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AMASYA 

Eski tarihlerde Ümmü Asiya 
Adini almi§ti Ye§il Amasya, 
Ne kadar §òhretli kimseler gelmi§, 
Onlarla milletin §am yücelmi§, 
Evliya Burcu da ba§ka bir adi, 
Çok ermi§ kimseler burda ya§adi. 
Camileri varki birer §aheser, 
Her bakimdan bunlar tavsife deger, 
Tarihi, mimari kiymeti yüksek, 
Her biri sanatta ba§ka bir òrnek. 
Güzeldir dogrusu Amasya güzel, 
Methinde yazilmi§ kaside, gazel, 
Verimli topragi, baglari güzel, 
Ovasi, yaylasi, daglan güzel. 
Rahmetli atalar hizmet etmi§ler, 
Hayirli eserler yapip gitmi§ler. 

Namik Necip ONUR 



AMASYA MEKTUBU 

O taraf dag, 

Bu taraf dag, 

§u taraf dag. 

Bulutlar da az a§agi inmi§ olsa, 

Ne güzel ev olurdu. 

Ta§i ta§ üstüne koymu§lar, 

Okul olmu§, 

Cami olmu§, 

Kòprü olmu§, 

Ev olmu§, 
Yol olmus. 

ínan bana, 

ímrendim sana ta§. 

Elde ye§il, 

Dilde ye§il, 

Gòzde ye§il, 

Kòyde ye§il, 

Kentte ye§ilsin. 

Cennet òrnegim, 

Bereketli topragim, 

Bugday ekmegim, 

Elmam, §ekerim, 

Üzümüm, bademim, 

Kanim, camm benim. 

Aki§indaki büyü , 

Geli§indeki naz, 

Sarhos etti beni, 

Sevdalandim Yegilirmagim. 

Ak§amlan, dar sokaklarmda, 

Deli dolu gezdigim Amasya, 

Sen, benim anavatanim, 

Ben senin òz evlàdmim. 

Kadir USLU 
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1. G i r i § : 

Turizm, ekonomik ve sosyal hayatta ge- 

ni§ tesirleri olmasi itibariyle, büyük bir 

ònemi haizdir. insanlann kendi memleket- 

lerinde ve yabanci ülkelerde seyahat etme- 

leri, gezip gòrmek ve eglenip dinlenmek ih- 

tiyacini duymalari, turizmi bir endüstri ha- 

line getirmiçtir. Bu sayede endüstri, ticaret 

ve ula§tirma alanlarinda yeni i§ sahalari 

açilmakta, mevcutlar da geli§mek imkàni 

bulmaktadir. Bòylece turist dòvizi memle- 

ketlerin ekonomik ve sosyal alanda kalkm- 

malarmda, ticaret ve tediye dengelerinin 

saglanmasmda ònemli rol oynamaktadir. Bir 

taraftan da, seyahatler neticesi insanlar ve 

ülkeler arasi münasebetler geli§mekte, kül- 

türel ve teknik sahada geni§ bir mübadele 
dogmaktadir. 

Turizm memleketimizde, Ikinci Cihan 

Savagi’ndan sonra ònem kazanmaya basla- 

mi§, son yillarda belirli bir inki§af gòster- 
mi§tir. 

Bu Bòlümde, Amasya’nm Türkiye tu- 

rizmindeki yerine temas edilecek, turistik 

yer ve kurulu§lar ile turizm çaliçmalari 
hakkinda bilgi verilecektir. 

2. Amasya íli’nin Türkiye Turizmindeki 
Yeri : 

Kàtip Çelebi’nin (Bagdat-ür-Rum), 
Cografyaci Banse’m (Anadolu sehirlerinin 

incisi), G. Perrat’mn (Anadolu’nun Ox- 

ford’u) diye tarif ettikleri Cografyaci Stra- 

bon’un memleketi Amasya ve çevresi bü¬ 
yük turistik deger ta§imaktadir. 

Tarih boyunca bir çok devlete hükümet 

merkezligi yapmi§ olan Amasya ve dolayla- 

n, çe§itli medeniyetlere ait çok degerli 

eserleri sinesinde barmdirmakla, adeta bir 

tarih hazinesi gibidir. Gazi Mustafa Ke- 

mal’i bagrina basan, ihtilàl beyannamesi 

olan Amasya Tamimi’nin kaleme almdigi 

yer Amasya, Kurtulu§ Sava§i’nda da çerefli 
bir tarihe sahiptir. 

v 
Amasya, sinesinde topladigi, Pontus Ki- 

rallarma ait kaya mezarlardan Osmanlilar 

devrinde in§a edilen camilere kadar, çe§itli 

eserlerle bilhassa yabanci turistlerin ugrak 
merkezi halindedir. 

Turistleri barindiracak yatma ve yeme 

yerleri mahdut, il içindeki yollar bozuk ol- 

dugu halde, tarihi yerler ve eserler büyük 
alàka çekmektedir. 

3. Amasya’mn Tarihi Yerleri, Amtlan, 

Müzeleri, Camileri, Türheleri ve 

Medreseleri : 

A. Tarihi Yerler : 

1. Amasya Kalesi : 

Amasya’nm hakim bir yeri olan Harse- 

ne Dagi üstüne kurulmuçtur. Kale kesme 

ta§lardan yapilmi§ olup Arap Tarihçilerine 

gòre Karsan Han (Harçene), Bati Tarihçile¬ 

rine gòre de Pontus Krali Mithradates tara- 

fmdan yaptinlmi§tir. Cografyaci Strabon’un 

ifadesine gòre, kalenin dogusundan ve gü- 

neyinden inen duvarlar Ye§ilirmak boyun¬ 

ca §ehri ku§atan a§agidaki duvarlara ula§- 

maktadir. Kale, Yeçilirmagm kiyisma ka¬ 

dar 8 müdafaa kademesini haizdi. Evliya 

Çelebi tepedeki yapimn 5 kòseli bir kale ol- 

dugunu, içinde eski sitilde bir saray ile ba- 

rut depolari ve sarmçlar bulundugunu yaz- 
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Kiral Mezarma Giden Merdiven Yol 

Kiral Mezarlari ve Har§ene Kalesi 



T u t i z m É 6 1 ü m ü 

maktadir. Pontus Kralhgi zamaninda kilise, 

sonraki devirlerde de cami, hamam ve med- 

rese in§a edilmi§ ise de, bu gün bunlardan 
eser kalmami§tir. 

Kale ,Roma generali Pompe tarafmdan 

M.Ò. 69 yilinda yiktinlmx§tir. Once Roma- 

lilar tarafmdan, sonraki zamanlarda da Da- 

nigment Ahmet Gazi, Sultan Mes’ud I., Alà- 

eddin Keykubat I. taraflanndan onartilmi§- 
tir. 

Kalede zindanlar ve Sultan Bayezid ta- 

rafindan yaptinlmi§ Hapishane vardir. Har- 

§ene kalesi zindanlari tarih boyunca, pek 

çok me§hur kimsenin hapsedildigi yerlerdir. 

2. Enderun Kalesi : 

Nerkis Mahallesi’nin batisinda bulunup 

kuzeyi Harçene Dagi ile çevrilidir. Kalenin 

4 kapisi vardir. Nerkis’e bakan kapisi (Her- 

kis Kapisi), Alçak Kòprü ònündeki (Saray 

Kapisi), ímaret Kòprüsü ònündeki (Mayda- 

nos Kapisi), Istasyon Kòprüsü yakinmdaki 

de (Meydan Kapisi) dir. 

Strabon’a gòre, kale duvarlari Kral Sa- 

raylari ile Kral Mezarlarim içine almakta- 

dir. Bu gün bu saraym bulundugu terastan 

ve buna destek duvarlardan ba§ka bir §ey 

kalmami§tir. Bu saraym 16. yüz yila kadar 

durdugunu ve o devirde Osmanlilar tarafm¬ 

dan askeri depo olarak kullamldigmi Der- 

neh Wam adli seyyahtan ògreniyoruz. 

Ch. Texier’ye gòre bu kaleyi Pontus 

Krallarmdan Mithradates yaptirmi§, Pompe 

Asya’yi i§gàl ettigi zaman yiktirmi§, sonra- 

lari Roma Hükümeti tamir ettirmi§tir. Sel- 

çuk Hükümdari Sultan Mes’ud I. tarafmdan 

onartilmi§ ve burada cami, medrese, ha¬ 

mam in§a ettirilmi§tir. 

3. Erguma Kalesi : 

S'uluova’ya bakan Kuzey Bogazi’nm so- 

nunda, bogazm iki tarafmda kar§ilikli ola¬ 

rak in§a edilmiçtir. Bogaz, Kale, òndeki ova 

Tarihte (Erguma) olarak isim almi§tir. Ka- 

le’nin Ergun Amas tarafmdan yaptinldigi 

samlmaktadir. 

4. Balos Kalesi : 

Eski Saraydüzü Kiglasi’nin dogusunda, 
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Balos Kayasi’nm yakmlarmda oldugu kalm- 

tilarmdan anla§ilmaktadir. 

5. Kelkis Kalesi : 

Amasya’nm Güney Bogazi’nda iki geçe- 

li olarak in§a edildigi harabelerinden anla- 

§ilmaktadir. Eskiden buralara Kelkis denil- 

digi için kale de bu ismi almi§tir. 

6. Pontus Kalesi : 

Çakallar Mesiresi’nin batisinda oldugu, 

Tarih Al Dani§mend’in tarifinden anla§il- 

maktadir. Amasya 1075 yilinda Dani§ment- 

ler tarafmdan zaptedilince, bu kale Abdui- 

lah Gazi tarafmdan yiktirilmi§tir: 

7. Semendu (Zemendu) Kalesi : 

Amasya’nm kuzey dogusunda, Ziyere 

mevkiinde yer alir. 

8. Kiziar Sarayi : 

íç Kale’nin arasmdaki magaralarin hi- 

zasrnda yer alir. 1581 yilindan sonra bo§ ka- 

lan bu sarayda Amasya büyüklerinden Is- 

fendiyar Çelebi uzun müddet oturmu§ oldu- 

g'undan, Kastamonu Emiri Kòtürüm Baye- 

zid’in oglu ísfendiyar Bey misafir olarak 

bulundugu için, ísfendiyar Sarayi nami ve- 

rilmistir. Saraym iki kapisi, Dahiliyesi ve 

Hariciyesi, bahçesi ve iki hamami varmi§. 

Bugün saraym kalmtilari toprak altmda 
kalmi§tir. 

9. Kral Mezarlan (Kaya Mezarlari 
veya Magaralari) : 

Harsene Kalesi’nin etekleri ile Amasya’- 

ya 1.2 Km. mesafedeki yüksek kayaliklarda, 

yerden 20-25 metre yükseklikte, düz bir du- 

var halinde yükselen kalker kayalara oyul- 

mu§, irili ufakli sayilan 12 yi bulan Kral 
Mezari vardir. 

Bu mezarlardan 5 i Har§ene Kalesi’nin 

eteklerinde, 2 si Saray Mahallesi üstünde, 

1 tanesi Meydan Kòprüsü hizasmda, 2 si 

Yassi Kayanin kuzey cephesinde, 1 i Baye- 

zit Pa§a Mahallesinin Ahirònü Mevkiinde, 

birisi de Ziyaret Yolu üzerinde (Aynali Ma- 

gara) dir. Bazilari tamamlanmami§ halde- 

dir. Bunlardan ba§ka, Amasya vadisinde 
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irili ufakli bir kaç kaya mezari daha vardir. 

Cografyaci Strabon’a, Mare§al Molte- 

ke’ye, Ch. Texierye gòre bu magaralar, Pon- 

tus Krallannm mezarlandir. 

Dani§mentler Amasya’yi fethettikleri 

zaman, 1075 yilmda Ahmet Gazi’nin emri 

ile magaralardaki mezarlar kaldirilmi§, Hi- 

ristiyan Ke§i§leri buralari Çilehane yapmi§- 

lardir. 1609 yilmda asi Karayazici Abdülha- 

lim’in adamlan Amasya’yi yaktiklari za¬ 

man, Amasyalilar magaralarda barmmis- 

lardir. Zaman zaman bu mezarlar, e§kiyala- 

rm sigmak yeri de olmu§tur. Kaya Mezar- 

larinm güzel i§leni§i, ko§e hatlarmm iyice 

belirtilmi§ ve yüzünün perdahlanmi§ olmasi 

dikkati çekmektedir. 

10. Aynali Magara : 

Ziyaret Yolu üzerindeki Kral Mezan’- 

dir. Yüzeyi iyice perdahlanmi§ olup, güne§ 

i§mlan vurdukça ayna gibi parladigmdan 

bu isim verilmi§tir. Kral Mezarlari içinde 

en iyi i§lenmi§ ve tamamlanmi§ olanidir. 

Yerden 20-25 Metre yükseklikteki mezar, 

düz satihli bir kayaya oyulmu§ olup dikdòrt- 

gen dar bir kapidan içeri girilir. íçeride be- 

§ik tonozlu ikiloda yer alir. Birisi kare, di- 

geri dikdòrtgen §eklindeki asil mezar odasi- 

dir. Kare §eklindeki odada uslup itibariyle 

11. yüzyilda Bizanslilar tarafmdan yapilmi§ 

Freskler yer alir. Tonoz kismmda altisi sag- 

da, altisi solda olmak üzere 12 Havari tas- 

virleri ile kuzey ve güney duvarmda bir ta- 

kim kadmli erkekli figürler, dogu cephesin- 

de ise isa, Meryem ve Ioannes’ten tesekkül 

eden Deiziz kompozisyonu’nun ana sahnesi 

yer alir. 
Düz satihli kaya ters U §eklinde oyul- 

Aynah Magara 
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mak suretiyle mezar ortaya çikmi§tir. Me- 

zarla kaya arasmda rutubet olmamasi için 

3 taraftan, birer metre geni§liginde aralik 

birakilmigtir. Cepheden bakildigmda yassi 

dikdortgen ba§likli iki paye üzerinde yuvar- 

lak kemerli bir yapi olarak karçmuza çikar. 

Almlik kisminda, 

THE 

APX 

1PEYE (Büyük Rahip Tes) yazisi 
vardir 

11. Cilànbolu : 

Amasya Kalesi’nin orta yerinde, büyük 

kapmin hizasmdaki yüksek mevkide Cilàn¬ 

bolu diye anilan me§hur bir su kuyusu var- 

dir. Kayaya oyulmu§ 150 basamakla a§agiya 

inilir. 8 metre kutrunda bir dehlizden iba- 

rettir. Karaman Dagi taraflarmdan akan su 

buraya getirilmi§tir. 

12. Romalilara Ait Kitabe : 

Ku§ Kòprü ba§inda §amlar Mahallesi’- 

nin güney dogusunda Dabaghanenin arka- 

smdaki kaya üzerinde, Làtince bir yazi var- 
dir. Bu yazida : 

“Kendisi hayatmda bu kayayi süsliyen 

Rofis tirki, bizim ailemizin reisidir. Adliye 

kanunlanm düzenliyen oglu Kileobert için 

bu mezari yaptirmi§ olup òlümünde kendi 

kemikleri de buraya konmu§tur. Burada bi¬ 

zim babalarimizm kemikleri vardir. Bizim 

için aziz olan Timeyis Kironiyon ve onun 

oglu Falikironiyus burada yatiyorlar” de- 

nilmektedir. 

13. Ferhad Su Yolu : 

Amasya’nm güneyindeki §ahinkaya 

ònünden ba§liyarak Ferhad Dagi eteginden 

geçer. Memi Dede, Gòk Medrese, Üçler, So- 

fular, Mehmet Pa§a, Savadiye Mahallelerini 

dola§arak Bayezid Pa§a Mahallesinde Kib- 

rithane denilen yerde nihayet bulur. Çok 

yerlerde kayalar yanlarak, bazan da tünel 

açilarak, kaya olmiyan yerlerde duvar yapi- 

larak, 18 Elm. uzunlugundaki bu su yolu ya- 
pilmi§tir. 

Romalilara Ait Kitabe 
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Bu su yolunun kim tarafmdan yaptiril- 

digi münaka§alidir. Bazi tarihçiler, Selçuki- 

ler devrinde Kiliçarslan tarafmdan yaptiril- 

digim iddia etmektedirler. Bati tarihçilen, 

bu su yolunun Pontus Kirallarmdan Mith- 

radates zamanmda yaptirildigmda mütte- 

fiktirler. Bazi tarihçilerde, Iran Hükümdari 

Hüsrev Perviz tarafmdan Amasya Valisi ta- 

yin edilen Ferhad Bey tarafmdan tamir et- 

tirildigi için bu ismin verildigi kanaatinde- 

dirler. 

Halk arasmda dola§an efsaneye gore: 

Amasya Valisi’nin kizi §irin’e à§ik olan Fer¬ 

had, sevgilisine kavu§masi için §art ko§ulan 

bu su yolunu 39 günde açmi§tir. 

14. Fethiye Camii : 

Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi kar§ism- 

dadir. Bizans Imparatoru Phokas tarafmdan 

kizi íreni adina kilise olarak in§a ettirilmi§- 

tir. 3 Nefli düz çatili bir bazilikadir. Amas¬ 

ya Dani§mentler tarafmdan fethedildikten 

sonra, 1116 yllinda Fetih Gazi tarafmdan 

camiye çevrilmi§tir. Muhtelif defalar tamir 

gòrmü§, orijinalinden çok §ey kaybetmi§tir. 

B. Anitlar : 

1. Gògüs Hastaliklan Hastanesi 

Bahçesindeki Atattirk Aniti : 

Gazi Mustafa Kemal, Havza’dan Amas- 

ya'ya geli§lerinde 12 - 16/Haziran/1919 gün- 

leri (Karanlik Oda) ismi verilen bir odada 

kalmi§lardir. Amasya Tamimi’nin de kale- 

me almdigi bu tarihi odanm yikilmasi üze- 

rine, bu yere büyük saygi gòsteren Amasya- 

lilar, buraya 29/Ekim/1929 da Atatürk’ün 

askeri üniformali heykelini dikmi§lerdir. 

Amtm taban cephesinde, Atatürk’ün Türk 

Gençligine Hitabesi yazilidir. 

Karanlik Oda’mn yerinde dikilen Atatürk Aniti 



Amasya’dan íki Genel Gorünüç 
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1 

Amasya Orduevi Bahçesindekii 

Atatürk Amti 

2. Amasya Orduevi Bahçesindeki 

Atatürk Anitx : 

1967 yilmda 6. Piyade Er Egitim Tugayi 

tarafindan Orduevi bahçesine Atatürk’ün 

askerí üniformali bir heykeli dikilmi§tir. 

3. Velí Bayezid Amti : 

Amasya’da Valilik yapan Osmanli Seh- 

zadelerinin oturdugu, Murad II. ile Yavuz 

Sultan Selim’in dünyaya geldigi, Fatih Sui- 

tan Mehmed’in Otlukbeli ve Kanuni Sultan 

Süleyman’in Iran Seferi dònü§ü misafir 

edildigi Saraydüzü Mevkiindeki Beyler Sa- 

rayi 1734 ve 1828 depremlerinde yikildigi 

için bunun yerine bir hatira ta§i dikilmistir. 

Bu ta§m üstünde “Fatih’in oglu Selim’in 

pederi Bayezid’in gençligi burada geçti” ya- 

zilidir. 

C. Müzeler : 

1. Amasya Müzesi : 

Amasya Müzesi, medreselerin làgvmdan 

sonra Ikinci Bayezid Medresesinin iki oda- 

smda toplanan Mumyalarla Arkeolojik ve 

Etnografik eserlerin bir araya getirilmesiyle 

1925 yilmda Müze Deposu §eklinde hizmete 

açilmi§tir. 

Toplanan eserlerin tasnifi yapilmi§ ve 

daha müsait bir yer olan Gòkmedrese Ca- 

mii’ne nakledilmi§tir. Gòkmedrese Camii. 

Velí Bayezid Amti 
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1267 yilmda Amasya Valisi S'eyfeddin To- 

runtay tarafmdan in§a ettirilmi§tir. Camí, 

Medrese ve Kümbetten ibarettir. 

Amasya Müzesi’ndeki eserlerin esasim, 

Arkeolojik ve Etnografik eserler ile 14. yüz- 

yilda Amasya’da hüküm sürmü§ olan Ilhan- 

li §ahsiyetlerine ait Mumyalar te§kil eder. 

A. Arkeolojik Eserler : 

Bu bòlümde Hitit, Frigya, Yunan-Hele- 

nistik, Roma ve Bizans devrine ait eserler 

yer alir. Bunlar arasmda, çe§itli sütun ba§- 

hklari, kitabeler, çe§itli çanak çòmlek par- 

çalari, camdan ve topraktan yapilmi§ gòz 

ya§i §i§eleri, §arap küpleri ve küp mezarlar 

geni§ yer tutmaktadir. 

Bu bòlümün en onemli eserleri arasm¬ 

da : Hititlerden kalma Tunçtan Tanri Hey- 

keli ve mühiirü (x), Topraktan Manda Ba§i 

ve Buzagi Ritonu ile tagtan Aslan Heykeli’- 

ni sayabiliriz. Bu arada Roma ve Bizans 

devrinden kalma camdan yapilmi§ gòz ya§i 

§i§eleri ile içinde halà o zamamn §araplari 

bulunan iki cam §i§eyi belirtmek yerinde 
olur. 

Borabay gòlü civarmda bulunan Kalko- 

litik Bakir Çag’a ait bir timsah iskeleti de 

Müze’nin gòrülmege deger eserleri arasm- 
dadir. 

B. Etnografik Eserler : 

Ba§licalan, çe§itli kiliçlar, tiifekler, çak- 

makli tabancalar, yay ve oklar, bindalli el- 

biseler, bohçalar, çegitli tarikat külàhlari, 

samdanlar, Sedefli Rahle ve masalardir. 

Bu bòlümdeki eserlerin en ònemlisi Pir 

llyas’a ait sim i§lemeli bohçadir. Çe§itli de- 

virlere ait madeni ve kàgit paralar ile para 

keseleri kayda deger eserlerdendir. 

Amasya Müzesi’ndeki eserlerden bazi 

ònemlileri hususiyetleri ile a§agida belir- 
tilmi§tir. 

a. Hitit Heykeli : 

Heykel, 1962 yilinda Amasya’ya 27 Km. 

mesafedeki Dogantepe (Zara) Bucagmda 

tesadüfi bir kazi neticesi ortaya çikmi§tir. 

Hitit Heykeli 

Büyük bir sanatkàr elinden çiktigi kabul 

edilen bu heykel, üslüp itibariyle M.O. 14-13. 
yüzyila ait olabilir. 

Heykel bronzdan yapilmi§ olup yüksek- 

ligi 21.5 Cm., agirligx 1.340 Kg.dir. Kollan 

ve bacaklari maalesef kaybolmu§tur. Omuz- 

lari ile eteginin altinda gòrülen yuvalar, 

kollar ile bacaklarmm takma oldugunu gòs- 

termektedir. Heykel ayakta duran veya yü- 

rümekte olan bir sahsi temsil etmektedir. 

Heykelin ba§ kismmdaki sivri külàh, Bogaz- 

kòy Yazilikaya kabartmalarinda oldugu gi- 

bidir. Ka§lar ve gòzler iyice belirtilmi§ olup, 

gòz çukurlari oldukça derindir. Elbise yep- 

yeni bir ruh ve anlayi§la i§lenmi§tir. 

(x) Bkz. : Sedat Alp, Amasya Civarmda 

Zara Bucagmda Bulunan Hitit Heykeli 
ile Diger Hitit Eserleri. 
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b. Mumyalar : 

Türklerde mumyalama àdet degildi. ïl- 

hanlilarda din etkisi oldukça zayif bir du- 

rumda idi. í§te dini etkinin Ilhanlilarda za- 

yif olu§u bize, dünya müzelerinde bir e§i 

daha bulunmiyan Müslüman ve Türk mum- 

yalarmi kazandirmi§tir. 

14. yüzyilda tarihlenen mumyalar íl- 

hanli §ahsiyetlerine ait olup 7 tanedir. Biri 

Hülàgü’nun torunu Ye§mut’un oglu Anado- 

lu Nàzin Çehzade Cumudar’a, digeri, Amas- 

ya Emiri l§buga Nuyin’e, digerleri de Amas- 
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ya’da hüküm sürmüs Pervane Bey, 2 eariye- 

si, biri erkek ve biri de kiz çocuguna aittir. 

Bunlardan §ahzade Cumudar ve Emir 

Í§buga Nuyin’e ait mumyalar Burmali Mi¬ 

naré Camiinin biti§igindeki Türbeden, di¬ 

gerleri de Fethiye Camii’nin mahzen kis- 

mindan almmi§ ve 1925 yilmda Müze Depo- 

suna nakledilmi§tir. 1944 yilma kadar iyi 

muhafaza edilen mumyalar, bu sene Yeçil- 

írmagm ta§masi ile sular altxnda kalmi§ ve 

oldukça harap olmu§tur. Halen Amasya Mü- 

zesinde (Gókmedrese) te§hir edilmektedir. 

c. Gókmedrese Camii Kapisi : 

1267 yilmda Amasya Valisi Seyfeddin 

Toruntay tarafindan Gókmedrese camii için 

abanoz agacmdan yaptirilim§ olan kapi, bu 

gün Amasya Müzesi’nin müstesna bir yerin- 

de te§hir edilmektedir. 

Kapi, Anadolu S'elçukí Agaç Oymacilik 

Sanati’nin en parlak eserleri arasmda yer 

almaktadir. Kapi üzerindeki Nesih Selçuk 

Kitabesinde me§hur Mimar Ebu Müslüm 

Neccar’m ismi yazilidir. 

Zemin oyulmak suretiyle òrnek belir- 

tilmi§tir. Cami kapisi oldugu için, tezyinati 

geometrik ve nebati §ekillerle kitabelere in- 

hisar etmektedir. Geometrik geçmeler ara¬ 

smda degisik boydaki çok kò§eli órnekler 

içerisinde palmet ve rumiler yer almakta 

olup bunlarin sonsuzluguna gòre dizilmesiy- 

le esas kapi dekoru meydana gelmi§tir. 

Órnekler içerisinde rumi ve palmetlerin 

i§leni§i insani hayrete düsürmektedir. Kapi 

oldukça iyi muhafaza edilmiçtir. 
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Cami Kapismm Gorünüsü 

D. Camiler : 

1. Burmali Minaré Camisi ve 

Türbesi (Kümbet) : 

Bakircilar Çar§isi arkasindadir. Selçuki 

Hükümdari Giyaseddin Keyhüsrev zamanm- 

da, Veziri Ferruh Bey tarafmdan 1237-1247 

yülarmda yaptirilmigtir. Bina Selçuklularin 

ilerlemi§ kubbeli cami tipini gostermesi ba- 

kimmdan onem ta§ir. Binanm cephesi diger 

Anadolu Selçuklu eserleri gibi geometrik 

motiflerle ve mukarnas dolgularla süslen- 

mi§tir. 1587 depreminde harap olmu§, 1602 

ve 1726 yillarmda iki defa yanmi§ ve her 

seferinde yeniden onarilmi§tir. Biti§iginde 
Cumudar Türbesi yer alir. 

Cumudar Türbesi, camiden üç sene 

sonra in§a edi!mi§tir. Türbenin alti yan yü- 

zü vardir. Altli üstlü iki kisimdan ibaret 

olup, üst kismi yakm zamana kadar kütüp- 

hane olarak kullamlmi§, alt kismmda da 

mumyalar muhafaza edilmi§tir. 

2. Gokmedrese Camii : 

Bu gün Amasya Müzesi olarak kullaml- 

makta olup, 1267 yilmda Amasya Valisi Sey- 

feddin Toruntay tarafmdan yaptinlmi§tir. 

Tek bir bina içerisinde cami, medrese ve 

kümbetin bulunmasi bize, Anadolu Selçuki- 

lerinde o devrin kapali külliye fikrini verir. 

Bina, cami, medrese ve kümbetten ibaret ol- 

dugu halde, kümbet kismmdaki çinilerden 

dolayi Gokmedrese Camii diye amlir. Ana- 

Burmah Minaré Camisi ve Cumudar Türbesi 
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dolu Selçuki Camilerinin en geli§mi§ §ekil- 

lerinden biri olan bu cami, düz tavanli ve 

düz damli Arap Cami tipinden ayn olarak, 

sahanm tamamen kubbelerle òrtülmesiyle 

plàm daha da geli§mi§tir. Bu durum ileride 

daha tekàmül ederek, Osmanlilar Devrinde 

Cami sahanm daha büyük ve daha az kub¬ 

belerle òrtmek imkànmi vermiçtir. Cephe 

tezyinati bakimmdan bu külliye, Anadolu 

Selçuk S'anatinm en iyi dekorlu cephesini 
teçkil eder. 

Kümbet (Türbe) Gòkmedrese Camii- 

nin solunda bulunur. Türbeye di§aridan bir 

merdivenle çikilir. Dikdòrtgen bir kaide 

üzerinde ta§tan kübik bir yapi olup, sathi 

Niçlerle tugladan 8 kò§eli bir Tambur üze¬ 

rinde, Ònasya Türk Türbelerinde oldugu gi- 

bi kivrimli bir çatidan meydana gelmiçtir. 

Türbenin konik çati ve Tambur kisim- 

lan kobalt mavisi ve açik mavi tek renkli 

çinilerle dekore edilmiçtir. Mavi renkli çini- 

lerinden òtürü külliyeye Gòkmedrese Camii 
ismi verilmistir. 

Konik çati ve Tambur kisminm çinile - 

rini dekore etmek için evvelà òrnek dar ve 

uzun tuglalara çizilmiç olup çiniler bunun 

üzerine takma teknigi ile yapi§tirilmi§tir. 

Bir pano halinde olmayip uzun ve dar çu- 

buklardan meydana gelen çiniler, çok yerde 

Selçukilerin mutluluk sembolü olan Spiral 

bir §ekilde çift yilan figürlerini meydana 

getirmek suretiyle, §ahane bir kompozisyon 

yaratmi§tir. Bu sembol bu gün Tip Fakülte- 

lerinin Amblemi olarak kullamlmaktadir. 

Türbenin Mescidini esas Cami mekàmna 

bagliyan sivri kemerde, kahve rengi sirh 

tugla ve tek renkli, koyu ye§il çinilerden 

meydana gelmi§ zikzak motifleri ve dolgu- 

lar kümbete ayn bir güzellik katmaktaci. 

3. Gümü§lüzade Camii : 

Gümü§lü Mahallesindedir. 1326 yilinda 

Taceddin Mahmut Çelebi tarafindan yapti- 

rilmi§, 1419 depreminde yikilmi§, 1491 yilin- 

da Defterdar Ahmet Bey tarafmdan kàrgir 

olarak yeniden yaptirilmiçtir. 1688 de Gü- 

mü§lüzade íbrahim Pa§a tarafmdan esasli 

§ekilde onartilmiç ve cami onun ismini al- 
mi§tir. 
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4. Çilehane Camii : 

Pirler Parki kar§ismda yer alir. Osman- 

li Emirlerinden Yakut Pa§a tarafmdan 1413 

yilmda yaptmlmi§tir. Plàn itibariyle arka 

arkaya iki kubbeli bir binadir. Kubbeler ko- 

ridorla birbirinden, ayrilmi§tir. Vaktiyle 

kubbelerden biri Tekke, digeri Cami olarak 

kullamlmakta idi. Ayrica bir koridorda çi¬ 

lehane olarak kullamlmi§ ufak ufak odalar 

vardir. 

5. Bayazit Pa§a Camii : 

Bayazit. Pa§a Mahallesindedir. Yah§i- 

beyzade Bayazit Pa§a tarafmdan 1414-1419 

yillarmda yaptmlmi§tir. Mimari’nm §em- 

seddin §ami oldugu kitabesinde yazilidir. 

Yapi, plàn bakimmdan yan mekànli 

(Taphaneli) camiler serisinde oldugu halde, 

cephe dekorasyonu bakimmdan Anadolu 

Selçukileri Devri etkilerini ta§imaktadir. Bu 

itibarla bu yapiyi, Selçuki devri eserleriyle 

Osmanli devri eserleri arasmda bir intikal 

devri yapisi olarak kabul etmek gerekir. 

Yapi pek az degi§ikliklerle Bursa Ye§il Ca¬ 

mii plànma benzemektedir. Yan mekànlarm 

ibadet için kullamlmadigi, içindeki mutfak 

ve raflardan anla§ilmaktadir. 

Arka arkaya iki kubbe, òndeki kubbe- 

nin yanlarmda iki§er küçük kubbe yer alir. 

Cephe bazi yerlerde mermer kaplamali ve 

oldukça süslü be§ kubbeli bir son cemaat 

yeri gòrülmektedir. 

6. Yorgüç Pa§a Camii : 

Gòkmedrese Mahallesindedir. Amasya 

Beylerbeyisi Yorgüç Pa§a tarafmdan 1430 

yílmda yaptinlmi§tir. Eser : Cami, medre- 

se, türbe ve imarethaneden meydana gelmiç 

bir külliye imi§. Bu gün bu külliyeden yal- 

mz Cami ve kendisi ile evlàdlarma mahsus 

türbe kalmi§tir. 

Arka arkaya iki kubbe, arka kubbenin 

iki tarafmda birer küçük kubbe yer alir. Gi- 

ri§ kapisi, yan kapilar ve kemerler, kahve 

rengi ta§ ve beyaz mermerlerin periyodik 

olarak dizilmesinden §ahane geçmeler mey¬ 

dana gelmi§tir. Giri§ kapismm üstünde geo- 
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Bayazit Pa§a Camii 



184 T u r i z m B 6 1 ü m ü 

metrik motifler ve çiçeklerle süslenmi§ sa- 

gir pencerenin altmda gayet ustaca yazilmi§ 

bir kitabe yer alir. 

Yorgüç Fa§a Camii Kapisi ve Kitabe 

7. Selim Aga (Süleymaniye) Mescidi : 

Bugday Pazarmdadir. Kilàri S'üleyman 

Aga tarafmdan 1485 yilmda yaptirilmi§tir. 

Tek minareli ve tek kubbeli bir camidir. 

Halen restore edilmektedir. 

8. Mehmed Pa§a Camii : 

Mehmed Pa§a Mahallesindedir. II. Ba- 

yezid’in emri üzerine, §ehzade Ahmet Bey1- 

in Lalasi Mehmet Pa§a tarafmdan 1485-1486 

yillarmda yaptirildigi kitabesinde yazilidir. 

Plàn itibariyle yan mekànli camiler guru- 

buna dahildir. Cami külliye §eklinde yapti- 

rilmis olup, bu gün külliyeden cami, hamam 

ve han kalmi§tir. 

Camiin som mermerden yapilmi§ §aha- 

ne minberi, 15. yüzyilm Palmet Rumi ve 

Kink dallariyle tezyin edilmi§tir. 

Caminin 1939 depreminde harap olan 

di§ kismi bilàhare restore edilmi§tir. 5 bo- 

lümü, üzeri kubbe ile òrtülü son cemaat ye- 

ri ile Amasya’nm müstesna eserleri arasm- 

da yer alir. 

9. Sultan Bayezid Külliyesi : 

Sehrr ístasyon'a baglayan Ziya Pa§a 

Bulvari’nm kenarmda yer alir. Sultan II. 

Bayezid, Amasya'da uzun süren §ehzadeligi 

zamanmda Padisah oldugunda büyük bir 

cami yaptirma vaadinde bulunmu§tu. Fadi- 

§ah olunca külliyeyi emri üzerine, Amasya’- 

da Vali olan Sehzade Ahmet Bey 1485-1486 

yillarmda yaptirmi§tir. Eser : Cami, medre- 

se ve kütüphaneden ibaret bir külliye §ek- 

linde olup Amasya'nm en büyük tarihí abi- 

Mehmet Pasa Camii’nin Mermer Minberi 
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desidir. Plani itibariyle, Bursa uslubu deni- 

len yan mekànli camilerle klàsik devir ca- 

milerinin ba§langici kabul edilmese de, 

Edirne’deki Bayezid Camisi gibi klàsik eser- 

lere bir oncü sayilabilir. Plani bakimmdan 

yan mekànli camilerin bir tekran gibidir. 

Bir farklaki, bu camide orta ve mihrap sal·i- 

nm kubbeleri daha büyütülmüs ve yan oda- 

larla Eyvanlar birer yan sahm halini almi§- 

tir. Bòylelikle merkezi kubbe problemine 

gittikçe yakla§ilmi§tir. 

Cephede be§ kubbeli bir son cemaat ye- 

ri gorülür. Iki zarif minaresi vardir. Ska- 

laktikli abidevi portali dikkate deger. Kapi 

üzerinde §ahane bir in§a kitabesi yer alir. 

Camiin minareleri ta§ i§çiligi bakimm- 

dan büyük deger ta§imaktadir. Bu camiye 

Türidizade Haci Ali Aga 1783 yílmda sicak 

Sultan Bayezid Camiinin Kapisi Üzerindeki 

ín§a Kitabesi 

su ile abdest alinmasim sagliyacak bir ter- 

tibat yaptirmi§tir. Bati tar'afma Keklikzade 

Haci Ali Aga evlàdlarmdan Ay§e Hatun bir 

§adirvan, Kapancizade Hüseyin Zeki 1842 

yilmda kütiiphane ile §adirvan, Yumukzade 

Mehmet Hamdi Bey de bir kütiiphane ve 

§adirvan yaptirmi§tir. Caminin halilari çok 

kiymetlidir. 

10. Sofular (Abdullah Pa§a) Camisi : 

Sofular Mahallesindedir. Sultan II. Ba¬ 

yezid zamanmda Beylerbeyi olan Abdullah 

Pa§a tarafmdan 1485 yilmda Darülhadis ola- 

rak yaptirildigi kapi üzerindeki kitabesin- 

den anla§ilmaktadir. Tugla ve ta§tan i§len- 

mi§ zarif bir minaresi vardir. 

11. !§amlar (Ayas Aga) Camisi : 

Samlar Mahallesindedir. Danigmentler- 

den Melik Gazi’nin §amlar Camisi yikilm- 

ca; Kapi Agasi Hüseyin Aga 1495 yilmda 

ònündeki okul ve medrese ile birlikte bu 

camii yaptirmi§tir. 

12. Pazar Camii : 

1495 yilmda Mehmet Pa§a tarafmdan 

yaptinldigi kapi üzerindeki in§a kitabesinde 

yazilidir. Evliya Çelebi bu cami kubbesinin 

kur§unla kapli oldugunu yazar. Bina tek 

kubbeli bir yapi olup üç bolümlü son ce¬ 

maat yerine ve zarif bir tugla mimarisine 

sahiptir. Renkli tuglalarm geometrik olarak 

dizilmesinden meydana gelen son cemaat 

yeri cephesi dikkat çekicidir. Cami, Osman- 

li mimarisi son cemaat yeri cephe dekorun- 

da bazan tuglava yer verildigini gòstermesi 

bakimmdan onemlidir. 

13. Hatunya Camisi : 

Hatunya Mahallesindedir. Sultan II. 

Bayezid’in ailesi ve Amasya Valisi Çehzade 

Ahmet’in annesi Bülbül Hatun tarafmdan 

1510 yilmda yaptinlmi§tir. Cami külliye 

§eklinde yaptirilmig olup, külliyeden bu 

gün yalmz cami ve hamam kalmi§tir. Plani, 

yan mekànli camilerin geli§memi§ tipini 

gòstermektedir .Yan mekànlar Be§ik T’onoz- 

larla ortülmü§tür. 

14. Azeriler Camisi : 

Bayazit Pa§a Mahallesinde, Savadiye 
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Sultan Bayezid Camii 



T u t i z m B 6 1 ü m ü 187 

Deresi’nin sol kiyismdadir. Bu cami, Kara~ 

bagli §eyh Haci Hamza’i Nigàri adma yap- 

tirilmi§tir. §eyh Haci Mahmut Efendinin 

Azeri Türkierinden topladigi yardimlar ve 

Mir Hasan Efendinin nezareti ile 1887 yllin¬ 

da yapilmaya ba§lanan bu caminin bir kis- 

rm 1888 de tamamlanmis, 1895 yilmda med- 

rese ve §adirvan kisimlari tamamlanmi§tir. 

1910 yílmda Mir Hasan Efendinin òlümü 

üzerine, nezaret i§ini üzerine alan Haci 

Mahmutzade Mehmet ve Ahmet Karan 

Beyler camii ikmal ettirmi§lerdir. Minaré, 

minber ve mihrapta Avrupa etkileri gòrü- 

lür. 

15. Merzifon’da Medrese Onü Camii : 

Selçukiler zamanmdan kalma olup Çe- 

lebi Sultan Mehmet tarafmdan tamir ettiri- 

lerek ihya edilen Medrese’nin biti§iginde bu- 

lundugu için (Medrese Onü Camii) ismini 

almi§tir. Bu cami, Çelebi Sultan Mebrned’- 

in oglu ve Fatihün babasi Sultan Murad ta¬ 

rafmdan 1426 yilmda yaptirilmi§tir. 

Hattat Iskender Hàki tarafmdan Medrese Ónü Camii 

Duvarma Yazilan Yazi 

16. Merzifon’da Pa§a (Kara Mustafa 

Pa§a) Camii : 

Merzifonlu Kara Mustafa Pa§a tarafm¬ 

dan 1666-1667 yillarmda yaptinlmi§tir. Tek 

kubbe Osmanli camilerinin tipik orneklerin- 

den biridir. Ónde bir kubbe, onünde 3 bo- 

lümlü bir son cemaat yeri bulunur. Kara 

Mustafa Pa§a camiin onüne bir §adirvan ve 

kütüphane yaptirmigtir. 

17. Gümüshacikoy’de Mehmet Pa§a 

Camii : 

Koprülü Mehmet Pa§a tarafmdan 1660 

yilinda yaptinlmigtir. Bu cami, 1939 depre- 

minde harap olmu§ ve 1948 yílmda halkin 

yardimi ile yeniden yaptinlmi§tir. 

E. Türbeler : 

Amasya’nm her kò§esinde bir türbeye 

rastlamr. Bu türbelerin isimleri a§agida gòs- 

terilmi§tir: 

1. Akbilek 

2. Alagòzbaba 

3. Ebuishak Çelebi 

4. Iskender Memi Çelebi 

5. Efrumiye Bànu 

6. Emir ímam 

7. Anbarlievliya 

8. Üçler 

9. Oruçbey 
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10. Ehli Hat un 

11. Ibikbaba 

12. íksirlibaba 

13. Ignecizade 

14. íltekin 

15. ínekler 

16. Bekta§baba 

17. Pervaneler 

18. Pir Ilyas 

19. Pir Sinan 

20. Pir Abdurrahman Çelebi 

21. Pir Mehmet Çelebi 

22. Tacettin 

23. Tekirdaglibaba 

24. Timarhaneevliyasi 

25. Cümudar 

26. Haci Hamza Efendi 

27. Haci Hamza Bey 

28. Habib Karamani 

29. Hüseyindede 

30. Hilfetgazi 

31. Hoca Sültan 

32. Dersitamam 

33. Recep Çelebi 

34. Selàmet Hatun 

35. Sultan Mesut 

36. Sinan Efendi 

37. §adgeldi 

38. §irvani 

39. §ehzade 

40. §ehzadegàn 

41. §ehitler 

42. §eyh Hüsamettin 

43. §eyh Zekeriya 

44. Saçli Efendi 

45. Sefa Pa§a Hatun 

46. Ta§kòprülü 

47. Toruntay 

48. Ay§e Gazi 

49. Arif Efendi 

50. Abdurrahmanbaba 

51. Osman Bey 

52. Acemali 

53. Ali Çelebi 

54. Fahreddin Cevheri 

55. Kadilar 

56. Kayaevliya 

57. Kadempa§a 

58. Kutup 

59. Kurtbogan 
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60. Gülçiçek Hatun 

61. Kemalpa§a 

62. Gümü§lüzade 

63. Mehmet Pa§a 

64. Muslihittin 

65. Mustafadede 

66. Malatyali Sofi 

67. Melikgazi 

68. Memidede 

69. Mansurbaba 

70. Mevlevihane 

71. Nasuhbaba 

72. Yediler 

73. Yakup Halveti 

74. Yòrgüç Pa§a 

Bu türbelerden bazilarma a§agida kisa- 
ca temas edilmigtir (x). 

1. Halifetgazi (Hilfetgazi) Türbesi : 

Gòkmedrese Mahallesinde olup Anado- 

lu’nun en eski türbelerinden biridir. Burada 

Amasya Valisi Emir Mübarizeddin Halife 

Alp yatmaktadir. Bina yapilirken eski bir 

Bizans binasi enkazmdan istifade edildigi. 

kaidedeki blok ta§larmdan ve sag yukari 

tarafta gorülen çifte pencereden anla§ilmak- 

tadir. Türbenin cephesindeki kapi az tesa- 

düf edilen òrneklerden biridir. Kapinm üs- 

tünde Küfi yazisi ile yazilmi§ kitabesi var- 
dir. 

Geometrik geçmeler ve biçki di§lerin~ 

den ibaret motifler Türbeye ayn bir güzel- 

lik vermektedir. Selçuki Türbeleri gibi se- 

kiz ko§eli olup kule §eklinde in§a edilmigtir. 

Zemin katta cesedin konuldugu tonozlu bir 

mahzen kismi, bunun üstünde sandukamn 

bulundugu sahm yer alir. Üstü kürevi bir 

kubbe ile ortülü olup, di§tan vaktiyle pira- 

mid bir çati ile kapli oldugu anlagilmakta- 
dir. 

Türbenin sahm kismmda bir sanduka 

vardir. Sandukamn güneye bakan yüzünde 

kabartma kivircik boynuzlu birer koç kafa- 

si vardir. Bu iki koç kafasi arasmda defne 

yapragmdan bir girlandi omuzlarmda ta§i- 

(x) Fazla izahat için Bkz: Abdi Zade Hüse- 

yin Hüsamettin, Amasya Tarihi C. 1, 

S. 179-216. 
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yan üç tane kabartma çiplak erkek ve bu er- 
kekler arasmda iki tane kanat takili melek 
ba§i gòrülmektedir. 

Bazi tarihçiler, kanatli Eros figürlerinin 
ta§idigi girlandlar ve Medüz ba§lan ile süs- 
lü olan bu làhtin Roma eserlerinden oldugu 
ve sonralan Halife Alp için sanduka olarak 
kullanildigi kamsmdadirlar (x). Bir kisim 
tarihçiler ise, bu gòrü§ü reddetmekte, san- 
dukamn da Selçuki eseri oldugunu iddia 
etmektedirler (xx). 

Türbenin biti§iginde, bu gün mecvut ol- 
miyan bir medresenin enkazi bulunmakta- 
dir. 

2. Sultan Mes’ud Türbesi : 

Üçler Mahallesinin ònündeki Narlibah- 
çe Mezarlxgimn güneyindedir. 

Kitabesi, cephedeki iki yan sütun üze- 
rine girift bir Küfi yazisi ile yazilmi§tir. 
Türbe Sultan Mes’ud I. için in§a edilmi§tir. 
Türbede Sultan Mes’uddan ba§ka Yòrgiiç 
Pa§a’nm iki kizinin yattigi bilinmektedir. 

3. Toruntay (Torumtay) Türbesi : 

Gòkmedrese Camii kar§ismdadir. 1279 
yilmda Amasya Valisi Seyfeddin Toruntay 
tarafindan yaptirilmi§tir. Plàm dikdòrtgen 
olan bu Türbeye di§aridan ta§ bir merdi- 
venle çikihr. Her cephesinde birer pencere- 
si bulunan Türbe, içten tonozla òrtülüdür. 
Üstünün konik bir çati ile kapli bulundugu 
bilinmektedir. 

Türbenin esas cephesini te§kil eden gü- 
ney kismmda en dekorlu pencere yer alir. 
Bu pencerenin yukari tarafmda ve yanla- 
rmda palmet yapragi siralarmdan meydana 
gelen dòrt kò§e §ahane panolar bulunmak- 
tadir. Bu panolar, eski Selçuk Saray Halila- 
rmm ta§a geçmi§ yegàne izleridir. Türbenin 
içerisinde, üzerinde ismi ve òlüm tarihi ile 
Ayetelkürsi yazisi bulunan siyah yekpare 
mermerden Seyfeddin Toruntay’m sanduka- 
si ile, Yakup Çelebi, Mehmet Çelebi, Alàed- 
din Çelebi ve Ebubekir Çelebi sandukalan 
ve, Sivas Hàkimi Kiliçarslan Selçuki, Amas¬ 
ya Valisi Çehzade Sultan Alàeddin Bey ile 

ogullari Taceddin ve Giyaseddin Çelebilere 
ait sandukalar bulunmaktadir. Sivas Hàki¬ 
mi Kiliçarslan’a izafetle buraya Kiliçarslan 
Türbesi de denilir. 

4. Kadilar Türbesi : 

Halifetgazi Türbesinin kar§isindadir. 
Türbe 15. yüzyil Osmanli Türbelerinin de- 
gi,çik bir varyasyonunu ortaya koyar. Dik- 
dòrtgen bir mekànm üzeri be§ik tonozla òr- 
tülü olup, cephesi tamamen açiktir. Türbe 
eski bir Bizans binasindan istifade olunarak 
yapilmistir. Içindeki làhitler üzerinde nesili 
yazili kabartmalar dikkati çekmektedir. Bu 
làhitler, Pir Nizameddin Mahmut, Pir §em- 
seddin, Mehmet ízzeddin Hasan, Semseddin 
Mehmet Çelebilere aittir. 

5. §ehzadeler Türbesi : 

Gòkmedrese Mahallesindedir. Içerisin- 
de Osmanli §ehzadeleri yattigi için bu ismi 
almi§tir. Kare bir plàna sahip olup üstü kub- 
be ile òrtülüdür. íçinde Çelebi Sultan Meh- 
met’in oglu Çehzade Kasim (1406), Bayezid 
I. oglu §ehzade Mehmet (1422), Bayezid II. 
oglu Çehzade Ahmet (1513) ve §ehzade 
Mustafa (1512) yatmaktadir. 

6. Pir ilyas Türbesi : 

Pirler Parki içerisindedir. ílk defa Gü- 
mü§lüzade Ahmet Pa§a tarafmdan bir hüc- 
re olmak üzere yaptiri]mi§, II. Sultan Baye¬ 
zid tarafmdan kàrgir olarak yeniden in§a et- 
tirilmi§tir, 1895 depreminde tamamen yikil- 
mi§, Kolagasi Hur§it Beyin gayreti ve hal- 
kin yardimi ile yeniden yaptirilmi§tir. 

Türbede Gümü§lüzade Pir §ücaeddin il¬ 
yas. damadi Pir Celàleddin Abdurrahman, 
torunu Pir Hayreddin Hizir Çelebiler ile 
bunlarm aile ve kizlarmdan 4 kadin gòmü- 
lüdür. 

(x) Ahmet Demiray, Resimli Amasya 
S. 43-44. 

(xx) Abdi Zade Hüseyin Hüsamettin, A- 
masya Tarihi C. 1, S. 197-198. 
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Pir tlyas Türbesi 

7. Bekta§ Baba Türbesi : 

A§agi Pirler’in kuzey batismdadir. íçin- 

de Kir§ehirli Bekta§ Baba gomülüdür. 1868 

yilmda Aleviler tarafmdan yaptirilmi§, 1897 

de onartilmi§tir. Kare bir mekànrn üzeri 

kubbe ile ortülmesinden türbe meydana gel- 

mi§tir. 

8. Sirvanhlar Türbesi (Yukari Türbe) : 

§amlar ve ihsaniye Mahallelerinin yu- 

kan taraflarmdadir. §irvanzade Mehmet 

Rü§tü Pa§a tarafmdan 1870 yílmda yaptinl- 

mi§tir. Içinde Rü§tü Pa§anm babasi Ismail 

Siraceddin Sirvani ve karde§i Istanbul Ka- 

disi Ahmet Hulüsi ile Haci tsa Ruhi gomü¬ 

lüdür. 

9. §ehzade Osman Türbesi : 

II. Bayezid Camii’nin solundadir. Kare 

bir plana sahip olup üstü kubbe ile ortülü- 

dür. içinde 1513 yilmda olen §ehzade Os¬ 

man yatmaktadir. 

F. MEDRESELER : 

Amasya’da Türk ve Islam devirlerine 

ait 36 Medrese, 8 Darül Kura ve 8 Okul 

(Mektep) tesbit edilmi§tir. Tarih boyunca 

büyük bir ilim ve bilim merkezi olan Amas- 

ya, hakli olarak “Medinetül Hükemà - Erba- 

bi Akil ve Hikmet §ehri”, “Kubbetül Ule- 

mà - Àlimlerin Merkezi”, aAnadoluynun Ox- 

ford’u” ünvanlarmi kazanmi§tir (x). 

A§agida Medreselerden en ünlü olanla- 

ri hakkmda bilgi verilmigtir. 

1. Amasya Darü§§ifasi : 

Amasya’da Yakutiye Mahallesindedir. 

llhanlüardan Olcayto Mehmet Hüdabende’- 

nin karisi Ilduz Hatun’un adamlarmdan Ab- 

dullah oglu Anber (Amber Lala) tarafmdan 

1308 yílmda yaptirilmi§tir. 

Akil hastalannm müzikle tedavi edildi- 

gi ilk müessese olu§u bakimmdan enteresan- 

dir. Yapimn bilhassa on cephesi sanat baki¬ 

mmdan çok degerlidir. Bina klàsik Selçuki 

eserlerinden farkli degilse de, yine de ayn 

bir karakter ta§ir. Eyvanli Medrese tipine 

girer. Avlu revakmda gorülen sütun ba§lik- 

lari degi§iktir. Anadolu Selçuklu Mimarisi- 

nin orijinal sütun ba§liklari olan geometrik, 

yaprak tezyinatli ve Mukarnasli sütun ba§- 

liklari kullamlmi§tir. Türk üçgenlerinden 

meydana gelen sütun ba§liklan, Anadolu 

S'elçuklu Mimarisinde ilk defa bu yapida 

denenmi§tir. 

Bina kesme ta§lardan orülmü§ ve iki ko- 

§esine silindir §eklinde dayanaklar yapilmiç- 

tir. iki taraftaki pencereler ortasma gayet 

nisbetli olarak yapilmi§ olan cephe duvarla- 

rmm yüksekligini a§an di§ kapi, diger Sel- 

çuk binalarmda oldugu gibi iki ayak duvari 

arasma açilmig ve tamamen mukarnaslarla 

(x) Bkz: islam Ansiklopedisi C. 1, S. 393-394. 

Abdi Zade Büseyin Hiisamettin, Amas¬ 

ya Tarihi C. 1, S. 21-23. 
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Hamzadede Türbesi 

■ 

§irvanh!ar Türbesi 
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di§ satihlan kemere baglanmig bir girinti 

tegkil eder. 

Burasi, zamanmda hem darüggifa (Has- 

tane), hem de Tip Medresesi idi. Ogrenci- 

lere hekimlik bilgileri teorik olarak ogretil- 

digi gibi, bunlar hastanede uygulama da ya- 

parlardi. 1873 yilmdan sonra burasi onemini 

kaybetmeye baglamig, yalmz bir kismi akú 

hastalarma ayrilmigtir. . 

Burada ünlü hekimler gorev almiglar- 

dir. Bir çok degerli hekim buradan yetig- 

migtir. §ükrullah, Halimí, Merzifon’lu Atufí 

ve Lütfullah oglu Mehmet bunlarm ba§mda 

gelir. Burada 14 yil tabiblik yapmig olan 

meghur hekim Sabuncuoglu §erafeddin B. 

Ali’nin 1405 yilmda telif ettigi (Kitab-ül- 

Cerrahiye-i Ilhaniye) ílhaní Cerrahligi adli 

eser çok degerlidir (x). 

Binamn cephesi 1939 depreminde hasa- 

ra ugramig, 1945 te restore edilmigtir. 

2. Kapi Aga (Büyük Aga) Medresesi : 

Çamlar Mahallesindedir. II. Bayezid za- 

manmda Saray’m ba§ agalarmdah Hüseyin 

Aga tarafmdan 1488 yílmda yaptirilmi§tir. 

Medresenin orijinal bir plani vardir. Plani 

sekizgen olup, bu gekil Türk Mimarisinde 

bir istisna tegkil éder. Bu durum ancak On 

Asya ve Selçuk Türbelerinde gorülür. Içeri- 

de sekizgen bir avlu ve avlunun etrafi ozel 

kubbelerle ortülíi revaklarla çevrilidir. Bu 

revaklann her gozü kar§ismda, talebeye 

mahsus odalarm kapilan yer alir. Güney ta- 

rafmda büyük bir saham vardir. 

3. Sultan Bayezid Medresesi : 

Sultan Bayezid Camii ile birlikte yapti- 

rilmi§tir. Medresenin güneyinde Medrese sa- 

kinlerinin ibadetleri için Mescit kismi ile 

Dershane ve yanlarda talebelerin kalmalari 

için Medrese Odalan bulunur. U §eklinde 

bir avlu etrafim çevreleyen medrese odala- 

rimn onünde, revaklar bulunmaktadir. 

Bina halen Kütiiphane olarak kullaml- 

maktadir. 

4. Merzifon’da Çelebi Sultan Mehmet 

Medresesi : 

1414 yilmda yaptmlan külliyeden bu 

gün sadece Medrese kismi kalmi§tir. Plani 

4 eyvanli Selçuk Medreselerine benzer. Or- 

tada revakli avlu, bu avlunun 4 kenar orta- 

smda birer eyvan ve eyvan aralarmda med¬ 

rese odalari yer alir. Bu gün harap bir hal- 

dedir. 

5. Merzifon’da Dürri Mehmet Efendi 

Medresesi : 

§eyhülislàm Merzifon’lu Dürri Mehmet 

Efendi tarafindan 1733 yílmda yaptirilmi§- 

tir. Klàsik Osmanli Medreseleri tipindedir. 

1894 karga§aligmda Merzifon yandigi 

zaman bina restore edilmi§tir. 

G. DÍGER YAPILAR : 

1. Amasya Bedestan’i : 

Yeni Postahane binasi yanmdadir. Kapi 

Agasi Hüseyin Aga tarafmdan 1483 yilmda 

yaptinlmigtir. 4 kapisi vardir. Eskiden üze- 

rinin kubbelerle ortülü oldugu anla§ilmak~ 

tadir. 

2. Ta§han : 

Bakircilar Çar§isi arkasmdadir. Ta§tan 

yapilmi§ oldugu için bu ismi almigtir. 1699 

yilmda Amasya Mutasarrifi Rahtuvan Haei 

Mehmet Pa§a tarafmdan yaptinlmi§tir. Ha¬ 

len harap haldedir. 

3. Çaglayan (Çalak - Çalik) Kòprüsü : 

Koprünün eski adi Iltekin Koprüsüdür. 

Dani§mentlerden íltekin Gazi tarafmdan 

yaptirilmigtir. Amasya - Turhal yolundan 

Egitim Tugayi’na sapilan yerdedir. Koprü 7 

kemer üzerine kurulmugtur. 

4. Ku§ Koprü : 

íhsaniye Mahallesinin §amlar bolümü 

ile Bayezit Paga Mahallesinin arasmdadir. 

Tagtan 4 yayvan gozü vardir. Selçuki Hü- 

(x) Bkz: Halim Baki Kunter, Amasya Da- 

rü§§ifasi, Ülkü Dergisi C. 1, Sayi 8, 

5. 12-13. 

Albert Gabriel, Monuments Turcs D’A- 

natolie II, S. 46-50. 
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Çaglayan Kòprüsü 

kümdari Sultan Mes’udun kizi Hundi Hatun 

tarafmdan yaptirilmi§tir. 

4. Amasya ílinde Turistik Bakimdan 

Ónem Arzeden Yerler : 

A. Borabay Gòlü : 

Amasya’nm 65 Km. güney dogusunda, 

uzunlugu 900 ve derinligi 30 Metre olan bir 

krater gòlüdür. Çam, kereste ve sedir agaç- 

lari arasmda, güzel manzarali ve havadar 

bir mesire mahalidir. 

II Ózel ídaresi tarafmdan yaptirilan 12 

dinlenme evi, istiyenlere kiraya verilmekte* 

dir. Ayrica piknik yerleri yaptirilmigtir. 

B. Çakallar Mesiresi : 

Amasya §ehri’nin güneyindeki dag ete- 

ginde, §ehirden 250 Metre yüksekte, hava¬ 

dar, sulari me§hur, bag ve bahçelik bir yer- 

dir. Bag evleri hakiki bir dinlenme yeridir. 

Stabilize bir yolla §ehre baglidir. Mo- 

torlu vasita ile her mevsim çikip inmek 

mümkündür. 

Amasya Turizm Birligi bir gaino in§a 

ettirmekte, geni§ bir arazi parçasmi çam 

dikmek suretiyle agaçlandirmaktadir. 

C. Kara Kaya Mesiresi : 

§ehre Küstü Mahallesinin üstünde, §eh- 

re dogru çikmi§ olan Kara Kaya’nm etrafm- 

daki baglardir. Sulan bol, kirazi makbul- 

dur. Me§hur Çir Çir suyu buradan çikar. 

D. Ziyaret Kasabasi : 

Amasya'ya 7 Km. mesafededir. Yolu 

üzerinde Aynali Magara bulunur. 

E. Pirler ve Belediye Parklan. 

F. Derbent Baglan. 

G. Tozanli Suyu. 

H. Kaphcalar : 

Terzikòy, Gòzlek (Gokhüyük), Hamam- 

ozü ve Beke Kaplicalan. 

5. Turizm Ça!i§malan : 

A. ATATÜRK Amasya Festivali : 

1961 yilmin Mayis aymda, o zamanki 

Amasya Valisi Niyazi Aki, ilgililerle bir ko- 
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Eorabay Golünden Bir Gorünü§ 

Borabay’da Piknik Yerleri 

m 
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Borabay Golü 
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nu§ma sirasmda, “Amasya’nm millí müca- 

delede ònemi büyüktür. Bir festival hazirli- 

yalim” teklifinde bulunmu§tur. Teklif müs- 

bet kar§ilanmi§, toplanan temsilciler Ata- 

türk’ün Amasya’ya ilk geli§ tarihi olan 12 

Haziran’m “Atatürk Amasya Festivali” ola- 

rak kutlanmasmi kararla§tirmi§lardir. 

Çalismalar kisa zamanda sonuçlandiril- 

mi§, ilk festival 12/Haziran/1961 günü ba§- 

lami§tir. O tarihten bu tarafa her yil, üç giin 

süren festival düzenlenmekte, §ehir Mustafa 

Kemal’i kar§ilayip tagrma bastigi günlerin 

mutlu heyecanmi yeniden ya§amaktadir. 

Festivale il dahilinden ve diger illerden 

çe§itli ekipler katilmakta, müsamereler ve- 

rilmekte, sergiler açilmakta, geziler yapil- 

maktadir. Amasya bu günlerinde, çevre il¬ 

lerden gelen konuklarla dolup ta§maktadir. 

Festival günlerine mahsus olmak üzere 

(Amasya Festival) isimli bir de gazete çika- 
rilmaktadir. 

B. Amasya Vi’àyeti Mahalli idareleri 

Turizm Birligi’nin çalifmalan : 

Í1 Ózel ídaresi, Amasya Belediyesi ve 11 

kòyün bir araya gelmesi ile 1966 yilinda 

Amasya Vilàyeti Mahalli idareleri Turizm 

Birligi kurulmu§tur. Birligin geliri, Òzel 

ídare ile Amasya Belediyesi’nin bütçelerin- 

den ayirdiklari paralardan ve íller Bankasi 

kàrmdan kòylere tahsis olunan paylardan 

meydana gelmektedir. 

Birlik, 1967 yilinda Amasya Çakallar 

Mesiresi’nde turistik bir gazino in§aasma 

ba§lami§, in§aat halen devam etmektedir. 

Gazino civari arazi §eridinin de istimlàki 

yapilmi§, bedelleri òdenerek tapulari alm- 

mi§ ve çam dikilmistir. 

1963 yílmda Borabay’da turistik bir ga¬ 

zino in§asi için çali§malar devam etmekte¬ 

dir. 

C. il Turizm Bürosu : 

Turistik bro§ürler, hediyelik e§yalar, 

fotografiar hazirlatip tevzi etmek suretiyle, 

turistlerin dileklerini kar§iliyarak faaliyett 

tulunmaktadir. 

Çakallar Gazinosu 
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Amasya Festivaline l§tirak Eden Er Egitim Tügayi 

Mehter Takimi 

Amasya Festivaline ístirak Eden Er Egitim Tugayi Bandosu 
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Amasya Festivalinde Belediye Bandosu Geçerken 

Amasya Festivalinde Kuvayi Milliye ve Malül Gaziler 

Cemiyeti Merzifon Subesi Mensuplan Geçerken 
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Amasya Festivali’nde Askeri Bando Gosteri Yaparken 

Amasya Festivali’ne Katxlan Ekiplerden Biri Geçit Resminde 
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Amasya Festivali’ne Katilan Ekiplerden Biri Gosteri Yaparken 

Amasya Festivaline Katilanlardan Bir Grup 
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6. Turistik Hizmet Saglayan 

Kurulu§lar : 

A. Oteller : 

Otel Adi Adresi Telefon Tek Yatak Fi. Ç. Yatak 

Apaydm Oteli Bugday Pazari No. 30 184 12.50 20.00 

Çinar Oteli Ziya Pa§a Bul. No. 31 45 9.25 8.25 

Konfor Palas Ziya Fa§a Bul. No. 8 260 6.00 4.50 

Zafer Palas Yavuz S'elim Mey. 8 A 283 6.00 4.50 
Órnek Otel Ziya Pa§a Bul. No. 1 108 4.50 4.00 
§ehir Oteli Henüz i§letmeye açilmadi. 

B. Lokantalar : 

Lokantanm Adi Adresi Telefon 

§ehir Kulübü Yavuz Selim Meydam No. 12 13 
Çaglayan Lokantasi Yavuz Selim Meydam No. 104 15 
Kristal Lokantasi Ziya Pa§a Bulvan No. 27 — 

Çiçek Lokantasi Yavuz Selim Meydam No. 64 337 
Làle Lokantasi Yavuz Selim Meydam No. 61/2 — 

C. Otobüs i§letmeleri : 

Í§ietmenin Adi Telefon 

Çorum Ekspres Turizm ve Seyahat 340 
Bursali Turizm 386 
Süzer Turizm Seyahat 260 

D. Turistlere Lüzumlu Telefon Numaralari 

Í1 Turizm Bürosu 336 
Devlet Demiryollari 239 
Nòbetçi Polis 208 
Nòbetçi Trafik 208 
Sihhí ímdat 66 
Karayollan Haber Alma 164 

Meteoroloji Haber Alma 317 
Belediye Zabitasi 251 




