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ÖZ:
Bu araştırmada, kuruluşundan günümüze Z ile’ nin gelişim dönem leri ile
bugünkü fonksiyonel özellikleri ele alınmıştır. Orta Karadeniz bölüm ünün iç
kuşağında yer alan Zile şehri, Tokat iline bağlı bir ilçe m erkezidir. Tarihi bir
değere sahip olan Zile, Antik Çağ’da bir kale şehri olarak kurulmuş ve zamanla
gelişerek Zile ovası’ na doğru yayılmaya başlamıştır, Şehir, şimdi bu ovanın ku
zeybatı bölümünde yer almaktadır. İklim, su, toprak, ulaşım ve savunma şartları
bakımından elverişli bir konumda olan Zile, Hitit devrinden (M.Ö. 2000-1200)
beri çeşitli kavim lerin yerleşim alanı olmuştur.
1985 nüfus sayımına göre, Z ile’ nin nüfusu 37097 (erkek: 19096; kadın:
18001) kişidir. Bu miktarın 8827’ sini ekonom ik yönden faal olanlar, 28270’ ini
faal olmayanlar oluşturmaktadır. Ekonom ik bakım dan faal nüfusun sektörle
re dağılımı ise şöyledir: Hizmet sektörü: 5208 (% 59), sanayi sektörü: 2295
(% 26), tarım sektörü: 1324 (% 15).
ABSTRACT:
In this survey we will investigate about the developm ent periods and fu n c
tional features o f Zile. A ccordin g to the grouping o f geographical regions Zile
city is located in the interior parts o f the M iddle B lack Sea region. It is a cen
ter o f district and adm inistratively connected to Tokat province. Zile has an
important historical value. It was founded as a castle city on the Zile plain
in the Early Age. It developed in the course o f time and it was spread towards
the plain. Now, the city takes place in its northwest region. Zile city, which
has been convenient in the aspects o f climate, water, soil, transportation and
defence, has been the place o f settlement o f various tribes since the Hittit pe
riod (BC:2000-1200).
* A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, C oğrafya B ölüm ü, Ankara.
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The population o f Zile is com posed o f 37097 (male: 19096, female: 18001)
persons according to the 1985 Cencus. O f this amount are 8827 econom ically
active persons and 28270 econom ically inactive persons. E conom ically active
persons work in public service (59 % ), industrial sector (26 %) and agricultu
ral sector (15 %).
GİRİŞ:
Orta Karadeniz bölüm ünün iç kuşağında, oldukça eski bir yerleşim yeri
olan Zile, günümüzde idari bakım dan Tokat ilimize bağlı 37097 nüfuslu (1985
sayımına göre) b ir ilçe m erkezidir. Coğrafi fonksiyonu itibariyle şehirleşmeye
yönelik bir özellik gösteren Zile, aynı adı taşıyan ovanın kuzeybatı bölüm ünü
işgal etmekte ve ovanın bu bölüm ünde 780 m. yüksekliğe erişen Zile kalesini
çepeçevre kuşatmaktadır. Hitit, Rom a, Selçuklu ve Osmanlı dönem lerine âit
tarihî yolların uğrak yeri olan Zile, bugün de aşağı yukarı aynı özelliğini sür
dürmekte olup, kuzeydoğuda Turhal’a, doğuda Pazar ve Tokat’a, kuzeyde Amas
ya’ ya, güneybatıda Çekerek, Sorgun ve Yozgat’a, güneydoğuda ise Artova’ ya
asfalt yollarla bağlanmaktadır. 1932 yılında işletmeye açılan Sivas-Samsun de
m iryolu, Z ile’ nin 5 km güneydoğusunda İstasyon m ahallesinden geçm ektedir
(Harita: 1, Foto: 3). D em iryolunun ana yerleşim m erkezinden uzak oluşu, Z i
le’ nin gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Kışın ve ilkbaharda yatakların
da bol su bulunan fakat yazın kuruyan Derebaşı ve saraç dereleri kent içinde
bent içerisine alınmıştır.

KURULUŞ VE GELİŞMESİ
Bugün olduğu gibi, geçmişte de iklim , su toprak, ulaşım ve savunma du
rumu yerleşim alanlarının seçim inde b irin ci derecede etkili olmuştur. Z ile’ 
nin ilk kuruluş yerinin seçim inde ise, özellikle savunma öncelik kazanmıştır.
Şimdiye kadar yapılan çeşitli araştırmalarda, Zile’ nin ilk kuruluş yerinin yer
leşim m erkezinin ortasında yükselen Kale tepe olduğu görüşü hâkimdir. A n 
tik Çağ’da “ Zelitis” adıyla bilinen Zile ovası ve çevresi, 5000 yıldan bu yana
14 uygarlığa sahne olmuştur. İç A nadolu bölgesinden başlayıp, Kuzeydoğuda
Yeşilırmak havzası boyunca sıralanmış Hitit yerleşim merkezlerinden biri olan
ve “ Anziliya” , “ Z ilâ” veya “ Zelâ” adlarıyla bilinen eski sit alanının bugünkü
kalede bulunduğu kesindir. Temeldeki kayalıklarla bunun üzerindeki yumurta
biçim li höyükten oluşan Zile kalesi, Hitit, Frig, Pers,Pontus, Rom a, Bizans
ve Türkler zamanında üst üste iskân edilm iştir (Foto. 1-2). Höyük kısmının
başlangıçta Hitit devrinde inşa edildiği ve buraya “ Anziliya” , “ Z ilâ” adları
nın verildiğin i, Z ile ’ nin 15 km. güneybatısında önem li b ir Hitit
yerleşim m erkezi olan Maşat H öyük’ten çıkartılan tabletleri değerlendiren
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Prof.D r. Sedat A lp’ ten öğrenmiş bu lunuyoruz.1 Zile ovasına hâkim bir mevkiide yer alan Anziliya höyüğü, üzerinde Rom alılar devrine âit kale surlarını ta
şıdığı ve kazı yapılamadığı için halen gizemini korumaktadır.
Bu arada, “ Zile” adının menşei hakkında da bilgi vererek konuya devam
etmenin daha yararlı olacağına inanmaktayız. Yukarıda söz ettiğimiz gibi maşat Höyük (Tapigga)’ ten çıkartılan Hitit tabletlerinde, kuzeyde Tapigga’ ya ya
kın başka b ir kentten yâni Anziliya’dan bahsedilmektedir. Prof.D r.Sedat Alp,
şimdiki Zile adının buradan geldiğini; A nziliya adının Hitit çağında aynı za
manda “ Z ilâ” olarak da geçtiğini ve bunun Klâsik çağdaki “ Zelâ” adıyla uyum
sağladığını belirterek dil bakımından Zilâ’dan Anzili yada Anziliya’ ya bir köprü
kurmanın olanaksız olm adığını kaydetm ektedir.2 Bu açıklam alara göre, bu
günkü “ Zile” adının Anziliya, Zilâ ve Zelâ’dan dönüşerek ortaya çıktığını söy
leyebilmekteyiz .
İlk çağın ünlü coğrafyacılarından olan Strabon’a göre, Zelitis arazisinin
sahibesi Ninova melikesi Semiramis, M.O. 7.asırda Zile kalesi üzerinde Zelâ
şehrini inşa ettirmiştir.
Persler zam anında, ateşe tapan kavim lerce inşa edilen kutsal Anaitis ateş
tapınağının da Zile kalesinde bulunduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Z i
le, Persler’den sonra Pontusluların eline geçmiş ve bu dönem de de dini bir
merkez olarak görev yapmıştır. Pontuslular zamanında bu yörede bulunan di
ğer önemli dini merkez ise, Tokat’ ın 11 km . kuzey doğusundaki “ Comana
Pontica” kenti (Şimdiki Güm enek höyüğü) idi.
M.Ö. 74 yılında Pontus kralı M ihridat’ ı Zile ovasında (Zelitis’ te) yenilgiye
uğratan Roma kralı Pompeius, Zelitisin sınırlarını genişleterek müstahkem bir
mevkiide bulunan Zelâ’ ya şehir ünvanı vermiştir. Daha sonra Pontus kralı Mihridat’ ın oğullarından Parnace, R om alıların iç karışıklıklarından yararlana
rak Zelâ’ yı tekrar ele geçirmiş, bunun üzerine Roma kralı Sezar (Caesar), Zile
ovasında beş gün süren savaştan sonra Parnace’ ı yenerek Zelâ’ yı tekrar Roma
topraklarına katmıştır. Sezar, kazandığı bu zaferini ünlü “ Y E N İ, V ID I, V IC I”
(Geldim , G ördüm , Yendim) sözleriyle Rom a’ ya müjdelemiş ve bu sözlerini yu
varlak bir taş sütuna yazdırmıştır. Sezar’ sn sözlerini ihtiva eden bu yazılı sü
tun, yarı tahrip olmuş halde kale içerisindeki parkta bulunmaktadır. Zelâ,
Rom alılar zamanında surlarla çevrilerek savunması kolay bir kale haline d ö 
nüştürülmüştür. A yrıca, kalenin doğu bölüm ünde kalker kayalar yontularak
b ir açık hava tiyatrosu da yapılmıştır. Bu Rom a am fitiyatrosunun bölgede tek
örnek olmasına rağmen, korunamaması yüzünden sahne kısmı tahrip edilmiş,
ön kısmı ise çocu k parkı haline getirilm iştir (Foto:2).
*'2 “ Alp, S.: M aşat-Höyük’ te Keşfedilen Hitit Tabletlerinin Işığı Altında Yukarı Yeşilırm ak Bölgesinin
Coğrafyası H akkında” . Belleten Derg. Cilt: X L I, Sayı: 164, s. 637-646. Ankara-1977.
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Rom alılardan sonra, Bizanslılar, Selçuklular ve İlhanlılar eline geçen Z i
le kalesi, 1397 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına ka
tılmıştır. Uzun yıllar savaş tehdidi altında kalan Z ile kalesi, Bizans-Arap
mücadelesinden sonra, askeri değerini yitirmeye başlamıştır. Osmanlılarm son
dönem lerinde ise, depo halinde kullanılm ış ve harap olmaya yüz tutmuştur.
1397 yılından sonraki dönem de, savaş korkusunun ortadan kalkmasıyla sur
lar içinde hapsolmuş evler zamanla kale eteklerinde ve ovada yer almışlardır.
17. yüzyılda Osmanlı dönem inde Zile’ nin ve Zile kalesinin durum unu Ev
liya Ç elebi’den öğreniyoruz. 1645 ve 1650 yıllarında iki defa Zile’ ye gelen ün
lü gezginimiz burasıyla ilgili olarak şunları yazmıştır: “ Zile kalesinin dibinde
kale kayasından aşağı, batıya ve kıbleye bakan bağlı bahçeli 3000 adet toprak
örtülü evlerden ibaret olup, 21 mahallesi, mamur sarayları (Ferah çavuş, Murtaza Paşa, Fazlı Paşa, Çavuşzade Mehmet Paşa, Voyvoda ve Kadı sarayları),
70 camisi, 7 m edresesi, 12 talebe m ektebi, hamamları, hanları ve güzel çarşı
sı vardır.” “ Zile sahrasının kuzeyinde yalçın bir kaya üzerinde 26 kuleli, ka
pısı kıbleye bakan bir kale vardır. Kalenin içinde 300 ev, bir cam ii, bir
cephanelik ve su sarnıçları bulunur, fakat hamam ve çarşısı yoktur. A ncak,
kale ağası ve neferleri burada oturur. Her gece iki defa mehter çalınır. Ba
kımlı ve korunaklı bir kaledir. Celâli isyancıları eline geçip onlar barınm a
sınlar diye neferleri bekçilik ederler. Zirâ, şehir âyanının, başka köylerin eş
raf ve kibarının kıym etli eşya ve erzakı bu kalede muhafaza olunur.” 3 Evliya
Ç elebi’ nin yazdığı bu yararlı bilgilerin ışığı altında Z ile’ nin 17.asırdaki duru
munu bugünkü haliyle rahat bir şekilde mukayese edebilm ekteyiz.
Yan yana bitişik evlerden oluşan sık dokulu eski mahalleler ufak tefek de
ğişikliklerle hemen hemen aynı sayısı koruyarak günümüze kadar gelebilm iş
lerdir. Günümüzde, Evliya Ç elebi’ nin bahsettiği gibi, kale içerisinde evlere
ve camiye rastlanılamamaktadır. Kalenin giriş kapısı üzerinde, minare tarzında
yapılmış saat kulesinin o zamanki camiye âit bir minare olacağını tahmin ede
bilm ekteyiz.
idari bakımdan 1878 yılından önce Amasya’ ya bağlı bir kaza merkezi olan
Zile, bu tarihte Tokat’ ın m utasarrıflık olması üzerine Tokat’a bağlanmıştır.
1881 yılında Tokat’a gelen Fransız seyyahı Vital Cuinett, Zile’ nin Tokat sanca
ğına bağlı 2000 nüfuslu b ir kaza m erkezi olduğunu, 30 camisi, 7 medresesi
ve 1750 talebeye öğrenim veren 20 okulu bulunduğunu kaydetmektedir.
Osmanlı devletinin son günlerinde, istiklâl savaşımız sırasında, Z ile’ nin
1/3’ i dışarıdan gelen isyancı çeteler tarafından yakılıp yıkılmıştır. Zile’ yi yağ
ma eden bu çetelere karşı kaleden top ateşi açılmış ve kasabadan uzaklaştırıl
3 Evliya Ç elebi Seyahatnamesi (Türkçeleştiren: Z. Danışman) Cilt: 5, s. 126, İstanbul-1970.
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mışlardır. Bu yangın sırasında en fazla zarar gören kesim ise, kalenin batı
bölümü ile yakınındaki mahalleler ve iş yerleridir. Yanarak tahrip olan bu bö
lümdeki mahalleler yeniden inşa edildikleri için, buralardaki cadde ve sokaklar
daha düzgün ve plânlıdır. Diğer kesim lerdeki cadde ve sokaklar ise eğri büğ
rü ve düzensiz bir uzanış gösterm ektedirler (Harita: 1).
Cumhuriyet dönem inde Zile, daha çok güney, batı ve kuzeydoğu yönlerin
de gelişme göstermiştir. İlk gelişme, güneyde istasyon caddesi çevresinde ve
şimdiki sağlık m erkezinin güneyindeki sahada meydana gelmiştir. Evvelce ç o 
ğunluğu m ezarlık olan bu alanda, 1960 yılından sonra, önce Devlet hastanesi
inşa edilmiş ve daha sonra Bahçeli-Altunevler mahallesi ortaya çıkmıştır. ZileArtova karayolunun iki kenarına karşılıklı olarak önce Endüstri Meslek Lisesi’ nin, daha sonra İmam Hatip Lisesi’ nin yapılmasıyla Bahçeli-Altunevler ma
hallesi bu yöne doğru hızla büyümeye başlamıştır. 1970’ li yıllarda Nato yolu
adı verilen çevre yolunun Zile’ nin güneyinden geçirilm esi ve 1976 yılında ye
ni küçük sanayi sitesinin bu bölüm de faaliyete geçmesiyle Çekerek Caddesi
ile Nato yolu arasındaki saha hızla oturma alanı haline gelmiştir. B ir zaman
lar en verim li tarlaların yer aldığı bu kesimin iskân alanı haline getirilmiş o l
masının, başlıca gelirini tarımdan sağlayanlar için yararlı olduğu savunulamaz.
Günümüzde hızlı bir şekilde evlerle işgal edilen bu saha, gelişimini güneyde
ki küçük sanayi sitesi doğusunda devam ettirmektedir.
Zile’de ikinci gelişme sahası, batıda Çekerek caddesinin her iki yanında
uzanan alanda meydana gelmiştir. Lise binasının tamamlanarak öğretime açıl
dığı 1965 ten önceki yıllarda, bu bölüm de hiç bir ev yapılmamıştı. 1968’den
sonraki yıllarda, özellikle Lise binasının kuzeyindeki sahada hızlı bir inşaat
faaliyeti başlamış ve sonuçta “ Güvenevler m ahallesi” ortaya çıkmıştır. Bu
gün söz konusu alandaki yapılaşma batıda stadyumu dahi geçmiştir (Harita: 1).
Kuzeydoğuda ise, 1970 yılından sonra gelişme başlamıştır. Z ile’den Tur
hal'a uzanan yol kenarındaki mezarlık karşısında, Alparslan O rtaokulu’ nun fa
aliyete geçmesiyle bu kesimde de b ir canlanma olmuş, fakat ön celeri fazla bir
gelişme görülmemiştir. 1980 yılından sonra bu sahadaki bahçe ve tarlalarda
betonarm e evler yükselmeye başlamıştır. M ezarlık doğusunda da birkaç ev ya
pılmış, daha sonra 1989 yılında yapımı tamamlanan Ticaret Lisesi bu alanda
faaliyete geçmiştir. A yrıca, son yıllarda Devlet Su İşleri ve Türkiye Zirai D o
natım Kurumuna âit binaların bu kesimde inşa edilm esiyle Zile bu yönde de
gelişmeye başlamıştır.
Zile’de fazlaca bir gelişme görülmeyen yön kuzeydir. 1960-1961 öğretim yı
lında Atatürk Ilkokulu’ nun faaliyete geçmesiyle bu çevrede bir kaç ev yapıl
mış, fakat eski yerleşim alanlarında önem li b ir değişiklik olmamıştır.
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Z İL E ’ NİN BUGÜNKÜ FONKSİYONEL Ö ZELLİK LERİ
Zile’ nin, coğrafi fonksiyonu itibariyle ne tür bir yerleşim alanı olduğunu
açığa çıkarm ak için, halihazır fonksiyon alanlarının durumuyla nüfus özel
liklerinin bilinm esinde yarar vardır. Bu itibarla, önce fonksiyon alanları, da
ha sonra nüfus özellikleri ele alınacak ve sonuçta Zile’ nin gerçek fonksiyonel
özelliği üzerinde değerlendirm e yapılacaktır.

a) FONKSİYON ALANLARI:
Zile’ nin bugünkü fonksiyon alanlarını 6 bölüm de toplayarak inceleyebil
mekteyiz.
1
- O turm a alanları: Zile’de ilk oturma yerinin kaledeki surlar içerisinde
olduğunu, daha sonra evlerin kale eteklerine yayıldığını, Osmanlı dönem inde
ise tamamen ovaya indiğini önceden belirtmiştik. Zile’ nin ilk kuruluş yeri olan
kalenin surlar içerisinde kalan kısmı bugün park halindedir. Kalenin etek kıs
mından başlayarak çevresindeki düzlük alanı tamamen eski mahalleler işgal
etmiştir. Eski mahalleler, Cumhuriyet dönem inde kurulan İstasyon, Bahçelievler ve Güvenevler dışındaki mahallelerdir. Bunların sayısı 20 olup, Osmanlı döneminde günümüze aynı sayıda gelmişlerdir. Zile’de bugün 23 adet mahalle
bulunmaktadır. Bunlardan sadece İstasyon mahallesi ana yerleşim m erkezin
den ayrı olarak Zile’ nin 5 km. güneydoğusunda yer almaktadır. 15 Aralık 1932
tarihinde Sivas-Samsun dem iryolu hattının faaliyete geçmesiyle burada sade
ce gar binası ve birkaç lojman kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından yaptırılan silo ile Pancar Bölge Şefliğince hizmete açılan
pancar kantarı sayesinde İstasyon mahallesi daha faal hale gelmiştir. Günü
müzde İstasyon mahallesi, dem iryolu personelinin oturduğu lojm anlar ile çev
reden göç ederek buraya yerleşenlerin yaptıkları gece kondu tipi evlerden oluşan
2000 nüfuslu b ir yerleşim alanı olmuştur. M erkezle olan ulaşımı her yarım
saatte Zile’den gelen belediye otobüsleriyle sağlanan İstasyon mahallesinde,
birkaç bakkal dükkânı ve bir kahvehaneden başka ticarethane yoktur.
1989-1990 öğretim yılında burada faaliyete geçen Sağlık Meslek Lisesi, İstas
yon mahallesine ayrı bir canlılık kazandırmıştır.
Kaleyi çepeçevre kuşatan m ahalleler Osmanlı dönem inden bu yana aşağı
yukarı aynı isimle anılmışlardır. Evliya Çelebi, Zile’ nin o zamanki başlıca ma
hallelerinin isim lerini şu şekilde kaydetm ektedir: “ Ulu câmi (bugünkü Camii K ebir mahallesi), Küçük Minare (M inare-i Sagir), Dutlupınar, Mumcu Ömer,
Yenimahalle, Debbağhane (Tabakhane), Tekke, Paşa, Kethüdâ m ahalleleri” .
Bu mahallelerden sadece Cami-i Kebir, M inare-i Sagir ve Dutlupınar mahal
leleri halen aynı adla anılmaktadır. D iğerlerinin adları zamanla değişmiş o l
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masına rağmen halk arasında eski adlarıyla anılanları da vardır. Bugün Zile’de
mevcut m ahallelerin isim leri ve 1985 yılı sayımına göre nüfusları şöyledir:

Mahalle adı

1985 yılı nüfusu

Alikadı
A lacam escitzir

2479
1010

Alacam escitbâlâ
Bahçelievler
Cedit
Cami-i Kebir
Dutlupınar

1238
3775
772
801
634

Güvenevler
Hacım ehm et
İstasyon
Kâhya
Kislik

M inare-i K ebir
Nakkaş
Orta

1823
1628
1948
696
1736
184
3214
1932
753
1136

Sakiler
Şeyhkolu
Şeyhali
Yazıcı
Zincirliülya

549
730
4989
635
1259

Zincirlisüfla

1838

Mollayahya
M inare-i Sagir

Bu tabloya göre nüfusu kalabalık olan m ahalleler sırasıyla Şeyhali (4989),
B ahçelievler (3775), M inare-i Sagir (3214) ve A likadı (2479) mahalleleridir.
N üfusun en az olan mahalle ise Mollayahya (184)’dır.
Kalenin batısında kalan M inare-i Kebir, Dutlupınar, Hacımehmet mahal
leleri İstiklâl Savaşı sırasında isyancı çetelerce yakıldığı için yeniden inşa edil
mişlerdir. Eski m ahallelerdeki evler genelde ahşap ve iki katlı olup, üst kat
öne doğru sundurmalıdır. Bu evlerin alt kısımlarında kiler, kışın oturulan oda
lar, ekmek pişirilen tandır ocakları ve tuvalet bulunur. Üst katlarda ise, sofa
denilen bir salon ve buraya açılan birkaç oda yer almaktadır. 1984 yılı bina
sayımı sonuçlarına göre Z ile’de 6178 adet konut bulunmaktaydı. Bunun 584’ ü
betonarm e 5594 ü ise ahşaptı. Son yıllarda yeni yapılan evlerin çoğunun be
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tonarme olmasına rağm en, ahşap evlerin çoğunlukta olduğu gözden kaçm a
maktadır.
2 - İş, T ica ret ve Sanayi Alanları: Zile’de iş ve ticaret alanları kalenin ba
tısında ve güneyinde yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan
Amasya-İstasyon caddesi ile bu caddeyi doğu-batı doğrultusunda kesen
Cumhuriyet-Turhal caddeleri ve bu caddelere paralel uzanan sokaklar başlı
ca iş yerlerinin, dükkân ve mağazaların toplandığı alanlardır (Harita: 1). Z i
le’ nin en eski çarşısı, Amasya-Istasyon caddesinin doğusunda ve bu caddeyle
aynı doğrultuda uzanan “ Uzun Çarşı” dır. Kalenin batı eteklerinde, kuzeyde
Boğazkesen semtinde yanyana bitişik dükkânlarla başlayan çarşı güneye doğ
ru uzanmaktadır. Hemen hergün, özellikle Sah, Cuma günleri dolup taşan çarşı,
çeşitli tali sokaklara (arastalara) ayrılmaktadır. M anifaturacılar çarşısı, seb
ze hali ve buğday pazarı Zile’ nin diğer önem li ticaret alanlarını oluşturm ak
tadır. 1984 yılı binalar sayımı sonuçlarına göre Zile’de 1298 iş yeri
bulunmaktaydı. Son yıllarda yapılan işhanları ile yeni dükkân ve mağazalar
sayesinde bu rakamın bir hayli yükselmiş olduğu kesindir.
Zile’de sanayi alanları yerleşim m erkezi dışında yer almışlardır. Yıllık üre
timi 16000 ton olan iki adet un fabrikası Zile’ yi İstasyon mahallesine bağla
yan yol kenarında kurulmuşlardır. 1989 yılında yapımı tamamlanan tuğla
fabrikası da yine yerleşim alanı dışında Zile-Turhal karayolu kenarında faali
yete geçmiştir (Harita l ’de kantarın doğusunda bulunm aktadır). Zile’de sana
yi faaliyetleri, komşusu Turhal’a göre çok geri kalmıştır. Burada daha çok tarım
aletleri yapımı ile m otorlu araçların tamir ve bakımı ileri durum dadır. Gü
neyde Nato yolu kenarındaki alanda 1976 yılında inşası tamamlanarak faali
yete geçen küçük sanayi sitesi, Zile’ nin en önem li sanayi alanıdır. 43.300 m2lik
saha üzerinde kurulan ve sonradan yapılan ek tesislerle genişletilen bu sitede
demirciler, bakırcılar, marangozlar, mobilyacılar, doğramacılar, sobacılar, tor
nacılar, oto tam ircileri, oto boya ve elektrikçileri, tarım aletleri yapım cıları,dö
şem eciler ve oto lastik kaplam acıları bulunmaktadır.
3 - Eğitim K ültür A lanları: 1990 yılı itibariyle Zile’de 9 ilkokul, 2 orta
okul, 6 lise ve dengi okul, 1 yüksek okul ile Halk Eğitim M erkezi ve 1 kütüp
hane bulunmaktadır. Bunların Z ile’de yoğunluk kazandığı alan ise daha çok
batı bölüm üdür (Harita: 1). Batı bölüm de İstiklâl İlkokulu, Cumhuriyet Üni
versitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu, Cumhuriyet İlkokulu, Halk Kütüpha
nesi, Kız meslek Lisesi, Lise, Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Mehmet A k if İlkokulu
yer almaktadır. Ayrıca, bu bölüm de yeni bir Kültür Sarayının inşaasına baş
lanılmıştır.
Eğitim kurum larının toplandığı diğer bir alan ise, kalenin kuzeydoğusun
da Turhal yolunun iki tarafıdır. Yolun güney tarafında Sakarya İlkokulu ile

Z İL E ’ NİN KURULUŞU, GELİŞMESİ

153

Alparslan Ortaokulu yer almakta; doğuda ise 1989 yılında yapımı tamamla
nan Ticaret Lisesi bulunmaktadır.
Güney kesimde yer alan başlıca eğitim kültür kurum lan, İstasyon cadde
siyle sağlık m erkezine giden caddelerin kesişme noktasında yer alan Hüseyin
Gazi ilkokulu ile otogarın batısında kalan H alk Eğitim M erkezi’dir. Ayrıca,
daha güneyde Zile-Artova karayolunun batı kenarında Endüstri M eslek Lisesi
ve onun karşısında im am Hatip Lisesi bulunmakta, daha güneyde ise yeni in
şa edilen bir öğrenci yurdu yer almaktadır. Küçük sanayi sitesi kuzeyindeki
yeni yerleşim alanında hizmete açılan Naci Giray ilkokulu , bu sahadaki baş
ka bir eğitim kurumudur.
Kaledeki Necmi Muammer İlkokulu ile Kalenin kuzeybatısına isabet eden
sahada yer alan Atatürk ilkokulundan başka istasyon M ahallesindeki bir ilk
okul ve 1989-1990 öğretim yılında faaliyete geçen Sağlık Meslek Lisesi Zile’ nin diğer eğitim kurum larını oluşturmaktadırlar.
4 - R esm i ve İdari B inalar: M erkezde, Amasya caddesinin başlangıç ye
rinde karşılıklı olarak yer alan Hükümet Konağı ile Belediye Sarayı belli baş
lı resmi dairelerin toplandığı binalardır. M erkeze çok yakın olan P T T binası
ile Cumhuriyet caddesinde yeni inşa edilen Adliye Sarayı, Çekerek caddesin
de stadyumun yanındaki Jandarma Bölük Komutanlığı binaları; istasyon cad
desindeki Polis karakolu, Müftülük ve Pancar Bölge Şefliği; Altunevler semtinde
M eteoroloji, Orman Bölge Şefliği, daha güneyde Ceza ve Tevkif Evi; kuzeydo
ğuda DSİ ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu binaları Zile’ nin resmi ve idari
binalarını oluşturmaktadırlar.
5 - Sağlık M erkezi: Zile ve çevresinin sağlık hizm etlerinin yürütüldüğü
Devlet hastahanesi, Verem Savaş Dispanseri ve Sağlık Ocağı binalarının bir
arada bulunduğu sağlık m erkezi, güney kesimde yer alır. Artova caddesi ile
güneye doğru uzanan diğer bir caddenin kavşak oluşturdukları yerin biraz gü
neyinde, eskiden tamamen m ezarlık olan bir saha 1960’ lı yıllarda inşa edilen
Devlet Hastanesi binasıyla ortaya çıkan sağlık m erkezi, daha sonraki yıllarda
Verem Savaş Dispanseri ve Sağlık Ocağının da eklenm esiyle genişlemiştir.
6 - Park ve B a h çe le r: Zile’de Belediye tarafından kurulan başlıca park
alanları m erkezde kuzey-güney doğrultusunda uzanan istasyon caddesinin bu
doğrultuyu bırakıp güneydoğuya yöneldiği Selağzı semtinde; Cumhuriyet
Caddesi-Çekerek caddesi kavşağında ve Kale içerisinde yer almaktadır. Kale
de surlar içerisinde bulunan park, yaz aylarında sıcaktan bunalanların serin
lemek için gittikleri güzel bir yerdir. Zile’ yi ve Zile ovasını her yerinden rahatça
seyretme imkânı bulan herkes için Zile Kalesi’ nin ayrı bir değeri vardır. A s
lında, hem tarihi ve arkeolojik, hem de turistik değeri bulunan önem li bir yer-
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dir. Böyle olmasına rağmen, her nedense yetkililer bu değerli hâzineye yeterince
ilgi göstermemektedirler.
Park alanlarından başka, Z ile’de evler arasında, okul ve diğer resmi bina
ların önlerinde çeşitli büyüklükte bahçeler bulunmaktadır.
b) NÜFUS ÖZELLİKLERİ:
1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında 15377 nüfuslu bir yerleşim m er
kezi olan Zile'nin 1940 yılında nüfusu 14873’e inmiştir. Bunun başlıca sebebi
ni II. Dünya Savaşı nedeniyle erkek nüfusun ihtiyaten askere alınmasına
bağlıyabilm ekteyiz. Bu yıldan sonra bir miktar artışla 1950 yılında 17103’e,
1960’da 21339’a, 1970'te 27429 a ve 1980’de 30637’e yükselen Zile nüfusu, 1985
yılında 37097 (Erkek: 19096, K adın: 18001) olmuştur (Ş ek il:l)4. Verilen ra
kamlardan da anlaşılacağı gibi günümüzde Zile’de kadın erkek nüfusu araKj » i
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Şekil 1 — Z ile'n in sayım yıllarında nüfusu

sındaki fark büyük değildir. Kadın nüfusunun 10708’ ini ev kadınları, geriye
kalan 7293’ ünü ise 0-19 yaş grubunda bulunanlar oluştururlar. Kadınların iktisaden faal olma durum una baktığım ızda, erkeklere göre çok az sayıda o l
dukları görülm ektedir (Şekil:2). 1985 yılı itibariyle devamlı bir işte çalışarak
kazanç sağlayan kadın sayısı 798, erkek sayısı 8029’dur. Zile’de toplam nüfu
sun 8827’ si (% 2 3 .8 ’ i) ekonom ik yönden faal olduğu halde, 28270’ i (% 7 6 .2 ’si)
faal değildir. Iktisaden faal olan nüfusun sayısal ve oransal değerinin çok dü4 Zile'nin 1990 yılı nüfusu 46090’dır.
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şük oluşu mevcut bir işsizliği ve buna bağlı olarak dışarıya göç olduğunu ka
nıtlamaktadır. Mukayese için Zile’ ye 22 km. uzaklıkta bulunan Turhal’ ı ele
aldığım ızda daha değişik bir gelişim şekliyle karşılaşmaktayız. 1934 yılında,
şeker fabrikasının Turhal’da faaliyete geçmesi, Turhal’ ın çevreden nüfus çek
mesine sebep olmuş ve bundan en çok Zile etkilenmiştir. 1935 yılında Zile’ ye
göre çok küçük bir yerleşim birim i (nahiye m erkezi) olan Turhal, 5687 nüfu
sa sahipti. Çok hızlı bir gelişme ve büyüme sonucu 1965-1970 arası dönem de
Turhal’ ın nüfusu Zile’ ninkini geçm iştir (1970 yılında Zile’ nin nüfüsu 27429,
Turhal’ ın nüfusu 28948). 1970 yılından sonra nüfusu Zile’ ye göre aşırı hızla
artan Turhal, bugün 68000’ i aşan nüfusuyla bir sanayi şehri haline gelmiştir
(Şekil: 3).
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Şekil 2 — Zile nüfusunun cinsiyet ve yaş grupları itibariyle iktisaden faal olm a durum u (1985)

Bilindiği gibi, bir yerleşim alanında yaşayan nüfusun ekonom ik faaliyet
tarzı, o yerin fonksiyonel özelliğinin belirlenm esinde birinci derecede etkili
olmaktadır. Bu itibarla, Zile’deki nüfusun iktisaden faal olma durumunu ve
faal nüfusun sektörlere dağılımını da ele almak gerekir.
1927 yılında toplam nüfusun (15377) % 7 3 .3 ’ ünü (11269) iktisaden faal ol
mayanlar, % 2 6.7 ’sini (4108) faal olanlar oluşturmaktadır. 1985 yılında ise,
toplam nüfusun (37097) % 76 .2’sini (28270) iktisaden faal olmayanlar, %
2 3 .8 ’ ini (8827) faal olanlar teşkil etmektedirler. 1927 yılına göre 1985 yılında
toplam nüfus 2 kattan biraz daha fazla artmasına karşın, iktisaden faal olan
nüfus oranında % 2 .9 ’ luk b ir azalış göstermektedir. Bu durum Zile'deki nü-
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fusun ekonom ik faaliyetlere katılımda oransal olarak önemli b ir gelişme gös
term ediğini, hattâ gerilediğini ortaya çıkarm aktadır (Şekil 4 ve 5).

Şekil 3 — Zile ve Turhal nüfusunun sayım yıllarına göre durum u

istatistiklerden öğrendiğim ize göre, 1927 yılında iktisaden faal olan nüfu
sun (4108) % 51.7 si (2124) tarım , % 2 5 .4 ’ ü (1043) sanayi, % 2 2 .9 ’ u (941) hiz
met sektöründe çalışmaktadır. 1985 yılına gelindiğinde iktisaden faal nüfus
iki misli, hattâ biraz fazla artarak 8827 olmuştur. 1927-1985 yılları arasında
tarım kesiminde çalışanların oranında azalma olmuş ve oranı % 51.7’den %
15’e düşmüştür. Buna karşılık hizm et sektöründe (toplum hizm etleri, ticaret,
ulaştırma, haberleşm e, bankacılık v.b.) önem li bir artış olmuş % 2 2 .9 ’dan %
59’a yükselmiştir. Sanayi sektöründe çalışan nüfusun sayısı artmış, fakat 1927
yılına göre oransal değerinde ço k az bir artış meydana gelmiştir (1927’de %
25.4, 1985’ te % 26).
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SONUÇ:
Elverişli konumu sebebiyle uzun yıllar çevresinin alış veriş merkezi olan
Zile, bu özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Asırlarca hasad mevsimi so
nunda kurulan panayır bunun bir kanıtıdır. Panayırın Zile’de kuruluşu Pon
tus dönem ine kadar uzanır. Bu dönem de önem li bir dini merkez olan Zile’de
her sonbahar “ D E ÎR ” adı verilen dini törenler yapılırdı. Bu törenlere katıl
mak için çevreden gelen kalabalık halk kitlesi alış verişte bulunduktan sonra
Z ile’den ayrılm aktaydı.5 Zamanla dini özelliğini yitiren ve sadece ticari faali
yet olarak her yıl tekrarlanan “ D eir” daha sonra Türkler zamanında cirit,
at yarışları ve pehlivan güreşleriyle zenginleşmiştir. Halen halkın bir çoğu
nun “ D eir” e yakın bir benzetmeyle “ D eri” adını verdikleri panayırın 2500
seneden fazla bir geçmişi bulunduğu gerçektir. Ulaşım ağının gelişmesi ve alış
veriş için her zaman çeşitli merkezlere gidilebilmesi sonucunda geçen son yirmi
yıl içinde Zile Panayırı eski önem ini yitirmiştir. Böyle olmasına rağmen her
yılın Ekim ayı içerisinde kurulan panayır, bu dönem de Zile’ ye canlılık kat
maktadır.
Zile, öteden beri pekm ezi ve leblebisi ile tanınmış bir merkezdir. Zile ova
sını çevreleyen bağlardan elde edilen üzüm lerden yerel usuller ile imal edilen
pekm ez, yurt içinde çeşitli m erkezlere pazarlanmaktadır. Son yıllarda, bağ
cılığın çeşitli sebeplerden (floksera salgını vs.) dolayı zayıflaması, üzüm üre
timini ve dolaylı olarak pekmez üretim ini olumsuz yönde etkilemiştir.
Kuruluşundan bugüne çeşitli gelişim evreleri geçiren Zile, Roma devrin
de “ şehir” ünvanıyla taltif edilmiş ve sonraki yıllarda bu yörenin önemli bir
yerleşim merkezi olmuştur. Şüphesiz, Roma dönem indeki şehir kavramı ile
bugünkü şehir kavramı birbirin den çok farklıdır. O dönem de, çevresine göre
hâkim bir m evkiide yer alan Z ile’ nin dış saldırılara karşı koymada önemli bir
görev üstlenmesi, dini ve ticari bir merkez oluşu “ şehir” ünvanını almasında
yeterli olmuştur. Oysa, günümüzde b ir yerleşim m erkezine şehir denilebilm esi için sadece yukarıda belirtilen faktörler yeterli olamamaktadır. B ir yerle
şim birim indeki toplam nüfus sayısına göre bugüne kadar birçok araştırıcı
değişik rakamlar önermişler, fakat kesin olarak bir sonuca varılamamıştır. Dev
let istatistik Enstitüsü’ nün, idari bölünüşte nüfus sayıları ne olursa olsun, il
ve ilçe m erkezlerinin tamamını “ şehir” kategorisine soktuğunu yayınlanmış
bültenlerden öğrenmekteyiz ki, bu çok yanlış bir tutumdur. Bir yerleşim mer5 Dönm ez, R .: Zile. Samsun-1951.

ZİL E ’ NİN KURULUŞU, GELİŞMESİ

159

kezine bilimsel anlamda şehir denilebilm esi için, nüfus artışıyla birlikte fonk
siyonel bakımdan tarım dışı sektörlerin oldukça gelişmiş olması gerekir. Genelde
nüfusu 2000’ i aşmayan ve faal nüfusunun hemen hemen tamamı tarım sektö
ründe çalışan yerleşm elere “ köy” diyebiliyoruz. Kasaba ise, köyle şehir ara
sında bir ara tiptir. Faal nüfusun bir kısmı tarımda, bir kısmı da diğer iş
kollarında çalışmaktadır. Kasabanın köyden farklı, nüfusunun biraz daha fazla
olması (nüfusu 2000’ in altında bulunan kasabalar da vardır; çoğu zaman nü
fus sayısı bağlayıcı olm am aktadır), özellikle de tarım dışında diğer sektörler
de belirgin bir gelişmenin meydana gelmesidir. Şehir ise, nüfus artışına paralel
olarak sanayi, ticaret, eğitim-kültür, idari, askeri, turistik, sağlık fonksiyon
ları gelişmiş ve geçim ini tarımdan sağlayanların sayısının en az düzeyde bu
lunduğu yerleşim alanıdır.
Buna göre Zile’ nin durum unu değerlendirecek olursak: 1927 yılından
1970’ li yıllara kadar tam bir kasaba özelliği taşıdığını; 1970-1985 arası dönemde
özellikle hizm et sektöründe meydana gelen hızlı gelişmelerle tarım sektörün
de çalışan nüfusun azalmaya başladığını söyleyebiliyoruz. Son yıllarda faali
yete geçen bankalar, otel ve iş hanları, pasajlar, küçük sanayi sitesi, un ve tuğla
fabrikaları, okullar ve diğer resmi kuruluşlar (DSİ, TZD K ) gelişmeyi yansı
tan başlıca kanıtlardır.
Buraya kadar verdiğim iz bilgilerin ışığı altında Zile’ nin bugünkü fonksi
yonel özellikleri hakkında şunları sıralayabiliriz:
1 - İmar yönünden son yıllarda hızlı bir gelişme göstermekte ve ge
nişlemektedir.
2 - İlçe m erkezi oluşunun sağladığı avantajlar sayesinde az da olsa
çevreden nüfus çekm ektedir.
3 - Kendisine bağlı köy sayısı bakım ından Tokat Merkez Ilçe’den
sonra ikinci sırayı alm aktadır (Tokat: 118 köy, Zile: 111 köy).
4 - Çevresinin alış veriş ve ticaret m erkezi durum undadır.
5 - K üçük çaplı sanayi faaliyetleriyle çevreye önem li hizm etler ver
mektedir.
6 - Eskiye oranla faal nüfusunun yarıdan fazlası tarım dışı sektör
lerde çalışmaktadır. Tarım sektöründe çalışanların oranı %
15’ tir.
Bütün bu değerlendirm elere bakarak, Zile’ nin şehirleşme yolunda önem 
li mesafeler kat eden ve halen gelişmesini sürdüren b ir yerleşim merkezi ol
duğunu söyleyebilm ekteyiz.
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1927 Yılı

1985 Yılı

Tablo: 1

1927 Yılı

1985 Yılı

Toplam Nüfus

Faal nüfus

Faal olmayan nüfus

15.377
(% 100)

4108
(% 26.7)

11269
(% 73.3)

Toplam Nüfus

Faal nüfus

Faal olmayan nüfus

37.097
(% 100)

8827
(% 23.8)

28270
(% 76.2)

Zile’de 1927 ve 1985 Yıllarında Nüfusun İktisaden Faal Olma
Durum u.

Toplam

Tarım

Sanayi

Hizmet

4108
(% 100)

2124
(% 51.7)

1043
(% 25.4)

941
(% 22.9)

Toplam

Tarım

Sanayi

Hizmet

8827
(% 100)

1324
(% 15)

2295
(% 26)

5208
(% 59)

Tablo: 2
Zile’de 1927 ve 1985 Yıllarında İktisaden Faal Olan Nüfusun Sek
törlere Dağılımı.
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Foto: 1 — Zile’ nin ilk kuruluş yeri olan Zile Kalesi.

Foto: 2 — Açık hava tiyatrosu ve önüne sonradan yapılan çocu k oyun parkı.

Foto: 3 — Zile’ nin güneydoğu bölüm ünün kaleden görünüşü,
(a- istasyon m ahallesi, b- Un fabrikası

Foto: 4 — Zile’ nin batı bölüm ünün kaleden görünüşü.
(a- Ulu cam ii, b- Belediye sarayı, c- Hükümet konağı
d- Yeni yapılan ço k katlı otel)

