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ÿAli Açýkel

™ MÝMARÝ. Dâniþmendli Dönemi. Dâ-
niþmendliler þehre hâkim olduktan sonra
önce kale içinde yerleþmekle birlikte kale
içinden günümüze ulaþan bir eser yoktur.
Kalenin kuzeydoðu eteklerinde inþa edi-
len ve XII. yüzyýlýn ilk çeyreðine tarihlenen
Garipler Camii’nin kareye yakýn dikdört-
gen bir planý olup ortada kare kesitli dört
pâye ve aralarda yer alan dört sütunun
taþýdýðý 7,50 m. çapýnda bir merkezî kub-
be ile örtülüdür. Cami mekânýnda ikinci
kubbe giriþin hemen saðýnda bulunan hün-

kâr mahfilini örtmektedir. Yapý çeþitli dö-
nemlerde gördüðü onarýmlar sebebiyle
mimari özelliklerini büyük ölçüde kaybet-
miþ olmakla beraber plan kuruluþuyla Ka-
rahanlýlar’ýn ayný yýllara ait olduðu anlaþý-
lan Buhara yakýnýndaki Hezâre Kýþlaðý Ca-
mii’nden izler taþýmaktadýr (bk. GARÝPLER
CAMÝÝ). Yaðýbasan Medresesi kalenin gü-
ney eteklerinde yer alýr. Tokat Müzesi’nde-
ki yapýya ait bir kitâbe 645 (1247) tarihini
vermektedir ki bu tarih yapýnýn inþasý için
geç bir tarih olduðundan bazý araþtýrma-
cýlar kitâbede bir yazým hatasý bulundu-
ðunu ve tarihin 546 (1151) olmasý gerekti-
ðini düþünmüþtür. Bazý araþtýrmacýlar da
söz konusu kitâbenin bir tamiri gösterdi-
ðini öne sürer. Yaðýbasan Medresesi ku-
zey kanat üzerindeki giriþ eyvanýyla birlik-
te üç eyvanlýdýr. Yapýnýn 13,90 × 14,20 m.
ölçülerindeki avlusu ortasý açýk geniþ bir
kubbe ile örtülmüþtür. Avlunun etrafýnda
tamamý beþik tonoz örtülü, ölçüleri birbi-
rinden farklý odalar sýralanýr. Medrese ka-
palý avlulu plan kuruluþuyla ilk uygulama-
sý Busrâ’da (Suriye) Gümüþtegin Medre-
sesi’nde görülen þemanýn Anadolu’daki ilk
iki örneðinden biridir.

Anadolu Selçuklu Dönemi. Kale dýþýn-
da yoðunlaþan imar faaliyetleriyle kent-
sel dokunun þekillenmeye baþladýðý bir dö-
nemdir. Tokat çayý ile sýnýrlanan alanda þe-
hir cami, medrese, kümbet-türbe, hamam,
köprü gibi yapýlarla donatýlýrken dönemin
öne çýkan yapý türü tekkeler ve zâviyeler-
dir. Bu döneme ait bilinen tek ibadet ya-
pýsý ulucamidir. Caminin giriþ açýklýðý üze-
rinde yer alan iki satýrlýk sülüs kitâbe Sul-
tan IV. Mehmed devrindeki onarýma ait-
tir. Mihraba dik üç sahýndan oluþan dik-
dörtgen planlý yapýnýn üst örtüsü kalem
iþi bezemeli ahþap tavan biçiminde düzen-
lenmiþ, yapýnýn kuzey cephesi kalenin yer
aldýðý tepenin yamacýna yaslanmýþtýr. Do-
ðu ve batý cephelerinde görülen iki ayrý re-
vak düzenlemesi, caminin inþa edildiði ala-
nýn doðu-batý istikametinde eðimli bir ara-
zi yapýsýna sahip olmasý sebebiyle topog-
rafik þartlardan kaynaklanan bir zorunlu-
luktur. Ahþap üst örtüde ve destek siste-
mini meydana getiren unsurlarýn yüzeyin-

mümeyyiz ve bir kâtipten teþekkül etmek-
teydi. Belediye baþkaný mutasarrýf tara-
fýndan hükümet memurlarý arasýndan fah-
rî olarak tayin edilmekteydi. 1877’de Vilâ-
yet Belediye Kanunu’nun yürürlüðe gir-
mesinden sonra Tokat Belediyesi’nin per-
sonel kadrosu geniþledi.

1870’te Þarkîpâre, Artukâbâd ve Kazâ-
bâd nahiyelerinin ilâvesiyle Tokat kazasý-
nýn nahiye sayýsý üçten (merkez, Kafirni,
Komanat) altýya çýkarýldý. 1878’de kazanýn
nahiye sayýsý ayný kalmakla birlikte Þarkî-
pâre nahiyesi yerine Turhal nahiyesi To-
kat kazasýna baðlandý. Ertesi yýl Tokat, Si-
vas vilâyeti dahilinde bir sancak merkezi
oldu. Baþlangýçta bu yeni sancaðýn kaza-
larý Zile, Erbaa ve Niksar’dan ibaret iken
1908’de Ýskefsir de (Reþadiye) ilâve edil-
di. Bu dönemde sancak merkezi olarak To-
kat bir mutasarrýfýn baþkanlýðý altýnda san-
cak idare meclisi tarafýndan yönetiliyor-
du. Tokat, 31 Mayýs 1920 tarihinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Ýcra Vekilleri He-
yeti’nin aldýðý bir kararla müstakil vilâyet
haline getirildi.
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riþ açýklýðýnýn bulunduðu, sokaða bakan
cephe son derece sade ve iddiasýzdýr. An-
cak yola bakan güney cephesi, içe doðru
çekilmiþ dikdörtgen pencere açýklýklarý ve
pencere alýnlýklarýndaki çini süslemelerle
oldukça gösteriþlidir (bk. EBÜ’l-KASIM-ý
TÛSÎ TÜRBESÝ). Diðer bir yapýyla bütünleþ-
miþ kümbet örneði olarak 649 (1251) ta-
rihli Sefer Paþa Kümbeti mescid ve türbe
iki bölüm halinde düzenlenmiþ, ancak mes-
cid kýsmý günümüze ulaþmamýþtýr. Defin
odasý ve ziyaretgâh kýsýmlarýndan meyda-
na gelen kare planlý kümbette cephelerin
kesiþtiði üst köþeler geniþ yüzeyler halin-
de pahlanarak üst örtünün oturtulacaðý
sekizgen form elde edilmiþtir. Kümbetin
üst örtüsü dönemin mimari gelenekleri-
ne uygun olarak içten kubbe, dýþtan çok-
gen külâh biçimindedir.

Þehir ve çevresinde geliþen Türk mi-
marisinin en özgün yapý türü hiç þüphe-
siz tarikat yapýlarýdýr. Siyasî ve içtimaî þart-
larýn ortaya çýkardýðý bu yapýlar plan ve
mimari kuruluþlarýyla Osmanlý dönemin-
deki tabhâneli camilerin öncüleri sayýlýr.
Halef Sultan Tekkesi (691/1292) mekân-
larýn bir arada tasarlandýðý, düzgün olma-
yan dikdörtgen planlý bir yapýdýr. Batý cep-
hesinde yer alan taçkapýdan dikdörtgen
hole girilir. Giriþ holünün saðýnda yer alan
kapý mescid mekânýna geçiþi saðlar. Mes-
cid mekânýnýn güneyinde türbe bulunur;
yapýnýn güneybatý köþesini teþkil eden bu
mekânýn biri mescid, diðeri tonozlu eyva-
na açýlan iki kapýsý vardýr. Giriþ holünün
karþýsýndaki diðer bir kapýdan üst örtüsü
kubbe ve tonoz þeklinde düzenlenmiþ ana
mekâna geçilir. Tekkenin kuzey kanadýn-
da ölçüleri birbirinden farklý üç oda yer
almaktadýr. Bu odalardan ikisi birer kapý
ile giriþ holüne açýlýrken kuzeydoðu köþe-
sindeki üçüncü oda kubbeli ana mekâna
açýlmaktadýr.

Gýyâseddin II. Mesud’un 687 (1288) yý-
lýnda inþa ettirdiði Ebû Þems Hankahý, Os-
manlýlar döneminde Vezir Ahmed Paþa
tarafýndan esaslý biçimde onarýldýðý için
kayýtlara Ahmed Paþa Mescidi ve Türbesi
diye geçmiþtir. Kare planlý ana yapý kütlesi
kubbeli bir sofa, güney yönünde sofaya
büyük bir kemerle baðlanan eyvan, batý
kanadýnda biri kubbe ile örtülü türbe ol-
mak üzere iki mekâna sahiptir ve doðu
yönünde 5,30 m. kadar subasman seviye-
sinde devam eden bir bölüm vardýr. Ya-
pýyla ilgili bazý eski planlarda doðu yönün-
de de batý kanadýna simetrik iki oda bu-
lunmakla beraber XIX. yüzyýla ait resim-
lerde yapýnýn güneydoðu köþesinde bir

mekân görülmemektedir. Yapýya kuzey
cephesindeki basýk yay kemerli kapýdan
girilir.

Þehir merkezine en uzak konumda olan
Þeyh Meknûn Zâviyesi XIII. yüzyýla tarih-
lenmektedir. Zâviye, mescid ve türbeden
meydana gelen bu yapýda mekânlar “L”
düzeninde konumlanmýþtýr; yapýya güney
yönündeki kemerli bir kapýdan girilir. Do-
ðu-batý ekseninde yerleþtirilen zâviye ve
mescid dikdörtgen formundadýr. Mescid
mekâný beþik tonoz, zâviye ise kubbe-to-
noz düzeninde bir üst örtüye sahiptir. Gü-
neybatýda “L”nin kýsa kolunu oluþturan
türbenin iki kapýsýndan biri zâviyeye geçi-
þi saðlarken diðeri doðu cephesinde dýþa-
rýya açýlýr. Þeyh Meknûn Zâviyesi’nde tür-
be ve beþik tonozlu bölümlerin iç mekân
duvarlarýný kaplayan mavi, patlýcan moru
ve siyah çinilerden günümüze hiçbir iz kal-
mamýþtýr.

Anadolu’da kervan ticaretinin en yoðun
olduðu bölgelerden biri olan Tokat ve çev-
resinde çok sayýda kervansarayýn yaný sý-
ra köprüler de inþa edilmiþtir. Amasya’-
dan gelen ve Sivas istikametine devam
eden kervan yolunun Yeþilýrmak üzerin-
den geçmesi için biri Pazar’da, diðeri To-
kat’ta iki köprü yapýlmýþtýr. Tokat’ýn kuze-
yinde yer alan Hýdýrlýk Köprüsü, beþ satýr-
lýk sülüs kitâbesine göre 648 (1250) yýlýn-
da Pervâne Seyfeddin Hamîd b. Ebü’l Ka-
sým-ý Tûsî tarafýndan inþa ettirilmiþ olup
mimarý Bahâeddin Mehmed b. Ferec’dir.
Beþ gözlü olarak inþa edilen 151 m. uzun-

de XVII. yüzyýlýn üslûbuna uygun kalem iþi
bezemeler vardýr.

Devrin önemli eðitim ve saðlýk kuruluþ-
larýndan Muînüddin Süleyman Pervâne Týp
Medresesi ve Dârüþþifâsý (Gökmedrese) yay-
gýn kanaate göre 1275 yýlýnda yapýlmýþtýr.
Taçkapýda kitâbe yerinin boþ býrakýlmasý,
Süleyman Pervâne’nin ihanet þüphesiyle
Ýlhanlýlar tarafýndan idamý üzerine inþa et-
tirdiði yapýlardaki kitâbelerin kazýndýðý ve-
ya yok edildiði þeklinde açýklanmaktadýr.
Gökmedrese çift eksenli, iki avlu üzerine
üç kanattan oluþan iki katlý yapýsýyla bir
çifte medrese örneði verir. 1926 yýlýnda
müze haline getirilen medrese bölümü-
nün ortasýnda iki eyvanlý dikdörtgen avlu
kuzey, güney ve batý olmak üzere üç yön-
den iki katlý revak sistemiyle çevrilmiþtir.
Günümüzde yol seviyesinin bir hayli altýn-
da kalan medreseye doðu cephesinde yer
alan anýtsal bir kapýdan girilir. Yapýnýn ku-
zey cephesi dârüþþifâ ile bütünleþirken
güney cephesi biri ortada, diðer ikisi köþe-
lerde üç payanda ile desteklenmiþtir (bk.
GÖKMEDRESE).

Tokat’taki mezar yapýlarý müstakil veya
baþka bir yapýyla (tekke veya mescid) bü-
tünleþmiþ halde iki ayrý grup oluþturur. Ki-
tâbesine göre 631 (1234) yýlýnda inþa edi-
len Ebü’l-Kasým-ý Tûsî Türbesi kare plan
kuruluþuna sahiptir. Üst örtüsü içten kub-
be, dýþtan külâh þeklinde olan türbede gi-
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men yakýnýnda Tokat’ýn ilk büyük külliye
kuruluþu olan Hatuniye Külliyesi yapýlmýþ-
týr. Cami cümle kapýsý üzerinde yer alan in-
þa kitâbesine göre bu külliye de 890 (1485)
yýlýnda Sultan II. Bayezid tarafýndan an-
nesi Gülbahar Hatun adýna yaptýrýlmýþtýr.
Cami, medrese ve imaretten meydana ge-
len külliyenin “U” planlý medresesi zama-
nýmýza intikal etmemiþ, imareti ise yakýn
zamanda onarým görmüþtür. Meydan Ca-
mii adýyla tanýnan ve bütünüyle kesme
taþtan inþa edilen cami tabhâneli bir yapý
olup kuzeyinde beþ bölümlü son cemaat
yeri bulunmaktadýr. Hatuniye Külliyesi, II.
Bayezid döneminin diðer külliyelerinde ol-
duðu gibi nehir veya yol eksen alýnarak
kendi içinde paralel düzenlemeye sahip bir
kuruluþ özelliði gösterir (bk. MEYDAN CA-
MÝÝ). Osmanlý döneminde külliye ölçeðin-
de yapý faaliyetlerinin þehirdeki en önemli
örneði Temerrüd Ali Paþa tarafýndan yap-
týrýlan Ali Paþa Külliyesi’dir. 980 (1572-
73) yýllarýna tarihlenen külliye cami, tür-
be ve yol aþýrý konumlanan çifte hamam-
dan oluþmaktadýr. Kuzey cephesi önünde
yedi bölümlü son cemaat yeri bulunan ya-
pý 11,50 m. çapýnda bir kubbeyle örtülü-
dür. Kubbeyi taþýyan duvar pâyeleriyle Ali
Paþa Camii, Mimar Sinan’ýn sekiz destekli
cami planlamasýnýn varyasyonlarý olan Ýs-
tanbul Silivrikapý Hadým Ýbrâhim Paþa Ca-
mii, Tekirdað Rüstem Paþa Camii gibi ya-
pýlarla ayný grupta deðerlendirilmesi ge-
reken bir örnektir. Caminin avlusunda ku-
zeybatý yönünde yer alan kare planlý tür-
be önünde bir giriþ revaký bulunmaktadýr.
Kubbeli türbe yapýsý da cami ve hamam
gibi muntazam kesme taþla inþa edilmiþ-
tir (bk. ALÝ PAÞA CAMÝÝ).

Osmanlý döneminde bir yandan yeni mer-
kezler kurmak için külliyeler tesis edilir-
ken bir yandan da iþleve dönük, cami ve
mescid ölçeðinde müstakil yapýlar inþa
edilmiþtir. Rüstem Çelebi Camii (XV. yüz-

yýl), Kadý Hasan Mescidi (XV. yüzyýl), Hacý
Ývaz Paþa Mescidi (XV. yüzyýl), Hacý Turhan
Mescidi (878/1473), Mahmud Paþa Camii
(XVII. yüzyýl) örneklerinde olduðu gibi bu
cami ve mescidlerin bir kýsmý çeþitli plan
kuruluþlarýyla bulunduklarý mahallenin te-
mel öðesi durumundadýr. Bir kýsmý da þeh-
rin ticarî dokusuna dahildir ve þehirde fa-
aliyet gösteren çeþitli esnaf gruplarý ta-
rafýndan yaptýrýlmýþtýr. Lonca mescidleri
olarak tanýmlanabilecek bu tür yapýlar ya-
pýyý inþa ettiren esnaf grubunun adýyla anýl-
maktadýr. Kazancýlar Mescidi (924/1518)
ve Dabaklar Mescidi (onarýmý 1276/1859)
bu türden yapýlardýr.

Tokat, özellikle XVI. yüzyýldan itibaren
Anadolu’nun önemli ticaret ve üretim mer-
kezlerinden biri olmuþtur. Bilhassa Sulu-
sokak semti ticaret yapýlarýnýn yoðun bi-
çimde toplandýðý yerdir ve bu ticarî doku-
nun kalbi XVI. yüzyýla tarihlenen bedes-
tendir. Dokuz bölümlü, dokuz kubbeli plan
kuruluþuna sahip bedestene güney ve ku-
zey cephesinde yer alan kapýlardan girilir.
Yapýnýn doðu ve batý cepheleri boyunca
uzun dikdörtgen planlý arasta-çarþý birim-
leri doðrudan yola açýlan kapýlarý dýþýnda
karþýlýklý kapýlarla bedestene de baðlanýr.
Bedestenin güneydoðusunda yer alan De-
veci (Develik) Haný XVII. yüzyýla tarihlen-
mekte ve ahýr mekânlarý ile konaklama iþ-
levine dönük bir þehir haný olduðu anlaþýl-
maktadýr. Ýki kat üzerine dikdörtgen planlý
hanýn ortasýnda bir avlu vardýr. Harap du-
rumdaki yapýnýn avlusunda revak sistemi
büyük ölçüde çökmekle birlikte kalan iz-
ler dört yönden iki katlý revaklarla çevrildi-
ðini göstermektedir. Doðusunda ayrý bir
bölüm halinde ahýr mekânlarýnýn yer aldý-
ðý hanýn yola bakan kuzey cephesinde dük-
kânlar bulunmaktadýr. Ayný semtteki di-
ðer hanlar ise ya tamamen yýkýlmýþ ya da
özelliklerini kaybedip sadece ana beden
duvarlarýyla günümüze ulaþmýþtýr.

luðundaki köprünün geniþliði 7,40 met-
redir ve iki kenarýnda korkuluklarý vardýr.

Ýlhanlý Dönemi. Bu dönemde mescid,
türbe ve tekke gibi belirli yapý türlerinde
eserler verilmiþtir. Bu eserlerin, Amasya
ve Erzurum gibi þehirlerde bulunan dö-
nemin diðer yapýlarý ile karþýlaþtýrýldýðýn-
da daha yalýn ve iddiasýz olduðu görülür.
Nûreddin b. Sentimur Türbesi doðuya ba-
kan pencere açýklýðý üzerindeki inþa kitâ-
besine göre 713 (1313) yýlýnda inþa edil-
miþ, kare plan üzerine kýrýk pramidal kü-
lâh biçimli üst örtüsüyle özgün bir uygu-
lamadýr. Yapýnýn giriþ açýklýðýnýn güney cep-
hesi üzerinde yer almasýna raðmen doðu
cephesinin daha özenle iþlenmesi bu cep-
henin yola bakmasýndan dolayýdýr. Bu cep-
hedeki pencere açýklýðý üzerinde Firdev-
sî’den bir beyit yazýlýdýr (bk. NÛREDDÝN b.
SENTÝMUR TÜRBESÝ). Ýlhanlý döneminde
inþa edilen tarikat yapýlarýndan Acepþir
Tekkesi’nin sadece çeþmesi günümüze
ulaþýrken þehrin güneydoðusunda mevcut
Abdullah b. Muhyî Zâviyesi yapýldýðý dö-
nemde þehrin bu yöndeki sýnýrýný oluþtur-
maktaydý. Tabhâneli þemaya sahip zâvi-
yenin batýsýnda geçiþin kapý ile saðlandýðý
düzgün olmayan dikdörtgen planlý bir
mekân, devamýnda kare planlý türbe yapý-
sý yer alýr. Batý cephesinde pencere üze-
rindeki kitâbesine göre 717 (1317) yýlýnda
inþa edilmiþtir. Zâviyenin plan ve mimari-
si zaman içinde neredeyse tümüyle deðiþ-
miþ, yeni mekânlar eklenmiþ ve baþka ya-
pýlarla kuþatýlmýþtýr. Bu sebeple yapýnýn
özgün mimarisini tanýmlayabilmek müm-
kün deðildir.

Osmanlý Dönemi. Sulusokak semtinde
Selçuklu devrinden kalma bir ulucami bu-
lunmasýna raðmen ayný semte XV. yüzyý-
lýn ilk çeyreðine tarihlenen ve Takyeciler
Camii adýyla bilinen ikinci ulucami inþa
edilmiþtir. Ortada dört baðýmsýz destek
üzerine atýlan kemerlerin taþýdýðý dokuz
kubbeyle örtülü yapý Edirne Eskicamii ile
benzer bir plan kuruluþuna sahiptir. Ya-
pýya batý cephesi üzerindeki basit bir kapý
açýklýðýndan girilir. Giriþ açýklýðýnýn yer al-
dýðý cephe önünde þadýrvaný da içine alan
1312 (1894-95) tarihli bir düzenleme gö-
rülür. XV. yüzyýl baþlarýnda Tokat çayýnýn
karþý kýyýsýna inþa edilen Hamza Bey Mes-
cid-Zâviyesi tabhâneli bir yapý olup günü-
müze ulaþmayan türbe ve hankahla bir
külliye özelliði göstermekteydi. Yapý vak-
fiye içeriðine sahip inþa kitâbesiyle de ay-
rýca önemlidir. Yapýnýn inþasý bu bölgede-
ki iskân faaliyetleri için bir çekirdek oluþ-
turmuþ ve yüzyýlýn sonuna gelmeden he-
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bk. LATÝFOÐLU KONAÐI) ve saat kulesi gi-
bi örneklerle son dönemlere kadar devam
etmiþtir. Özellikle saat kulesi belirli bir dö-
neme özgü oluþu ve anýtsal mimarisiyle
önemli bir örnektir. 1901 yýlýnda II. Abdül-
hamid’in 25. saltanat yýlýnda inþa edilen
muvakkithâne kare kaide üzerinde sekiz-
gen gövdeye sahiptir.
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ÿNuri Seçgin

Bugünkü Tokat. Osmanlý Devleti’nin son
zamanlarýnda Sivas vilâyetine baðlý bir san-
cak merkezi, Mondros Mütarekesi döne-
minde (1918-1920) baðýmsýz bir mutasar-
rýflýk merkezi olan Tokat þehri Cumhuri-

yet devrine il merkezi halinde girmiþti. Fa-
kat bu il merkezi, Selçuklu ve Osmanlý dö-
nemindeki büyük ticarî önemini kaybet-
miþ küçük bir þehir durumundaydý. Cum-
huriyet devrinin ilk nüfus sayýmýnda (1927)
þehirde 20.430 nüfus kaydedilmiþti. Orta
Karadeniz kýyýlarýný Ýç ve Doðu Anadolu’-
nun önemli merkezlerine baðlayan yolla
batý-doðu istikametinde önemli ticaret yo-
lunun kesiþme noktasýnda yer alan ve geç-
miþteki ticaret þehri olma özelliðini bu
coðrafî konumundan alan Tokat asýl ge-
liþmesini Cumhuriyet döneminde kazan-
dý. Bu geliþme 1950 yýlýna kadar yavaþ bir
þekilde seyretti ve nüfusu 1950 yýlýna ka-
dar arada bazý düþüþler göstererek (1945
sayýmýnda olduðu gibi) hemen hemen ay-
ný seviyede kaldý: 1935 sayýmýnda 21.260,
1940’ta 21.447, 1945’te 20.078, 1950’de
21.660. 1950 yýlýna kadar küçük bir Ana-
dolu þehri durumunda olan ve sadece 400
hektarlýk bir alaný kaplayan Tokat alan üze-
rinde de fazla yaygýnlaþmamýþtý. Bu alan
içinde elli bir mahalleye daðýlmýþ vaziyet-
te 3900 eve sahipti (Belediyeler Yýllýðý,
III, 558). Tokat’ýn eski mahalleleri, þehrin
batýsýnda 750 m. yükseklikteki Hisar te-
pesinde bulunan tarihî kalenin (Dokeia Ka-
lesi) doðu ve güney eteklerinde yarým ay
þeklinde uzanýyor, dar sokaklý ve eðimli
olan bu kesimden (Câmi-i Kebîr mahalle-
si) baþlayan þehir ortasýndaki Cumhuriyet
Meydaný’na kadar iniyor, bu meydanýn ya-
kýnýndan geçen ve þehre girmeden önce
yukarý kesimindeki adý Kýzýliniþ deresi olan
Behzat deresinin (güney-kuzey doðrultu-
sunda akan bu dere, o dönemdeki küçük
þehrin 4,5 km. kuzeyinden geçen, fakat gü-
nümüzde kuzeye doðru büyüyen þehrin
içinde kalan Yeþilýrmak’a karýþýr) sað ya-
kasýna da (doðu kýyýsý) geçiyor, derenin bu
yakasýndaki Gýjgýj daðý eteklerindeki ma-
hallelerle (Tabakhane mahallesi gibi) de-
vam ediyordu. Behzat deresinin akýþ isti-
kametinde dar bir vadi içinde güney-ku-
zey doðrultusunda uzanan þehir güney-
de gevþek dokulu bir mahalle olan Deve-
görmez mahallesinden baþlýyor, kuzeyde
en fazla o dönemdeki ortaokul (günümüz-
de Gazi Osman Paþa Lisesi) civarýna ka-
dar uzanýyordu. Bundan daha kuzeydeki
alanlarda stadyum, eski meteoroloji bina-
sý, vali konaðý gibi (sonraki dönemlerde bir
süre çocuk yuvasý olarak kullanýlan bina)
kamuya ait birkaç bina arasýnda sonraki
yýllarda dolacak olan boþluklar býrakmak
suretiyle Yeþilýrmak (bu kesimde halkýn
verdiði isimle Tozanlý çayý) üzerindeki ta-
rihî köprüye doðru uzanýyordu; fakat he-
nüz Yeþilýrmak’ýn kuzeyine geçmiyordu.

Tokat’ta XVI-XVIII. yüzyýllar arasýnda in-
þa edilen hanlarýn pek çoðu zamanýmýza
intikal etmemiþtir. Günümüze ulaþabilen-
ler arasýnda en iyi durumda olanlardan
biri Voyvoda Haný’dýr. 1626-1632 yýllarý ara-
sýna tarihlenen yapý iki katlýdýr. Ortasýnda
yapýnýn genel plan kuruluþuna baðlý þe-
kilde düzgün olmayan dikdörtgen bir avlu-
su vardýr ve avlu alt katta iki yönden, üst
katta ise dört yönden revaklarla çevril-
miþtir. Yapýya doðu cephesindeki anýtsal
kapýdan girilir. Giriþ koridoru üzerindeki
ikinci kat mekâný kubbeli olup doðu yö-
nünde cepheden dýþa taþarak konsollar
üstüne oturtulmuþtur. Yapýnýn güney ve
batý cepheleri saðýr duvarlar halinde dü-
zenlenirken yola bakan doðu cephesiyle
kuzey cephesinde dükkânlar yer almýþtýr.
Saðlam þekilde bugüne kadar gelebilen
hanlardan bir diðeri Gazioðlu Haný’dýr. Voy-
voda Haný’nýn güneybatýsýnda yer alan ya-
pý iki katlýdýr ve giriþ açýklýðýnýn kuzey cep-
hesi boyunca dükkânlar sýralanýr. Diðer
cepheleri baþka yapýlarla kuþatýlmýþ olan
hanýn dikdörtgen avlusu ahþap konstrük-
siyonlu bir revak sistemiyle dört yönden
çevrilmiþtir. Yakýn zamana kadar yazma-
cýlar tarafýndan kullanýlan yapý günümüz-
de tamamen boþaltýlmýþtýr ve harap vazi-
yettedir. Tokat’ta Osmanlý dönemi imar
faaliyetleri mevlevîhâne (bk. TOKAT MEV-
LEVÎHÂNESÝ), sivil konut yapýlarý (meselâ

Tokat’ta Madýmaklar Evi’nin iç süslemesinden bir detay


