
nin tahsil edildiğine dair hükümdar im
zası karşılığı vurulan mühüre dendiği ka
yıtlıdır. Bununla beraber Altınarda Han
lığı'nda yarlığa bazan al damga adının 
verildiği de görülmektedir. Ayrıca Argun 
Han ile Olcaytu'nun Fransa kralına gön
derdikleri mektuplar al damga ile mü
hürlenmişti. Al damga dört köşeli olup 
yarlığın alt kısmına basılırdı. Bu damga 
siyah mürekkeple basılırsa buna kara 
damga adı verilirdi ve resmf olmayan 
yazışmalarla yarlıkların arka kısımlarına 
vurulurdu. 

Damga işleriyle meşgul olan kişiye 

damgacı (tamgacı ) adı verilirdi. Bu isme 
Orhun yazıtlarında ve Kutadgu Bilig'de 
de rastlanmaktadır. ilhanlı Hükümdan 
Gazan Mahmud Han damga ile ilgili bir
takım yeni usuller ortaya koymuş ve hü
kümdarlarla ümeraya yazılacak yazılara 
basılmak üzere yeşim taşından büyük bir 
damga yaptırmıştı; kadılar. şeyhler ve 
ulema için de daha küçük bir damga hak
kettirmişti. Askeri işler için çevresine 
yay, çomak ve kılıç resimleri işlenmiş al
tın bir damga kullanılıyordu: askerler bu 
damganın bulunduğu emri görmedik
çe kimsenin sözüne inanmazlar. sadece 
damgalı emirle sefere çıkar veya sefer
den dönerlerdi. Büyük damga kilitli bir 
çekmecede durur. damgalanacak yar
lık ve evrak bir araya getirilip damga
landıktan sonra çekmece yeniden kilit
lenirdi. 

Damga kelimesi Kutadgu Bilig'de Hz. 
Peygamber için "hatemü'l-enbiya" kar
şılığı olarak da kullanılmıştır: "Başı erdi 
öngdün kamuğ başçıka 1 Kidinboldı tam
ga kamuğ savçıka" (0 bütün rehberierin 
önünde baş idi; sonra bütün peygamber
lerin damgası ! sonuncusul oldu ; 45. be
yi tl 

Damga Çağatay. Cuci ve İlhanlı ulus
larında sınırlarda ve gümrüklerde ver
gi alınan mallar üzerine vurulduğu için 
"gümrük vergisi" manasında da kulla
nılmıştır. Nitekim Cuci ulusunun en çok 
gelir temin ettiği kaynak, tüccar tara
fından satılan veya pazar yerine getiri
len mallardan alınan damga resmi idi. 
Damga resminin bir örfi vergi olarak Os
manlı lar'da da büyük önem taşıdığı gö
rülür. Kanunnamelerde bu vergiyle ilgili 
"damgacı, damgalı kile, damgalı urgan. 
damgazabit eri. damga - yı ağnam. dam
ga-yı gön ve sahtiyan. damga-yı hami, 
damga- yı siyah" gibi tabiriere rastlan
maktadır. Mesela Kanuni Sultan Süley
man devrine ait Mardin livası kanunna-

mesinde. "Der Beyan-ı Damga -yı Siyah" 
başlığı altında. Mardin'de ipek tezgah
larından ve pazarda satılan bezlerden 
damga alındığı belirtilmektedir (Barkan. 
s. ı 63 ı Toprağın dönüm olarak ölçümü 
de " damgalı urgan" denilen. devlet ta
rafından tasdik edilmiş bir uzunluk öl
çüsüyle yapılmaktaydı (a. e., s. 328) 
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DAMGAN TARIHANE CAMii 

DAMGAN TARİHANE CAMii 

İran'ın a yakta kalan 
en eski camii. 

_j 

Abbasi mimarisinin en önemli eserle
rinden birini teşkil eden Damgan'daki 
Tarihane Camii, özellikle Abbasiler'in ilk 
dönemlerinde (VIII yüzy ılın ikinci ya r ı s ı 

ile IX. yüzyılın başları) yapılmış olması 

sebebiyle dikkati çekmektedir. Bunun 
yanında Arap mimarisinin kend ine has 
plan özelliklerini göstermesi bakımın

dan da daha sonraki tarihlerde iran'da 
ve doğusundaki bölgelerde ortaya çıkan 
cami planları arasında önemli bir yere 
sahiptir. Abbasi camilerinin. batı islam 
dünyasında sevilmesine rağmen doğu
da pek benimsenmeyen kıble duvarına 
dik neflerden müteşekkil ana plan tipi
nin uygulandığı en doğudaki örnektir. 

Tarihane Camii'nin Abbasi tarihinin 
çok erken bir saf!ıasına ait olması ve in
şa edildiği yerin bu plan tipi için hayli 
doğuda kalması, o dönemde meydana 
gelen olaylarla yakından ilgilidir. Dam
gan'ın da içinde bulunduğu bölge, Ab
basiler'in Emeviler'e karşı başlattıkları 

siyasi ve askeri mücadelenin harekete 
geçirildiği ve Abbasiler'i iktidara götü
recek ayaklanmalar silsilesinin başlatıl

dığı yerdir. Bu bölge Abbasiler'in iktida
ra gelmesinden sonra ise önemli mez
hep çekişmelerine ve sık sık iran'ın eski 
dini Zerdüştiliği geri getirmek için yapı
lan ayaklanmalara sahne olmuştur. Bu 
sebeplerle Abbasiler camiyi, sürekli dik
kat ve ilgilerini çeken bölgede, islam di
nini köklü biçimde tesis etmek ve güç
lü Şii cereyan karşısında kendi Sünni an
layışlarını hakim hale getirmek için inşa 
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DAMCAN TAR1HANE CAMii 

Damga n Tarihane camii'nin planı ile avlusundan bir görünüş- ira n 

etmişlerdir. Dolayısıyla bu caminin, Do
ğu İran ve özellikle Horasan civarında kı 
sa sürede kaybolan Arap ve Abbasi mev
cudiyetinin en büyük temsilcisi olduğu 
söylenebilir. 

Plan özelliklei-i bakımından Arap ge
leneğinde inşa edilen caminin üst teşki
latı, Sasani mimari anlayışına daha faz
la yakınlık göstermektedir. Emeviler'in 
Bizans etkisindeki Suriye ve Doğu Ak
deniz muhitiyle olan ilişkilerinin aksine 
Abbasiler'in Sasani çevrelerine duyduk
ları yakınlığı çok güzel biçimde aksetti
ren Tarihane Camii, planı ve inşa özel
likleriyle dikkat çeken, tamamen süsle
mesiz, sade ve masif bir binadır. Planı 

basit bir düzene sahip olup bir avlu ile 
ana ibadet mekanından teşekkül eder. 
Üç taraftan revakların çevirdiği avlu ile 
irtibat halinde bulunan ana ibadet me
kanı. ortadaki diğerlerinden daha geniş 
ve daha yüksek olan kıble duvarına dik 
yedi neften meydana gelmiştir. Nefler. 
her birinde üçer tane bulunan tuğladan 
örülmüş yuvarlak-masif altı fil ayağı sı
rası üzerine oturan ova! sivri kemerli to
nozlarla örtülüdür. Sade görünüşlü mih
rabın sağında, kenarları korkuluksuz ba
sit bir merdivenden ibaret olan minber 
yer alır. 

Selçuklular devrinde tamirat gören bi
nanın ana özellikleri önemli ölçüde ko
runmuştur. Camiye bu dönemde yapılan 
en önemli ilave. 1 058 tarihli Türk ve İran 
İslam mimarisinin vazgeçilmez unsuru. 
geleneksel özellikler kazanmış yuvarlak 
planlı minare olup bu tipin iran'da yapıl
mış en erken örneklerinden biridir. Ca
minin kuzeybatısında yer alan ve bina ile 
bağlantısı bulunmayan bu minarenin he
men yanında ise camiye ait kalıntılara 
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bitişik geleneksel kare planlı orüinal Arap 
minaresinin temeli görülmektedir. 
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~ ENGİN BEKSAÇ 

DANDANAKAN SAVAŞI 

Selçuklular ile Gazneliler arasında 
431'de (1040) cereyan eden 

ve Selçuklu Devleti'nin 
kuruluşunu sağlayan savaş. 

_j 

Uzakdoğu ile Akdeniz arasındaki bü
yük ticaret yolu üzerinde Sera h s- Merv 
arasında bulunan Dandanakan'ın, Orta
çağ'ın önemli ticaret ve sanat şehirlerin
den biri olduğu ve bugünkü Türkmenis
tan Cumhuriyeti topraklarındaki Taşra
bad'ın işgal ettiği yerde bulunduğu ya
pılan kazılardan anlaşılmaktadır. Yine 
bu kazı sonuçlarına göre Dandanakan 
bir tepe üzerinde olup surlarla çevriliydi 
ve şehirde düzenli bir su ve kanalizas
yon şebekesi mevcuttu. Ayrıca burada 
çok sütunlu bir cami ile bir ribat"' var
dı. XIII. yüzyılda Serahs-Merv yolunu ge
çerken Dandanakan'ı görmüş olan meş
hur Arap coğrafyacısı Yaküt el-Hamevi, 
kasabanın zamanla şiddetli rüzgarların 
savurduğu büyük kum yığınlarıyla örtüi
mesi üzerine halkın buradan başka yer
lere göç ettiğini, kasabada ancak bir ri
bat ile bir minarenin kalmış olduğunu 

belirtir (Mu'cemü 'l·büldan, II, 6IO) Bü-

yük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağ
layan meydan savaşının burada yapıl

mış olması dolayısıyla Dandanakan'ın is
lami devir Türk tarihinde çok önemli bir 
yeri vardır. 

Selçuklular'ın Gazneliler'e karşı 1035 
ve 1 038 yıllarında kazandıkları iki za
ferden sonra Gazneliler'in bölgedeki si
yasi ve askeri durumu ciddi şekilde sar
sıldı: bundan faydalanan Karahanlı şeh
zadesi Böri Tegin Gazneli topraklarına 
bazı akınlarda bulundu (Ekim I 038). Gaz
neli Sultanı Mesud, sarsılan durumunu 
kuwetlendirmek maksadıyla Harizm'i ve
rerek Selçuklular'a ve asi Harizmşah İs
mail'e karşı Cend Emiri Şah Melik ile bir 
ittifak yaptı. Daha sonra da içinde çok 
sayıda savaş filinin yer aldığı "bütün Tür
kistan'ın dahi karşı koyamayacağı" 50.000 
kişilik bir ordu ile harekete geçip önce 
Belh'e, ardından da Serahs'a yürüdü. Bu 
sırada Ta'likan. Faryab, Şübürkan ve yö
relerini zaptetmekle meşgul olan Çağ

rı Bey sultanın bu hareketi üzerine Se
rahs'a geldi: ardından Tuğrul Bey ile MO
sa İnanç Yabgu da Serahs'a gelip top
landılar ve Gazneliler'e karşı savaş ha
zırlıklarına başladılar. Ancak bazı Selçuk
lu reisleri, güçlü Gazneli ordusu karşı

sında tutunamayacaklarını düşünerek 

Rey, Cürcan ve Cibal taraflarına çekilme 
fikrini ileri sürdüler. Bu görüşü destek
lemeyen Çağrı Bey ise yeni bölgelerde 
başarılı olmanın çok güç olduğunu. bu 
sebeple Horasan'ın asla terkedilmeme
sini, savaştıkları takdirde Gazne ordusu 
karşısında bu defa da zafer kazanacak
larını ifade etti. Bunun üzerine 20.000 
kişilik Selçuklu ordusu ile 50.000 kişilik 
Gazneli ordusu Talhab yöresinde sava
şa tutuştu [Ramazan 430/ Haziran I 039) . 
Büyük Gazneli ordusu karşısında tutu
namayan Selçuklu kuwetleri civardaki 
çöllere çekilmek zorunda kaldılar. Sel
çuklular sıcakların şiddetlendiği sırada 
çöllerden sevkettikleri atlı birliklerle Gaz
neli ordusunu yıpratma saldırılarına baş
ladılar ve yöredeki su kuyularını tahrip 
edip kapattılar. Bu arada Selçuklu baş
buğları, Sultan Mesud'un Nesa. Baverd 
ve Ferava'nın Selçuklular'a verilmesi, Ni
şabur. Serahs ve Merv'in de Gazneliler'
de kalması şeklindeki barış teklifini ka
bul ederek onunla geçici bir anlaşmaya 
vardılar. Böylece her iki taraf da kesin 
sonuçtu bir savaşa hazırlanabilmek için 
zaman kazanmış oldu. Bu sırada Türkis
tan'dan gelen kalabalık Oğuz kitleleri 


