DEVELI M3~DELER~~
TAHSIN OZGÜÇ ve MAHMUT AKOK
1947 y~l~n~n Kas~m ay~nda Develi ve çevresinde yapt~~~ m~z tetkik ve kaz~lardan. bahsederken, Develi'deki Türk an~tlar~~üstünde
durmu~~ve bunlar~~ ileride, ayr~ca, ne~redece~imizi yazm~~t~kl. Develi
kaza merkezine (eski Everek) hakim da~~n zirvesini taçland~ran
kalenin a~a~~~- ~ehrini temsil eden as~ l Develi, bugünkü kaza merkezinin bir mahallesi halindedir'. Tabiattan müstahkem bir yere
kurulmu~~olan Develi kasabas~, çok defa, Kayseri - Ni~de yolu üzerindeki Develi - Karahisar ile kan~t~nlm~~t~r 4. Bugün Develi'de
Anadolu'daki Selçuklu abidelerinin güzel ve mühim örnekleri muhafaza edilmi~~olmas~na ra~men, henüz, bunlarm hiçbiri esasl~~bir
~ekilde r~e~redilmemi~tir. I~ te biz bu makalede, 1954 y~l~n~n Ekim
ay~nda Develi abideleri üstünde yapt~~~m~z tetkiklerin neticelerini
takdim edece~iz. Bu suretle, Anadolu'da henüz i~lenmiyen Selçuklu
abidelerini tan~ tma konusundaki çal~~malararuzm üçüncüsünü meydana getirmi~~bulunuyoruz. Burada ne~ retti~imiz dört kitabeyi Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü, Ar~iv ~efi say~n M. ZEKI
ORAL foto~raftan okumu~~ve metinleri bu maksat için kopye etmi~tir. Arkada~~m~z~n bu k~ymetli yard~m~na te~ekkür ederiz.
Kasaban~n bat~s~ nda sarp, zapt~~çok güç bir kaya kitlesinin
üstüne oturtulan kalenin plamm, yerinde korunan son izlerine göre,
tamamlad~k (Plan ; Res. ~ ). Bugün kale, fazlasiyle, harap durumda
oldu~undan yaln~ z ayakda durabilen parçalara dayanarak tam
ölçülü bir plan elde etmek ve yap~~karakteri hakk~nda kesin bir hükme varmak mümkün de~ildir. Kale, esas itibariyle, üç k~s~mdan iba-

Belleten 45, S. 261-262.
R. Kiepert hartas~, C IV. Kaisarijc.
3 A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anatolie 1, s.
4 Bunun için bk. Develi maddesi: Islam Ansiklopedisi, s. 283.
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rettir: as~l kale sahas~n~n kuzey - do~u ucunu te~kil eden birinci k~snun etraf~~yar~ m - yuvarlak burçlarla çevrilmi~ tir (Res. 2). Buras~~
kalenin en hâkim yeri, sitadelidir. A~a~~~- yukar~~ goo m2 lik bir
sahay~~ihtiva eden bu k~s~ mda parça halindeki etraf ve müdafaa duvarlar~ndan ba~ ka, bir kenarda da daire planl~, horasan harçl~~sarn~c~n temeli görülmektedir (Res. 3). Sur ve burçlar~n üst k~sm~,
tamamen tahrip edilmi~ tir. Yuvarlak burçlar~ n temelleri harçs~z ta~~
duvarlar halinde ise de (Res. 2), yukar~~ k~s~mlar~~kireç harçl~, d~~~
yüzleri de bol kireç - harç s~val~d~ r. Esasen, iç - kalenin bu k~sm~~
son zamanlara kadar kullan~ld~~~ndan, ~eklini de~i~tirmi~tir. ~çinde
ba~ka bir yap~~kal~nt~s~na raslan.marn~~t~ r. ~ç - kaleye nazaran, güneye
do~ru geni~liyen ikinci k~sm~ n etraf~nda harçs~z, iri ta~larla örülmü~~
basit sur duvarlariyle (Res. 4), dört kö~e planl~~burç izleri vard~r.
Bu sahan~n baz~~k~s~mlar~ nda mesken bakiyelerine ait duvar parçalar~~da görülmektedir. Güney ve bat~ ya do~ru geni~liyen ve iskâna
müsait bir sahay~~ihtiva eden üçüncü k~s~mda pek az kale bakiyeleri
görülebilmekte ve hattâ Kale kap~s~~ denilen yerde hiçbir iz kalmam~~t~r. Arazinin topo~rafyasma göre, kale kap~s~n~ n burada bulunaca~~~gayet tabiidir. Kitabe yoktur. Kalenin ete~indeki Develi kasabas~nda, oldukça, iyi muhafaza edilmi~~durumda kalan âbideler,
çok tamir gören bu kalenin Osmanl~ lardan önce ve bilhassa, Selçuklu devrinde mühim bir askeri merkez oldu~unu tahmin ettirmektedir. Bugünkü Develi kasabas~n~n yap~~malzemesini temin eden bu
kale tetkik etti~imiz günlerde dahi meçhul bir istikbale do~ru yönelmi~~ve tamamen yok olma~a mahküm bir hale girmi~ti.
~~~
Ulu Cami veya Siyasi Hatun Camii:
Develi'de bir Ulu-cami, bir medrese harabesi ve üç türbe vard~ r.
Ulu-cami kare plan üzerine in~a edilmi~~metin bir âbidedir (Plan 2;
Res. 5). ~ çi mihrap istikametinde, dört s~ ra halinde tertiplenmi~~ta~~
ayaklarla, birbirine muvazi be~~tulani sah~ na (nef'e) bölünmü~tür
(Res. 6-7). Mihrap duvar~na amut veya muvazi olan her s~ rada
dört ayak vard~ r; bununla 16 tane kâgir dire~in mevcudiyetini ifade
etmi~~oluyoruz. Kal~nl~klar~~ birbirinin ayn~~ olan bu ayaklar, muntazam s~ ralar halindedir. Merkezi sah~ndaki mihrab~n üstü kubbe
ile örtülüdür. Kap~y~~takip eden ilk direklerden sonraki mahallin
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üstü de, fener kubbesi ~eklinde, dört kö~ eli olarak yap~lm~~t~r 5.
Mihrap duvar~~boyunca ve kubbenin iki taraf~ na yanlamas~na yap~lm~~~iki tonoz görüldü~ü gibi, mihraba amut gelen sah~nlar~ n üstleri
de yine uzun ve sivri tonozlarla örtülmü~ tür. Bunlar, orta ayaklarla
duvarlar aras~na yap~lm~~~olan takviye kemerleriyle parçal~~bir hale
konulmak suretiyle, camiin tavan~ nda mütevazin bir siklet tanzinlini
mümkün k~lm~~, ayr~ca güzelli~i de temin etmi~tir. Camiin kare
plan~n~~ cümle kap~s~, mihrap duvar~~ d~~~ndaki mihrap arkas~~ ile,
güney - do~u kö~esinde dayanak (contrefort) mahiyetinde ç~k~nt~~
te~kil eden baz~~ duvar parçalar~, bozmaktad~r. Bina haricen çok
sade bir yap~~ halindedir. Üstü, Ulu-camilerde oldu~u gibi, kara dam ~eklinde toprakla örtülmü~, kenarlar~na çörtenler yerle~tirilmi~tir. Kap~n~n sol taraf~ ndaki minare çok muahhar bir ektir. Camiin
içi s~val~d~ r; s~va alt~nda kalan kemer ve ayak ta~lar~n~n yonu ta~iyle
yap~ld~~~n~~zannediyoruz. Cami mihrap taraf~ ndan dört, do~udan
üç pencere ile ayd~nlanrnaktad~r. Zemini ah~ap kaplamal~d~r. Camiin
sanat de~erini art~ran iki unsurdan birincisi cümle kap~s~ , ikincisi de,
bilhassa, rnihrab~d~ r. ~yi i~lenmi~~andezit ta~lariyle yap~lm~~~olan
cümle kap~s~~(Res. 8-9) iç-içe iki sivri kemerlidir. Alt kemerin d~~~
kenar z~h~~ ve giri~~kap~s~~ bas~k kemerinin d~~~ z~h~~ di~lidir. Büyük
kap~~ kemerinin üzengileri stlaktitli korni~~ ~eklinde i~lenmi~tir. Bu
kemerlerin iki yan duvarlar~ nda sivri kemerli birer ni~~vard~r. Kap~n~n d~~~çerçevesi ahnl~~~ nda ve üç parça mermer blok üzerinde iki
sat~ rl~k bir kitabe ile, kap~~kemerinin içinde ve giri~~kap~s~n~n al~nl~~~nda dört sat~ rl~k ikinci bir kitabe daha mevcuttur.
Birinci Kitabe :
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5 Kayseri Ulu - camiinin merkezi sah~n~ndaki fener penceresinin sonradan
aç~ld~~~~hk. A. Gabriel, yukar~ da zikredilen eserinde s. 34, Res. 16.
6 Süre g, âyet 18 (Z. Oral).
Burada iki kelime oldu~u soylenmekte ise de, foto~rafi silik oldu~u için
görülemedi (Z. Oral).
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~kinci Kitabe :
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Bu kitabeye göre Develi Ulu - camii veya Siyasi Hatun camii
H. 68o'de IV. K~l~ ç Arslan o~lu III. Keyhusrev zaman~nda bina
olunmu~tur.
Mihrap, orta aksden bir miktar do~uya do~ru kaym~~~vaziyettedir. Bu suretle orta sahma bir de minber s~k~~t~rmak imkan~~has~l
olmu~ tur. Mihrap da mahalli ta~~nevi olan andezitle oymal~~ bir
~ekilde in~a edilmi~tir (Res. ~ o-~~~ ). Orta ni~in kemer üzengilerindeki
ba~l~kl~~mermer sütunlar zikzak silmeleriyle fevkalade bir tesir
yaratmaktad~r. Ni~~içinde, ayr~ ca, küçük bir mihrap ~ekli de mevcuttur. Ni~in üst ba~~~stlaktit kubbelidir. Kemer koltuklariyle, al~nl~klar~~nebati motiflerle müzeyyendir. Mihrab~n esas çerçevesi de
kabartma halindeki hendesi, nebati motifler ve yaz~larla bezelidir.
Ni~~duvarlarmda mahalli yap~~ ta~~~içine gömülmü~, madalyonlar
~eklinde, sornaki ta~~ndan plaklar vard~ r. Mihrap ni~i müstatil planl~d~r. Ni~ in kemer çerçevesi de kabartma yaz~larla bezelidir. Sivri
kemerin ba~~~üstünde meharetle yap~lm~~~oymal~, ~nüzeyyen bir tu~~
yer alm~~t~r. Ba~l~~ba~~na bir sanat eseri olan bu rr~ihrap yap~s~~Develi
Ulu - camiini mümtaz bir yap~~haline getirmi~~bulunmaktad~r 8 .
Teferruata münhas~ r ayr~l~ klardan sarf~~nazar, Selçuklular~n malûm
Ulu - camileri tipine giren bu abide Sivas", Kayserii° ve Niksar".
gibi, büyük Selçuklu merkezlerindeki ünlü Ulu - camilerin yan~nda
dahi mimarl~k k~ ymetini muhafaza etmektedir.
Camiin fevkalade bir i~çilik gösteren minberi, Ankara Etnokrafya Müzesine naklolunmu~ tur.
A. Gabriel II, S. 145 v.d.
i° A. Gabriel I, S. 32 v.d.
II A. Gabriel II, S. 121 v.d.
* Bu isimlerin okunu~lar~~ ~üphelidir. Kitabe fotokraf~nda iyi görünmeyor.
Mamafik, Kaz~m Ozdokan, kitabeyi ne~retmemi~~olmas~na ra~men, foto~raf~m~ zda iyi görülmiyen yaln~z bu isimleri "Gticer Aslan„ ve "Sivas-t bin-tü Sait„
olarak okumu~ tur ( K. Ozdokan, Kayseri Tarihi I, Kayseri 1948, s. 43).
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Çok harap vaziyette bulunmas~ na ra~men, üshibundan, kesme
ta~lar~n~n tekni~i ile in~ai bünyesinden, Selçuklu eseri oldu~u kolayca
anla~~ lan medresenin tetkikini ikmal edemedik. 30-40 sene öncesine
kadar kullan~lm~~~olan ve Ulu - camiin yak~n~nda bulunan bu küçük,
fakat plan~~hususiyet gösteren medreseyi ileride, ayr~ca, ne~redece~iz.
Dev Ali türbesi:
Develi türbeleri müstakildir, yani, herhangi bir yap~ya ba~lanmam~~t~r. Kasaban~n kuzey k~sm~na in~a edilmi~~olan Dev Ali
türbesinin her taraf~~ikametgâhlarla çevrilmi~ tir. Bunun için türbenin sanduka odas~ na güneyindeki bir evden, lahit odas~ na da kuzeyindeki ayr~~bir binadan girilebilmektedir. Muntazam kesme ta~larla
in~a edilmi~~olan türbe sekiz kö~ eli bir kaideye sahip olup, üstündeki
külah' da yine sekiz sat~hl~~bir ehram ~eklindedir (Plan 3; Res. 12).
Kare planl~~lahit odas~n~n üstü sivri bir tonozla örtülüdür. Zeminde,
orta k~sma yak~ n bir yerde, bir lahit durmaktad~ r. Dört kö~eli odan~n
her taraf~~kesme ta~la i~lenmemi~ tir. Tonozun dört kö~esinde, meyilli
surette aç~lm~~, küçük hava delikleri vard~r. Ayr~ca, üstündeki ba~ka
bir delik ile de sanduka odas~ ndan hava almaktad~ r. Sanduka odas~n~n plan~~sekiz kö~elidir. Basit bir ni~~halinde yap~lm~~~mihrab~~
güney cihetindedir. Bu k~s~ m~n duvarlar~, lahit odas~n~n aksine,
tamamen kesme ta~ la örülmü~tür. Kubbe de ta~~örgülüdür. Sekiz
kö~ e duvarlardan kubbeye geçilirken, kö~eler aras~na yar~m daire
trompe kemerleri konulmu~ tur. Dört cihette, mazgal biçiminde, küçük pencereleri vard~ r. Bu odaya merdivenle ç~k~lan bir kap~dan
girilir. Kap~n~n d~~~kenar~~çerçevesini te~kil eden ta~~n üzerinde kabart~lm~~~bir yaz~~mevcutsa da, fazlasiyle h~ rpalanm~~~oldu~undan,
okunamaz bir hale gelmi~tir. Yaln~z üst ba~~ndaki sövede bir sat~rdan
ibaret olan ifade okunabilmektedir. Dev Ali türbesi, iç ifadesi itibariyle, sade bir yap~~tarz~~tesirini b~rakmaktad~r. Onda, bir ta~~yap~~
sanat~ nda sadelik ve metanet manalarm~n mezcedilmi~~hali mü~ahede olunabilmektedir. D~~~yüzü de metin bir bünyeye sahiptir;
~akuli duvarlariyle külah' aras~nda sade bir korni~i vard~r. Külâh~n
mü~terek sat~h fas~llar~nda, bir nevi, korni~~te~kil eden larnbal~~ ta~lar
bulunur. Türbenin yaln~ z külah sivrisi kopmu~ tur. Pencerelerinden
baz~lar~~bozulmu~, bak~ms~zl~ k yüzünden, külahm~~otlar kaplaxm~t~ r.
Türbe kita.besiz olmas~na ra~men, in~al bünyesi ve üslübu onun
tipik bir Selçuklu eseri oldu~undan ~üphe ettirtmez.
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Seyyid-i ~erif türbesi:
Develi'nin bir kenar~na, bugünkü ilk okulun hemen arkas~na
in~a edilen türbe, dört kö~ eli bir plana sahiptir (Plan 4; Res. 13).
Kuzey duvar~ndaki muhte~em kap~s~~kesme ta~larla bina edilmi~tir.
Bunun kenar çerçeveleri oyma olarak yap~ lan zarif ve hendesi girift
kabartma süsleri ihtiva etmektedir (Res. 15). Bina, dahilen oldu~u
gibi, haricen de kesme ta~la yap~lm~~t~ r. Duvarlar~n üstünde sade
bir ~ekilde haz~rlanm~~~bir saçak komi~i vard~ r. Dört duvar üzerinde
sivrice bir ~ekil arzeden ve yine kesme ta~la yap~lm~~~olan kubbe
bulunur. Muayyen bir irtifada da hendesi motifli kubbe ku~a~~~yer
almaktad~ r. Kubbenin üst sa~~kö~esinden ba~lamak üzere, kubbe
alemine kadar yükselen 12 tane ta~~basamakl~~merdiven, dikkata
~ayan bir mimari hususiyet arzetmektedir (Res. 14). Kubbe ortas~ndaki küçük mermer alem, ayn~~zamanda, kubbe örtüsünün kilit
ta~~n~~ te~ kil etmektedir. Kubbe ku~a~~n~n hemen alt~ na, mazgal
~eklinde, küçük ~~~k pencereleri aç~lm~~t~ r. Türbenin içi kare planl~d~r. Kap~n~n kar~~s~ndaki duvarda, zarif bir ~ekilde i~lenmi~, küçük
bir mihrap; iki kar~~l~ kl~~duvarda da, bugün dolap gibi kullan~lan,
birer pencere vard~ r. Sivri kemerli pencerelerin al~nliklar~~dikkatli
bir i~çili~in eseridir. Pencere üstlerinden itibaren, bir nevi müsellesi
trompe'lar ba~lamaktad~ r. Salonun ortas~ nda, k~smen ah~ap, k~smen
siyah bir yap~~halinde görülen Rufâ'i ~eyhi Seyyid-i ~erire ait alelade bir sanduka vard~r. Bunun ba~~ucuna tesadüf eden k~s~ mdaki
kurs biçimli ta~~ n üstünde ~u kitabe okunmaktad~r :
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t ür ben in H. 695'de in~a edilmi~~oldu~unu gösterir. Bundan ba~ka
kap~n~n üstüne kitabe için yerle~tirilmi~~taç ~eklinde bir mermer
daha mevcuttur ki, bu nedense, yaz~lmadan b~rak~lm~~t~r".
lizz~r-~ yas türbesi:
Develi'nin a~a~~~- yukar~~4 kilometre güneyindeki mezarl~~~n
hâkim bir noktas~ndad~r. ~çi - d~~~~tamamen kesme ta~la in~a edilmi~~olup, kare plânl~d~ r (Plan 5; Res. 16). Monümental bir ifadesi
olan kap~s~, kuzey duvar~ndad~ r (Res. 17). Andezit kap~n~n yüksek
ve geni~~çerçevesi oyma olarak yap~ lan nebati motiflerle süslüdür.
Küçük giri~~kap~s~~beyaz mermerdendir. Kap~~ kemeri al~nl~~~na
yerle~tirilen iki mermerin kitabe için haz~rlanm~~~olmas~~muhtemel
ise de, bunlar~n üzerinde ne süs, ne de yaz~~vard~r. Kap~n~n sa~~na
küçük bir mihrap ni~i yap~lm~~t~r. Duvar üstlerinin korni~~ta~lar~~
bozulmu~~oldu~undan son zamanlarda, foto~rafta görüldü~ü ~ekilde,
tamir edilmi~tir. Kubbenin ta~~örgüsü ve aleme do~ru s~ralanan ta~~
basamaklar, Seyyid-i ~erif türbesindekinin ayn~d~ r. Bunun da kubbesinin tanbur hatt~nda, di~erinden farkl~ca olmakla beraber, ku~ak
mahiyetinde bir kal~nl~k vard~r. Içi dört kö~e plânl~d~r. Kap~n~n
kar~~s~na itina ile yap~lm~~~küçük mihrab~n ni~i dilimlidir. Mihrap
çerçevesi ve al~nl~~~~nebati motiflerle müzeyyendir. Duvarlar~n di~er
ikisinde, bugün kapat~lm~~~olarak görülen, birer pencere vard~r. Her
iki pencerenin de üst kemerleri, bas~k kemer, tarz~ndad~r. Kubbe
ile duvarlar aras~nda müsellesi trompe'lar bulunmaktad~r. Kubbenin
ortas~ndaki mermer kilit ta~~ , aslmda pek güzel stlaktit püskül tarz~nda haz~rlanm~~~ise de, zamanla, tahrip edilmi~ tir. Kubbenin
içinde bir s~ra k~rm~z~, bir s~ra kül rengindeki ta~lar kullan~lmak
suretiyle, seyirciyi hayran b~rakan bir örgü güzelli~i temin edilmi~tir.
Bina, yap~l~~~ ~ekli itibariyle, bir türbe binas~~ise de, içinde herhangi
bir sandukaya tesadüf edilmemesi, buran~n bir makam türbesi olmas~~
ihtirnalini de kuvvetlendirmektedir. Mamafih asl~nda var olmas~~
icabeden ah~ap sandukan~ n, herhangi bir sebeple, oradan al~nm~~~
12 Develi'de medfun Rufâ'l ~eyhi Seyyid-i ~erif hakk~nda tetkikte bulunmak,
bu makalenin çerçevesi d~~~nda kalmaktad~r.
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olmas~~ da hat~ra gelebilir. Bugün, türbede yatmas~~icabeden kimsenin d~~ar~daki mezarl~kta bulundu~una inan~ld~~mdan, ba~ka bir
mezara kudsiyet izafe edilmektedir. ~imdi türbe bir mescit gibi kullan~lmaktad~r. H~z~r - Ilyas türbesi, tezyini unsurlar~~farkl~~olmakla
beraber, in~al bünyesi ve plan~~bak~m~ndan, Rufa'i ~eyhi Seyyid-i
~erif türbesinin benzeridir. Bu bak~mdan bu iki türbenin birbirine
yak~n bir zamanda in~a edilmi~~olmas~, gerçe~e en yak~n bir ihtimaldir. Görüldü~ü gibi, Ulu - cami, Seyyid-i ~erif ve H~z~r - Ilyas türbeleni Selçuklu devrinin son safhalar~nda bina edilmi~tir. Kitabesi
olmamakla beraber, plan~~ve üslübu bak~m~ndan di~erlerinden ayr~lan
Dev Ali türbesinin de onlardan biraz daha eski oldu~unu kabul etmek laz~md~r.

