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AMASYA’YA SESLENÍ§ 

Türklügün birligini kurmak için bu yurtta, 

Ey Ye§ihrmagim al kan eden Amasya! 

Ey tanri sevgisine ebedi àyet gibi, 

Gogsüne daglarmi kalkan eden Amasya! 

Ey genç ta§ta sapitmi§ §ol Çelebi Mehmedi, 

And içirip mükemmel insan eden Amasya! 

Ey eski òlülere, oyulmu§ magralarda, 

Ta§i kefen, mermri mintan eden Amasya! 

Ey kizdigi her §ehri harabeye çevirmi§, 

Timur'a tatli dille isyan eden Amasya! 

Ey iki adimda bir boy atan medresede, 

Cümle halkmi ehli irfan eden Amasya! 

Seni aratmaz artik elma yanakli dilber, 

E§lerini dallarda iskàn eden Amasya! 

Ey §ahadet parmagi gibi gòkte her dagi, 

Devamli bir rüküda iman eden Amasya! 

“Karanlik Oda” sinin §anli misafirini, 

Kale gibi ba§ taci ilàn eden Amasya! 

Türkün gücü ikinci Ergenekonmu§ gibi, 

Daglan arasmdan tugyan eden Amasya!. 

B. Kemal ÇAGLAR 
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1. Àmasya Athnin Kaynagi : 

Amasya’nin eski adi AMES’EÍA dir. Bu 

ismin nereden geldigi hususunda çe§itli gò- 

rüçler mevcuttur. 
Bazilarina gòre §ehir, Misir Hükümdar- 

larmdan Amasis tarafindan kuruldugu için 

bu ismi almiçtir. Fakat Amasis’in Pon Kit’a- 

smi istilà ettigine dair bir kayit bulunmadi- 

gi gibi ,bunun hüküm sürdügü devirden bir 

kaç yüzyil ònce Amasya’nin mevcut oldugu 

da tarihen sabittir. 

Bazilari da Amasya ismini, Ermeni 

Krallarmdan Amasyus’a nisbet etmektedir- 

ler. Bu gòrü§ de, isim benzerliginden ileri 

gelen bir yaki§tirmadan ibarettir. Çünkü, 

bu zatm hükümdar oldugu tarihlerde, Pon 

kit’asma Hititler hàkim bulunuyorlardi. 

Bazi tarihçilerde, Melik Dani§mend Ah- 

met Gazi’nin karisi Emasiye Amasya’da 

oturdugu için, §ehre ònce Emasiye ve sonra- 

lan da Emasye denildigini iddia etmekte- 

dirler. Bu iddia da tarihi vakialara uyma- 

maktadir. Zira, Melik Dani§mend Ahmet 

Gaiz Amasya’yi 1075 yilmda zaptetmi§tir. 

Amasya ismi ve §ehri ise, dòrt bin senelik 

bir tarihe sahiptir. 

Amasya ve dolaylarinm ilk hakimleri 

Hititler idi. Bu hususta tam bir ittifak mev¬ 

cuttur. Bu itibarla Amasya §ehrinin bànisi- 

nin Hitit Hükümdan Amas Han olmasi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Eski eserlerde ve kayitlarda Amasya, 

Bagdad al Rum, Madinat al hukema, Ruriii- 

ye i Sugra, Ermeniye i kübra, Hiisn al Mir’- 

at, Kibletiil ulema, Türbetül evliya, Darül 

fütuh diye tavsif edilmi§ ise de esas ismini 

muhafaza etmi§tir. 

Amasya’mn bànisi hakkmda tarihçiler 

arasinda mevcut fikir ayriligim, Amasya Ta¬ 

rihi Müellifi Hüseyin Hüsamettin §u §ekilde 

ifade etmi§tir: 

Bu §ehri yapan, devri evailde Emis dir 

Derler ki Emasise dahi nami Enis dir 

§air dedi elmasiyeden hazfi selisdir 

Elmasi çikarmi§ gibi ahcar Amasya. 

2. Amasya’mn Tarihi : 

A. ílk Çaglarda Amasya : 

Amasya’nm tarihi Hititler’e kadar 

uzanmaktadir. Anadolu’da Hitit Müttefik 

Devletlerini te§kil eden hükümetlerden biri 

de Mazit (Amasit) hükümetidir. Amasit 

Hükümetinin nüfuzd, Tokat, Sivas, §arki 

Karahisar, Canik, Çorum ve Yozgat bòlgele- 

rine §amil bulunmakta ve merkezi idaresi 

Amasva’da idi. 

Hitit Hükümdari Buyon Han’m òlümü 

üzerine, Han’lar arasinda ba§liyan mücade- 

lede, Amasitlerden Mitur Han digerlerine 

galebe ederek Anadolu Hükümdan oldu. Mi¬ 

tur Han’dan sonra sirasi ile, Mokay Han, 

Turnal Han, Amas Han Anadolu Hükümda- 

n oldular. í§te Amasya §ehrinin bànisi bu 
Amas Han’dir. 

Hitit Müttefik Devletlerinin inkirazm- 

dan sonra, Amasit hükümetinin nüfuzu es- 

kisine nazaran azalmakla beraber bir müd- 

det daha devam etti, Amasya’nm sevkülcey- 

§i bakimdan ta§idigi ònem daha da artarak, 

Karsan Han zamanmda Amasya Kalesi in§a 

edildi. Bidayette Karsanun adini alan kale, 

bilàhare Har§ene olarak ifade edilmeye ba§- 
ladi 

Milàttan ònce 1200 yillarmda Bogazlar- 
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dan geçerek Anadolu’ya akin eden Frigler’- 

in eline dü§en Amasya, M. Ó. 700 yillarmda 

Frigya Kralligi’nm ortadan kalkmasi üzeri- 

ne Kimmerler’in idaresi altina girdi. 

Lidlerin batidan, Medlerin de dogudan 

§iddetli baskinlari sonunda Kimmerlerin 

Anadolu’daki hàkimiyeti de sona erdi. Lid- 

yalilarla Medyalilar arasmda M.Ò. 585 yilin- 

da vukubulan muharebe sonunda, Kizilir- 

mak bu iki devlet arasmda sinir oldu. 

Amasya’da Fersler’in eline geçti. Amasya’- 

nin kesin olarak Iran hàkimiyeti altina ge- 

çi§i íran §ahi II. Arda§ir zamanina tesadüf 

eder. 

íran Devleti, Asya ve Afrika’da istilà 

ettigi yerleri 20 büyük Vilàyete taksim ey- 

ledigi cihetle, Pontus Memleketi 19. Vilàyet 

itibar edildi. Pontus Vilàyeti Amasya, Er- 

zincan, Erzurum, Tokat, Samsun, Çorum, 

Sivas, Trabzon, §arki Karahisar, Gümü§ane, 

Mu§ ve Yozgat bòlgelerini ihtiva ediyor ve 

merkezi idaresi Amasya §ehrinde bulunuyor 

idi (x). Sirasi ile Bazran, I. Mithradates, II. 

Bazran, II. Mithradates Pontus Valiligi yap- 

tilar. 

Makedonya Krali iskender’in iran Hü- 

kümdari III. Daryüs’ü M.Ó. 331 yilmda mag- 

lüp etmesi üzerine, Amasya da íran toprak- 

lari ile birlikte ískender ímparatorlugu si- 

mrlan içine girdi. 

Ískender - Daryüs mücadelesinde iran- 

lilarin nüfuzunun zail olmasindan bilistifa- 
f 

de, Amasya’nm son hükümdan Basan Han’- 

m evlàdmdan Mitur Han, II. Mithradates’i 

Amasya’dan defederek ònce istiklàlini ilàn 

etti, bilàhare de Iskender’in himayesi altina 

girdi. Iskender’in íran’da meggul bulunma- 

smdan faydalanan íran’m Kapadokya Vali- 

si Aryarat, ískender’e isyan ve istikllàini 

ilàn etti, Mitur Han’i iktidardan uzaklagti- 

rarak Pon Kit’asmi zaptetti. 

ískender’in olümü üzerine yerine geçen 

Perdikas’m gòrevlendirdigi General Sabik- 

tas, Pon Kit’asmi i§gal ederek Aryarat’i 

idam ettirdi ve kendisi Perdikas’m Kayma- 

kami, yani Valisi oldu. Sabiktas’m olümü 

(x) Bkz: Abdi Zade Hüseyin Hüsamettin, 

Amasya Tarihi C. 2, S. 146 
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ile, Amnetas Kapadokya ve Pon Valisi oldu. 

Antigon’un harben bertaraf edilerek idare- 

sindeki topraklarm iskender’in ümerasi ara- 

smda taksim edilmesinden yararlanan Am¬ 

netas istiklàlini ilàn etti. 

Aryarat’m yegeni II. Aryarat ile, II. 

Mithradates’in oglu III. Mithradates arala- 

rmda Amnetas’a kar§i gizli ittifak aktede- 

rek, te§kil ettikleri çetelerle onu senelerce 

ugragtirdilar. Neticede III. Mithradates Pon 

Kit’asmi ve Amasya’yi zaptederek, Amne- 

tash bertaraf etti, kendisini Pon Kit’asi Hü- 

kümdari ilàn eyledi, Amasya’da Pon Kralli- 

gmm Hükümet Merkezi oldu (M.Ó. 291). 

Sirasi ile IV. Mithradates, V. Mithrada¬ 

tes (Merzifon Kalesi’ni in§a ettirmi§tir), I. 

Farnas, II. Farnas (Kastamónu ve Ankara’- 

yi zaptetmi§tir), VI. Mithradates (Hükümet 

Merkezini Amasya’dan Sinop’a nakletmi§- 

tir), VII. Mithradates Amasya’da Pontus 

Hükümdarligi yaptilar. VII. Mithradates za- 

manmda Kapadokya i§gal edildi, Paflagon- 

ya (Kastamónu) ve Galatya (Ankara, Çan- 

kiri) zaptedildi ve Amasra Kalesi inga olun- 

du. Roma Devleti’nin Asya’ya dogru genig- 

leme siyasetinin neticesi olarak, sira ile, Lü- 

küllüs ve Pompeius komutasmda gonderilen 

Roma Ordulari Amasya’yi iggal ettiler ve 

her defasmda Amasya ve Pon Kit’asi VIL 

Mithradates tarafmdan geri almdi. Romali- 

larla yapilan harplerde Amasya büyük tah- 

ribata ugradi, iggal sirasmda kaleleri yikti- 

rildi. VII. Mithradates Romalilar tarafmdan 

ileri sürülen sulh gartlarmi kabul etmiyerek 

Roma üzerine yürüdü, oglu Farnas’m isyan 

edip Roma tarafim tutmasi üzerine, bu ha- 

reketten müteessir olarak kendisini bir ne- 

fere katlettirdi. 

Babasmm olümü üzerine M.Ó. 46 yilm- 

da Pontus Hükümdan olan III. Farnas za- 

mamnda, Romalilarla yapilan sulh yeniden 

bozuldu. Misir’da hazirliklanm tamamhyan 

Roma Imparatoru Sezar Kapadokya üzerine 

yürüdü, muharebede III. Farnas’m yenile- 

rek oldürülmesi üzerine, Pon Kit’asmm ida¬ 

resi Dizutar ílis’e tevdi edilerek Pontus Hü- 

kümdarligi Roma himayesinde bir devlet 

haline getirildi. Dizutar llis’in olümü üzeri¬ 

ne, yerine oglu Amnetas, Roma Hükümdan 

tarafmdan Amasya Hükümdarligma nasbe- 
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Ferhad Su Kanali 
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dildi. Amnetasün evlàd birakmadan M.S. 25 

yilmda òlümü ile, Pontus Hükümetine son 

verilerek topraklan Roma arazisine dahil 

edildi. 

Bu devreden zamammiza intikal eden 

tarihí eserler arasmda Kral Mezarlarmi, 

Kaleleri, Kòprüleri, Ferhad Su Yollarmi 

zikredebiliriz. Me§hur cografyaci Amasya’li 

Strabon bu devrede ya§ami§, VIL Mithra- 

dates ile III. Farnas zamanma yeti§mi§tir. 

B. Roma ve Bizans ímparatorluklari 

Devrinde Amasya : 

Roma Devleti Pontus Hükümetine son 

verdikten sonra, Pon Kit’asi ile Kapadokya 

birle§tirilerek Armenyak ismi ile bir Vilà- 

yet kuruldu, Valiligine Cermanikos getiril- 

di. Vilàyetin merkezi olan Amasya’ya Met- 
ropol denilmeye ba§ladi. Cermanikos’tan 

sonra, Amasya Kalesi’ni imar ederek Ci!a~ 

nos Folis ismini veren Silenius Vali oldu. 

ímparator Konstantin, dogu ve bati im- 

paratorlugunu birlegtirerek kendisini müs- 

takilen Roma ímparatoru ilàn ettikten son¬ 

ra, Pon Valiligine Pelin’i ve Amasya Metro- 

politligine de Astris’i tayin etti. Bu tarih- 

ten itibaren Pon Kit’asmda hiristiyanlik 

§iddetini arttirdi ve hiristiyan olmiyanlara, 

hiristiyanligi kabul ettirmek için, çe§itli 

tazyik ve i§kence yapildi. ímparator Kons¬ 

tantin, imparatorlugunu evlàt ve akrabar 

arasmda taksim eyledigi zaman, Pon ve Ka¬ 

padokya Kralligma yegeni Valentiyen’i ta¬ 

yin etti. Vali Pelin ile Metropolid Astris de 

Kralm Mü§aviri oldular. 

Roma ímparatoru Teodos imparatorlu¬ 

gunu ogullari arasmda ikiye taksim ettigi 

zaman, Pon Kit’asi tamamiyle Bizans ímpa- 

ratorluguna isabet etti. Onbir Liva’dan mü- 

te§ekkil bir Vilàyet itibar edildi ve Amasya 

§ehri de Vilàyet’in merkezi oldu (x). 

Pon Kit’asi 391 yilmda, Hazer Hüküm- 

dari Salib Han komutasmda bulunan Peçe- 

neklerle Komanlar tarafmdan i§gal edildi. 

Peçeneklerün Serdari olan Sungay Han ida- 

(x) Livalar; Amasya, Erzincan, Tokat, Ca- 

nik, Çorum, Yozgat, Sivas, Trabzon, 

§arki Karahisar, Gümü§hane, Lazistan?- 

dan ibaret idi. 
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reyi ele alarak Amasya’yi karargàh yapti. 

Pon Kit’asi ve Amasya Sancagi yanm asra 

yakm bir zaman Peçenekler’in idaresi altm- 

da kaldi. 451 yilmda, Bizans ímparatoru 

Marsiyanus tarafmdan, Peçenekler’den geri 
almdi. 

Bizans idari te§kilàtma gore, ímpara- 

torluk Dogu ve Bati nami ile iki Hassa Ku- 

mandam’nm idaresine verilmigti. ístanbuL- 

da oturan Dogu Hassa Kumandam’na Dogu, 

Misir, Anadolu, Pon ve Trakya Patrikleri 

bagli idi. Pon Vilàyeti Patrigi Amasya’da 
oturuyordu. 

Bòylece, Roma ímparatorlugu devrinde 

Metropol olan Amasya §ehri, Metropolit ida- 

resinde bulundugu halde, Bizans devrinde 

Patrik idaresinde idi. Vilàyet’in diní i§lerini 

yürüten Patrik’ten ba§ka, idari ve askeri 

i§lerini yürüten, Frefektüs nami ile bir de 

Vali vardi. Ancak bütün nüfuz Patrikte idi. 

llk Amasya Patrigi Aya Nikaus’tur. Aya 

Nikaus’tan sonra Amasya Patrikleri içinde 

en ziyad maruf olam Entimus ile Aya Vasi- 

lus’tur. Amasya Prefektüsleri içinde en me§- 

huru Phokas olup, bilàhare Bizans ímpara¬ 

toru oldu. -^ 

Iran Hükümdari Hüsrev Perviz, Amas¬ 

ya ve Pon Kit’asmi 609 yilmda i§gal etti 

ise de, 619 yilmda Bizans ímparatoru He- 

rakliyus buralan íranlilardan geri aldi. 

Iran Hükümdarlarimn tecavüz ve taar- 

ruzlarmdan kurtulan Amasya §ehri ve Pon 

Kit’asi, 707 yilmdan itibaren, Emir Müslü- 

me Komutasmdaki Arap Ordularmm saldi- 

rilarma hedef olmaya ba§ladi. 

Araplarla Bizanslilarm Pon Kit'asi ve 

Amasya §ehri üzerindeki mücadeleleri, a§a- 

gidaki kronolojik seyri takip etmi§tir: 

Emevilerin Dogu Valisi Emir Müslüme, 

^08^yilmda Amasya Patrigi Kalis’i yenerek, 

Amasya’yi i§gal etti. Emir Müslümeüiin av- 

detini firsat bilen Bizans ímparatoru Var- 

tan, bir sene sonra, Müslüme’nin adamlan- 

m uzakla§tirarak Amasya'yi geri aldi. 
710 yílmda ordusu ile Amasya’yi yeni- 

den ku§atan Emir Müslüme, Bizans’m Ana¬ 

dolu Valisi Leon ve Amasya Patrigi Agri- 

ton’un §iddetli müdafaasi ile kar§ila§ti ve 

Karaman Dagi'ndan §ehre girmek üzere 

yaptigi taarruz, pek çok olü ve yarali veril- 
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mesine ragmen, akim kaldi. Ertesi yii aldigi 

yeni kuvvetlerle Amasya’ya taarruz eden 

Emir Müslüme, giddetli bir muharebeden 

sonra, Patrik Agriton’un bagimn Battal Ga- 

zi isimli bir mücahit tarafmdan kiliçla ke- 

silmesi üzerine sarsilan Bizans askerlerini 

yenerek, Karaman Dagi’ndan §ehre girdi, 

712 yilmda Pon Kit’asmm fethini tamamla- 

di. 

ímparator Leon tarafmdan Pon Valili- 

gine tayin edilerek emrine bir ordu veriien 

Ísakyíis, Müslüme’nin adamlarim Amasya’- 

dan çikararak, 715 yílmda kaybedilen yer- 

leri geri aldi. 

Emevi Halifesi Süleyman iki ordu ter- 

tip ederek, birini oglu Davud komutasmda 

Amasya’ya, digerini de Emir Müslüme ko¬ 

mutasmda Istanbul üzerine gonderdi. Emir 

Davud 716 yilmda, ufak bir çarpigmadan 

sonra Amasya’ya girdi. Vali isakyüs, Emir 

Davud’un Emir Ceune’yi maiyetindeki bir 

miktar askerle Amasya’da birakarak geri 

donmesinden faydalanarak gehri geri aldi, 

Emir Ceune’yi Sivas’a kadar takip ederek 

bütün Pon Kit’asmi kurtardi. 

726 yilmda Pon Valisi olan Konstantin’- 

in Malatya’yi zaptetmesi ve müslümanlara 

çok fena muamelelerde bulunmasi, yeni bir 

Arap seferine sebep oldu. Halife Higgam ta¬ 

rafmdan emrine bir ordu veriien Emir Müs¬ 

lüme, Malatya ve Kayseri gehirlerini fethet- 

ti, kuvvetlerinin bir kismim Ankara ciheti- 

ne, diger kismim da Emir Muaviyejmmuta- 

smda Amasya’ya gonderdi Emir Muaviye 

730 yilmda Amasya’yi zaptetti, Bizans Vali¬ 

si Konstantin Sinop taraflarma kaçti. Emir 

Muaviye’nin Amasya’dan ayrilmasi üzerine, 

Vali Konstantin topladigi kuvvetlerle 

Amasya’ya yürüyerek Pon Kit’asim tamami 

ile geri aldi. 

Emir Muaviye 732 yilmda Amasya’ya 

yeniden taarruz etti ise de bagari kazana- 

madi. 733 yilmda tekrarlanan taarruzda, 

Konstantin yenilerek esir dügtü ve Emir Mu¬ 

aviye muzafferàne bir gekilde Amasya’ya 

girdi. 

Emir Muaviye bir müddet Amasya’da 

kalarak gerekli tensikati yapti, Cemal Bin 

Begir’i Amasya Valiligine tayin etti ve em¬ 

rine bir miktar kuvvet birakarak §am’a 
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dondü. 

Bizans ímparatorlu Leon, Pon Kit’asmi 

kurtarmak için Yuanis komutasmda bir or¬ 

du tegkili hazirligma kovuldu. Bu hazirligi 

ogrenen Halife Higgam, oglu Emir Süley¬ 

man idaresine bir ordu vererek Amasya’ya 

gonderdi. 736 yilmda vukubulan muharebe- 

de, Emir Süleyman Yuanis’in ordusunu bo- 

zarak onu Sinòp’a kadar sürdü. 

Emir Süleyman’m Amasya’da 500 kadar 

mücahit birakip §am’a geri donmesinden 

sonra, ímparator Leon, topladigi kuvvetler - 

le Yuanis’i tekrar Amasya’ya taarruz ettir- 

mek için hazirliga bagladi. Yuanis 738 yilm- 

da hazirligim ikmal ederek taarruza geçti 

ise de, Halife Higgam’m oglu Emir Müslü- 

me’nin imdada yetigmesi ile, Bizans Ordusu 

yenildi ve Kastamonu taraflarma çekilmeye 

mecbur kaldi. ímparator Leon, Emevi Dev- 

letinin dahilen meggul bulunmasmdan bilis- 

tifade, General Yuanis’i yeni bir ordu ile 

gondererek Amasya’yi geri aldirdi. 

Abbasilerín iktidara gelmeleri üzerine, 

Emevi Hanedam’na mensup zevattan Amas¬ 

ya Fatihi Muaviye’nin oglu Eban ile onun 

oglu Atduilah firar ederek Amasya’ya sigm- 

miglardi (751 yili). Vali Yuanis’in kendisine 

sigman bu zevati ve maiyetlerini katlettir- 

mesi ve müslümanlan hiristiyanligi kabule 

zorlamasi yeni bir harbe sebep oldu. Halife 

Ebu Cafer-ül Mansur tertip eyledigi 70.000 

kigilik bir orduyu Emir Abdulvahap komu¬ 

tasmda Bizans üzerine gonderdi. Emir Ha- 

san idaresindeki kuvvetler Amasya’ya harb- 

ederek girdi. Emir Hasan’m Amasya’dan ay- 

rilmasi üzerine, Vali Yuanis Amasya’ya ye¬ 

niden hücum etti ise de, iki sene müddetle 

devam eden harpten kesin bir sonuç alama- 
di. 

Bizanslilarm yapilan sulhü bozarak 759 

yílmda General Yuanis marifetiyle Amas- 

ya’yi zaptetmeleri üzerine, Emir Malik Ko- 

mutasmdaki Abbasi Ordusu, 761 yilmda 

Amasya’da Bizanslilan perigan etti, Gene¬ 

ral Yuanis muharebede òldürüldü. Emir Ma¬ 

lik bu bagansma binaen Amasya Emiri ol¬ 
du. 

* 774 yílmda General Manuil’in Amasya’- 

yi iggal edip Emir Yezid’i firara icbar eyle- 

mesi üzerine, Emir Hasan idaresinde gon- 
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derilen kuvvetler, Bizanslilari yenilgiye ug- 

ratarak sulh yapmaya mecbur birakti. Emir 

Yezid tekrar Amasya Valisi oldu. 

748 yilmda ímparatoriçe Iren’in Ba§ko- 

mutan Tekfur’u kaybedilen yerlerin istirda- 

dina memur ederek Anadolu’ya gòndermesi 

üzerine, Amasya Valisi Yezid mukavemet 

edemiyerek Bagdad’a dòndü ve Amasya 

tekrar Bizanslilarm eline geçti. 785 yilmda 

Elcezire ve Halep’ten gònderilen kuvvetler 

Amasya ònlerine kadar geldi iseler de, §eh- 

ri alamiyarak yenilgiye ugradilar. 

Halife Harun Re§it zamamnda, Emir 

Màbuf Bizanslilari yenerek Amasya’ya ka¬ 

dar geldi, müslüman esirleri kurtararak Bi- 

zanslilari sulha mecbur etti. Bizans ímpara- 

toru Tekfur (Nikforus) un, selefi Imparato- 

riçe iren’in verdigi cizyeyi Harun Re§it’ten 

geri istemesi yeni bir harbe sebep oldu, 

Amasya Emir Kasim tarafmdan i§gal ve 

tahrip olundu. 

827 yilmda Bizans ímparatoru Teofilos 

zamamnda, Pon ve Kapadokya Kit’alarinda 

oturan müslümanlara yapilan tecavüz ve 

kotü muamelelerle sulh §artlanmn ihmal 

edilmesi üzerine, Halife Abdullah El Me- 

mun ordusu ile Amasya üzerine yürüdü. 830 

yilmda Amasya’yi i§gal ederek Bizanshlari 
sulha mecbur etti. 

Sulh §artlarmm ihlàl edilerek müslü¬ 

man halka fena muamele yapilmasi, Bizans 

arazisinin yeniden istilàsina ve Amasya’nm 

tekrar i§galine sebep oldu, Halife Mehmet 

El Mutasim 836 yilmda Ankara’yi tahrip et- 

tikten sonra Amasya’yi i§gal eyledi. Bilàha- 

re Bizanslilarla sulh yaparak Amasya’dan 

ayrddi. 

893 yilmda Bizans ímparatoru olan Leon 

devrinde Abbasilerle münasebet yeniden 

bozuldu, Emir Ebu Cafer Ahmet komuta- 

smdaki kuvvetler Elbistan ve Darende gibi 

beldeleri tahrip ederek Amasya’ya cebren 

girdiler, burada bir müddet kalarak Bizans- 

hlari sulha mecbur biraktilar. 

Ò06 yilinda Halife El Muktafi zamamn- 

da, Abbasi ordulari Kayseri, Elbistan ve 

Darende’yi tahrip ederek Amasya üzerine 

yürüdüler, Bizans ordusunu yenerek Amas¬ 

ya Patrigi ile Komutanmi esir aldilar. 

Bir müddet sonra Amasya, Halep Hü- 

B 6 1 ü m ü 

kümdari Seyf üd Devle’nin sürekli taarruz- 

larma hedef olmaya ba§ladi. Abbasilerin 

son devirlerindeki zaaftan yararlanan Bi- 

zanslilar, islam ülkelerine hücumlanm art- 

tirmiglardi. Bizansm Pon ve Kapadokya 

Valisi Bardas Phokas ile Kilikya Valisi 

íoannes Çimigkes, Seyf üd Devle’nin §am’a 

yürümesini firsat bilerek, Haleb’e kadar bü- 

tün islam ülkelerini viraneye çevirmi§lerdi. 

Adi geçen Valiler Amasya’li olduklan için, 

Seyf üd Devle, bunlardan hareketlerinin in- 

tikamim almak üzere, 12 sene müddetle 

ilmasya (Har§ene) ya hücum etti. Üç sefer 

Amasya’yi i§gale muvaffak olan Seyf üd 

Devle, pek çok ganaim ve esir almasma rag- 

men, çok tehlikeli durumlara da dü§tü. 

Bizans ímparatoru Nikephoros Phokas’- 

m oldürülmesi üzerine, yegeni Bardas Pho¬ 

kas 965 ve 967 yillannda isyan ederek Amas- 

ya’da Kralligim ilàn eyledi ise de, isyan 

her defasmda Bizans ordusu tarafmdan bas- 
tirildi. 

Bizans Ímparatoru Romanos’un Malaz- 

girt’te Selçuki Hükümdan Alpaslan tara- 

fmdan maglüp edilmesinden sonra, Anado- 

lu’da Bizans hakimiyeti çokmeye ba§ladi. 

1075 yílmda Amasya, Alpaslan’m Emirle- 

rinden Melik Dani§ment Ahmet Gazi tara- 

fmdan zaptedildi. Boylece Amasya'daki J00 

senelik Bizans hakimiyetine son verildi. 

C. Danismentler Devrinde Amasya : 

14/§ubat/1075 günü sabahi muzafferàne 

bir sekilde Amasya Kalesi’ne ayak basan 

Melik Dani§ment Ahmet Gazi, bir kaç gün 

once gònderdigi elçiyi astiran Bizanshn son 

Valisi Jutateüs’ü aym yerde astirmak sure- 

tiyle adaleti tecelli ettirdi, Bizans hàkimi- 

yetine son verdi. Artik Amasya Dani§ment- 

lerin merkezidir. Tarih, Melik Ahmet Da- 

ni§ment Gazi’yi Amasya Fatihi olarak kay- 
dedecektir. 

Amasya'nm zaptim müteakip, kisa za- 

manda, Canik ve §arki Karahisar ve dolay- 

lari Suli, Çankiri ve dolaylari Çavli, Kay¬ 

seri ve Ankara ile dolaylari Tursan Beyler’- 

in gayretleri ile fethedildi, eski Pon ve Ka¬ 

padokya Kit’asi tamami ile Melik Dani§- 
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ment Ahmet Gazi idaresi altma girdi (x). 

Dani§mentler, bir taraftan kaybettikle- 

ri yerleri geri almak için General Kalidis 

komutasmda Trabzon’a çikip §arki Karahi- 

sar üzerine yürüyen Bizans ordusu ile, di- 

ger taraftan da Sinop’ta karaya çikarak içe- 

ri dogru yürüyen Haçli Ordusu ile çarpi§- 

mak durumunda kaldilar. 

Babasi Melik Dani§ment Ahmet Gazf- 

nin Niksar’da olümü ile Daniçment Hüküm- 

dari olan Gazi Ismail Han, Suluova’da Haç- 

li Ordusu’na yenildiginden, Amasya’yi tah- 

rip ederek adamlan ile birlikte daga çekil- 

di. Amasya’yi i§gal ederek halen Frenkler 

denilen yerde konakliyan Haçli Ordusu da 

büyük tahribat yaparak §ehri ta§ yigim ha» 

line getirdi. Bu yüzden Ilk Çag asari olarak 

ne bir kilise, ne de bir bina birakildi. Amas- 

ya’da §imdiki Venk civarmdaki koca ve es» 

ki bir Patrikhane ve Komenler’in yaptirdi- 

gi kiliseler, saraylar ile Aya Vasilüs, Fho- 

kas namlan ile me§hur olan kiliseler yigm 

yigm ta§lardan ibaret kaldi. Bunlari yikan- 

lann her halde Haçh Ordulari olaugu zan 

olunur. Çünkü o zaman Hiristiyanlik àlc- 

minde §ark ve Garp Kiliseleri aralarmda 

bulunan husumeti mezhebiye pek müth.i§ 

oldugu ve Haçli Ordusu’nun §ark Kilisele- 

rini Rumluguna ragmen sair yerlerde yik- 

tiklan tarihen me§hurdur (xx). 

Amasya’da üç ay kalan Haçli Ordusu, 

daglara çekilen Gazi ísmail Han kuvvetleri- 

nin hücum ve baskmlarmdan bizar olarak, 

Ziyare Kasabasmi da tahrip ederek geldigi 

yere dondü. 

Gazi ísmail Han bir taraftan Amasya’yi 

imar etmeye çaligirken, bir taraftan da §ar- 

ki Karahisar ve Niksar’i Bizanslilar’dan ge¬ 

ri aldi. Iznik taraflarmda Selçuk Hükümda- 

n Kiliçaslanh yenerek Kayseri üzerine yü¬ 

rüyen, Kayseri'de Gümü§tekin'e yenilen 

Haçli Ordulari, Ankara’yi zaptederek Vali 

(x) Kayseri’ye Emareti Tursan Beye, An¬ 

kara Emareti Çavli Beye, Sivas Ema¬ 

reti Yagibasan Beye, Trabzon ve hava- 

lisi Emareti de Suli Beye verilmi§ti. 

(xx) Abdi Zade Hüseyin Hüsamettin, Amas- 
ya Tarihi C. 2, S. 303. 
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Fetih Han Gazi’yi çekilmeye mecbur ettik- 

ten sonra, Amasya üzerine yürüdüler. Gazi 

ismail Han ile Fetih Han Gazi, Haçh Ordu- 

larim Çorum civarmda pusuya düçürerek 
imha ettiler. 

Selçuki Hükümdari Sultan Kiliçarslan’- 

m Musul’dan çekilirken nehre düsüp bogul- 

masi üzerine, Selçuki ve Daniçment ülkele- 

ri birle§tirilerek Gazi ismail Han Anadolu 

Hükümdari, Amasya’da Anadolu Hüküme- 

tinin merkezi oldu. Gazi ismail Han’m 1112 

yilmda olümü üzerine, karde§i Konya Valisi 

Melik §emseddin Ibrahim Anadolu Hüküm- 

dari ve Konya Hükümet Merkezi oldu, Fe¬ 

tih Han Gazi de Amasya Valiligine getiril- 
di. 

Anadolu Hükümdan Sultan ibrahim 

Han’m 1116 yilinda olümü ve Sultan Mesut’ 

un Selçuki ülkesini zaptederek Konya Hü- 

kümdari olmasi üzerine, Niksar Emiri S’un- 

kur Han da Amasya Hükümdarligina geti- 

rildi. Amasya bòylece tekrar Daniçmentler’- 
in merkezi oldu. 

Sultan Sunkur Han’m 1134 yilinda òlü- 

mü üzerine, Melik ízzettin Mehmet Gazi 

Hükümdar oldu. Annesi cariye oldugundan 

yari asil sayilan Melik Ízzettin Mehmet 

Gazi, 1140 yilmda iktidardan uzakla§tirila- 

rak Niksar Emirligine getirildi ve yerine 

Niksar Emiri Yagibasan Gazi Hükümdar 
oldu. 

Emirlerin birbirleri ile ve Hükümdar 

Yagibasan Hasan’la mücadeleye giri§mele- 

rinden yararlanan Selçuki Hükümdan Sul¬ 

tan Mesut, 1143 yilmda Dani§ment ülkesini 

zaptederek Anadolu Hükümdan oldu ve 

Danigmentler’in merkezi Amasya’yi da ken- 

disine hükümet merkezi yapti. 

D. Selçuklular Devrinde Amasya 

Sultan Mesut ,bu gün Yüzevler Mahal- 

lesi olan yerde, Simure Kasabasmi kurmu§, 

íç Kale’yi onartmis, cami, medrese, hamam 

ve saray in§a ettirmek suretiyle §ehrin ima- 

rma hizmet etmi§tir. 1160 yilinda olümü 

üzerine, vasiyeti veçhile, büyük oglu Kiliç- 

arslan Konya, küçük oglu §ehin§ah’ta 

Amasya Hükümdan oldular. 

Selçuki Hükümdarlarimn Ankara civa¬ 

rmda Bizans ve Haçli Ordulan ile me§gul 
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bulunmalanni firsat bilen Niksar Emiri Ya- 

gibasan Gazi, Niksar'da Hükümdarligmi 

ilàn ve oglu Cemalettin ísmail Gazi Beyi 

Amasya'ya, diger adamlanm da Kayseri ve 

Sivas Emirliklerine tayin etti. Ankara Har- 

bi’nden sonra Sultan §ehin§ah, 1166 yílmda 

Amasya'yi harple zaptederek, Dani§mentle- 
rin idaresine son verdi. 

Sultan §ehin§ah'm 1179 yilmda òlümü 

ile Giyaseddin Mehmet Han Amasya Hü- 

kümdan oldu. Fakat Konya Hükümdari 

Sultan Kiliçarslan II. bunu iktidardan uzak- 

lastirarak, Amasya Hükúmetini ikiye bòldü 

ve Sultan Nizamettin Ergun Han’i Amas¬ 

ya, Sultan Celàleddin Sencer Han'i da An¬ 

kara Hükümdarligma getirdi. 

1197 yilmda, Ergun Han, Konya Hü - 

kümdan Rükneddin Süleyman Han tarafm- 

dan, iktidardan uzakla§tinlarak Sultan Ce¬ 

làleddin Sencer Han Amasya Hükümdan 
oldu. 

Sultan Celàleddin Sencer Han'm Bi- 

zanslilarla yapilan muharebede òlümü üze- 

rine oglu Sultan Nasreddin Süleyman Han 

Amasya Hükümdan oldu. 1209 yilmda Er- 

zurum Hükümdan Tugrul Han Amasya'yi 

zaptederek onu bir Vilàyeti haline getirdi. 

Ancak, Amasya'nm Erzurum Selçuki Hü* 

kümetine iltihaki uzun sürmedi, Amasya 

Emirleri Konya Hükümetine bagli oldukla- 

nm açikliyarak Vali Sultan Giyaseddin Me- 

sut Han'l Erzurum'a iade ettiler. Konya 

Hükümdan Keykàvus Han Amasya Valili- 

gine Bedreddin Ebubekir Beyi tayin etti. 

Bedrettin Ebubekir Beyden sonra sira 

ile, Sultan Rükneddin Kayser Han, Sultan 

ízzettin Selçuk Han (1219-1222), Mübare- 

zeddin Halife Alp-Hilfetgazi (1222-1227), 

Kamereddin Karaman Bey (1227-1229), Ha- 

ci Nureddin Tugrak Bey (1229-1234), Emir 

Hüsameddin Bereket Han (1234-1238), Zai- 

reddin Hursit Bey (1238-1239), Haci Müba- 

rezeddin Armagan§ah Amasya Valiligi yap- 

tilar. 

Amasya Tekkesinde inzivaya çekilen 

Baba Ishak admdaki §eyh 1239 yllinda Pey- 

gamberligini ilàn etti ve hareket kjLsa za- 

manda geni§ledi. Baba íshak Konya üzerine 

vürümeye hazirlandigi sirada, Sultan Giya- 

seddin Keyhusrev tarafmdan Kir§ehir'de 
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maglup edilerek Amasya'da ele geçirildi ve 

adamlan ile birlikte astmldi. Babailer'den 

bir grup, bir gece isyan ederek, Vali Müba- 

rezednin Armagan§ah'i oldürdüler. ísyan 

bastirildi ve Alàeddin Ali§ir Bey 1240 yilm- 

da Amasya Valisi oldu. 

Mogol ímparatoru Küyük Han zama- 

nmda, Baycu Nuyin komutasmdaki Mo¬ 

gol Ordusu Erzurum'u i§gal ederek Sivas 

üzerine yürüdü, 1243 yilmda verilen muhare¬ 

bede Selçuki ordusu yenilgiye ugradi, Amas¬ 

ya Valisi Alàaddin Ali§ir Bey muharebede 51- 

dü ve yerine Seyfeddin Haydar Bey getirildi. 

Amasya'ya siginan Sultan Alàaddin Keyhus¬ 

rev, Mogollarla §artlan çok agir bir sulh im- 

zalamak zorunda kaldi. 

Sulh akdi geregince, Anadoludaki bütün 

Selçuki ülkesi Mogol ímparatoru'nun nüfuzu 

altma girdi, Anadolu'nun idaresi Anadolu 

Nazm (Genel Valisi) olan Baycu Nuyin'e ve- 

rildi. 

E. ílhanlilar Devrinde Amasya : 

Mogol Hakimiyeti altma giren Selçuki 

ülkesi, Kizilirmak smir almarak iki Daire'ye 

taksim edildi, Amasya Eyaleti Rumiye için- 

de kaldi ve Valiligine Seyfeddin Toruntay 

getirtildi. 

Emaretlerin, memuriyetlerin Anadolu 

Nazm Baycu Nuyin tarafmdan tevcih olun- 

masi ve hükümet islerine yerli yersiz müda- 

hale edilmesi, Mogollarm her vesile ile yag- 

maya ve tahribata ba§vurmalari neticesi hu- 

zursuz bir devre ba§ladi. 1253 yilmda Sultan 

Giyaseddin Keyhusrev'in Saltanat'i terkede- 

rek invivaya çekilmesi üzerine, ogullari ara- 

smda senelerce sürdürülen bir saltanat mü- 

cadelesi de meydana geldi. 

1258 yílmda Mogol ímparatoru Mengü 

Han'm òlümü üzerine, ílhanli Hükúmetini 

te§kil edn Hulàgü Han Anadolu'yu i§gal etti 

ve bòylece Amasya Vilàyeti de Ilhanlilarm 

nüfuzu altma girdi. 

Hulàgü Han 1259 yílmda Selçuki Ülkesi'- 

ni ikiye ayirarak, Kizilirmagm dogusundaki 

yerlerin idaresini Simure'de oturmak kaydi 

ile Sultan Rükneddin Kiliçarslan Han'a ver¬ 

di, Vali Seyfeddin Toruntay'da Saltanat Na- 

ibi oldu. 
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Sultan Rükneddin (IÇiliçarstlan Simure 

Hükümdan iken Amasya, Sivas ve Tokat bel- 

delerinde sira ile oturmu§ ve i§leri Saltanat 

Naibi Seyfeddin Toruntay yürütmü§tür. 

1261 yilmda Konya Hükümdan Rükned¬ 

din Keykàvus Hulàgü Han tarafindan S'alta- 

nattan uzakla§tirildi ve Rükneddin Kiliçars- 

lan müstakilen Anadolu Hükümdan oldu. 

Saltanat Naibi Seyfeddin Toruntay’in 

Misir Harbi’ne i§tirak etmek üzere, Izzettin 

Beyi Vali Kaymakami olarak birakip, Amas- 

ya’dan ayrilmasim firsat bilen Celàleddin 

Mah Alem Bey Vali Kaymakammi òldürerek 

Amasya’ya hakim oldu isede, 1277 yilmda 

Misir Harbinden donen Seyfeddin Toruntay 
tarafmdan katledildi. 

Toruntay’in 1280 yilinda òlümü ile yerine 

oglu Nasreddin Mehmet Bey tayin edildi ise¬ 

de, bu da 1282 yilmda azledilerek Necmeddin 

Ferruh Bey Amasya Valisi oldu. Mogol ím- 

paratoru Ergun Han Sultan Giyaseddin Me- 

sut II yi Amasya Hükümdarligma getirdi, 

Necmeddin Ferruh Bey de onun Veziri oldu. 

Sultan Giyaseddin Mesun II. nin 1291 yi- 

linda Anadolu Hükümdan olarak Konya’ya 

gitmesi üzerine, ízettin Mehmet Pervane Bey 

Amasya Valisi oldu isede, kendisi Konya’da 

oturdugundan Celàleddin Mehmet Bey Vali 

Kaymakami olarak vazife gòrdü. 

Sultan Mahmut Gazan Han 1295 yilinda 

Selçuki Saltanatmi ilga ederek Anadolu’yu 

dòrt kisma aymp her kisma bir Mültezim 

tayi nettigi vakit, ízzettin Mehmet Bey de 

Amasya Mültezimi oldu. 

Vaki rica üzerine, ^Sultan Mahmut Ga¬ 

zan Han 1296 yilinda eski kararmi degi§tirdi 

ve Har§ene Kalesi’nde hapsettirdigi S’ultan 

Giyaseddin Mesut II. yi Amasya Hükümdan 

yapti. 

Mogollan Anadolu’dan çikarmak ve a- 

mucasi Amasya Hükümdan Sultan Giyased- 

din Mesut’u müstakilen Anadolu Hükümdan 

yapmak için Baltubay’m Amasya’da isyan 

etmesi üzerine, Mogol Serdan Kutlug§ah 

Kir§ehir yakininde asileri yenilgiye ugratti 

ve esir edilerek Tebriz’e gonderilen Sultan 

Giyaseddin Mesut Gazan Han’m emri ile He- 

medan Kalesine hapsedildi. 1298 yilmda A- 

masya Valiligine getirilen Muhzebeddin Mes¬ 

ut Bey’in muharebede òlmesi üzerine, 1299 
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yilmda §emseddin Ahmet Bey Amasya Vali¬ 
si oldu. 

Misir’a tertip ettigi seferin Halep’te ba- 

§arisizliga ugramasi ve Anadolu’da durumu- 

nun sarsilmasi üzerine Sultan Mahmut Ga¬ 

zan Han, kamu oyunu yati§tirmak maksadi 

ile, Hemedan Kalesi’nde hapiste olan Sultan 

Giyaseddin Mesut II. yi 1300 yilmda tekrar 

Amasya Hükümdan yapti. Sultan Giyaseddin 

Mesut II. 1304 yilmda çiftliginde oldü. 

Bóylece, Amasya’da hükümet eden Sel- 

çukilerin ilki I. Sultan Mesut oldugu gibi 

sonuncusu da II. Sultan Mesut oldu. 

Sultan Mesut’un òlümünden sonra, Uç 

Beyleri’nin istiklàlleri altmda bulunan yerler 

müstesna olmak üzere, Selçuki Ülkesi 5 Eya- 

lete taksim edildi. Bu Eyaletlerden bir kismi 

müstakil, bir kismi da dogrudan dogruya il- 

hanli Hükümeti idaresine bagli idi. ílhanli 

Hükumeti idaresine bagli yerlerden biri, A- 

masya, Tokat, Canik, Çorum, §arki Karahi- 

sar, K|ir§ehir, Kayseri, Yozgat Livalan ile 

mülhakatmdan ibaret bulunan ve merkezi 

Amasya §ehri olan Anadolu Eyaleti’dir. 

Anadolu Eyaleti’nin idaresi, Sultan Mes¬ 

ut’un Veziri §emsettin Ahmet Beye veril- 

mi§ti. 1312 yilmda vukubulan ayaklanmada 

§emseddin Ahmet Bey òldürüldü. Ilhanli 

Hükümdan Mehmet Olcaytu Han, Sultan 

Mesut’un oglu Taceddin Altunba§’i Simure 

Hükümdan olarak Amasya’ya gonderdi. 

Olcaytu Han’m 1316 yilmda òlümü üzeri¬ 

ne, Anadolu Nazm l§buga Nuyin Taceddin 

Altunba§i hal ederek istiklàlini ilàn etti. 1§- 

buga Nuyin 1320 yilmda oldü, Anadolu Eya- 

leti Eyaleti Rumiye Valisi Timurta§ Beyin 

nüfuzu altma girdi, Valiligine Taceddin 

Mehmet Bey getirildi. Taceddin Mehmet 

Bey’in Sivas Emiri Timurta§ Beyin Mü§avi- 

ri olmasi üzerine, Nasreddin Ahmet Bey 

Amasya Valisi oldu. 

Timurta§ Beyin isyanmi bastiran Kara- 

man Zade Yah§i Bey ile eni§tesi Devlet§ah 

Bey, Timurta§’m adamlari Amasya’ya sigm- 

diklan için Amasya’yi muhasara ettiler, A- 

masya Valisi muharebede oldü, 1326 yilinda 

Amasya’yi zaptederek, ínançoglu Seyfeddin 

Banuk§ah’i Amasya Emiri yaptilar. 

Banuk§ah’tan sonra sira ile §ahabeddin 

§adi Bey (1332-1336), §eràfeddin Yakupçah 
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(1336-1338), Sultan Taceddin Altunba§ ikin- 

ci defa (1338-1340) Amasya’da Valilik yapti- 

lar. 

ílhanli Hükümdari Ebu Said Bahadir 

Han’m 1335 yilmda erkek evlàt birakmadan 

olümü üzerine, ilhanlilar’m Anadolu’daki nü- 

fuzu zail oldu. Durumdan yararlanan Niksar 

Emiri Taceddin Dogan§ah, Tasova’da verdigi 

harpte galip gelerek 1340 yilmda Amasya’yi 

i§gal etti isede, 1341 yilmda Ertana Beyin a- 

damlarmdan Ziyneddin Tuli Bey Dogan§ah’i 

kaçirarak Amasya’yi zaptetti ve bu tarihten 

itibaren Amasya, Ertana Devletinin hakimi- 

yeti altma girdi. 

F. Ertana Devleti ile Amasya Beyligi 

ídaresinde Amasya : 

Ertana Devleti’nin ilk Amasya Valisi 

Ziyneddin Tuli Beydir. Tuli Beyin olümü ile, 

muhtemelen 1346 yilmda, Elhac Nureddin 

Kutlu§ah Amasya Valisi oldu. Ertana Bey’in 

olümü ile karde§i ve ogullari arasmda ba§li- 

yan iktidar mücadelesi sirasmda, Hükümet 

Merkezi Sivas’tan Kayseriye nakledildi. Kut- 

lu§ah S’i vas ve §ehabeddin Ahmet §ah da A- 

masya Valisi oldular. 

Elhac Nureddin Kutlu§ah, Karamanlilari 

muharebede yenilgiye ugratarak Konya’yi 

i§gal ettigi zaman, durumunu kuvvetlendir- 

mek ve Konyalilarm sempatisini kazanmak 

için, Simure Çiftliginde oturan Sultan Taced¬ 

din Altunba§’i Selçuki Hükümdan olarak 

ilàn etti. §ehabeddin Ahmet §ah da Sivas 

Vilàyeti Kaymakami oldu. 

Karamanoglu Mehmet Bey’in Konya’yi 

kurtarmasi ve yenilgiye ugriyan Elhac Nu¬ 

reddin Kutlu§ah’m durumunun sarsilmasi ü- 

zerine, Emir Kebir §ücaeddin Süleyman Bey 

Amasya’da isyan ederek Amasya Vilàyetini 

zaptetti ve Sultan Taceddin Altunba§’i ikti- 

dardan uzakla§tirarak 1356 yílmda Amasya 

Emiri oldu. 

§ehabeddin Ahmet §ah Amasya’yi zap- 

tederek 1357 yilmda ikinci defa Amasya Emi¬ 

ri oldu. Karamanoglu Süleyman Beyin Erta¬ 

na arazisini istilàya hazirlandigim ogrenen 

Elhac Nureddin Kutlu§ah, Çehabeddin Ah¬ 

met §ah’i Sivas’a çagirarak, Amasya Valili- 
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gine Emir Seyfeddin §adgeldi Padi§ah’i tayin 

etti. 

Elhac Nureddin Kutlu§ah’m 1360 yilmda 

Karamanoglu Alàeddin ile yapilan muhabe- 

rede maktül dü§mesini firsat bilen Hilfet og- 

lu Emir Alàeddin Ali Bey, harekete geçerek 

§adgeldi Padi§ah’i Valilikten uzakla§tirdi, 

Amasya’yi zaptederek kendisine taraftar o- 

lan Beylerin ittifaki ile Amasya Emiri oldu. 

Turhal’a giden Sadgeldi Padi§ah etraftan 

topladigi kuvvetlerle Amasya üzerine yürü- 

dü, Kaynar onünde yapilan muharebede E- 

mir Alàeddin Ali Beyi yendi, Amasya’ya gi- 

rerek 1361 yilmda ikinci defa Emir oldu. 

Emir §adgeldi Padi§ah, babasi Elhac 

Nureddin Kutlu§ah’m olümü üzerine, Ertana 

Beyligine bagliiigmi terkederek istiklàlini 

ilàn ile, Müstakil Amasya Beyligi’ni kurdu 

ve I. §adgeldi unvanim aldi. 

Müstakil Amasya Beyligi bidayette A- 

masya, Tokat, Canik Vilàyetleri ile bunlarm 

mülhakatmdan ibaretti. Bilàhare Osmancik, 

ískilip ve Çorum zaptedilerek Beyligin top- 

raklari geni§letildi. 

Bu devirde Amasya Kalesi tamir ettirib 

di, Darphane yenilendi, büyük bir kàgit ima- 

lathanesi kuruldu, Amasya Medreseleri birer 

Üniversite halini aldí. 

Sivas Hükümdari Kadi Burhanettin, 

Müstakil Amasya Beyligi için büyük bir teh- 

like olmiya ba§ladi. Sadgeldi Padi§ah kuv- 

vetli rakibi Kadi Burhanettini ortadan kal- 

dirmak üzere 1381 yilmda giri§tigi Kazova 

Muharebesi’nde maktul dü§tü, yerine oglu 

Fahreddin Ahmet Bey geçti. 

Kazova Zaferi’nden sonra Kadi Burha¬ 

nettin, Amasya Beyligi toprakiari üzerinde 

açikça hak istemiye ba§ladi ve çe§itli tertip- 

lere giri§ti. Kadi Burhanettin’in te§viki ile 

Çunkarogullari e§kiyal.iga basladi, asayi§ bo- 

zuldu. Amasya Beyligi topraklarma goz di- 

kenler arasmda, Kastamonu Hükümdari Kò- 

türüm Bayazit ile oglu ísfendiyar Bey ve Ca¬ 

nik Beyi Taceddin de vardi. Hükümet bunla¬ 

rm hakkmdan gelecek güçte degildi. 

Beyligin Müste§an Ali Bey, kurtulu§ ça- 

resi olarak “Osmanli Devletinin himayesi al¬ 

tma girmeyi” tavsiye etti ve bu fikir Fahred¬ 

din Ahmed Bey tarafmdan da müsbet kar§i- 

landi. Yapilan haberle§me sonunda, Osmanh 
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Hükümdan Sultan Murad ve Veziri Hayred- 

din Halil Pa§a teklifi kabul ettiler. 

Sultan Murad’m Kastamonu Emiri Sü- 

leyman§ah’a yardim ederek onu, Kastamonu 

Hükümdan Kòtürüm Bayazit adma idareyi 

elde tutan ískender Bey’e saldirtmasi üzeri¬ 

ne, Amasya’dan aynlmak istemiyen ísfendi- 

yar Bey çekilip gitti ve Çunkaroglu e§kiyasi 

da bertaraf edildi. Fakat Kadi Burhan tehli- 

kesi gittikçe büyüyordu. Durumun nezaket 

kesbetmesi sebebiyle, Fahreddin Ahmet Bey 

Veziri Toruntay Zade Seraceddin Mehmet 

Çelebiyi Bursaya gondererek Sultan Murad’- 

m acele etmesini istedi. Mehmet Çelebi Bur- 

sa’dan donü§ünde Kadi Burhanettin nezdi- 

ne gònderildi, müzakerelerle zaman kazaml- 

di. 

ísfendiyar Bey Bolu’ya tecavüz etmi§, 

Turhal’a kadar gelen Kadi Burhanettin de 

Amasya’yi i§gal hazirliklarma ba§lami§ti. ís¬ 

fendiyar Beyi yenerek Kastamonu’yu i§gal 

eden Sultan Murad, §ehzadesi Yildinm Ba- 

yezid’i Amasya’ya gonderdi. Yildirim Baye- 

zid 1386 yili Ramazan Bayrammm ilk günü 

Amasya’ya geldi ve Fahreddin Ahmet Beyin 

sarayma indi. Amasya Beyligi’nin Osmanli 

Devleti’ne iltihak ettigi her tarafa bildirildi. 

G. Osmanli ímparatorlugu Devrinde 

Amasya : 

Bòylece Amasya Beyligi Osmanh Devle- 

ti’nin bir Eyaleti, Amasya Eyalet’in merkezi, 

Çehzade Yildinm Beyazid de ilk Valisi oldu. 

Yildirim Bayezid’in Sirp Harbi’ne katil- 

mak için, Amasya’nm idaresini Beylerbeyi 

unvam ile eski sahibi Fahreddin Ahmed Beye 

birakarak, Amasya’dan ayrilmasi Kadi Bur- 

hanettin’e yeni firsat verdi Bir ara Kadi 

Burhanettin’in Amasya’ya kadar ilerliyerek 

Fahreddin Ahmet Beyi Kale’ye sikigtirmasi, 

Kosova Harbinde Sultan Murad’m §ehadeti 

üzerine Padiçah olan Sultan Bayezid’i A- 

masya’ya kadar gelmek zorunda birakti. 

Sultan Bayezid kar§ismda çekilen Kadi 

Burhanettin, Eflak Harbine (1393) Amasya- 

dan da asker gitmesini firsat bilerek, Amas- 

ya’yi almak için yeni bir denemede daha bu- 

lundu isede, Nigbolu Zaferi’nden sonra bir 

ordu ile gonderilen Timurta§ Pa§a kar§ismda 
tutunamiyarak, Malatya’ya dogru çekildi. 

Anadolu’da Timur tehlikesinin belirmesi 

üzerine, Devletin dogu smirlarim emniyet 

altma almak gerektiginden, buradaki Vilàyet- 

lerin idaresi birer §ehzadeye verilmekle, 

§ehzade Çelebi Mehmet 1398 yilmda Amas¬ 

ya Valisi oldu. 

Erzurum’a gelen Timur’un (1400), aym 

yilm sonunda ansizm Sivash basmasi üzerine 

buradan kaçanlar Amasya’ya sigmdilar. Ti¬ 

mur ordusunu iki kola ayirarak Ankara’ya 

dogru ilerleyince, Çelebi Mehmet ikinci la- 

lasi Yakut Fa§ayi Vali Kaymakami olarak 

Amasya’da birakarak Ankara istikàmetinde 

hareket etti (1401). 

Ankara Muharebesini kazanan Timur, 

Taceddin Devlet§ah’i Amasya Valiligine ta- 

yin etti. Ordusu ile Hakale koyüné kadar ge¬ 

len Kara Devletgah, Amasya’ya sokulmadigi 

için, Suluova’da konakladi. Amasya ileri ge- 

lenleri Vali Kaymakami Yakut Pa§a etrafm- 

da toplandilar, Ladik, Mecitòzü, Koprü E- 

mirleri ile birle§erek Kara Devlet§ah’a kar- 

§i koydular. Timur’un ozel surette gònder- 

digi Fermam da dinlemediler. 

Olaylara son derece hiddetlenen Timur, 

oglu Kara Mehmet Sultan ile Hocasi Numa- 

neddin Abdülcebbar El Mutezil’i Amasya’ya 

gondererek, Amasya ileri gelenlerini ve àlim- 

lerini imtihana davet etti(x). Kendisini teh- 

likede gòren Yakut Pa§a izini kaybederek 

Bolu’ya, Çelebi Sultan Mehmet’in yanma git¬ 

ti. 
Yapilan imtihanda, Gümü§lü Zade Pir 

§ucaeddin llyas Çelebi, sorulan 10 soruya ek- 

siksiz ve gayet güzel cevaplar vererek Amas- 

ya’yi tahrip ve yagma felàketinden kurtardi 

ve Kara Devlet§ah’m Amasya Valililiginden 

sarfmazar edildi. Umumi istege uyan Timur’¬ 

un ogru Kara Mehmet Sultan’m emri ile 

§emseddin §adgeldi Bey 1402 yilmda Amas¬ 

ya Valisi oldu. 

* Timur’un àdeti, gittigi yerin ulemasim 

imtihan ederek muallimi tarafmdan soru¬ 

lan suallere cevap verdikleri takdirde o 

beldeyi tahrip ve yagmadan affeder, ce¬ 

vap veremedikleri surette sehri tahrip ve 

yagma, ahalisini katliàm eylerdi. Bkz: 

Abdi Zade Hüseyin Hüsamettin, Amasya 

Tarihi C. 3, S. 166. 
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Timur’un gònderdigi hey’et Amasya’dan 

ayrildi, fakat Kara Devlet§ah Hakale’yi terk- 

etmedi, halka zulmüne de vam etti. Onu Ha- 

kale’den uzakla§tirmak da kolay degildi. Vali 

§adgeldi Bey’in Ba§kanligmda toplanan A- 

masya ileri gelenleri, Çehzade Çelebi Meh- 

met’i Bolu’dan Amasya’ya davete karar ver- 

diler ve içki ile eglenceyi terketmesini de 

§art ko§tular. 

Yusuf Asayi§ Bey Ba§kanligmdaki hey*~ 

etin §artlanm kabul ederek Bolu’dan yola çl- 

kan Çelebi Sultan Mehmet, Kotaroglu Yahya 

Beyin kuvvetlerini Osmancik’ta yenerek ve 

Kara Devlet§ah’i òldürüp kuvvetlerini dagi- 

tarak 1402 yilmda müstakilen Amasya Emiri 

oldu. 

Amasya Emirligi Amasya, Sivas, Tokat, 

Çorum, Canik, §arki Karahisar, Ankara Vi- 

làyetlerinden müte§ekkil ve merkezi Amasya 

idi. 

Çelebi Sultan Mehmet’e itaat etmiyen 

Samsun Emiri Kubadoglu Ali Bey, Tokat ve 

havalisine musallat olan ínaloglu Ibrahim 

Bey, §arki Karahisar dolaylarmda huzuru 

kaçiran Gòzleroglu, kisa zamanda bertaraf 

edilerek Emaret dahilinde asayi§ saglandi. 

Darphanede gümü§ para kesilerek, Ça- 

vik adi verilen kàgit para basilarak para i§i 

yoluna konuldu. Amasya’da açilan Asker O- 

cagi’nda yeniçerilerle sipahilerin talim ve 

terbiyesi en iyi §ekilde temin edildi. Yeni 

toplar icad edilerek, ordu en iyi ve en yeni 

silàhlarla teçhiz olundu. 

Bu derlenip toparlanmada, ba§ta Baye- 

zit Fa§a gibi büyük bir asker ve devlet adami 

olmak üzere, Amasya’li àlimlerden kurulu 

Mügavere Heyetinin büyük rolü oldu. Amas¬ 

ya halkx da üstiin bir heyecan ve millí §uur 

içinde, her türlü gayreti gósterdi ve hiç bir 

fedakàrliktan kaçmmadi. Bu sayede, Çelebi 

Mehmet’in giri§tigi Osmanli ímparatorlugu’- 

nu yeniden kurmak, milli birligi temin et- 

mek hareketi ba§ariya ula§ti. 

Timur’un Türk Milli Birligi’ne indirdigi 

agir darbe, Çelebi Sultan Mehmetün ònderli- 

ginde ve 11 sene gibi kisa zaman içinde telàfi 

edildi ve Çelebi Sultan Mehmet 1413 yilmda 

Osmanli Tahti’na oturdu. Yòrgüç Pa§a da 

i\masya Beylerbeyisi oldu. 

Yorgíiç Pa§a, gònderdigi kuvvetle, Amas- 
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ya ileri gelenlerinin Rumeli harbinde olma- 

smdan faydalanarak, Sivas’i i§gal etmi§ olan 

Kòpek oglu Hüseyin’i Malatya taraflarma ka- 

çirdi. 

1415 yilmda vukubulan depremde büyük 

can ve mal kaybina ugriyan Amasya’nm ida- 

resi ozellik kazandigi için, depremden fayda¬ 

lanarak Karatatarlar’in ískilip dolaylarmda 

kan§iklik çikarmalari üzerine, Sehzade Mu- 

rad Amasya Valiligine getirildi. Sehzade Mu- 

rad, Çelebi Sultan Mehmet’in 1421 yilinda 

òlümii ile Padi§ah oluncaya kadar, Amasya 

Valiliginde bulundu. 

Çehzade Mustafa ile (1417) Karamanog- 

lu Mehmet Bey’in ayaklanmasmdan cesaret 

alan Kastamonu Beyi de, §arki Karahisar, 

Erinzcan ve Samsun Beyleri ile birle§mi§ti. 

Amasya dolaylarmda geçen bu olaylari haber 

alan Sultan Çelebi Mehmet, büyük bir kuv- 

vetle Amasya’ya gelerek (1418), hepsine bas 

egdirdi ve onlari Rumeli’ye sürdü. 

Çorum ve Osmancik havalisinde türeyen 

Kizilkocaogullari adli e§kiya 1421 yilmda 

ikinci defa Amasya Beylerbeyisi olan Yorgüç 

Pa§a tarafmdan (1426) da yok edildi. Emir 

dinlemiyen Canik Beyi Alp Arslan oglu Hü- 

seyin Bey’de ba§ egmek zorunda birakildi. Bu 

hizmetlerine kar§ilik olarak Yòrgüç Pasa’ya 

Vezirlik ve òzel olarak adma sikke bastirmak 

yetkisi verildi ki, bu paralara (Yòrgüç Pa¬ 

ga Akçesi) denir. Yòrgüç Paga Amasya’da 

cami, imaret ve medrese ile Kòprü ve Gümüg 

kasabalarmda birer cami inga ettirmigtir. 

Çehzade Mehmet (Fatih Sultan Mehmet 

II) 1437 yilinda, henüz 8 yagmda iken, Amas¬ 

ya Valisi oldu. Ilk ògrenimini Amasya’da ya- 

pan §ehzade Mehmet 1438 yilmda Manisa 

Valiligine nakledildi. §ehzade Alàeddin de 

Amasya Valisi oldu. 

Sehzade Alàeddin, Karamanoglu ile ya- 

pilan harpte bagari gòstermesine ragmen, A- 

masya’ya dònügünde peginden gònderilen 

Kara Hizir Paga tarafmdan 1442 yilmda ya- 

tagmda boguldu (*). 

Sultan Murad II. Varna harbi ile ugragti- 

(*) Bazi tarihçiler Sehzade Alàeddin’in du- 

rumdan haberdar olarak Hindistan’a firar 

ettigini, oglunun Niçapur Padigahi olarak 

Àdilgahiye Sülàlesini kurdugumi iddia e- 

derler. 
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gi bir sirada (1444), Kastamonu Hàkimi Can- 

darzade íbrahim Bey’in oglu Kizil Ahmet 

Bey ve karde§i Hizir Bey, Amasya’ya bagli 

Canik ve Bafra taraflarma saldirdi iselerde 

ba§ari elde edemediler ve Amasya Kalesi’ne 

hapsedildiler. 

Amasya Beylerbeyisi Hizir Pa§a ile diger 

Amasya beyleri ístanbul’un fethine i§tirak 

etmek üzere 1453 yilmda Amasya’dan aynl- 

dilar ve Ertana oglu Ali Bey Amasya Beyler¬ 

beyisi oldu. 

ístanburun almmasmdan sonra Fatih 

Sultan Mehmet II. küçük gehzadesi Baye- 

zid’i Amasya Valiligine gonderdi. 1454 yllin¬ 

da ve henüz 7 ya§mda iken Amasya Valisi 

olan gehzade Bayezid, babasi ile Akkoyunlu 

Hükümdan Uzun Hasan arasmda yapilan 

Otlukbeli Muharebesinde (1473) bulundu. 

Muharebe dònü§ü Fatih Sultan Mehmet II. 

Amasya’ya ugradi ve bir ay kadar misafir 

kaldi. §ehzade Bayezid’in Amasya Valiligi, 

Fatih’in 1481 yilmda òlümüne kadar devam 

etti. Sultan Bayezid Amasya’da Cami, Med- 

rese, ímaret ve Tabhane in§a ettirmi§tir. 

Fatih Sultan Mehmet’in 1481 yilmda òlü- 

mü üzerine, Keklik Mustafa Aga, §ehzade 

Bayezid’e tahta çikacagim bildirmek gorevi 

ile Amasya’ya geldi. Sultan Bayezid, büyük 

§ehzadesi Ahmet’i Amasya Valisi olarak ye* 

rine birakti. 

§ehzade Ahmet 1481-1512 yillarmda A- 

masya Valiligi yapti. Edebiyata, musikiye, 

eglenceye düskündü. íranli Àlimlere fazla 

meyil gòsterdigi için, bir çok íranli Amasya’¬ 

da toplandi. Bu devrin ünlü §airleri, Türk- 

lerden Çe§mí, Sermí, Figàní, Kami, Müniri 

ve Mihrí Hatun, Acemlerden de Basirí, Pena- 

hi, Kutbí Amasya’da bir araya gelmi§lerdi. 

§ehzade Ahmet’in hekimi Kutb’i §irvani 

ile Ni§ancisi Ahmet Camí, Iran’a ait her §eyi, 

onun gozünde çok yüksek gosteriyorlardi. 

§ehzade Ahmet eglenceleriyle ugra§irken, 

1499 yilmdan sonra tranlilar, §ah ísmail 

adma Anadolu’da propaganda yapiyor, halki 

§iilige çagiriyorlardi. §ah Ísmail Erzincan’a 

kadar gelmi§ ve burayi almi§ti. 

Çehzade Ahmet, Anadolu’yu tehdit eden 

§ah ísmail tehlikesini gòrmedi, Sah ísmail’in 

elçisi Nureddin Ali (Sah Kulu) yi kabul et- 
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mek gafletinde bulundu. Bu durum §iiligin 

yayilmasma ve §iilerle sünniler arasmda §id- 

detli arbadeler çikmasma sebebiyet verdi. 

1509 yilmda Amasya’da §iilerle Sünniler a- 

rasmda çikan kanli kavga, Muhafiz Ali Bey 

tarafmdan güçlükle yati§tmldi. 1510 yilmda 

Arapkir (Celàl Halife), Amasya (Varay’li 

Zünnun Halife), Çorum ve Yozgat (Nurettin 

Ali) dolaylarmda §ii ayaklanmalari patlak 

verdi. §ah Kulu e§kiyasi ismi verilen asiler, 

memlekette huzur birakmamis, ekonomik ve 

sosyal dengeyi alt üst etmeye ba§lami§lardi. 

Amasya Valisi §ehzade Ahmet, bu hareketle- 

ri yònetenlerin Amasya’da ve kendi saraym- 

da bulunduklanm bir türlü takdir edemedi. 

Trabzon Valisi §ehzade Selim ise, bu 

hareketleri yakmdan izliyor ve memleket için 

te§kil ettigi tehlikeyi müdrik bulunuyordu. 

Sultan Bayezid, büyük §ehzadesi Ah¬ 

met’i tahta çikarmak istiyordu. Yeniçeriler 

bunun için, Amasya dolaylarmdaki §ii hare- 

ketinin bastirilmasim §art koçtular. Sadra- 

zam Ali Pa§a’nm Anadolu Serdar’i olarak 

Amasya’ya gonderilmesine karar verildi. 

§ah Kulu, Amasya Valisi §ehzade Ah¬ 

met’i ve Anadolu Beylerbeyi Mehmet Pa§ayi 

yenmi§, Amasya dolaylarma hükmeder ol- 

mu§tu. §ah Kulu, Bozok yakmmda Gòkçay 

Sava§i’nda Ali Pa§a’yi da yenilgiye ugratti. 

Hadim Ali Pa§a ordusunun yenilmesi, §ah 

Kulu’nun cür’etini büsbütün arttirdi. 

Bu sirada Amasya’yi tahkim etmesi ve 

savunmasi gereken Vali §ehzade Ahmet, E- 

yaleti büyük oglu Murat’a birakarak, tahta 

geçmek üzere büyük bir kuvvet ile alelacele 

Amasya’dan aynldi (1512). 

Varay’li Zünnun Halife, §ah Kulu’nun 

emri ile, Amasya’yi i§gal etti, sünnileri ki- 

liçtan geçirerek §ehre hakim oldu. Amasya’¬ 

dan çikan askerin ba§ma geçen Yah§i Bey 

Zade Ahmet Pa§a, Zünnun egkiyasmi Amas- 

ya’dan kaçirarak §ehri kurtardi. Bu sirada 

Yavuz Sultan Selim Padi§ah olmu§, Mustafa 

Fa§a’yi Amasya Beylerbeyligi’ne tayin ede- 

rek Amasya’ya gòndermi§ti. Amasya Kalesi 

Mustafa Pa§aya’ya teslim edildi, Sehzade 

Murad da babasmm yanma kaçti. 

Padigahlik sevdasma dü§erek Amasya’¬ 

dan ayrilan §ehzade Ahmet, Konya’ya gidip 
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Anadolu’yu istilà etmeyi dügündü isede, Mal- 

koçoglu Ali Beyin takibi üzerine Sivas’a dog- 

ru gitti, Malkoçoglu’nun geri dònmesinden 

yararlanarak Niksar üzerinden gelip Amas- 

ya’yi basti. Amasya’yi zaptederek 1512 yilm- 

da istiklàlini ilàn etti. Biat merasimi yaptir- 

di, namma hutbe okuttu, Amasya Beylerbe- 

yisi Mustafa Paga’yi kendisine íkinci Vezir 

tayin etti, Amasya Kalesi’ni tamir ettirmeye 

bagladi. 

Sultan Ahmet, gelip Osmanli Tahti’na 

geçmesi hakkmda, Istanburdan mektuplar 

aliyordu. Bunlarm bir kismi da Yavuz Sultan 

Selim tarafmdan yazdiriliyordu(*). Sadrazam 

Koca Mustafa Paga’nm sadakat mektubu ve 

òzel talimatma da güvenen Sultan Ahmet, 

1513 yilmda Amasya’dan hareket etti, Yeni- 

gehir’de Sultan Selim ile kargilagti ve yapi- 

lan savagta yenilerek oldürüldü(**). §ehza- 

desi Murad íran’a kaçti, §adi Paga Amasya 

Beylerbeyisi oldu. 

§adi Paga, Yavuz Sultan Selim’in Iran 

Seferfne igtirak etti. Çaldiran’da §ah ísmail'i 

yenerek Tebriz’e giren Yavuz Sultan Selim, 

dónü§ünde 6/Kasim/1514 günü Amasya’ya 

geldi. Muharebede büyük hizmeti geçen Bag 

Defterdar Pirí Mehmet Çelebi’ye Vezirlik 

verilmesi, Vezirligin Sarayli devgirmelere 

has olduguna dair Sultan II. Bayezid’den a- 

lman iradeye aykiri goren Yeniçerileri ayak- 

landirdi. Sultan Selim’in yanmda S’adaret va- 

zifesi goren Vezir Ahmet Paga tarafmdan 

tahrik edilen Yeniçeriler, 25/§ubat/1515 gü¬ 

nü, Vezir Pirí Mehmet Çelebi ile Anadolu 

Kazaskeri Cafer ve Sultan’m ògretmeni Ha- 

limi Çelebilerin evlerini yagma ederek adam- 

larmi òldürdü. Yeniçerilerin isyam bastiri!» 

di ve eleba§lan idam edildi. 

Yavuz Sultan Selim Amasya’da iken, 

Iran Hükümdan §ah Ismail bir hey’et gòn- 

dererek sulh teklifinde bulundu. Sultan Se¬ 

lim sulhu kabul etmiyerek, hey’ete dahii o- 

lanlardan Emir Abdülvahap ile Kadi Ishak’i 

(í:í) Bkz: Türk Ansiklopedisi C. 2, S. 247 

(**) Sultan Ahmetln üzerinde Sadrazam 

Kocà Mustafa Pa§a’nm sadakat mektu¬ 

bu ile ozel talimati bulunarak, Sadra¬ 

zam da idam edildi. Abdi Zade Hiiseyin 

Hüsamettin, Amasya Tarihi, C. 3, S. 271. 

Amasya Kalesi’ne hapsettirdi, §ükrullah ile 

Hamza Halife’yi Dimetoka kalesi’ne yolladi. 

Yavuz Sultan Selim 20/Nisan/1515 günü, 

Istanbuha gitmek üzere Amasya’dan aynldi. 

Amasya Beylerbeyisi Mehmet Pa§a,nin 

1516 yílmda maiyeti ile birlikte Misir Harbi’- 

ne igtirak etmesini firsat bilen Celàl ve Zün- 

nun Halife yeniden ayaklanarak Ferhad Bo- 

gazina kadar geldiler. Amasya içerisinde ce- 

reyan eden kanli bir muharebe sonunda, §e- 

hir güçlükle i§galden kurtarildi. 

Yavuz Sultan Selim, Celàlilerün isyam- 

m §amyda ogrendi. Serdar Biyikli Mehmet 

Pa§a ile anla§amiyarak Diyarbekir Harfcin- 

den Amasya’ya geri dondügü için gorevin- 

den azledilip hapsedilen §adi Pa§a, Mercida- 

bik Muharebesinde §ehit dü§en Mehmet Pa- 

ça'nm yerine, ikinci defa Amasya Beylerbe¬ 

yisi oldu. 

Sadi Pa§a, Celàlilerün Amasya’daki ta- 

raftar ve eleba§ilanm tahkik ederek, Emir 

Giyaseddin §irazí ile u§agi Genceli Ibrahini i 

astirdi. Varay ve Turhal taraflarim e§kiya- 

dan temizledi. 

§ehzade Ahmet’in oglu Muradhn basin- 

da oldugu tahmin edilen ve Murad taraftar- 

lan diyebilecegimiz Celàliler, Sivas, Daren- 

de, Arapkir ve dolaylarmda toplanmaya ba§- 

ladiklarmdan, Rum Eyaleti’nin merkezi 1518 

vilinda Amasya’dan Sivas’a nakledildi. ve A- 

masya, ona bagli bir Sancak (Liva) merkezi 

haline getirilerek Rüstem Bey’e verildi, §adi 

Pa§a da Sivas Beylerbeyisi oldu(*)- 

Amasya Vilàyet Merkezi iken Mir Mira- 

nm tahsisati 530.000 akçe, hasilat hazinesi de 

557.000 akçe olup 19 zeameti, 429 timari var- 

di. Amasya Liva Merkezi olunca yalmiz ma- 

a§ta ufak bir eksilme olup (senevi 450.000 

akçeye indirildi), hasilat hazinesi ile zeamet 

ve timar eski halinde kaldi. Boylece Amasya, 

Birinci Sancak itibar edildi. 

§adi Paga’nm Amasya’dan aynlmasi ü- 

zerine Zünnun yeniden harekete geçti, Va¬ 

ray, Mecitòzü ve Turhal kòylerini basmiya 

ba§ladi. Zünnun e§kiyasi idareyi senelerce 

ugra§tirdi. Amasya Mutasarriflanndan Sinan 

Paga, Koçi ve Abdullah Beyler egkiya takibi 

sirasmda gehit dügtüler, Sinan Bey takipte 

(*) Bkz : Türk Ansiklopedisi C. 2, S. 247. 
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yaralandi. Zünnun òldürülünce, e§kiyanm 

ba§ma oglu Halil Bey geçerek §ekavete de- 

vam etti. 1533 yilmda e§kiya yeniden Amas- 

ya’yi basti, müstahkem mevkileri ele geçir- 

di, Mutasarnf Mehmet Beyi evini ku§atarak 

óldürdü. Fakat Amasya Kalesi’ni ele geçire- 

medi. “Oyle samlirki Sultan Ahmet’in §eli- 

zadesi Murad, son bir hareket olmak üzere 

Amasya’yi bizzat basti. Murad bu hengàme 

sirasmda maktül olmalidirki eskiyadan bir 

daha eser zuhur etmedi”(*). Tam bir güven- 

lik ise,Amasta Sancagi Beyi olan Veli Pa§a 

tarafmdan 1534 yílmda saglandi. 

Saruhan Valisi §ehzade Mustafa’mn 

1538 yilmda Amasya Valiligine nakli üzerine 

Amasya’nm S’i vas ile irtibati kesildi, Çorum, 

Canik, §arki Karahisar Sancaklari Amasya’- 

ya baglandi. 
§ehzade Mustafa, §ehzade Bayezid’i Pa- 

di§ah yapmak istiyen Hürrem Sultan ile Sad- 

razam Rüstem Pa§a’nm tertip ve tezvirati 

sonunda, iran Seferi’ne i§tii\ak etmek üzere, 

Konya Ereglisinde Kanuni’nin çadirma girdi- 

gi sirada Zal Mahmut’a bogduruldu (1553). 

Amasya Sancagi, Mehmet Çelebi adli birine 

verilerek tekrar Sivas Vilàyetine baglandi. 

§ehzade Mustafa Amasya’da uzun müd- 

det kalmi§, kendisini çok sevdirmi§ti. Bir 

tertip sonu feci §ekilde oldürülmesi Amasya - 

li bilginler ve halk arasmda büyük bir tees- 

siir uyandirdi, Fadi§ah Kanuni’ye gücendi- 

ler. Nitekim, Kanuni 1554 yilinda Erivan Se¬ 

feri’ne giderken, Amasya’nm ileri gelenlerin- 

den Nuh Efendi'ye 1000 altm ihsan ederek 

kendisini orduda bulunmak üzere davet et- 

mi§ti. Çehzade Mustafa'nm òldürülmesine 

çok múteessir olan §eyh, altmlan reddetti, 

ozür dileyerek gitmedi 

Kanuni, Re van ve Nahcivan Seferi donü- 

§ü Amasya’ya geldi, alti ay burada kjaldi. 

Çehzade Mustafa'mn oldürtülmesi ile meyda- 

na gelen teessürü gidermek için, bir senelik 

vergiyi affetti, halka büyük teveccühler gos- 

terdi, ileri gelenlere ihsanlarda bulundu. Sulh 

istiyen iran §ahi Tahmaspün elçisi Ferehzat 

Beyi Amasya’da kabul etti. 

§ehzade Bayezid Kütahya’da, karde§i 

(:|í) Bkz: Abdi Zade Hüseyin Hüsamettin, 

Amasya Tarihi C. 3, S. 299. 

Selim de Manisa'da Vali idi. íki karde§ ara- 

smdaki rekabet ve birbirlerine çok yakm 

oluglan dikkate almarak yerleri degi§tirildi, 

Bayezid’e Amasya ve Selim'e de Konya Vi- 

làyeti verildi (1557). Bayezid Veliaht oldugu 

için ístanbubdan uzakla§mak istemiyor, §eh- 

zade Mustafa'nm ba§ma gelenleri dü§ünerek 

Amasya'yi ugursuz buluyordu. Amasya’ya 
gidemiyecegini babasma bildirdi. Vezir Per- 

tev Pa§a Kütahya'ya gonderilerek ikna edil- 

mesi üzerine Bayezid Amasya’ya geldi. Ba¬ 

yezid Kütahya’da Padigah’m Fermanma kar- 

§i geldigi için, babasma bir niyazname gonde- 

rerek kusurunun affim diledi. Bayezid’in des- 

tegi olan annesi Hürrem Sultan o!mü§, Sad- 

razam Rüstem Pa§a da Selim tarafma don- 

mü§tü. Sadrazam, Bayezid’in niyaznamesini 

Padi§ah’a takdim etmedi. Üç ay sonra gonde- 

rilen ikinci niyazname de tahrif edilerek 

takdim edildi. Bayezid, Amasya Müftüsü 

Muhittin Efendi ile icazi Hayrettin Efendi’- 

yi istanbul’a babasi nezdine elçi olarak gon- 

derdi. Fakat bunlar Fadi§ah’a Bayezid’in is- 

tirhamlanm arza firsat bulamadan, Sadra¬ 

zam tarafmdan Yedikule’ye hapsedildiler. 

Bayezid için yapilacak iki §ey vardi: Bi- 

ri, babasmm kararma razi olmak ve Selim 

Hükümdar olunca onun cellàdlari elinde 

can vermek; digeri, Selim’i yok ederek Hü¬ 

kümdar olmak. Bayezid ikinci yolu seçti. A- 

masya’da ilk i§ olarak ordusunu kuvvetlen- 

dirmeye, karde§ine kar§i harp hazirligma ko- 

yuldu. Beyazid’in hareketlerini takip eden 

Kanuni, üçüncü Vezir Sokullu Mehmet Pa§a 

emrine verdigi kuvvetleri Konya’ya gònder- 

di, Anadolu Beylerbeyi Ahmet Fa§a ile Ma- 

ra§ Beylerbeyi Ali Pa§a’ya ve Adana Beyler¬ 

beyi Firí Pa§a’ya Selim’e yardim etmelerini 

emretti. 

Bayezid, ònce Sivas’i zaptetmek istedi 

isede, Sivas Valisi Ali Pa§a’nm §iddetle kar§i 

koymasi üzerine, ba§aramadi. 1558 yilmda 

bütün kuwetini topladi, §ehzade Selim’e 

harp ilàn ederek, Konya üzerine yürüdü. 

§ehzade Selim’in üstün kuvvetleri kar§ismda 

yenilerek Amasya’ya dondü. 

Kanuni, Silistre Beylerbeyi Sinan Pa§a’yi 

Amasya’nm zaptma, Sivas Beylerbeyi Ali 

Pa§a’yi da Bayezid’in yakalanmasma memur 
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etti. Af dilegi de kabul edilmiyen Bayezid, 

Amasya’da kalamiyacagmi anliyarak, aile 

efradi ve adamlari ile birlikte íran §ahi 

Tahmasp’a iltica etti. Sinan Paga Amasya 

Sancagi Beyi oldu. 

Kanuní’nin òlümü üzerine Padigah olan 

Sultan Selim II. Sehzadesi Murad’i (Sultan 

Murad III.) 1566 yilinda Amasya’ya gonderdi. 

Amasya’ya geldiginde henüz 21 yaginda olan 

Murad, bòlgede hüküm süren e§kiyadan bi- 

zar olarak, 1568 yilinda Manisa’ya nakledil- 
di. 

1587 yilmda bir softanin çar§ida bir ye- 

niçeri tarafindan tahkir edilerek dòvülmesi 

büyük bir ayaklanmaya sebep oldu. Kalin 

Dudak nami ile maruf Mecitòzlii Mahmut 

isimli softanin dòvülmesi hadisesi üzerine, 

Softalar ile Yeniçeriler arasmda kavga çik- 

ti. Sipahiler de ige karigarak softalar tarafi- 

m tuttular. Ayaklanma zor yatigtirildi. 

Sivas Beylerbeyi Malatya Ermeni dòn- 

melerinden Deli ibrahim Paga ve adamlari- 

nin, halka yaptiklari zulüm yeni ayaklanma- 

lara sebep oldu. 1592 yilmda Yaramaz Ahmet 

Aga demekle meghur bir mültezim, gòrdügü 

haksxzliklara tahammül edemiyerek, mülte- 

zimlerden Deli Mustafa Aga ile birlegerek is- 

yan etti. Etraflarinda topladiklari bir kaç yüz 

ki§i ile kòyleri vurmaya, yollari kesmeye bag- 

ladilar. 

Egkiyaligin artip ayaklanmalarm bu ge- 

kilde geniglemesi üzerine, Habes Beylerbeyli- 

ginden ayrilan Hüseyin Paga, 1596 yilinda 

Amasya Sancagi Mutasarrifi ve aym zaman- 

da Anadolu Müfettigi oldu. 

Hüseyin Paga, Türk olmiyan sipahi ko- 

damanlarini, yeniçeri azmanlarim ve bunlara 

dayanarak halka zulmeden àyanlarmi giddet- 

le tedibe koyuldu. Yaramaz Ahmet Aga’ya 

§arki Karahisar Mirlivahgim, Deli Mustafa 

Aga’ya Erzincan Mirlivaligmi verdirerek ve 

bunlarm etrafma da menfaatler sagliyarak 

isyanm ònünü aldi. Hüseyin Paga’nm bu 

müsbet icraati, bazi gikàyetlere de sebep ol¬ 

du. Sivas Beylerbeyi Mahmut Paga bagta ol- 

mak üzere, sipahi ve yeniçeri kodamanlan, 

Hüseyin Paga zulmediyor diye Babi Àli’ye 

gikàyetleri yagdirdilar. ígin iç yüzünü bil- 

miyen Babi Àli, Hüseyin Paga’yi azlederek 
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Deli Zülfikàr Aga ile birlikte Amasya Kale- 

si’ne hapsettirdi. Hüseyin Paga ile Deli Zül¬ 

fikàr Aga, 1598 yilinda hapsedildikleri yer- 

den kaçarak, isyancilara iltihak ettiler. 

isyancilarm ileri gelenleri gunlardi: Ur- 

fah Abdülhalim (Kara Yazici), kardegi Deli 

Hasan, Amasya’li Deli Zülfikàr, Malatyàli 

Karakag Ahmet, Ankarali Kalenderoglu 

Mehmet, Gavur Murad, Tekeli Mehmet, To- 

katli Pirí, Sivasli Kara Said ve Hüseyin og- 

lu íshak, Bagdadli Uzun Halil, Kalm Dudak 

Mahmut, Kòprülü Sari §aban. 

Urfali Abdülhalim, Hüseyin Paga’yi ís- 

tanbul’a gònderip teslim etmek garti kargili- 

gmda, 1599 yilinda Amasya Sancagi Beyi ol¬ 

du, Zülfikàr Aga’yx Mütesellim yaparak A- 

masya’ya gonderdi. Kendisine (Halimgah) 

unvanim vererek, Ortakòy’ü saltanat merke- 

zi yapti, her tarafa ferman gòndeimeye bag- 

ladi. Sivas Beylerbeyi Deli Mahmut Paga da 

Abdülhalim tarafxna geçti. Amasya Mütesel- 

limi Deli Zülfikàr Aga da, maiyetindeki kuv- 

vetlerle birlikte Abdülhalim’e iltihak etti. 

Babi Àli, Sivas Beylerbeybgine Alacaat- 

lu Ahmet Pagayi, Amasya Sancagi Beyligi- 

ne de Yaramaz Ahmet Beyi tayin etti. Her 

ikisinin gayreti ile, Sivas ve Amasya asiler 
elinden kurtarildi. 

Sahsi saltanati havasina kapilarak kim- 

seyi dinlemez olan Abdülhalim, isyancilar 

arasmda çikan anlagmazlik sebebiyle, 1601 

yilinda òldürüldü. isyancilar, kardegi Deli 

Hasan’x Reis yaptilar. 

Deli Hasan, S'erdar Hasan Paga’yi To- 

kat’da muhasara ederek òldürdü ve ordusu- 

nu perigan etti, Tokat’i yakarak halkini 

kiliçtan geçirdi. Deli Zülfikàr Aga da Amas- 

ya’yi muhasara etmigti. Tokat’m ugradigi 

felàket Amasyalilarm dayanma azmini kam- 

çiladi. Fakat asi kuvvetler çok fazla oldugu 

için, gehir ancak üç ay dayanabildi. Deli Zül¬ 

fikàr emrindeki asi kuvvetler 1602 yilinda 

Amasya’yi iggal ettiler. Bòylece Amasya Ta- 

rihinde alti yil devam eden, bazi tarihcilerin 

hakli olarak Fetret Devri diye isimlendirdik- 

leri, yeni bir devre bagladi. Alti yil zarfinda 

Amasya’nm idaresine, bazan Osmanli Dev- 

leti ve bazan da asiler hakim oldular. Làdik, 

Kòprü, Merzifon, Havza, Gümüg Voyvodala- 
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n memleketlerini asilere kargi korudular ve 

asileri sokmadilar. 

Asilerin, Vezir Mehmet Faga, Hüsrev Pa¬ 

ga, Yezir ibrahim Paga, Vezir Hasan Paga, 

Vezir Ahmet Hafiz Paga ordularmi yenilgiye 

ugratmalari ve agirliklarmi yagma etmeleri 

Osmanli Devletinin otoritesine büyük darbe 

olmugtu. Kòklü ve kesin tedbirler almmasi 

gerekli idi. 

Asiler üzerine ordu gònderilmesi müs- 

bet sonuç vermemigti. Bu defa, Türklere Ve- 

zirlik, asi elebagilarina Beylerbeyilik veya 

Mirlivalik verilerek onlarm dagitilmasi tec- 

rübe edildi. Bu cümleden olarak, Nuh Paga 

Vezaretle Anadolu Valiligine, Nasuh Paga 

da Sivas Beylerbeyiligine getirildi. 

Deli Ziilfikàr Aga, Nasuh Paga’ya deha- 

let ettiginden 1603 yilmda §arki Karahisar 

Beylerbeyiligine tayin edildi, Tahir Bey de 

Amasya Sancagi Beyi oldu. Tahir Bey asile- 

ri bagina topliyarak istikllàini ilàn etti ve 

Sultan Tahir Han ünvanini aldi. Namma 

hutbe okutmaya, her tarafa Tahir Han un- 

vani ile emirler vermeye bagladi. Durum- 

dan haberdar olan Babi Àli, Tahir Beyi az- 

lederek, ibrahim Beyi Amasya Sancagi Bey- 

ligine tayin etti. ibrahim Bey de Tahir Beyi 

taklide kalkigti. Durumdan haberdar olan 

Nasuh Paga, ibrahim Beyi azletti. Asileri 

etrafma toplayan ibrahim Bey, 1606 yilin- 

da Amasya’yi bas?,rak idareyi ele aldi. ibra¬ 

him Bey, sahte bir ferman gòstererek, Sivas 

Beylerbeyi oldugunu iddia edecek kadar 

ileri gitti. Durumdan haberdar olan Bati 

Àli, Ali Beyi Amasya Sancagi Beyligine ta¬ 

yin ederek ibrahim Beyin tenkiline gònder- 

di. ibrahim Bey, Tagova yolunda Ali Bey 

kuvvetleri tarafindan bldürüldü. 

1608 yilmda Góksun Yaylasmda verilen 

muharebede, Kuyucu Murad Paga ordusu 

ònünde bozularak kaçan Kara Said, maiye- 

tindeki on bini agkm egkiya ile birlikte 

Amasya Kalesi’ne sigmmak istedi. §ehri 

muhasara edip çok ugragti ise de almaya 

muvaffak olamadi. Kuyucu Murad Paga ta- 

rafmdan Kara Said egkiyasi üzerine gònde- 

rilen Hüseyin Paga ile Canikli Osman Paga 

Merzifon ovasma sikigtirdiklan egkiyayi ki- 

liçtan geçirdiler, Kara Said doguya kaçarak 

B ó 1 ü m ü 

canim zor kurtardi. Kuyucu Murad Paga bü ¬ 

yük bir tòrenle Amasya’ya girdi ve Fetret 

Devrine son verdi. 

Amasya, Abaza Mehmet Paga, Vardar 

Ali Paga, Abaza Hasan Paga isyanlarmda 

bir çok mücadeleye sahne olmug ve maddi, 

manevi büyük zarara maruz kalmigtir. Bun- 

lar diginda mühim bir hadise olmamigtir. 

Amasya’mn yakin tarihinin en ònemli olay- 

lan 1919 yilmda, Milli Mücadelenin baglan- 

gicinda cereyan etmigtir. Bu devre ayn bir 

bòlüm olarak agagida izah edilmigtir. 

H. Milli Mücadele Yillarmda Amasya : 

Millí Mücadele yillarmda Amasya iki 

mühim hàdiseye sahne oldu. Bunlardan bi- 

rincisi Amasya Toplantisi ve Amasya Ta- 

mimi, ikincisi de Amasya Mülàkati ve 

Amasya Protokolü’dür. 

a. Amasya Toplantisi ve Amasya 

Tamimi : 

Mustafa Kemal Paga’nm ístanbul’dan 

ayrilmadan ònce kendisi ile anlagmig bulun- 

dugu eski Bahriye Nazin Hüseyin Rauf 

Bey, Anadolu’ya geçmig ve Mustafa Kemal 

Paga ile bulugmak üzere Ankara’ya gelmig- 

ti. Durum, 20. Kolordu Komutam Ali Fuat 

Paga tarafindan Mustafa Kemal Paga’ya du- 

yuruldu. Mustafa Kemal Paga 10/Haziran/ 

1919 tarihli cevabmda, fevkalàde mühim ve 

elzem bulundugu kaydi ile Rauf Bey ile Ali 

Fuat Paga’yi gòrügmek üzere (o tarihte bu¬ 

lundugu Havza’ya) yamna davet ediyordu. 

Ali Fuat Paga ile Rauf Bey 12/Haziran/ 

1919 da Ankara’dan hareketle 18/Haziran/ 

1919 da Havza civarina varmiglar ise de 

Mustafa Kemal Faga’nm bir kaç gün evvel, 

12/Haziran/1919 da Amasya’ya geçtigini 

ogrendiklerinden, ertesi gün Amasya’ya 

geldiler. 

Mustafa Kemal Paga, Ali Fuat Paga ile 

Hüseyin Rauf Bey’in geliglerini bildirmek 

üzere, 15. Kolordu Komutam Kàzim Kara- 

bekir Paga’ya çektigi telgrafta da: 
“ístanbul’da yaptigi temaslardan sonra 

bize mülàki olmak üzere hareket eden eski 

Bahriye Nazin Rauf Bey, Izmir Vilàyeti’n- 

den geçerek orada Komutan arkadaglarimi- 
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zm da noktai nazarlarim alarak, Ankara 

üzerinden 20. Kolordu Komutani Ali Fuat 

Pa§a ile bu gün Amasya’ya geldiler. Genei 

durum üzerinde gòrü§üyoruz. Neticeyi ya- 

nn bildirecegim” diyordu. 

Ali Fuat Pa§a ile Hüseyin Rauf Bey’i 

daveti, Kàzim Karabekir Fa§a’ya çektigi 

telgraf, Mustafa Kemal Pa§a’nm mühim ta- 

sanlan bulundugunu ve bu tasarilar üze¬ 

rinde en çok güvendigi otoriter ve yetkili 

zevat ile gòrü§erek fikir birligine varmak, 

verilecek karari onlarla payla§mak istedi- 

gini anlatiyordu. Havza Tamimi ile Mustafa 

Kemal Pa§a millí tehlikeye kar§i halkm 

uyanmasim, galeyanmi ve bir millí kayna§- 

ma halini alarak bir hedefe yonelmesini he- 

def almigti. §imdi sira te§ebbüs ve icrayi, 

§ahsi olmaktan çikarip milletin birlik ve 

dayam§masina istinat ettirmeye gelmi§ti. 

Nitekim, 19/20 Haziran 1919 gecesi, 

Mustafa Kemal Pa§a’nm daha once hazirla- 

mi§ bulundugu bir muhtira esas tutularak, 

Ali Fuat Fa§a ve Rauf Bey’le birlikte saat- 

lerce süren gorü§meler neticesinde §u esas- 

lar üzerinde fikir birligine varildi: 

“Mademki Padi§ah ve onun Hükümeti, 

milletin haklarim vatanm istiklàlini müda- 

faada aciz gòsteriyor, hattà millí mukaveme- 

te kar§i dü§manlanmizla beraber cephe ali- 

yor, istiklàlimizi ve vatanm tamamiyetini 

tehlikeye sokmaktan çekinmiyorlar; artik 

onlardan medet ummakta ve onlarla bera¬ 

ber yürümekte fayda yoktur. 

Milletin istiklàlini yine milletin azím 

ve karan kurtaracaktir. Hakli davasmi bü- 

tün cihana ilàn edecek, her türlü tesir ve 

mürakabeden màsun bir Millí Hey’et ku- 

rulmalidir. Bunun için de Vilàyetlerden se- 

çilecek temsilcilerle Millí bir Kongre’nin 

akdine kat'i lüzum vardir. Kongre’nin top- 

lanacagi en emin yer Sivas’tir”. 

Verilen Karara 2. Ordu ile 3. ve 15. Ko¬ 

lordu Komutalarmm da i§tirak ettirlimesi 

gerekli idi. 20 ve 21 Haziran günlerinde 

Amasya’ya gelmesi beklenen 3. Kolordu Ko- 

mutam Albay Refetün (General Bele) mü- 

talàasi ve muvafakati muvasalatmda alm- 

di. 2. Ordu Kumandam Cemàl Pa§a ile Ali 

Fuat Pa§a, 15. Kolordu Komutam Kàzim 
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Karabekir Pa§a ile de Mustafa Kemal Pa§a, 

makine bagmda §ahsen gorügerek kararla§- 

tinlan esaslan anlattilar ve muvafakat ce- 
vaplarmi aldilar. 

Ancak, Kàzim Karabekir Fa§a, Sivas 

Kongresi’nden once Erzurum Kongresi’nin 

icrasmdaki zaruret üzerinde durmu§ ve 

Mustafa Kemal Pa§a ile Rauf Beyü, bu Kon- 

greye katilmak üzere, Erzurum/a davet et- 
mi§ti. 

Kàzim Karabekir Pa§a ile yaptigi gò- 

rü§meyi ve Pa§a,nm davetini, Ali Fuat Fa§a 

ile Rauf Beye anlatan Mustafa Kemal Pa§a: 

“Erzurum’dan boyle bir cevap alacagimi 

tahmin etmi§tim, yamlmami§im. ístanbuF- 

da kendisi ile gorü§tügüm zaman, §arkta 

muhtelif namlar altmda toplanmi§ olan te- 

§ekkülleri birle§tirerek Erzurum'da bir mu- 

kavemet merkezi yaratilmasinm ve Millí 

bir Türk Hükümetinin esaslanm kurarak 

yine buradan harekete geçilmesinin isabe- 

tinden bahsetmi§ti” diyerek bu daveti kc 

bul ettigini bildirmi§ti. 

Amasya’da fikir birligine varilip Kà¬ 

zim Karabekir ve Cemàl Pa§alarm makine 

ba§mda muvafakatlan almdiktan sonra, ve¬ 

rilen kararlarm tatbike konulmasma, ilgili- 

lere duyurulmasma sira gelmi§ti. Mustafa 

Kemal Pa§a yaveri Cevat Abbas Bey'e 21/22 

Haziran 1919 gecesi bulunduklari Karanlik 

Oda’da AMASYA TAMilMÍ?ni_ dikte ettirdi. 

Mülkí ve Askeri Makamlara §ifre olarak bil- 

dirilen, ístanbuFda bulunan bazi zevata 

(Abdürrahman Seref Bey, Re§it Àkif Pa§a, 

Ahmet ízzet Fa§a, S’eyit Bey, Halide Edip 

Hamm, Kara Vasif Bey, Nafia Nazin Ferit 

Bey, Sulh ve Selàmet Firkasi Reisi Ferit 

Pa§a, Càmi Bey, Ahmet Riza Bey) Mustafa 

Kemal Pa§a,nm umumi bir mektubu ile bir¬ 

likte gonderilen Tarihi Tamim’in metni ve 

fotokopisi a§agidadir: 

Sifre 194 226.1969 

T A M í M 

1. Vatanm tamamiyeti, milletin istiklà- 

li tehlikededir. Hükíimeti merkeziyemiz íti- 

làf Devletlerinin tesir ve mürakabesi altm¬ 

da mahsur bulimdugundan deruhte ettigi 

mes’uliyetin icabatini ifa edememektedir. 
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Bu hal milletimizi màdum tanittinyor. Mil 

letin istiklàlini yine milletin azmü karan 

kurtaracaktir. Milletin halü vaz’mi derpi§ 

etmek ve sadayi htikukunu cihana i§ittir- 

mek için her ttirlü tesir ve murakabeden 

azade bir hey’eti milliyenin vüçudu elzem- 

dir, Bunun için bilmuhabere her taraftan 

vaki olan teklif ve arzuyu milli üzerine 

Anadolu’nun bilvücuh en émin mahalli olan 

Sivasta milli bir kongrenin serian in’ikadi 

takarrür etmi§tir. Bunun için tekmil vila- 

yati Osmaniyenin her livasmdan ve firka 

ihtilàfi nazan dikkate àlmmaksizin^ mukte- 

dir ve milletin itimadmà mazhar üç kadar 

zatm sürati mümkiine ile yeti§mek üzere 

hemen yola çikarilmasi icabetmektedir. Her 

ihtimale kar§i bunun bir sirn milli halinde 

tutularak dagdagaya mahal verilmemesi ve 

lüzum gorülen mahallerde seyahatin müte- 

nekkiren icrasi làzimdir. 

2. Vilàyati §arkiyemiz namma 10 Tem- 

muzda Erzurum’da in’ikadi mukarrer kong- 

re için vilàyati mezkürenin Müdafaai Huku- 

ku Milliye ve Reddi ilhak Cemiyetlerinden 

müntehap azalar zaten Erzuruma müteyec- 

cihen yola çikanlmi§lardi. O vakte kadar vi- 

làyati sairemizin murahhaslan da Sivasa 

vasil olabileceklerinden Erzurum kongresi- 

nin azasi da tensibedecegi zamanda içtimai 

umumiye dahil olmak üzere Sivasa hareket 

edecektir. 

3. í§bu mevadda gore murahhaslarm Mü¬ 

dafaai Hukuku Milliye Cemiyetleri ve bele- 

diye riyasetleri ve saire ile intihabi ile tah- 

rikleri hakkmdaki delàleti aliyyei vatanper- 

verilerini ve isimleriyle zamam hareketleri- 

nin ig’armi istirham eylerim. 

4. Bu telgrafm vusulünün hemen i§’ar 

buyurulmasi rica olunur. 

MUSTAFA KEMAL 

Te§kilàti askeriye ve milliyenin hiç bir 

suretle ilga edilmiyecegi, Kumanda’nm hiç 

bir suretle terk ve ahare tevdi olunmiyacagi, 

vatanm her hangi bir tarafmdan yeniden 

dü§man i§gal harekàti vaki oldugu takdirde 

bunun umum orduyu alàkadar edecegi ve ha- 

sil olan vaziyete nazaran memleketin müda- 

faasma mü§tereken tevessül olunacagi, esliha 

ve mühimmatm kat’iyen elden çikarilmiya- 

cagi hususlan da Amasya toplantismda ali- 

nan kararlar cümlesindendir. Bu kararlara 

Ali Fuat Pa§a (Cebesoy) Milli Müeadele Ha- 

tiralari isimli eserinde (MUKADDES ÍTTÍ- 

FAK) ismini vermektedir. 

Amasya Tamimi bir ihtilàl beyannamesi- 

dir. Anadolu Ihtilàli Amasya Tamimi ile ilk 

defa olarak yazili prensipler haline , getiril- 

mi§tir. Bu Tamim ile, vatanm bütünlügü ve 

milletin istiklàli için halk isyana davet 

edildigi gibi, milletçe takip edilecek politika 

da tesbit edilmi§tir. Bu tamimde yer alan mil¬ 

li hakimiyet, kayitsiz çartsiz milli istiklàl il- 

keleri o tarihten bu tarafa milli politikami- 

zin degi§mez esaslari olmu§tur. Lord Kinross' 

un çok yerinde olarak (Bagimsizhk Beyanna- 

mesi) olarak vasiflandirdigi Amasya Tamimi, 

ta§idigi geni§ siyasi ve hukuki ónem bakímrn- 

dan, Türk Devrim Tarihinin temel taglarm- 

dan biridir. 

Anadolu Ihtilàlinin Amasya Tamimi ile 

su yüzüne çikip §uur kazanmasi üzerine, ís- 

tanbubdaki i§gal kuvvetleri makamlan Ba- 

biàli üzerinde Mustafa Kemal Pa§a'yi geri 

çagirmasi için baskiya ba§ladilar. Daha once 

ístanbuba donmesi için verilen emri dinlemi- 

yen, “artik Istanbul Anadolu^a hàkim degil 

tàbi olmak mecburiyetindedir” diyerek hal- 

ki ihtilàl bayragi altma çagiran Mustafa Ke¬ 

mal Pa§a'yi Istanbul Hükümeti azletti. 

Dahiliye Naziri Ali Kemal, 23/Haziran/ 

1919 Tarihiyle Vilàyetlere gònderdigi §ifre- 

de; günün siyasetini kavriyamami§ olan 

Mustafa Kemal Faça’nm bulundugu Ordu 

Müfetti§ligi vazifesinde muvaffak olamadi- 

gim, Ingiliz temsilcisinin istegi üzerine azle- 

dildigini, son yaptiklari ve yazdiklari ile ku- 

surlanm daha ziyade meydana vurdugunu 

ifade ettikten sonra : “Dahiliye Nezaretfnin 

size kat’i emri, o zatm màzul oldugunu bil- 

mek, kendisi ile hiç bir resmi muameleye gi- 

ri§memek ve hükümet i§lerini ilgilendiren 

hiç bir istegini yerine getirmemektir” diyor- 

du. Boylece Istanbul Hükümetinin Dahiliye 

Nazm, Mustafa Kemal Paça’nm azledilmesi- 

nin, íngiltere temsilcisinin istegi üzerine ya- 

pildigmi açiklamak suretiyle, devlet idare- 

sinin Ingilizlerin istek ve menfaatlerine gòre 

yürütüldügünü, millet ye tarih huzurunda 

itiraf etmekten çekinmiyordu. 







Amasya Tamimi 
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Dahiliye Nezaretinin emri, Istanbul’dan 
Mamuretülàziz Valisi olarak gónderilen Ali 
Galip’in Sivas’taki hainane davram§lari, 
milli vicdanda màkes bulamami§ ve 26/Hazi- 
ran/1919 günü Amasya’dan hareket eden 
Mustafa Kemal Pa§a 27/Haziran günü Sivas- 
ta ordu ve halk tarafindan co§kun bir sevinç 
ve heyecanla kar§ilanmi§tir. Dahiliye Naziri 
Ali Kemal ise istifa etmek zorunda kalmiç- 
tir. 

b. Amasya Mülàkati ve Amasya 

Protokolü : 

Damat Ferit 30/Eylül/1919 Tarihinde 
istifa etti. Yeni hükümeti Ali Riza Pa§a kur- 
du. Mustafa Kemal Pa§a, Ali Riza Pa§a’ya bir 
telgraf çekerek Erzurum ve Sivas Kongre- 
lerinde alinan kararlara ve milli te§kilàta ri- 
ayet edilmesini, Meclisin toplamp gorevine 
ba§lamasindan ònce memleketin ve milletin 
mukadderati ile ilgili kesin hiç bir te§eb- 

* büse geçilmemesini, sulh konferansma gòn- 
derileceklerin milli emellere vakif ve ehil 

kimselerden seçilmesini istedi. Valiler ve Ko- 
lordu Komutanlari da yeni S'adriàzama ba§ 
vurarak halki silàhlandinp birbiri ile vuru§- 
maya sevkeden, ordunun dagilmasi ve neti- 
cede vatamn müdafaasiz kalmasi için emirler 
veren eski Nazirlardan Ali Kemal ve Adil 
Beylerle Süleyman §efik Pa§a’mn Meclis 
açilmca Harp Divan’ma verilmek üzere kaç- 
malarmi ònleyici tedbirler alinmasmi, milli 
harekàt aleyhinde mesai gòsteren bazi vali- 
lerin azlini ve harp divanma sevklerini, Da¬ 
mat Ferit tarafindan haksiz yere azledilen 
bazi kimselerin eski vazifelerine iadelerini 
istediler. 

Ali Riza Pa§a, Kemal Pa§a’ya resmen ce- 
vap vermeye çekindi. 4/Ekim/1919 Tarihin¬ 
de (Sivasta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heye- 
ti Mümessilesine) çektigi telgrafla Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinde tesbit edilen esasla- 
rin ve te§kilàtin nede nibaret oldugu hükü- 
metince bilinmediginden evvelà bu kongre 
kararlarmm acele bildirilmesini istedi. Bòy- 
lece vakit kazanmak istiyen Sadriàzama is- 
tedigi bilgiler verildi. 

Sadriàzam Ali Riza Pa§a, adressiz ve 
imzasiz 4/Ekim/1919 Tarihli bir telgrafla da 
yeni hükümetin memleketin saadet ve selà- 

metini saglamak için kat’i bir azim sahibi 
oldugunu, Yilson prensiplerine uygun bir 
sulh yapmaya çali§ilacagmi, Meclis toplanm- 
caya kadar milli mukadderat ile ilgili kesin 
bir karar verilmiyecegini, sulh konferansma 
milli emelleri müdrik ehliyet sahibi kimse¬ 
lerin gònderilecegini bildiriyor, buna muka- 
bil anormal olan durumun devaminm mer- 
kez ile Anadolu’nun birbirinden aynlmasi 
neticesini doguracagim, bunun da ístanbul’- 
un tamamen yabanci i§galine dü§mesine se- 
bep olacagim ileri sürerek resmi dairelerin 
bo§altilip hükümete teslimini, hükümet mu- 
haberatmin durdurulmasindan vazgeçilme- 
sini, hükümet nüfuzunun her yerde tekrar 
kurulmasim, yabancilarla siyasï münasebet- 
lere giri§ilmemesini ve seçimlere asla müda- 
hale olunmiyacaginm taahhüt edilmesini, 
netice itibariyle Anadolu’da te§ekkül eden 
milli hareketin dagilmasim istiyordu. 

Sadnàzamm bu telgrati, kime hitap et- 
tigi belli olmadigi ve imza tasimadigi için 
iade edilmi§tir. Ertesi günü bu telgrafm Sad¬ 
riàzam tarafmdan (Anadolu ve Rumeli Mü¬ 
dafaai Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti)ne 
yazildigi bildirildi. Mustafa Kemal Pa§a im- 
zasi ile verilen 5/10/1919 Tarihli cevapta is~ 
teklerin kabul edilmi§ oldugunun anla§ildigi, 
aradaki arzu edilmiyen anormal duruma Da¬ 
mat Ferit’in sebep oldugu, Hükümetin milli 
te§kilàti iyi kar§iladigmi ilàn etmesi ile mü- 
tebaki bütün güçlüklerin halledilebilecegi 
bildirildi. 

Ali Riza Pa§a kabinensi bunun üzerine 
Hey’eti Temsiliye ile daha yakindan gòrü§- 
meyi münasip gòrerek Bahriye Naziri Salih 
Fa§a’yi Anadolu’ya gòndermyi teklif etti. 

Teklif Mustafa Kemal Pa§a tarafmdan kabul 
olunarak mülàkatin Amasya’da yapilmasi 
kararla§tirildi. 

Mülàkat gününden ònce Kolordu Komu- 
tanlanmn fikir ve mütalàalanm alan, Salih 
Pa§a’ya mülàkata gelirken ugriyacagi yer- 
lerde milli te§kilàt tarafmdan mutantan is- 
tikballer yapilmasi için ilgililere talimat ver- 
meyi de ihmal etmiyen Mustafa Kemal Pa§a, 
beraberinde Hüseyin Rauf ve Bekir Sami 
Beyler oldugu halde, 16/10/1919 Tarihinde 
Sivas’tan hareketle 18/10/1919 günü Amas- 
ya’ya geldi. 
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Mustafa Kemal Pa§a tarafmdan büyük 

tezahüratla karçilanan Salih Pa§a ile, Amas- 

ya’da, 20/10/1919 Tarihinde ba§liyan müza- 

kereler 22/10/1919 Tarihinde hitam buldu. 

Bu taplanti tarihe Amasya Mülàkati olarak 

geçti. 

Üç gün süren müzakereler sonunda, iki- 

§er nusha olmak üzere be§ kita protokol tan- 

zim edildi. Bunlardan üçü (Salih Pa§a’da' ka- 

lacaklar Mustafa Kemal Pa§a ve arkada§lari 

tarafmdan ve Heyeti Temsiliy’de kalacaklar 

da Salih Pa§a tarafmdan) imza edildi. Mü- 

tefcaki iki protokol ise, gizli kabul olunarak 

imza edilmedi. 

Protokollerden 21/10/1919 Tarihli olam 

muhteva ititariyle, kàmilen Salih Pasa’nm 

tekliflerinden ibaret olup, kabulünde Heyeti 

Temsiliye’ce bir mahzur gorülmemi§tir. Bu 

protokolün metni ve fotokopisi ili§iktir. 

22/10/1919 Tarihli ikinci protokol, uzun 

süren müzakere ve münaka§alarm zabit oze- 

tidir. Bu müzakerelerde, Sivas Kongresi’nin 

11/9/1919 Tarihli beyannamesinde yer alan 

maddeler üzerinde durulmu§tur. Protokolde 

a§agidaki esaslar kabul edilmi§tir : 

a) Hükümetle milli te§kilàt arasmda u- 

yu§ma hasil olmu§ ve hiç bir anla§- 

mazhk kalmami§tir. 

b) Milletvekili seçimi serbest ve müda- 

halesiz yapilacaktir. 

c) Hükümetin leh ve aleyhinde bir §ey 

yapxlmiyacaktir. 

d) Sivas Kongresi kararlan Meclisi Me- 

busan’ca kabul olunmak §arti ile esas 

- itibariyle muvafik gorülmü§tür. 

e) Meclisi Mebusan’m emniyette olmi- 

yan Istanburda toplanmasi caíz degil- 
dir. 

22/10/1919 Tarihli üçüncü protokol, Me- 

buslar arasmda Ittihat ve Terakki’ye mensup 

ve orduda seyyiatli e§has bulundugu takdir- 

de, bunlarm Mebus intihabedilmesine mey- 

dan verilmemesi için Heyeti Temsiliye’ce ir- 

§at suretinde, sureti münasibede telkinat 

yapilacagma dairdir. 
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Gizli telàkki edilip imza altma alinm> 

yan dordüncü protokol a§agidaki hususlan 

ihtiva ediyordu: 

1. Bazi Kumandanlarm tardma ve bir 

kisim zabitanm divamharbe tevdiine dair sà- 

dir olan iradati seniye ve evamiri sairenin 

tashih olunmasi. 

2. Malta’ya nefyedilmi§ olanlar hakkmda 

kendi mehakimi aidemizde takibati kanuniye 

yapilmak üzere Dersaadet’e celpleri esbabma 

tevessül. 

3. Ermeni zalimlerinin de mahkemeye 

verilmesi. 

4. ízmir’in tahliyesi için hükümeti mer- 

keziye tarafmdan yeniden protesto yapilma- 

si ve icabederse hafi talimat ile ahaliye mi- 

tingler akdettirilmesi. 

5. Umum Jandarma Kumandam, Merkez 

Kumandam, Polis Müdtirü ve Dahiliye Müs- 

te^ari’nm tebdilleri. 

6. Ingiliz Muhipler Cemiyeti’nin kapi 

kapi dola§ip ahaliye kàgit mühürlettirmele- 

rine mani olmak. 

7. Ecnebi parasi ile satmalmmi§ cemiyet- 

lerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin 

muzir neçriyatma nihayet verilmesi. 

8. Aydm kuvayi milliyesinin takviyesi 

ve ia§elerinin teshil ve temini, Donanma Ce- 

miyeti’nin 400.000 Lirasmdan lüzumu kadari 

hükümet tarafmdan bu maksada tahsis olu- 

nacaktir. 

9. Harekàti milliyeye i§tirak etmi§ me- 

murlarm umumca sükünet ve emniyeti tam- 

me husulüne kadar yerlerinden kaldirilma- 

malari ve àmali milliyeye muhalif hareket 

etmelerinden na§i millet tarafmdan i§ten el 

çektirilmi§ memurinin yeni memuriyetlere 

tayinlerinden evvel sureti hususiyede müda- 

velei efkàr edilmesi. 

10. Garbi Trakya muha§irlerinin sevk ve 

naklinin temini. 

11. Acemi Sadun Pa§a ve maiyetinin 

sureti münasibede ikdan. 

ímzasiz be§inci protokol de, sulh konfe- 
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5ansma gidebilecek zevatm esamisini ihtiva 

ïdiyordu. Bununla beraber bu hususta hü- 

kümet, esasa riayet etrnek §arti ile, serbest 

mlunacakti. 

Amasya mülàkati ve Amasya Protokolle- 

i ile, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 

Jemiyeti’nin ve onun Heyeti Temsiliye’sinin 

.ikuki ve siyasi varligi ístanbul HükümeU 

-afmdan resmen tanmmi§ oldu. Müzakere- 

resmí olara kcereyan etmi§, taraflar neti- 

>ye riayeti taahhüt eylemi§lerdi. Heyeti 

Jemsiliye, Meclisi Mesuban’m ístanbul’da 

toplanmasmm asla caiz olmiyacagi hakkm- 

daki temel kanaat ve fikrini Salih Pasa’ya 

kabul ve tasdik ettirmi§ oluyordu. Verilen 

kararlarla Istanbul Hükümeti Anadolu’nun 

daha siki bir §ekilde kontrolüne girmi§ bulu- 

myordu. 

3. Atatürk’ün Amasya’yi Ziyaretleri : 

Büyük kurtarici Mustafa Kemal Pa§a’- 

nin Amasya’ya ilk ve ikinci geli§leri, bundan 

onceki kisimda, Millí Mücadele Yillarmda 

Amasya ba§ligi altmda izah edilmi§tir. 

Üçüncü geli§lerinde, Cumhurba§kam 

Gazi Mustafa Kemal Pa§a olarak 24/Eylül/ 

1924 Çar§amba. günü Amasya’ya §eref ver- 

mi§lerdir. Kulüs tepe ònünde kalabalik bir 

halk kitlesi tarafmdan co§kun bir tezahurat- 

la kar§ilanmi§lardir. Kadmlardan müte§ek- 

bir grup, Saym Cümhurba§kam,nm refika- 

lari Làtife Hammefendiye buketler sunmu§- 

lardir. Gazi Mustafa Kemal Pa§a orada a§a- 

gidaki kisa hitabede bulunmu§tur: 

“Muhterem Amasyalilar, 

Güzel ve sevimli memleketinizi birinci 

defa olarak, be§ sene evvel ya§adigimiz ka- 

ra, felàketli bir günde ziyaret etmi§tim. Bu 

aci günleri hatirlatirken o zaman azim ve se- 

bat tavsiye ettigimi de derhatir buyurursa- 

mz te§ekkür ederim. Bütün vatanda§larim 

gibi Amasyalilar da bu tavsiyemi hüsnüka- 

bul etmekte hiç tereddüt etmemi§ti. Bu gün 

bütün felàketlerden sonra yeni mesaimizde 

muvaffakiyet ve teceddüt yolunda emniyet- 

de yürüyebilmek için aym tavsiyeyi tekrar 

edecegim. Cumhuriyet bayragi altmda vah- 

det, azim ve gayret en esasli düsturumuz 

B o 1 ii m ü 101 

olmalidir. Gosterilen hüsnü kabulden dola- 

yi cümlenize te§ekkür ederim.” 

§ehir ba§tan ba§a donatilmi§, fener alayi 

tertiplenmi§, meydanlarda konserler veril- 

mi§tir. Gece, Belediye salonunda §ereflerine 

verilen ziyafette, Gazi Mustafa Kemal Pa§a 

a§agidaki konu§mayi yapmi§lardir: 

“Muhterem Amasyalilar, 

Benim için, memleket için, inklàp için 

çok mühim günler geçirdigimiz bir §ehirde 

bulunuyorum. Bu §ehrin muhterem ahalisi 

gecenin zulmetine ragmen, beni uzaklardan, 

çok parlak, çok hareketli, samimí tezahürat- 

la kar§iladilar. Bu dakikada bu kiymetli 

halkm, kiymetli mümessilleriyle, mensupla- 

riyla bir sofrada bulunuyorum. Bütün bun- 

lara ait hissiyatim, efkànm o kadar çok he- 

yecan halindedir ki bunlan ifade ve izah 

için be§eri lisam gayri kàfi gòrüyorum. Bi- 

liyorsunuz ki kalbden kalbe yoï vardir. Be¬ 

nim bu dakikadaki bütün hissiyatimi en 

vazih bir surette kendi kalblerinizde, kendi 

vicdanlarmizda okuyabilirsiniz. Yalmz 

Amasya’da geçirdigim günlere ait iki hati- 

rayi ihya etmeden geçemiyecegim. Biri, el- 

yevm müftüniiz bulunan Kàmil Efendi Haz- 

retlerine aittir. 

Efendiler, bundan bes sene evvel buraya 

geldigim zaman bu §ehir halki da bütün mil- 

let gibi vaziyeti hakikiyi anlamami§lardi, fi- 

kirlerde te§evvü§ vardi, dimaglar adeta dur- 

gun bir halde idi. Bei* burada bir çok zevat- 

la beraber Kàmil Efendi Hazretleriyle de 

gorü§tüm. Bir camii §erifte hakikati halka 

izah ettiler. Efendi Hazretleri halka dediler- 

ki: Milletin §erefi, haysiyeti, hürriyeti, istik- 

làli hakikaten tehlikeye dii§mü§tür. Bu felà- 

ketten kurtulmak icabederse, vatanm son 

ferdine kadar olmegi gòze almak làzimdir. 

Padi§ah olsun, Halife olsun, isim ve unvani 

her ne olursa olsun hiç bir §ahis ve maka - 

mm hikmeti mevcudiyeti kalmami§tir. Ye- 

gàne çarei halàs halkm dogrudan dogruya 

hakimiyeti eline almasi ve iradesini kullan- 

masidir. 

l§te Efendi Hazretlerinin bu mür§idane 

vukubulan vaiz ve nasihatinden sonra her- 
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kes çali§maya basladi. Bu münasebetie Müf- 

tü Kàmil Efendi Hazretlerini takdirle yad 

ediyorum. Genç Ciimhuriyetimiz bu gibi 

ulema ile iftihar eder. 

ikinci hatiram §udur: Biliyorsunuzki ye- 

ni Türk Bevleti, Türk Cumhuriyeti teessüs 

etmezden evvel bir çok kimseler büyük ec- 

dadimizm sirtlarma yüklenerek muhtelif 

devletler ve muhtelif hükümetler te§kil eí- 

tiler. Bunlar hiç bir vakit milletin mevcudi- 

yetini tammami§lar, ona hürmet etmemi§- 

lerdi. Milletin maddï ve maneví büyük mev- 

cudiyeti, her§eyi, kendi sahsí makam ve 

menfaatlerinden ibaretti. Kendi mevkileri- 

için, kendi menfaatleri için milleti, memle- 

keti feda etmekte asïa tereddüt etmezlerdi. 

Çok vesileler, bilhassa en son hadiseïer bu- 

nu ispat etmi§tir. 

Efendiler, 

Milletin mevcudiyetini tanimagi zül ad- 

dedenler, kendilerinin Allahhn golgesi oldu- 

gunu iddia gafletinde, cür’etinde, sahtekàrh- 

gmda bulunanlar en nihayet bu mukaddes 

varliga ilk defa bu §ehirde hürmete mecbur 

edilmi§tir. Bu noktayi izah için bir iki keli- 

me ilàve edeyim. Cümleniz hatirlarsmizki, 

Sivas Kongresi’nden sonra Hey’eti Temsili- 

ye milletin iradesini temsil etmek iizere te- 

§ekkül etmi§ idi. Ben Hey’etin Riyasetinde 

idim. Demin izah ettigimiz makam sahiple- 

rinin bir murahhasi Millet Mümessilleriyle 

kar§i kar§iya gelmeyi kabul ederek Istanbul* 

dan buraya, Amasya’ya gelmi§lerdi. 

Ben milletin mevcudiyetine hürmet, ira- 

desine riayet sartmi esas olarak ihtiva eden 

bir itilàfnameyi o murahasa burada imza 

ettirmi§tim. I§te bu itibarla Amasya, fnklàp 

ve Cumhuriyet Tarihinde daima ehemmiye» 

tini muhafaza edecek bir mevki ihraz eyle- 

mi§tir. Efendiler, be§ sene sonra Amasya’da 

geçirmekte oldugum bu dakikalarm bence 

çok kiymetli oldugunu beyan etmekle iktifa 
ediyorum.” 

Cumhurba§kani Gazi Mustafa Kemal Pa- 

§a Amasya’yi, 18/Eylül/1928 Sali günü, dòr- 

düncü defa §ereflendirdiler. Berabeflerinde 

Ba§bakan ve íçi§leri Bakani da bulundugu 

halde Tokat’a giderlerken, Amasya’da iki sa- 

at kadar tevakkuf eden Gazi Mustafa Kemal 

Pa§a, memurlan ve halki Türk Alfabesi’nden 

imtihan etmi§lerdir. 

Gazi Mustafa Kemal Paga’nm Amasya’ya 

son geli§leri Kasim/1930 Tarihindedir. Dog- 

ruca Ortaokul’a giden Saym Cumhurba§ka- 

m, ogrencilere çe§itli sorular sormu§ ve çok 

memnun kaldigi cevaplar almi§lar ve dilek- 

leri dinlemi^lerdir. 
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Atatürk’ün Amasya’dan Ayrili§larmi 

Gosteren llei Hatira 




