AMASYA

Teﬂup Heykelci¤i, Hitit Dönemi

Kral Kaya Mezarlar› ve Yal›boyu Evleri

Antik ‹ris Nehrine (Yeﬂil›rmak)
adanm›ﬂ, da¤lara yaz›lm›ﬂ bir
masal ﬂehirdir, Amasya. ‹natç›, âﬂ›k, anaç ve cömerttir.
Bakt›¤›n›zda Irmak’tan da¤lara m› yans›r, da¤lar›n sudaki
aksimidir bilemezsiniz. Sarp
yükseltilerin suyla kesiﬂti¤i
k›vrak çizgiyle bir ressam eliyle çizilmiﬂ gibidir.
Yeﬂil›rmak’›n k›y›s›ndaki bu
eﬂsiz tablo, Karadeniz Bölgesi’nin ortas›nda yer al›r. ‹ç
Anadolu Bölgesi’ne komﬂu
olan Amasya’n›n denize k›y›s›
yoktur. Kuzeyinde Samsun,
güneyinde Yozgat, do¤usunda
Tokat ve bat›s›nda Çorum illeri
vard›r. Amasya hem kendisini
çevreleyen iller aras›nda hem
de Türkiye genelinde co¤rafi
özellikleri ve kuruluﬂ ﬂekli bak›m›ndan oldukça karakteristik, ayr›ks› bir yap›ya sahiptir.
Bu haliyle hem zoru baﬂaran
inatç› tavr›n›, hem de do¤aya
olan aﬂk›n› sergiler.
Nam-› di¤er ‘ﬁehzadeler ﬁehri’dir.
Bir devir dünyaya hükmeden
Osmanl›’n›n baﬂ›na geçecek
padiﬂah o¤ullar› ﬂehzadeler
Amasya’n›n anaçl›¤› ve cö-

mertli¤iyle yetiﬂmiﬂtir. Yavuz
Sultan Selim ve II. Murad
Amasya’da do¤muﬂtur. Y›ld›r›m Bayezid, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, III. Murad ve
daha birçoklar› Amasya’da yetiﬂmiﬂtir. ﬁehrin ilk ismi Hitit
belgelerine göre Hakmiﬂ - Harﬂena olarak bilinir. Bugün
Amasya Kalesi’nin içinde yer
alan tepe Harﬂena Da¤› ve tepedeki kale Harﬂena Kalesi
olarak da isimlendirilir. Harﬂena “kutlu akarsu ﬂehri” anlam›na gelir ve Amasya ile özdeﬂtir. Ama Persler’in yöreyi
fethinden sonra Mithridates
Krall›¤› döneminde ‘‘Amasseia’’ olarak an›lmaya baﬂlan›r ve
bu isim günümüze Amasya
olarak gelir. Amessia ise “Ana
Tanr›ça Ma’n›n ﬁehri” anlam›nda yorumlan›r.
Yeﬂil›rmak Amasya’da Kalkolitik Ça¤’dan beri uygarl›klara
hayat kayna¤› olmuﬂtur. Ayr›ca ›rma¤›n derin vadiler içerisinde açt›¤› geçitler binlerce
y›l Amasya’n›n ‹ç Anadolu’yu
K›y› Karadeniz’e ba¤layan en
güvenli yol olmas›n› sa¤lam›ﬂ
ve bölgede uygarl›klar›n devaml›l›¤›n› getirmiﬂtir.
amasya
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ﬁehzadeler Müzesi

ﬁecere, Osmanl› Dönemi

Bu yüzden Amasya’da Hattiler, Hititler, Frigler, Kimmerler,
‹skitler, Medler, Persler, Roma
‹mparatorlu¤u, Bizans, Anadolu Selçuklular ve ‹lhanl›lar,
Eretna Devleti ve tabii ki Osmanl› ‹mparatorlu¤u büyük izler b›rakm›ﬂt›r. Bugün bu izleri
takip etmek istedi¤inizde höyüklerden baﬂlayabilirsiniz.
Ovasaray Köyü Hamam Tepesi, Kümpet, Keﬂlik, Ayval›p›nar, Devret ve Yo¤urtçu Baba
höyükleri sizi Kalkolitik Ça¤’a
götürür. Kral Kaya Mezarlar›,
Amasya Kalesi ve ﬁehzadeler
Müzesi, Hazeranlar Kona¤› Etnografya Müzesi, Amasya’da
tarihe yapaca¤›n›z yolculu¤un
önemli duraklar›d›r. H›zl› bir
tur için Amasya Müzesi’nde
ﬂehrin tüm dönemlerdeki yaﬂant›s›na dair kal›nt›lar› bir
arada bulmak mümkündür.
Harﬂena Da¤› üzerinde kurulu,
yüzy›llar boyunca hem bir kale, hem de kent yerleﬂimi olan
Amasya Kalesi, Yeﬂil›rmak
Nehri k›y›s›ndaki Yal›boyu diye isimlendirilen sur duvarlar›
üzerinde yer alan Osmanl› Evleri ve onlarca an›tsal yap›lar›
ile Amasya’y› eﬂsiz k›lmakta

ve müze kent olarak konumland›rmaktad›r. Amasya y›llar
boyunca çok önemli bilim adam›, sanatç›, ﬂair ve ünlü isimler yetiﬂtirmiﬂtir. Hekim ve cerrah Sabuncuzade ﬁerefeddin,
tarihçi Aﬂ›k Paﬂa, hattatlar›n
piri ﬁeyh Hamdullah, hat sanat›n›n ‘Amasya Ekolü’nü yaratan Yakut-i Mustasimi, hattat ve ﬂair Tacizade Cafer Çelebi, dünya tarihinin ak›ﬂ›n› de¤iﬂtiren Fatih Sultan Mehmed
ve hocalar› Akﬂemseddin ve
Zembilli Ali Efendi, ilk divan›
bulunan kad›n ﬂair Mihri Hatun ve bir baﬂka kad›n ﬂair
Zeynep Hatun bu isimlerden
ilk akla gelenlerdir. Bulunabilen eserleri dünyan›n birçok
diline çevrilen ünlü co¤rafyac›
Strabon da Amasyal›d›r. Eserlerinde Amasya’y› “Benim
kentim insan eme¤iyle kurulabilecek nadir güzellikte bir
krallar kentidir.” sözleriyle tan›mlar. Amasyal› Strabon “Hayal gücünün görebildikleri asla yok edilemez” sözünün sahibidir. 1861 y›l›nda ﬂehri ziyaret eden Seyyah G.PERRAT
“Amasya, Anadolu’nun Oxford’u!” demiﬂtir.
amasya
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Boraboy Gölü

Amasya Elmas›

Bir de ölümsüz bir aﬂk efsanesi vard›r ki Amasya’n›n Ferhat
ile ﬁirin’in da¤larda sesleri
yank›lan›r sanki hala…
Cumhuriyet tarihinde de
Amasya’n›n öneminin alt›n›
çizmek gerekir. Kurtuluﬂ Mücadelesinin en önemli virajlar›ndan biri burada dönülür ve
kurtuluﬂun stratejisi burada
kesinleﬂtirilerek, 22 Haziran
1919’da halk›n bilincini uyand›racak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Do¤um Belgesi Amasya Genelgesi yay›nlan›r. Dik
yükseltilerle çevrili olsa da tepeleri çok yüksek de¤ildir.
Düzlük alanlar› oldukça verimli topraklard›r. Bu iniﬂ ç›k›ﬂlar›n yaratt›¤› do¤al güzellikse
görülmeye de¤erdir. ‹ç Anadolu’nun karasal ikliminden etkilense de bu vadi ﬂehrinin alçak kesimlerde kendine özgü
›l›man bir iklimi vard›r. Tarih
turizmiyle beraber do¤a zenginlikleri, gezi, spor ve sa¤l›k
turizmiyle de Türkiye’nin gözbebe¤idir Amasya. Halen çal›ﬂmalar› süren Amasya Bora-

boy Gölü-Akda¤ Milli Park›,
Terziköy Kapl›cas›, Yedi Ku¤ular Kuﬂ Cenneti (Yedi K›r Baraj›), Hamamözü Termal Tesisleri Amasya’ya gidip gezmeden
dönülmemesi gereken do¤al
alanlard›r. Amasya’n›n kendinden meﬂhur ‘Misket Elmas›’, özel ‘Keﬂke¤i’, ‘Toyga Çorbas›’, ‘Çiçek Bamyas›’ ve ‘Baklal› Yaprak Sarmas›” ise muhakkak tad›lmas› gereken yöresel lezzetlerdir. Amasya ilinden al›nabilecek ﬂeylerin baﬂ›nda ise, ﬂehrin sembollerinden olan, kendine has koku ve
tad›yla Amasya misket elmas›,
elma pekmezi, kuru çiçek
bamyas›, Amasya Çöre¤i ve
bak›r semaver gelmektedir.
Ayr›ca, Amasya’l› kad›nlar›n el
eme¤i göz nuru m›s›r calaz›ndan (m›s›r koçan› kabu¤u) yap›lan el iﬂi bebekler, gümüﬂ
tak›lar, dokumalar ve kilimler
gibi çeﬂitli hediyelik ürünleri
bulmak mümkündür.
‹ﬂte bu büyülü güzellikler masal›n›n 40 ad›ml›k rotas›…
amasya
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Amasya Kalesi

1- AMASYA KALES‹
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Kentin kuzeyindeki Harﬂena
Da¤› üzerine kurulmuﬂ olan
kalenin Yeﬂil›rmak’tan yüksekli¤i 262 m’dir. Kale, üzerine kuruldu¤u Harﬂena Da¤›’n›n ad›yla da bilinir. Arap tarihçilere göre “Türk hükümdar› Karsan Han”, bat›l› tarihçilere göreyse “Karadeniz Kapadokyas› Kral› Mithridates taraf›ndan” yapt›r›lm›ﬂt›r. Ancak
bugünkü buluntular Erken
Tunç Ça¤›’ndan günümüze kadar kalenin sürekli yerleﬂim
gördü¤ünü göstermektedir.
Amasya Kalesi üç bölümden
oluﬂmaktad›r.
a) Harﬂena Kalesi: Kalenin en
üst zirvesini oluﬂturmakta
olup, burada Helenistik Dönemde yap›lm›ﬂ sur duvarlar›,
de¤iﬂik dönemlerde yap›lm›ﬂ
sarn›çlar, Cilanbolu Tüneli Su
Sarn›c› ve halen toprak alt›nda
bulunan Osmanl› Dönemi Mahallesi kal›nt›lar› yeralmaktad›r. Kale, günümüz Amasya
kent yerleﬂiminin eﬂsiz manzaras›n›n seyredildi¤i bir aland›r. Harﬂena Kalesi’nin orta
kesiminde yer alan ve MÖ 4.
yüzy›lda inﬂa edilmiﬂ oldu¤u
amasya

anlaﬂ›lan, halk aras›nda “Cilanbolu Tüneli” olarak adland›r›lan su sarn›c›, ana kaya içerisine 4 m geniﬂli¤inde ve 3,90
m yüksekli¤inde oyulmuﬂ, taban› 364 taﬂ basamakl›, 181 m
uzunlu¤undad›r ve su sarn›c›
kaz›larla aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r.
b) K›zlar Saray› ve Kral Kaya
Mezarlar› Ören Yeri (Orta Kale): Amasya Kalesi’nin güney
eteklerinde yer alan bölgede 5
adet an›tsal kaya mezar›, 2
adet 14. ve 15. yüzy›llara ait
Selçuklu ve Osmanl› hamamlar› ile bu bölgeden baﬂlay›p
yer yer kayalara oyulmuﬂ, Yeﬂil›rmak Nehri’ne kadar inen
gizli geçit “Ceylan Yolu Tüneli” ve Helenistik Dönem sur
duvarlar› yer almaktad›r.
c) Enderun Kalesi – ‹çeri ﬁehir
(‹ç Kale): K›zlar Saray› ile Yeﬂil›rmak Nehri kenar›ndaki sur
duvarlar› aras›nda kalan ve
halen Hatuniye Mahallesi olarak adland›r›lan bölgede eski
Osmanl› Sokak dokusu içerisinde; camiler, hamamlar, Osmanl› çeﬂmeleri, müzeler, tarihi konaklar, 67 adet tescilli ve
halen yaﬂam alan› olan eski
konut, butik oteller, pansiyon-

Kral Kaya Mezarlar›

lar, restoranlar ve kafeler yer
almaktad›r. Amasya Kalesi
özel bir destinasyon olarak ele
al›nmas› gereken bir aland›r.

2- KRAL KAYA MEZARLARI
Kral kaya mezarlar›, Amasya
Kalesi’nin güney eteklerinde
kalker kayalara oyulmuﬂ olan
an›tsal 5 adet Mithridates Krallar›na ait mezarlard›r. Mezarlar›n yükseklikleri 14-7 m aras›nda olup, mezar odas›n›n etraflar›n› çeviren (U) ﬂeklinde (dini
ayin) koridoru bulunur. Taﬂ
mezar odalar›n›n içerisinde ölü
sekileri ve lahit yerleri olup,
üzerleri tonoz ve düz dam örtülüdür. Mezarlar birbirine
merdivenlerle ba¤lanmaktad›r. Helenistik Ça¤ (Mithridates Krall›¤›) MÖ 299-180 y›llar›na tarihlenmektedir. Yeﬂil›rmak vadisi içinde irili ufakl› 21
adet kaya mezar› bulunmaktad›r.
Kâinat›n Büyük Rahibi Tes’in
mezar› olan ve kaya mezarlar›
aras›nda en güzel örneklerden
biri Aynal› Ma¤ara olarak adland›r›lan mezard›r. MÖ 2. yüzy›lda yap›lan an›tsal mezar
odas›n›n üzerini örten tonozun
iç yüzeyine karﬂ›l›kl› olarak 6

ﬂar adet ayakta ve cepheden
12 havarinin kaya yüzeyine resimleri tasvir edilmiﬂtir. Bu resimler mezar odas›n›n Bizans
döneminde MS 8-9. yüzy›lda
keﬂiﬂhane olarak ikinci kullan›m›nda yap›lm›ﬂt›r.
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3- YALIBOYU EVLER‹
Sivil mimaride, ahﬂap binalarda geleneksel Türk mimarisi
ö¤eleri görülür. Cumbal›, k›rma çat›l› evler, geniﬂ saçaklar›
ve ahﬂap süslemeleriyle dikkat çeker. Bu evlerin en güzel
örneklerini Yeﬂil›rmak Yal›boyu Evleri oluﬂturur. Amasya,
geleneksel sivil Türk mimarisi
örnekleriyle ﬂehircilik aç›s›ndan zengin karakterli ve bak›ml› bir kent görünümündedir.
Yal›boyu Evleri

amasya
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1915 y›l›nda ç›kan yang›n nedeniyle Yüzevler Mahallesindeki geleneksel mahalleler
yanm›ﬂt›r. Amasya’n›n hem
merkezinde hem de Merzifon
ve Gümüﬂhac›köy; ‹lçelerinde
bugünkü kent dokusunda korunabilmiﬂ olan geleneksel
konut örnekleri görsel bir ﬂenliktir.
Bu mimari oluﬂum, Amasya
kent merkezinde özellikle Yeﬂil›rmak k›y›s›nda yal› boyunda Hatuniye ve Sofular mahallelerinde, Helkis, Hac› ‹lyas ve
ﬁamlar mahallelerinde gözlenmektedir. Dar sokaktan çift
kanatl› ahﬂap bir kap› ile girilen etraf› oldukça yüksek duﬁehzadeler Müzesi

amasya

varlarla çevrili, d›ﬂa kapal› bir
avlu-bahçe ve bu bahçe içerisinde su kuyusu, yazl›k olarak
kullan›lan tand›r veya ocaklar›n yer ald›¤›, nar, dut ve innap
a¤açlar›n›n serinletti¤i avlu
içerisinde; haremlik ve selaml›k k›s›mlar›ndan oluﬂan geleneksel ve yöresel özellikler taﬂ›yan Amasya evleri, sürgülü
(giyotin) pencerelerinin üstlerindeki üçgen al›nl›kl› cepheleriyle dikkat çekmektedir.

4- ﬁEHZADELER MÜZES‹
Amasya ﬁehzadeler Müzesi
19’uncu yüzy›lda
mesken
amac›yla inﬂa edilmiﬂ bir konak olup, Geç Osmanl› Dönemi
yap›lar›ndand›r. Yeﬂil›rmak k›y›s›nda Yal›boyu’nda ﬂehrin
kale ile birlikte siluetini oluﬂturan, yaklaﬂ›k 5 m geniﬂli¤indeki Amasya Kalesi surlar›
üzerinde Alçak Köprü baﬂ›nda
Hatuniye Mahallesinde inﬂa
edilmiﬂtir. 2007 y›l›nda Amasya Valili¤i taraf›ndan asl›na
uygun olarak yeniden inﬂa
edilen bina, ‹l Özel ‹daresi
Özel ﬁehzadeler Müzesi olarak 2008 y›l›nda ziyarete aç›lm›ﬂt›r. Müze iki katl› ahﬂap bi-

Hazeranlar Kona¤›

nadan oluﬂmaktad›r. Alt katta
Amasya’da valilik yapan fakat
sultan olma f›rsat› bulamayan
ﬂehzadelerin balmumu heykelleri, üst katta ise Amasya’da valilik yap›p, sonra Osmanl› Devleti’nde sultan olan
(ﬁehzade) padiﬂahlar›n bal
mumu heykelleri sergilenmektedir.

5- HAZERANLAR KONA⁄I
(ETNOGRAFYA MÜZES‹)
Konak, 1865 y›l›nda defterdar
Hasan Talat Efendi taraf›ndan
yapt›r›l›p ablas› Hazeran Han›m’a hediye edilmiﬂtir. Üç
katl› olan yap›, haremlik, selaml›k gibi bölümleriyle klasik
Osmanl› Kona¤› tipindedir.
Hazeranlar Kona¤› 1979 y›l›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
taraf›ndan kamulaﬂt›r›larak
restorasyonu yap›lm›ﬂt›r. 1983
y›l›nda etnografya müzesi
(müze ev) olarak aç›lm›ﬂt›r.
Hazeranlar Kona¤›’nda Amasya’n›n 19. yüzy›l günlük yaﬂam›n› ve sosyal hayat›n› yans›tan giysiler, hal› ve kilimler,
mutfak araç gereçleri, kad›n
süsü ve tak›s› gibi etnografik
eserler sergilenmektedir.

6- ALÇAK KÖPRÜ
Roma Devrinde MS 2. yüzy›lda, Amasya Kalesi’yle (akropol) karﬂ› mahalleler aras›ndaki gidiﬂ geliﬂleri sa¤lamak
amac›yla Yeﬂil›rmak üzerine
inﬂa edilmiﬂtir. Karﬂ›da bulunan Roma dönemi antik kenti
kal›nt›lar› günümüzde ﬂehrin
6-7 m daha aﬂa¤›da bulunmas› ve zamanla nehir yata¤›n›n
yükselmesi sonucu köprü kemerleri aﬂa¤›da kald›¤›ndan,
Amasya Valisi Ziya Paﬂa taraf›ndan 1865’te köprü antik kemerleri üzerine ayaklar inﬂa
edilerek günümüze kadar gelmiﬂtir.
Alçak Köprü

amasya
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Amasya Müzesi - I. Mesud Türbesi

7- AMASYA MÜZES‹
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1925 y›l›nda Sultan II. Beyaz›t
Külliyesi’nin bir bölümü olan
medrese binas›n›n iki odas›nda toplanan az say›da arkeolojik eserle ‹slâmi Devir mumyalar› bir araya getirilerek oluﬂturulan müze, zamanla eserlerin ço¤almas›yla, 1962 y›l›nda
bir Selçuklu Devri eseri olan
Gök Medrese Camii’ne taﬂ›nm›ﬂt›r. Müze, 22 Mart 1977 y›l›nda yeni yap›lan bugünkü
modern binas›na taﬂ›nm›ﬂt›r.
Tüm eserler kronolojik s›raya
göre sergilenecek biçimde yeniden düzenlenmiﬂ ve 1980’de
hizmete aç›lm›ﬂt›r. Amasya
Müzesi, kent ve çevresi için bir
kök k›lavuz, tarihsel bir dökümdür. Müzede Kalkolitik
Ça¤’dan itibaren Tunç Ça¤laDeve Baﬂl› Testi, Demir Ça¤›

amasya

r›na, Hitit, Urartu, Frig, ‹skit,
Pers dönemlerine, Helenistik
Ça¤a, Roma, Bizans, Selçuklu
ve Osmanl› dönemlerine ait
onun üzerinde ayr› medeniyete ait arkeolojik ve etnografik
eserler ile mumyalar olmak
üzere bugün itibar›yla 23 bin
eser muhafaza edilmekte ve
bir bölümü sergilenmektedir.
Müze bahçesi içerisinde Hitit,
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, ‹lhanl› ve Osmanl› dönemlerine ait taﬂ eserler sergilenmektedir.

8- MUMYALAR
Müzedeki mumyalar, müze
bahçesi içerisinde yer alan Selçuklu Sultan› I. Mesud’a ait türbede teﬂhir edilmektedir. Müzede sekiz adet mumya bulunmaktad›r. ‹ﬂbu¤a Noyin, Cumudar, ‹zzettin Mehmet Pervane
Bey, cariyesi, k›z ve erkek çocuklar›na ait olduklar› san›lmaktad›r. 14. yüzy›l ‹lhanl›lar›n
Anadolu’daki hâkimiyetleri döneminde naz›rl›k ve emirlik
yapm›ﬂ ﬂahsiyetlere aittir. Cumudar Bey ve ‹ﬂbu¤a Noyin’e
ait olan mumyalar, Burmal› Minare Camii’nin yan›nda bulu-

Gök Medrese

nan “Cumadar Türbesi”nden,
di¤er mumyalar ise, Fethiye
Camii’nin bodrum kat›ndan
1855 y›l›nda ç›kar›larak bu türbeye getirilmiﬂtir. Buradan
Müzeye nakledilmiﬂtir.

9- GÖK MEDRESE CAM‹‹ TORUMTAY TÜRBES‹
Bir Selçuklu eseri olan Gök
Medrese Camii, Vak›flar Arﬂivi’nde yer alan bir vakfiye kopyas›na göre Amasya Valisi
Emir Seyfeddin Torumtay taraf›ndan 1266-1267 y›l›nda inﬂa
edilmiﬂtir. Müzede sergilenen
caminin kap›s› üzerinde “ameli Ebu’l Müslim el-Neccar” ﬂeklinde sanatkâr ismi verilmektedir. Kümbetinin külah›ndaki
turkuvaz çinilerden hareketle
“Gök Medrese” ad› verilen ya-

p› cami ve medrese olarak çift
iﬂlevli yap›lm›ﬂt›r. Yap›ya merdivenlerle ç›k›lan eyvandan girilmektedir. Eyvan›n iki yan›nda iki zaviye odas› yer almaktad›r. Caminin do¤usuna kare
planl› türbe eklenmiﬂtir. Türbeye camiden eyvan ﬂeklinde
düzenlenen bir giriﬂle geçilmektedir. Beden duvarlar› taﬂ,
kasna¤› ve külah› tu¤ladan inﬂa edilen türbe, özellikle kasna¤›ndaki s›rl› tu¤la süslemeleri aç›s›ndan döneminin en
önemli örnekleri aras›nda yer
almaktad›r. Torumtay Türbesi,
Gök Medrese Camii yan›ndad›r. Amasya Valisi Seyfeddin
Torumtay taraf›ndan 1278 tarihinde, dikdörtgen planda iki
katl› olarak kesme taﬂtan yapt›r›lm›ﬂt›r.
Torumtay Türbesi
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II. Bayezid Külliyesi
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Anadolu’daki az say›daki dikdörtgen planl› örneklerden biridir. Yap›n›n cephelerindeki
payandalar üzerindeki bezemeler 13. yüzy›l›n ikinci yars›ndan itibaren geliﬂmeye baﬂlayan yüzeyden kabar›k bezeme
anlay›ﬂ›na uygun bir tarzda iﬂlenmiﬂtir.

10- II. BAYEZ‹D KÜLL‹YES‹
Osmanl› Sultan› II. Bayezid’in
emri ile O¤lu ﬁehzade Ahmet
taraf›ndan cami, medrese,
II. Bayezid Külliyesi

amasya

imaret ve muvakkithaneden
oluﬂan külliyenin inﬂas›na
1485 y›l›nda baﬂlanm›ﬂ ve
1486 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r.
Külliyeye daha sonraki y›llarda s›cak su ve kar sebili, 1842
y›l›nda muvakkithane ile ikinci
bir ﬂad›rvan ile 6 dükkân eklenmiﬂtir. Yap› renkli taﬂ iﬂçili¤i ile kap› ve pencere kanatlar›ndaki ahﬂap bezemeleri aç›s›ndan dikkat çekicidir.
Caminin do¤usunda tek sandukal› türbede ﬁehzade Osman gömülüdür. Caminin bat›s›nda, on sekiz hücreden oluﬂan medrese yer almaktad›r.
Medrese günümüzde ‹l Halk
Kütüphanesi olarak kullan›lmaktad›r.
Caminin do¤usunda, imaret
bulunmaktad›r. Bugün, esas
fonksiyonuna uygun olarak
Amasya Valili¤i Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vakf›’n›n aﬂevi olarak kullan›lmaktad›r.
Amasya II. Bayezid Külliyesi’nin ﬂad›rvan kubbesi ile muvakkithanesinin tavan ete¤indeki ‹stanbul manzara resimleri bak›m›ndan ayr›ca önem
taﬂ›yan eserlerdir.

Burmal› Minare Camii

11- BURMALI M‹NARE
CAM‹‹
Dere Mahallesi’nde yer almaktad›r. Yap›n›n giriﬂ kap›s› üzerindeki inﬂa kitabesine göre
1243 y›l›nda II. G›yaseddin
Keyhüsrev’in Veziri Necmeddin Ferruh Bey ve kardeﬂi Haznedar Yusuf Bey taraf›ndan
yapt›r›lm›ﬂt›r. Caminin giriﬂ
cephesinin sol köﬂesine bitiﬂik
olarak kesme taﬂtan, piramit
çat›l› olarak inﬂa edilmiﬂ kümbet “Cumudar Bey Türbesi”
olarak bilinmektedir. Müzedeki Cumudar Bey ve Abuﬂka Noyin Bey’in mumya cesetleri
buradan Müzeye nakil edilmiﬂtir. 17. yüzy›lda yap›lan minaresi Osmanl› mimarisinin ilk

devir özelliklerini taﬂ›maktad›r. Ahﬂap minberi kitabeli
olan eser “Mahkeme Camii”
olarak da bilinmektedir.

12- AMASYA TAﬁHAN
Amasya Mutasarr›f› Rahtuvan
Hac› Mehmet Paﬂa taraf›ndan
1699 y›l›nda yap›lan yap›, dikdörtgen planl›d›r. Yap›n›n alt
ve üst katlar›ndaki odalarla da
ba¤lant›l› iç bat› cephede d›ﬂar›ya aç›lan bir taç kap› bulunmaktad›r. Do¤u-bat› ve kuzeyde d›ﬂ cepheler birinci kat boyunca tonozlu dükkânlarla
çevrilidir. Orijinalinde, beden
duvarlar› kesme tu¤la s›ralar›
ile iki kat halinde yükselmektedir.
Amasya Taﬂhan

amasya

35

Darüﬂﬂifa (Bimarhane)

13- DARÜﬁﬁ‹FA
(B‹MARHANE)
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Pirinçci Mahallesi’nde Pirinçci
Caddesi’ndedir. 1308-1309 y›l›nda ‹lhanl› Hükümdar› Sultan
Muhammed Olcayto’nun eﬂi
‹lduz (Y›ld›z) Hatun taraf›ndan
yapt›r›lm›ﬂt›r. Bir taraftan t›p
e¤itimi yap›l›rken di¤er taraftan hastalar›n tedavi edildi¤i,
cerrahi müdahalelerle ö¤rencilere ameliyatlar›n gösterildi¤i, uygulamal› ö¤retim yeri iﬂlevi görmüﬂtür. Medresede
1873 y›l›na kadar bir çok ünlü
doktor yetiﬂtirilmiﬂtir. Bunlardan en önemlisi Sabuncuzade
ﬁerefeddin’dir. Darüﬂﬂifa, 16.
yüzy›lda ak›l ve ruh hastalar›n›n da müzikli terapi yap›larak
tedavi edildi¤i bir merkez haline gelmiﬂtir. Deneysel t›p tekniklerinin ve uygulamal› t›p
e¤itiminin yap›ld›¤› Darüﬂﬂifa
bu özellikleriyle Anadolu’da
çok az bulunan t›p merkezleriÇilehane Camii

amasya

nin ilk s›ralar›nda yer almaktad›r. Kal›n masif duvarlar› kesme taﬂ kapl› an›tsal giriﬂ cephesi bulunan yap›, moloz taﬂ
ve harçtan inﬂa edilmiﬂtir. Taç
kap› üzerindeki süslemeler
yüksek kabartma tekni¤inde
oyulmuﬂtur. Taç kap›n›n bas›k
kemerli kilit taﬂ› üzerinde ba¤daﬂ kurmuﬂ oturmuﬂ olan kad›n figürünün, yap›y› inﬂa ettiren ‹lduz Hatun oldu¤u san›lmaktad›r.

14- Ç‹LEHANE CAM‹‹
(P‹R ‹LYAS ZAV‹YES‹)
Amasya Beylerbeyi Yakup Paﬂa taraf›ndan 1412/1413 y›l›nda inﬂa ettirilen yap› bir halveti tekkesidir. Bir koridorla birleﬂen iki farkl› bölümden oluﬂan tekkenin kuzeydeki biriminde kare planl› ve kubbeli
bir semahhane ile biri türbe
olarak de¤erlendirilen iki kare
planl› mekân bulunmaktad›r.
Koridorun güneyindeki birim
ise ortada kare planl› ve kubbeli, mescit k›sm› ile bunun iki
yan›ndaki zikir odalar›ndan
oluﬂmaktad›r. Günümüzde Pirler Park› olarak adland›r›lan
bölgede mimari iﬂçili¤iyle dikkat çeken Pir ‹lyas ve Pir Hamdullah türbesi bulunmaktad›r.

Kunç Köprü

15- KUNÇ KÖPRÜ
12. yüzy›lda Selçuklu Hükümdar› Sultan Mesut’un k›z› Hundi Hatun taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. Bayezidpaﬂa ile ﬁamlar
mahallelerini birbirine ba¤lar.
Üç büyük ayak üzerindeki geniﬂ kemer aç›kl›¤› harpuﬂta
olarak inﬂa edilmiﬂ köprülerin
en dikkat çekenidir.

16- BÜYÜK A⁄A
MEDRESES‹
Kitabesine göre Sultan II. Bayezid’in Kap› A¤as› Hüseyin
A¤a taraf›ndan 1489 tarihinde

inﬂa edilen medrese farkl›
plan ﬂemas› ile dikkat çekmektedir.
Sekizgen planl›, sekizgenin
çapraz kenarlar›n›n eksenlerinde kubbeli eyvanlara yer
verilmiﬂ, avlunun güneyine
tüm cepheyi kaplayacak büyüklükte kare planl› ve kubbeli bir dershane odas› yerleﬂtirilmiﬂtir.
Bu oda beden duvarlar›ndan
d›ﬂa ç›k›nt› oluﬂturmas› ve kap›s› önündeki revak biriminin
kubbe ile örtülü olmas› aç›s›ndan dikkat çekmektedir.
Büyük A¤a Medresesi

amasya
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Saraydüzü K›ﬂla Binas› Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi

17- SARAYDÜZÜ KIﬁLA
B‹NASI M‹LL‹ MÜCADELE
MÜZES‹ VE KONGRE
MERKEZ‹
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Milli Mücadele döneminde
Atatürk ve arkadaﬂlar›na ev
sahipli¤i yapm›ﬂ olan Amasya,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂunda ve milli mücadelede
önemli bir yere sahiptir. Milli
Mücadele döneminde Samsun’dan sonra 12 Haziran
1919’da Amasya’ya gelen Atatürk, Saraydüzü K›ﬂla Binas›’nda uzun süren müzakereler sonucu 21-22 Haziran
1919’da Amasya Genelgesi’ni
bütün ulusa duyurmuﬂtur. K›ﬂla Binas›, Cumhuriyetimizin
Do¤um Belgesi olan “Amasya
Genelgesi”nin bütün Dünya’ya duyuruldu¤u yer olmas›
bak›m›ndan yak›n tarihimizde
önemli bir mekân olma durumuna gelmiﬂtir.
ﬁamlar Mahallesi giriﬂinde
2007 y›l›nda eski d›ﬂ görünüme sad›k kal›narak, rekonstrüksiyon olarak bugünkü görünümüne kavuﬂmuﬂtur. ‹çinde, Atatürk ve heyetteki arkadaﬂlar›n›n 12 Haziran 1919 günü saat 17:00’de Kulistepe
mevkiinde Amasyal› heyet taraf›ndan karﬂ›lan›ﬂ anlar› balmumu heykellerle canland›r›lm›ﬂt›r. Binada ayr›ca Amasya
amasya

Genelgesi’nin eski ve yeni
nüshalar›, Milli mücadele y›llar›ndan kalan silah ve evraklar›n sergilendi¤i Milli Mücadele Müzesi bulunmaktad›r.

18- STRABON
(MÖ 63- MS 21/24)
Ünlü co¤rafyac› ve tarihçi Strabon, MÖ 64-63 y›l›nda Amasya’da do¤muﬂtur. Varl›kl› bir
aileye sahip olan Strabon, iyi
bir e¤itim görmüﬂ ve birçok
yere seyahat etmiﬂtir. Gezilerinden elde etti¤i bilgilerle tarih, co¤rafya ve felsefe konular›nda eserler vermiﬂtir. Tarihle ilgili 43 ciltten oluﬂan kitab› Historika Hypomnemata
(Tarihsel Taslaklar) eserinden
geriye çok küçük bölümler kalm›ﬂt›r. Dönemin bilgilerine göre haz›rlanm›ﬂ dünya co¤rafyas›n› anlatt›¤› Geographumena veya Geographika (Co¤rafya) kitab›nda, sadece co¤rafya
bilgileri de¤il ayn› zamanda
tarihi co¤rafya ve co¤rafyan›n
felsefesi de en iyi ﬂekilde anlat›lmaktad›r. Seyahatlerinden
sonra ‘‘benim memleketim’’
dedi¤i Amasya’ya dönerek hayat›n›n geri kalan k›sm›n› burada geçirmiﬂtir. MS 21/24 y›l›nda Amasya’da ölmüﬂtür.
ﬁehzadeler gezi yolunda heykeli bulunmaktad›r.

Ferhat ve ﬁirin Heykeli

19- FERHAT SU KANALI
Helenistik dönemde, kale karﬂ›s›ndaki antik Amasya kentinin su gereksinimini karﬂ›lamak için yap›lm›ﬂ içme suyu
iletim yap›s›d›r. Su terazi sistemine göre kanallar inﬂa edilmiﬂtir. Uzunlu¤u 25 km’dir.
Ovasaray K›rkgöz mevkiinden
baﬂlayan kanal, yer yer toprak
alt›nda tonozlu bir biçimde
olup, Ferhat Aras› mevkiinde
kayalara oyulmuﬂ ﬂekildedir.
Gökmedrese, Yüzevler Mahallelerini geçerek Beyaz›tpaﬂa
Mahallesi’nde son bulmaktad›r. Halk aras›ndaki yayg›n efsaneye göre bu kanallar sevgilisi ﬁirin'e kavuﬂmak için da¤lar› delen Ferhat taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. “Ferhat ile ﬁirin”
olarak bilinen bir sevda söylencesinin Anadolu’daki en
önemli simgelerinden biridir.
Yap›n›n co¤rafik konumuna,
çap›na, uzunlu¤una bak›l›rsa
dönemin koﬂullar›nda yüzlerce insan›n çal›ﬂmas›yla oluﬂtu¤unu söylemek kaç›n›lmazd›r.
Kanal›n kal›nt›lar› Ferhat Aras›
mevkiinde görülebilir.

20- FERHAT ‹LE ﬁ‹R‹N
EFSANES‹
Söylence odur ki nakkaﬂl›k yapan Ferhat, Amasya Sultan›’n›n kardeﬂi ﬁirin’e sevdalanm›ﬂt›r. Ferhat, Amasya Sultan› Mehmene Banu’ya, k›z
kardeﬂi ﬁirin için dünürcü gönderir, istetir. Sultan, ﬁirin’i
vermek istemedi¤i için olmayacak bir iﬂ ister delikanl›dan:
“ﬁehirde su yok. Ferhat suyu
ﬂehre getirsin, ﬁirin’i vereyim.” der. Su, “ﬁahinkayas›”
denen uzak m› uzak, sert mi
sert bir yolu izleyerek gelebilir
ancak kente. Ama yi¤it adamd›r Ferhat, gönlünde ﬁirin’in
aﬂk› vard›r. Al›r külüngü eline,
vurur kayalar›n bö¤rüne. Kayalar yar›l›r, yol verir suya.
Mehmene Banu, bakar ki Ferhat kazanacak, bir cad› buldurur ve yollar Ferhat’›n su kanal›n› açt›¤› yere. Cad› Ferhat’a
ﬂöyle der: “Ne vurursun kayalara böyle h›rsla, ﬁirin’in öldü.” Bu söz Ferhat’› bitirmiﬂtir.
“ﬁirin yoksa, dünyada ben nas›l yaﬂar›m ki!” diyerek elindeki külüngü gö¤e f›rlat›r.
amasya
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Boraboy Gölü
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ﬁuursuzca at›lan külünk, Ferhat’›n baﬂ›na düﬂer. Uzun ve
a¤›r demirin açt›¤› yarayla Ferhat orac›kta, aﬂk› için açt›¤›
suyolunda ölür. Ölürken öyle
bir seda eder ki “ﬁ‹R‹N” diye,
yer gök inler. Sesleniﬂinin
yank›s› zaten kula¤› kayalarda
olan ﬁirin’e ulaﬂ›r. Ferhat’›n
öldü¤ünü duyan ﬁirin, koﬂar
kayal›klara ve kendini kayal›klardan aﬂa¤› atar. Cans›z vücudu uzan›r, Ferhat’›n yan›na.

21- AMASYA BORABOY
GÖLÜ-AKDA⁄ M‹LL‹ PARKI
Taﬂova ilçe merkezine 21 km
mesafede yer alan do¤a harikas› Boraboy Gölü, denizden
1.050 m yükseklikte küçük bir
akarsuyun etraf›ndan gelen y›k›nt›larla t›kanmas› sonucu
oluﬂmuﬂ, do¤al bir set gölüdür. Amasya’n›n en yüksek da¤› olan Akda¤’›n kuzeydo¤usunda bulunmaktad›r. Gölün
oluﬂturdu¤u do¤al güzellikler
yan›nda, etraf›ndaki kay›n, sar›çam, meﬂe ve gürgenlerden
oluﬂan kar›ﬂ›k orman örtüsü
de buran›n önemini art›rmaktad›r. Boraboy Gölü, bungalov
ev, restoran, yürüyüﬂ parkurlar›, kamp ve piknik alanlar›yla
yerli yabanc› ziyaretçilerin u¤rad›¤› bir merkez durumundaamasya

d›r. Halen çal›ﬂmalar› süren
10.035,00 hektarl›k Amasya
Boraboy Gölü Akda¤ Milli Park›; Suluova ilçesine 22 km,
Amasya-Merzifon Havaalan›na
47 km, Amasya ‹line 61 km mesafededir. Tüm yaylalar her
mevsim farkl› çiçeklerle bezenir. Çok say›daki endemik bitki türleri çiçek açma zaman›nda farkl› renk cümbüﬂleri oluﬂturur. Sar› çiçekleriyle görsel
bir hazine olan Sar›çiçek Yaylas› da ad›n› bu çiçeklerden alm›ﬂt›r. Yöresel göçebe yayla
kültürünün yo¤un yaﬂand›¤›
bölgede, yayla evleri de bulunmaktad›r. Derinöz Kanyonu
bu alandaki en özel yerlerden
birisidir. Her mevsim foto¤raf
çekmeye elveriﬂli alanlar yaban hayat› zenginli¤ine sahip
olup, birçok memeli hayvanlar, kuﬂ türleri ve y›lk› atlar› y›l›n her mevsimi görülebilir.
Kanyon gezisi, yayla turizmi,
moto-kros gezileri, cip safari,
foto-safari, do¤a yürüyüﬂü,
do¤a sporlar› gibi ekoturizm
faaliyetleri yap›labilecek özelliklere sahiptir. Çal›ﬂmalar› süren Milli Park Alan› ayn› zamanda K›ﬂ turizmi peyzaj de¤erlerine sahiptir. 2 km kuzeyinde Samsun ‹li Ladik ilçesi
kayak merkezi bulunmakta, yi-

Terziköy Kapl›cas›

ne Milli Park alan›n›n 3 km güney bat›s›nda Amasya Akda¤
kayak merkezi tesis çal›ﬂmalar› devam etmektedir.

22- BARAKLI KALES‹
Taﬂova ‹lçesi Özbarakl› Beldesi’nin güneyinde, yaklaﬂ›k 2
km uzakl›ktad›r. Romal›lar döneminde, bölgeden geçen kervan yolunun güvenli¤ini sa¤lamak üzere inﬂa edilmiﬂ küçük
bir garnizondur. Moloz taﬂ ve
kireç harçtan yap›lm›ﬂ, gözetleme kulesi ve sur duvarlar›
bulunmaktad›r.

23- ULUKÖY S‹NAN PAﬁA
HAMAMI
Taﬂova-Uluköy’deki en önemli
eserlerden biri de Sinan Paﬂa
Hamam›’d›r. Bu tarihi hamam›n Afyon Sincanl›’daki imaretin de kurucusu Sinan Paﬂa taraf›ndan Sivas Valili¤i s›ras›nda yapt›r›ld›¤› düﬂünülmektedir. Sinan Paﬂa’n›n 1525 y›l›nda vefat etmesi nedeniyle yap›n›n bu tarihten önce inﬂa
edilmiﬂ oldu¤u düﬂünülmektedir. 1942 depreminde büyük
ölçüde zarar görmüﬂ olsa da
mimari ve sanatsal bak›mdan

de¤erini korumaktad›r. Hamam›n oldukça ilgi çekici bir kap›
kompozisyonu vard›r. Vak›flar
Müdürlü¤ü’nce asl›na uygun
ﬂekilde 1997 y›l›nda restore
edilmiﬂtir.
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24- YASSIHÖYÜK
(OLUZ HÖYÜK)
Amasya il merkezi Gözlek Köyü s›n›rlar›nda yer alan Yass›höyük’te ‹stanbul Üniversitesi
Önasya Arkeoloji Bölümü Ö¤retim üyesi Doç. Dr. ﬁevket
DÖNMEZ taraf›ndan 2007 y›l›ndan itibaren yürütülen kaz›lardan Helenistik Ça¤, Pers,
Frig Dönemi, Hitit Dönemine
ait önemli mimari kal›nt› ve
buluntular gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lm›ﬂt›r. Kaz›lar devam etmektedir.

25- TERZ‹KÖY KAPLICASI
Terziköy Kapl›cas›, il merkezine 36 km uzakl›kta yer almaktad›r ve 54.000 m2 yeﬂil alana
sahiptir. Suyunun s›cakl›¤›
39.5 °C’dir. Tüm odalarda termal suyu bulunan 72 yatakl›
otel, 45 yatakl› motel, gazino,
lokanta, yüzme havuzlar›, özel
kabinler, al›ﬂveriﬂ olanaklar›,
amasya

Yedik›r Baraj›
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çocuk oyun bahçesi, piknik
alanlar› ve özel pansiyonlar›
ile bölgenin termal turizm potansiyelinde önemli bir yere
sahiptir. Özel araçla ya da tarifeli toplu taﬂ›mayla ulaﬂ›lmaktad›r.

26- GÖKÇEL‹ KALES‹
Göynücek ilçe merkezinin 8
km kuzeybat›s›nda, Gökçeli
Köyü’nün yaklaﬂ›k 1 km kuzeydo¤usundaki kayal›k üzerinde, Çekerek Vadisi’ne hâkim
bir konumda yer almaktad›r.
Roma Döneminde garnizon
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Çok say›da basamakl› bir tünele sahiptir. Kalenin de¤iﬂik kesimlerinde kayalara oyulmuﬂ dehlizler
bulunmaktad›r.
Çelebi Mehmed Medresesi ve Saat Kulesi

27- YED‹KIR BARAJI (YED‹
KU⁄ULAR KUﬁ CENNET‹)
Suluova ilçesinde yer alan,
çevrenin en büyük sulama baraj› olan Yedik›r Göleti, 60 milyon m3 hacimlidir. Gölet, ayn›
zamanda Yedi Ku¤ular Kuﬂ
Cenneti ad›yla koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r. Kuﬂlar›n göç yolu
üzerinde olan göl, k›ﬂ aylar›nda kuﬂlar›n do¤al yaﬂam alan›d›r. Göletin çevresi mesire olarak kullan›lmaktad›r. Göl, ku¤u, yabankaz›, yabanörde¤i,
angut, karabatak ve bal›kç›l
gibi 16 familyaya ait 34’ten
fazla kuﬂ türünün bar›nd›¤› bir
kuﬂ cennetidir.

28- ÇELEB‹ MEHMED
MEDRESES‹ VE
SAAT KULES‹
Merzifon Cumhuriyet Caddesi’nde, Cedit Mahallesi’nde,
ayn› addaki caminin yan›ndad›r. Camii, 1426 y›l›nda Çelebi
Mehmed’in o¤lu Sultan II. Murat taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r.
Medresenin yap›m›na 1414 y›l›nda Çelebi Mehmed taraf›ndan baﬂlanm›ﬂ, 1417 y›l›nda
Umur bin Ali Bey taraf›ndan tamamlanm›ﬂt›r. Giriﬂ kap›s›

amasya

Sofular Camii

üzerinde duran saat kulesi
Amasya Mutasarr›f› Ziya Paﬂa
taraf›ndan sonradan ilave ettirilmiﬂtir.

¤ü’nce asl›na uygun olarak yeniden restore edilen caminin,
kuzey bat› köﬂesinde silindirik
tu¤la gövdeli minaresinin sadece alt k›sm› orijinaldir.

29- MERZ‹FON TAﬁHANI
Merzifon Bedesteni’nin karﬂ›s›ndad›r. Tipik Osmanl› ﬂehiriçi hanlar›ndan biri olan Taﬂhan, tekni¤i ve iﬂçilik itibariyle
17. yüzy›l karakterini göstermektedir. Duvarlar› kesme taﬂ
ve tu¤ladan almaﬂ›k duvar
tekni¤inde inﬂa edilmiﬂtir.
Dikdörtgen planl› olup iki katl›d›r. Yuvarlak kemerli kap›s›
güney yüzündedir. Avlu kal›n
kesme taﬂ sütunlu revaklarla
çevrilidir. Kuzey cephede revaklar›n önüne yap›lm›ﬂ olan
yan yana iki zarif çeﬂme han›n
içine ayr› bir güzellik katmaktad›r.

31- KARA MUSTAFA PAﬁA
CAM‹‹
Osmanl› Devleti sadrazamlar›ndan Kara Mustafa Paﬂa,
Merzifon’un Mar›nca Köyü’ndendir. Komutan› oldu¤u
Viyana Kuﬂatmas›’n›n yenilgiyle sonuçlanmas› bu büyük
devlet adam›n›n yaﬂam›n›n soKara Mustafa Paﬂa Camii

30- SOFULAR CAM‹‹
Merzifon Sofular Mahallesi’ndedir. Cami, türbe ve çeﬂmeden oluﬂan bir yap›d›r. Üslubu bak›m›ndan 15. yüzy›l sonu ve 16. yüzy›l›n baﬂlar›nda
yap›ld›¤› tahmin edilmektedir.
Tamam›na yak›n k›sm› y›k›lm›ﬂ
iken Vak›flar Genel Müdürlüamasya
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Abide Hatun Camii
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nu olmuﬂtur. Merzifon’un Gazi
Mahbub Mahallesi’nde bulunan Kara Mustafa Paﬂa Camii,
1666 tarihinde yap›lm›ﬂt›r. Tümüyle dikdörtgen planda olan
as›l ibadet mekân› iki bölümden oluﬂmuﬂtur. Tek kubbeli
ana bölüme, kuzeyde kubbe
a¤›rl›¤›, üç kemer ve iki paye
üzerine bindirilmiﬂ, böylece
kuzey duvar› geriye al›narak,
mekân geniﬂletilmiﬂtir. Caminin ﬂad›rvan› 1840 ve 1851 y›l›nda esasl› bir onar›m görmüﬂ
ve 1875 y›l›nda Zileli Emin adl›
bir sanatkar taraf›ndan ﬂad›rvan›n kubbe içerisine kalemiﬂi
tekni¤inde ‹stanbul manzaralar› resimlenmiﬂtir. Döneminin
önemli örnekleri aras›nda yer
almaktad›r.
Abide Hatun Camii

amasya

32- AB‹DE HATUN CAM‹‹
Merzifon ilçesi, Karamustafa
Paﬂa Köyü’nde bulunan cami,
Sadrazam Merzifonlu Kara
Mustafa Paﬂa'n›n Annesi Abide Hatun taraf›ndan 17. yüzy›l›n baﬂ›nda yapt›r›lm›ﬂt›r. Camide ahﬂap üzerine kalem iﬂi
teknikle yap›lm›ﬂ bezemelerin
en güzel örneklerini görmek
mümkündür.

33- P‹R‹ BABA TÜRBES‹
Merzifon ilçesi Nusretiye Mahallesi’nde yüksekçe bir mevkide yer alan Piri Baba Türbesi
yörenin önemli ziyaretgâhlar›ndand›r. Piri Baba’n›n yaﬂam› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler ne
yaz›k ki günümüze ulaﬂamam›ﬂt›r. Bununla birlikte O’nun-

Piri Baba Türbesi

la ilgili bilgi veren kaynaklar›n
baﬂ›nda Evliya Çelebi seyahatnamesi gelir. Türbe iki katl›
olarak yap›lm›ﬂ olup, alt kat
cenazelik k›sm›d›r. Ziyaret edilen üst kat ise sandukan›n bulundu¤u k›s›md›r. Buradaki
sanduka al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda
yüksek ve geniﬂtir. Türbe genel yap›s› itibariyle d›ﬂa kapal›
bir görünüm arz etmektedir.
Üzerinde yap›m›yla ilgili herhangi bir yaz›t bulunmad›¤›
için kesin yap›m tarihi hakk›nda bir bilgiye sahip de¤iliz. Fakat mimari özelliklerinden ha-

reketle 13. yüzy›lda yap›lm›ﬂ
olabilece¤i kabul edilebilir.
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34- YÖRGÜÇ RÜSTEM PAﬁA
CAM‹‹
Gümüﬂhac›köy ilçesinde bulunan cami, 1429 y›l›nda Yörgüç
Rüstem Paﬂa taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. ‹lk yap›l›ﬂ› yar› ahﬂap
oldu¤u bilinen yap› 1560 y›l›nda yeniden inﬂa edilmiﬂtir. Zaman içinde birçok tamirat gören yap›, 1939’da meydana gelen depremde hasar görmüﬂ
ve 1946 y›l›nda tekrar inﬂa
edilmiﬂtir.
Yörgüç Rüstem Paﬂa Camii

amasya

Maden Camii
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Dikdörtgen planl› yap›n›n iç
mekan›, dört dikdörtgen ayak
üzerinde durur, orta mekan arka arkaya üç kubbeli, yan mekan ise tonoz örtülüdür. Caminin giriﬂ cephesi alt› sütunlu,
beﬂ kemerli, ahﬂap kiriﬂ üzerine düz ahﬂap tavanla örtülüdür.

35- MADEN CAM‹‹
Gümüﬂhac›köy ilçesi Gümüﬂ
Mahallesi’nde 1800’lü y›llarda
Köprülü Mehmed Paﬂa Camii

kilise olarak yapt›r›lm›ﬂ daha
sonralar› camiye çevrilmiﬂtir.
Do¤u-bat› yönünde dikdörtgen planl›d›r. ‹ç mekân üç sah›na bölünmüﬂtür. Ahﬂap süslemelerinin tümü, caminin kilise oldu¤u günlerinden kalma
özgün süslemelerdir. Cephe
duvarlar›n›n köﬂeleri kesme
taﬂ, beden duvarlar› kabayonu
taﬂ örgülüdür. Son cemaat yeri, bat›dad›r. Dört sütun üzerine oturan üç adet kubbeyle örtülüdür. Ana mekân›n çat›s›
ise alaturka kiremitle kapl›
olup üç s›ra kirpi saçakl›d›r.
2007 y›l›nda yap›lan restorasyon çal›ﬂmas› esnas›nda kilisenin orijinal freskleri aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ olup, cami içerisinde
görülebilir.

36- KÖPRÜLÜ MEHMED
PAﬁA CAM‹‹
Cami, 1660 y›l›nda Sadrazam
Köprülü Mehmed Paﬂa taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. 1939 depreminde y›k›l›nca 1948 y›l›nda
tekrar inﬂa edilmiﬂtir. Dikdörtgen plana sahip caminin malzemesi moloz taﬂt›r. Son cemaat yeri kapal›d›r ve üst örtüsü ahﬂap tavand›r. Tek ﬂerefeamasya

Gümüﬂhac›köy Bedesteni

li bir minaresi vard›r. Gümüﬂhac›köy ilçesinde bulunmaktad›r.

37- HAL‹L‹YE MEDRESES‹
Gümüﬂhac›köy ilçesi Gümüﬂ
Mahallesi’nde bulunmaktad›r.
Çelebi Sultan Mehmed’in Gümüﬂ Madeni Emirli¤i’ne tayin
etti¤i Halil Paﬂa taraf›ndan
1415 y›l›nda yapt›r›lm›ﬂt›r. Orijinalinde bölgedeki kapal› avlulu tek medrese olan yap› da,
ortadaki kapal› avlu çökmüﬂtür
ve bugünkü aç›k dikdörtgen
avlunun etraf›n› ahﬂap ve sivri
kemerli, düz tavanl› revaklar
çevirmektedir. Arka k›s›mlarda
üç eyvanl› ana dershaneler ve
odalar› s›ralanmaktad›r.

38- GÜMÜﬁHACIKÖY
BEDESTEN‹
Köprülü Camii’nin güneyindedir. Köprülü Mehmet Paﬂa taraf›ndan 1660 y›l›nda kendi
ad›ndaki cami külliyesi olarak
yapt›r›lm›ﬂt›r. Do¤u-bat› yönünde ince uzun dikdörtgen
planl›d›r.
Dört kap›l› yap›n›n özellikle
meydana bakan kap›s› di¤erlerine göre daha özenli olup
üzerine 1900 y›l›nda Yanyal›
Mustafa Paﬂa’n›n o¤lu Ali R›za
Bey taraf›ndan saat kulesi ila-

ve edilmiﬂtir. Zamanla yap›lan
restorasyonlar sonucu k›smen
de¤iﬂikli¤e u¤rayan bedestenin giriﬂ kap›lar›ndaki k›rm›z›beyaz kemer örgüsü, yap›ya
bir ayr›cal›k kazand›rm›ﬂt›r.
1900’lerde yap›lan saat kulesinin y›k›lmas› üzerine yerine
bugünkü kulelerin yap›ld›¤›
bilinmektedir.

39- HAMAMÖZÜ TERMAL
TES‹SLER‹
Amasya il merkezine 90 km
uzakl›kta Hamamözü ‹lçe merkezinde bulunmaktad›r. Suyunun s›cakl›¤› 42.5 °C’dir. Halen
faaliyette bulunan Eski Hamam ile Gimpaﬂ Otel bünyesinde bulunan yüzme havuzu
ve Türk Hamamlar› bulunmaktad›r. Hamamözü Kapl›ca Sular›, analiz sonuçlar›na göre
“Oligo-Mineral Sular›” grubundand›r.

40- TATMADAN DÖNMEY‹N
Di¤er ad› Amasya Elmas› olan
M‹SKET ELMA’y›, daha önce
hiç tatmad›¤›n›z bir lezzeti
keﬂfedece¤iniz BAKLALI YAPRAK SARMASI’n›, Amasya
mutfa¤›n›n KEﬁKEK’ini, hem
sa¤l›kl› hem lezzetli TOYGA
ÇORBASI’n› tatmadan kentten
ayr›lmay›n.
amasya
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