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Karadeniz bölgesinin
iç kesiminde şehir
ve bu şehrin merkez olduğu il.

_j

Deniz seviyesinden 400 m. yükseklikte. Yeşilırmak'ın açtığı iki tarafı yüksek
kayalıklarla çevrili dar bir vadide kurulmuştur. Şehrin içinden geçerken batı 
doğu istikametini alan nehrin solunda
(kuzeyinde) yükselen dik kayalıklara oyulmuş mağara ve kral mezarları ve bunun hemen üstündeki kale dikkati çeker. Nehrin sağ kesimi (güneyi) nisbeten
daha az meyilli ve düz olduğundan yerleşme daha ziyade bu yönde olmuştur.
Şehrin bilinen en eski adı Amaseia'dır.
Ancak ne zaman ve kimler tarafından
kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte. Büyük İskender
devrinden (m.ö. 336-323) önce de mevcut
olduğu ve şehrin tarihinin Hititler dönemine kadar uzandığı sanılmaktadır. Helenistik Seleukhoslar döneminde zaman
zaman Pontus krallarının başşehri oldu:
milattan önce 63 yılında da Roma Devleti sınırları içine katıldı. Milattan sonra
lll. yüzyılda bir piskoposluk merkezi olarak önem kazandı. 712'de Araplar tarafından alındı ise de birkaç yıl sonra İm
parator lll. Leo (7 17-740) idaresindeki Bizans kuwetleri şehri ele geçirdiler.

Amasya'nın Türkler tarafından ne zaman fethedildiği konusunda kesin bir
bilgi yoktur. Ancak Xl. yüzyıl başında
Danişmendliler'in idaresi altında olduğu bilinmektedir. Bu hakimiyet, Daniş
mendli topraklarının Anadolu Selçuklu
Sultanı ll. Kılıcarslan (ı 15 5- ı 192 ı tarafın
dan ilhakına kadar devam etti. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde "Darü'liz " unvanı ile bilinen şehir. ll. Kılıcars

lan'ın saltanatının sonlarına doğru oğul
ları arasında yapılan

taksirnde Nizameddüştü. Fakat
Argunşah'ın kardeşi Tokat beyi Rükneddin Süleyman burayı zorla ele geçirdi. Şehir daha sonra Baba İshak liderliğindeki Babai isyanlarına sahne oldu .
Baba İshak yakalanarak Amasya Kalesi
burçlarında idam edildi. 1243 Kösedağ
Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden
Moğollar şehri zaptettiler ve böylece şe 
hir Moğol valileri ta rafından idare edi!din

Argunşah'ın

payına

meye başladı. Bir ara son Selçuklu Sulll. Gıyaseddin Mesud'un oğlu Taceddin Altınbaş'ın hakimiyetine girdi.
Daha sonra Sivas'ta hüküm süren Eretna'nın ve onun halefierinin idaresinde
kaldı. Eretnaoğlu Ali Bey'i yenen Emir
Hacı Sadgeldi tarafından ele geçirildi.
Ardından Hacı Sadgeldi ve onun müttefiki olan Melik Ahmed ile Kadı Burhaneddin arasındaki siyasi mücadelelere
sahne oldu. Sadgeldi'nin ölümü üzerine
oğlu Ahme.d, Osmanlı Sultanı Yıldırım
Bayezid'in desteğini alarak şehri Kadı
Burhaneddin'e karşı müdafaa etti. Yıl
dırım Bayezid bu sırada Kadı Burhaneddin'e mağlüp olmasına rağmen yeniden
giriştiği mücadele sonunda Amasya 'yı
Osmanlı topraklarına kattı (I 398); idaresini de oğlu Çelebi Mehmed'e bıraktı.
1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesi üzerine. savaşa katılan Çelebi Mehmed. kuwetleriyle birlikte Amasya'ya çekildi. Hatta
kardeşleri isa ve Süleyman'a karşı burayı har eket üssü olarak kullandı. Bundan sonra ise şehir XVI. yüzyıl sonlarına
kadar Osmanlılar ' ın doğu sınırlarında
stratejik bir merkez olarak önem kazandı. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi'ni müteakip burada kışladı. Kanuni
de Nahcıvan Seferi dönüşü bir müddet
şehirde ikamet etti. Onun bu ikameti
sırasında İran ile Amasya Antiaşması
yapıldı (1555). Bu sırada Avusturya elçilik heyetinde bulunan ve Osmanlılar
hakkındaki mektupları neşredilen Busbecq Amasya'da Kanuni tarafından kabul edildi.
tanı

Amasya ve çevresi, XV. yüzyıl so n ları
ve XVI. yüzyıl başlarında Safevi tahrikleriyle doğu bölgelerinde çıkan · isyanların
tesiri altına girdi. ll. Bayezid'in oğulları
arasındaki taht kavga l arında önemli rol
oynadı. Aynı şekilde Kanünfnin oğulları
Selim (ll ) ve Bayezid arasındaki mücadelede de adı sık sık geçti. Şehrin XVI.
yüzyıl ortalarında taht varisierinin bul undukları yer olma özelliğini kaybetmesi sebebiyle, Şehzade Bayezid, Kütahya'dan Amasya'ya naklini kendisinin yerine Şehzade Selim'in taht varisi olarak
seçildiği şeklinde yorumlayarak isyan etti. Ancak yenilerek İran'a kaçmak zorunda kaldı. Şehir XVI. yüzyıl sonların 
da da karışıklıklar içine düştü. Zaman

zaman Celali eşkıyası şehre hakim oldu. Bundan sonra şehri n tarihindeki en
önemli hadise Milli Mücadele yıllarında
meydana geldi. Mustafa Kemal. memleketin işgaline karşı direnişi ve teşki
latianınayı gerçekleştirmek için burada
çalışmalara başladı. Bunun neticesinde
21 - 22 Haziran 1919'da Milli. Mücadele'nin ilk programını t esbit eden Amasya Tamimi yayı mlandı. Amasya Cumhuriyet'in ilanından sonra 20 Nisan 1924'te il oldu.
Amasya. XVI.

yüzyıl ortalarına

kadar
mensup şehzade
lerin idari tecrübe kazanmak için gönderildikleri önemli merkezlerin başında
yer aldı. Burada sancak beyi olarak bulunan birçok şehzade taht için kendisini
en kuwetli aday olarak gördü. Bunda ,
doğu sınırına yakın bir sancağın merkezi
olması sebebiyle. sınır boylarında yap ı 
lacak mücadelelerde kazanılacak başa
nların. şan ve şerefin taht yolunda büyük avant aj sağlayacağı şeklindeki düşüncenin rolü büyüktü. Nitekim Çelebi Mehmed'den itibaren ll. Murad. Fatih, ll. Bayezid burada sancak beyi olarak bulundular. Ayrıca ll. Murad'ın oğ
lu Alaeddin. ll. Bayezid'in oğlu ve kendisini güçlü bir taht varisi olarak gören Şehzade Ahmed, Kanünfnin oğulla
rı Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid
de Amasya'da idarecilik yaptı lar . Ancak
Şehzade Mustafa'nın katlinden sonra.
İstanbul'a daha yakın olan şehzade sancaklarının öneminin artması ve Amasya'nın başşehirden uzak olması sebebiyle. XVI. yüzyıl ortalarından itibaren
şehir bu özelliğini kaybetti: onun yerine Manisa tek şehzade sancağı olarak
önem kazandı . Bundan sonra Amasya
. merkezden tayin edilen sancak beyleri
tarafından idare edildi. XIX. yüzyı l sonlarında Ziya Paşa da burada kısa bir süre mutasarrıf olarak bulundu.
Osmanlı hanedanına

Zaman zaman zelzele ve sel felaketlerine uğrayan Amasya, Ortaçağ'larda
bölgenin önemli büyük marnur şehirl e
rinden biri idi. Osmanlılar döneminde
de bu durumunu koruyan şehir. özellikle
XV. yüzyıl ortalarından XVI. yüzyıl baş l a
rına kadar fiziki bakımdan gelişme gösterdi. Amasya 152S'te beşi gayri müslim olmak üzere elli beş mahalleye sahip bulunuyordu. Nüfusu ise tahminen
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civarında idi (BA, TD, nr. 387, s. 353355) Bunun 2000 kadarını gayri müs-

8000

lim unsurlar meydana getiriyordu. 7 Nisan 1S5S'te Avusturya elçilik heyetiyle
Amasya'ya gelen H. Dernschwam'ın fiziki durum hakkında verdiği bilgilere göre dar bir vadide kurulmuş olan şehir
de yoğun bir yerleşme vardı. Şehi rdeki
çoğu iki katlı ve kerpiçten yapı l mış evler adeta birbiri üzerine yığılmış gibi bir
görüntü arzediyordu. Bu sırada şehrin
ortasından geçen Yeşilırmak üzerinde
bir tahta, üç de taş köprü mevcuttu. 14
Nisan 155S'te şehirde büyük bir yangı
nın çıktığını yazan H. Dernschwam, yanan evlerin kısa sürede yeniden inşa
edildiğini , şehirde bu sırada on bir cami
bu l unduğunu, şehzade sarayını n etrafı

bahçeli, tek katlı tuğladan yapılmış basit bir bina olup dağın eteğinde yer aldığını ve Kanüni'nin burada ikamet ettiğini de belirtir. XVI. yüzyıl sonlarında
ise şehirde yine elli beş mahalle mevcuttu ve bunun altısı gayri müslim mahallesi idi. Nüfusu ise artış kaydederek
1O.OOO'e ulaştı. Gayri müslim nüfusu
1SOO civarında olup 1525'e nisbetle düşüş kaydetmiştir (TK, TD, nr. 26, 6b-ı7 • ).
Şehrin nüfusu XVII. yüzyılda da artış göstermekle beraber fiziki bakımdan büyük
gelişme görülmedi. Bunda muhtemelen
şehrin gelişmeye pek müsait olmayan
mevkii önemli rol oynamıştır. Nitekim
Evliya Çelebi, şehi rde kırk sekizi müslüman, beşi gayri müslim olmak üzere toplam elli üç mahalle bu l unduğunu
kaydeder, nüfusu da 5000 hane (tahminen 20.000 kişi) olarak gösterir. XVIII.
yüzyılda durumunu koruyan şehir, XIX.
yüzyılda fiziki bakımdan yine pek geliş-

me gösterememekle birlikte nüfus yönünden biraz daha kalabalıklaştı. Bu yüzyılda nüfus 25.000- 30.000 civarında idi,
mahalle sayısı ise otuz altı kadardı.
İlkçağ'larda Tarsus-Kayseri-Zile-Samsun ticaret yolu üzerinde bulunan Amasya, bilhassa Osmanlı döneminde ticari ve
iktisadi bir merkez olarak da dikkati çeker. XVI. yüzyılda şehirde bir boyahane,
şem'hane ve darphane mevcuttu. ipek
dokumacılığı ise ya~gın bir şekilde yapı
lıyordu. Ayrıca şehir Azerbaycan- Bursa
yolu üzerinde bulunduğundan , bu taraftan gelen İ ran ipekiiieri için de önemli
bir pazar durumunda idi. 1554-1 555 yıl
larında on ay içinde resmi yollarla şeh re
giren ve tartılan ipekli miktari (mizan-ı
harir) 10.632 lodraya (yaklaşık 15 ton) ulaşıyordu (BA, MAD, nr. 160, 52b). XVII. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Amasya'da 1060
kadar dükkan ile işlek ve zengin çarşı
larının bulunduğunu belirtmesi. V. Cuinet'in XIX. yüzyıl sonlarında 2SOO'e yakın dokumacının mevcut olduğunu yazması, bu ranın sınai ve ticari bakımdan
canlı bir hayata sahip bulunduğunu gösterir. Daha sonraki yıllarda ticari canlı
lığı biraz daha artan Amasya, 1863'te
Mısır'dan getirilen pamuk tohumunun
üretimi için seçilen pilot bölgeler arasında yer almış ve pamuk üretimi için
teşebbüslerde bulunulmuştur. Şehrin ticari canlılığının artması ve sahile oldukça yakın bulunması sebebiyle, her yıl
aralık ayının 15'inde başlamak ve sonuna kadar devam etmek üzere, 1864 yı
lında bir de panayı r ku rulmuştur. Şeh
rin iktisadi hayatında bu dönemlerde
tahıl üretimi ve meyvecilik önemli bir
yer tutmuştur.

İlkçağ'da Strabon gibi büyük bir coğ
rafyacının yetiştiği

Amasya. Türk hakimiyeti devresinde de bir kültür mer kezi olma özelliğini sürdürdü. Selçuklular devrinde birçok ilim ve sanat erbabı
yetişti. Osmanlılar döneminde bilhassa
şehzadelerin bulunduğu sırada pek çok
alim, sanatkar ve şairin topland ı ğı büyük bir kültür merkezi haline geldi. XVI.
yüzyıl ortalarına kadar şehzade sarayı
canlı bir kültür faaliyetine sahne oldu.
Tarihçi Şükrullah, meşhur hattat Şeyh
Hamdullah, Tacı Bey ile oğulları Cafer
ve Sadi çelebiler. ulemadan Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi, Zenbilli Ali
Efendi ve meşhur tabip Sabuncuoğlu
Şerefeddin gibi tanınmış şahsiyetler burada yetişti. XVI. yüzyılın ortalarından
itibaren şehir bu özelliğini yavaş ya.vaş
kaybetmeye başladı. Ancak yine de Anadolu'nun önemli bir kültür merkezi olma özelliğini korudu. 1861 ·de şehre gelen seyyah G. Perrot, Amasya'yı "Anadolu'nun Oxford'u" şeklinde tarif eder
ve buradaki medreselerde 2000'e yakın
talebenin okuduğuı'ıu yazar (Souvenirs,
s. 453) . XIX. yüzyıl başlarında Amasya'da
yaşayan ve şehir hakkında bir eser yazan Mustafa Vazıh Efendi de buranın
bir talebeler şehri olduğunu .belirtir (vr
38b). Bunlar gibi muhtelif müellif ve kaynaklar da Amasya için "Anadolu şehir
lerinin incisr'. "Bağdadü'r-Rüm" , "medinetü'l-hükema", "medreseler şehri" gibi
tabirler kullanarak bu şehrin güzelliği
ni ve kültür tarihimizdeki yerini dile getirmişlerdir. Halk arasında Ferhad ile
Şirin hikayesinin geçtiği yer olarak şöh
ret kazanan Amasya'da, ayrıca, Amasya
tarihini, tarihi yapılarını ve şehirde yetişen meşhur şahsiyetleri konu alan eseriyle tanınan Hüseyin Hüsameddin gibi
son devrin önemli bir tar ihçisi de yetiş
miştir. ·
Eskiçağ ' larda kale - şehir

olarak gelişti
yüksek bir mevkide bulunan kalesini kimin inşa ettirdiği tam olarak bilinmemektedir. Selçuklular zamanında faal bir rol oynayan
ve Samsun-Tokat yolunu kontrol eden
kale Osmanlılar döneminde de önemini
korudu. XVI. yüzyıl başlarında kalede bir
dizdar, bir kethüda ve elli yedi nefer
muhafız bulunuyordu. Kaltnin iç kıs
mında kerpiçten evler vardı ve kale hizmetiileri burada oturuyordu. Her gün
kaleden sabah ve akşam şehre doğru
borazan ve davullar çalınıyordu. Amasya Kalesi'nden bahseden Evliya Çelebi,
ği anlaşılan Amasya'nın

Bozokiu
Osman'ın

Musavver
Iran
Sefiiretm1mesi'nde

1811 yılında ki
A m a sya 'y ı

gösteren
bir resim
(MilletKtp. ,

Al i Emiri,

Ta rih, nr. 8 22)
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gelişme gö sterem emişti r. Yeş i lı rm a k ş e 

hir içinde 4 km . kadar devam eden bir
vadide akar. Yeşilırmak' ın sol kıyı s ın da ,
kale kalıntıl a rı . kral meza rları ile Ye ş i lı r
mak arasında ye r l eşi m ala nı çok dar olduğundan yerleşme bu kıyıd a ince bir
şerit oluşturur. Ş ehrin a sı l ye rleşim ve
gelişim alanı Yeşilırma k 'ın sağ kıyısında

olup günümüzde bu kesimde güneydoğu ve güneybatı yönlerine d o ğ ru bir gelişme göstermektedir.
Amasya
Kapi Ağas1
Medresesi

Celali eşkıyasının saldırısına ka rşı şehir
zenginlerinin kıymetli eşyalarını burada
sakladıklarını belirtir. Ancak XVIII. yüzyıldan itibaren kale önemini kaybederek harap olmaya başladı.
Amasya tarihi abideleri bakımından
da çok zengindir. Selçuklu ve Osmanlı
dönemine ait eserler hala şehrin tarihi
havasını aksettirmektedir. Nitekim XVI.
yüzyılın başlarında şehirde dokuz cami,
on medrese. dört buk'a (zaviye), altı imaret, on beş hamam vardı. Selçuklu döneminden kalan eserler genellikle ırma
ğın güneyinde yer almış olup şehirde 
ki en eski Türk yapısı. Danişmendoğlu
Melik Gazi tarafından bugünkü Şamlar
Camii yerinde kalenin hemen doğusun
da yaptırılan camidir. Bugüne kadar gelebilen eserler arasında ise Surmalı Minare Camii (ı237- 1247), Gökmedrese
Camii (1266-1267). Fethiye Camii, Gümüş
lü Camii (1326), Hız ır Paşa Camii (XN
yüzyı l). Saraçhane Camii (ı 372). Darüşşi
fa (ı 308). Halifet Gazi Medresesi ve Türbesi ( ı 209- ı 2 ı Ol. To rumtay Türbesi, Sultan Mesud'a ait olduğu ileri sürülen türbe, Sadgeldi Paşa Türbesi, Beyazıt Paşa Camii (ı4ı4-14ı9). Yörgüç Paşa Camii (ı430). ll. Bayezid Camii ve Külliyesi
(ı486). Hatuniye Cam ii (1510). Şe hza d e
Ahmed 'in lalası Vezir Mehmed Paşa Camii (ı 486), Sofular veya Abdullah Paşa
Camii ( 1502), Kapı Ağ ası Hüseyin Ağa
Medresesi ( 1488) bilhassa zikredilmelidir.
Amasya Osmanlı idaresine girdiğinde
adla teşkil edilen sancağın merkezi
oldu. Amasya sancağı , başta Tokat ve
Sivas olmak üzere Rum eyaletinin önemli bir idari bir imi idi ve ilk zamanlarda
bu eyaletin merkezi durumundaydı. Sancak, XVI. yüzyıl başlarında, Amasya merkez kaza olmak üzere Ladik ve Merzifon kazalarından oluşmakta idi. Amasya merkez kazası bu tarihlerde altı na-

hiye ve 321 köye sahipti. 1576-1577'de
kaza sayısı. Gümüş, Gedegra.
Zeytun, Simre-i Ladik de dahil olmak
üzere yediye ulaştı. Amasya kazası ise
durumunu muhafaza etti. Evliya Çelebi sancağın XVII. yüzyıl ortalarında dokuz kazasının bulunduğunu belirtir. 1076
( 1665) tarihli vesikalarda on bir, 1082
( 1671) tarihli vesikalarda ise on kazası olduğu görülen sancağın XIX. yüzyıl
sonlarında Sivas vilayetine bağlı olarak
Amasya merkez. Merzifon, Vezirköprü,
Osmancık, Gümüşhacıköy, Ladik, Havza
ve Mecidözü olmak üzere sekiz kazası
sancağın

vardı.

Bugünkü Amasya şeh ri , Anadolu'nun
iç kesimlerini Samsun Limanı'na bağla
yan yolların geçtiği bir yerde bulunmaktadır. 1930'da inŞa edilen demiryolu burayı tabii limanı olan Samsun 'a bağlar
ve ulaşımı kolaylaştırır. Şehir ku ruluş yerinin fiziki şartları sebebiyle büyük bir

Şehirde

büyük un fabri kala rı . bir süt
bir de beton yap ı ele m a n ları
fabrikası bulunmaktadı r. Ayrıca iki hastahane, bir de 19 Mayıs Üniversitesi Eği
tim Fakültesi'ne bağlı Eğitim Yük sek
Okulu mevcu1:tur. 1927'de 12.481 olan
nüfusu 1950'de 14.470, 1970'te 36.646
ve 19.8S'te de 53.431'e ulaşmıştır.
fabrikası ,

Amasya şehri n in merkez olduğu Amasya ili Samsun, Tokat. Yozgat ve Çorum
illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçeden baş
ka Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Su luova ve Taşova adlı altı
i!çeye ve on altı bucağa ayrılmıştır ; sı
nı rları içerisinde 360 köy bulunmaktadır. ilde ziraat akarsu boylarındaki Suluova. Gümüşova ve Taşova gibi verimli
ovalarda yoğu n laşmakta ve başlıca ekonomik faaliyeti teşkil etmektedir. 1954'te Amasya Şeker Fabri kası'nın kurulması ve Et Balık Kurumu tesislerinin yapı l 
ması . şeker pancarı üretimini ve hayvancılığı teşvik etmiştir . Dokuma tezgahla rı yanında ilde zirai ürünleri işle
yen un. yağ. yem ve me~Ne suyu fabri-

aynı

Amasya'dan
bir görünüş
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AMASYA
kaları

da bulunmaktadır. 5520 km 2 yü- r
zölçüme sahip olan Amasya ilinin 1985
sayımına göre nüfusu 358.289, nüfus yoğunluğu ise 65 idi. Diyanet İşleri Başkan
lığı' na ait 1989 yılı istatistiklerine göre. il ve ilçe merkezlerinde 132. kasaba L
ve köylerde de 418 olmak üzere Amasya'da toplam 550 cami bulunmaktadır.
BA. TD, nr. 387, s. 353·355; BA. MAD, nr.
160, vr. 52b, 58', 77b, 99'; TK. TD, nr. 26 (I.
ci ld i: nr. 34 (ll. cildi: Strabon. Coğrafya (Geographika) (tre. A. Pekman). Kitap XII, Bölüm
1-111, İstanbul 1969, s. 58-60; İbn Battüta. Seyahatname, ı , 327-328; Dukas. Bizans Tarihi
(tre. VI. M irmi roğlu ). İstanbul 1956, s. 70, 75,
133, 134; Aşıkpaşazade. Tarih, s. 73, 81, 103104, 111-115; Neşrl. Cihannüma (Taeschner).
1, 87, 95, 98; O. C. Busbecq. Türk Mektupları
(tre. H. Cahit Yalçın). İstanbul 1939, s. 78-80 ;
H. Dernschwam. istanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü (tre. Yaşar Önen). Ankara 1987,
s. 278-296; Celalzade. Tabakatü'l-memalik (nşr.
P. Kappert). Wiesbaden 1981, vr. 484'-497';
Polanya/ı Simean'un Seyahatnamesi (tre. H.
Andreasyan). İstanbu l 1964, s. 86; Evliya Çelebi. Seyahatname, ll , 183-194; J. B. Tavernier.
Les Six Voyages en Turquie, en Perse et aux
Jndes, Paris 1682, s. 8; Mustafa Vazıh, el-Belabilü 'r-rasiyye tr riyazı mesaili'l-Amasiyye, iü
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yaklaşması

ANTIAŞMASI

Osmanlı

Devleti ile

İran arasında yapılan

ilk antlaşma
(ll Receb 962/ 1 Haziran 1555).

_j

Safevller'in Tebriz Seteri sonrası Osve Doğu Anadolu'ya yaptıkları akınlar. Kanuni'yi yeni bir İran seferine çıkmak zorunda bıraktı. Nahcivan Seteri adı verilen bu harekatta iki
taraf arasında önemli bir savaş olmadı.
Kanuni'nin başında bulunduğu Osmanlı ordusu. Şah Tahmasb'ın Doğu Anadolu'da yaptığı yağma ve tahribin öcünü almak için Nahcivan'a kadar ilerledi.
Tahmasb, Osmanlı ordusunun gücüne
karşı başarılı olamayacağını bildiği için
Kanuni'nin karşısına çıkmadı. Osmanlı
ordusunun geçeceği yerleri yakıp yık
ma. sulari zehirleme, ahaliyi göç ettirme ve hatta tek bir yeşil ot bırakma
ma gibi pasif bir direnişe başvurdu. Bunun neticesinde yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan Osmanlı ordusu. kışın da
manlı sınırlarına

BİBLİYOGRAFYA:

432.

AMASYA

-

FERİDUN

EMECEN

Amasya Antfasması sırasında devri n padisahının
Safevi elçisini kabu l merasimini tasvir eden bir minyatür
( S üleymann~me,

TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 6Q3 b)

üzerine baharda bir defa daha İran'a setere çıkmak için Nahcivan'ı
terketti. Kanüni Erzurum'da iken Safevi elçisi Kaçar Şahkulu gelerek Tahmasb'ın mütareke isteğini iletti. Bu istek Kanüni tarafından kabul edildi (26
Eylül 1554). Bu arada iki taraf arasın
da karşılıklı mektuplaşmalar yapılmakta
idi. Bu yazışmalarda Osmanlılar'ın Safeviler'ce kutsal sayılan "Erdebil Ocağı"nı
tahrip edecekleri yolundaki tehditleri
ve bu tehdidin gerçek olduğunu ortaya
koyareasma Kanuni'nin Amasya'da kış
laması Şah Tahmasb'ı telaşlandırdı ve
barış istemesine yol açtı.
Bu maksatla 17 Mayıs 1555'te 100 kimaiyetiyle ·Amasya'ya gelen
Şah Tahmasb'ın Eşik Ağası Ferruhzad
Bey, 22 Mayıs'ta divanda kabul edilerek
şahın hediyelerini ve barış isteyen mektubunu Kanuni'ye sundu~ Tahmasb bu
mektubunda barış yolunun iki taraf arasında daima açık bulunmasını, iyi münasebetler kurulmasını. Kabe ve diğer
kutsal yerleri ziyaret edecek İranlı hacı
lara Osmanlı topraklarından geçmeleri
için izin verilmesini istiyordu. Kanuni'nin
bu istekleri olumlu karşılayan ve antlaş
ma şartlarını belirleyen mektubu da 1
Haziran'da yeniden divana çağırılan elçiye verildi. Amasya Antiaşması esasen bu
mektuba dayanmakta. Kanuni'nin gönderdiği bu mektup antlaşmanın esasları
nı tesbit etmektedir. İran'da sadece Hz.
Ali'yi meşrü halife sayan müfrit Şiiler'in
diğer üç halifeyi, sahabeyi ve Hz. Aişe'yi
lanetlemeleri ve bunu bir merasim haline getirmeleri demek olan Teberralliğin
yasaklanmasına dair elçinin verdiği teminatın gerçekleşmesinin umulduğu. karşı taraftan herhangi bir saldırı olmadık
ça Osmanlı hudut beylerinin İran'a karşı harekete geçmeyecekleri. İranlı hacı
ların kutsal yerleri ziyaret için Osmanlı
topraklarından geçmelerine izin verildiği gibi üç ana nokta antlaşmanın esası
şiyi aşkın

nı teşkil etmiştir.

tam bir antlaşma
ve · iki hükümdarın
karş ılıklı dostluk temennilerinden ibaret
gibi görünmekle beraber Basra. Bağ
dat, Şehrizor, Van, Bitlis, Erzurum, Kars
ve Atabegler yurdu üzerindeki Osmanlı hakimiyetinin Safevller'ce tanınması
anlamına gelmektedir. Amasya Antlaş
ması, Şah Tahmasb'ın ölümünden sonra ll. İsmail' in tahta geçmesine kadar
yaklaşık yirmi beş yıl yürürlükte kalAmasya

Antlaşması.

vasfını taşımamak

mıştır.

