
Sosyal Program 

1 Temmuz Cuma günü saa 15:30 başlayacaktır. 

Program kapsamında ziyaret edilecek yerler; 

ARASTALI BEDESTEN - TOKAT MÜZESİ 

Sulusokak'ta, Takyeciler Camii'nin doğusundadır. Evliya Çelebi'nin Sultan Çarşısı kadar güzel 

bir çarşıdır. Halep ve Bursa çarşıları gibi gayet tertib üzere kurulmuştur." dediği bedestenleri, 

İstanbul Kapalı Çarşısı'nın bedesten bölümünü anımsatmaktadır. 

Tuğladan örülmüş tonozlar üzerinde 9 kubbenin yer aldığı bu Osmanlı ticaret merkezinin XV. 

yy'da Çelebi Mehmet döneminde yapıldığı sanılan bedestenin güney ve kuzey yönlerinde 

karşılıklı birer kapısı vardır. İnce harçla örülmüş kolon ve tonozlardaki ustalığı son derece 

ileri düzeyde olan bedesten, görülmeye değer bir mimari eserdir. Bedestenin doğu ve 

batı bitişiğinde birer arasta ilave edilerek önemli bir yapı grubu oluşturulmuştur. 

Arastalı Bedesten mayıs 2012 tarihinden itibaren arkeolojik ve etnografik eserlerin yer aldığı 

Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

T.C. müzecilik tarihi içerisinde ilk müzelerden olan Tokat Müzesi 1926 yılında kurulmuş olup 

eser çeşitliliği ve zenginşiği açısından ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Karadeniz 

bölgesi müzeleri başta olmak üzere günümüzde birçok müzenin oluşturulmasında Tokat 

Müzesi koleksiyonları kullanılmıştır. 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan bu topraklardaki 

birçok medeniyetin ( Kalkolitik Dönem, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danişmendli, 

İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı) önemli eserleri sergilenmektedir. Ayrıca Anadolu Türk İslam 

devletlerine ait en zengin sikke koleksiyonu ve bu döneme ait bilinen en eski Kuran-ı Kerim 

de ( 1191 tarihli ) Tokat Müzesi'nde görülmeye değer eserlerdendir. 
 

MEVLEVİHANE 

İlk olarak M. 1638 tarihinde I. Ahmet'in vezirlerinden Sülün Muslu Ağa tarafından 

yaptırılmıştır. 

Sultan Abdulmecit döneminde yenilenmiş ve iki katlı düzenlenmiş olan, ahşap mevlevihane 

XIX. yy. barok sanatının Anadolu'daki en güzel örneklerinden biridir. Binanın en görkemli 

cephesi, ahşap barok motiflerle bezenmiş sütun dizisine sahip ve bütün cephe boyunca 

uzanan balkonu sebebiyle Bey Sokağı'na bakan cephesidir. Diğer cephelerde ise sade bir 

ihtişam gözlenmektedir. Mevlevihane'nin alt katı günlük kullanım için genişçe bir sofadan 

geçilen dört odadan oluşmaktadır. Sofanın hemen sağında görkemli tavan göbeği ve kitaplığı 

ile diğer odalardan farklı, Şeyhin misafirlerini kabul ettiği baş oda bulunmaktadır. 

Mevlevihane'nin ikinci katında bulunan balkona, kısmen kesme taş ve üzri örtülü ahşap bir 

merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap merdivenin başında, korkuluğu duvara sabitlemek için 

yapılmış ve geçit şeklinde düzenlenmiş ahşapların birleştiği yerdeki barok ahşap oymaların 

üzerine Mevlevi külahı yerleştirilmiştir. Semahhane, doğu yönündeki ahşap kafes ile ayrılan 

kadınlar bölümü hariç tek bir mekan olarak düzenlenmiştir. Balkonun doğu tarafında yan 



yana bulunan iki sade kapı ile kadınlar mahfiline ve bütün doğu cephesi boyunca uzanan dar 

bir koridora ve yanındaki odaya geçilmektedir. 
 

ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ 

Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele yıllarında birçok kez Tokat'ı ziyaret etmiş, Bandırma 

Vapuru'nda yanında bulunan sonradan milletvekili de olan silah arkadaşı Tokatlı Piyade 

Yüzbaşı Mustafa Vasfi SÜSOY'a ait bu konakta, dördüncü kez gelişlerinde 25 Eylül 1924 

tarihinde eşi Latife Hanım ile birlikte misafir olmuştur. 
 


