
1 
 

 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT‟TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
 

 

 

18-20 Ekim 2018 

Tokat 

 

 

Editör: Yılmaz ÖKSÜZ 

ISBN : 978-975-7328-73-5 

Web Sayfası: http://tokatsempozyum2018.gop.edu.tr 

 

 

SEMPOZYUM KURULLARI 

 

 

ONUR KURULU  

Dr. Ömer TORAMAN (Vali) 

Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı) 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü) 

http://tokatsempozyum2018.gop.edu.tr/


2 
 

 

 
DÜZENLEME KURULU  

Prof. Dr. Hanifi VURAL 

Doç. Dr. Ahmet İNANIR 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman PAK 

 

 
DANIŞMA KURULU  

Prof. Dr. Alim YILDIZ 

Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR 

Prof. Dr. Erhan AFYONCU 

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK 

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI 

Prof. Dr. Mahmut AK 

Prof. Dr. Mahmut KAYA 

Prof. Dr. Mahmut ÖZER 

Prof. Dr. M. Akif AYDIN 

Prof. Dr. M. Sinan KAÇALİN 

Prof. Dr. Recep TOPARLI 

Prof. Dr. Refik TURAN 

Prof. Dr. Salih KARACABEY 

Prof. Dr. S. Mehmet ŞEN 

 

 



3 
 

 

BİLİM KURULU  

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN 

Prof. Dr. Ahmad ALHOSAIN 

Prof. Dr. Ahmad Mohamad WAIS 

Prof. Dr. Ali AÇIKEL 

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR 

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE 

Prof. Dr. Muslih Abdel Fattah NAJJAR 

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK 

Prof. Dr. Nail YILDIRIM 

Prof. Dr. Şevket TOPAL 

Prof. Dr. Ünal KILIÇ 

Doç. Dr. Ahmad Tuama HALABI 

Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ 

Doç. Dr. Fatih YILMAZ 

Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ 

Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR 

Doç. Dr. Samagan MIRZAIBRAIMOV 

Doç. Dr. Tahsin İLHAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYAS 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet OKUDAN 

Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE 

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR 



4 
 

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL 

Dr. Esad LAYEK 

 

 

YÜRÜTME KURULU  

Prof. Dr. Hanifi VURAL 

Abdullah TAŞTAN (İl Milli Eğitim Müdür V.) 

Mustafa BANDIRMALI (Belediye Başkan Yard.) 

 

 
SEMPOZYUM SEKRETERYASI  

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖKSÜZ 

Arş. Gör. Halit KALLİ 

Arş. Gör. Sefer KORKMAZ 

Arş. Gör. Sümeyra ÇİMEN OMAÇ 

 



5 
 

İÇİNDEKİLER 

 

 
SEMPOZYUM KURULLARI ............................................................................................... 1 

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................... 5 

SEMPOZYUM PROGRAMI .............................................................................................. 10 

BİLDİRİ ÖZETLERİ ........................................................................................................... 25 

Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Mehmed Emin Tokadî 
Menkıbeleri ................................................................................................................. 26 

Tokat Kale Eteği Yerleşim Dokusu ve Dönüşüm Önerisi ...................................... 28 

Tokat‟ta Yetişen Astronomi ve Matematik Bilginleri ........................................... 29 

Osmanlı Alimlerinden Ahmed b. Muhammed el-Kazâbâdî ve “İlmu‟l-bâtın” 
Risâlesinin Tahkîk ve Tahlîli .................................................................................... 30 

Şeyhülislam Kara Halil Efendi‟nin Hayatına Dair Bazı Tespitler           (1804-
1880) ............................................................................................................................. 31 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Son Dönem Tokat Alimleri ................... 32 

Selçuklular ve Beylikler Dönemi Tokat ve Çevresinde İlmî Hayat ..................... 33 

Tokat Lovers And Poets From Past To Present ...................................................... 34 

Tokat Kültürü Literatürü: Terkip Tasnif ve Değerlendirme ................................ 35 

Tokat Sancağında Eğitim Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonları ile 20. Yüzyıl Başları)
 ....................................................................................................................................... 37 

Tokat‟a Dair Bir Sakk Mecmûası Örneğinde Xvıı. Yüzyıl Osmanlı  Devletinde 
Fetvaların Yargı Kararındaki Yeri ........................................................................... 38 

Muîneddin Pervane Darüşşifası Bağlamında Anadolu‟da Tıp ............................. 39 



6 
 

Hanefî Fakihi Burhânüşşerîa‟nın Vikâye Adlı Eserinin el-İnâye Fî Şerhi 
Vikâyeti'r-Rivâye Kümenati Şerhi ........................................................................... 41 

Tokatlı Şeyhülislamlar ve İslam Hukukuna Katkıları ........................................... 42 

ًَىرجٍٍ وجذي فشٌذ ويحًذ حسٍٍ طه: صثشي يصطفى اإلسالو شٍخ يكاتثاخ فً انخطاب ياليح  .... 43 

Mustafa Sabri Efendi ve Dinî Müceddidler Adlı Eserindeki Yöntemi ................. 43 

Mustafa Sabri Efendi‟nin Kadın ve Kadının Eğitimine İlişkin Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi ....................................................................................................... 44 

İbn Kemal‟in Düşüncesinde Şer /Kötülük Olgusunun Allah‟a Nispetinin 
İmkânı/ İmkânsızlığı ................................................................................................. 46 

Şeyhülislam İbn Kemal‟in Mülk Suresi Tefsiri Örnekliğinde Kur‟an‟ın Kur‟an İle 
Tefsiri ........................................................................................................................... 47 

İbn Kemal‟in „Cebr ve Kader‟ Tartışmalarına Katkısı Ya Da Çözümsüzlüğün Bir 
Parçası Olması ............................................................................................................. 47 

İbn Kemal‟in Kur‟an Ayetlerini Tefsir Ederken İlmî Hakikatlere Yer Vermesi: 
Mülk Suresi Örneği..................................................................................................... 49 

Tokatlı Âlim İbn Kemal‟in „Risâle Fî Tahkîki‟l-Gayb‟ Adlı Eserinde Gayba Dair 
Bazı Ayetlere Yaklaşımı ............................................................................................. 49 

Der-Saadet‟te Tokat‟ın Adını Yaşatan Girişimci Bir Aile: Tokatlıyanlar, 
Tokatlıyan Oteli, Gazinosu ve Lokantası ................................................................. 51 

II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1911) Mebusan Meclisi‟nde Tokat Mebusları ve 
İcraatları ...................................................................................................................... 52 

Demokrat Parti Döneminde Tokat‟ta Basın Hayatı ............................................... 53 

“Tercümetü‟l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî” Adlı Arapça Biyografi Eserinin 
Tercümesi .................................................................................................................... 54 

Birinci Dünya Savaşı‟nda Tokat Mevlevî Alayı ...................................................... 55 

İlimlerin Tasnîfine Dair Er-Risâle Fi‟l-Ulûmi‟ş-Şer‟iyye ve‟l-Arabiyye Adlı 
Eserinde Molla Lutfî‟nin Hadis İlmine Bakışı ......................................................... 56 



7 
 

Tokatlı Molla Lutfi‟nin “Risâle Müte„Allika Bi Âyeti‟l-Hac” İsimli Yazma 
Eserinde Ele Aldığı Fıkhî Konular ve Tenkitleri .................................................... 58 

İç Anadolu Konutlarında Mimari Üzerine Bir İnceleme: Zile Örneği ................. 59 

İshak b. Hasan et-Tokâdî‟nin Akaid Manzumesindeki Mâtürîdî Kimliği ve Diğer 
Mezheplere Bakışı ...................................................................................................... 60 

Xvıı. Yy Yaşamış Tokatlı Âlim İshak Efendi‟nin Manzum Eserlerinde Ayetleri 
Delil Olarak Kullanması ve Tefsire Dair Görüşleri ................................................. 61 

Âşık Selmani ve Âşık Püryani‟de Âşık Tarzı Destancılık Geleneğine Dair İzler 62 

Aslen Tokat Zileli Olan Sivâsîler Ailesine Dair Bir Bibliyografya Denemesi ..... 63 

İngiliz Seyyah William John Childs‟ın Gözüyle Tokat (1911) ............................... 64 

İngiliz Misyoner George Percy Badger‟in Gözünden 1842 Sonbaharı‟nda Tokat
 ....................................................................................................................................... 65 

İngiliz Jeolog Warington Wilkinson Smyth‟in Gözünden 1842 Yazında Tokat . 66 

Bir Yabancının Gözünden 1797 Yılında Tokat: John Jackson‟ın Seyahatnamesi
 ....................................................................................................................................... 67 

Osmanlı Dönemi Tokat Cami Vakıflarından Ali Paşa Cami Vakfı ....................... 68 

Ebu Şems Zaviyesi Hakkında Bazı Değerlendirmeler ........................................... 69 

Xvı. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Şehir Hayatında Vakıfların Rolü 
(Gülbahar Hatun (Hatuniye) Evkafı Örneği) .......................................................... 70 

Tokat Yüksek Kahve Koruma Projesi ...................................................................... 71 

Tanzimat Döneminde Tokat‟ta Rum Nüfusu .......................................................... 72 

Osmanlı‟nın Son Dönemlerinde Tokat Yöresinde Misyonerlik Faaliyetleri ve 
Peder Guillaume De Jerphanion‟un Tokat İzlenimleri ......................................... 73 

İki Amerikalı Misyonerin 19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat‟a Dair Gözlemleri .. 74 

Özbek ve Tokat Halk Edebiyatı Üzerine Bir Mukayese ......................................... 75 

Tokat Yöresi Halk İnançlarında Kazak Halk İnançlarıyla Ortaklıklar ................ 77 

Tokat Eğitim Tarihi (1923-1950) .............................................................................. 78 



8 
 

Zileli Bir Divan Şairi: Molla Ali Tâlibî ...................................................................... 78 

Erken 19. Yüzyılda Tokat‟ta Takı Kültürü: Kadınların Kullandığı Ziynet Takı ve 
Süs Eşyaları.................................................................................................................. 80 

Tokat İli Reşadiye İlçesi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi ve 
Belgelenmesi ............................................................................................................... 81 

Tokat'ın Manevi Mimarlarından Hubyar Sultan ................................................... 82 

Tokat Yöresi Alevi-Bektaşi Cem Törenlerinde Hubyar Ocağı Uygulamaları .... 83 

Tokatlı Bir Melamî Hâl Ehli: Kul Himmet ............................................................... 84 

Tokat Aleviliğinde Hızır İnancı ................................................................................ 85 

Tokatlı Nuri‟nin Bilinmeyen Bir Divan Örneği ...................................................... 86 

Mehmed Emin Tokadî‟nin Vefatına Düşürülen Tarihler Üzerine Bir 
Değerlendirme ............................................................................................................ 87 

Muhyiddin Muhammed İbn İbrahim Niksari‟nin Duhân Sûresi Tefsiri‟nde 
Kıyamet Ve Ahiret Hayatı Hakkındaki Görüş ve Yorumları ................................ 88 

Tokat Âlimlerinin Arap Diline Katkıları (Bibliyografik Derleme) ....................... 90 

Zileli Muharrem Efendi ve “Hâşiye „Ale'l-Fevâidi‟d-Dıyâiyye” Adlı Eseri ......... 91 

İbn Kemal Paşazâde ve Arap Diline Katkıları (Dilbilim ve Edebî Risalelerin 
Üzerine Bir Araştırma) .............................................................................................. 92 

Büyük Şehirlerden Doğduğu Topraklara Tokat‟a Özlemin Adı: Cahit Külebi.... 93 

Tokatlı Bir Cumhuriyet Şairi: Cahit Külebi‟nin Şiirinde Otobiyografik İzler .... 94 

Cahit Külebi‟de Yerlilik Düşüncesi .......................................................................... 95 

Cahit Külebi Şiirlerinde Mekânın Poetikası ........................................................... 96 

Tokat Yazmacılığında Geçmişte Kullanılan Motiflerin Güncel Motiflerle 
Karşılaştırılması.......................................................................................................... 98 

Kültürel Sembol ve Süreklilik: Tokat Yazmaları ve Halk Türkülerinde Ortak 
Motifler ve Semboller ................................................................................................ 99 



9 
 

Geleneksel Tokat Yazmacılığında Kullanılan Doğal Boyar Maddeler ve Bu 
Boyar Maddelerle Yeni Yüzeyler Elde Edilmesi..................................................... 99 

Tokat‟ta Ağaç Baskı Tekniği İle Yapılarak Yaşatılan Hediye Mendil Geleneği 100 

Tokat Halk Eğitim Merkezinde Türk Müziği Alanında Açılan Kurslara Katılan 
Katılımcılar Üzerine Bir İnceleme ......................................................................... 102 

Evliyâ Çelebi Seyahatnâme‟sinde “Mûsikîşinas Derviş Ömer Gülşenî” ........... 102 

Tokat Türkülerinin Söz Varlığı .............................................................................. 104 

Tokat Türkülerinde Tokat Şehri ............................................................................ 104 

Tokat Merkez Camilerinde Revak Uygulaması .................................................... 106 

Tokatlı Hasan Erdem Koleksiyonunda Bulunan Dinî Konulu Üç Yazma Eserin 
Tezyinat Bakımından Değerlendirilmesi .............................................................. 106 

Kent Dışı Sosyal Hayatın Kültürel Mekânlarından Tokat Köy Odaları ............. 108 

Tokat İli ve İlçelerinde Bulunan Kalelerin Konumsal Önemlerinin ve Mevcut 
Durumlarının Koruma İlkeleri Bağlamında İncelenmesi ................................... 109 

 



10 
 

 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT‟TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI 

 

 

18 Ekim 2018 Perşembe 

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi 

Tokat 

 

 

AÇILIŞ (09.15-10.30) 

Protokol Konuşmaları 

Açılış Tebliği :  Prof. Dr. Mahmut KAYA 

 

10.45-12.00  I. OTURUM 

 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ali AÇIKEL          Millî İrade Salonu 

Prof. Dr. Ali BAKKAL 
 Tokat‟ta Yetişen Astronomi ve Matematik Bilginleri 

Doç. Dr. Kemal SAYLAN - Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK 



11 
 

 Şeyhülislam Kara Halil Efendi‟nin Hayatına Dair Bazı Tespitler (1804-
1880) 

Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR 
 Tokatlı Alim Ahmed b. Muhammed el-Kazâbâdî ve “İlmu‟l-bâtın” 

Risâlesinin Tahkîk ve Tahlîli 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖREGEN - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ 
 İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Son Dönem Tokat Alimleri 

 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR    Topçam Salonu 

Doç. Dr. Abdullah KAYA 
 Selçuklular ve Beylikler Dönemi Tokat ve Çevresinde İlmî Hayat 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla KERİMOVA 
 Geçmişten Günümüze Tokat Aşıkları ve Şairleri 

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL - Eda TÜRKELİ (Y. Lisans Öğr.) 
 Tokat Kültürü Literatürü: Terkip Tasnif ve Değerlendirme 

Arş. Gör. Fırat KÜSKÜ 
 Tokat Sancağında Eğitim Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonları ile 20. Yüzyıl 

Başları) 
 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Nevin KARABELA    Ballıca Salonu 

Doç. Dr. Ahmet İNANIR 
 Tokat‟a dair Bir Sakk Mecmûası Örneğinde XVII. Yüzyıl Osmanlı 

Devletinde Fetvaların Yargı Kararlarındaki Yeri 

Doç. Dr. Halis DEMİR 
 Hanefî Fakihi Burhânüşşerîa‟nın Vikâye Adlı Eserinin El-İnâye Fî Şerhi 

Vikâyeti'r-Rivâye Kümenati Şerhi 

Doç. Dr. Nazım BÜYÜKBAŞ 
 Tokatlı Şeyhülislamlar ve İslam Hukukuna Katkıları 

Dr. Öğr. Üyesi Murat SERDAR 
 Muîneddin Pervâne Darüşşifası Bağlamında Anadolu‟da Tıp 

  



12 
 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-14.45  II. OTURUM 

 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ali BAKKAL           Millî İrade Salonu 

Prof. Dr. Muslih Abdel Fattah Muslih Najjar  
ًَىرجٍٍ وجذي فشٌذ ويحًذ حسٍٍ طه :صثشي يصطفى اإلسالو شٍخ يكاتثاخ فً انخطاب ياليح      

Prof. Dr. Nevin KARABELA 
 Mustafa Sabri Efendi ve Dinî Müceddidler Adlı Eserindeki Yöntemi 

Prof. Dr. Omar AL-ANİ 
 Arap Mirasındaki Tokat Bilim Adamlarının Bilimsel Etkileri 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan DİLER 
 Mustafa Sabri Efendi‟nin Kadın ve Kadının Eğitimine İlişkin 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi 
 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ   Topçam Salonu 

Doç. Dr. Ali ÖGE 
 Tokatlı Âlim Şeyhülislam İbn Kemal‟in Bilgi ve Akıl Konularına 

Yaklaşımı 

Doç. Dr. Emine ÖĞÜK 
 İbn Kemal‟in Düşüncesinde Şer /Kötülük Olgusunun Allah‟a Nispetinin 

İmkânı/ İmkânsızlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Enver BAYRAM 
 Şeyhülislam İbn Kemal‟in Mülk Suresi Tefsiri Örnekliğinde Kur‟an‟ın 

Kur‟an ile Tefsiri 

Dr. Halil TAŞPINAR 
 İbn Kemal‟in „Cebr ve Kader‟ Tartışmalarına Katkısı Ya Da 

Çözümsüzlüğün Bir Parçası Olması 
 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Ahmet İNANIR    Ballıca Salonu 

Doç. Dr. Ahmet İÇLİ 



13 
 

 Şeyhülislam Kemal Paşazâde‟ye Ait Yeni Türkçe Şiirler 
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وانُهضح انحضاسج تٍٍ انعهىو   
Öğr. Gör. Uğur DEMİRBAĞ 
 İç Anadolu Konutlarında Mimari Üzerine Bir İnceleme: Zile Örneği 

 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Muslih Abdel Fattah Muslih Najjar Ballıca Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BAYRAM 
 İshak b. Hasan et-Tokâdî‟nin Akaid Manzumesindeki Mâtürîdî Kimliği 
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Dr. Öğr. Üyesi Süleyman PAK 
 XVII. yy Yaşamış Tokatlı Âlim İshak Efendi‟nin Manzum Eserlerinde 

Ayetleri Delil Olarak Kullanması ve Tefsire Dair Görüşleri 

Öğr. Gör. Dr. Muhammed AVŞAR 
 Âşık Selmani ve Âşık Püryani‟de Âşık Tarzı Destancılık Geleneğine Dair 
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 Aslen Tokat Zileli Olan Sivâsîler Ailesine Dair Bir Bibliyografya 
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ARA 
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Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN - Yücel BULUT (Doktora Öğr.) 
 İngiliz Seyyah William John Childs‟ın Gözüyle Tokat (1911) 

Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE  
 İngiliz Misyoner George Percy Badger‟in Gözünden 1842 Sonbaharı‟nda 
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 İngiliz Jeolog Warington Wilkinson Smyth‟in Gözünden 1842 Yazında 
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 Bir Yabancının Gözünden 1797 Yılında Tokat: John Jackson‟ın 

Seyahatnamesi 
 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK    Topçam Salonu 

Prof. Dr. Ali AÇIKEL 
 Osmanlı Dönemi Tokat Cami Vakıflarından Ali Paşa Cami Vakfı 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet OKUDAN 
 Ebu Şems Zaviyesi Hakkında Bazı Değerlendirmeler 

Arş. Gör. Kübra DURSUN 
 XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Şehir Hayatında Vakıfların Rolü 

(Gülbahar Hatun (Hatuniye) Evkafı Örneği) 

Seda Kavukçuoğlu YÜZER (Yüksek Mimar) 
 Tokat Yüksek Kahve Koruma Projesi 

 
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR  Ballıca Salonu 

Doç. Dr. Seyit TAŞER 
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 Tanzimat Döneminde Tokat‟ta Rum Nüfusu 
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 Osmanlı‟nın Son Dönemlerinde Tokat Yöresinde Misyonerlik 
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Gözlemleri 
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Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV 
 Kırgız-Oğuz Tarihi ve Etnik İlişkileri : Tokat Örneği 

Dr. Abdulmurad TİLAVOV 
 Özbek ve Tokat Halk Edebiyatı Üzerine Bir Mukayese 

Dr. Alisher NAZAROV 
 Tokat Kültüründe Kumuk Türkleri 

Dr. Gulim SHADİYEVA 
 Tokat Yöresi Halk İnançlarında Kazak Halk İnançlarıyla Ortaklıklar 

 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Emine ÖĞÜK    Topçam Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZER 
 Tokat Eğitim Tarihi (1923-1950) 

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU 
 Zileli Bir Divan Şairi: Molla Ali Tâlibî 

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL - Şule Sema ALKOÇ (Doktora Öğr.) 
 Erken 19. Yüzyılda Tokat‟ta Takı Kültürü: Kadınların Kullandığı Ziynet, 

Takı ve Süs Eşyaları 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL 
 Tokat İli Reşadiye İlçesi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi ve 

Belgelenmesi 
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Oturum Başkanı : Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN   Ballıca Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan COŞKUN 
 Tokat'ın Manevi Mimarlarından Hubyar Sultan 

Dilek BAKAN SARITAŞ (Bilim Uzm.) 
 Tokat Yöresi Alevi-Bektaşi Cem Törenlerinde Hubyar Ocağı 

Uygulamaları 

Gamze AKBAŞ ARSLANOĞLU (Öğretmen) 
 Tokatlı Bir Melamî Hâl Ehli: Kul Himmet 

Melike TEPECİK (Y. Lisans Öğr.) 
 Tokat Aleviliğinde Hızır İnancı 

 
ARA 

10.45-12.00  VI. OTURUM 

 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Adem İŞCAN          Millî İrade Salonu 

Doç. Dr. Abdullah AYDIN 
 Tokadîzâde Şekip Bey ve Derviş Sözleri Adlı Kitabı 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HAKSEVER 
 Ebûbekir Kânî‟nin Gurbet İzlenimleri 

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU 
 Tokatlı Nuri‟nin Bilinmeyen Bir Divan Örneği 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖKSÜZ 
 Mehmed Emin Tokadî‟nin Vefatına Düşürülen Tarihler Üzerine Bir 

Değerlendirme 
 

Oturum Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Süleyman PAK   Topçam Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN 
 Muhyiddin Muhammed İbn İbrahim Niksari‟nin Duhân Sûresi 

Tefsiri‟nde Kıyamet ve Ahiret Hayatı Hakkındaki Görüş ve Yorumları 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim USTA 
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 Tokat Âlimlerinin Arap Diline Katkıları (Bibliyografik Derleme) 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bilal TOLAN 
 Zileli Muharrem Efendi ve “Hâşiye „Ale'l-Fevâidi‟d-Dıyâiyye” Adlı Eseri 

Dr. Öğr. Üyesi Husain ASWAD 
 İbn Kemal Paşazâde ve Arap Diline Katkıları (Dilbilim ve Edebî 

Risalelerin Üzerine Bir Araştırma) 
 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ   Ballıca Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi Emel HİSARCIKLILAR 
 Büyük Şehirlerden Doğduğu Topraklara Tokat‟a Özlemin Adı: Cahit 

Külebi 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 
 Tokatlı Bir Cumhuriyet Şairi: Cahit Külebi‟nin Şiirinde Otobiyografik 

İzler 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DALAR 
 Cahit Külebi‟de Yerlilik Düşüncesi 

Öğr. Gör. Dr. Yaşar ŞİMŞEK 
 Cahit Külebi Şiirlerinde Mekânın Poetikası 

 
ÖĞLE YEMEĞİ 

14.00-15.15  VII. OTURUM 

 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Tahsin İLHAN           Millî İrade Salonu 

Prof. Dr. Aysen SOYSALDI - Arş. Gör. Gözde KEMER 
 Tokat Yazmacılığında Geçmişte Kullanılan Motiflerin Güncel Motiflerle 

Karşılaştırılması 

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU 
Kültürel Sembol ve Süreklilik: Tokat Yazmaları ve Halk Türkülerinde 
Ortak Motifler ve Semboller 

Prof. Dr. Hürrem Sinem ŞANLI - Arş. Gör. Meltem GÖKSEL 
 Geleneksel Tokat Yazmacılığında Kullanılan Doğal Boyar Maddeler ve 
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Bu Boyar Maddelerle Yeni Yüzeyler Elde Edilmesi 

Günay UYSAL (Öğretmen) 
 Tokat‟ta Ağaç Baskı Tekniği İle Yapılarak Yaşatılan Hediye Mendil 

Geleneği 
 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Fikri SOYSAL    Topçam Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu - Öğr. Gör. Cevahir Korhan Işıldak 
 Tokat Halk Eğitim Merkezinde Türk Müziği Alanında Açılan Kurslara 

Katılan Katılımcılar Üzerine Bir İnceleme 

Dr. Öğr. Üyesi Gamze KÖPRÜLÜ 
 Evliyâ Çelebi Seyahatnâme‟sinde “Mûsikîşinas Derviş Ömer Gülşenî” 

Dr. Öğr. Üyesi İzzet ŞEREF 
 Tokat Türkülerinin Söz Varlığı 

Emine UZUNÖZ (Öğretmen) 
 Tokat Türkülerinde Tokat Şehri 

 

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Abdullah AYDIN    Ballıca Salonu 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KORKMAZ  
 Tokat Merkez Camilerinde Revak Uygulaması 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda EMLAK 
Tokatlı Hasan Erdem Koleksiyonunda Bulunan Dinî Konulu Üç Yazma 
Eserin Tezyinat Bakımından Değerlendirilmesi 

Arş. Gör. Dr. Mustafa SARGIN - Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL 
 Kent Dışı Sosyal Hayatın Kültürel Mekânlarından Tokat Köy Odaları 

Birsen YÜCESES (Mimar) 
 Tokat İli ve İlçelerinde Bulunan Kalelerin Konumsal Önemlerinin ve 

Mevcut Durumlarının Koruma İlkeleri Bağlamında İncelenmesi 
 

ARA 

15.30-16.45  VIII. OTURUM 
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Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mahmut KAYA           Millî İrade Salonu 

Prof. Dr. Aynur KOÇAK 
 Mehmed Emin Tokadî‟nin Hayatı ve Hatıraları 

Prof. Dr. Deniz Burcu ERCİYAS 
 Komana Kazıları 

Ahmet YILMAZ (Yüksek Mimar) 
 Tokat‟ın Tarihsel Dokusu ve Dönüşüm 

 

 

20 Ekim 2018 Cumartesi 

SOSYAL FAALİYET 

 
 
 KATILIMCI LİSTESİ 
 

1. Prof. Dr. Adem İŞCAN   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

2. Prof. Dr. Ali AÇIKEL   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

3. Prof. Dr. Ali BAKKAL   Akdeniz Üniversitesi 

4. Prof. Dr. Aynur KOÇAK  Yıldız Teknik Üniversitesi 

5. Prof. Dr. Aysen SOYSALDI  Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. 

6. Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

7. Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU Hacettepe Üniversitesi 

8. Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Gümüşhane Üniversitesi 

9. Prof. Dr. Hürrem Sinem ŞANLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. 

10. Prof. Dr. Mahmut KAYA  İstanbul Üniversitesi    

11. Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

12. Prof. Dr. Muslih Abdel Fattah el-Câmiatü‟l-Hâşimiyye   

13. Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
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14. Prof. Dr. Nevin KARABELA  Süleyman Demirel Üniversitesi 

15. Prof. Dr. Songül ÇOLAK  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

16. Doç. Dr. Abdullah KAYA  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

17. Doç. Dr. Ahmet İNANIR  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

18. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

19. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

20. Doç. Dr. Fatih YILMAZ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

21. Doç. Dr. Fikri SOYSAL   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

22. Doç. Dr. Halis DEMİR   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

23. Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

24. Doç. Dr. Kemal SAYLAN  Gümüşhane Üniversitesi 

25. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

26. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

27. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

28. Doç. Dr. Mustafa CANLI  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

29. Doç. Dr. Nazım BÜYÜKBAŞ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

30. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

31. Dr. Öğr. Üyesi Banu GEBOLOĞLU Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

32. Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

33. Dr. Öğr. Üyesi Emel HİSARCIKLILAR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

34. Dr. Öğr. Üyesi E. Bilgehan TÜRK Giresun Üniversitesi 

35. Dr. Öğr. Üyesi Enver BAYRAM Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

36. Dr. Öğr. Üyesi Gamze KÖPRÜLÜ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

37. Dr. Öğr. Üyesi Hasan COŞKUN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

38. Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZAY  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

39. Dr. Öğr. Üyesi Husain ASWAD Bingöl Üniversitesi 

40. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BAYRAM Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
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41. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim USTA  Bingöl Üniversitesi 

42. Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZER  Ordu Üniversitesi 

43. Dr. Öğr. Üyesi İzzet ŞEREF  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

44. Dr. Öğr. Üyesi Leyla KERİMOVA Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniv. 

45. Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi 

46. Dr. Öğr. Üyesi M. Bilal TOLAN Bingöl Üniversitesi 

47. Dr. Öğr. Üyesi Muhammet OKUDAN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

48. Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

49. Dr. Öğr. Üyesi Murat SERDAR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

50. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖREGEN Karabük Üniversitesi 

51. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ Karabük Üniversitesi 

52. Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

53. Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KORKMAZ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

54. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan DİLER Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

55. Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

56. Dr. Öğr. Üyesi Sevda EMLAK  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

57. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman PAK Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

58. Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL  Uşak Üniversitesi 

59. Dr. Öğr. Üyesi Şir M. DUALI  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

60. Dr. Öğr. Üyesi Tuba DALAR  Kastamonu Üniversitesi 

61. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖKSÜZ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

62. Dr. Öğr. Üyesi Y. Emre TEKİNSOY Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

63. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CERAN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

64. Dr. Abdulmurad TİLAVOV  Ali Şiir Nevai Taşkent Devlet Üniv. 

65. Dr. Gulim SHADİYEVA  Kazak Güzel Sanatlar Devlet Üniv. 

66. Dr. Halil TAŞPINAR   Sivas İl Müftülüğü 

67. Öğr. Gör. Buğra KAŞ   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
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68. Öğr. Gör. C. Korhan IŞILDAK  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

69. Öğr. Gör. Dr. Muhammed AVŞAR Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

70. Öğr. Gör. Onur IŞIK   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

71. Öğr. Gör. Uğur DEMİRBAĞ  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

72. Öğr. Gör. Dr. Yaşar ŞİMŞEK  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

73. Arş. Gör. Gözde KEMER  Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. 

74. Arş. Gör. Fırat KÜSKÜ  Sinop Üniversitesi 

75. Arş. Gör. Hasan DAŞDEMİR  Erzurum Teknik Üniversitesi 

76. Arş. Gör. Kübra DURSUN  Karamaoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

77. Arş. Gör. Meltem GÖKSEL  Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. 

78. Arş. Gör. Dr. Mustafa SARGIN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

79. Ahmet YILMAZ    Yüksek Mimar, Mi'mar Mimarlık 

80. Betül KARCI (Doktora Öğr.)  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

81. Birsen YÜCESES (Mimar)  Gazi Üniversitesi 

82. Dilek BAKAN SARITAŞ   Bilim Uzmanı 

83. Eda TÜRKELİ (Y. Lisans Öğr.)  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

84. Emine UZUNÖZ    Öğretmen 

85. Fatih ÇINAR (Doktora Öğr.)  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

86. Gamze Akbaş ARSLANOĞLU   Öğretmen 

87. Günay UYSAL    Öğretmen 

88. Hasan AKAR (Arş.-Yazar)  Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği 

89. Melike TEPECİK (Y. Lisans Öğr.) Gazi Üniversitesi 

90. Seda Kavukçuoğlu YÜZER   Yüksek Mimar 

91. Şule Sema ALKOÇ (Doktora Öğr.) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

92. Ümit Baki Erdem (Arşiv Uzm.) Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi 

93. Yavuz Selim KAYA (Y. Lisans Öğr.) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

94. Yücel BULUT (Doktora Öğr.)  Noida International University 
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Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Mehmed Emin 
Tokadî Menkıbeleri 

Öz        Aynur KOÇAK1 

Mehmet Emin Tokadî, 1075/M. 1664 yılında Tokat‟ta dünyaya gelir. Yazılı 
Menakıbnâme‟de adı ve künyesi “ism-i meşhurum Mehmet Emin, künyem Ebû 
Mansûr ve Ebû‟l Emâne‟dir” şeklinde ifade edilmektedir. Tokadî‟nin lâkabı 
“Cemâleddin”dir. Şiirlerindeki mahlası “Ârif”tir. Onun olgun ve üstün hallerini 
görenler “Ârif-i Muhlisi” lâkabını da vermişlerdir. Gençlik dönemine kadar 
Tokat‟ta kalan ve ilk eğitim aşamalarını orada geçiren Tokadî, 1689‟da yani 25 
yaşında İstanbul‟a gelir. Tokadi‟nin yaşamı boyunca güzel yazıdan musikiye, din 
ilimlerinden tasavvufa kadar pek çok alanda ciddi çalışmalar yaptığı, aynı 
zamanda da talebe yetiştirme çabası içinde bulunduğu görülür. Onun geride 
bıraktığı eserlerinin çokluğu, hayatı boyunca sergilediği öğrenme ve öğretme 
gayretinin en somut delilleri olarak gösterilebilir.  

Toplumda derin izler bırakmış kişilerin hayatlarının, özellikle olağanüstü 
taraflarının anlatıldığı ve esas itibariyle sözlü gelenek ürünü olan menkıbe türü, 
yeni kültür ortamlarında da görülür. Tokadî‟yle ilgili en eski kaynak yazılı kültür 
ortamı içinde değerlendireceğimiz Mehmed Emin Tokadî Menâkıbnâmesi‟dir. Bu 
menâkıbnâmeyi “yazılı kültür ortamı”, Tokadî‟nin türbesi çevresinde anlatılan 
menkıbeleri “sözlü kültür ortamı”  ve televizyon filmi olarak hazırlanan 
menkıbeleri de “elektronik kültür ortamı” içinde değerlendirilir. Türbelerle ilgili 
yapılan tasnife göre, Mehmed Emin Tokadî türbesinin, tarihî ve tipolojik açıdan 
“tarihî”, nüfus ve çekicilik açısından “millî” ve sosyal çevre yönünden ise 
“şehirli” tip olduğu söylenebilir. Sözlü kültür ortamı içinde “Saraçhaneli 
Mehmed Efendi” ya da “Tokatlı Emin Efendi” olarak da bilinen Mehmed Emin 
Tokadî‟nin türbesi, Fatih Belediyesi‟ne bağlı Unkapanı semtindedir. Zeyrek 
yokuşu ile Atatürk Bulvarı‟nın kesiştiği noktada, sarnıcın üzerinde 

                                                           
1  Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi (aynurnazkocak@hotmail.com) 
 

mailto:aynurnazkocak@hotmail.com
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bulunmaktadır. Mehmed Emin Tokadi‟nin türbesinde yaptığımız alan 
araştırmasında Mehmed Emin Tokadî‟yle ilgili kerametlerin anlatıldığı 
menkıbelere rastlanmıştır. Sözlü kültür ortamında anlatılan Tokadi‟yle ilgili 
menkıbelerde rastlanılan keramet motiflerinden başlıcaları Hızır‟la buluşma, 
öldükten sonra görülme, yardımcı olma (özellikle iş bulma konusunda), 
hastalıkları iyileştirme şeklindedir. Toplumsal gelişme, kitle iletişim araçlarının 
yaygınlık kazanarak kültür ve refah düzeyinin yükselmesi, ziyaretlerde bir 
eksilme veya gerilemeğe sebep olmamıştır. Yazılı kültür ortamındaki Tokadî 
Menâkıbnâmesi tipine göre değerlendirildiğinde, “biyografi mahiyetinde 
menâkıbnâmeler”e dahil edilebilir.  Tarihî gerçeklere dayanan menkıbeler 
içinde yer alan Mehmed Emin Tokadî Menâkıbnâmesi‟nde geçen olaylar bize o 
dönem siyasî, dinî ve tasavvufî tarihi hakkında bilgiler vermektedir.  Türbesi ve 
yazılı menâkıbnâmesi üzerinde araştırma yapılan Mehmed Emin Tokadî‟nin 
menkıbelerinin de elektronik kültür ortamına “Beyaz Gece” adıyla bir filmi 
yapılarak yansıdığı görülmüştür. Filmde yer alan menkıbelerin büyük çoğunluğu 
yazılı kaynaktan alınmasının karşın bazı önemli eklemeler de yapılmıştır. Sözlü 
kültür ortamında ortaya çıkan bir anlatı türü, teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda yeni kültür ortamlarında görülür. Çoğu zaman, yazılı ortam 
geleneklerinin, zaman içinde, sözlü ortam geleneklerini azalttığı, ya da tamamen 
yok etmeğe başladığı düşünülür. Oysa bunlardan her ikisi de daima hayatımızda 
bizimle beraber yaşamaktadırlar ve birbirlerinin tecrübelerinden 
yararlanmaktadırlar.  

Menkıbelerle ilgili yaptığımız araştırmada bu anlatı türünün bir yandan 
sözlü kültür ortamında canlı biçimde yaşarken bir yandan da elektronik kültür 
ortamında yani “ikincil sözlü kültür” ortamında da karşımıza çıkmaktadır. Bu 
incelemede yazılı menakıpnameden yola çıkılarak sözlü ve elektronik kültür 
ortamındaki menkıbeler mukayeseli olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Sözlü Kültür, Elektronik Kültür, Mehmed Emin Tokadî, Menkıbe 
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Tokat Kale Eteği Yerleşim Dokusu ve Dönüşüm Önerisi 
 

Öz                 Ahmet YILMAZ2 

Bu çalışma, 2013 yılında yeniden riskli alan ilan edilen ve imar planında 
rekreasyon alanı olarak işlevlendirilen Kale Eteği yerleşiminin Doku 
özgünlüğünün sorgulanması ve Kentsel Dönüşüme ait alternatif fikir projesi 
önerisi geliştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; şehir, kimlikli şehir, 
doku kavramları üzerinde durulmuş ve dokuyu oluşturan referanslar üzerinde 
durulmuştur. İkinci bölümde; Tokat Kale Eteği yerleşim dokusunun özgünlüğüne 
yönelik tarihsel araştırmalara yer verilmiş ve eski  fotoğrafları destekleyecek 
harita ve kadastral veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca bu bölümde eski 
haritalardaki kadastral veriler ve ada düzenleri güncel haritalarla çakıştırılmış 
ve özgün dokunun kısmi bozulmalar olsa da günümüze kadar ulaştığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca riskli alan sırları içerisinde kalan tescilli anıtsal ve sivil 
yapılara ek olarak tescillenmemiş ancak yıpranmış ve bozulmuş olmalarına 
rağmen özgün karakterini koruyan, tarihsel doku kimliğini muhafaza eden sivil 
mimarlık eseri konutlar tespit edilerek tescili önerilmiş; tescil edilmese dahi 
proje kapsamında restorasyonu hedeflenmiştir. Alanda bulunan sivil mimari 
eserin çokluğu, eski eserlere sağlanan fonların kullanılmasına imkan 
sağladığından finansman yükünün azaltılması ile dönüşümün gerçekleşmesine 
katkı yapması hedeflenmiştir. Son bölümde özgün dokunun muhafaza edilerek 
dönüşümün yapılmasının mümkünlüğü aranmış ve proje çalışmalarına ait 
taslaklar üretilmiştir. 
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Anadolu‟nun tüm kadim şehirlerinde kale ve çevresi eski yerleşim 
alanıdır. Bu bölgeler aynı zamanda bir önceki medeniyetlerinde yerleşim yeri 
olma özelliğini taşımaktadır. 

Fethedilen şehirlerimizin bu eski yerleşim alanları, hali hazırda Selçuklu, 
Osmanlı izlerini taşımakta olup, bu anıt ve sivil yapılar şehirlerimizin tapuları 
mahiyetindedir. Dolayısı ile anıt eserler, sivil mimari ile dokuyu oluşturan 
mülkiyet bilgilerinin muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması 
şehirciliğimizin anlaşılabilmesi bakımından bizlere düşen vazifelerin başında 
gelmektedir. 

Nasıl ki II. Dünya savaşının sonrasında yerle bir olan Batı şehirleri dokusu 
bozulmadan aynen inşa edilerek gelecek nesillere aktarıldı ise bizlerde 
şehirlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu 
doğrultuda Tokat kale çevresinin eski gravür ve resimlerde de görüldüğü gibi 
mahalle ve konutlarının günümüz konfor koşullarına uygun; eski konut 
kimliğini taşıyan mimari eserler olarak yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak kadim şehirlerin hafızasını oluşturan doku ve eski kadastral 
veriler, günümüz koşullarında sürdürülebilir asgari  fiziki şartları da sağlayacak 
düzenlemeler dışında muhafaza edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Kale, Yerleşim Dokusu, Dönüşüm Önerisi 

 

 

Tokat‟ta Yetişen Astronomi ve Matematik Bilginleri 
 

Öz             Ali BAKKAL3 
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Çalışmanın amacı, 1074‟te Dânişmendliler tarafından fethedilmesinden 
sonra Tokat‟ta yetişen astronomi ve matematik bilginlerini tespit etmek ve bu 
ilim adamlarını tanıtmaktır.  

Dânişmendliler, Pervaneoğulları, Selçuklular ve Osmanlılar Tokat ve 
çevresinde çeşitli medreseler inşa ettiler. Nizamiye Medreselerinden itibaren 
bazı medreselerde İslamî ilimlerin yanı sıra matematik ve astronomi 
bilimlerinin de okutulduğu bir gerçektir. Tokat‟taki bazı medreselerde de bu 
ilimlerin okutulduğu anlaşılmaktadır. Bunun en önemli bir işareti Tokat‟tan 
astronomi ve matematik üzerine eser yazan pek çok ilim adamının çıkmış 
olmasıdır. Eserleri günümüze ulaşmış olan bu ilim adamlarının isimleri şöyledir: 
Hasan b. Ali el-Komanâtî, Hüsâmeddîn Tokâdî, Molla Lütfi, Niksarî, Dellâkoğlu, 
Ümmü-Veled-Zâde, Şeyhülislâm İbn Kemal, Mehmed Suûdî Efendi, Ahmed b. 
İbrahim et-Tokadî, İshak b. Hasan et-Tokâdî, Numan Efendi. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, astronomi, matematik, Hasan Komanati, Molla Lutfi, Niksari 

 

 

Osmanlı Alimlerinden Ahmed b. Muhammed el-Kazâbâdî ve “İlmu‟l-
bâtın” Risâlesinin Tahkîk ve Tahlîli 

Öz          Muammer BAYRAKTUTAR4 

Ahmed b. Muhammed el-Kazâbâdî (ö.1750) Tokat Kazâbâd‟da 
(Kazova/Üzümören) doğmuş Osmanlı döneminin önemli ilmî simâlarından 
biridir. Memleketi Tokat‟ta tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul‟a gelmiş, 
müdderris rütbesine yükseltilmiş, kadılık görevinden bulunmuştur. Bu arada 
Hâdîmî gibi meşhur pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Tefsir, Kelâm ve Fıkıh gibi 
ilimlerde çok sayıda şerh ve haşiye türü eserler kaleme almıştır. Bildirimizde 
Kazâbâdî‟nin hayatı, ilmi şahsiyeti ve eserleri hakkında kısaca bilgi verildikten 
sonra, zahir ve batın ilmini konu edindiği “İlmu‟l-Bâtın” isimli risâlesinin 
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değerlendirilmesi yapılacaktır. Eser yazma olarak mevcut olduğundan, öncelikle 
eserin tahkik ve tercümesine yer verilecek, akabinde müellifin zahir ve bâtın 
ilimlerine yaklaşımı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Kazâbâdî risâlesinde 
özellikle sûfilerin ilm-i bâtın anlayışlarına yönelik tenkit ve değerlendirmelerde 
bulunmaktadır. Bu hususta değerlendirmelerde bulunurken konuyla ilgili bazı 
hadis ve rivâyetlere de atıfta bulunmaktadır. Çalışmada söz konusu hadis ve 
rivâyetler de değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Kazabadî, Zahir, Batın, Tasavvuf, Hadis. 

 

 

Şeyhülislam Kara Halil Efendi‟nin Hayatına Dair Bazı Tespitler           
(1804-1880) 

Öz                 Kemal SAYLAN - Halil İbrahim ZEYBEK5 

Tokat, Osmanlı tarihi boyunca hemen her ilim dalından önemli 
şahsiyetler çıkaran bir şehir olmuştur. Bu şahıslardan biri de II. Abdülhamid‟in 
tahta çıktığı ilk dönemlerde şeyhülislamlık yapan El-Hac Kara Halil Efendi‟dir. 
Bazı kaynaklarda farklı yerlerde doğduğu ifade edilen Kara Halil Efendi‟nin 
bugün Tokat‟ın Turhal İlçesi sınırları içinde kalan Çamlıca Köyü‟nde doğduğu 
bilinmektedir. Kara Halil Efendi, temel eğitimini Amasya‟da tamamladıktan 
sonra Konya‟ya giderek medrese eğitimini tamamlamış, ardından İstanbul‟da 
Vidinli Hoca Mustafa Efendi ve Dersiam Abdurrahman Efendi gibi önemli 
hocaların derslerine devam etmiştir. 1835 tarihinde ruus imtihanını kazanarak 
ilmiye sınıfına girdikten sonra ilmiyede ve bürokraside hızla yükselmeyi 
başarmıştır. Sırasıyla müderrislik, müsevvidlik, kadı naipliği, evkaf-ı hümayun 
müfettişliği, mecelle-i ahkam-ı adliye cemiyeti üyeliği, fetva eminliği ve 
nihayetinde şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuştur. 
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Osmanlı Devleti‟nin en tartışmalı dönemlerinden birinde bürokraside 
görev yapması, Sultan Abdülaziz‟in tahtan indirilme fetvasını kaleme alan kişi 
olması, adının 19. yüzyıl Osmanlı bürokrasisine ve siyasetine yön veren önemli 
şahsiyetlerden biri olan Mithat Paşayla anılması ve Mecelle‟nin bazı bablarını 
yazması gibi hususlar Kara Halil Efendi‟nin hayatını ziyadesiyle ilginç ve önemli 
kılmaktadır. Ancak Osmanlı bürokrasisinde bu kadar önemli mevkilerde bulunan 
ve önemli olaylarda adı geçen Kara Halil Efendi hakkında bazı ansiklopedi 
maddeleri hariç tutulursa şimdiye kadar yapılmış kapsamlı bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı 19. yüzyıl Osmanlı ilmiyesinde ve bürokrasisinde 
önemli bir yeri olan Kara Halil Efendi‟nin hayatına dair bilinmeyen yönleri 
ortaya koymak olacaktır. Çalışma yapılırken Bab-ı Meşihat Arşivi başta olmak 
üzere dönemin arşiv kayıtları taranacaktır. Torunlarıyla görüşmeler yapılarak 
belgelere yansımayan bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır. Böylece Kara Halil 
Efendi‟nin hayatının bilinmeyen yönlerine dair önemli tespitlerde bulunulmuş 
olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Kara Halil, Fetva Emini, Şeyhülislam, Mecelle, Meclis-i Mebusan. 

 

 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Son Dönem Tokat Alimleri 

 

Öz      Mustafa GÖREGEN - Mustafa YILDIZ6 

Bu tebliğ, İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde olduğunu tespit 
ettiğimiz tokatlı alimlerden Hicri 1300 ile 1332 tarihleri arasında vefat etmiş 
olanları ve eserlerini tanıtarak Tokat‟ın kültürüne yapılan katkıları ortaya 
konmaya çalışılacaktır. Meşaihatı İslamiyye Dairesinde çeşitli görevlerde 
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bulunan birçok alim ve memur, kendi dönemlerindeki önemli kişi ve olaylarıın 
sicil kayıtlarını tutmuştur. Tebliğ, bu sicil kayıtlarından yola çıkarak Tokat iliyle 
bağlantılı olan alimlerin arşivlerini inceleyecektir. Tebliğimiz aşağıda isimleri 
gelecek olan alimlerin sicillerini içermektedir. 

Anlızade Seyyid Hacı Salih Kamil Efendi ( h. 1310), İbrahim Edhem Efendi 
(h. 1328), Hacı Hasan Hilmi Efendi (h. 1310), Mehmet Nuri Efendi (h. 1310), Ali 
Rıza Efendi (h. 1330), Muhzinbaşı zade Hacı Mehmet Vehbi Efendi (h. 1328), 
Osman Nuri Efendi (h. 1327), Ahmed Efendi (h. 1332), Abdullah Fehmi Efendi (h. 
1316), Mustafa Nuri Efendi (h. 1328), Fazlızade Hacı Hafız Süleyman Efendi (h. 
1332), Hz. Abbas sülalesine mensub Mehmet Nuri Efendi (h. 1328). 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Meşihat, Sicil, Müftü, Naib 

 

 

Selçuklular ve Beylikler Dönemi Tokat ve Çevresinde İlmî Hayat 

 

Öz                Abdullah KAYA7 

Malazgirt Muharebesinden sonra Anadolu‟yu fetheden Türkler Tokat ve 
çevresinde birçok beylik ve hanedanlık kurmuşlardı. Tokat, Danişmentli, 
Selçuklu, Eratna, Kadı Burhaneddin ve Osmanlı Devleti‟nin önemli medeniyet 
merkezlerindendir. Kaynaklardan anlaşıldığı üzere Tokat; Sultan Alparslan‟ın 
Malazgirt Zaferi‟nden sonra-Bizans‟ın yapılan anlaşmaya uymaması üzerine- 
komutanlarına ikta olarak verdiği topraklardandır. Bu komutanlardan 
Danişmend Gazi bölgeye gelerek Kayseri, Zamantı, Sivas, Develi, Tokat, Niksar ve 
Amasya‟yı alır ve beyliğini kurar. Tokat da bu topraklarla birlikte ilk kez Türk 
hâkimiyetine girmiş olur. Anadolu medeniyetlerinin önemli merkezlerinden 
birisi olan Tokat, yetiştirdiği âlim, şair, mutasavvıf ve devlet adamlarıyla da ünlü 
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şehirlerimizdendi. Dünyanın en önemli ticaret yollarından İpek ve Baharat 
yollarının kısmen Tokat ve çevresinden geçmiş olması Selçuklular döneminde 
buraların hem ekonomik olarak hem de ilmi olarak gelişmesine vesile olmuştu. 
Ayrıca Moğol baskıları yüzünden XII. ve XIII. Yüzyıllarda Kafkasları terk edip 
Anadolu‟ya gelen birçok ilim ve fikir adamı Konya ve Malatya gibi ilim 
merkezlerinden önce Sivas ve Tokat bölgesine yerleşip buralarda ikamet 
etmişlerdi.  

Tokat, düşünce yapısından dolayı Anadolu‟daki birbirine muhalif değişik 
ilmî merkezlerden biridir. İran ekolünden gelip Fars kültürünü benimseyen 
âlimler Malatya‟ya yerleşirken Türkmen ülküsünü benimseyen âlimler Tokat ve 
çevresinde ikamet ediyorlardı. Bu iki farklı ekole ev sahipliği yapan merkezlerin 
dönem dönem birbirleriyle çekişmeleri de olmuştur. Bu çalışmada Selçuklular ve 
beylikler döneminde Tokat‟ın ilmi yönü ve burada bulunan yahut yetişen ilim 
adamları anlatılmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler 

Türkiye Selçukluları, Anadolu, İlim, Tokat, Âlim 

 

 

Tokat Lovers And Poets From Past To Present 
 

Abstract              Leyla Kerimova8 

Although it located in a historic venue in the Black Sea province of Tokat, 
Turkey. Tarihen Tokat is known as the country where cultural life has improved. 
Tokat lovers, poets, writers, are generally known to the people of science. From 
the past to the present, lovers of Tokat has not only a place in Anatolia but also 
in the Turkish world. From ancient times to modern times, the lovers of Tokat 
have lived the tradition of saz and sake as a master of love. Kul Himmet from the 
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16th century, Sheikh Şemseddin Sivasi, Aşık Kul Yusuf, Tokatlı Nuri, Tokatlı 
Gedai, Ceyhuni, Kul Hüseyin, Aşık Kamili, Niksarlı Cesuri, Almuslu Selmani, Zileli 
Emini, Recai, Hürremi, Vasif, Kemteri, Mevci , Sabri, Erzurum Emrah and others 
are in the famous lovers of Tokat region. 

There is a tradition of creating a group by falling in love with lovers 
during certain traditions. Ok Kemteri Kolu aynı, aynı Emrah Kolu ve, k Talibi 
Kolu “are the branches formed in Tokat region, including the lovers who read 
and write in the same direction, in the same style. Tokat lovers are the ones who 
created and lived the tradition of love. Controversies between lovers, the 
occasion of drinking, the ability to say nazire, poetry such as puzzles, counter-
loving waiting contests and other love traditions developed especially in Tokat 
province and contributed to the love art of Turan geography. 

Tokat region is not only one of its lovers, but also famous for its poets 
and writers. In the past, the names and works of these poets pass in the 
trenches. As a result, we can see that most of these poets were born in Tokat, 
Niksar and Zile in the thesaurs named after the Tokatli poet. Lutfi, Mehmed 
Efendi, Meşki, Nasiruddin Nebi, Sabri, Sabuhi, Safi, Sihhati, Talib, Valihi, 
Muhibba, Zari and others are Tokat poets who lived in the middle centuries. In 
the later periods, Cahit Külebi, Ahmed Günbay Yildiz, Erhan Afyoncu, Nurhan 
Atasoy, Bedrettin Wrestling, Dursun Elmas and other Tokat poets are among the 
contributors to their works. Literature in Tokat is rapidly developing in the 
contemporary era. Symposiums on lovers, arrangements are held, Tokat Poets 
and Writers Association publishes a magazine named KÜMBET. 

Keywords 

Tokat, Aşık, Poet, Tradition, Literature. 

 

 

Tokat Kültürü Literatürü: Terkip Tasnif ve Değerlendirme 
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Öz                      Samettin BAŞOL – Eda TÜRKELİ9 

Tokat, birçok uygarlığa ve devlete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. 
Ayrıca Türk kültürünün Anadolu‟da yeşerdiği, yayıldığı en eski bölgelerden 
biridir. Selçuklu ve Osmanlı asırlarında Anadolu‟da işleyen önemli ticaret yolları 
üzerinde bulunması şehrin önemini, zenginliğini ve kültürünü daha da 
artırmıştır. Şehirde mimariden süslemeye, yazmacılıktan dokumaya, çinicilikten 
bakırcılığa, şiirden destana, geleneksel gıdalardan yerel yemeklere kadar zengin 
bir kültürel birikim oluşmuştur. Günümüze kadar bu tarihi ve kültürel mirası 
ortaya çıkarabilmek için hatırı sayılır bir çaba harcanmıştır. Bu minvalde 
sempozyumlar düzenlenmiş, akademik ve yerel yayınlar hazırlanmıştır. Kentteki 
kimi resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşu olan bazı vakıf veya dernekler, 
bunların yanı sıra bazı münferit kişiler, Tokat kültürünün araştırılması, tanıtımı 
ve geleceğe taşınmasına dair çeşitli faaliyetler yürütmüşlerdir. Tüm bu çabaların 
sonunda, Tokat‟ın siyasi, iktisadi, ilmi ve kültürel hayatına ilişkin çok sayıda 
literatür ortaya çıkmıştır.  

Bu bildirinin amacı, Tokat kültürüne ait yayınları bir araya getirmek ve 
bir şehir kültürü bibliyografyası hazırlamaktır. Ayrıca konuya ilişkin tespit 
edilen yayınları tasnif etmek ve sonra da verileri değerlendirmektir. 
Araştırmanın mekanı, Tokat şehri ile sınırlandırılmıştır. İlçelerin kültürel 
özelliklerini içeren yayınlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hazırlanan bildiriyle, 
Tokat kültürü odaklı literatür bir bütün olarak görülebilecek, kültürün hangi 
alanlarında, ne tür ve ne oranda çalışma yapılmış olduğu gözlenebilecektir. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Kültür, Kültürel Hayat, Literatür Araştırması, Bibliyografya 
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Tokat Sancağında Eğitim Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonları ile 20. Yüzyıl 
Başları) 

Öz           Fırat KÜSKÜ10 

Osmanlı Devleti'nde; devletin, nezaretlerin, kurumların veya şahısların 
bilgilendirme amaçlı, yıllık olarak düzenlendikleri yayınlara “salname” veya 
“nevsal” isimleri verilmiş, ilk devlet salnamesi 1847 yılında yayınlanmıştır. 
Sonraki dönemlerde, bilhassa sultan II. Abdülhamid devrinde (1876-1909) 
yayınlanan salnâmeler, Osmanlı matbaacılığının ve yayıncılığının ulaşmış 
olduğu seviyeyi gösteren dikkate şayan örnekler olmuşlardır. Konumuz olan 
eğitim hususunda, Maarif Nezareti‟nin neşrettiği Maarif Nezareti Salnâmesi ise 
muhteva bakımından oldukça geniştir. Maarif salnamelerinde, okullar, 
medreseler öğretmenler, memurlar, kütüphaneler vb. eğitim kurumları ve 
çalışanları hususlarında geniş bilgi verilmektedir. Bildirinin temelini 
oluşturacak bu salnamelerin tarih aralığı 1898 – 1903 olduğundan, bildirinin 
tarih aralığı 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları olarak belirlenmiştir. Bu yıllar, 
Sultan II. Abdülhamid‟in eğitim politikalarını tüm Osmanlı coğrafyasında 
uyguladığı yıllar olmuşlardır. Bu vesile ile II. Abdülhamid‟in eğitim politikaları 
ve bunun Tokat özelindeki yansımaları da değerlendirilmiştir. Bu dönemde, 
imparatorluk genelinde olduğu gibi Tokat sancağında da eğitim hususunda 
çalışmalar yapılmış, yeni eğitim binaları ve kurumları tesis edilmiştir. Sancak 
yalnızca merkez kaza olan Tokat üzerinden ele alınmayıp; Erbaa, Niksar ve Zile 
olmak üzere diğer kazalardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine de değinilmiştir. 
19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Tokat sancağındaki eğitim 
faaliyetleri için, maarif salnamelerinin yanında; 1891, 1903 ve 1907 Sivas Vilayeti 
salnameleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgeleri ile kitap, makale tez gibi 
ikincil kaynaklar da kullanılmıştır. Tokat sancağı gayrimüslim nüfusun da 
yaşadığı bir sancak olduğundan, merkezde ve kazalarda bulunan gayrimüslim 
okullarının üzerinde de ayrıca durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler 
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Tokat Sancağı, Sultan II. Abdülhamid, Eğitim, Gayrimüslim Okulları. 

 

 

Tokat‟a Dair Bir Sakk Mecmûası Örneğinde Xvıı. Yüzyıl Osmanlı  
Devletinde Fetvaların Yargı Kararındaki Yeri 

Öz                Ahmet İNANIR11  

Sakk mecmuaları, tecrübeli kadılar tarafından kadı adayları ve kâtiplere 
yol göstermek amacıyla Osmanlı Şer‟iyye mahkemelerinde hangi usule göre 
hükümlerin yazıya geçirildiğini gösteren örnek mahkeme kararları 
derlemeleridir. Bu mecmualar ta‟lim amaçlı olduğundan müellifler bu 
mecmualarda yer alan şer‟iyye sicillerinin adayların yetişmesine fayda 
sağlayacak nitelikte olmasına özellikle özen göstermektedir. Literatürde birçok 
sakk mecmuası bulunmaktadır. Onlardan biri de 17. Yüzyılın ikinci yarısına ait 
Tokat‟a Dair 384 hüccet ve fetvanın bulunduğu bir sakk mecmuasıdır. Buradaki 
şer‟î belgelerin yaklaşık otuz kadarı fetva,  geri kalanı ise satım, istibdâl, vakıf, 
icâre, nakl-i şehade, neseb tespiti, boşanma, nafaka, köle azadı, iflas, sulh, keşif, 
vesayet, hibe vb. konuları içeren hüccetlerden oluşmaktadır. Mecmuanın yazarı 
konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Atâullah Ahmed Efendi ismi ön 
plana çıkmaktadır. Mecmûanın dili Türkçe olmakla beraber özelikle bazı fetvalar 
Arapçadır ve yer yer Arapça ibareler de bulunmaktadır. 

Biz bu tebliğde özellikle söz konusu sakkta yer alan fetvaları tespit ederek 
onları muhteva, kanunla ilişkisi ve Hanefi fetva usulü bakımından 
hususiyetlerini incelemeye çalışacağız. Zira Osmanlı Devleti‟nde şer‟î hukuk 
yanında onun müsaade ettiği alanlarda örfî hukuk da uygulama alanına sahiptir. 
Bu sayede köklü geleneğe sahip Tokat tarihinin pek de bilinmeyen bir yönünü 
aydınlatmaya çalışacağız.  

Şeyhülislâmlar tarafından verilen fetvalar, devlet idaresinin sıklıkla 
başvurduğu bir yüksek danışma organı kararları gibi olup bağlayıcı niteliktedir. 

                                                           
11  Doç. Dr., TOGÜ (ahmet.inanir52@gop.edu.tr) 
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Taşrada müftülerin fetvaları da kadılar için benzer bir işlev gördüğü 
anlaşılmaktadır. Zira onlar, Hanefi mezhebi içerisinde farklı görüşlerin 
bulunduğu durumlarda en sahih görüşün tespitinde kadılara yardımcı 
olmaktadır. Kadılar ihtiyaç duymaları hâlinde bizzat fetvâ da isteyebilmektedir. 
Ancak sakk mecmuasındaki bilgilere göre kadıların genellikle buna gerek 
kalmadan davanın taraflarının mahkemede kendi iddialarını destekleyecek 
lehlerin hüküm çıkmasını sağlayacak fetvaları getirdikleri ve mahkemede 
okudukları görülmektedir.  

Bu bilgilerden tarafların Tokat‟ta fetvaları alabilecekleri müftülerin var 
olduğu da anlaşılmaktadır. Kısaca bu çalışmanın o dönem Tokat halkının 
sorunlarını tespit etme yanında Tokat uygulaması örneğinde Osmanlı hukuk 
siteminin şer‟î ve örfî karakterinin anlaşılması yönünde de katkı sunacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler  

Sakk, Fetva, Tokat, Osmanlı Devleti, Şer‟iyye Sicili 

 

 

Muîneddin Pervane Darüşşifası Bağlamında Anadolu‟da Tıp 
 

Öz                 Murat SERDAR12 

Kurulduğu zamandan itibaren ihtiyaç sahibi insanlar için hastane görevi 
gören Darüşşifaların tarihteki önemi çok büyüktür. Bu kurum zaman içerisinde 
şifahane, şifa evi, şifa kapısı, sıhhat yurdu, sağlık yurdu, bîmârhane, mâristan, 
darülmerza, darülafiye, darüssihha gibi çeşitli adlarla anılmış ve modern 
anlamda hastanelere kurulana kadar varlıklarını sürdürmüştür. Darüşşifaların 
kuruluş amacı, binasının yapısı, işleyiş şekli, hizmet edenler, yapılan hizmetler 

                                                           
12  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (mserdar61@live.com) 
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gibi özellikleri İslam dünyasında şekillenmiş, Selçuklular döneminde gelişmiş, 
Anadolu‟da en güzel örnekleriyle hizmet vermişti. 

Danişmendlilerin bölgeyi fethi ile birlikte bir ilim şehri hüviyeti 
kazanmış olan Tokat, bu özelliğini hem Türkiye Selçukluları hem de Osmanlılar 
döneminde de devam ettirmiştir. Bu özelliğinden dolayı Tokat‟ta birçok ilim 
sahası oluşmuştur. Bu ilim sahalarından biri de tıp ilmidir. Tokat‟ta tıp ilmi 
vücut bulduğu mekânsa Muîneddin Pervane Darüşşifası‟dır. Bu Darüşşifa 1255 ile 
1277 yılları arasında inşa edilmiş olup uzun yıllar hem hastaların tedavisi hem 
de tıp eğitimi için kullanılmıştır. Birbirine geçişi olmayan ve iki bölümden 
oluşan bu yapının bir kısmı hastane bir kısmı ise tıp medresesi olarak işlev 
görmüştür. 

Kitabesi bulunmayan Muîneddin Pervane Darüşşifası hakkındaki bilgileri 
genelde Osmanlı dönemi arşiv vesikalarından elde etmekteyiz. Bu vesikalar da 
kurumun vakıf olması hasebiyle gelir giderleri ve bu kurumda görevlendirilen 
personeller hakkındadır. Ayrıca darüşşifanın kurulduğu dönemde, Anadolu‟da 
kaos ortamının hakim olduğu bir dönemdir. Bu yüzden dönemle ilgili eserlerde 
de bir düşüş yaşandığı görülmektedir. 

Biz bu çalışmada Osmanlı dönemine girmeden Muîneddin Pervane 
Darüşşifasından bağlamında hem çağdaş müelliflerin eserlerinden hem de 
günümüzdeki eserlerden yola çıkarak 13. yüzyılında ikinci yarısında 
Anadolu‟daki tıbbî çalışmaları ve darüşşifalardaki yerini aydınlatmaya 
çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler  

Muîneddin Pervane, Darüşşifa, Tokat, Tıp, Medrese 
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Hanefî Fakihi Burhânüşşerîa‟nın Vikâye Adlı Eserinin el-İnâye Fî Şerhi 
Vikâyeti'r-Rivâye Kümenati Şerhi 

Öz         Halis DEMİR13 

Hicrî VII. yüzyıl Hanefî fakihi Burhânüşşerîa‟nın Vikâyetü‟r-rivâye fî 
mesâili‟l-Hidâye adlı eseri, hicrî VI. yüzyıl Hanefî fakihi Merğinânî‟nin el-
Hidâye‟sindeki meselelerin derlenmesiyle oluşturulan muhtasar bir metindir. Bu 
tebliğde bu muhtasar eserin şerhlerinden Kümenati‟nin el-İnaye fi Şerhi‟l-
Vikaye adlı Vikaye şerhinin bazı şekil ve muhteva özellikleri üzerinde 
durulmuştur. 

 el-İnâye fî Şerhi‟l-Vikâye Tokat ili sınırları içerisinde olan Kumenât 
(Gümenek)‟li Seyyid Hasan Kumenâtî (ö. 840/1436) tarafından yazılmıştır. 
Yazma halinde bulunan bu eserin nüshaları kütüphanelerde mevcuttur.   

Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi‟de kaydı, “el-İnâye fî Şerhi 
Vikâyeti'r-Rivâye” Hüseyin b. Alî Kumnâtî Sîvâsî (öl. 840/1436) şeklindedir. 
Kaıyıt no, 05 Ba 295, sayfa sayısı 229, her sayfada satır sayısı 25‟dir. Nesih 
yazısıyla Arapça yazılmıştır. Telif tarihi 832 (1429)‟dir. Bölüm başlıkları kırmızı 
mürekkeple belirlenmiştir. Eser eksiktir. Kitabın başında birinci cild ifadesi ve 
kısa bir fihrist sonradan ilave edilmiştir. Yine ilk sayfada Ali Efendi Çorumi'nin, 
Amasya, Osmanbey Kütüphanesine vakıf kaydı ve mührü vardır. . 

İkinci bir nüsha 26 Hk 49 yer numarasıyla Ankara Milli Kütüphane‟de yer 
almaktadır. Müstensih Ahmed bin Abdurrahman, istinsah tarihi 1053 (1642), 
sayfa sayısı 348‟tir. Üçüncü nüsha Kastamonu İl Halk Kütüphanesi‟nde 37 Hk 
3256 yer numarası ile Hüseyin bin es-Seyyid Alî el-Kemanatî Sîvâsî adıya 
kayıtlıdır. İstinsah tarihi 1059 (1648), yaprak sayısı Iv+309, satır sayısı 31‟tür. 
Arapça Harekeli Nesih hattıyla yazılmıştır. 

Kumnâtî, şerhte Hanefi mezhebin fıkıh kitaplarından istifade etmiştir. 
İfadesine göre Vikaye‟nin veciz, sade ve edebi olan ifadeleri açıklamıştır. Kitabın 
uzamaması için kaynaklarını kısaltmalarla kaydetmiştir. Bahisleri izah ederken 

                                                           
13  Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (halisdemir2005@mynet.com) 
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tanımları tahlil etmekte tercih ve değerlendirmelerde bulunmaktadır. İstidlal 
edilen ayetlerin veya hadislerin ilgili kısmını vermektedir. Farklı içtihatlar varsa 
ayetlerin kıraat ve hadislerin rivayet farklılıklarına dikkat çekmektedir. Yine 
konuyla ilgili kaynağını belirtmeksizin şerh etmekte, özellikle Hanefi Şafii 
ihtilafına yer vererek delilleri tahlil etmektedir. Bazen de mezhep içi ihtilafları 
da değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 

Vikâye, Burhânüşşerîa, Kumenati, El-İnaye, Hanefî Literatürü, Fıkıh.  

 

 

Tokatlı Şeyhülislamlar ve İslam Hukukuna Katkıları 
 

Öz        Nazım BÜYÜKBAŞ14 

Hayrettin Tokâdî, Mehmet Emin Tokâdî gibi mana önderleri, Gazi Osman 
Paşa gibi askerî önderleri yanında ilim tarihinde ilim adamlarıyla ve özellikle de 
Şeyhu‟l-İslamlarıyla ön plana çıkan Tokat şehri, makarr-ı ulema (alimler beşiği) 
olmayı haketmiştir. Molla Hüsrev, İbn-i Kemal, Muid Ahmed Kazabadi, Kadızade 
Mehmet Tahir, Kara Halil Efendi (doğum yerinin Tokat olduğu tartışmalı), 
Mustafa Sabri Efendi gibi Osmanlı tarihinde adını duyurmuş Tokatlı Şeyhu‟l-
İslamlar ilmî birikimleri ve dirayetleri yanında bu makamın kurumsal yapısının 
da rolüyle Osmanlı ilim, din, devlet ve siyaset tarihinde de etkili olmuşlar, 
„devlet ebed müddet‟ anlayışıyla hareket etmişlerdir. Çünkü Şeyhu‟l-İslamlık 
makamı Osmanlı idarî sisteminde sadrazamdan sonra yer alsa da bazen 
padişahın indinde sadrazamdan bile önce gelen bir konumdadır. Şeyhu‟l-
İslamlar verdikleri fetvalarla devletin yapısını, işleyişini, savaşa girilip 
girilmeyeceğini, yenilenme hareketlerini etkileyebilmişler, böylece devletin 
istikrar ve devamlılığına tesir etmişlerdir. 

                                                           
14  Doç. Dr., TOGÜ (nazim.buyukbas@gop.edu.tr) 
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Bu çalışmada Tokatlı Şeyhulislamlar ve onların İslam hukuku alanındaki 
çalışmaları, eserleri, fetvaları, İslam hukukuna katkıları değerlendirilecektir. Bu 
bağlamda Fatih Sultan Mehmet tarafından kendisine „Zamanın Ebû Hanife‟si‟ 
lakabı verilen Molla Hüsrev‟in Osmanlı medreselerinde fıkıh usulü ve fıkıh kitabı 
olarak okutulan eserlerinin İslam Hukuku alanındaki etkisini, İbn Kemal‟in 
fakihleri sınıflandırma çalışmasının önemini, Kadızâde Mehmet Tahir Efendinin 
II. Mahmud devri yeniliklerinin yanında duruşunu, Osmanlı İmparatorluğunun 
yıkılışına tanıklık etmiş olan Mustafa Sabri Efendi‟nin İslam Hukuku sahasında 
modernist hareketlere karşı gelenekselci duruşunu değerlendireceğiz.  

Anahtar Kelimeler 

Şeyhülislam, Molla Hüsrev, İbn Kemal, Kazabâdî, Mustafa Sabri Efendi. 

 
 

15نموذجٍن وجدي فرٌد ومحمد حسٍن طه: صبري مصطفى اإلسالم شٍخ مكاتبات فً الخطاب مالمح  
 

وتعذ، أوقاتكى، هللا أسعذ  
 أٌ فً سٌة وال َاجحاً، ٌكىٌ أٌ آيم انزي يؤتًشكى فً نهًشاسكح تذعىتً تفضهكى نكى أثًٍ فئًَ

 واألدتٍح انفكشٌح انُتاجاخ يٍ هائمً  نشصٍذً  عهًٍح يتاتعاخ إنى حاجتُا يٍ جزءاًً وٌهثً يهّى، انًؤتًش يىضىع
.تجاهها تتقصٍشَا َحسًّ َزال يا انتً تالدَا فً وانثقافٍح  

ًًّ أسفق أٌ ٌسعذًَ كًا :وعُىاَها تها سأشاسك انتً نىسقتً يهخصاًً انخطاب هزا ط  

:صبري مصطفى اإلسالم شٍخ مكاتبات فً الخطاب مالمح"  

"نموذجٍن وجدي فرٌد ومحمد حسٍن طه  

االحترام فائق بقبول وتفضلوا  

 

 

Mustafa Sabri Efendi ve Dinî Müceddidler Adlı Eserindeki Yöntemi 
 

                                                           
15  Prof. Dr. Muslih Abdel Fattah Muslih Najjar, el-Câmiatü‟l-Hâşimiyye. 
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Öz             Nevin KARABELA16 

Osmanlının son şeyhülislamları arasında yer alan Mustafa Sabri Efendi 
(1869-1954) Tokat‟ta doğmuştur. Genç yaşta müderris olmuş ve Fatih camiinde 
ders vermiştir. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazmış ve Beyânu‟l-Hak adlı 
derginin başyazarlığını yapmıştır. II. Meşrutiyetin ilanından sonra Tokat 
mebusu olmuştur. Çok hareketli ve çalkantılı geçen hayatı onu ülkesinden 
kaçarak Mısır‟da yaşamaya mecbur etmiş ve 1954 yılında Kahire‟de ölmüştür. 
Mustafa Sabri Efendi dini içerikli birçok eser yazmıştır. Bunlardan biri olan Dinî 
Müceddidler (Reformcular) adlı eseri reformist yazar Haşim Nahit‟in (1880-1962) 
Türkiye İçin Necat ve İ‟tila Yolları adlı eserine karşı bir reddiye ve tenkit niteliği 
taşımaktadır. Bildirimizde Mustafa Sabri Efendi‟nin Dinî Müceddidler adlı 
eserindeki yöntemi üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler  

Mustafa Sabri Efendi, Dinî Müceddidler, Haşim Nahit, Necat ve İ‟tila  

 

 

Mustafa Sabri Efendi‟nin Kadın ve Kadının Eğitimine İlişkin Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi 

Öz               Ramazan DİLER17 

Mustafa Sabri Efendi Osmanlı İmparatorluğu‟nun son döneminde ve 
Cumhuriyetin ilk döneminde yaşamış önemli ilim fikir ve siyaset adamlarından 
birisi olmuştur. Şeyhülislamlık makamına kadar yüksele bilmiş, muhafazakar/ 
gelenekçi bir çizgi takip etmiş önemli bir şahsiyettir. Özellikle kelam ve fıkıh 
alanındaki fikirleri dikkatle takip edilmiş, onun görüşlerinden hareketle birçok 
bilimsel çalışmaya imza atılmıştır. Mustafa Sabri Efendi İslam ülkelerindeki 
batılılaşma düşüncelerini, hareketlerini muhafazakar/gelenekçi yapısı gereği 

                                                           
16  Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi (nevinkarabela@sdu.edu.tr) 
17  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (ramazan.diler@gop.edu.tr). 
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 kabule yanaşmamış; tabir caizse ömrü boyunca onlarla mücadele etmiştir. O 
batılılaşma taraftarlarının iddialarını nassa mutlak bağlılığı gereği evvela 
nasstan hareketle cevaplama yaklaşımını tercih etmiştir. Bunula birlikte akli ve 
tecrübi delilleri de reddiyelerinde çokça kullanmaya çalışmıştır. Mustafa Sabri 
Efendi‟nin batılılaşmadan yana olduklarını ileri süren bazı düşünür ve yazarlara 
karşı savunduğu konulardan biri de kadın ve kadının eğitimidir. Onu hem 
geleneğin, hem kendi din anlayışının ve hem de o günün çalkantılı kültürel 
dönüşüm yaşayan toplumsal yapısı gereği tutucu bir yapıyla hareket ettiği ileri 
sürülebilir.  Bu bağlamda Mustafa Sabri Efendi‟nin kadın ve özellikle de kadının 
eğitimi ile ilgili görüşlerinin ortaya konması ve günümüz din eğitimi anlayışı 
açısından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla bildirinin amacı 
Mustafa Sabri Efendi‟nin kadının statüsü ve eğitimi ile ilgili düşüncelerini ortaya 
koymak suretiyle tartışmaktır. Çünkü Mustafa Sabri Efendi‟nin düşüncelerinin 
tartışılması hem yaşadığı dönemin hem varolan geleneğin, hem de günün 
anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca kadının statüsü ile nerede, nasıl ne kadar 
eğitim alması gerektiğine dair önemli bir bakış açısı sunabilir. Nitekim İslam 
kültür tarihinde kadın ve onun eğitimi sürekli bir tartışma noktası 
oluşturmuştur. Bu tartışmaların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, günümüz 
Müslüman kadının eğitiminde de önemli bir rehber olacaktır. Buna göre 
çalışmada cevapları aranan sorular şunlardır: 

Mustafa Sabri Efendi kadına nasıl bir statü vermektedir?  

Kadınla erkek arasındaki farklar nelerdir? 

Kadın ile erkek arasındaki farkları belirleyen faktörler nelerdir?  

Kadın ile erkek arasındaki farklar kadın eğitimine nasıl etki etmektedir? 

Kadının eğitimi nasıl olmalıdır? 

Anahtar Kelimeler  

Din, Kadın, Statü, Eğitim, Din Eğitimi 
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İbn Kemal‟in Düşüncesinde Şer /Kötülük Olgusunun Allah‟a Nispetinin 
İmkânı/ İmkânsızlığı 

Öz         Emine ÖĞÜK18 

Hem inanan hem de inkârcı açısından Antik Yunan‟dan itibaren önemli 
bir problem olarak çeşitli eserlere konu olan ve ateistlerin en temel 
argümanlarından biri olarak  değerlendirilen kötülük problemine İslam 
dünyasında özellikle kelamcılar ve filozoflar tarafından çeşitli izahlar 
getirilmiştir. Bir yanda hayır ve şer türünden her şeyin ilahî yaratma 
kapsamında olduğuna dair inanç, diğer tarafta şer olan şeyleri Allah‟a nispet 
etmedeki çekince. İki noktayı birbiriyle tevil edip meseleyi derinlemesine analiz 
eden İbn Kemal‟in fikirleri dikkate değer bir karakter arz eder. İbn Kemal‟in 
kişiliği, dile olan hakimiyeti, çeşitli  dini ilimler yanında Tarih, Edebiyat ve 
Felsefe alanlarında eserler vücuda getirmiş olması, eserlerinde karışık ve zor 
konuları cesaretle tartışması bu meseleyi başarılı bir şekilde ele alıp 
incelemesine imkân sunmuştur. Tokat‟lı alim İbn Kemal, yazdığı risalelerinden 
birini önemine binaen şer/kötülük mevzusuna ayırmış ve orada konuyu çeşitli 
yönleriyle ele alarak âyet ve hadisler ışığında değerlendirmiş ve sorulması 
muhtemel pek çok soruya dikkat çekerek her birine ayrı ayrı cevaplar vermiştir. 
Risalede İbn Kemal tarafından cevap arandığı görülen soruları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: “Şerrin faili kimdir”, “Şerlerin yaratılış hikmeti nedir”, 
“Şerrin Allah‟a nispeti caiz midir? Neden?”, “Hangi âyet ve hadisler bu 
çerçevede bize ışık tutmaktadır?”  

Bu soruların cevaplanmasıyla birlikte İbn Kemal‟in şerri nasıl 
temellendirdiğine ilişkin ipuçlarına da ulaşmak mümkün olacaktır. Fikirlerini ne 
tür argümanlarla desteklediği, hangi soruları sorup bu soruları nasıl cevapladığı 
ortaya konulduğunda mesele vuzuha kavuşmuş olacak, elde edilen bulgular 
günümüzde çok yönlü şekilde tartışılan kötülük problemine getirilen izahların 
ve bu problemin aşılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen yorumların İslâm 
düşüncesi ayağının güçlenmesine katkı sağlayacaktır.  

                                                           
18  Doç. Dr., TOGÜ (emine.oguk@gop.edu.tr) 
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Anahtar Kelimeler  

İbn Kemal, Şer /Kötülük, Hikmet, Tokat, Risale 

 

 

Şeyhülislam İbn Kemal‟in Mülk Suresi Tefsiri Örnekliğinde Kur‟an‟ın 
Kur‟an İle Tefsiri 

Öz                   Enver 
BAYRAM19 

Kur‟an, insanlığın hidayeti için gönderilmiş olan en mühim mesajdır. 
Onun anlaşılıp yorumlanmasında ve hayata aktarılmasında bizzat Kur‟an başat 
rol üstlenmektedir. Zira Kur‟an, Kur‟an‟ın en önemli açıklayıcısıdır. Bu 
doğrultuda İslam âlimleri yazdıkları tefsirlerde ilgili ayeti öncelikle ona anlam 
bakımından en yakın ayetle tefsir etme yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla bu 
durum Kur‟an‟ı anlama ve yorumlama çabalarında bir metot haline dönüşmüş ve 
böylece Kur'an, Kur'an'ı açıklamıştır. Birçok alanda eser veren İbn Kemal, Kur‟an 
tefsiriyle de meşgul olmuş ve yazdığı tefsire bu metodu uygulamıştır. Bu 
noktada onun gayesi Kur‟an‟ın engin manalarının daha iyi anlaşılmasıdır. Bu 
amaçla o, tefsir etmek istediği ayetin akabinde Kur‟an‟ın başka bir ayetini 
sarahaten zikrederek söz konusu ayetin anlatmak istediğini bununla 
delillendirmiştir. Bazen de ayeti sarahaten zikretmeksizin bu katkıyı yapmıştır.  

Anahtar Kelimeler 

Kur‟an, Tefsir, Sure, Ayet, İbn Kemal. 

 

 

İbn Kemal‟in „Cebr ve Kader‟ Tartışmalarına Katkısı Ya Da 
Çözümsüzlüğün Bir Parçası Olması 

Öz             Halil TAŞPINAR20 
                                                           
19  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (enver.bayram@gop.edu.tr.) 
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İslâm düşünce tarihinin gelişim sürecinde Osmanlı Devletinin ve onun 
yetiştirdiği ilim adamlarının büyük etkileri vardır. Osmanlının en parlak 
devirlerini yaşadığı XV. ve XVI. yüzyıl ilim adamlarından birisi de İbn Kemal‟dir. 
O‟nun hayatı ve eserleriyle ilgili olarak ilk defa bir çalışma yapmıyoruz. Zira 
onun hakkında araştırmalar yapılmış, adına sempozyumlar düzenlenmiş, gerek 
İslam Düşüncesi, gerekse Osmanlı düşünce tarihindeki etkileri ve ilme hizmetleri 
yeterince ele alınarak çalışılmamıştır. 

Biz bu tebliğimizde İbn Kemal‟in düşüncelerini, verdiği mücadelelerini ve 
yaşadığı dönemin görüşleriyle, muhalif olan fikirlerin ve problemlerin 
bilinmesini; o, yetiştiği ve yaşadığı dönemde Kelam, felsefe, tarih, İslam hukuku 
ve edebiyat alanında üç yüzün üzerinde eser kaleme almıştır. Bu eserler 
genellikle müstakil olmakla beraber cem ve tahkik döneminin özelliklerini 
yansıttığını; o, İslam‟ın temel varoluşsal problemlerinden biri olan „Kader ve 
Özgürlük‟ meselesi ile İslam düşünce tarihinin ilk asırlarından itibaren tartışılan 
„Cebr ve Fatalist‟ anlayışın çözümlenmesi için ortaya koyduğu düşüncesini; onun 
„Risale fi‟l-Cebr ve‟l-Kader‟ risalesi ile diğer kelam risalelerindeki kelam 
konularını anlambilim açısından ve günümüzdeki yansımalarının neler 
olabileceğini dil bilimsel semantik ile felsefi semantik arasındaki ayırımı, aklî- 
nakli olarak tahkik edişini; kader problemini‟ Ehl-i Sünnetin klasik usulüne bağlı 
kalarak felsefi bir derinlik içerisinde Kelam-felsefe bağlamında nasıl tahlil 
ettiğini ve bunlardan ne gibi çıkarsamalar yapmamız gerektiği; Allah‟ın ilim ve 
takdirinin kulun hürriyetini engellemediğini, bir hadis ile ilgi olarak yapılan bir 
itiraza verdiği ikili takdir anlayışına uygun yorum yapmasını, İbn Kemal‟in delil 
olarak başka bir hadisi kullanmasının bile bu problemin ortaya çıkışına engel 
olmadığını; Allah‟ın sıfatları ile insan sorumluluğunu, kaderin değişme problemi 
ve Levh-i Mahfuz kavramlarıyla ilişkini, kaderden kaçınılıp kaçınılmayacağını 
veya kader hakkında konuşmanın yasaklılığı ya da kırmızıçizgilerinin neler 
olduğunu, kader-ecel ilişkisini, ecelin artma veya eksilmesinin mümkün olup 
olmadığını, eceli mutlak ve eceli müsemmayı açıklamaları Kur‟an ve Hadis 
çerçevesinde nasıl değerlendirdiğini ortaya koymaya çalışacağız. 
                                                                                                                                                               
20  Dr., Sivas İl Müftülüğü (haliltaspinar1458@gmail.com) 



49 
 

Anahtar Kelimeler  

İbn Kemal, Cebr, Kader, Ecel, Levh-i Mahfuz 

 

 

İbn Kemal‟in Kur‟an Ayetlerini Tefsir Ederken İlmî Hakikatlere Yer 
Vermesi: Mülk Suresi Örneği 

Öz             Ahmet ÖZDEMİR21 

İlmî tefsir anlayışı, müfessirlerden bir kısmının benimsediği bir tefsir 
yöntemidir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu anlayış devam etmektedir. 
Bu tür tefsir, bazıları tarafından bir tefsir tarzı olarak benimsenirken kimileri 
tarafından kabul görmemiştir. Tantâvî Cevherî, bu tarz tefsirin en önde gelen 
isimlerindendir. Osmanlı dönemi müfessirlerinden İbn Kemal de kısmen bu 
anlayışı benimsemiş birisidir. İbn Kemal, ayetleri tefsir ederken diğer izahları 
yanında ilmî hakikatlere de yer vermiştir. Bu konuda kendisinin oldukça mahir 
olduğu açıktır. O, zaten birçok alanda yetkin bir kişidir. Örneğin Mülk suresinde 
yer alan bir ayetteki kuşların uçma yetisi konusuna değinirken bunu ilmî şekilde 
izah yolunu tercih etmiştir. Bunun yanında gök cisimleriyle ilgili ayetleri 
açıklarken de aynı ilmî tarzı benimsemiştir. Bu çalışmamız, Mülk suresi 
örneğinde İbn Kemal‟in, ayetleri ilmî çerçevede değerlendirmesi konusunu 
açıklığa kavuşturma şeklinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler  

İbn Kemal, İlmî tefsir, Kur‟an/ İbn Kemal 

 

 

Tokatlı Âlim İbn Kemal‟in „Risâle Fî Tahkîki‟l-Gayb‟ Adlı Eserinde Gayba 
Dair Bazı Ayetlere Yaklaşımı 

Öz                 Zeynep CERAN22 
                                                           
21  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (ahmet.aozdemir@gop.edu.tr) 
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İbn Kemal Tokatlı bir âlim ve şeyhülislamdır. Osmanlının parlak 
dönemlerine şahit olmuş bu zatın dinî ilimlerin hemen her alanıyla birlikte dil, 
edebiyat ve felsefede de adından söz ettirdiği bilinmektedir. Tebliğimizde, 
hakkında çok sayıda ilmî çalışma yapılan İbn Kemal‟in „Risâle Fî Tahkîki‟l-Gayb‟ 
adlı eseri özelinde gayb ile ilgili bazı ayetleri nasıl tefsir ettiğini inceleyeceğiz. 
Buradan hareketle onun, Osmanlı devletinin özellikle sosyal, siyasî ve ekonomik 
alanlardaki gücünün doruğa ulaştığı, refah seviyesiyle birlikte yaşam 
standartlarının hızla yükseldiği bir döneminde insana ve varlığa yüklediği 
anlamı ortaya koymaya çalışacağız. Zira genelde varlığa, özelde insana yüklenen 
anlamlar ortalama hayatlardan ziyade ileri derecede varlıklılığın ya da 
yoksulluğun yaşandığı dönemlerde önem kazanmaktadır.  

İbn Kemal söz konusu risâlesinde gaybî bilginin kapsamını belirlemiş, bu 
kapsamdan hareketle gaybın tanımını yapmış, konuyla ilgili insan zihnini 
meşgul eden bazı soruları ve bunlara cevaplarını ortaya koymuştur. Gayba dair 
meselelere getirdiği açıklamaların tamamını Kur‟an ayetlerine dayandırmakla 
kendisinin tefsirci yönünü ön plana çıkarırken, bu bilgi türünden hareketle 
insanı geçmiş, bugün ve gelecek üzerinde düşünmeye, kendi varlığını 
sorgulamaya yöneltmesi onun felsefeci yönünü ortaya koymaktadır. İbn 
Kemal‟in aynı zamanda bir şeyhülislam olduğu düşünüldüğünde onun, modern 
dönemlere ait bir akademik eğilim gibi algılanan disiplinler arası çalışmayı yıllar 
öncesinden gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.  

İbn Kemal‟in gaybî konulara dair ayetlerden ulaştığı en temel sonuçlar 
Allah‟ın makamı ile bunun karşısındaki kulun konumuyla ilgilidir. Söz konusu 
risâlede farklı gayb alanlarını ortaya koyan ayetler örnekleme metoduyla 
seçilmiş, bu ayetler kısaca tefsir edilmek suretiyle sonuca gidilmiştir. Bu esnada 
gayb kapsamında giren farklı meseleler arasında bağlantılar kurulması ihmal 
edilmemiştir. Kanaatimizce İbn Kemal‟in bu risâlesini asıl önemli ve değerli 
kılan, ortam ve şartların insanın dünyaya meyletmesine ve kendini müstağni 
görmesine zemin hazırladığı bir dönemde, Yaratan ile yaratılan hakkında derin 

                                                                                                                                                               
22  Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (zeynep.ceran@hotmail.com) 
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düşünmeye ve hayatı kendi sınırlılıklarının farkındalığı ile yaşamaya sevk 
etmesidir.   

Anahtar Kelimeler  

İbn Kemal, Şeyhülislam, Tefsir, Ayet, Gayb, Tasavvur  

 

 

Der-Saadet‟te Tokat‟ın Adını Yaşatan Girişimci Bir Aile: Tokatlıyanlar, 
Tokatlıyan Oteli, Gazinosu ve Lokantası 

 

Öz      Ümit Baki Erdem - Murat HANİLÇE23 

1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferlerini sürdüren Doğu 
Ekspresi, birçok kültür meraklısı Batı Avrupalıyı İstanbul‟a taşıdı. Gerek 
ekspresle gerek başka yollarla İstanbul‟a çok sayıda yabancının gelmesi, şehirde 
konaklama problemini ortaya çıkardı ve İstanbul'da yeni oteller kurulmaya 
başladı. Bu otellerden birisi de 1897 yılında faaliyete geçen ve Pera Palas‟ın 
ardından İstanbul‟un ikinci büyük oteli olan Tokatlıyan Oteli‟ydi. Otelin 
kurucuları Tokat'tan İstanbul'a göç eden “Tokatlıyan” soyadlı Ermeni bir aileydi. 
Aile ilk olarak İstanbul Kapalıçarşı‟nın en işlek yerinde sadece et ve pilav satan 
bir lokanta açtı.  

İstanbul‟da Tokat denilince akla gelen iki önemli mekan vardır. 
Bunlardan birincisi Beykoz‟da bulunan Tokat Bahçesi‟dir. İkincisi ve daha 
önemlisi Mığırdıç Tokatlıyan‟ın kurduğu oteldir. Tokatlıyan ailesi İstanbul‟da 
uzun yıllar, dönemine göre oldukça lüks sayılabilecek işletmeler aracılığıyla 
Tokat‟ın adını İstanbul‟da duyurmuşlardır. Girişimci bir aile olan Tokatlıyanlar 
elektrikten dondurmaya birçok yeniliğin Osmanlı Devleti‟ne getirilmesinde ve 
Osmanlı batılılaşmasında önemli aktörler arasında yer almışlardır. Ne var ki, 
otellerinde kalan müşterilerin çoğunlukla yabancı kökenlilerden olması ve 

                                                           
23  Arşiv Uzm. - Dr. Öğr. Üyesi, Cumhurbşk. Osmanlı Arşivi – TOGÜ (umitbakierdem@gmail.com) 
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otelin işletildiği dönemlerde Dünya‟da önemli siyasal gelişmelerin yaşanması 
otel ve sahiplerinin zaman zaman Osmanlı Hükümeti tarafından gözetim altında 
tutulmasına neden olmuştur.  

Tokatlıyanlar ve işletmeleri hakkında popüler ve bilimsel bazı çalışmalar 
yapılsa da henüz aile ve Osmanlı kültüründeki yerine dair arşiv belgelerine 
dayalı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Doğu Ekspresi‟nin İstanbul‟a 
Paris‟ten ilk seferini gerçekleştirdiği 1883 yılında Tokat‟tan İstanbul‟a göçen, 
Osmanlı İmparatorluğu‟nun son zamanlarında İstanbul‟un konaklama ve yeme-
içme sektörlerinde önemli bir yer edinen Tokatlı Ermeni Mığırdıç Tokatlıyan ve 
ailesinin kurduğu işletmeler arşiv belgeleri ışığında tanıtılacaktır. Böylece 
Tokatlıyanlar ve işletmeleri hakkındaki bazı bilinmeyenler açığa çıkarılıp ayrıca 
Tokat şehir tarihine de katkı sunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Tokatlıyan, Tarabya, Beyoğlu, Otel, Lokanta. 

 

 

II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1911) Mebusan Meclisi‟nde Tokat Mebusları 
ve İcraatları 

Öz     Mustafa ÇOLAK - Hasan DAŞDEMİR24 

Türk demokrasi tarihinde Osmanlı İmparatorluğu‟nda Meşrutiyet‟in 
ikinci kez ilan edilmesi önemli bir yere sahiptir. II. Abdülhamid‟in 1878‟de 
Meclisi tatil etmesi ve Kanun-ı Esasi‟yi askıya almasından sonra geçen yaklaşık 
otuz yıllık mücadele sonrasında Meşrutiyet‟in yeniden ilan edilmesi Osmanlı 
Devleti‟nin bütün vilayetlerinde sevinçle karşılanmıştır. Padişahın seçimlerin 
yapılması için vilayetlere gönderdiği hatt-ı hümayun sonrasında yapılan genel 
seçimler ile birlikte vilayet ve sancaklardan seçilen mebuslar, Meclis‟te görev 
yapmak için başkent İstanbul‟a gelmişlerdir. 

                                                           
24  Prof. Dr. - Arş. Gör., TOGÜ - Erzurum Teknik Üniversitesi (dasdemir918@gmail.com). 
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Bu bildiride, II. Meşrutiyet‟in ilanı sonrasında gerçekleşen seçimlerde, o 
tarihlerde Sivas Vilayeti‟ne bağlı bir sancak olan Tokat‟tan seçilen mebuslar ele 
alınacaktır. Böylece Osmanlı demokrasisinin mihenk taşlarından olan II. 
Meşrutiyet‟in ilanı sırasında Tokat‟taki atmosfer üzerine bazı tespitler 
yapılacaktır. Bildiri bu yönüyle II. Meşrutiyet‟in taşradaki yansımalarını Tokat 
özelinde ortaya koyacaktır. 1908‟deki seçimde seçilen Tokat mebusları 
Hattatzade İsmail Paşa, Mustafa Hakkı Efendi ve Mustafa Sabri Efendi‟ydi. 
Çalışmada bu mebusların tercüme-i halleri, mebus mazbataları ve dönemin 
diğer arşiv kaynaklarından yararlanarak adı geçen mebusların icraatlarına da 
değinilecektir. Çalışmada TBMM Arşivi ve Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri gibi 
kaynaklara da başvurulacaktır. 

Anahtar Kelimeler  

Meclis-i Mebusan, Tokat Sancağı, Mebus, Zabıt Cerideleri. 

 

 

Demokrat Parti Döneminde Tokat‟ta Basın Hayatı 
 

Öz             Mustafa ÇOLAK - Betül KARCI25 

Osmanlı coğrafyasında basın hayatı II. Meşrutiyet‟in ilanından sonra 
hareketlenmiştir. Anadolu‟nun birçok büyük şehrine göre okuyucu, yetişmiş 
eleman ve matbaa gibi teknik imkânsızlıklara sahip olan Tokat‟ta ise basın 
hayatının kökleri 1914 yılına kadar dayanmaktadır. Tokat Ajansı  (1914) ve Yeni 
Tokat Dergisi (1933) Tokat‟taki yerel basının ilk temsilcileri olarak 
görülmektedir.  Şehirdeki basın-yayın hayatının diğer önemli kilometre taşları 
ise 1939 yılının ilk aylarında Remzi Topçam‟ın yönetiminde yayın hayatına 
başlamış olan Yeşilırmak gazetesi ile II. Dünya Savaşı‟nın yarattığı merak ve 

                                                           
25  Prof. Dr., Doktora Öğrencisi, TOGÜ (b.d.karci@gmail.com) 
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heyecanın etkisiyle yayın hayatına giren Tokat gazetesi olmuştur. Tokat basın 
hayatının dikkat çeken niteliklerinden biri maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
süreklilik kazanamamış olmasıdır.  

Çalışmamızın amacı tıpkı II. Meşrutiyet dönemi gibi Türk basın hayatının 
büyük bir canlılık kazandığı 1950 ile 1960 yılları arasındaki Demokrat Parti 
iktidarı döneminde Tokat‟ta kısa veya uzun süreli faaliyet gösteren gazetelerin 
teknik ve içerik özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışmaktır. Bu noktada Tokat 
Sesi, Tokat Postası, Turhal, Yeni Erbaa, Hürsöz ve Gerçek Demokrat gazeteleri 
başta olmak üzere dönemin gazetelerinin kurucuları, yazar kadroları, şekli 
özellikleri ve siyasi duruşları hakkında tespitlerde bulunmaya çalışacağız.   

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Demokrat Parti, basın,  gazete, Tokat Postası. 

 

 

“Tercümetü‟l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî” Adlı Arapça Biyografi 
Eserinin Tercümesi 

Öz          Ahmet İNANIR - Murat HANİLÇE26 

Bu bildiri, Gazi Osman Paşa‟nın vefat ettiği 1317/1900 yılında Müslüman 
Arap âlemine hitap etmek üzere yazılmış küçük hacimli Arapça bir biyografi 
kitabını tanıtmayı ve içeriğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yapılan 
araştırmada bu kitabın Türkçeye tercüme edilmediğini fark edilmiştir. Tokat‟ın 
yetiştirdiği, üniversitemize adını da veren, dünyanın tanıdığı bu büyük 
komutanın hayat hikayesi hakkında Arapça bu eseri bu sempozyum vesilesiyle 
tercüme ettik ve böylece Gazi Osman Paşa hakkındaki literatüre katkı sunmayı 
amaçladık. Çalışmaya konu olan kitap toplam 24 sayfadan oluşmaktadır. 
Çalışmada, sırasıyla Gazi Osman Paşa‟nın cenaze merasimi ve biyografisine yer 
                                                           
26  Doç. Dr. - Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (ahmet.inanir52@gop.edu.tr) - (murat.hanilce@gop.edu.tr). 
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verilmiştir. Yer yer ölümü üzerine yazılmış mersiyenin önce Türkçesi verilmiş; 
sonra da Arapça açıklamaları yapılmıştır. En son bölümde ise Plevne hâdiseleri 
anlatılmıştır. Eser yazarın Gazi Osman Paşa‟nın vefatından dolayı duyduğu 
üzüntüsü ifade etme amacıyla neredeyse baştan sona edebî ifadelerle doludur. 
İfadelerden anlaşıldığı kadarıyla yazar, hem II. Abdülhamid‟e hem de Gazi 
Osman Paşa‟ya çok yakın biridir. Bu açıdan başka kaynaklarda bulunmayan 
detaylı sayılabilecek bilgileri de ihtiva etmektedir. Diğer taraftan eser 
döneminin siyasi koşullarının izini de taşımaktadır. Örneğin, halifelik makamı 
eserde çokça öne çıkarılmıştır. II. Abdülhamid‟in İslam halifesi olduğu sıkça 
vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler 

Gazi Osman Paşa, Tokat, Osmanlı, Biyografi, Asker 

 

 

Birinci Dünya Savaşı‟nda Tokat Mevlevî Alayı 
 

Öz         Hasan AKAR27 

Balkan Savaşı sonrası 1914 „de başlayan Birinci Dünya Savaşı Osmanlı 
Devleti‟ni her bakımdan zor duruma düşürdü. Verilen çok fazla kayıplar 
nedeniyle insan kaynakları ve lojistik açıdan devlet, üzerindeki yükü 
kaldıramadı. Osmanlı Rus savaşlarında ve Balkanlarda yaşanan yenilgiler 
sonrasında yaşanan hızlı toprak kayıpları ile bu bölgelerdeki Müslüman 
unsurların Anadolu‟ya çekilmesinin acıları toplumun moralini bozdu. 

Balkan Savaşlarının akabinde çıkan I. Dünya Savaşı‟nda Osmanlı Devleti 
14 Kasım 1914 „de “Cihad-ı Mukaddes” ilan etti. Bu gidişat moralin yeniden 
kuvvetlenmesi açısından gönüllülük sisteminin canlanmasını gerektirdi. Nitekim 
Balkan Savaşlarında halkın ve gönüllü subayların üstün gayretleri görülmüştü. 

                                                           
27   Araştırmacı-Yazar, Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği (hasanakar58@hotmail.com) 
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Gönüllülük usulü Birinci Dünya Savaşı‟nda yaygınlaştı. Bunun bariz bir örneği; 
1916‟da kurulan ” Mücahidîn-i Mevleviyye Alayı “ ya da “Gönüllü Mevlevi 
Alayları” dır. 

Alayların oluşturulmasında Sultan Reşad‟ın Mevlevi olması, Yenikapı 
Mevlevîhânesi‟nde kılıç kuşatılmasının büyük rolü vardır. Konya‟da Veled 
Çelebi, Aralık 1914‟te Askerlik Dairesiyle irtibata geçerek bu taburun 
oluşturulması ve tebligatların Mevlevihanelere gönderilmesi için yardım istedi. 
Ocak ayında Mevleviler İstanbul‟da toplandı. Tabur, Veled Çelebi‟ye teslim 
edilmek üzere Şeyh Abdulbaki Efendi‟nin komutasında padişahın hediyesi olan 
sancakla 1915 Şubat‟ında Konya‟ya hareket etti. Yakındaki Mevlevîhânelerin 
şeyhleri de maiyetleriyle birlikte Konya‟ya geldiler. Tabur, buradan Filistin 
Cephesine uğurlandı. 

Bu bildiride, oluşturulan “Gönüllü Mevlevi Alayları” içerisinde yer aldığı 
14 Ocak 1915 tarihli İkdam Gazetesi‟nde belirtilen “Tokat Mevlevi Alayı” 
incelenmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede “Tokat Mevlevi Alayı”nın nasıl 
oluşturulduğundan ve 1918 Eylül ayında Mevlevî Alaylarının lağvedilmesine 
kadar geçen sürede ne gibi faaliyetler yaptığı üzerinde de durulacaktır. Yakın 
tarihimiz içerisinde önemli bir vatanperverlik göstergesi olarak ortaya konan bu 
Alaylar içerisinde “Tokat Mevlevi Alayı”nın önemi ve etkinliği de ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

I. Dünya Savaşı, Tokat, Mevlevi Alayları, Tokat Mevlevihânesi. 

 

 

İlimlerin Tasnîfine Dair Er-Risâle Fi‟l-Ulûmi‟ş-Şer‟iyye ve‟l-Arabiyye Adlı 
Eserinde Molla Lutfî‟nin Hadis İlmine Bakışı 

Öz               Mustafa CANLI28 

                                                           
28  Doç. Dr., TOGÜ (canli20@hotmail.com). 

mailto:canli20@hotmail.com
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15. yüzyıl Osmanlı ilim ve düşünce Tarihinin öne çıkan sîmalarından biri 
de, Tokat‟ta doğan Molla Lutfî‟dir. Asıl adı Lutfullah b. Hasan olan Molla Lutfi, Fatih 
Sultan Mehmed‟in hâfız-ı kütüb vazifesinde bulunmuş, Bursa Yıldırım Bayezid 
Medresesinde bir müddet müderrislik yapmıştır. Edirne Dâru‟l-Hadis 
Medresesi‟nde de müderrislik yapan Molla Lutfi, zındıklık ve ilhâd suçlamasıyla 
muhâkeme edildikten sonra idam cezasına çarptırılmış, 25 Rebîulâhir 900 (23 
Ocak 1495) tarihinde Atmeydanı‟nda boynu vurulmak sûretiyle cezası infâz 
edilmiştir.  

Taşköprizâde‟nin “eşi bulunmaz, üstün kişiliğe sahip rakipsiz bir âlim” dediği 
Molla Lutfî, birçok eser telif etmiştir. Bu eserlerinden biri de ilimlerin tasnifine 
dâir kaleme aldığı, er-Risâle fi‟l-ulûmi‟ş-şer‟iyye ve‟l-Arabiyye isimli eseridir. Eserin 
ismi, er-Risâle fî mevzûâti‟l-ulûm şeklinde de geçmektedir.  Molla Lutfî, ilimlerin 
tasnifine dair Osmanlı tarihinde kaleme alınan ilk esaslı örnek olduğu ifade 
edilen söz konusu eserinin hâşiyesini de yapmıştır. Molla Lutfî; felsefî, tabiî ve 
matematik ilimleri tasnife tâbi tutmadığı eserinde, yirmi dokuzu Arap dili, kırk 
dördü şer‟î ilimlerle ilgili olmak üzere toplam yetmiş üç ilimden söz etmiş, şer‟î 
ilimleri beş cinste toplamıştır.  

Molla Lütfi üçüncü cinsi hadis ilmine tahsis etmiş ve bu başlık altında on bir 
ilme yer vermiştir. Müellifin bu ilimler arasına hangi ilimleri dahil ettiği başlı başına 
üzerinde durulması gereken bir husustur. Ehl-i keşifle irtibatlı olan Rumûzu‟l-Hadise 
yer verilmesi dikkat çekicidir. Tıbb-ı Nebevî de müellifin “Ferâiz ilminin fıkıh 
ilminden çıktığı gibi tıbb-ı nebevî de hadis ilminden çıkmıştır” şeklindeki ifadeleriyle 
hadis ilimleri arasına dahil edilmiştir. Ayrıca Def‟u Metâini‟l-Hadis, Telfîku‟l-Hadis 
gibi ilim dallarının hadis ilimleri arasında zikredilmesi, eserin konuya dair 
önceki ve sonraki literatür ile mukâyese edilmesini gerekli kılan bir durumdur. 
Söz konusu eserde hadis ilmini ilgilendiren kısımlar bu kadarla sınırlı değildir. 
Meselâ Birinci Cins ilimler grubunda siyer ilminden bahsedilmektedir. Ahlâk, 
Mev‟ıza, Dualar ve Zikirler gibi ilimlerin zikredildiği son bölümde de Âsâr ismi 
altında ashâbtan, tâbiînden, seleften olan âlimlerin sözlerinden bahseden hadis 
ilmiyle yakından irtibatlı bir ilmin zikri geçmektedir.  
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Molla Lutfî‟nin ilimlerin tasnifine dâir söz konusu eserinin, kendinden 
sonra bu konuda kaleme alınan Taşköprizâde‟nin Miftâhu‟s-saâde ve Kâtib 
Çelebi‟nin Keşfü‟z-zunûn gibi eserler üzerinde etkisinin olduğunu göz önüne 
aldığımızda, söz konusu eserlerin hadis ilmine bakışları mukâyese edilerek 
üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Netice olarak, Molla Lutfî‟nin ilimlerin tasnifinde hadis ilmine bakışı, bu 
konuda kendinden öncekilerden etkilenip etkilenmediği, hadis ilmiyle ilgili 
olarak konuları kendinden öncekilerden farklı ele alıp almadığı, kendinden 
sonrakilere ne kadar etkisinin olduğu gibi hususlar bu bildirinin odak 
noktalarını teşkil etmektedir.  

Anahtar Kelimeler  

Molla Lutfî, İlimlerin Tasnifi, Hadis İlmi, Âsâr-Rumûzu‟l-Hadis 

 

 

Tokatlı Molla Lutfi‟nin “Risâle Müte„Allika Bi Âyeti‟l-Hac” İsimli Yazma 
Eserinde Ele Aldığı Fıkhî Konular ve Tenkitleri 

Öz          Hilal ÖZAY29 

Osmanlı dönemi 15. yy. alimlerinden Tokatlı Molla Lutfi hac ile ilgili pek 
çok fıkhi meseleyi içeren “Risâle (Kelimât) müte„allika bi âyeti‟l-hac” isimli 
eserinde Mu„tezile âlimlerinden Zemahşerî‟nin ağırlıklı olarak dirayet 
metoduyla yazdığı tefsiri el-Keşşâf an haķâiķı ġavâmizi‟t-tenzîl ve uyûni‟l-eķâvîl 
fî vücûhi‟t-tenvîl‟ isimli eserinde Bakara suresinin 196-200. Ayetlerine yaptığı 
tefsiri tenkit etmiştir. Bu çalışmada haccı tamamlama şartı, umrenin vacip olup 
olmadığı, hadisin Kur‟an‟ı neshi, hacda üç gün orucun tutulma vakti, haçta 
yapılacak görevlerin belli aylarda geçerli olduğu, Arafat vakfesinin vacip olup 
olmadığı konuları ve bu konularda Molla Lutfi‟nin Zemahşeri‟ nin görüşlerine 
itirazı ele alınmıştır. 

                                                           
29  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (hilal.ozay@gop.edu.tr) 
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Anahtar Kelimeler  

Hac, umre, Molla Lutfi, Zemahşeri 

 

  

İç Anadolu Konutlarında Mimari Üzerine Bir İnceleme: Zile Örneği 
 

Öz                Uğur DEMİRBAĞ30 

Zile,  Orta  Karadeniz  Bölümü‟nün  illerinden  Tokat‟a  bağlı  bir  ilçe  
merkezidir.  Zile;  yıllardan  beri  süregelen  tarihi,  bulunduğu  konumundan  
dolayı  zengin  özelliklere  sahip  bir  kenttir.  Batıyı  Anadolu‟ya  bağlayan  
önemli  ulaşım  aksları  üzerinde  bulunduğu  sıralarda  Zile‟nin  önemi  daha  da  
büyüktü.  Ana  ticaret  akslarından  olan  İpek  Yolu  üzerinde  bulunması,  
Zile‟nin  hem  ekonomik  hem  toplumsal  hem  de  siyasal  açıdan  kalkınmasını  
hızlandırmaktaydı.  Bu  durum  hem  ülke  ve  bölge  içindeki  yerine  hem  de  
buna  bağlı  olarak  toplumsal  ve  ekonomik  yapısına  yansımıştır.  Şehir,  Zile  
Ovası‟nın  kuzeybatı  bölümünde  yer  almaktadır.  Antik  Çağ‟da  “Zelitis”  adıyla  
bilinen  Zile  ovası  ve  çevresi,  5000  yıldan  bu  yana  14  uygarlığa  sahne  
olmuştur.  Hitit,  Frig,  Pers,  Pontus,  Roma,  Bizans  ve  Türkler  zamanında  üst  
üste  iskân  edilmiştir. Osmanlı  döneminde  Zile‟nin  büyük  bir  kısmı  dışardan  
gelen  isyancılar  tarafından  yakılıp  yıkılmıştır.  Cumhuriyet  döneminde  Zile,  
daha  çok  güney,  batı  ve  kuzeydoğu  yönlerinde  gelişme  göstermiştir.  Zile‟de  
geleneksel  konutlar  genellikle  Zile  Kalesi‟nin  eteğinde  toplanmıştır.  Konutlar  
eğimin  fazla  olduğu  yerlerde  sıralanmıştır.  Konutların  planı  genellikle  iç  ve  
orta  sofalı  olup  dışa  kapalıdır.  Yapılar  tek  katlı  olmakla  birlikte  iki  ve  üç  
katlı  olan  evler  de  bulunmaktadır.  Konutlarda  bezeme  genellikle  sofanın  
tavan  kısmında  karşımıza  çıkmaktadır.  Bunun  dışında  yer  yer  duvarlarda  
birtakım  bitkisel  ve  geometrik  süslemeler  görülmektedir.   

Anahtar  Kelimeler 
                                                           
30  Öğr. Gör., TOGÜ (ugur.demirbag@gop.edu.tr) 
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Zile,  Konut, Mimari,  Süsleme,  Teknik. 

 

 

İshak b. Hasan et-Tokâdî‟nin Akaid Manzumesindeki Mâtürîdî Kimliği ve 
Diğer Mezheplere Bakışı 

Öz            İbrahim BAYRAM31 

Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmayan, olanları da daha çok Tokat ile 
bağını ortaya koyan ifadelerle sınırlı bulunan İshak b. Hasan et-Tokâdî, 17. yüzyıl 
şair ve ulemasından bir zat olarak kabul edilir. Akaid, fıkıh, tasavvuf ve ahlak 
gibi alanlarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmını nesir halinde telif eden İshak 
Tokâdî, bir bölümünü ise manzum olarak yazıya dökmüştür. Bütün eserleri 
içerisinde en çok tanınan ve ehlince takdir gören çalışması ise itikadi esaslardan 
bahseden Nazmu‟l-leâlî adlı manzum risalesi olmuştur. Şerhlere de konu olan bu 
eserinde müellif, genel anlamda Ehl-i Sünnet çizgisi üzerinden itikadi esasları 
açıklamakla birlikte kimi meselelerde Mâtürîdî kimliğini öne çıkaran açıklamalar 
getirmiş, bu bağlamda, onun Eşʽariyye gibi Ehl-i Sünnet mezhebinin diğer 
ekolünü temsil eden anlayıştan farklı olan görüşlerine temas etmiştir.  Bunu 
yaparken diğer Osmanlı kelamcılarında olduğu gibi daha çok Ebû Hanife 
üzerinden bir aidiyet ortaya koyan müellif, kimi zaman da bu mensubiyetini 
İmâm Mâtürîdi ile bağlantılı hale getirmiştir. Allah‟ın subûtî sıfatları, kader, 
peygamberlerin masumiyeti, imanın artıp eksilmesi, imanda istisna ve müşrik 
çocukların durumu gibi meselelerde bu aidiyetini yansıtan müellif, ilgili 
konularda farklı birtakım görüşler ortaya koyan Eşʽarî anlayışa bir ithamda 
bulunmamış, bu manada objektif bir tavır sergilemiştir. Buna karşın bidʽat 
fırkaları olarak görülen Cebriyye, Muʽtezile ve Şia‟ya kader, ecel, haram rızık, 
ruyetullah ve imamet gibi konular üzerinden eleştiriler yöneltirken ise daha 
tenkitçi bir dil geliştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler 

                                                           
31  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (ibrahim.bayram@gop.edu.tr) 
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İshak et-Tokâdî, Nazmu‟l-leâlî, akaid, Matürîdiyye, itikadi fırka  

 

 

Xvıı. Yy Yaşamış Tokatlı Âlim İshak Efendi‟nin Manzum Eserlerinde Ayetleri 
Delil Olarak Kullanması ve Tefsire Dair Görüşleri 

 

Öz        Süleyman PAK32 

İshak Efendi (1100/1689), Osmanlının gerileme devrinde yani 17. yy da 
özellikle Celali isyanlarının etkili olduğu bir dönemde ilim ve kültür şehri olan 
Tokat‟ta yaşamıştır. Eserlerinde işlediği konulara bakıldığında onun aldığı 
tahsilin bir neticesi olarak dini ve müsbet ilimlere olan vukufiyeti açıkça 
görülmektedir. Mısır‟da tahsilini tamamladıktan sonra Tokat‟a dönerek eserler 
kaleme alan İshak Efendinin, beyitlerinde ayetlere işaret etmek suretiyle 
konuları işlediği görülmektedir. Manzûme-i Akâid olarak da tanınan Nazmu‟l-
Leâlî adlı eserinde Akaid konularını manzum şekilde anlatmaktadır. Özellikle 
itikadi konularda Kur‟an‟dan delil olarak bazen ayetin birkaç kelimesi bazen de 
cümle olarak bir bölümünü mısraları içerisine yerleştirmiştir. Bir diğer eseri 
olan Nazmu‟l-Ulûm içerisinde tefsire ve tecvide dair bölümler bulunmaktadır. 
Burada Kur‟an‟ın okunuş kaideleri ile tefsir ilminin önemini anlatan beyitler 
bulunmakta ve yine farklı konularda ayetlere atıf yapılmaktadır.  Manzum 
eserlerde konunun detaylı bir şekilde işlenmesi mümkün olmadığından 
ayetlerin tefsirinden ziyade onlara göndermede bulunmak suretiyle yer 
verilmiştir. Bu yönüyle eserden haz alabilmek ve işlenen konuları anlayabilmek 
için Kur'an'ı iyi bilmek gereklidir. Bu çalışmada İshak Efendi'nin dini konularda 
atıfta bulunduğu ayetler ve tefsir ilmine dair görüşleri ele alınacak ve 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler  

İshak Efendi, ayet, tefsir, manzum akaid, Nazmu‟l-Ulûm. 
                                                           
32  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (suleyman.pak@gop.edu.tr) 
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Âşık Selmani ve Âşık Püryani‟de Âşık Tarzı Destancılık Geleneğine Dair 
İzler 

Özet       Muhammed AVŞAR33 

16.yüzyıldan günümüze kadar varlığını devam ettiren âşıklık geleneğinin 
önemli gelişim merkezlerinden biri de Tokat‟tır. Tokat‟ta âşıklık geleneğinin 
varlığı Anadolu sahasında âşıklık geleneğinin varlığıyla neredeyse aynı zamana 
denk gelmektedir. 16.yüzyılda Aleviliğin yedi büyük ozanından biri olan Kul 
Himmet‟in varlığı ve 16.yüzyıl şairi Köroğlu‟nun halk belleğinde Çamlıbel‟de 
yaşadığına olan inanç bu tezi destekler mahiyettedir. 17. yüzyılın en önemli 
eserlerinden olan Evliya Çelebi‟nin Seyahatname‟sinde Tokat‟la ilgili şu bilgilere 
yer verilmiştir: “Tokat Âlimlerin toplandığı yer, fazılların kaynağı ve şairlerin 
meskenidir.”. Bu ifadeler Tokat‟ın eskiden beri bir kültür, sanat merkezi 
olduğunun somut bir göstergesidir. 16.yüzyıldan günümüze kadar yüzlerce âşık 
yetiştiren Tokat‟ta, âşık tarzı destan geleneğinin de özel bir yeri vardır. Zileli 
Talibi, Fedai, Gedai, Tokatlı Nuri, Ceyhuni, Âşık Hüseyin, Âşık Eşref, Püryani, 
Selmani gibi geleneğe bağlı olarak destan meydana getirebilen birçok âşık 
mevcuttur. Bu çalışmada öncelikle Tokat‟ta âşık tarzı destancılık geleneğiyle 
ilgili kısa bilgi verilecektir. Daha sonra da 20.yüzyıl âşıklık geleneğinin Tokat 
sahasındaki iki büyük âşığı Selmani ve Püryani‟nin bu geleneğe katkıları 
incelenecek ve bu âşıkların destanlarının mahiyeti ve türleri hakkında bilgi 
verilecektir. Bu çalışmanın amacı; hem bahsedilen âşıkları tanıtmak hem de 
Selmani ve Püryani‟nin destancılık özelliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada 
kaynak tarama, araştırma-inceleme yöntemleri kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Âşıklık Geleneği, Âşık Tarzı Destan Geleneği, Püryani, Selmani 

 

                                                           
33  Öğr. Gör. Dr., TOGÜ (muhammet2000@hotmail.com) 
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Aslen Tokat Zileli Olan Sivâsîler Ailesine Dair Bir Bibliyografya Denemesi 
 

Öz        Fatih ÇINAR34 

Aslen Tokat‟ın Zile ilçesinden olan ve tarihte “Sivâsîler Ailesi” olarak 
şöhret bulan aile, Halvetiyye tarikatının Şemsiyye yolunun müessisi Şems-i 
Sivâsî, Kadı-zâdelerle mücadeleleri ile gündeme gelen Abdülmecîd-i Sivâsî ve 
Abdülehâd Nûrî-i Sivâsî, aşk, vahdet ve nefse muhalefet eksenli şiirleriyle 
oluşturduğu Divan‟ı ile Ahmed-i Sûzî gibi birçok isimle tanınan bir ailedir. 
Osmanlı tarihi, tasavvuf araştırmaları, Tokat ve Sivas başta olmak üzere “Sivâsî 
Tekkeleri” vesilesiyle hizmet verdikleri birçok beldede izler bırakan Sivâsî ailesi 
ile ilgili öteden beri yapılan çalışmalar son yıllarda daha da yoğunlaşmış ve bu 
çalışmalar akademik bir hüviyete bürünerek bu ailenin çeşitli alanlardaki 
tesirleri inceleme konusu olmuştur. Tebliğde aile ile ilgili yapılan çeşitli 
çalışmalar tespit edilmeye çalışılmış, bu anlamda kitap çalışmaları, makale ve 
ansiklopedi maddeleri, tez çalışmaları ve sempozyumlar başlığı altında onlarla 
ilgili yapılan çalışmalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tebliğle amacımız, 
ailenin tarih, tasavvuf tarihi, tekke hizmetleri, şehir tarihi ve ilmî çalışmaları 
gibi başlıklarda önemini gözler önüne sermek, bugüne kadar yapılmış olan 
çalışmaları tespit etmiş olmak, ailenin araştırılmaya muhtaç olan farklı yönlerini 
araştırmacıların dikkatine sunmak ve aile ilgili çalışmaların tekrara düşmesinin 
önüne geçmektir.         

Anahtar Kelimeler  

Sivâsîler, Tasavvuf, Çalışmalar, Bibliyografya, Tesir.     

 

 

                                                           
34  Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (cinar.fatih.58@hotmail.com) 

mailto:cinar.fatih.58@hotmail.com
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İngiliz Seyyah William John Childs‟ın Gözüyle Tokat (1911) 
 

Öz         İsmet TÜRKMEN - Yücel BULUT35 

İngiltere‟nin Batı Akdeniz Konsolosluğu Üyesi William John Childs (1869-
1933), Osmanlı coğrafyasına yaptığı seyahatleri sırasında, devletin uyruğundaki 
Ermeniler, Rumlar ve Kürtler üzerine yönelmiştir. Anlatımları sırasında Anadolu 
özelinde din, ırk, ekonomi, politika ve yerel faktörlere yoğunlaşmıştır. Ayrıca 
arkeoloji ve nümizmatik gibi farklı disiplin dallarıyla ilgilenmesinin yanında; 
mimariden coğrafyaya, etnolojiden ekonomiye ilgi duyması, çalışmalarının 
akademik bir mahiyet taşımasında da etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde de Osmanlı coğrafyasında çalışmalarına devam etmiş ve iki yıl 
İstanbul‟da kalmıştır. Childs, Londra‟ya döndüğünde Küçük Asya‟da Yayan (Across 
Asia Minor on Foot) (Londra 1917) ismiyle kitaplaştırdığı gezi notlarını bu sırada 
gözden geçirmiştir. Ayrıca Childs‟ın bahsi geçen çalışması ilk kez 1917 yılında 
Londra‟da yayınlanmıştır. 

Araştırmamızda W.J. Childs‟ın, Küçük Asya‟da Yayan başlıklı çalışmasından 
da hareketle, seyahati sırasında ulaştığı Tokat‟a ilişkin gözlemleri üzerinde 
durulmaya çalışılmıştır. Ekim 1911‟de kesin olmamakla beraber 42 yaşında 
olduğunu düşündüğümüz Childs, Samsun Limanı‟na çıkmış ve beş ay boyunca 
gözlem yaparak İskenderiye‟ye ulaşmıştır. Çalışmada Childs‟ın Amasya‟dan 
Tokat‟a gelişi, Tokat‟taki izlenimleri ve Tokat‟tan Sivas‟a olan yolculuğu 
değerlendirilmiştir. Eserde Tokat ve kırsalının sosyal yaşamına (mutfak tatları 
bile) ilişkin sonuçlara ulaşılabilmiştir. Tokat izlenimlerini birkaç başlık altında 
toplayacak olursak; „Hançer kuşanmış insanlar‟, „hoş bir han‟, „Ermeni askerleri‟, 
„yoğurt üzerine‟, Yunanlı bir gezgin‟, „Tokat Kalesi‟, „Osman Paşa‟, „Henry Martyn‟in 
ölümü‟, Türk evinde misafirlik‟, „Tokat'ın ticari hanları‟, „Ermeni bir papaz‟, „Katliam 
söylentileri‟, „Tokat Han‟da bir sabah manzarası”, „Güney yolunda Tütün kaçakçılığı‟, 

                                                           
35  Doç. Dr. - Doktora Öğr., TOGÜ (ismet.turkmen@gop.edu.tr) - (yucel0404uk@gmail.com). 
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„Çiftlik Han‟. Araştırmamız neticesinde bu başlıklardan da hareketle, Tokat şehir 
tarihine bir katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler  

Tokat, William John Childs, Şehir Tarihi Araştırmaları. 

 

 

İngiliz Misyoner George Percy Badger‟in Gözünden 1842 Sonbaharı‟nda 
Tokat 

Öz                  Murat HANİLÇE36 

Anglikan Kilisesi Misyoneri George Percy Badger 1841 yılı başında 
Mezopotamya'da yaşayan Doğu Hıristiyan Nasturileri Delegesi olarak atandı ve o 
bölgedeki Nasturiler (Keldaniler) hakkında araştırmalar yapmak, onları Anglikan 
Kilisesinin himayesine almak için üç yıl sürecek bir geziye gönderildi. 

2 Nisan 1842 de Londra'dan yola çıkan Badger, deniz yolu ile Akdeniz 
üzerinden Malta Adası, Suriye kıyıları ve İzmir'i ziyaret ederek 23 Haziran 1842 
de İstanbul'a geldi. Osmanlı yetkililerinden, seyahat edeceği araştırma ve 
çalışma yapacağı bölgeler için gerekli izni ancak, Eylül ayı sonlarında aldı. 30 
Eylül‟de eşi ile birlikte İstanbul'dan hareket ederek deniz yolu ile 2 Ekim‟de 
Samsun'a geldi. 3 Ekim‟de, karayolu ile Samsun'dan tekrar yola koyuldu. Çakallı, 
Kavak güzergâhını izleyerek, 4 Ekim‟de Amasya sınırları içindeki Ladik'e ulaştı. 7 
Ekim‟de Amasya'dan ayrılarak sırası ile Turhal, Tokat, Deliklitaş, Alacahan, 
Hasançelebi, Hekimhanı, Keban, Harput, Ergani güzergâhını takip ederek 23 
Ekim‟de Diyarbakır'a ulaştı. 26 Ekimde buradan yola çıkarak, Mardin, Midyat, 
Cizre, Nusaybin güzergâhını takip ederek, 1842 yılı Kasım ayı ortalarında görev 
yapacağı Musul'a ulaştı. Badger bu seyahati ve geri dönüş yolculuğunu Nasturier 
ve Ritüelleri isimli iki ciltlik kitabında yayımladı.  
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Misyoner 8 Ekim 1812‟de geldiği Tokat‟ta iki gün kaldı. 10 Ekim‟de 
şehirden ayrılan Badger, Tokat‟la ilgili önemli bilgiler bıraktı. Bu bilgiler 
Nasturiler ve Ritüelleri kitabının ilk cildinde yer aldı. Bu çalışmada Badger‟ın 
Amasya‟dan Tokat‟a gelişi, Tokat‟taki izlenimleri ve Tokat‟tan Sivas‟a olan 
yolculuğu değerlendirilecektir. Böylece Tokat‟ın, misyonerin şehirde bulunduğu 
1842 senesindeki durumu ortaya konup Tokat şehir tarihine bir katkı 
sunulacaktır. Çalışmada Badger‟ın yaşamı ve yazdıkları hakkında yabancı 
kaynaklara başvurulacaktır. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, İngiliz, misyoner, Badger, şehir tarihi. 

 

 

İngiliz Jeolog Warington Wilkinson Smyth‟in Gözünden 1842 Yazında 
Tokat 

Öz            Yunus Emre TEKİNSOY37 

İnsanın tabiatı gereği bilinmeyene duyduğu merak beraberinde keşfetme 
duygusunu ortaya çıkarmıştır. Yeni yerler görme ve keşfetme hali önce seyyah 
ve seyahat kavramlarının doğmasına, bir müddet sonraysa bu kavramların 
kurumsallaşmasına neden olmuştur. Bu seyyahlar arasında siyasi görevliler, 
askerler, ajanlar, konsoloslar, bitki ve böcek toplayan doğa bilimciler, 
arkeologlar, tarihçiler ve coğrafyacılar olduğu gibi yeni keşfedilen yerlerin yer 
altı ve yer üstü zenginliklerini araştıran jeolog ve maden mühendisleri de vardır.  

Daha sonra şövalyelik unvanı alacak ve İngiliz Jeoloji Kurumu Başkanlığı 
vazifesine getirilecek olan Warington Wilkinson Smyth; İngiltere‟deki eğitimi 
sonrasında henüz 21 yaşında Almanya'ya ileri madencilik ve jeoloji teknikleri 
öğrenimine, arkasından da Orta Avrupa, Osmanlı Balkanları, Anadolu, Suriye ve 
Mısır'daki madenleri ve minarelleri incelemek üzere beş yıl sürecek bir 
araştırma gezisine gönderilmiştir. 1839‟da Almanya‟ya ulaşan Smyth, 11 Kasım 
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1841 yılında Osmanlı Devleti topraklarına doğru yola çıkmıştır. Önce Orsova, 
Vidin, Niğbolu, Rusçuk, Kalas, Silistre, Köstence gibi Balkan şehirlerini gezmiş, 
bir müddet İstanbul‟da bulunmuş; daha sonra Beyrut‟tan başlayan ve Halep, 
Diyarbakır, Harput, Sivas, Amasya gibi dönemin önemli kentleri yoluyla 
Samsun‟a ulaşmıştır. Smyth‟in Beyrut-Samsun hattında ziyaret ettiği kentlerden 
birisi ise Tokat‟tır. 1842 yılının Temmuz ayında Sivas‟tan Tokat‟a gelen Smyth, 
yaklaşık on gün kaldığı Tokat‟tan 31 Temmuz 1842‟de ayrılmıştır. Tokat‟ta 
bulunduğu süre içerisinde şehrin demografisine, mimarisine, geleneklerine, 
tarımına ait gözlemlerine seyahatnamesinde yer veren Smyth, mesleği gereği 
Tokat‟ta ki Bakır işletmeleri konusunda da ayrıntılı bilgiler vermiştir. 

Bu çalışma İngiliz jeolog ve maden mühendisi Warington Wilkinson 
Smyth‟in “A Year With The Turks” (Türklerle Bir Yıl) adlı seyahatnamesine göre 
1842 yılında Tokat‟ın bir panaromasını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimler 

Tokat, İngiliz, seyyah, Smyth, şehir tarihi 

 

 

Bir Yabancının Gözünden 1797 Yılında Tokat: John Jackson‟ın 
Seyahatnamesi 

Öz               Onur IŞIK38 

Tokat, yıllar boyu tüccarların ve seyyahların ziyaret ettikleri kadim bir 
şehirdir. John Jackson da bir seyyah olarak Hindistan‟dan çıktığı İngiltere 
yolculuğunda Tokat‟a uğramış ve bu seyahatinde biriktirdiği anıları 
kitaplaştırarak günümüze kadar gelen bir eserin mimari olmuştur. Toplumsal 
kent belleği için önemli olan böyle bir hazine, günümüzle geçmişi 
karşılaştırabilmek ve kent tarihinin zenginliğine şahit olmak adına gayet 
önemlidir. Bu bildiri, batılı bir yabancının gözlerinden Tokat izlenimlerini 
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aktarmayı ve zamanın Tokat mimarisini, tarihi, sosyo-ekonomik durumunu 
sergilemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler  

John Jackson, Sivas, Tokat, Amasya, Seyahatname 

 

 

Osmanlı Dönemi Tokat Cami Vakıflarından Ali Paşa Cami Vakfı 
 

Öz           Ali AÇIKEL39 

XII. asırdan itibaren Danişmendli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
Tokat şehrinde cami, mescid, medrese, imaret, zâviye, han, hamam ve türbe gibi 
çok sayıda dinî, sosyal, ekonomik ve kültürel eserler vücuda getirilmiştir. Eski 
devirlerden günümüze kadar gelen arşiv malzemesi ve tarihî eserler bu hususu 
teyit etmektedir. Bu eserlerin vücuda getirilmesinde Tokat‟ın doğu-batı, güney-
kuzey yol güzergâhında olması, ılıman iklimi ve verimli tarım toprakları ile 
zengin bir sosyo-ekonomik potansiyele sahip olmasının rolü büyüktür. Osmanlı 
ülkesinin genelinde olduğu gibi, Tokat‟ta tesis edilmiş olan dinî, sosyal, kültürel 
ve iktisadî eserler vakıf akarlar yardımı ile varlığını idame ettirmiştir. 

Bu bildiride Osmanlı döneminde Tokat'ta mevcut olan zengin vakıf 
eserleri arasından örnek bir çalışma olarak sadece Ali Paşa Camii Vakfı ele 
alınacaktır. Bu cami vakfı hakkında bazı münferit çalışmalar bulunmakla birlikte 
bunlar başlangıcından günümüze bu caminin vakıf akarlarını incelememektedir. 
Bu cami XII-XX. asırlar arasında Tokat şehir merkezinde inşa edilen 17 caminin 
en büyüğüdür. Cami, Sivas valisi Temerrüd Ali Paşa tarafından 1570‟ler inşa 
ettirilmiştir. Caminin bakım ve onarımı ile görevlerinin maaşı için zengin vakıf 
akarlar tahsis edilmiştir.  Çalışmanın kaynakları, dönemin arşiv malzemesi ve 
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araştırma eserlerdir. İncelemenin amacı, Ali Paşa Camii Vakfını bir bütün 
yönleriyle ele alarak Tokat‟ın sosyo-kültürel tarihine katkı sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Cami, Vakıf, Osmanlı, Ali Paşa, Muhasebe. 

 

 

Ebu Şems Zaviyesi Hakkında Bazı Değerlendirmeler 
 

Öz       Muhammet OKUDAN40 

İslam Medeniyetinin kurumlarından biri olan tekkeler, genellikle, yerel 
beyler veya idareciler bazen de şeyh ve müritleri tarafından inşa edilmişlerdir. 
Tekke kelimesine karşılık olarak, zaviye, tekye, hankak, hanikah gibi kelimeler 
de kullanılmıştır. Bu kurumların temel işlevleri olarak, İslam Dininin anlatılması, 
ıssız bölgelerin güvenliğini sağlayarak buraların iskana açılması, gelip geçenlere 
yemek verilmesi ve geceleyin yatacak yer sağlanması vb. sayılabilir.  

Anadolunun fethedilmesi ile birlikte bu kurumlar Anadolu‟nun çeşitli 
şehirlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu şehirlerden bir tanesi de Tokat‟tır. 
Tokat zaviyeleri üzerinde yapılan çalışmalarda şehirde 44 tane tekke/ zaviye/ 
hankah‟ın olduğu belgelerden tespit edilmiştir. 

Ebu Şems Hankahı Tokat da Sultan II. Mesut döneminde Hicri 687 yılında 
Ebu Şems bin Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı dönemine gelindiğinde 
yapı Vezir Ahmed Paşa türbesi olarak belgelerde geçmeye başlamıştır. Gerek Ebu 
Şems gerekse Vezir Ahmed Paşa hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.  

Bu bildiride zaviyenin vakfiyesi Arapçadan Türkçeye tercüme edilerek, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan yaklaşık 40 adet belgenin ışığında 
zaviyenin tarihi gelişim sürecini ortaya konulmaya çalışılacaktır.  
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Anahtar Kelimeler  

Ebu Şems, Zaviye, Tokat, Vakıf 

 

 

Xvı. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Şehir Hayatında Vakıfların Rolü 
(Gülbahar Hatun (Hatuniye) Evkafı Örneği) 

Öz               Kübra DURSUN41 

Osmanlı toplumda hayatının temel yapı taşlarından birini oluşturan 
vakıflar, imparatorluğun eğitim hizmetlerinden imar faaliyetlerine ve iaşe 
temininden, iş istihdamına kadar toplumsal hayatın her alanında karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle ticaret güzergâhlarında yer alan şehirlerde, kurucularının 
başında padişah ve ailesi gelen pek çok vakıf eseri bulunmaktadır. Bu özelliğe 
haiz Tokat, zengin vakıf varlığı ile dikkati çekmektedir. Şehrin merkezinde yer 
alan Gülbahar Hatun Evkafı bu vakıflardan sadece bir tanesidir. Nitekim Sultan 
II. Bayezid tarafından annesi adına yaptırılmış olan vakıf, uzun yıllar şehre 
hizmet vermiş olup hala günümüzde bazı birimleri kullanılmaktadır. Vakıf 
konusu Osmanlı şehir hayatına yakından tanıklık etmektedir. Bu çalışmanın 
amacı; Gülbahar Hatun evkafı örneği yoluyla XVI. Yüzyıl Osmanlı şehir 
yaşantısını ve şehir-vakıf ilişkisini değerlendirmektir. Çalışmanın ana kaynağını 
ise Osmanlı arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Arşivdeki defter serilerinden 
Mühimme Defterleri esas alınmakla birlikte diğer kaynaklarda çalışmaya dahil 
edilecektir. 

Anahtar Kelimeler 

Osmanlı Devleti, Tokat, Vakıf, Gülbahar Hatun, Hatuniye Evkafı 
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Tokat Yüksek Kahve Koruma Projesi 
 

Öz        Seda Kavukçuoğlu YÜZER42 

Yüksek Kahve, Tokat‟ın eski kent merkezi olarak bilinen Behzat 
semtinde, 67 ada 1 parsel üzerinde konumlanmaktadır. Ön cephesinde yer alan 
ahşap bezeme üzerinde yazan Osmanlıca tarihe göre 1903 yılında inşa edildiği 
düşünülmektedir. Tokat‟ın siyasi ve kültürel tarihine yakinen tanıklık etmiş bir 
sivil mimari yapıdır. Yapının özgün işlevi hakkında kesin bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. Ulaşılan kaynaklarda siyasi toplantıların ve halka hitap 
konuşmalarının Yüksek Kahve‟de yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra yapı 
bir dönem otel olarak kullanılmıştır. Gerek Cumhuriyet öncesi dönemde gerekse 
Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde birçok devlet adamını ağırlamış, 
siyasi toplantıların ana mekânı olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok kez 
yapının balkonundan halka konuşmalar yapıldığı bilinmektedir. Mareşal Fevzi 
Çakmak Paşa, dönemin reisicumhuru Celal Bayar, Başvekil Adnan Menderes 
Yüksek Kahve‟nin balkonundan halka hitapta bulunmuşlardır. Tokat‟ın sivil 
mimari örnekleri arasında önemli bir yere sahip olan Yüksek Kahve‟yi konu alan 
bu bildirinin amacı, Yüksek Kahve‟nin mimari özelliklerini analiz etmek, 
hazırlanacak restitüsyon çalışmasının ardından, yapının restorasyonu için 
gereken projeyi geliştirmektir.  Çalışma, yapının yerinde ölçümlerinin yapılması, 
rölöve çizimlerinin hazırlanması, sistematik bir şekilde fotoğraflanması, hasar 
ve malzeme analizleriyle başlamıştır. Rölöve çalışmasının ardından, restitüsyon 
çizimleri için yakın çevrede yer alan kültür varlıkları araştırılmış, yapının 
mevcut durumu kapsamlı bir biçimde incelenmiş, özgün olmayan eklerin 
analizleri yapılmıştır. Ayrıca sözlü tarih araştırmaları ve arşivlerden derlenen 
eski fotoğraflar Yüksek Kahve‟nin özgün haline ışık tutmuş ve restitüsyon çizim 
seti oluşturulmuştur.  Restitüsyon çizimlerinin ardından yapılan restorasyon 
projesinde yapı için yeni bir işlev belirlenerek, günümüz yaşamına katılması 
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amaçlanmış, mevcut sorunlarına yönelik onarımlar ve yeni işlevine uygun 
çağdaş donanımlarla müdahale önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Yüksek Kahve, Otel, Proje. 

 

 

Tanzimat Döneminde Tokat‟ta Rum Nüfusu 
 

Öz                      Necati ÇAVDAR43 

XIX. yüzyıl Osmanlı tarihinin dönüşüm noktalarının başında Tanzimat 
dönemi yer almaktadır. Tanzimat yeniliklerinin odak noktasını Osmanlı 
toplumunda toplumsal eşitlik ideali oluşturmuştur. Bu yüksek standartların 
uygulamaya konulabilmesi için ülkede çok kapsamlı bir varidat tespiti yapılması 
gerekiyordu. Bu maksatla devletin nüfus, emlak, arazi ve hayvanat varlığını 
ortaya koymak için 1840 yılı başında Muhassıllık Kurumu kurulmuştur. Bu 
bağlamda ülkede 1840-1845 yılları arasında iki seri halinde varidat sayımı 
yapılmıştır. Bu sayımlarda tutulan kayıtlar neticesinde Osmanlı tarihinin en 
kapsamlı emlak, arazi ve hayvanat kayıtları olan 17.747 adet Temettüat defteri 
ortaya çıkmıştır. XIX. yüzyıl Osmanlı tarihi hakkında yapılan çalışmalarda 
vazgeçilemez bir öneme sahip olan bu defterler sayesinde, Osmanlı Devleti‟nin 
sosyal ve ekonomik yaşamına dair detaylı bilgilere ulaşılmaktadır.  

Tokat şehrinin Temettüat sayım ve yazımı 1844-1845 (H. 1260-1261) 
yıllarında gerçekleştirilmiştir. Temettüat defterlerine göre Tokat‟ta yaşayan 
Rum nüfusun miktarı tahminen1115 kişiden ibarettir. Temettüat defterlerinden 
faydalanılarak yapılan bu çalışmada, Tokat‟ta 16 mahallede (Kâbe Mescidi-60 
hane. Yaşmeydan-16 hane, Çilehane-1 hane, Meydan-ı Müslim-4 hane, 
Semerkand-3 hane, Suiçmez-3 hane, Menice-1 hane, Soğukpınar-ı Müslim-6 
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hane, Koca Ahmed-9 hane, Dere-51 hane, Şecaaddin-30 hane, Cami-i Kebir-1 
hane, Zaim-22 hane, Koca İbrahim-7 hane, Debağhane-i Cedid-4 hane, Daş 
Nerdiban-5 hane), toplam 223 hanede yaşayan Rumların sosyal ve ekonomik 
durumlarına dair veriler ortaya konulacaktır. Neticede; Tokat Rumlarının nüfus 
miktarı, hane reislerinin isimleri, nüfusun meslekî yapılanması, yıllık gelir-
giderleri, devlete ödedikleri vergi miktarları, sahip oldukları emlak, arazi ve 
hayvanat miktarı tespit edilecek olup bu sayede Rum nüfusun Tokat‟taki diğer 
gayrimüslim unsurlar ile sosyal ve ekonomik açıdan mukayesesi yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Temettüat, Tanzimat,  Nüfus, Rum 

 

 

Osmanlı‟nın Son Dönemlerinde Tokat Yöresinde Misyonerlik Faaliyetleri ve 
Peder Guillaume De Jerphanion‟un Tokat İzlenimleri 

 

Öz                 Şir Muhammed DUALI44 

Misyonerlik faaliyetlerinin kökleri, Hıristiyanlığın mimarı sayılan 
Pavlus‟a kadar götürülmektedir. Zira Pavlus, ilk misyoner olarak Anadolu 
coğrafyasında İsa Mesih adına faaliyetlerde bulunmuştur. Pavlus‟un başlattığı bu 
faaliyet, zamanla Hıristiyan inancının önemli bir misyonu haline dönüşmüştür. 
Tarihin çeşitli dönemlerinde belirginlik kazanan misyonerlik faaliyetleri, 
özellikle on sekizinci yüzyıldan itibaren daha da etkin hale gelmiştir. 
Hıristiyanlığın neşet ettiği coğrafya olması hasebiyle Anadolu, misyoner 
teşkilatları için başlıca hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, 
Osmanlı‟nın son dönemlerinde Anadolu topraklarında yürütülen misyonerlik 
faaliyetlerine değinilirken, özellikle 1903 yılından itibaren Tokat ve yöresinde 
faaliyet gösteren Fransız Cizvit misyoner Guillaume De Jerphanion‟un hayatı, 
Tokat ile ilgili hatıraları ve izlenimleri üzerinde durulacak, ayrıca Jerphanion‟un 
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Tokat‟ta yürüttüğü misyonerlik faaliyetlere yine onun objektifinden çıkan 
kareler eşliğinde temas edilecektir. 

Anahtar Kelimeler  

Hıristiyanlık, Misyon, Misyonerlik, Tokat, Guillaume De Jerphanion. 

 

 

İki Amerikalı Misyonerin 19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat‟a Dair 
Gözlemleri 

Öz            Buğra KAŞ - Yavuz Selim KAYA45 

Osmanlı Devleti‟nde, kendi ülkeleri adına misyonerlik faaliyetleri 
yürüten örgütler din, eğitim, sağlık ve yardım gibi alanlarda çalışmalar yapan 
birçok kurum oluşturmuşlardır. Bu faaliyetleri gerçekleştiren örgütler arasında 
öne çıkanlardan birisi de Amerikan Board Teşkilatı(American Board of 
Commissioners for Foreign Affairs - ABCFM)‟dır. Teşkilat kendi bünyesine bağlı 
misyonerleri etki alanları oluşturmak için zaman zaman faaliyet yürütülmesi 
planlanan sahalara yollamıştır. 

Amerikan Board teşkilatı adına faaliyet gösteren misyonerlerden El 
Smith ve Dwight‟de 19. yüzyılın ilk yarısında Anadolu, Kafkasya ve İran 
coğrafyasına yönelik bir seyahat gerçekleştirmişlerdir. Eli Smith ve H.T.O 
Dwight‟in gezilerinde kaleme aldıkları notları “Researches in Armenia Including 
a Journey Through Asia Minor and into Gorgia and Persia with A Visit to the 
Nestorian and Chaldean Christians of Oormiah and Salmas” adıyla 1834 yılında 
yayımlanmıştır.  

Bu seyahat esnasında Anadolu‟nun önemli şehirlerinden Tokat‟ı da 
ziyaret etmişlerdir. Seyahatnamelerinde 30 Mayıs 1830‟da Amasya‟da 
bulunduklarını bildiren misyonerler, 31 Mayıs‟ta Turhal‟a ulaşmışlar, 1-5 
Haziran 1830 tarihleri arasında Tokat ve Niksar‟da bulunmuşlardır. Eli Smith ve 
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H.T.O Dwight yazılarında Tokat‟ın demografisi, eğitim kurumları, fiziki, etnik ve 
sosyo-ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Burada amaç 
misyonerlik faaliyetlerini yürütecekleri bu alanı yakından tanımak ve planlarını 
da bu gözlemlere dayandırmaktır.  

Bu çalışmada Eli Smith ve H.T.O Dwight‟in, Amasya‟dan Tokat‟a gelişi, 
Tokat‟taki izlenimleri ve Tokat‟tan Sivas‟a olan yolculukları değerlendirilmiştir. 
Böylece misyonerlerin şehirde bulunduğu 1830 senesindeki gözlemlerinden 
faydalanılarak Tokat‟ın o günkü durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada Amerikan Board Teşkilatı ve Eli Smith ile H.T.O Dwight‟in yaşamları 
ve yazdıkları hakkında yerli ve yabancı kaynaklara başvurulacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, ABCFM, misyoner, Eli Smith, H.T.O Dwight, şehir tarihi. 

 

 

Özbek ve Tokat Halk Edebiyatı Üzerine Bir Mukayese 
 

Öz               Abdulmurad TİLAVOV46 

Halk Edebiyatı milletin arzusu, ukdesi, derdi, düşünceleri, gönül 
dünyasını yansıtan bir aynadır. Binaenaleyh, bu manevi zenginlikden istifade 
etmek, onu incelemek manevi alemimizi daha da zenginleştireceği şüphesizdir. 
Bu nedenle biz iki kardeş halk olan Özbek ve Türk Halk Edebıyatının bir parçası 
olan Tokat ili Halk Edebiyatından bazı örnekleri mukayesi etmeyi amaçladık. 
Konu oldukça geniş olduğu için biz türkü ve manilerle yetinmeyi uygun bulduk. 
Tokat‟ ın şu manisine de dikkat edelim: 

Dereler çağlar oldu, 
Gözlerim ağlar oldu, 
Vefasız bir yar için  

                                                           
46  Dr., Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Üniversitesi 
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Meskenim dağlar oldu. 

Göründüğü üzere manide vefasız yardan şikayet, vefasızlığın döğurduğu 
sonuç dile getirilmektedir. Özbek türkü ve manilerinde de bu durum kendine 
özgü bir uslüble takdim edilmektedir. Bir kaç örnek: 

Ah urarman, ah urarman, 
Ahlarım tutsun seni 
Köz yaşım derya bolub, 
Balıklar yutsun seni. 

Bu konuda Özbek türkü ve manileri de geri kalmıyor. Bu tür dizelerde 
kahramanın sözleri sevgilisine, yakınlarına veya başka birine sesleniş tarzında 
dile getirilmektedir: 

Atma meni taşlar bilen, 
Uçub ketey kuşlar bilen. 
Kuşlar kaytsa, men kaytmasam,  
Közüng tolsun yaşlar bilen. 

Şimdi de şu Tokat türküsüne dikkat edelim: 

Atımın kuyruğu düğüm, 
Sineme vurdular döğün. 
Ayrılık günleri bugün. 

 Türküdeki <<Atımın kuyruğu düğüm>> den kasıt  ne? Bize göre, bu 
Türklerin atla ilgili mitolojik görüşlerini, eski inançlarına dayanmaktadır. At 
kuyruğunu bağlamak ceddlerimizde ayrılık, hicran, ölüme hazırlık, yasın 
sembolü olarak algılanmıştır. Kaşgarlı Mahmud‟un <<Divan-ı lügatüt-türk>> 
eserinde Türk askrelerinin savaşa çıkmadan önce (savaş öncesi)  atlarının 
kuyruklarını bağladıklarından söz ediliyor:  

At kuyruğunu bağladık, 
Tengriye de çağladık. 
Üzengi ayakladık, 
Aldayıp güya çekindik. 
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Bu: << Biz Vatan, millet, aile, namus uğruna şehit olmaya hazırız. 
Dönemezsek, hakkınızı helal ediniz>>, anlamına gelmektedir. Yani atın 
kuyruğuna bağlamak bir nevi ayrılık, yas olarak algılanmıştır. << Dede Korkut 
Kitabı>> nda: << Bamsı Beyreğin atının kuyruğunu bağladılar, <<Bamsı>>deyu 
ağladılar>> denilmektedir ki, bu da ayrılık, yası sembole etmektedir. 

Sonuç olarak şunu belirtmek gerekir ki, Özbek ve Tokat türkü ve manileri 
geçmişimiz, kültürümüz ve düşüncelerimizin halk edebiyatındaki güzel sanatsal 
görüntüsüdür. 

Anahtar Kelimeler 

Halk Edebiyatı, Özbek ve Tokat türküleri, Mecaz, Aşk, Hicran. 

 

 

Tokat Yöresi Halk İnançlarında Kazak Halk İnançlarıyla Ortaklıklar 
 

Öz         Gulim SHADİYEVA47 

Günümüzde Türk halklarının kültürel değerlerini ele aldığımızda bir çok 
bakımdan ortak unsurlara rastlamak mümkündür. Bunlardan biri halk 
inançlarıdır. Halk inançları Türk halklarının kültüründe önemli bir yer tutar. 
Bunlar belli bir konulardaki yasaklar, tavsiyeler ve yorumlar biçiminde 
Türklerin yaşamına, gelenek görenek ve örf adetlerine yansımıştır.  

Türkiye‟nin Tokat yöresi halk inançlarını ele aldığımızda bunların Kazak 
halk inançlarıyla bir çok bakımdan ortaklıklar arz ettiğini görmek mümkündür. 
Mesela, çocuk istemek  (boyuna ip bağlamak, çok çocuklu annelerin giyisilerini 
kullanmak vs.), nazar (“göz değdi” tabirinin kullanılması; nazar boncuğunun 
takılması vs.), hayvanlar, hava durumu ve günlük yaşamdaki diğer konularla 
ilgili bir çok halk inancının aynısı veya benzeri Kazaklarda da mevcuttur.  

                                                           
47  Dr., Kazak Güzel Sanatlar Devlet Üniversitesi.  
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Araları bölen binlerce kilometrelik mesafeye ve yüzyılları bulan bir 
zaman zarfına bakmaksızın iki Türk toplumunda ortak ve benzeri unsurların 
korunması ve uygulanmaya devam etmesi dikkat çekicidir. Bunlardan bir kısmı 
çok eski Şamanlık inancının izlerini de taşımaktadır. Genel olarak, Türk halk 
inançları meydana geliş ve uygulanma sebepleri açısından tarihi, kültürel ve 
sosyal açıdan büyük önem arz eden ve Türk halklarının milli kimliğini yansıtan 
unsurlardan biridir.   

Bu çalışmada Tokat yöresi halk inançları ile Kazak halk inançları 
karşılaştırılarak ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler 

Kültür, Halk İnançları, Tokat yöresi, Kazakistan, Milli Kimlik 

 

 

Tokat Eğitim Tarihi (1923-1950) 
 

Öz         İsmail ÖZER48 

Çalışmamıza milli mücadele dönemi içerisindeki eğitim ve öğretim 
faaliyetleri ile başlanarak, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Tokat‟ta yapılan 
eğitim yatırımları incelenerek tek parti dönemi içerisinde Tokat‟taki eğitim ve 
öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Eğitim-Öğretim, Mustafa Kemal Atatürk, CHF. 

 

 

Zileli Bir Divan Şairi: Molla Ali Tâlibî 
 

                                                           
48  Dr. Öğr. Üyesi, Ordu Üviversitesi (iözer01@gmail.com) 
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Öz            Metin HAKVERDİOĞLU49 

Divân şiiri her ne kadar son büyük temsilcilerini 18. yüzyılda vermişse de 
daha sonraki yüzyıllarda da bu akımdan etkilenen şairler çıkmaya devam 
etmiştir. Hatta bu şiir akımı hiç umulmayan yurt köşelerinde devam ettiğini 
gösteren örneklerle bizleri daha hâlâ şaşırtmaktadır. Tokat‟ın Zile ilçesinde 
yetişen Molla Ali Tâlibî de bu şaşırtıcı örneklerden birisidir. Asıl adı Ali olan şâir, 
1888 (1304)‟de Azerbaycan‟ın Karabağ kazası, Cebra‟il uzeydi (nahiyesi), Serik 
karyesinde dünyaya geldi. Şeceresi,  Zaman Hanoğlu, Gaceroğlu, Yusufoğlu, 
Bayram Alioğlu Molla Sefer‟dir. Annesi Telli adında bir Azerbaycan Türk‟üdür. 

Babası, Rus işgali altında ezilmiş ve Osmanlı‟ya karşı mücadele etmeye 
zorlanmış; Azerbaycan‟da artık duramamış ve “Ben bu altı oğlumu Rus ordusuna 
katıp Osmanlıyla harp etsin diye büyütmedim.” diyerek 93 Harbi öncesinde 
Anadolu‟ya geçmiş olan Molla Sefer‟dir. Karabağ‟da Rus zulmünden dolayı artık 
hayat çekilmez hale geldiği için aynı yolu tercih eden pek çok kişi gibi o da 
Amasya ve çevresine, Mir Hamza Nigarî‟nin yanına göçmüştür. Molla Sefer, 1896 
yılında Karabağ‟dan Amasya‟ya ilk gelenlerdendir. Karadan Batum‟a oradan da 
deniz yolu ile Hopa‟ya ve Trabzon‟a geçmişlerdir. Kara yolu ile Erzurum, 
Erzincan ve oradan da Adana‟ya gitmişlerdir. Adana‟nın çok sıcak olması 
hasebiyle grubun büyük bir kısmı tekrar yola koyulup Amasya‟ya gelmişlerdir. 
Bir kısmı Amasya‟da kalmış, diğer kısmı Tokat‟ın Zile kasabasına gitmişlerdir.  

Zile‟ye gelenler arasında Molla Sefer de vardır. Zile‟de “Papaklı” denilen 
bu Karabağ göçgünleri Fatih, Süleymaniye, Hatip Pınarı, Çiçek Pınarı, Osman 
Pınarı ve Reşadiye olmak üzere altı dağ köyüne yerleşmişlerdir. Molla Ali Tâlibî, 
Rumî tarihle 24 Teşrin-i Sani 1359, yani Miladî 24 Ekim 1943 tarihinde, 55 
yaşında Hakk‟ın rahmetine kavuşmuştur.  

Molla Ali Tâlibî‟nin mecmuayı andıran bir divançesi günümüze kalmıştır. 
Torunu Mazlum Bayramoğlu‟ndan elde ettiğimiz bu divançe 37 sayfadır ve 74 
şiir ihtiva etmektedir. 23 gazel, 5 rubaî, 1 kaside, 6 musammat, 1 mesnevî ve 37 
hece şiiri bulunan divançe, Karabağlı ünlü şair Mir Hamza Nigârî etkisinde 

                                                           
49  Dr. Öğr. Üyesi, Amasya Üniversitesi (metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr)  
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kaleme alınmıştır. Çalışmamızda Tokat‟ın bu ilginç şahsiyeti ve şiirleri hakkında 
bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Zile, Tâlibî, Son divan şairleri, Divan edebiyatı 

 

 

Erken 19. Yüzyılda Tokat‟ta Takı Kültürü: Kadınların Kullandığı Ziynet 
Takı ve Süs Eşyaları 

Öz      Samettin BAŞOL - Şule Sema ALKOÇ50 

Yapılan kazı, araştırma ve bulgular, hemen tüm uygarlıklarda kadınların 
ziynet, takı ve süs eşyası kullandıklarına işaret etmektedir. Anadolu‟nun değişik 
şehirlerindeki arkeoloji ve etnografya müzeleri ile Tokat Müzesi de bu durumu 
destekler mahiyette çok sayıda objeye sahiptir. Müzelerde değerli taş veya 
madenlerden üretilmiş, değişik formlarda, farklı yapım tekniği uygulanmış 
çeşitli türde takı ve süs eşyası sergilenmektedir. Bu türden ögelerin hem 
gündelik hayatın hem de kültürün bir parçası olduğu kabul edilmektedir. 

Osmanlı dönemi için bir şehrin sosyal ve kültürel tarihini araştırmada 
öne çıkan en önemli kaynaklardan ikisi şeriye sicilleri ve tereke defterleri/ 
kayıtlarıdır. Bu kaynaklarda yerleşim birimine ve orada yaşayan halka ait zengin 
somut kültürel miras ögelerini bulmak mümkündür. Örneğin ev eşyaları, 
aydınlatma gereçleri, giyim-kuşam malzemeleri, kitaplar, silahlar, ziynet, takı ve 
süs eşyaları adı geçen kaynaklarda rastlanan nesnelerdir.  

Bu bildiri, 19. yüzyılın erken döneminde Tokat‟ta yaşayan kadınların 
gündelik hayatta kullandığı ziynet, takı ve süs eşyalarını tespit etmeyi, bulguları 
kültürel, sosyal ve iktisadi açılardan değerlendirmeyi amaçlamıştır. 
Araştırmanın kaynağı ve veri tabanı Tokat‟a ait 30 Numaralı Şeriye Sicili‟dir. Söz 
konusu sicil 1826 (H. 1241-1242) tarihlidir. Defterde yer alan tereke kayıtları, 

                                                           
50  Dr. Öğr. Üyesi – Doktora Öğr., TOGÜ (samettin.basol@gop.edu.tr) 
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doküman analizi yöntemiyle incelenecek, tespit edilen ziynet, takı ve süs 
eşyaları çeşitli yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Araştırmanın, bir 
asır önceki Tokat‟lı kadınların sosyal, kültürel, gündelik ve ekonomik yaşamına 
ışık tutması, yerel ve kültürel araştırmaları desteklemesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler  

Osmanlı Kadını, Ziynet ve Süs Eşyası, Tereke Defteri 

 

  

Tokat İli Reşadiye İlçesi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi ve 
Belgelenmesi 

Öz        Şengül EROL51 

Tarih boyunca insanların giyim şekilleri ve gelenekleri; sosyal hayatın 
gelişmesi, teknolojik ilerlemeler ve fertlerin zevklerine göre şekillenmiş ve 
farklılaşmıştır. Bir milletin giyim kuşamı, o milletin sahip olduğu uzun tarihi 
geçmişi, bulunduğu coğrafi alanlar, etkileşim halinde olduğu kültürler ve 
değiştirdiği inanç sistemleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 
Geleneksel giyim kuşam kültürü, bir milletin toplumsal olgularını en iyi yansıtan 
kültür varlığı, düşünce tarzı ve uygarlık düzeyi ile öz kültürünün dışa vurumunu 
temsil etmekte; bu geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara en iyi biçimde 
aktarılmasında önemli bir kaynak görevi üstlenmektedir.  

Günümüz gençliğinin gerek değişen giyim anlayışı gerekse modanın 
insanları farklı yönlerden etkilemesi gibi nedenlerle geleneksel giyim kuşam 
kültürümüzü yeterince tanımadıkları ve öz kültürlerinin bir göstergesi olan bu 
değerlere sahip çıkmadıkları görülmektedir. Bu nedenle; geleneksel 
değerlerimizi ifade eden giyim kuşam kültürümüzü tanımak, yeni yetişen 
nesillere tanıtabilmek ve bu giyim kuşam özelliklerimizin korunabilmesini 
sağlayacak çalışmalar yapmak amaç edinilmesi gereken önemli bir noktayı 
oluşturmaktadır. Bu konunun önemini vurgulamak ve geleneksel giyim kuşam 
                                                           
51  Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi (sengul.erol@usak.edu.tr) 
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özelliklerinin belgelenmesiyle geçmişi geleceğe bağlayacak bir kavşak noktası 
sayılabilecek çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Tokat ili Reşadiye ilçesi 
geleneksel kadın kıyafetleri ile ilgili alan çalışması yapılmıştır.  

Çalışmada; Tokat ilinin kültürel değerlerinin bir parçası olan geleneksel 
giyim kuşam özellikleri araştırılarak, bir bütün olarak ele alınan geleneksel 
kadın giysileri zaman içinde yok olmadan gelecek nesillere aktarma amacıyla 
sistematik olarak incelenmiş, saha çalışması sonucu ulaşılan orijinal giysilere ait 
bilgiler inceleme formlarına uygun biçimde doldurulmuş ve belgelenmiştir. Bu 
sayede giderek yok olan ya da bazı parçalarının yok olduğu kıyafetlerin orijinal 
ölçülerine sadık kalınarak yeniden üretilebilmesi mümkün kılınmıştır.   

Bu çalışma ile geleneksel giyim kuşam kültürümüze önemli bir yer veren 
müzelerimizde bulunan giysi örneklerine ait görsellerin yanı sıra; özellikle sanal 
ortamlarda yer alacak teknik çizim ve kalıp görselleri sayesinde araştırmacılara 
daha detaylı bilgi sunma olanağı yakalamak mümkün olacaktır.     

Anahtar Kelimeler 

Geleneksel Giyim-Kuşam, Yöresel Giysiler, Tokat Kadın Giyimi. 

 

 

Tokat'ın Manevi Mimarlarından Hubyar Sultan 
 

Öz              Hasan COŞKUN52 

Anadolu‟nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Anadolu erenlerinin çok 
büyük etkileri olmuştur.  Ahmed Yesevî ve  onun talebeleri olarak  bilinen bu 
tarihi şahsiyetlerin Anadolu‟nun hemen hemen tüm şehirlerinde  izlerini 
görmek mümkündür.   Ahmed Yesevî,  Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltuk, Balım Sultan 
ve Hubyar Sultan gibi  “Horasan Erenleri” ismi ile anılan bu tasavvufi 
şahsiyetlerin Anadolu‟da yaşayan Türkmenlerin İslamlaşmasındaki rolü çok 

                                                           
52  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (hasan.hcoskun@gop.edu.tr) 
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açıktır.  Bu önemli şahsiyetlerden Hubyar Sultan‟ın türbesi Tokat‟ın Almus 
ilçesine bağlı bulunan Hubyar  köyündedir.  Hubyar köyü aynı zamanda Hubyar 
Sultan Ocak merkezidir. Tokat bölgesinde yaşayan Alevî grupların büyük 
çoğunluğu Hubyar Sultan Ocağı taliplerinden olan Sıraçlardan oluşmaktadır.   
Tokat ve çevresinde yaşayan Sıraçlar, Beydili Boyu‟na ait saf Türkmen 
topluluğudur. Biz de bu çalışmamızda Tokat‟ın manevi şahsiyetlerinden biri olan 
Hubyar Sultan‟ın hayatı, tarihi şahsiyeti, türbesi ve Tokat‟ın sosyal ve kültürel 
yaşamındaki etkilerini din sosyolojisinin araştırma yöntemleri ile ortaya 
koymaya çalışacağız 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Hubyar Sultan, Alevilik, Bektaşilik,  Türbe 

 

 

Tokat Yöresi Alevi-Bektaşi Cem Törenlerinde Hubyar Ocağı Uygulamaları 
 

Öz               Dilek BAKAN SARITAŞ53 

Hubyâr Sultan‟ın Alevi-Bektaşi geleneğinde mühim bir yeri vardır. Bu 
geleneğin de tarihsel süreçte İslamiyet‟ten önce Şamanizm ile İslamî devirde de 
tasavvuf öğretisiyle yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Hubyâr Sultan‟ın 13. 
yy.da yaşadığı; sözlü geleneğe göre Horasan‟dan gelen doksan bin erenden biri 
olduğu düşünülmektedir. Dergâhını bugünkü Tokat‟ın Almus ilçesinin Hubyâr 
köyüne kurmuştur. Hayatı hakkında kesin bilgiler olmasa da ferman ve 
beratlardan, bölgenin kendisine vakfedildiği bilinmektedir. 

Alevi-Bektaşi geleneğinde ocak, dede, cem, semah, oruç ya da diğer inanç 
motifleri geleneğin ayrılmaz parçalarındandır. Hubyar Ocağı uygulamalarında 
da bölgede sürdürülen görgü cemi, hıdırelllez cemi, kurban cemi, Abdal Musa 
cemi, lokma cemi, saya cemi, düğün cemi gibi cemlerin yanı sıra muharrem 

                                                           
53  Bilim Uzm. (bakandilek86@hotmail.com) 
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orucu, Hıdırellez orucu, Medet Mürvet orucu, kırk sekiz perşembe orucu gibi 
oruçlar tutulmaktadır. Sofra duası, lokma duası, ay salavatlaması, eşik (ev) duası, 
hizmet duası, sabah ve akşam duası, uyku duası, dolu (dem) duası da Hubyar 
Ocağı‟ndaki geleneksel dua örneklerindendir. Tüm bunların yanı sıra Hubyar 
Ocağı‟nda ziyaret yerlerine dair çeşitli inanç motifleri de yer almaktadır: Tekeli 
Dağı ve dağ kültü, Göz cöferliği ve su kültü, Hızır Sersem Çamı ve ağaç kültü, 
Gürgen Çukuru ve orman kültü, Kılıçkesen ve Kaya kültü gibi.  

Hubyâr Sultan, çalışmamızda Horasan batıni geleneğine bağlı Türkmen 
bir eren olarak ele alınmıştır. Yaşadığı dönem kesin olarak bilinmese de açtığı 
yolla taliplerini çevresinde toplamayı başarabilmiştir. Bugün, bu ocağa bağlı 
yurtiçinde ve yurtdışında dedeler, talipler bulunmaktadır. Böyle bir kitleye 
hâkim olabilmek geleneğin gerektirdiği hoşgörü ve sevgi ile mümkün olmuştur. 
Bulunduğu dönemde birçok erenin önderliğinde Anadolunun Türkleşmesi, 
batıni temelde ise İslamlaşması için uğraşlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler 

Hubyar, Ocak, Alevilik, Horosan Dervişleri, Tokat, Folklor. 

 

 

Tokatlı Bir Melamî Hâl Ehli: Kul Himmet 
 

Öz       Gamze AKBAŞ ARSLANOĞLU54 

Kul Himmet, Tokat‟ın yetiştirdiği ünlü şairlerden ve tasavvuf geleneğinin 
temsilcilerindendir. “Yedi ulu ozan”dan biri olan şair 16. yy ın tanıklığını 
yapmakla birlikte o dönemin çok ötesinde eserler vermiştir. Dolayısıyla 
günümüzde de modern birey için bir rehber niteliğindedir ve toplum hafızasını 
canlı tutmaya devam etmektedir. Ancak onu doğru okumak için eserlerindeki 
derinliği, katmanlı sembolik yapıyı ve tasavvuf terminolojisini göz ardı etmemek 
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önkoşuldur. Duyuş ve düşünce dünyasını besleyen ana kaynakları doğru tespit 
etmek ve açımlamak gerekir.  

Toplumsal alanda da sanatçı kimliğiyle de “melamî” hâl içinde olan Kul 
Himmet‟in ahlaki değerlerini bu temel üzerine kurduğu söylenebilir. Dolayısıyla 
eserleri üzerinde durulurken melami ahlak temel izleklerden olmalıdır.  Bu 
doğrultuda yapılacak çalışmada Kul Himmet‟in eserleri çözümlenerek ahlaki 
duruş niteliğindeki melamî neşve incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler 

Kul Himmet, melamî neşve, tasavvuf 

 

 

Tokat Aleviliğinde Hızır İnancı 
 

Öz              Melike TEPECİK55 

Yüzyıllardır yaşayan bir kült olan Hızır veya Hızır- İlyas kültü, halk 
kültürümüzün kaynaklarını araştıranlar için çok çeşitli ipuçları taşımaktadır. 
Öcal Oğuz Boz Atlı Yol İyesi‟nin, İslamiyet sonrasında Hızır‟a dönüşerek varlığını 
devam ettirdiğini belirtir. İslamiyet‟in kabulü ile bu kült, Türk halk inançları 
arasında müstesna bir yer işgal etmiştir. Hızır‟ın halk inançları içerisinde en 
canlı ve meşhur görüngü, Anadolu‟da Hz. Muhammed ve Hz. Ali‟den sonra en 
çok takdis edilen şahsiyet olduğu söylenilebilir. Türk halk inanışı Hızır‟ı 
peygamber olarak kabul etmektedir. Hızır, halkın inanç dünyasında genel olarak 
Anadolu‟nun kadim toplumlarında spesifik olarak da Anadolu Aleviliğinde 
değer, kültür ve itikat telakisi arz eden bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. 
Anadolu‟nun farklı bölgelerinde yaşayan toplumlarda farklı mit ve menkıbelerle 
karşımıza çıkmakta olan Hızır motifi, ayrımlı anlam tasarımları kazanmıştır. Bu 
farklılıktan ötürü çalışmamız:  Alevi toplumun inanç dünyasında ve geleneğinde 

                                                           
55  Y. Lisans Öğrencisi (tepecikmelike@gmail.com)    



86 
 

Hızır motifine yükledikleri anlamın nasıl bir tasarıma kavuştuğunu saptamaya 
yönelik yorumlayıcı bir çalışma niteliğinde olacaktır.  Tokat‟daki Alevi 
ocaklarının tüm talip köylerinin Hızır ile ilgili görüşlerini tespit etmenin 
imkânsızlığından ötürü tüm talip köylerini temsil eden dedeler ile yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formuyla derinlemesine mülakat 
gerçekleştirilecektir. Tokat‟da hâlihazırda Alevilik erkânını yürüten alevi 
ocaklarının mümessilleri olan dedelerin Hızır inancı ile ilgili anlatımları kayda 
geçirilecektir. Dedelere yöneltilen sorular yazın taraması ile ön okuma yapılarak 
hazırlanmıştır.  Bu anlatımlardan hareketle temalar ve alt temalar oluşturulup 
veriler sistemli bir bütünlük içinde analiz edilecektir. Çalışmamız sosyal 
bilimlerin izlediği nitel araştırma tekniklerine oranlı bir şekilde gerçekleştirilip, 
analiz edilecek, tasvir temelli bir çalışmadır.  

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Alevilik, Hızır İnancı, Hızır-İlyas Kültü 

 

 

Tokatlı Nuri‟nin Bilinmeyen Bir Divan Örneği 
 

Öz            Metin HAKVERDİOĞLU56 

Türk edebiyatı yüzlerce yıldır iki temel kaynaktan doğmaktadır: halk 
edebiyatı, divan edebiyatı. Bu iki kaynak binlerce değerli temsilci yetiştirmiş ve 
Türk edebiyatının ölümsüz eserlerine imza atmıştır. Bu iki ana akım bazen 
birbirinden uzak kalmış, hatta birbirini anlamaz, küçümser olmuş; bazen de 
birbirine yaklaşmış, adeta aynı hayal dünyasından şiir devşirir olmuştur.  

Tokatlı Nuri de bu iki akımın aynı hayal dünyasını paylaştığı dönemde 
yaşamış şairlerden birisidir. 1825‟te Tokat‟ın Kızılca Mahallesinde doğan halk 
şairi, bu yüzyılda halk edebiyatı ile divan edebiyatının kardeşliğini gösteren 
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eserler ortaya koymuştur. Şiirlerinde halk edebiyatının tüm güzelliğini ve nazım 
şekillerini, tekniklerini gözler önüne seren şair, aynı zamanda divan şiirinin halk 
şiirine hediye ettiği divân, selis, semaî, kalenderî, satranç ve vezn-i âher gibi 
şekilleri de ustaca kullanmıştır. 1883‟te Samsun‟da vefat eden halk şairi Tokatlı 
Nurî, Erzurumlu Emrah yolunun en önemli takipçilerinden birisi olarak bilinir. 

Çalışmamızda Tokatlı Nurî‟nin yayımlanmış şiirleri arasıda bulunmayan 
bir “divân” örneğini inceledik. Bu “divân”, toplayanı belli olmayan ve 
kütüphanemizde bulunan bir cönkte tespit edilmiştir. Şair hakkında genel 
bilgilerden sonra bu şiir şerh edilmiştir 

Anahtar Kelimeler 

Tokatlı Nuri, Halk şiiri, Divan şiiri, Cönk 

 

Mehmed Emin Tokadî‟nin Vefatına Düşürülen Tarihler Üzerine Bir 
Değerlendirme 

Öz        Yılmaz ÖKSÜZ57 

Ebced hesabına dayanarak bir hadisenin meydana geldiği seneyi verecek 
şekilde bir kelime, bir cümle, bir mısra veya bir beyit söylemeye tarih düşürme 
denir. Rakamların yerini harflerin aldığı tarihler, padişahların cülûsu, sadrazam, 
şeyhülislam gibi ekâbirin tayini, şehzâdelerin sünneti, bir mimarî eserin yapımı 
veya tecdidi, doğumlar, düğünler, ölümler gibi muhtelif konuları içermektedir. 
Hatta birinin bir uzvunun yaralanması, sevgilinin bûsesi, bir kedinin ölümü veya 
hırsızın kaçışı için bile tarih düşürülmüştür. Hemen her hususa tarih düşürmesi 
ile bilinen Surûrî‟nin (ö. 1229/1814) şu manzumesi buna örnek verilebilir: 

  Gelmiş idi câmi„e bir bî-namâz 
  Sârik imiş kim yiyeyazdı tayak 
  Söyledim târîhini kayyım anın 
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  Kaçdı pâbuç hırsızı yalınayak.  (1212) 

Tam tarih, ta„miyeli tarih, mücevher tarih, mühmel tarih gibi türleri olan 
tarihleme, günlük hayata da sirayet etmiş; bunu hayatının parçası haline getiren 
kudemâ, ebcedle konuşabilmiş, ebcedle şakalaşabilmiştir. Bu gayret sonucunda 
bazı deyimler bile oluşmuştur. Meselâ; “işimiz altmış altıya bağlandı” ifadesi, Allah 
lafzının ebced hesabıyla karşılığının altmış altı olmasından kaynaklı bir ifadedir. 
Hayatın çeşitli yönlerinde etkili olan tarihler, edebiyat tarihi araştırmaları için 
oldukça mühimdir. Bunlar sayesinde nice gizli kahraman tanınır hâle gelmekte, 
nice zenginlik keşfedilmekte ve nice meçhul aydınlığa kavuşmaktadır. Söz gelimi 
Tokat Müftî Mahallesi‟ndeki bir çeşmenin hüviyetini şu beyitten öğrenebiliriz: 

  Bu çeşmeyi Mûsâ Beg yapmağıla menkûlen 
  Mîrî didi târîhin: “Hayrun hiye makbûlen”.  
       (1004) 

Tarih manzumeleri, yazıldığı dönem ve konuya dair ayrıntıların taşıyıcısı 
olduğu gibi söz konusu eser yahut şahsiyetin çevresince öneminin de belgesidir. 
Muhitinde iyi veya kötü anlamda etki bırakan pek çok kişi için tarih yazılmıştır. 
Nakşibendî-Müceddidî meşâyıhından Mehmed Emin Tokadî (ö. 1158/1745) bu 
zevâttan biridir. Onun bilhassa vefatına müteaddit defa tarih düşürülmüştür. Bu 
tebliğde onun yakın arkadaşı Eğrikapılı Mehmed Râsim (ö. 1169/1756) ile halifesi 
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin‟in (ö. 1202/1788) yazmış olduğu tarih kıtaları 
üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Mehmed Emin Tokadî, Ebced, Tarih Düşürme, Tarih, Tarih Kıtası. 

 

Muhyiddin Muhammed İbn İbrahim Niksari‟nin Duhân Sûresi Tefsiri‟nde 
Kıyamet Ve Ahiret Hayatı Hakkındaki Görüş ve Yorumları 
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Öz       Bünyamin AÇIKALIN58 

Tokatlı bir müfessir olan Muhyiddin Muhammed ibn İbrahim Niksârî, 
Niksar‟da doğmuş, çocukluğunu ve gençlik yıllarının ilk dönemini burada 
geçirmiştir. Arapça, dini ilimler, astronomi ve mantık gibi alanlarda temel 
eğitimini Tokat‟ta almış, Sultan II. Beyazid‟in döneminde onun isteği üzerine 
İstanbul‟a gelmiş, vaazlar verip tefsir dersleri yapmıştır. Bu derslerde, Kâdî 
Beydâvî‟nin Envâru‟t-Tenzîl adlı eserini okuttuğu anlaşılmaktadır. Ömer Nasuhi 
Bilmen, Niksârî‟ye ait Duhân Sûresi Tefsirinin, asrının âlimleri tarafından 
beğenildiğini belirtmektedir. Aklî ilimler yanında dini ilimleri de tahsil eden 
Niksârî‟nin daha çok tefsir ilmiyle meşgul olduğu ve bu alanda tanındığı 
belirtilmektedir.  

Değişik alanlarda onbir eseri bulunan Niksârî‟nin üç eseri tefsir ilmiyle 
ilgilidir. Süleyman Pak, müellifin İhlâs Sûresi tefsirini tanıtmıştır. Niksârî‟nin 
tefsir ile ilgili diğer eseri Kâdî Beydâvî‟nin Envâru‟t-Tenzîl adlı eserine yazdığı 
haşiyesidir. Niksârî‟nin tefsir alanındaki üçüncü eseri ise, tebliğimizde 
inceleyeceğimiz Duhân Sûresi tefsiridir. Hasan Gökbulut tarafından 1993 yılında 
yapılan yüksek lisans tezinde, eser tahkik edilmiştir.  

Duhân Sûresi‟nin 10-16. âyetleri ve 40. âyeti kıyamet; 41-50. âyetleri 
Cehennemdeki azap, 51-57. âyetleri ise Cennet nimetleri ilgilidir. Çalışmamızda, 
imanın şartlarından biri olan ahiret hayatı hakkındaki bu ayetler hakkında 
Niksârî‟nin yorum, değerlendirme ve görüşlerini incelemeye çalışacağız. 
Çalışmamızda tefsir eserinin tahlil edilmesi, çözümlenmesi metodunu 
uygulayacağız. Bu metot çerçevesinde gerektiğinde kelimelerin semantik 
analizini yapacak, üslup ve ifade biçimlerini değerlendirip müellifin konu 
hakkındaki görüşlerini tespite çalışacağız. Sonuç itibariyle çalışmamızın Tokatlı 
bir âlimin ve onun kıyamet ve ahiret hayatı hakkındaki görüşlerinin 
tanıtılmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Niksar, Muhyiddin Muhammed ibn İbrahim Niksârî, Duhân Sûresi. 
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Tokat Âlimlerinin Arap Diline Katkıları (Bibliyografik Derleme) 
 

Öz        İbrahim USTA59 

6000 yıllık tarihi boyunca 14 Devleti ve birçok beyliği içerisinde 
barındırmış olması itibariyle,  önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Tokat 
şehri,  1071 Malazgirt zaferinin ardından Emir Danişmend tarafından 1074 
tarihinde İslam egemenliği altına girmiştir. “Âlimler konağı, fazıllar yurdu ve 
şairler yatağı” olarak ta anılan Tokat şehri yaklaşık 1000 yıllık İslam serüveninde 
nice âlimler, şairler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Âlimlerden; Molla Hüsrev, 
İbn Kemal ve Mustafa Sabri Efendi, şairlerden; Melîhî, Kul Himmet, Sabûhî, Tâlib 
Mehmed Dede ve Kânî, devlet adamlarından  ise Hacı İvaz Paşa, Kemankeş 
Mahmud Paşa ve Gazi Osman Paşa en bariz örneklerdendir. 

Bu çalışmada Arap diline eser kazandırmış Tokatlı âlimlerin 
çalışmalarının bibliyografik olarak bir derlemesi yapılmıştır. Bu çalışmadaki 
temel amaç, Tokatlı dilcileri çalışmak isteyen araştırmacıların işlerini 
kolaylaştırmak ve bu değerli eserleri tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp; özelde 
Tokat, genelde ise Türkiye kültürüne kazandırma yolunda bir nebze ışık 
tutabilmektir. Bu âlimler şunlardır: Abdurrahîm b. Ahmed et-Turhâlî, Ahmed b. 
Muhammed ez-Zilevî, Ahmed b. Ömer et-Tokâdî, Ahmed b. Arakıyyeci et-Tokâdî, 
Ahmed Sâfî et-Tokâdî, Nalbantzâde Hüseyin b. Abdurrahmân et-Tokâdî, İbnü‟l-
Midâs Hüsâmeddîn et-Tokâdî, Kemâl Pâşâzâde, Lütfullah b. Hasan et-Tokâdî 
(Molla Lütfi), Molla Hüsrev, Muhammed b. Mahmûd et-Tokâdî, Muhammed 
Emin et-Tokâdî, Muharrem b. Muhammed b. Arif b. Hasan ez-Zilevî, Muhterem 
b. Şeyh Muhammed Mahmud et-Tokâdî, Muhyîddîn Mehmed b. İbrâhîm en-
Niksârî, Seyyid Alî el-Komanâtî et-Tokâdî, Seyyid Mehmed et-Tokâdî, Şemseddîn 
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b. en-Niksarî, Şihâbüddîn b. Ala'eddîn (Celâl) et-Tokâdî, Şükrizâde Muhammed 
ez-Zilevî. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat Âlimleri, Arap Dili, Bibliyografik Derleme, Gramer, Belagat 

 

Zileli Muharrem Efendi ve “Hâşiye „Ale'l-Fevâidi‟d-Dıyâiyye” Adlı Eseri 
 

Öz            Muhammet Bilal TOLAN60 

X/XVI. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Muharrem b. Ebi‟l-Berakât 
Muhammed b. „Ârif b. Hasan ez-Zîlî, miladi 1504 tarihinde Tokat/Zile‟de 
doğmuştur. Eğitimini büyük ölçüde Tokat‟ta almış, ömrünün sonuna kadar 
Zile‟de dersler vermiştir. Bir mutasavvıf ve İslam hukukçusu olmasının yanında 
iyi bir dilbilimci olan Muharrem Efendi‟nin Arap diline önemli katkıları 
olmuştur.  

Meşhur dil âlimi İbnu‟l-Hâcib‟in (646/1249) nahiv ilmine dair el Kâfiye 
adlı eserine yazılan en önemli ve en çok rağbet gören şerhlerden biri, Molla 
Câmi lakabıyla meşhur Abdurrahman el-Câmi‟nin (898/1492) el-Fevâidu‟d-
Dıyâiyye adlı eseridir. Bu eser uzun yıllar Osmanlı medreselerinde ileri düzey 
gramer kitabı olarak kullanılmıştır. el-Câmi‟nin bu eserine, Zileli Muharrem 
Efendi, Hâşiye „Ale'l-Fevâidi‟d-Dıyâiyye adıyla önemli bir haşiye yazmıştır. Bu 
eserde özellikle irab tahlillerine yer vermiş, el-Fevâidu‟d-Dıyâiyye‟de geçen 
anlamı kapalı olan kelimeleri açıklamıştır. Eser Osmanlı medreselerinde 
“Muharrem” adıyla meşhur olmuş, hoca ve öğrenciler tarafından çokça istifade 
edilmiştir. Muharrem Efendi bu eserini “bedel” konusuna kadar yazmış, kalan 
kısım yine Osmanlı âlimlerinden Abdullah Eyyûbî tarafından aynı üslupla 
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tamamlanmıştır. Bu çalışmada eser, üslup ve yöntem açısından incelenip el-
Fevâidu‟d-Dıyâiyye‟nin diğer haşiyeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler  

Zile, Muharrem Efendi ez-Zîlî, Nahiv, Hâşiye „Ale'l-Fevâidi‟d-Dıyâiyye. 

 

İbn Kemal Paşazâde ve Arap Diline Katkıları (Dilbilim ve Edebî Risalelerin 
Üzerine Bir Araştırma) 

Öz               Husain ASWAD61 

Bu araştırmada Tokatlı bir Osmanlı âlimi olan İbn Kemal Paşa'nın (ö.940) 
Arap Dili ve çeşitli konularıyla ilgili yazdığı Risaleler Mecmuasından hareketle 
Arap Dili‟ne yaptığı hizmetleri ele alınmaktadır. Araştırma aynı zamanda bu 
Risalelerin önemini, yazara ait orijinal görüş ve tespitleri, yazarın Risalelerde 
takip ettiği bilimsel yönteminin analizi ve Risalelerin yazımında takip ettiği 
yöntemi içermektedir.  

Araştırma iki ana bölümden oluşmaktadır:  

Birinci bölümde İbn Kemal Paşa‟nın Belağatle ilgili on dördü aşkın 
risaleleri merkeze alınarak, Arap Dili ve Belağatı alanındaki gayretleri ve 
konuyla ilgili Risalelerin önemi açıklanmaktadır.  

İkinci bölümde müellifin Nahiv ve Edabiyat alanındaki yazdığı Risaleler 
esas alınarak bu konudaki Risaleleri muhteva ve yöntem bakımından analiz 
edilmekte ve müellifin nahiv ve edebiyat alanındaki hizmetleri ele alınmaktadır. 

Araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmakta, İbn Kemal Paşa‟nın 
Risalelerini bilimsel muhteva açısından ele alınmakta ve bundan hareketle bir 
sonuca ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler  

                                                           
61  Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi (d.aswad1977@gmail.com) 

mailto:d.aswad1977@gmail.com


93 
 

İbn Kemal Paşa, Arap Dili, Belağat, Dilbilim 

 

Büyük Şehirlerden Doğduğu Topraklara Tokat‟a Özlemin Adı: Cahit 
Külebi 

Öz        Emel HİSARCIKLILAR62 

Cahit Külebi, 1917 yılında Tokat‟ın Niksar ilçesinde dünyaya gelmiştir. 
1997 yılında Ankara‟da hayatını kaybetmiştir. Türk edebiyatında daha çok 
şiirleriyle tanınan Külebi, kaleme aldığı dizelerin kaynağını halk kültüründen, 
tarihten, ilmî ve kültürel konulardan, halkın yaşayışından, geleneklerinden ve 
sorunlarından, en başta da kendi yaşam hikâyesinden almıştır. Şiirlerinde açık 
bir anlatım ve sade bir dil kullanmıştır.  

Tokat‟ın bağrından kopan şair Cahit Külebi, askerlik, iş ya da sevda 
yüzünden, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunmuş olsa da, doğduğu topraklara olan 
sevgisini her daim canlı tutmuş, Tokat‟a duyduğu özlemi şiirlerinde dile 
getirmiştir. Bu özlemin hissedildiği metinlerde bazen sembolik ifadeler 
kullanmış, çoğu zaman da bunu ifade ederken, okurla arasına bir engel 
koymadan, hislerini doğrudan söylemeyi tercih etmiştir. Onun, büyük şehrin 
beraberinde getirdiği büyük sıkıntılardan bunaldığı anlarda, şehrin 
kalabalığında ve hiç tanımadığı insanların arasında yalnız kaldığında 
memleketine karşı duyduğu hasretin derinleştiği ve arttığı gözlemlenir. Bunun 
yanı sıra gittiği yerlerde gördüklerinden hareketle, karşılaştığı bir durumun ya 
da kişinin, doğduğu topraklardaki benzer halleri anımsamasına, hatıraların 
yeniden muhayyilesinde belirmesine olanak verdiği görülür. 
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Bu çalışmada da, modern Türk şiirinin tanınmış isimlerinden biri olan 
şair Cahit Külebi‟nin, şiirlerinde, doğduğu şehre, Tokat‟a duyduğu özlemi hangi 
sebeplerle ve ne şekilde ifade ettiği ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler  

Cahit Külebi, Tokat, özlem  

 

Tokatlı Bir Cumhuriyet Şairi: Cahit Külebi‟nin Şiirinde Otobiyografik İzler 
 

Öz                Emine Bilgehan TÜRK63 

İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi olan şiir sanatı, her coğrafyada 
birbirine benzer hislerin, telaşların, endişelerin, düşüncelerin zamana, topluma 
ve bireye bağlı olarak değişen farklı ifadeleri olmuştur. Köklü bir tarihi geçmişi 
olan Anadolu coğrafyası Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinin yetişmesine 
ev sahipliği yapmıştır. Cahit Külebi de Türk tarihinin önemli dönemeçlerinden 
biri olan Rus işgali sonucunda Erzurum‟dan Tokat‟a uzanan bir göç hikayesinin 
izlerini taşıyan bu coğrafyanın yetiştirdiği önemli şairlerden biridir. 

Şiirlerinde yaşadığı hayatın ve coğrafyanın izlerini açıklıkla gösteren 
Cahit Külebi, 1917 ve 1997 yılları arasında yaşadığı seksen yıllık ömrünün otuz 
iki yılını edebiyat öğretmenliği ve eğitimle ilgili işlerle geçirmiştir. 
Emekliliğinden sonraki yedi yılını ise Türk Dil Kurumu üyesi olarak yine dil ile 
ilgilenerek geçirir. İlk şiiriyle ilgili farklı bilgiler veren şair ilk kitabı olan 
“Adamın Biri” ni 1946‟da çıkarır. Çeviri ve hatıralarını yayımlayan Külebi, daha 
çok şiirle meşgul olmuştur. Çok yazmayı ve bir sanat görüşü çerçevesinde eser 
vermeyi doğru bulmayan sanatçı on şiir kitabı yayımlamıştır. “Atatürk Kurtuluş 
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Savaşında” şiiriyle daha çok anılan şair Anadolu‟yu bir ses olarak eserlerine 
taşımayı başarmıştır. 

Bu çalışmada Türk edebiyatının özgün şairlerinden olan Cahit Külebi‟nin, 
uzun yaşam çizgisi ve eserlerinin kesiştiği noktalar tespit edilmeye çalışılacaktır. 
Yaşantının şiirine yansıyan yönlerini bulmak maksadıyla sanatçının önce 
hatıraları okunup, kendisiyle yapılan mülakatlar gözden geçirilecek hayatının 
eserlerine yansıyan noktaları değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Cahit Külebi, Şiir, Otobiyografi. 

 

Cahit Külebi‟de Yerlilik Düşüncesi 
 

Öz        Tuba DALAR64 

İnsan, gerek fiziksel gerekse varoluşsal anlamda bir yere yerleşme ve 
yerleştiği yeri yurt edinme çabası içerisindedir. Milletlerin zaman içerisinde 
oluşturdukları kültürel kimlikleri, yerleşilen/yurt edinen coğrafya ile kökensel 
bağlar oluşturur. Başka bir deyişle, her mekân, kendi insanını, kendi tarihini, 
kendi yaşama biçimlerini, kendi duyuş tarzını ve kendi yazgısını şekillendirir. 
Zira bir coğrafyaya aidiyet bağları ile bağlanan insan, benimsenmiş değerlerini 
mekâna aktarır. Bu bağlamda mekân ve insan, var oldukları sürece birbirini 
şekillendirmeye devam ederler.  

Her şeyden önce yerlilik, bireyin bir mekâna yerleşmesine bulunduğu 
mekana uygun bir bakış açısı geliştirmesine zemin oluşturur. Böylece aynı 
coğrafyaya aidiyet duygularıyla bağlanan insanların, duygu, düşünce ve inanç 
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dünyasını oluşturan kodlar belirlenir.  Ve yine böylece yerli ve yabancı olma 
durumunun sınırları çizilir.  

Tokat‟ta doğan ve Anadolu‟yu içten bir nazarla içselleştiren Cahit Külebi, 
şiire başladığı yıllarda hâkim olan 1940 kuşağı söylemlerinden ayrı, özgün bir ses 
geliştirmeyi başarır. Külebi,  iç ahenk ve lirizmin ön plana çıktığı şiirlerinde, 
insana dair ne varsa Anadolu ile özdeşleştir. Milli zeminin yozlaşmasından 
duyduğu rahatsızlığı, milli bir sanat oluşturma endişesi ile ortaya koyar. O, milli-
romantik duyuş tarzını, reel bir bakış açısıyla sentezleyerek toplumu kendi 
değerlerine çağırır. Bu çalışmada Cahit Külebi‟nin his ve düşün dünyasını 
şekillendiren yerlilik düşüncesi ve bu düşüncenin kaynakları irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler 

Cahit Külebi, Şiir, milli-romantizm, yerlilik, mekan 

 

Cahit Külebi Şiirlerinde Mekânın Poetikası 
 

Öz        Yaşar ŞİMŞEK65 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı içinde yer alan ve Modern Türk 
şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan Cahit Külebi 1917‟de Zile‟de dünyaya 
gelmiştir. İlk şiirlerini daha lise sıralarında Toplantı dergisinde yayımlayan şair, 
sonraki dönemlerde farklı akımlardan etkilenen ve birçok kaynaktan beslenen 
şiirleriyle Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir. Halk şiiri ve modern şiiri 
sentezleyerek kendine özgü bir şiir dili ve üslubu oluşturmuş, sade ve rahat 
söyleyiş tarzıyla her kesim tarafından ilgiyle okunmuştur. Cahit Külebi, 
duygulanımlarını dile getirirken mekân unsurundan ve şiirde mekânın 
imkânlarından sıklıkla yararlanmış, dış dünyaya dönük izlenimlerini aktarırken 
mekânın insan üzerindeki etkilerine de yer vermiştir. Ayrıca, şiirlerinde yer 
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verdiği mekânları temsil ettikleri sembol ve değerler içinde yansıtmıştır. Şairin  
“memleket edebiyatı” hareketi içinde yer alması şiirlerinde mekânla ilgili 
tercihlerinde daha çok Orta Anadolu, Tokat ve Sivas çevrelerini işlemesine 
sebebiyet vermiştir. Külebi, özellikle yurt sevgisi bağlamında doğup büyüdüğü 
köyleri, çocukluğunun geçtiği yerleri, gezip gördüğü kasabaları, şehirleri, 
dolaştığı bağları, bahçeleri, geçtiği yolları kısacası Anadolu coğrafyasına özgü 
yerleri şiirlerinde işlemiştir. Bununla beraber bu mekânlara ek olarak işlediği 
temalar bağlamında ev, okul, cadde, sokak, oda gibi daha dar mekânlara ve birer 
mekân temsili olan tren, vapur, araba gibi vasıtalara yer vermiştir.  

Bu çalışmada Gaston Bachelard‟ın Mekânın Poetikası eserinden hareketle 
Külebi‟nin şiirlerindeki insan ve mekân etkileşimi üzerinde durulacaktır. 
Böylelikle şiirlerdeki mekân temsilleri anlatılmaya ve anlamlandırılmaya 
çalışılacaktır. Özellikle hareket unsurunun yoğun olduğu, bir mekândan başka 
bir mekâna yol alan, okuru yolculuğa çıkaran şiirler, Bachelard‟ın çerçevesini 
çizdiği mekân kuramından/söyleminden hareketle değerlendirilecektir. 
Şiirlerindeki mekân algısı, mekânın estetik ifadelendirmeye katkısı, mekânlar 
arası gerçekleştirilen yolculuklar ve bunların insan psikolojisi üzerinde etkileri 
ortaya konulacaktır. Şiirlerdeki mekândan insana, insandan mekâna yönelik 
imgesel geçişler, değişimler ve yansımalar açımlanacaktır. Yine şairin mekânla 
kurduğu ilişkiden yola çıkılarak mekânın şairin iç dünyasında ve şiir yaratımına 
katkılarıyla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Külebi, şiirlerinde mekân 
vasıtasıyla hem kendi yaşamından hem de toplum hayatından kesitler sunarak 
izlenimci ve gerçekçi söylemiyle çağının fotoğrafını çeker. Mekân unsuru 
yalnızlık, kimsesizlik, çocukluk, iyi-kötü anlar, hatıralar, hüzün, coşku, hayal, 
aşk, aile, yuva gibi bireyi çevreleyen kavram ve değerlerin bir yansıtıcısı 
konumundadır. 

Anahtar Kelimeler  

Cahit Külebi, Gaston Bachelard, mekânın poetikası, şiir. 
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Tokat Yazmacılığında Geçmişte Kullanılan Motiflerin Güncel Motiflerle 
Karşılaştırılması 

Öz          Aysen SOYSALDI - Gözde KEMER66 

Halk sanatı içerisinde yer alan ve geleneksel Türk sanatlarından olan 
Tokat yazmacılığının 600 yıllık bir geçmişi vardır. Tokat, yazmacılık sanatı 
açısından önemli merkezlerden olup desen ve kompozisyon özellikleri 
bakımından kendine has karakteristik bezemelere sahiptir. Bu bezemeler 
Tokat‟ın bitki örtüsünden esinlenerek stilize edilmiş çiçek ve meyve 
motiflerinden oluşmaktadır. Örneğin elmalı, kirazlı, kestaneli, asma yaprağı, 
kandilli, Çengelköy, laleli, drama, fulyalı, horoz kuyruğu, alaplı, cingoloz, şam ve 
sinekli hamamiye gibi bazı örnekleri halen bilinmektedir.   

Tokat yazmacılığı sosyal, kültürel değişimler ve sanayileşmenin etkisi 
sonucu geleneksel yöntemlerden uzaklaşmıştır. Bu durum motiflerde ve 
kompozisyonlarda değişimlere sebep olmuştur. Hem malzeme hem de motif ve 
renk bakımından bazı gelişmeler Tokat elvan yazmalarındaki yerel karakteristiği 
etkilemektedir. Bu etkinin görsel bakımdan güncel ihtiyaca cevap verme 
endişesi taşıdığı da bilinmektedir. Ancak yerel nitelik taşıyan örneklerin de 
yaşatılması hususunda dikkat çekici bir tebliğ olması gerekliliği düşünülmüştür. 

Bu çalışmada tarama ve betimleme yöntemi uygulanarak, Tokat 
yazmacılığındaki desen değişimleri tespit edilip, geçmişte ve günümüzde Tokat 
yazmacılığında kullanılan motif ve kompozisyonlar karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, yazmacılık, geleneksel Türk sanatları 
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Kültürel Sembol ve Süreklilik: Tokat Yazmaları ve Halk Türkülerinde 
Ortak Motifler ve Semboller 

Öz       F. Gülay MİRZAOĞLU67 

Tokat ilinde altı yüz yıldır sürdürülmekte olan yazmacılık sanatı, yöre ve 
bölge kültürüne damgasını vurmuş capcanlı bir kültürel gelenektir. Ustaların 
ellerinde şekillendirilerek hayat bulan renkler ve motifleriyle yazmalar, aynı 
zamanda Anadolu Türk kültürünün yaygın motiflerinin stilize edilmiş ve 
kendine özgü üsluplar kazandırılmış sanatsal yaratımlarıdır. Söz konusu 
geleneksel sanatlarımızın önde gelen örneklerinden biri olan yazmacılık 
sanatına türkülerin dünyasından bakıldığında, bu iki sanatın yaratımları 
arasında dikkat çekici ortak özelliklerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Yazmaların 
ve türkülerin bize ilettikleri mesajlar,  her iki sanatta işlenen kültürel motifler 
ve semboller ile günümüze taşınmaktadır. Kültürel gelenekler yoluyla 
sürdürülen bu aktarım süreci, aynı zamanda kültürel süreklilik olgusunun da 
canlı bir göstergesidir.  

Bildiride, Tokat yazmaları ile Tokat türkülerinden örnekler başta olmak 
üzere, Anadolu halk türküleri arasındaki “sembolik” ilişkiler irdelenecek, söz 
konusu ilişkiler her iki alandan seçilmiş örnekler üzerinde gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler 

Sembol, motif, süreklilik, Tokat yazmaları, halk türküleri 

 

Geleneksel Tokat Yazmacılığında Kullanılan Doğal Boyar Maddeler ve Bu 
Boyar Maddelerle Yeni Yüzeyler Elde Edilmesi 

 

Öz         Hürrem Sinem ŞANLI - Meltem GÖKSEL68 
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Doğal boyar maddeler geçmişten günümüze kadar insan yaşantısında, 
yaşamı güzelleştirici ve renklendirici özellikleriyle kullanılmıştır. Boyama 
yapılırken bitkilerin yaprak, çiçek, gövde, kök vb. kısımlarından yararlanıldığı 
gibi bazen de tüm aksamı kullanılmaktadır. 

Geleneksel el sanatları yüzyıllar boyunca büyük çeşitlilik göstererek 
toplumların yaşam biçimlerini ve kültürlerini yansıtan bir ayna niteliğinde 
kullanılmıştır. Yazmacılık da geleneksel el sanatlarında önemli bir yere sahip 
olan sanatlarımızdandır. Günümüzde yazmacılık yok olma derecesine gelmiş, 
sadece birkaç merkezde yapılmaya devam edilmektedir. Bu merkezlerden biri de 
bu geleneği 15. yüzyıldan beri devam ettiren Tokat ilidir. Geçmişte doğal boyar 
maddelerle yapılan yazmacılık günümüzde yerini sentetik boyalara bırakmıştır. 

Bu araştırmada sentetik boyaların insan sağlığına ve çevreye verdiği 
zarar düşünülerek, geçmişte Tokat ilinde yapılan yazmalarda kullanılan doğal 
boyar maddelerin tespit edilerek bu doğal boyar maddelerle yeni baskılı 
yüzeyler elde edilerek Tokat yazmacılığının kullanılabilirliği ve günümüz 
modern çağına uygun ürünler elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, yazmacılık, doğal boyar madde 

 

Tokat‟ta Ağaç Baskı Tekniği İle Yapılarak Yaşatılan Hediye Mendil 
Geleneği 

Öz        Günay UYSAL69 

Tokat el zanaatlarında bulunduğu bölgede pek çok açıdan öne çıkan bir 
kültür merkezi, durağı olmuştur. Bu zanaatlardan biri olan “ Yazmacılık ” 
Tokat‟la birlikte anılması açısından öne çıkar. Tokat Yazmacılığı kentin 
konumunun ticaret yolları üzerinde oluşu, zanaatçıların üretken ve becerikli 
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oluşları sayesinde farklı ülkelerde tanınmış, seyahatnamelerde yer almıştır. 
Osmanlı döneminde ise sarayın tekstil ihtiyacının önemli bir bölümünü 
karşılayan bir kent olmasına sebep olmuştur. 

Yazmacılıkta kullanılan “Ağaç Baskı Tekniği” günümüzde Tokat‟ta pek 
çok usta tarafından geleneksel biçimde uygulanmaya devam etmektedir. Bu 
zanaat ve teknikleri atölyelerde, eğitim merkezlerinde ekonomik ve turistik 
tekstil ürünlerinin üzerinde varlık gösterirken gelecek nesillere de 
aktarılmaktadır. 

Kadim devletler, asırlar öncesine dayanan geleneklerini devam ettirerek 
varlık gösterirler. Türk kültüründe Orta Asya‟ya dayanan hediye mendil verme 
geleneği vardır. Modern dünyada hayatın hızlı olması, insanların kolay ve 
kullanışlı olana yönelmesi gibi sebeplerden kumaş mendil geleneği eski önemini 
yitirmek üzeredir. Ancak Tokat‟taki milli ve tarihi hassasiyetin mendil hediye 
etme geleneğiyle devam ettiğini görmekteyiz. Kent müzesinde sergilenen bir 
ağaç baskı kalıbı Osmanlı Döneminde Türk askerlerine moral ve motivasyon 
maksatlı hazırlanan Asker Mendillerinde kullanılmıştır. Yakın dönemlerde yine 
aynı amaçla farklı kurum, kuruluş ve özel kişiler yazma ustalarına hazırlattıkları 
mendil ve fularlarla  Hediye Mendil Geleneği‟ni hem devam ettirmiş hem  
güncelleyerek çeşitlendirmiştir. 

Tokat‟ta bir zanaatın ve somut kültür ögesi mendilin yaşatılma çabası, 
bunun medyada yer bularak ilgi ve değer görmesini çalışmamızda ele alındı. 
Telif ve tetkit eserler taranarak, kent müzeleri ve yazma- ağaç baskı atölyeleri 
gezilerek araştırma yapıldı. Yazma ustaları ile röportajlar gerçekleştirildi.  Ağaç 
baskı tekniği ile bu çalışma için hatıra mendilleri tasarlandı. Haber 
kaynaklarından bilgi toplandı. 

Eski ve köklü gelenek “Hatıra Mendilleri” nin yeniden değer kazanması 
bazı zanaat ve geleneklerin yaşatılabilirliğine dair örnek olacaktır.  

Anahtar Kelimeler 

Tokat, Yazmacılık, Ağaç Baskı Tekniği, Hediye Mendil Geleneği 
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Tokat Halk Eğitim Merkezinde Türk Müziği Alanında Açılan Kurslara 
Katılan Katılımcılar Üzerine Bir İnceleme 

 

Öz           Banu GEBOLOĞLU - Cevahir Korhan IŞILDAK70 

Kültür, bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, adetleri ve bireyin 
toplumun bir üyesi olarak kazandığı diğer tüm yeti ve alışkanlıkları içeren 
karmaşık bir bütündür. Halk eğitim merkezleri,  bölge halkının, çağın bilimsel, 
teknolojik, ekonomik, toplumsal gelişmelerinin yanında, kültürel gelişmelere de 
uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak amacı ile kurulmuştur. Bu 
kurumlar, böylece yaygın eğitim sayesinde örgün eğitimin ulaşamadığı kitlelere 
ulaşmakta ve kitlelerin mesleki bilgi becerilerini, okuma-yazma düzeyini 
artırmaktadır. Özellikle, sosyo-kültürel hayatın canlanmasında önemli bir yeri 
olan halk eğitim merkezlerinden Tokat halk eğitim merkezi, 1992 yılında 
kurulmuştur. Bu araştırmada, Tokat halk eğitim merkezindeki Türk müziği 
kursları hakkında genel bilgilerin ve bu kurslara katılan katılımcıların 
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma türünde bir durum 
çalışması olan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, 
elde edilen veriler yorumlanmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler 

Halk Eğitim, Müzik, Türk Müziği 

 

Evliyâ Çelebi Seyahatnâme‟sinde “Mûsikîşinas Derviş Ömer Gülşenî” 
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Öz             Gamze KÖPRÜLÜ71 

17. yüzyıl mutasavvıflarından olan Derviş Ömer, dönemin önemli 
mûsikîşinaslarındandır. Hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur, ulaşılan bilgiler 
ise neredeyse birbirinin aynıdır.  Derviş Ömer Gülşenî‟nin hayatı hakkında en 
geniş bilgiye 17. yüzyıl kültür tarihinin köşe taşlarından biri olan 
Seyahatnâme‟den ulaşıyoruz. Bunun sebebine ise bulgular içerisinde yer 
alacaktır.  Derviş Ömer “Âlimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağı” olan 
kadim kent Tokat‟ta dünyaya gelmiştir. Döneminin âlimleri tarafından 
yetiştirilmiş, ileri yaşlarında Gülşenî tarikatı şeyhi olmuş ve Derviş Ömer Gülşenî 
olarak anılmaya başlanmıştır. 17. yüzyıl Türk mûsikîsine birçok alanda hizmet 
etmiştir. Derviş Ömer Gülşenî döneminde gazel, beste gibi birçok eser vücuda 
getirmiş olsa da günümüze ulaşan tek eseri üç haneli evc makâmında bir 
peşrevdir. Döneminin üstatlarından mûsikî bilgisi alan Gülşenî, IV. Murad‟a ait 
bir gazeli evc makamında besteleyerek döneminin en parlak serhânendesi 
olarak dönemine imza atmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir.   

17. yüzyıl kültürüne ait tarihi belge olma özelliğini bünyesinde 
barındıran Seyahatnâme içerisinde Derviş Ömer Gülşenî hakkında yeterli olmasa 
da farklı ve önemli birçok bilgiye ulaşılmıştır. Derviş Ömer Gülşenî‟nin mûsikî 
hayatının bir seyyah gözüyle farklı bakış açılarıyla ortaya konmasının 
amaçlandığı çalışmada; durum tespitine yönelik geçmişe dayalı literatür 
taraması, hat üstâdı ve ilm-i mûsikî Musâhibliği, sultâni hânendegânlığı, ilm-i 
edvardaki gavvaslığı gibi elde edilen birçok önemli bulguda ise analiz ve 
yorumlama yöntemleri kullanılmıştır. Bulgulardan hareketle; Gülşenî, evc 
makâmı başta olmak üzere birçok peşrev, gazel gibi formlarda eserler ortaya 
koyması, Galatalı Vehbî Osman Efendi gibi önemli bestekârları, hânendeleri ve 
hâfızları yetiştirmesi tespit edilen sonuçlar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler  

Seyanatnâme, Derviş Ömer Gülşenî, Evliyâ Çelebi, Mûsikîşinas 
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Tokat Türkülerinin Söz Varlığı 
 

Öz           İzzet ŞEREF72 

Türküler, Türk milletinin aynasıdır. Türkler, yüzyıllar boyu yaşadıklarını 
türküler aracılığıyla anlatmışlardır. Türküler aynı zamanda Türk tarihinin, 
kültürünün, dilinin ve hatta mitolojisinin en güzel anlatım biçimlerinden biridir. 
Türkülerde tercih edilen dil ise rastlantısal değildir. Türkü formunda ifade bulan 
her duygu ve düşünce yerli yerinde bir dil kullanımına sahiptir. Bu sebeple 
türkülerde kullanılan dil her dönemde incelenmeye değerdir. 

Türkülerin söz varlığı, türkünün ait olduğu yöre hakkında hem dil 
araştırmacılarına ve eğitimcilerine hem de sosyologlara önemli ipuçları 
vermektedir. Buradan hareketle bu bildiride Tokat türkülerinin söz varlığının 
tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada Tokat türkülerinin tamamı taranarak 
türkülerin kelime dünyası çıkarılacak ve elde edilen kategoriler doğrultusunda 
Tokat türkülerinin söz varlığı hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler  

Tokat, Tokat türküleri, söz varlığı. 

  

Tokat Türkülerinde Tokat Şehri 
 

Öz              Emine UZUNÖZ73 

                                                           
72  Dr. Öğr. Üyesi, TOGÜ (izzet.seref@gop.edu.tr) 
73  Öğretmen (emineuzunoz60@gmail.com) 
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Sözlü kültür, toplumun ortak malı olan ve metinden yoksun hazır 
kalıpların yaşantıları pekiştirmesiyle oluşur. İnsanların günlük yaşamlarındaki 
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hadiseler sözlü kültür ortamında 
yaşamaktadır. Yine sözlü kültürün bir alt basamağı olarak sözlü tarihi de bu 
bağlamda değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü tarihi olaylar ortaya çıktıkları 
toplum içerisinde birtakım izler bırakmaktadır. Bir sözlü kültür ürünü olan 
türküler de milli kimliklerin oluşmasında tanımlayıcı ve belirleyici bir rol 
üstlenmektedir. 

Türküler, halkımızın kültürel yaşamını, milli kimliğini, duygularını ve 
düşüncelerini, yaşam tarzını, bağlı bulunduğu çevreyi dile getirdiği eserlerdir. 
Türküler, Türk milli kimliğinin sembolüdür; insanı ve sözlü geleneği merkeze 
alan ürünlerdir. Türk halk edebiyatının yapı taşlarından biri olan türküler, Tokat 
folklorunda da önemli bir yer teşkil etmektedir. Türküler, ortaya konulduğu 
dönem ve şehir hakkında bazı ipuçları taşımaktadır.Tokat türküleri Tokat'ın 
sosyal, kültürel, fiziksel ve coğrafi özelliklerini yansıtmaktadır. Folklor ve kültür 
ürünü olarak Tokat türkülerinde toplumun tarihine, yaşayışına, giyim kuşamına, 
sosyolojisine ... dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Türkülerin dili Türk'ün 
dilidir. Tokat türkülerinde kültürel bir miras olarak  Tokat ağzının yansımaları 
da görülmektedir. 

Tokat, 6000 yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
tarih ve kültür merkezidir  ve dolayısıyla pek çok açıdan  zengin bir yapıya 
sahiptir. Çalışmamızda bu zenginliğin Tokat türkülerine nasıl ve hangi ögelerle 
yansıdığını tespit etmek amaçlanmıştır.  İncelediğimiz 371 Tokat türküsün 
125'inde Tokat şehri dağları, ovaları, yaylaları, akarsuları, ırmakları, dereleri, 
mesire alanları, halk oyunları, tarihi olayları, doğal afetleri (sel ve deprem), 
giyim ve kuşamı, önemli tarihi şahsiyet ve kahramanları, yöresel meyveleri, 
komşu illeri, aşık ve ozanları, hamamları, mimari yapıları, sokakları, köy ve 
ilçeleri yönleriyle dikkate sunulmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise yazılı 
kaynaklarda ve TRT arşivinde geçen Tokat Türküleri oluşturmaktadır. Betimsel 
bir nitelikte olan bu incelemede araştırma yöntemi olarak tarama modeli 
kullanılıp türküler yukarda bahsedilen konular kapsamında analiz edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler  

Türkü, Kültür, Gelenek, Anonim Halk Şiiri, Tokat Folkloru. 

 

Tokat Merkez Camilerinde Revak Uygulaması 
 

Öz       Neslihan KORKMAZ74 

Revak, en yalın şekilde üstü örtülü, önü açık galeri olarak tanımlanabilir. 
Mimaride revak, farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Araştırmamızda ele 
aldığımız revak uygulaması camilerde son cemaat yeri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tokat şehir merkezinde bu bağlamda ele alınabilecek yapılar 
kronolojik olarak Rüstem Çelebi (Güdük Minare) Cami (15.y.y.), Hatuniye Cami 
(1485), Alaca Mescit Cami (1505-1506), Ali Paşa Cami (1572) ve Tokat Ulu 
Cami‟dir (1679). Çalışmamızda revaklar malzeme-teknik, örtü sistemi, taşıyıcı 
elemanlar, bezeme unsurları gibi özellikleriyle ele alınacak ve çağdaşı olan 
benzer yapılar arasında bir karşılaştırma yapılarak değerlendirmelerde 
bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler  

Tokat, cami, revak 

 

Tokatlı Hasan Erdem Koleksiyonunda Bulunan Dinî Konulu Üç Yazma Eserin 
Tezyinat Bakımından Değerlendirilmesi 

 

Öz        Sevda EMLAK75 
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“Kültürlere ait önemli parçaları düzenli biçimde satın alma veyahut bağış 
yolu ile bir araya getiren koleksiyonerler genellikle kendi estetik ve haz 
duygusuna hitap eden ya da doğrudan ilgileri olan özel parçaları bir araya 
getiren kişilerdir. Bu nesnelere anlam ve tarihsel halesiyle birlikte bugüne dahil 
etmek amacıyla bir araya getiren Koleksiyonerlerden biri de Tokatlı Hasan 
Erdem‟dir. Hasan Erdem koleksiyonunda yazma eser ve çeşitli özel parçaları 
bilinçli bir şekilde, bir arada tutan özellikle Tokat kültürü değerlerine sahip 
çıkan sanatsever bir koleksiyonerdir.  Koleksiyonun nadir parçalarından üç 
yazma eser tezyinatı çalışma konusu olarak belirlenmiştir.  

Kültürlerin önemli bir yapı taşı olan taşınabilir maddi varlıklardan yazma 
eserler tarihe ışık tutan kaynaklar olmanın yanı sıra yazıldığı dönemin sanatsal 
verilerini ortaya çıkaran değerlerdir. Bu eserlerin ilmi, edebi ve dini 
niteliklerinin yanında kitap sanatları bakımından da büyük değeri vardır. 
Koleksiyonundaki üç adet yazma eserin tezhiplerinin hangi yüzyıl sanat 
akımından etkilenerek yapıldığı, eserlerdeki tezhip uygulamaları, kullanılan 
renk ve özelliklerin değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda her yüzyılda sanat akımlarının etkileşimi ile 
beraber kitap sanatlarının da şekillendiği görülmüştür. İncelenen eserlerin 
motiflerin harmonisi ve renklerin özellikleri sanatkârların klasik tezhip sanatına 
ve dini eserlerde uygulanılan motif özelliklerine bağlı kalarak yaptığı 
anlaşılmıştır. Es Seyid Hafız Ahmed es Şukri tarafından yazılan tarihi silinmiş 
dua kitabı, Derviş Muhammed Emin efendinin öğrencisi Mustafa Feyzi‟nin 
(H.1200-M. 1786) yazdığı ifade edilen dua kitabı, Muhammed Kamlı adlı zatın 
öğrencisi Hattat Süleyman Hulusi‟nin (H.1271-M.1855) istinsah ettiği Kur‟an-ı 
Kerim‟in tezyinatları değerlendirilmiştir. İki nüshanın yazıldığı yüzyıl tezyinatı 
ile benzerlik taşıdığı önemi vurgulanmıştır. Tarihsiz dua kitabının da tezhip 
özelliklerinden dolayı 18. veyahut 19 yy. da yapıldığı düşünülmektedir. Kitap 
sanatları bakımından incelenen her yazma eserin Türk sanatlarına büyük 
faydası olmaktadır. Özellikle Koleksiyonlarda bulunan nadir nüshaların 
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çalışılması Türk Kültürünün Ülkeye ulaşmasıdır. Şüphesiz ki Türk Kültürüne ait 
her miras büyük bir kazanımdır.”  

Anahtar Kelimeler  

Koleksiyoner Hasan Erdem, Yazma Eser, Tezyinat 

 

Kent Dışı Sosyal Hayatın Kültürel Mekânlarından Tokat Köy Odaları 
 

Öz                  Mustafa SARGIN - Mehmet Naci ÖNAL76 

Tokat yöresindeki kırsal yerleşim birimlerinde kültürel faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği köy odalarının, Tokat özelinde Türk kültür tarihinde ve sosyal 
hayatındaki öneminin ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışma, 2011-2013 
yıllarının çeşitli dönemlerinde Tokat yöresinde yapılan alan araştırmasında, 
farklı kaynak kişilerle yapılan yüzyüze görüşmelerden elde edilen veriler 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Görüşmeler, ses kayıt cihazı ve kamerayla kayıt 
altına alınmış; sonraki süreçte deşifre edilmiştir.   

Yapılan alan araştırmasında elde edilen bulgulara göre, köylerdeki 
kültürel faaaliyetlerin düzenlendiği en önemli mekânlar, “köy odası” veya “cami 
odası” olarak adlandırılan yerlerdir. Bazı köylerde cami odası ve ortak köy odası 
ayrı ayrı mekânlar olup işlevleri farklıdır. “Cami odasında” yalnızca dinî eğitim 
verilirken “ortak köy odasında” ise her türlü konuda sohbet edilir. Kimi yerlerde 
de “cami odası” veya “köy odası” adıyla tek bir ortak oda bulunur.  

Genellikle kış mevsiminde, yalnızca belli bir yaşın üzerindeki erkeklerin 
her akşam namazından sonra toplanıp gecenin geç saatlerine kadar sohbet 
ettiği, sözlü kültür geleneğinin üretildiği ve yaşatıldığı köy odalarını; ortak 
kullanıma açık olan ve herkesin rahatlıkla girebildiği “ortak (kamu) odalar” ve 
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ekonomik yönden köyün ileri gelen kişilerine ait “şahıs odaları” olmak üzere iki 
şekilde ele almak mümkündür. 

Kırsal kesimde yaşayan halkın sosyal hayatında günlük işlerin 
görüşüldüğü, dinî konularda eğitimin verildiği ve sohbetlerin yapıldığı, ortaya 
çıkabilen sorunların çözümlendiği, buluşma, görüşme, toplanma, konaklama ve 
kimi zaman da eğlence ortamlarının oluşturulduğu köy odaları, çok yönlü 
işlevleriyle kültürel değerlerin nesilden nesile aktarıldığı önemli mekânlardır.  

Köy odaları, kültür tarihi açısından yakın denebilecek zamanlara kadar 
önemini korunumuştur. Ancak toplumsal yaşantıda meydana gelen değişimler 
neticesinde, genel olarak 1970‟li yıllardan sonra köylerde de kahvehanelerin, 
ulaşım, iletişim ve eğlence vasıtaları ile diğer teknolojik unsurların 
yaygınlaşmasıyla birlikte “odalar” etkinliğini ve işlevlerini yitirmiştir.  

Anahtar kelimeler 

Köy odası, cami odası, şahıs odası, kültür, sözlü kültür, işlevsellik. 

 

Tokat İli ve İlçelerinde Bulunan Kalelerin Konumsal Önemlerinin ve Mevcut 
Durumlarının Koruma İlkeleri Bağlamında İncelenmesi 

 

Öz                Birsen YÜCESES77 

Günümüzde Tokat, ülkemiz Karadeniz bölgesinin, İç Anadolu bölgesi ile 
komşu olduğu çizgide, verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılığın ön planda 
olduğu bir Anadolu kentidir. Ekonomisi geniş ölçüde tarıma ve tarımla ilgili 
sanayiye dayanır. Çalışan nüfusun % 80‟i tarım sektöründe çalışmaktadır. 
Tokat‟ın verimli ovalarında her çeşit ürün yetiştirilmektedir. 

Tarih sahnesine baktığımızda ise , kent önemli ticaret yolları üzerinde 
olması sebebiyle hem ilçeleri hem de merkezi ile Anadolu‟da hüküm süren 
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medeniyetler için önemli merkezlerden olmuştur. Bu durumda kentin tarihi 
yapı stoğunu desteklemiştir. Kentte tarihi boyunca sivil , askeri , dini mimari 
gibi farklı alanlarda ortaya konmuş kullanımda veya atıl durumda birçok yapı 
bulunmaktadır. 

İşlev itibariyle geçerliliğini yitiren yapıların korunması ve sonraki 
nesillere aktarılması korumanın ve sürdürülebilir anlayışın daimi 
sorunsallarından olmuştur.Bu nedenle çalışma alanı olarak seçilmiş Tokat ve 
ilçeleri bazında koruma ilkeleri kapsamında incelenmesi gereken yapı türü , 
savunma yapıları olarak belirlenmiştir. 

Anadolu toprakları , tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bu topluluklardan  yerleşik  yaşam sürmüş olanlar, vatan adını 
verdikleri topraklarda hüküm sürebilmek için askeri teşkilat yapılanmasının 
yanında mimari yapılanmalarını da  savunma temelinde biçimlendirmişlerdir.  

Belirtilen gerekçelerle Tokat ili ve ilçelerinde yaşamış olan medeniyetler 
için bu bölgenin konum olarak öneminin belirlenmesi ve kapsama alınan 
yapıların mevcut durumları üzerinden işlevlerini yitirmiş olmaları da göz 
önünde bulundurularak koruma önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler 

Tokat, kale, savunma yapıları mimarisi, Tokat ipek yolu 

 


