroya biçtim bir kutlu ifllik
Cebine sayd›m befl biyaz befllik
Gönlüme geldi görende hoflluk
All›d›r Mero güllüdür mero
Osman abimin harc›d›r Mero

Dereye indim dafl bulamad›m
Alt›n yüzü¤e kafl bulamad›m
Meroya göre efl bulamad›m
All›d›r Mero güllüdür Mero
Osman abimin harc›d›r Mero

KKIIRRAATT OOYYUUNNUU 
Bu oyunumuzda, kültürümüzde çok önemli bir yeri olan at›n hareketleri, sadakati ve in-

san›m›z›n at’a karfl› olan sevgi ve övgüsü ifade edilmektedir. Oyun, a¤›rlama ve yelleme
olmak üzere iki bölümlüdür.

11-- Karadafltan yol kestiler
Bugün begleri bast›lar
Hasan begimi ast›lar
Aman k›rat can›m k›rat
Sana binen als›n murat

‹ndim ovan›n içine
Çizmemi çektim k›ç›ma
Hasan beyimin suçu ne
Aman k›rat can›m k›rat
Sana binen als›n murat

Ovadan beyler geliyor
Hasan beyimi tan›yor
Hasan beyimi asal›
K›rat arpay› yemiyor

Aman k›rat can›m k›rat
Sana binen als›n murat

Evlerinin önü arpa
K›rat gelir k›rpa k›rpa



Hasan beyimi asmay›n
Daha kuzular› körpe

Hasan beyim gitti gelmez
Onun için yüzüm gülmez
Bunu diyen k›z› Elmas
Aman k›rat can›m k›rat

22-- Çaml›bele süreyidim yolunu
Altunlardan nallatay›m nal›n›
Üç güzele dokutay›m çulunu
Alma gözlü k›z perçemli k›rat›m
K›rat k›rat, aman k›rat, can›m k›rat
Al beni yarime at
G›rata binen al›r murat

Yokufla yukar› tavflan büküfllüm
Enifle afla¤› ceylan sekifllim
Taze gelin gibi u¤ru nak›fll›m
Alma gözlü k›z perçemli k›rat›m
K›rat k›rat, aman k›rat, can›m k›rat
Al beni yarime at
G›rata binen al›r murat
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G›rat› besledim körpe
Hayk›randa ç›har sarpa
Her gonak befl tas arpa
‹pek torbaya sallan›r

G›rata haça biçeneler
Üstünde yelken açanlar
Üstünde flarap içenler
Sarhofl sarhofl yörürmü. 

Can›m g›rat gözüm g›rat
Sana binen al›r murat
Her yan›nda çifde ganat
Uçup uçup gidersin

Enifle inende keklik sekiflli
Yokufla dönende tavflan büküfllü
Tavus kuflu gibi üstün ak›fll›
Alma gözlü g›z cilveli g›rat›m. 

GGIIRRAATT

Oyun, yöremizde kad›nlar ve erkekler taraf›ndan oynanan bir oyun olup, çiftçilikle u¤-
raflan yöre insan›n›n, tarlas›n› biçerken, duygular›n› dile getirmektedir. Oyun, a¤›rlama ve
yelleme olmak üzere iki bölümlüdür.

EELLLL‹‹KK OOYYUUNNUU  11



Elli¤im elli orak
A¤am tarlam›z ›rak
A¤am tarlaya gelince
Önüne deste koyak

Tarlalarda p›t›rak
Gelin k›zlar oturak
Ne oturak oturak
fiu tarlay› kurtulak

Erik dalda top gibi
Toplayan› yok gibi
Bana mendil sall›yor
Sanki yari yok gibi

Eri¤i daldan düflür
Dibinde kahve piflir
Her kahveler piflince
Beni akl›na düflür
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Ah ah ellik baba gidelim

Yolda bayram edelim

Ah ah sen ya¤mur ol ben bulut

Esen ya¤a gidelim

Ah ah ellikten gel ellikten

Su gelir mezarl›ktan

Yarime nazar de¤mifl

Tüssülen üzerlikten

Ah ah ellik babam gidelim

Yolda bayram edelim

Ah ah Tokat’›n mezarl›¤›

Top biter güzelli¤i

Ah ah karfl›da bir çift tosun

Yularlar› bir olsun

Ah ah yaz› yazar›m yaz›

Kufllar›n kanad›na

Ah ah yar beni seni al›r›m

Düflman›n inad›na

Ah ah su gelir kütü¤ünden

‹çilmez köpü¤ünden

Ah ah ellikten yar ellikten

Bir yar sevdim döllükten

Ah ah döllükten yar sevenin

Arkas› kalkmaz höllükten

EELLLL‹‹KK OOYYUUNNUU 22

GGÜÜLL OO⁄⁄LLAANN OOYYUUNNUU 

Sevgiyi, birlik ve beraberli¤i, dayan›flmay› ifade eden bu oyun, yöremizin birçok yerin-
de kad›n ve erkekler taraf›ndan oynanmaktad›r. Oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki
bölümlüdür.



Gül o¤lan bafl›ndaki yazmay› gül o¤lan
Gül o¤lan sar›yam› boyad›n gül yarim
Gül o¤lan neden sarar›p soldun gül o¤lan
Gül o¤lan sevdayam› u¤rad›n gül yarim
Gül o¤lan Takat’tan m› geliyon gül o¤lan
Gül o¤lan yar sen Almuslumusun gül yarim
Gül o¤lan ben seni alaca¤›m gül o¤lan
Gül o¤lan söyle namuslumusun gül yarim

ÇÇEEKK‹‹RRGGEE OOYYUUNNUU 
Çiftçilikle u¤raflan yöre insan›m›z›n, çekirgenin mahsülüne verdi¤i zarar› tatl› bir dille

ifade eden oyunumuzdur. Yörede sadece erkekler taraf›ndan oynanan bu oyun genellikle
halaylar›n en sonunda oynanmaktad›r. Oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki bölüm-
lüdür.

Çekirgeler indi getti yaz›ya
Ot koymad› koyun ile kuzuya
E¤ri çatl› sivri çatl› çekirge

Çekirgelere havalarda uçarlar
Gelinlerin mendiline s›çarlar
E¤ri çatl› sivri çatl› çekirge

Çekirgenin aya¤›nda nalini
Bende sand›m kaymakam gelini
E¤ri çatl› sivri çatl› çekirge

KKAABBAAKK OOYYUUNNUU 
Kabak Tokat yöresinde çokça yetifltirilmektedir. Ekimi çok zor bir ifltir. Çiftçi e¤ilerek tek

tek diker uzun süre bu flekilde kalmas› onu çok yorar ve yorgunlu¤unu gidermek için do¤-
rulur ve sallan›r. Bu dinlenme esnas›nda türküsünü söyler. Çok sevilen bu türkü zamanla oyun
haline dönüflmüfltür. Dü¤ünlerimizde kabak dikmeyi ifade eden bu oyun erkekler taraf›ndan
oynanmaktad›r. Oyun, sadece a¤›rlama olarak oynanmaktad›r.

Kaba¤›da nas›l ekerler
fiöylede böylede dikerler
Güzelide nas›l severler
Baç›r baç›r öperler

Kabak biflti duz ister
Anne gönlüm k›z ister
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K›z olmas›n dul ister
fieftalisi bol olsun

Kabak ta biflti helle oldu
K›z›n gönlü belloldu
Onbeflini biten k›z
Memeleri gülloldu

AA LL LL II LL AA RR  OO YY UU NN UU  
Yöresel giyimimizde al rengi oldukça yayg›nd›r. Erkekler ve kad›nlar›n birlikte oynad›¤›

ve karfl›l›kl› türkü söyleyerek sevgi ve muhabbeti ifade eden bu oyunumuz yöremizin birçok
yerinde oynanmaktad›r. Oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki bölümlüdür.

((11))
All›lar all›lar al geymifl allan›yor
All›lar all›lar mor geymifl sallan›yor
All›lar all›lar benim sevdi¤im yarim
All›lar all›lar öptükçe ballan›yor

All›lar all›lar al geydim als›n deyi
All›lar all›lar mor geydim sars›n deyi
All›lar all›lar onun için naz ettim
All›lar all›lar bana yalvars›n diye
((22))
All›lar hey g›zlar, sar›l› çit katlans›n
All›lar hey g›zlar, yar dilimi atlans›n
All›lar hey g›zlar, ne kötü köyünüz var
All›lar hey g›zlar, sevmeden dilleniyo
All›lar hey g›zlar, merdivenden yukar›
All›lar hey g›zlar, ç›ksam ortalar›na
All›lar hey g›zlar, iki tombul yanyana
All›lar hey g›zlar, merdivenden inemem
All›lar hey g›zlar, sa¤ yan›ma dönemem

CCAAMMUUfifi HHAALLAAYYII  
Yöre insan›m›z genellikle tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflmaktad›r. Hayvanlar›n bak›lmas›

beslenmesi ayr› bir ifltir. Yörede çok sevilen bir gencin dü¤ünü yap›l›rken, camufllar›n birbi-
riyle dö¤üflmesini ve onlar› ay›rmak için verdi¤i mücadeleyi kömüfllerini damatl›k elbisesiy-
le ay›ran gencin ölümünü ve niflanl›s›n›n ölümüne duydu¤u hasret ve özlemi bir a¤›tla bu
oyun dile getirmektedir. Yöremizde sadece erkekler taraf›ndan oynanmaktad›r. Oyun,
a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki bölümlüdür.
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Bugün günlerden sal›d›r sal›
Sallan gel sevdi¤im sar›lak bari
Sar› teneflire sard›lar yari
Sar› kömüfl yareledi benim yarimi
E¤ri bü¤rü boynuzlar› döktü kan›n›

Bugün günlerden cuma akflam›
Benim bu yarimin hali baflkam›
Benim yarim öldü öldürün beni
Sar› kömüfl yareledi benim yarimi
E¤ri bü¤rü boynuzlar› döktü kan›n›

Bugün günlerden cumad›r cuma
Yarim hamama gidersen k›nana yuma
Ben seni sevdim ellere deme
Sar› kömüfl yareledi yarimi
E¤ri bü¤rü boynuzlar› döktü kan›n›

Bugün günlerden pazard›r pazar
‹mam muhtar gelmifl cehizim yazar
Sar› kömüfl niçin böylemi azar
Sar› kömüfl yareledi benim yarimi
E¤ri bü¤rü boynuzlar› döktü kan›n›

((11))
Emine gördü gözüm
Gülmüyor benim yüzüm
Emine gelin olurmu
Acap bilsem bizim

Emine geymifl al›
Bafl›nda yazma pullu
Biraz gel bana ac›
A¤latma böyle kulu

Eminem s›rma saç›
Yoktur günah› suçu
Emineyi görende
Yan›yor ba¤r›m›n içi

((22))
Emine Can Emine karfl›ki da¤dan kar getir
Emine Can Emine Mendiline koy getir
Emine Can Emine Mendilinde ter kokar
Emine Can Emine Alt›n tasa koy getir

Emine Can Emine sar› çiti k›vratt›m
Emine Can Emine kap›dan yel u¤ratt›m
Emine Can Emine Seviyonmu ne diyon
Emine Can Emine ben akl›m› oynatt›m

Emine Can Emine ç›kt›m k›z›l elmaya
Emine Can Emine dallar›n› yolmaya
Emine Can Emine tuttum ipek saç›ndan
Emine Can Emine bafllad› a¤lamaya 
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EEMM‹‹NNEE CCAANN OOYYUUNNUU
Yörede güzelli¤iyle bilinen Emine isimli k›za olan sevdas›n› dile getiren bir gencin duygu-

lar›n› ifade eden bir oyundur. Yörede kad›n ve erkekler taraf›ndan oynanmaktad›r. Oyun,
a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki bölümlüdür.

KKOOÇÇÇÇAARR‹‹  OOYYUUNNUU
Yöremizde sevilerek oynanmakta olan bu oyun, a¤›rlama ve yelleme olmak üzere iki

bölümlüdür.

Da¤da dar› harman›
Tarininnim koççari
Budur beyin ferman›
Tarininnim koççari

Ot yoldum kucak kucak
Tarininnim koççari
Ter geldi burcak (damla) burcak
Tarininnim koççari



Ben yarimi sevmiflim
Tarininnim koççari
Yoktur yarin kusuru
Tarininnim koççari

Girdim yarin koynuna
Tarininnim koççari

Sar›ld›m s›cak s›cak
Tarininnim koççari

Koçarinin m›s›r›
Tarininnim koççari
Olma nefsin esiri
Tarininnim koççari

126

SS‹‹MMSS‹‹MM
Genellikle dü¤ünlerde

geceleri oynanan bir oyun-
dur. Dü¤üne gelenler, misa-
firler dü¤ün evinin avlusunda
büyükçe bir atefl yakarlar
önce çeflitli halaylar oynarlar
daha sonra atefl etraf›nda
de¤iflik hünerler göstererek
ve hepsinden önemlisi ateflin
üzerinden atlayarak (atefl
üzerinden atlamak eski Türk
törelerine-inançlar›nda gü-
nahlardan ve kötülüklerden

ar›nmay› ifade etmektedir.) oynan›r. Ayn› zamanda karfl›s›nda oynayan kifliye de çeflitli al-
datmalar yap›l›r. Kesinlikle arkadan rakibine vurulmaz. Oyun sevgiyi, dostlu¤u, hoflgörüyü
ifade etmekte olup, bütün dü¤ünlerde oynanmaktad›r.

KKAARRTTAALL OOYYUUNNUU
Da¤l›k ve engebeli bir arazide geçimi çiftçilik ve hayvanc›l›kla sa¤layan yöre halk›n›n

kartal›n uçuflunu, süzülüflünü ve av›na sald›rmas›n› ifade eden taklidi hareketleri zaman için-
de oyun haline getirerek oynanmakta olan bir oyundur.



Bahçe pezik de¤ilmi gülo¤lan
Ci¤er ezik de¤ilmi gülo¤lan
Ben sevdim eller ald› gülo¤lan
Bana yaz›k de¤ilmi gülo¤lan. 

Bahçelerde ba¤lama gülo¤lan
Ben gidersem a¤lama gülo¤lan
Gidersem ben gelirim gülo¤lan
Ellere bel ba¤lama gülo¤lan. 

Bahçede has›r›m var gülo¤lan
Tarlada m›s›r›m var gülo¤lan

Dürzü deyyusun k›z› gülo¤lan
Neremde kusurum var gülo¤lan. 

Bahçeye girdim bayah gülo¤lan
Havaya vurdum dayah gülo¤lan
Dediler yar gelmifl gülo¤lan
Seyrettim yal›nayak gülo¤lan. 

Bahçelerde bamya gülo¤lan
Dikmiflidim yemiye gülo¤lan
Sana bir çift sözüm var gülo¤lan
Utan›yom demiye gülo¤lan
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GGÜÜLLOO⁄⁄LLAANN
Genç bir k›z›n sevdi¤ine olan hasretini, duygular›n› ifade eden bu oyun yörede sevilerek

oynanmaktad›r.

YYEEDD‹‹ SSEENNEE
Çok sevdi¤i niflanl›s›n›, yedi sene bekleyen ve ona kavuflamayan genç bir k›z›n duygu-

lar›n› ifade eden bu türkü zamanla oyuna dönüflmüfl ve halen sevilerek oynanmaktad›r.

Afla¤›dan hac› boyraz ac›lar
Yukar›dan çam ka¤n›s› g›c›lar
Suya giden al önlüklü bac›lar
Su helkisi kollar›nda g›c›lar. 

Yedi sene taramad›m saç›m›
Ulu kervanlara yüklesinler göçümü. 

Afla¤›dan gelir benim flekerim
O yar benim olsa gamm› çekerim
Söyleyin düflmana versin yarimi
Yakar›m evini bostan ekerim. 

Yedi sene taramad›m saç›m›
Ulu kervanlara yüklesinler göçümü. 

Irmak k›y›s›nda kaynar kumudum
Fenerler içinde yanan mumudum
Evel ALLAH sonra sensin umudum

Umudum elime vermez sevdi¤im. 
Yedi sene taramad›m saç›m›
Ulu kervanlara yüklesinler göçümü. 

Bir ifllik biçtirdim kolu darolsun
Bir çubu¤u yeflil biri al olsun
Kadir Mevlam sendenbir yar isterim
A¤z› fleker dudaklar› bal olsun. 

Yedi sene taramad›m saç›m›
Ulu kervanlara yüklesinler göçümü. 

Bülbülü sulad›m alt›n tas›nan
Geçti cahil ömrüm kara yas›nan
Bende bir yar sevdim ne hevesinen
Ellerim koynumda kald› neyleyim

Yedi sene taramad›m saç›m›
Ulu kervanlara yüklesinler göçümü. 
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Alaçam allan›yor
Allan›p sallan›yor
Nazl› yarin yana¤›
Öptükçe ballan›yor. 

Haydi yavrum gül pamuk
Uyan ömrüm uyan›k
Benim gibi varm’ola
Yardan yüre¤i yan›k. 

Bahçede bahts›z adam
Ayvada nars›z adam
Kalays›z kaba benzer
Dünyada yars›z adam. 

Gidiyonmu sevdi¤im 
Bende gelecekmiyim
Verdin bana sevday›
Çekebilecekmiyim. 

Alaçam hillim olur
Dibi püsküllüm olur
Mahlesinden yar seven
Ya¤l›¤› kirlimi olur

Armut dalda yüz direm
Gözlerin  direm direm
Senin sevdan de¤ilmi
Beni böyle gezdiren

Lalelim gel yarim bu gün ay›n ondördü(2)
Lalelim gel yarim k›z saç›n› kim ördü(2)
Lalelim gel yarim ördü ise yar ördü(2)
Lalelim gel yarim ay karanl›k kim gördü(2)

Lalelim gel yarim çamdan sak›z ak›yor(2)
Lalelim gel yarim k›z niflanl›n bak›yor(2)
Lalelim gel yarim eski niflanl›n duymufl(2)
Lalelim gel yarim hükümeti y›k›yor(2)

AALLAAÇÇAAMM
Genç k›z ve erkeklerin birbirlerine olan sevdalar›n› ifade eden bu oyun yöremizde sevil-

erek oynanmaktad›r. 

LLAALLEELL‹‹MM
Erkek ve k›zlar›n birlikte oynad›¤› bu oyun birbirini sevenlerin sevdalar›n› ifade etmektedir. 

SSAARRSSII KKIIRRAANNII
Yörede çok sevilen ve ayn› zamanda varl›kl› olan Haf›z A¤a’n›n sevdi¤i Esma’n›n Haf›z

A¤a’ya küs olmas› ve ona kavuflmas›n› bu türküyle dile getirmifl zamanla yörede oynanan
bir oyun haline dönüflmüfltür. Oyun iki bölümlü olup a¤›rlama ve yelleme olarak oynan-
maktad›r. 

Sars› k›ran›nda k›rat›m kiflner
Beflli martin gibi nüfuzum ifller
Benim Haf›z a¤am çardakta k›fllar

Kald›r k›rat aya¤›n› nallay›m
Nallay›mda yare karfl› yollay›m
Aman k›rat nazl› k›rat beni yare kavufltur
Küsülüyüm küsülüyüm  beni yarle bar›flt›r

Has gümüflten kestireyim nal›n›
Üç güzele dokutay›m flal›n›
Yar yoluna döndüreyim yolunu



Kald›r k›rat aya¤›n› nallay›m
Nallay›mda yare karfl› yollay›m
Aman k›rat nazl› k›rat beni yare kavufltur
Küsülüyüm küsülüyüm  beni yarle bar›flt›r

Esma gelin küpelerini sall›yor
Haf›z a¤am domur domur terliyor
K›rat›n› da sars›k›randa nall›yor

Kald›r k›rat aya¤›n› nallay›m
Nallay›mda yare karfl› yollay›m
Aman k›rat nazl› k›rat beni yare kavufltur
Küsülüyüm küsülüyüm  beni yarle bar›flt›r

EELL‹‹NNDDEE CCIINNGGIILL OORRAAKK
Sevdal›lar›n, sevgililerine olan duygular›n› ifade eden bu oyun orak mevsimi tarlada

çal›fl›rken zoru baflarmak ad›na söyledikleri türküler zamanla oyun haline dönüflmüfltür.
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Elinde c›ng›l orak
Gelin tarlan çok ›rak
Ne oturak ne durak
fiu tarlay› kurtarak

Ekini biçe biçe
Bulamad›m ucunu
Dahas›n› söyleme
Sen bilirsin suçunu

Ekin biçtim gö¤üdü
Kimden ald›n ö¤üdü
Ben üstüne düflünce
Senin gönlün büyüdü

Ekin biçtim az kald›
Tel k›r›ld› saz kald›
Merak etme sevdi¤im
Kavuflmam›z az kald›



Mad›mak bitimola oy mad›mak mad›mak
Yollar› duttumola oy mad›mak mad›mak
Ala gözlü nazl› yar oy mad›mak mad›mak
Beni unuttumola oy mad›mak mad›mak

Mad›ma¤›n hallar› oy mad›mak mad›mak
Duttumu yollar› oy mad›mak mad›mak
Heç akl›mdan ç›km›yo oy mad›mak mad›mak
Nazl› yarin hallar› oy mad›mak mad›mak

Mad›mak kurutmad›m oy mad›mak mad›mak
Yar seni unutmad›m oy mad›mak mad›mak
Hat›r›n› sayd›mda oy mad›mak mad›mak
Üstüne yar dutmad›m oy mad›mak mad›mak

Al alma g›z›l alma oy mad›mak mad›mak
Dallarda düzül alma oy mad›mak mad›mak
Yar gap›ya gelince oy mad›mak mad›mak
Kökünden üzül alma oy mad›mak mad›mak

KKAARRAANNFF‹‹LL‹‹MM
Karanfilim otuyum Penceresi perdeden
Yar elinden tutuyum Yeni düfltüm derde ben
Yar elinden tuttukça Yardan evvel ölürsem
E¤il e¤il öpüyüm Nas›l yatam yerde ben

Karanfilim susuzum
Kaç gündür uykusuzum
Varsam yarin yan›na 
Dilim durmaz huysuzum
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MMAADDIIMMAAKK
Yörede çok yetiflen ve bahar mevsiminde kad›nlar taraf›ndan toplanarak yemek yap›lan

mad›ma¤› toplarken kad›nlar›n sevdal›lar›na olan duygular›n› dile getiren sözleri zamanla
oyun haline dönüflmüfl ve yöremizde sevilerek oynanamaktad›r. 

GGÜÜZZEELLLLEERR

Kavak uzan›r gider güzeller
Dal› bezenir gider güzeller
Öpücük vermeyen g›zlar güzeller
Günah kazan›r gider güzeller

Hey güzeller güzeller güzeller
Gerdana gül dizerler dizerler
Sizin ba¤›n gülünü güzeller
Bizim ba¤a dizerler güzeller



BB‹‹CCOO--TTEERRSS BB‹‹CCOO
Yörede güzelli¤iyle bilinen ve sevilen genç bir k›z›n Bico isimli sevgilisine olan sevdas›n›

türkü ile ifade etmifl ve zamanla oyuna dönüflerek halen günümüzde sevilerek oynanmak-
tad›r. Oyun iki bölümlü olup a¤›rlama ve yelleme olarak oynanmaktad›r. 
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Bacada duran yi¤it 
Aynas› gözel yi¤it
Bacada durma  yi¤it
B›y›¤› burma yi¤it

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Ya¤l›h ald›m onbefle
Yudum serdim günefle
Seninki a¤ gül ise 
Benimki mor menekfle

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Ayna att›m çad›ra
fiavg› düfltü bay›ra
Bico nerden geliyon
Kefennikden afla¤a

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Dal dutmufl dal›ynan
Mercimek dal›ynan
Ben yar›m› yollad›m
Hazret i Aliynen

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Su aharm› aharm›
Su bendini y›harm›
Ay  gibi yari olan
Heç y›ld›za baharm›

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Iraftaki kaseler
Yarin geldi deseler
Cesette bi can›m var
Müjdeciye verseler

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Mektup yazd›m karadan
Da¤lar gahs›n aradan
Afl›klar gavuflmazm›
Gavufldursun yaradan

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey

Bico nerden geliyon 
Harmanl›ktan afla¤›
All› güllü sal›n›r
Belindeki kufla¤›

Hop bico hopla bico
Fistan›n› topla bico hey



Hoyda bico gahrine
Küsülüyüm yarime
Ben seni elden ald›m
Vermem billah kimseye

Süpür süpür inceden
Süpürgesi yoncadan

Ben seni sak›n›r›m
Yerdeki kar›ncadan

Süpürgelik biçerim
Suyu gözeden içerim
Sizin gibi kötüyü 
Gözlemeden geçerim
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HHOOYYDDAA BB‹‹CCOO

Kuflburnunun al›ndan gülüm gülüm
Kopard›lar dal›ndan gülüm gülüm
Yari güzel olanlar gülüm gülüm
Zekat versin mal›ndan gülüm gülüm

K›rm›z› yast›k gülü gülüm gülüm
Kimbilir kalbimizi gülüm gülüm
Aradan muz›r geçti gülüm gülüm
Ay›rd› ikimizi gülüm gülüm

‹çli¤ini biçtirmifl gülüm gülüm
Koltu¤una k›st›rm›fl gülüm gülüm
Hangi düflman dedi ola gülüm gülüm
Yari bana küstürmüfl gülüm gülüm

Arpalar dize kadar gülüm gülüm
Gel yarim bize kadar gülüm gülüm
Sana çorap ördürdüm gülüm gülüm
Topuktan dize kadar gülüm gülüm

GGÜÜLLÜÜMM GGÜÜLLÜÜMM
Gül sevgidir, sevdad›r. Sevdi¤iyle aras› aç›lan ona gülüm diyerek ona sevgisini ifade

eden genç bir k›z›n sevgilisine tekrar kavuflmak için söyledi¤i türkü zamanla oyun haline
dönüflmüfl ve halen günümüzde sevilerek oynanan bir oyundur.

Karanfilsin aç›lç›s›n hoy nari
Dallarda güvercinsin hoy nari
Ne büyüksün ne küçük hoy nari
Tamda benim harc›ms›n hoy nari

Nari pancar topluyor hoy nari
Har›l har›l topluyor hoy nari

B›ça¤›n› yitirmifl hoy nari
Gamga ile topluyor hoy nari

Karanfili budama hoy nari
Gel odama odama hoy nari
Sen odama gelince hoy nari
Dünür yolla babama hoy nari

HHOOYY NNAARR‹‹
Yörede çok sevilen hamarat ve çal›flkan bir k›za olan sevdas›n› bir türküyle dile getiren

gencin, sevdi¤i k›z›n becerilerini ifade eden bir oyundur. 

KKIIZZIIKK HHAALLAAYYII
Oyun, Tokat’›n merkez köylerinden K›z›k Köyünde oynand›¤› için K›z›k Halay› olarak bi-

linmektedir. Oyun, a¤›rlama, yanlama ve yelleme olarak üç bölümde oynanmakta sadece
erkekler oynad›¤› gibi erkekli ve kad›nl› olarak da oynanmaktad›r. Halen günümüzde birçok
yerde sevilerek oynanan bu oyun yöre insan›n›n birbirlerine olan güvenlerini, sayg›lar›n› ve
dayan›flmalar›n› ifade etmektedir. 
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KKAARRNNIIMM AA⁄⁄RRIIDDII OOYYUUNNUU

Oyunun 1. bölümü karn› a¤r›yan kiflinin
a¤r›s›ndan kurtarmak için yapm›fl oldu¤u ha-
reketleri ifade etmekte 2. bölümü ise kar›n a¤-
r›s› geçtikten sonra rahatlad›¤›n› anlatmak-
tad›r. Oyun, a¤›rlama ve yelleme olarak iki
bölümlüdür.

SSIIRRIIKK OOYYUUNNUU

Yörede erkekler taraf›ndan oynan bir
oyundur. Ekip bafl›n›n ve ekip sonunun ellerin-
de uzunca birer s›r›k vard›r. Ekibin bafl›ndaki
kifli oyunu yöneten ebedir. Dolay›s›yla ekip ba-
fl›n›n yapm›fl oldu¤u hareketlerin ayn›s›n›
oyuncu toplulu¤u da yapmak mecburiyetinde-
dir. Yapmayanlar ekip bafl›nda ve sonunda bu-
lunan kifliler taraf›ndan ellerindeki de¤neklerle
cezaland›r›l›r.

KKAAMMAA OOYYUUNNUU

Damat gezdirilirken erkekler taraf›ndan
oynanan bir oyundur. Oyuncular›n ellerinde
kamalar› vard›r. ‹kili, üçlü, beflli olacak flekilde
de oynanmaktad›r. Oyuncular damad›n yan›n-
da bulunan kiflilerden toplad›klar› paralar› ge-
zi ifllemi tamamland›ktan sonra sa¤d›ç evine
geldiklerinde tekrar iade ederler.  Oyun kiflile-
rin kabiliyetlerini, dostlu¤unu vurgulamaktad›r.

DDEELL‹‹KKIIZZ OOYYUUNNUU

Oyun, kad›n k›yafeti giyinmifl erkekler tara-
f›ndan taklidi olarak oynanan bir oyundur. Ge-
nellikle dü¤ünlerde davul zurnan›n k›z evine
gitti¤i s›ralarda güldürü mahiyetinde oynan-
maktad›r. Oyunun figürleri sakat olan delik›z›n
hareketlerini taklit etmektedir.



Türkülü halaylar, her yörede oldu¤u gibi Tokat Merkez ve ilçelerindeki köylerde de çekil-
mekte ve bu gelenek sürüp gitmektedir. 

Türk insan›, müzik aletleri eflli¤inde e¤lendi¤i gibi bunlar olmadan da e¤lenebilece¤ini
Türkülü Halaylar çekerek göstermifllerdir. 

Türkülü Halaylar daha ziyade dü¤ünlerde genç  k›zlar ve genç erkekler taraf›ndan da-
mat ve gelinin bulundu¤u evlerde veya aç›k alanlarda çekilir. 

Dü¤ünü  yap›lan damat evinde genellikle davul zurna eflli¤inde halaylar çekilir, davul
zurna bazen d›flar›dan gelen misafirlerin kald›¤› konak evlerini gezerken, dü¤ün evinde ki
gençler türkü söyleyerek halay çekerler. Bazen de k›z evine, k›zlar› e¤lendirmek üzere dü-
¤ün evinden ayr›ld›¤›nda, ayr›ca sa¤d›ç evinde damad›n yan›ndaki gençler türkü söyleye-
rek halay çekerler. 

Türkülü Halaylar iki bölümdür. Birinci bölüm a¤›rlama, ikinci bölüm ise yellemesidir. Ge-
nelde 4 ileri 2 geri fleklinde oynan›r. Oyuncu say›s› en az 6 kiflidir. Bu 6 kifli iki gruba ayr›-
l›r. oyunla birlikte türküyede bafllan›r. 1. grup 1 m›sra söyledikten sonra 2. grup aynen söy-
leneni tekrar eder. Bu tekrarlar gruplar›n türkülerdeki son heceyi birlikte söyleyerek bafllar.
Kad›nlar türkülü oyunlar› oynarken ekibin bafl›ndaki kiflinin elinde defi ile hem türküye bafl-
lar hem de oyuncular› yönetir. 
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Da¤a gidiyom da¤a 
Bafl›m de¤di buda¤a 
Yardan evvel ölürsem
Koyman beni topra¤a 

Aflal›m yar aflal›m 
Da¤lar› dolaflal›m 
Sen ya¤mur ol ben bulut 
Ya¤arken buluflal›m

Ibr›¤›n alm›fl eline 
Su damlatm›fl koluna 
Sabah çisesi vurmufl 
Perçeminin teline

Yar ü¤rümden ü¤rümden 
Ellerim gitmez bö¤rümden 
Goyverin yarim gelsin
Ellerim als›n bö¤rümden. 

Mangal›m var külüm yok
Bülbül oldum dilim yok
Yardan ayr› düfleli 
A¤lamad›k günüm yok

AABBDDÜÜMM YYAARR**
Çayda ç›nar a¤ac› 

Abdüm yar
Çift gezer iki bac› 

Abdüm yar 
Büyü¤ü flöyle böyle 

Abdüm yar 
Küçü¤ü can ilac› 

Abdüm yar

Bahçeye nacaklad›m
Abdüm yar 

Dibini ocaklad›m
Abdüm yar 

Sand›mki yar koynumda 
Abdüm yar 

Yast›¤› kucaklad›m
Abdüm yar
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NNEENNNN‹‹ NNEENNNN‹‹**
Kiremitte gezerim 

Nenni nenni 
Kiremidi ezerim

Nenni nenni 
Sevdi¤imi verseler 

Nenni nenni 
Tay›ns›zda gezerim

Nenni nenni 
Çal keçinin can›n›

Nenni nenni 
K›ramad›m ba¤›n› 

Nenni nenni 
Ald›m çerkez k›z›n› 

Nenni nenni 
Çekemedim naz›n› 

Nenni nenni 

Lambalar›n ›fl›¤› 
Nenni nenni 

Mehterlerin kefli¤i 
Nenni nenni 

Tokattan ald›m hurmay›
Nenni nenni 

Vur zurnac› zurn›ya
Nenni nenni 

Hey hirince hirince 
Nenni nenni 

Su seperler pirince 
Nenni nenni 

Tokattan ald›m havula 
Nenni nenni 

Vur davulcu davula 
Nenni nenni 

YYEEfifi‹‹LL YYAAZZMMAALLII GGEELL‹‹NN**

Kavaktan gazel endi 
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin 

Dibine güzel endi 
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin 

Bir öptüm bir ›ss›rd›m
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin

Diflime nazar endi
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin

Hey gargalar gargalar
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin

Kavak dal›n ›rgalar
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin 

Onbefline de¤en g›z
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin 

Fincan göbek ›rgalar
Gelin elmal› gelin, yeflil yazmal› gelin 
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‹‹NNCCEE DDUUDDUUMM YYAARR YYAARR AA⁄⁄CCAA DDUUDDUUMM YYAARR YYAARR                          

Irma¤›n geçeleri ince dudum yar yar ‹nceden elekmolur a¤ca dudum yar yar

G›z kald›r peçeleri ince dudum yar yar Çuhadan yelekmolur a¤ca dudum yar yar

Bu güzellik sendeki ince dudum yar yar ‹çeri gel sevdi¤im a¤ca dudum yar yar

Öldürür niceleri ince dudum yar yar Gap›dan dilekmolur a¤ca dudum yar yar

Su gelir millendirir ince dudum yar yar Çay›r ince biçilmez a¤ca dudum yar yar

Çay›r› çimlendirir ince dudum yar yar Bulan›k su içilmez a¤ca dudum yar yar

G›z senin bak›fllar›n ince dudum yar yar ‹nce bele gümüfl kemer a¤ca dudum yar yar

Dilsizi dillendirir ince dudum yar yar Datl› dille sevifl derler a¤ca dudum yar yar

Su gelir akmay›nan ince dudum yar yar Arpalar  dize kadar a¤ca dudum yar yar

Ne olur bakmay›nan ince dudum yar yar Gel yarim bezi kadar a¤ca dudum yar yar

Çirkin güzelmi olur ince dudum yar yar Ben yare çorap ördüm a¤ca dudum yar yar

Çok alt›n dahmay›nan ince dudum yar yar. Topuktan dize kadar a¤ca dudum yar yar

NNEENNNN‹‹ NNEENNNN‹‹

Gürgeni budahlad›m nenni nenni

Dallar›n› sahlad›m nenni nenni 

Anas›n›n yan›nda nenni nenni 

G›z›n› gucahlad›m nenni nenni

Gürgen budahlan›rm› nenni nenni 

Dallar› sahlan›rm› nenni nenni

Anas›n›n yan›nda nenni nenni 

G›z› gucahlan›rm› nenni nenni

Su gelir dafla de¤er nenni nenni

Kirpikler gafla de¤er nenni nenni 

Etme bu kötülü¤ü nenni nenni 

Birgün baflbafla de¤er nenni nenni 
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GG‹‹NNEEDDEE YYAARR NNEENNNN‹‹

Çekin halay düzülsün
Ela gözler süzülsün
Halay› çekmeyenin 
Vurun boynu üzülsün

Ginede yar nenni nenni
Derdim çok yar delikanl›

Mor çuham haflur huflur
Çayda k›zlar kaynafl›r 
Sokakta sesin duysam
Evde dilim dolafl›r

Ginede yar nenni nenni
Derdim çok yar delikanl›

PPEERR‹‹YYAADDAA GGEELL‹‹NN PPEERR‹‹YYAA

Periyada gelin periya
Goyun endi deriye 
Beni çoban dutanm›
Goynundaki memiye

Merdivandan insene
Sa¤ yan›na dönsene

Goynundaki memenin
Birini bana versene

Merdivandan inemem
Sa¤ yan›ma dönemem
Goynumdaki memeler 
Emanettir veremem. 

SSII⁄⁄IIRR GGEELL‹‹RR BBOOZZTTEEPPEEYY‹‹ YYOOLL EEYYLLEERR

S›¤›r gelir Boztepeyi yol eyler
Üç güzeller pencereden el eyler
Biri han›m biri gelin k›zda var       
Han›m sana gelin sana, k›z bana. 

Suya  giden al önlüklü yar bana
Suya  giden top stilli yar bana. 

Yemeklerden üç yemek var yenecek
Biri etli biri sütlü bal da var

Etli sana sütlü sana bal bana

Suya giden al önlüklü yar bana
Suya giden top stilli yar bana. 

Bineklerden üç binek var binecek
Biri ayg›r biri beygir tay da var
Ayg›r sana beygir sana tay bana

Suya giden al önlüklü yar bana
Suya giden top stilli yar bana. 

* Halk oyunlar›m›za büyük emek vermifl olan rahmetli Turan ERDEN’den al›nm›flt›r.



Dramatik ö¤eler tafl›yan seyirlik oyunlar genellikle k›l›k de¤ifltirip, yüz boyanarak oyna-
nan oyunlar aras›nda, “Dede (Arap Oyunu)”, “Deveci Oyunu”, “Geyik Oyunu”, “Bemek
Oyunu”, “Deve”, “Tilki”, “Fare”, “Kedi”, “Hemecük”, “Matur O¤lum”, “Oturak Oyunu (Hi-
so-Huso)”, “Gidi Gidi Mestane”, “Sivdi”, “Geçili”, “V›z”, “Fafl-Füfl”, “K›z Kaç›rma”, “Yüzük
Saklama”, “Ç‹ftçi Baba”, “Koyun Gütme Oyunu”, “Ebenin Yapt›¤›n› Yapma”, “Kasap”, “S›-
n›r Tafl›”, “Ar› Sa¤ma”, “Top Atefl”, “Kim Vurdu”, “Pazarc› Oyunu” gibi oyunlar oynan›r. 

“Ölüm hak, miras helal” der
atalar›m›z. Zengin Türk folklorunda
atasözlerimizin önemi kadar bu ko-
nudaki orta oyunlar›m›z›n da ayr›
bir yeri vard›r. Orta oyunlar›m›z
halk›m›z›n zekas›n› kullanarak mey-
dana getirdi¤i anlaml› seyirlik gös-
terilerdir. 

Bugün hala, gençlerimizin daha
ziyade köy dü¤ünlerinde oynad›kla-
r› “S›n›r Tafl›” oyunuda bunlardan
birisidir. 

SSIINNIIRR TTAAfifiII OOYYUUNNUU
Oyun, babalar›n›n ölümünden dolay› kendilerine miras olarak kalan tarlay› bölüflmek

gayesinde olan iki kardeflin, dö¤üflerek geçimsizliklerini ve bunun da köy halk› üzerindeki
uzlaflt›r›c› etkisini ifade etmek için ortaya konmufltur. 

Oyun, iki kardeflin kavgas›n› izlemek ve arabuluculuk yapmak üzere gelen köylülerle;
befl oyuncudan meydana gelmektedir. Oyunculardan birisi s›n›r tafl›n› simgelemekte olup, bu
oyuncunun el ve ayaklar› birbirine kenetli olarak s›k›ca ba¤lanm›flt›r. Oyunculardan ikisi, iki
kardefli ifade etmekte, di¤er iki oyuncu ise bu iki kardeflin arkalar›na ba¤l› bir vaziyette ar-
kalar›ndaki bir gücü ifade etmektedir. 

‹ki kardefli uzlaflt›rmak amac›yla tarla bafl›na gelen köylüler ve oyuncular oyunu flu fle-
kilde oynamaktad›r. 

Köyün en yafll› kiflisi, ehli vuguftur. 
- Ey gomflular, ›rahmatl›y› ben çok eyi bilirim. Bilirsiniz benim tarlam da onun tarlas›na

yak›nd›r. Adam ölümünden önce aha  flu tafl› (aya¤› ile tekmeleyip, iterek) babamla birlikte
inan›n aha buraya dikmifltik. 

Küçük kardefli haliyle olaya itiraz eder;
- Yoooh... babam beni çok severdi hak geçmemesi için de “o¤lum sak›n bu s›n›r tafl›n›

(aya¤›yla iterek yerinin buldurur) burdan baflka yere gayd›r›p ta birbirinizin hakk›n› gasbet-
meyin” dedi. 

Bu arada köylülerden birisi bu üçünün de s›n›r tafl›n› yerine koymad›klar›n› ifade ederek
itaraz eder ve;
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ORTA OYUNLARIMIZ



- Irahmatl› bu çocuklar›n tarla bölüflme yüzünden birbirlerine düfleceklerini biliyormufl
arkadafl. Ölmeden evvel “Gel komflu seni severim, iki c›z›m tarlam›z var, bu dünyan›n öbür
taraf› da var. Haktan ve adalettin vazgeçmeyelim. fiu tarlay› iki o¤luma eflit olarak bölek. ”
dedi. Hemi vallahi, hemi billahi! Aha bu dafl› dünkü gibi hat›rlar›m (tafl› aya¤› ile iterek) aha
buraya koydu, arkadafl yahu!.. 

Olay bir süre devam ettikten sonra tarla köylülerin huzurunda bölüflülmemifltir. ‹ki kar-
defl aras›nda flöyle bir konuflma geçer; (Kardefllerin birer tane sopas› vard›r. )

- “Be birader, bu tafl (aya¤› ile iterek) aha buradayd›. Sen neyine güvenip de bu tafl› bu-
raya koydun” der. Di¤eri ise;

- “Neyime güvenece¤im, arkama güveniyorum” (o arada hemen arkas›n› döner). 
- “Demek sen arkana güveniyorsun ha!” der ve elindeki sopayla arkas›na vurur. 
Birbirlerinin arkas›na bir müddet vurduktan sonra, köylüler araya girer. 
“Bu ifli çok uzatt›n›z, tafl aha burada kalacak ve meselede burada bitecek” derler. ‹ki

kardefl birbirleri ile helallafl›rlar ve tarla bölme hadisesi böylece sona erer. 
Oyunun günümüzde tatl› bir an› fleklinde devam etmekte ve gençler aras›nda oynanmak-

tad›r.
KKOOYYUUNN YYÜÜZZÜÜ OOYYUUNNUU
Oyun H›drellezin son günü koyun-

lar›n kuzulamaya bafllad›¤› günde oy-
nanan bir oyundur. 12 kifli ile oynan›r. 

Birinci kifli (Dede): Yafll› iyiliksever
bir ihtiyar› simgeler yoksul giyinifllidir.
Paltosunun alt›na yerlefltirilen minder-
ler dedeye kamburluk verir. Yün sakal›
oldukça uzundur, b›y›k ve saçlar› yün
ile a¤›rt›lm›flt›r, bafl›nda çevresi bez ile
sar›l› bir tencere veya bakraç vard›r,
bir elinde baston di¤er elinde tesbih
vard›r. 

‹kinci Kifli (Gelin) : Üç  kiflidir. Üç-pefl giyinmifl, genç bir gelini canland›r›r, baflörtüsü yafl-
makl›d›r, oyun s›ras›nda yaflma¤›n› açt›¤› olabilir, ev sahiplerine yak›nlaflarak onlar›n elle-
rinden tutar veya onlara sar›larak araplar taraf›ndan cezalanmas›n› sa¤lar. 

Üçüncü Kifli (C›b›r-arap): Üç kiflidir, görvleri gelini korumak, ev sahiplerini cezaland›r-
makt›r. Belden yukar›s› ç›plakt›r. Eklem yerleri pekmez, kömür veya boyalar ile belirlenmifl
çizilmifl ve abart›lm›flt›r. Yüzleri kömür ile siyahlaflt›r›lm›flt›r. Bafllar›nda keçi postundan bir
kalpak veya çevresinde günlük giyelmeyen örtü, fötör flapka vard›r. Kollar›nda çan ve kelek
ba¤l›d›r. Pantolon içine ot veya çaput, bez parçalar› sokularak bacaklar kabart›lm›flt›r. Elde
gelini kaç›ran veya cezaland›r›lmas› istenen seyircilere vurmas› için bir palaska vard›r, bel-
de matara as›l›d›r, içinde kurum veya suland›r›lm›fl pekmez vard›, kendilerine bahflifl veren
seyircilere kolonyaym›fl gibi ikram edilir, gelini tutarak veya kaç›rmaya çal›flan, suç ifllemifl
kiflilere bu kolonyay› ikram› dede zorunlu tutar. Bu kifli veya kifliler kül kurusu veya pekmez
ile yap›lm›fl kolonya ikram›n› kabul etmek zorundad›rlar. Aksi halde bacaklar›na bir hayli
palaska vurulup kurtulmas› için bahflifli ço¤altmas› gerekir. 
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Dördüncü Kifli (Afl›k): Periflan, y›rt›k, dökük giyimli bafl›nda yana yatm›fl eski bir flapka
ve aln›n›n a¤r›s›n› dindirmek istercesine s›k›ca ba¤lanm›fl ve uçlar› yana sark›t›lm›fl bir eflarp
vard›r. bak›ms›z ve kimsesizlikten zay›flam›fl oldu¤unu simgelemek için yüzde, boyunda ve
gö¤üste kömür ile çizikler vard›r. Gö¤sündeki bu çizikler ve yara izleri yar› yere kadar dü¤-
melenmemifl veya belden ucuca ba¤lanm›fl gömlek aras›ndan rahatl›kla görülmektedir.
Ayakta renkli yün çorap, pantolonun paçalar›n› çorap içine alarak k›l ipi ile ba¤lanm›flt›r.
Y›rt›k bir lastik ayakkab› veya çar›k giymifltir. Elinde akortsuz bir saz› vard›r. Ev sahibinin
flahs›na rastgele türküler söyleyerek onu fleneltmeye çal›fl›r. Böylece bahfliflinide al›r. Evin
önünden ayr›lmadan önce oyuncular› topluca orda oynat›r. 

Beflinci Kifli (Dilenci-Toplay›c›-Döflürücü): Üç kiflidir. Oldukça yoksul giyinifllidirler, flapka,
ceket gömlek ve pantolon y›rt›k ve yamal›kl›d›r. Omzunda keçi k›l›ndan dokunmufl bir hey-
be elinde uzun budakl› ve ince bir sopa vard›r. Bak›ms›z ve muhtaç oldu¤unu belirtmek için
yüzünde kömürle çizilmifl ve yara izleri iflareti vard›r. 

Alt›nc› Kifli (Yönetici-Baflkan): Normal giyimlidir, oyun s›ras›nda ç›kabilecek herhangi bir
olay› yat›flt›rma özelli¤ine sahiptir. Gezilecek yerleri, u¤ranacak evlerin belirlenmesini sa¤lar. 

Bir gün önceden belirlenen oyuncular oyun günü erkenden giyinirler, makyaj ve giysile-
rini kontrol ederler baflkan›n emri ile evleri ziyaret ederek oyuna bafllan›r. Önde Baflkanla
dede vard›r, dede bastonu ile kap›ya  üç kez vurur ve flu sözleri söyler. 

Hey hayadan hayadan Ala koyun alas›
Y›lan akt› kayadan Yan› k›rkl›k yaras›
Açl›¤›m›zdan de¤il Açl›¤›m›zdan gelmedik
Susuzlu¤umuzdan de¤il Muhammed’in töresi
Adet kalm›fl sayadan

diye, yüksek sesle söyler ve oyuncular hep bir a¤›zdan kuzular gibi meleflir ve ikinci defa
kap› vurulur, peflinden;

Hey humudu humudu
Ayranm›d›r sumudur
Kaza kaza an›lan
Halil A¤an›n Kona¤› bumudur

diye söylenir, yine oyuncular hep bir a¤›zdan meleflirler üçüncü defa kap› vurulur ev sahibi
kap›y› açar ve afl›k:

fiu derede tütün tüter 
Geyikler boynuzun üter
Afll›k, bulgur, ya¤, tuz vermeyeni
Zemheride bünelek tutar, der.
Oyuncular üçüncü defa meleflirler, kap›y› açan ev sahibi kad›n hoflgeldiniz safa geldiniz

buyrun ne istersiniz, der ve dede kad›n› cevaplar. 
Günün mübarek ola
Bu zaman›n hay›rl› ola
Buyrun varola (Evin erke¤ini sorar) Halil A¤a nerede ola. 
Kad›n do¤ruyu söylemelidir, Evde (bir komfluda, bir iflte veya tarlada olabilir) ise d›flar›-

ya davet edilir. 
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Söylede içimize gelsin, kuzular› memnun etsin der. Dede ve yönetici kap› önünden çeki-
lirken dilenciler kap›ya yaklafl›rlar, 

K›z bac›m veya anac›¤›m;
Yokluk gördük yok olmayak
Açl›k gördük aç kalmayak
Oca¤›na vard›k bofl dönmeyek (gibi yalvar›c› sözlerle bir tak›m yiyecekler isterler) Bu

arada halaylar çekilir, dede ;
Döle ne kald› elligün
Elligünden az beri
Altm›flgünden tez beri
Koyunun kuzu yetti
Kuzunun tüyü bitti

der ve ev sahibi kad›n bulgur getirir, heybeye doldurur, di¤er dilenci yalvar›c› sözlerle ya¤
ister, ev sahibi ya¤›da getirir bakraçlar›na koyar, bu arada dede ev sahibine kolonya (ku-
rum ve pekmez kar›fl›m›) ikram eder ve memnuniyetini dile getirir. Bu flekilde köydeki tüm ev-
ler dolafl›l›r, çeflitli yiyecekler toplan›r, yiyecek istendi¤i zaman vermeyenler cezaland›r›l›r,
gelin k›zlar oyunlar oynarlar, onlar› kaç›rmak isteyenler c›b›rlar taraf›ndan cezaland›r›l›r,
Amaç koyunlar›n kuzulad›¤› bu günde bollu¤un, bereketin sevinç içerisinde yaflanmas›d›r.
Toplanan yiyecekler hep birlikte yemek yap›larak yenilir, içilir birlik ve beraberli¤in ve gele-
neklerin devam›na vesile olur. 

AARRII SSAA⁄⁄MMAA OOYYUUNNUU** ((VVIIZZ OOYYUUNNUU))
Üç kifli ile oynan›r, bir kifli ortaya girer iki kifli de, ortaya girenin sa¤›na ve soluna ge-

çerler. Ortadaki, bu iki kiflinin ayaklar›na basar ve v›z diye ar› sesi ç›karmaya bafllar. B us›-
rada ortadaki kifli tek eliyle ar› sesini ç›karmaya devam ederken di¤er eliyle yan›ndaki ar-
kadafl›n›n› ensesine vurmaya çal›fl›r. Ensesine vurulan kifli tokad› yedikten sonra tokat atan›n
flapkas›n› vurarak düflürmeye çal›fl›r. Çapkay› düflürürse ortaya geçer, düflüremezse oyun-
böylece devam eder. (Bu orta oyununda ar›n›n darbelerinden korunulmaya çal›fl›lmas› mi-
zahi bir flekilde anlat›lmaktad›r)
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TTAARRTTII OOYYUUNNUU**
Sabit iki kifli ile oynan›r. ‹ki kifli kal›n bir sopan›n iki ucundan tutup kald›r›rlar. Kal›nca

bir ip sopan›n ortas›ndan as›l›r, tart›lmak isteyen kifli gelip ipi yakalar. ‹pin di¤er ucundan
aya¤›n› geçirmeye çal›fl›r. Bu ifl idüflmedenyaparsa oyunu kazanm›fl olur. Ayn› zamanda da
kaç kilo geldi¤i izleyenlar taraf›ndan söylenir. (Bu oyunda k›fl gecelerinde insanlar›n a¤›rl›k-
lar›n›n ölçülmesi mizahi olarak anlat›l›rken e¤lenmeyide ihmal etmemektedirler. 

TTOOPP ((GGRRUUPP)) AATTEEfifi OOYYUUNNUU**
Sekiz kifli ile oynan›r. Bir kifli ortada e¤ilerek durur. E¤ilen kiflinin sa¤›na ve soluna üçer

kifli geçer. Bir kiflide bafl k›sm›na geçer. Sa¤dakilere isim verilir. (Sa¤dan çavufl, sa¤dan on-
bafl›, sa¤dan er) soldakilere isim verilir (soldan çavufl, soldan onbafl›, soldan er) yöneten kifl
ikimin ismini söylerse o s›rt›na vurmak flekliyle atefl eder. Yanl›fl yapan ortaya geçer. Bu fle-
kilde oyun devam eder. (K›fl gecelerini de¤erlendirmek için düflmanla olan savafl› bu flekilde
oyunlaflt›rm›fllard›r.)

KK‹‹MM VVUURRDDUU OOYYUUNNUU**
Oyun befl kifli ile oynan›r. ‹ki kifli ön tarafa durur. Kulaklar›n› ve yantaraflar›n ›kapat›r-

lar. Di¤er üç kifli arkadan öndeki kiflilere h›zl› h›zl› vururlar. Her vuruflta hakem kim vurdu
diye sorar, vurulanlar cevap verirler. Do¤ru kifliyi bilirlerse bilinen yani vuran kifli bilenin ye-
rine geçer, bilen kiflide arkaya geçer oyun böyle devam eder. (Burada gençlerin hayal güç-
lerini do¤ru tahmin etmelerini salamak için bu oyunlar oynan›r. )

PPAAZZAARRCCII OOYYUUNNUU**
Kalabal›k bir grupla oynan›r. köye bir pazarc› gelir. Özellikle pazarc›da karpuz bulun-

maktad›r. Köylülerde peflin para olmad›¤› için veresiye satmas›n› önerirler, pazarc›da kabul
eder. Köylüler veresiye oldu¤unu görünce ihtiyaçtan fazla almaya bafllarlar, ödeme zaman›
ise pancar paras› olarak kararlaflt›r›rlar. Günler geçer ödeme günü gelir. Pazarc› borçlar› al-
maya gelir. Muhtar, aza toplan›r. Bekçi ile köylüleri ça¤›rt›rlar. Pazarc›n›n geldi¤ini, parala-
r›n› ödemelerini söylerler. Köylülerde ise yine para yoktur. ‹htiyar heyeti, paray› zorla alma-
ya çal›fl›r ve buna bir ceza bulurlar. Her kifli kaç kilo (kaç ton) karpuz alm›flsa o kadar da-
yak yiyerek borcundan kurtulur. Pazarc›, oyununda cezan›n dayak olarak verilifl flekli, borç-
lu iki dizinin üstüne durur ve e¤ilir. Haz›rlanan bakrac›n a¤›z taraf ile borçlunun kalçalar›-
na vurulur. Kaç kilo alm›flsa o kadar vurulur. Oyun, k›t kanaat geçinen yöre insan›n›n bor-
cunu ödeyememesine karfl›l›k neler yap›labilece¤ini ifade etmektedir. 

BBEEfifi KKEEÇÇ‹‹LL‹‹ OOYYUUNN**
Uzun y›llar önce köylülerden hayvan vergisinin al›nd›¤› devirler. Zaten, köylü çok zorge-

çiniyor. Tarlas›n› sürecek öküzün dahi ço¤u zaman ikisini birarada bulam›yor. “Etini kessen
kan› akmayacak” bir durumda. Bir yandan öküz al›fl-verifli yapt›¤› sürekçilerle bir yandan
da vergi toplamaya gelen tahsildarlarla bafl› dertte. 

iflte bu zor flartlar alt›nda hayat›n› idame ettirmeye çal›flan, yöre halk›; hem s›k›nt›lar›n›
unutmak ve hem de biraz olsun e¤lenebilmek için üstün ve k›vrak zekas›n› kullanarak bir
oyun düflünür ve sonunda bulur. ““BBeeflfl KKeeççiillii OOyyuunn””
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O y›llarda etinden, sütünden ve k›l›ndan istifade edeline keçiden baflka hayvan çok az bu-
lunur. Her hanede kaç keçi varsa; o oranda da vergi vermek mecburiyetindedir. ‹flte bu “Befl
Keçili Oyunu” böyle bir durumda köylünün ince zekas›n›n bir ürünü olarak ortaya ç›kar. 

Oyun en az befl kifli ile oynan›r. Bu befl kiflidin birisi a¤a, di¤erleri ise s›ras›yla “Befl ke-
çili”, “On -befl keçili”, “Yirmibefl keçili” “Otuzbefl keçili” isimlerini al›rlar, daha sonra bir da-
ire oluflturulur. “A¤a” olan kifli: “A¤alar, bizim köye bir tahsildar gelmifl, bunun mesarifini
kim verecek?” der. Di¤erleri hep bir a¤›zdan “A¤as› bilir” diye, cevapland›rd›ktan sonra kar-
fl›l›kl› olarak flöyle bir konuflma geçer:

A⁄A: Öyleyse befl keçili versin!
BEfi KEÇ‹L‹: Ben niye vereyim?
A⁄A: Kim verecek?
BEfi KEÇ‹L‹: Onbefl keçili versin!
ONBEfi KEÇ‹L‹: Ben niye vereyim?
BEfi KEÇ‹L‹ : Ya kim verecek
ONBEfi KEÇ‹L‹: Otuzbefl keçili versin!
OTUZBEfi KEÇ‹L‹: Ben niye vereyim?
ONBEfi KEÇ‹L‹: Ya kim verecek?
OTUZBEfi KEÇ‹L‹: A¤as› versin!
A⁄A: Ben niye vereyim
OTUZBEfi KEÇ‹L‹ : Ya kim verecek?
A⁄A: Yirmibefl keçili versin
Y‹RM‹BEfi KEÇ‹L‹: Ben niye vereyim?
A⁄A: Ya kim verecek?
.................................. 
Konuflmalar bu flekilde sürer gider. Ancak birbirlerini flafl›rtmak için hem çok süratli hem

de ilgisi olmayan kifliye hitaben konuflur. Mesela Beflkeçiliyle konuflmas› icabetti¤i zaman On-
befl keçiliye bakarak konuflur. ‹flte bu drumda konuflmas› gereken Befl keçili susar da; Onbefl
keçili cevap verirse veya herhangi biri flafl›r›rsa; o kifliye afla¤›da belirtilen isimler tak›l›r ve
oyuna yeniden bafllan›r. 

TTAAKKIILLAANN ‹‹SS‹‹MMLLEERR
1. Evlerinin önü bay›r
Yakt›lar evimi cay›r cay›r
2. Dam bafl›nda abam kald›
S›rt›mda k›r›lmad›k yabam kald›. 
3. Ehmeze ehmeze
Koca öküzü verdim bir kafl›k behmeze
4. Fasulye yedim Karn›m tok
Çek elini cebimden param yok
5. Köprü y›k›ld› Kemeriynen
Topal eflflek kayboldu semeriynen
6. Alaca Kilimin Y›rt›¤›
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Kalmad›¤› ceketin p›rt›¤›
7. Hendek atlad›m Kufl tutam
Lokma yokki ben yutum
8. Evlek evlek satt›m
‹flte böylebatt›m
9. Gusgus yedim Tabah tbah
‹fliniz yok mu sabah sabah
10. Deve dald› ekine
Yolum gider dikine
11. Temekten atlad›m Taz›y›nan
Muhtar vurdu maz›y›nan
Yeni tak›lan isimden sonra oyun flöyle devam eder:
A⁄A: A¤alar bizim köye bir tahsildar gelmifl bunun mesarifini kim verecek?
D‹⁄ERLER‹: A¤as› bilir!
A⁄A: A¤as› bilirse “TAZIYINAN” versin
TAZIYINAN: Temekten atlad›m yaz›y›nan
Muhtar vurdu maz›y›nan ben niye veriyim?
A⁄A: Ya kim verecek?
TAZIYINAN: Ehmeze versin!
EHMEZE : Ehmeze Ehmee
Koca öküzü verdim bir kafl›k behmeze, ben niye vereyim. 
.................... 
fiafl›rmayan tek kifli kal›ncaya kadar oyun böyle devam eder. 

TTRRAAfifi OOYYUUNNUU**
Davulcu odalar›nda oynanan bu oyunlar›m›z genellikle ça¤dafl olan birbirlerinin flakala-

r›n› kald›rabilen gençler aras›nda güldürü mahiyetinde oynanan oyunlar›m›zd›r.
Oyun,berber,ç›rak ve t›rafl olan kifli ve çark olmak üzere 4 kifli taraf›ndan oynan›r. Oyun-

da berber için; ustura, sat›r, kemer, havlu, sabun, sandalye (2) krom tas, kolonya (siyah bo-
ya) malzeme olarak kullan›l›r.

Malzemeleri ve oyuncular› önceden tespit edilmifl olan oyunda saç› sakal› birbirine kar›fl-
m›fl periflan k›l›kl› birisi olan t›rafl olacak kifli odaya girer ve trafl olmak istedi¤ini söyler. Ç›-
rak masay› haz›rlar tabureye t›rafl olacak kifliyi oturtur. Bo¤az›na havluyu ba¤lar ve usta elin-
de usturayla t›rafla bafllar, ama ustura kesmez t›rafl olan kifli huysuzlan›r. Usta ç›raktan ustu-
ray› bilemesi için kemeri ister ve ç›rak ustaya kemeri verirken “neden aletleri bilemedin” di-
yerek ç›ra¤a bir flamar vurur. Usta bir aya¤›n› t›rafl olacak kiflinin omuzuna atarak usturas›-
n› biler. Tekrar t›rafl olacak kiflinin sakal›n› kesmeye yönelir ama yine kesmez ve t›rafl olacak
kifliye “senin sakallar›n kartlaflm›fl” der ve ç›ra¤a sat›r› getirmesini söyler. Sat›r› bilemek için-
de çark› haz›rlamas›n› söyler. Çark olan kifli s›rt üstü yere uzan›r dizleri k›r›kt›r, sa¤ aya¤›n›
sol dizinin üzerine koyar iki elinde krom taslar vard›r.

Usta elindeki sat›r› bilemek amac›yla, çark›n aya¤›na basarak çal›flt›rmak ister ancak çark
çal›flmaz. Usta, ç›ra¤a “çark ya¤s›z kalm›fl ya¤› getir ya¤l›yal›m” der ve ç›ra¤a bir flamar da-
ha vurur. Ç›rak elindeki bir tas suyu çark›n yüzüne döker ve taslar birbirine de¤erek ses ç›k-
maya bafllar ve usta da sat›r›n› biler.
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T›rafl olacak kiflinin sakallar›n› sat›rla t›rafl ettikten sonra ç›ra¤a kolonya tutmas›n› söyler.
Ç›rak kolonyay› (Siyah boya) t›rafl olan kiflinin yüzüne sürer t›rafl›n›n nas›l oldu¤unu görme-
si için aynay› tutar kendini simsiyah vaziyette gören müflteri ustay› ve ç›ra¤› kovalar ve çark
olan kifliyide aya¤›ndan sürüyerek odadan ç›kar›r. Odada izleyenler güler ve oyun biter.

AAVVCCIILLIIKK OOYYUUNNUU**
Oyun befl kifli taraf›ndan oynan›r.Bir kifli avc› (k›fl av›na gidecek görünümlü elinde tüfe¤i

vard›r) bir kifli taz›, üç kifli tavflan olur.
Avc› taz› ile birlikte tavflan av›na ç›kar,iz sürülürken taz› tavflan›n oldu¤u yeri tahminle

havlar ve tavflan önlerinden f›rlayarak (önceden haz›rlanm›fl ocak içi veya divan alt›)bir de-
li¤e kaçar. Daha sonra ikinci ,üçüncü kiflide ayn› deli¤e kaçarlar. Avc› uzun süredir iz sür-
düklerini hep tavflanlar› k›st›rd›klar›ndan dolay› h›rç›nlafl›r. Kaçt›klar› delikten tavflanlar› ç›kar-
maya karar verir ve su dökerek bunun mümkün olabilece¤ini söyler ve suyu döker ve tavflan-
lar ç›kar üstleri su olmufltur. Odada bulunanlar gülüflürler. Amaç, hayvanc›l›k ve çiftçilikle ge-
çinen yöre insan›n›n avc›l›ktaki maharetini sergilemektedir. 

TTOOKKAAÇÇ OOYYUUNNUU**
Sekiz kifli ile oynanan bu oyunda 1 kifli ebe, 1 kifli yönetici, 6 kifli oyuncu olur.
Önce ebe olan kifli yere yüz üstü yat›r›l›r, üç oyuncu sa¤›nda üç oyuncu solunda bafl ta-

rafta yönetici bulunur. Yüzüstü yerde yatan ebenin üzerine muflambadan bir örtü vard›r. To-
kaç s›rayla vurulur yönetici kimin vurdu¤unu sorar bilemezse di¤er oyuncular kar›fl›k olarak
vururlar. fiayet vuran› bilirse ebe o kifli olur ve oyun bu flekilde devam eder.

AATTLLEETT GGÖÖMMLLEEKK OOYYUUNNUU**
12 kifliyle oynanan bu oyunda 1 kifli gömlek,1 kifli atlet,1 kifli yelek,1 kifli ceket 1 kifli ebe,

2 kifli cezay› uygulayan (ellerinde kay›fl vard›r) 5 kifliden daire oluflturulur. Bir kifli de önce-
den üzeri soyundurulmufltur. Üzerinden ç›kart›lan giysileri ise, di¤er oyunculara da¤›t›l›r. ki-
flinin gömle¤i, atleti, yele¤i ve ceketi kiflilere verilir ve bu eflyalar onlar›n ad› olur.

Üzeri soyunmufl olan kifli 5 kiflinin ortas›na oturtulur, oyuncular onun etraf›nda oynarlar.
Ebe s›rayla isim ça¤›r›r “atlet” der atlet olan oyuncu elindeki atleti ç›plak olana giydirmeye
çal›fl›r. Dairede olan oyuncular buna engel olmaya çal›fl›rken elinde kay›fl olan kiflilerde ad›
atlet olan oyuncuyu döverler. Ancak, üzeri soyundurulmufl olan kiflinin elbiselerini tekrar gyi-
dirmek için s›rayla gömlek, yelek, ceket giydirilir. Oyun bu flekilde sürüp gider. Amaç, genç-
ler aras›nda dostluk, birbirine tahammül etme duygular›n›n pekifltirilmesidir. 

KK‹‹LL‹‹MM DDOOKKUUMMAA OOYYUUNNUU**
Oyun iki kifli ile oynan›r.‹ki kifli karfl›l›kl› olarak yere ayaklar› uzun olarak oturtulur, ayak-

lar› birbirine ba¤lan›r ancak di¤erinin elleride arkadan ba¤lan›r. Bir ip ikisinin boynundan
geçirilir (dokuma yapabilmek için) elleri aç›k olan ve kilim dokuyan oyuncunun yan›nda un
ve bir tas su vard›r. Kilimi dokumaya bafllar. ‹yi dokumas› için un al›r hem ipe hem de karfl›-
s›ndakinin yüzüne serper daha sonra yoruldu¤unu söyleyerek su içer ve öksürür gibi yapa-
rak karfl›s›ndakinin yüzüne püskürtür. Taki karfl›s›ndakinin yüzü tamamen beyaz ve hamur
oluncaya kadar devam eder ve izleyenler gülerler. Amaç insanlar›m›z›n taklit yeteneklerinin
gelifltirilmesidir. 
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Çok zengin bir hayal gücüne ve yarat›c› yetene¤e sahip olan çocuklar, taklit yetenekle-
riyle hayal gücünü en güzel biçimde oyunlar›nda göstermektedirler. Bu oyunlar›n herhangi
bir amac› olmamakla birlikte amaç vakit geçirmek, arkadafllar›yla birlikte olmakt›r.

Oyun her ne kadar çocuklara yönelik bir u¤rafl olarak görülsede, ilk insanlardan bu yana
yafll›-genç gerek bofl zamanlar›nda, gerekse çal›fl›rken oyun olgusunu iflinde kullanm›flt›r. 

Toplumlar›n genel karakterlerini gösterebilecek yap›da olan oyun kültürünün çeflitli kül-
türlerden ç›kmas› bir rastlant› sonucu de¤il, tersine çeflitli kültür biçimlerinin do¤uflunda bafl-
l›ca etkendir.

Kültürel yap›n›n devam›n› sa¤layan çocuk oyunlar›, sosyalleflme, kendini gösterme, hofl-
ca vakit geçirmek gibi kiflisel ahenki ortaya ç›karan kuflkusuz en önemli kültürel hazinedir.
Her ne kadar kültür dinamik bir yap› olsa bile bu hazinenin asl›n› kaybetmeden  nesilden
nesile aktar›lmas›, çocuklar için ne kadar gerekliyse toplum özelli¤inin bozulmamas› için de
o kadar gereklidir. 

Kültür zenginli¤ini ve mozai¤ini içinde bar›nd›ran Türk Kültürü Çocuklar içinde birçok
oyun bar›nd›rmaktad›r. Türk tarihinin en eski ça¤lar›ndan beri çocuk oyunlar› her zaman ye-
rini muhafaza etmifltir (gürefl ve at yar›fllar› gibi). 

Bu oyunlar›n ço¤u tekerlemeli oyunlard›r.
Komflu komflu hu hu!
O¤lun geldi mi?
Geldi.
Ne getirdi?
‹nci boncuk.
Kime kime?
Sana bana.
Daha kime?
Kara kediye.
Kara kedi nerede?
Dala ç›kt›.
Dal nerede?
Balta kesti.
Balta nerede?
Suya düfltü.
Su nerede?
‹nek içti.
‹nek nerede?
Da¤a ç›kt›.
Da¤ nerede?
Yand› bitti, kül oldu.
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Bütün yörelerimizde oynanan çocuk oyunlar› gibi Tokatl› çocuklar›n da kendi aralar›nda
oynad›¤› oyunlar dan baz›lar› flunlard›r; “Uzun Uzun Çember”, “Kutu Kutu Pense”, “Kan
Kan Kelebek”, “Sar› Y›lan”, “Benim Bir Küçük Çoban›m Var”, Ali Baba Süt Piflti Mi?”, “El Üs-
tünde Kimin Eli Var?”, “‹zin Verir Misiniz?”, “M›s›r Patlatma Oyunu”, “Topal Karga”, “Kurt
Ölüsü”, “Ambara Vurdum Bir Tekne”, vb.
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AArraaççllaa OOyynnaannaann OOyyuunnllaarr
1. Çelik Oyunu (Güdek)
2. Dokuz Çöp Oyunu 
3. Cirit
4. Çöte Oyunu
5. Tembel Teneke
6. Toktuma Oyunu
7. Emfle Oyunu
8. Kufl Toktu
9. Kötde¤ Oyunu
10. Ayakçak Güdü Oyunu
11. Çemberden Geç Yerine Dön Oyunu
12. Tand›r›m Tav Oyunu
13. Uclama Oyunu
14. Topaç Oyunu
15. Hamam Kubbesi
16. Dört Çubuk
17. Kay›fl K›zd› Oyunu
18. fiifle Dikme Oyunu
19. Bana Atefl Ver Oyunu
20. Hedef Oniki Oyunu
21. Mil Oyunu

AAlleettssiizz OOyyuunnllaarr
1. Kavun-Karpuz Oyunu
2. Çatlak Patlak Oyunu
3. Anne Davul Zurna “1, 2, 3”
4. Ali Baba Saat Kaç
5. Mendilim Dört Köfle
6. Bum Oyunu
7. C›z Oyunu
8. Deve - Cüce Oyunu
9. Yatt› Kalkt› Oyunu

10. Köfle Kapmaca Oyunu
11. Kazan Kara Oyunu
12. Ara Gitti Oyunu
13. ‹stanbul’dan fieker Ald›m
14. Kare
15. Duvar
16. Tombul

TTooppllaa OOyynnaannaann OOyyuunnllaarr
1. Kuyu Topu Oyunu
2. Totuk Oyunu
3. Tahta Top Oyunu
4. Daire Oyunu
5. Concon Oyunu
6. Al da Vur Oyunu
7. Al Kardeflim Bal Kardeflim
8. fiark›l› Oyun
9. Hava Stopu
10. Daire Topu
11.Tünel Topu
12. Yakantop
13. Toplu Saklambaç

TTaahhmmiinn OOyyuunnllaarr››
1. Geldi Geçti Kim Geçti
2. Nesi Var
3. Nesi Gerek
4. Tek mi Çift mi
5. El el üstünde
6. Renk Tutmaca

KKaa¤¤››tt ÜÜzzeerriinnddee OOyynnaannaann OOyyuunnllaarr
1. Katil Kim

TTOOKKAATT YYÖÖRREESS‹‹NNDDEE OOYYNNAANNAANN ÇÇOOCCUUKK OOYYUUNNLLAARRII**



2. Ebe Saat Kaç
3. Keriz
4. Bom
5. Eflek
6. Kümesteki Tavuk ve Horozlar›n Dö¤üflü
7. ‹sim Eflya fiehir
8. Tüttürmeç Tren
9. Sos
10. isim Bulmaca

KKooflflmmaa KKoovvaallaammaa YYaakkaallaammaa 
KKaappmmaa OOyyuunnllaarr››
1. Kurt Ormanda
2. Ç›kl›k Dede
3. Meyve ve Sepeti
4. fiark› Bitti 
5. Akflam
6. Elim Sende
7. Esir Almaca
8. Yumurta 
9. Dolaptan Ç›kan Öcü
10. Don
11. Ac› Tatl› Oyunu
12. Zeytin Zehir
13. Aydo¤du
14. Kurt Koyun Kuzular›
15. Z›mba Oyunu
16. Yerden Yüksek Oyunu
17. Alt›n Bal›k Oyunu
18. Üç Vurgulu Oyun
19. Döndüm Tafl Oyunu
20. Davul Zurna Hey
21. 11 Oyunu
22. Kaka - Kuka
23. Ege - Mege Oyunu

AAttllaammaa SS››ççrraammaa OOyyuunnllaarr››
1. Ayak Üstünden Atlama
2. Birdirbir

3. Uzun Eflflek
4. Çad›r
5. Dört Dombalak
6. Semerim Eflek 
7. Korumal› Eflflek
8. Top Tüfek Bafl›na
9. Pinokyo

TTaaflfl OOyyuunnllaarr››
1. Dalye (7 veya 9 Kiremit)
2. Çizgili Tafl
3. P›ç
4. Üç tafl
5. Dört Tafl (C›z)
6. Dokuz Tafl
7. Befl Tafl
8. Hamam (Çizgili Oyun)
9. Uyusun Oyunu
10. Dokuz Tafl Oyunu (Dombalis 9 Kiremit
11. Fotak  
12. Dokurcu (Tafll› Oyun)
13. Subera
14. fiifl Goga
15. Kel Fotak Oyunu
16. Yirmi Tafl Oyunu

EEzzggiillii OOyyuunnllaarr
1. Ya¤ Satar›m Bal Satar›m
2. Sar› Y›lan
3. Alayla Bulayla
4. Pembe Nine
5. Denizde Dalga
6. Hastaneye  Gittim
7. Karakufl
8. Efl Yetifl
9. Ellem Büllem (Biren Biren)
10. Seke Seke
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AALL‹‹ BBAABBAA SSÜÜTT PP‹‹fifiTT‹‹ MM‹‹ OOYYUUNNUU

‹ki grup oluflturulur. Say›lar› birden fazlad›r. ‹ki gruptan birer ebe seçilir. Bunlardan biri
Ali Baba olur ve di¤erleri sorar;

• Ali Baba. 

• Efendim. 

• Süt piflti mi? 

• Gelen geçen kaç kafl›k 

• Bir yar›m, bir bütün kafl›k 

• Hangi gelinin dü¤ününü yap›yorsun? 

Yan›ndaki ad›n› söyler. Daha sonra iki yuvarlak çizilir. Bu yuvarlaklardan biri “cennet”
ve biri “cehennem” halkas› olur. Bu durumu yaln›z iki ebe bilir, oyuncular bilmez. Ali Baba
ile oyuncular el ele tutuflup, oyuncular› daireler içine sokmaya çal›fl›l›r. Bu s›rada;

“Anan da cennet, baban da cennet”

“Uç cennete uç, nereye gidersen git” sözleri söylenir. Halkalar›n d›fl›nda oyuncu kalma-
y›nca ebeler durumu aç›klarlar. Cennet halkas›na girenlere bir fley söylenmez. Di¤er halka-
ya girenlere hep birlikte; “cehennemlik, cehennemlik” diye ba¤›r›l›r. Oyun devam eder. 
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11.. KKIIRRKKLLAARR SSEEMMAAHHII ((YYaa HH››zz››rr SSeemmaahh››))
Ayin-i cemlerde bu semah’› yapacak insanlar›n dinsel bak›mdan olgunlu¤a eriflmifl ol-

mas› gerekir. Bu semaha kat›lacak kimselerin yafl ve inanç bak›m›ndan eriflkin olmas› zorun-
ludur. Çocuklar ve gençler bu semaha kat›lamazlar. Bu semaha en az 3 kifli en fazla 12 ki-
fli kat›l›r. Kad›nl› erkekli yap›l›r. 

Semaha kat›lacak kifliler cemi yöneten dedeye veya babaya niyaz ederler. Ba¤lama efl-
li¤inde Miraçlama denilen tekke edebiyat› ezgisiyle yap›l›r... A¤›rlama ve dönme figürleri
vard›r; A¤›rlamada erkeklerin avuç içi yere, kad›nlar›n avuç iyi yukar› (semaya) dönüktür.
Alevi-Bektafli Ayin’i cemlerinde kad›n-erkek, bac›-kardefltir. Bu nedenle dinsel bak›mdan bü-
tünlük söz konusudur. Bac›lar›n avuçlar›n›n sema’ya (havaya) aç›k olmas› haktan almay›,
erkeklerin avuçlar›n›n yere bakmas› ise halka vermeyi temsil eder. Dönme ise bütün
canl›lar›n hakk›n etraf›nda döndü¤ünü temsilen belirtir. 

22.. GGöönnüülllleerr SSeemmaahh››
Ayin-i Cem’den sonra yap›l›r. En az dört kifliyle yap›l›r. (H›z›r) semah›ndan fark› bac›lar

dönerken gardafllar sarma hareketini yapar. Sarma figürünün anlam› ise bütün inananlar
kardefltir. Onlar› sarmak, kucaklamak anlam›ndad›r. A¤›rlama, Yelleme ve Sarma olmak
üzere üç bölümden oluflur. Ba¤lama eflli¤inde “Lâ” karar›nda ezgi çal›n›r. Deyifllerle, duvaz
imamlarla ve nefeslerle yap›l›r. 

Gönül niçin de yar kadrini bilmezsin
Yürekde yaralar gülüm türlüdür türlü
Gel ha leyli leyli de türlüdür türlü
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Esme zülüflerin güzel yellere karfl›
Bülbül figanda eder yar güllere karfl›
Gel beni a¤latma can›m ellere karfl›
Yürekte yaralar can›m türlüdür türlü
Gel ha leyli leyli leyli de türlüdür türlü

Ah neyleyim de karfl›m›zda ölüm var
Ölüm dedikleri can›m kanl› zalim var
Ne a¤layacak da ne gülecek halim var
Yürekde yaralar gülüm türlüdür türlü
Gel ha leyli leyli leyli de türlüdür türlü

Pir Sultan Abdal’›m can›m bende böyleyim
Emir Hak’dan da geldi kime ne deyim
Derdim çoktur da hangi birini söyleyim
Yürekde yaralar can›m türlüdür türlü
Gel ha leyli leyli leyli de türlüdür türlü

Yürekde yaralar türlüdür türlü de
Yürüyelim de peflinde sonra güzelde
Gönül hak gördü¤ü pirin arzular
A¤ gülüm

Dola kufla¤›n ba¤› çözüldü ba¤› çözüldü
A¤z›nda flekerinen ba¤ m› ezildi
Yürü leyli leyli de ba¤›m› ezildi. 
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SSAAMMAAHH ((11))

Yürü güzel yürü yol alamazs›n, yol alamazs›n…
Azrail olsanda can alamazs›n, can alamazs›n…
Dünyay› kalbura koysan elesen, koysan elesen…
Yine benim gibide yar bulamazs›n, yar bulamazs›n. 

De ha ninni ninnide yar yürü yürü
Kald›r kollar›n› sar yürü yürü

Yürü güzel yürü yolunda kalma yolunda kalma
Her yüze güleni dost olur sanma, dost olur sanma
Ölümden korkupta geriye dönme, geriye dönme
Yi¤idin aln›na yaz›lan gelir. 

De ha ninni ninnide yar yürü yürü
Kald›r kollar›n› sar yürü yürü

Yürü güzel yürü ömrümün var›, ömrümün var›
Eridi kalmad› da¤lar›n kar›, da¤lar›n kar›
Ne de güzel olsa yi¤idin yari, yi¤idin yari
Oda sevdi¤ine naz›nan gelir, naz›nan gelir

De ha ninni ninnide yar yürü yürü
Kald›r kollar›n› sar yürü yürü

P›nar olup kenar›ndan akmayan, akmayan
Yarim senden baflkas›na bakmayan, bakmayan
Senden baflkas›na e¤er bakarsam, bakarsam
Yedi sene döfleklerden kalkmayam, kalkmayam

De ha ninni ninnide yar yürü yürü
Kald›r kollar›n› sar yürü yürü



TTOOKKAATT SSEEMMAAHHII ((22))

Kim dokudu bin çiçekli hal›y›
Kim diriltti bin y›l yatan ölüyü
Cennet-i âlâdan gelen doluyu
Dolduran Muhammed içen Ali’dir
Dolduran Muhammed içen Ali’dir
Yürüyelim flimdi gayri u¤urdur
Asl›n› yitiren kopar seyirtir Ali hü
Kul Hüseynim der ki gül benzim soluk
Aln›m›za yaz›lm›flt›r ayr›l›k
Billahi sevdi¤im gönüller birlik
Ne sen beni unut ne de ben seni
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1970-2004 y›llar› aras›nda Tokat ilinde halk oyunlar›m›za gönül veren arkadafllar›m›z-
dan isimlerini tespit ettiklerim afla¤›dad›r. ‹simlerini tespit edemediklerimden özür dilerim.

‹limizde halk oyunlar›n› sevdiren rahmetli Cevat ALTINOK’a, Mehmet ALAN’a, fiadan
DEDEO⁄LU’na, Ahmet Ali ARSLAN’a, Halis ÇEL‹K ‘e, Burhan KAÇAR’a, ‹smail SÖYLE-
MEZ’e ve rahmetli Ahmet KOÇ’a ayr›ca Halk E¤itim Müdürlü¤ümüze, ‹lkö¤retim ve
Ortaö¤retim Okul Müdürlüklerimize ve Gaziosmanpafla Üniversitemize Halk Oyunlar›
çal›flmalar›ndaki katk›lar›na en derin sayg›lar›mla 
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Bahattin DESTEBAfiI
Naim YILDIZ
Turan ERDEM
Tahsin ALTINÖZ
Göktan AY
Yener ALTINTAfi
Bayram ADIGÜZEL
Vedat SARAÇO⁄LU
fiuayip YA⁄CIO⁄LU
‹lhami ERDAL
Metin UÇAR
Celal GÜNEfi
Ecehat TEK‹N
Gazi ER
‹lhan US
Yasin ARSLAN
Aziz KILIÇ
Recep KILIÇ
Ahmet ÖZKAN
Gazi POYRAZ
Abdullah DESTBAfiI
Mehmet ÇA⁄LAR
Erkan KAPICIO⁄LU
Yusuf Ç‹⁄DEM
Mürsel DEM‹R
Abdullah SARI
Abdullah CEYLAN
Cemal YILMAZ

Süleyman BAKIR
Turgut GÜLER
Seçkin CEYLAN
Orhan BAHÇEC‹ER
Kürflat GÜLBEYAZ
Bekir ATILGAN
Ali A⁄IRBAfi
Cengiz ALACA
Celal GULDEN
Zekai AKINCI
Adem YELKEN
Ferhat fiAH‹N
Yunus Emre ERDEM
Murat YET‹fiK‹N
Özgür ALKAYA
Ercüment SONTÜRK
Mustafa GÖRÜfi
Erkan YÜKSEL
Hüseyin KABAKÇI
Kutluhan SEÇAL
Kemal ERDO⁄AN
Ali ARAT
‹smail ERDO⁄AN
Abdullah Ç‹FTÇ‹
Adnan fiEKER
Hüseyin B‹L‹R
Bahattin DEM‹RLER
Duran ESER

Murat BAYBURTLU
Orhan fieref AYÇA
Selçuk ADIGÜZEL
Mustafa GÖÇKÜN
Kerim BAKIR
‹smail KILIÇ
Duran ALSANCAK
Nam›k KOPLU
Orhan DO⁄AN
Hüseyin TUNÇ
Naci ÖZAYDIN
Bahri BASKAK
Seyfettin UÇAR
Mustafa KAYA
Ahmet ALO⁄LU
Mehmet KAPUSUZ
Emrullah ÖZTÜRK
Lütfü CEYLAN
Güray ÖZEN
Ömür TERMER‹
Ferhunde SARAÇO⁄LU
Türkan ARGIN
Zübeyde fiAH‹N
Gülseren B‹LGE
Ayla B‹LGE
Nilgün B‹LYAN
Nermin SEÇK‹N
Ayfer ALTINTAfi

TOKAT’TA HALK OYUNLARINA GÖNÜL VERENLER



Zehra A⁄AO⁄LU
Nurten ‹LYAS
Gülten ‹LYAS
Gönül ‹SLAMO⁄LU
Muhlise A⁄AO⁄LU
Yaflar ER‹M
Nevin GÖKSEL
Gülten GÜLER
Esin ZÜLF‹KARO⁄LU
An›l GÖKALP
Özlem ZENG‹N
Nesrin ALPAY
Aysun ARDAMUfiLU
Yeflim SÖKMEN
Yeflim ALBAYRAK
Songül YÜCEL (Sar›tafll›)
Yurdagül SAYIBAfi
Afutap K‹REM‹T
Sevil B‹LKAY
Füsun EK‹C‹
Funda EK‹C‹
fieyda CAHALO⁄LU
Nefle CAHALO⁄LU
Selma YET‹fiAL
Nesrin ZÜLF‹KARO⁄LU
Fadime Sevgi AYDIN
Tülay ER
Nuran ILGIN
Esin ARITAN
Sevgi GÜNESEN
Bilgehan ÇIRPAN
fienay YEL
Neslihan ERDEM
Yüksel fiAH‹NO⁄LU
Sevim AYLANÇ
Zeynep SANSAR
Miray GÜNGÖR
Hanife BUZ

Melike YAZAR
Gül POLAT
Çi¤dem fi‹MfiEK
Handan KUMAfiO⁄LU
Ela ELLEK
Münevver YILMAZ
Nilüfer BALAK
Esra fiAH‹NKUfi
Özlem CANSOY
Sibel ARSLAN
Züleyha EKMEKÇ‹
Sabiha GÜNDÜZ
Bahar UZEL
fienay AKAYDIN
Sinem KALPAKO⁄LU
Ebru ÇET‹N
Gülay GÜLER
Selda ENG‹N
Çi¤dem ALTINGÖVDE
Ayfle AKAYDIN
Azime YILMAZ
Neriman SEZG‹N
Emel ÇAM
Hatice AYBASTIO⁄LU
Ayfle GÜRKAN
Figen ULUBAfi
Meral KAYA
Ferda TAfiDELEN
Çi¤dem GENÇ
Emel ÇOLAK
Figen YAVUZ
Perihan KARA
Yasemin TORUN
Figen KILINÇ
Hatice TOPRAK
Belgin BALAK
Necla PEKER
Oya YILMAZ

Asl›han DEM‹R
Gülay A⁄IRBAfi
Hamdiye GÜRSOY
Olcay KIVRAK

MMÜÜZZ‹‹SSYYEENNLLEERR
Mosuno¤lu SÜLEYMAN
Abdülkadir HIZ
Murtaza KILIÇ
Yusuf KARAGÖZO⁄LU
Muhittin AYGIN
fiahin BOZDEM‹R
fiükrü AKGÜL
KARA DURAN
Halil ‹brahim DÖNER
Mehmet C‹VELEK
Abdullah fiAH‹N
Fikrettin KILIÇ
Kas›m AKGÜL
‹brahim ‹B‹fi
Ahmet KARAGÖZO⁄LU
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Musikinin sihirli namelerini gönülden dile,dilden tele getiren aletlerin ço¤unun fark›na bi-
le varamay›z. Kula¤›m›zda melodinin eflsiz ritimleri seslenirken saz›n, kaval›n,davulun,zur-
nan›n fark›na var›rm›y›z bilmem. Bu müzik aletleri olmazsa Anadolu’nun yan›k yürekli in-
sanlar›n› musiki dünyas›ndan tan›yarak onlarla hemhal olabilirmiydik? Bir kara koyunun,ka-
val sesinin sevdal› büyüsüne kap›larak, aflk›ndan divaneye dönmüfl çobana sevgilisini hedi-
ye eden bir mana s›nav›n› koyunlar›n nas›l geçti¤ini hangi sesle, hangi name ile anlay›p ö¤-
renecektik.

Müzik aletlerinin fiziki özellikleri ile asl›nda ço¤umuz ilgilenmeyiz. Bizim için önemli olan
içimizdeki duygu yüklü p›narlar›n flark›s›n› hangi alet ne  ölçüde dile getirebiliyorsa biz o
müzik aletinin sesine meftun oluruz. Halbuki musiki vadisinde aletiyle kaynaflarak duygu
yüklü insanlar›  bilinmez ufuklara götüren saz ustalar› için aletler bir sevgili gibidir. Sevgili-
nin inleyifli, a¤lay›fl›, sitemleri ve dertleri vard›r. Afl›k Veysel saz› için ne diyor:

“Ben gidersem saz›m sen kal dünyada
Gizli s›rlar›m› aflikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yada 
Garip bülbül gibi ah ü zar etme”
Asl›nda müzik aletlerinin ç›kard›¤› seslerdeki  yan›kl›¤›,onlar›n flekilden flekile girerken

çektikleri çilelerden meydana geldi¤ini fiziki olarak söylemek mümkündür. Hangimiz yan›k
bir kaval sesinin bizleri Anadolu yaylar›n›n billur gibi saf  ve temiz sular›na, masum yüzlü
kuzular›na götürmedi¤ini söyleyebiliriz. Yahut bir zurnadan gelin a¤latma havas›n› duydu-
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¤umuzda anas›ndan ayr›lan bir yavrunun
sevdal›s›na giderken gözyafllar›n› ak›tt›¤›n›
hat›rlamay›z, ya da gürefl severlerin gürefl
havalar›n› duyduklar›nda hangisinin kemik-
leri s›zlamaz.

Yöremizde kullan›lan ba¤lama, kaval
(dilli, dilsiz, horlatmal›), zurna, davul gibi
geleneksel çalg›lar›m›z, il merkezinde Du-
ran-Oktay At›lgan, Baflçiftlik ‹lçesi Erikbelen
köyünde Hüseyin Gül,S›tk› Özdemir, Yüksel
Y›lmaz, Selahattin Olur, Hasan Güç, Ali Gül,
Hilmi Y›lmaz ve fiükrü Yavafl, Niksar ‹lçesi

Yolkonak Kasabas› Bele¤en Mahallesinde fiahin Usta ve Almus ‹lçesi Akarçay Kasabas›nda
Salih Y›ld›z isimli ustalar›m›z taraf›ndan yap›lmaktad›r. Yöredeki dü¤ünlerde ve e¤lenceler-
de kullan›lmaktad›r.

ZZUURRNNAA YYAAPPIIMMII
Zurna yap›m› için genellikle kay›s› ve

erik a¤ac› kullan›lmaktad›r. Gövdesinin
kal›n olmas› makbuldür. Kiraz, dut, ceviz
ve çam a¤açlar›ndan da yap›lmaktad›r.

Kütük olarak  gelen a¤açlar›n suyun
buhar› ile yumuflamas› ve ac› suyunun
al›nmas› için, ›zgaralar› olan ve alt›nda su
kaynayan bir kazana yerlefltirilir. Alt›-yedi
saat bekletildikten sonra so¤umaya b›ra-
k›l›r. F›r›nlanmayan a¤aç tornadan yan ç›-
kar ve kullan›lamaz. F›r›nlama iflleminden
sonra torna ile a¤ac›n kabas› al›n›r ve
z›mparalan›r. E¤ilmemesi için içine bir de-
mir parças› konularak bir kaç gün bekle-
tilir.sonra ›l›k su, ispirto ve zeytinya¤› ka-
r›fl›m› ile boyan›p parlakl›k vermesi için
domerika sürülür. ‹ki gün daha bekletildik-
ten sonra daha önceden aç›lm›fl s›rma
yerlerine paslanmaz bak›rdan telleri tak›-
l›r. Daha sonra kargac›¤› yap›l›r. Karga-
c›k, flimflirden veya gövdeyi oluflturan
a¤ac›n z›dd› bir a¤açtan yap›l›r.

Tokat zurnas› on befl delikli olup bafl taraf› sekiz cm, perde aralar› üç buçuk cm olmak
üzere 46-47 cm veya 52-55 cm boyunda olur.Karar sesi “la” d›r. Tokat zurnas› k›z seslidir.
Artova ilçesinde kullan›lan zurna k›sa ve murtat zurna olarak bilinir. Çok fazla k›z seslidir.
Zile ilçesinde kullan›lan zurnan›n fark› ise kala¤›ndand›r.
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DD‹‹LLLL‹‹  KKAAVVAALL
Erik, kiraz, dut ve çam a¤açlar›n›n gövdesinden kesilen

ham a¤açlar uzun süre bekletilip kurutulduktan sonra 35-80
cm aras›nda de¤iflen boylarda tornaya çekilir. Delikleri aç›l›r,
avuç içi iskarpile ile flekillendirilip tasviyesi yap›ld›ktan sonra

uzun kaval için
3 cm, k›sa kaval
için 2 cm aral›k-
larla delikleri
delinir ve k›zd›-
r›lm›fl matkapla
da¤lan›r. Daha
sonra deliklerin
pürüzleri al›n-
mas› için z›m-
paralan›r ve ci-
lalan›r. Kök boya kullan›larak renk ve süs veri-
lir. Dilli kaval›n dili kömüfl boynuzundan yap›-
l›r.

Dilsiz kaval erik a¤ac›n›n siyah yerinden
yap›l›r. Yörede yan›k kaval diye bilinen dilsiz
kaval›n dili kendi a¤ac›ndan yap›lmaktad›r.

DDAAVVUULL 
Davul; ceviz veya çam a¤ac›ndan yap›l-

maktad›r. Kütükler buhar kazan›nda 6-7 saat
bekletildikten sonra  yumuflat›l›r ve kasnak ma-
kinas›nda e¤ilerek (8 mm) ç›kart›l›r. Hemen k›s-
kaçlan›r. Kasna¤› ba¤lanarak z›mparalan›r ve
ateflle da¤lan›r. Çemberi geçirilir. Boyama iflle-
mi yap›ld›ktan sonra güneflte kurutulur. Kuru-
duktan sonra tozu al›n›r. Verni¤i  az yemesi ve
parlamas› için zeytinya¤› sürülür. ‹fllenmifl keçi
derisinden haz›rlanm›fl deriler çuvald›zla ve el
yordam› ile kasna¤a geçirilir. Çomak taraf›n›n
derisi kal›n, çubuk taraf›n›n derisi ise ince de-
riden yap›l›r. Davul çoma¤› erik veya kay›s›
a¤ac›ndan yap›lmaktad›r.

DDEEFF
Tokat yöresinde def, genellikle kad›nlar›n

türkülü halaylar›nda kulland›klar› bir müzik
aletidir. Yörede def yapan ustam›z bulunma-
maktad›r.
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BBAA⁄⁄LLAAMMAA
Tokat yöresinde  çok yayg›n olarak kullan›lan ba¤lama Niksar ‹lçesi Yolkonak Kasabas›

Bele¤en Mahallesinde ikamet eden fiahin Usta ve Almus ‹lçesi Akarçay Kasabas›nda ikamet
eden Salih Y›ld›z ustan›n evlerinde kurduklar› basit tezgahlarda dut a¤ac›ndan oyma yap-
rak ba¤lama üretmektedirler.
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YYÖÖRREESS‹‹ :: Tokat
DDEERRLLEEYYEENN :: Selahattin ADIGÜZEL - Kürflat GÜLBEYAZ
KK‹‹MMDDEENN AALLIINNDDII⁄⁄II :: Yusuf KARAGÖZ - Fikrettin KILIÇ
NNOOTTAALLAAYYAANN :: Deniz GÜNEfi

AARRTTOOVVAA AA⁄⁄IIRRLLAAMMAASSII
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KKIIZZIIKK HHAALLAAYYII

Tokat yöresi oyunlar›m›z›n nota yaz›m›nda çok de¤erli katk›lar›ndan dolay› Ege Üniver-
sitesi Devlet Türk Müzi¤i Konservatuvar› Ö¤retim Görevlisi Tufan GÜLDAfi’a, Abdurrahim
KARADEM‹R’e ve Tarkan ERKAN Hocalar›ma, notalayan Deniz GÜNEfi Hocama, ayr›ca
müzisyen Yusuf KARAGÖZO⁄LU, fiahin BOZDEM‹R, Mehmet C‹VELEK ve Fikrettin KILIÇ’a
en derin sayg›lar›mla...
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Bilindi¤i gibi giyim insanl›k tarihi kadar eskidir. ‹lk ça¤larda tabiatt›n etkilerinden korun-
mak için do¤mufl olan, daha sonra kültür ve uygarl›k seviyesinin geliflmesiyle sosyal ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak, süslenmek amac›yla insanlar giyinmeye bafllam›fllard›r. 

Giyim tarihi incelendi¤inde giyimin eski devirlerden günümüze kadar pek çok evreler
geçirdi¤i görülmektedir. ‹nsanlar bulunduklar› uygarl›k seviyelerine göre giyim flekilleri ya-
ratm›fl, kendi örf, adet, inanç ve yaflam tarzlar›na göre giyimlerini flekillendirmifllerdir.

Asl›nda giyim do¤al çevrenin koflullar› ile biçimlenmesine karfl›n toplumsal özellikleri
(boylara afliretlere) göre de¤er kazanm›flt›r. Giysilerin sosyolojik, psikolojik ve tarihsel olu-
flumunda do¤al evrenin kendisiyle do¤rudan iliflkisi yoktur. Ancak co¤rafi bölgeler içinde
de¤erlendirmek gerekmektedir. Böylece ulusal giysiler, yerel giysiler afliret (boy) giysileri ola-
rak bölümlere ayr›labilir. Bu nedenle bölgesel giysilerde topografik etkenler sosyal etkenler-
den daha önemlidir. Gelenekler boylara (afliretlere) göre giysileri belirlemifltir. Ortak yönle-
ri olan toplumlarla iflaretleflmek için en az›ndan baz› ortak simgeleri bulunmaktad›r. Bunun
yan› s›ra soyu, aileyi, boy ve obalar› belirten simgelerde yer almaktad›r.

Giysi kullan›m› korunmak amac›yla do¤mufl olsada giysi parçalar› tesadüfi oluflmam›fl-
t›r. bir toplum içindeki yerleflik ilkeler hangi giyim eflyalar›n›n veya terkibinin kimler taraf›n-
dan hangi durumlarda giyilebilece¤i, giyilmesi gerekti¤i veya giyilmesi zorunlu oldu¤unu
belirtmektedir. ‹nsanlar belirli giysi terkiplerini giyerek hangi tür sosyal durumlara kat›ld›kla-
r›n› dolayl› olarak belirtmektedir. Ayn› zamanda cinsiyet, yafl, medeni hal, afliret soy ve ben-
zeri kimlikleri hakk›nda da iflaret vermektedirler. 

Geleneksel giysilerde ortak de¤erler ve özde birlik vard›r. Farkl›l›klar ayr›nt›lard›r. Her
kuflak geleneksel giyimi kendinden önceki kufla¤› izleyerek ö¤renir. 

Kad›nlarda daha güzel görünme arzular›na ba¤l› olarak giyim eflyalar›n›, erkeklere na-
zaran her devirde her yerde daha zengin ve daha teferruatl› olmufltur. Erkeklerin sürekli ev
d›fl›nda ifl hayat›nda olmalar› k›yafet devrimi ile modern giysileri tercih etmeleri kad›nlar›n
duygusall›¤›, eflyalar›na olan ba¤l›l›¤› en önemlisi saklama güdüleri giysilerin günümüze ka-
dar ulaflabilmesini sa¤lam›flt›r.

Türk giyim ve kuflam›, uzun geçmifli, yay›ld›¤› co¤rafi alan, kültür etkileflimi ve inanç sis-
temlerinin etkisi ile olmufltur. Bu de¤iflim içerisinde tüm dönemlerde kad›n›n en önemli tören
giysisi kuflkusuz gelinlik olmufltur. Gelinlik için seçilen model, renk, kumafl de¤iflse de anla-
m› hep ayn› kalm›flt›r. Giysilerde en çok kullan›lan k›rm›z›, yeflil sar›, mavi renklerdir. Al-ye-
flil; Al-emir Allah’›n Emri, al duvak; bekaret, murat, mürüvvet, yeflil murat, gök rengi, gök
yüzü, ululuk, gövermek, yeflermek, Sar›; hasret, kötülük, felaket, hastal›k, Turuncu; u¤ur, Ka-
ra; yas, kötülük, kötü ruh, kir, haram, Mor ise incinme ve k›rg›nl›k simgesi olarak kullan›l-
m›flt›r.

Gelinlik; yaflan›lan hayat tarz›na (flehir, k›rsal kesim kendilerine özgü) gelenek ve göre-
neklerine göre de¤iflik dokuma, iflleme, renk (k›rm›z›, mor, mavi, pembe) ve süslemelerle
zenginleflmifl ancak günümüzde temizli¤in safl›¤›n simgesi olan beyaz renk kullan›lmaktad›r.
K›na gecelerinde al gelinlik giydirilip al duvak örtülmektedir. Geline allar giydirilip al duvak-
la örtülmesi, gelini kötülüklerden ve nazardan korumak için yine damad›n s›rt›na al mendil
sar›lmas› da damad›n kötülüklerden korundu¤una inan›lmaktad›r. fiehirlerde ise k›na gece-
lerinde mor, bordo, kadifelerin üzerine s›rma ile iflli çeflitli bitki motiflerinin yer ald›¤› bindal-
l› tercih edilmektedir.
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TTOOKKAATT YYÖÖRREESS‹‹NNDDEE GG‹‹YY‹‹LLEENN EERRKKEEKK VVEE KKAADDIINN KKIIYYAAFFEETTLLEERR‹‹ iillee
AAKKSSEESSUUAARR vvee TTAAKKIILLAARRII

EERRKKEEKK KKIIYYAAFFEETTLLEERR‹‹
1. ‹fllik, göynek
2. Aba
3. Cepken
4. Yelek
5. Z›vga
6. Kuflak
7. Çorap
8. Çar›k - Yemeni - Çapula
9. Fes-Terlik
10. Z›vga ba¤›
11. Dolak
12. Para kesesi
13. Mendil
14. Köstek
15. B›çak

KKAADDIINN KKIIYYAAFFEETTLLEERR‹‹
1. ‹ç Saya, ‹ç göynek
2. D›fl saya, üçpefl-bindall›
3. Önlük, flal öynük
4. fialvar
5. Gazeki
6. Fes, parçal› fes, semerli fes, terek al›
7. Elmal› yazma, findi, çit
8. Ya¤l›k
9. Saç ba¤›, saçl›k
10. Boncuklu belba¤›, püskül
11. Arkal›k, saçak
12. Tuzluk
13. Çorap
14. Aynal› çar›k - Yemeni - Çapula
15. Hamayl›
16. Sakalduruk, yanakl›k
17. Bilezik
18. Gerdanl›k 
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EERRKKEEKK GG‹‹YYSS‹‹LLEERR‹‹
BBAAfifiAA GG‹‹YY‹‹LLEENNLLEERR
1. Terlik: Bez, pamuklu dokuma veya beyaz etaminden tepesi büzdürülerek haz›rlan›r.

Üzeri renkli nak›fl iplikleriyle zikzak formlarda, bafl çevresi ise 4-5 cm. eninde ifllenir. Nak›fl-
lar aras›na küçük püsküller dikilir. Tepesine renkli birkaç püskül bir arada dikilip ortas›nda
uçlar› püsküllü üç boncuk salland›r›l›r.

2. Fes: K›rm›z› renklidir, yünden, keçeden yap›l›r. Çevresine k›rm›z›, yeflil, sar› renkli ipek
poflu sar›ld›ktan sonra püsküllü uçlar› sa¤ ve sol tarafa sark›t›l›r.

BBEEDDEENNEE GG‹‹YY‹‹LLEENNLLEERR
1. ‹fllik, Göynek: Z›vgan›n üzerine yele¤in

alt›na giyilen bir giysidir. El dokuma tezgah-
lar›nda sar›, k›rm›z›, beyaz ipliklerle 40-45
cm. geniflli¤inde yol yol dokunan kumafllar-
dan veya üzerine siyah bask› yap›larak ha-
z›rlanan kumafllardan beden ve kol ek par-
çalarla geniflletilir. Genellikle üçgen fleklinde
olan bu parçalar kufl veya muska fleklini al›r
ön ve arka beden tek enden bütün olarak di-
kilir. Kol dokuman›n yar› eninden düz kesilir
ve bedene tutturulur yaka sonradan aç›l›. Bo-
yu kalça hizas›ndad›r. Önü aç›k ve dü¤meli-
dir, kollar› uzun ve manfletlidir. Öndeki ilik
dü¤melere yak›n mesafelerde ince pililer var-
d›r. ‹ki parmak geniflli¤inde yakas› vard›r. Yaka
kenarlar› kol kenarlar› ve ilik k›s›mlar› k›rm›z›
renkli veya siyah renkli su tafl›yla süslüdür.

2. a-Aba: Dokuma tezgahlar›nda 40-45
cm. geniflli¤inde yünden dokunan ve kal›n
olan bir kumaflt›r. Omuzu dikiflsiz (kesiksiz)
çal›fll›d›¤›ndan ön ve arka bedenler beraber
kesilir. Boyu kalçaya kadar uzun ve yanlar›
y›rtmaçl›d›r. Kol alt›ndan itibaren etek ucu-



na kadar yan bedene ek parça ile genifllik verilir. 2-3 parmak geniflli¤inde yakas› olan aba-
n›n önü hafif kruvaze kesimlidir. Birit dü¤me ile kapat›l›r. 2 yanda aplike cepleri vard›r, kol-
lar› uzun olup, bilek hizas›ndad›r. Oyuntusuz düz kol tak›l›fl› tekni¤i uygulan›r. Kol alt›na kufl
dikilerek rahat hareket sa¤lan›r, kol ucunada y›rtmaç yap›l›r ve biye-ilik ile kapat›l›r. Önü ka-
patan ilik dü¤meye yak›n mesafeye, yaka ucu ve etek ucu aras›nda kalan k›sma 2-3 s›ra,
kollar›n üst taraf›na 4’er ince pili yap›l›r. Eskiden mervür yerine kaytan dikilerek süslenirdi.
Kol a¤z› ve yaka kenar›na kaytan geçirilerek veya makina dikifli ile süsleme yap›lmaktad›r.
Yine ön ve arkada kendi kumafl›yla roba yap›lar, kol ucuna ve cep kapaklar›na dilimli par-
çalar dikilip, makina dikifli ile süslenir rengi siyah ve kahverengidir.

b- Cepken: Koyu renk kadife veya çuha
kumafltan yap›l›r. Çocuklar taraf›ndan giyilen
bir giysidir. Boyu bele kadard›r, kollar› uzun-
dur. Kol ve bedenin birleflti¤i k›sma kufl ilave
edilir. Bedenin önü aç›k olup belden sonras›
yuvarlaklaflt›r›larak etek ucuyla birlefltirilir.
Bedenin ve kolun kenarlar›na kaytan ve flerit
harçlar geçirilerek süslenir. Arka ve ön beden
çeflitli harçlarla desenlendirilerek süslenir.

c- Yelek: Gömle¤in üzerine giyilen bir giy-
sidir. Aba ve z›vgan›n kumafl›ndan dikilir, içi
astarl›d›r, önü ilik ve dü¤me ile kapat›l›r, yaka
k›sm› omuzdan itibaren gö¤üse kadar “U”
fleklinde oyuntuludur. Kolsuzdur, sa¤ ve sol ta-
raf›nda cepleri vard›r aban›n alt›na giyilir.

3. Z›vga : El dokumas› depme tekni¤iyle
dokunan 40-45 cm. geniflli¤indeki siyah ve
kahverengi renkli bir flayakt›r. A¤ k›sm› yuka-
r›da ve oyuntuludur. A¤ oyuntu uzunlu¤una
80-90 cm. (ön+arka) boyunda ve 40-45 cm.
eninde bir parça geçirilir, böylece z›vgan›n
a¤› bele kadar geniflletilmifl ve genifl bir po-
tur oluflturmufl olur. Belde meydana gelen
bolluk 4 cm. geniflli¤inde uçkur ile büzülür ve

uçkur geçirilir. Z›vgan›n bald›r ve paça
aras›ndaki bölümü 40-45 cm.lik dokunan
kumaflla çal›fl›ld›¤›ndan dard›r. Yanlar›nda
bel kalça aras›nda cepleri vard›r. Yan di-
kifllerinin üzeri, cep a¤›zlar› ve paçan›n iç
taraf› z›vgan›n renginde ipek kaytanla süs-
lüdür. Baz› kesimlerde flalvarada rastlan-
makta Erbaa ilçesinde kilot pantolon, Refla-
diye ilçesinde ise z›vgan›n ön diz k›s›mlar›
mavi renkli fleritlerle zikzakl› süslemelidir. 

4. Z›vga Ba¤›: Çarpana sistemi ile k›r-
m›z›, mavi, yeflil, sar› kök boyal› iplerle 2
cm. geniflli¤inde ve 120 cm. uzunlu¤unda
dokunan her iki ucu çeflitli renk ponponlar-
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la ve boncuklarla bo¤umlu bir flekilde süslenen ve bele ba¤lanan bir kolondur.
5. Kuflak: Erkek k›yafetinde üçgen yap›larak bir kar›fl geniflli¤inde kal›ncaya kadar kat-

lanan kufla¤›n ucu sol tarafta s›k›ca tutulup di¤er ucu sa¤ taraftan çevrilerek bele sar›l› k›s-
m›n üst taraf›na s›k›flt›r›l›r. Beli s›k› ve dik tutmaya yarar. K›rm›z›, yeflil, sar› renklerden olu-
flan çizglili desenli ve kare biçiminde bir dokumad›r.

6. Mendil: K›rm›z› veya beyaz zeminli bafl örtüsünden küçük bir kumaflt›r. Kenarlar› pul
ve boncuklarla süslü olup üçgen katlanarak damat s›rt›na tutturulan mendilin üçgen k›sm› ka-
neviçe tekni¤i ile çeflitli çiçek motifleriyle ifllidir.

7. Para kesesi: Çeflitli renk ipliklerle ve s›k i¤ne tekni¤i ile örülen kenarlar› ba¤c›klarla
büzülen ba¤c›k iplerinin uçlar› parça kumafllarla zenginlefltirilen bir aksesuard›r. Para kese-
si kufla¤›n içine sokulur, ba¤lar› d›fla sark›t›larak kullanl›r.

8. Köstek: Genellikle saatlerin ucuna tak›lan alt›n, gümüfl ve çeflitli madenlerden yap›lan
bir zincirdir. Yele¤in ön ceplerinde iki s›ra olarak gö¤üs bofllu¤una salland›r›l›r.

AAYYAA⁄⁄AA GG‹‹YY‹‹LLEENNLLEERR
1. a- Çar›k: Tuz veya flap ile terbiye edildikten sonra kurutulan manda veya öküz deri-

sinden yap›lan çar›k için en makbul deri mandan›n s›rt kesiminden elde edilir. Deri ayak al-
t›ndan bafllayarak parmak üstlerini örtecek biçimde toplan›r yanlar›na delikler aç›l›r, bu de-
liklerden geçirilen ince s›r›mlarla aya¤a giyilen çar›k ba¤lan›r. Çar›k yal›nayak giyilmez,

Çar›k giymeden  önce çorap giyilir. Ayr›ca
ba¤s›z olan çar›klarda ba¤ yerine toka geçi-
rilerek tokal› çar›k diye adland›r›lan çar›kta
giyilmektedir. 

b- Yemeni - Çapula: Koyunun kuyruk al-
t›nda bulunan tüysüz derisi kullan›larak yap›-
lan konçlu ve kaba görüntülü bir giysidir.

2. a- Çorap: K›rm›z›, mavi, yeflil, turuncu
renkli kök boyal› yün iplerle befl fliflle örülen
çoraplar›n de¤iflik motifleri vard›r. Ba¤c›klar›
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püsküllüdür, boyu dize kadard›r, z›vgan›n paçalar› çorab›n içine sokulur, çoraplar ayr›ca be-
yaz yün iplerle kendinden motifli olarak dokunmaktad›r. 

b- Dolak: Beyaz yünden ince bir flekilde dokunan dola¤›n üzeri çeflitli desenlerle ifllene-
rek süslenmifltir. K›fl mevsiminde çorap üzerine parmak ucundan bafllayarak sar›lan ve uçla-
r›ndaki ipliklerle ba¤lanan bir giysidir.

KKAADDIINN GG‹‹YYSS‹‹LLEERR‹‹ 
BBEEDDEENNEE GG‹‹YY‹‹LLEENNLLEERR

1. ‹ç saya iç göynek: Beyaz etaminden
veya beyaz pamuklu kumafltan, yakas› “V”
fleklinde oyulmufl yaka kenarlar› çeflitli renk
ipliklerle zikzak fleklinde süslenmifltir. Boyu
ayak bile¤i hizas›na kadard›r. Yanlar›nda
15-20 cm. boyunca y›rtmaçlar› vard›r. Etek
ucu ve y›rtmaç hizas›nda kalan k›sm› çeflit-
li renk ipliklerle nak›fl tekni¤iyle desenlendi-
rilerek süslenmifltir. D›fl sayan›n alt›na giyi-
len bir giysidir. Ayr›ca çeflitli renkli, çiçekli
basma kumafllardan dikilen boyu kalça hi-
zas›na kadar olan uzun kollu ön ortas› ilik
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dü¤me ile kapat›lan iç göyne¤in kol a¤z›
manfletli olup, yaka çevresi ince biye ile te-
mizlenir. Bol de¤ildir. Kol alt›na kufl ilave edi-
lir.

2. D›fl saya-Üç pefl-Bindall›: Kadife eta-
min veya kal›n dokuma pamukla kumafllar-
dan yap›ld›¤› gibi kutnu kumafltanda yap›l-
maktad›r. ‹ç sayan›n üzerine giyilir. Arkada
bir önde iki ete¤i oldu¤u için üç pefl ad›n›
al›r, Yaka aç›kl›¤› boyundan bafllayarak bele
kadar düz iner, ön ortan›n kapanma pay›
yoktur ve etek ucuna do¤ru genifller. D›fl sa-
yan›n boyu iç sayadan uzundur. Etek ucunun
iki yan› y›rtmaçl›d›r. Y›rtmaç hizas› ve etek
ucu aras›nda kalan k›s›m nak›flla veya siyah
kaytanla süslüdür. D›fl sayan›n omuzlar› di-
kiflsizdir. Ön ve arka parçalar› bütün halinde
kesilir, kol uzun bir dikdörtgen biçimindedir.
Bedenin yan dikiflleri birlefltirilmeden önce
kollar› dikilir ve kol alt›na kufl “Peyk” parça
konulur. Kol a¤z›na ve kol tak›lan k›sma bir
kar›fl nak›fl yap›l›r. Ayr›ca s›rt k›smada nak›fl yap›l›r. D›fl sayan›n arka bald›r topuk aras› olan
bölüm çeflitli renk ipliklerle nak›fl tekni¤iyle ifllenmifltir.

Kadife ve atlas kutnu kumafltan (ipekli
k›rm›z› zemin üzerine sar› çizgili kumafl) ya-
p›lan üçpefllerin yakas› “V” kesimlidir. Kolla-
r› genifl kol uçlar› serbesttir. yaka kenarlar›,
omuzlar› v eetek uçlar›na tek renk ipekli ku-
mafllardan (sar›, yeflil, k›rm›z›) üçgen fleklin-
de veya düz fleritler halinde süslük denilen
parçalar dikilir, renkli su tafllar›yla süsleme
yap›l›r.

Çeflitli renk (k›rm›z›, yeflil, mor, sar›,
pembe) kumafllardan yap›lan üçpefllerin ya-
p›m› beyaz iç saya gibidir. Ancak kollar› ve
arka k›sm› çeflitli z›t renk kumafllarla aplike
yap›larak ve boncuklarla süslenerek yap›l-
maktad›r.

Bindall› elbiselerde (Lacivert, bordo, mor)
kadife kumafllardan yap›l›r, boyu ayak bile-
¤ine kadar uzundur. Sim ipliklerle çeflitli çi-
çek desenleriyle ifllenmifl ve genellikle niflan
elbisesi olarak kullan›lan bir giysidir.

3. fialvar: Atlas denilen kutnu, ipek, sa-
ten veya basmadan dikilen flalvar›n a¤› k›sa-
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d›r. Üçgen fleklinde ek bir parça olan “A¤ parças›” ile genifllik sa¤lan›r. Bel ve paçalar› uç-
kurla büzdürülür, boyu bilek hizas›na kadard›r.

Beyaz pamuklu kumafltan yap›lan flalva-
r›n bilek hizas›ndan itibaren bir kar›fl boyun-
da nak›fl tekni¤iyle çeflitli renk ipliklerle iflle-
melidir.

Kutnu kumafltan yap›lan flalvarlar iki par-
ça çal›fl›lm›flt›r. Diz ve bilek aras›na siyah ku-
mafl kullan›lm›flt›r. Astarl› dikilenleri de vard›r.
Bu tür flalvar giyildi¤inde iç don kullan›lmaz,
di¤er giyim parçalar›n›n alt›ndan pek görül-
mez, diz alt›na kadar inenleride vard›r. 

5. Önlük, flal öynük: Kad›nlar›n ifl yapar-
ken k›yafetinin kirlenmemesi için kulland›¤›
koruyucu bir örtüdür. Dokuma tezgahlar›nda yün iplerle iki
parça halinde dokunur, el dikifli ile birlefltirilerek dikdörtgen
fleklinde olur. Dokuma s›ras›nda çeflitli renk ipliklerle ifllenir.
Kenarl› t›¤ oyas› ile örülerek ponponlarla zenginlefltirilir. Bel
ba¤› dikilerek ön tarafa ba¤lan›r, boyu d›fl sayadan k›sad›r.
Beyaz boncuklarla ve pullarla süslü olanlar›da vard›r. 

Kumafltan dikilen (simli parlak) önlükler basma ile astar-
lan›r. Kadife üçpefllerin süslenmesi gibi tek renk kumafllarla
kenarlar› süslenir. 

6. Arkal›k, saçak: El tezgahlar›nda dokunan renkli yün
arkal›k sar› k›rm›z›, beyaz k›rm›z›, sar› beyaz çizgilidir. Sa-
çaklar› 40-50 cm. uzunlu¤unda arka k›sma gelcek flekide be-
le sar›l›r saçak k›s›mlar› mavi boncuklarla süslüdür.

7. Boncuklu bel ba¤›, püskül: Mavi beyaz boncuklar ara-
s›nda yün iplikler dü¤ümlenerek model oluflturulur. Haz›rla-



nan saçaklar›n alt ucunda kalan yün iplikleri ço¤alt›l›r ve püskül haline getirilir. Püskül iplik-
lerinin her birine küçük ve renkli boncuklar ba¤lan›r veya dikilir. Yünden haz›rlanan bir ko-
lon üzerine saçaklar yan yana getirilerek tutturulur. 9, 12, 16 saçakl› olanlar› vard›r. Boncuk-
lu bel ba¤› belin arkas›na arkal›¤›n (saça¤›n) üstüne gelecek flekilde ba¤lan›r.

8. Ya¤l›k: 25x35 ebad›nda bo¤az ve ya-
ka k›sm› kapatacak flekide ba¤c›kla arkadan
ba¤lanan bir giysi parças›d›r. Ön k›sm› bon-
cuk ifli çeflitli renk ipliklerle kaneviçe tekni¤iy-
le ifllemelidir. 

9. Tuzluk: 18x20 cm. ölçülerinde flal do-
kuma kumafltan veya s›k dokulu yün örgüler-
den yap›lan ön yüzü nak›fll› ve boncuklu süs-
lü bir torbad›r. Belden ba¤land›¤› gibi boyu-
na çapraz geçirilerek yandan da sark›t›l›r.

BBAAfifiAA GG‹‹YY‹‹LLEENNLLEERR
1. a- Semerli fes, parçal› fes: Kad›n-

larda bafla giyilen bir giysidir. Yünden
ve keçeden yap›l›r. Önce, büyükçe tor-
ba gibi olan keçe boyama, drinkleme,
zamklama ifllemleriyle külah flekli veri-
lir. Bafla giyilecek hale getirilmesi için
kal›plan›r. Fesin tepesine bombe yap›la-
rak iki parçadan çal›fl›ld›¤› görüntüsü
verilir. Fesin tepesini oluflturacak k›s›m
3-4 cm. geniflli¤inde avuç içine al›n›r,
bu k›sm›n içine ters yüzden yün, pa-
muk, saman ve ot doldurulur. Dolduru-
lan k›s›ma hilal flekli verilerek dikilir. Al-
n› kapatacak k›sma siyah renk kumafl-
tan al›nl›k yap›l›r, su tafllar›yla iki üç s›-
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ra süslenir, üzerine gümüfl paralar bal›k s›rt› gibi 10-15 tane dikilir. Ayr›ca elde iplerle ha-
z›rlanan kirpikler fesin ön içinden geçirelerek dikilir. Fesin düflmemesi için boncuklarla süslü
yap›lan ba¤c›k flakak k›sm›ndan geçirilir.

b- Terek al›: K›rm›z› kadife ile veya haz›r
fötrle kaplanarak haz›rlanan tahta çemberli
festir. Önce üste çemberin kenarlar› dikilir, or-
tas› büzgü ile döndürülerek flekillendirilir, al›na
tel çaputu denilen yeflil mavi zeminli çiçek de-
senli basma veya jarse kumaflla kaplan›r. 10-
15  adet alt›n veya gümüfl paralar fesin ön k›s-
m›na ortaya büyük yanlara ise küçükler üst üs-
te gelecek flekilde bal›k s›rt› gibi dizilerek tuttu-
rulur. Alt›nlarla kumafl aras›na boncuklar ip-
likle oya yapar gibi dikilerek dikifl kapat›l›r.
Bu süslemeye “tel” denir. Fesin düflmemesi,
sabit durmas› için flakak k›sm›na dikilen ip ar-
kadan saçlar›n alt›ndan geçirilerek tutturulur
veya boncuklarla haz›rlanan oya yine flakak
k›sm›na dikilerek çene alt›ndan geçirilir. Buna
da çene ba¤› denir. 

2. a- Findi, Elmal› yazma: Siyah zeminli,
tülbentten daha kal›n, de¤irmi, pamuklu bir
dokuma üzerine koyu k›rm›z› veya bordo
renkli elmaya benzer desenler bas›ld›¤› için
findi veya elmal› yazma denilmektedir. Fesin
üzerine üçgen fleklinde katlanarak uçlar› çe-
ne alt›ndan geçirilerek tepeden ba¤lan›r. Ke-
narlar› filkete tekni¤i ile yap›lan pul oyas› ile
dikilir. Arkaya gelen üçgen k›sm› üç s›ra “V”
fleklinde yeflil k›rm›z›, mavi renk ipliklerle fil-
kete tekni¤iyle ifllenir ve pullarla süslenir.

b- Çit-yazma: Üstü çiçekli desenlerle,
bask›l› kenarlar› çeflitli oyalarla süslü bir bafl
örütsüdür. Zemini beyaz kenarlar› i¤ne oya-
s›, boncuk oyas› ifllemeli pamuklu bez olan
bafl örtüleride oldukça yayg›nd›r.
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3. Saçl›k, saç ba¤›: Kad›nlarda fesin arka-
s›na tutturularak veya saç örülürken içine yer-
lefltirilerek örülen ve bele kadar sark›t›lan, saç
örgü aralar›n› süsleyen bir tak›d›r. Yap›m›nda
çeflitli irilikte beyaz mavi boncuklar yün ba¤c›k-
lara geçirilir ve uzun fleritler halinde haz›rlan›r,
uçlar› renkli ponponlarla süslenir.

TTAAKKIILLAARR
1. Sakalduruk, Yanakl›k: Festen yana¤a ka-

dar sarkan fes süsüdür, gümüflten yap›lm›fl bir
tak›d›r.

2. Hamayl›: Üçgen veya silindir fleklindedir,
kenarlar› gümüfl paralarla süslüdür. Zincirle bo-
yuna tak›l›r. ‹çinde muska ve nazarl›k bulunmak-
tad›r.

3. Bilezik: Kollar› süsleyen gümüfl ve alt›n-
dan yap›lm›fl bir tak›d›r.

4. Gerdanl›k: Ço¤u de¤erli tafl ve madenler-
den yada alt›n paradan yap›larak boyuna tak›-
lan bir tak›d›r.
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AAYYAA⁄⁄AA GG‹‹YY‹‹LLEENNLLEERR
1. a- Aynal› çar›k: (Erkekler bölümünde yaz›lm›flt›r)

b- Yemeni: (Erkekler bölümünde yaz›lm›flt›r)
2. Çorap: Alaçorap diye de bilinen bir k›yafet parças›d›r. K›rm›z›, mavi, yeflil, turuncu

renkli kök boyal› iplekle 5 fliflle elde dörülen çoraplar›n de¤iflik motifleri vard›r. Ba¤c›klar›
püsküllüdür. Bilekten itibaren flalvar›n alt›nda kalmaktad›r. Beyaz yün ipliklerle kendinden
motifli olarak dokunan çoraplarda giyilmektedir. 
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* Mehmet Ali C‹NL‹O⁄LU arflivinden al›nm›flt›r. Katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz.
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HALK OYUNLARI KIYAFETLER‹ TEKN‹K Ç‹Z‹MLER‹*
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* Ça¤layan Esen BEYAZIT, “Tokat Bölgesi Geleneksel K›yafetleri Kültür Bak. Halk Kültürünü Araflt›rma Dairesi Yay›nlar›,
Ankara, 1990.




