
AMASYA 

kaları da bulunmaktadır. 5520 km 2 yü- r 

zölçüme sahip olan Amasya ilinin 1985 
sayımına göre nüfusu 358.289, nüfus yo
ğunluğu ise 65 idi. Diyanet İşleri Başkan
lığı' na ait 1989 yılı istatistiklerine gö-

AMASYA ANTIAŞMASI 

Osmanlı Devleti ile 
İran arasında yapılan 

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

_j re. il ve ilçe merkezlerinde 132. kasaba L 
ve köylerde de 418 olmak üzere Amas
ya'da toplam 550 cami bulunmaktadır. Safevller'in Tebriz Seteri sonrası Os

manlı sınırlarına ve Doğu Anadolu'ya yap
tıkları akınlar. Kanuni'yi yeni bir İran se
ferine çıkmak zorunda bıraktı. Nahci
van Seteri adı verilen bu harekatta iki 
taraf arasında önemli bir savaş olmadı. 
Kanuni'nin başında bulunduğu Osman
lı ordusu. Şah Tahmasb'ın Doğu Ana
dolu'da yaptığı yağma ve tahribin öcü
nü 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 ettir
me ve hatta tek bir yeşil ot bırakma
ma gibi pasif bir direnişe başvurdu. Bu
nun neticesinde yiyecek sıkıntısı çekme
ye başlayan Osmanlı ordusu. kışın da 
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Amasya Antfasması sırasında devri n padisahının 
Safevi elçisini kabu l merasimini tasvir eden bir minyatür 
( Süleymann~me, TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 6Q3b) 

yaklaşması üzerine baharda bir defa da
ha İran'a setere çıkmak için Nahcivan'ı 
terketti. Kanüni Erzurum'da iken Sa
fevi elçisi Kaçar Şahkulu gelerek Tah
masb'ın mütareke isteğini iletti. Bu is
tek Kanüni tarafından kabul edildi (26 
Eylül 1554). Bu arada iki taraf arasın
da karşılıklı mektuplaşmalar yapılmakta 
idi. Bu yazışmalarda Osmanlılar'ın Safe
viler'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 ki
şiyi aşkın maiyetiyle · Amasya'ya gelen 
Şah Tahmasb'ın Eşik Ağası Ferruhzad 
Bey, 22 Mayıs'ta divanda kabul edilerek 
şahın hediyelerini ve barış isteyen mek
tubunu Kanuni'ye sundu~ Tahmasb bu 
mektubunda barış yolunun iki taraf ara
sında daima açık bulunmasını, iyi mü
nasebetler 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 elçi
ye verildi. Amasya Antiaşması esasen bu 
mektuba dayanmakta. Kanuni'nin gön
derdiği 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 hali
ne getirmeleri demek olan Teberralliğin 
yasaklanmasına dair elçinin verdiği temi
natın gerçekleşmesinin umulduğu. kar
şı taraftan herhangi bir saldırı olmadık
ça Osmanlı hudut beylerinin İran'a kar
şı harekete geçmeyecekleri. İranlı hacı
ların kutsal yerleri ziyaret için Osmanlı 
topraklarından geçmelerine izin verildi
ği gibi üç ana nokta antlaşmanın esası
nı teşkil etmiştir. 

Amasya Antlaşması. tam bir antlaşma 
vasfını taşımamak ve · iki hükümdarın 
karşılıklı dostluk temennilerinden ibaret 
gibi görünmekle beraber Basra. Bağ

dat, Şehrizor, Van, Bitlis, Erzurum, Kars 
ve Atabegler yurdu üzerindeki Osman
lı hakimiyetinin Safevller'ce tanınması 
anlamına gelmektedir. Amasya Antlaş
ması, Şah Tahmasb'ın ölümünden son
ra ll. İsmail' in tahta geçmesine kadar 
yaklaşık yirmi beş yıl yürürlükte kal
mıştır. 



BİBLİYOGRAFYA: 

O. C. Busbecq, Türk Mektuplan (tre. H. Cahit 
Ya l çın), istanbul 1939, s. 78-80; H. Dernschwam, 
istanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü (tre. 
Yaşar Öne n), Ankara 1987, s. 290, 292-293 ; 
Celalzade, Tabakatü 'l-memalik (nşr. P. Kappert) , 
Wiesbaden 1981 , vr. 485'-497'; Feridun Ah
med Bey, Münşeatü 's-se latTn, istanbul 1274, ı , 
625-626; A. Ekber Diyanet, i lk Osmanlı - iran 
Anlaşması, 1555 Amasya Musa/ahası, istan
bul 1971 , s. 1-9; Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlı
ların Kafkas-Elleri 'ni Fethi (1451-1590), Anka
ra 1976, s. 240-249; A. Allouche, The Origins 
and Development of the Ottoman Sa{avid 
Con{lict (906-962/ 1500-1555), Berl in 1983, s. 
104, 144; Bekir Kütükoğlu, "Tahmasp I", iA, 
Xl, 645. r:;:ı 

ııı!ıiıı İLHAN ŞAHİN - FERİDUN EMECEN 

L 

AMASYA DARÜŞŞİFASI 

XIV. yüzyıl başlarında 
inşa edilen bir tıp medresesi 

ve şifahane. 
_j 

Yakutiye mahallesinde, Yeşilırmak' a 
paralel olarak uzanan cadde kenarında 
medrese plan şemasında inşa edilmiş
tir. Darüşşifanın portali üzerinde por
ta! nişini üç yönde tek satır halinde do
lanan Arapça kitabesinden, yapıyı 708 
( 1308 -1309) tarihinde, İlhanlı Hüküm
dan Sultan Olcaytu Mehmed Han'ın ka
rısı İlduş Hatun'un kölesi olan Anber b. 
Abdullah ile Anadolu Emiri Ahmed Bey'in 
inşa ettirdiği öğrenilmektedir. Ancak 
mimarı hakkında herhangi bir bilgi yok
tur. Darüşşifanın günümüze ulaşmamış 
vaktiyesinin 712'de (1312) düzenlendiği 
de bilinmektedir. 

Yapı dıştan dışa 33.60 X 25.60 m. öl
çüsünde bir alana, uzun ekseni boyun-

Amasya Darüşşifası 

Amasya 
Darüşş ifası'n ın 

p l anı ve 
restitüsyonu 

(A. Gabriel, 

Monumen t 

Turc 

d'Anatolie, 

Paris 1934. 

ll , şeki l 32) 

ca doğu- batı yönünde yerleştirilmiştir. 
Dikdörtgen bir avlu etrafında, uzun ek
sene paralel iki revak sırası ve bu re
vakların gerisinde çeşitli mekanlar yer 
almış, giriş eyvanı ile karşısındaki ana 
eyvanla da yapı, aviulu iki eyvanlı bir şe
maya sahip olmuştur. Ana eyvan içten 
içe 7.1 O X 5.70 m. ölçüsünde olup sivri 
bir kemerle avluya açılmıştır. Üstü ise 
çatı- tonoz sistemiyle örtülmüştür. Ana 
eyvanın doğu duvarında iki yanı tuğla 
örgü söveli yüksek bir dikdörtgen pen
cere bulunur. Eyvanın iki yanında yer 
alan köşe mekanlarına , revaklara açılan 
yay kemerli birer kapı ile girilir. İçten 
içe 6.1 O X 7.80 m. ölçüsünde, enine dik
dörtgen olan bu köşe mekanlarının üs
tü birer beşik tonazla örtülmüştür. Av
lunun iki tarafındaki revaklar ise zar. 
mukarnaslı ve profilli olarak çeşitlilik 

gösteren başlıklara sahip sütunlara da
yanan muntazam kesme taştan sivri ke
merlerle meydana getirilmiştir. Üzeri düz 

AMASYA DARÜŞŞiFASI 

taş bloklarla geçilerek örtülmüş revak
ların gerisinde yer alan uzun salonlar 
halindeki mekanlar yay kemerli üçer ka
pı ile revaklara açılır. 4.65 X 14.1 O m. öl
çüsündeki bu salonlar 0.60 m. genişli

ğinde tuğladan sivri kemerierin destek
lediği uzun beşik tonazla kapatılmıştır. 
Bu kemerler beden duvarları içine yer
leştirilmiş bingi taşlarına oturmakta ve 
mekanlar da mazgal pencerelerle dışa 
açılmaktadır. 

Revakların altına doğrudan doğruya 

bir kemerle bağlanan iki taraftaki be
şik tonoz örtülü eyvanımsı mekanlar. 
adeta porta! eyvanının iki tarafında bu
lunan 7.80 X 4.40 m. ölçüsündeki rne
kanlara geçiş imkanı veren koridorlar 
halindedir. -Batıdaki köşe mekanlarının 
giriş kapıları. doğudakilerden farklı ola
rak duvar örgü dokusuyla meydana ge
tirilmiş olup sivri kemerlidir. Batı köşe 
mekanlarının üzeri de 0.70 m. ölçüsün
de açılmayı önleyici birer taşkın tuğla 
kemerin kuwetlendirdiği beşik tonazla 
örtülmüştür. 

Taçkapı tarafındaki köşe mekanları

nın önemli bir özelliği , 1.30 m. genişli 

ğinde büyük birer pencereyle batı cep
hesine açılmış olmalarıdır. Bunlar yan 
cephelere ise birer mazgal pencereyle 
açılırlar. Abidevi bir eyvan görünüşün
deki taçkapı mekanı 4.1 O x 6.50 m. 
ölçüsünde olup sivri kemerli. beşik to
noz örtülüdür. İki yanda 0.70 m. derin
liğinde yay kemerli birer niş burayı ha
cim olarak daha etkili kılar. Taçkapı 

açıklığı ise kırık yay kemerli ve iki yanı 
profilli bir şekilde inşa edilmiş ve eyva
nı 2 m. derinlikte bir nişle cepheye bağ
lanmıştır. 

Mimari özellikleri bakımından yapı 

caddeye açılan batı cephesiyle abidevi 
etkisini günümüze kadar sürdürmüş-
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