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TOKAT 
HALEF SULTAN ZA VİYESİ 

Tokat'ın tarihi eserler bakırnından zenginliği henüz keşfe
dilmiş değildir. Tarihi eserler üzerinde yeterli ar~tırrna da ya
pılmamıştır. Bunun sebebi şehrin Anadolu'nun bir köşesinde 
kalmış olmasındandır. Halef Sultan Zaviyesi de günümüze 
kadar ulaşan Selçuklu eserlerinden yalruzca bir tanesidir. Şim
diye kadar zaviye üzerinde ci d cil bir çalışma ·yapılmamıştır. 

Halef Sultan Zaviyesi, Meydan mahallesinde, Emniyet Mü
dürlüğü'nün arkasında Gazi Osman P~a Lisesi'nin yanında 
bulunmaktadır. Bu Selçuklu yapısı kaderine terkedilmiştir. 
Son derece harap bir durumdadır. Yapının yakuundaki Belı
zat deresinin 1949 yılında ~ması sonucu, selden zarar gör
müş, selin getirdiği toprak ve moloz yığınları yapının yarıya 
kadar gönülmesine sebep olmuştur. Yapının tüm alt pence
releri toprakla ve moloz t~larla kapanmıştır. Yapuun büyük 
kubbesinin büyük b.ir bölümü çökmüştür.-Kubbenin yıkılması 
yav~ yav~ devam etmektedir. 

Zaviye Selçuklular zamanında ilim ve fıkir adarnlarının top
lantı yeriydi. Bu dönemde Ahilerin Tokat ve çevresinde yay
gın ve güçlü olduklarını biliyoruz. Halef Sultan ZaYiyesi'nin 
de büyük bir ihtimalle Ahi zaviyesi olduğunu söyleyebiliriz. 
Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise, tekke ve türbe olarak 
kullanılmıştır. Cu~uriyetin ilk yıllarında "tekke ve zaviye
lerin kapatılması kanunu" ile 1923 yılında kapatılan zaviye 
kendi haline terkedil.miştir. 1970'lerde Tokat müzesinin de

J20SU olarak .kullanı!~ yapının 1985 yılında içi b.<?şaltılarak 
depo durumundan kurtarılmıştır. Bugün a~aç bir ahşap kapı ta
kılarak olduğu gibi kapatılan halef Sultan Zaviyesi Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün restorasyonunu beklemektedir. 

Osmanlılar zamaruıida bu zaviye, tekke ve türbe olarak kul
lanılırken, halk arasında şöyle bir inanç vardır. "Türbe ni
yetli olup olmayacağını öğrenmek· isteyenler tarafından gece 
3 ihlas, 1 Fatiha okunarak yatılır. Gece rüy~ya gjr~rse niye-

-~---·-· - ---

Halef Sultan Zaviyesinin güney doğudan görunüşü. 

(•) (iJ~ Uzunçarşılı Kitabeler 1, istanbul1927, s. 12'de tür
bede 2 kabir bulunduğunu , kabrin başucunda yeşil bir sanca
ğın dayalı olduğunu belirtmiştir. Ele altnan sancak bu olmalıdır.) 

.. ..:. ::·~ ... ~. ~ : . . ,;. : ··.~ . 
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tin olacağına inanılır ve türbezi ziyaret edilir. Veya kabcin ba
şınqa dua okunur, oradaki sancak ele alınıp Kıbleye karşı 
durulur. Eğer b~ında sancak elde dönerse ve yönünü değiş
tirirse, duanın kabul olacağına inarulu"dı. * 

Zaviyenin ki tabesi yer almaktadır. Portalde kemerli a.Sıl giriş 
üzerinde yer alan bu kitabe alınlığa yerleştirilmiştir. Mermer 
üzerine oyularak işlenmiş olan kitabe orijinal inşa kitabesi
dir. Dört satırdan oluşan kitabe Selçuklu sülüs harfleriyle ya
zılmıştır. 

Ki ta be: 
Kat Allahu tebareke ve teaıa selamun ateyküm tıbtüm fed

hulUha hatidin ve kal el-Nebi Aleyh'is-selam izfunete ibni 
adem. -

lnkata'a amlahu ila'an salisin veledi salih yed'ulehu ev il
mi yentefıu bihi ev sadakat u cariyetun Emere bi imareti haza 
el-bukat Aş-şerifeti el-müsema 

Darol-ilmi ve'l arneli fı eyyam devlet is-Sultan el-azam Gı
yas el dünya ve el-din Ebu'l-feth Mes'ud bin Keykavus.Halle 
de Allahu Mülkahu ve eyyame devletehu Meliket el-mu'zzamat 
harnidet'ül-havakin. 

Azarnet el-dünya ve el-din Selçuki Huvfuıd binti Kılıçars
lan eyyadellahe devleteha el-ab du el-zaif el-muhtaç ila rah
metilahi Halef bin Süleyman tekabbel Allah u rninhu fi seneti 
alıade ve tis'in ve sitternie. 

Kitabenin b~langıcı bir ayettir. (Zümer Sure'sinin 73. aye
tinin bir bölümü birinci satıra yazılmıştır.) f,.yet'in arkasın
dan ikinci satıra ise, bir Hadis yazılmıştır. (Hadis'te insan 
öldüğü zaman amel defterinin kapandığı fakat üç sınıf,insa
nın yaptığı işlerin kıyamet gününe kadar sevap kazanmaya 
devam edeceği yazılmıştır. Bu insanlar okul, köprü, yol, has~ 
tane gibi karşılıksız olarak sunulan ve devamlı işleyen vakıf 

........ : ~;.. 

s:~~~;::::·.:.~(.,;::.~-=-~ 
i-ıalef Sultan Zaviyesinin Batıdan görünüşü. 
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eserler bırakanlar, ilime hizmet edenler, insanlık için hayır4 
bir evlat yetiştiren kirnselerdir.) Ayrıca bu satırda ilginç bir 
kelime geçmektedir. "BUKA'A". Arapça bir kelime olan 
buk'a" belli bir biçimde bezerlerinden ayncalıklı yer" anla
mında kullanılmaktadır. Anadolu'da Osmarılı öncesi dönem
den iki yapıda, Tokat Halef Sultan Zaviyesi ve Niksar Melik 
Gazi Türbesinde bulunan (Niksar Yağıbasan Medresesine ait 
olduğu sanılan) kitabede yapılardan buk'a diye sözedilmek-
tedir. · 

"Buk'a" daha sonra imaret, kUtUphane ve cami kitabele
rinde de karşımıza çıkmaktadır. Bir çok yapıda karşımıza çık
tığına göre, bunun belli bir yapı tUrU değil, bir özelliği olari 
her yapı için kullarulabilen bir deyim olduğu söylenebilir. 
Buk'a sözcüğü bazen yapılann önemipi, ululuğunu, bazen de 
zariffiğini ve ayncalığını belirten bir isim olarak ta kullarul
maktadtr. 

Üçüncü satır başında geçen "Daru'l-İim ve'l-amel" sözü
nUn manası burarun "ilim ve Hayır işleriyle uğraşan bir 
kurum" olduğunu bildirmektedir. Kitabede zaviyenin yapıl
dığı devrio hükümdan olan Selçuklu· Hükümdan Il. Gıya
seddin Mes'ud'un ünvaniarı ve hükümdan öven 
sözler yazılmıştır. Ki·tabe II. Gıyaseddin Mes'ud"un birinci 
saltanat devresinde yazılmıştır. (Il. Mes'ud iki defa devletin 
başına geçmiştir. Birincisi 1284- 1296 yılları arasında. İkinci
si ise 1302-1310 yıllan arasındadır ).Kitabede adı geçen Rük
neddin, Kılıçarslan'ın kızı Selçuki Huvand II. Mes'ud'un 
arncısının kızıdır. II. Mes'ud ile Selçuki Huvand amca çocuk
landır. Rükneddin Kılıçarslan'da II. Mes'ud'un amcasıdır. 

_ _ _,! _ ____ _ 
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10KAT HALEF SULlAN ZAYiYESI 
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Çizim 1: Tokat Halef Sultan .Zaviyesi Planı. 

Kitabede Selçuki Huvand'ın adının geçmesinin nedeni; hü
kümdar ailesinin en büyüklerinden birisi olduğu ve zaviyeyi 
Sultan Il. Gıyaseddin Mes'ud'la birlikte yaptırclık.lan içindir. 
Zaviye Halef bin Süleyman adındaki mimar tarafından ya
pılmıştır. Halef bin Süleyman adı fazla duyulmuş bir mimar 
değildir. Mimarın Selçuki Huvand'ın adamlanndan birisi ol
duğu zannedilmektedir. Kitabenin son cümlesi zaviyenin ya
pıldığı tarihi bize vermektedir. Bu tarih 691 (Hicri)'dir. Miladi 
takvime çevrildiğİnden 1291-1292 yılların~ karşılık gelir. 

Kitabeden anlaşıldığına göre kısaca Halef Sultan Zaviyesi 
1291-92 yıllarında II. Gıyaseddin Mes'ud ve Selçuki Huvand 
tarafından Mimar Halef bin Süleyman'a yaptmlmışttr. 

PLAN VE CEPHELER 
Halef Sultan.Zaviyesi, dikdörtgene yakın bir plan göste

rir. Güney ve doğu cephesindeki çıkıntılarla taçkapı çıkınıısı 
planı hareketlendirir. Çıkımılar mekanları genişletmek mak
sadıyla oluşturulmuştur. Batı cephesinde işe göze çarpmaya
cak şekilde yamukluk vardır. A. Gabriel, Monuinents Turcs 
d'Anadolie ll'de, Huriser Kasapoğlu, Tokat'ta "Selçuklu 
Devri Mimarisi," adı tezinde zaviyenin planlarını çizmişler
dir. Fakat bu planlar tam dikdörtgen olarak çizilmiştir. Bu 
planlar hızlı alınmış veya üzerinde fazla çalışılmamış oldu
ğundan aslına uygun olmamışlardıi. Yine A. Gabriel bugün
kü yapının aslına uygun olmadığını, yapının cephesinin bir 
çok tamir geçirdiğini ve elemanların birçoğunun yer değiştir
diğini belirtmektedir. Bu yüzden zaviye ilk yapısmı günümü
ze kadar muhafaza edememiştir. 
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Çizim 2: Halef Sultan Zaviyesi AA' kesiti. 
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Çizim 3: Halef Sultan Zaviyesi BB' kesiti. 

Batı cephesinde kuzey köşesine daha yakınbir taçkapı bu
lunur. Taçkapıda kırmızı ve beyaz renkli taşların sıralanma
sıyla daha canlı ve hareketli bir görüniim elde edilmiştir. Bu 
kesim dışa doğru çıkıntı yapar. Dış cephesi eğri olduğundan 
kapı çıkıntısı kuzey tarafta daha az, güneyde ise, daha fazla
dır. Taçkapı cepheye yerleştirilirken bu eğrilik gözönüne alı
narak, çıkıntılar ayarlanmıştır ve ~eniş bir niş şeklinde 
düzenlenmiştir. Hafif sivri kemerli olan bu nişi iki yanında 
iki renkli 11 'er tane büyük taşla: örülmüş çıkıntılar taşımak
tadır. Çıkınttiann dış tarafa bakan yüzeyleri silrnelerle hare
kettendirilmiş ve içeri doğru meyiliendirilmiştir . Bu çıkıntılı 
yerlerdeki beyaz taşlar düzgünlüğünü korumasına rağmen, kır
mızı taşların kınlıp parçalanmış olduğu görülmektedir. Hat
ta tamirler sırasında kırmızı taşların olduğu bazı yerlere 
tuğlalar konularak taçkapının yıkılması önlenmiştir. Anado
lu Selçuklu mimarisinin taçkapılarının vazgeçilmez unsurla
rından biri olan köşe süıünçeleri burada da 
kullanılmıştır. Köşe sütunçeleri taçkapıların dış ve iç köşele
rini sivrilikten, keskinlikten kurtarmak için, kapının ana hat
larını yumuşatmak için kullanılmıştır. Ayrıca keskin hatlar 

TOKAT HALEF SULTAN ZAYIYESi 

AA' KESiTi 

GÖKSAL YILDJRIM 

BB' KESili 

çabuk aşındığı için bu yöntemle bir dereceye kadar bunun önü
ne geçilmiştir. Burada da taçkapi çıkıntısının iç köşelerine yer
leştirilmiş iki köşe sütünçesi vardır. Bu,sütunçeler silindiriktir 
ve süslemesiz olarak köşelere oyulmuşlardır. Başlıkları konik 
veya pirarnidal başlık adı verilen türdendir. Ters pirarnidal 
başlıkların ucu kesilmiş ve kare birer kaideye oturmuşlardır. 
Hem alıta hem üsıte başlıklar aynı şekildedir. Sütunçenin 
altındaki başlıklar çok yıpranrnış farkedilmezi zor duruma gel
mişlerdir. Üstteki sivri kemerin köşeleri bu sütun başlıkları
na oturmaktadır. İki renkli taş süsleme kemerde de karşımıza 
çıkar. Çıkıntıların iç yüzlerinde karşılıklı iki küçük niş yer al
maktadır. Mihrabiye adı da verilen yan nişler açılatak hacim 
genişletilmeye çalışılmıştır. Burada mihrabiyeler köşelidir ve 
içe doğru daralır. Üzerieri sivri kemerle sonuçlanan milırabi
yelerin dış köşelerini yuvarfatılmış sade bir şerit dolanır. 

Asıl giriş kapısı yuvarlak kemerli ve iki renkli yedi taş blo
kun birbirine geçmesiyle oluşmuştur. Taşlar erkekli-dişili ola
rak yapılmış ve harç kullanmadan buraya yerleştirilmiştir. 
Buradaki kırmızı taşlar da tamamen parçalanmış ve dökül
müştür. Bu kemerin üzerinde ise, Selçuklu sülüs harfleriyle 
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yazılmış satır araları düz bir çizgiyle belirtilmiş olan yapLrnn 
kitabesi yer alır. Menner levha üzerine oyulan kitabe yatık dik
dörtgen olarak yerleştirilmiştir. Kitabenin üzerinde ise, dar 
ve küçük bir pençere yer alır. Pencerenin kenarları ortasına 
kadar tuğla, üzeri ise, kesme taşlarla ince bir işçililde yapll
ınıştır. Içeriye doğru mazgal şeklinde genişleyen pencere ı 
no.l;ı mekanı aydınlatmak amacıyla yapllmıştır. Bu küçük 
pencerenin üzeri düz ve sivridir. Bu pençerenin etrafına göre 
dUzenlenrniş, çok yUzeysel olarak işlenmiş mukarnaslar gö
rülür. Büyük bir bölümü dökülmüş veya silinmiş olan mu
karnaslar geometrik dörtgenler, üçgenler, yarım baden 
şeklinde süslemeler ve damarlan belirtilmiş olan yaprak şek
lindeki motiflerle süslenmiştir. Aynca kitabenin üst satafın
da çıkıntıların iç yüzeylerinde yer alan, mukarnas sUslerneleri 
çok dikkatli baklldığında f;u-k edilen iki çıkıntılı taş yer alır. 

.. 
Yapının batı cephesinde ikisi büyük, biri küçük üç pence

re yer almaktadır. Bu pencerelerden bir tanesi mescide, iki 
tanesi de türbeye açılır. Mescide açılan pencerenin üzeri sivri 
kemerle sonuçlanır. Yarısına kadar taş ve toprakla dolmuş 
olan bu pencerenin kenarları silmelerle içe doğru meyillendi
rilrniştir. Sivri kemerin ve pencere açıklığının kenarları yu
varlak bir şeritle çevrelenmektedir. Kemer üzerinde ise iki 
satırlık bir kitabe vardır. Selçuklu hattıyla yazllınış bu yazı
nın üzerinde rumi ve palmetlerden oluşan bitkisel bir sUsle
me vardır: Bu avet-i kerime'dir. 

Kat Allahu tebareke ve teala ve lnne el-mesacide 
Lil-lahi fela ted'U ama Allahü ahad 
Bu ayetin bir bölümüdür. Burada "Allah diyor ki: bana 

secde halinde çok yalvarın, bilin ki, en çok kabul olunan dua 
s ecd e halinde yapılan duadır." yazılmıştır. 

Kitabenin üst kısmının tam ortasında bir elin rahatlıkla sığa
cağı şekilde yarım yuvarlak bir delik vareır. Bu delik zaviye
nin amacına uygun olarak gelen geçen yolcuların ve fakirlerin, 
ihtiyacı olanların alabilmesi için para bırakılan yer olabilece
ğini düşündürmektedir. Pencere önüne basıldığında bir insa
nın boyu rahatlıkla buraya yetişmektedir. Burası kırılmış veya 
sonradan açılmış bir delik değildir. Deliğin iki yanındaki kıvrık 
dal ve rumilerle süslü şeritler delikle kesilmez, süslemeler de
liğin başladığı yerde son bulurlar. Bu şeritlerin etrafLru düz, 
ince bir şerit çevreler. 

Türbe pençeresi de mescid penceresi gibi düzenlenmiştir. 
Türbe penceresi üzerindeki mermer kitabede ise, Besmele ve 
Ayet-el Kursi yer alır. Bu kitabe dört satır halinde dü
zenlenmiştir ve satırları düz bir şerit birbirinden aymr. Sel
çuklu sillüs harfleriyle yazılı kitabenin önüne kadar pencere 

· Zaviyer.ıin güney cephesi. 

toprakla dolmuştur. Pencerenin hemen üzerinde açıklık di
yebileceğimiz pencerelerden çok küçük bir delik yer alır. De
mir parmaklık takılı olan bu dikdörtgen açıklık türbenin 
aydınlaninasını da sağlar. Batı cephesinde iki tane çörten ye
ralmaktadır. Köşeleri kesme taşlarla sağlarnlaştırılınış olan batı 

- cephesi moloz taşlarla örülmüştür. Kuzeybatı köşedeki kes
me taşlar dökülmüştür. Zaviyenin en süslü ve özenli yapıl
mış cephesi burasıdır. 

Güney cephesinin kenarlan kesme taş, diğer yerleri ise, mo
laz taşlarla yapılmıştır. Bu cephede iki pencere yer alır. Bir 
tanesi türbeye açılan küçük bir penceredir. Bugün kenarları 
yıkılmış olan bu pencerenin aynısı batı cephesinde de vardır. 
Türbe ile eyvanın tam ortasında mermerden yapılmış bir Çör
ten vardır. Eyvana açılan pencere dikdörtgendir ve türbeye 
açılan pencereden daha büyüktür. Kenarları kesme taşlarla 
sağlarnlaştınlmış pencere bugün demir parmaklıkla kapatti
mıştır. Güney cephenin alt pencereleri ve türbe kapısı bugün 
toprakla dolu olduğu için görülmez. Doğu cephesinin köşe
leri kesme taş, ortaları ise moloztaşdan yapllmıştır. Cephe
nin kuzey tarafının moloz taşlarının büyük bir bölümü 
dökülmüştür. Bu cephe üç kademelidir. Eyvanın bittiği yer
de, yaru kubbeli mekana kadar gelen düz duvar, kubbeli bö
lümde 40 cm kadar dışarı çıkmtı yapar. Kubbeli bölümlin tam 
ortasında dikdörtgen bir pencere bulunur. Bu pencerenin ke
narları kesmetaşla örülmüştür. Kı.ıbbeli mekan bitince tekrar 
2,5 m'ye kadar bir çıkıntı daha vardır. Bu çıkıntı 5 no.lu me
kanın genişletilmesi için yapılmıştır. 

Bir evin du van na birleşmiş Kuzey Cephesi, güney ve doğu 
cepheleri gibi sadedir. Kuzey cephesinin batı köşesine yakın 
bir yerde 1 m. 'lik bir çıkımı göze çarpar. Bu çıkınııda 7 no .lu 
mekanın genişletilmesi için yapılmıştır. Yapının tamamı ya
rısına kadar toprağa gömülmüştür. Dıştan yapı gayet alçak 
görülmekte fakat içe girildiğinde, mekanın büyüklüğü farke
dilmektedir. 

1 no .lu mekanın üzeri ve 7 no.lu mekanın üzeri alçak, be
şik tonozlarla örtülmüştür. 5 ve 6 no.lu mekanlar ise, daha 
yüksek beşik tonozlarla örtülmüşlerdir. Tonozla örtülü tüm 
mekanlarda (eyvan tonozu hariç) aydınlık, pencerelerin dı
şında tonozlar üzerine açılmış olan dikdörtgen açıklıklardan 
sağlanmıştır. 2 ve 3 no.lu mekanların üzeri ise kubbelerle ör
tülmüştür. 4 no.Iu mekanda ise hem kubbe, hem de sivri ke
merli beşik tonoz örtü sistemi görülmektedir. Kubbe tüm 
yapıya hakimdir ve yapının en yüksek yeridir. Yarısına ya
kın bir bölümü çökmüş olan kubbenin dört tarafında pence
resi vardır. Bugün iki tanesi kalmışur. 
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Halef Sultan Zaviyesi Portal detay. 

MEKANLAR VE FONKSiyONLARI 
Yapının odala,nnın birbirine karışunlmaması için hepsine 

aynayrı rakamlar· vermenin daha iyi olacağı kanısındayım. 
Taçkapıdan içeri girince, GlRJŞ HOLÜ diyebileceğimiz dik

dörtgen bir mekanla karşılaşırız. (1 No .lu mekan) Burası tüm 
odaların girişine bir hazırlık mekanı niteliğindedir. Portaiden 
girişi sağlayan yuvarlak kemerli kapı içerden dikdörtgendir. 
Bu oıdadan 2-4-6-7 no.Iu odalara girişler vardır. 4 no .lu me
kan (Semiihane)'ın girişi mermerden yapılmış yuvarlak kemer li 
ve kemer köşesinde yuvıv-lak süslemeleri olan kapıdan sağla
nır. Bu kapı dıştan sövelidir. 2 no.lu mekan (Mescit)'ın giriş 
kapısı ise, yine yuvarlak kemerli ve dıştan söveli olarak ya
pılrnıştırd. Odanın aydınlatılması ise, tonoz üzerindeki dik
dörtgen açıklık ve portal üzerindeki küçük penceredendir. Bu 
pencere mazgal şeklinde içeriye doğru genişlemektedir. 

Zaviyenin portal mukarnaslan ve penceresi. 

Mescit penceresi. 

Giri_ş bolünün gÜneyinde bulunan MESCiT kare bir plan 
gösterır. (2 no.lu mekan) Bu mekana gjpş yalnızca giriş holü 
v_e 2 no .lu mekan (Türbe)'dandır. Mekanın güney duvan üze
nnde ortaya yalan bir yerde sade bir mihrap nişi bulunmak
tadır. Ayrıca batı cephesindeki pencerenin dış yüzünde daha 
önce açıklamasını yaptığımız bir yazı vardır. Bu yazıda " ..... 
el Mesacit" kelimesi de geçer. Bu nedenle burası kesinlikle 
za~iyenin mescididir. Güney duvarındaki mihrap ·nişi ştuk
tan yapılmıştır. Hiçbir süslemesi olmayan milırabın üzeri yu
varlak kemer şeklinde sonuçlanmaktadır. Milırabın etrafını 
baş~an sona kadar düz bir şerit çevreler. Buradan Türbeye 
geçış kapısının üzerinde ·Bursa kemerine benzeyen bir kemer 
~ardır. Bu odarıın üzeri Türk üçgenleriyle geçilmiş bir kubbe 
ıle örtülmüştür. -

Mescidin güneyinde bulunan TÜRBE'nin büyüklüğü mes
citten biraz daha fazladır. (3 no.lu mekan) Bu odarıın batı 

Portal üzerindeki kitabe. 
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Türbenin kubbesi (3 nolu mekan). 

duvarı üzerindeki pencerenin dış yüzünde Besınele ve Ayet
.el Kürsi yazılıdır. Zaviyelerde genelde türbe, mescidin 
ön tarafından yani mihrabın arkasıılda bulunur. Bu yapıda 
da durum böyledir. Bugün türbede burasının türbe olduğu
nu gösteren bir lahit veya sanduka yoktur. Fakat eski kay
naklarda burada iki kabir bulunduğu, hatta büyük kabrio 
başucunda yeşil bir sancak dayalı olduğundan bahsedilmek
tedir. Bugün odada ne mezarlardan, ne de sancaktan hiçbir 
iz kalmarruştır. (Fakat bugün 5 no.lu mekanda 7 tane lahit 
bulunmaktadır. Bunlardan dört tanesi Osmanlı dönerninden 
kalma::lır, diğerleri antik lahitlerdir. Bunlar-roüzenin deposu 
olar:ı.k kullanılırkerr getirilmiştir. Türbede bulunduğu söyle
.nen lahitler, bunların içerisinde olabilir. M üze deposuyken tür
beden kaldırılıp diğer lahitlerle birlikte 5 no.lu mekana 
götürülmüş olabilir. Buradaki kabirierin kime ait olduğu hu
susu kaynaklarda yer almamaktadır. 

Zaviyenin iki kapısının olduğu ve bunlardan bir tanesinin 
türbeye açıldığından bahsedilmektedir. Bugün türbenin gü
ney cepheside tam ortada ııloloz taşlarla kapanmış, fakat ori
jinal duvardan yapı bakıhundan ayrılan bir kapı izi açıkça 
görülmektedir. Burarun kaynaklarda adı geçen ve dışanya açı
lan türbe giriş. kapısı olduğu kesindir. Kapı, ziyaretçilerio di
ğer odalara geçmeden doğrudan türbe ziyaretini yapmalan için 
açılnuştır. Buranın üzeri de Türk üçgenli geçişli bir kubbeyle 
örtülmüştür. Kubbe kasnağı üzerinde ise, güney ve batı yö~ 
nünde kÜçük pencereler açılrruştır. Kuzey ve doğu yönünde 
ise, üzeri sivri kemerle biten yüzeysel nişler yer almaktadır. 

SEMAHANE zaviyenin en büyük mekarudır ve tüm rne
kaniann merkezi durumundadır. (4 no.lu mekan) bu mekan 
toplanWar yapılan, sohbet edilen, ayinler yapılan, kitaplar 
okunan bölümdür. DeğiŞik tarikatlarca böyle rnekanlara Tev
hidhane, Meydan, Semahane gibi isimler. verilmektedir. Bu
rası kitabede adı geçen "Dar'ül ilm vet amel" ilim ve hayir 
işleriyle uğraşılan yerdir. Beşik tonoz ve buna birleşmiş kub
beli kare bir mekandan oluşur. İki mekan birleştirilmiş, ge
niş ve büyük bir yer elde edilmiştir. Kubbeli bölümün zemini 
kuzey duvarının biraz ilerisinde 40 cm. kadar yükseltilrniştir. 
Kesme taşlarla yükseltilen bu bölümden sonra zemin düz 
olarak beşik tonoz örtülü mekanın sonuna kadar devam eder. 

Bu eyvan ve kubbe birleşimi olan yapıların çoğunda, beşik 
tonozlu eyvan mescit vasifesi görmektedir. Fakat burada ya
pının mescidi olduğu için böyle bir durum yoktur. Eyvanda her
hangi bir rnihrap izi de bulunmamaktadır. Mihrap olması 
gereken yerde pencereler vardır. Bu tip binalarda kubbenin 
aydınlık feneri vardır. Ay'dınlık feneri altında ise, bir .şadır
van veya küçük bir havuz bulunmaktadır. Halef Sultan Za
viyesinde şadırvan veya havuza ait herhangi bir iz yoktur. 

Beşik tonozlu eyvan bölümünün güney cephesinde, tam or
tada taşlarla kapanmış bir pen~ere, bunun üzerinde de yine 

4 nolu mekanın kubbeli bölümü. 

dikdörtgen bir pencere yeralır. Üstteki pencere içeriye doğru 
meyillidir. Doğu ve batı duvarlan üzerinde zerninden yükse
len dikdörtgen Dişler vardır. Bu nişler eşyalaiın konulması için · 
yapılmış olmalıdır. Eyvanın doğu duvarının ortasında da dik
dörtgen bir pencere vardır. Beşik tonozlu eyvan pencerelerle 
aytınlatılnuştır. Kubbeli bölüme sivri kemerle açılaneyvan ke
merinin üst bölümü kubbe kasnağının büyük bir bölümünü 
yok etmiştir. . 

Kubbeli kare iri~karun doğu duvarinda tam·ôrtada iki pim
cere yer alır. Kuzey duvarının ortasına yakın bir yerde 5 no .lu 
mekana girişi sağlayan dikdörtgen, düz bir kapı yer almak
tadır. Batı duvarında ise, kuzeybatı köşesine yakın bir yerde 
1 no.lu mekana- açılan dıştan söveli bir kapı yeralmaktadır . 
Bu kapının üzeri yayvan yuvarlak kemerlidir. Üst köşeleri ise 
yuvarlatılnuştır. Kare mekanın üzeri yaklaşık 5,5 m çapmda 
yuvarlak bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin kasnağı üzerine 
doğu ve batı yüzlerinde üzeri sivri kemerle sonuçlanan; derin 
olmayan sathi nişler vardır. Bu nişlerin tam ortasında altı
gen, renkli sır tekniğinde yapılmış, firuze renkli çini Ievhalar 
bulunmaktadır. Doğu cephesindeki çini levha düşmüş, kay
bolmuş, batı cephesindeki ise üzeri kapanmaya yüz tutmuş 
bir durumdadır. Kubbeye geçiş büyük Türk üçgenleriyle sağ
lanmıştır. Büyük bir bÇ)Iümü çökmüş olan kubbenin tam or
tasında büyük tuğlalarla çevrelerımiş bir aydınlık feneri 
bulunmaktadır. Kubbenin 3/4'e yakın bir bölümü taş, l/4'ü 
ise, tuğla malzemeden yapılmıştır. Tuğla örgünün başladığı 
yer hafif içeri doğru çöküktür. Kubbe ağırlığı üç yönde du
vara, bir tar_afta ise, eyvan kemerine indirilmiştir. Kubbe üze
rinde 4 tarafta, 4 küçük pencere açılır. Bu pencerelerden doğu 
yönündeki, bir tamirat sırasında tuğlalarla kapatılnuştır ve 
iç taraftan sıvarırnıştır. Kubbenin güney tarafının büyük bir 
bölümü çökmüş olduğu için güney pencerde tamamen yok 
olmuş, batı ve kuzey tarafındaki pencereler ise, hala durmak-
tadır. · 

5 no.Iu mekan'a semahaneden düzgün dikdörtgen bir 
kapıyla girilir, başka girişi yoJ<tur. Doğu duvarı üzerinde bu
gün kapanmış olan diktörtgen bir pencerc;şi vardır. Kuzey rlu
vannda iki tane diktörtgen niş yer alır. Bu Dişler içerisinde 
raflar olduğunu ve eşyaların konulduğUnu tahmin·ediyorum_ 
Bu nişlerin ikisinin ortasında örtüye yakın _Qir-yerde mazgal 
şeklinde içe doğru genişleyen küçük bir pencere yer almakta
dır. Bu odanın üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Örtünün kö
şesinde dikdörtgen bir açıklık vardır, buradan da odanın 
aydınlanması sağlanmıştır. 

6 no.lu mekan, 5 no.lu mekanla hemen hemen aynı bü
yUklüktedir ve dikdörtgen bir plan gösterir. Burası yalnızca 
giriş holüne açılmaktadır. Diktörtgen ve sövesiz bir kapısı var
dır. Odanın güneydo.ğu·koşesinde 2 m. genişliğinde: ve 2 m. ye 
yakın yükseklikte, üzeri sivri ı<emerli, d_erin qir ~ş·yer alinak
tadır. Bu niş Ersal Yavi'nin "Tokat" kitabında oahsertiği; 
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yıkılmış ocak olmalıdır. Bacası yoktur. Fakat bu nişilkeme
ri düzgiin değildir. Buranın yı kıldığını, sonradan yapılırken 
hacasının kapatıldığını söyleyebiliriz. Odanın kuzey duvarında 
mazgal şeklinde içeri doğru genişleyen küçük bir pencere var
dır. Bu mekan beşik tonozla örtülmüştür. Örtü üzerinde ay
dırılık feneri diyebileceğimiz, kenarları yıkılmış dikdörtgen bir 
açıkhk vardır. 

7 no.lu mekan, 5 ve 6 No.lu odalardan daha dar ve uzun
dur. Bu mekan tam dikdörtgen değil, yamuktur. Kuzey cep
hesi ı m. kadar dışa doğru çıkıntı yapmıştır. Bu çıkıntı dış 
cephede açıkça görülmektedir. Oda güneyden kuzeye doğru 
genişler. Buranın tek girişi giriş hölündendir. Bu odanın hiç 
penceresi yoktur. Kuzey duvarı üzerinde 5 ve 6 no.lu odalar
daki gibi mazg~ şeklinde, küçük bir pencere olması gerek
mektedir. Bu orijinal örgüden kesin olarak ayrılahilen çok yeni 
taşlarla kapatılmıştır. BuraSı kapatılırken, pencere bırakılma
mış düz bir duvar örülmüştür. Tonozla örtülmüş olan meka
nın aydınlatılması, yine tonoz üzerindeki dikdörtgen 
açıklıktandır. 

MALZEME VE TEKNİK 

Yapıda kullanılan ana malzeme moloz taştır. Duvari~ ta
mamen moloz taşlarla örnlmüştür: Dış cephelerin köşelerin
de ise, irili ufaklı kesme taşlar kullanılmıştır. Köşelerde 
kullanılan kesme taşlar hem yapının dayanıklılığını arttırıruş, 
hemde köşelerin yıpranmasını önleyerek, cephelere hareketi
ni kazandırmıştır. Kırmızı ve beyaz renkli taşlar ise, yalnızca 
taçkapıda kullanılmıştır. Kapı ve pencerelerin koşelerinde de 
dayanıklı olmaları için kesme taşlar kullanılmıştır. Tuğla mal
zeme kubbe kasnaklan ve kubbenin üst bölümlerinde kulla
nılmıştır. Kubbelerin alt kısmı taş, üst ·kısımları ise tuğladan 
yapılmıştır. Kub_b~ ağı'rlığı böylece azaltılmıştır. Tonozlar ise, 
moloz taşlarla yapılmıştır, Pencere kenarları, aydınlık fener
lerinin kenarları yine tuğla malzeme ile yapılmıştır. Duvar ka-
lınlığı ı 10 cm. ile 120 cm. arasında değişmektedir. · 

DEGERLENDİRME 

Dikdörtgene yakın bir plan gösteren zaviye yedi odalı kü
çük bir yapıdır. Mescidi, Türbesi, Semahanesi içinde bulu
nan ilginç bir zaviyedir. 5,6 ve 7 no.lu mekiinlar, şeyhlerin, 
derviş! erin yaşadığı yerlerdir. Buralarda şeyhler ve öğrenciler 
kalıyor, odaları çalışma ve oturma odası olarak kullanıyor, 
yemeklerini de buralarda yapıyor ve bu odalarda yiyorlardı. 
Kısaca yaşamaları için ihtiyaçları olan her.şey bu odalarda 
vardı. 

Zaviyenin taçkapısındaki kırmızı-beyaz renkli taşların sırala
narak kullanılması, Tokat Gökmedrese'de ve Tokat Ebu-Şems 
Hanikahı'nda da karşımıza. çıkmaktadır. Bu iki renkli taş süs
leme Zengileiin ve Büyük Selçuklulann, Anadolu Selçuklu rni
marisi üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir. Taçkapı 
üzerinde penceresi olan yapılar çok azdır. Zaviyenin Taçka
pısı üzerinde de pencere· Vardır. Aynca, Tokat Gökmedrese'
nin taçkapısı üzerinde, köşelerde iki pencere bulunmaktadır. 

Zaviyenin iç duvarlarında birkaç kat sıva kalıntısı vardır. 
Bu da yapının bir kaç )cez tamirat geçirdiğini gösteriyor. Za
viyenin ilginç bir yanı da semahiinesidir. Kubbe veeyvan bir
leşmesiyle örtülü bu mekiinlar Tokat yönesindeki birçok 
zaviyede karşımıza çıkar. Bu zaYiyelerin genel özelliklerinden
dir: Ebu Şems Hanikahı (1283), Sümbül Baba zaviyesi (1291), 
Şeyh Meknun Türbesi (13. Yüzyıl) gibi yapılardan başka An- . 
talya Mevlevihane, Alanya'da Sitti Zeynep dışında Selçullu 
tekketerinin .he~ en hepsinde karşımıza çıkar. Daha sonra da 
Tokat Horozlu Imarette, Eremalılar tarafındlfn yaptınlan To
kat Turhal'ın Gümüştop (Dazya) Köyündeki zaviyede ve Bur
sa Ebu İshak zaYiyesinde de görmekteyiz. Böyle kubbe ve 
beşik tonozlu eyvan ile örtülü salonların oluşu kapalı. medre
selerin bu bölgede ortaya çıkışı ile ilgili bir veri sayılabilir. 

- Buk'a sözcüğünün kİtabesinde geçmesi ise, yapıya ayn bir 
özellik katar. Bu'özellik büyük bir ihtimalle tarikatla ilgili ol
malıdır. 13. yy.'da Tokat'da en güçlü kişilerin Ahiler oldu
ğuqu bildiğimiz için, Halef Sultan ZaYiyesinin de Ahi zaviyesi 
olması, akla daha yatkındır. 
Yapının etrafı 1949 sel baskınından sonra günümüze ka

dar temizlenmerniş, olduğu gibi bırakılmıştır. Bugün bir ka
pı takılarak kapatılan ve zamanın akışına bırakılan zaviye 
Vakıflar Genel Müdürlügü'nün restorasyonunu bekleyen bir 
yapı durumundadır. Yapı, içinde ve üzerinde çocukların oy
nayıp ateş yaktığı, sarhoşların gecelediği bir yer durumunda
dır. Büyük bir kısmı çökmüş olan büyük kubbenin tamamen 
çökmeden destek konulması veya onarılınası gerekmektedir. 

\ 
\ 

Temennirniz biran önce Halef Sultan ZaYiyesinin fazla bir 
masraf gerektirmeyen restorasyon un yapılması, işlerlik kazan
dırılmasıdır. Aynca yalnız bu eser değil, Tokat'taki diğer ta
rihi eserler üzerinde daha geniş araştırmalar yapılması ve bu 
eserlerin· Sanat Tarihçileri tarafından Türkiye hatta tüm Dün
ya'ya tanıtılması gereklidir. Korunmaya muhtaç olan eserle
rin de bir an önce. restore edilmesi liizımdır. 
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