DEVELI/HAVADAN KÖYÜ KÜLLIYESI*
Doç. Dr. HAMZA GÜNDO~DU
Develi ilçesinin güneydo~usunda, Develi-~eyhli kasabas~~ yolunun sa~~nda ve Develi'ye 40 km. u7akl~ kta bulunan Havadan Köyü; idari bak~mdan Ta~ç~~(Bak~ rda~~) buca~~na ba~l~~ ve 1985 nüfus say~m~na göre 574 ki~inin ya~ad~~~~70-80 haneli bir köydür
Seyhan Nehri'nin en önemli kollanndan biri olan Zamant~~ Irma~~,
köyün hemen yak~n~ ndan geçmekte, bunun gerisinde de 2074 m, yükseklikte Develi Da~~~yer almaktad~r. Güneydo~udan Tahtal~~ Da~lar, güneybat~dan Ala Da~lar, Kuzeyden de Develi Da~~~ile çevrili kapal~~ havza içerisinde yer alan köyün ba~lant~s~~ daha çok Develi iledir. Co~rafi ve kültürel
ili~kiler bak~m~ ndan da Kayseri bölgesinin etkileri a~~r basar'.
Çevrede Fraktin (Gümü~ören), Ay~ep~nan, Ebce gibi eski yerle~im
merkezleri ve köylerdeki kal~nt~ lar, Havadan Köyü ve çevresinin ilk ça~lardanberi önemli bir yerle~im bölgesi oldu~una i~aret ederler'.

'" Develi ve çevresinde yapt~~~m~z ara~t~ rmalara maddi destekte bulunan Türk-Amerikan ~lmi Ara~t~rmalar Derne~i (AR~T)'ne te~ekkür ederim.
Bkz. 1985 Nüfus Say~m' Sonuçlar~, D.~.E. Yay~nlar~, Ankara 21.1o.1986, Kayseri
Bölümü.
2 Etraf~~ da~larla çevrili oldu~u halde Develi halk~n~n sosyal ve kültürel durumu ile
çevre mimari özellikleri bak~m~ ndan Kayseri ve ~ç Anadolu etkileri a~~r basar. Bu durumun
Anadolunun Türkle~mesi s~ ras~ nda Tomarza, P~narba~~ , Bünyan ilçeleriyle Develi ve çevresine yerle~tirilen Av~ar türkmenleri ile ilgili oldu~u san~lmaktad~r (A. R~za Yalman: Cenupta
Türkmen Oymaklan, C. II, ~stanbul 1976, s. 149. Aynca bkz. R. ~zb~rak: Develi Ovas~~ ve
Ekonomik Geli~ mesi, Ankara 1953.; A. Gürlek: Memleketim Develi, Ankara 1975, S. ~~ vd.;
O. Çelebi: Kayseri ~li Tarihi, ~stanbul 1982, S. 84.
3 Neolitik devirlere kadar uzanan bölge tarihinde Anadoluda ilk büyük Devleti kurmu~~olan Hititler zaman~nda önemli bir yerle~ime sahne olan F~raktin (Gümü~ören)'de Hititlerden kalma kabartma kaya resimleri için bkz. E. Akurgal: Die Kunst Der Hethiter,
München 1961, s. 46, fig. loo-~ o~ .; Kaz~m özdo~an: Kayseri Tarihi, I, Kayseri 1948, S. 43
vd.; A.Gürlek: Memleketim Develi, Ankara 1975, s. 227 vd.; N. lözgüç:"F~ raktin Eserleri
(Find and F~ raktin)", Belleten, C. XIX, Say~ : 75, S. 295-307; T. özgüç: “Excavation at f~raktin Near Develi and Researches in Antitaurus Region", Belleten, C. XII, Say~: 45, S.
266-267.
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KÜLLIYEN~ N TANITIMI
Havadan Köyü Külliyesi, köyün I km kadar kuzeybat~s~nda ve bir tepenin ete~inde kuzeyden güneye do~ru hafifçe kademelenen bir arazi üzerine kurulmu~~ve etraf~~ yak~ n tarihlerde briket duvarla çevrilmi~tir (Resim:
1-2). Eski bir mezarl~~~ n ortas~ nda yer alan külliye, farkl~~ konum ve planlara sahip iki ayr~~ yap~~ toplulu~undan olu~maktad~ r (Resim: 3-4).
Kuzeydeki yap~~ toplulu~u; Eyvanl~~ bir giri~, kar~~s~ nda T~irbe ve Mutfaktan ibarettir. Güneyde ise do~u-bat~~ do~rultusunda konumland~ r~ lm~~~
Avlu-Mescit, Mescit-Tekke ve Türbe'den olu~an ikinci bölüm bulunmaktad~ r
(Plan:1). Birinci grup yap~ lar~ n etraf~~ t m. kal~ nl~ kta ve ortalama 2.20 m.
yükseklikte kademeli bir duvarla çevrilmi~tir. Bu avlunun giri~i bat~dand~ r.
Giri~in kar~~s~nda sekizgen planl~~ Türbe, sa~da ve duvara biti~ik olarak da
Mutfak yer al~ r.
EYVANLI GIRI~: Türbenin etraf~n~~ çevreleyen avlu duvar~ n~n do~u kenar~ nda, duvar yüzeyinden 2.20 m. ileri ta~an bir bütünlük olu~turmaktad~ r
(Resim: 5), Düzgün kesme ta~tan in~a edilmi~~eyvan~ n iki yan~ nda 20 SM.
derinlik ve 40 sm. yükseklikte iki seki bulunmaktad~ r. Eyvan~ n sivri kemerli tonozu da ayn~~ ~ekilde yukar~~ ta~~ nlm~~t~r. Duvar~n üzerine rastlayan
k~s~ m, d~~tan düz oldu~u halde, ortaya do~ru yükseltilmi~, üzeri de ince
blok ta~larla kaplanm~~t~ r. Eyvan derinli~inde, üzeri bas~ k yay kemerli kap~~ bulunmaktad~ r. Orijinal kap~~ kanatlar~ n~ n yerine bugün sacdan iki kanatl~~ bir kap~~ yerle~tirilmi~ tir. Duvar ve eyvan~ n üstünde çatlama ve
dökülmeler vard~ r.
MUTFAK: Giri~in sa~~nda, eyvan~ n çevre duvar~~ ile biti~ti~i k~s~mda yer
almaktad~ r. Çevre duyan ile kayna~mas~ ndan, ta~lar~ n boyut ve cinsinden
buras~ n~ n eyvanl~~ giri~~ile ayn~~ tarihten kald~~~~anta~~lmaktad~ r(Resim: 5).
Çevre duvanndan bat~ya ta~an mutfak bölümü, içten içe 6.30 x 6.50
m. boyutlannda ve kareye çok yak~n bir plana sahiptir. Avluya bakan
yüzünde; ortada kap~, iki yanda pencere ve do~uda yukar~daki bir mazgal
pencereden ba~ka aç~ kl~~~~bulunmarnaktad~ r(Resim:6). Ard~ç a~açlarmdan oldukça kal~ n kiri~lere oturan mutfak çat~s~~ çökmü~se de baz~ lar~~ yerinde
durmaktad~ r (Resim: 7). Içeride kuzey duvar~ n ortas~ nda bir ocak, oca~~n
iki yan~ ndaki birer ni~ten ba~ka do~u ve bat~da da ayr~ca iki~er ni~e yer
verilmi~tir. Yer yer dökülmü~~s~valann alt~ ndan duvar~ n içe bakan los~ mlann~n moloz ta~~örgütü oldu~u görülmektedir. Duvarlardaki ya~l~~ is kal~ nt~-

DEVEL~ /HAVADAN KÖYÜ KOLL~YES~~

333

lar~ndan mutfa~~n yak~ n zamanlara kadar kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Genel ölçüleri bak~ m~ ndan da mutfa~~ n böyle bir külliye için büyük tutuldu~u dikkati çekmekte ve daha kalabal~ k gruplara hizmet vermek amac~yla
yapt~nlm~~~olabilece~i sonucuna vanlmaktad~r.
TÜRBE: Külliyenin en önemli mimari eleman~~ olan sekizgen planl~~
türbe, eyvanl~~ giri~in tam kar~~s~nda ve giri~ten 9.50 m. uzakl~kta yedi kenarl~~ avlu duvar~ n~ n ortas~nda yer almaktad~ r (Plân:1).
Düzgün kahverenkte kesme ta~larla in~â edilmi~~olan türbe, içten
kubbe ile örtülüdür. D~~~örtünün kabu~u dökülmü~~olup bugün ç~ plakt~ r
(Resim:8).
Zeminden 25 sm. kadar yükseltilmi~~kare planl~~ alt kaide üzerine
oturtulan türbenin kriptas~~ bulunmamakta, ancak tam ortada derince aç~ lm~~~ve tahrip edilmi~~bir mezar çukuru vard~ r.
Türbenin do~uya bakan kap~s~ndan ba~ka, sekizgenin dört yüzünde
pencere, iki yüzünde de pencerelerle ayn~~ ölçülerde iki kör ni~~ile içeride
de k~ble yönünde aç~ lm~~~bir mihrap ni~i bulunmaktad~ r. Portal yüzeyi d~~~nda di~er yedi yüzeyin üst k~sm~ na da birer küçük mazgal pencere aç~lm~~t~ r. Düzgün kesme ta~~yüzeylerinin ortas~ndaki alan, giri~~kap~s~n~ n bulundu~u yüzde hemen kö~elerden ba~ layan silmeli bir çerçeve içerisine
al~ nm~~, di~er yüzeyler çat~~ prof~ llerine kadar yükselen çökertme bir çerçeve ile s~zland~ nlm~~t~ r.
Türbenin giri~i en d~~ta, iki-üç s~ ra silme ile geni~~bir bordür çerçewesi içine al~ nm~~t~r. ~ki yandaki düz atk~~ ta~lar~n~ n üzerine yerle~tirilen k~smen tahrib olmu~, bas~ k yay kemerli giri~in etraf~~ 40 sm. derinlikte bir d~~~
kemerle kavranm~~t~ r. Kap~~ üzerindeki kitabelik bo~tur (Resim:8). Kemer
al~nl~ klann~ n yukar~s~ ndan ba~layan ve tek s~ra halindeki aç~k kahverenkte
kesme ta~~dizisi, as~ l yap~~ malzemesi olan koyu kahverenkteki ta~larla
kontrast te~kil etmekte ve cephelerin monotonlu~unu gidermektedir.
Türbenin di~er yüzeyleri, alttan pencere ve ni~, üstten al~ nl~klar, daha
yukar~ da da sivri kemerli mazgal pencerelerle sade, düzgün ve temiz bir
i~çilik gösterirler. Kap~~ üzerinin yay kemerli olmas~na kar~~l~ k, pencerelerin
çerçeveleri yekpare düz atk~~ ta~~ ndand~ r. Mu ta~lar~n~n üzerinde ortalar~~
kabartma gülçeli birer sivri kemer süsü ile ni~lerin d~~a bakan yüzlerinin
ortas~nda kabartma olarak i~lenmi~~birer gülçe bulunmaktad~r. Sivri kemerli pencere al~ nl~klar~ n~ n sar~~ kalker ta~~ ndan iç dolgulan bo~~b~ rak~ lm~~~
ve hiçbir dekorasyon uygulanmam~~ t~ r(Resim: g).
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Külliyenin en eski yap~s~~ oldu~unu sand~~~m~z Türbe, ta~tan in~â
edilmi~tir. K~ble yönünü belirleyen mihrab~ n etraf~, iki s~ ra halinde silme
ile s~ n~rlanm~~~olup üstte yaz~s~z kitabelik bulunmaktad~r. Pencereler d~~tan düz lentolu oldu~u halde içten sivri kemerlidir (Resim: ~~o).
Bugün tamamiyle tahribolmu~~ve piramidal biçimli oldu~unu sand~~~m~z d~~~örtünün alt~ ndan kubbe ortaya ç~ km~~t~ r. Kubbeye geçi~te içeride
kö~elerin çokgene dönü~ümünü sa~layan atk~~ ta~lar~~ kullan~lm~~t~r.
Kap~~ ve pencere al~ nl~ klar~ nda hiçbir kitabe izine rastlamad~~~ m~z
türbenin içinde, kasna~a geçi~te mazgal pencere altlar~n~~ dola~an bir kitabe ku~a~~~bulunmaktad~ r.Üzeri koyu vi~ne çürü~ü renge boyanm~~~ve takriben 30 sm. geni~li~indeki ah~ap levhalar üzerine san ile ve sülüs hatla
yaz~ lm~~~kitabenin ifadeleri, büyük ölçüde silinmi~tir. Yuvarlak ve oval
kartu~lar içerisine yaz~ lm~~~olan kitabe, alttan ve üstten konturlanm~~~olup
okunabilen baz~~ ifadelerden bunun bir âyet kitabesi oldu~u anla~~lmaktad~ r (Resim:
AVLU-MESC~T: Türbe, mutfak ve giri~~eyvan~ n~ n olu~turdu~u birinci
grubun güneyinde; Avlu-Mescit, Mescit-Tekke ve Türbeden ibaret yap~ lar
bulunmaktad~ r (Plân:
Her üç yap~ya da do~uya eklenmi~~avlu-mescitten geçilerek ula~~lmaktad~ r. Basit bir kap~~ ile girilen avlu-mescidin giri~e göre sa~~nda yan yana
iki ocak, solunda da ortada bir mihrap ni~ i ile iki pencerenin yer ald~~~~
luble duvar~~ vard~ r (Resim: ~~ 2). Üzerinin aç~k oldu~u anla~~lan bu k~sm~ n,
baz~~ günlerde türbe ve tekkeyi ziyarete gelen kimselerin dinlenip namaz
lulmalarma mahsus bir yer oldu~unu tahmin etmekteyiz. Bu kanaatimizi
giri~in hemen sa~~ndaki ocaklann önünde yer alan bir a~aç da desteklemektedir (Resim: ~~2).
Güneyde yer alan mihrab~ n iki yan~~ ve d~~~yüzü bezemelidir. Yar~m
yuvarlak bir ni~e sahip olan mihrab~ n iki yan~nda yer alan silmeler alttan
ve üstten kum saatleri ile sonuçlan~ rlar. Kavsara ve kemer ta~~~yekpare
olup sade ve süssüzdür. Kavsaran~ n yukar~s~ nda ve d~~~yüzde, ah~ap süslemecilikte kullan~ lan geometrik bir kompozisyon, ta~a i~lenmi~~olarak durmaktad~ r (Resim: ~~3).
Kaba ~ekilde yontulmu~~ta~lardan in~â edilmi~~olan bu bölümün
külliyenin en son tamamlanan k~sm~~ olabilece~ini, ancak zaman~~ konusunda herhangi bir~ey söylemenin güç oldu~unu belirtmek gerekiyor. Bunu,
bat~ daki bölümle birle~me çizigisindeki farkl~~ dilitasyon izlerinden ve içeri
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geçit veren kap~ n~ n farkl~~ bir çerçeve üslübuna sahip olmas~ ndan da anlamaktay~z.
MESC~T-TEKKE: Güneydeki grubun ortas~ n~~ i~gal eden bu bölüme, bir
önceki avlu-mescitten girilmektedir. Içeri geçit veren, duvardan hafif sa~a
kaym~~~ve a~ac~ n yan~ nda yer alan kap~ n~ n form ve özellikleri dikkat çekicidir (Resim: 14). ~ki yanda birer alt kaideye oturtulmu~~ve üzerleri kum
saati ~eklinde düzenlenmi~~iki silme, kap~ n~n yan dekorasyonunu meydana
getirir. Bunun da üzerinde iç içe daha yüzeysel silmelerin olu~ turdu~u hafif ~i~kin sivri kemer ve al~ nl~ k bulunmaktad~r. Kap~~ kemeri oldukça bas~ k
ve ortas~~ sivri zikzakl~~ ta~lardan meydana getirilmi~tir.
içten içe 6.10 x 10.30 m. ölçülerindeki bu bölümün üzeri, birbirinin
devam~~ olan üç be~ik tonozla örtülmü~tür. Tonozlar duvarlardan ba~ka
ortalarda iki duvar payesine de oturtularak mekân~ n üç parçaya ayr~lmas~~
sa~lanm~~t~ r (Plân: 1). Bugün tamamen y~ k~ lm~~~olan üst örtüde be~ik tonozlarm izleri bellidir (Resim: 15).
Güneye iki duvar payesi aras~ na yine bir mihrap ni~i ile iki penc-_-re
aç~ lm~~t~ r. Mihrap ni~i, türbe ve avlu-mescitte oldu~u gibi, düzgün kesme
ta~tan, yar~ m silindirik ve çok sadedir (Resim: 16).
Biraz daha geni~~tutulan bu bölümün d~~a fazla aç~ k olmamas~, içten
de s~ val~~ olu~u, buras~ n~ n k~~l~ k namaz alan~~ veya oturma alan~~ olarak da
kullan~lm~~~olabilece~ini dü~ündürmektedir.
II. TÜRBE: Bu grubun bat~~ ucunu te~kil eden üçüncü yap~~ da bir türbedir. Mescit-Tekke olarak tan~mlad~~~ = orta bölümden buraya bas~ k bir
kap~~ ile girilmektedir. Türbenin kuzey duvar~~ ile di~er iki bölümün duvarlar~~ birbirinin devam~~ oldu~ u halde, güney duvar daha küçük bir mekân
elde etmek amac~ yla içeri çekilmi~tir (Plân: , Resim: 3). Oldukça harap
vaziyetteki türbenin içerisinde ba~lar~~ k~ r~k ve tahribedilmi~~mezar ta~lar~~
d~~~nda dikkate de~er pek bir ~ey yoktur. Sahidesiz, sandukas~z mezar~ n
da kime ait oldu~u bilinmemektedir.
Kö~elerden basit birer unsurla türbenin üzerini örten bas~ k kubbeye
geçi~~sa~lanm~~t~ r. I. Türbede oldu~u gibi buras~ n~n da d~~tan piramidal
bir örtüye sahip oldu~u anla~~l~yor. Yüzy~l~m~z~n ba~lar~ndan kald~~~~san~lan ve piramidal ~ekildeki bugünkü d~~~örtü, büyük ölçüde tahrib olmu~tur.
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Türbenin, mescit-tekkeden girilen küçük ve bas~k kemerli kap~s~ndan
ba~ka, bat~~ve güneye bakan birer pencere aç~kl~~~~daha bulunmaktad~r.
Bir hususu daha i~aret etmek gerekmektedir ki bu da Tekke veya Zaviye oldu~u konusunda ~ üphemiz bulunmayan bu külliyenin, sadece
gözden geçirdi~imiz yap~lardan ibaret olmad~~~ , as~l türbenin çevresindeki
çe~itli temel izlerinden bunun çevresinde tamamen ortadan kalkm~~~ve
günümüze ula~mam~~~baz~~yap~lar~n varl~~~~da anla~~lmaktad~r.
DE~ERLENDIRME
Develi ilçesine ba~l~~ Havadan Köyü; bir yandan Kapadokya ve Kayseri düzlüklerinin uzant~s~ nda, öte yandan Kililcya (Çukurova)'n~ n üst
bölümlerini kaplayan da~lar~n ba~lad~~~~geçi~~bölgesinde yer al~r.
Çevre; Hitit, Frig, Yunan, Roma ve Bizansl~larca iskan yeri olarak seçilmi~~ve etrafta bu medeniyetlere ait çe~itli kal~nt~lar bulunmaktad~r'.
107 ~~ Malazgirt zaferinden sonra Anadoluya yerle~en Selçuidular
döneminde de Develi ve çevresinin önemli bir iskan sahas~~ olma özelli~i
devam etmi~tir'. Bölge hakimiyetinin tamamen Türklere geçti~i XI. yüzy~l
sonlar~ ndan itibaren Anadoluda olu~turulan sanat; yerli sanatla Türklerin
ta~~d~~~~bir gelene~in sentezi biçiminde ortaya ç~ karak k~sa zamanda yeni
bir karakter kazanm~~t~r'.
Anadolu Selçuldular~~ döneminde devletin çe~itli müesseseleri için yeni
yap~~ tipleri ortaya ç~ karken, dini anlamda da benzer paralelizm görülmektedir. Bu dönemde ba~ta camiler olmak üzere Tekkeler, zaviyeler, hanikahlar, türbeler, darülkurralar, namazgâhlar dini mimarinin özünü olu~turan yayg~n yap~~ tipleri olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r. Göçlerle Anadoluya
gelen yeni bir toplumun yerle~ik medeniyetle kar~~la~~nca, kendi
kültürünü yayabilmesi için bazan devletin askeri gücü yetersiz kal~r. Bu
Bkz. 3 No'lu dipnot ve J. Mellaart: "Early Cultures of the South Anatolian Pleteau

~r, Anatolien Studies, XIII ( ~ 963), s. 199-236.; V. Cuinet: La Turquie d'Asia G&~graphie

Administrative, C. 1, Paris 1892, s. 320-321.; W.F. Ainsworth: Travels and Researches in
Asia Minor, London 1842.
' B. Atalay. "Develi Karahisar", mad., ~.A. C. VI, s. 282-283.; "Develi Ya da Everek",
mad., Türk Ansiklopedisi, C. XIII, s. 150-151.; T. özgüç-M. Akok:"Develi Abideleri", Belleten, Say~: 75, s. 378-380.; A. Gürlek: A.g.e., s. 227.
`' Bu dönemde Anadoluda yayg~nla~an Türk Sanat~n~ n karakter ve özellikleri konusunda bkz. D. Kuban: Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunlar~, Istanbul 1965, s. 8o
vd.; Ay. yz.: Sanat Tarihimizin Sorunlar~, Istanbul 1975, s. 34-58.
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durumda sosyal ortam~~ yo~uran inançlarm di~er güçlerden daha etkili sonuçlar ortaya koymas~~ normaldir. özellikle Anadolu-Türk birli~inin da~~lmaya yüz tuttu~u XIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda çe~itli sosyal ve dini kurumlar devlete dü~en, topluluklar~~ sosyal yönden uzla~t~rma görevini
üstlenmi~lerdir. Konya, Ankara, Amasya, K~r~ehir, Sivas, Tokat gibi ~ehirlerde yayg~n olarak Mevlev~lik, Bekta~ilik, Ahilik gibi çe~itli tarikatlar ve
kollar~~ faaliyet halinde idiler. Büyük ~ehirlerden ba~ka küçük merkezlerde
de dini bak~mdan kendisine güvenilen ki~ilerin çevrelerinde manevi ba~l~l~klar ve halkalanmalar olu~mu~tur. Amaçlar~~halk~n dini inanç ve itikadlann~~
birlik ve bütünlü~ü sa~lamak olan bu gruplar~n Anadolunun Türkle~mesine de büyük katk~lar~~ olmu~tur'.
Tekke ve zaviyelerin XIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda daha fazla yayg~nl~k kazand~~~~ve bunlar~n yüzy~l~n sonlar~nda ba~~ms~zl~klar~n~~ ilan eden
Osmanl~lar zaman~nda devletten bizzat te~vik gördü~ü de kaynaldarda
geçmektedir8.
Tarihlemesi konusunda üzerinde hiçbir kitabe ve belge bulunmayan
Havadan Köyü Külliyesini biz bu devre içerisinde yapt~r~lm~~~bir zaviye ve
tekke olarak de~erlendirmek e~ilimindeyiz. Kurulu~u ve tarihçesi konusunda önemli bir bilgiye sahip olamad~~~m~z bu külliye ile ilgili en eski
kaynak, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Valc~ flnn Deften'dir. Söz konusu ar~iv belgeleri 1958 y~l~nda Prof. Dr. F.Naf~z Uzluk taraf~ndan ayn~~ adla yay~nlanm~~t~r9. Bu eserde Develi Nahiyesi Valuflar~~ say~l~rken: "Hac~~ ~brahim Zaviyesi Vakf~-Erik A~ac~~Köyünde Develi Me~ihat Kabak ~eyh ad~na
Padi~ah~ n hükmile mukarrer" ve "Erik A~ac~~Köyü t Develi ki dervi~leri
sipahiye maktuan 500 akça verirler" ~eklinde kay~tlar vard~r
M.F.Köprülü: Türk Edebiyat~nda ~lk Mutasavv~flar, Ankara 1981.
XIII• yy. sonlar~ndan itibaren Anadolu'daki güç ve kontrollan giderek zarflayan ~lhanhlann son hükümdan Ebu Said Bahad~r Han'~n 1335 y~l~nda ölümü üzerine Anadoluda
zaten mevcut olan beyliklerle yeni kurulan di~er beyliklerin ba~~ms~zl~klar~n~~ilan ederek
kom~ular~~aleyhine topraklar~n~~ geni~letmeye ba~lad~klan ve k~yas~ya bir mücadele ortam~n~n do~du~u bilinmektedir. Bu zamanda toprak bak~m~ndan en h~zl~~ geni~leme Osmanl~lar
lehine olmu~tur. Beylikten sultanl~~a geçi~in evrelerini ya~ayan Osmanl~lar~n bu dönemde
özellilde halk~n manevi yan~n~~ayakta tutacak ~ekilde dönemin sayg~n din adamlar~n~, tarikat ve tasavvuf ehlini daha fazla koruyup kollad~ klan bilinmektedir. Bu konuda bkz. F.
Sümer: "XIV. Yüzy~lda Türkiy", Yüzy~llar Boyunca Türk Sanat~~(Hz. O. Aslanapa), Ankara 1977, S. 5- ~~5.; A. Karahan: "XIV. Yüzy~lda Ilim Hayati", Yüzy~llar Boyunca Türk Sanat~~ (Hz. O. Aslanapa), Ankara 1977, S. 124-132.
F.N. Uzluk: Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vak~flan Fihristi, Ankara 1958, s. 53.
1° F.N. Uzluk: A.g.e., ayn~~yerde.
8
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De~erli ara~t~ rmac~~ ve günümüz Kayseri Vak~flar Bölge Müdürü
Mehmet Çay~rda~, Valufnamede geçen "Erik A~ac~~ Köyünnün bugünkü
Havadan Köyü oldu~unu belirtmi~tir ". Bu Belgeden köyün, Fatih Sultan
Mehmet II (1451-1481) devrinde mevcut oldu~u anla~~lmaktad~r. Ancak,
köyün ve külliyenin kurulu~u bu belgeden daha eski olmal~d~r.
Anadoluda tarikatlar~n yayg~n oldu~u dönemlerde çevrelerinde toplanan insanlar~n ikameti için tekke ve zaviyelerde çe~itli bölümler meydana
gelmi~tir. Tekkenin ilk ~eyhi veya ~eyhlerinin ölümü ile de mezarlar~n~n
ya da türbelerinin çevrelerinde ihtiyaca göre baz~~ binalar yapt~nlm~~t~r.
Havadan Köyü Külliyesinin de böyle geli~ti~ini zannetmekteyiz. Burada
külliyenin çekirde~ini meydana getiren türbe, vakfiyede ad~~ geçen Hac~~
~brahim Zaviyesinin çekirde~i olmal~d~r.
Etraf~~ yüksek ve kademeli bir duvarla çevrili olan türbenin en belirgin
özelli~i, Anadoludaki Selçuklu dönemi selcizgen plânl~~ türbelerini sade bir
~ekilde tekrarlamas~d~r. Alt~nda kriptas~~ bulunmayan türbenin dini yönü
kuvvetli bir ~ahsa ait olmas~~ - Emir, Bey veya e~raftan birine ait olmamas~-muhtemeldir. Türbe yüzeylerinin temiz i~çilikli, sade, düzgün kesme ta~~
mimarisi dikkat çekicidir. Bu durum Develi eski ~ehir merkezindeki türbelerde de görülen bir özelliktir 12 (Resim: 16). Ancak sekizgen yüzeylerin ortalann~n çökertme alanlar haline getirilerek buralara pencere veya ayn~~ geni~likte yüzeysel ni~ler aç~lmas~~ bu yap~ya özgü bir durumdur. Giri~~yüzü
hariç di~er yedi yüzeyin üst kesiminde aç~lan d~~tan içe do~ru geni~leyen
mazgal pencereler ise Anadolu Selçuklulannda görülen az say~da aç~kl~~a
sahibolan örneklerin aksine, bu türbede ayd~nlat~lmaya gereken önemin
verilmi~~oldu~unu gösteriyor. Içerideki sade mihrap ni~i de oldukça basittir. Burada dikkati çeken bir husus da yüzeylerdeki pencere ve ni~~al~ nl~klann~n daha çok Ni~de'deki XIV. yüzy~l türbelerinin al~nl~klanyla olan
benzerli~idir. Bu bak~mdan akla ilk gelen yap~, 1312 tarihli Hüdavent Hatun Türbesi'nin pencere al~nl~kland~r (Resim: 17). Gerçi Havadan Türbesi
ile k~yaslanamayacak derecede zengin süslemeli ve seldzgenden onalt~gene
dönü~en gövde üst k~sm~nda yer alan al~nl~klarla daha ileri bir mimariye
sahip olan Hüdavent Hatun Türbesinin al~nl~klan bitki motifleri ve figürlü
kabartmalarla çok daha plastik etkili görünmektedir. Havadan Köyü
II Çal~~malanm s~ ras~ nda bu k~ymetli bilgiyi lütfederek baz~~ konularda beni ayd~ nlatan say~n M. Çay~ rdag'a te~ekkür ederim.
12 Eski Develi ve çevresinde bulunan yap~lar~ n tan~t~m ve degerlendirmeleriyle ilgili
ara~t~rmalanm~z sürmektedir.
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Türbesi, erken devir Anadolu Türbelerindeki çe~itlili~in aksine, kesin bir
mimari form ve tipolojiye göre in~a edilmi~tir. Üst örtünün piramidal veya
konik ~ekilde olup olmad~~~~konusunda da kesin bir yarg~ya vanlam~yor.
Ancak sekizgen duvarlar üzerine oturan en uygun ~eldin piramidal bir
külah oldu~u ve türbenin üstününde buna uygun ~ekilde örtülmü~~olabilece~i tahmin olunabilir.
Türbenin içerisinde kasnak alt~ nda dola~an ah~ap üzerine boyama
sülüs kitabe ku~a~~n~ n yaz~~ stili ye bordür süsleri, XVI., XVII. yüzy~l özellikleri ta~~maktad~r. Okunabilen baz~~ ifadelerden bunun bir ayet kitabesi
oldu~u anla~~lmaktad~ r. Türbenin d~~~yüzünde de ta~~süslemeye fazla yer
verilmemi~tir. Pencere geni~li~indeki yüzeysel ni~lerin ortas~nda gülçe olarak yerle~tirilmi~~sade iki motif de de~erlendirme konusunda fazla fikir
vermiyor. Belirtmeye çal~~t~~~ m~ z bütün bu özellikler bizi türbenin, Ni~de
Hüdavent Hatun Türbesi'nin tarihine yak~n y~llarda (XIII. yüzy~l sonu,
XIV. yüzy~l ba~~) yapt~ nlm~~~olabilece~i kanaatine götürmektedir.
Hac~~ ~brahim adl~~ ~ahs~ n gömüldü~ü mezar~ n çevresinde zamanla say~s~~ artan ziyaretçilerin ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamak üzere külliyenin geni~letildi~ini zannetmekteyiz 13. ~kinci grup yap~ lar~ n mimari ve malzeme
yönünden daha dü~ük kalitede olmas~~ da buran~ n daha sonradan peyderpey yapt~r~lm~~~olabilece~ini tahmin ettirmektedir.
Biri as~ l türbede, di~erleri avlu-mescit ve mescit-tekke diye nitelendirdi~imiz yerlerde olmak üzere toplam üç adet mihraba yer verilmesi de,
buras~n~ n zamanla daha çok ziyaretçi çekmesi üzerine nüfusunun geçici
olarak kalabal~ kla~t~~~ n~~ ve zaviye-tekke konumunda köyün biraz uza~~ nda
türbe çevresinde geli~ en bir külliye olarak günümüze ula~t~~~ n~~ göstermektedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki bu külliye Anadolu Selçuklular~~ ve sonras~~
dönemde bir türbe çevresinde geli~en çe~itli yap~larla, Anadolunun o zamanki sosyal ve dini durumunun bir göstergesidir.
13 Türbe çevrelerinde çe~itli bölümlerle giderek geni~leyen ve önemli dini merkezler
aras~nda yer alan bu tür yap~lar~ n daha çok Selçuklular döneminde yayg~ nl~ k kazand~~~~bilinmektedir. Anadoluda tan~ nanlar-Konya, Ak~ehir, Karaman-d~~~nda, Irak'~ n merkezi Ba~dat ba~ta olmak üzere de çe~itli bölgelerde yer alan ve türbeden geli~erek günümüze ula~m~~~olanlardan; imam-1 Azam Ebu Hanife (1067-1570), Abdülkadir Ceylani (1145), Musa
Kaz~ m (779, 1570), ~eyh Ömer Sühreverdi (1234, 1511), Nebi Yunus (11o8, 1213), Nebi
Circis (1393) v.b. külliyelerin tan~ t~ m ve de~erlendirmeleri için blcz. A. Uluçam: Irak'ta
Türk Mimari Eserleri, Ankara 1979, S. 23-54, 230.
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Resim ~~ — Külliyenin Havadan Köyü'nden görünü~ü.

Resim

2 - Külliyenin

bat~dan görünü~ü.
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Resim 3 — Külliyenin güneyden görünü~ü.

Resim 4 — Güneyde yer alan ikinci grup yap~lar.
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Resim 5 — Giri~~eyvan~~ve mutfak.

Resim 6 — Mutfa~~n avlu yüzü.
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Resim 7 — Mutfa~~n üst örtüsü (içten).

Resim 8 — Türbe

Resim g — Türbe (Do~udan).
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Resim ii — Türbe içerisindeki ah~ap üzerine âyet yaz~s~ .

Resim 12 - Avlu-mescit (giri~).
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Resim 13 — Avlu-mescit k~ sm~ nda mihrap.

Resim 14 — Tekke-mescite geçit veren kap~ .
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Resim 15 — Tekke-mescitin mihrap duyan.

Resim 16 — Tekke-mescitin mihrap duyan.
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Resim 17 — Ni~de Hüdavent Hatun Türbesi (1312).
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