
Drakula, Tokat’ın kanını emememiş

Tokat Kalesi’nde 1400’lü yıllarda esir

tutulan Eflak Beyliği prensi Kont

Drakula’nın kaldığı zindanlar, Pervane

Hamamı’na inen gizli bir geçit ve askeri

barınak bulundu

Tokat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından Tokat Kalesi’nin turizme
kazandırılması amacıyla 2009 yılında restore
çalışmaları başlatıldı. 2010 yılında sona eren
çalışmaların ikinci bölümü 2.5 ay önce
başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu
ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı
kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılarak,
kale çevresinde kazı çalışmaları yapıldı.
‘Yeni yapılar bulundu’
3 arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda
erzak küpleri, askeri barınak, kent
merkezindeki Pervane Hamamına inen gizli
geçit ve 2 zindan bulundu. Zindanlardan birinde, 1431-76 yılları arasında
yaşayan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula’nın esir tutulduğu tahmin ediliyor.
Tokat Belediyesi’nde görevli arkeolog İbrahim Çetin, kazı çalışmaları
ardından bazı yapıların ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle dedi:
“Çıkardığımız yapı katmanlarıyla tarihe ışık tutmaya çalışıyoruz. 2010
yılındaki çalışmalarımızda çok güzel bir tabak elde ettik. Bu yılki
çalışmalarda erzak küpleri ele geçirdik. Yeni yapılar ortaya çıkarıldı. Zeminde
1 metrelik kazı yaptık. Bu yapılar tamamen ortaya çıktı. İleri tarafta teras
tarzında kullanıma açık alan çıktı.

‘Çok gizemli bir kale’

Zemine inildikçe bunlar daha da ortaya çıkacak. Yapıların üzeri açıldığı için
ne amaçlı kullanıldıklarıda ortaya çıkarıldı. Bunlar tamamen asker barınağı
ve zindan, hapishane tarzında kullanılmış. Ayrıca gizli geçit var, Pervane
Hamamı’na yani şehir merkezine inen gizli bir geçit. Bir baskın anında
şehirden yemek ve su ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılmış gizli geçitler var.
Yani çok gizemli, tarihe ışık tutacak bir kale.”
Kazı çalışmaları kapsamında zindan şeklinde 2 ayrı yapı bulduklarını ve
bunlardan birinde, 1476 yılında Osmanlı ordusu ile giriştiği savaşta esir
alınan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula’nın tutulduğunu belirten Çetin, şöyle
konuştu:
“Burada bulunan iki yapının zindan olarak kullanıldığını düşünüyoruz.
Dracula’nın da oda olarak nerede kaldığını tahmin etmek zor ama buralarda
bir yerde kaldığı tahmin ediliyor. Bu alana giriş tamamen sağdan sağlanıyor
ve sol tarafları barınak olarak inşa edildiği için zindan olduğunu tahmin
ediyoruz.”
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