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lan'ın oğlu Sivas Emiri Kutbüddin Melik

Kale Camii- Sivas
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Burüciye
Medresesi'nin
ön cephesi ile
Gökmedrese'nin
avlusundan
bir görünüş

Şah'ın zamanında Kızılarslan b. İbrahim
rafından

ta-

S93 ( 1197) yılında yaptırılmıştır.
Tamamen kesme taştan olan cami SS x
38 m . boyutlarında mihraba dik on bir nefli bir plana sahiptir. Tuğla örgülü minaresi dönemin mükemmel bir işçiliğini yan sıtır. Sekizgen kaide üzerinde oturan minare tek şerefelidir. Kaidede, gövdede ve
şerefe altındaki çini örnekleri günümüze
kadar gelmiştir (bk. ULUCAMİ ) . Kale Cam ii. Sultan lll. Murad zamanında 988'de
( 1580) Sivas Valisi Mahmud Paşa tarafın 
dan yaptırılmıştır. Cami 18,75 x 16,70 m.
boyutlarında kareye yakın bir plana sahiptir. Kare mekandan sekizgen kasnağa geçilir, bu geçişi büyük tromplar sağlar, sekizgen kasnağın üzerinde onaltıgen bir
kasnak bulunur. Kubbe bu kasnak üzerine oturtulmuştur. Girişe göre sağda yer
alan minare ise tuğladandır. Minare kaidesi kare biçiminde, üst kısmı köşeli ve şe
refenin alt kısmı mukarnaslıdır. Meydan
Camii. Dikilitaş semtinde 972 (1564) yılın
da Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa tarafından yaptırıl
mıştır. 27,70 x 19,17 m. boyutlarındadır.
Üzeri çift meyilli çatı ile örtülmüş olup duvarlar muntazam kesme taştır ve son cemaat yeri sonradan inşa edilmiştir. Basık
minare girişe göre sağda, tuğladan ve tek
şerefelidir. Ali Ağa Camii. Sivas Valisi Behram Paşa'nın oğlu Mustafa Bey tarafın
dan 998 ( 1590) yılında yaptırılmıştır. Cami 16 x 12,SO m. boyutlarındadır. Sekizgen bir kasnağa oturan oldukça yüksek

bir kubbesi

vardır.

yüzyılın ortalarında

Ali Baba Cam ii. XVI.
Vezir Rüstem Paşa'nın

hacası

Ali Baba tarafından yaptırılmıştır.
19,SO x 10,8S m . boyutlarındadır. Üzeri içten çift kubbeli olup dıştan ahşap bir çatıyla örtülüdür. Şehirde yer ve özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiş olan camilerden İmaret Camii esasında 720'den ( 1320)
sonra zamanla gelişen bir külliye bünyesinde yer alıyordu. Zincirli Minare 11SS (1742),
örtmeli (XVlll . yüzyıl), Hoca İmam ve Pulur
(Bii!Or) camileri (XIX. yüzyıl), Korkmazoğlu
1249 (1833), Abadan Camii de 1323 (1905)
tarihli yapılardır. Yiğitler 1209 (1794) , Hacı Zahid, Mehmed Paşa 1217 ( 1802). Kabalı 1218 (1803), Uzun Hacıoğlu 1222 (1807),
Büyük Kazancılar 1812, Said Paşa 1236
( 1820-21 ) tarihli eserler olup kitabeleri minarelerinde yer almıştır. Ayrıca, Ganem (Tarhan) Camii yakın zamanda yenilenmiş olmasına rağmen sıkı tuğla süslemeli spiral
yivli minaresi ile dikkat çekici bir yapıdır.
Med reseler. Darüşşifa (Şifahiye Medresesi). Sultan I. İzzeddin Keykavus tarafından
614 (1217) yılında yaptırılmış olup 61,90 x
46,80 m. boyutlarındadır. Taçkapı, giriş eyvanı ve ana eyvan revak taşıyıcıları kesme
taştan, türbe kasnağı ve külahı ile revak
tonaziarı tuğladır. Dört eyvanlı revaklı avlulu medresenin kuzey duvarına bitişik bir
ek kısmı vardır. Güney eyvanı türbe haline getirilmiş ve I. İzzeddin Keykavus buraya defnedilmiştir. Türbe cephesi Selçuklu çini sanatının görkemli bir örneğidir. 617

SiVAS
yılında inşa

edilen 19,50 x 4,60 m. boyuttürbe dıştan sekizgen kasnaklı
dır. Üzeri yeşil sırlı oluklu kiremitle örtülüdür. Akbaş Baba Türbesi. Temel duvarları
kesme, beden duvarları moloz taştan kare plana sahip yapıyı XIII. yüzyıla tarihlendirmek mümkündür. Harap bir durumda
olan türbenin içinde beş sanduka mevcuttur. Şeyh Erzurumi Türbesi. Kareye yakın plana sahip yapı muhtemelen XN. yüzyıl eseridir. Kadı Burhaneddin Türbesi.
1381-1398 yılları arasında Sivas'ta kendi
adına devlet kuran Kadı Burhaneddin Ahmed'in türbesi 1966'da yeni baştan yapıl
mışsa da mimari hiçbir özelliğ i yoktur.
larındaki

Sifaive
Med resesi'nin
çini süslemeli
eyvan ı ile
Cifte Minareli
Medrese'nin
taçkapısı

(1220) tarihli vakf iyesi günümüze kadar
gelmiştir (bk KEYKAVUS I DARÜŞŞiFASI ) .

Gökmedrese. Selçuklu Sultanı lll. Gıyased
din Keyhusrev'in veziri Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından 670'te (1271-72) yaptı
rılmıştır. itinalı taş işçiliği ile dikkati çeken
cephede taçkapı mermerdir. Minarelerde, mescidde ve yan eyvaniardaki çini süslemeler Selçuklu çini sanatının zamanımı 
za ulaşan çok önemli örnekleridir. 1824 yı
lındaki depremde büyük hasara uğrayan
medresenin ana eyvanı yıkılmıştır. Bugün
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarı lmaktadır (bk. GÖKMEDRESE). Buruciye
Medresesi. Muzaffer b. Hibetullah ei-BurQcirdl tarafından 670 (1271-72) yılında
yaptırılmıştır. Dört eyvanlı açık aviulu yapı kesme taştan inşa edilmiştir. Medrese
de giriş eyvanının solundaki oda türbe olup
çinilerle süslüdür (bk. BURÜCiYE MEDRESESi ). Çifte Minareli Medrese. Vezir Şern
seddin Cüveynl'nin 670 (1271 -72) yılında
yaptırdığı bu medrese abidevi cephesi ve
itinalı taş işçiliğiyle dikkat çeker. Medresenin günümüze sadece çifte minareli ön
cephesi ulaşmıştır. 1964'te başlanan kazılarda yapının bazı bölümlerine ait temeller ortaya çıkarılmıştı r (bk. ÇiFTE MiNARELi MEDRESE)
Tür be ve Kümbetler.

Şahna

Kümbeti.

cami yaptırılmıştır. Ahi Emir Ahmed Kümbeti. 733 (1333) tarihli eser kesme taştan
sekizgen olarak yapılmış olup konik çatılı
dır. Şeyh Hasan Bey Türbesi (Güdük Minare). Eretna Devleti'nin kurucusu Alaeddin
Eretna tarafından 748 (1347) yılında genç
yaşta ölen büyük oğlu Şeyh Hasan Bey
adına yaptırılmıştır. Türbe 9,80 x 9,80 m.
boyutlarında kare planlı yapı üstte silindrik
gövdeli ve külahlıdır. Türbede siyah mermerden bir mezar sandukası vardır (bk.
GÜDÜK MiNARE ) Şeyh Hüseyin Rai Türbesi. Kareye yakın bir planda olan yapının
kubbesi dıştan sekizgen bir kasnakla çevrilmiş olup üzeri oluklu kiremitle kaplıdı r.
içeride ahşap iki sanduka bulunmaktadır.
Türbe önünde bulunan çeşmenin kitabesi 723 ( 1323) tarihli olup türbenin de ilk
defa bu sırada yapıldığını düşündü rmek
tedir. Türbede yer alan bazı kitabelerden
yapının XIV ve XV. yüzyıllarda tamir gördüğü ve 1318 (1900) yılında yeniden inşa
edild iği anlaşılmaktadır. Şemseddin Siviisi
Türbesi. Meydan Camii'nin avlusunda caminin kuzeybatı yönündedir. 1009 ( 1600)

Hanlar. Behram Paşa Ham. Sivas Valisi
Behram Paşa tarafından 1576 yılın
da yaptırılmıştır. Revakl ı açık aviulu ve iki
katlıdır. Doğusundaki giriş üzerinde pencerelerin yanında iki aslan figürü bulunur.
Girişin tam karşısının alt katı ahır olarak
kullanılmıştır. Taşhan. XIX. yüzyılda inşa
edilen han dikdörtgen planlı olup iki kattır. Kuzey ve doğu yönünde caddeye bakan
dükk2ınlar bulunur. Subaşı Ham ve Bedesteni. XVI. yüzyıl eseridir. Dört kare kesitli
ayakları birbirine bağlanan sivri kemerli
çapraz tonazla örtülüdür. Güney tarafın 
da dükkanlar vardır. Sivas Valisi Lala Sinan
Paşa' nın (ö. 93 1/ 15 25) vakfıdır.
Sağır

Hamamlar. Meydan Hamamı. Meydan
Camii vakıflarından olan hamam XVI. yüzyıl eseridir. Sıcaklık ve soğukluğun üzeri
kubbe ile örtülüdür. Dört eyvan şeması
gösterir. Kurşunlu Hamam. Sivas Valisi Sağır Behram Paşa tarafından 1576'da çifte hamam olarak yaptırılmıştır. Soğukluk
büyük kubbelerle örtülüdür. Kale Camii
Hamamı. Vezir Mahmud Paşa tarafından
988 (1580) yılında yaptırılmıştır. Sıcaklık

Ku rşu nlu Hamam, Behram Paşa Han ı ve Kangalağası Konağı'nı n içinden bir görü nüş

Kitabesinden Hüseyin b. Ca'fer'e ait olduğu anlaşı lan 1231 tarihli bu kümbet kare
planlı kripta üzerinde sekizgen gövdelidir.
içten kubbeli , dıştan piramidal çatılıdır.
XIX. yüzyılın sonlarına kadar ayakta kalan
kümbetin çeşitli süsleme ve kitabe parçaları Gökmedrese'dedir. Abdülvehhab Gazi
Türbesi. Şehrin yaklaşık 1 km. doğusun
da Akkaya tepesi üzerinde caminin içindedir. Kemaleddin b. Rahat' ın 721 ( 1321 )
tarihli vakfiyesinden türbenin civarında bir
mezarlığın teşekkül ettiği anlaşılmaktadır.

Cami 1971

yılında yıktırılmış ,

yerine yeni bir
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delegelerle
birlikte

dört eyvan şeması gösterir. Yıkılmış olan
hamamın temel duvarları 1 m. yüksekli-

ı

ğindedir.

Evler. Sivas evleri genellikle bodrum,
zemin ve birinci kat olmak üzere planlanmıştır. Birinci kat oturma mekanıdır ve evin
caddeye veya sokağa bakan kısmıdır. Çık
malarla genişletilmiş odalar bol pencereli
ve dolayısıyla aydınlıktır. itinalı bir işçilik görülen baş oda bu kattadır. Odaların hepsinde çiçeklik nişi, duvarlarda lambalıklar,
yüklük ve dolap bulunur. Sivas evlerinde
iki yüzlü iç sofalı, üç tarafı adalı dış sofalı , dört eyvanlı olmak üzere üç plan tipi uygulanmıştı r. Taş temel üzerinde ahşap
çatkılı, kerpiç dolgulu duvarlara sahip evlerde kat araları , döşeme , tavan ve kiriş
ler ahşaptır. Cephede yer alan çıkmalar
cumba veya köşk şeklindedir. Çatılar beşik veya kırma çatı olup oluklu alaturka
kiremitle kaplıdır. Tavanlarda, oda kapıla
rında , yüklük ve dolap kapaklarında, duvarlarda, merdiven korkuluklarında, ocak
davlumbazlarında süslemeler görülür.
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Erzurum Ko ngr esi kararlarının
bütün Anadolu ve Rumeli'ye
yayılmasını sağlamak üzere
S ivas 'ta toplanan kongre
(4 -11 Eylül 1919).

_j

Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlatılma
önemli bir yeri bulunan Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran
1919'da "Amasya Tamimi''yle yaptığı çağ
rı sonrasında şekillenmiştir. Önce delegelerin Erzurum Kongresi'nin toplanacağı 1O
Temmuz'da Sivas'ta olmaları istenmiş , Erzurum'da kongre yapmaya karar veren
doğu ve kuzeydoğu ilieri ise aynı anda sebebini pek kavrayamadıkları Sivas Kongresi için delege seçmekten çekinmişlerdi.
Erzurum Kongresi 23 Temmuz'a ertelendiği halde Sivas'a hiçbir delege gelmedi.
Erzurum Kongresi, doğu ve kuzeydoğu
bölgelerinin milli kuruluşlarını Şarki Anadolu MüdMaa-i Hukuk Cemiyeti adı altın
da ve Hey'et-i TemsTiiyye başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde
bir araya getirerek milli birliğin ilk adımla
rını attı . Yurttaki bütün milli kuruluşları
birleştirerek yetki sınırlarını daha da genişletmek isteyen Mustafa Kemal Paşa,
bütün illerden gelecek temsilcilerin katı
lacağı Sivas Kongresi'nin düzenlenmesinde ısrar ediyordu. Sivas Valisi Reşid Paşa
ise Mustafa Kemal Paşa ' nın Sivas'a gelmesi halinde bölgenin işgal edileceği konusunda haberler aldığını söYlüyordu. Onu
telgraflaşmak suretiyle ikna eden Mustafa Kemal Paşa 2 Eylül'de Sivas'a geldi. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas
Sultanisi'nde çalışmalarına başladı. Davet
sahibi olarakaçış konuşmasını yapan Mustafa Kemal Paşa, memleketin içinde bulunduğu genel durumu değerlendirerek
kongrenin amaçlarını anlattı. Kongreye katılan üye sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Delege sayısını yirmi sekiz gösterensında

ler olduğu gibi kırk sekize kadar çıkaran
lar da vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın ittifakla başkan seçildiği kongrenin ana gündem maddesi, Erzurum Kongresi kararlarının bütün ülkeyi kapsayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmesi ve Amerikan
mandaterliğini isteyen teklifin görüşülme
si oluşturuyordu . İlk üç gün kongrenin siyasetle uğraşıp uğraşmayacağı tartışma
larıyla geçti. Delegeler kabul edilen yemin
metnine göre hilafete. saltanata, İslami
yet' e, devlete, millete ve memlekete hizmet edeceklerine, kongrenin müzakeresi
süresince politikayla uğraşmayacaklarına,
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyasına çalışmayacaklarına dair yemin ettikten sonra gündeme geçilebildi. Erzurum Kongresi kararlarıyla nizamnamesi, bölgesel olmaktan çıkarılarak bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsayacak biçimde genelleştirildi.
Bütün MüdMaa-i Hukuk cemiyetleri birleştirilerek Anadolu ve Rumeli MüdMaa-i
Hukuk Cemiyeti kuruldu. Erzurum Kongresi Nizamnamesi'nin, "Hey'et-i Temsiliyye
Şarki Anadolu'nun hey'et-i umQmiyyesini
temsil eder" ibaresi, "Hey'et-i Temsiliyye
vatanın hey'et-i umQmiyyesini temsil eder"
şeklinde değiştirildi. Mustafa Kemal Paşa'
nın başkanlığındaki Temsil Heyeti'nin üye
sayısı dokuzdan on altıya çıkarıldı. Amerikan mandasının kabulünü isteyen ve yirmi beş delege tarafından imzalanan muhtıra sert tartışmalara sebep oldu ve reddedildi. Sivas Kongresi, aldığı kararları millete ve bütün dünyaya duyurmak üzere
11 Eylül 1919'da bir beyanname yayımla-

Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna destek olan Şeyh Feyzi
Efendi ve Sivas kadısı Hasbi Efendi ile kongre bi nası önünde

