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rev aldýðý anlaþýlmaktadýr. Harimin güney-
doðu ve güneybatý köþelerinde yerden
yüksek, ahþap kare gövdeli ve kubbeli bi-
rer sakal-ý þerif mahfazasý mevcuttur. Ca-
minin çifte minaresi son cemaat yeriyle
harim mekânýnýn birleþtiði köþelerde yer
almaktadýr. Benzer özellikler gösteren mi-
narelerden kuzeydoðu yönündeki 1911
onarýmýnda yapýlmýþtýr. Daha önce bura-
da harime açýlan bir odanýn varlýðý bilin-
mektedir. Yüksek bir kaide üzerine otu-
ran armudî formlu pabuçluða sahip her
iki minare onaltýgen gövdeli ve tek þere-
felidir. Þerefe korkuluðu yekpâre kesme
taþ, þerefe altý iç ve dýþbükey silmelidir.
Kurþun kaplý külâhýn altýnda bir dizi fîrû-
ze çini sýralanmýþtýr.

Vaktiyle avlu içerisinde bulunan hazîre,
medrese odalarý ve Müþir Hacý Hasan Pa-
þa’nýn yaptýrdýðý belirtilen kütüphane gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Avlu kapýlarýna ya-
kýn konumda 1910’da yapýlan barok te-
pelikli üç çeþme vardýr. Avlunun güney-
batý yönünde dört musallâ taþý mevcut-
tur, bunlardan iki tanesinin üzerinde ki-
tâbe yer alýr. Avlunun ortasýndaki þadýr-
van sekiz adet ahþap sütunun taþýdýðý iç-
ten kubbeli, dýþtan basýk külâhlý bir üst ör-
tüye ve dalgalý geniþ bir saçaða sahiptir.
Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Sýk-
lýk deresi denilen mevkiden bu þadýrvana
su getirildiði bilinmektedir. Þadýrvanýn on
dört köþeli mermer teknesinin güney yö-
nünde Hacý Abdurrahman adý ve 1176
(1762-63) tarihi yazýlýdýr.
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ÿTuðba Erzincan

Develi Ulucamii (Aþaðý). Câmi-i Kebîr adýy-
la tanýnmaktadýr. Kapýsý üzerinde 1143
(1730) yýlýnda Bây Ali tarafýndan inþa edil-
diði belirtilmektedir. 1183 (1769), 1260
(1844) ve 1318 (1900) yýllarýnda onarým
gören caminin minaresi kaidesindeki ki-
tâbeye göre 1287 (1870) tarihlidir. Yapý
kareye yakýn dikdörtgen planlýdýr. Altý taþ
sütuna oturan yuvarlak kemerli, açýklýklý
son cemaat yerinin üstü içten ahþap ki-
riþli, dýþtan kiremit kaplý kýrma çatýlýdýr.
Kuzeybatýda kare kaide üzerinde silindirik
gövdeli tek þerefeli minarede þerefe altý
oval silmelidir. Koni biçimindeki taþ külâh
altýnda girland motifleri iþlenmiþtir. Ka-
idede yer alan sülüs hatlý on iki satýrlýk ki-
tâbe Develili saz þairi Seyrânî’ye aittir.

Son cemaat yerinden yuvarlak kemer-
li, ahþap kanatlý kapýdan harime geçilir.
Kapýnýn iki yanýnda yuvarlak kemerli iki-
þer pencere vardýr. Ayrýca doðuda ve ba-

matlý tavanla örtülüdür. Bu örtü sistemi
dýþtan kýrma bir çatý altýna alýnmýþtýr. Kub-
beyi taþýyan on iki adet ahþap sütun ba-
sýk kemerlerle birbirine baðlanmaktadýr.
Eteðinde yuvarlak kemerli dört pencere-
nin bulunduðu kubbe kalem iþi bezemey-
le her birinde Allah’ýn isimleri yazýlý yirmi
bölüme ayrýlmýþ, bunun yanýnda kompo-
zisyonda bitkisel motiflere de yer verilmiþ-
tir. Harimin kuzeyindeki mahfil kubbeyi
bu yönde taþýyan dört ahþap sütuna otur-
maktadýr. Orta eksende dýþbükey formlu
mahfile doðu ve batý yönünden iki mer-
divenle baðlantý saðlanmaktadýr. Dikdört-
gen bir çerçeve içine alýnan mermer mih-
rap, iki yanda akant yapraklar ve daha üst-
te istiridye kabuðu motifle sonlanan bi-
rer pilastýrla biçimlendirilmiþtir. Çokgen
mihrap niþi içbükey formlu sade bir kav-
sarayla nihayetlenmektedir. Minber üstün
ahþap iþçiliðiyle Selçuklu geleneðini yan-
sýtan bir örnektir. Alaca ilçesinin Karahi-
sar köyünde yýkýlan bir yapýdan getirildiði
yönünde bir rivayet vardýr. Abanoz aða-
cýndan sahte kündekârî tekniðinde ele alý-
nan minber özgün karakterini önemli öl-
çüde korumuþtur. Geometrik ve bitkisel
motiflerden oluþan kompozisyonuna ya-
zýnýn da katýlýmý ile yoðun bir süsleme or-
taya çýkmýþtýr. Eserin kapýsý ve doðu yan
aynalýðý ile batý yan aynalýðý arasýnda tek-
nik ve kompozisyon bakýmýndan farklýlýk
söz konusudur. Minberde bulunan bir bâ-
ni, iki sanatkâr ve bir tarih kitâbesinden
eserin Dâvud oðlu Ahmed’in emriyle 706
(1306-1307) yýlýnda yapýldýðý ve yapýmýn-
da Ankaralý Abdullah oðlu Dâvud ile An-
karalý Ebûbekir oðlu Muhammed’in gö-
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aldýðý açýk avlu vardýr. Hazîrede caminin
bânisi Bây Ali ve ailesinden iki kiþi ile son-
radan gömülmüþ Celâl Baba isimli bir ki-
þinin mezarý bulunmaktadýr. Aþaðý Deve-
li’ye yerleþimin ardýndan Develi’nin ikinci
ulucamii olarak inþa edilen yapý günümüz-
de ibadete açýktýr.
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Develi Ulucamii (Yukarý). Câmi-i Kebîr
mahallesinde yer alan yapý Sivâsî Hatun
Camii olarak da bilinmektedir. Taçkapýsýn-
da bulunan iki kitâbeden, Anadolu Sel-
çuklu Sultaný III. Gýyâseddin Keyhusrev za-
manýnda Göçer Arslan’ýn oðlu Nasrullah
ve câriyesi Said kýzý Sivâsî Hatun tarafýn-
dan 680 (1281) yýlýnda yaptýrýldýðý anlaþýl-
maktadýr. Osmanlý devrinde caminin ya-
nýna bir medrese eklenmiþse de zaman-
la bu yapý yok olmuþtur. Kesme taþla in-
þa edilen camide yöresel andezit taþýnýn
kullanýldýðý taçkapý önünde küçük bir av-
lu vardýr. Dýþa taþkýn taçkapý iç içe iki siv-
ri kemerle sýnýrlandýrýlmýþ, çerçevesi ya-
rým yýldýz friziyle süslenmiþtir. Taçkapýnýn
üzerinde köþk tipi minare vardýr. Yapýnýn
üstü eskiden toprak dam iken sonradan
çinko ile kaplanmýþtýr. Güney cephesinde
mihrap yüzeyinde ve güney köþesinde ya-
pýya dayanak saðlayan payandalar XVIII.
yüzyýldaki bir onarým sýrasýnda konmuþ-
tur.

Kareye yakýn plana sahip cami, mihrap
önü kubbesi ve mihrap önünde mihraba
paralel bir nefle bu nefe dik beþ neften
meydana gelmektedir. Harimde dört sýra

halinde on altý pâye ile aradaki sivri ke-
merler tonozlarý taþýmaktadýr. Orta nef az
farkla diðerlerinden geniþ tutulmuþtur.
Giriþten sonra ikinci birim aydýnlýk olarak
düzenlenmiþ ve üzeri sonradan kapatýl-
mýþtýr. Dört sivri kemer üzerindeki pan-
dantifli mihrap önü sade kubbesi içten
ve dýþtan sývalýdýr. Doðu cephesinden üç,
güney cephesinden dört pencere ile ay-
dýnlanan caminin mihrap önü kubbesin-
de günümüzde kapatýlmýþ üç mazgal pen-
cere bulunmaktaydý. Mihrap orta akstan
hafif doðuya kaymýþtýr. Gri andezit taþýn-
dan dikdörtgen çerçeveli mihrabý geomet-
rik, yazý, bitkisel ve geometrik olmak üze-
re dört bordür çevrelemektedir. Yedi sýra
mukarnaslý kavsara dýþýnda rûmîli palmet-
li düzenlemeler vardýr. Mihrap niþinin kö-
þelerindeki zikzak motifli sütunçeler kom-
pozit baþlýklýdýr. Mihrap kavsarasýnýn al-
týnda üstü kitâbeli küçük bir mihrap niþi
daha vardýr. Burmalý kaval silmelerle dik-
dörtgen çerçeve içinde yer alan niþinin iki
yanýna sýrayla siyah, sarý, siyah renkte yu-
varlak taþlarla en altta siyah dikdörtgen
bir taþ yerleþtirilmiþtir. Yapýda bugün gö-
rülen ahþap minber yenidir. Eski minber
1933 yýlýnda Kayseri Müzesi memuru Nuh
Mehmed Bey tarafýndan müzeye nakle-
dilmek üzere parçalara ayrýlarak sökül-
müþ, minberin Kayseri Müzesi, Ankara Et-
nografya Müzesi ve tekrar Kayseri Etnog-
rafya Müzesi arasýndaki nakiller esnasýnda
bazý parçalarý kaybolmuþtur.

Caminin iki minaresi mevcuttur. Bun-
lardan taçkapý üzerinde yer alan köþk tipi
minare özgündür ve minareye taçkapýnýn
solunda cepheye bitiþik otuz üç basamaklý
bir merdivenle ulaþýlmaktadýr. Diðer mina-
re yapýnýn kuzeybatý köþesinde yer almak-
tadýr ve yakýn zamanda kesme taþtan in-
þa edilmiþtir. Kare kaide üzerinde silindirik
gövdeli tek þerefeli minarenin üstü külâh-

týda beþer, güney cephesinde dört pen-
cere açýklýðý bulunmaktadýr. Dikdörtgen
planlý harimin mihraba paralel neflerinde
ikiþerden dört sýra, toplam sekiz sütunu
serbesttir, doðu ve batý cephelerinde dör-
derden sekiz sütunu ise duvara gömülü-
dür. Sütunlar doðu-batý doðrultusunda
atýlmýþ üç kemerle birbirine baðlanarak
mekâný beþ nefe böler. Kuzeydeki nef ka-
dýnlar mahfili þeklinde düzenlenmiþtir. Ah-
þap kafesle çevrili mahfil ortada öne doð-
ru çýkma yapar. Yapýnýn üst örtüsü ahþap
kiriþler üzerinde düz damlýdýr. Mukarnas-
lý taþ mihrap ahþap çerçeve içine alýnmýþ
olup tepelik kýsmý dikdörtgen bir levha ile
taçlandýrýlmýþtýr. Mukarnaslarýn altýnda ne-
sih hatla esmâ-i hüsnâdan isimler yazýlý-
dýr. Bitkisel ve geometrik süslemeli bor-
dürlerle çevrelenen mihrapta sivri bir ke-
mer altýnda yer alan mukarnaslarýn içleri
ve köþelikler yoðun biçimde dolgulanmýþ-
týr. Ahþap minberin bir sanat deðeri yok-
tur. Minberin yanýnda batý duvarýna asýlý
dikdörtgen çerçeve içinde geyik derisi üze-
rine sülüs hatla sekiz satýr halinde yazýl-
mýþ bir levha görülür. Seyrânî tarafýndan
söylenen tarihçede yapýnýn geçirdiði ona-
rýmlar anlatýlmýþtýr.

Caminin batýsýnda avlu duvarý üzerinde-
ki çeþme Ali Rýzâ Efendi tarafýndan 1904’-
te yapýya eklenmiþtir. Çeþmenin bulundu-
ðu duvarýn arkasýnda, giriþi son cemaat
yerinin kuzeybatýsýndaki bir merdivenle
inilerek saðlanan hazîre ve minarenin yer
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