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III. MiMARİ 

Kafkasya'da çağlar boyunca sık sık gö
rülen çatışma ve istilalar. bölgede yaşa
yan insanların varlıklarını koruyabilmeleri 
için savunma tipli mimari yapıları geliş
tirmelerini zorunlu kılmıştır. Bu amaç
la tesis edilen yapılar birbirine birleşik 
komplekslerden oluşuyor. genellikle yük
sek tepelere ve sarp vadilere inşa edili
yordu. Ayrıca Gürcistan'da Gognari, Av
ranlo, Santa ve Lodovani'de olduğu gibi 
labirent şeklinde yapılmış örneklere de 
rastlanmaktadır. Korunaklı bir şekilde 
tahkim edilen bu yapılar dörtgen şeklin
de planlanıyor ve içlerinde gözetierne ku
leleri de bulunuyordu. Bu tür gözetierne 
kuleleri. daha sonraki çağlarda da bölge
nin birçok yerinde yaygın şekilde yapıla
rak günümüze kadar ulaşmıştır. En sağ
lam biçimde zamanımıza qlaşan kuleler 
Orta ve Doğu Kafkaslar'da görülmekte
dir. Farklı biçimlerde inşa edilen bu kule
lerin belirgin özelliği olan çatı biçimleri 
dikkate alınarak sivri- basamak çatılı. be
şi k çatılı. kırma -düz çatılı ve çatısız-hisar 
tipli olarak dört grupta toplanmaktadır. 
Sivri basamak çatılı kuleler. Kafkasya'da 
en çok örneği bulunan mimari yapılar ola
rak Çeçen ya topraklarında yüksek dağ va
dileri ve sa rp yamaçlarda inşa edilmiştir. 
Daryal Geçidi bölgesinden başlayarak do
ğu ya doğru İnguş ve Çeçen toprakların
dan uzanan bir hat üzerinde yoğunlaşan 
bu tür kulelerin Erzi, Leilakh, Eğikal, 
Malkhisthi gibi yerlerdeki örnekleri dik
kat çekicidir. Bilim dünyasında "Vaynah 
kuleleri" olarak tanınan bu yapılar. iyi ko
runan ve az bilinen mimari eserler olarak 
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günümüze kadar gelmiştir. Bazı araştır
macılar, kulelerin Kafkasya'da Bronz 
çağından beri yapıldığını iddia ederken 
1925 -1932 yılları arasında Çeçen- İnguş 
Özerk Cumhuriyeti'nde arkeolajik kazılar 
yapan Semenov ve Krupnov gibi bilim 
adamları Eğikal, Hamhi ve Doşhakle ya
kınlarında milattan önce 700-SOO yılları
na tekabül eden İskit uygarlığı dönemin
den kalma kule kalıntılarına dayanarak bu 
tür yapıların en azından İskitler'in Kaf
kasya'da bulundukları devirlerden itiba
ren inşa edilmeye başlandığını ileri sür
müşlerdir. Kuzey Kafkasya'da 1220'1i yıl
lardan sonra Moğol istilası ve saldırıları 
sırasında dağlık bölgelere çekilen Çeçen
ler'in bu yıllarda kule yapımını yaygınlaş
tırarak geliştirdikleri ve bugünkü klasik 
görünümüne kavuşturdukları ortak bir 
kanaat olarak ileri sürülmektedir. Kule 
mimarisinin uzun gelişim yılları boyunca 
askeri. sivil ve dini işlevlerle yapıldığı an
laşılmaktadır. Yükseklikleri ve birbirleri
nin görüş menzilleri içerisindeki strate
jik yerleri sebebiyle savunmaya, gözetle
rneye ve haberleşmeye imkan veren bu 
kuleler Rus- Kafkas savaşlarında büyük 
hizmetler görmüş, "misket topu"nun 
Ruslar tarafından kullanılmaya başlandığı 
1800'lü yıllardan sonra ise önemini kay
betmiştir. Kafkasya'nın hemen her böl
gesinde kule mimarisi aynı zamanda yer
leşim amaçlı olarak da inşa edilmiştir. 
Çeçenya'da VetkaH'de olduğu gibi dini 
amaçlarla yapılan kuleler de mevcuttur. 
Ortalama 20 ile 30 m. yükseklikte hafif 
piramidal gövdeli, beş veya altı katlı ola
rak inşa edilen Vaynah kulelerinden böl
gede 3000'e yakın kalıntı bulunmaktadır. 
Günümüzde bu kalıntılardan 300'e yakını 
sağlam veya yarı yıkık olarak ayakta kala
bilm iştir. Vaynah kulelerinin oldukça dar 
bir alanda çok sayıda olması sebebiyle Çe
çen- İnguş dağları dünya kule mimarisi
nin merkezi sayılmıştır. Beşik çatılı kule
lere daha çok Gürcistan'da Svanetya ve 
Güney Osetya'da rastlanmaktadır. Ayrı
ca Ka barday- Balkarya ve diğer bölgeler
de de bu tür kule örnekleri mevcuttur. 
Özellikle Svanlar'ın yaşadığı Uşguli yöre
sindeki kuleler bu grubun karakteristik 
örnekleri arasındadır. Bu türe giren kule 
örneklerinin ilginç bir özelliği de çatı ka
tında bulunan pencere sayılarındaki çe
şitliliktir. Kırma- düz çatılı kule örnekleri 
ve çatısız- hisar tipli kuleler, genellikle Ku
zey Kafkasya'da Balkarya'dan başlayarak 
Osetya, Çeçenya ve Dağıstan'dan geçerek 
Azerbaycan'a kadar ulaşan bir hat üzerin
de yaygın olarak bulunmaktadır. 



Kafkasya'da, bilhassa dağlık bölgelerle 
kuzey bölgelerinde henüz tam anlamıyla 
özellikleri tesbit edilmemiş çok sayıda 
mezar anıtı yer almaktadır. Kafkasyalı 
halkların putperest oldukları dönemlere 
ait olduğu sanılan bu mezar anıtları. böl
ge halklarının semavl dinleri kabul etme
sinden itibaren artık yapılmamıştır. Kaf
kasyalılar, mezar biçimlerini ve ölü göm
me adetlerini değiştirmelerine rağmen 
bu tür yapılara dokunmamışlardır. Ka
barday- Balkarya 'dan başlayan bir hat 
üzerinde Osetya ve Çeçenya toprakların
da görülen bu tür mezar anıtları na kısaca 
"güneş mezarları" , anıtların bulunduğu 

nekropollere ise "ölüler şehri" veya "sü
kunet diyarı" denilmektedir. Kafkasya'
daki kulelerle yapı ve biçim benzerlikleri 
olan bu anıtların plan ve çatı şekilleri açı
sından başlıca altı çeşidi vardır. Yapıldık

ları bölgedeki malzemenin türü bu çeşit
Ienmede başlıca etken olmuştur. Mesela 
mezarlar, Kabarday bölgesinde taş örme 
tekniğiyle beşi k çatılı olarak inşa edilir
ken Çeçen- inguş bölgesinde o yörede bol 
miktarda bulunan plaka arduvaz taşlarla 
basamak çatı lı olarak yapılmıştır. Kabar
day- Balkarya'da Çeğem ve Muhol: Oset
ya'da Saniba. Dargavs ve Koban: Çeçen
inguş bölgesinde Vovnişki, Targim, Malk
histhi. Hamhi. Tzidsi. Eğikal ve Falhan bu 
tür anıtların bulunduğu önemli nekropoi
Ierdir. 

Dini mimari örnekleri Kafkasya'nın da
ha çok Gürcistan, Azerbaycan ve Dağıs
tan topraklarında yoğunlaşmıştır. Hıristi
yanlığın en erken yapılarını da bünyesin
de barındıran Gürcistan'daki kilise mi
marisi, Ermeni kilise geleneğiyle paralel
lik göstererek taş işçiliğinin kullanıldığı 
plastik özellikleriyle dikkat çekımektedir. 
Mtskheta'da ahşaptan yapılan Azize Nin o 
Kilisesi'yle başlayan bu gelenek Zegani, 
Gurcaani, Bolnisi, Urbnisi, Ninotzminda, 
Alaverdi, Cvari vb. eserlerle sürdürülmüş
tür. XI. yüzyıldan itibaren dağlık bölgeler
de yaşayan Çeçenler arasında Hıristiyan
lığı yaymak isteyen Gürcü misyonerierin 
etkisinin görüldüğü inguş bölgesindeki 
Albi Erda, Targim ve Thaba Erda bu tür 
yapılar arasında sayılabilir. 

islamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren 
Müslümanlık'la tanışan Dağıstan ve Çe
çenistan'ın doğusunda VII. yüzyıldan baş
layarak dini mimari örneklerinde büyük 
bir artış olmuştur. 1913yılında Dağıs
tan'da 360'ı ulucami olmak üzere 2060 
adet cami tesbit edilmişti. Bu ülkelerde 
camiler kadar medreseler ve tekkeler de 

özellikle Nakşibendl ve Ka diri tarikatları
nın yaygınlığı sebebiyle yoğun bir şekilde 
yapılmıştı. Bu eserler aynı zamanda abar
tısız ölçülerde ve düz-kırmaçatılı olarak 
inşa edilmişti. Günümüzde Kafkas ülke
lerindeki mimari örneklerin büyük bir bö
lümü. Moğol ve Çarlık Rus istilalarıyla ge
çen işgal asırları ve 1920-1990 yılları ara
sındaki komünist rejimin baskıları sonu
cunda yok edilmiştir. Bu yıkım dönemin
den sonra 1984'te Dağıstan'da yirmi ye
di adet cami kalmıştı. Hazar kıyısındaki 
Derbend Cuma Camii (ı 368) Bakülü bir 
mimar tarafından ele alınan önemli bir 
eserdir. Kafkas ülkeleri içerisinde islam'ı 
en erken dönemde kabul etmelerine rağ
men savaş ve işgaller yüzünden Çeçenis
tan'daki mimari örneklerinden çok azı 
günümüze ulaşabilmiştir. Bu eserler ara
sında. Pliyevo civarında Borga -kaş Türbe
si (ı 405- ı 406) kare mekan ve taş kubbe
siyle dikkati çeker. Ayrıca XVII. yüzyıla ait 
Himoy Camii, XIX. yüzyıla ait Tunduk Ca
mii ve taş kabartma yazı ve figürlerine 
sahip yine XVII. yüzyıla ait Tsontroy Camii 
ve Makajov camileri ilk akla gelen örnek
lerdir. 

Azerbaycan Kafkasya'daki ülkeler içe
risinde mimarisi en gelişmiş olan ülkedir. 
Özellikle Kuzey Kafkasya'ya göre istilalara 
daha az maruz kalması ve ülkenin güne
yi ile güneybatısında bulunan eski uygar
lıkların köklü mimari gelenekleri Azer
baycan'ı mimari açıdan olumlu yönde et
kilemiştir. VII. yüzyıldan itibaren bölgede 
hakim olan islam kültürü neticesinde mi
maride büyük bir gelişme olmuştur. Kum
lah- Hudaferin arasında Aras çayı üzerin
de 636 yılında yapılan Hudaferin Köprü
sü bölgedeki islami döneme ait en eski 
eser olup on bir gözlüdür. ilhanlılar dev
rinde bu köprünün yanına on beş gözlü 
ikinci bir köprü ilave edilmiştir (XIII. yüz
yıl) 

Bakü'de yer alan Mescid-i Muhammed! 
ve taş minaresi (Sınık Kule, ı 078- ı 079) bu 
şehirdeki Selçuklu eserleri olarak günü
müze kadar gelmiştir. Daha sonraki dö
nemlerde de şehirde pek çok eser yapıl
mıştır. Bakü'deki camiler içinde XIV-XV. 
yüzyıllara tarihlendirilen Mescid-i Cum'a 
ile XIV. yüzyılın başına tarihlenen Molla 
Ahmed Camii dışında kalede bulunan 
Lezgi Camii (ı 169). Hıdır Camii (ı 30 ı ). 

Gllek Camii (ı 309). Mirza Ahmed Camii 
(ı 345), Cin Camii (XIV yüzyıl), Şeyh ibra
him Camii ( ı 4 ı 5), Mektep Camii ( I 646). 
Gazi Aybat Camii (ı 79 ı ) ve Beyliyar Camii 
(XIX. yüzyıl) önemli yapılardır. Ayrıca Kız 
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Kulesi (XII. yüzyıl) . Bakü-Şemaha arasın

da hankah (ı 256), Apşeron 1 Mardakyan'
da kale ( ı 232). Apşeron 1 N ardaran'da 
kale (ı 30 ı), Apşeron 1 Şihova Camii (XII I 
yüzyıl), Apşeron 1 Mardakyan'da Tubeşah 
Mescidi ( 1482) bu bölgedeki diğer yapı
lardır. XV ve XVI. yüzyıllarda inşa edilen 
Şirvanşahlar Sarayı Külliyesi'nde Keyku
bad Camii ( Eskicami XV. y ü zy ıl), Seyyid 
Yahya Baküyl Kümbeti , Saray Camii 
(ı 44 ı) ve Sultan lll. Murad Kapısı da 
(ı 587) önemli birimlerdir. Evliya Çelebi'
nin deniz kenarında büyük ri batı. 1000 
kadar evi, bağı , bahçesi, camileri, üç ha
mam ı, han, ça rşı . pazarı ile marnur bir 
şehir olarak nitelendirdiği Bakü'de, adını 
belirttiği kaledeki Haydar Şah Camii ile 
şehirdeki Mirza Han Hamarnı hakkında 
bilgi yoktur. 

Nahcıvan bölgesinde Selçuklu Atabeg
leri döneminden günümüze ulaşan Yusuf 
b. Küseyr Kümbeti ( ı 162), Mümine Hatun 
Kümbeti (ı ı 86) ve Cuga köyündeki Gü
Iistan Kümbeti (XII-XIII yüzyıl) en eski 
önemli yapılardır. Bölgede daha sonra 
inşa edilen Nahcıvan Ulucamii (ı 368) ve 
Cuma Camii de ( ı 368) dikkat çeken eser
lerdir. Evliya Çelebi'nin yetmiş adet cami
si, kırk mescidi, yirmi mihman sarayı , ye
di hamamı. 1 000 kadar dükkanı olduğu
nu yazdığı Nahcıvan'da isimlerini belirt
tiği Cenabl Ahmed Paşa, Ferhad Paşa. 
Güzelce Ali Paşa. Cağaloğlu, Hadım Cafer 
Paşa camileriyle Cenabl ve La! Paşa ha-

Gürcistan ' ın Svanetiye bölgesindeki Uşcguli'den bir görü · 
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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 


