
DOKUZ OGUZLAR 

Oklar'ın dağılmasını önleyemediği gi
bi müslümanların IX. yüzyıldan itibaren 
Türk ülkesinde yaptıkları fetih hareket
lerine karşı da duramamışlardır. Bu se
beple İslam hududu Taraz şehrinin do
ğusuna kadar uzanmış ve çok daha do
ğudaki meşhur Balasagun şehri bile Sa
mani!er'in nüfuz sahasına girmiştir. Böy
lece Karluklar Batı Göktürk ülkesinin da
ha fazla parçalanmasına sebep olmuş
lardır. Dokuz Oğuzlar İslam müelliflerin
ce Türk aleminin en güçlü kavmi olarak 
tanınmış ve Uygur hükümdarları "ha
kan" unvanı ile anılmıştır. Hakanın otur
duğu şehir hakkında ise orayı ziyaret 
etmiş olan (veya ettiği sanılan) mücahid 
Temfm b. Bahr'ın eserinde geniş bilgi 
'bulunmaktadır. Buna bağlı olarak Uy
gurlar'ın Mani dinine girdikleri müslü
manlar tarafından bilinmekteydi. Hatta 
Cahiz bu dinin Uygurlar'daki savaşçılık 
ruhunu zayıflattığını bile yazmıştır. Bu
nunla beraber İslam kaynaklarında, Uy
gur Devleti'nin 840 yılında Kırgız hücu
mu sonucunda yıkıldığı ve Uygurlar'ın 

Beşbalık-Koçu bölgesine göç ettikleri ha
beri görülmez. 

İslam kaynaklarında Uygurlar'a Toguz 
Guz denmesi, her iki kavmin bir hane
danın idaresi altında bulunmasından ve 
adlarının birbirine benzemesinden (Uy
gur) Gur, Oğuz) Guz) kaynaklanmış ol
malıdır. Nitekim Cinliler de Uygurlar ' ı 

dokuz boydan müteşekkil bir kavim şek
linde tanımışlar ve bu dokuz boyun ad
larını bile vermişlerdir. Bu sebeple Do
kuz Oğuzlar'la karıştırılmış ve belki de 
her ikisi aynı adla anılmıştır . 
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DOLMABAHÇECAMİİ 

İstanbul'da Kabataş 
ve Beşiktaş semtleri arasında 
yer alan XIX. yüzyıla ait cami. 

_j 

Çok sayıdaki vakıfları ile hayır sever 
bir şahsiyet olarak Osmanlı sosyal ha
yatında rol oynayan Bezmialem Valide 
Sultan'ın emriyle yapımına başlanmış, 

onun 1853 yılında vefatı üzerine oğlu 
Sultan Abdülmecid tarafından tamam
lanmıştır. Bezmialem Valide Sultan Ca
mii, Daimabahçe Sarayı'nın Saat Kulesi 
yönündeki avlu kapısının tam karşısına 
düştüğü için yapıldığı günden beri Dal
mabahçe Camii adıyla anılmış ve lite
ratüre de bu şekilde geçmiştir. 

Yapının, ewelce avlunun Saat Kulesi'
ne bakan kapısı üzerinde bulunan 1270 
( 1853-54) tarihli inşa kitabesi, 1948 yı
lında Daimabahçe Meydanı'nın açılması 
sırasında avlu duvarlarının yıkılması se
bebiyle kıble dış duvarı dibindeki bugün
kü yerine konulmuştur. Celf-sülüs hatla 
yazılmış dört beyitten oluşan kitabe ta
mamen Batı tarzında akant yaprakla
rıyla süslenmiştir ve tepelik kısmının or
tasını Abdülmecid'in tuğrasını içeren bü
yük bir çelenk taçlandırmaktadır. 

Daimabahçe Camii, XIX. yüzyıl Osmanlı 
mimarisinde pek çok önemli esere im
zasını atan Nikogos Balyan tarafından 
Batı akımlarının en yoğun biçimde etki
sini gösterdiği bir dönemde inşa edil
miştir. Bu dönemde barak, rokoko, am
pir gibi üs!Qpların yerleşik sanat biriki
mi ve zevkiyle kaynaştırılması sonucun
da ilginç bir yorumlama anlayışına gidil
miştir. Mimari açıdan bu tip camilerde 
önemli bir yenilik söz konusu olmazken 
asıl değişimin geleneksel çizginin, kla
sik oranların ve motif repertuvarının bü
yük ölçüde terkedilmesi suretiyle dış cep
hede ve süslemelerde gerçekleştirildiği 
görülür. Barak, rokoko ve arnpir tarzın
daki süsleme özelliklerinin, geleneksel 
Osmanlı motiflerinin ve bezerne anlayı
şının yerini almaya başlaması dikkat çe
ker. Dönemin en önemli karakteri, mi
mariye "eklektik" (karma) yaklaşımın ha
kim olması ve Batılı unsurların herhan
gi bir kurala bağlı kalmaksızın sınırsız" 
ca ve yer yer de Osmanlı ve İslam un
surları ile karıştırılarak kullanılmasıdır. 

Bu bakımdan Daimabahçe Camii, ait ol
duğu dönemin genel yaklaşımını ve sa
nat zevkini bütünüyle yansıtan tipik bir 
örnektir. 



Deniz kenarında bir avlu ortasında ya
pılmış olan camide ana hacim kubbe ile 
örtülmüş bir mekandan ibarettir. Kub
benin dört büyük kemerle taşındığı ka
re planlı yapıda mekanın enine dar. bo
yuna hayli uzun bir biçimde gelişerek 
prizma şeklini aldığı görülür. Alt kesim
lerinde yuvarlak kemerli büyükçe pen
cerelerin açıldığı yüksek duvarların yü
zeyi keskin hatlı. dışa taşkın kornişlerle 
üç bölüme ayrılmıştır. Hayli yüksek tu
tulan alt bölümde pencere araları ile kö
şelere iki kat halinde plasterler (gömme 
ayaklar) yerleştirilmiştir; orta bölümde 
de aynı düzen tekrarlanmış, yalnız bu
rası daha dar tutulmuştur. Pencereler
den büyük olan ortadaki yuvarlak ke
merli, yanlarındaki küçükler düz söveli
dir; hepsinin arasına yine plasterler yer- · 
leştirilmiştir. Duvarların üst kısmında, 
doğrudan doğruya pandantiflerin yardı
mı ile kubbeyi taşımakta olan kemerler 
görülür. Yuvarlak kemerler, kendi eğim
lerine uygun olarak bir yelpaze gibi dı

şa doğru açılan üçer pencere ile bi rer 
tympanon duvarı şeklinde inşa edilmiş
tir. Kubbe, klasik mimaride görülmeyen 
bir özellikle doğrudan doğruya duvarlar 
üzerine oturtulmuş, yüklenen ağırlıktan 
duvarların yaniara doğru açılmaması için 
de köşelere dikdörtgen biçimli yüksek 
ağırlık kuleleri yerleştirilmiştir. Orta kı

sımlarında oldukça iri birer yuvarlak ro
zet bulunan ağırlık kuleleri. aynı zaman
da yapı ile uyumlu bir bütünlük göste
ren dekoratif öğelerdir. Kuleleri n üst kö
şelerine barak- rokoko tarzına uygun bir 
görüşle, üzerieri kubbe örtülü kompozit 
başlıklı ikişer sütunçe yerleştirilmiştir. 

Yapının üzerini örten pandantif geçişli 
merkezi kubbenin fazla geniş olmayan 
kasnak bölümü. dıştan konsollarla çe
peçevre kuşatılarak dilimiere ayrılmış ve 
her dilimin içi çiçek rozetlerle dolgula
narak dekare edilmiştir. 

Daimabahçe Meydanı'nın açılması sı

rasında avlu çevre duvarı ile cümle ka
pıları ve bazı birimleri ortadan kalkan 
caminin. önündeki Hünkar Kasrı ile bir
likte sergilediği bugünkü durum orUinal 
görünümünü yansıtmamaktadır. Cami
nin arnpir üslüptaki sekizgen planlı ve 
kubbeli muvakkithanesi ise meydan dü
zenleme çalışmaları esnasında cadde üze
rinden kaldırılarak deniz tarafındaki ha
len bulunduğu yere nakledilmiştir. 

Taş ve mermerden inşa edilmiş olan 
caminin ön cephesini boylu boyunca iki 
yandan dışa taşan. iki katlı Hünkar Kas
rı kaplamaktadır. Kasır, iki yanda dışa 

çıkma yapan "L" biçimi kanat ile daha 
içeride kalan bi r orta hacimden oluş

maktadır. Cami ile aynı malzemeden ya
pılmış olan kasırda. bütün cephelere açı
lan iki sıra halindeki pencerelerle son 
derece aydınlık ve ferah bir iç mekan 
elde edilmiştir. Küçük bir saray görünü
münde olan bu yapıya, biri cephede ca
mi ile ortak kullanılan. diğerleri yan cep
helerde yer alan üç kapıdan girilmekte
dir. Birkaç basamakla ulaşılan bu kapı
lardan yandakilerin önlerinde sütunlu 
birer küçük giriş bölümü bulunur. Kas
rm iki yanındaki merdivenlerle üst kata 
çıkılır. Bu kısımda odalar yer almakta 
ve ayrıca buradan mahfiilere de geçile
bilmektedir. Caminin bünyesinden ayrı 

tutulan minareler kasrın iki köşesinde 
yükselir. ince. uzun formları ve yivli göv
deleriyle dikkat çeken minarelerde şe
refe altları akant yaprakları ile süslen
miştir. 

Camiye Hünkar Kasrı'nın antresinden 
girilir; burada da Hünkar Kasrı'nda ol
duğu gibi duvarlara açılan çok sayıdaki 
pencereyle gayet aydınlık bir iç mekana 
ulaşılmıştır. Zemini iri kırmızı tuğlalarla 

. döşenmiş olan harimin ku b be içi ve pan-
dantifleri yaldız ve yağlı boya kalem iş

leriyle tamamen Batı tarzında süslenmiş-

Dolmabahçe 
Camii ' nin 
mihrap ve 
vaaz kürsüsü 

DOLMABAHÇE SARAYI 

Dolmabahçe cam ii 'nin kit<i besi 

tir. Renkli mermer işçiliği gösteren mih
rap ve minberde de yine klasik çizgiden 
uzaklaşılarak birtakım barak bezemele
re yer verilmiştir. Beşgen planlı mihrap 
nişinin üzerinde değişik tarzda çiçek ve 
yapraklardan oluşan bitkisel bir süsle
meye gidilirken kitabe levhasının üstü- · 
ne de ortası çelenkle taçlandırılmış bir 
tepelik yerleştirilmiştir. Aynı tepeliğe 

pencere üzerlerinde de rastlanmakta ve 
böylece iç mekanın süslemesinde bir bü
tünlüğe ulaşma çabasına girildiği görül
mektedir. Mihrap gibi iki renkli mer
merden yapılmış olan minberin yekpare 
korkuluk levhaları geometrik bezeme
lidir. 

1948-1961 yılları arasında Hünkar Kas
rı ile birlikte Deniz Müzesi olarak kul
lanılan cami, müzenin yeni binasına ta
şınması üzerine tekrar ibadete açılmış
tır. Bugün bakımi! durumda bulunan 
yapı, en son 1966 yılında Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü tarafından restore edil
miştir. 
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Boğaziçi'nde 

XIX. yüzyıl İstanbul'unun 
en ihtişamlı yapılarından 

biri olan saray. 
__j 

Sarayın üzerine kurulduğu kesim is
tanbul'un fethinden önce küçük bir koy
du ve çevresi Vallicula Regii Horti (kra li
yet bahçesinin küçük vadisi) adıyla anılıyor

du. Fatih Sultan Mehmed'in şehri ele ge-

503 


