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SİVAS ULU CAMİİ

Anadolu'nun en eski camilerinden biridir. Anadolu'daki mimarlık tarihinde, cami iç mekân 
fikrinin gelişmesinde önemli bir yapıdır.
Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender
örneklerdendir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına
göre Danişmendi dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir. Danişmentliler 1085–1178 yıları
arasında Sivas, Kayseri ve Malatya'ya yerleşmişlerdir. Tokat, Niksar Ulu Camii (1145), Kayseri Ulu
Camii (XII. . ortaları), Tokat Yagıbasan (Çukur) Medrese (1151-52), Niksar Melik Nizamettin
Yağıbasan (1157-58), Niksar Kulak Tekkesi ile Türbesi; Kayseri-Pınarbaşı –Türbe Köyü, Melik
Danişment Kümbeti, Danişmentli eserlerinden bazılarıdır. Danişmentliler 1178'de Selçuklulara
bağlanmasına rağmen adlarına yapılan yapılar yüzyılın sonuna kadar uzanmaktadır. Sivas Ulu
Camii'nde Danişmetli döneminin önemli eserlerinden saymak mümkündür. Böylesine önemli
bir eserin ne yazık ki avlusuna 1974 yılında betonarme bina yapılarak avlu plan tertibi
bozulmuştur.



SİVAS KALESİ

Sivas kent merkezinin gelişiminde önemli bir
yer tutan kalenin (Topraktepe), Arkeolog Prof.
Dr. Tahsin Özgüç tarafından 1946 yılında
yapılan kazılar neticesinde MÖ II. bin
başlarından itibaren iskân edildiği ispat
edilmiştir. Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat,
yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Sivas surlarını
tamir ettirmiştir. 1243 yılında Selçuklu ve
Moğol orduları arasındaki
Kösedağ Savaşı öncesinde yapılan bu tamiri
anlatan kale kitabesi Sivas Müzesi'nde
korunmaktadır.

Kenti tamamen kuşatan dış surların beş veya
yedi kapısı vardır. Kapı sayılarındaki
değişiklikler, her onarımda yeni kapıların
açılması veya kapatılmasından kaynaklanmıştır.
Bunlar; Kayseri Kapısı, Dolap Kapı, Tokmak
Kapı, Cancun Kapısı, Şalpur Kapısı, Bağdat
Kapısı, Tokat Kapısı gibi isimlerle anılmaktadır.



SİVAS AKSU PARKI

Sivas Aksu Parkı Sivaslıların yeni eğlence yerlerinden birisi oldu.Sivas Belediyesi 

tarafından yapılan ve içerisinde kanal, işletmeler, eğlence merkezleri, yürüyüş 

alanları, yeşil alanlar, konser alanları gibi bir çok farklı güzelliği bulunan Sivas Aksu 

Parkı özellikle yaz dönemlerinde insanları uğrak bir mekanı haline dönüşmüştür.



ABDÜLVEHHÂB GÂZÎ TÜRBESİ

Türbe, Sivas Kalesi olarak bilinen alanın dışında kalır. Yüksekçe bir kayalığın üzerinde yer 
almaktadır. Abdülvehhâb Gâzî mezarının bulunması ile ilgili olarak da çeşitli menkıbeler 
anlatılmaktadır.
Sivas'ta bulunan büyük bir zat Abdulvehhab Gaziyi rüyasında görür. Abdulvehhab gazi 
rüyasında o zata:
- Gel beni bul yukarılara çıkar," der.
Mezarı nasıl bulacağını düşünürken bir çoban gelir. Koyunlarının Yukarı Tekke'nin eteklerinde 
otlarken bir bölgeye hiç dokunmadıklarını ikiye ayrıldıkları söyler. Abdülvehhâb Gâzî mezarı 
bulunmuştur. İkinci dileğini de gerçekleştirmek için naaşı tepenin üzerine çıkartılır ve bir türbe 
yapılır.


