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ULUCAMÝ

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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ÿNuran Gülþen

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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camiye bitiþik konumda türbe yer almak-
tadýr.

Dikine dikdörtgen bir alana oturan ca-
minin doðu, batý ve kuzey cephelerinde
birbirinden farklý düzende zengin süsle-
meli birer taçkapý bulunmaktadýr. Bun-
lardan doðu cephesinde mihraba yakýn ko-
numdaki taçkapý üst kotta ele alýnmýþtýr
ve þah mahfiline geçiþi saðlamaktadýr. Sel-
çuklu üslûbunda mukarnaslý yaþmaklý ka-
pýnýn etrafý geometrik ve bitkisel motifli
geniþ bordürlerle çevrelenmiþtir. Dikdört-
gen açýklýklý kapý çevresi de mukarnaslý
olup üstte ahþap iþçiliðini hatýrlatan ka-
bartma geometrik bir kompozisyon ve tek
satýrlý kitâbede usta Ahlatlý Nakkaþ Ah-
med’in adý mevcuttur (Sakaoðlu, s. 314).
Kuzey cephesindeki taçkapý barok tasarý-
mý hatýrlatan, plastik deðeri yüksek kaba-
rýk süslemeleriyle eþsiz bir örnektir. Kapý
üzerindeki kitâbede caminin Ahmed Þah
tarafýndan yaptýrýldýðý yazýlýdýr. Kapýda bu-
lunan ikinci kitâbede I. Alâeddin Keyku-
bad’ýn adý geçmektedir. Bu kitâbe ile 638
(1240-41) tarihli minber kitâbesi ve 641
(1243) tarihli vakfiye caminin yapýmý ve
ibadete açýlýþýnýn yaklaþýk on beþ yýl sür-
düðünü göstermektedir. Batý cephesinde
yer alan taçkapý farklý kompozisyon ve bit-
kisel süslemeye sahiptir. Külliyenin diðer
kapýlarýna göre daha yüzeysel süsleme-
sinden ve tekstil motiflerini hatýrlattýðýn-
dan dolayý “tekstil kapý” diye anýlmýþtýr.
Üzerinde 626 tarihli üç satýr halinde Arap-
ça kitâbe görülen kapýnýn saðýnda doðan
ve çift baþlý kartal figürleri iþlenmiþtir.

Harim ortadaki daha geniþ, mihraba dik
beþ neflidir. Nefler dörder ayaða oturan
ve yatayda atýlan kemerlerle beþ bölüme
ayrýlmýþ, böylece yapýnýn üst örtüsü yir-
mi beþ bölümden oluþan deðiþik tonoz ve
kubbeli birimlerden meydana gelmiþtir.

Ortadaki birim aydýnlýk fenerli þeklinde
düzenlenmiþtir. Mihrap önünde yer alan
on iki dilimli kubbe dýþtan kýrýk piramidal
külâhla örtülmüþtür. Bazý birimlerde elips
biçiminde kubbemsi, bazýlarýnda ise yer
yer renkli taþlarýn da kullanýldýðý zengin
dekorasyonlu tonozlar görülmektedir. Mih-
rap kubbesini taþýyan kemerlerden batý-
dakinin dýþ tarafýnda kilit taþýnýn üstün-
deki kartuþta “Amelü Hürremþah b. Mu-
gýs el-Hýlâtî” yazýsý yapýnýn mimarýný gös-
terir. Batý cephesindeki dört pencere ile
harim mekâný sýnýrlý ölçüde ýþýk almakta-
dýr. Mihrabýn solundaki bir pencere ile tür-
be mekânýna baðlanan harimin bu köþe-
sinde vaktiyle ahþaptan þah mahfilinin bu-
lunduðu anlaþýlmaktadýr. Ýki yaný kabarýk
iri rûmî motiflerle süslenen mihrap sade
bir dikdörtgen çerçeve içerisinde ele alýn-
mýþ ve sivri kemerli bir niþ þeklinde dü-
zenlenmiþ, alt kýsmý sade olan niþin üst
kýsmý yoðun biçimde kabarýk bitkisel mo-
tiflerle bezenmiþtir. Mihrabýn solunda yer
alan bir pencere bu yöndeki türbeye açýl-
maktadýr. Abanoz aðacýndan yapýlan ve on
iki kollu yýldýzlardan meydana gelen geo-
metrik kompozisyonlu minberde her bir
geometrik alan kývrýk dallý rûmîlerle dol-
gulanmýþ, korkuluk ajurlu biçiminde ele
alýnmýþ, köþk kýsmý ise dilimli kemerli ola-
rak düzenlenmiþtir. Panolarý çevreleyen
bordürlerde ise yazý bulunmaktadýr. Tif-
lisli Ahmed Usta’nýn eseri olduðu anlaþý-
lan minberde kitâbelerin Hattat Mehmed
tarafýndan yazýldýðý belirtilmiþtir. Geç dö-
nemde yenilenen minare caminin kuzey-
batý köþesinde geniþ ve yüksek silindirik
bir payanda üzerinde kurulmuþtur. Kare
kaide üzerinde sekizgen pabuçlu, silindi-
rik gövdeli minare mukarnaslarla geçiþi
saðlanan tek þerefeli ve taþ külâhlýdýr.

Caminin güneyinde yapýya bitiþik durum-
daki dârüþþifâ, kapýsý üzerindeki kitâbeye
göre Turan Melek tarafýndan inþa ettiril-

lýdýr. Caminin içinde giriþin sað tarafýnda
kitâbeli bir çeþme vardýr. Musluk yeri üze-
rindeki 1117 (1705) tarihli kitâbeden çeþ-
menin Osman adlý bir kiþi tarafýndan yap-
týrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Cami günümüzde
saðlam bir þekilde ibadete açýktýr.
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Divriði Ulucamii. Sivas’ýn Divriði ilçesin-
de Mengücüklü Emîri Hüsâmeddin Ah-
med Þah ve eþi Turan Melek Hatun tara-
fýndan 626 (1229) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Dâ-
rüþþifâ ve türbeyle birlikte bir külliye oluþ-
turan, eðimli bir arazi üzerinde kesme taþ-
tan inþa edilen yapý kütlesinde caminin
kýble yönünde dârüþþifâ, dârüþþifâ içinde
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