
KAFKASYA 

mamları Osmanlı devri eserleri olup hak
larında bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca 
Nahcıvan ' ın kuzeybatısında yer alan Ka
rabağlar Kümbeti yivli gövdesi ve çift 
minareli girişiyle dikkat çeker. 

Karabağ bölgesinde Berde'de Berde 
Kümbeti ( 1322), Aksadan Baba Türbesi 
(XIV yüzyıl başları), İmamzade Mescidi 
( 1868); Şuşa'da kale ( 1748) , Gövher Ağa 
Mescidi (XIX yüzyıl), Aşağı Gövher ·Ağa 

Mescidi (XIX. yüzyıl), Şuşa Kervansarayı 
ve Şuşa evleri (XVIII ve XIX. yüzyıllar); Ba
bi'de Şıh Babili Türbesi (670/127ı-72); Ah
medallar'da türbe (XIII. yüzyıl), Mehmed
beyli'de tür be ( 1305 ); Huçin'de Dörbentli 
Türbe (XIII-XIV. y üzyıl);Ağdam 'da Penah 
Han Sarayı (Xl ı ı. yüzyıl); Kargapazar'da 
kervansaray (ı 68 ı) ve Helifli'de Kız Kale
si (XVII. yüzy ıl) önemli eserler olarak bilin
mektedir. 

Kafkasya'nın sivil mimari örnekleri ül
kenin yöresel yaşantı tarzı, bölgede bulu
nan malzeme ve coğrafi farklılıklara uy
gun bir şekilde çeşitlilik arzeder. Batı kı
yılarında görülen genellikle tek veya iki 
katlı ahşap ve kagir evler, doğuda yerini 
taş veya tuğladan yapılmış yüksek ve ku
levari evlere bırakır. Karaçay bölgesinde 
"başı cabılgan arbaz", Dağıstan'da "sak
lia" adı verilen korunaklı taş yapılar, Gür
cistan'da "darbazi evleri" biçimsel olarak 
ve kullanılan malzeme açısından birbirin
den tamamen ayrı yapılardır. Bu yapılar
dan Gürcü darbazi evleri pirarnide benze
yen, yontulmuş kütükten dirseklerle des
teklenen ve "ışık" kubbeleriyle dikkat çek
mektedir. 

Bunlardan başka Kafkasya'da mimari 
açıdan özgün biçim ve teknikiere sahip, 
farklı çağiara ait çeşitli yapılar ülkenin 
hemen tamamına yayılmış durumdadır. 

Gürcistan'da Ucarma kale şehri ve David 
Garece, Vardzia vb . kaya oyma manastır
ları, Nari Kale, Azerbaycan'da Çirah Kale, 
Bakü'deki Zerdüştlliğin önemli kalıntıla
rından olan Ateş- i Baguan kompleksi ve 
bu yapıdan günümüze ulaşan Kız Kalesi, 
Dağıstan'da Derbent Kale'yi bu yapılar 
arasında saymak mümkündür. 
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KAFzADE FAizi 
(ö . 1031/1622) 

Tezkire yazarı ve divan şairi. 
_j 

İstanbul'da dünyaya geldi. Kaynaklar
da biri 998 ( 1590), diğeri 980 ( 1572) ol
mak üzere doğumu için iki tarih zikredil
mektedir. Asıl adı Abdülhay olan şaiİ'in 
mahlası Faizi, lakabı ise dedesi Kaf Ah
med Efendi sebebiyle Kafzade'dir. Sultan 
1. Ahmed devri kazaskerlerinden Musta
fa Feyzullah Efendi'nin oğlu olan Faizi, an
ne tarafından da Şeyhülislam EbüssuQd 
Efendi'nin damadı ve lll. Murad zamanı 
şeyhülislamiarından Malulzade Mehmed 
Efendi'nin torun udur. İlk eğitimini şair li- . 

ği de bulunan babasından alarak 1 013'te 
(1604) I. Ahmed'in hocası Mustafa Efen
di'den mülazım ve aynı yıl Ekmekçizade 
Ahmed Paşa Medresesi'ne müderris ol
du. Ardından sırasıyla Gevher Han Sul
tan Medresesi'nde ( ı O ı 9/16 ı O), Semani
ye medreselerinden birinde (ı 022/16ı3), 
Üsküdar Valide Sultan ve Sultan Selim 
medreselerinde (ı 024/ı615) görev yaptı. 
Süleymaniye müderrisliğine yükseldi 
(ı 025/ı6ı6) ve Selanik ka d ısı iken göre
vinden aziedildi (ı 029/1620). 

Ömrünün son yıllarını İstanbul'da ge
çiren Kafzade Faizi, Receb 1 031'de (Mayıs 
1622) patlak veren yeniçeri isyanı sırasın
da tesadüfen Topkapı Sarayı'nda bulunu
yordu. Su ltan ll. Osman'ın tahttan indiri
lişine ve idam edilmek üzere Yedikule zin
danlarına götürülüşüne şahit oldu . Bu 
korkunç hadisenin tesiriyle hastalanarak 
kısa bir zaman sonra vefat etti. Ölümüne 
düşürülen çeşitli tarihler arasında Nev'I
zade Atal'ninki şöyledir : "Göçtü bin otuz 
bir recebi Abdülhay." Mezarı Fatih'te Zin
cirlikuyu civarında büyük babası Malul
zade Mehmed Efendi'nin mezarının bu
lunduğu hazlrededir. 

Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz 
Mahmud Hüdayl Efendi'ye intisap eden 
Faizi zamanının önde gelen şair ve mün
şllerinden sayılır. Birçok mecmuada şiir
lerine rastlanması şöhretini göstermek
tedir. Ondan bahseden tezkire ve hal ter
cümesi müellifleri şairliğini takdir etmek
tedir. Şiirlerinde tasannu yerine manaya 
değer vermiştir. Bilhassa gazelleri sami
mi ve liriktir. Faizi hakkında Nef'l'nin bazı 
hicviyeleri bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. Divan. Bir na't, Hz. Ali hak
kında bir methiye, Hz. Hasan için söylen
miş bir şiir, Hz. Hüseyin hakkında iki mer
siye, Sultan I. Ahmed, ll. Osman ve dev
rin ileri gelen şahsiyetleri için söylenmiş 
on kaside ve 1 SO'ye yakın gazelle çeşitl i 

sayıda rubal, kıta. tarih, müfred ve mat
la'dan meydana gelir. Divanın belli başlı 
nüshaları İstanbul'da Süleymaniye (Fatih, 
nr. 3888 [en eski nüsha olup ı038/ 1628- . 

29 tarihini taşımaktadır[; Esad Efendi, nr. 
2598; Hüsrev Paşa, nr. 552), İstanbul Üni
versitesi (TY, nr. 759,776. ı699, 1845,5556, 
9828) ve Millet(AliEmlr!Efendi,Manzum, 
nr. 318) kütüphanelerinde bulunmakta
dır. Divanı üzerinde Halil i. Okatan bir 
doktora tezi hazırlamıştır (bk. bi bl) z. 
Zübdetü'l-eş'fi.r*. Tezkire olmaktan çok 
bir antoloji niteliğinde olan eserde toplam 
514 şair mevcuttur. Zübdetü '1 - eş'ar'ın 
mevcut on üç nüshası içerisinde en eskisi 



ve en çok şair ihtiva edeni Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan (Şe h id 
Ali Paşa, m 1877) 1 033'te (1625) yazılmış 
nüshadır. 3. Leyla vü Mecnun . Faizi'nin 
ölümü dolayısıyla yarım kalan eserin 1136 
beyitlik kısmı elde mevcuttur. ll. Osman 
adına kaleme alınan mesnevide Leyla'nın 
mektepten alınmasına kadar olan kısım 
yazılabilmiştir. Tezkire sahibi Salim eseri 
Seyyid Vehbi'nin tamamladığını söyleye
rek dokuz beyti örnek verir. Leylô vü 
Mecnıln'un hikaye kısmı tevhid. müna
cat. na't. mi'raciyye, çaryar-ı güzin ile 
Aziz Mahmud Hüdayl'ye methiye. sebeb-i 
te'lif. Sultan ll. Osman'a övgü ve Saki
name'den sonra başlar. "Agaz-ı Dastan" 
başlığı altındaki bu kısım 235 beyit tut
maktadır. Başlangıç bölümünde Hatifl'
nin eseriyle olan benzerliğe dikkat çekil
miştir. Eserin Nev'lzade Atal'nin el yazı
sıyla 1 033'te (1624) yazılmış bir nüshası 
Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege ki
taplığında bulunmaktadır (ASL ı 4}. Ayrı
ca Faiz! divanının bazı nüshaları içinde de 
yer alır (iü Ktp., TY. nr. 1699) 4. Sakina
me. 168 beyitlik tamamlanmamış tasav
vufi bir mesnevi olup şairin bazı divan 
nüshalarında rastlanmaktadır (i ü K tp .. 
TY. nr. 5556). Faizi. Tiryaki Hasan Paşa'
nın Kanije müdafaasını anlatan Hase
nat-ı Hasan adlı bir eserin müellifi olarak 
da gösterilmektedir (bk. KANİJE). 
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(bk. HAN). 

Üzerine yazı yazmak üzere 
kullanılan malzeme. 

_j 

insanların kullandığı ilkyazı malzeme
sinin kilden tabietler olduğu kabul edil
mektedir. ibnü'n-Nedim'in Hz. Adem 'e 
kadar götürdüğü tabietierin yanında (el

Fihrist, s. 7) geçmişte tesviye edilmiş taş. 
tahta, kurşun . kalay, tunç. pirinç. fildişi 
ve kemik levhaları n yazı için kullanıldığı 
bilinmektedir. Ancak gerek yazmanın ge
rekse bunları taşımanın zor! uğu insanları 
yeni arayışlara sevketmiştir. Bunun sonu
cunda Mısırlılar, milattan önce 4000'de 
Nil kenarında yetişen papirüs bitkisinden 
(cyperus papyrus) kağıt benzeri bir yazı 
malzemesi elde etmeyi başardılar. Nite
kim Batı dillerinde kağıt karşılığında kul
lanılan paper. papier, papel kelimeleri 
Grekçe ve Latince'deki papyrus. papyros
tan gelmektedir. Bu kağıtlar. kabuğu so
yulmuş papirüsten kesilen ince şeritlerin 
su ile ıslatılarak düz bir tahtada yan yana 
dizilmesi ve üstüne buna çapraz ikinci bir 
dizi konup nişasta içeren özün ün yapış
kanlığı sayesinde, yassı geniş bir taşla dö
vülerek yapıştırılıp güneşte kurutulma
sından elde edilmiştir. Bunlar, deniz hay
vanları kabuğu veya fildişinden yapılmış 
mühre ile perdahlanır. mürekkebin da
ğılmaması için birkaç defa zamk mahlü
lüne batırılıp kurutularak terbiye edilirdi. 
Milattan önce V. yüzyılda yaşamış olan 
Herodatas birçok milletin yazı için deri 
kullandığım kaydeder (Tarih, s. 223-224) . 
Batlamyuslar'dan Epiphanes'in Berga
ma'ya koyduğu papirüs ambargosunun 
ardından burada yazı için özel bir şekilde 
terbiye edilen deri kullanılmış, daha son
ra bu malzerneye "Bergama işi" anlamı
na pergamen denilmiş, kelime zamanla 
parşömen şeklini almıştır. Bu malzeme 
daha çok, keçi ve koyun derisinin üzerin
deki yün veya kılın kazınıp birkaç gün ki
reçli suda bekletilmesinin ardından sün
ger taşı ile perdahianarak elde edilirdi. 
Pavlus'un Timoteos'a ikinci Mektubu'n
dan da (4/13) anlaşıldığı gibi değerli kitap
lar dayanıklılığı sebebiyle bu tür deriye ya
zılırdı. Araplar. üzerine yazı yazılan beyaz 
ince deriye rak diyorlardı. Nitekim Kur
'an'da rak kelimesi zikredildiği gibi (et
Tur 52/2-3 ı "tomar denilen büyük kağıt" 
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anlamındasicilde geçmektedir (el-En

biya 211 ı 04). Araplar kağıda esas olarak 
kırtas (kurtas. kartas). beyaz sayfa veya 

parşömene mührak ve varak derler. Ke

lime Kur'an'da "kitap yazılan kağıt" anla

mında geçer (el-En ·am 6/7. 91 ı iki yüzyıl 
geriye götürenler olsa bile genellikle ka
ğıdı milattan sonra 10S'te Çin'de Ts'ai 

Lun'un icat ettiği kabul edilmektedir. Çin

ce kağıt manasına gelenku-ch i h (ku -ş i) 

kelimesi bazılarına göre Çince'den Fars
ça 'ya, oradan da Arapça'ya geçmiştir. 
Berthold Laufer kelimenin Uygurca ka
ğat veya kağastan geldiğini söyler. Ona 
göre bazı Türk lehçelerinde kağıt karşılığı 
yer alan kağat. kağaz gibi kelimeler Türk
çe'dir. Bazı Türk boylarındakağasın "ağaç 
kabuğu" anlamına gelmesi, Kaşgarlı'nın 
bu manada kadız (kazız) kelimesini ver
mesi bu ihtimali güçlendirmektedir. 

Milattan sonra V. yüzyıldan itibaren 
Çin· de yaygın olarak kullanılan kağıdın ta
rihi Orta Asya ve Çin'de yapılan arkeolajik 
kazılarda Sir Marc Aurel Stein, P. Pelliot, 
Sven Hedin ve Folke Bergman'ın bulduk
larıyla daha iyi aydınlanmıştır. Stein, Do
ğu Türkistan'da Niya'da milattan sonra 
ll ve lll. yüzyıllara, Hedin tarım havzası 
Lo u- Lan'da milatta n sonra 200 civarına, 
Pelliot. Kansu'daki (Gansu) Bin Buda ma
ğaraları ve Tu n- Huang'ta lll-IV. yüzyılla
ra. Bergman da 1931'de Karahoto civa
rında milattan sonra Il. yüzyıl başlarına 
tarihlenen belgeler buldular. Mikroskobik 
analizler, bunların yazıldığı kağıtların ima
linde dut ağacı kabukları, kendir. kenevir 
ve paçavra kullanıldığını göstermiştir. 
Mısır'da Feyyüm'da bulunan. Wiesner ve 
Josef Ritter von Karabacek tarafından 
milattan sonra 800-1300 arasına tarih
lenen kağıt belgelerde de paçavra kulla
nılmıştı. Halbuki uzun yıllar kağıdın Do
ğu'da pamuktan yapıldığı . paçavradan 
kağıt imalini XV. yüzyılda ilk olarak ital
yanlar'ın veya Almanlar'ın denediği sanı
lıyordu. Bu tarz kağıt imalatında, uzun 
süre kireçli suda bekletilen paçavra ve ha
lat parçaları önceleri taş havanlarda tah
ta tokmaklarla dövülerek yumuşatılıyor
du. Bu iş için sonradan un değirmeni gibi 
su gücüyle dönen ağır taşlar kullanılmış
tır. Batı'da ileriki asırlarda geçen "kağıt 
değirmeni" tabiri bundan doğmuştur. 

ithali zor olduğu için Sasaniler döne
minde sadece bazı devlet belgelerinin ya
zımında kullanılan Çin kağıdı deniz yoluy
la Japon adalarına. Orta Asya üzerinden 
ipekyolunu takip ederek iran'a gitmiş
tir. Mervezl, iranlı ve Arap tüccarların 
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