
AMASYA DARÜSSi FASI 

Ama s va Darüssifas ı' n ı n içinden bir görünüs 

tür. Muntazam kesme taştan örülmüş 
bu cephe üstten ince profilli taş frizle 
sınırlanırken. üçte bir oranında daha 
yüksek ve taşkın olan portal, sahip ol
duğu plastik özelliğiyle cepheye hakim 
bir ifade yaratmaktadır. Fakat bu haki
miyet portalin iki tarafında yer alan 
büyük birer pencereyle sağlandığı gibi, 
bu cepheyi iki yandan sınırlayan silindi
rik köşe kuleleriyle dengelenerek si
metrik bir ifade kazanmaktadır. Böyle
ce binanın giriş cephesi. geleneksel Ana
dolu Selçuklu yapı özelliğinin bir ifadesi 
olmuştur. Doğu. batı ve kuzey cepheler 
ise gelişigüzel taşlarla örülmüş ve birer 
payanda ile desteklenerek orüinal du
rumları kaybolmuş biçimde günümüze 
kadar gelebilmiştir. 

Darüşşifanın avlu cephesi ise çeşitlilik 
gösteren sütunlar ve başlıkları üzerinde 
yükselen sivri kemerli revaklar, munta
zam kesme taştan eyvan kemerleri ve 
taş yüzeylerle dikey hatların hakim ol
duğu izlenimini vermektedir. Yapıda dış 
cephe tezyinatı olarak başlıca süsleme 
unsuru. taş işçiliğin ifadelendirdiği por
ta! ve iki yanında yer alan iki dikdört
gen penceredir. Darüşşifanın porta! ve 
avlu cephesini oluşturan unsurlarda bü
tünüyle muntazam kesme taş kullanıl

mıştı r. Sütunlar ve sütun başlıkları taş
tandır. Dış duvarlar ve tonoz örtülerde 
muntazam olmayan taş örgü görülür
ken. açılmayı önleyici tonoz kemerlerin
de tuğla örgü mevcuttur. 

Kitabede de belirtildiği gibi yapı da
rüşşifa olarak genel anlamda bir hasta
hane fonksiyonuna sahipti. Yapının bi
marhane olarak tanınması, burada sade
ce akıl hastalarının bulunduğu düşünce
sinden kaynaklanmıştır. Darüşşifa baş
langıçta olduğu gibi sonra l arı da uzun 
süre bir tı bbi müessese halinde çalış

mıştır. Cerrô.hiyye-i İlhô.niyye 'nin mü
ellifi Sabuncuoğlu Şerefeddin b. Ali 'nin 
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burada hekimlik ve cerrahlık yaptığı, ay
nı müellifin Mücerrebnô.me adlı eserin
den öğrenilmektedir. 

Bugün restore edilmiş ve çevresinde 
yeşil alan düzenlemesi yapılmış durum
da olan bina halkın ziyaretine açık tu
tulmaktadır. 
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~ G öNÜL CANTAY 

AMASYA TARİHİ 

Hüseyin Hüsameddin Yasar ' ın 

(ö. 1939) 
şehir tarihçiliğine 

öncülük ettiği kabul edilen eseri. 
_j 

Eser sadece bir şehir ve bölge tarihi 
değil genel Türk tarihini ele alan bir in
celemedir. On iki cilt olarak hazırlanan 
Amasya Tarihi'nin ancak ilk dört cildi 
ile IV. cildin "bakiyesi " yayımlanabilmiş, 

V. cilt kaybolmuş, VI-XII arasındaki diğer 
yedi cilt ise neşredilmek üzere Amasya 
Belediyesi tarafından satın alınmıştır. 

Amasya Tarihi'nin 1. cildi (İstanbul 

ı 327 r. , 1330 h, 428 s. ) Amasya şehrinin 
dini ve kültürel müesseselerine ayrılmış
tır. Burada şehrin kuruluşu, çeşitli semt
leri, kaleleri, mağaraları, mahalleleri, ca
mileri ve türbeleri, edipleri ve hattatları, 
tarikat şeyhleri ile tekkeleri, alimleri ve 
medreseleri. bucakları. ilçeleri ve kasa
baları anlatılır. II. cilt (istanbul 1329 r.. 
1332 h , 492 s. ) genel Türk tarihi mahiye
tinde olup bu ciltte şu konular ele alın
mıştır: Türkler'in vasıfları ve meziyetleri, 
Araplar'ın Türkler hakkındaki takdirleri. 
Türkler'in nesepleri, Türkmenler' in nes
li ve kabileleri. Tatarlar. Çerkezler, Gür
cüler, Lazlar, Türkler' in eski din leri, Ana
dolu'da Hititler. Battal Gazi. Türkmen
ler'in İslamiyet'i kabulü ve türkmen ke
limesi; Azerbaycan, Erzurum ve civa rı, 
Komanlar. Ermeniler ve Rumlar; Amas
ya 'nın tarihi : TuranTier, Hititler ve Türk
menler, Danişmend Gazi, Selçuklular. Kı 

lıcarslan, Osmanlılar, Osmanlılar zama
nında Beylikler; Amasya Valisi Şehabed
din Şadi Bey'in 736 'da (1335) vefatıyla 

İ lhanlı hükümetinin yetmiş sekiz yıllık 
saltanatının son bulması. lll. ciltte (istan
bul 1927. 392 s ) esas itibariyle 706 ( 1306) 
yılında Amasya ayanı ve AzerTier'den baş
layarak Amasya tarihi: Beylikler döne
mi. Yıldırım Bayezid'in Amasya emare
ti. Osmanlılar devri. 1608 ·de Serdanek
rem Kuyucu Murad Paşa ' nın Amasya 
ile bütün . o bölgeyi eşkıyadan temizle
rnesi ele alınmaktadır. IV. cilt (istanbul 
1928, 240 s ) ve bakiyesi (istanbul 1935, 
199 s) 1017'den (1608) 1099'a (1688) 
kadar geçen dönemde Amasya· da yeti
şen alimlere, şeyhlere ve buraya gelen 
valilere yani Amasya ile ilgili şahsiyet
lerin hayat ve faaliyetlerine ayrılmıştır. 

Yayımianmayan ciltlerin muhtevasının 

da önceki ciltlerde olduğu gibi Amas
ya· nın XVII. yüzyıldan sonraki tarihi ve 
kültürel meseleleriyle ilgili olduğu bildi
rilmektedir. 

F. Babinger. sadece yayımlanan kısmı 
1800 sayfa kadar tutan Amasya Tari
hi'nin bazı konularda "gerçek bir hazi
ne" olduğunu söylemektedir. Eser hazır
lanırken Tezkire-i Abdi (Amasya l ı Abdi). 
Tezkire-i İlmiyye (Abdurrahman Eşref). 
Amasya Meşô.hiri ve Amasya Tarihi 
(Osman Fevzi Olcay) ile Kitô.beler (İ H. 
Uzunça rşı lı ) gibi birkaç kaynak dışında 

Amasya Tarihi'nin VIII. cildin in müellif h attı nüshasından 

il k sayfa (Amasya Beyazı t Ktp .. n umaras ı z) 
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başvurulan kaynakların çoğunlukla gös
teri lmemiş olması ilmf değeri hakkında 
bazı araştırmacılarda tereddütlere yol 
açmış olmakla beraber. Amasya Tarihi 
şehir tarihçiliği bakımından son derece 
dikkate değer önemli bir eserdir. I. cildi 
kısmen sadeleştirilerek yeni harflerle de 
yayımlanmıştır (haz. Al i Yılmaz- Mehmet 
Akkuş , Ankara I 986) 
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~ TuRGUT AKPıNAR 

AM BER 

(~) 

Okyanusların 
çeşitli kesimlerinden toplanan 

güzel kokulu bir madde. 
_j 

Tropikal adaların ve Çin, Japonya, Hin
distan. Afrika. Kuzey ve Güney Ameri
ka ile İrlanda· nın bazı sahillerinde veya 
çevre denizlerinin yüzünde görülür. En 
çok bulunduğu yer Bahama adalarının 

sahil ve açıklarıdır. Genellikle gri siyah. 
kirli sarı yahut bunların karışımından 

oluşan damarlı renklerde, bal mumu 
reçine kıvamında küçük topaklar veya 
nadiren birkaç yüz kilograma varan bi
rikmiş kütleler halinde bulunur. Deniz
de durdukça sertleşir. rengi açılır ve 
önceleri çok keskin oluşundan dolayı in
sanlara fena gelen kokusu hafifleyerek 
güzelleşir. Isıtıldığında ve alkale konul
duğunda kolaylıkla erir. Ender madde
lerden olduğu için ticarı değeri çok yük
sek tutulan amber, eski devirlerdEm be
ri . bazı önemli ihtiyarlık hastahklarına 

iyi geldiği, kan yapıcı ve hararet verici 
olduğu , hafızayı ve sinirleri güçlendirdi
ği. özellikle felç rahatsızlıklarını iyileş

tirdiği görülerek ilaç yapımında kulla
nılmış ve af rodizyak özelliğinden dolayı 
da kuwet macunlarıyla aristokratların 

bazı yiyecek ve içeceklerine konulmuş

tur. En yaygın kullanım alanı kokuculuk 
olan amberden yine eski devirlerden be
ri daha çok parfüm, krem ve merhem 
yapımında faydalanılmıştır. 

Tabiatta nadir bulunan ve özellikle 
dünyaya denizciler tarafından tanıtılan 

başka maddeler hakkında olduğu gibi 
amber hakkında da pek çok efsane uy
durulmuş, ayrıca arnber-i sail (liqu idam
bar, sıga l a yağ ı ) ve amber çiçeği (abelmos
chus moscatus) yağı gibi güzel kokan çe
şitli maddelere de bu isim verildiği için 
bilgilerin birbirlerine karıştınlmasına yol 
açılmıştır. Klasik islam kaynaklarında 
yer alan başlıca rivayetlere göre amber. 
denizin dibinden kaynayan ve sudan ha
fif olduğu için yüze çıkarak donan yağ
lı bir madde. bir deniz hayvanının kus
muk veya dışkısı. denizierin uzak kıyıla
rında yetişen bir bitkinin reçinesi veya 
bazı Çin Hindi adalarının dağlarında ya
şayan arıların güzel kokulu çiçeklerden 
yaptıkları balın şiddetli yağmurlarla de
nize sürüklenip erimesi sonunda geriye 
kalan mumudur. Bugün kesinlikle bili
nen husus ise amberin. dişli balinalar
dan olan ve adına amber balığı da deni
len en büyük balina ada balığının (Lat . 
physeter catodon macrocephalus, Fr. cac
halot. ing. sperm w hale "ispermeçet bali
nası" l bağırsaklarında teşekkül eden ve 
henüz tabii mi. marazi mi olduğu tesbit 
edilememiş bulunan bir sindirim artığı
dır. Dışkı ile birlikte vücuttan atılan bu 
maddenin rengindeki siyahlık hayvanın 
en sevdiği yiyecek olan mürekkep balı
ğından gelmekte, dolayısıyla yediği mik
tarla orantılı olarak .değişkenlik göster
mektedir. 

Hemen bütün dillerde ambra ve am
ber şekillerinde bulunan amber kelime
sinin aslında Arapça anber olduğu ve is
panyolca aracılığıyla Avrupa dillerine geç
tiği kabul edilmektedir. Ancak anberin 
Arapça'dan türemesi mümkün değildir 
ve bu dile Pehlevfce (Parthça, Orta Farsça) 
aracılığıyla Grekçe ambrosia (a-mbrotos 
"ölümsüz, ilahi") kelimesinden bozula
rak sonradan girmiştir. Homeros'tan 
(m ö IX. yüzy ıl) itibaren pek çok Grek ve 
Latin yazarının açıkladığına göre ambro
sia mitolojide, tanrıların ölümsüz olma
larını temin eden ve yiyen fanileri de 
ölümsüzleştiren özel yiyeceğin adıdır ve 
güzel kokan bu yiyecek aynı zamanda 
tanrılar tarafından vücutlarına ve saçia
rına da sürülebilmektedir. Bu durumda, 
İskender'den sonra Hindistan'da başla
yan Doğu Helenizmi sırasında hakimierin 
(filozof -hekim). ihtiyarlık rahatsızlıkları

na iyi geldiği için onları gençleştirdiğine 
inanı lan ve mahiyeti de esrarlı olan bu 
güzel kokulu okyanus ürününü, ölümsüz
lerin yiyeceği efsanevf ambrosiaya ben
zetmiş oldukları anlaşılmaktadır. Mev
cut bilgilere göre amber Avrupa 'ya XIII. 

AM BER 

yüzyılda Endülüs Arapları tarafından ta
nıtılmış ve ambra 1 amber kelimesi de 
o devirden itibaren Orta Latince'ye gir
miştir. Avrupa dillerinde reçine fosili 
olan kehribara da. amberin içinde haz
medHememiş hayvan parçacıklarının bu
lunması gibi içinde sinek, böcek vb. bu
lunması ve ısıtılınca güzel kokması se
bepleriyle arnbere bE;mzetilerek aynı isim 
verilmekte ve birbirlerine karıştırılma

maları için de amber arnbre gris, am
bergris "gri amber", kehribar da amber 
jaune, yellow amber "sarı amber" şek
linde söylenmektedir. 

Amber. yiyecek ve içeceklere katılma 

sının ve kokuculukta kullanılmasının ya
nında, yine kokusundan faydalanılmak 
amacıyla tesbihçilikte ve kuyumculukta 
da kullanılmıştır. Kıymetli tesbihlerden 
sayılan ve amber veya miskü amber de
nilen tesbihler, arnbere !aden ad lı çalı 

cinsinin (cistus ladanum). bugün parfü
meri sanayiinde kullanılan koyu renkli, 
güzel ve sabit kokulu reçinesinin (labda
num. liiden zamkı) karıştırılıp yoğrulma

sıyla elde edilen hamurdan. hamurun 
sertleşmesinden sonra tornalanmak ve
ya henüz yaşken kalıp l a preslenmek su
retiyle imal edilmişler ve daha iyi koku 
vermeleri için de derin dilimlerle süs
lenmişlerdir. Aynı sertleşmiş hamurdan 
kahve fincanı. şerbet kasesi ve çerez 
tabağı gibi içlerine konulan maddeyi 
kokulandıracak küçük eşya yapılmış, 

ayrıca kadınlar tarafından bu hamurun 
henüz yaşken koparılan küçük parçala-

Amber tesbih 
( Topkapı Sarayı Müzesi, Mukaddes Emanetler, Envanter, nr. 4002) 
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