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tariel futkaraZe
Tbilisi, saqarTvelos sapatriarqos wminda andria pir-

velwodebulis saxelobis qarTuli universiteti

qarTuli ena, rogorc TurqeTis respub-

likis kulturis erT-erTi Semadgeneli: 

problemebi, perspeqtivebi1

TurqeTis respublikaSi mcxovrebi qarTvelebi sam jgufad 

SeiZleba warmovadginoT:

 •  avtoqToni qarTvelebi _ cxovroben trapizonisa da 

arTvinis mxareebSi: Zveli egrisis samxreT nawilSi _ 

1
 statiis calkeuli nawilebi wakiTxulia sxvadasxva konferenciaze; 

kerZod, ix.: t. futkaraZe, muhajiri qarTvelebis STamomavalTa erovnul-

enobrivi TviTgansazRvrisaTvis, respublikuri konferenciis (erovnuli 

da sarwmunoebrivi identoba) masalebi, Tbilisi, 2004; T. Putkaradze, N. 
Putkaradze, Some aspects of the na  onal and linguis  c iden  ty of descendants of Georgian 
Muhajirs, saerTaSoriso simpoziumi Temaze: Language, history and cultural 
iden   es in the Caucasus (Abstracts; malmos universitetis gamomcemloba), 

MalmoUniversity, 2005, June 17-19; http://www.mah.se/templates/Page_19020.aspx; 
http://www.scribd.com/doc/30161550/Language-History-And-Cultural-Identities-In-The-
Caucasusu-June-17-19-2005-Malmo; t. futkaraZe, lazTa enobriv-eTnikuri 

TviTaRqmis sakiTxisaTvis, lazeT-WaneTi: istoria da Tanamedroveoba, 

samecniero konferenciis masalebi, Tbilisi, 2005, 25 agvisto, saqarTvelos 

parlamenti _ pirveli respublikis darbazi; On the ques  on of Laz linguis  c-
ethnic self percep  on; Scien  fi c Conference, Tbilisi, 25 August, Parliament of Georgia; t. 
futkaraZe, dedaena, saxelmwifo ena da TviTaRqma (masalebi TurqeTis 

qarTvelobis Sesaxeb); saerTaSoriso konferencia: “ena da kultura”: 

interdisciplinaruli da interparadigmuli perspeqtivebi, Tbilisi, 26-

27 ivnisi, 2008; t. futkaraZe, iusufelSi /TurqeTi/ mcxovreb qarTvelTa 

identobis sakiTxebi, ilia WavWavaZis quTaisis samecniero biblioTekis 

III saerTaSoriso samecniero konferencia, quTaisi, 2011 wlis 15-16 

oqtomberi. naSromis mcire nawili dabeWdilia saerTaSoriso konferenciis 

masalebSi: “ena da kultura”: interdisciplinaruli da interparadigmuli 

perspeqtivebi, Tbilisi, 26-27 ivnisi, 2008; t. futkaraZe, “qarTuli 

ena, rogorc TurqeTis respublikis kulturis erT-erTi Semadgeneli: 

problemebi, perspeqtivebi”: saqarTvelos sapatriarqos wminda andria 

pirvelwodebulis saxelobis qarTuli universitetis humanitarul 

mecnierebaTa da samarTlis skolis (fakultetis) qarTvelologiis 

centris V saerTaSoriso konferencia Temaze: “TurqeTeli qarTvelebi: 

istoria da perspeqtivebi”; 28-29 maisi, 2015 weli.
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lazeTSi2, maWaxelSi, livana/borCxasa da murRulSi (bor-

Cxis ilCe), imerxev-SavSeTSi (SavSeTis ilCe) da taoSi 

(iusufelis ilCe);

 •  muhajiri qarTvelebis STamomavalebi(Zveli diaspo-

ris warmomadgenlebi) _ mravalricxovan kompaqtur 

dasaxlebebadsaxloben adafazaris, bursa-inegolis, gon-

en-kaiseris, sinope-ordu-facas, amasiis regionebsa da 

TurqeTs sxva centralur mxareebSi. 

 •  axali diasporis warmomadgenlebi, romlebic bolo peri-

odSi damkvidrdnen TurqeTSi (ukeTanazRaurebadi samuSaos 

Zebnis mizniT); maT gverdiT SeiZleba ganvixiloT 1944 wels 

saqarTvelodan (mesxeTidan) Sua aziaSi deportirebuli 

mesxebis STamomavalTa calkeuli ojaxebic3.

TurqeTis respublikaSi qarTvelTa (gurjTa da lazTa) 

kiloebisa da eTnografiis Sesaxeb araerTi gamokvleva arse-

bobs (ix., mag., g. yazbegis, d. baqraZis, n. maris, i. yifSiZis, g. 

kartozias, n, quTelias, n. kaxiZis, i. sixaruliZis, n. cecxla-

Zis, Sahinisa da sxvaTa gamokvlevebi); akademiuri lingvisturi 

ruka ki didi iSviaTobaa; TurqeTSi qarTuli kiloebis asaxvis 

TvalsazrisiT sainteresoa i. koriakovis ruka4:

2 mag., trapizonSi mcxovreb avtoqTon mosaxleobas megrelebad _ qarTvelTa 

erT-erT jgufad _ Tvlis qarTuli wyaroebi.

3 
vrclad ix., m. beriZe, “mahmadian mesxTa fesvebi da dRevandeloba”, Tb., 

2009

4 http://linguarium.iling-ran.ru/maps/18-turkey.gif
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samwuxarod, dRemde ar gamoqveynebula TurqeTis respub-

likaSi mcxovrebi avtoqToni Tu migrirebuli (muhajiri) qa-

rTvelebis kiloebis gavrcelebis amsaxveli naSromebisaz-

Rvrebis zusti miTiTebiT (soflebis sruli CamonaTvaliT). 

nawilobriv an naklis Sevsebasac isaxavs miznad warmodgenili 

naSromi.

avtoqToni qarTvelebis didi nawili cxovrobs istori-

uli saqarTvelos erT-erTi centralur nawilSi _ arTvinisa 

da rizes mxarebSi. arTvini amJamad TurqeTis respublikis 

Crdilo-aRmosavleT nawilSia; kerZod, arTvinisarTvinis iliili moicavsmoicavs 

istoriul taos nawils, Woroxis Sua welsa da zRvispira 

klarjeTs (lazeTis nawils)5.

arTvinis ilSi qarTvelTa ramdenime avtoqToni jgufi cxov-

robs: maWaxlelebi, nigalelebi, SavSelebi, taoelebi, lazebi. ma-

Waxlelebi, nigalelebi. SavSelebisa da taoelebis didi nawili 

TavianT Tavs gurjs uwodeben (kuTxuri diferencirebis gar-

eSe), xolo dedaenis (qarTveluris/qarTulis) TavianT kilos _ 

zogjer gurjuls”, zogjer ki _ qarTuls” (ar axdenen konkre-

5 http://www.map-of-turkey.co.uk/maps/artvin.gif
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tuli kilos saxeldebas). lazTa kuTxuri metyveleba (Wanuri) 

ufro metad gansxvavdeba qarTvelTa sxva kiloebisgan; garda 

amisa, ramdenadac TurqeTis qarTvelobas aswlobiT gawyvetili 

hqonda kavSiri qarTvelTa gamaerTianebel qarTul samwigno-

bro kulturasTan, lazebs ufro uWirT TviTidentifikacia 

qarTul kulturasTan, zogadad, qarTvelobasTan. TurqeTSi, 

rogorc sxva Tanamedrove qveynebSi, Zlieria saxelmwifo enis _ 

Turqulis poziciebi, Sesabamisad, qarTvelTagan (gurjTagan Tu 

lazTagan) Zalze mcire procentma icis istoriuli samwignobro 

ena _ qarTuli saliteraturo ena.

arTvinis ilis avtoqTon qarTvelTa istoriuli dedaena _ 

qarTveluri (/qarTuli) ena _ warmodgenilia ramdenime kilos 

saxiT (xSir SemTxvevaSi, axali Taobis warmomadgenlebs ukve 

daviwyebuli aqvT mSobliuri kiloc da mxolod Turqulad 

metyveleben); kerZod: 

arTvinis ilis mkvidri gurjebis metyveleba rea-

lizebulia: qarTuli enis maWaxluri, nigaluri (livanuri/

liganuri), SavSur-imerxeuli da taouri kiloebiT; 

arTvinis ilis mkvidri lazebis metyveleba rea-

lizebulia: xofur-Cxaluri kiloTi da arqabuli kilokaviT. 

mezobel rizes ilSi cxovroben aTinur-arTaSenul kilosa da 

viwur kilokavze molaparake lazebi.guglis rukaze avtoqTon 

qarTvelTa kiloebi pirobiTad ase SeiZleba warmovadginoT:

arTvinis ilis avtoqTon qarTvelTa kiloebis gavrcelebis 

veli soflebis mixedviT:
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maWaxluri metyveleba. 

samecniero literaturaSi maWaxluri metyveleba miCneu-

li iyo aWaruli kilos nawilad; masze sagangebod aravis um-

sjelia prof. SuSana futkaraZemde. am mkvlevaris argumentire-

buli msjelobiT (futkaraZe 1995) maWaxluri calke kilodaa 

misaCnevi. sxva mosazrebis mixedviT, maWaxluri da imerxeuli 

kilokavebia SavSuri dialeqtisa (faRava 2004: 809). aRvniS-

navT, rom faqtobrivi masala mxars ufro uWers S. futkara-

Zis mosazrebas; Tumca, ufro logikuri iqneboda, maWaxluri 

metyveleba gangvexila aWarulis kilokavad; nakleblogikuria, 

imerxeulisa da maWaxluris gamocxadeba erT kilod, vinaidan 

maWaxlursa da imerxeuls Soris ufro didi sxvaobaa, vidre 

aWarulsa da maWaxlurs Soris.

maWaxlur dialeqtSi gamoiyofa ori kilokavi: zeda maWa-

xluri (amJamad moqceuli TuqeTis sazRvrebSi) da qvemo 

maWaxluri (dRevandeli xelvaCauris raionis sof lebi; qvemo-

maWaxlur metyvelebas bevri saziaro forma aqvs livanurTan 

da qvemo aWarulTan). Tqmis farglebs ar scildeba maWaxlis 

xeobidan TurqeTis Sida provinciebSi gadasaxlebul muhajir 

maWaxlelTa STamomavlebis metyveleba. maTgan qarTuli ena da 

tradiciebi yvelaze ukeT Semonaxuli aqvT bursis vilaieTis, 

inegolis raionis sofel hairiesa da qalaq amasiis mimdebare 

raionebis soflebSi (amasiasTan 50 km. farglebSi) mcxovreb 

muhajrTa STamomavlebs; am soflebis saxelebia: beldaRi/Beldağ 
(100 komli), iuva/Yuva (50 komli), CaTalja/Çatalca(50 komli), 
ulufinari/Ulupınar (15 komli), gurji darama/GürcüDarama anu 

darmaderesi (maWaxlelebi arian agreTve qalaq samsunSi ladi-

kis (Ladik) raionTan axlos; aseve, fevzi Celebis cnobiT, duzjes 
sofel CilimSi. sezai sefa-futkaraZis cnobiT, xendekSic aris 

ramdenime maWaxluri ojaxi, kerZod, sofel suleimanieSi (sezai 

sefa-futkaraZis sofelSi).

arTvinis ilis borCxis raionSizemo maWaxlur kiloka-

vze laparakoben zemo maWixelis Semdegi soflebis mcxovrebni: 

xerTvisi (Camili), zedvake (Düzenli), efrati (Efeler), qvabiTavi 
(Kayalar), mindieTi (Maralköy), akria (Uğurköy).
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livanuri kilo.

istoriuli ligani/nigali/livana moicavs saqarTvelos 

erTi raionis _ xelvaCauris _ samxreT-aRmosavleT nawils 

da arTvinis ilis (TurqeTi) murRulis da arTvinis ilCeebs 

da borCxis ilCes nawils. am istoriul qarTul kuTxes mdin-

are Woroxi or nawilad hyofs _ aRmosavleT nawils Seadgens 

katafxiaswylisa da devsqeliswylis xeobebi, xolo dasavleT 

nawils _ beRlevaniswylis, Cxalisa da murRulis xeobebi. aqa-

ur qarTuli Temi tradiciulad nigalelebad iwodeba. 

nigalur kiloze metyveli qarTvelebis soflebs or jgu-

fad (or kilokavad?) warmovadgenT: murRulis soflebi da 

borCxis soflebi.

Google-s satelituri rukebis mixedviT, murRulis xeobaSi 
dasturdeba Semdegi soflebi: Civan, Sülüklü, Korucular, Akantaş, 
Erenköy, Özmal, Ardıçlı, Küre, Murgul, Petek, Damar, Kabaca. am so-
flebis garda eTer beriZis wignSi “nigali” (beriZe 2009: 180) 

burRulis calke soflad dasaxelebulia aseve: Çimenli (Cimen-
li _ korideTi) da Başköy (baSqoi). 

murRulSi Semaval 10 oficialur sofels asaxelebs Cemi 

informatori nureTin mineri (masala Cawerilia 2010 wlis 
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agvistoSi); misi azriT, murRulSi ar Sedis: Civan (juvani), 

Sülüklü (arxva). sainteresoa mis mier warmoTqmuli Turquli 

saxelebis fonetikuri mxarec: qorujularkoi (Korucular), aqa-
nTaSi (Akantaş), erenqoi (Erenköy), ozmali (Özmal), ardiCli 
(Ardıçlı), baSqoi (Başköy), qure (Küre), murRuli (Murgul), feTe-
qqoi (Petek), qabajqoi (Kabaca).

am oficialuri soflebis istoriuli da avtoqTon mo-

saxleobaSi dResac moqmedi saxelebia:

Korucular _ geuli; Akantaş _ bujuri; Erenköy _ eregona; 
Özmal _ ozmali; Ardiıçlı _ durCa; Küre _ qura; Murgul _ mur-

Ruli (anu WinkaTxevi/WinkaRali; Petek _ gurbini; Damar/Maden 
_ iskebi; Kabaca _ kaparWeTi6. dasaxelebuli soflebis garda 

b-ni nureTin mineri asaxelebs sofel baSqois(Başköy), romlis 
ubnebia (mahaleebia): goglieTi, CxaleTi, lomikeTi, foroseTi. 

prof. S. futkaraZis mixedviT (futkaraZe 1993: 296) es “ub-

nebic” soflebia. am dasaxlebul punqtebs Turquli saxelebic 

udasturdeba7: go(n)glieTi _ Güneşli; CxaleTi _ Büyükdere); 
lomikeTi _ Sümerköy; foroseTi _ Aralık. es faqti mxars uWers 
am dasaxlebuli punqtebis miCnevas damoukidebel soflebad. 

Sdr..: cnobili mkvlevari SuSana futkaraZe, romelic xan-

grZlivad muSaobda murRulis xeobaSi, 30-mde sofels CamoTv-

lis (informatori rivaeT biliri): kabarjeTi (Cven CaviwereT 

“kaparWeTi” variantiT), wyalyva, yavrieTi, agara, iskebi, zan-

culi/Zanculi/danculi8, xaxuri (xaxuli)9, baga, gurbini, qura 

(zemo qura, qomo qura), CxaleTi10, lomikeTi, baSqoi, foroseTi, 

goglieTi, Wilavri/WilaEri, qorTukeTi, qvamCireTi/quamCireTi, 

durCa, kordeTi/korideTi, ozmali, bujuri, xosroli, gevli, 

arxva/arxua, trapeni, bereguna, qameleTi, juvani/juani, dialeTi. 

6  futkaraZe 1993: 296: kabarjeTi; beriZe 2009: 327 _ kabarjeTi

7
 rogorc wesi, me-20 saukunis 60-ian wlebSi Turquli saxelebi daarqves 

oficialur soflebs, xolo istoriuli mikrotoponimiis Secvla aravis 

ucdia maTi simravlis da lokaluri gamoyenebis gamo.

8
 fonetikuri variantebi miwerilia Cvens mier. 

9 S.futkaraZisve cnobiT, muhajirobis dros es sofeli qarTvelebisgan 
daicala da aq bolo periodSi dasaxldnen xemSilebi (musulmani somxebi).

10  S.futkaraZis cnobiT, muhajirobis Semdeg aq lazebi cxovroben.
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miuxedavad imisa, rom sxva qarTuli soflebis msgavsad, 

murRulis soflebic xalxSi qarTuli saxelebiT moixsenieba, 

Turquli oficialuri nomenklaturiT maT axali saxelebi 

xelovnurad umkvidrdebaT; kerZod: gurbini _ Petek; baga _ 

Balc; danculi _ Zansul11; kaparWeTi _ Kabaca; agara _ Adagül; 
isqebi _ Damar; aduCa _ Subaşı; qura _ Küre; quamCireTi _ Or-
tamahallesi; lomikeTi _ Sümerköy; baSqoi _ Başköy; gonglieTi 
_ Güneşli; CxaleTi _ Büyükdere; foroseTi _ Aralık; durCa _ 

Ardıçlı; kordeTi _ Çimenli; ozmali _ Özmal; eregona _ Erenköy; 
bujuri _ Akantaş; geuli _ Korucular; arxua _ Akpınar; juani _ 

Civan; damfali _ Ambarlı; orji _ Oruçlu; avana _ Avcılar; qami-
leTi _ Kâmilköy; Wilauri _ Soğuksu; WangureTi _ Karadere...

sakuTriv borCxis qarTul soflebs warmovadgenT S. fut-

karaZis mixedviT (1993: 310): maradidi, xeba, qlasquri, katafx-

ia, beRlevi, murkiveTi, zedubani, devsqrli, bagini, arhaveTi, 

avana (Avcılar), damfali (Ambarlı), TxilaZori, orji (Oruçlu), 
ebrika, adaguli, ofuCa, nigia, sabavri, kincxureTi, Winkuri, 

qarTla, omana, urzuma, petruli, valaSeni, oxorji (“eseni 

Telli gurji arian, Turqi ar urevia”; futkaraZe 1993: 317).

lazurilazuri kiloebi.kiloebi.

ligans/nigals/livanas dasavleTidan sazRvravs samxreT-

dasavleT saqarTvelos kidev erTi kuTxe _ lazeTi anu WaneTi 

(kerZod _ xofisa da arqabis Temebi). amitom beRlevaniswylis, 

CxaleTis da murRulis xeobebSi livanelebTan erTad, ZvelTa-

ganve lazebic saxloben. arTvinis ilis lazuri soflebs sias 

warmovadgenT m. labaZis mier dazustebuli siis mixedviT12:

xofuri kilos sakuTriv xofuri kilokavi gavrcelebulia 

xofis ilCes Semdeg soflebSi: azlaRa (Esenkıyı); anWoroxi/an-
Cixori (Pınarlı); ardala (Eşmekaya); buCa/buCe (Güvercinli); zalo-
na (Koyuncular); karaosmanie (Karaosmaniye); kise (Sugören); limani 
(Liman); maisqiofute/maesqiofute (Dereiçi); makriali/noRedi 

11  zog sofels Turquli saxeli imitom ar hqvia, rom TurqeTis xelisuflebis 

mier soflad araa miCneuli mosaxleobis simciris Tu sxva mizezis gamo.

12  labaZe 2008; m.labaZe, lazur kiloTa leqsikoni (xelnaweri Sroma).
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(Kemalpaşa); mxigi/fxigi (Başköy); osmanie (Osmaniye); panWoli 
(Yeşilköy); peroniTi/peronTi (Çamlı); Jurpiji/zupriji (Yoldere); 
sarfi meleni (Sarp); sumjuma (Üçkardeş); qiofriji (Köprücü); Sana 
(Kayaköy); CauSli (Çavuşlu); wkarisTi (Subaşı); WanWaxuna (Çamur-
lu); xemSilaTi (Kazimiye); xendeki (Hendek); xigoba (Başoba).

xofuri kilos Cxaluri kilokavi gavrcelebulia Cxalis 

xeobaSi _ borCxis ilCes Semdeg soflebSi: Jurxinji (Çifteköprü); 
wyarya/wkarya (Çifteköprü-s ubnad iTvleba); saxandro (Fındıklı); 
Cxalazeni (Düzköy); xanduzi (Demirciler); kostaneTi (Kestanelik); 
mamanaTi (Elmalı); panWureTi (Pancarlı). m. labaZis mtkicebiT, 
murRulis TiTqmis yvela sofelSi mosaxleoba laparakobs 

rogorc livanur, aseve, lazuri jgufis xofuri kilos Cxalur 

kilokavze, amitom lazuris gavrcelebis arealad murRulis 

xeobac SeiZleba miviCnioT.

lazuri jgufis kilebis kidev erTi wevris _ viwur-arqab-

uli kilos _ arqabuli kilokavi gavrcelebulia arhavis il-

Ces Semdeg soflebSi: baSqoi (Başköy); baxTa/baxTe (Kireçlik); gi-
dreva/gidreve (Dereüstü); giaznoi ona (Güneşli); durmaTi (Ulaş); 
kamparna/karpana (Dikyamaç); koptone (Gürgencik); kordeliTi 
(Konaklı); loma/lome (Yolgeçen); nobaRleni (Yıldızlı); iakoviTi 
(Kavak); orWa (Ortacalar); otalaxe (Sırtoba); papilaTi/paplaTi 
(Arılı); Jilen kapistona (Güngören); Jilen kutuniTi (Tepey-
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urt); Jilen nafSiTi (nafCiTi) (Yukarı Şahinler); Jilen poto-
juri (Soğucak); sidere (Derecik); sumRali (Üçırmak); sumala/
uCleri (Üçler); farexi (Boyuncuk); filargeTi (Ulukent); qucu-
beTi (Yukarı Küçükköy); cxuleTi/ suxuleTi (Küçükköy); walen 
kutuniTi (Şenköy); walen nafSiTi (nafCiTi) (Şahinler); walen 
potojuri (Dülgerli); WukalvaTi (Kestanealan); jgiazeni/giazeni/
jgiriazeni (Kemerköprü).

imerxeuli (SavSuri) kilo.

imerimerBevievi SavSeTisSavSeTis raionSiraionSi SedisSedis. imerBevi iwyeba SerTu-

lidan (romelic male wyalqveS moeqceva) da moicavs ramdenime 

patara mdinaris xeobas aWaris mTebamde. 

imerBevis soflebia: SerTuli, Sarabuli, sinkoTi (Kü-
plüce), CaqvelTa (Şenocak), dasamobi (Dereiçi), brilagara, dav-
laTi, oTklde (Ulukent), surevani (Dutlu), jvarisxevi (Sebzeli), 
Cixis xevi (Yanıklı), bazgireTi (Maden), didxani, ziosi (Tepebaşı), 
xevwvruli (Çağlayan), daba (Demirci), ube (Oba), Cixori (Çukur), 
TeTrakeTi, ardiaswminda (n.mari _ andria wminda), libani, 

wyalsimeri (Balıklı), SoltisBevi (Karayiğit), bzaTa (Akbıyık), 
weTileTi (Çiçekli), BooBlevilevi (Çağlıpınar), zaqieTi (Yağlı), maCxa-
teTi (Turquli saxeli ar hqvia, ramdenadac maCxateTi admin-

istraciulad Sedis BoBlevSi), manatba (Yeşilce), agara (Erikli) 
imfBrevli (Taşköprü), imnieTi13 (Turquli saxeli ar hqvia, ram-

denadac imnieTi administraciulad Sedis imfBrevlSi), qo-

qlieTi (Mehmetçik), diobani (Meydancık), iveTi (Mısırlı), game-
SeTi, daviTeTi, farnuxi (faramuxi), didmere, rioleTi (nio-

leTi), gogieTi, gomTa, Wvarebi (Şalcı), Cixvta (Akdamla)...

13  rogorc wesi, imnieTs calke soflad ar ixsenieben arc TurqeTis 
oficialuri dokumentebi da arc Tanamedrove qarTveli mkvlevrebi. S. 

futkaraZe da n. cecxlaZe mas imfBrevlis ubnad miiCneven; imnieTsa da 

imfBrevls erTmaneTisgan mxolod patara Rele hyofs, magram, adgilo-

brivTa TqmiT, isini cal-calke soflebia; kerZod, TiToeul sofels aqvs 

Tavisi sazafxulo yiSla, ialaRebi, saZovrebi. sayuradReboa, rom n. mars 

imnaZe calke soflad aqvs dasaxelebuli (n. mari, 1911, gv. 43). adgilo-

brivTa TqmiT, sofels saxeli darqmeuli aqvs aq mcxovrebi yvelaze mra-

valricxovani gvaris _ imnaZeebis mixedviT: imnieTi _ imnaZeebis sofeli; 

Sdr., imnieTis meheleebi (ubnebi): WurkveseTi [eseni mosulan SavSeTidan], 

ifSrienTi, uSareTi, iaRjienTi, jafareTi, bojanaTi (anu navanebi)... 
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iusufelis (istoriuli taos) qarTulenovan sofelTa 

metyveleba (taouri kilo).

Zveli wyaroebis mixedviT, taos nawili _ amJamindeli 

iusufelis raioni _ qarTvel TavadTa _ kavkasiZeTa _ samflo-

belod iTvleboda: “kavkasisZe misiTa mamuliTa: parxali misiTa 

SesavliTa da aznauris SvilebiTa saymo samwysoTi...”cnobilia 

isic, rom tao-klarjeTi istoriulad Sedis qarTuli eklesiis 

sazRvrebSi, kerZod, iSxnis saepiskoposoSi: “iSxnelis samwy-

so: gurjiboRazs aqeT, sula TorTomi, taos qvemoTi artanujs 

Tavis sakrulavi hqvian imas aqeTi, gaRma orjoxis mTis aqeTi, 

sula sakavkasiZo, ispir-trapizonis mTas gardamoRma” (baqraZe, 

1987: 75-76).

istoriul taoSi qarTuli SemorCenilia mxolod parx-

liswylis xeobaSi; kerZod, parxliswylis marcxniv arsebul 

sam TemSi: BBevegSi (Bevai; Bıçakçılar)14, qobaqSi (qobai; Yükseko-
va) da balxSi (Balcılı); TiToeulSi am TemSi ramdenime patara 
sofeli Sedis.

14  Beva~s saxelis variantebad CaviwereT, aseve: heva~ livanelivane da hevegi livane 

(<(<Beva~s livane)erT-erT saxelad Cagviweria fSanaBevi (?).
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Beva~ dRes erT soflad ixsenieba, ramdenadac Beva~s Tems 

erTi gamgebeli (muxtari) hyavs. sinamdvileSi am TemSi Se-

dis erTmaneTisgan sakmao manZilebiT daSorebuli soflebi, 

romelTac TavTavianTi istoriuli sazRvrebi da mTis agarebi 

(sazafxulo soflebi _ iailebi) aqvT15. TiToeul am sofels 

aqvs Tavisi ubnebic (mahaleebi)16, sadac ZiriTadad mogvareebi 

cxovroben; kerZod, Beva~Si Sedis soflebi: ieTi, oblekari, sa-

driyana /(sadiyana), vaCekari, kravekari (/kraekari), qelaZori17, 

.hesevikari, dolekari, Weilenkari, dolenjakari, godRekari, 

baslekari (basilakari), qonobani, eliasxevi (/iliasxevi), qori-

eTi. axla agarebia, magram, rogorc Cans, zogi maTgani adre 

damoukidebeli sofeli iyo: devsekara, veliTavi, WirxlaqeTi, 

zemoWeilenkari, yuledibi, cerekari, azlenkari (“qelazoris 

agara”), maRlabaslikari, Sablinkari, fiSnaBevi (fiSnariBeveqi 

_ qonobanis agara), kuareTi, bowminda (eliasxevis agara)...

Sdr.: mxolod erTi soflis _ eliasBevis _ mahaleebia 

(ubnebia): artaani18, breqianni, fuCaanni; eliasBevis mikroto-

ponimebia: bowminda, modeuli, mananTkari, intkori, finneTi, 

giaziri, yura~, saTiBe, didmamuli, ferseqeTi, nakaulo, verane, 

sagubari, dalagverda~, axali evlegebi, qoSaTebi, samercxle...

balxis soflebia: sakuTriv balxi, yaramanlebi, xucek-

ari, wiTlikari, onoxaTkari, litrevi; aseve, am soflebis 

“bari soflebi”: savriaTi da balxibari.

qvabai ori ZiriTadi nawilisgan Sedgeba: nabianni, ali-

anni.

adgilobrivTa TqmiT, am soflebSi adre ufro bevri kom-

li iyo; mosaxleoba bolo aTwleulis ganmavlobaSi gadasaxl-

15  bolo periodSi am soflebs sakuTari vebgverdebsac uqmnian; mag., eliasx-

evis vebgverdis saxelia “jiro”, romelic momdinareobs CanCqeris saxelidan. 

am soflis teritoriaze (mTaSi) arsebul CanCqers, Cans, erqva “Ziro”, ro-

melic transformirda Jirod/jirod; vebgverdis misamarTi: www.asiciro.com.tr 
(avtori _ Temel sari). 

16
 ramdenadac oficialurad Beva~s Temi dRes erTi sofelia (Bıçakçılar köy), 

dRes am TemSi Semavali soflebi iwodeba mahaleebad. 

17
 adgilobrivTa TqmiT (rejeb qeCeji), aq ori wels ucxovria Tamar mefes; 

masve qelaZorSi miuyvania wyali (es ru Cans balxidanac ki).

18  eliasxevis artaani!
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da stambolis, adafazarisa da bursa-inegolis mxareebSi. dRes 

qononabSi cxovrobs 50 komli, eliasxevSi _ 35, qoriaTSi _ 

22, baslekarSi _ 12, godRekarSi _ 8, kraekarSi _ 8, ieTSi _ 

45, sadiyanaSi _ 10, oblekarSi _ 8, dolekarSi _ 9, Weilen-

karSi _ 10, baslekarSi _ 12...

aqve SevniSnav, rom rejeb qeCejisa da sxva adgilobriv mkvi-

drTa mtkicebiT, Bevas xevis xeobaSi erTmaneTisgan gansxvave-

buli 5 kilokavi gvaqvs: qvabais metyveleba, ieTis metyveleba; 

Bevais Suagulis metyveleba, iliasxevis metyveleba da balx-

is metyveleba. Cvenc davadastureT garkveuli sxvaobebi; mag., 

ieTSi Zewkvs “jvaki” hqvia, baslekarSi _ “jekvi/jeWkvi”. sakiTxi 

sagangebo Seswavlas saWiroebs. aRvniSnavT imasac, rom dasax-

elebuli yvela soflis mikrotoponimia faqtobrivad mxolod 

qarTulia (metad iSviaTad gvaqvs axali Turquli saxelebi)19.

taos mkvidr avtoqTon qarTvelTagan erTi nawili inarCu-

nebs enobriv-eTnikur meobas (TurqeTis moqalaqe yvela qarTve-

li TurqeTis saxelmwifos erTgulia; Sesabamisad, misi saxelm-

19  asea SavSeTis raionSic; samagaliTod moviyvanT erT-erTi soflis _ 
qoqlieTis _ mikrotoponimias: kokola~ (saZovari); Barisaklavi (saZ-

ovari); sabuqara~ (saZovari); kareTi (saZovari); mirisaflavi (saZovari); 

akvana~ (saZovari); bostana~ (saZovari); kodiqedi (saZovari); orsula~ 

(saZovari); samarilo; melisakuntala~; didaxo (tye); qarafa~ (tye); sa-

mercxle (tye, saTibi); kantiseri (tye); kibiaTi (tye); ketmiwveri (tye); 

fiqliseri (tye); qoba~kari (tye, saTibi); gasayari (sasTibi, sanekre); 

vaxaTi/vaxaTebi; morCnalaTi; wyliani Rele; Bmeli Rele; qoxiseri; CamZ-

vrali (saTibi); yanliRele; qecimeri (Walebi); sakoRavi; qorTa~ seri; 

jimjimawyaro; samRvreTi (sakafi/sanekre, Wala, Rele); saWuriaTi (Wurebi 

upovnian); mariobaziri (Wala); vake (Wala); sormaguli(Wala); eliaseri 

(mTa, saTibi, tye); Wedravla~ (Wala); yafara~ (miwa da qviani, erT mxares 

flate); ukangogoleTi (Wala); gogoleTi (mehele _ [qoqoleTis yurwi]); 

naaslevi (Walebi); ilavri (saTibi); meliskedi; mere (yana); baxCiebi; kubo 

(Wala); Bevpira~, xiWiyana; Bevpirebi (xiWiyana da xevpira! erTad) (yana); 

karzeyana (yana); gzela~ (yana); saydari (Wala); orbozali (Wala, yana 

iyo); kordavli (yana); qaSavri/qaSaEri (yana); mazmaniyana; orgzaTi (yana); 

jvari (yana); saydriyeli (eklesia iyo); uwylo (skola dgas); buWa~; ma-

Coyana; sakire (sakafi, TeTri qvebi); sanebaTi [jvari deileva, mere dgas 

jari, iq aris sanebaTi]; tbaTi (tba dgeboda); patienTi; BevaRele; Bidi-

Tavi; mariobaZiri [qilise~ axloa, 100 m. dablaa qilisa~]; megrelavri 

(yana); anWarevli (yana); yanawvera~ (yana); vaxaTi (Walebi); sadue (mTa, 

tye)... ubnebi: bairaxtienTi (mehele); ibadienTi (mehele); mosieTi (me-

hele), gaRmourienTi (mehele); jafareTi (mehele); lolieTi (mehele); 

gogeleTi (mehele); osmanienTi (mehele); meliskedienTi (mehele); hurienTi 

(mehele); gaRmahurienTi/kakavnebi (mehele).
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wifoebriv-nacionaluri meoba Turqulia); did nawils ki ukve 

daviwyebuli aqvs istoriuli dedaena da enobriv-eTnikuradac 

Turqad miiCnevs Tavs; maT qarTvelobas cxadyofs:

 • Turqulenovan metyvelebaSi didi doziT Semonaxuli 

qarTuli enis substratuli fena /fonematur struq-

turaSi e.w. kavkasiur xSulTa arseboba, palatalize-

buli xmovnebis nakleboba, mravalricxovani qarTuli 

leqsika... /;

 • dasaxlebul punqtebSi arsebuli mikrotoponimiis udide-

si nawilis qarTulenovnoba; 

 • mravalmxrivi eTnografiuli maxasiaTeblebi; 

 • gadmocemebi Tamar mefis Sesaxeb;

 • garegnoba (anTropologiuri maxasiaTeblebi) da sxv. 

mikrotoponimiis Sesaxeb ix., mag., sofel oTxTis /dorTq-

ilisas/ Sesaxeb humanitarul mecnierebaTa magistris, neriman 

albairaqis sadiplomo namuSevarSi mocemuli masala, kerZod, 

sofel oTxTis mikrotoponimebi: 

solbiaT (solab-i _ ”marcvali” (abulaZe); sal (sal-

i _ maRali tini, klde (saba); ifinT (ifn-i _ “xe” (saba); 

abaneT; gongirev; patara boRaz_ ”patara yeli”; quabun 

boini (saqvabe adgili); zaTqeTxev; aTqeTxev _ aqeTa xevi; 

Worla(talaxiani adgili; Sdr. Wor-of-a; Wor-o-x-i); SavSeT; 

jvarqeT; Suare/Sua adgili/; farT /didi adgili/; murxajgil 

(muxnari); basileT... (naSromi inaxeba andria pirvelwodebu-

lis saxelobis qarTul univeristetSi).

msgavsi viTareba gvaqvs soflebSic: parxali, zemvani (<zemo 

vani), ermenxevai (adgilobrivi warmoTqmiT), devTisa, sarigev-

li, utavi, kanWaloSi, axalTi, kerevlaTi, dutTere (yvela am 

soflis saxelic da mikrotoponimiac ZiriTadad qarTulia, 

mosaxleoba Turqulad metyvelebs, Tumca maT TurqulSi qar-

Tuli enis substrati aSkarad Cans). 

iusufelis raionSi mcxovreb qarTvelTagan istoriuli 

dedaena Semonaxulia parxaliswylis xeobis zog sofelSi da 

parxaliswylis Senakadis xevas xevSi arsebuli yvela Temis/

sazogadoebis yvela sofelSi, kerZod: qobaSi, balxis sazoga-
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doebis soflebSi da xevas Semdeg soflebSi /romlebic zogan 

ubnebad iwodeba/:

iveTi, oblekari, sadriyana, vaCekari, kravekari, qelaZori, 

hesevikari, dolekari, Weilenkari, qorieTi dolenjakari, go-

dRekari, baslekari, qonobani, eliasxevi da sxv. 

Sdr., xevas xevis (adgilobrivTa warmoTqmiT: xevais) naso-

flarTa saxelebic: veliTavi, WirxlaqeTi, yuledibi, cerekari, 

azlenkari, Sablinkari, fiSnaxevi, kuareTi, bowminda...

xevas xevis soflebis mkvidrT Semonaxuli aqvT qarTuli 

folklori, qarTuli kerZebi da sxva qarTuli eTnografiuli 

maxasiaTeblebic; ix., mag., xeveli qarTvelebis ferxuli:

taoeli qarTvelebi, saerTod, TurqeTis moqalqe qa-

rTvelebi, kargad erkvevian osmaleTisa da TurqeTis istori-

aSi da TurqeTis saxelmwifos didi patriotebic arian; amave 

dros, maT sustad ician TavianTi eTnikuri istoria; samagali-

Tod ganvixilavT, taos qarTvelebis TviTaRqmas:

Tanamedrove taos mkvidri qarTvelebis did nawils aRarc 

Tavisi dedaena axsovs da arc Tavisi qarTuli fesvebis Sesaxeb 

aqvs informacia. isini TavianTi qarTuli warmomavlobis Ses-

axeb rom igeben, bunebrivia, iTxoven argumentebs. istoriul 

qarTul wyaroebze miTiTeba an am wyaroebis miwodeba maTTvis 

damajerebeli ar aris, magram STambeWdavi efeqti iqonia maTive 
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soflebis mikrotoponimiis analizma /istoriuli wyaroebi 

yvela mxares Tavisi aqvso, meubnebian/.

xevas soflebSi, sadac dedaena axsovT, msgavsi problema 

ar gvxvdeba, Tumca, eTnikur-kulturuli identobis mixed-

viT, aqaur qarTvelTa Soris ori ZiriTadi jgufi SeiZleba 

gamovyoT:

1. adamianebi, romlebic, ganaTlebisa da informaciis 

flobis miuxedavad, ueWvelad Tvlian, rom qarTuli eTnosis 

ganuyofel nawils warmoadgenen; mag., 2010 wels erTma iqau-

rma megobarma _ rejeb iazijma _ miTxra: “saqarTvelos, Tbili-

sis unaxavad rom movkvde, Tvalebi Ria damrCeba!”samwuxarod, 

(2011 wels rejebi gardaicvala: man Tbilisi ver naxa.

rejeb iaziji (marjvniv):

2. taoel qarTvelTa meore nawili Tvlis, rom aWarel 

musulman qarTvelTa STamomavlebi arian da ar warmoadgenen 

imaT memkvidreebs, romlebmac aages iusufelSi arsebuli qar-

Tuli eklesiebi; kerZod, maT hgoniT, rom isini aq Camosaxld-

nen aWaridan. 

rogorc wesi, am qarTvelebs Zalian mwiri informacia aqvT 

qarTveli eris istoriisa da kulturis Sesaxeb; maT iqaur sko-

lebSi ar uswavliaT arc qarTveli eris istoria da arc is-

toriuli taos realuri istoria. isini daajeres, rom oSki, 

parxali, iSxani... im qarTvelebma aages, romlebic osmaloebis 
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Semosvlisas gamoiqcnen imereTsa Tu qarTl-kaxeTSi.

taoel qarTvelTa es nawili ase msjelobs: 

Zveli gurjebi sadac iyvnen, iq eklesiebi aaSenes; 

osmaloebi rom movidnen, TavianTi miwebi datoves da 

wavidnen.

sakuTriv xevas xeobis soflebis mkvidrTa didi nawili ki 

ase ambobs:

qarTvelebi sadac iyvnen, iq eklesiebi aaSenes; osmaloebi 

rom movidnen, TavianTi miwebi datoves da wavidnen. xevas xeo-

baSi eklesia ar aris; e.i. aq qristiani qarTvelebi saerTod ar 

iyvnen; aq miwebi dausaxlebeli iyo. aWara rusebma rom daikaves, 

Cven aWaridan wamovediT da aq movediT, davsaxldiT da am adg-

ilebs saxelebic mas Semdeg davarqviT”... citirebuli fraza 

ekuTvnis ismeT baTmazs /40 wlis, sofeli xeva; 2011 wlis 21 

ivlisi/20. 

taos am maRalmTian dasaxlebebSi (xeva, balxi, qoba) oS-

kis, xaxulis, banis, iSxnisa Tu parxlis donis qristianuli 

20
 ismeTis Zmebi: ademi, osmani, ramazani, mevludi msgavs diskusiaSi ar 

Sedian, Tumca, Cvens gacnobamde isinic Tvlidnen, rom musulmani aWarlebis 

STamomavlebi iyvnen. maT roca gaiges, rom sul sxvagvaria aWaruli kilos 

Taviseburebani, rom saarqivo monacemebis mixedviT muhajirad wasuli 

yvela aWareli gadasaxlda Sua TurqeTSi, amasiasa Tu xmelTaSua zRvis 

sanapiroebze, iTxoves meti informacia TavianTi istoriis Sesaxeb.
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salocavebi marTlac ara gvaqvs, magram mikrotoponimia aqac 

myarad inaxavs qristianuli Zeglebis arsebobis kvals, mag., 

qalaZoris yvelaze lamaz, vake adgils hqvia “saydari”. amJa-

mindel taoel qarTvelTa avtoqTonobasa da imasac, rom isi-

ni memkvidreni arian oSkis, xaxulis, parxlis, iSxnis... amgebi 

qarTvelebisa, cxadyofs xalxuri gadmocemebic; kerZod, xe-

vegelTa gadmocemiT, aq ucxovria Tamar mefes, mas aqve Sori-

dan mouyvania wyali da a. S. mosul sazogadoebas msgavsi in-

fromacia ar eqneba. amgvari gadmocemebis garda, amJamindeli 

taoelebis (iusufelis qarTvelobis) avtoqTonobas cxady-

ofs isic, rom taouri da aWaruli kiloebi erTmaneTisgan 

mkveTrad gansxvavdeba, xolo saarqivo monacemebis mixedviT, 

muhajirad wasuli yvela aWareli gadasaxlda Sua TurqeTSi, 

amasiasa Tu xmelTaSua zRvis sanapiroebze.

sakuTari warsulis Sesaxeb akademiuri informaciebis 

mosmenis Semdeg icvleba taoel qarTvelTa enobriv-eTnikuri 

TviTaRqma; isini iTxoven met informacias TavianTi istori-

is Sesaxeb /da maT ufleba aqvT, hqondeT es informacia/. aqve 

aRvniSnav, rom taoel qarTvelTa axali Taoba adekvaturad 

reagirebs obieqtur informaciaze. 

bolo dros, aqaur qarTvelebSi ufro meti interesi 

Cndeba TavianTi eTnikuri istoriisa da kulturis Sesaxeb. 

amave dros isini, garkveulwilad, distanciurad uyureben 
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realur istorias, vinaidan, xvdebian, rom maTi winaprebis 

istoria gadajaWvulia qristianobasTan _ maTTvis ucxo re-

ligiasTan.

axali informaciebis miRebis, Tanamedrove turistuli 

bumiT gamowveuli urTierTobebis, sainterneto aqtiuri ka-

vSirebisa da sxva faqtorebis gamo, taoeli qarTvelebisTvis, 

zogadad, TurqeTSi mcxovrebi qarTvelebisTvis, izrdeba eT-

nikuri meobis ganmsazRvreli faqtorebis raodenoba; Sedegad, 

iusufelSi mcxovreb avtoqTon qarTvelTa mier sakuTari eTni-

kuri identobis gaazrebaSi axali etapi iwyeba, Tumca, jerjero-

biT mainc didia im qarTvelTa procenti, romlebic ver axdenen 

identificirebas istoriul taoSi arsebul qarTuli kultu-

ris ZeglebTan; kerZod, amJamad, xevas xevSica da avtoqToni qa-

rTvelebiT dasaxlebul TurqeTis respublikaSi Semaval sxva 

soflebSic SedarebiT mcirea im adamianTa _ musulman qarT-

velTa _ raodenoba, romelsac sjeraT, rom im didi kulturis 

memkvidreebi arian, romlis nawilicaa: iSxani, oSki, xaxuli, 

bana, parxali, oTxTa... TurqeTis moqalaqe qarTvelebisaTvis 
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obieqturi eTnikuri istoriis miwodebis TvalsazrisiT, didi 

mniSvneloba eqneba TurqeTis xelisuflebis pozicias.

aqve aRvniSnav, rom TurqeTSi arsebuli qarTuli kultu-

ris Zeglebis istoriis Sesaxeb turistic bolo dromde ver 

iRebda akademiur informacias.

vfiqrob, naTelia, rom istoriul qarTul kulturasTan 

_ TavianTi winaprebis mier Seqmnil kulturasTan _ taoel 

qarTvelTa gaucxoebas ori mizezi aqvs:

 • mwiri obieqturi informacia TavianTi warsulis Sesaxeb;

 • religiuri msoflaRqma.

faqtia, aqauri musulmani qarTvelebisTvis ukve ucxoa re-

gionSi arsebuli qristianuli Zeglebi; es arcaa gasakviri; 

Sdr., bolSevikebis batonobis mcire periodSi saqarTvelos 

centralur regionebSic ki: guriaSi, imereTSi, qarTlSi... 

xalxi gauucxovda qristianul eklesiebs.

religiuri Tavisuflebis Tema faqizia, amitom ar vapireb 

am mimarTulebiT msjelobis gagrZelebas, aRvniSnavT mxolod 

imas, rom esa Tu is religia aris ara mxolod msoflxedvisa da 

cxovrebis wesis safuZveli, aramed, xalxis kulturisa da is-

toriis nawili, Sesabamisad, yovel religias am kuTxiTac unda 

SevxedoT... yvela SemTxvevaSi, rogorc TurqeTis, aseve, saqa-

rTvelos sircxvilia, rom aseT mdgomareobaSia, mag., oTxTis 

didebuli taZari:
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muhajiri qarTvelebis STamomavlebi.

me-19 saukunis 80-ian wlebSi, ruseT-osmaleTis omis Sem-

deg musulman qarTvelTa did nawils ruseTis imperiam daato-

vebina mSobliuri adgilebi aWaraSi, maWaxelsa Tu istoriul 

nigalSi. saqarTvelodan qarTvelebi gaasaxles imitom, rom 

ruseTs sWirdeboda qarTuli miwa qarTvelebis gareSe, osma-

leTs ki _ iafi meomari da miwis meurne-muSaxeli.

Sua TurqeTamde tanjva-wamebiT miRweulma muslimanma 

qarTvelebma saukunis manZilze TiTqmis ucvlelad Seinaxes 

TavianTi dedaena da qarTveluri cnobiereba. maTma STamoma-

vlebma _ TurqeTis moqalaqe rCeulma qarTvelebma _ me-20 

saukunis 70-iani wlebidan, gaacnobieres ra eTnikuri asimi-

laciis safrTxe, Seecadnen qarTveluri fesvebis gaZliere-

bas. Seqmnes “qarTuli dedaena” da Jurnali “Cveneburebi”; in-

tensiurad daiwyes laparaki TavianTi qarTvelobis Sesaxeb da 

a.S. am moZraobis saxe-simbolom, axmed melaSvilma-ozqanma _ 

Tavis Svilebs saxelebad daarqva iberia da Tamari, amitomac 

vrclad Sevexebi TurqeTis moqalaqe qarTvelebis eTnikuri 

meobis aRorZinebis cnobili lideris _ axmed melaSvilis _ 

simbolur istorias:

batoni axmedi aqtiurad eZiebda kontaqtebs dedasamSob-

losTan da qarTvelebTan. me-20 saukunis 60-70-ian wlebSi 

kapitalistur qveynebSi, rogorc wesi, dadioda saqarTvelos 

is moqalaqe, romelic specsamsaxurebTan TanamSromlobda21. 

sabWoTa kavSiridan TurqeTSi CasulTa Soris b-ni axmedi pa-

triot qarTvelebs eZebda... igi dauaxlovda TurqeTSi miv-

linebiT myof qarTvelebs: prof. oTar gigineiSvils, amiran 

camciSvils, guram galogresa da sxvebs22. 1980 wels reaqci-

uli Zalebis (Turqi memarjvene-radikelebis? ruseTis imperiis 

specsamsaxurebis?)23 mier daqiravebulma pirebma mokles axmed 

21  iSviaTad, aTasSi erTxel, delegaciebSi cnobil mwerlebsa da did 

mecnierebsac CarTavdnen xolme.

22  niSandoblivi faqti: 2009 wlis 17 ivliss bursaSi, axmed melaSvilis 

ojaxSi stumrobisas, misma meuRlem, qalbatonma iuqselmamiTxra, rom oTar 

gigineiSvili maTi didi megobari iyo, magram arasodes misula maT saxlSi: 

“Cems qmars batoni oTari sxvagan xvdeboda sxvebisgan malulad”.

23
 gasuli saukunis 70-ian wlebSi axmed melaSvili ramdenjerme Camoi-
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melaSvili-ozqani da sasikvdilod gaimetes misi erTaderTi vaJi 

_ iberia melaSvili-ozqani. amgvarma mowameobrivma sikvdilma 

ufro gaaZliera axmed melaSvili: didi ilia WavWavaZis ms-

gavsad erovnuli ideebisTvis mokluli axmed melaSvili dRes 

ucdomeli orientiria ara mxolod TurqeTSi mcxovrebi qa-

rTvelebisTvis.

mokled muhajir qarTvelTa diasporebis Sesaxeb:

Savi zRvis sanapiroze (faca _ sinopes zoli) dasaxle-

bul muhajirTa raodenoba didia, daaxloebiT _ 500 000.

daaxloebiT amdenivea xendeki-adafazaris regionSi; mag., mx-

olod duzjeSi 15 aTasi qarTveli cxovrobs.maTi umravle-

sobis eTnikuri vinaoba (identoba) gaorebulia. sakuTriv 

duzjes (qalaqis) centrSi bevri qarTveli cxovrobs. uSua-

lod vilaieTis centrSi (duzjeSi) Semavali qarTuli so-

flebia: asari (Asar), gurju Cifliqi (Gürcü Çiftlik), doRanli 
(Doğanlı), findiqli aqsu (Fındıklı Aksu), munjurlu (Muncurlu), 
musababa (Musababa). aqCaqojas raionSi (Akçakoca ilçesin) Se-
dis: melenaRzi, (Melenağzı), Sifiri (Şıpır); Cilimlis raionSi 
(Çilimli ilçesi): sakuTriv Cilimli, hizardere (Hızardere); go-
liaqas raionSi (Gölyaka ilçesin): haji iaqufi (Hacıyakup), hama-
musTu [haji memed efendi] (Hamamüstü [Hacı Memed Efendi]); qa-
inaSlis raionSi (Kaynaşlı ilçesin): SimSiri (Şimşir, ), uCqofru 

yvanes ruseTis imperiis mier aneqsirebul saqarTveloSi; bunebrivia, 

es ver moxdeboda moskovis umaRlesi xelisuflebis nebarTvis gareSe. 

vfiqrob, sabWoTa specsamsaxurebi Seecadnen, gadaebirebinaT axmed melaS-

vili; amgvari daSvebas amyarebs fridon xalvaSis memuaruli xasiaTis 

romani _ “omri”, sadac aRwerilia saqarTveloSi ukanasknelad Camo-

suli axmedis saocrad mZime gancdebi... dasaSvebia, rom ruseTis imperiis 

specsamsaxurebma moiSores kaci, romlis gadabireba ver SeZles... Sdr., 

xsenebuli am ukanaskneli stumrobis dros axmed melaSvilma baton fri-

dons TiTqmis atirebulma uTxra: “ra samwuxaro saqarTveloa dReso, 

vis xelSia saqarTveloo. Seni Tavi damimales: TbilisSi miTxres, xal-

vaSi araa baTumSio. me sxvas aravis davaleparake, gavacxade, SemaxvedreT 

fridons-meTqi da mainc wamovayvanine Cemi Tavi... bolos ase Tqva: aqedan 

moskoviT pirdapir parizSi vapireb wasvlas, iq ukeTes qarTvelebs vnaxa-

vo... mas Semdeg axmedi aRar minaxavs” (“omri”, gv. 208; fridon xalvaSi, 

2009 wlis 10 seqtemberi: “me vuTxari axmeds maSin, ra bednieri xar, 

rom SegiZlia evropaSi wasvlao, netai, Sen”... mipasuxa: batono fridon, 

ra vqna, riT mogexmaroo...
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(Üçköprü)... piradad me dialeqtologiuri masala Caviwere 

sofel gurjuCiflikSi24. 
100 000-mde qarTveli cxovrobs inegolis mxareSi; aseve, 

bevri qarTveli cxovrobs bursis, gonenis, amasiis25 mxaree-

bSi, ankarisa da stambolis mimdebare dasaxlebebSi. aqve 

aRvniSnavT:

bolo periodSi swrafad Zlierdeba TurqeTSi mcxovrebi 

muhajiri qarTvelebis STamomavlebis diasporebi; kerZod:

axmed melaSvilis mkvlelobis Semdeg26 qarTvelTa TviTda-

finansebiT qarTuli enis swavlebis pirveli mcdeloba iyo 1999 

wels duzjeSi, magram mxolod naxevari weli gagrZelda es kursi27.

24  duzjeSi 1989 wels Seiqmna qarTuli kulturis asociacia (GÜRCÜ 
KÜLTÜR DERNEĜI, 1998). centris Tavdapirveli saxeli iyo “baTumis qa-
rTvelebis kulturis asociacia”. pirveli xelmZRvaneli iyo refiq iu-

qseli (Refi k YÜKSEL). misi xelmZRvanelobiTa da didi RvawliT qarTvelTa 
asociaciam qalaqis centrSi saofise farTi iyida da daaarsa qarTuli 

enis wera-kiTxvis kursebi; aqve daiwyo arTvinuli xalxuri cekvebis 

swavleba. _ duzjel qarTvelebSi qarTuli enis codnis aRdgena (Zvel 

mdgomoreobaze asvla”);

 • duzjeSi qarTuli kulturisa da istoriis gacnoba; 

 • saqarTvelosTvis muslimanuri qarTuli kulturis gacnoba;

 • Turqi politikosebisa da xalxisTvis TurqeTis megobari da axlo mezo-

beli saqarTvelos teritoriuli mTlianobis mniSvnelobis warmoCena;

 • duzjeSi mcxovrebi kavkasieli xalxebisTvis _ qarTvelebis (gurjebisa 

da lazebis), afxazebis, adiRelebis, yabardoelebisa da sxvebisTvis _ 

saerTo warmomavlobis gagebineba da maTi gaerTianeba. samwuxarod, 

duzjeSic arian sxva miznis mqone pirebi; kerZod, zogs surs, ganaxor-

cielos reaqciuli Zalebis gegma da muhajirTa STamomavlebs uqadagebs, 

rom isini, aWareli muhajirebis STamomavlebi, qarTvelebi ar arian, rom 

aWareli sxvaa, qarTveli sxva. msgavsi mizani aqvT rusi politikosebis 

nawilsac, romlebic cdiloben informaciis armqonene sazogadoeba daa-

jeron, rom aWareli, megreli, svani, mesxi, xevsuri, TuSi... qarTveli ar 

aris; rom qarTveli sxvaa, megreli Tu TuSi sxva da a.S. 

25
 cxovroben xulodan da maWaxlidan gadmosaxlebuli muhajirebis STa-

mo mavlebi; kerZod, amasiasTan 50 km. farglebSia maWaxlidan wamosulTa 

soflebi: beldaRi/Beldağı (100 komli), iuva/Yuva (50 komli), CaTalCa/Çatalça 
(50 komli), ulufunari/Ulupınar (15 komli), gurji darama/Gürcü Darama anu 

darmaderesi (“Teqeidan rigdeba gza am soflisken; 20 kilometria aqedan; 

cxovroben maWaxlis efratidan wamosulebi”). amasiidan sxva mimarTulebiT 

30 klometrSia qarTuli soflebi: Civiqoi/Çiviköyü da aqiazi/Akyazı.
26  mkvlelobis motivebisaTvis ix., aseve: http://www.chveneburi.net/ka/default.
asp?bpgpid=1494
27   Derneklerde Gürcüce Kursu, h  p://www.gurcu.org/turkiye-de-gurcuce-ogreniminin-
gecmisi-ve-bugunku-durumu-icerigi-210.html
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dRes moqmed centrTagan uwyvetad funqcionirebs stam-

bolSi, TurqeT-saqarTvelos megobrobis asociaciaSi 2007 

wels gaxsnili qarTuli enis saswavlo kursi. 

qarTuli saTvistomoebis dafinansebiT kursebi aseve, amo-

qmedebulia: stambolSi (2010), inegolSi (2011, 2014), ankara-

Si (2012), duzjeSi (2014). 

paralelurad, municipalitetis dafinansebiT qarTuli 

enis swavlebis kursebi gaxsna qojaelSi /izmiTSi/ (2010 w.), 

saqariaSi (2011 w.).

amave dros TurqeTis xelisuflebam qarTuli ena Seitana 

im ucxo enebis CamonaTvalSi (inglisuri, germanuli, fran-

guli, rusuli...),romeli enis flobac garkveul priviligiebs 

aniWebs universitetis akademiur Tanamdebobaze myof pirsa 

Tu sajaro moxeles. es faqtic xels Seuwyobs qarTuli enis 

prestiJis amaRlebas.

2011 wels TurqeTis xelisuflebam aamoqmeda saxelmwifo 

programa: „adgilobrivi enebi da dialeqtebi, romlis mizania 

sajaro skolebSi arCeviT enebad swavlebiT eTnikuri umcireso-

bebis dedaenebisa Tu dialeqtebis, rogorc kulturuli memkvi-

dreobis, gadarCena da umciresobebis enobrivi identobis dacva; 

kerZod, 2011-2013 wlebSi sajaro skolebSi arCeviT kursebad 

Seitanes: qurTuli ena, afxazuri ena, Cerqezuli ena... 2014 wels 

ki damtkicda qarTuli enis swavlebis programac. 

Tumca, paralelurad, muslimanuri rwmenis mqone Tur-

qeTis moqalaqe qarTvelTa erTi jgufi cdilobs, saqarTveloSi 

gaavrcelos qarTulenovani muslimanuri literatura; isini am-

boben, rom radganac qarTulenovani marTlmadidebluri kul-

turis gverdiT arsebobs qarTulenovani kaTolikuri litera-

tura, SeiZleba iarsebos qarTulenovanma muslimanurma liter-

aturamac... faqtia, rom dRemde ar Seqmnila mus limanuri qarTu-

lenovani literatura. ar gamoiricxeba, rom swored TurqeTSi, 

sadac milionobiT qarTveli cxovrobs, Seiqmnas qarTulenovani 

muslimanuri literatura daam gziTac Seewyos xeli Turqe-

Tis qarTvelobSi qarTuli enis gadarCenas, magram dasaxelebu-

li jgufi zogi aqauri qarTvelis xelSewyobiT saqarTveloSi 
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ufrocdilobs muslimanobis xelaxla gavrcelebas, vidre 

TurqeTSi qarTuli enis gadarCenas... yvelas aqvs ufle-

ba, izrunos sakuTari religiis gavrcelebaze Tu Taviseburad 

imsjelos qarTvelobis gadarCenis perspeqtivaze, Tumca, aqve 

aRvniSnav, rom erovnul Tu eTnikur meobas dedaenis mixedviT 

Seqmnili tradiciuli mxatvruli literatura (mag., rusTave-

lis “vefxistyaosani”, ilias “aCrdili”, akakis “gamzrdeli”, 

vaJas “stumar-maspinZeli”, yazbegis “elguja”, “galaktionis 

“qari qris...” da sxv.) ufro ayalibebs, vidre arabulenovani re-

ligiuri normebiTargmanebi; garda amisa, garkveuli Zalebis 

mcdeloba, saqarTveloSi xelaxla gaavrcelon muslimano-

ba, xels uwyobs saqarTveloSi antiTurquli ganwyobis 

gaZlierebas da zrdis perspeqtivas, kavkasiis regionSi 

isev gaZlierdes ruseTis imperia... vfiqrob, es rTuli 

gasagebi ar unda iyos TurqeTis xelisuflebisTvisac; Sesabam-

isad, saqarTvelo-TurqeTis grZelvadiani strategiuli mego-

brobis Camoyalibebas didad Seuwyobs xels TurqeTSi qarTuli 

enis, zogadad, qarTuli eTnikuri identobis SenarCunebisaTvis 

TurqeTis xelisuflebis zrunva28 da orive qveynis moqalaqe e.w. 

religiuri misionerebis29 mier orive mxridan Seqmnili proble-

mebis sworad gaazreba.

dedaena da identoba.

TurqeTSi mcxovreb avtoqTon qarTvelTa da muhajirTa 

STamomavlebs Soris msgavsi qvejgufebi gamoiyofa dedaeno-

28
 qarTuli eTnikuri jgufi araviTar safrTxes ar uqmnis TurqeTis te-

ritoriul mTlianobasa da saxelmwifo interesebs; piriqiT: TurqeTis 

moqalqe qarTvelebis absoluturi umravlesoba TurqeTis patriotebi 

arian.

29
 TurqeTSi amJamad arsebuli istoriuli qarTuli eklesiebis aRdgenis 

survili ar unda CaiTvalos qarTvelTa “misionur mcdelobad”. cnobilia, 

rom TurqeTis sazRvrebSi moqceuli istoriuli saqarTvelos teritoriaze 

bevri qarTuli eklesia sruliad iqna dangreuli; maTi aRdgena SeuZlebelia 

da amas arc aravin iTxovs, magram dRes orive qveynis didi kulturuli 

memkvidreobaa dRemde moRweuli: xaxuli, parxali, oSki, iSxani, oTxTa, 

dolisyana da sxva; aseve, saqarTvelos kulturul memkvidroebad unda 

CaiTvalos dRemde SemorCenili Zveli meCeTebi; Sdr,: TurqeTSi axali 

eklesiebis, saqarTveloSi ki axali meCeTebis agebis saWiroeba unda gadawydes 

mocemuli saxelmwifoebis xelisuflebebis mier.
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brivi, eTnikuri da erovnul-saxelmwifoebrivi identobis 

mixedviT. bolo dromde orive jgufis qarTvelebisaTvis 

umTavres problemad rCeboda axali Taobis mier qarTuli 

enis, rogorc dedaenis, daviwyeba misi araperspeqtiulobisa 

da arasaWiroebis gamo30. amgvar xedvas ayalibebs ori arse-

biTi garemoeba: 

 • TurqeTis moqalaqe qarTvelebi mxolod sakuTar diale-

qts floben da maTTvis ucnobia qarTuli enis 24-sauku-

novani kulturuli istoriac da qarTuli enis, rogorc 

Tanamedrove teqnologiebis enac; Sesabamisad, aseTi indi-

videbisaTvis dedaenobrivi identoba araprestiJulia;

 • bolo dromde TurqeTSi qarTuli ena warmodgenili ar 

iyo prestiJul ucxo enaTa CamonaTvalSi.

enobriv-eTnikuri identobis TvalsazrisiT TurqeTSi 

mcxovrebi qarTveluri warmomavlobis adamianebi Svid Ziri-

Tad jgufad SeiZleba warmovadginoT:

1. TurqeTis saxelmwifoSi integrirebuli, Turqe-

Tis moqalaqeobis mqone qarTveluri warmomavlobis moqa-

laqeebi, romlebsac ar axsovT arc istoriuli dedaena31, arc 

warmomavloba da Tavs eTnikur Turqebad aRiqvamen32; maT Ta-

vianT dedaenad Turquli miaCniaT. am pirTa erovnuli Tvi-

30
 metic, bolo 20-30 wlis manZilze bevr eTnikur qarTvels Sevxvdi, ro-

melic saWirod ar Tvlis qarTulis codnas.

31  istoriuli dedaena _ eTnikuri winaprebis kulturis ena; am Sem-
TxvevaSi vagrZelebT g. ramiSvilis Semdeg msjelobas: dedaena xalxis enaa 

da ara uTuod mSoblis ena; dedaena enobrivi sociumis Tvisebaa da ara in-

dividisa [ramiSvili, 2000: 70]; Sdr.: dedaenobrivi kultura erovnuli 

Semoqmedebaa; magaliTad, qarTvelur sinamdvileSi: qarTuli samwignobro 

ena Seqmnilia saerToqarTveluri enobrivi modelis bazaze; garda 

amisa, qarTveluri samwignobro kultura Tvisobrivad erTgvarad iqmneboda 

saqarTvelos yvela kuTxeSi; Sesabamisad, sxvadasxva kuTxis qarTvelTa (me-

grelTa, lazTa, aWarelTa, mesxTa, svanTa, xevsurTa, taoelTa, kaxelTa, in-

giloTa, fereidnelTa, TuSTa, imerelTa...) dedaena qarTulia, umwignobro 

saojaxo varianti ki _ dialeqti. TurqeTel qarTvelTa Sesaxeb saintereso 

masalebisaTvis ix., S. futkaraZe, Cveneburebis qarTuli, baTumi, 1993.

32  am SemTxvevaSi qarTvelur warmomavlobaze mxolod im SemTxvevaSi vlapara-

koT, Tuki dgindeba, rom piri cxovrobs winaprebis sofelSi, sadac mikro-

toponimia qarTulia da istoriuladac es sofeli qarTulad iTvleba.
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TaRqma xdeba ara moqalaqeobis, arame d eTnikuri/Turquli 

(araiSviaTad religiuri) niSniT33.

2. TurqeTis saxelmwifoSi integrirebuli, TurqeTis 

moqalaqeobis mqone qarTveluri warmomavlobis moqalaqee-

bi, romlebic floben istoriul dedaenas (mis romelime 

kilos)34, magram Tavs mainc eTnikur Turqebad Tvlian; maT-

Tvis ucnobia qarTuli kultura; Sesabamisad, miaCniaT, rom 

bavSvobis ena (qarTveluri metyveleba) araprestiJuli meore 

(/mesame) enaa. am jgufis qarTuli warmomavlobis pirebi dedae-

nad Turquls miiCneven da cdiloben, saojaxo enadac Turquli 

daimkvidron. maT ar xiblavT eTnikur umciresobad yofna.

3. TurqeTis saxelmwifoSi integrirebuli, TurqeTis 

moqalaqeobis mqone qarTveluri warmomavlobis moqalaqeebi, 

romelTaTvis saojaxo ena qarTulia (romelime qarTveluri ki-

loa), magram SvilebisTvis ganaTlebis enad irCeven, maTi azriT, 

ufro prestiJul Turquls (inglisurs, germanuls)... ician, 

rom warmoSobiT qarTvelebi arian, magram bevri araferi ician 

qarTuli kulturisa da saqarTvelos istoriis Sesaxeb; ZiriTa-

dad aRzrdilni arian Turquli kulturis mixedviT; Sesabamis-

ad, ufro uioldebaT identificireba Turqul kulturasTan. 

yvela sxva qarTveluri warmomavlobis jgufis msgavsad, saxelm-

wifoebrivi TviTSegneba Turquli aqvT, magram maTi eTnikuri 

33
 zogadad, sakuTar samSoblos mowyvetili da sxva eTnosis dominan-

tobiT daarsebul saxelmwifoSi mcxovrebi adamianisaTvis TandaTanobiT 

Soreuli xdeba eTnikuri istoria. eTnikur fesvebTan gaucxoebas ram-

denime obieqturi mizezi aqvs:

 • mwiri obieqturi informacia misi modgmis enobriv-kulturuli 

warsulis Sesaxeb;

 • mSobliur vels moSoreba da damxvduri sazogadoebis cxovrebis mSobliur vels moSoreba da damxvduri sazogadoebis cxovrebis 

wesze angariSis gawevis aucilebloba;wesze angariSis gawevis aucilebloba;

 • axal garemoSi adaptaciis survili karieruli warmatebis gamo;axal garemoSi adaptaciis survili karieruli warmatebis gamo;

 • mimRebi saxelmwifos gansxvavebuli moqalaqeobrivi da religiuri mimRebi saxelmwifos gansxvavebuli moqalaqeobrivi da religiuri 

msoflaRqma;msoflaRqma;

 • ucxoenovan sazogadoebaSi eTnikuri meobis dacvisaTvis saWiro Sina-ucxoenovan sazogadoebaSi eTnikuri meobis dacvisaTvis saWiro Sina-

gani resursebis simwire...gani resursebis simwire...

34  dedaenis floba _ erovnuli (eTnikuri winaprebis) samwignobro enis, an 

misi romelime zepiri saxesxvaobis (dialeqtis, kilokavis) codna.
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TviTaRqma gaorebulia.35 isini TurqeTSi Tavs mainc eTnikur 

umciresobad Tvlian, magram cdiloben, maTi Svilebis eTni-

kuri TviToba (identoba) mainc ar iyos gaorebuli. 

4. TurqeTis saxelmwifoSi integrirebuli, TurqeTis 

moqalaqeobis mqone qarTveluri warmomavlobis moqalaqee-

bi, romelTac SeiZleba daviwyebuli hqondeT qarTveluri 

erovnuli kulturis ganmsazRvreli yvela ZiriTadi maxasi-

aTebeli (istoriuli dedaena, dedareligia, wes-Cveulebebi...), 

magram Tavs mainc gurjebad _ qarTvelebad36 aRiqvamen 

sakuTari warmomavlobisa da winaprebis kulturis codnis 

gamo. am jgufis wevrebic TurqeTis saxelmwifos patriotebic 

arian da amavdroulad, cdiloben daibrunon winaprebis yvela 

lingvokulturul-eTnikuri maxasiaTebeli; kerZod:

 •  cdiloben, iswavlon dedaena da qarTuli samwignobro 

kultura; 

 •  eswrafvian, aRidginon (SeinarCunon) mamapapiseuli wes-

Cveulebebi, saqarTveloSi moiZion naTesavebi, daunaTe-

savdnen sxva qarTvelebs, aagon qarTuli saxli soflad da 

sxv.

aseve aRsaniSnavia, rom Cven mier am jgufSi gaerTianebuli 

qarTveluri warmomavlobis pirebi cdiloben, sxvebTan sau-

barSi xazi gausvan maTSi warmodgenil raime anTropologiur 

an eTnokulturul niSans: cxviris formas, Tvalebis fers, 

erovnuli kerZebis tradicias, cekvis stils da sxv. rac mTa-

varia, TurqeTis qarTvelobis es nawili intensiurad cdi-

lobs, dabrundes msoflaRqmis dedaenobriv velSi da am gziT 

srulyos Tavisi, rogorc qarTvelis, eTnokulturuli meoba.

35  Sdr., momdevno jgufi, romelis wevrebsac ufro naklebi eTnokul tu-
ru li maxasiaTeblebi aqvT Semonaxuli, magram mainc mkveTrad gamoxatu-

li qarTuli eTnikuri TviTSegneba aqvT.

36  TurqeTis qarTvelobaSi termin gurjs ori mniSvneloba aqvs: farTo gage-

biT is yvela qarTvels moicavs, viwro gagebiT ki mxolod musliman qarT-

vels; Sdr., termin qarTvelis orgvari gagebac: qarTveli _ yvela religiis 

eTnikuri qarTveli; qarTveli _ qristiani qarTveli (Sdr.: gurji _ musli-

mani qarTveli); [qarTvel_ fuZis Sesaxeb msjelobisa da samecniero liter-

aturis mimoxilvisaTvis ix.: futkaraZe, qarTvelebi, 2005: 175-178]. 
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 aqve ismis kiTxva:

 • ra aris is, rac ganasxvavebs am jgufis pirebs wina jgufis-

gan? ufro zustad:

 • ra ganapirobebs am jgufis qarTvelebis amgvar TviTaRqmas 

wina jgufis adamianTa TviTaRqmisgan?

TurqeTis qarTvelobasTan mravalwliani uSualo 

Tanacxovrebis pirobebSi miRebuli gamocdilebis Semdeg 

SemiZlia vTqva, rom erT-erTi arsebiTi faqtori aris ga-

naTleba; kerZod, visac gacnobierebuli aqvs qarTuli kul-

turis prestiJuloba, misTvis Tavsebadi da saamayoa Turquli 

saxelmwifoebrivi da qarTuli eTnikuri TviTSegneba. 

miuxedavad ganaTlebis faqtoris siZlierisa, zog Sem-

TxvevaSi ufro arsebiTia sxva tipis maxasiaTebeli: Zl-

ieri pirovnuli xasiaTi; kerZod, araiSviaTia aseTi 

SemTxveva:TurqeTis maRalmTian qarTul sofelSi, an stambol-

Si gverdigverd cxovrobs erTnairi ganaTlebis mqone qarTuli 

warmomavlobis TurqeTis ori moqalaqe; erTis eTnikuri 

TviTSegneba gaorebulia, an Turqulia, meorisa ki _ qarTuli. 

Cemi dakvirvebiT, TviTidentifikaciis dros ganmsazRvrelia 

Zlieri pirovnuli xasiaTi: yvela adamianisTvis rTulia, 

sxva eris enisa da kulturis dominantobiT Seqmnil sazoga-

doebaSi daicvas eTnikuri meoba (identoba); kerZod, Cvens Sem-

TxvevaSi, erTi pirovneba cdilobs srul integracias Turqul 

garemoSi, meore ki, aris ra TurqeTis saxelmwifos patrioti, 

amavdroulad eswrafvis SeinarCunos (an aRidginos) winapre-

bis enobriv-eTnokulturuli maxasiaTeblebi; mas urCevnia 

Tur qeTSi iyos iseTi umciresoba, romelic civilizebuli 

meTodebiTa da formebiT warmoaCens sakuTar erovnul meobasa 

da Rirsebas37.

37
 erTi SexedviT, sakuTari istoriuli identobis dacvaze ufro Se-

iZleba orientirebuli iyos mxolod iseTi pirovneba, romelic 

koncentrirebulia Sinagan samyaroze (Sdr., introventis xasiaTi), 

magram Cemi dakvirvebiT, mocemul garemoSi warmatebaze orientirebuli 

adamianebic (eqstroventebi) da introventebic or jgufad iyofian: Zlieri 

nebisyofis mqone, niWieri da samarTlianobaze, moralze orientirebuli 

pirovneba, rac ar unda eswrafodes karieristul winsvlas, liderobasa 

Tu materialur keTldReobas, mainc inarCunebs eTnikur maxasiaTeblebsac 
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Sdr., sul sxvagvaria TurqeTis moqalaqe qurTTa ganwy-

oba: erTni srulad arian gaTurqebulni, meoreni ki ebrZvian 

TurqeTis saxelmwifos. 

5. TurqeTis saxelmwifoSi integrirebuli, Turqe-

Tis moqalaqeobis mqone qarTveluri warmomavlobis mo-

qalaqeebi (aWarel, laz, SavSel, taoel... muhajirTa 

STamomavlebi), romlebic floben erT-erT qarTvelur ki-

los da romelTaTvisac istoriuli dedaena _ qarTuli sam-

wignobro ena _ erovnuli enaa38; Sesabamisad, aseTi pirovne-

bebi Tavs namdvil qarTvelebad aRiqvamen. uaxloes warsul-

Si maT nawils saqarTvelos Sesaxeb araviTari warmodgena ar 

hqonda; metic, maT garda sxva Tu iyo qarTveli, esec ki ver 

warmoedginaT.

Cven mier am jgufSi gaerTianebuli qarTvelebi dRes in-

tensiurad cdiloben Seivson danaklisi, romelic maT aqvT 

winaprebis werilobiTi kulturuli memkvidreobis codnis 

TvalsazrisiT. qmnian qarTul kulturul centrebs, sainter-

neto radioebsa Tu gazeTebs da a.S.

SegviZlia vTqvaT: TurqeTis moqalaqeebis am nawilSi 

duRs qarTuli kulturuli cxovreba. isini saqarTvelos 

mkvidri patrioti qarTvelebis msgavsad (Tu metad ara!) qo-

magoben saqarTvelos saxelmwifos mimdinare geopolitikur 

omebSi; amavdroulad, arian TurqeTis saxelmwifos patriote-

bi. maT amgvar ganwyobas mxars uWers is garemoebac, rom Taname-

drove TurqeTis respublika da saqarTvelos saxelmwifo Tvi-

da warmatebas aRwevs axal garemoSic; SedarebiT susti ki aignorebs 

eTnikur warsuls da mTel sasicocxlo energias axmares adaptaciasa 

da karieras; asevea introventis SemTxvevaSic: sakuTari samyarosken 

mimarTuli piri Tuki susti pirovnebaa, nostalgiiT kvdeba _ ver 

inarCunebs (/sakuTar memkvireebs ver unarCunebs) eTnikur meobas, anda, 

mxolod individalur naWuWSi iketeba da am gziT wydeba eTnikur-erovnul 

samyaros; Sdr.: Zlieri introventi erovnul-eTnikuri mimarTulebiT 

Rrmavdeba da samecniero, SemoqmedebiTi Tu saganmanaTeblo saqmianobiT 

azrs aZlevs, ixangrZlivebs amqveyniur sicocxles.

38  maTTvis Turquli saxelmwifo enaa [erovnuli da saxelmwifo enebis 
gamijvnisaTvis ix., m. tabiZe, enobrivi situacia saqarTveloSi da qarTuli 

enis funqcionirebis sakiTxebi, Tb. 2005, gv. 131-138.



37 Actual Problems of  Kartvelology

sobrivad erTgvaradaa orientirebuli dasavlur geopoliti-

kur velsa Tu Rirebulebebze.

6. TurqeTis saxelmwifoSi integrirebuli, Turqe-

Tis moqalaqeobis mqone qarTveluri warmomavlobis moqa-

laqeebi, romelTac ician, rom Turqebi ar arian, magram arc 

qarTvelebad Tvlian Tavs; aq ori qvejgufi gamoiyofa:

 • qarTveluri warmomavlobis adamianebi, romlebic flo-

ben dedaenis erT romelime kilos (imerxeuls, aWaruls, 

taours, livanurs...), metnaklebad inarCuneben eTnokul-

turul (yofiT) maxasiaTeblebs da sakuTar Tavs gurjs 

uwodeben; miuxedavad amisa, religiuri da enobrivi sxvao-

bis gamo, eseni sakuTar gurjobas ar aigiveben qarTvelobas-

Tan; kerZod, miiCneven, rom saqarTvelos qarTvelebi sxva 

kulturisa da enis mflobelni arian; aRiareben maTTan 

naTesaobas, magram ara igiveobas. eseni acxadeben, rom maT 

ar esmiT saqarTvelos qarTvelTa ena (sityvebis didi 

nawili ucnobiao, laparakic ise Cqaria, rom ver vigebTo 

da misT.).

 •  qarTveluri warmomavlobis adamianebi, romlebic flo-

ben qarTuli enis lazur kilos, magram hgoniaT, rom es me-

tyveleba sxva enaa. garda amisa, qarTuli kulturis lazur 

nairsaxeobas damoukidebel kulturad aRiqvamen da lazTa 

istoriasac saqarTvelosgan damoukideblad ganixilaven. 

vfiqrobT, saqarTvelosa da TurqeTis keTilmezobluri 

urTierTobis pirobebSi unda Seiqmnas obieqturi samecniero 

informaciis gacvlis veli, romelic yvela lazs saSualebas 

miscems icodes: 

 •  kolxuri (kolxur-yobanuri) arqeologiuri kulturis 

sazRvrebi cxadyofs, rom Tavisi arsiT didi qarTveluri 

(zogadqarTuli anu kolxuri) saxelmwifo ocze met qa-

rTvelur Tems, maT Soris, lazebis winaprebsac aerTianeb-

da; quj-farnavazis mier aRorZinebuli da faqtobrivad 

dRemde moRweuli qarTuli saxelmwifoc laz-megrelebis 

mieracaa aSenebul-SenarCunebuli.
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 •  qarTveluri samwignobro ena efuZneba saerToqarTvelur 

enobriv models da ara qarTlurs, kaxurs, an sxva rome-

lime qarTvelur kilos; pirveli qarTuli asomTavruli 

warwerebi SemorCenilia iovane lazis monasterSi, qarTu-

li himnografiis fuZemdebelia aseve lazi/megreli ioane 

minCxi da sxv.

 •  saqarTvelos gaerTianebuli saxelmwifos ideologebi da 

winamZRolebi metwilad iyvnen lazur-megruli warmoSo-

bis didgvarovnebi (bagrationebi, Wyondidlebi da sxva);

 •  lazTa folklorSi (msgavsad imerxevelTa, taoelTa, svan-

Ta, herTa, kaxTa...) gamorCeulad pativsacemi adgili uWi-

ravs erTiani saqarTvelos did mefes _ Tamars; qarTvelTa 

saerTo istoriis amsaxveli es masala i.yifSiZis mier erTi 

saukunis winaa Cawerili39. aRsaniSnavia isic, rom lazebi 

aqtiurad ibrZodnen saqarTvelos damoukideblobisaTvis; 

am TvalsazrisiT sainteresoa 1908 wels xofaSi Seqmnili 

“lazuri komiteti”, romelsac metaurobda helim Cox-

atar-oRli (m. labaZe).

am da sxva analogiuri faqtebis codna obieqtur vels Se-

qmnis lazTa TviTaRqmisaTvis.

SeniSvna: yovel sazogadoebriv jgufs/erTobas, bune-

brivia, lazebsac aqvs ufleba, icodes Ta vianTi warmomavloba. 

samwuxarod, dasavleT evropaSi mcxovrebi garkveuli pirebic 

cdiloben eTnikur Tu enobriv umciresobad gamoacxadon da 

am gziT did istoriul samwignobro kulturas moswyviton 

qarTvelTa erTi nawili. aRsaniSnavia isic, rom TurqeTis mo-

39  yvela kuTxis qarTvelT hgoniaT, rom Tamar mefe maT kuTxeSia 

dakrZaluli; am TvalsazrisiT, sainteresoa amJamindel xofas mkvidrTa 

(qemalfaSelTa) gadmocema, romlis mixedviTac, Tamar mefe dakrZalulia 

makrialis (qemalfaSas) taZarSi [vrclad ix., futkaraZe, 2005: 51]; ix., 

agreTve, m. labaZe, qarTvelTa erovnuli erTianobis anarekli TurqeTis 

lazTa folklorSi, qarTveluri memkvidreoba, IX, quTaisi, 2005, gv. 225: 

TurqeTis lazTa folklorSi Tamar mefe miCneulia laz gvirgvinosanad... 

lazeTSi TiTqmis yvela Zvel cixis, xidisa Tu salocavis ageba Tamar mefes 

/”mafawule Tamaras”/ miewereba... lazTa gadmocemiT, mafawule Tamara 

dasaflavebulia maT sofelSi; mag., xofel memed-ali veziroRlus azriT, 

tamar mefe dasaflavebulia sofel noredSi; arTaSeneli mevlid kuiumjos 

azriT ki Tamari dasaflavebulia arTaSenis axlos...” 
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qalaqe eTnikur qarTvelebs am uflebebs aniWebs evrosabWos 

istoriuli dokumentebi: evropuli qartia re gionaluri da 

umciresobaTa enebis Sesaxeb” (1992 wlis 5 noemberi, stras-

burgi) da “CarCo konvencias erovnul umciresobaTa dacvis 

Sesaxeb” (1995 wlis 1 Tebervali). Sdr.: konvenciisa da qartiis 

mixedviT, umciresobaTa uflebebi STam beWdavia: umciresobis 

enaze saqmiswarmoeba da swavleba baga-baRSi, skolasa da 

umaRles saswavlebelSi... ix., mag., qartiis me-8 muxlis I.e. 

punqti: 

saxelmwifom unda miiRos zomebi, raTa “xelmisawvdomi 

gaxados sauniversiteto da sxva saxis umaRlesi ganaTleba Se-

sabamis regionalur da umciresobaTa enebze”. 

ix., agreTve: qartiis me-8 muxlis I.z. punqti:

saxelmwifom unda miiRos zomebi, “raTa uzrunvelyofil 

iqnes im istoriisa da kulturis swavleba, romlis gamoxat-

ulebasac warmoadgens regionaluri an umciresobis ena”40.

7. am jgufSi gaerTiandebian TurqeTSi ukve mudmivad 

mcxovrebi qarTvelebi, romlTac axlaxan miiRes TurqeTis 

moqalaqeoba (an male miiReben). miuxedavad imisa, rom maTi 

erovnuli da eTnikuri TviTSegneba jerjerobiT ugamonakli-

sod qarTulia41, isini sazogadoebrivi (eTnokulturuli 

TvalsazrisiT) aqtiurobiT ar gamoirCevian.

TviTidentificirebis mimarTulebiT mTavari mainc 

dedaenis floba, zogadad, dedaenobrivi ganaTlebaa 

arsebiTi;Sdr.:metnaklebad yvela adamians awuxebs kiTxva: “vin 

var? saidan movdivar”; normaluri ganaTlebis sistema sakuTar 

samSobloSi naTlad scems pasuxs am kiTxvas, amitom Tavs qa-

rTvelad aRiqvams da gaorebuli ar iqneba saqarTveloSi aR-

40  lazTa identobisaTvis ix: t. futkaraZe, “evropuli qartia regio nu-
li an umciresobis enebis Sesaxeb” da saqarTveloSi enobrivi politikis 

dagegmvis sakiTxi, kavkasiologiuri seria, V, Tb., 2009; http://www.scribd.
com/doc/12621676/T-Putkaradze-European-Charter-for-Regional-or-Minority-Languages-
and-An-Issue-of-Plannig-Linguistic-Policy-in-Georgia.
41
 araiSviaTia (gansakuTrebiT evropaSi) erovnuli TviTSegneba saxelmwifos 

moqalaqeobis da ara eTnikuri warmomavlobis mixedviT.
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zrdili da ganaTlebamiRebuli lazi, imereli Tu kaxeli; mi-

grirebul pirs ki didi Zalisxmeva dasWirdeba, rom SeZlos 

mimReb saxelmwifoSi integrirebac da SeinarCunos/aRidginos 

winaprebisgan gadmocemuli erovnul-kulturuli identobac. 

axal saxelmwifoSi adaptacia SedarebiT iolia winaprebTan 

enobriv-erovnul kavSirze uaris Tqmis pirobebSi (maSin, roca 

pirovneba sazogadoebriv TviTidentifikacias axdens moqa-

laqeobis mixedviT); Tumca aseT SemTxvevaSi migrirebuli qa-

rTvelisTvis (Tu misi memkvidrisaTvis) garegnulad dafarul, 

magram mourCenel iarad darCeba kiTxva: “visi gorisa var?”...  

pirovnebaSi kulturuli da socialuri faqtorebis “Widili” 

TurqeTis qarTvelebSic aqtiurad Cans; magaliTad, Svilis ga-

naTlebis/kulturis enis arCevisas Tanabari materialuri 

SesaZleblobebis mqone mSoblebSi samgvari argumentacia fig-

urirebs:

 • Cemma Svilma unda icodes winaprebis ena da kultura!”

 • TurqeTSi raSi gamoadgeba Cems Svils qarTuli ganaTle-

ba”?

 • kargia winaprebis enis codna, magram amas ver vaxerxeb”...

yovelive zemoTqmulis Semdeg vfiqrob, naTelia, 

rom saqarTvelosa da TurqeTis keTilmezoblobasa da 

strategiul partniorobas didad Seewyoba xeli, Tuki 

TurqeTSi gadarCeba qarTuli ena da aRorZindeba qarT-

velTa enobriv-eTnikuri meoba (TviToba). am mxriv jer 

bevri ramea gasakeTebeli.gansakuTrebiT saSuria TurqeTis 

skolebSi qarTuli enis swavlebis daSveba. dRevandeli mona-

cemebiT qarTuli ena, rogorc saskolo arCeviTi kursi, mx-

olod or sofelSia arCeuli: saqarias vilaieTis geives rai-

onis sofel nuruosmanies saSualo skolaSi (maswavlebeli: 

mustafa kolaTi/kolotaSvili) da borCxis raionis murRu-

lis TemSi. TurqeTis moqalaqe qarTvelebSi jer kidev arse-

buli e.w. „SiSis faqtoris” moxsnis Semdeg, vfiqrob, yvela im 

dasaxlebul punqtSi, sadac eTnikuri qarTvelebi kompaqtu-

rad cxovroben, gaCndeba moTxovna, skolaSi oficialuradac 



41 Actual Problems of  Kartvelology

iswavlon dedaena. amgvari moTxovnis SemTxvevaSi TurqeTis xe-

lisufleba dadgeba qarTuli enis maswavleblebis deficitis 

winaSe, Tumca, es problemac gadaWradia, ramdenadac duzjes, 

rizes, ardahanisa da yarsis universitetebSi ukve dawyebulia 

qarTuli enis specialistebis momzadeba. aqve aRvniSnav, rom 

qarTuli enis maswavlebelTa deficitis aRmofxvarmde, kar-

gi iqneba, TurqeTis xelisuflebam skolaSi maswavleblobis 

ufleba misces saqarTvelos moqalqeebsac. 

qarTuli enis, rogorc sauniversiteto Tu saskolo kur-

sis damkvidreba TurqeTSi gadaarCens qarTuls, rogorc kul-

turul memkvidroebas, magram ver uzrunvelyofs qarTvelTa 

adgilobrivi (teritiuruli) dialeqtebis SenarCunebas. um-

werlobo enebisa Tu dialeqtebis gadarCena msoflios yvela 

xalxis problemaa. am mimarTulebiT TurqeTisa da saqa-

rTvelos samecniero wreebisa Tu xelisuflebebis mier 

SeiZleba ganxorcieldes ori tipis aqtivoba:

 •  Turqi da qarTveli mecnierebis mier unda ganxorcieldes 

erToblivi eqspediciebis qarTveluri dialeqturi le-

qsikis fiqsirebisa da qarTveluri dialeqturi teqstebis 

momcvelobiTi korpusis Sesaqmnelad;

 •  qarTuli enis saskolo kursis paralelurad unda Se-

muSavdes damatebiTi samuSao wigni (/rveuli), romelic 

saSualebas miscems maswavlebelsac da moswavlesac, sam-

wignobro qarTulis monacemebis paralelurad daafiq-

siros Tavisi kuxuri metyvelebis (aWarulis, livanuris, 

maWaxluris, taouris, imerxeulis... lazuris) leqsikuri 

erTeulebi Tu dialeqturi formebi.

warmodgenili vrceli masala da analizi cxadyofs: 

Tanamedrove TurqeTis enobriv-kulturuli mozaikaSi 

gamokveTilad sainteresoa qarTuli waxnagi, magram TurqeTSi 

mcxovrebi qarTvelebis enasa da eTnikur kulturas gaqrobis 

safrTxe elis da misi gadarCenisTvis didi Zalisxmevaa saWiro. 

TurqeTSi mcxovreb Cems nacnob qarTvelTa TiTqmis arc 
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erT frTas ar surs qarTvelobis dakargva42, arc sxvaTa 

radikalur-teroristuli jgufebis saqmianoba moswonT: yvela 

qarTveli (visTanac me mqonia Sexvedra) civilizebuli gziT 

cdilobs SeinarCunos Tavisi qarTuli eTnikuri identoba 

(meoba) da amave dros, didad eamayeba TurqeTis moqalaqeoba _ 

saxelmwifoebrivi Rirsebis ganmsazRvreli fenomeni, Sesabam-

isad, ganaTlebasa da informaciis miRebis Tavisuflebas 

mxolod dadebiTi Sedegi SeiZleba hqondes:

obieqturi istoriuli cnobebi yvelasTvis xelmisawvdomi 

unda iyos; kerZod, yvela adamians aqvs ufleba, icodes sakuTari 

eTnikuri, enobrivi Tu erovnuli warsuli. metad dinamiur 

Tanamedrove samyaroSi dRes, rogorc arasdros, aucilebelia, 

rom Cven, gansakuTrebiT, mezobeli qveynebis enaTmecnierebma, 

istorikosebma, eTnologebma... SevZloT erToblivi arapoliti-

zebuli kvlevebis ganxorcieleba. saerTaSoriso samecniero Tu 

sainformacio velSi Sejerebul obieqtur kvlevaTa Sedegebis 

xelmisawvdomoba yvela sazogadoebas Seuwyobs xels, isargeb-

los sakuTari enobriv-eTnikuri warsulis codnis uflebiT.

amave dros, obieqturi kvlevebis Sedegebis misawvdomoba 

gazrdis xalxebs Soris urTierTpativiscemas da, rac, Cveni 

azriT, aranakleb arsebiTia, yoveli sazogadoebisTvis, gansa-

kuTrebiT ki avtoqToni eTnikuri umciresobebisaTvis, Seqmnis 

obieqturi TviTaRqmisa da enobriv-eTnikuri meobis gadarCe-

nis myar safuZvels. 

aucilebelia, aseve, TurqeTis xelisuflebam izrunos 

TurqeTis teritoriaze darCenili im qarTuli eklesiebisa da 

cixeebis aRsadgenad, romlebic axla TurqeTis saxelmwifos 

simdidres warmoadgens da mZlavr turistul bazas qmnis; am 

mxriv, misasalmebelia tbeTis eklesiis aRdgenis Sesaxeb ad-

gilobrivi muslimani mosaxleobis mier dawyebuli msjeloba, 

romelsac dadebiTad upasuxa adgilobrivma xelisuflebam:

42
 aqve unda iTqvas, rom mravalferovania qarTvelobis gansasazRvri kri-

te  riumi: zogisTvis mxolod sisxlia qarTvelobis kriteriumi; zogisTvis: 

sisxli, cekva da samzareulo (Tundac Rvinis dalevis kultura); zogisTvis: 

sisxli, cekva, samzareulo da qarTuli ena; zogisTvis: sisxli, cekva, 

samzareulo, qarTuli ena, istoriuli kultura (erovnuli da eTnikuri 

meoba waeSleba mxolod usaxur da ususur sazogadoebas).
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vfiqrob, saqarTvelosa da TurqeTis keTilmezobloba mo-

mavalSi ufro met Ria da demokratiul sivrces Seqmnis, raTa 

saqarTvelosa da TurqeTis moqalaqeebma isargeblon TavianTi 

uflebiT: saxelmwifoebriv istoriasTan erTad ukeT icodnen 

sakuTari enobrivi da eTnikur-kulturuli istoria (avtoq-

Toni da migranti mosaxleobis enobriv-eTnikuri uflebebis 

Sesaxeb ix. futkaraZe... 2010).

daskvniTi debulebebi:

1. sxvadasxva cnobebiT TurqeTis respublikaSi cxovrobs 

2-dan 4 milionamde qarTveli (gurji, lazi/Wani). TurqeTis mo-

qalaqe qarTvelebi sam ZiriTad jgufad SeiZleba warmovadgi-

noT: 

 •  avtoqToni qarTvelebi: sakuTar istoriul miwa-wy-



44 ქართველოლოგიის  აქტუალური  პრობლემებიqap

alze cxovroben rizesa da arTvinis mxareebSi (istori-

uli lazeTi, livana-murRuli, maWaxeli, imerxev-SavSeTi, 

tao...); 

 •  muhajiri qarTvelebis (Zveli diasporebis) STamoma-

valebi: kompaqturad cxovroben stambolis, adafazaris, 

bursa-inegolis, gonen-kaiseris, amasiis, sinope-ordu-fa-

cas regionebsa da sxva mxareebSi. 

 •  axali diasporis warmomadgenlebi: bolo periodSi 

TurqeTSi damkvidrebuli qarTvelebi, romlebic eZebdnen 

ukeTanazRaurebad samuSaos.

2. 1992-2015 wlebSi TurqeTis respublikis moqalaqe qa-
rTvelebis enobriv-eTnikuri maxasiaTeblebis Seswavla da ze-

moT ganxiluli jgufebis miaxloebiTi procentuli maCvene-

blebis Sedareba saSualebas gvaZlevs, Semdegi ZiriTadi deb-

ulebebi CamovayaliboT:

 •  TurqeTis respublikis moqalaqe qarTvelebi TurqeTis 

saxelmwifos patriotebi arian imitom, rom maT srulfa-

sovnad miewodebaT informacia TavianTi saxelmwifoebri-

vi identobis Sesaxeb, magram maT sustad ician TavianTi 

enobriv-eTnikuri istoria. istoriuli dedaenisa da wina-

prebis mier Seqmnili kulturis codnis done gansazRvravs 

pirovnebis enobriv-eTnikur da erovnul-saxelmwifoebriv 

meobas. TurqeTis xelisuflebas Tu qarTuli kulturis 

mesveurT didi samuSao aqvT gasawevi, rom daculi iyos 

TurqeTis respublikis moqalaqe qarTvelebis enobriv-eT-

nikuri uflebebi.

 •  rogorc wesi, pirs, romelsac daviwyebuli aqvs dedaena (qa-

rTuli ena), dakarguli aqvs eTnikuri (qarTuli) TviTaRq-

mac; Tumca TurqeTSi arc Tu mcirericxovania SemTxvevebi, 

roca aseT pirebsac surT winaprebis enobriv-kulturuli 

xazis gagrZeleba da qarTuli enobriv-eTnikuri identobis 

aRdgena; saamisod, pirvel rigSi, isini eswrafvian qarTuli 

enis Seswavlas; am bolo periodSi TurqeTis xelisufleba 

saSualebas aZlevs aseT pirT, iswavlon qarTuli salit-

eraturo ena, rac misasalmebelia.



45 Actual Problems of  Kartvelology

3. TurqeTis amJamindeli saxelmwifos sazRvrebSi moqceu-

li qarTuli kulturis Zeglebi savalalo mdgomareobaSia ara 

mxolod imitom, rom qarTuli kulturis es Zeglebi bolo 

dromde prioritetuli ar iyo TurqeTis xelisuflebisaTvis, 

aramed imitomac, rom am ZeglebTan gaucxoebulni iyvnen adgi-

lobrivi muslimani qarTvelebic... erTi mxriv, bolo periodSi 

TurqeTSi gaaqtiurebuli turistuli interesebi, meore mxriv 

ki TurqeTis moqalaqe qarTvelebisa da TurqeTis akademiuri 

wreebis daintereseba am ZeglebiT safuZvels qmnis, gadarCes 

msoflios kulturuli saganZuris is nimuSebi, romle-

bic tao-klarjeTSi Tu centraluri TurqeTis sxvadasxva 

mxareSia Semonaxuli.
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PROFESÖR DOKTOR TARIEL PUTKARADZE
Gürcistan Patrikhanesi Aziz Andria Pirveltsodebuli 
Gürcü Ünivesitesi

Gürcü Dili, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültürünün Bir Parçası: 

Problemler, perspektifl er

Çeşitli kaynaklarda yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de 2 ila 4 mil-
yon arasında Gürcü yaşadığı biliniyor (Gürcü, Laz). Türkiye Cumhuriye-
ti’nde yaşayan Gürcüleri 3 sınıf olarak tanıtabiliriz:

 • Otokton Gürcüleri: Kendi tarihi topraklarında Rize ve Artvin böl-
gelerinde yaşıyorlar. (Tarihte Lazeti, Livane – Murğul, Machakheli, 
İmerkhev _ Şavşeti, Tao...);

 • Muhacir Gürcülerinin (Eski diyasporanın) torunları: İstanbul’da, 
Adapazarı’nda, Bursa – İnegöl’de, Gönen – Kayseri’de, Amasya’da, 
Sinop – Ordu – Fatsa ve diğer bölgelerinde yaşıyorlar.

 • Yeni diyasporanın temsilcileri: Son zamanlarda daha iyi bir iş bulma 
amacıyla türkiye’ye gelip yerleşen Gürcüler.

Türkiye’de yaşayan otokton ve Muhacir gürcülerin torunlarının alt 
sınıfl arı dil, etnik, kültür ve devlet kimlikleriyle birbirlerinden ayrı-
lırlar. Son zamanlara kadar iki sınıfın Gürcülerinin en büyük problemi 
yeni nesil tarafından Gürcü dili –anadil_ olarak unutulması, onun ge-
leceğinin olmaması ve ihtiyaç duyulmaması idi. Bundan daha fazlasını 
söyleyecek olursak, son 20-30 yıl içerisinde Gürcü dilini konuşulması-
nın ve bilmesinin çağdaşlık olarak kabul edilmediği gibi köylü dili ol-
duğunun da düşünenlerin çoğunlukta olduğu söylenebilir. Bu tür bakış 
açısını oluşturan iki neden vardır:

Türkiye vatandaşı olan Gürcüler, sadece kendi lehçesini bilirler ve gür-
cü dilinin yirmi dört yüzyıllık kültür ve tarihi geçmişini bilmezler. Bununla 
birlikte Gürcü dilini çağdaş teknolojilerinin dili olarak da değerlendirmez-
ler. Dolayısıyla bu gibi şahıslar için Gürcücenin anadili kimliği, henüz say-
gınlığını kazanamadı. 



48 ქართველოლოგიის  აქტუალური  პრობლემებიqap

Bugüne kadar Türkiye’de sayılan prestijli yabancı diller arasında Gür-
cüce yer almamaktaydı.

2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti “Yerel Diller ve Lehçeler” adı altın-
da programı başlattı. Bu programın hedefi  de etnik azınlıkların anadillerini 
ve lehçelerini kurtarma ve onları korumadır. Tam olarak 2011-2013 yılla-
rında okullarında seçmeli ders olarak Gürcüce, Abhazca ve Çerkez dilleri 
kabul edildi. Bununla paralel olarak gürcü dili üniversitelerde akademik 
alanda faydası olan diller (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça...) arasın-
da yerini aldı. Bu durum gürcücenin prestijini arttıracaktır.

Günümüzdeki verilerine göre, gürcü dili seçmeli ders olarak sadece 
bir köyde okutuluyor: Sakarya’nın geyve ilçesinin Nurosmaniye köyünün 
ortaokulunda. (Öğretmen: Mustafa Kolat / Kolotaşvili). Önceki yıllarda 
Belediyelerinin yardımıyla Gürcü dil kursları kocaeli de (izmit te) (2010), 
Sakarya’da (2011yılı Ekim ayında), ve Gürcü toplulukların yardımıyla – 
Düzce’de (1999-2014), İnegöl’de (2011-2014), İstanbul’da (2007-2010), 
Ankara da (2012) yilinda açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gürcüler, hala mevcut olan korku 
faktörü ortadan kalktıktan sonra, etnik gürcülerinin yaşadığı her bölgede 
resmi olarak anadilleri olan gürcü dili dersinin verilmesini talep ettiler. Bu 
gibi taleplerin artması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Gürcü dili eğit-
menlerinin kısıtlı olması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu problem 
de çabuk çözüldü. Çünkü Düzce, Rize, Ardahan ve Kars üniversitelerinde 
gürcü dili eğitimleri başlatıldı. Burada da belirtmek gerekir ki eğitmenle-
rin kısıtlı sayıda olmasını çözmek için Türkiye Cumhuriyeti , Gürcistan 
vatandaşlarına okullarında öğretmenlik yapma hakı tanırsa sonuçları daha 
verimli olacaktır. 

Gürcü dili üniversite ve eğitim dili olarak kabul edildiğinde Gürcü dili 
kültür mirası olarak kalacaktır, ancak Gürcülerinin yerlilehçelerini kur-
tarıp koruyamaz. Alfabesi olmayan dilleri ve lehçeleri kurtarma tüm dün-
ya halkının sorunudur. Akademik çevre ve devlet tarafından bu yönde iki 
çeşit aktivite yapılabilir:

1. Türk ve Gürcü bilim adamları tarafından birlikte gürcü diyalekt ve 
lehçeleri belirtme ve bu diyalekt ve lehçelerinden bir temel oluştur-
ma çalışmalarının yapılması için geziler düzenlenmeli. 
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2. Okutulan gürcü dilinin belirlenmiş programıyla birlikte paralel 
olarak bir çalışma kitabı oluşturulmalı bu çalışma kitabı hem öğ-
retmenlere hem de öğrencilere rehber niteliği taşıyarak kendi leh-
çesinin (Acara lehçesi, Livane lehçesi, Machakheli lehçesi , Tao 
lehçesi, İmerhev lehçesi...) detayları ve kelime hazinesinin birim-
lerini yazıp kurtarma olanağı sağlanmalıdır.
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osman aiTeqini 
TurqeTi, vanis universiteti

qarTuli monetebi erzrumis muzeumSi

statiaSi TurqeTis respublikis aRmosavleT anatoliis 

regionis erT-erTi mniSvnelovani qalaqis, arzrumis muzeumSi 

daculi qarTuli periodis 10 istoriuli monetis vizualur 

masalas ganvixilavT.

xsenebuli monetebi 2013 wels arzrumis muzeumis xelmZR-

vanelobis nebarTviT Cven mier iqna dafiqsirebuli da gamokv-

leuli. yvela moneta spilenZisaa, maTgan 7 karg mdgomareo-

baSia, xolo 3 _ dazianebuli saxiTaa moRweuli Cvenamde. 

monetebidan erT-erTi, qarTveli mefis, giorgi III-is Svilisa 

da dedofal rusudanis dedis, Tamar dedoflis (1184-1213) 

epoqas ganekuTvneba, 9 ki rusudan dedoflis (1222-1245) epo-

qas. monetebi muzeumma cal-calke Seisyida, amitom cnobili 

ar aris romeli moneta sad iyo napovni. maTi wona da zoma 

erTmaneTis msgavsia.

monetebze yuradRebas iqcevs is faqti, rom erT mxares 

warwera gamoyvanilia arabuli sulusis damwerlobiT, xolo 

meore mxares qarTuli asoebiT. moxseneba mniSvnelovania im 

faqtis gamoc, rom miuxedavad erzrumis muzeumSi Senaxuli 

qarTuli monetebis simcirisa, isini pirvelad ganixileba. 
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YRD.DOÇ.DR.OSMAN AYTEKİN 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van-TÜRKİYE

ERZURUM MÜZESİ’NDEKİ GÜRCÜ 
SİKKELERİNDEN ÖRNEKLER

Bu bildirimizde; Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu Bölge-
si’ndeki önemli şehirlerden biri olan Erzurum Müzesi’nin envanterinde bu-
lunan 10 adet Gürcü dönemine ait tarihi sikkenin görsel malzeme eşliğinde 
tanıtımı yapılacaktır.

Söz konusu sikkeler tarafımca 2013 yılında Erzurum Müze Müdürlü-
ğü’nden alınan izin çerçevesinde tespit edilerek incelenmiştir.Bu sikkelerin 
her biri bakırdan olup 7 tanesi iyi durumda 3 tanesi ise kısmen bozulmuş 
şekilde günümüze ulaşmıştır. Sikkelerden 1 tanesi Gürcü Kralı III. Gior-
gi’nın kızı ve Kraliçe Rusudan’ın annesi olan ünlü Gürcü Kraliçesi Tamara/
Tamar’a (1184-1213), 9 tanesi ise Gürcü Kraliçesi Rusudan’a (1223-1245) 
ait oldukları anlaşılmaktadır. Her bir sikke müzeye satın alma yolu ile ka-
zandırılmış olup tam olarak nerede bulunmuş oldukları bilinmemektedir. 
Ağırlıkları ve ebatları birbirine yakındır. 

Sikkelerde dikkat çeken en önemli verilerinden biri olarak bir yüze-
yinde Arapça harfl erden oluşan Sülüs yazısının olması diğer yüzeyinin ise 
Gürcü harfl erinden oluşmasıdır. Bu bildirimizi önemli kılan hususlardan 
birisi de ilk kez akademik seviyede Müzelerimizde az sayıda da olsa var 
olduğu anlaşılan Gürcü sikkelerinden söz edilmiş olmasıdır.

ErzurumMüzesiEnvanterindekiGürcü
Sikkeleri

İlk kez tarafımca 2013 yılında Müze Müdürlüğü’nün izinleri doğrultu-
sunda yapılan araştırmada Erzurum Müzesi (Fot.2)envanterine kayıtlı top-
lam 10 adet Gürcü sikkesi tespit edilmiş ve incelenmiştir (Foto.1). Buradaki 
sikkelerin tümü bakırdan olup Müzeye satın alma yolu ile kazandırılmıştır. 



52 ქართველოლოგიის  აქტუალური  პრობლემებიqap

Tam olarak nerede bulundukları belli olmamakla birlikte Erzurum ve çevre 
illerine ait oldukları söylenebilir..43

43 Bu bildiri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Başkanlığı’nın KONGRE-2015/118 (D7) Nolu 
Proje doğrultusunda olmak üzere 28-29 Mayıs 2015 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tifl is’te 
Gürcistan Patrikhanesi Aziz Andria Pirveltsodebuli Gürcü Üniversitesi Sosyal Bilimler 
ve Hukuk Fakültesi’nin Karveloloji Merkezi’nin Beşinci Uluslararası Bilimsel Konferansı 
olarak düzenlenen “ Türkiye Gürcüleri ve Lazları (Kartveller) - Tarih ve Perspektifl er” adlı 
konferansta sunulmuştur

*Müzede araştırma iznini veren Erzurum Müzesi Müdürlüğüne, Sikkelerin Arapça yazılarını 
okumama y ardımcı olan Prof..Dr..Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU’na, Sikkelerin Gürcü yazıları 
hakkında bilgi veren Müze uzmanı Maia PATARİDZE’ye, Araştırma sırasında bana eşlik eden 
oğlum Öğr.Gör.Y...Emre AYTEKİN’e katkılarından dolayı çok teşekkürler.
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DEĞERLENDİRMEve SONUÇ

 • Sikkelerin çapları 18-27 cm. arasında olmak üzere, 2 mm. kalınlıklara ve 3.60 
ile 6.10 gr. arasında ağırlıklara sahiptirler. Müze envanter defterine dönemi 
olarak ‘Gürcü Krallığı’ ibaresi konmuştur.

 • Sikkeler 1960’li yıllardan başlayarak farklı tarihlerde Müzeye satın alma 
yolu ile kazandırılmış olup 1.00 -10.00 TL. arasında ücret karşılığında satın 
alınmıştır.

 • 10 sikkeden sadece E.Nosu 150 olan sikke Kraliçe Tamara/Tamar’a (1184- 
1213) dönemi içinde 1200 tarihinde, diğer 9 sikke ise Kraliçe Rusudan (1223-
1245) dönemi içinde 1227 yılında imal edilmişlerdir.

 • Sikkelerin bir yüzünde Gürcüce, diğer yüzünde ise Sülüs yazı türünde Arapça 
yazıt yer almaktadır.

 • Sikkeler genel olarak iyi olmakla birlikte bazılarında yer yer bozulmalar ve 
yazılarda silinmeler mevcuttur.

 • Görüleceği üzere sikkelerin tarihi 12.yüzyıl sonu ile 13. yüzyılın ilk yarısına 
tekabül etmektedir. Bu dönem, Gürcistan’ın en parlak ve güçlü dönemini 
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içermektedir. Bunun peşi sıra Moğol saldırıları başlamış ve Gürcistan da bun-
dan olumsuz yönde etkilenmiştir.

 • Gürcistan’ın İslam medeniyetiyle tanışması 8.yüzyılda Abbasilerle başlayarak 
Selçuklu, Safevi, Beylikler ve Osmanlılarla devam etmiştir. Bu bize yörenin 
İslam kültür ve medeniyetine yabancı olmadığını göstermektedir.

 • Belki de burada söylenmesi gerekli en önemli husus; günümüzde bile ülkeler 
arası ticari ve kültürel işbirliklerinin gerçekleştirilmesinde zorlandığımız dikkate 
alındığında, sözü edilen çift dilli sikke yazıtlarından yola çıkarak Hıristiyan-
Müslüman ülkeler arasındaki kültürel ve ticari işbirlikleri dikkate değerdir. Bu 
çağda Anadolu topraklarında Selçuklu Müslüman Türk Devleti bulunmaktadır.

Erzurum Müzesi

Erzurum Müzesi’nde Çalışırken
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erdoRan alTinqainaqi

TurqeTi, artaanis universiteti

meidanjiqis (diobnis) beldes qarTvelTa 

saqorwino tradiciebi

statiaSi ganxilulia TurqeTis respublikis arTvinis 

ilis meidanjiqis beldes (imerxevis diobnis Temis) mkvidr qa-

rTvelTa saqorwino tradiciebi.

Zvelad meidanjiqSi gavrcelebuli iyo qalisa da vaJis 

erTmaneTisTvis gacnobis sxvadasxva saSualeba: qal-vaJs axve-

drebdnen baR-bostanSi muSaobisas, naTesavebTan stumrobisas, 

qorwilebSi, wyarosTavTan, Suamavlebis meSveobiT, Soreul 

soflebSi nacnobebis daxmarebiTa da a.S.

dasaojaxebelTa asaki rogorc qalebSi, ise vaJebSi gansaz-

Rvruli iyo da Seadgenda 15-18 wels. mamakacis jarSi gawve-

vas ar elodebodnen. daojaxeba maWanklis meSveobiT xdeboda, 

iyo aseve qalis motacebis SemTxvevebic. qorwineba naTesavebs 

Sorisac iyo gavrcelebuli da grZeldeba dRemde. adre qal-va-

Js akvanSive niSnavdnen, magram axla es tradicia aRar gvxvdeba. 

dasaqorwinebelTa ojaxebi ZiriTadad erT sofelSi cxov-

roben. wyvilis SerCevisas ojaxebi erTmaneTs akvirdebian. 

TvaliT zomaven Tu ramdenia wisqvilSi gagzavnili simindis 

tomrebis raodenoba, beRlisa da baR-bostnis sidide _ maTi 

movlis xarisxi, saqonlis raodenoba da sxv. amgvari dakvirve-

biT rogorc qalis, ise vaJis mxare erTmaneTs afasebs simdid-

risa da ojaxis rCenis unariT. 
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ERDOĞAN ALTINKAYNAK 
Ardahan Üniversitesi, İBEF, TDE Bölümü, Halk Edebiyatı Öğretim 
Üyesi

MEYDANCIK BELDESİ GÜRCÜLERİNDE 
DÜĞÜN

Meydancık Sosyo – Etnik Yapı ve Coğrafyası

Eski adı İmerhev olan Meydancık’ın halkı Gürcü’dür. İnternet sitel-
erinde Gürcü – Kıpçak karışıktır dense de önemli olan kişinin kendisini 
adlandırması, kendi kimliğini beyan etmesidir. Halkı Müslüman olsa da 
bazıları kendilerini Hıristiyanlığa yakın hissetmektedir ancak bu durumda 
olanların sayısı zikredilemeyecek kadar azdır. Buna, kişisel tercih de diye-
biliriz.

Bölge halkı Türkçeyi bilmektedir. Çok yaşlılar arasında Gürcüce 
konuşma ve anlaşma dili olarak kullanılmaktadır. Gençler arasında Gür-
cüce kelime bazında bilinmekte, kullanılmamaktadır. Çok yaşlılar Türkçeyi 
okulda veya askerde öğrendiğini belirtmektedir.

Erkekler arasında okur – yazarlık kadınlara göre daha fazladır. Tür-
kiye geneline göre okur – yazarlık oranının yüksek olduğu da söylenebilir. 

Artvin iline 98 km, Şavşat ilçesine 33 km, olan Meydancık 4 köyden 
oluşmaktadır. Yolu asfalttır. Yakın zamana kadar belde kimliğinde olan 
Meydancık, nüfus azalması ve göçler nedeniyle 2014 yılında köy statüsüne 
indirilmiştir. 1997’de 197 olan nüfus, 2000’de 148’e düşmüştür. Ancak bu 
rakamlar realist değildir. Beldenin kış aylarında nüfusu azalmakta, bahar ve 
yaz aylarında, gurbetçilerin dönüşüyle artmaktadır. 

Denizden yüksekliği 1350 metredir. Sert Karadeniz iklimi yaşayan 
bölge Gürcistan’ın Khulo ve Keda bölgelerine de komşudur. Bölge dağlıktır. 
Derin vadiler içinde yer alan bölgeye son zamanlarda pek çok elektrik san-
trali inşa edilmeye başlanmıştır. 

Bölgenin geçim kaynağı arıcılık, ormancılık, hayvancılık ve az mik-
tarda tarımdır. Yaban hayatı ve av hayvanları açısından zenginlik gösterir.
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Meydancık Gürcülerinde Düğün

Gençlerin birbirlerini görmeleri, tanımaları, konuşup anlaşmaları 
birkaç şekilde gerçekleşmektedir. Bağ – bahçe işlerinde, imece usulüyle 
yapılan çalışmalarda, akrabalık ilişkileri içinde birbirlerine gidip gelmel-
erde, düğünlerde, çeşme başı ve suyolunda, aracı çocuklar vasıtasıyla, 
uzak köylerdeki tanıdıklar aracılığı ile gençlerin birbirleri ile görüşme 
imkânları vardır. 

Eski zamanlarda, bir erkeğin, delikanlının bir mahalleden bir başka 
mahalleye gitmesi öyle kolay bir iş değildir. Yabancının girdiği mahalle-
deki erkekler, onu takip eder, gördükleri yanlışlığı cezalandırırlardı. Bu 
görülen yanlışlıkların başında gelen şey ise, bu delikanlının evleri göze-
tlemesi, kızlarla konuşması, yakınlaşması veya genel ahlak kuralları içinde 
davranmamasıdır. Bu durum Eski Türkiye’nin tamamında aynı şekilde 
uygulanmaktadır.

Meydancık Beldesinde eskiden evlilik çağı, kız ve erkekler için 15 – 
18 arasındadır. Erkeklerin askerlik yapmaları beklenmemektedir. Evlilikler 
görücü usulüyle yapılmaktadır. Akraba evliliği mevcuttur ve yaygındır. 
Beşikkertme adı verilen evlilik eskiden yapılmakta iken günümüzde 
rastlanılmamaktadır. Kız kaçırma yoluyla evlilik de görülmektedir. Genel-
likle köy içi evlilikler gerçekleştirilmektedir.

Genç yaşta ölen eşlerin yerine evlilik “evde çevirme” adı verilen şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin, ölen erkek ise gelin, ölenin bekâr kardeşleri 
ile evlendirilmekte, ölen kadın ise, kadının bekâr kız kardeşlerinden birisi 
dul kalan erkekle evlendirilmektedir. Bu tür evlilikte maksat olan çocukların 
ortada kalmaması, üvey anne veya üvey baba eline bırakılmamasıdır. Bununla 
beraber belirli bir yaştan sonra kadınlar herhangi bir evliliğe rıza göstermeden 
kocasının evinde de yaşamaya devam edebilmektedir.

Evlenecek kız seçiminde aileler, karşılıklı olarak birbirlerini gözlem-
lerler. Bu gözlemin temel unsurları, ahırlarının ahpun (ahırlardan çıkarılan 
hayvan pisliği) büyüklüğü, değirmene gönderilen mısır kotu (teneke) 
veya torba sayısı, ambar, bağ – bahçe büyüklüğü ve bakımlılığı olarak 
belirlenmiştir. Bundaki amaç, kız ve erkek tarafının variyeti ve bu varlığın 
geçimle ilişkilendirilmesidir. Acaba gelin olarak gidecek olan kız bu evde 
geçimini rahat sağlayabilir mi düşünce temel unsurdur.
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Günümüzde köyde kalan geçler, evlilik tercihlerini şehirde yaşayan, 
şehirde bir işi olan veya memuriyeti olan gençler üzerinde yapmaktadır. 
Nüfus azalmasına sebep olan önemli etkenlerden birisi de budur. Bu durum 
sadece Meydancıklı gençlere özgü bir davranış ve tutum değildir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’nun gençlerinde görülen yaygın davranış ve tutumdur. 

Gürcüler gururlarına aşırı düşkündür, geri çevrilmek, reddedilmek 
hoşlarına gitmez. Kız istemeye gitmeden önce, kız tarafına, onları tanıyan 
birisi elçi olarak gönderilir. Kız tarafının niyetine göre erkek tarafı, 
yanlarına hatırı sayılır, sözü dinlenilir birisini de alarak kız istemeye gider-
ler. İlk gidişte kız verilmez. Kız tarafı düşünme – danışma için zaman ister. 
Bu danışma kızın akrabalarının rızasını almak, düşüncelerini öğrenmek, 
kızlarıyla evlenmek isteyen adayın maddi ve ahlaki durumunu öğrenmek 
içindir.

Eğer gençler birbirleri ile anlaşmışlar ise, ailesi vermediği zamanlarda 
kaçma – kaçırılma olayı ile de karşılaşılmaktadır. Bu durumda da aileler 
anlaşır, başlık ödenir ve düğün yapılır. Aileden çıkartma, evlatlıktan red-
detme, husumet gütme gibi olaylara rastlanmaz.

Gelin adayı kız, bu gidiş gelişlerde ortaya çıkmaz, görünmez. İkinci 
veya üçüncü gidişten sonra kız verilir. Aynı anda kız için başlık belirlenir. 
Bu başlık ailenin durumuna göre belirlenir ve çok fazla miktarda tutulmaz. 
Genellikle “süt hakkı” adıyla belirlenen küçük bir meblağdır. Kardeş yolu 
da kız tarafına verilecek hediyeler içindedir. 

Kardeş yolu olarak bir kol saati, takım elbise, yerine göre silah, yer-
ine göre bir gömlek veya ailenin durumuna göre bir binit olabilmektedir. En 
makbulü ve genellikle kardeş yolu olarak kullanılan şey kol saatidir. Eğer 
derleme yaptığımız kişilerin yaşları düşünülürse, 50 sene öncesinde kol 
saati ve transistörlü radyo sahibi olmanın bir itibar meselesi olması nedeni-
yle makbul hediyenin kol saati olması anlaşılabilir. 

Sözü kesilen kız için nişan yapılır. Nişan veya söz kesimi, sabah 
kahvaltısına komşular, tanıdıklar veya davetliler davet edilir. Bu kahvaltıda 
“bişi” adı verilen, yuvarlak – yassı olarak mayalı hamurun yağda 
kızartılmasıyla hazırlanan yiyecek ikram edilir. Bu sofrada kızın sözünün 
kesildiği ve artık evliliğe ilk adımı attığı duyurulmuş olur.

Nişanlılık süresi içinde aleni olarak görüşme ayıp sayılır. Görüşmeler 
herkesten gizli, bir aracı vasıtasıyla yapılır. Bu durumlarda kız tarafının 
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erkekleri habersizdir veya haberi yokmuş gibi davranır ancak, kızın annesi 
veya kız kardeşi, yengesi veya yakın akraba kadınlardan herhangi birisi 
görüşmeden haberdardır. Görüşmeden haberdar olan kişi bunu bir sır olarak 
saklar.

Bayramlarda gelin görülmeye gidilir. Nişanlı erkek ise gündüz gözüyle 
gidip, kız tarafının büyükleri ile bayramlaşır ancak, kız ile görüşemez. 
Nişanlı kız ve erkeğin bayramlaşmaları yardımcılar vasıtasıyla ve gizlice 
gerçekleşir.

Aileler düğün gününe ortaklaşa karar verirler. Bu günler bayrama denk 
getirilmez. Ramazan ayı içinde de genellikle düğün yapılmaz. Eğer düğün 
gününden önce kız veya erkek tarafında bir ölüm hadisesi gerçekleşmiş ise, 
düğünler müziksiz ve eğlencesiz yapılır veya düğün günü ileri bir tarihe er-
telenir. Yakın komşulardan birisi vefat etmiş ise, gidilip müsaade istenir. Bu 
durum Anadolu’nun hemen her yerinde aynı şekilde uygulamaya konulur.

Düğünden birkaç gün önce gelin de alınarak pırtı düzmeye götürülür. 
Buna “parça almaya gitme” denmektedir. Geline giyeceği kumaşlar, aile 
ve efrada uygun elbiselikler alınır. Buradaki masrafl arı erkek tarafı karşılar. 
Ancak günümüzde bu gelenek de kalkmıştır.

Düğün öncesinde ceviz sandık içinde kızın çeyizi hazırlanır. Gelin 
olacak kıza, arkadaşları veya yakınları çeyiz işlerinde, işlengi, oya veya 
çorap dokumalarında yardımcı olur. Bu çoraplar, gelen makarlara (davetli) 
hediye edilir. 

Gelinlik olarak parlak ve renkli kumaşlar seçilmektedir. Gelinliği 
parça alma da erkek tarafı almaktadır. Damatlık ve gelinlik olarak özel bir 
giysi çeşidi yoktur. Damatlık demek, temiz elbise giymek demektir. Damat 
tıraşı, damat hamamı, gelin hamamı, bekârlığa veda gibi uygulamalara 
rastlanılmamıştır. Ancak, temizlik ve banyo yapılmaktadır.

Nikâh, nişanla birlikte kıyılır. Bu imam nikâhıdır. İmam nikâhı İslami 
usullerle gerçekleştirilir. Nikâhta, kızın kendisi değil, vekil olarak tayin 
ettiği kişi bulunur. Nikâh işlemi düğünden önce tekrarlanır.

Düğünler üç gün sürmekte, uğurlu gün olarak Cuma günü başlaması 
uygun görülse de belirli bir zaman gözetilmemektedir. Düğünün başlangıcı 
ilkindi zamanından sonra ve genellikle güz aylarında gerçekleştirilmektedir.

Düğünlere davet etme, herkese aynı şekilde, aileden birinin kapı-kapı 
dolaşarak duyurmasıyla gerçekleşmektedir. Davet etme sırasında sosyal 
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statüye uygun bir şekilde hediye göndererek davet edilmez. Kız evi de oğlan 
evi gibi davranır. Düğünlerini duyururlar. Davetliler tarafından gelin ve dam-
ada hediye getirilir. Bu hediyeler ya bir miktar para veya kap-kacaktır. 

Kızın çeyizi yatak, yorgan, kap-kacak, örtü ve perdeler, kazak – çorap 
gibi örmeler, halı – kilim gibi dokumalardan oluşur. Çeşitlilik ve fazlalık 
kız tarafının maddi durumuyla alakalıdır. Bu çeyizi almaya ve getirmeye 
yengelerle beraber sağdıçlar gider. 

Gelin kızın, erkek evine gelmesi eski zamanlarda muhakkak at ile 
gerçekleştirilir. Bu atın başını çeken kişi de genellikle kızın erkek kardeşidir. 
Günümüzde bu durum ortadan kalkmış, atın yerini motorlu taşıtlardan taksi 
almıştır.

Kızın ailesi kızlarına hediye olarak canlı hayvan verebilir. Geçmişte 
kızlar, kendi ailelerinden aldıkları bu hediyeyi miras gibi görürler ve genel-
likle kardeşlerinden miras hakkı istemezler.

Kız evden çıkmadan, ailenin erkeklerinden birisi, bekâret sembolü 
olarak gelinin beline kemer bağlar. Bu da Anadolu’nun hemen her tarafında 
görülen çok eski bir gelenektir. Anlamı ise, ben bu kızın her şeyinden so-
rumluyum demektir.

Kızı ve beraberinde çeyizini götürmeye gelen kişilere çeşitli cezalar 
verilir. Küçük hediyeler karşılığında bu cezalar veya yaptırımlar ortadan 
kalkar. Yaptırımlar kapı tutma, sandık üstüne oturma, kuşak bağlama 
gibi ritüellerle gerçekleştirilir. Erkek tarafının yenge ve sağdıcı genellikle 
akrabadandır. Kız evinde ve erkek evine gelinen yolda, yol kesmelerde 
sağdıçlar ve yengeler hediyeleri verir. Yol kesme, gelinin çeyiz sandığına 
oturma, kız evinin kapısını kapatarak gelenlere bahşişsiz açmama da 
Anadolu’nun hemen her tarafında yaygın olan ve kökü Dede Korkut hikây-
elerine kadar giden bir gelenektir.

Kına gecesi kız evinde yapılır. Erkek tarafından gönderilen kınanın 
gelinin ve beraberindeki arkadaşlarının eline yakılmasında geline bahşiş 
verilir. Kına gecesi kadınlar arasında gerçekleştirilir. Bu arada çeşitli oyun-
lar ve eğlenceler düzenlenir. Evlenmemiş genç erkekler uzaktan veya gi-
zlice kadınların eğlencesini seyredebilirler. Kız beğenme veya görme de 
çoğu kez kına yakma töreninde gerçekleşir.

Düğün esnasında yapılan eğlencelerden birisi de at yarışıdır. Kend-
ine güvenen atlılar yarışır. Gençlerin kendilerini gösterme, övünme, gurur 
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vesilesi yapma adına yaptıkları bu yarışın önemli bir fonksiyonu vardır. 
Kim kız evine gidip, oradan bir şey alarak oğlan evine getirirse kendisine 
bir ödül verilir. Bu ödül ya bir mendil, ya bir havlu veya ipekli bir süs 
olmaktadır. Bazen tavuk da hediye olarak verilmektedir. Eski zamanlar-
da, Anadolu’da, bir itibar ve kıvanç meselesi olarak yapılan bu yarışlarda 
küçük bir hediye değil, bazen bir at, bir boğa, bir koç hediye edildiği de 
bilinmektedir.

Düğünlerde garmon (akordion) ustası olarak müzisyenlik görevini 
yürüten Ali Sultan Ekin, bu mesleği ağabeyinden öğrenmiş. Düğünlerde 
oynanan oyun havalarını: Atabarı, Tavukbarı, düz horon, ondört, kadın 
horonu diye sıralamaktadır. Her köyde ihtiyaca cevap verecek müzisyenin 
bulunduğunu, yörenin en meşhur tulumcularının da İslam Gümüş ve Özcan 
Gümüş (baba – oğul) olduğunu, Rüstem Çavuş isminde başka bir müzisy-
enin varlığının bildirmiştir. Düğünlerin çalgısı, davul – zurna, garmon ve 
tulumdur. Müzisyenler belirli bir ücret karşılığında mesleklerini yürütürler. 
Bu ücreti oğlan tarafı verir. Ayrıca müzisyenlere gelen davetliler bahşiş de 
vermektedir.

Düğünde oyunlar yalnız kadınlar, yalnız erkekler ve kadın erkek 
karışık olarak oynanmaktadır. Genellikle kadınlar ve erkekler aynı ev 
içinde farklı mekânlarda düğünü geçirirler. Bu da demektir ki Meydancık 
Gürcüleri arasında aşırı bir muhafazakârlık yoktur. 

Kaynak kişilerin verdiği bilgilere göre, düğünlerde seyrek olarak silah 
atıldığı, tartışma olsa da kavga çıkmadığı, çıkan tartışmaların genellikle 
kız yüzünden olduğu, esasında herkesin birbirini tanıdığı ve Gürcülerin de 
yumuşak huylu insanlar olmasından dolayı kavganın çıkmadığı; içkili ve 
içkisiz düğünlerin yapıldığı; içkiyi erkek tarafının ikram ettiğini ve bunun 
da rakı olduğu belirlenmiştir. 

Düğün aşçılığı kadınlara aittir. Her köyde bir veya birkaç düğün 
aşçısı olduğu ve genellikle düğün yemeklerini bu kadınların yaptığı 
söylenmektedir. En meşhur düğün aşçısı da Meydancık’tan Ehliyet Teyze 
diye belirtilmiştir. Aşçı hizmetini görenler küçük hediyelerle ödüllen-
dirilir. Düğün içinde teşrifatçı olmadığı, işleri aile bireylerinin yürüttüğü 
belirtilmiştir.

Düğün başyemeği olarak Gürcücesi “papa” adı verilen “keşkek”in 
adı geçmektedir. Tatlı olarak da kabak tatlısı vazgeçilmezdir. Erkek tarafı, 
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düğünde tüketilmek maksadıyla, maddi durumuna göre büyükbaş hayvanı 
etlik olarak kesmektedir. Düğüne gelen davetliler, erkek tarafından düğün 
yemeği dışında yemekler de isteyebilmektedir. Bu istekler genellikle na-
dir bulunan yiyeceklerden oluşur. Düğün sahibi bu isteği yerine getirmek 
zorundadır. Eğer erkek tarafı bu isteği karşılayamaz ise düğün sahibine 
cezalar verilir. 

Erkek tarafının kümesi yağmalanabilir. Kümesi yağmalanan düğün 
sahibi, kendisine getirilen kümesinin hayvanlarını bir bahşiş karşılığında 
geri alabilir. Eğer bahşiş verilmez ise o kümes hayvanlarını, yağmalayan 
kişi bu hayvanları istediği şekilde kullanabilir. Bu gelenek Erzurum ve 
civarında “tilki” olma geleneğine benzemektedir. 

Düğünlerde gelen misafi r veya davetlilere hizmeti ailenin bireyleri 
gerçekleştirir. Düğün kahvecisi yoktur. Çay – kahve ikramını aile bireyleri 
yapar. Uzak yerlerden gelenler, komşu ve akrabalar tarafından paylaşılıp 
gecelemesi sağlanır.

Daha önceleri keşkek aşı ile ilgili olarak bir yazı hazırlamıştık.44 Çep-
ni ve diğer oğuz boylarında bu yemek bir tören yemeği olarak bütün özel 
toplantılarda kullanılıyordu ki bu aşın Gürcü Mutfağına mı, Oğuz / Türk-
men mutfağına mı ait olduğu konumuz dışındadır.

Baba evinden çıkarak koca evine gelen gelinin ayağının altına büyük 
bakır kazan, attan inmesi yardımcı olması için konulur. Neden başka bir 
şey değil de kazan konulduğu, kaynak kişilerce “gelinin ayağı uğurlu ol-
sun, pişirdiği yemekler lezzetli olsun” şeklinde izah edilmiştir. Erkek evine 
gelen gelinin başına damat, yüksek bir yerden bozuk para ve çerez saçar. 
Bunları çocuklar toplar. Gelin eve girmeden eşiğe yağ veya bal çalar, çivi 
çakar. Çanak kırmak âdeti yoktur. Gelin içeriye sağ ayağını atarak girmeli-
dir. Sol ayağını atarak giren gelinlerin uğursuzluk getireceğine inanılır. Bu 
arada müzik en coşkulu noktaya erişmiştir. Aile içinde tebrik ve kutlamalar 
burada başlar. Daha sonra davetliler gider.

Gelin, kendisi için ayrılmış odaya yengesi tarafından getirilip oturt-
turulur. Damat ise sağdıcı ve arkadaşlarıyla yatsı namazına kadar birlikte 
eğlenceye devam eder. Bu arada sağdıç damada, zifaf odasında yapması 
gerekenleri anlatır. Yatsı namazına müteakip damat, arkadaşları tarafından 
getirilir. İmam dua okur, damat sırtına vurularak zifaf odasına salınır. Oda-

44 Doğu Karadeniz’de Çepniler ve Keşkek, Ufuk Ötesi, 04, 2007.
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da yenge ile beraber gelin bulunmaktadır. Damat içeri girdiğinde yenge 
dışarı çıkar. Damat, gelinin yüzündeki “vala” adı verilen kırmızı peçeyi 
açması için geline yüzgörümlüğü takar. Dışardan içeriye abdestli olarak 
gelmiştir. Gelin de damat içeri girmeden abdest almıştır. Damat, gelinin 
yüzündeki “vala” adı verilen kırmızı peçeyi alıp, seccade gibi kullanarak 
iki rekât şükür namazı kılar. Gelin de bu namaza, damadın arkasında kılarak 
eşlik edebilir veya daha önce kılarak hazırlanmıştır. Burada davranış şekli 
tamamıyla yengenin tutum ve davranışlarına bağlıdır. Gelinin namaz için 
abdestini de yenge yaptırır.

Yenge ve sağdıç tecrübeli kişilerden seçilir, gelin ile damadın zifaf 
odasında neler yapması gerektiği, nasıl davranması gerektiği yenge ve 
sağdıç tarafında öğretilir.

Bu işlemlerden sonra yenge içeriye yiyecek tepsisini getirir. Tepsinin 
içinde, özenle hazırlanmış yiyeceklerin yanı sıra bir sahan da yağda yu-
murta getirilmiştir. Yeni evliler, bu yumurtanın tamamını değil, bir kısmını 
yerler. Artan kısmını, tanıdıkları bekârlara vermek üzere bırakırlar. İnanca 
göre bu kalan yumurtayı yiyenlerin kısmeti açılacaktır. Yemekten sonra 
yenge gelip tepsiyi götürür. Hizmeti karşılığında kendisine bir bahşiş ver-
ilir.

Gelinin bakireliğinin kontrolü yapılmaktadır. Yatak çarşafı, gelinle 
birlikte gelen ve akrabadan birisi olan yenge ile kız tarafında gönderilir. 
Bakire çıkmayan gelinlere karşı herhangi bir yaptırım, ceza durumuna 
rastlanılmamıştır. Bu veya iktidarsızlık durumunda ise, “gelinin ağzı kokuy-
or”, “tenleri uyuşmuyor” denilerek gelinin geri gönderildiği söylenmekte-
dir. Burada amaç, kız çıkmadığı hallerde kız tarafının veya iktidarsızlık du-
rumunda erkek tarafının itibarını, şerefi ni korumaktır. Gürcüler için gurur 
ve itibar çok önemlidir ve her aile bunu hem kendisi ve hem de karşı aile 
için korur. 

Zifaf gecesiyle birlikte gelin ve damadın, eskiden, üç gün dışarı 
çıkmadığı söylenmektedir. Bu süre zarfında gelin ve damadın yanına, kız 
tarafından ve erkek tarafından yengeler girebilir. Başka kimse giremez. Bu 
yengeler de akrabadan kişiler olup, ailenin itimadını kazanmış kişilerdir. Üç 
günden sonra gelin dışarı çıkartılır, çeşmeye, ahıra, kümese, erzak depo-
suna, bahçeye götürülerek gezdirilir. Bununla yapılmak istenen şey, hizmet 
edeceği yerleri ve yolu öğretmektir. Çeşme başında, orda toplananların 
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yanında, gelinin dili uzun olmasın, ağır başlı olsun anlamında, taze gelinin 
başının üzerinde, daha önceden hazırlanmış sini içinde bir pasta (pağaç, 
mısır ekmeği) kesilir. Bu geleneğe “gelin suya çıkacak” denir ve tanıdıklar 
davet edilir.

Gelinliği süresinde bir kadın kaynata ve kayınbabasının yanında yük-
sek sesle konuşmaz. Fısıltıyla konuşur. Erkek de anne ve babasının yanında 
eşiyle konuşmaz veya sevgi gösterisinde bulunamaz, herhangi bir şey 
isteyemez.

Düğünden on – onbeş gün sonra, yeni evliler, yanlarına hediyeler 
alarak kız tarafına giderler. Kız tarafında yeni evliler birkaç gün kalabilir. 
Dönüşte kız tarafı da oğlan tarafına hazırladıkları hediyeleri damat ve geli-
nin dönüşlerinde gönderirler.

Ev içerisinde dede ile torun birlikte yaşar. Eve gelen gelinler veya 
evlenen gençler evlerini ayırmazlar. Ev içerisinde görev taksimatı yapılır 
ve kaynananın yönetiminde ev işleri, baba veya dede yönetiminde dışarı 
işlerini yürütürler.

Düğünle gerçekleşen akrabalık adları bazı hallerde Gürcüce, bazı 
hallerde Türkçe olarak kullanılmaktadır. Simamri: kayınbaba; sidedri: 
kaynana iken baldızi: baldız; kayni: kayın olarak kullanılmaktadır.

Gelin eve girdiğinde söylenen türküler ise değişik ve çeşitlidir.
“Gelin buyur naz eyleme
Ev üstünde toz eyleme
Kaynanayla söz eyleme
Gelin hoş geldin hoş geldin”

Türküsü tam olarak söylenmese de büyük ihtimal bu türkü Anadolu’da 
bilinen ve “baş övmesi” denilen türkünün Meydancık Gürcüleri arasındaki 
benzeridir.

“Yenge cadin var midur?
Yenge evin dar midur?
Oturduğun yer düz midur …” 

Türküsü de düğün esnasında çok önemli fonksiyonları olan yengelere 
söylenmiş bir türküdür.
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KAYNAK KIŞILER:

Nihat Acar, 1958 – Nihat Acar, Ardanuç doğumlu olup Şavşat 
Meydancık ikametli, lise mezunu, emekli polis, belediye başkanı, 2 
oğlu, 1 torunu var;
Kamil Demir, 1955 – Kamil Demir, Meydancık / Mısırlı Köyü 
doğumlu, ilkokul mezunu, muhtar, esnaf, 3 kız 3 erkek 6 çocuk ve 
12 torunu var;
Ali Osman Yazar, 1927 – Ali Osman Yazar, Meydancık / Taşköprü 
doğumlu, okur – yazar, köy hizmetlerinden emekli, 2 oğlu 18 torunu 
var;
Osman Akgümüş, 1950 – Osman Akgümüş, Meydancık / Taşköprü 
doğumlu, üniversite terk, emekli üç oğlu var;
Necmettin Subaşı, 1963 – Necmettin Subaşı, Meydancık / Taşköprü 
doğumlu, ortaokul mezunu (8 yıl), esnaf, 2 kız, 1 oğlan, 1 torunu 
var;
Ali Sancar, 1947 – Ali Sancar, Meydancık / Taşköprü doğumlu, 
ortaokul (8 yıl), şoför emeklisi, 2 kız, 6 torunu var;
Kemal Tekgümüş, 1950 – Kemal Tekgümüş, Meydancık doğumlu, 
ilkokul mezunu, çiftçi, 2 kız, 3 erkek, 8 torunu var;
Şevket Yağcı, 1933 – Şevket Yağcı, Meydancık / Taşköprü doğumlu, 
okur – yazar, Yurtdışından emekli, 1 kız, 1 erkek, 2 torunu var;
Mustafa Çelik, 1962 – Mustafa Çelik, Meydancık / Taşköprü 
doğumlu, ortaokul mezunu (8 yıl), çiftçi, 1 kız, 2 oğlan, 2 torunu 
var;
Ali Sultan Ekin, 1944 – Ali Sultan Ekin, Meydancık doğumlu, okur 
– yazar, çiftçi – müzisyen, 1 oğlu var;
Ertan Turan, 1968 – Ertan Turan, Şavşat / Tepeköy doğumlu, lise 
mezunu, esnaf, 1 kızı var;
Dursun Yağcı, 1935 – Dursun Yağcı, Meydancık / Taşköprü 
doğumlu, ilkokul mezunu, çiftçi, 3 kız, 1 oğul, 10 torunu var.
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abdullah bai 
TurqeTi, rizesrejeb Taif erdoRanis saxelobis univer-

siteti

qarTvelTa migracia da migrantebis

dasaxlebebi centralur da aRmosavleT 

SavizRvispireTSi

(1876-1914)

statiaSi ganxilulia qarTvelTa migracia, romelsac ad-

gili hqonda 1877-1878 wlebis osmaleT-ruseTis omis Semdgom 

periodSi centralur da aRmosavleT SavizRvispireTis re-

gionebSi. 

1877-1878 wlebis osmaleT-ruseTis omis msvlelobisasba-

Tumsa da mis SemogarenSi mcxovrebma qarTvelebma osmaleTis 

momxre pozicia daikaves, ris gamoc isini mZime represiebis qveS 

aRmoCndnen omis dasrulebis Semdeg. yovelive amis gamo mo-

saxleoba iZulebuli gaxda TviTgadarCenis mizniT gadasaxle-

ba daewyo osmaleTis teritoriaze. samxedro da ekonomikuri 

saxis represiebi droTa ganmavlobaSi kidev ufro farTo 

masStabebs iRebda, ramac gamoiwvia migraciis arnaxuli zrda. 

osmaleTis imperiam Tanxmoba ganacxada da miiRo migrantebi, 

romelTa umravlesobac, maTi eTnikur-geografiuli warmo-

mavlobisgaTvaliswinebiT dasaxlebul iqna centralur da 

aRmosavleT SavizRvispireTis regionebSi. aRniSnuli regio-

nis sacxovrebeli miwebis simciridan gamomdinare maTi erTi 

nawili gansaxlebul iqna imperiis sxvadasxva regionSi. 
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ABDULLAH BAY 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü

Orta ve Doğu Karadeniz’e Gürcü Göçleri ve 
Göçmenlerin İskânı (1876-1914) Giriş

Rusya, sıcak denizlere inme politikasının gereği olarak batıda Kırım’ı 
ele geçirerek Balkanlara, doğuda ise Kafkaslara hâkim olarak güneye inme 
siyasetini takip etmiştir. Bununla birlikte, Kuzey Kafkasya’dakiOsmanlı-
Rus mücadelesi, coğrafyanın da etkisiyle Rusların güneye inmel-
erini geciktirmiş; ancak Osmanlı devletinin 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşınıkaybetmesiyle birlikte Rusya güneye sarkarak bütün Kafkasya’ya 
hâkim olabilmiştir45. Savaşın ardından 13 Temmuz 1878 tarihinde imza-
lanan Berlin Antlaşması’nın 58.maddesine göre Kars, Ardahan ve Ba-
tum Rusya’ya verilmekle birlikte Ayastefanos Antlaşmasıyla Rusya’ya 
bırakılanDoğubayazıt geri iade edilmiştir46. Özel ifade biçimiyleKars, Ar-
dahan ve Batum’dan oluşan Elviye-i Selâse’ninRusya’ya terk edilmesiyle 
birlikte Batum ve Livane çevresinden on binlerce kişi göç etmek üzere yol-
lara dökülmüştür47. 

Göçlerin sebeplerini iki farklı döneme ayırarak incelemek müm-
kündür. Savaşın ardından ikili antlaşmalarla düzenlenenve daha sonra 
yapılan uzatmayla birlikte 1887’ye kadar devam eden birinci devre, kit-
lesel göçlerin yaşandığı bir dönemi ifade eder. Antlaşma yapılmadan ikili 
görüşmelerle çözülmeye çalışılan ikinci dönemde iseRus politikalarından 
oluşan rahatsızlıklardan dolayı aralıklarla küçük gruplar halinde göçler 

45 Abdullah Temizkan, “Rusya ve Osmanlı Devleti’nin Kafk as-Ötesinde Nüfuz Mücadelesi”, 
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI, 2/2006, s..447-462.
46 Antlaşmada ilgili madde “Bâb-ı âli Rusya imparatoruna Asyada Ardahan ve Kars ve 
limanıyla beraber Batum arazisini ve eski Rusya hudûduylaâtide muharrer hat arasında bu-
lunan bi’l-cümle araziyi terk eder” şeklinde geçmektedir. 59.madde ise Batum’un geleceğini 
tayin ediyordu. “Haşmetlû Rusya imparatoru Batumu ticarete mahsûs serbest bir liman yap-
mak efk ârında olduğunu beyân eder”. MuâhedatMecmûası, C.V, Ceride-i Askeriye Matbaası, 
Dersaadet 1298, s.138-139; BOA, Y.EE., 76/5. 20 Recep 1295/29 Temmuz 1878; BOA, İ.HR., 
277/16949. 4 Şaban 1295/3 Ağustos 1878.
47 Mustafa Sarı, Türkiye-Kafk asya İlişkilerinde Batum (1917-1921), Sakarya Üniversitesi So-
syal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya 2010, s.43. 
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yaşanmıştır. Göçlerin yapılmasında dinî, millî, siyasî, sosyal ve kültürel 
çok sayıda sebep etkili olsa da temel sebep Rusların Kafkasya’ya nüfu-
zu sırasında Batum çevresindeki Gürcülerin Osmanlı tarafını tutmaları 
olmuştur48. Nisan 1877’de kalabalık milis kuvvetleriyle bölgenin 
savunulmasından sorumlu Hüseyin Paşa’nın yanında direnişe katılan yöre 
halkıRusların şehre girmelerine engel olmuştur. Bölge halkının desteği 
ve direnişi yüzündenRus kuvvetleri Ardahan ve Kars’ı ele geçirmelerine 
rağmen Batum’u ele geçirememişlerdi49. Batum halkının bu gönüllü 
desteği sebebiyle, Osmanlı ordusu Batum ve çevresini boşaltırken ye-
nilginin doğurduğu endişe ve çaresizlik yüzünden halk göç etmeyi tercih 
etmiştir. Ayrıca halka baskı yapılmayacağı hususu 1296 yılında imzalanan 
antlaşmanın altıncı maddesinde “esnâ-yı muharebede tarafeyn ordularıyla 
münasebât-ı vakıâlarından dolayı müttehem bulunan Rusya veya Osmanlı 
tebaâsı hakkında hiçbir sûretlemücazât etmemekle ve etdirmemekle devlet-
ialiyye ile Rusya devleti mütekâbilentaahhüd ederler” şeklinde karşılıklı 
güvence verilmesine rağmen Rusya’nın uyguladığı göç ettirme politikası 
göçlerin kitlesel şekle dönüşmesine yardımcı olmuştur50. 

Rusya, devlet politikası haline getirdiği bu tutumunu çok yönlü 
uygulayarak, bir yandan Osmanlı sınırına yakın bölgelerde tehlike olarak 
gördüğü Osmanlı taraftarı halkı şiddete başvurarak Rusya’nın iç böl-
gelerine göçe mecbur bırakırken, diğer yandan kimlik değiştirerek ve 
topraklarını ellerinden alarak planlı yoksullaştırma çabaları gibi çeşitli 
politikalarla Ruslaştırma siyaseti gütmüştür.Savaşın hemen ardından 
konuşulmaya başlanan, ancak Petersburg Şehbenderliği’ninRusya nez-
dindeki girişimleriyle bir süre uygulanmasına ara verilen Kafkasya’daki 
Müslümanları askere alma kararı da göçlerde etkili olmuştur51. 

Savaşı sona erdirenBerlin Antlaşması’ndan sonra dagörüşmeler 
sürdürülerekortak bir metin üzerinde uzlaşıldı. Ayastefanos (Yeşilköy) 
48 BOA, HR.HMŞ.İŞO., 218/27. 3 Kanûn-ı Sâni 1302/15 Ocak 1887; BOA, HR.HMŞ.İŞO., 
157/25. 9 Teşrin-i Evvel 1303/21 Ekim 1887.
49 Vakit, “Batumdan Diğer Telgraf ”, 948, 11 Cumade’l-âhir 1295/12 Haziran 1878.
50 MuâhedatMecmûası, Dördüncü Cild, (Tıpkı Basım), TTK, Ankara 2008, s.203.
51 Hilmi Bayraktar, “Kırım ve Kafk asya’dan Adana Vilayeti’ne Yapılan Göç ve İskânlar (1869-
1907)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 22/Güz 2007, s.405-435; Osmanlı 
Devleti ile Kafk asya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Bel-
geleri (1687-1908 Yılları Arası), (Haz. Yusuf İhsan Genç ve diğerleri), Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1992, s.89, Belge. 30.
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Antlaşması ile iki taraf temsilcilerinden oluşan bir Muhtelit Komisyon ku-
rularak her iki devlet arasında göçler düzenlenmişti52. 8 Şubat 1879 tari-
hinde Osmanlı Devleti adına Hariciye Nazırı Alexander Kara Todori Paşa 
ve Şura-yı Devlet başkanı Ali Paşa ile Rusya adına İstanbul Büyükelçi-
si Prens AlexiLubanoftarafından imzalanan İstanbul Antlaşması’nın 
7.maddesindeki”Rusyaya terk olunan mahaller ahalisi bu ülkeler haricinde 
ikamet etmek istedikleri halde emlaklerini satubçekmekde muhtardırlar.
Bunun içün kendülerine muahede-i hazıranın tasdiki tarihinden iti-
baren üç sene mühlet verilmişdir. Mühlet-i mezkurenin inkızasında em-
laklerini satub memleketden çıkmamış bulunanlar Rusya tabiiyetinde 
kalacaklardır” şeklindeki içerik yapılacak göçleri iki devlet nezdinde belli 
şartlara bağlıyordu.14 Mayıs 1882’de Rusya ile yapılan bir antlaşma ile 
göç süresi beş yıl daha uzatıldı53. Ancak Rusya göç politikası gereği süre 
sınırlamasını uygulamada gevşek davrandığından 1890 yılına kadar göçler 
serbestçe devam etmiştir54. Bu tarihten sonra politika değişikliğine giden 
Rusya, göçlere ancak Osmanlı Devleti’nin diplomatik girişimleri sonu-
cunda izin vermiştir. Göçmenlerin şikâyetine göre Rus yetkililer “bunların 
önünü almak içüntedâbir-i adîdeye teşebbüsle hatta emlâk ve arazimizin 
furuhtunasûret-i mümanaâtgösterüb ol babdahukûk-ı müsaâde-ı ahdiyeden 
bile mahrûmbırakmış”lardır55. 1304’de 1300 haneden fazla Livane halkı 
göç etmek istemiş, ancak mahalli hükümet engeller çıkardığından Osmanlı 
Devleti’nin Rusya nezdinde aracı olması talep edilmiştir56. Anlaşmaya göre 
kaçak geçişlerde Rusya göçmenlerin geri iadesi hakkına sahip olduğundan 
çoğu kere göçmenlerin geri iade taleplerinde anlaşmazlıklar çıkmıştır57. 

52 BOA, İ.MMS., 59/2750. 4 Cemâziye’l-evvel 1295/6 Mayıs 1878; Vakit, 982, 15 Receb 
1295/16 Temmuz 1878; Vakit, “Muahede-i Sulhiye”, 985, 18 Receb 1295/19 Temmuz 1878; 
Vakit, “Muahedenin Aslı”, 988, 21 Receb 1295/22 Temmuz 1878.
53 MuâhedatMecmûası, Dördüncü Cild, (Tıpkı Basım), TTK, Ankara 2008, s.203; Demirel, 
a.g.e., s.317-340; Özel, a.g.m., s.94.
54 A. Ender Gökdemir, Cenûb-i Garbî Kafk as Hükümeti, Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayınları, Ankara 1998, s.10; Muammer Demirel, “Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Der-
gisi, 40/2009, s.317-340.
55 BOA, DH.MKT., 1443/31. 8 Zi’l-hicce 1304/27 Ağustos 1887; BOA, Y.PRK.AZJ., 9/21. 15 
Rebiü’l-âhir 1301/12 Şubat 1884.
56 BOA, DH.MKT., 1370/9. 5 Muharrem 1304/3 Ekim 1886; BOA, DH.MKT., 1377/10. 12 
Safer 1304/8 Kasım 1886.
57 BOA, DH.MKT., 1443/31. 8 Zi’l-hicce 1304/27 Ağustos 1887; BOA, Y.PRK.AZJ., 9/21. 15 
Rebiü’l-âhir 1301/12 Şubat 1884.
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1909 yılına kadar küçük grupların geçişine izin veren Rusya, bundan sonra 
Gürcü göçmenlerin geçişini yasaklamış;ancak bundan sonra da göçler ka-
çak yollarla aralıklarla devam etmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin göç hakkındaki temel politikası ise devirlere 
göre farklılıklar göstermiştir. Osmanlı’nın başlangıçtaki politikası Gürcül-
erin anavatanlarında kalmaları yönündeydi. II. Abdülhamid bölge halkının 
Anadolu’ya göçüne engel olmak için Kars ve Batum’daki şehbenderlikler 
vasıtasıyla fetva ve fermanlar göndererek göçü engellemeye çalışmıştır58. 
Ancak Gürcülere yönelik Rus baskısı veya Rusya’nın göçmenlerin kabulü 
hususundaki ısrarı karşısında göçmenlere izin vermek zorunda kalmıştır. 
Osmanlı Devleti, yoğun göçler karşısında hem devletin hem de göçmen-
lerin güvenliğini sağlayarakgöçlerin düzenli şekilde devamını sağlamak 
üzere bazı düzenlemeler tespit etmişti. Öncelikli olarak göç etmeyi plan-
layanlar bulundukları ülkenin şehbenderliklerine isteklerini ya bizzat ya da 
temsilciler vasıtasıyla bildirecekler, yetkililer göç edecekleri yerleri tespit 
ettikten sonra harekete geçeceklerdi. İkili antlaşmalarla gerekli düzen de 
kurulmuştu. Devlet güvenlik açısından tehdit olarak gördüğü ve özellikle 
Tifl is’te teşkilatlanan Ermenilerin ülkeye girişine engel olmak üzere ger-
ekli önlemleri de almıştı. Bu amaçla kurulan komisyon bizzat göçmenleri 
yerlerinde gördükten sonra göçe izin veriyordu. Bunun yanında göç ede-
cekler Osmanlı vatandaşlığına geçmeyi kabul edecekler, daha sonra Rus 
vatandaşlığı iddiasında bulunmayacaklar, aynı zamanda devletten yolluk 
ve yevmiye isteğinde bulunmayacaklardı59. 

Gürcistan’dan Anadolu’ya göçlersavaş sırasında özellikle de 
savaşın hemen ardından başlamıştı. Gürcülerin memleketlerini terk 
edip Osmanlı Devleti’ne sığındıkları bu zaman zarfında, göç yoğunluğu 
sürekli değişmiştir. Bilhassa başlangıçta küçük gruplar halinde başlayan 
göç hareketi, savaştan sonra büyük ivme kazanmış olup imparatorluğun 
yıkılışına kadar devam etmiştir. 

Gürcistan’dan başlayan ve yerleşim yerlerinin uzaklığına göre 
değişen göç yolculuğundagöçmenler kara ve denizyolunu kullanmışlardır. 
Çoğunlukla Batum’da toplanan Gürcü göçmenler Orta ve Doğu Karadeniz’in 
iç kesimlerindeki yerlere yerleştirilmek üzere Hopa, Arhavi, Trabzon, Sam-

58 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafk as Göçleri (1856-1876), TTK, Ankara 2010, s.76, 102.
59 Erkan, a.g.t., s.72-74.
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sun ve Sinop limanlarına ulaştırılmışlardır. Göçmenler, bu limanlardan ki-
ralanan Osmanlı veya yabancı uyruklu genellikle de Lloyd Kumpanyasına 
bağlı vapurlarla iskan edilecekleri yerlere sevk edilmişlerdir60. Osmanlı 
idaresi başlangıçta göçmenlerin bir kısmı Batum’dan doğrudan İstanbul’a 
göndermeyi tercih etmiştir. İstanbul’a yönelmelerinde kendi istekleri kadar, 
devletin iskan mahallerine İstanbul’dan sevk politikası da etkili olmuştur. 
İstanbul’a gelen göçmenler karayolu ve demiryolu ile iskan yerlerine 
gönderilmişlerdir. Ancak başkente gelen Rumeli göçmenleri ile birlikte 
göçler içinden çıkılmaz bir hal aldığından “dersaadete gelmeleri ise câiz 
olamayacağından bu hale mahal kalmamak üzere” Samsun iskelesine 
çıkmalarına karar verilmiştir61. Karayolunu kullanarak göç edenlerise genel-
likle Kars, Ardahan ve Artvin çevresinden hayvanları ve malzemelerini de 
beraberlerinde getiriyorlardı. Bu göçlerde asıl merkez görevini Erzurum 
ve Trabzon görmüştür. 1879’da karayoluyla Trabzon’a gelenler bir süre 
Akçaabat’ta yerleştirilmişler, daha sonra ise Ordu’ya gönderilmişlerdir62. 
Erzurum’a gelen göçmenler ise iskan edilmek üzere Bayburt, Sivas ve 
Mamuret’ül Aziz’e sevk edilmişlerdir63.

Gürcistan’dan Anadolu’ya göç eden göçmenler gayrı resmî yollar-
dan geldiklerinden aynı zamanda çoğu zaman kayıtları tutulmadığından 
kaynaklarda sayıları hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. YineÇerkesler 
ve Kırım göçmenleri gibi diğer etnik unsurlar da sayıya dahil olduğundan 
bir tahminde bulunmak zordur. Gürcü göçmenlerin sayıları konusunda 
kesin bir sayı vermek mümkün olmamakla birlikte belgelerin sunduğu 
rakamlara göre on binlerce olduğu anlaşılmaktadır. Göçler Batum’un Rus-
lara tesliminden bir süre önce başlamış ve 7 Eylül 1878 tarihine kadar 

60 BOA, DH.MKT., 1331/94. 16 Cemaziye’l-âhir 1297/20 Mayıs 1880; BOA, DH.MKT., 
1334/94. 11 Cemâziye’l-evvel 1298/10 Nisan 1881; BOA, DH.MKT., 1335/68. 27 Cemâziye’l-
evvel 1298/26 Nisan 1881; BOA, DH.MKT., 1336/78. 6 Şaban 1298/3 Temmuz 1881; Osmanlı 
Belgelerinde Kafk asya, Türkistan, Kırım, Belge.26, 30, 31, 32, s.85-87, 89-90.
61 BOA, DH.MKT., 1442/69. 5 Cemâziye’l-evvel 1304/29 Ocak 1887; Yalnızca Rumeli’den 
İstanbul’a iki günde yirmi bin göçmen gelmişti. Edirne’de de durum benzerdi. Vakit, “Mu-
hacirler”, 799, 9 Muharrem 1295/13 Ocak 1878; Vakit, “EdirnedenMektub”, 941, 4 Cumade’l-
âhir 1295/5 Haziran 1878; Rumeli göçmenlerinin önemli bir kısmı barış antlaşmasının 
imzalanmasının ardından silahlarını teslim ederek vatanlarına dönmeye başlamışlardır. Va-
kit, 1004, 8 Şaban 1295/7 Ağustos 1878.
62 BOA, DH.MKT., 1769/93. 27 Safer 1308/12 Kasım 1890; BOA, DH.MKT., 1774/96. 9 
Rebiü’l-evvel 1308/23 Ekim 1890..
63 BOA, DH.MKT., 1469/67. 28 Rebiü’l-evvel 1305/14 Aralık 1887.
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yalnızca Trabzon’a gelen göçmen sayısı 5500’ü bulmuştur64.Ekim 1878’e 
gelindiğinde Acara, Macehil, Livane, Gönye, Çürüksu ve Batum’dan 60-
70 bin kişi göç talebinde bulunmuştur. Mayıs 1879’da ise göç etmek üzere 
8000 kişi Batum İskelesine gelmişti. Aynı yıl içinde Acara ve Livane’den 
20000 kişi Canik ve Trabzon’a ulaşmıştır65. Özel, göçün ilk üç yılında 
Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Gürcülerin sayısının 120 bin olduğunu 
bildirmektedir. Bu süre içinde göçmenlerin yaklaşık 37-40000 nüfusu Tra-
bzon Vilayetine, bunun da 4000 hanesi Ordu-Fatsa-Ünye kazalarına is-
kan edilmeye çalışılmaktadır66. Canik bölgesinin iç kesimlerinde yer alan 
Sivas, üç yönden göçmen sevk edilen diğer önemli bir bölgeydi. 1887-
1888’de Livane göçmenleri Amasya’nın Merzifon kazasına bağlı çeşitli 
köylere yerleştirilmişlerdi67. Karadeniz sahiline yakınlığı sebebiyle göç-
men yerleştirilen yerlerden birisi de Kastamonu olmuştur. 1879’de Karasu, 
Gerze ve Abana nahiyelerine göçmenler yerleştirilmişti68. 1881’e kadar 
yalnızca Sinop’ta 1338 Batum göçmeni Karasu ve Gerze kazalarına bağlı 
köylere yerleştirilmiş; halen 625 kişi ise yerleştirilmeyi beklemektedir69. 
Nitekim göçmen akışındaki yoğunluk sebebiyle haftada bir kez Batum 
Limanı’na giden vapurun yetersiz kalmasından dolayı “Nusret, Selimiye, 
Muhbir-i Server, Taif, Asir” ve “Mecidiye” vapurları tahsis edilmiştir70. 
Göçler, 1882’de de aynı yoğunlukta devam etmektedir. 25 Şubat 1882’de 
yalnızca bir haftada Batum’dan İstanbul’a 3000 göçmen gelmiştir71. 
1886 yılında Batum’dan 600 hane, göç etmek istediklerini bildirmişler; 
1887’de ise birkaç bin göçmenin hareket etmek üzere oldukları hükümete 

64 Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006, s.58.
65  Erkan, a.g.t., s.80; Yıldız Hususi, 162/63; Yıldız Mütenevvi 3/116.
66 BOA, İ.DH., 79703 ve Public Record Offi  ce (PRO), FO., 195/138’den naklen Oktay Özel, 
“Muhacirler, yerliler ve gayrimüslimler Osmanlı’nın son devrinde Orta Karadeniz’e toplum-
sal uyumun sınırları üzerine bazı gözlemler”, Tarih ve Toplum, 5(245)/Bahar 2007, s.93-112.
67 BOA, DH.MKT., 1503/33. 12 Şaban 1305/23 Nisan 1888; BOA, İ.DH., 1085/85102. 28 
Ramazan 1305/8 Haziran 1888; BOA, DH.MKT., 1517/66. 20 Şevval 1305/30 Haziran 1888.
68 BOA, DH.MKT., 1444/91. 18 Zi’l-hicce 1304/6 Eylül 1887.
69 BOA, Y.PRK.KOM.,3/22.21 Zi’l-kade 1298/13 Kasım 1881; BOA, DH.MKT., 1656/16. 16 
Muharrem 1317/26 Mayıs 1899.
70 BOA, DH.MKT., 1331/84. 27 Cemâziye’l-âhir 1297/5 Haziran 1880; BOA, DH.MKT., 
1333/94. 7 Zi’lkâde 1297/12 Kasım 1880; BOA, Y.PRK.ASK., 11/25. 1 Rebiü’l-âhir 1299/20 
Şubat 1882; BOA, Y.PRK.ASK., 11/36. 10 Rebiü’l-âhir 1299/1 Mart 1882; BOA, ŞD., 695/26. 
21 Ramazan 1299/5 Ağustos 1882.
71 BOA, İ.DH., 68035. 6 Rebiü’l-âhir 1299/25 Şubat 1882.
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bildirilmiştir72. 1 Temmuz 1886 tarihi itibarıyla Ordu kazasına 4254 
Gürcü göçmen iskan edilmiştir. İskan edilen göçmenlerin 1575’i Ordu, 
932’si Perşembe, 355’i Ulubey, 517’si Habsmana ve 875’i ise Bolaman’a 
yerleştirilmiştir73. 1888 yılında göçler halen yoğun olarak devam etmek-
tedir. Bundan sonra dagöçmenler Giresun, Piraziz, Mecitözü, Merzifon, 
Amasya, Gümüşhacıköy, Niksar, Tokat, Turhal, Samsun, Terme ve Çarşa
mba’yayerleştirilmişlerdir74. 1895’ten itibaren gerek Rumeli, gerekse Kaf-
kasya göçlerinde bir azalma gözlenmektedir. Bundan sonra bazı topluluklar 
dışında kayda değer bir göç olayıyla karşılaşılmamaktadır. Ancak göçler 
yoğunluğu azalsa da XX. Yüzyılda da devam etmiştir75.

Göçmenlerin İskânı
Osmanlı Devleti, savaş sırasında başlayan kitlesel göçe 

hazırlıksızyakalanmıştı. Savaş sonucunda hem Balkanlar ve Kafkasya’dan 
çok sayıda göçmen yerleşmek üzere yollara dökülmüştü. Devlet, Kırım 
Savaşı sırasında göçmen idaresi konusunda önemli bazı tecrübeler 
edinmişti. Ancak bu dönemde kurulan kurumlar göçlerin azalması sebebi-
yle ya kapatılmış ya da atıl vaziyete getirilmişti.Göçmen sayısının giderek 
artması üzerine devlet bir takım önlemler almak üzere harekete geçti.

Öncelikle 5 Ocak 1860’da kurulan ancak göçmenlerin azalmasıyla 
birlikte görevleri Zaptiye Nezareti ve Meclis-i Vala’ya bağlı bir komi-
syona devredilerek 1875’de kapatılanMuhacirun Komisyonu’nun yerine 
Kafkasya ve Balkanlardan gelen göçmenlerin sayılarının gittikçe artması 
üzerine İdare-i Umûmiye-i Muhacirun Komisyonu ve komisyona bağlı 

72 BOA, DH.MKT., 1377/10. 12 Safer 1304/8 Kasım 1886; BOA, DH.MKT., 1442/69. (demire 
s.1127 sil).
73 Erkan, a.g.t., s.197.
74  BOA, DH.MKT., 1530/8. 29 Zi’lkâde 1305/7 Ağustos 1888; BOA, İ.DH., 1323/1312. 11 
Zi’l-hicce 1312/5 Haziran 1895; BOA, İ.ŞD., 112/6710. 18 Rebiü’l-âhir 1309/18 Ocak 1892; 
BOA, Y.EE., 134/36. 20 Haziran 1314/2 Temmuz 1898; BOA, İ.DH., 1312/1311. 2 Zi’lkâde 
1311/8 Mayıs 1894; BOA, DH.MKT., 116/9. 10 Muharrem 1312/13 Temmuz 1894; BOA.
DH.MKT., 247/47. 7 Zi’l-hicce 1311/11 Haziran 1894; BOA, DH.MKT., 1884/89. 29 Rebiü’l-
evvel 1309/2 Kasım 1891.
75 BOA, DH.İD., 85/10. 8 Kanûn-ı Sâni 1326/21 Ocak 1911; BOA, İ.DH., 1478/1327.19 Zi’l-
hicce 1327/1Ocak 1910; Bölgeden gayet uzak bölgelere de iskan edilmişlerdir. Konya Akşehir 
kazasının Arabacıviran, Konya Çumra, Adana ve Malatya kazalarına yerleştirilmişlerdir. 
BOA, DH.MKT., 1542/90; BOA, İ.DH., 1489/1329; BOA, DH.MKT., 38/44; BOA, İ.DH., 
1484/1328; İmparatorluğun diğer bölgelerine yerleştirilen Gürcü göçmenler için bkz. 
Demirel, a.g.m., S.1123-1146. 
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olarak Umûr-ı Hesabiyye ve İdare-i Umûr-ı İskâniye şubeleri kuruldu. 
Komisyon “muhacir işlerinin her nevininrü‘yet ve temşîdine vetaâllu-
kuna göre evrakının devâir-i muhacirîne havalesine ve bu dairelerle mu-
habereye ve muhacirînmesâlihine ait umûr ve hususaticabatını tezekkür” 
işleriyle görevlendirilmişti76.Bundan sonra devlet, iç güvenlik endişesi ve 
arazi darlığı gibi kaygılardan dolayı göçmenlerin iskan edilecekleri yerleri 
tespit etmeye çalışmış; vilayetlerdeki boş arazileri belirlemek amacıyla da 
12 kişiden oluşan bir komisyon kurmuştur. Bu amaçla Sivas Vilayeti’nde 
göçmen iskânına uygun arazileri tespit etmek üzere Sivas Ziraat Müfettişi 
Manuk Efendi ve Amasya Defter-i Hakani memuru görevlendirilmiştir77. 

Yoğun göçler sebebiyle göçlerin yaşandığı kazalarda Muhacirin 
Komisyonlarının kurulması da kararlaştırıldı. İskan işlerini düzene koymak 
üzere 1 Ekim 1878’de “İskân-ı MuhacirînTalimatnâmesi” hazırlanarak 
iskan yapılacak kazalara katip ile memurlar tayin edildi. Bu amaçla 
Kastamonu’ya iskan memuru olarak eski Kırşehir Mutasarrıfı Abdullah 
Efendi, Canik’e ise eski Livane Kaymakamı Mustafa Asım Efendi atandı78. 
8 Aralık 1878’de Trabzon çevresinde göçmenlerin işleriyle uğraşmak 
üzere Emin Hilmi Efendi atanmış, onun da yetersiz kalması üzerine 19 
Mart 1879’da Mehmet Saffet Efendi de Trabzon İskân-ı Muhacirîn 
Komisyonu’nda görevlendirilmiştir79.Göçlerin Rusya ayağı ise Batum 
Şehbenderliği aracılığıyla yürütülüyordu. Göçleri organize etmek üzere 
Batum Muhacirin Komisyonu üyeliğine ise katip Akif Efendi getirilmiştir80. 
Gecikme durumunda göçmenlerin zarar görmesini engelleyerekişlemleri 
hızlandırmak üzere müfettişler gönderilmiştir.12 Eylül 1882 tarihinde Ba-
tum göçmenlerinin yerleştirilmelerinin gecikmesi üzerine Miralay Süley-
man Bey müfettiş olarak Sivas’a gönderilmiştir81.

Göçmenlerin bir kısmı devletin uyguladığı göç politikasının sonucu 
olarak doğrudan doğruya İstanbul’a getirilmişlerdir. Buna göre göçmenler 
ülke topraklarına nereden girerlerse girsinler İstanbul’a getirilerek kayıtları 
tutulduktan sonra görevli memurlar refakatinde önceden tespit edilen iskan 

76 İpek, a.g.e., s.69; Erkan, e.g.t., s.130. 
77 BOA, DH.MKT., 322/63. 25 Cemâziye’l-âhir 1312/23 Aralık1894.
78 Erkan, a.g.t., s.178; BOA, İrade-i Mahsus, 2786.
79 BOA, İrade Dahiliye, 63011; BOA, İrade Şura-yı Devlet 2392.
80 BOA, A.MKT.MHM., 483/12. 23 Ramazan 1295/21 Eylül 1878.
81 BOA, İrade Dahiliye, 68920.
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bölgelerine gönderilmişlerdir. Göçün aralıksız artarak devam etmesi, uy-
gun iskan alanlarının azalması, boş yerler bulunmakta zorluklar yaşanması, 
salgın hastalıklar ve temel ihtiyaçların karşılanmasında karşılaşılan sıkıntılar 
bu politikanın uzun vadede uygulanmasını engellemiş; bunun üzerine göç-
menleri Canik çevresindendağıtma politikasına geçilmiştir82. 

Göçmenler Anadolu’nun hemen her yerine iskan edilmişlerdir. Genel-
likle de Samsun, Ordu, Trabzon, Sinop, Sivas, Tokat ve Amasya böl-
gelerine yerleştirilmişlerdir. Buna Batum’a yakınlık kadar benzer iklim 
ve yeryüzü şartları ile bölgeye yapılan göçün masrafsız olması da etkili 
olmuştur. Gürcistan’dan Anadolu’ya yapılan göçlerde ilk çıkış yerleri Tra-
bzon, Samsun, Amasya, Canik, Sivas ve Çankırı olup buralarda mey-
dana gelen nüfus fazlalığından dolayı bu göçmenlerin bir kısmı başka 
yerlere iskan edilmişlerdir.1283’de Canik’e Sivas çevresinden yapılan 
göçler sebebiyle iskan alanları bulmakta güçlük çekildiğiyle ilgili Canik 
Mutasarrıfının arizasından yer darlığı sorununun daha Çerkes göçmenlerin 
yerleştirilmesi sırasındabaş gösterdiği anlaşılmaktadır83. Yoğun göçler so-
nucu dolan Trabzon ve Canik çevresinde arazi darlığı sebebiyle Bolu ve 
Düzce’ye nakiller yapılmak zorunda kalınmıştır84.Önce bölgedeki Müs-
lüman ailelerin evlerinde geçici olarak misafi r edilen göçmenler kalıcı 
olarak kalacakları köylere veya diğer bölgelere yönlendirilmişlerdir. Bu 
sırada kendilerine tahsis edilen yevmiye bedellerinin kesilmesi üzerine 
geri dönme teşebbüsünde bulunanlar olmuş, Trabzon valiliğinin durumun 
sakıncalarını Bab-ı Ali’ye bildirmesiyle birlikte bedellerin verilmesine 
devam edilmesi kararlaştırılmıştır85. Doğrudan İstanbul’a nakledilen göç-
menler, çoğunlukla Adapazarı, İzmit, Bolu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir 
ve Yalova çevresine iskan edilmişler; az bir kısmı ise İç Anadolu ve Ak-
deniz bölgesindeki yerleşim alanlarınayerleştirilmişlerdir. İstanbul’a gelen 
göçmenlerin giderek artmasının çeşitli sakıncaları görüldüğünden 1887 
yılından itibaren Gürcü göçmenlerin İstanbul’a gelmeden Anadolu’ya sev-
kine başlanmıştır86. 1887 yılında Batum’dan gelen göçmenler bu politika 

82 BOA, A.MKT.UM., 393-25; BOA, A.MKT.NZD., 292/45; BOA, A.MKT.MHM., 201/87; 
Vakit, “Şehr Emanet-i Celilesi Tarafından”, 823, 23 Rebiü’l-evvel 1295/28 Mart 1878.
83  BOA, MVL., 726/6. 9 Şaban 1283/16 Aralık 1866.
84 BOA, DH.MKT., 2415/38. 22 Cemâziye’l-âhir 1318/17 Ekim 1900.
85 BOA, İrade Dahiliye, 63267; Erkan, a.g.t., s.195.
86 Demirel, a.g.m., s.1128.
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doğrultusunda Samsun’a çıkarılarak Mamüratülaziz ve Sivas vilayetlerine 
yerleştirilmeleri için Trabzon vilayeti ve Tifl is Şehbenderliği’ne gerekli 
emirler verilmiştir87. 

Göçmenlere Yapılan Yardımlar
Osmanlı Devleti, göçmenlerin iskan yerlerine sevkinden, sürecin 

sonu sayılabilecek aşamayı ifade eden kendi kendilerini geçindirebilecek 
hale gelerek ekonomiye katılımlarının sağlanmasına kadar konuya müdahil 
olmuştur.Yüzyıllardır yaşadıkları toprakları terk ederek zorlu bir yolculuğa 
çıkan göçmenlerin yol masrafl arını oluşturan vapur navlunları, hay-
van ve araba kiraları, nakil harcırahları ile yolculukları süresince ihtiyaç 
duydukları tayinat bedelleri devlet bütçesinden karşılanmıştır88.Sürekli is-
kan mahallerine geldikten sonra da, tahrirleri yapılarak maddî durumlarına 
göre tayinat alıp alamayacakları tespit edilerek fakir olanlara belli bir süre 
için yevmiye ya da nan-ı aziz adı altında nakdî veya aynî yardımlarda 
bulunulmuştur89. Örneğin, Yozgat’ta yerleştirilen otuz altı göçmenin gün-
lük yirmişer kıyye ekmektayinatlarıdevlet tarafından karşılanmış; ancak 
bedeller fazla olduğundan yarısının yardım, yarısının bedel karşılığı ver-
ilmesine karar verilmiştir. Fakat duruma itiraz eden göçmenler kendilerine 
tayinat dışında uygun miktar akçe verilmesini de istemişlerdir90.

Sürekli iskan yerlerine ulaşan göçmenlerehaneleri teslim edildik-
ten sonra arazi dağıtımı gerçekleştiriliyordu. Devlet, göçmenlere İskân-ı 
MuhacirînTalimatnâmesi’nin 29. Maddesine uygun şekilde yeterli toprak 
verilmesini sağlıyordu. Talimatnamelerle tespit edilen arazi dağıtımı, 
boş arazilerin durumu ve coğrafî şartlara bağlı olarak, mahalli idareler-
in takdirine bırakılmıştır91. Hazineye ek mali yük gelmesini engellemek 

87  BOA, DH.MKT., 1442/69. 11 Ağustos 1303/23 Ağustos 1887; BOA, DH.MKT., 1443/31. 8 
Zi’l-hicce 1304/27 Ağustos 1887; BOA, DH.MKT., 1443/111. 15 Zi’l-hicce 1304/3 Eylül 1887.
88 BOA, DH.MKT., 1335/58. 24 Cemâziye’l-evvel 1298/23 Nisan 1881; BOA, DH.MKT., 
1615/23.9 Şaban 1306/10 Nisan 1889; BOA, DH.MKT., 1560/11. 25 Safer 1306/31 Ekim 1888; 
BOA, DH.MKT., 1522/64. 8 Zi’lkâde 1305/17 Temmuz 1888.
89 BOA, ŞD., 2442/7. 22 Cemâziye’l-âhir 1299/10 Mayıs 1882; BOA, DH.MKT., 1630/43. 22 
Şevval 1306/21 Haziran 1889; Vakit, “Altıncı Dâire-i MuhacirînŞûbesiRiyâseti Tarafından 
Alınan Bir İlannnâmedir”, 970, 3 Receb 1295/ 4Temmuz 1878.
90 BOA, DH.MKT., 1483/99. 25 Cemâziye’l-evvel 1305/7 Şubat 1888; BOA, DH.MKT., 
1454/109. 27 Muharrem 1305/15 Ekim 1887;BOA, DH.MKT., 1559/90. 16 Safer 1306/22 
Ekim 1888.
91 BOA, ŞD., 1827/2. 24 Cemâziye’l-evvel 1302/11 Mart 1885; BOA, A.MKT.MHM., 519/22. 
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amacıyla göçmenler önceden tespit edilen boş arazilere yerleştiriliyorlardı. 
Ancak yapılan bütün çabalara rağmen sorunlar yaşanabiliyordu. Örneğin, 
Ordu kazası Delikkaya köyüne yerleştirilen göçmenlere verilen arazinin 
bir kısmının Berberoğlu Artin’e ait olduğunun anlaşılması ve tarla sa-
hibinin bedelini istemesi üzerine arazi bedel karşılığı satın alınmıştır92. 
Yine, yanlışlıkla Dizdarzâde Abdullah’ın Ordu ve Fatsa’daki arazilerine 
yerleştirilen göçmenlerinaraziden çıkarılmalarının istenmesi üzerine Dâhil-
iye Nezareti tarafından Trabzon Vilayeti’ne uygun yer araştırılması emri 
verilmiştir93. 

Verimli topraklar verilmemesi sebebiyle şikayetlere de rastlanıyordu. 
Ordu kazası Hasancık köyüne yerleştirilen göçmenler yerleştirildikleri 
arazinin tarıma elverişli olmamasından dolayı şikâyettebulunmuşlardı94. 
Devletin yardımlarda güttüğü birinci amaç göçmenlerin devlete muhtaç 
halden kurtulup üretime katılmalarını sağlamak olduğundan bütün yardım 
politikasını da bu amaç doğrultusunda şekillendirmişti. Bundan dolayı ihti-
yaç durumunda ödünç veya hibe şeklinde tohumluk ve yemeklik zahire, 
tarım aletleri, koyun ve çift hayvanları da dağıtıyordu. 1306’de Tokat ve 
Amasya’daki yeni iskan edilen göçmenlere tohumluk ve yemeklik zahire 
dağıtılmıştı95. 

Göçmenlerin malî yüklerini hafi fl etmek amacıyla 20 yıl askerlikten 
muaf tutulmuşlar ve iskan edildikleri günden itibaren de yerli vatandaşların 
ödedikleri bütün vergilerden 10 yıl muaf sayılmışlardır. Ancak devleti 
ekonomik kayba uğrattığından bir süre sonra bu süreler düşürülmüştür. 

5 Cemâziye’l-evvel 1320/9 Ağustos 1902; BOA, DH.MKT., 146/15. 3 Rebiü’l-âhir 1312/2 
Ekim 1894.
92 BOA, BEO., 4148/311055. 18 Rebiü’l-evvel 1331/25 Şubat 1913; BOA, DH.İD., 160/29. 24 
Rebiü’l-evvel 1331/3 Mart 1913.
93 BOA, DH.MKT., 1912/12. 16 Cemâziye’l-âhir 1309/16 Ocak 1892; BOA, DH.MKT., 
1956/43. 6 Zi’l-kâde 1309/1 Haziran 1892; Niksar kazası Sakızlı köyünde de köylülere ait 
araziler dağıtılmıştır. BOA, DH.MKT., 2777/17. 5 Rebiü’l-evvel 1327/27 Mart 1909;BOA, 
DH.MKT., 5/32. 7 Ramazan 1310/25 Mart 1893; BOA, BEO, 656/49133. 25 Muharrem 
1313/18 Temmuz 1895.
94 BOA, DH.MKT., 2658/17. 20 Şevval 1326/15 Kasım 1908.
95 BOA, A.MKT.UM., 564/34. 14 Zi’l-kâde 1278/13 Mayıs 1862; BOA, DH.MKT., 1698/66. 22 
Cemâziye’l-âhir 1307/12 Şubat 1890; BOA, MV., 51/44. 6 Recep 1307/26 Şubat 1890; BOA, 
DH.MKT., 2728/17. 12 Muharrem 1327/4 Şubat 1909; BOA, DH.MKT., 1563/2. 9 Rebiü’l-
evvel 1306/13 Kasım 1888; BOA, DH.MKT., 1569/67. 25 Rebüi’l-evvel 1306/29 Kasım 1888; 
BOA, DH.MKT., 1576/88. 16 Rebiü’l-âhir 1306/20 Aralık 1888; BOA, DH.MKT., 1568/12. 20 
Rebiü’l-evvel 1306/24 Kasım 1888; BOA, DH.MKT., 1480/61. 11 Cemâziye’l-evvel 1305/24 
Ocak 1888; BOA, DH.MKT., 1336/102. 13 Şaban 1298/10 Temmuz 1881.
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Ayrıca, göçmenler ülkeye geldikleri zaman ödemek zorunda oldukları 
yol, temettuat ve toprak kirası vergilerinden de muaf tutulmuşlardır96. 
Mirî araziler üzerine ev yapma izni gerektirdiği halde göçmenlerin ev 
yapmalarını hızlandırmak amacıyla mahalli idarelerden izin alınmasına 
karar verilmişti97. Bunun yanında mesken inşasında kullanılan kereste 
resm-i gümrük’ten muaf tutuluyordu98. Göçmenlere mesken sağlanırken 
altyapı ihtiyaçları da giderilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla okullar, camil-
er, çeşmeler ve yollar yapılmıştır99. Sinop’un Karasu nahiyesinin Hasan-
dere köyüne yerleştirilen Batum göçmenleri için sıbyan mektebi açılarak 
muallim tayin edilmiş ve diğer göçmen köylerinde de mektepler açılması 
için çalışmalar başlatılmıştır100. 

Göçmenlere yapılan yardımların fi nansmanı devlet, uluslararası 
yardım kuruluşları ve halk yardımlarıyla sağlanıyordu. Özellikle İstanbul 
halkı tarafından göçmenlere yardım amacıyla birçok hayır cemiyeti ku-
ruldu. Bunun yanında İstanbul’da faaliyet gösteren yabancı şirket temsil-
cileri de göçmenlere yardımlarda bulunuyorlardı. İngiltere’den doğrudan 
yardımlar da yapıldı. İstanbul ve taşradaki bir kısım vakıfl arın önemli oran-
lardaki gelirleri geçici olarak göçmenlere tahsis edildi. İstanbul’da konserl-
er ve tiyatrolar düzenlenerek gelirleri göçmenlerin harcamalarına ayrıldı101.

Ortaya Çıkan Sorunlar
Göçmenlerin büyük kitleler halinde gelmesi hem göçmenleri hem de 

devleti çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.Çok sayıda göçmenin 
hem Rumeli hem de Kafkasya’dan kitleler halinde göçü zaten zor durumda 

96 BOA, DH.MKT., 1383/25. 11 Rebiü’l-evvel 1304/7 Aralık 1886.
97 BOA, İ.ŞD., 112/6710. 18 Rebiü’l-âhir 1309/20 Kasım 1891.
98 BOA, ŞD., 567/2. 10 Şaban 1302/25 Mayıs 1885.
99 BOA, Y.PRK.UM., 8/90. 9 Zi’l-kâde 1303/9 Ağustos 1886; BOA, DH.MKT., 1503/33. 12 
Şaban 1305/23 Nisan 1888.
100 BOA, MF.MKT., 72/112. 23 Muharrem 1299/15 Aralık 1881.
101 BOA, A.MKT.NZD., 418/21. 13 Zi’l-kâde 1278/12 Mayıs 1862; Vakit, “Muhacirin”, 
“Muhacirine Muavenet Cemiyeti”, 801, 11 Muharrem 1295/15 Ocak 1878; Vakit, 803, 13 
Muharrem 1295/17 Ocak 1878; Vakit, “Mösyö Hirşin Muaveneti”, 804, 14 Muharrem 1295/18 
Ocak 1878; Vakit, “Muhacirler”, 806, 16 Muharrem 1295/20 Ocak 1878; Vakit, “Muhacirîn 
Komisyonu Tarafından”, 832, 15 Şubat 1878; Vakit, “MuhacirîneİâneyeMahsûs İki Konser”, 
881, 1 Rebiü’l-âhir 1295/5 Mart 1878; Vakit, 908, 1 Cemâziye’l-evvel 1295/3 Mayıs 1878; 
Vakit, 952, 15 Cumade’l-âhir 1295/16 Haziran 1878.
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olan maliye için daha büyük zorluklar ortaya çıkardı. Devlet malî zorluk-
lar çekse de göçmenlerin harcamalarını karşılamada büyük özen gösterdi. 
1299’de “güç hal ile idâre-i maslahat edebilmekte” olan Maliye, Muhacirin 
Komisyonu Rüsumat Emanetine haftalık on dokuz bin kuruşluk ödemeyi 
malî zorluklar sebebiyle ödeyememişti102. 

Göçmenlerin önemli bir kısmı yolculuk sırasındaki yoğunluk, 
yiyecek eksikliği, yetersiz beslenme ve ulaşım şartları sebebiyle bulaşıcı 
hastalıklara yakalanmışlardır. 1878 yılında Trabzon’a ulaşan göçmenlerde 
salgın hastalık baş göstermesi üzerine gerekli tedbirler alınarak tedavi 
için doktor ve eczacı gönderilmiştir103. 1310’daRusya’da şiddetli kolera 
salgını olduğundan İstanbul üzerinden göç etmek isteyip de göç edemey-
erek İstanbul’da kalmak zorunda kalan Yahudi tüccarların hızlıca gitmek 
istedikleri yerlere sevk edilmeleri sağlanmış ve bir süre ülkeye göçmen 
kabul edilmemiştir104. 1893 yılında Karadeniz kıyılarına yönelik karantin-
aya devam edilmektedir105. Özellikle bulaşıcı hastalıkların yoğun olarak 
görüldüğü dönemlerde iskan sahalarına nakledilecek göçmenlerin, yol 
üzerindeki şehirlerde halktan uzak tutulmalarına dikkat edilmiştir106. 

Göçlerin başladığı sırada özellikle Canik çevresinde ciddîbir kuraklık 
yaşanmakta ve hayvan hastalıkları yüzünden hayvanlar telef olmaktaydı. 
Şiddetli kuraklık sebebiyle zor durumda kalan devlet bir süre göçe ara 
vermek zorunda kalmıştır107. Zor durumda kalan aç ve işsiz göçmenler 
eşkıyalığayöneldiler. Bölgede eşkıyalığın artması güvenlik sorununu da or-
taya çıkardı. 1306’da “Gürcü muhacirlerinden ve eşhas-ı muzırradan olub 
Ordu kazasında icra-yı şekâvetetmekde bulunan ve mecrûhenfi râr” eden 
Süleyman ve Çopoğlu Osman Ordu çevresinde yakalanmışlardı108. Gürcü 
göçmenler yaptıkları eşkıyalıklardan dolayı yerli halkın tepkilerini üzerl-
erine çekiyorlardı. Bu durumdan göçmenler de zarar görebiliyor ve durum 

102 BOA, İ.DH., 847/68035. 6 Rebiü’l-âhir 1299/25 Şubat 1882.
103 BOA, İrade Dahiliye 61937; Erkan, a.g.t., s.115-114.
104 BOA, Yıldız Hususi, 262/75.
105 BOA, DH.MKT., 1980/31. 6 Muharrem 1310/30 Haziran 1892; BOA, DH.İD., 165/7. 5 
Muharrem 1331/15 Aralık 1912.
106 BOA, Y.PRK.SH., 1/13. 29 Safer 1298/30 Ocak 1881.
107 BOA, DH.MKT., 1480/61. 11 Cemâziye’l-evvel 1305/24 Ocak 1888.
108 BOA, DH.MKT., 1546/33. 19 Muharrem 1306/25 Eylül 1888; BOA, DH.TMIK.M., 62/5. 
23 Cemâziye’lâhir 1316/8 Kasım 1898; BOA, BEO, 43/3161. 27 Safer 1308/12 Ekim 1890.
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kolaylıkla yerli-göçmen çatışmasına dönüşebiliyordu109. Böyle bir örnekte 
Fatsa kazası Meydan köyünden Davudoğlu ve Kuruoğlu Yusuf Gürcü göç-
menleri öldürmüşlerdi. Bolaman’da yerli ahalinin Fatsa’ya giderek Gür-
cü göçmenlerin verdikleri zararlardan şikayetçi olmaları üzerine Trabzon 
Vilayeti İdare Meclisi Başkatibi Arif Efendi soruşturma yapmak üzere böl-
geye gönderilmişti110.Yine, göçmenlerin zararlarından bıkan Tekfurcuoğlu 
Ali Karaaağaç köyündeki göçmenlerin evlerini kasten yaktığından durum 
mahkemeye intikal etmişti111. Bu ortamda göçmenlerden bölgede nam salan 
meşhur çeteler ortaya çıkmıştı112.

Göçmenler çoğu zaman iskan edildikleri yerlerde yerli ahali ile arazi 
anlaşmazlıklarına düşmüşlerdir. Göçmenlere tahsis edilen arazilere yer-
li ahali sık sık müdahale ederek ellerinden almaya çalışmaktaydılar113. 
“Muhacirîn kendilerine verilen araziyi imar edübziraâtasâlih bir 
hale getirdikleri halde sened-i hakâniyerabtı hakkında vuku‘bula
nmüracaâtlarıyedlerinde tapu bulunmadığı bahanesiyle hükümet-
i mahalliyeceisğaedilmekde ve arazi-i metr∗kenin yerlilere verilmek 
istenilmesi ahali-i mahalliye ile muhacirîn idaresindeki nifâkıtecdîd 
ve teşdîd” etmekteydi114. 1314’de Mecidözü kazası Şeyhler köyünde 
göçmenlerin ekimi yapılmayan geniş arazileri işleyerek tarla haline 
getirmeleri üzerine Kastamonu’nun nüfuzlu ailelerinden Kapancızade 
Kamil ve onu destekleyen yerli ahali müdahalede bulunarak tarlalara 
el koymak ve göçmenleri sürmek istemişler, ancak memurların engel-
lemesiyle gerçekleştirememişlerdi115. 1306’da Merzifon kazasında 
göçmenlerin yerleştirildiği Miriçayırı adındaki yere köylüler meraları 
oldukları iddiasıyla müdahalede bulunmuşlar ve göçmenlerin elinden 
almışlardı116. 1887 yılında Fatsa civarına yerleştirilen göçmenler yer-
li ahaliye pek çok zarar vermişlerdi. Trabzon Valisinin emri üzerine 

109 BOA, DH.MKT., 5/32. 7 Ramazan 1310/25 Mart 1893.
110 BOA, DH.MKT., 171/43. 12 Cemâziye’l-evvel 1311/21 Kasım 1893; BOA, DH.MKT., 
1181/31. 28 Cemâziye’l-evvel 1325/9 Temmuz 1907.
111 BOA, DH.MKT., 744/57. 4 Cemâziye’l-evvel 1321/29 Temmuz 1903.
112 BOA, DH.TMIK.M., 5/25. 12 Zi’l-hicce 1313/25 Mayıs 1896.
113 BOA, DH.MKT., 379/14. 2 Zi’l-hicce 1312/27 Mayıs 1895.
114 BOA, DH.MKT., 559/85. 5 Cemâziye’l-evvel 1320/9 Ağustos 1902.
115 BOA, Y.EE., 134/36. 20 Haziran 1314/10 Temmuz 1898.
116 BOA, DH.MKT., 1555/43. 11 Safer 1306/17 Ekim 1888.
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Konya’ya sürgün edilmişler; ancak kaçarak geri gelen göçmenlerden 
asayişe riayete dair kefalet senedi alınarak yerlerinde kalmalarına izin 
verilmiştir117. Canik’te Ünye, Çarşamba ve Fatsa çevresinde “meşâhir-i 
eşkıyadan Gürcü Süleyman ve rüfekâsı” gibi Gürcü eşkıyaların sayıları 
arttığından bölgeye kalabalık piyade ve süvari kuvvetleri gönderilmek 
zorunda kalınmıştır118. BölgedekiGürcü eşkıyaları koruyan en meşhur 
eşkıya Sahlaze Hasan Çetesi idi. Batum’da Ruslarla savaş sırasında 
kendilerine dağıtılan dönemin en etkili silahlarından Martinileri de 
beraberlerinde getiren göçmenler yeni geldikleri yerleşim yerlerinde 
kendilerine avantaj sağlamışlardı. Bölgede yaptıkları faaliyetlerle yerli 
halkın mallarını alarak, kız kaçırarak, adam öldürerek ve arazilerini 
zorla alarak yerli halka büyük zararlar veriyorlardı. Fatsa’da Gürcü 
Sahlaze çetesi ile yerli Kuruoğulları çetesi arasında şiddetli çatışmalar 
olmuş; bunun üzerine asker sayısı artırılmıştır. Birçok olaylara karışan 
eşkıyalar taşra idaresinde görev alan mahalli Gürcü idareciler ve Gürcü 
asıllı nüfuzlu idarecilerden Çürüksulu Ali Paşa ve yeğeni Ünye Beledi-
ye Riyaseti Vekili Murad Bey tarafından çoğu kez korunmaktaydılar119. 
Halkın teftiş heyetine sunduğu arzuhalde “Gürcü muhacirlerinin bu ka-
zaya kademnihâde oldukları doksan beş senesinden beru idhâl-i emniy-
et iştimalimiz gün be gün münselibve diğergûn ola gelmeye başlamıştır” 
diye belirtilmekteydi. Devlet Canik Tabur Ağalığına Gürcü göçmenler-
inden Osman Ağa’yı atayarak ve eşkıyalık yapan göçmenleri zaptiye 
teşkilatı içine alarak tedbirler almış, ancak alınan tedbirler olayların 
daha da artmasına sebep olmuştu. Bunun üzerine devlet eşkıyalık 
yapanların ailelerini bölgeden uzak yerleşim yerlerine gönderme kararı 
almış ve bunu uygulamıştır120. Yine, Niksar’da yerleştirilen göçmen-
lerden eşkıyalık yapanların “oranın asayişini ihlal” ettiklerinden 

117 BOA, DH.MKT., 1848/31. 1 Zi’l-hicce 1308/8 Temmuz 1891; BOA, DH.MKT., 1854/84. 
24 Zi’l-hicce 1308/31 Temmuz 1891; BOA, DH.MKT., 146/15. 3 Rebiü’l-âhir 1312/2 Ekim 
1894; BOA, DH.MKT.,1501/111. 7 Şaban 1305/18 Nisan 1888; Çoğu zaman sürgün edilenler 
geri dönmekteydi. BOA, DH.MKT., 1507/77. 29 Şaban 1305/10 Mayıs 1888.
118 BOA, DH.MKT., 1426/11. 23 Ramazan 1304/15 Haziran 1887; BOA, DH.MKT., 1647/2. 
11 Zi’l-hicce 1306/8 Ağustos 1889; BOA, DH.MKT., 1816/103. 27 Recep 1308/8 Mart 1891; 
BOA, DH.MKT., 1339/45. 29 Şevval 1299/12 Eylül 1298; BOA, DH.MKT., 1776/105. 15 
Rebiü’l-evvel 1308/29 Ekim 1890.
119 BOA, DH.MKT., 1647/2. 27 Temmuz 1305/8 Ağustos 1889; BOA, BEO., 375/28120. 11 
Ramazan 1311/19 Mart 1894; BOA, DH.MKT., 1419/2. 17 Şaban 1304/11 Mayıs 1887.
120 BOA, Y.PRK.AZJ., 42/14. 17 Nisan 1307/29 Nisan 1891.
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Ankara’ya veya Gürcü bulunmayan Sivas’ın Trabzon’a uzak kazalarına 
yerleştirilmesi emredilmiştir121. 

İçinde bulundukları ekonomik şartlar sebebiyle eşkıyalık yapanlar 
yanında yerleştirildikleri yerlerde bulunan ormanlara kereste ve odun 
elde etmek, arazi genişletmek ve tarla açmak amacıyla zarar veren 
göçmenlerde vardı. Ormanlar tahrip edilmişlerdir. Kastamonu Vilayeti 
Ayancık köyünde odun elde etmeye çalışan göçmenler orman memurları 
tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edilmişlerdir122. Giresun 
kazasının Karaağaç köyüne yerleştirilen göçmenler ormandan tarla aç-
maya çalıştıklarından komşu Elmalı köyü muhtarı ve imamı tarafından 
şikayet edilmişlerdi123. 

İskanların gecikmesi, yerleşim yerlerinin beğenilmemesi ve 
tayinatınkesimesi durumlarında memleketlerine dönme isteğinde bulunan 
göçmenlerçıkabiliyordu. Geçici iskan alanlarından sürekli iskan sahalarına 
gönderilen göçmenler yeni yerlerini beğenmediklerinde çeşitli sorunlar 
ortaya çıkıyordu. Örneğin, Trabzon’dan Ankara ve Kırşehir’e gönder-
ilen göçmenler yeniden eski yerlerine yerleştirilmelerini istemişler, an-
cak devlet bu teklifi  kabul etmemişti. Bu durum çok sık karşılaşılan bir 
sorundu. Ünye’den Kastamonu’ya gönderilen göçmenler de eski yerl-
erine geri dönme isteklerini bildirmişlerdi. Devlet, bir bölgedeki göçmen 
oranlarını güvenlik açısından belli bir seviyede tutmak istediğinden geri 
dönme isteklerini mürur tezkeresi vermeyerek engellemeye çalışmıştır124. 
Yine, Canik’te yerleştirildikleri yeri beğnemeyen göçmenler Amasya’ya 
gönderilmişlerdir125. 

121 BOA, DH.MKT., 1445/17. 19 Zi’l-hicce 1304/7 Eylül 1887; BOA, DH.MKT., 1452/72. 15 
Muharrem 1305/3 Ekim 1887.
122 BOA, DH.MKT., 266/55. 27 Muharrem 1312/30 Temmuz 1894.
123 BOA, DH.MKT., 573/48. 4 Rebiü’l-âhir 1320/10 Haziran 1902; BOA, Y.PRK.AZJ., 9/21. 15 
Rebiü’l-âhir 1301/12 Şubat 1884.
124 BOA, DH.MKT., 1560/11. 25 Safer 1306/31 Ekim 1888; BOA, DH.MKT., 1559/90. 25 Safer 
1306/31 Ekim 1888; BOA, DH.MKT., 1556/90. 16 Safer 1306/22 Ekim 1888; BOA, DH.MKT., 
2403/64. 22 Cemâziye’l-evvel 1318/17 Eylül 1900; BOA, DH.MKT., 2415/38. 22 Cemaziye’l-
âhir 1318/17 Ekim 1900; BOA, DH.MKT., 1561/80. 2 Rebiü’l-evvel 1306/6 Kasım 1888.
125 BOA, A.MKT.UM., 518/44. 17 Cemâziye’l-evvel 1278/21 Kasım 1861; Başka bir örnekte 
Kırşehir’e yerleştirilen Gürcü göçmenler Samsun’a geri dönmek istemişlerdir. BOA, 
DH.MKT., 1556/90. 16 Safer 1306/22 Ekim 1888.



85 Actual Problems of  Kartvelology

Sonuç

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Gürcistan’dan çok 
sayıda insanın göç ederek Osmanlı topraklarına sığınması, Rusya, Osmanlı 
Devleti ve göçmenler açısından önemli siyasî, ekonomik ve kültürel sonuç-
lar doğurmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birkaç defa tekrar-
lanan kitlesel göçler sonucunda Rusya, stratejik bakımdan önemli bir toprak 
parçasında, isyan etmeye hazır bir nüfusu etnik temizliğe maruz bırakarak, 
kendi memleketlerinden ayrılmaya mecbur bırakmıştır. 

Kitlesel göçlere maruz kalan Osmanlı Devleti ise göçün meydana 
getirdiği önemli sorunlarla karşılaşmıştır. Devlet, zaten savaş dolayısıyla 
zor durumda bulunan maliyeyi göçmenlere yaptığı harcamalarla daha da 
zor duruma düşmüştür. Osmanlı devleti XIX. Yüzyıl boyunca yaşadığı 
tecrübelerin de etkisiyle Muhacirîn Komisyonu idaresini kurarak göçleri 
idare etmeye çalışmıştır. Bununla birlikte, uzun vadede göçmenlerin im-
paratorluk topraklarına yerleştirilmesi ekonomik açıdan tarım üretiminin 
artmasına yardımcı olmuştur. Ülke ve bölge nüfusunun yapısında da önemli 
değişikliklere sebep olmuştur.

Göçmenlerin Orta ve Doğu Karadeniz’e yerleştirilmelerinde başta 
bölgeye yakın olması sebebiyle masraf gerektirmemesi, Rusya’ya yakın 
olması, demografi k öncelikler, tarıma elverişli boş arazilerin bulunması 
ve iklimin uygun olması yatmaktadır. Bölgede göçmen nüfusunun 
fazlalığından dolayı başka yerlere de gönderilmişlerdir.
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Teimuraz gvancelaZe
Tbilisi, saqarTvelos sapatriarqos wminda andria 

pirvelwodebulis saxelobis qarTuli universiteti

saqarTvelodan gadasaxlebul 

afxazTa gansaxlebis geografia 

TurqeTis respublikaSi

amJamindeli afxazeTis avtonomiuri respublikis (saqarT-

velo) teritoriaze 1864 wlis 21 maisamde, anu ruseTis im-

periis mier am mxaris dapyrobamde, cxovrobdnen ori eTnosis 

warmomadgenlebi: afxazebi da qarTvelebi. 

1817-1859 wlebSi ruseTi xangrZliv da daundobel oms 

awarmoebda CrdiloeT kavkasiaSi, romlis damTavrebamdec Tavs 

ikavebda afxazeTis dapyrobisagan, Tumca mxareSi idga rusu-

li jaris nawilebi, romlebic drodadro aCvenebdnen afxazebs 

TavianT siZlieres, roca es ukanasknelni bedavdnen rusuli 

politikis winaaRmdeg wasvlas, an CerqezTa da ubixTa Tavisu-

flebisaTvis brZolis mxardaWeras. magaliTad, ruseTis armiis 

general-adiutant, SemdgomSi kavkasiis mTavarmmarTeblis ev-

geni golovinis 1841 wlis 23 ianvris patakis teqstidan 

irkveva, rom 1840 wlis dekemberSi webeldisa da dalis Temebis 

afxazuri mosaxleoba ajanyda rusebis winaaRmdeg da scada mxa-

ri daeWira ubixebisa da ahWifsis afxazuri Temis brZolisaT-

vis. rusuli jaris razmi polkovnik muraviovis meTaurobiT 

SeiWra xeobaSi. swored am dros muraviovma wamoayena gegma 

dalis xeobis rusebiT dasaxlebis Sesaxeb. ai, ras wers ukve 

xsenebuli patakis avtori e. golovini:

”...or kviraSi dali mTlianad damorCilebuli, gacamt-

verebuli da mosaxleobisagan daclilia da yovelive amisi sa-

fasuri 10 mokluli da 20 daWrili iyo, maT Soris rusi mxo-

lod 6 jariskaci iyo...

rac Seexeba polkovnik muraviovis mosazrebas dalis xeo-
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bis rusebiT dasaxlebis Sesaxeb, igi moiTxovs didi yuradRe-

biT ganxilvas, vinaidan am mxares Tavs esxmian yaraCaelebi da 

sxva maTi mezobeli mtrulad ganwyobili tomebi...” (gamaxar-

ia...1997: 318).

ruseTis agresiis winaaRmdeg warmoebuli daRestnisa da 

CeCneTis erovnul-ganmaTavisuflebeli brZolis marcxma da 

maTi lideris Samilis tyved Cabarebam 1859 wlis 25 agvistos 

saSualeba misca ruseTs, mTeli Zalebi gadmoesrola Savi zR-

vis aRmosavleT napirze mcxovrebi Cerqezebis, abazebis, yara-

Caelebisa da mTieli afxazebis winaaRmdeg. am droidan ruse-

Tis xelisufleba ukve iwyebs konkretuli gegmis SemuSavebas 

imisaTvis, raTa strategiulad mniSvnelovan afxazeTSi Seqmnas 

misTvis sasurveli eTno-demografiuli viTareba da osmaleTis 

imperiis SesaZlo Semotevis SemTxvevisaTvis gamoricxos adgi-

lobrivi mosaxleobis mxardaWera osmaleTis mimarT. magali-

Tad, ruseTis imperatoris biZam (mamis Zmam) mixeil romanov-

ma, romelic daniSnuli iyo kavkasiis mefisnacvlad, ruseT-

kavkasiis omis dasrulebamde 2 TviT adre imperators dasamt-

kiceblad gaugzavna moxsenebiTi baraTi, romelSic aRniSnavda, 

rom aucilebeli iyo afxazeTis mTavri smixeil SarvaSiZis 

gadayeneba, samTavros gauqmeba da ruseTis nawilad gadaqceva. 

iqve mefisnacvali imperators sTavazobda konkretul gegmas, 

romelic Semdeg punqtebsac Seicavda: 

”1) daviTanxmoT mTavari da misi memkvidre mflobelobaze 

uaris saTqmelad;

2) mTavarsa da mis memkvidres daeniSnos maTi uzrunve-

lyofisaTvis sakmarisi anazRaureba;

3) afxazeTi gadaiqces samxedro olqad..., romelic unda 

daemorCilos gansakuTrebul ufross...;

4) Tu Tavisufali miwebis raodenoba mogvcems saSuale-

bas, [zRvis] gaswvriv enguris SesarTavamde SevqmnaT kazakebis 

dasaxlebebi, romlebic mdinare bzifis [xeobis] dasaxlebebTan 

erTad warmoqmnidnen afxazeTis kazakTa jars afxazeTis samx-

edro ganyofilebis ufrosis meTaurobiT...” (gamaxaraia...1997: 

333).
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es gegma imperatorma daamtkica da mogvianebiT ganxor-

cielda kidevac mciredi cvlilebebiT:

1864 wlis 21 maiss dasrulda ruseTis mier dasavleT ka-

vkasiis dapyroba da axlandel qalaq soWTan axlos, gubaad-

vis mindorze gaimarTa samxedro aRlumi126. imave wlis ivlisis 

dasawyisSi afxazeTis mflobel mTavars mixeil SarvaSiZes Ca-

moarTves mmarTvelobis ufleba, gaauqmes afxazeTis samTavro, 

xolo m. SarvaSiZe 7 noembers gadaiyvanes ruseTis siRrmeSi, 

qalaq voroneJSi, sadac igi gardaicvala 1866 wels. 

am faqtebidan kargad Cans, rom ruseTs sWirdeboda ara 

afxazeTis mosaxleoba, aramed mxolod teritoria da 

afxazi xalxis bedi winaswar ukve gadawyvetili iyo. 

dasaxlebuli gegmis asrulebas sababi sWirdeboda da 1866 

wels isic gaCnda: 

imis gamo, rom rusi moxeleebi pativs ar scemdnen af-

xazTa erovnul Rirsebebs da amcirebdnen maT, afxazuri 

mosaxleobis didma nawilma gabeda ajanyeba rusuli mmarT-

velobis winaaRmdeg. rusebma ajanyeba sisxlSi CaaxSes. maT 

gamoiyenes is faqti, rom afxazTa nawili sunit mahmadianad 

Tvlida Tavs da mosTxoves afxazebs, daetovebinaT samSob-

lo da gadasaxlebuliyvnen osmaleTSi. saqmeSi osmaleTidan 

Camosuli molebic Caerivnen, romlebic imaves mouwodebdnen 

afxazebs. am SemTxvevaSi osmaleTi dainteresebuli iyo imiT, 

rom antirusulad ganwyobili kavkasielebis qomagad warmoe-

Cina Tavi, moepovebina maTi ndoba, daesaxlebina muhajirebi im 

adgilebSi, sadac saxelmwifos erTianobas safrTxe emuqre-

boda mojanye, an naklebad sando araTurquli mosaxleobisa-

gan. osmaleTs 1859 da 1864 wlebSi ukve hqonda Sesabamisi 

gamocdileba CrdiloeT kavkasiidan ruseTis mier gaZevebu-

li daRestnelebis, CeCnebis, Cerqezebis, ubixebisa da sxvaTa 

miReba-dabinavebisa. 

kavkasiis mTielTa sammarTvelos ufrosma d. starosels-

kim osmaleTSi afxazTa gandevnis detaluri gegma 1866 wlis 

126
 mogvianebiT am adgils rusebma krasnaia poliana _ ”lamazi mindori” 

uwodes, xolo 2014 wlis 7-23 Tebervals aq zamTris olimpiada gamarTes.
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27 oqtombers warudgina quTaisis samxedro gubernators. am 

gegmis mTavari debuleba ase JRerda: 

”arsebobs mxolod erTaderTi saSualeba soxumis samx-

edro olqis mxridan Cvendami momarTuli yovelgvari safrTxis 

Tavidan asacileblad _ esaa afxazeTis mcxovrebTa TurqeTSi 

gasaxleba” (xorava 2013: 65). 

imave 1866 wlis noemberSi imperatorma aleqsandre II-m 

werilobiT gamoTqva Tanxmoba, raTa pirveli SesaZleblobi-

sTanave gaesaxlebinaT saqarTvelodan TurqeTSi afxazeTis mah-

madiani mosaxleoba. amis Semdgom ruseTis sagareo saqmeTa sa-

ministrom daavala ruseTis elCs TurqeTSi, graf n. ignatievs, 

daewyo molaparakeba portasTan. TurqeTis sagareo saqmeTa 

ministr ali-faSasTan molaparakeba warmatebiT dasrulda. 

mxareebma SeaTanxmes ramdenime mTavari piroba, romelTagan ar-

sebiTi iyo Semdegi:

1. TurqeTis xelisuflebas saqarTvelodan gaZevebuli af-

xazi muhajirebi ar unda daesaxlebina ruseTis sazRvris siax-

loves;

2. muhajirebs ekrZalebodaT samSobloSi dabruneba;

3. ruseTs surda, gaeZevebina 4 500 afxazuri ojaxi, magram 

porta daTanxmda mxolod 4 000 ojaxis miRebas.

muhajirTa pirveli mcire nakadi, 218 kacisagan Semdgari 49 

ojaxi im dros osmaleTSi Semaval baTumSi 1867 wlis 6 aprils 

gaemgzavra sami gemiT. masobrivi muhajiroba ki daiwyo imave 

Tvis miwuruls (xorava 2013: 66-67).

imave 1867 wels afxazTa gandevnis procesisaTvis orga-

nizebuli xasiaTis misacemad rusma moxeleebma sofel-sofel 

daiwyes wamsvlelTa siebis Sedgena. muhajirTa saerTo raode-

nobam 3 358 ojaxi, anu 19 342 kaci Seadgina (xorava 2004: dan-

arTi). 

arsebobs pirdapiri cnobebi imis Sesaxeb, rom afxazTa 

erT nawils ar surda samSoblodan gadaxvewa. maTgan zogi-

erTi qristianadac ki inaTleboda, rom Tavi daecva osmaleTSi 

gadasaxlebisagan. isic xdeboda, rom siebSi ojaxebi SehyavdaT 

maT daukiTxavad da a.S. magaliTad, qarTuli gazeTi `droe-
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ba””1867 wlis ivnisSi werda, rom afxazebi metad damwuxreb-

ulni arian, ZaliT gamodevnes saxlebidan Wlousa da jgerdis 

mcxovrebni, romelTac ar surdaT sxva qveyanaSi wasvla. afxa-

zebi Zalian emadlierebodnen bzifis mazris qarTvel ufross 

dimitri WavWavaZes, romelic uxsnida maT, umjobesia rusebis 

mmarTvelobis qveS darCeT, vidre sxvis qveyanaSi waxvideTo 

(”droeba” 1867: #23).

afxazTa pirveli masobrivi muhajiroba dasrulda 1867 wlis 

ivnisis dasawyisSi. meore, ufro masobrivi muhajiroba afxazur 

mosaxleobas mouwyves 1877-1878 wlebis ruseT-TurqeTis omis 

Sedegad, roca afxazuri mosaxleobis erTma nawilma iaraRiT 

dauWira mxari afxazeTSi gadmosxmul Turqul samxedro de-

sants. procesebi am SemTxvevaSic iseve warimarTa, rogorc 1867 

wels. am omSi TurqeTis damarcxebis Semdeg ruseTis imperator-

ma aleqsandre III-m 1880 wels oficialurad mianiWa”damnaSave 

xalxis” statusi afxazebs da mosTxova maT, zRvis napiridan 

25 versis siRrmeSi mdebare yvela soflidan ayra da osmaleTSi 

gadasaxleba. ruseTi amjeradac SeuTanxmda osmaleTs imis Ses-

axeb, rom ar daesaxlebina afxazebi ruseTis sazRvris axlos, rac 

TurqeTma Seasrula (vrclad ix.: ZiZaria 1982). 

miuxedavad SeTanxmebisa, rogorc 1867, ise 1878-1880 

wlebSi osmaleTis xelisufleba afxaz muhajirebs ruseTis 

sazRvrebTan axlosac asaxlebda. magaliTad, qalaq baTumsa 

da mis mezoblad mdebare ramdenime sofelSi (feria, angisa, 

salibauri, mnaTobi, sameba...) amJamadac cxovroben afxaz mu-

hajirTa STamomavlebi, romelTa winaprebic ZiriTadad 1867 

wels dasaxldnen aq. maT ician, konkretulad afxazeTis rom-

eli soflidan iyvnen maTi winaprebi da isic axsovT, rom erTi 

nawili jer TurqeTis siRrmeSi Caasaxles, magram im imediT, 

rom baTumSi moqmedi ruseTis sakonsulo maT samSobloSi da-

brunebis nebas miscemda, isini aWaraSi movidnen da rusebisagan 

uaris miRebis mere aqve dasaxldnen (vrclad ix.: gvancelaZe, 

tabiZe... 2011). 

1867 da 1878-1880 wlebis masobrivi muhajirobis 

dros baTumSi dasaxlebulebze gacilebiT meti afxazi 
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dabinavda amJamindeli TurqeTis respublikis Crdilo-

dasavleT da dasavleT nawilebSi mdebare mxareebSi, 

agreTve balkaneTis naxevarkunZulze (bulgareTSi, ser-

beTSi...), siriaSi da a.S. 

im SemTxvevebSi, roca afxazebi esaxlebodnen manamde 

ukacriel teritoriebze, axal soflebs isini an afxazeTis 

im sofelTa saxelebs arqmevdnen, saidanac wamovidnen, anda 

soflis saxelwodebaSi iyenebdnen romelime afxazuri gvaris 

dasaxelebas, mocemuli jgufis winamZRolis saxels da sxv. 

muhajirTa soflebis saxelTa pirvel jgufs ganekuTvne-

ba: aaci, anxva, guf, jgerda, Wlou, dal, aWandara, varCa, 

eSira, abJayva, guma, wabal, akafa, fsirZxa...; 

sofelTa saxelebis meore jgufs ganekuTvneba: bga-

naa ”bganbebi”, cguaa ”cguebi”, gumaa ”gumelebi”, lakraa 

”lakrbebi”, tvan iqiTa ”tvanbas sofeli”, aublaa rqiTa 

”ubilavebis sofeli”, aSv iqiTa ”aSubas sofeli”, TafS 

iqiTa ”TafSis sofeli”, kadir iqiTa ”kadiris sofe-

li”, ajba iqiTa ”ajbas sofeli”, baRhable ”baRbas ubani”, 

dariyvaqiT ”dariyvas sofeli” da sxv. (ZiZaria 1982:287-

289; xorava 2013: 69; http://www.cerkes.net/bilgi-deposu/turkiye-deki-
abhaz-koyleri-en-guncel-liste-t13205.html). sainteresoa, rom zogma 
am sofelma dRemde SeinarCuna es saxelebi, oRond mxolod 

afxazur enaze metyvelebis dros.

 amJamad TurqeTis respublikis teritoriaze muhajirTa 

STamomavlebi mozrdil jgufebad saxloben sxvadasxva sididis 

qalaqebSi: ankaraSi, stambolSi, izmirSi, saqariaSi, qais-

erSi, bilejiqSi, duzjeSi... da 200-mde sofelSi, romlebic 

mdebareobenadanas, amasiis, baliqesiris, bilejiqis, bur-

sis, duzjes, esqiSehiris, zonguldaqis, ToqaTis, iozga-

Tis, manisas, muRlas, ordus, saqariis, samsunis, sivaSis, 

sinopis, qaiseris, qojaelis, quTahiis, Corumis provin-

ciebSi (Cirikba 1994).

muhajirTa STamomaval afxazebs dRemde SenarCunebuli 

aqvT eTnikuri identoba. maTma didma nawilma kargad icis de-

daena da icavs afxazur tradiciul kulturas: zepirsityvier 
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da musikalur folklors, cekvebs, samoss, dasaxlebis formebs 

da mcire zomis arqiteqturas, etikets, adaT-wesebs. 

 samSoblodan gasaxlebis dros afxazTa didi nawili ar 

iyo Rrmad morwmune mahmadiani: maTma absoluturma umrav-

lesobam islamis elementaruli moTxovnebic ki ar icoda da 

ufro met pativs miagebda warmarTul rwmena-warmodgenebs, 

xolo erTi mcire nawili qristianad Tvlida Tavs, Tumca arc 

qristianobis moTxovnebs icavdnen. gansxvavebiT TavianTi muha-

jiri winaprebisagan, muhajirTa amJamindeli STamomavlebi ukve 

morwmune suniti mahmadianebi arian, rac imis Sedegia, rom ma-

Tze gavlena moaxdina im qveyanaSi cxovrebam, sadac mosaxleobis 

umravlesoba mtkiced icavs sunituri mimarTulebis islams. 

sayuradRebo faqtia isic, rom TurqeTSi mcxovrebi af-

xazebis nawili cxovrobs im soflebSi, sadac binadroben qa-

rTvelebic. davasaxelebT zogierT aseT sofels: balabani, 

ajisu, maSuqie (qojaelis provincia), ieniqenTi (ordus 

provincia), ajisu, qarafinari, qurTqoi, ianiqqoi, sari-

eri (saqariis provincia)da sxvani.

marTalia, muhajirTa STamomavali afxazebi amJamad 

Turqul gvarsaxelebs atareben, magram maTma umravlesobam 

icis TavianT winaparTa gvarsaxelebic, romelTa Soris arcTu 

ise cotaa qarTuli warmoSobis gvarebi. 

magaliTad, muhajirTa winaprebis wminda afxazuri gvarsax-

elebia: axba, qapba, (a)Jiba, kvaZba, wvijba, amiWba, asvba, 

kilba, amgial-ifa, abuxba, arguni, aviZba, Zixvba, zuxba, 

cugba, aTeiba, biJnova, barcici, kupalba, gumba, falba, 

acviba, arZinba, tvanba, kiacvba, xiquba, Samba, cviSba, 

Zikut-ifa, bazba, TriSba, aur-ifa, Tarba, ayusba, aZinba, 

aTeiba, ababa, baJvi, iaSba // eSba, xilfaxwva-ifa, agu-

maa, aiegba, magba, bganba, gvasba, darimba, kubzaa, yalRi, 

xiSba, hagba, qecba, aSxaraada a.S.; 

qarTuli warmomavlobis gvarsaxelebia: Cqvania, xvaWaa, 

papaa, gablia, saRaria, osia, yurua, vaTar-ifa > vaTirba, 

kurkunia, naxaria, fasania, matua, briskili, beigva, gam-

sania, gulia, lamia, Tania, vardania, xurxumali, WaTanaa, 
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kvarcxelia, mSvidaa, qardia, kobaxia // kopaxia, gabnia, 

gabria, iasaa, logua // lagua, saqania, harazia, wkua, 

Walakua, bedia, fuCquria, cicxua da mr. sxv.

TurqeTSi mosaxle afxazTa metyveleba enaTmecnierTaTvis 

Zalze sainteresoa, vinaidan muhajirebSi gavrcelebulia af-

xazuri enis is qvesaxeobebi, romlebzec afxazeTSi muhajiro-

bis Semdeg aRaravin laparakobs. es aris jiqeTis, abJayvis, 

webelis, dalis, gumas, fshus, ahWifsisa da sxva mxareTa 

sametyvelo kodebi, romelTa mecnierul kvlevas didi mniSvn-

eloba aqvs rogorc afxazuri enis, ise misi monaTesave enebis, 

maT Soris qarTulis Rrmad SeswavlisaTvis.
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PROF. DR. TEIMURAZ GVATSELADZE
Gürcistan Patrikhanesi Aziz Andria Pirveltsodebuli Gürcü Ünivesitesi

Gürcistan’dan Türkiye’de Göç Eden Abhazların 
Yerleşimleri

1867 ve 1877-1880 yıllarında Rusya İmparatorluğu 
tarafındanTürkiye’ye binlerce Abaza göç ettirildi. Osmanlı Hükümeti Aba-
za muhacirlerini sadece bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil 
o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan ülkelere de – 
Suriye’de, Ürdün’de, Bulgaristan’da, Makedonya’da vb -yerleştirdi. Fakat 
Abazaların büyük bir bölümü Kuzey-Batı ve Batı Anadolu bölgelerinde 
kaldılar. Onların torunları Amasya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Ordu, Sa-
karya, Samsun, Sinop, Bilecik, Bursa, Kutahya, Eskişehir illerinde ve 
200’den fazla köyünde yaşıyorlar.

Muhacir Abazaların torunları etnik bilinçlerini koruyabildiler. Çoğu 
Abazaca biliyor ve geleneksel kültürü – sözlü ve müzikal folklorü, dansları, 
giyimleri, yerleşim tarzları, etiketi, adetleri_ koruyor.

Topraklarından ayrıldıkları zaman Abazaların çoğu dindar müslüman 
değildi. Onların çoğu İslamın basit temellerini bile bilmiyordu ve daha 
çok putperestliğe inanıyordu. Az bir kısmı hristıyan olduğunu söyleyip 
hristıyanlığın kurallarına da uymuyordu. Muhacir dedelerinden farklı olan 
bugünkü Abazalar dindar müslümanlardır.

Dikkat çeken diğer bir olgu: Türkiye Abazalarının bir kısmını Gürcül-
erin oturduğu köylerde yaşıyor olmasıdır, fakat onlarla ilişkilerinde prob-
lemler yoktur çünkü onların ilişkilerinde üçüncü güçkarışmıyor.

Türkiye’de yaşayan Abazaların dili dilbilimciler için çok ilgi çeki-
cidir, çünkü muhacirlerde yaygın olan lehçeler Abazya’da muhacırlıktan 
sonra konuşulmuyor. Bunlar Abjakva, Tsebeli, Guma, Fshu, Ahçipsi ve 
diğer bölgelerin lehçeleridir. Bunların incelenmesi hem Abazaca, hem Gür-
cüceyi kapsayan diğer akraba dillerin öğrenilmesi için çok önemlidir.
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nebi giumuSi 
TurqeTi, rizes rejeb Taif erdoRanis saxelobis univer-

siteti

TurqeTSi mcxovrebi qarTvelebis Sesaxeb

saqarTvelos Semdegyvelaze meti qarTveli TurqeTis ter-

itoriazea dasaxlebuli. TurqeTSi daaxloebiT or milion-

amde qarTveli cxovrobs. maSin roca adgilobrivi qarTveli 

mosaxleobis mcire nawili, arTvinis guberniaSi cxovrobs, 

muhajiri qarTvelebis didi nawili ki TurqeTis respublikis 

sxvadsxva qalaqebSi _ giresunis, baliqesirisa da anatoliis 

CrdiloeTiT arian dasaxlebuli. qarTveli muhajirebis um-

ravlesoba TurqeTis teritoriis sxvasxva mxareebSi, ruseTis 

mier 1878 wels baTumisa da mis Semogarenis dapyrobis Sede-

gad, gadmosaxlda. qarTvelebma, romlebmac garkveuli drois 

Semdeg Turq xalSi integracias ganicada, dRes isini, ro-

gorc politikaSi aseve biznes seqtorSi, biurokratul da xe-

lovnebis sferoSi did adgils ikaveben da warmatebuli saqmi-

anobiT iCenen Tavs.
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NEBI GÜMÜŞ
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

TÜRKİYE GÜRCÜLERİ ÜZERİNE BAZI 
MÜLAHAZALAR

Özet
Türkiye Gürcüleri, Gürcistan’da yaşayan Gürcülerden sonra en 

kalabalık Gürcü nüfusu ifade etmektedir. Türkiye’de yaklaşık iki milyon 
Gürcünün yaşadığı tahmin edilmektedir. Küçük bir kısmı teşkil eden yerli 
Gürcüler Artvin’de yaşamakta iken büyük kısmı teşkil eden Muhacir Gür-
cüler ise Giresun’dan Balıkesir’e kadar Anadolun’nun kuzey şeridinde 
yaşamaktadırlar. Muhacir Gürcüler, çoğunluğu Rusların Batum ve çevresi-
ni 1878’de işgali sonrasında olmak üzere değişik zamanlarda göç ederek bu 
yerlere yerleşmişlerdir. Süreç içinde Türkiye toplumu ile entegre olan Gür-
cüler, bugün ülkede siyasetten iş dünyasına, bürokrasiden sanata her al-
anda güçlü biçimde yer almakta ve başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar.

A. Nüfus ve Yaşadıkları Yerler
Türkiye, Gürcistan’dan sonra en çok Gürcünün yaşadığı ülke 

özelliği taşımaktadır. Türkiye’de yaşayan Gürcü nüfus ile ilgili olarak 
bir milyondan 5 milyona kadar değişik tahminler yapılmaktadır. Sayıyı 
tam olarak tespit etmek zor olmakla birlikte bugün Türkiye’de yaklaşık 
iki milyon Gürcünün yaşadığını söylemek mümkündür. Bu sayının üzer-
indeki bazı tahminler doğru kabul edilecek olursa Türkiye’de yaşayan 
Gürcülerin sayısının Gürcistan’da yaşayan Gürcülere yakın olduğu 
söylenebilir. 

Türkiye Gürcüleri yaşadıkları yerler bakımından iki gurup-
ta ele alınabilir. Birincisi yerli Gürcülerdir ki, eskiden beri Gürcistan 
sınırında yer alan Artvin ilinde oturmaktadırlar. Bunlar Şavşat ilçesinde 
Meydancık (İmerhev) nahiyesi ve köyleri ile Borçka ve Murgul ilçelerinde 
yaşamaktadırlar. 

İkinci grup ise muhacir Gürcüler olarak isimlendirilebilir. Bunlar 
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Rusların Batum ve çevresini 1878’de işgal etmesinden sonra Türkiye’ye 
göç eden Muhacir Gürcülerdir. Çoğunlukla Giresun, Ordu, Samsun, Sin-
op, Tokat, Amasya, Düzce, Sakarya, İzmit, Bursa, Balıkesir ve İstanbul 
gibi Karadeniz kıyısı ve Anadolu’nun kuzey şeridinde yaşamaktadırlar. 
Neden Rize ve Trabzon gibi doğudaki şehirlere yerleşmedikleri sorusu 
akla gelmektedir. Bunun Rus işgal tehdidi yüzünden pek kolay olmayacağı 
düşünülmelidir. Nitekim Rus işgali sebebiyle Artvin’den de önemli sayıda 
Gürcünün aynı dönemde batıdaki şehirlere göç ettiği bilinmektedir. 
Ayrıca savaş sonrasında Osmanlı topraklarına göç edenlerin Rusların bu 
yöndeki baskısı sebebiyle Tokat ve Giresun hattının batisindaki topraklara 
yerleştirildikleri bilinmektedir.

Türkiye’de yaşayan Gürcüler, Türk toplumu ile başarılı bir şekilde 
entegre olmuş ve bugün her alanda başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. İlk 
göç ettiklerinde genellikle köylerde yaşadıkları için tarım ve hayvancılıkla 
uğraşmakta idiler. Fakat büyük şehirlere göçlerle birlikte farklı alanlarda 
çalışmaya başlamışlardır. Bugün devlet daireleri, universiteler, hizmet sek-
törü, kısaca her alanda çalışmaktadırlar. 

B. Gürcistan’dan Anadolu Topraklarına Göçler
Müslüman Gürcülerin Türkiye’ye ilk toplu göçü, 1828-1829 

Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Ahıska ve çevresinin Rus-
lar tarafından işgali sonrasında Müslümanların kitleler halinde çoğunlukla 
Acara bölgesi olmak üzere Artvin ve Ardahan çevresine geldikleri bilin-
mektedir. Göç edenlerin bir kısmı Müslüman Gürcüler oluşturmaktadır. Bu 
dönemde göç edenlerin bir kısmını 1835 yılına ait Acara nüfus defterlerin-
den tespit etmek mümkündür. Nitekim Ahıskalı diye deftere kaydedilenler-
in listelerin sonunda yer alması, bunların köye sonradan ve yakın zamanda 
geldiklerini göstermektedir. Bunların bir kısmı Rusların Batum’u işgali ile 
buralardan da göç etmek zorunda kalmışlardır.

Gelenler arasında Gürcülerin yani sıra Turkler de vardir. Ayrica bu do-
nemde Katolik Gürcüler de Müslümanlarla birlikte daha güvenli gördükleri 
Anadolu topraklarına göç etmişlerdir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında İstanbul 
Bomonti’de bir Gürcü Katolik Kilisesi’nin inşa edilmesi, bu göçlerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Esas göçler ise 19. yüzyılın son ceyreginde 1877-1878 Osmanlı-Rus 



100 ქართველოლოგიის  აქტუალური  პრობლემებიqap

Savaşı sonrasında yasanmistir. Savaş sonrasında ilk üç ayda 120 bin kişinin 
göç ettiği kaydedilmektedir. Bu dönemde göç edenlerin sayısı ile ilgili 
olarak 500 bine kadar farklı rakamlar üzerinde durulmaktadır. I. Dünya 
Savaşı sonrasında gerçekleşen ikinci göçte ise ne kadar insanın göç ettiği 
tam olarak bilinmemektedir. Göçler sırasında pek çok insanın yollarda 
öldüğü için göç edenler ile bir yere yerleştirilenlerin sayıları arasında da 
ciddi farklılıklar bulunmaktadır. 

Asimilasyon amacıyla Gürcülerin üç-beş hane şeklinde dağınık 
şekilde yerleştirildikleri şeklinde tarihi gerçeklerle uyuşmayan bazı id-
dialara rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti bu dönemde Ruslarla yaptığı 
savaşlar sonrasında hem Kafkasya’dan hem de Balkanlardan göç eden 
yüz binlerce insanı Anadolu’ya yerleştirmek gibi büyük bir sorunla karşı 
karşıya gelmiştir. Bu dönemde Anadolu’ya gelenler sadece Gürcüler 
değildir. Onların yanı sıra Çerkesler, Boşnaklar, Arnavutlar, Abazalar ve 
tabii ki Türkler de Ruslardan kaçarak Anadolu’ya göç etmişlerdir. Yüz-
binlerce insanı aynı yere yerleştirmenin zorluğu bir yana göç edenlerin 
yerleştirilmesi sırasında durumları göz önünde bulundurulduğu da bilinme-
ktedir. Nitekim Gürcülerin göç sonrasında Gürcistan’da yaşadıkları yerlerle 
benzerlik taşıyan bölgeleri tercih ettikleri, mesela Hulo gibi yüksek yerl-
erden gelenlerin yüksek yerlere yerleştirildikleri dikkat çekmektedir. Hatta 
başlangıçta sahil kenarlarına yerleştirilmiş olanlar da daha sonra kendi 
talepleriyle yüksek yerlere taşınmışlardır. Yerleştirildikleri yerlerin iklim 
veya çevre şartlarına uyum sağlamakta güçlük çekenlerin bu yüzden bir 
kaç kez göçü tekrar yaşamış olmaları elbette bir sorun teşkil etmiştir. Fakat 
bu da Muhacirlerin şartlarının iyileştirilmesi dışında başka bir amaç için 
yapılmamıştır.

İddiaların aksine Gürcüler topluca köylere yerleştirilmişlerdir. Bazen 
bir köyden gelenler aynı yere yerleştirilmiştir. Bununla muhacirlerin sosyal 
sorunlarının en aza indirilmesinin amaçlandığı açıktır. Bazen göç ettikleri 
köy veya mahallenin adını dahi yeni yerleştikleri yere taşıdıkları ve en geniş 
anlamda kültürlerini muhafaza ettikleri söylenebilir. Nitekim göçlerden bir 
sure sonra bu köyleri ziyaret eden ve gördüklerini kayd eden İsmetzâde 
Mehmed Arif, Gürcî Köyleri adlı eserinde bu konudaki müşahadelerini 
detaylı bir şekilde kaydetmiştir.
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C. Dil ve Kültür
Türkiye’de yaşayan Gürcüer dillerini muhafaza etmişlerdir. Bu-

nunla birlikte Türkiye Gürcülerinin büyük kısmı bugün Gürcüce 
konuşamamaktadır. Köylerde yaşayanlar dillerini korumuşlar, fakat büyük 
şehirlere göç edenler ve özellikle genç nesil arasında Gürcüce konuşanların 
sayısı giderek azalmıştır. Gürcüce öğrenmenin devlet tarafından teşvik 
edilmemiş olması da bu süreci etkilemiştir. Rus hakimiyeti ve özellikle 
Sovyetler Birliği döneminde Gürcistan ile Türkiye’nin farklı bloklar içinde 
yer almaları ve daha önemlisi Gürcistan’ın bir demir perde ülkesi olarak 
Sovyetler Birliği içinde yer alması, Türkiye Gürcülerinin Gürcistan’da 
yaşayanlarla sağlıklı ilişkiler kurmasına da imkan vermemiştir. 

Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra ise Türkiye ile Gürcistan 
arasında iyi ilişkiler kurulmuştur. Türkiye, Gürcistan’ın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ülkeleden biri olmuştur. Siyasi ve ekonomik ilişkiler kısa 
sürede mükemmel denebilecek bir düzeye ulaşmıştır. Nitekim bugün iki 
ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz ve pasaportsuz olarak seya-
hatleri bunun en güzel göstergesidir. Mükemmel denebilecek düzeydeki iyi 
ilişkiler, Türkiye Gürcüleri arasında Gürcücenin öğrenilmesi noktasında 
teşvik edici bir rol oynamıştır. Son yıllarda ortaokullarda mahalli dillerin 
seçmeli ders olarak öğretilmesi yönünde atılan adımlar genç nesillerin Gür-
cüce öğrenmelerine imkan verecek gibi gözükmektedir. 

Türkiye Gürcülerinin konuştuğu Gürcücenin Gürcistan’daki Gürcül-
erin konuştuğu Gürcüce ile bazı farklılıklar arz ettiği bilinmektedir. Gür-
cülerin Türk toplumu ile kısa zamanda kaynaşması ve Türkçe’yi çabuk 
öğrenmeleri bunda etkili olmuştur. Nitekim pek çok yerde ve özellikle 
şehirlerde yaşayanların konuştukları Gürcücede çok sayıda Türkçe keli-
menin yer aldığı, fakat Gürcüce formu biçiminde olduğu dikkat çekmek-
tedir. Hatta Türkiye Gürcücesinin özgün halini oldukça iyi koruduğu, es-
kiye özgü öğelerin Türkçenin etkisinden daha güçlü olduğunu ifade edenler 
vardır. 

Türkiye Gürcülerinin konuştuğu Gürcüce ile Gürcistan’da konuşulan 
dilin çok farklı olduğu, hatta birbirlerini anlamadıkları şeklinde iddiaları 
anlamak mümkün değildir. Elbette Gürcistan’da hayatın her alanı ile ilgili 
olarak konuşulan Gürcücenin çok kapsamlı bir dil olduğu ve Türkiye Gür-
cülerinin özellikle köylerde yaşayanların bu dili tam olarak anlamalarının 
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mümkün olmadığı açıktır. Fakat günlük hayata dair konularda pekala 
anlaşabilecekleri söylenmelidir. Türkiye Gürcülerinin dili üzerine en 
kapsamlı çalışmayı yapan Şuşana Putkaradze’nin Çveneburebis Kartuli 
adlı eseri bunun yanı sıra Türkiye Gürcülerinin konuştuğu Gürcücenin 
zenginliğini de net bir biçimde ortaya koymaktadır.

D. Din ve Kimlik
Türkiye’de yaşayan Gürcülerin hemen tamamı Müslümandır. Çok 

az sayıda Katolik Gürcü de bulunmaktadır. Katolik Gürcüler daha çok 
İstanbul’a gelmişler ve 19. Yüzyılın ikinci yarısında İstanbul Bomonti’de 
bugün de mevcut olan bir kilise dahi inşa etmişlerdir. Fakat daha sonra 
bir çoğu başka ülkelere göç ettiklerinden dolayı bugün sayıları son derece 
azalmıştır.

Gürcüler dindar bir toplum olarak tanınmaktadırlar. Göçten bir süre 
sonra muhacir Gürcülerin yaşadığı köyleri ziyaret eden Mehmed Arif, 
onları, son derece dindar, içki ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak 
duran, sağlıklı, zeki ve okumaya meraklı, cami ve okulları ile dikkat çeken 
bir topluluk olarak tanımlamaktadır.

Türkiye’de yaşayan Gürcüler kendilerini Gürcü veya Çveneburi 
olarak tanımlamaktadırlar. Acar adı bazen etnik kimlik yerine kullanılsa da 
genellikle Acara’dan göç edenleri ifade etmektedir.

 Kartveli adı geçmiş dönemde Türkiye Gürcüleri arasında kesinlikle 
kabul görmezken şimdilerde kısmen kullanılmaktadır. Geçmiş dönemde 
bu ad Hıristiyan hatta Ermeni olmak şeklinde algılandığından reddedilme-
kte idi. Bu durum Gürcistan’daki Gürcülerin sadece Hıristiyan olabil-
ecekleri şeklindeki yaklaşımla paralellik arzetmektedir. Bugün durum bi-
raz değişmiş olmakla birlikte tam olarak değişmesi, Gürcülerin Müslüman 
da olabilecekleri yönündeki bir yaklaşımın Gürcistan’da yerleşmesi ve 
yaygınlaşması ile birlikte söz konusu olabilecektir.

Din, kimlik tanımının içini dolduran en önemli unsurdur. Bilindiği 
üzere göçün en önemli sebeplerinden birisi Rus baskısı ile gelecek nesil-
lerin dinlerini kaybetme korkusu olmuştur.

Türkiye’de yaşayşan Gürcülere kendilerini nasıl tanımladıkları 
sorulduğunda verdikleri cevaplarda Müslüman, Gürcü ve Türk şeklinde bir 
sıralama dikkat çekmektedir.
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roland TofCiSvili 
Tbilisi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelm-

wifo universiteti

qarTuli gvarsaxelebi SavSeT-imerxevSi: 

eTnoistoriuli sakiTxebi

istoriul samxreT-dasavleT saqarTvelos eTnikur qa-

rTvelTagan qarTuli ena da tradiciebi kargad Semoinaxes 

imerxevelma qarTvelebma. imerxevSi qarTuli gvarsaxelebicaa 

Semonaxuli. daviwyebT iqidan, rom imerxevSi bevri toponimi 

swored gvaris saxels atarebs. eseni ZiriTadad ubnebis sax-

elebia, Tumca maT Soris ramdenine sofelicaa. 

SavSeT-imerxevSi aseT toponimTa Soris SeiZleba dava-

saxeloT sofel SavSeTis sofli axaldaba, romlis ubne-

bi gaxldaT: gelsaZe, gogeliZe, goginiZe, popaZe, uru-gelsaZe, gogeliZe, goginiZe, popaZe, uru-

miZe-aruSiZe.miZe-aruSiZe.127127 sofel garylobis ubnebis erqva: qadagiZe, qadagiZe, 

miqeleTimiqeleTi... TavisTavad cxadia aRniSnuli toponimebi pirda-

pir miuTiTebs imaze, rom aq swored Sesabamisi gvarebis warmo-

madgenlebi cxovrobdnen. marTalia SavSeTSi qarTvelebma eT-

nikuri qarTveloba ver SeinarCunes _ dRes isini Turqebi, e. 

w. asimilirebuli (adgilobrivi gamoTqmiT _ gadabrunebuli) 

qarTvelebi arian, magram zemoxsenebuli toponimebi pirdapir 

miuTiTebs imaze, rom aq gelsaZeebi, gogeliZeebi, gogniZeebi, 

popaZeebi, urumiZeebi-aruSiZeebi, qadagiZeebi, miqelaZeebi... 

mkvidrobdnen.

sayovelTaod cnobilia SavSeT-imerxevis iseTi ori soflis 

dasaxeleba rogoricaa TurmaniZe da lioniZe. _ es soflebi 

ivane javaxiSvilis 1923 wlis saistorio rukazecaa datani-

127
 aRniSnuli anTropotoponimebi dafiqsirebulia 1886 wlis saojaxo siebis 

gamoqveynebul statistikuri monacemebis krebulSi _ Свод статистических 
данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886, 
Тф., 1893. samwuxarod, quTaisis guberniis arTvinis okrugis saojaxo siebis 

dednebs Cvenamde ar mouRwevia; isini dakargulia.
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li. 1886 wlis saojaxo siebiT sofeli TurmaniZe garylobis 

sazogadoebaSi Sedioda, xolo lioniZe Cixoris erT-erT ub-

nad iyo gadaqceuli. Cixoris erT ubans gegazelarigegazelari erqva, e. 

i. is gegaZeebis sofeli iyo. aqve dafiqsirebulia petrakeTi.petrakeTi. 

esec toponimad qceuli anTroponimia. SavSeTSi, garylobis 

sazogadoebaSi Sedioda sofeli civeTic. soflis saxelwode-

ba pirdapir miuTiTebs imaze, rom am sofelSi civaZeebi cxov-

robdnen an, ukidures SemTxvevaSi, sofeli odesRac mxolod am 

gvaris xalxiT iyo dasaxlebuli, maTi Seqmnili iyo. civieTis 

ubnebic 1886 wels aseve gvarebis saxelebs atarebdnen: duRa-duRa-

biZe, lasuriZe, xilvaZebiZe, lasuriZe, xilvaZe. iqve sofel jinalis ubnebis saxel-

wodebebic _ zaqarieTi, laguneTizaqarieTi, laguneTi _ pirdapir miuTiTebs im 

garemoebaze, rom maTSi zaqariaZeebizaqariaZeebi da laguniZeebi laguniZeebi cxov-

robdnen. sofel WvarebisWvarebis erT-erT ubans Saliki Saliki erqva. ra 

Tqma unda, SalikSi SalikaSvilebiSalikaSvilebi128128 mkvidrobdnen. XIX sau-

kuneSi ukve Turquli iyo SavSeTis dabawvrilis, oqrobageTis, 

saTlel-rabaTis sazogadoebebic. am sazogadoebaTa soflebis 

ubnebi maT qarTul warmomavlobaze miuTiTebs. magaliTad, 

sofel balvanas erT ubans erqva samxaro-oRlisamxaro-oRli, xolo meores 

_ kanklo-oRlikanklo-oRli, rac Targmania, pirdapiri kalkia qarTuli 

samxaraZisa da kankliZisa. dabawvrilis ubnebi iyo: kopaZe, xi-kopaZe, xi-

laZe, CugaZelaZe, CugaZe. SavSeTis sofel meriaSimeriaSi 1886 wlis aRweraSi 

dafiqsirebulia ubnebis saxelwodebani: ibadi-oRli, kaia-ibadi-oRli, kaia-

oRli, SaTir-oRli oRli, SaTir-oRli da iremaZe. aq ubnis saxeli iremaZe Tu 

pirdapir miuTiTebs imis Sesaxeb, rom is gamWvirvale qarTuli 

anTroponimia, memkvidreobiTi saxelia, ibadi-oRli, kaia-oRl-

ida SaTir-oRli qarTuli anTroponimebis ibadiZis, kaiaZis da 

SaTiriSvilis Turquli variantebia.

SavSeTis soflis sxlobanis yvela macxovrebeli 1886 

wels ukve Turqad iyo Cawerili da mxolod erT ojaxs hqonda 

qarTveloba SenarCunebuli. magarm sxlobanis ubnebis saxel-

wodebani TiTqmis mTlianad qarTuli iyo da es saxelwodebebi 

128
 SalikaSvilebs ucxovriaT liganis xeobaSic. Woroxis marcxena mxares 

mdebare sofel Txilazuris (e. i. TxilaZeebis) erT-erT ubans Salikebi 

hqvian. SalikaSvilebis gvari aqedan 1878 wels, rusebis Sesvlis dros ay-

rila da Savi zRvis regionSi gadasaxlebula.
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gaanTroponimebuli iyo, gvarsaxeli ubnis saxelad iyo gadaq-

ceuli, rac agreTve imaze miuTiTebs, rom iseve rogorc saqa-

rTvelos sxva istoriul-eTnografiul mxareebSic, aqac erTi 

gvaris wevrebi erTmaneTis gverdi-gverd cxovrobdnen: perana-perana-

TiTi (e.i. peraniZeperaniZe), futkaraZe, TulaZefutkaraZe, TulaZe. sofel cixias ubnebs 

erqva: xaToreTi, Cikrik-oRli, gorali-oRli, tusi-oRli,Cikrik-oRli, gorali-oRli, tusi-oRli, 

e. i. xaToriZeebi, CikrikiZeebi, goraliZeebi, tusiZeebi/xaToriZeebi, CikrikiZeebi, goraliZeebi, tusiZeebi/

tusiSvilebitusiSvilebi. oqrobaqeTis sazogadoebis erT-erTi sofelis 

mamanelisis erT-erTi ubani kakab-oRliskakab-oRlis saxels atarebda. 

e.i. misi mkvidrni iyvnen kakabaZeebikakabaZeebi. amave sofelis sxva ubnis 

saxelwodeba iyo karal-oRlikaral-oRli, e.i. misi mkvidrebi karaliZee-karaliZee-

bi bi iyvnen. oqrobageTis ubnebi iyo agreTve: koSlieTi, saki-koSlieTi, saki-

oRlioRli (e.i. isini qarTuli koSliZeebisakoSliZeebisa da sakiZeebissakiZeebis Sesa-

tyvisia). sofel kuWenis ubnebi iyo: abdul-oRliabdul-oRli (e.i. abdu-abdu-

liZeliZe), papuk-oRlipapuk-oRli (e.i. papukipapukiZe), pisik-oRlipisik-oRli (e.i. pisikiZepisikiZe). 

saTlel-rabaTis sazogadoebis sofel morgelis ubnebs erqva 

gogor-oRligogor-oRli da gorgin-oRligorgin-oRli. bunebrivia, pirveli gogoriS-gogoriS-

vilisvilis Turquli variantia, meore ki _ gorginiZisagorginiZisa. saTlel-

rabaTis erT-erT ubans erqva karkar-oRli, karkar-oRli, rac qarTuli 

karkaZeebis karkaZeebis Turqizebuli formaa. SeiZleba davasaxeloT 

kidev sofel soforas ubnebi bunbun-oRlibunbun-oRli da tuzi-oRlituzi-oRli. 

isini bunbuniZisabunbuniZisa da tuziZis tuziZis kalkirebuli variantebia.

SavSeTSi, 1886 wlis saojaxo siiebiT, sofel verxunas/

verxnalis erT ubans romieTiromieTi erqva, rac imas niSnavs, rom is 

Tavis droze romiZeebiTromiZeebiT iyo dasaxlebuli. sofel cecxlau-

ris erTi ubani ki tokaZis tokaZis saxels atarebda. sofel dabakeTi-

lis erT-erTi meheles (anu ubnis) saxelia marCil-oRlimarCil-oRli, e.i. 

marCiliZemarCiliZe. iqve miuTiTeben toponims kopaZekopaZe.

1886 wels imerxevis dabis sazogadoebaSi 6 sofeli iyo: 

baZgireTi, daba, zaqieTi, surevani, ube, xevwvrili (222 

komli, 1599 suli). aq sofel zaqieTis ubnebi iyo: jarbiZejarbiZe 

(jarbiZes zaqieTis mahaled dResac miuTiTeben), CikoriZeCikoriZe...

ubeSi ori ubani iyo gamoyofili: gorgaZelar gorgaZelar da CeviZelar.CeviZelar. 

es ubnebi dRes ubeSi eTnografiuli monacemebiTac dasturde-

ba. am sofelSi gorgvaZeebi da CivaZeebi/WivaZeebi dResac mkvi-
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droben. surevanissurevanis ubnebs Soris vxvdebiT gudali-zelarsagudali-zelarsa 

da daviTiZelarsdaviTiZelars, rac imaze miuTiTebs, rom aq gudaZeebgudaZeebi da 

daviTiZeebidaviTiZeebi cxovrobdnen. sofel xevwvrilSi 1886 wlis sao-

jaxo siebiT aRniSnulia ubnebi: abramieTi, beltieTi, abramieTi, beltieTi, e.i. 

abramiZeebiabramiZeebi da beltiZeebi.beltiZeebi.

1886 wels wyalsimeris sazogadoebis soflebi iyo: di-

obani, ifxrevli, weTileTi, wyalsimeri. dRes dioba-

nis mkvidrebi ukve gaTurqebuli arian. diobanis ubnebi iyo 

abnaZe, zialiZe, ziqrieTi, qoqliZeabnaZe, zialiZe, ziqrieTi, qoqliZe _ dRes qoqlieTs 

uwodeben, qumaSiZequmaSiZe. ziqrieTSi ziqriZeebi ziqriZeebi cxovrobdnen. 

XIX saukuneSi ubnis saxelad pirdapir gvaris forma (qoql-qoql-

iZeiZe) dadasturda. rogorc aRiniSna, dRes adgilobrivebi 

TavianT sofels qoqlieTs uwodeben, rac imaze miuTiTebs, 

rom gvarebisa da aqedan gamomdinare topinimebis sufiqsebic 

adgilobrivTa metyvelebaSi erTmaneTs enacvleboda, isini 

erTmaneTis fardi iyo.

ifxrevli Sedgeboda iveTisiveTisa da imnaZes imnaZes ubnebisagan. im-

naZeTa ubani 1886 wlis saojaxo siebSi Turqizebuli imnaz-imnaz-

elariselaris formiTaa Cawerili. weTileTis ubnebi iyo: maCxatiZemaCxatiZe, 

xoxlaurixoxlauri (dRes xoxlevi). wyalsimeris erT-erT ubans xil-xil-

vaZevaZe warmoadgenda. 

axla eTnografiul monacemebs mivmarToT. imerxevis sofel 

iveTSidasturdeba Semdegi memkvidreobiTi saxelebi: dabe-dabe-

liZe/dablieTi, zurabiZe, husuenTi, lakolienTi, fidis-liZe/dablieTi, zurabiZe, husuenTi, lakolienTi, fidis-

ienTi, gabienTi, qaSaklienTi, zobienTi, avjienTi, zemoen-ienTi, gabienTi, qaSaklienTi, zobienTi, avjienTi, zemoen-

Ti, cxikaTienTi, muhamedienTi, WaliparienTi, wikaTienTi, Ti, cxikaTienTi, muhamedienTi, WaliparienTi, wikaTienTi, 

ixSienTi...ixSienTi... imerxevis sofel iveTs qarTuli gvarebis uZvelesi 

mawarmoebeli -eT sufiqsi aqvs Semonaxuli. aSkaraa, rom aRniS-

nuli sufiqsi aq -Ze sufiqsTan monacvleobda. informatoris 

TqmiT, iveTis Zveli gvarebi arian: dabeliZe, zurabiZedabeliZe, zurabiZe da 

golienTlebigolienTlebi. es ukanasknelni saqarTvelos istoriul-eTno-

grafiuli mxaredan _ goladan/koladan mosulebad miiCnevian. 

aqedanve migrirebulan iSxneliZeebiciSxneliZeebic: “iSxneliZeebi iyvnen, 

axla karamedoRlebi arian. eseni goladan mosulan. sami Zma yo-

fila, erTs zurabi erqva, meores _ gola, mesames ar vici. erTi 
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damjdara wyalsimerSi, meore _ ifxrevlSi, mesame _ iveTSi. 

iSxneliZeebis winapari aris goladan mosuli. iSxaniZeebica da 

Cvenc (dabeliZe _ r.T.) golidan varT mosuli. zurabieebic 

goladan mosulan. amave sofelSi dadasturda gvari nikoli-nikoli-

enTi.enTi. kidev: “Cemi gvari fidisienTia,fidisienTia, Zvelad meTaflesmeTafles am-

bobdnen; “Cven samolienTi samolienTi varT, es biZai mamadienTiamamadienTia _ amaTi 

gvari esaa. zurabeTlebizurabeTlebi arian, busuenTebibusuenTebi arian. zurabiZe 

dawere? qaskaklienTi qaskaklienTi _ adgilidan aqvT aRebuli gori~. mniS-

vnelovani faqtoria, rom sofel iveTSi ramdenime gvars aqvs 

gadmocema saerTo warmomavlobis, migraciis Sesaxeb: “hamzienT 

adgilze axla zurabiZeebi sxedan. hamzienTni baTumisaken wa-

sulan. oTxi Zma mosula: zurabienTi, avjienTi, golienTi, zurabienTi, avjienTi, golienTi, 

samolienTisamolienTi. sofeli amaT gaakeTes.

sofel weTileTSic gvarebs -eT sufiqsiT iformeben, 

magaliTad, xojienTi, duduenTixojienTi, duduenTi. bazgireTeli mTxrobeli 

Tavisi gvaris Sesaxeb aRniSnavda: “gvarad zumbieTi, zum-zumbieTi, zum-

baZebaZe var, deda TeTrieTia, TeTraZeTeTrieTia, TeTraZe~. meore mTxrobeli 

gvarad imnaZecimnaZec dedis gvars uSarieTs uSarieTs miuTiTebs. bazgireTis 

erT-erTi didi gvaria cvariZe. aqve cxovroben yasimoRlebi, yasimoRlebi, 

yaramehmedoRlebi, feraToRlebi, besonebi, avjioRlebi, yaramehmedoRlebi, feraToRlebi, besonebi, avjioRlebi, 

xojienTi, enClienTi (enCaroRli), xarzienTi. xojienTi, enClienTi (enCaroRli), xarzienTi. mkvidro-

ben bolqvaZeebic bolqvaZeebic (5 ojaxi): “Cemi mama ityoda, saqarTvelos 

mxridan varT mosuli bolqvaZeebi. erTi Cixis xevSia Cveni 

gvaris, meore _ SavSeTis soflebSi da mesames uTqvams me, civi 

wyali unda vsva da bazgireTs mosula. bazgireTis mahaleSi 

_ gameSeTSi cxovroben sariaoRlebi, delihasanoRlebi, sariaoRlebi, delihasanoRlebi, 

boiarCebiboiarCebi. eTnografiuli masalebiT, cvariZeebiscvariZeebis adrin-

deli gvari cxvaraZe yofila: “Cveni Zveli gvari cxvaraZe 

yofila. imereTSi yofilan. omi qnila da imaze wamosulan. 

pirveli isini dajdnen (fiqri iazar-cvariZe, 2007 weli, 60 

wlis). imave mTxrobelisagan Cawerili masaliT yadioRlebis 

qarTuli/adrindeli gvaria aRiZe.aRiZe.

sofel bzaTaSi aseTi eTnografiuli masala dadastur-

da: “filipiZefilipiZe Zveli gvaria, futkaraZefutkaraZe axali gvaria. raRac 

mizezis gamo filipiZeebi futkaraZis gvarze gadasulan.
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marTalia aq gvari ukanaskneli ramdenime saukunis ganmavloba-

Si oficialurad ar fiqsirdeboda, magram dafiqsirebuli iyo 

xalxis mexsierebaSi, zemoT moyvanili faqtiT ki maT adrin-

deli gvaric axsovT. sofel bzaTaSi dasturdeba gvarsax-

elebi: SarabaZe, zaqariaZe, zaqraZe, filipiZe, babeliZe, SarabaZe, zaqariaZe, zaqraZe, filipiZe, babeliZe, 

cicvnaZe, karaliZe.cicvnaZe, karaliZe.”urbeniZebiurbeniZebi sofel wyalsimerSi ari-

an~. eTnografiuli masala: “qarTuli gvaria omaroRliomaroRli. 

ufro sworia hasuenTi.hasuenTi. Cveni gvaris xalxi 10 ojaxia aqa. 

aq arian kidev: omarienTi, SarabeTi, cicvienTi, lai-omarienTi, SarabeTi, cicvienTi, lai-

kienTi/laikieTi/laikiZekienTi/laikieTi/laikiZe (adgili aq laikienTia), gaRma 

yarslienTi.yarslienTi. aq arian zaqriZe, yaraRienTi (yaraRiZe), zaqriZe, yaraRienTi (yaraRiZe), 

mazmanienTi, babelienTi (babliZe), arCienTi, bzvarienT-mazmanienTi, babelienTi (babliZe), arCienTi, bzvarienT-

ni, SarabiZe, kakabiZe, kopienTi (wyalsimers ekuTvnis), ni, SarabiZe, kakabiZe, kopienTi (wyalsimers ekuTvnis), 

filipieTi.filipieTi.

Soltis/SorTisxevSi eTnografiuli monacemebiT cxov-

roben kvirikaZeebikvirikaZeebi. mTxrobelis axmed axgunis sityviT: “kviri-

kaZea Cemi gvari. erTi dede (=papa) gvyolia da im dedes saxeli 

duraRdedeiduraRdedei yofila. imaze duraRoRlic gavxdiT. kvirikaZe 

axla sofelSi 6 komli varT. am masaliT aSkaraa qarTuli 

gvaris SigniT meore memkvidreobiTi saxelis _ mamiSvi-

lobis/babuiSvilobis warmoqmna. garda kvirikaZeebisa, Solt-

isxevSi cxovroben agreTve Semdegi qarTuli gvarebis warmo-

madgenlebi: Te(a)TvienTiTe(a)TvienTi (“baTumidan movsulvarT. iqidan 

gamovyrilvarT. alagze wakidebian), ifSiroRlebi, urbeni-ifSiroRlebi, urbeni-

Zeebi, miqelaZeebi, qurdikiZeebiZeebi, miqelaZeebi, qurdikiZeebi. kvirikaZeebi sadac cxov-

roben, im adgils kvirikeTs uwodeben, aseve adgilisa da gvaris 

saxelicaa cicienTi, baTileTi, TaTuenTi, qoCienTi, qeienTi. 

sofel ifxrevlSi cxovroben xatioRlebi xatioRlebi igive xatiZee-xatiZee-

bi bi da imnaZeebiimnaZeebi. imnaZeebs imnieTsac uwodeben da Sesabam-

isad maTi ubanic amave saxeliT moixsenieba. aqvea WurkveTic. 

imnieTSi ifxrevlidan SemoreviaT butiZe.butiZe. eTnografiuli 

masala: “qarTuli gvari butiZea. am sofels imnaZe (imnieTi) 

hqvia. dauurqmevia Zvelebs gvari, cxovrobda imnaZe. mTlianad 

ifxrevlia. magram ifxrevli gaRmaa, gamoRma imnieTia, Wurkve-

seTia zemoT. aqauroba gurjebisaa. butiZe Zveli gvaria. Cemi 
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dedei ifxrevlidan gamosula. zesiZed iyo. butiZeebi ifxrev-

lSi arian. butiZeebi varT, magram Cvenc imnaZe gavxdiT, 

radgan imnaZis mamulze gaCnda, imnaZed varT. aqauri Zveli 

gvarebia mosiZe, soryaZe, subuqiZe, WurkvesiZe, ifSire-mosiZe, soryaZe, subuqiZe, WurkvesiZe, ifSire-

Ti, iaRjebi, saRriZeTi, iaRjebi, saRriZe. moyvanili eTnografiuli masala friad 

sayuradReboa. aRarafers vityviT CamoTvlil gvarebze da mx-

olod imas aRvniSnavT, rom imerxevSic zesiZed misvlis dros 

iseTive Cveuleba arsebobda rogorc danarCen saqarTveloSi _ 

zesiZe, faqtobrivad, misi STamomavlebi gvars icvlida, radgan 

sxvis mamulze jdeboda. sxvanairad simamris qonebis memkvidre-

obiT miReba gamoricxuli iyo.

dasabomSi mWedliZeebi/mWedlienTi cxovroben, magram 

irkveva, rom isini aq sofel devieTidanarian gadmosaxleb-

ulni: “mWedlienTi bevri varT devaZeebSi. devaZeebi cxovro-

ben devieTSi. ubeSi WivaZeebi WivaZeebi arian, kidev: TuranoRlebi, TuranoRlebi, 

moloRlebimoloRlebi. ziosSi arian balaZebalaZe (balieTi/balTi), beqaZe/ beqaZe/ 

beqieTibeqieTi (10-15 komli), sarvaniZe, talaxaZe, molieTni/sarvaniZe, talaxaZe, molieTni/

moloRli/moliZe, TuranoRli, qomojienTi, xevlieTi, moloRli/moliZe, TuranoRli, qomojienTi, xevlieTi, 

abdieTi. WimuraZeabdieTi. WimuraZe (Wimurebi aris cxeli mWadi satexili, 

erboSi Cadebuli). iyvnen SuTebiSuTebi da aRar arian. 92 wlis 

iusufai WimuriZis TqmiT, maT “Wimureb etyvian. aSkaraa, 

rom erTi gvari zogjer sami sufiqsiTac ki iwarmoeba, qar-

Tuli ena amis saSualebas iZleoda, -eT sufiqsis nacvlad am 

funqcias -eb sufiqsic asrulebda. eTnografiuli monaceme-

biT, “devaZeebidevaZeebi maWaxlidan varT. Zvelebi kiboriZeebikiboriZeebi 

yofilan. demurCi (e.i. mWedeli) yofila Cveni Zveli. 

ukeTebia Toxi, waldi, eCo, dana da mosula devaZee-

bSi dasaxlebula, Cvens meheleSi. mWedels etyod-

nen da mWedel-oRlebsmWedel-oRlebs gvetyodnen. am eTnografiuli 

masaliT aSkaraa, rom maWaxlidan gadmosaxlebuli mWedeli 

devaZeebis ubanSi saxldeba, maT gvars iRebs da amave dros 

safuZvels uyris devaZeebis gvaris ganayrobas mWede-

loRlebs.moyvanili masala imiTacaa sayuradRebo, rom mi-

grantis STamomavlebs axsovT da aqvT gadmocema adrindeli 

gvaris (kiboriZekiboriZe) Sesaxeb.
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imerexevis erT-erTi didi sofelia surevani. am sofel-

Si simravliT gamoirCevian daviTeTebidaviTeTebi.”daviTeTdaviTeT 25 saxli 

varT. Cemi Zvelebi aq yofilan. aqedan imaT naxevari gur-

jistans aqeT-iqiT dafantulan. surevanSi cxovroben kidev 

SarmaTebi, zazalebi, mureSebi, qosoRlebi, iqie(n)TlebiSarmaTebi, zazalebi, mureSebi, qosoRlebi, iqie(n)Tlebi 

(“iqienTlebi aWaridan gadmosulan), butiZeebi, SaraZeebi, butiZeebi, SaraZeebi, 

lazoRlebi, aslanoRlebi, TanToRlebi, kolotiZeebi, lazoRlebi, aslanoRlebi, TanToRlebi, kolotiZeebi, 

petroRlebi, qoseTi, dRvabiZe petroRlebi, qoseTi, dRvabiZe (“duRabiZe Cveni soflis 

mehelea, xilvaZec mehelea), gaTeniZe (“am sofelSi gaTeniZe 

wasula da dRvabiZe mosula)... surevneli mTxrobeli ali-

reza yara gadmogvcems, rom “yaranoRli viyaviT pirvelad. 

Cemi dede aWaras gazrdila. erTi lomana yofila maWaxelSi da 

gamzrdeli iyo lazoRli da gaxda lazoRli. sami komli varT 

aq da gareT 30 komli iqneba lazoRlilazoRli. surevanSi yaranoRlebi 

arian 5 komli. Zveli yaranoRli yofilan da ukan dros gvari 

gadaucvliaT SaraZed, TanToRlad... sxva mTxrobelis SeniS-

vniT, yaranoRlebs 5 ganayroba aqvT: TanToRli, lazoRli, 

suraoRli, SaraZe da yaraloRli. Zvelad am sofelSi 3 kvamli 

yofila: petroRli, yaranoRli, iqieTlebi. yaranoRli aqau-

ria. petroRlebs gadmocema aqvT, rom maTi winapari petriaSvi-

li odesRac “raWidan jer ordus CavsulvarT da mere iq 

kaci mouklavT da aq gamoqceulan. ase gvaqvs gagonili 

zemo baridan movsulvarT. sami kvamli varT. arian pe-

trebic, amboben naTesavebi varTo, magram danamdvilebiT 

ar vici. petrebi dabaSi arian.

qarTul eTnikur garemos mowyvetil imerxevSi gvarebTan 

dakavSirebiT iseTive procesebi mimdinareobda, rogorc danar-

Cen saqarTveloSi _ xdeboda axali memkvidreobiTi saxelebis 

warmoqmna. yaranoRlebisyaranoRlebis erTi nawili lazoRli lazoRli gaxda. mamis 

gvari gamzrdelis gvariT Seicvala. magram Turquli eTnikuri 

garemo mainc Tavis daRs asvamda qarTul anTroponimebs. zogi-

erTi qarTuli gvaris sufiqsebi Turquli sufiqsiTaa Secvli-

li. amis magaliTad yaranoRlic yaranoRlic gamodgeba, romlebic udavoa 

adre yaraZeebiyaraZeebi iyvnen. amas mTxrobelis sityvebic adasturebs: 

“Cven lazienTi varT da gavxdiT lazoRli. surevanSi xa-xa-
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jaliZeebijaliZeebi cxovroben. mTxrobelis sityviT, “Cven (xajaliZeebs) 

zaRlazeebsaczaRlazeebsacgvetyvian. asaxeleben daCiZesacdaCiZesac. surevanis da-

viTeT ubanSi miuTiTeben agreTve gvars SamaTa.SamaTa.

imerxevis sofel ubeSic ramdenime qarTuli gvari cxov-

robs. aq arian moloRlebimoloRlebianu moliZeebi, kortoxaZeebi, moliZeebi, kortoxaZeebi, 

WivaZeebi/CivaZeebiWivaZeebi/CivaZeebi (“WivieTi ubania ubis~), gorgvaZeebi/gor-gorgvaZeebi/gor-

goZeebi, koviZeebi, aWaliZeebi, elaZeebigoZeebi, koviZeebi, aWaliZeebi, elaZeebi. eTnografiuli 

masalebi: “kortoxaZe, koviZe, gorgvaZe, WiviZe _ Zvelad ityvian 

eseni xuTi Zma yofilan da barSi sul dabla msxdaran da iqi-

dan rom gayrilan da am sofelSi damsxdaran, iqidan rom xuTi 

Zma dasaxlda da gabevrebulan. erTi kortoxaZe gaxda, meore _ 

koviZe, mesame _ gorgvaZe, meoTxe _ WiviZe, mexuTe fiqlobaZe 

iyo. fiqlebma gvari gamoicvales da moloRlebSi Seerivnen. 

ubeSi sxva gvarebic mkvidroben; eseni: ilimienTi, mWedlienTi, 

kululienTi, xojienTi, ibiSienTi. ibiSienTi artaanidan mo-

sulan. am gvars warmoTqvamen rogorc mravlobiT ricxvSi, ise 

mxolobiTSi _ ibiSiibiSi. “gvaria kidev zobebizobebi.

qoqlieTis gvrebia imadoRli, bairaxtaroRli, mosiZe, imadoRli, bairaxtaroRli, mosiZe, 

gurienTi, kakaunebi, jafariZe, lolaZe, duraRoRlebi, gurienTi, kakaunebi, jafariZe, lolaZe, duraRoRlebi, 

gogeliZe, qarsioRlebigogeliZe, qarsioRlebi(igive qarsiZeqarsiZe). CixisxevSi dumbaZisdumbaZis 

gvari dasturdeba.

imerxevSi erT-erTi lamazi sofelia manatba. am soflis 

gvarebia: kosola(i)Ze, jijaniZe, darbazienTi, Savqo(e)Tli-kosola(i)Ze, jijaniZe, darbazienTi, Savqo(e)Tli-

enTienTi. gadmocemiT es ukanasknelni “arian artaanisa da SavSe-

Tis Suadan. im sofels SavqeTi erqva da gvars es sax-

eli imitom derqva.darbazieT gvari imerxevisave sofel aga-

radan gadmosaxlebula, jijinaZeebi _ rabaTidan. kosoliZeebi 

imerxevisave sofel uxeTidan gadmosaxlebulan. manatbelebis 

gadmocemiT, maTi winaprebi aq 400 wlis win dasaxlebulan. 

nasaxlavs vetyviT, zeda nasaxlevi, qveda nasaxlevvi, Zvelad yo-

filan, imaT ar moveswariT. Cvenebi rom mosulan, ukve aRaravin 

daxvedriaT.

manatbis mezobeli sofelia maCxateTi. asaxeleben maCxa-

teTis Semdeg gvarebs: saraji, qaia, CaxmaxCebi, meRmaZebisaraji, qaia, CaxmaxCebi, meRmaZebi. 

darbazieTni maCxateTSic cxovroben. darbazieTi ierlad miiC-
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neva, isini da meRmaZeebi SedarebiT gvian mosulan axlo-maxlo 

adgilebidan. 

sofel xoxlevSi cxovroben mesxazeebi (mesxaZeebi), mesxazeebi (mesxaZeebi), 

gorgaZeebi, lomaZeebi, qomaZeebi, xevraZeebi (xevrienTi)gorgaZeebi, lomaZeebi, qomaZeebi, xevraZeebi (xevrienTi). 

“gorgieT erT kvamls vetyviT, gorgoZeebs bevrs~. “vetyviT 

xevrienT, qomienT, lomienT, mesxieT, gorgieT~. “xoxlevSi 

yvelaze meti jenigelebiajenigelebia.

sofeli farnuxic ubnebisagan Sedgeba; es ubnebia: kaxiZee-kaxiZee-

bi, gorgvaZeebi, aiSienTi, SarmaTebi, WalaZeebi, beSovri-bi, gorgvaZeebi, aiSienTi, SarmaTebi, WalaZeebi, beSovri-

enTi, WiviZeebienTi, WiviZeebi(ubedan arian gadmosuli), melqienTimelqienTi. “dedee-

bi ityodnen: erTi jari yofila da mosula. aq sxvebi yofilan, 

isini damTavrebullan. pirvelad mosulan WiviZe, kaxiZe, WaliZe, 

meliqienTi. eseni aq mezoblebi damxdaran. aiSienTiaiSienTi WiviZeebi 

arian, gaizardnen. WiviZeebs qerimoRlebsac etyodnen, WiviZeebs 

delioRlebsac etyvian. erT meheleSi arian. ubes gorgoeTic 

arian. WiviZeebis gvaris gamravlebis Sedegad aSkarad Cans, rom 

gvari ramdenime ganayrobad gaiyo: aiSienTi, qerimoRli, de-

lioRli. pirveli mamiSvilobis saxeli Tu qarTuli sufiqsiT 

gaformebula, meore da mesame _ TurquliT. eTnografiuli 

masalebiT, kaxiZeebis winapari “sami Zma gamoqceula, ori Sav-

SeTSi damrCala, erTic farnuxSi Camosula. WalaTaSi dasaxle-

bulan _ SavSeTis sofelia, erTic aq WalieTs (WalaZeebi) mov-

ida. Cven kaxieTi kaxieTi gvqvian, kaxieTkarebs ityvian, WiviZeebi sadac 

cxovroben, WivieTkarsac etyvian.

xevwvrilSi arian fanjikiZeebi, fanCiZe, davlaze, qacaxaTi/

qarcaxebi, qarcivaZe, faTajuenTi, qurdoi/qurduebi/qurdikiZe, 

fuqSebi, megrelebi, mixelymienTi, jimuxebi, TodnaZe, goCoRle-

bi/goCienTi, zazalebi, gamrekliZeebi, kudienTi/ kudebi, Teqin-

ebi, qoroRlebi, fatyuenTi, nunianTlebi, Caxlebi, falazebi, 

TuTienTi, revazanebi/revazoRlebi/revazebi. xevwvrilis es gva-

rebi soflis 7 ubanSi (mahaleSi) arian gadanawilebuli. es ma-

haleebia: abramienTi, mixelymienTi, megrelebi, jimuxebi, 

jamis gaRma, beltieTi, goCoRlebi/ goCienTi. abramienTSi 

mxolod fuqSebifuqSebicxovroben. fuqSebifuqSebimaWaxlidan yofilan mosu-

li. adre sxva gvarebsac ucxovriaT, magram isini aqedan wasulan. 
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mixelymienTSi mxolod mixelymienTebi mkvidroben. “jimuxebi “jimuxebi 

mahales saxelicaa da xalxis saxelic erTidaigivea. mahales saxelicaa da xalxis saxelic erTidaigivea. eTno-

grafiuli masala qarcaxebis Sesaxeb: “Cven qarTulad qarcaxebsqarcaxebs 

gvetyvian. qarcivaZe qarcivaZe galifi da Cven ganayrebs vetyviT, sisx-

li erTia, Zveli ganayrebi varT. megrelebi megrelebi adre erTi kvamli 

yofilan, Semdeg gabevrdnen megrelebi. “Cven beltivri varT. 

beltiebi daiwva. mTeli davlaZeebi aq arian. beltieTSi gam-gam-

rekliZeebi, ruSenebi, qarcaxebirekliZeebi, ruSenebi, qarcaxebi arian, zazalebi muhaji-zazalebi muhaji-

rad wasulebi arian. izmiTs, bursas arian zazalebi wa-rad wasulebi arian. izmiTs, bursas arian zazalebi wa-

sulebisulebi. adgili aqvT aq, aRar modian, gagdebuli aqvT adgile-

bi. saqmobaze wasulan aqedan zazalebizazalebi. “goCienTSi cxovroben 

kudebi(kudienTi), Teqinebi, qoroRlebi, fatyuenTikudebi(kudienTi), Teqinebi, qoroRlebi, fatyuenTi (iqi-

dan gadmosuli fuqSebifuqSebi arian da aq fatyuenTifatyuenTi daurqmeviaT). 

fatyuenTi mosuli arian. Cvenic mosuli arian. gamsaxurdia rom 

iyo, iqidan arian mosuli. davlaZeadavlaZea beltieTs. iqidan mosuli 

arian. jimuxebSi marto jimuxebi jimuxebi arian. jamimahaleSi cxovroben: 

nunianTlebi, qurduebi, fanCiZe, Caxlebi, qacaRebi nunianTlebi, qurduebi, fanCiZe, Caxlebi, qacaRebi (bel-

tieTsac arian), TaTujuenTiTaTujuenTi. falazebi falazebi aRaravin arian. isinic 

wabarguli arian. TuTienTiTuTienTi dagvaviwyda, mahale. odienTic odienTic ori 

kvamlia. zamTarSi aq ar rCebian. megrelebSi marto megrelebimegrelebi 

varT. sami ganayari varT. is ori kvamli sxvebi arian; maWaxlidan 

movidnen da megrelebi gaxdnen. iqidan maWaxlidan beri movi-

da da nene uTxovia. nene megreli iyo. mixelymianTac qirTuebiqirTuebi 

arian, sami kvamli. mixelymianTa WenWiebic (WenWaTiWenWiebic (WenWaTi) arian. re-

vazienTSi mTeli revazanebirevazanebi arian. abramienTSi sul fuqSebifuqSebi 

arian. abramianT mahales uZaxian da aq cxovroben fuqSebifuqSebi. erTi 

fuqSa SerTulze aris.

Svidi ubnisagan Sedgeba imerxevis sofeli zaqieTic, 

romelTagan gvaris saxels atarebs CaqvriZeebi, miqaZeebi, CaqvriZeebi, miqaZeebi, 

fohrengeebi fohrengeebi (“miqaZeebi gamravlebulan da eseni calke gamo-

yofian~), yafCinebi, SobelebiyafCinebi, Sobelebi. miwruaTis mahaleSi cxovro-

ben unialebiunialebi. xevmahaleSi arian nafengvrieTi, sakienTlebi, nafengvrieTi, sakienTlebi, 

xojienTi.”CaqvriZeebisxojienTi.”CaqvriZeebis gvarizobebia: yalaijebyalaijebi... “So-

belebis gvarizobebs ras etyodnen, enis wverze migo-

ravs, erTi bajuenTi...bajuenTi...
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CixorSicCixorSic dasturdeba qarTuli gvarebi. erT-erTi aqauri 

mTxrobelis TqmiT, “Tamazas gvetyvian gvars, wiTelas, fala-

zebi (falazebi xevwvriladan Camosulan). aseve rogorc imerx-

evis sxva soflebi, Cixoric mahaleebisagan/ubnebisagan Sedge-

ba. ardiawmindaSi cxovroben muradoRlebi, wiTeloRlebi, muradoRlebi, wiTeloRlebi, 

eminoRlebi,eminoRlebi,libanSi _ wvitebi (wvitoRlebi),wvitebi (wvitoRlebi), TeTraqeTSi 

_ iSioRlebi, lazoRlebi, furCebiiSioRlebi, lazoRlebi, furCebi, vardiyanaSi _ (“eqvsi 

Tve zafxulSi vardiyanaSi arian, eqvsi Tve TeTraqeTSi zamTar-

Si), berieTSi _ baTumoRli, cvariZe,baTumoRli, cvariZe, wurRieTSi/wurieTSi _ 

Colaxebi, ombaSoRli,Colaxebi, ombaSoRli, jamikarSi _ vezioRli, ombaSoRlivezioRli, ombaSoRli, 

maxreTSi _ wiTeloRli, veloRli,wiTeloRli, veloRli, WedrulSi (SarbolSi) 

_ jagvebi, maxarebijagvebi, maxarebi. Cixoris yvelaze did sofelSi (ubanSi) 

cxovroben maxarebi, kvirtebi, Cortanebimaxarebi, kvirtebi, Cortanebi. “TamazoRlebiTamazoRlebi 

da rac CamovTvale yvela ierlebi yofilan. velioRlebivelioRlebi ve-

lidan mosuli yofilan. sxvisTvis Tamazebs adgilebi miuciaT.

sayuradReboa, rom SuaxevSi imerxevidan qali yofila 

gaTxovili, romlisTvisac adgilobrivebs SavSura Seurqme-

viaT. aseTi metsaxelebis Serqmeva ki saqarTveloSi erTgvari 

tradicia iyo.

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom SavSeT-imerxevSi, 

miuxedavad imisa, rom is xangrZlivi periodis ganmavlobaSi 

mowyvetili iyo saqarTvelos da Sedioda sxva saxelmwifos _ 

osmaleTis imperiis _ SemadgenlobaSi, qarTuli memkvidreo-

biTi saxelis (gvarsaxelis) tradicia arasdros Sewyvetila. 

xalxis maxsovrobam memkvidreobiTi saxelebi (gvarebi) dRemde 

Semoinxa _ tradicia ar gawyvetila. marTalia, uSualod Sav-

SeTSi eTnikuri qarTvelebi asimilirdnen (“gadabrundnen), ma-

gram gvari rom aqac tradiciuli iyo, amas XIX saukunis rusu-

li dokumentebi mowmoben _ soflebi da soflis ubnebi xSir 

SemTxvevaSi gvaris saxels atarebdnen.

SavSeTis imerxevis mxareSi gvaris gareSe arcerTi qarTve-

li ar yofila. bevr gvars hqonda gvaris danayofic. gvaris 

danayofebi iyo rogorc Zveli, ise SedarebiT axali, TurqTa 

mmarTvelobis dros,islamis miRebis Semdeg warmoqmnili. mag-

aliTad, iSxneliZeebi karamamedoRlebad iqcnen, kvirikaZeebi 

duraRoRlad, aRiZeebi _ yadioRlad. Tumca Tavdapirveli 

qarTuli gvari ar daukargavT. imerxevelebi TavianT gvarebs 
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awarmoeben ZiriTadad ramdenime qarTuli sufiqsiT: -Ze, -eT, 

-enT, -eb. imerxevelTa metyvelebaSi gvarebis warmoTqmis dros 

zogjer qarTul sufiqsebs Turquli -oRli sufiqsic enacv-

leba, magaliTad, kakaboRli, e.i. kakabaZe.

imerxevSi bevri iseTi gvari dasturdeba, romlebsac aqeT 

saqarTveloSi paraleli ar daeZebneba (magaliTad, filipiZe). 

saqarTveloSi bevri gadmocemaa Semonaxuli gvarebis warmoma-

vlobis, adrindeli gvarebs Sesaxeb. analogiuri gadmocemebi 

imerxevSic ara erTi da oria daculi. miuTiTeben adrindel 

gvarebsac. butiZeebi imis gamo, rom imnaZis mamulze daesaxlnen, 

imnaZis gvarSi zesiZed Sevidnen, imnaZeebad iqcnen. gvaris aseTi 

Secvla ki saerTo qarTuli taradicia gaxldaT. imerxevSic 

xdeboda erTi saerTo gvaridan ramdenime gvaris gamoyofa. mag-

aliTad, zurabienTi, avjienTi, golienTi, samolienTi saerTo 

sisxlisani arian. xSirad gvari da adgilis saxeli (ubani) erTi 

saxeliTaa gadmocemuli: cicienTi, baTileTi, TaTuenTi... 

imerxevSi usufiqso gvarebic dasturdeba: SamaTa, zobebi, 

CaxmaxCebi, fuqCebi... magram Wirs imis garkveva, es anTroponime-

bi gvarsaxelebia, gvaris danayofebi, Tu gvaris metsaxelebi 

(anu “saginebeli gvarebi _ misagnebeli gvarebi, rogorc es gu-

riasa da zemo imereTSia. magaliTad guriis sofel xidisTavSi 

kalandaZeebi ramdenime aseT “saginebel gvarad iyofian: najaxe, 

ireme, turie, RinWipure... xolo mamaTel gogeliebs mxolod 

erT “saginebeli/gvaris metsaxeli _ ingrexa gaaCniaT).eTnois-

toriuli TvalsazrisiT amas arsebiTi mniSvneloba arca aqvs. 

mTavaria, rom isini memkvidreobiTi saxelebia, romlebic Tao-

bidan Taobas gadaecemoda, e.i. ucxo eTnikur garemoSi tradi-

cia grZeldeboda, miuxedavad imisa, rom am tradicias safuZve-

li gamoclili hqonda.

SavSeT-imerxevSi memkvidreobiTi saxelis aRmniSvneli qa-

rTuli termini _ “gvari _ faqtobrivad ar Semonaxula. mx-

olod erTxel iqna is dadasturebuli “goris formiT. sam-

agierod, gvaris danayofis aRsaniSnavad ramdenimejer dadas-

turda termini “gvarizoba (“CaqvriZeebis“CaqvriZeebis gvarizobebia: 

yalaijebyalaijebi... “Sobelebis gvarizobebs ras etyodnen, enis 

wverze migoravs, erTi bajuenTi...bajuenTi...).
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PROFESÖR DOKTOR ROLAND TOPÇIŞVILI 
Tbilisi İvane Cavahişvili Devlet Üniversitesi

Türkiye’de Yaşayan Gürcülerin Soyadları: İmerhev

Tarihi Güney-Batı Gürcistan Gürcülerinden Gürcü dili ve adetlerini en 
çok İmerhevliler koruyabildiler. Türkiye’de Gürcü soyadları hiç bir zaman 
resmen tespit edilememiştir, fakat halkın hafızasında kalmıştır. İmerhevde 
Gürcü soyadları iyi bir şekilde kalabildi. Gürcü soyadları geleneksel 
etnografi k bilgilerle tasdik edildi. İmerhev’de Gürcü soyadlarının eskiden 
beri yer alması toponimler üzerinden de kanıtlanıyor – çok toponim 
soyadları taşımaktadır. Bunların çoğu mahale isimleridir. Fakat birkaç tane 
köy ismi de vardır. Böyle toponimler Gürcistan’ın farklı bölgelerinde de 
vardı. Demek ki bu Köyde sadece bir soydan olanlar oturuyorlardı. Mesela 
Acara’da İntskirvelebi diye bir köy vardır. Yani bu köyde sadece İntskirvel 
soyadını taşıyanlar oturuyorlardı.

Şavşat-İmerhev’de çok antropotomonim tasdik edildi. Mesela 
1886’da Rus sayımına göre Şavşat Ahaldaba Köyünde Gelsadze, 
Gogelidze, Goginidze, Popadze, Urumidze, Aruşidze mahalleleri vardı. 
Bu mahallelerde karşılıklı soyadı taşıyanların oturduğu bellidir.

Şavşat-İmerhev’de iki köyün isimleri – Turmanidze ve Lionidze_ 
çok meşhurdur. 1886 senesinin sicil defterlerine göre Turmanidze Köyü 
Garkloba Cemiyeti içindeydi, Lionidze ise Çihori’nin bir mahalle olarak 
çevirmiştir. Çihiri Köyünün bir mahallesinin ismi Gegazelari’ydi. Yani 
Gegadzelerin köyü olduğunu anlamaktayız. Aynı yerde Petraketi yer ismi 
de geçmektedir. Bu da toponim olarak çevrilmiş Antroponomdur. Grakloba 
Cemiyetine Tsivieti köyü de dahildi. Köy ismi orada Tsivadzelerin 
oturduğunu göstermektedir. 1886’da Tsivieti mahallelerinin isimleri 
soyadları da taşımaktadır: Duğabidze, Lasuridze, Hilvadze. Balvana 
Köyünün bir mahallenin ismi Samhar-oğlu, öbürünün ise Kanklo-oğludur. 
Bunlar Gürcüce Samharadze ve Kanklıdze’nin aynısıdır. Dabatsvrili 
mahalleleri Kopadze, Hiladze, Çugadze idi.

İmerhevlilerin çoğu kendi Gürcü soyadlarını hala biliyorlar. Mesela 
Ube Köyünde Gorgvadze ve Çividze soyadlarını söyleyebiliyorlar. 1886 
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senesinin Rus sayımında Ube Köyünün iki mahallesi – Gorgadzelar ve 
Çevidzelar_ gösterilmiştir. İmerhevli Gürcülerinin soyadları çoğu durumda 
-dze ekiyle bitiyor. Köy isimleri ise -et ekiyle oluşturuluyor. Mesela 
Koklidzelerin oturduğu Koklieti Köyü. Bazen soyadları da -et ekiyle 
oluşturuluyor. Böyle bir durum İvet Köyünde de görülüyor: Dabliyeti, 
GabienTi, Çaliparienti, Tsikatienti, İhşienti. Bu da Gürcistan tarihi 
durumunun yansımasıdır: halk konuşmada -et ekini kullanıyordu, resmi 
belgelerde ise -dze eki yazılıyordu.

Halk Konuşmalarda Gürcistan’ın diğer bölgeleri gibi -eb ekini de 
kullanıyorlardı. Bu durum çoğunluğu gösteriyordu: Besonebi, Piklebi, 
Cagvebi, Maharebi, Çahmahebi, Çimurebi.

Gürcü soyadlarının bölümleri de vardır. Bunların isimleri çoğunlukta 
Türkçe eki -oğlu ile oluşturuluyordu. Demek ki İmerhev’de Gürcü soyadların 
oluşturma adetini kaldıramamış ve Osmanlı Devletinde Türk dilinin etkisi 
ile devam etmiştır: Avcıoğlu, Pereatoğlı. Bazen -Oğlu eki soyun bölümlere 
değil, direkt soyadın köküne ekliyorlardı: Hatioğlu – Hatidze (bu soyun 
Gürcülüğünün temeli – Hati de gosteriyor). Gürcü eklerin Türk eklerle 
değişimi sıradan bir olaydı: “Biz Lazienti’yiz ve Lazoğlu olduk”.
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avTandil nikoleiSvili
quTaisi, akaki wereTlis saxelobis saxelmwifo univer-

siteti 

TurqeTel qarTvelTa qarTulenovani 

poezia

Cveni TurqeTeli moZmeebis qarTulenovani poeturi Semo-

qmedeba pirobiTad or umTavres nawilad SeiZleba gavyoT: 

pirveli, xalxSi zepirsityvieri saxiT gavrcelebuli folk-

loruli teqstebi da meore, sazogadoebisTvis cnobil sax-

alxo mTqmelTa (calkeul SemTxvevebSi ki profesional po-

etTa) avtorobiT Seqmnili mxatvruli nawarmoebebi. samwux-

arod, imis gamo, rom CveneburTa didma nawilma winaparTa ena 

dResdReobiT ukve cudad, anda saerTod aRar icis, TurqeTSi 

mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis mier saukuneTa ganmavlobaSi 

Seqmnili qarTulenovani folkloruli teqstebis umetesoba 

samudamod daikarga. 

miuxedavad am arasasurveli viTarebisa, saqarTvelosa da 

TurqeTs Soris Tanamedrove etapze farTod damkvidrebul 

keTilmezoblur urTierTobaTa Sedegad, imedismomcemi samo-

mavlo perspeqtivac aSkarad vlindeba da am samwuxaro movle-

nis sawinaaRmdego procesebic viTardeba. kerZod, TurqeTSi 

mcxovreb eTnikur qarTvelTa garkveuli nawilis cnobierebaSi 

ganaxlebuli ZaliT Rvivdeba da Zlierdeba saukuneebis ganmav-

lobaSi minavluli erovnuli TviTSegneba. 

swored am movlenis erT-erT gamovlinebad unda miviC-

nioT is faqti, rom winaparTa dedaenis Seswavlis msurvel-

Ta raodenoba imedismomcemad izrdeba. am didmniSvnelovan 

movlenas kidev ufro met samomavlo perspeqtivas sZens is 

faqti, rom adrindelisagan gansxvavebiT, CveneburTa Soris 

am bolo dros iseTi saxalxo mTqmelebica da profesionali 

mwerlebic gamoCndnen, romlebic qarTul enaze dawerili 
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TavianTi mxatvruli teqstebiTac cdiloben sakuTari gu-

lisTqmis gamoxatvas.

samwuxarod, TurqeTel qarTvelTa mier Seqmnili folk-

loruli teqstebis umetesoba, imis gamo, rom maTi Cawera 

Tavis droze aravis ucdia, dResdReobiT ki isini ukve aRa-

ravis axsovs, samudamod dakargulia. arc am teqstebis Semqm-

nelTa da gamavrcelebelTa saxelebia cnobili, garda ram-

denime maTganisa. 

iqidan gamomdinare, rom zogadqarTuli da Cveneburebis 

folkloruli Semoqmedebis bevr nimuSs Soris aSkarad 

xelSesaxebi teqstologiuri msgavsebani arsebobs, SeiZleba 

vifiqroT, rom maTi didi nawili iqaur qarTvelebSi saqa-

rTvelodan TurqeTSi gadaxvewilma muhajurebma gaavrceles. 

marTalia, zepirsityvieri formiT moarulma am teqstebma 

droTa ganmavlobaSi Sinaarsobrivadac da enobriv-mxatvruli 

TvalsazrisiTac garkveuli cvlilebebi ganicades, magram maTi 

umetesoba Sesabamis folklorul pirvelwyaroebs arsebiTad 

mainc ar daSorebia.

aqve unda aRiniSnos isic, rom qarTvel muhajirTa Soris 

saxalxo mTqmelebic imyofebodnen, romlebic TurqeTSi ara 

marto saqarTveloSi maT mier Seqmnil folklorul teqstebs 

avrcelebdnen, aramed qarTuli zepirsityvierebis sxva ni-

muSebsac.

qarTul folklorTan TurqeTel qarTvelTa zepirsi-

tyvierebis siaxlovis ganmapirobebel faqtorebze saubris dros 

aq erT garemoebasac unda mieqces yuradReba: miuxedavad imisa, 

rom TurqeTSi mcxovrebi Cveneburebi maT istoriul samSob-

los xangrZlivi drois ganmavlobaSi iyvnen mowyvetilebi, Cvens 

qveyanaSi komunisturi diqtaturis damyarebamde aqauri da iqa-

uri qarTvelebi erTmaneTTan dakavSirebas mainc axerxebdnen. es 

garemoeba ki, Cemis azriT, yovelgvari gadaWarbebis gareSe unda 

miviCnioT qarTuli folkloris am ori nakadis erTmaneTTan 

daaxloebis erT-erT angariSgasawev faqtorad.

rogorc iTqva, Cveneburebis zepirsityvieri Semoqmedebis 

did nawilTan erTad, drois mdinarebam im saxalxo mTqmelTa 
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saxelebic warecxa ukvalod, romlebic TurqeTSi qarTuli 

xalxuri sityvierebis Seqmnis procesis uSualo monawileni 

iyvnen. maTgan dResdReobiT mxolod ramdenime maTganis sax-

eliRaa cnobili. am moleqseTagan amjerad ori pirovneba minda 

gavixseno _ TurqeTSi gadaxvewili saxalxo mTqmelebi: rejeb 

mJavanaZe da Sirin SaraSiZe.

aWaraSi TavianTi poeturi qmnilebebiTac da meamboxe 

cxovrebiTac kargad cnobil am pirovnebaTa Semoqmedebis 

CvenTvis cnobili nimuSebis umetesoba, marTalia, samSobloSi 

maTi cxovrebis drosaa Seqmnili, magram am teqstebma Turqe-

Tel qarTvelebSic iseTi popularoba moipova, rom isini ara 

marto zepiri formiT gadaecemoda Taobidan Taobas, aramed 

qarTuli wera-kiTxvis ucodinarobis gamo Cveneburebi zogi-

erT maTgans osmaluri anbaniT Cawerili saxiTac avrcelebdnen 

erTmaneTSi.

rogorc emen daviTaZis mier TurqeTSi r.ejeb mJavanaZis 

(1873-1929 ww.) cxovrebasTan dakavSirebiT moZiebuli masale-

biT irkveva, qarTuli xalxuri poeziis es niWieri ostati mu-

hajirad TurqeTSi gadaxvewis drosac eweoda nayofier Semoq-

medebiT saqmianobas (amasTan dakavSirebiT ix: aWaris saxalxo 

mTqmelTa anTologia, 1993: 69-84).

Suaxevis raionis sofel gomardulSi dabadebul r. mJa-

vanaZes mezobel sofel Wvanis medreseSi muslimanuri gana-

Tlebis miRebis Semdeg sasuliero samsaxuri dauwyia da male 

xojac gamxdara, magram xalxSi farTo popularoba RvTismsax-

urebaze metad Tavisi leqsebiT moupovebia. r. mJavanaZis po-

eturi SemoqmedebiT xalxis amgvari dainteresebis umTavres 

safuZvels pirvel yovlisa is garemoeba warmoadgenda, rom 

avtoris mier SeTxzul zepirsityvier teqstebSi advilad aR-

saqmeli formiT iyo warmosaxuli imJamindeli cxovrebiseuli 

usamarTlobani da maT winaaRmdeg mebrZoli saxalxo gmirebi.

cxovrebiseul usamarTlobaTa mamxilebeli Tavisi leqse-

biT r. mJavanaZem yovelgvari SeniRbvis gareSe gailaSqra im 

socialuri da koloniuri politikis winaaRmdeg, romelsac 

ruseTis xelisufleba atarebda osmaleTa batonobisagan ax-
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lad ganTavisuflebul `samuslimano saqarTveloSi. xalxSi 

antisaxelisuflebo suliskveTebis kidev ufro metad gas-

amZafreblad r. mJavanaZis poetur qmnilebebSi am politikis 

mankier mxareTa warmoCenasac aqvs miqceuli gansakuTrebuli 

yuradReba. 

r. mJavanaZis amgvar antisaxelisuflebo gamoxdomebs is 

Sedegi mohyva, rom xelisuflebam misi Sepyrobis brZaneba gasca. 

sasjelisagan Tavis daxsnis mizniT r. mJavanaZe iZulebuli gaxda 

samSoblodan gadaxvewiliyo, muhajirobis mware xvedri gaezi-

arebina, TurqeTs Sexizvnoda da Tavi jer arTvinisTvis, SavSe-

Tisa da imerxevisaTvis Seefarebina, Semdeg ki qalaq edremiTSi 

dasaxlebuliyo. TurqeTSi damkvidrebul rejebs, iqauri wesis 

Sesabamisad, gvar-saxeli osmalur yaidaze gadaukeTebia da jer 

alemdar-zade daurqmevia, Semdeg ki alemdar-oRlu.

r. mJavanaZes TurqeTSi cxovrebis drosac gaugrZelebia 

aqtiuri SemoqmedebiTi saqmianoba. misi poeturi teqstebi iqa-

ur qarTvelebSi imdenad popularuli yofila, rom qarTuli 

wera-kiTxvis ucodinari qarTvelebi maT calkeul nimuSebs 

osmaluri anbaniTac iwerdnen da ase avrcelebdnen erTmaneTSi. 

marTalia, muhajirobis periodSi dawerili rejebis leqsebis 

didi nawili jer-jerobiT ucnobia, magram Cvenamde moRweuli 

teqstebidanac TvalnaTliv Cans, rom r. mJavanaZis poeziaSi kv-

lavac didi adgili hqonda daTmobili socialuri usamarT-

lobis winaaRmdeg mimarTuli sabrZolo suliskveTebis gamox-

atvas, ris gamoc igi verc osmaleTSi gadaurCa xelisuflebis-

gan devnasa da Seviwroebas.

dabejiTebiT imis mtkiceba, r. mJavanaZis Semoqmedebidan 

osmaleTSi cxovrebis periodSi romeli leqsebi unda iyos 

dawerili, saTanado argumentebis ararsebobis gamo, SeuZlebe-

lia. erTaderTi safuZveli, romelze dayrdnobiTac am sakiTxis 

garkveva SeiZleba vcadoT, maTi Sinaarsia. Tumca avtoris Semo-

qmedebaSi verc am TvalsazrisiT vxedavT raime arsebiT cvlile-

bas _ Tavisi saxalxo leqsebiT r. mJavanaZe mTeli sicocxlis 

ganmavlobaSi ibrZoda socialuri usamarTlobis winaaRmdeg, 

naRvliani poeturi hangebiT godebda cxovrebis amaoebasa da 



122 ქართველოლოგიის  აქტუალური  პრობლემებიqap

bedisweris ulmoblobaze da mis Tanamemamuleebs religiuri 

didaqtikiT STaagonebda, rom adamianis sulis xsnisa da gadar-

Cenis erTaderTi gza RvTis rwmena da msaxureba iyo. 

am TvalsazrisiT gansakuTrebiT sainteresoa vrceli moc-

ulobis leqsi `yiameTis destani” (aWaris saxalxo mTqmelTa 

anTologia, 1993” 96), romelSic yvelaze metad gamovlinda 

avtoris religiuri TvalTaxedvis arsi da wuTisoflis warma-

vlobisa da cxovrebis amaoebis miseuli Sefasebani. magaliTad:

o~ yiameTi axlos ari, icvleba dro, zamanebi (Jami 

_ a. n.),

vinc rom varT muslimanebi, RmerTsa SevTxovoT 

imanebi (wyalobani – a. n.).
suyvel dRes omri (sicocxle, wuTisofeli – a. n.) 
migvidis, 

gvaq sicocxlis gumanebi,

abudlebulo insano (motyuebulo adamiano – a. n.), 
ajaf (netav – a. n.) ras eprualebi (apireb _ a. n.).
religiuri didaqtikiT gaJRenTil am leqsSi avtori 

TanamoZmeebs kidev erTxel arwmunebs imaSi, rom maT RmerTs 

yoveldRiurad unda Seswiron madloba maTi muslimanobis 

gamo: `madloba RmerTs movaxsenoT, muslimani rom gaq juli. 

leqsis Seqmnis umTavresi mizani mkiTxvelis imaSi darwmuneba 

iyo, rom am `tyvil duniaSi” (es metaforuli gamoTqma xSirad 

meordeba Cveneburebis poetur zepirsityvierebaSi) sikvdils 

veravin gadaurCeba _ `verc TaTari, verc qarTveli, verca gu-

bernatorebi, verc avrofa (evropa a.n.) gadarCeba, qveynis im-

firatorebi”. avtoris SegonebiT, adamianis sulis xsnisa da 

sikvdilis Semdeg samoTxeSi moxvedris erTaderTi gza amqvey-

nad mxolod keTil saqmeTa qmnaa. r. mJavanaZis xazgasmiT, is 

zneobriv-religiuri principebi, romelTa dacvasa da erT-

gulebas igi mis moZmeebs Tavisi didaqtikuri nawarmoebiT uqa-

dagebs, mas yuranidan gadmoutania da gauleqsavs qarTulad:

a~ qarTulze gamevyvane nesixeTi arabuli,

qiTabidan (yuranidan _ a. n.) amovwere, RmerTo, 

miyavi yabuli.



123 Actual Problems of  Kartvelology

Sinaarsobrivadac da teqstualuri TvalsazrisiTac r. 

mJavanaZis `yiameTis destani” TiTqmis zustad emTxveva, anda 

umniSvnelo saxecvlilebebiT imeorebs TurqeTel qarTveleb-

Si farTod popularul `gurjul vaizs”. samwuxarod, CvenTvis 

xelmisawvdomi masalebis safuZvelze amjerad imis dabejiTebiT 

Tqma, am ori poeturi teqstidan pirvelad romelia Seqmnili 

_ r. mJavanaZis zemoT ganxiluli leqsi, Tu `gurjuli vaizi” 

SeuZlebelia. 

gurjul `vaizsa” da `yiameTis destans” Soris arsebul 

azrobriv da teqstologiur msgavsebas gansakuTrebuli yur-

adReba imitomac minda mivaqcio, rom zogierTi mkvlevris mt-

kicebiT, `gurjuli vaizis” Tavdapirveli varianti r. mJavanaZis 

mier unda iyos dawerili. magaliTad, ai, ras wers aRniSnul 

sakiTxTan dakavSirebiT Tina SioSvili: `is garemoeba, rom 

vaizis gavrcelebis areali moicavs aWarasa da dRes TurqeTis 

respublikis SemadgenlobaSi myof istoriul teritoriebs 

da, agreTve _ muhajir qarTvelobas, gvafiqrebinebs, rom am 

vaizis avtoric rejeb mJavanaZea” (SavSeTi, 2011: 182).

osmaleTSi iZulebiT gadaxvewil qarTvel saxalxo 

mTqmelTagan aseve unda gavixsenoT Wvaneli (Suaxevis raioni) 

Sirin SaraSiZe-vodelioRlic (dabadebuli unda 1875-1880 

wlebs Soris). dedasamSoblosTan aWaris regionis SemoerTebis 

Semdeg rus moxeleTa Zaladobisa da erovnul-socialuri 

Cagvris winaaRmdeg aqtiurad brZolis gamo igi iZulebuli 

gaxda jer mSobliur mxareSi gavardniliyo yaCaRad, Semdeg ki 

samSoblodan gadaxvewiliyo da sicocxlis bolo wlebi osma-

leTSi gaetarebina.

S. SaraSiZis xalxuri poeziis popularoba imiT iyo gan-

pirobebuli, rom maTSi umTavresi yuradReba socialuri 

usamarTlobis winaaRmdeg TavganwirviT mebrZoli kacis mis-

wrafebania gamoxatuli. am TvalsazrisiT yvelaze metad ̀ vode-

lioRlis leqsi” gamoirCeva, romelsac aSkarad etyoba `arse-

nas leqsis” poeturi zegavlenis kvali. naTqvamis dasturad 

davimowmeb fragments S. SaraSiZis xsenebuli leqsidan (aWaris 

saxalxo mTqmelTa anTologia, 1993:135):
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firaloba damimtkices, veRar vqeni saxlSi rCena,

sama-simRera miyvarda, qoSiebSi Samofrena, 

naCalnikebi mteri myavs, iginia imfo fena,

Tofis srolas rom daviwyef, Cauvardebian ena.

...Svidi naCalniki meZebs, saqme Camivarda sudSi,

saRlami ver Cavbardebi, gamagzavnian sibirSi.

S. SaraSiZis poeturi Semoqmedebis popularobaze aSkarad 

metyvelebs is faqtic, rom 1904 wels SavSeTsa da klarjeTSi 

mogzaurobis dros n. mars `vodelioRlis leqsis” imerxeuli 

variantebic Cauweria, romlebSic socialuri usamarTlobis 

winaaRmdeg TavganwirviT mebrZoli am saxalxo gmiris firalo-

bis droindeli yofa axali detalebiT gamdidrebuli formi-

Taa warmosaxuli. n. maris informaciiT, xsenebul variantTa 

mTqmelebs kargad scodniaT, rom nawarmoebis ZiriTadi teqs-

tis avtori Sirin odel-oRli iyo da imerxevSi es `simRera 

saqarTvelodan movida (mari, 201:185)”. imisaTvis, rom mkiTxv-

els ufro naTeli warmodgena Seeqmnes xsenebuli nawarmoebis 

imerxeul variantebze, davimowmeb fragments erT-erTi maTgan-

idan (mari, 2012:174): 

me sawyalma visa uTxra Cemi gulisa derdebi?

RamiT gzaze siarulSi bevrjelac-da gavgordebi.

Ralatoba rom Samovda, vera kacs vera vendobi,

veRar Seval vera saxSi: dila-saRam vzivar tyeSi...

ra ubeduri me devbade, ver vuyure soflebsao.

ra sacodvavad me davrCi, veRar mivel jami (meCeTi 

_ a. n.) karsa.

firalad ro gamoveli, ar viyavi oci wlisa,

sofeli mteri gamixda: mizebnian samyofnelsa.

umTavresi Tavisebureba, riTac TurqeTSi mcxovrebi 

Cveneburebis poeturi Semoqmedeba xasiaTdeba, imaSi mdgo-

mareobs, rom dResdReobiT cnobili da xelmisawvdomi maTi 

leqsebis umetesoba sasimRerod gamiznul teqstebs warmoad-

gens. aqedan gamomdinare, maTSi didi adgili aqvs daTmobili 

ganmeorebad misamRerebs, refrenad qceul striqonebsa da 

musikaluri JReradobis gamaZlierebel iseT ritmul si-
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tyvebsa da SeZaxilebs, romelTa nawili azrobriv datvirTv-

asac kia moklebuli.

aRniSnulma garemoebam arsebiTad ganapiroba is faqti, rom 

Cveneburebis zepirpoeturi sasimRero teqstebis umravlesoba 

Sinaarsobrivad msubuqia da zogadqarTuli xalxuri poeziis 

farTod cnobili SedevrebisaTvis sazogadod damaxasiaTebel 

azrobriv siRrmeebsa da cxovrebiseul movlenaTa poetur-fi-

losofiuri TvalTaxedviT gansja-Sefasebebs moklebuli.

yovelive zemoTqmulTan erTad, aqve isic usaTuod unda 

aRiniSnos, rom Cveneburebis zepirpoeturi Semoqmedeba verc 

sityvieri ostatobiT Seedreba zogadqarTuli xalxuri poe-

ziis cnobil nimuSebs.

da mainc, miuxedavad amisa, Cveni TurqeTeli moZmeebis mier 

Seqmnili am SemoqmedebiTi memkvidreobisadmi gansakuTrebuli 

yuradReba Tundac ori umTavresi faqtoris gaTvaliswinebiT 

unda gamoviCinoT:

pirveli, imis gamo, rom masSi Taviseburi formiT warmo-

Cinda Cveneburebis cxovrebiseuli TvalTaxedvis calkeuli mx-

areebi da yoveldRiur yofasTan dakavSirebuli movlenebi; da 

meore, amgvari yuradRebis gamovlena realurad Seuwyobs xels 

maT cnobierebaSi erovnuli TviTSegnebis Semdgom ganmtkice-

basa da qarTulenovani SemoqmedebiTi procesis gaZlierebas.

Cveneburebis zepirpoeturi SemoqmedebiTi SesaZleblo-

bebi yvelaze metad `gurjul vaizSi” (swavleba-darigebaSi) 

gamovlinda. sakmaod vrceli moculobis es poeturi teqsti, 

romelic Janrobrivi TvalsazrisiT lirikul poemadac Sei-

Zleba miviCnioT, musliman qarTvelebSi imdenad popularuli 

iyo, rom misi ramdenime variantia Seqmnili. maTgan ori Su-

Sana futkaraZem Caiwera da gamoaqveyna Tavis `Cveneburebis qa-

rTulSi” (futkaraZe, 1993:271-275; 354-358), mesame _ oTar 

futkaraZem (`Cveneburebis simRera”, 1991:37-42), meoTxe da 

mexuTe ki mamia faRavam da misma Tanaavtorebma monografiaSi 

`SavSeTi” (SavSeTi, 2011:492-496; 348-357).

`gurjuli vaizis” amgvari popularoba arsebiTad ganapi-

roba im faqtma, rom Cveni TurqeTeli Tanamemamuleebi misi 
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meSveobiT mSobliur enaze ismendnen im zneobriv Segonebebs, 

rasac maT mahmadianuri religia uwesebdaT umTavres cxovrebi-

seul principebad. religiur faqtors ki Cveneburebis cxovre-

baSi metad mniSvnelovani adgili aqvs damkvidrebuli. rogorc 

isini erT-erT xalxur leqsSi amboben, ̀ wor gzaze maTi gamyvani 

ari yurani hazreTi” (winaswarmetyveli).

samecniero literaturaSi marTebulad esmeba xazi im 

garemoebas, rom `gurjuli vaizis” Seqmnis erT-erT umTavres 

pirobad Cveneburebis erTi, arcTu mcire, nawilis mier arabu-

li da Turquli enebis arcodna iqca. pirvel yovlisa, swored 

es movlena gaxda umTavresi faqtori mSobliur enaze RvTis 

ganmadidebeli am swavleba-darigebis Seqmnisa. arabuli da 

Turquli enebis ucodinar musliman qarTvelebs xsenebuli te-

qsti mahmadianuri RvTismsaxurebis aRsrulebas uadvilebda. 

Tumca aqve im garemoebasac unda mieqces yuradReba, rom 

`gurjuli vaizis” gavrcelebis areali mxolod e. w. `osmalos 

saqarTvelos” geografiuli masStabebiT ar Semoifargleboda 

da igi Sesabamisi periodis aWaraSic yofila sakmaod popu-

laruli. 

miuxedavad imisa, rom `gurjuli vaizis” yvela variantis 

masazrdoebeli ZiriTadi wyaro `yurania” da maTi Seqmnis um-

Tavres mizans muslimanuri religiis fuZemdebluri princi-

pebisadmi erTgulebisa da uRalatod msaxurebis qadageba war-

moadgens, xsenebuli teqstis Sefasebis dros gansakuTrebuli 

yuradReba im faqtsac unda mivaqcioT, rom masSi Cveneburebis 

erovnul-patriotuli TvalTaxedvaca da mSobliuri qarTu-

li enisadmi gamZafrebuli siyvarulic gamovlinda emociurad 

Zalze STambeWdavi formiT. am TvalsazrisiT gansakuTrebiT 

saintereso nawarmoebis is variantia, romelic S. futkaraZem 

Caiwera niaz jijaniZisagan (futkaraZe 1993:271-275). 

religiuri rwmenis ganmsazRvreli principebis swavleba-

qadagebasTan erTad, masSi metad mniSvnelovani adgili mSob-

liuri qarTuli enisadmi siyvarulis gamoxatvasac aqvs daT-

mobili.nawarmoebis Semqmnelis (Tu SemqmnelTa) araerTgzisi 

xazgasmiT, sitkboebiTa da keTilxmierebiT gamorCeuli qarTu-
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li enisadmi Cveneburebis gansakuTrebuli siyvarulis ganmsaz-

Rvrel umTavres faqtors is garemoebac unda warmoadgendes, 

rom igi `im dunis (qveynis) enacaa da misdami Ralati yovlad 

gaumarTlebeli ambavia”. miuxedavad imisa, rom muslimanuri 

religiis kanonikur principTa mixedviT yoveli muslimani 

valdebulia locva-vedreba RmerTs arabul enaze aRuvli-

nos, `gurjuli vaizi” am dogmaturi moTxovnis CarCoebiT ar 

iboWeba da qarTvel morwmuneebs dabejiTebiT Seagonebs, rom 

RmerTs TavianTi gulisTqma uwinaresad mSobliuri qarTuli 

eniT unda ganucxadon, radganac `did batons saTqmeli yvela 

enaze esmis”. 

`gurjuli vaizis” patriotul suliskveTebas arsebiTad 

gansazRvravs is faqtic, rom mSobliuri qarTuli enisadmi 

amgvari erTgulebis qadagebasTan erTad, igi winaparTa wiaRs 

mowyvetil Cvens musliman Tanamemamuleebs imasac dabejiTebiT 

Seagonebs, rom maTi warmomavlobaca da fesvebic arasodes 

daiviwyon da bolomde darCnen qarTuli sisxlis uRalatod 

erTgulni. 

icode, gurjuli rom qarTulia, qarTuli ena metad 

tkbilia,

im dunis (qveynis_a. n.)ena Cueneburia, RmerTo ba-

tono, Sen Segvibrale...

netai Sen, rom gaq ena qarTuli, sxuaze raT geqceva 

Tuali da guli, 

Seinaxe ena, gulSi Carguli, RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

gaxsovdes, vin xar, sidan mosuli, visi sisxli gaq 

tanSi garTuli,

icode, rom gaq sisxli qarTuli,qarTul qoqze (fes-

vze-a.n.) xar amomarTuli...

qarTuli ena gulSi damale, RmerTo batono, Sen Seg-

vibrale...

did batons uyuars yuelai milleTi, yuela enaze 

esmis saTqmeli,

RmerT Seexuewe lamaz qarTuliT, RmerTis emaneTi 
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(sapatronod Cabarebuli _ a. n.) tkbili gurjuliT.

RmerT esmis Cueni gulSi furCulic, RmerTo batono, 

Sen Segvibrale...

tkbili qarTuliT, tkbili gurjuliT, RmerT exuewe-

ba sul Cueni guli,

im queynis ena Cueni qarTuli, RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

RmerTo, samoTxis qoSqze amyofne, mwerav-mkiTxavi, 

damyurebeli,

Senidam veliT yuela kargobas, Sen xar milleTis 

dampurebeli,

qarTuli enis dambrunebeli!

mZafrad gamoxatuli qarTuli suliskveTebiT `gurjuli 

vaizis damowmebuli fragmenti mniSvnelovanwilad gansx-

vavdeba sxva variantebisagan, maT Soris im variantisganac, 

romelic xsenebuli teqstis pirvelmTqmel niaz jijaniZisa-

gan ganmeorebiT Cauweria m. faRavas garkveuli drois gasv-

lis Semdeg. am garemoebas qalbatoni Tina SioSvili Semde-

gnairad xsnis: `qalbatonma SuSanam xoja niaz jijaniZisagan 

es vaizi videofirze Caiwera uSualod mTqmelis Sesrule-

biT, romelmac icoda, rom es Canaweri saqarTveloSi mox-

vdeboda da amitomac naklebad niRbavda qarTuli enisadmi 

da qarTvelobisadmi Tavis patriotul damokidebulebas; 

prof. mamia faRava ki iseT dros Sexvda moxucebul xojas, 

rodesac mZimed iyo avad, zepirad ver SeZlo Tqma da sa-

kuTari Canaweri gadasca, sadac, bunebrivia, TviTcenzuris 

faqtoric moqmedebda, radganac misi gavrcelebis areali ar 

iyo saqarTvelo (SavSeTi 2011:180). 

imisaTvis, rom religiuri rwmenis ganmsazRvreli princi-

pebisadmi erTgulebisa da qarTuli TviTSegnebis ganmtkicebi-

saken `gurjuli vaizis Semqmnelis (Tu SemqmnelTa) mowodebam 

meti damajerebloba da STambeWdaoba SeiZinos, teqstSi im 

garemoebasac dabejiTebiT esmeba xazi, adamianis amqveyniuri ar-

seboba droebiTi movlena rom aris, cxovreba _ amaoeba, mara-

diuli ki imqveyniuri yofaa:
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am duniaSi musafiri (stumari–a. n.)varT, pawa xan ukan 
saflavSi wavalT,

RmerT gamCenelis uzurze (nandomze,nasurvevze _ a. 

n.) mivalT,

RmerTo batono, Sen Segvibrale...

amitomac adamianis sulis xsnisa da gadarCenis erTaderT 

WeSmarit gzad `gurjul vaizSi” RvTis (ufro zustad _ mus-

limanuri) rwmenisadmi uRalato erTguleba da locvaa erTm-

niSvnelovnad gamocxadebuli: `ulocavi Tu ari kaci da qali, 

ZaRli da Rori maze kai ari, deixrukvis jojoxeTSi misi xel-

piri”. qadagebis mixedviT, samoTxis kari mxolod im adamian-

isaTvis gaiReba, `vinca am dunias mlocavi ari”.

amgvari religiur-didaqtikuri Segonebis umTavresi miza-

nia, daexmaros adamians miwier codvaTa da pirovnul mankiere-

baTa daZlevaSi da kidev ufro metad ganumtkicos mas sikeTis 

qmnis survili da moyvasisadmi siyvaruli: 

raT ginda duniaSi kai sma da Wama, yuela eseni ge-

iars, wava,

suli geiwminde, guli geisufTe,RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

raT ginda duniaSi didi qoneba, cotai ikmare, mei-

krife goneba...

xelcarieli arna datio, karze momdgari, atirebuli,

ar dagaviwydes, RmerTis Svilia, yuela Txeli da 

gaWirvebuli,

SeZlebisdaguar xom daexmare? RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

sikvdilis saaTi CuenTan rom mova, TeTri sinaTle 

Tualidan wava,

gonji eSmaki hem maSin mova, veRar gviSvelis tirili, 

glova,

madli nasaqmi mogvnaxavs, mova, RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

eSmaks gaguaclis nasaqmi madli, sanTlad daguadgeba 

sinaTle badri,
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aRar gueqneba sikvdilis SiSi, RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

iloce, ikiTxe, ziareTze (wminda adgilebis mosanax-

uleblad _ a. n.) wai,Seibrale dunis Raribi yuelai,

obol Sexedav, gaxdebi sul kai, RmerTo batono, Sen 

Segvibrale...

guli geisufTe RmerTze xuewnaSi, Seni naloci wava 

zecaSi,

samoTxe mova amden locvaSi, RmerTo batono, Sen 

Segvibrale... 

sabolood kidev erTxel vityvi imas, rom sityvieri os-

tatobis mxriv `gurjuli vaizi”, marTalia, qarTuli poeturi 

folkloris Sedevrebs ver Seedreba, magram misi Sefasebis 

dros qarTveli mkiTxvelisaTvis mTavari da arsebiTi es ki araa, 

aramed is faqti, rom Taobidan Taobas zepirsityvieri for-

miT gadacemuli am religiur-didaqtikuri teqstiT TurqeTSi 

mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis cnobierebaSi mizanmimarTu-

lad mtkicdeboda erovnuli TviTSegnebis grZnoba da siyvaru-

li mSobliuri qarTuli enisadmi.

Cveneburebis zepirsityvier SemoqmedebaSi farTod damkvi-

drebuli religiuri Tematikis gaanalizebis dros yuradReba im 

garemoebasac minda mivaqcio, rom am Temaze Seqmnili teqstebis 

calkeul nimuSebSi qristianuli rwmenis gamovlinebanic SeiniS-

neba. am garemoebas arsebiTad ganapirobebs is faqti, rom zemoT 

xsenebul folklorul qmnilebebSi Taviseburi formiT gamoix-

ata istoriuli avbedobis gamo gamahmadianebuli Cveni Taname-

mamuleebis erovnul cnobierebasTan saukuneebis manZilze Ses-

isxlxorcebuli qristianuli faseulobebisadmi mokrZaleba da 

Tayvaniscema. am TvalsazrisiT uaRresad sainteresoa lazeTSi 

Cawerili es xalxuri leqsi (`jvari vazisa” 2008: #1/2):

imedi gvaqvs Seni, RmerTo, gviSvele, arsad daviR-

rCoT,

gadagvarCine am zRvas da Semogficav:

qalaqSi viyidi sanTels, sami minaris simaRlisas,

dRe da Ram rom iwvodes da warRvnamdis ar Caqres.
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qristianuli sarwmunoebisadmi e. w. `samuslimano saqarT-

veloSi” mcxovrebi Cveni moZmeebis damokidebulebis arss kidev 

ufro naTlad warmoaCens prof. S. futkaraZis mier stambolis 

qarTuli savanis arqivSi mikvleuli vrceli moculobis leqsi 

`deda RvTismSoblis sagalobeli (`jvari vazisa” 2008: #1/2), 

romelic XIX saukunis bolos Cauweria axalcixel andria 

grilaZes 95 wlis sfiridon xmalaZisagan. sfiridonis infor-

maciiT, osmalobis dros xsenebul sagalobels Turme `locva-

saviT warmosTqvamdnen saero simRerebis xmaze da `Tavyrilo-

bebzed, qorwilebSidac galobdnen, radgan marTlmadideblebs 

saeklesio locvebis cxadliv warmoTqma ekrZalebodaT. s. 

xmalaZis TqmiT, `es sagalobeli Cveni winaprebidan modioda da 

200-250 wlisa mainc iqneboda”.

xsenebuli sagaloblisadmi interess kidev ufro metad 

zrdis is faqti, rom mariam RvTismSoblisadmi aRvlenil am 

poetur savedrebelSi misi Semqmnelebi TavianT erovnul gu-

lisTqmasac umJRavneben zeciur dedas, romelsac `sibnelis 

gamnaTebel anTebul sanTels, xvalindeli dRis imedsa da ada-

mis tomis damxsnel qalwuls” uwodeben. isini cremlnarevi 

vedrebiT SeTxoven RvTismSobels, rom misces `Zali da Sewevna 

qarTul eniT leqsis Tqmisa da winaparTa fuZeze mkvidrobisa”:

mariam mimadlebulo, sityva gaqvs angelozisa,

dedufali xar, dedao, imedo Cveni xvalisa...

ismine vedreba Cveni, qalwulo Cveni gulisa,

mware cremlebi ixile samSoblo dakargulisa...

dedis ubeSi gvamyofe, xeli gvaSore mterisa, 

ismine, dido dedao, vedreba Cveni erisa...

gvamyofe gamgrZelebeli mama-papaTa wesisa,

hoi, ra tkbili deda xar, gvaRirse xilva zecisa!..

Cveneburebis qarTulenovani folklori mniSvnelovani 

imiTacaa, rom masSi saukuneebis manZilze mSobliur wiaRs 

mowyvetili da ucxo saxelmwifos daqvemdebarebaSi mcxovrebi 

Cveni Tanamemamuleebi saqarTvelos istoriis calkeul epizo-

debsac ixseneben Taviseburi formiT. amTvalsazrisiT gansa-

kuTrebiT sainteresoa is Tqmulebebi, zRaprebi da legenda-



132 ქართველოლოგიის  აქტუალური  პრობლემებიqap

ruli ambebi, romlebic maT Cveni eris did Svilebze, pirvel 

yovlisa ki Tamar mefeze, aqvT Seqmnili. 

igive unda iTqvas im mokrZalebaze, rasac Cveni gamahmadi-

anebuli Tanamemamuleni qristianuli eklesia-monastrebisa 

da wmindanebisadmi iCenen. miuxedavad imisa, rom muslimanurma 

religiam maT yoveldRiur yofasa da sulier samyaroSi bevri 

ram Secvala arsebiTad, TavianT qarTulenovan SemoqmedebaSi 

isini ara marto im garemoebas usvamen xazs, maTi winaprebi 

qristianebi rom iyvnen, aramed Tavadac gamoxataven mokrZa-

lebasa da pativiscemas am sarwmunoebisadmi.

Cveneburebis qarTulenovani Semoqmedebis erT-erT um-

Tavres Temad damkvidrebuli erovnuli problemis gaazreba 

sisxlxorceulad aRmoCnda dakavSirebuli mSobliuri fesve-

bidan maT iZulebiT mowyvetasTan da ucxo qveynis binadrebad 

gadaqcevasTan. am TvalsazrisiT TavianTi erovnuli tkivilis 

gamoxatva TurqeTelma qarTvelebma yvelaze metad muhajirobas 

daukavSires. rogorc cnobilia, XIX-XX saukuneebSi met-nak-

lebi intensivobiT ganxorcielebuli am tragikuli movlenis 

Sedegad, saqarTvelodan TurqeTSi naxevar milionze meti qa-

rTveli gadasaxlda. maTi udidesi nawili aWaridan iyo. 

bevri muhajiri maSin Rrmad iyo darwmunebuli imaSi, rom 

mSobliur fuZes mxolod droebiT tovebda da maleve dab-

rundeboda ukan. magram osmaleTSi gadaxvewilni sul sxva 

realobis winaSe aRmoCndnen _ ruseTis imperiis Zaladobriv 

politikas samSoblodan TurqeTSi imis imediT gaqceulni, rom 

am qveynis xelisufleba dapirebul mfarvelobasa da mzrunv-

elobas ar moaklebdaT, sruliad usaxsrod da ulukmapurod 

darCnen. mdgomareobas kidev ufro uimedos xdida is faqti, 

rom ruseTis xelisuflebam muhajirebs ukan dasabrunebeli 

gzebi Cauketa.

TaobebisaTvis erovnul tragediad qceul am movlenas 

muhajir qarTvelTa dRevandeli STamomavlebic xSirad ixsene-

ben udidesi gulistkiviliT. mSobel qveyanasTan samudamo 

ganSorebiT gamowveuli am umwvavesi tkivilis anarekli maTi 

zepirsityvierebis araerTma nimuSmac Semogvinaxa emociurad 
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STambeWdavi formiT. magaliTad, erT-erT xalxur leqsSi es 

tkivili aseTi sulisSemZvreli formiTaa gamoxatuli:

avdgeT, wevdeT muhajiraT, ra lamazi dariao,

Cuen gemSi ro CavJdebiT, Cveni guli kdariao.

samwuxarod, mSobliuri wiaRisgan mravalsaukunovanma 

mowyvetam da ucxo garemoSi cxovrebam, rasac Sedegad ara mar-

to erovnul-saxelmwifoebrivi gaucxoeba mohyva, aramed sarw-

munoebrivi erTobis darRvevac, arsebiTad negatiuri zegavle-

na Cveneburebis zepirsityvierebazec moaxdina. pirvel yovlisa 

swored am garemoebaTa savalalo Sedegad unda miviCnioT is 

faqti, rom maT folklorul naazrevSi qarTulma Tematikam 

metad umniSvnelo adgili daimkvidra da istoriuli samSob-

losadmi nostalgia Zalze mkrTalad gamovlinda. 

zemoT aRniSnulma viTarebam Cveneburebis didi nawilis 

erovnul TviTSegnebas imdenadac ki Seuryia safuZvlebi, rom 

qarTuli enis praqtikuli sakomunikacio areali, rac dro 

gadis, ufrodaufro viwrovdeba. aqedan gamomdinare, Cveni 

TurqeTeli Tanamemamuleebi maTi winaprebis enaze dResdReo-

biT araTu Tavad aRar qmnian raimes, aramed maT umetesobas 

winamorbed TaobaTa mier zepirsityvieri formiT Seqmnili 

qarTulenovani teqstebic aqvs mTlianad daviwyebuli. erT-

erTi Cveneburi aseT qarTvelebs `blayv gurjebs” uwodebs da 

am samwuxaro movlenas amgvar Sefasebas aZlevs: `Cven kai gurji 

ara varT, blayvi gurjebi varT... asimile gamxdari varT” (Sav-

SeTi 2011: 410). pirvel yovlisa swored yovelive zemoTqmu-

lis Sedegia is faqti, rom Cveneburebis zepirsityvieri Semo-

qmedebis Cvenamde moRweul nimuSebs Soris patriotuli su-

liskveTebiT ganmsWvaluli teqstebi mcirea.

Tumca es yvelaferi ise ar unda gavigoT, TiTqos Cvene-

burebis folklorul naazrevSi erovnul-qarTuli Tval-

Taxedva mTlianad iyos yuradRebis miRma darCenili. es rom 

ase araa, amis dasturad aq maTSi farTod popularuli le-

qs-simReris _ `Sefrenilo futkaros” gaxsenebac iqneba sakma-

risi. Tavad Cveneburebis ganmartebiT, Sefrenili futkari am 

konkretul SemTxvevaSi cxovrebis gza-kvalareuli im adamianis 
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simbolur saxes warmoadgens, romelic bedisweras mSobliuri 

wiaRisgan mouwyvetia da ucxo qveynis binadrad uqcevia.

Sefrenilo futkaro, wadi, mavans uTxaro:

_ Senc qarTveli Svili xar, Svilo, modi CemTana...

erTic amdoni xania, sulac ar gimixaria...

Cemi derdebis mgone, simRerebi mevgone,

Sor dagvirCa memleqeTi, RmerTo, megve bereqeTi (sik-

eTe a. n.)...

Savi zRvis pirze Tovli mosula,

Seni futkari sxuasTan wasula,

Savi zRvis pirze maskvlavi brwyinavs,

Seni futkari dRes sxuagan frinavs.

TavianTi nostalgiuri grZnobebis gamoxatva TurqeTelma 

qarTvelebma erT-erT leqs-simReraSi TeTri mamlis alego-

riul saxe-simbolosac daukavSires. S. futkaraZis marTebuli 

ganmartebiT, `TeTri mamali” samSobloze fiqrisa da ocnebis 

alegoriuli saxea, `lamazi qali” ki muhajirTa STamomavlebis 

simbolo... dro gasula samSoblodan gadmoxvewis Semdeg, Cvene-

burebi Seguebian bedis trials, aRar fiqroben memleqeTSi da-

brunebaze. amitomac aRar yivis TeTri mamali. adre Tu muhaji-

ri qalebi, TvalebSi cremlCamdgarni, igonebdnen gurjistans, 

axlandeli qalebi aRar tirian, axal samSobloSi gauCeniaT 

kera... Rele gaRmaSi _ mitovebul samSobloSic _ bevri ram 

Secvlila, Zvelebi wasulan wuTisoflidan, axalgazrdebi mo-

sulan maT adgilas. e. i. leqsSi sami alegoriuli saxea: TeTri 

mamali, lamazi qali da Rele gaRma (TeTri mamali _ samSob-

loze fiqrisa da ocnebis alegoriuli saxe; lamazi qali _ mu-

hajirTa STamomavloba; Rele gaRma _ mitovebuli samSoblo) 

(futkaraZe 1993: 17).

TeTro mamalo, ratom ar yivi, lamazo qalo, ratom 

ar tiri?

Seni Wirime, Sen genacvale, Seni Tval-warbi me Semi-

cvale.

Rele gaRmaSi Cveni saxlebi, mokden Zvelebi, darCen 

axlebi...
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Seni Wirime, Sen genacvale, Seni Tval-warbi me Semi-

cvale.

vfiqrob, damowmebul da analogiuri Sinaarsis mqone sxva 

leqsebSi aSkarad igrZnoba mSobliuri wiaRisagan iZulebiTi 

mowyvetis safuZvelze gaCenili im tkivilisa da sevda-naRvelis 

alegoriuli formiT gamovlineba, Cveneburebis didi nawil-

isaTvis sulieri cxovrebis maradiulad Tanamdev movlenad 

rom qceula. magaliTad: 

Cueno dido dedao, es ra degvebedao,

Cueno dido anao, aq ram mogviyvanao,

Sor digvirCa memleqeTi, RmerTo, megve bereqeTi (sik-

eTe _ a. n.).

an kidev:

baTumi da qeda, rom dimirCa, deda, lalee,

wevel, gavxdi firali, deda davtie tirali.

memleqeTis derdi, gogo damrCa erTi, lalee,

Citi gavxde, gadavfrinde, Simibralebs RmerTi, la-

lee...

sayuareli veRar vnaxe, dimifines Savi maxe,

locviT Tebi gadavlaxe, gamCenelo, Siminaxe, lalee...

Cveneburebis qarTulenovani zepirsityvieri teqstebis wi-

namdebare ganxilvis bolos aq erT metad mniSvnelovan gare-

moebasac minda yuradReba rom mivaqcio: ramdenime Cveneburma 

(farna-beqa CilaSvilma, baiar Sahin qondariZem, eSref ilmaz 

maxaraSvilma, suleiman inoRlum (inaiSvilma), ismail iaziCi-

davlaZem da sxvebma) stambolSi gamomaval Jurnal `CveneburSi 

qarTulad dawerili TavianTi leqsebic gamoaqveyna. marTalia, 

am leqsebis mxatvruli ostatobis done sakmaod sustia, ma-

gram amjerad mTavari es ki araa, aramed is faqti, rom Cveni 

TurqeTeli Tanamemamuleebis garkveul nawils oTxsauku-

novani dumilis Semdeg winaparTa enaze TavianTi gulisTqmis 

gamoTqmis survili gauCnda. 

bolo wlebSi Cveneburebis erovnul cnobierebaSi mimdi-

nare sasikeTo Zvrebi, vfiqrob, realurad iZleva imis imeds, 

xsenebuli tendencia momavalSi kidev ufro metad rom gaZli-
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erdeba da Cveni TurqeTeli moZmeebis literaturuli namoR-

vawari axal, realurad angariSgasawev, nakadad Seemateba qar-

Tul mwerlobas. 

pirveli da umTavresi movlena, rasac maT mier Seqmnil 

poetur teqstebze saubris dros unda mieqces yuradReba, sen-

timentalizebuli formiT gamovlenili is siyvaruli da mona-

trebis grZnobaa, rasac maTi avtorebi gamoxataven deda memle-

qeTisadmi. magaliTad, baiar Sahin qondariZem leqsSi `ar mavi-

wydeba” (`Cveneburi” 1998:#29, 26) xsenebuli grZnoba amgvari 

saxiT gamoavlina: 

ra lamazi xar, ra lamazi, maWaxelo, Sen, ra lamazi,

verafriT ver migamsgavse romelime sofeli da qalaqi.

ar maviwydeba civi, civi wyalebi,

gamosulSi weviden axalTaze qalebi,

kacs ravai daviwydeba wife, wife sxalebi,

rocxa momagondebi, emevseba Tvalebi.

ra lamazi xar, ra lamazi, maWaxelo, Sen, ra lamazi,

verafriT ver migamsgavse romelime sofeli da qalaqi.

xolo Tanamedrove Turquli poeziis erT-erTi cnobili 

warmomadgeneli eSref ilmaz maxaraSvili 1993 wels qarTul 

enaze daweril leqsSi _ `sagodavi” (`Cveneburi” 2000: #37, 

26) istoriuli samSoblosadmi Tavis damokidebulebas Semde-

gnairad warmoaCens:

agianidan gavxede, Canda Tovliani karCxali,

mis gadaRma aris baTumi.

cxvars vaZovebdiT agianZe mTi yurZenebSi.

ityoden didvanebi: gadaRma arian Cveni Zmebi,

daRvrebden bukebs cremlebi!.. iq ariso mkacri mmarT-

veloba.

Semecoden qarTveli Zmebi. geeRo kari `rkinisa.

Sevel saqarTveloSi.

meviare qalaqi da sofeli, gavagen maSin sul karga,

sacodavi me vyofilvar!..

miuxedavad imisa, rom Cveneburebis patriotuli leqs-sim-

Rerebis umetesoba maradiuli monatrebis sagnad qceuli didi 
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memleqeTis fizikurad unaxav qarTvelTa mieraa Seqmnili, maTi 

avtorebis rwmeniT, msgavsi silamazis qveyana dedamiwis zurg-

ze sxvagan arsad ipoveba. naTqvamis dasturad, vfiqrob, Jur-

nal `Cveneburis” 1978 wlis V-VI nomerSi dastambuli Tundac 

es patara leqsic gamodgeba:

maRla caSi avfrindebi, gadmovxedav qveyanas,

mara versad ver Sevxvdebi Cemi samSoblosTanas.

Cveneburebis erovnul-patriotul grZnobaTa gulwrfe-

lad gamomxatveli es da msgavsi leqsebi aSkarad warmoaCenen 

maTi SemTxzvelebis daucxromel siyvaruls `natrul samSob-

lod” saxeldebuli didi memleqeTisadmi.

zemoTqmuli TvalsazrisiT gansakuTrebiT saintereso 

pirvel yovlisa maTi qarTulenovani poeturi Semoqmedebis is 

nimuSebia, romelTa avtorebi 1989 wlis cxra aprilis sisx-

lian tragedias gamoexmaurnen. naTqvamis dasturad davimowmeb 

fragments erT-erTi maTganidan (Cveneburebis simRera 1991:7):

CvenTvis dasaviwyari dRe ar aris, Savi dRea 9 aprili,

im duuviwyar dRes iyo qarTvelebi quCaSi dayrili,

Cven Tavisufleba gvindao, yvelgan hqonden Tavi moy-

rili,

rafer dagvaviwydeba igi dRei Cven, 20 adamiani vnaxeT 

moklili...

msoflios dedaqalaqoba SeSvendeba Cvens Tifliss,

samoTxe aris am samyaros, hem zafxulis, hem zamTris,

yoliferSi lamazad Cven am qveynis xalxebi Tu dagvT-

vlis,

mogvaswros unda RmerTma gamCenma gadarCena Cveni qa-

rTlis.

TurqeTSi mcxovrebi qarTvelebis poeturi Semoqmedeba 

metad saintereso im SefasebebiTacaa, rasac Cveni mahmadiani 

Tanamemamuleebi saqarTvelos kaTolikos-patriarqis _ ilia 

meoris erovnul da religiur moRvaweobas aZleven. naTqvamis 

naTelsayofad gavixseneb fragments suleiman inoRlus (inaiS-

vilis) leqsidan `ilia meoris saqebisa” (Cveneburebis simRera 

1991:8):
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Sen, Cveni rwmenis amSenebelo qaTalikoso,

Sen ganaTlebulo qarTlis umfoso,

Cven RmerTs vexvewebiT, wminda giorgis dagamsgavsoso...

Sens saqebelad Cemi ena ver Sewvdeba,

aqedan unda gakoco xelze, Cemi goneba maq ver mowvdeba.

RmerTis mociqulo, Cemgan bodiSi, 

ver mivxvdebi da sityva dimicdeba,

Senze mocemuli RmerTis WkuiT da mixdenilobiT 

mkvdaric fexze wamodgeba.

saqarTvelos kaTolikos-patriarqis gansadideblad aRv-

lenil am poetur xotbaSi avtori gansakuTrebul yuradRebas 

pirvel yovlisa im rols miapyrobs, romelic ilia meorem cxra 

aprilis sisxliani tragediis periodSi Seasrula gansacdel-

isagan Cveni xalxis dasacavad. misi SefasebiT, patriarqi RvTi-

sagan movlenili is adamiania, romelsac `talaxSi darCenili” 

saqarTvelos gadarCena SeuZlia:

Sen cxra aprilSi xalxis erTad dajeqi quCaSi,

Sen TurqeTidan madlobas gigzavniT, Tu moawevs si-

tyvaSi,

gvjera Seni didoba, Wkua avsili gaqvs Sen Tavi,

Sen unda gadaarCino saqarTvelo, Tu ara darCenilia 

talaxSi.

saqarTvelos axla Wiria SekavSireba da erToba,

Cven Zmanebi varT, ar iqneba afxazoba, oseToba, aWar-

loba,

gvWiria Cven Cveni saxelmwifo da Tavisufleba... 

rogorc iTqva, CveneburTa SemoqmedebiTi SesaZleblobani 

pirvel yovlisa poeturi Janris teqstebSi gamovlinda. maTi 

udidesi nawili zepirsityvieri formiT Seqmnes sazogadoebi-

saTvis sruliad ucnobma (Zalze iSviaT SemTxvevaSi _ cnobil-

ma) saxalxo mTqmelebma. TurqeTel qarTvelTa folkloruli 

poeturi Semoqmedebis es nimuSebi ZiriTadad zepiri saxiT ga-

daecemoda Taobidan Taobas. 

poeturi Janris prioriteti upirveles yovlisa orma gare-

moebam ganapiroba arsebiTad: pirveli, iman, rom am formiT 
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Seqmnili xalxuri leqsebis umetesoba sasimRerod gamiznul 

teqstebs warmoadgenda da maTze Seqmnili popularuli sim-

Rerebi Rrmad aRibeWdeboda xalxis mexsierebaSi. da meore, qa-

rTuli wera-kiTxvis ucodinari CveneburebisaTvis gacilebiT 

ufro ioli iyo TavianTi gulisTqma patar-patara leqs-sim-

RerebiTa da saxaliso poeturi teqstebiT gamoexataT. msub-

uqi iumoriTa da maxvilsityvaobiT gajerebuli da Cveneburebis 

erovnuli tkivilebisa da yoveldRiuri yofiTi realobis am-

saxveli es leqsebi ufro advilad iqmneboda da vrceldeboda 

xalxSi, vidre vrceli moculobis nawarmoebebi.

Cveni qveynis saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdge-

nis Semdeg, rasac Sedegad saqarTvelosa da TurqeTs Soris 

keTilmezobluri urTierTobis damyareba mohyva, CveneburebT-

an saukuneebis ganmavlobaSi gawyvetili kavSiri aRdga, rac 

maTi erovnuli cnobierebis ganmamtkicebel umniSvnelovanes 

faqtorad iqca. am movlenis Sedegad TurqeTel qarTvelobaSi 

ganaxlebuli ZaliT gamovlenilma siyvarulma maTi istori-

uli samSoblosadmi maT cxovrebas realurad SesZina axali 

saasparezo sivrce. 
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PROFESÖR DOKTOR AVTANDIL NIKOLEIŞVILI 
Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi

Türkiye Gürcülerinin Gürcüce Şiir Sanatı

Türkiye Gürcülerinin Gürcüce şiirlerini iki genel bölüm olarak 
ayırabiliriz: 1. Halk arasında esber olarak yayınlanmış folklor metinleri-
dir. 2. Topluma tanıklık eden aşıklar (ayrı durumlarda profesyonel şairler) 
tarafından yazılmış eserlerdir. Maalesef bugünlerde Gürcülerin büyük bir 
kısmı dedelerinin dilini ya yetersiz olarak kullanmakta ya da hiç bilmemek-
tedir.Bundan dolayı yüzyıllar boyunca Gürcülerin yarattığı Gürcüce folklor 
metinlerinin çoğu yazılmadığı için ebedi olarak kayboldu, bugüne kadar 
sözlü eserleri bilen insanların sayısı ise gittikçe azalmaktadır.

Bu istenmeyen duruma rağmen Gürcistan ve Türkiye arasında mevcut 
olan iyi komşuluk ilişkileri ümit veren perspektifl eri ortaya çıkarıyor ve 
bu üzücü olaydan dolayı karşı gelişmeler de başlıyor. Özellikle Türkiye’de 
yaşayan Gürcülerin zihninde yüzyıllar boyunca zayıfl amış milli bilinç, 
yenilenmiş güç ile körükleniyor ve güçlendiriliyor.

Gürcülerin sözlü şiirlerinin yaratıcı imkanları en çok “Gürcü Vayz’de” 
gösterildi.Geniş bir şiir metni müslüman Gürcüler arasında çok pop-
uler oldu. Bu nedenle bu şiirin bir kaç versiyonu yapıldı. “Gürcü Vayz” 
populerliği bir olgu haline geldi. Türkiye Gürcüleri ondan ana dillerinde 
ahlak nasihatları dinliyorlardi. 

Yüzyıllar boyunca anavatandan kopmuş olan Gürcüler kendi folklor 
metinlerinde Gürcistan tarihinin bazı parçalarının vatandan ayrılması ve 
yabancı bir ülkeye göçlerini sevgi ile hatırlıyorlar.

Türkiye Gürcülerinin şiirleri hakkında konuşurken bir duruma dikkat 
çekmek istiyorum: son zamanlarda bir kaç şair kendi şiirlerini Gürcüce yazıp 
yayınladı. Onların sanatsal ustalığı çok zayıftı, fakat bu önemli değil. Tür-
kiye Gürcülerinin bir kısmı dört yüzyıllık sessizlikten sonra düşündüklerini 
dedelerinin dilinde söyleme isteğinin doğuşu daha önemlidir. 

Son yıllarda Türkiye Gürcülerinin zihninde devam eden olumlu 
gelişmeler adı geçen eğilim ile daha da güçlendirilecek ve onların edebiyat 
eserleri yeni akım olarak Gürcü sanatına katılacak.
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maka salia
TurqeTi, duzjes universiteti

erTi gvaris istoria

zepirsityvieri masala inaxavs ama Tu im eris, enis isto-

rias, kulturas da droTa ganmavlobaSi Tavad xdeba istoriis 

nawili. amitomac nebismieri xasiaTis masalis moZieba saSuri 

saqmea. metad mniSvnelovania muhajir qarTvelTa STamomavlebis 

mier mowodebuli informacia. didi mniSvneloba aqvs imas Tu 

ra axsovT? ra ician? ra sjeraT da rogor warmoudgeniaT Ta-

vianTi istoriuli warsuli. moZiebuli masalis damuSaveba da 

Sedareba istoriul wyarosTan, Semdgomi etapia. 

cnobilia, rom `osmaleTSi gvarsaxeli ar arsebobda. mem-

kvidreobiTi saxelebi genealogias ar warmoqmnida da mamis 

saxeli SviliSvilis TaobaSi memkvidreobiT saxelwodebas kar-

gavda”. 

aris iseTi SemTxvevac rodesac Turqul yaidaze gafor-

mebuli gvar-saxeli Taobidan Taobas gadaecema da naTesavTa 

farTo wris saerTo saxewodebad yalibdeba. Turquli gafor-

meba ki aseTia saxels erTvis Turquli sityva lu ,,Svili”, qar-

Tuli -Ze an -Svili daboloebis msgavsad. asea miRebuli forma 

qeSiSoRlu. aqve SevniSnavT, rom es iyo (da dRemde aris) met-

saxeli da am saxiT is gvarad oficialur dokumentebSi arc 

dafiqsirebula. 

mTqmelis axsna ki aseTia: ̀ ...samSoblo davkargeT, osmaleTi 

dagvepatrona. gamusulmanebis procesi xangrZlivi da winaaR-

mdegobebiT savse iyo. SimSili, gadasaxadebi, sikvdilianoba_ 

mravalmxriv gausaZlisi iyo qarTvelTa yofa. es imas hgavs, did 

kacTan rom patara kacs marTali ar gauva”. 

sanam osmaleTis imperia saqarTveloSi fexs moikidebda, 

manamde mosaxleobis ZiriTadi nawili marTlmadidebeli qris-

tiani iyo. maWaxelSi, efratSi, cxovrobda da moRvaweobda 



143 Actual Problems of  Kartvelology

erTi mRvdeli (Turq. `qeSiSi”), romelic gvarad vawaZe (vawaZe 

Tu vacaZe? _ m. s.) yofila. gadmocemiT, igi saqarTvelos rome-

liRac sxva mxridan iyo gadmosaxlebuli. mis Svilebs qeSiSoR-

lu uwodes. `maWaxelSi ar aris kaci, vinc am ojaxs ar icnobs”.

rogorc mTqmeli SeniSnavs, sasuliero piri gvarad vawaZe yo-

fila. mas hyolia ori vaJiSvili _ beSiri da hasani. romlebic 

mamis wodebis mixedviT, qeSiSoRluebad ixseniebodnen. Semd-

gomSi beSiris Svilebi beSiroRluebi gaxdnen, hasanisa ki _ 

qahiaoRluebi. mizezi, albaT, isic iyo rom gamuslimanebul 

ojaxSi `qeSiSoRluobas” Tavs aridebda, Tumca mTeli sofeli 

mainc qeSiSoRlebs eZaxda maT.

beSirs sami Svili hyavda: omeri, haji-usufi da hasani.

1877-78 wlebSi, roca baTumi kvlav ruseTis Semadgenlo-

baSi gadavida, dadga iq mcxovreb musulmanTa gadasaxlebis 

sakiTxi. osmaleTis damarcxebis Semdeg, anatoliaSi mosaxle-

obis raodenoba mkveTrad Semcirda.Anatoliidanda SavizRvi-

spireTidan qarTvelebi marmarilos regonSi gadaasaxles. qe-

SiSoRluTa sagvareulos erTi Sto beSiroRluebi amasiaSi 

dasaxldnen. yvelaze patara Zma hasani 5 wlisa daoblebula. 

hasanis Zmebi amasiaSi gadmosulan, patara Zma ki bebiasTvis 

dautovebiaT, im pirobiT rom garkveuli drois mere moakiTx-

avdnen da maTac waiyvandnen (hasanis ambavs mogvianebiT movu-

brundebiT). haji-usufis STamomavalni osmani da ali rom-

lebic amasiaSi cxovrobdnen beSiSoRluebad iwodebodnen 

(beSiris SviliSvilebi). mosaxleobis aRwerisa da gvarebis 

gadanawilebis dros (1934-1938) saxelmwifo moxelem gaigo 

ra maTi warmomavloba (qeSiS -> beSir) gadawyvita isini sani-

muSod daesaja da beSirTa STamomavals gvarad _ aTamTurqi 

(Turq. aTam `winapari”) misca. ufro didi sasjeli araferi ar 

iqneboda maTTvis. `Taoba qarTvelobas kargavda maSin, rode-

sac sisxliT naTesavebSi Turqi aravin ar gvyavda!” 

oblad darCenili hasanis STamomavali gvarad beSlerebi 

cxovroben bursaSi. qaiaTa gvaris erTma nawils iimaia auRia 

gvarad. rogorc Cans, sasjeli amasiaSi darCenil qeSiSis STa-

momavalT Seexo. 
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`gvarSi ufrodaufro gamZafrda gancda qarTvelobisa. 

jer kidev patarebs sul CagvCiCinebdnen, rom Cveni winapari 

qarTveli iyo (da ara sxva), WeSmariti qarTvelebi viyaviT... 

am Sinaarsis teqsti dReSi ramdenjerme meordeboda, locvasa-

viT. ojaxis wevrebma Turquli arc icodnen, bavSvebma skolaSi 

viswavleT Turquli ena. saxlSi zRaprebs qarTulad gviyve-

bodnen”. Cveni gvari RvTis rCeulia. vloculobdiT da ufali 

gvifaravda _ ase movediT dRevandlamde. ar dakargoT qarTv-

eloba Torem RmerTi ar gapatiebT... ityoda guljavriani mox-

uci da ̀ davbrundebiT, davbrundebiT” _ Caibutbutebda odnav 

gasagebi xmiT. maSin es sityvebi im zRapris gagrZeleba ufro 

megona, romelsac axla mogiyvebiT. es aris qarTuli zRapari 

`ar mindaaa!..”129

ar mindaaa!.. 

maWaxelas mTebSi, sofel efradelSi, simindis yanebs 

Rori SemoeCvia. yanis mepatrone glexebi Zalian Sewuxdnen; ar 

icodnen ra eqnaT. erT dRes, soflis mkvidrma, aiRo Tofi da 

gadawyvita Rors Casafreboda _ mosavalic exsna da sofelSic 

kargi monadiris saxelic `moexveWa”; amayi nabijebiT gaudga ya-

nisken mimaval biliks da daniSnul adgilamdec mivida. mTeli 

dRe eloda nadirs, magram amaod... dro gadioda.

daRlilma Tofi gverdze gadado da panta msxlis qveS 

Camojda. am dros tyidan SariSuri Semoesma. xma ufrodaufro 

uaxlovdeboda. ha, rogorc iqna gamoCndao, _ ifiqra kacma 

da Tofi moimarjva. Sebindebuliyo, monadirem mTeli Zalisx-

meva da yuradReba im mxares miapyro saiTkenac xma uaxlovde-

boda da, ras xedavs... misken Rori ki ara uzarmazari daTvi 

moemarTeba. SeSinebuli monadire xeze avarda. daTvs monadire 

arc SeumCnevia; etyoboda, rom im panta msxalze iyo mosuli 

da sxva araferze javrobda. ise, mTeli guliT aTvalierebda 

alagebs, eZebda panta msxals. etyoboda, adrec yofiliyo am 

adgilas, da rom veraferi naxa, zemoT aixeda; xes totebi aRar 

129
 mTqmeli zRapars gviyveba Turqulad, ramdenime qarTuli sityva, ro-

melic mas axsovs da Caweris dros davafiqsireT muqi SriftiTaa dabeWdili;
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uCanda imdeni msxali moesxa. daTvic acocda xeze. is amjeradac 

msxlis garda arafers ar amCnevda. monadire totidan totze 

gadadioda da ase emaleboda daTvs. msxliT gatacebuldaTvs 

monadiris arseboba arc gaugia. Seeqceoda tkbilad da ase ga-

dadiodnen totidan totze monadirec da daTvic; daTvi kar-

gad danayrda. damSeul monadires waramara adgeboda pirze 

nerwyvi, magram magas vin Cioda... savse mTvarec gamoCnda. daTvi 

wasvlas ar Cqarobda. axla mTvaris Suqze kopwiala msxlis nay-

ofs dauwyo TamaSi.sapirispiro totze ijda monadire, daT-

vi arc amjerad amCnevda mas, is mxolod msxals eTamaSeboda, 

TaTebs uTaTunebda. am TamaS-TamaSSi daTvi ise axlos misu-

liyo monadiresTan, rom damSeulma monadirem ifiqra, msxals 

me mTavazobso da, _ `ar mindaaa””_ aRmoxda gamwarebuls 

Rriali. kacis xmam ise SeaSina daTvi, rom xidan mowyvetiT 

daeSva da miwaze daenarcxa. 

monadiris SeZaxilma saukuneebs gauZlo. maWaxelas tye-

Si axlac gaismis eqod monadiris xma `ar mindaaaa”. xalxSi ki 

Zveleburad, ase xumroben _ `sxali ginda???””
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DOÇENTO DOKTOR MAKA SALIA 
Düzce Üniversitesi

Bir Soyun Tarihi

Sözlü malzemeler bir milletin dilini, tarihini ve kültürünü koruyor ve 
zaman geçtikçe kendisi bu tarihin bir parçası oluyor. Dolayısıyla herhangi-
bir malzeme bulunması çok önemlidir. Bu bağlamda Muhacir Gürcülerin 
verdiği bilgiler önem arzetmektedir. Onların hatırladıkları ne kadar önemli? 
Ne biliyorlar? Neye inanıyorlar ve kendi tarihlerinin asıl tasavvur ediyor-
lar? Bulunan malzemeleri işleyip tarihi kaynaklarla karşılaştırma sonraki 
aşamadır. 

Biliyoruz ki”Osmanlı İmparatorluğu’nda soyadları kullanılmıyordu. 
Kalıtsal isimler jenealojıyı oluşturmuyordu ve babanın ismi torunun kuşakta 
kalıtsaladı kaybedıyordu”.

Türk usulüne göre isim kuşaktan kuşağa geçiyor ve akrabaların geniş 
bir çevrenin ismi olarak oluşturuluyor. Soyadı oluşumunda genelde isim 
sonuna “oğlu” ekleniyor. Gürcü soyadlarını “şvili” veya “dze”olduğugibi. 
Keşişoğlu formu da böylece ortaya çıkmıştır. Bu bir lakaptır ve resmi bilg-
ilerde yer almamaktadır.

Konuşmacının açıklamasına göre: “Vatanımızı kaybettik, Osmanlılar 
bizi fethetti. Müslümanlaştırma süreci uzun sürdü ve çelişkilerle doluy-
du. Açlık ve vergilerle mücadele eden Gürcülerin yaşamı birçok yönden 
dayanılmazdı. 

Osmanlıların Gürcistan’a girmesine kadar nüfusun çoğu Ortodoks 
Hıristiyandı. Maçahel’de Eprati (Efeler) köyünde bir papaz (Türkçe keşiş) 
oturuyordu, soyadı Vatsadzeydi. Rivayete göre Gürcistan’ın başka bir böl-
gesinden gelip yerleşmişti. Onun oğullarına Keşişoğlu ismi vermişlerdir. 
Maçahel’de bu aileyi tanımayan insan yoktur. Konuşmacıya göre din 
adamının soy ismi Vatsadzeydi ve iki oğlu vardı – Beşirve Hasan. On-
lar babalarının ünvanından dolayı Keşişoğlular olarak adlandırıldılar. 
Sonra Beşir’in çocukları Beşiroğlular, Hasan’ın çocukları ise Kahyaoğlu 
olmuşlar. Bunun sebebi de müslüman olan aile Keşişoğluluktan kaçmaya 
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çalışıyorlardı, fakat bütün köy onları Keşişoğlu olarak adlandıyordu.
Beşir’in üç oğul vardı: Ömer, HacıYusuf ve Hasan.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Batum’un Rusların eline 

geçmesi, burada yaşayan Müslümanların tehciretmelerini gündeme get-
irdi. Osmanlılar yenildikten sonra Anadolu’da nüfus çok azaldı. Anadolu 
ve Karadeniz’den Gürcüler Marmara Bölgesi’ne yerleştirildi. Keşişoğluları 
soyunun birdalı olanBeşiroğlular Amasya’da yerleştirildiler. En küçük 
kardeş olan Hasan beş yaşındayken öksüz kalmıştı. Hasan kardeşleri 
Amasya’ya gidip bir süre sonra gerigelip yanlarına almak kaydıyla 
Hasan’ın inesine bırakmışlardı (Hasan’ın hikayesine sonra döneceğiz). 
Hacı Yusuf’un oğulları Osman ve Ali Amasya’da oturuyorlar ve Beşiroğlu 
adını taşımaktadılar (Beşir’in torunları). Nüfus sayımları ve soyadlarının 
verilme zamanda (1934-1938) devlet memuru onların kökenini öğrenmiş 
(keşiş – beriş) ve keşişadını vermeyerek, soyadlarını Atamtürk olarak 
kaydetmiş. Bundan daha büyük ceza ne olacaktı? Akrabalarında hiç Türk 
olmayanlar Gürcülüğü kaybediyorlardı.

Öksüz Hasan evlatları soyadı olarak Beşler almışlar ve Bursa’da otu-
ruyorlar. Kahya soyunun bir kısmı ise soyadı olarakYımayaalmış. Demek 
ki sadece Amasya’da kalan Keşişoğluları cezalandırıldılar.
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abdurrahman seCqin*

TurqeTi, yarsi, kavkasiis universiteti

esqiyale warsulSi da dRes (ustamisi)

tao-klarjeTis soflebi mdebareobs mdinare Woroxis Sena-

kadebze maRal mTebs Soris arsebul xeobebSi. regionis geo-

grafiuli pirobebidan gamomdinare saukuneebis ganmavlobaSi 

klarjeTSi qarTuli soflebi yalibdeboda: maWaxela, SavSeT-

imerxevi, nigali/ligani (livani).

istoriuli SavSeTi daaxloebiT dRevandeli SavSeTis re-

gions moicavs. mis erT nawils imerxevi Seadgens, romelic es-

azRvreba aWaras. imerxevis soflebia: SerTuli, Sarabuli, sin-

qoTi, CaqvelTa, dasamobi, brilagara, davlaTi, oTxqlde svire-

vani, jvarisxevi, cixisxevi bazgireTi, didxani ziosi, xevwvrili 

daba ube, Cixori, TeTraqeTi, libani, wyalsimeri, Soltisxevi, 

bzaTa, weTileTi, xoxlevi, zaqieTi, maWaWeTi, manatba, agara, 

ifxrevi, qoqlieTi, diobani, iveTi, gamaSeTi, daviTeTi, far-

nuxi, didmere, nioleTi, gogieTi, gomTa, jvarebi, WikvTa, usta-

miSi.130

imerxevi XVII saukunis Suaxanis erT-erTi werilobiTi wy-

aros mixedviT Sedioda Cildiris olqSi. ahiska (axalcixe) ar-

dahani, buzurgi, olTu, artanuji, feneqi, hirTisi (xerTvisi) 

WeWereqi, fosofi, maWaxeli, aWara, axalqalaqi, livane, SavSaTi 

da fetereki Semdgari es iyo sam iurTiani da ojaxiani ToTx-

meti sanjayiani erTi administraciuli raioni.131

ustamisi arTvinidan 62 km-iT, SavSeTidan ki Cvidmeti km-iT 

aris daSorebuli. imerxevis regionSi mdebare sofeli qarTul 

130
 tariel futkaraZe, imerxevis metyveli miwa-wyali, akaki wereTlis sax-

elmwifo universitetis qarTveluri dialeqtologiis samecniero kvleviTi 

instituti 2007, s. 10-11.

131 Feridun Emecen,”Çıldır Eyaleti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi: Cilve-
Dârünnedve Ankara: TDV, 1993. C. 8, s.301. 

* abdurrahman seCqin Sua-saukuneebis istoriis specialisti
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kulturas da yofiT faseulobebs dRemde inaxavs. mosaxleoba 

gamoirCeva stumarTmoyvareobiT. sofelSi aris cixesimagre, 

bevria saZovrebi. yoveli wlis agvistos TveSi ustamisSi mari-

obis dResaswauli tardeba. am dResaswaulze gansakuTrebiT 

momxibvlelia qarTuli simRerebi da cekvebi. 

ustamisi osmalur wyaroebSi sofel osTalizis saxelwo-

debiT moixsenieba. XIX saukunis monacemebis mixedviT sofe-

li 40 komlisagan Sedgeboda. sul 345 adamiani cxovrobda, 

romelTagan 186 iyo mamakaci, xolo 159 _ qali.132 amJamad ki 

ustamisSi 2000 adamianze meti cxovrobs. maTi mcire nawili 

miwaTmoqmedebasa da mecxoveleobas misdevs.

ustamisis axali saxelwodeba baSqales ubanSi mdebare 

wefTisis cixisgan warmodgeba da axla esqiyaleTia cnobili. 

Turqul werilobiT wyaroebSi am adgilis Sesaxeb cnobebi ar 

aris, Tumca qarTuli wyaroebi: `qarTlis cxovreba”, vaxuSti 

bagrationis „aRwera samefosa saqarTvelosi, „matiane qarTli-

sa, sumbaT daviTis Zis „cxovreba da uwyeba bagrationTa” cixis 

Sesaxeb informacias Seicaven da SavSeTis wylis dasavleTiT 

mdebareobaze migvaniSneben. cixe adgil-adgil CamoSlilia.

konstantine VIII-m 1028 wels saqarTvelos dasapyrobad 

nikita parkimanosis meTaurobiT didi jari gamogzavna. didgva-

rovnebma, mefes, bagrat meoTxes (1027-1072) uRalates da 

cefTis cixe” mters Caugdes xelSi. cixe SavSeTis wylis saTave-

Si strategiul wertils warmoadgenda.133 cixe maRal gorazea 

agebuli da ukana mxare Rrma ufskrulis kideze dgas, amitom 

misi dacva ufro advili iyo. 

pirveli msoflio omis dros arTvinis regionidan xalxi 

aiyara. nawili xalxisa ustamisidanac iyo ayrili. omis dam-

Tavrebis Semdeg isev dabrundnen sakuTar saxl-karSi. darCe-

nilebma TavianTi qarTuli kultura ar daiviwyes. diarbeq-

iris erT sofelSic cxovrobdnen qarTvelebi. 

132 Muvahhid Zeki, Artvin vilayeti hakkın damalûmat-i umumiye, İstanbul, 1927, s. 189.
133 Gela Gamyrelize, Davit Mindorasvili, Zurab Bragvaze, Marine Kvawaze, Kartlis 
Cxovrebis Topoarqeologiuri Leksikoni, Published by Georgian National Museum, 2013, 
Tbilisi, Georgia, s.610.
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modernizebul msoflioSi teqnologiuri siaxleebis dan-

ergvam, erTi mxriv, Cveni cxovrebis stili Secvala. meore mxriv, 

tradiciulma yofamac adamianebis cnobierebaSi faseulobaTa 

mniSvneloba SeiZina. modernizmma materialuri da kulturu-

li cxovrebis ZiebaSi mosaxleobas qalaqSi damkvidrebis sur-

vili gauZliera. arTvin-SavSeTSi mosaxleobis didi nawili 

soflidan qalaqSi gadavida. zafxulis TveebSi soflebSi da-

brunebis Zlieri survili tradiciuli yofisadmi maTi mib-

mulobis gancdiT da mSobel bunebasTan Serwymis instiqtiT 

aris gamowveuli.

esqiyale-ustamisic soflidan wamosulebis ukan dabrune-

bas swored zafxulis TveebSi zeimobs.

qarTuli ena, romelsac esqiyale-ustamisSi 

gaigonebT

soflis xalxi (mxcovanni) qarTulad saubroben. xolo 

isini, romlebmac qarTuli srulyofilad ar ician, Sereulad, 

qarTul-Turqulad saubroben. rac Seexeba axalgazrdebs, maT 

qarTuli saerTod ar ician da TavianTi qarTveloba ojaxur 

saxelebSi aqvT Semonaxuli. amasTanave soflis yvela adgilis 

saxeli qarTuli an Turqul-qarTulia.

`Cveneburebis” qarTuli gare gavlenebisgan Tavisufalia. 

aseve imerxevelTa qarTulic rusuli, inglisuri da sparsuli 

enebis gavlenis qveS ar eqceva. mxolod Turquli gamoTqme-

biT gamoxatavs saTqmels. aq gagonili qarTuli saqarTveloSi 

Zveli qarTuliviT aris saxeldebuli da skolebSi iswavleba.

sofel ustamisis toponomebi:

Tsepta _ wefTa

Napuzari _ nafuzari

Zegan _ zegan

Sandaloswveri _ sandaloswveri

Sabuzara – sabuzara
Cixizir – cixizir
Korx _ korx
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Kasweri – kaswveri
Qvitavebi _ qviTavebi

Wyaro _ wyaro

Mindori _ mindori

Somliswveri _ somliswveri

Nabostnebi _ nabosTnebi 

Tsyaroti _ wyaroTi 

 Sakasria _ saqasria

 Piklana _ fiqlana

Sadondolo _ sadondolo

Ablancvari _ ablanjvari

Kodebi _ kodebi

Tamalt _ tamalTi

Bogvicala _ bogviWala

Nahraki _ naxraki

Ohot _ oxoT

Gobsvani _ gobsvani

Barnebi _ barnebi

Gunas _ gunas

Çroçinebi – WroWinebi
Patsa çıhori _ pawa Cixori

sofelSi gavrcelebuli gvarebi:

Tatvinashvili 
Mosiashvili
Papiashvili 
Moliashvili _ wiwvinTi

Wiwviasvili 
Bokvrebi 
Bekirashvilebi 
Bedinadze 

Cveulebriv leqsikas ganekuTvneba Semdegi sityvebi: memre, 

germelia, CiSkari – (WiSkari) 
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rogor aRiqmeba Tamar dedofali 

imerxevis regionSi?

tao-klarjeTi aRmosavleTisa da dasavleTis didi im-

periebis gavlenas yovelTvis ganicdida, radgan istoriuli 

abreSumis gzis erTi monakveTi swored am teritoriaze ga-

dioda. X-XΙ saukuneebSi tao--klarjeTi bagrationebis mier 

iamrTeboda. 1008 wels feodalur daqucmacebulobas moeRo 

bolo.

qarTveli mefeebi daviT aRmaSenebeli, Tamari, giorgi 

brwyinvale, erekle II bagrationebi iyvnen. Tamar mefisadmi 

xalxs gansakuTrebuli pativiscema hqonda da dResac aqvs, ami-

tom sadac ki cixesimagre aigeboda xalxi mas Tamaris aSenebu-

lad miiCnevda xolme. igive unda iTqvas esqiyales cixe-simagris 

Sesaxebac. xalxi am cixis aSenebas Tamar mefes miawers. magram, 

rogorc zemoT aRvniSneT wefTis cixis Sesaxeb cnoba gvamc-

nobs, rom cixe 1028 wels aris agebuli, xolo Tamar mefis 

periodi moicavs 1166-1213 wlebs. 

esqiyale-ustamisis sazafxulo dResaswauli marioba

ivlisis an agvistos pirvel kviras soflis macxovrebelTa 

umravlesoba Seikribeba xolme da imarTeba sazafxulo dResas-

wauli, romelsac “mariobas” uwodeben. am tradiciis siZvele 

istoriis siRrmeebSi unda veZioT. zafxulamde maWaxelidan, 

SavSeTidan, taodan da aWaridan wamosuli srulwlovani qale-

bi memTeurebi/memTevrebs saqonelTan erTad maRal mTebSi saZ-

ovarze adian. agvistos dasawyisSi soflis saqmeebis moTavebis 

Semdeg sofelSi darCenili ojaxis danarCeni wevrebi saZovre-

bze gasulebis sanaxavad adian mTebSi. am periodSi yvela er-

Tad Seiyreba da dResaswaulic maSin imarTeba: mRerian da 

cekvaven. cekvis mosurneni xelebs CasWideben erTmaneTs, kraven 

wres da cekvaven. amgvari cekva ician agvistos TveSic, marioba-

ze.134 adre, soflebSi, dResaswaulze gudastvirze ukravdnen. 

qorwilebs marTavdnen. exla misi adgili akordionma daikava. 

qalaqSi ki org-ad wodebul instruments iyeneben.

134
 futkaraZe, imerxevis metyveli miwa-wyali s.19-20.
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dResaswauli berikaoba/berobana

tradiciul qarTul saxalxo garTobaTagan ”berikaoba” 

improvizebuli warmodgenaa. aq warmodgenili uamravi religi-

uri sanaxaoba dRemde cocxlobs. berobanas garTobaSi kos-

tumebi Txis tyavisgan mzaddeba, monawileebi niRbebs ifareben 

saxeze. uwverul ymawvilebs qalis samosiT mosaven da patar-

Zals amsgavseben. gansakuTrebuli kostumiT imoseba berika 

(beri-mRvdeli) sanaxaobis dawyebamde kardakar Camoivlian da 

saWmels agroveben. aseTi rituali urTierTpativiscemis da 

erTobis simboloa.

berobanas dros `arabi”, `TaTari” an `leki” cdilobs pa-

tarZali gaitacos. warmodgenis bolos dacva warmatebiT win 

aRudgeba maT zraxvas. wyvili samlocveloSi mihyavT. sanaxao-

bis yoveli safexuri musikis akompanimentiT mimdinareobs. amave 

dros mimdinarebs sasiyvarulo scenis warmodgena da Sejibri 

leqsis eqspromtad TqmaSi. berikaobis bolo nawili berikas 

sikvdiliT da misi datirebiT mTavrdeba, am scenaSi mkvdris’ 

dasaflavebaSi monawile mRvdeli da berikebi monawileoben. 

mwuxare dedofals arabi, TaTari an leki daamSvideben da mas 

ufro ukeTes meuRles da bednier momavals hpirdebian. bolos 

patarZals mainc gaitaceben, dacva uZluria, magram `mkvdars” 

patarZlis gatacebas Seatyobineben. berika myisve cocxldeba 

(a-geba) da patarZals daibrunebs. amas mosdevs `sikvdil-si-

cocxlis” scenis gaTamaSeba. Semdeg iwyeba brZola, daundo-

beli xocva-Jleta, Widaoba, romelsac mosdevs mxiaruleba.135

aRwerili lokaluri mniSnvelobis Teatralizebuli war-

modgena ustamisSi 2009 wels gaTamaSda, romelic satelevizio 

kompania TrT-s mier momzadebul naxevarsaaTian gadacemaSi iyo 

naCvenebi.136

135 Maia Zuraşvili, “Tarihte HalkŞöleni Berikaoba” Pirosmani, 2007 yaz, c.1 s. 25.
136 h  p://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/2009/anadoludazaman_basin-
bulteni.pdf
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ABDURRAHMAN SEÇKIN*

Master, Ka  as Üniversitesi, Kars, Türkiye

TARİHTE VE BUGÜN ESKİKALE (USTAMİS) 

Klarceti Bölgesi, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ile 
tarihi kaynaklarda isminden sıkça bahsedilen Tukharis’ten oluşmaktadır. 
Bölge, coğrafi  olarak, Çoruh Nehri’nin aşağı kesimlerinden, Yanlızçam 
Dağları’nın batısına, oradan da Şavşat ve Artvin’in güneyinden Karadeniz’e 
kadar uzanan toprakları kapsamaktadır. İmerhevi de Şavşat bölgesinin bir 
parçasını kapsamaktadır. 

Bu çalışmada Tarihi Şavşatın İmerhevde bulunan gürcü köyü Eski-
kale_ Ustamis’in tarihi, folkloru, dili ve kültürel yapısı halkın yaşayışı 
konu edilmiştir. Eskikale hakkında kaynaklarda yazılı bilgiler yeterli 
olmayıp halkın eksik bilgilerle yorum yaparak tarihlerini bilmek isteme-
ktedirler. 

Doğaçlama halk tiyatrosu olan Berikaoba/Berobana, incelenecek. 
Köyün hemen hemen her yıl düzenledikleri Maryoba Mariamoba şenliği 
araşırılacak. Yer isimlerinden örneklerle bugünkü anlamını araştırılacak. 

Anahtar Kelimeler: Eskikale, Ustamis, Tseptis Cixe, 
Tao-Klarjeti’nin köyleri Çoruh nehrinin kolları üzerinde birbirinden-

belirgin şekilde yüksek dağlarla ve yerlerle ayrılan vadilere sıkışmıştır. 
Bölge coğrafi k koşullar nedeniyle asırlar boyunca Klarjeti’de az çok 
farklılık gösteren Gürcü yerleşimleri oluşmuştur; Machakheli, Shavshet-
İmerkhevi, Nigali/Ligani (Livani) ve özelde Klarjetide olduğu gibi. 

TarihselŞavşat yaklaşık olarak bugünkü Şavşat bölgesini kapsar. 
İmerhev Şavşat bölgesine girmektedir. 

İmerkhev, Şavşat’tan başlayıp Birkaç küçük ırmak vadisini kapsar 
ve Achara sınırına varır. İmerhev’in köyleri şunlardır: Shertuli, Sharabuli, 
Sinkoti, Chakvelta, Dasamobi, Brilagara, Davlati, Otklde, Svirevani, Jva-
riskhevi, Chikhiskhevi, Bazgireti, Didkhani, Ziosi, Khevtsvrili, Daba, 

* Abdurrahman SEÇKİN, Ortaçağ Tarihi Uzmanı,
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Ube, Chikhori, Tetraketi, Libani Tskalsimeri, Sholtiskhevi, Bzata, Tseti-
leti, Khokhlevi, Zakieti, Machateti, Manatba, Agara, İpkhrevi, Koklieti, 
Dibani, İveti, Gamasheti, Daviteti, Parnukhi, Didmere, Nioleti, Gogieti, 
Gomta, Jvarebi, Chikhvta, Ustamisi.137

İmerhev, XVII. yüzyılın ortalarına ait bir listeye göre Çıldır eyaleti 
Ahıska, Ardahan-ı Büzürg. Oltu. Ardanuç. Penek. Hırtıs, Çeçerek, Posof. 
Macahel. Acara. Ahılkelek, Livane, Şavşat ve Pertekrek’ten oluşan üçü 
yurtluk ve ocaklık on dört sancaktan ibaret bir idari bölgeye bağlı idi.138

Ustamis, Artvin’ e 62 km, Şavşat’a 17 km uzaklıktadır. İmerhev bölge-
sinde bulunan köy Gürcü kültürünü ve değerlerini yansıtmaktadır. Yaylası, 
kalesi ve insanlarıyla görülmeye değer bir köydür. Her yıl ağustos ayında 
Ustamis yaylasında Mariyoba şenlikleri yapılmakta ve bu şenliklerde gür-
cüce şarkılar söylenmekte ve oyunlar oynanmaktadır. 

Ustamis Osmanlı kaynaklarında Ostaliz karyesi olarak geçmektedir. 
XIX. Yüzyıl.Verilerine göre 40 hane, 186 Erkek, 159 Kadın, Toplam 345. 
Kişinin yaşadığını bilmekteyiz.139 Günümüzde Ustamis 2000 i aşkın nüfu-
suyla az da olsa tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdürmektedir. 

Ustamis yeni adını Başkale mahallesindeki Tseptis Kalesinden almak-
ta ve Eskikale adı ile bilinmekte, kale hakkında Türkçe literatürde doyurucu 
bilgiye rastlanmayıp Kartlis Tsxovreba Arkeolojik yer adları sözlüğünde, 
Vaxuşti Bagrationis “Ağwera Samefosa Saqartvelosa”, Matiane Kartlisa”, 
Sumbat Davitis dzis “cxovreba da utsyeba bagratonianta” gibi kaynaklarda 
kale hakkında Şavşat suyunun batısında bulunmaktadır. Nitekim kale yer 
yer yıkılmıştır. 

VIII. Konstantin 1028 yılında Gürcistan’a karşı Nikita Parkimanosis 
komutasında büyük bir ordu göndermiştir. Asiller Kral IV. Bagrat’a (1027-
1072) İhanet ederek “Tseptis Kalesini (Tsixe)” düşmana teslim ettiler. 
Kale Şavşat suyunun başlangıcında ve stratejik noktada bulunmaktadır.140

137 Putkaradze, Tariel, İMERHEV’ KONUŞAN TOPRAĞI, Kutasi Akaki Tsereteli Devlet 
Üniversitesi Kartveloloji Enstitüsü, Kutaisi, 2007, s. 10-11. 
138 Feridun Emecen,”Çıldır Eyaleti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi: Cilve-
Dârünnedve
Ankara: TDV, 1993. C. 8, s.301. 
139 Muvahhid Zeki, Artvin vilayeti hakkında malûmat-i umumiye, İstanbul, 1927, s. 189.
140 Gela Gamyrelize, Davit Mindorasvili, Zurab Bragvaze, Marine Kvawaze, Kartlis 
Cxovrebis Topoarqeologiuri Leksikoni, Published by Georgian National Museum, 2013, 
Tbilisi, Georgia, s.610. 
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Kale yüksek bir tepede yapılmış ve konumu itibariyle arkası uçurum 
olması dolayısıyla korunması kolay bir mevkidedir.

1. Dünya savaşında Artvin Bölgesi göç vermiştir. Göç edenler savaşın 
sonunda geri dönmüşlerdir, gittikleri bölgede yerleşen gürcü halkı ise 
kültürlerini devam ettirmişlerdir. Nitekim Diyarbakırda Bir gürcü köyü 
varlığını devam ettirmiştir. Ustamisten de göç yaşamıştır. 

Modernleşen dünyada bir taraftan teknolojik gelişmeler hayatımızda 
önemli bir yer tutmaya başlamışken, diğer taraftan da geleneksel olan 
şeyler ilgi çekici olagelmiştir. Modernleşme ile insanların daha iyibir yaşam 
iş, barınma, gelecek kaygısı kentlere göçü hızlandırmış. Artvin_ Şavşatta 
yoğun bir köyden kente göç yaşanmıştır. Nitekim yaz aylarında köy nüfusu 
2 binleri bulan kışları ise 50 insanı geçmeyen köyleriyle göçü şavşatta bariz 
görmekteyiz. 

Yaz aylarındaki bu canlılık köye dönüş geleneksel kültüre özlem duy-
ma onu canlı tutma içgüdüsünden gelmektedir. Eskikale_ Ustamis köyü 
de verdiği göçü yaz aylarında geri almaktadır. bu durumu köyün yazları 
yapılan şenlikleri, festivali insanları köye çekmektedir.

Eskikale Ustamiste Konuşulan Gürcüce 
Köy halkı (yaşlılar) gürcü diliyle sohbet etmektedirler. Fakat gürcü di-

line tam hakim olmayışları gürcüceyi Türkçe ile birlikte konuşmaktadırlar. 
Gençler ise dili hiç bilmeyip sadece aile isimlerinde gürcülüklerini 
yaşatmaktadırlar. Bununla birlikte göydeki hemen hemen bütün yer adları 
gürcüce veya Türkçe-Gürcüce olmuştur. 

Çveneburilerin Gürcücesi dış etkilerden uzak kalmıştır nitekim 
İmerhev bölgesindeki gürcüce’de Rusça, İngilizce ve Farsça etkisi olmayıp 
sadece Türkçe kelimeler dilde kendisini göstermektedir. Konuşulan Gür-
cüce Modern Gürcistan’da eski gürcüce diye nitelendirilip ilk okullarında 
öğretilmektedir. 

Tsepta _ wefTa
Napuzari _ nafuzari
Zegan _ zegan
Sandaloswveri _ sandaloswveri
Sabuzara _ sabuzara
Cixizir _ cixizir
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Korx _ korx
Kasweri _ kaswveri
Qvitavebi _ qviTavebi
Wyaro _ wyaro 

Mindori _ mindiri
Memre _ memre
Germelia _ germelia
Çişkari _ CiSkari
Somliswveri _ somliswveri
Nabostnebi _ nabosTnebi 
Tsyaroti _ cyaroTi
Sakasria _ saqasria
Piklana _ fiqlana
Sadondolo _ sadondolo
Ablancvari _ ablanjvari
Kodebi _ kodebi
Tamalt _ tamalTi
Bogvicala _ bogviWala
Nahraki _ naxraki
Ohot _ oxoT 

Gobsvani _ gobsvani 
Barnebi _ barnebi 
Gunas _ gunas 
Çroçinebi _ WroWinebi
Patsa çıhori _ paca Cixori
Köy hakının sülale isimlerinden örnekler 
Tatvinaşvili
Mosiaşvili
Papiaşvili 
Moliaşvili 
Wiwviasvili 
Bokvrebi 
Bekiraşvilebi 
Bedinadze 
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İmerhev Bölgesinde prenses Tamar Dedopali algısı
Tao-Klarceti, Doğu ve Batı’daki büyük imparatorlukların her za-

man ilgisini çekmişti, çünkü tarihsel İpek Yolu’nun bir bölümü bu to-
praklardan geçiyordu. 9-11. yüzyıllarda Tao-Klarceti bölgesi, Gürcü 
Bagratlılarınca yönetildi. Bölge, 1008 yılında feodal devletlerin tek çatı 
altında birleşmesinde önemli rol oynadı. 

Bagrationebi sülalesinden olan Gürcü kralları, Davit Aümaşenebeli, 
Tamari, Giorgi Brwyinvale, Erekle II., bütün bu krallar bagratinebi idiler. 
Bu yüzden yöre halkı Prenses Tamara ayrı bir sempatileri vardır. Nitekim 
köylerinde ki herhangi bir kaleyi kiliseyi yapanın Kraliçe tamar olduğunu 
iddia etmektedirler. 

Aynı durum Eskikale Köyündeki kale içinde geçerlidir. Halk kaleyi 
yapanın Kraliçe Tamara’nın yaptığını iddia etmektedirler. Fakat yukarıda 
bahsettiğimiz Tseptis cixe 1028 yılında Bizans’a teslim edildiği bilgisi 
kalenin yapılışını daha eskilere götürmekte. Zira Kraliçe Tamar’ın (d.1160 
- ö.1213) tarihlerde yaşadığında hemfi kiriz. 

Eskikale_ Ustamis’in Yaz şenlikleri Maryoba
Temmuz’un ilk haftasında veya Ağustos’un ilk haftasında köy 

halkı’nın büyük bir bölümü toplanıyor. Geleneğin uzun bir tarihi var: bazı 
köylerde bu güne Mariyoba denilmektedir.

Macahel, Şavşat, Tao ve Achara’dan yaz zamanında (Hazıran, 
Temmuz, Ağustos, Eylüle kadar) ailenin yetişkin kadınları memteuri/
mentevri’ler hayvanları yüksek dağlara kışlalara çıkarmaktadırlar. 
Ağustosun başlarında köydeki çalışmalar bitince köyde kalan aşle fer-
tleri, yayladakileri görmeye gider. Bu zamanda hemen herkes yaylada 
buluşur, birkaç gün boyunca eğleniyorlar, şarkı söylüyorlar dans ediyor-
lar, halk oyunları oynamaktadırlar. Genelde halk oyunları insanların el-
lerini bağlayarak halka biçiminde oyunları Ağustos ayında maryoba zamanı 
görülmektedir.141

Köyde eğlencelerde akordeon çalınır. Önceleri tulum eşliğinde 
düğünler şenlikler yapılmaktaydı yerini akordiyona bırakan eğlence kültürü 
şehirde ise org denilen enstürmana bırakmıştır. 

141 Putkaradze, İmerhevin Konuşan Toprağı, s.19-20. 
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Berikaoba/ Berobana Eğlencesi
Geleneksel Gürcü Halk eğlencelerinden Berikaoba doğaçlama tiyatro-

su. İçinde eski gürcü inançsal unsurları bol bol miktarda barındıran şölen, 
eğlence günümüze değin devam etmekte. Berobana eğlencesinin kostüm-
leri keçi derisini yüzlerine saran gençler, sakalsız bir genci kadın kıyafetleri 
giydirerek geline benzetme ve berika (beri=keşiş) ile tamamlanır. Şölen 
öncesi kapı kapı gezilerek yiyecek toplanır buda kaynaşmayı paylaşmayı 
sağlamaktadır. 

Arap, Tatar ya da Lezgi gelini kaçırmaya çalışır. Gösterinin sonunda 
korumalar saldırıyı başarıyla bertaraf eder. Çift tapınağa götürülür. Ey-
lemin her aşaması çalgılar eşliğinde gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda 
aşk sahneleri sergilenmekte, koşmalar söylenmekte, atışmalar yapılmakta. 
Berikaobanın son bölümünü bekanın ölümü ve ona yaktığı ağıt oluşturur. 
Bu sahnede “ölü”yü mezarlığa götürmekte olan papaz ve berikalar rol alır. 
Ağlayan kraliçeyi Arap Tatar ya da Lezgin yatıştır. Ona daha iyi bir koca 
ve daha iyi bir gelecek vaat ederler. Sonunda gelini kaçırırlar. Korumalar 
hiçbirşey yapamazlar. Ancak “ölü” ye gelinin kaçırıldığı haberini duyurur-
lar. Berika anında dirilir, gelini geri alır. Ardından geline yönelik olarak 
“ölüm” ve “diriliş” töreni sahnelenir. Ölüm -diriliş töreninin ardından 
savaş, kıyasıya çarpışma güreş ve şenlik başlar.142 Bu yöresel tiyatro-
eğlence Ustamiste 2009 yılında canlandırıldı devlet televizyonu TRT’nin 
yarım saatlik belgeselinde berobana/berikaoba’nın bütün ayrıntılarıyla ver-
ilmektedir.143

Sonuç
Eskikale-Ustamis tarihi kaynaklarda IX. yüzyıldan itibaren adından 

söz etirmiş kalesi (Tseptis tsixe) kale hakkında bilgilerin dışında osmanlı 
kaynaklarında Ustamis_ Ostamis olarak geçmekte. 

Köy mahallelerle parçalanmış geniş bir alanda bulunmaktadır. Fak-
at bu durum birliği bozmamış kültürlerine birbirleri ile olan ilişkilerine 
yansımamış aksine yılın belli dönemlerinde yaptıkları şenlikler, toplantılar, 
imeceleri ve düğünler ile eski kültürlerini yaşatmaktadırlar. Bu durum 
dönemin getirdiği yenilikler teknolojik ürünler halkta ki kültürü yaşatmayı 

142 Maia Zuraşvili, “Tarihte Halk Şöleni Berikaoba” Pirosmani, 2007 yaz, c.1 s. 25. 
143 h  p://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/2009/anadoludazaman_basin-
bulteni.pdf
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zorlaştırmaktadır. Nitekim bunu da dernekler kurarak kültürünü yeni nesle 
aktarmaya çalışmaktadırlar. 

Köyde konuşulan gürcüce ağırlıklı Acara şivesine yakındır. Fakat ke-
lime bilgileri yeterli olmadığından gürcüce ve türkçeyi birlikte kullanarak 
konuşmalarına-sohbetlerine devam etmektedirler. 
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muraT qasabi
TurqeTi, TurqeT-saqarTvelos megobrobis sazogadoebis 

xelmZRvanelis moadgile

„qarTvelTa moRvaweoba osmaleTsa da 

TurqeTis respublikaSi 

muhajirobis Semdgom”

osmaleTis saxelmwifosa da saqarTvelos Soris urTier-

Tobebi me-16 saukunidan ufro da ufro aqtiurdeba. am peri-

odidan moyolebuli qarTvelebi iZulebuli xdebian sakuTari 

teritoria osmalebs dauTmon da maTi mmarTvelobis qveS 

icxovron... osmaleTis imperiam qarTvelebisgan miiRo didi 

vezirebi, araerTi saxelmwifo moRvawe, religiuri pirebi, 

moazrovneebi, mwerlebi da xelovanebi. qarTuli warmoSobis 

saxelmwifo moRvaweebma osmaleTis imperiis sxvadasxva adgi-

las aaSenes skolebi, xidebi, meCeTebi, biblioTekebi, abanoebi, 

wyaroebi da saqvelmoqmedo saxlebi, amave dros xelovnebasa 

da literaturaSi bevri Zegli Seqmnes, riTac osmaluri civi-

lizaciis nawilic gaxdnen da sakuTari erovnuli kulturis 

SenarCunebac moaxerxes.

TurqeTSi dasaxlebuli qarTvelebis yofis Sesaxeb cno-

bebs osmaleTis mmarTvelobis damyarebamde periodSic vxvdeb-

iT. arsebobs dokumentebi, romelic gviCvenebs qarTvelebis 

dasaxlebebis arsebobas Zalian adreuli epoqidan arTvinis re-

gionis garda anatoliis sxvadasxva adgilebSi. 

qarTvelebis anatoliaSi masobrivi dasaxleba 1877-1878 

ruseT-osmaleTis omis Semdeg moxda. am omis Sedegad baTumi, 

arTvini, aWara, qobuleTi, gonio, SavSeTi, artanuji da sxva qa-

laqebi da dabebi ruseTis imperiis mmarTvelobis qveS aRmoCnda 

da amis kvalobaze am regionebSi mcxovrebi qarTvelebis didi 

nawili rizedan dawyebuli mTel SavzRvispireTSi dasaxldnen. 

SavizRvispireTis garda qarTveli muhajirebiT dasaxlebuli 
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soflebi mdebareobs marmarilos zRvis siaxloves da Turqe-

Tis mTel teritoriaze.

qarTvelma muhajirebma gansaxlebis teritoriebze Zalian 

lamazi soflebi daaarses. gansakuTrebuli niWierebisa da 

Sromismoyvareobis wyalobiT soflis meurneobiT dawyebuli 

Zalian bevr sferoSi siaxleebi da progresi uzrunvelyves. 

amasTanave warsulis msgavsad muhajirobis Semdegac osmaleTis 

mmarTvelobaSi qarTveli muhajirebis ricxvi kvlav maRali iyo 

da am sferoSic gaweuli samsaxuriT da SromiT saxelmwifos, 

kulturis, xelovnebis, mecnierebisa da religiis sferoebis 

ganviTarebaSi qarTvelebs didi wvlili miuZRviT.

Turquli samarTlebrivi sistemis safuZvlad miCneuli 

kanonebis kodeqsi qarTvelma muhajirma ali haidar efendim 

gaafarTova da komentarebi daurTo. ali haidar efendis Zmam 

sadehaTin arelma Turqul musikaSi arelis skolad wodebuli 

sakuTari mimarTuleba Seqmna. aseve qarTveli muhajiri profe-

sori jafer fahri dikmeni TurqeTis pirveli mikrobiologia. 

jafer fahri dikmenis qaliSvilebi Suqrie da TraJe TurqeTSi 

cnobili mxatvrebi arian.

TurqeTis literaturis mniSvnelovani figura ahmed ham-

di Tanfinaric qarTveli muhajiria. qarTvel muhajirebs mniS-

vnelovani adgili ekavaT Turqul samxedro sferoSic. cnobi-

lia qarTuli warmoSobis bevri faSa da veziri, romelTagan 

SegviZlia gamoyoT ahmed avni faSa lorTqifaniZe, Sevki faSa 

TavdgiriZe da sxvani.

qarTvelma muhajirebma monawileoba miiRes rogorc os-

maleTis warmomadgenelTa palatis, aseve TurqeTis didi 

erovnuli krebis CamoyalibebaSi. 1909 osmaleTis meore mowve-

vis parlamentSi qarTveli muhajirebisgan Sevidnen ahmed hamdi 

efendi, mehmed Sefik efendi, hasan fehmi efendi da qobuleTe-

li ahmed faSa. TurqeTis didi erovnuli krebis yvelaze mx-

covani wevri, romelmac gaxsnis sityva warmoTqva, iyo sinopSi 

dasaxlebuli mehmed Sefik bei.

qarTvelma muhajirebma TurqeTis religiuri cxovrebis 

ganviTarebazec moaxdines gavlena.qarTuli warmoSobis relig-
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iur pirebs da RvTismetyvelebs Turqul sazogadoebaze didi 

zegavlena hqondaT. maT Soris mniSvnelovani figurebi iyvnen 

ahmed jevdeT efendi, iskander efendi, Seix muhamed 

izeT efendi da sxva. 
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MURAT KASAP 
Gürcistan Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı, Istanbul, Türkiye

Muhacerat Sonrasında Gürcülerin Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyetinde Rolleri Üzerine

Bilindiği üzere Osmanlı Devletinin Gürcüler ile ilişkileri 16. 
Yüzyıldan itibaren yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Bu yüzyıldan itibaren 
topraklarını Osmanlılara bırakmak zorunda kalan gürcüler üç asırı aşkın bir 
süre Osmanlı yönetiminde yaşamışlardır. Bu süre içerisinde Gürcülerden 
Osmanlı imparatorluğu yönetiminde başta sadrazamlar olmak üzere çok 
sayıda devlet adamı, din alimi, sanatkar, fi kir adamı, yazar ve sanatçı 
olarak değerli şahsiyetler ortaya çıktı. Gürcü asıllı devlet adamları Osmanlı 
coğrafyasının muhtelif yerlerinde okul, köprü, cami, kütüphane, ima-
rethane, hamam ve çeşme gibi eserler yaptılar, ayrıca sanat ve edebiyat 
alanında bir çok yapıtlar vererek Osmanlı medeniyetinin bir parçası oldular 
ve milli kültürlerini de koruyarak Osmanlı medeniyetinin oluşturulmasında 
büyük katkıda bulundular. 

Osmanlı yönetiminde görev almış gürcü devlet adamlarından Sa-
drazam Gürcü Mehmet Paşa, Sultan I.Mustafa dönemi sadrazamlarından 
olup 90 yıllık ömrü boyunca bir çok devlet hizmetinde bulunmuş ayrıca 
namazgah, çeşme ve tophane gibi bir çok eser yaptırmıştır.

Sultan I.Abdülhamit ve III.Selim’e sadrazamlık yapmış olan 18. 
Yüzyıl sadrazamlarından Koca Yusuf Paşa’ya ait üç resim. Birinci resimde 
devlet mührü elinde, ikinci resimde ise Sultan III.Selim ile çizilmiş bir res-
mi, diğer resimde ise Avrupa elçilerini kabul ediyor. Koca Yusuf Paşa’nın 
çok sayıda eseri mevcut.

Aslen Tifl is’li olup Irak’a yerleşmiş bir gürcü aileden gelen Sadrazam 
Mahmut Şevket Paşa devlet adamlığı yanı sıra askeri alanda bir çok eser 
yazmış ve yazdığı eserler Harp okulunda ders kitabı olarak okutulmuştur. 
Mahmut Şevket Paşa’nın kardeşi Arif Hikmet Süleyman 1936 senesinde 
Irak başbakanı olmuştur.

Son dönem Osmanlı sadrazamlarından ve ünlü hukukçularından 
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olan İbrahim Hakkı Paşa’nın ailesi de 19.yüzyılın başında Sakız adasına 
yerleşmişler. Sakız adası günümüzde Yunanistan sınırlarında yer alıyor. 

İstanbul’da yer alan en eski gürcü eserlerinden biri de Eyüp Büyük 
İskele Camii, 1566 senesinde Gürcü Hacı Mahmut Ağa tarafından 
yaptırılmıştır..Günümüzde Libya sınırlarına yer Trablusgarp Gürcü Cami 
1830’lu yıllarda Gürcü Mustafa Bey tarafından yaptırılmış. Bu foto 
yapılışından 50 yıl sonra çekilmiş. Bağdat Asafi ye, Haydariye Camilerini 
ise Davut Paşa Manvelişvili tarafından yaptırılmış. Davut Paşa aslen Tifl isli 
ve Irak’ta çok sayıda eseri mevcut. Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi, 
Necip Paşa Kütüphanesini ve Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesini gürcü 
asıllı şahsiyetler yapmıştır.

Gürcüler Osmanlı edebiyat ve kültür hayatında önemli roller oynamışlar 
ve eserler neşretmişlerdir. Sultan II.Abdülhamit’in kızkardeşinin oğlu 
Gürcü Mahmut Paşa’zade Prens Sebahattin Bey türk kültür ve sosyolaji 
hayatında iz bırakan bir isim olmuştur. Dumbadze ailesinden gelen Beşir 
Fuat Bey’de gazeteciliği ve yazarlığı dışında Avrupa dillerinden Wolter 
başta olmak üzere bir çok yazarın eserini Osmanlı Türkçesine çevirmiştir.

Türkiye’deki yerleşik gürcü varlığına Osmanlı yönetiminden önce-
ki dönemlerde de rastlanmaktadır. Gürcülerin tarihsel süreçte yerleşik 
yaşadıkları Artvin ve civarı dışında da Anadolu’nun değişik yerlerinde çok 
eski dönemlerde gürcülerin yaşadığına dair bilgiler mevcuttur. Osmanlı 
arşivlerinde yer alan Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yer alan Gürcü 
adıyla anılan yer adları buralarda gürcü yerleşimlerinin olduğunu gösteri-
yor. 16. Yüzyılda Elazığ’ın Harput ilçesinde ahalisi hristiyan olan Gürcü 
Bey mahallesi mevcut. Aynı yüzyılda Kayseri’de ahalisi Müslüman olan 
Gürcü mahallesi bu bilgiye birer örnek verilebilir.

1730 senesinde Isparta’da doğmuş olan sadrazam Halil Hamit Paşa’nın 
dedesi Gürcistan’dan gelmiş. Aile günümüzde de varlığını devam ettiriyor. 
Bir dönem Türkiye siyasetinde adı çok geçen Kemal Derviş Bey’de Halil 
Hamit Paşa’nın torunudur. 

18.yüzyılın ikinci yarısında Kayseri’nin Talas kasabasına yerleşen Gür-
cü muhacirlerinden olan Ali Saip Paşa, Sultan Abdülaziz ve II.Abdülhamit 
dönemlerinde Genelkurmay başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Gürcülerin Anadolu’ya kitleler halinde yerleşmesi 1877/1878 
Osmanlı Rus Harbinden sonra olmuştur. Bu savaş ile Batum, Artvin, Aca-
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ra, Çürüksu, Gönye, Şavşat, Ardanuç gibi şehir ve kasabalar Çarlık Rusya 
idaresine bırakılmış ve akabinde bu bölgelerde yaşayan yerleşik gürcü 
halkından büyük bir nüfus Rize’den başlamak üzere tüm Karadeniz sahil-
ine yerleştirilmiştir. Karadeniz bölgesi dışında Marmara bölgesi ağırlıklı 
olmak üzere tüm Türkiye’de gürcü muhacirlerinin iskan olunduğu köyler 
bulunmaktadır. İlk muhacirlere ait birkaç tane resimler ve muhacirlere ait 
mezar taşları da bulunmaktadır. 

Muhacirlerin tam sayısı hakkında bilgi yoktur. Başlangıçta büyük 
kafi leler halinde göç eden muhacirler Osmanlı arşiv kayıtlarına Gürcü ve 
Laz olarak geçmiştir. Dahiliye Nezareti Muhacirin İdaresi Fonunda verilen 
bu listede Adapazarı’nın Sapanca ilçesinde iskan olunan Batum muhacirl-
erinin milliyeti ve verilen arazi miktarları verilmiştir.

15 Mayıs 1892 tarihli muhacirin idaresine sunulan raporda Sapanca’da 
arazi ve tapuları verilmiş olan Batum muhacirlerine ait köy ve arazi bilg-
ileri aşağıdaki gibidir.

 KÖY ADI MİLLİYETİ BALTALIK 
DÖNÜM

ZİRAAT 
DÖNÜM

1 ŞÜKRİYE Batum Gürcü Muhaciri 252 1127

2 GÜLDİBİ Batum Gürcü Muhaciri 82 320

3 ULVİYE Batum Laz Muhaciri 416 786

4 SENAİYE Batum Gürcü Muhaciri 126 374

5 HAMİDİYE Batum Gürcü Muhaciri 1300 1050

6 HACI MERCAN AĞA Batum Gürcü Muhaciri 1670 1167

7 BALKAYA Batum Gürcü Muhaciri 309 591

8 ŞÖHRETİYE Batum Gürcü Muhaciri  1450

9 KURUÇEŞME Batum Gürcü Muhaciri  227

10 DİBEKTAŞ Batum Gürcü Muhaciri 750 1250

11 MAHMUDİYE Batum Gürcü Muhaciri 427 773

12 NAİLİYE Batum Laz Muhaciri 865 1435

13 FEYZİYE Batum Laz Muhaciri 40 220

14 İLMİYE Batum Laz Muhaciri 130 420

Şeriye sicilleri dediğimiz Osmanlı mahkeme kayıtlarında da Batum 
muhacirlerinin genelde gürcü ve laz olarak adlandırıldıklarını görmekteyiz.
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Bazı arşiv kayıtlarında ise muhacirlerin geldikleri köyler ve 
yerleştirildikleri köyler hakkında da bilgi verilmiştir. 291 numaralı 
sadaret defterinde Fatsa, Ünye, Terme, Çarşamba ve Samsun civarlarına 
yerleştirilen Batum muhacirlerinin geldikleri yerler ve köyler hakkında da 
bu tarz bir tablo sunulmuştur.

Fatsa kasabasında iskan olunan Batum muhacirleri 1881 yılına ait 
kayıt örneğinden.

 Geldikleri Yer Yerleşilen Köyler  Kadın  Erkek  Toplam

Çürüksu Gorika Köyü Aşağıtepe 13 12 25

Batum Kapnistav Köyü Ufaksa 38 35 73

Acara-i Süfl a Bzubzu Köyü Aşağı Tepe 37 24 61

Acara-i Süfl a Agara Köyü Gönmek 32 38 70

Gürcü muhacirleri iskan olundukları bölgelerde çok güzel köyler 
oluşturmuşlar, ayrıca kabiliyetleri ve çalışkanlıkları ile başta ziraat ol-
mak üzere bir çok sahada yenilik ve inkişaf sağlamışlardır. Muhacirl-
er özellikle meyveciliğin Türkiye’de gelişmesinde etkili olmuşlardır, 
Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak nalya çeşitliliği yine muhacirler 
tarafından geliştirilimiştir. Muhacir gürcülerin hayatını anlatan Doktor 
İsmetzade Mehmet Arif tarafından 1893 tarihinde yazılan Gürcü köy-
leri adlı eserde, gürcülerin çok çalışkan bir halk oldukları ve özellikle 
mükemmel köyler kurdukları ve gürcü köylerinin yerli ahali ve çer-
kes muhacirlerinin evlerine ve köylerine göre adeta şehir hüviyetinde 
olduğu özellikle belirtilmiştir. 

Gürcü muhacirlerinin bir diğer özelliklerinde son derece dindar 
olmaları idi. Köylerinde evlerini yaptıktan sonra ilk yaptıkları şey cami 
ve okul yaptırmak olmuştur. Gürcü muhacirleri için yaptırılacak iki camii 
planını görüyoruz. Bir tanesi Şile Üvezli köyüne ait, diğeri de Bursa’nın 
Karaıslah köyüne ait.

Gürcülerin bir diğer özelliğide devlete olan bağlılıklarıdır. Nitekim 
geldikleri tarihten 10 yıl süre kadar askeri hizmetten muaf olmalarına 
rağmen 1885 ve 1887 yılında yaşanan Osmanlı/Yunan ve Bulgar savaşlarına 
gönüllü olarak katılmak için başvurmuşlardır. 

Ayrıca geçmişte olduğu gibi muhacerat sonrasında Osmanlı yöneti-
minde gürcü muhacirlerinden çok sayıda insan dahil olmuş ve bu alanlarda 
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verdikleri hizmet ve eserleriyle devlet, kültür, sanat, ilim ve dini hayatının 
gelişiminde gürcü muhacirlerinin büyük katkıları olmuştur.

Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan Mecelle adlı hukuk kitabını 
gürcü muhaciri olan Ali Haydar Efendi şerh etmiş ve genişletmiştir. Ali 
Haydar Efendi’nin kardeşi olan Sadettin Arel, türk musiki alanında kendi 
alanında Arel ekolu adı verilen bir ekol oluşturmuştur. Babaları Mehm-
et Emin Efendi’de ünlü bir hukukçu olup 1876 Osmanlı Anayasasını 
hazırlayan komisyonda görev almıştır. Emin Efendi’nin biyografi sinde gür-
cüce okuma yazma bildiği özellikle belirtilmiştir.

Yine bir gürcü muhaciri olan Prof. Dr. Cafer Fahri Dikmen Türkiye’nin 
ilk mikrobiyologlarındandır. Cafer Fahri Dikmen’in kızları Şükriye ve Tra-
je Hanım Türkiye’nin önde gelen ressamlarındandır.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar 
da bir gürcü muhaciridir. 

İstanbul Fatih müftülüğü yapan Ali Yekta Sundu Hoca’nın aileside 
Gürcü muhacirlerinden olup Yalova’nın Mecidiye köyüne yerleşmiştir.

Türk askeri alanında önemli hizmetlerde bulunan gürcü asıllı çok 
sayıda paşa ve vezir bulunmaktadır. Ahmet Avni Paşa Lortkipanidze, Şevki 
Paşa Tavdgiridze bunların başında gelmektedir…

Gürcü muhacirleri hem son dönem Osmanlı mebusan meclisinde hem 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunda yer almışlardır. 1909 
yılında II.Osmanlı Meclisinde gürcü muhacirlerinden Ahmet Hamdi Efen-
di, Mehmet Şefi k Efendi, Hasan Fehmi Efendi ve Çürüksulu Ahmet Paşa 
yer almıştır. Osmanlı Harbiye okullarında okuyan gürcü asıllı subay ve ko-
mutanlar da Türk Kurtuluş Savaşında görev almışlardır. Aynı şekilde gürcü 
muhacirlerinden çok sayıda Kurtuluş savaşında şehit ve gazi verilmiştir… 
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk’ün 9.Ordu müfettişi olarak 
Samsun’a gönderilmesinde en büyük rol dönemin Harbiye Nazırı Gürcü 
Şakir Paşa ile damadı Gürcü Avni Paşa olmuştur. Şakir Paşa’nın akrabaları 
Bursa’nın Gemlik ilçesi Adliye köyüne muhacir olmuştur. Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Anadolu’da yaptığı gezi ve kongreler de yanından hiç 
ayrılmayan ve adeta silahlı korumalığın yapan kişilerden biride Gürcü din 
adamlarından Üveys Hasbi Efendi’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilk açılışında en yaşlı üye sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Mehmet Şefi k 
Bey’de Sinop’a yerleşmiş olan gürcü muhacirlerindendir. 
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Gürcü muhacirleri Türkiye dini hayatının gelişiminde de etkili 
olmuşlardır. Gürcü asıllı din adamları ve alimler Türk toplumunun üzeri-
nde büyük etkide bulunmuşlardır. Bunların başında Ahmet Cevdet Efendi, 
İskender Efendi, Şeyh Muhammed İzzet Efendi gibi isimler gelmektedir…

Gemlik’in Adliye köyüne yerleşmiş olan Türk Havacılığının önemli 
isimlerinden Orgenaral Ahmet Tural’ı görüyoruz. Aynı şekilde Türk siyas-
etinin önde gelen isimlerinden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis 
başkanlığı yapan Ali Fuat Sirmen Beyde gürcü muhaciri bir aileden gelme-
ktedir.

Sonuç olarak gerek muhacerat öncesi ve gerek muhacerat sonrası gür-
cüler Osmanlı hayatında çok etkin ve üretici bir toplum olmuşlardır. 600 yıl 
süren ve döneminin en büyük uygarlıklarından olan Osmanlı medeniyetinin 
sadece Türklere ait olmadığı ve bu medeniyetin gelişmesinde ve tekamül-
ünde gürcü halkınında büyük bir payının olduğu büyük bir tarihi gerçektir. 
Osmanlı medeniyetinden bahsedilirken gürcü halkının rolünden bahset-
memek tarihsel bir eksiklik olacaktır. Osmanlıyı dünyada adını geçirten bir 
medeniyet haline gelmesinde gürcü halkının büyük emeği olmuştur….

Aynı şekilde Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda da gürcü halkı en 
önemli görevlerde bulunmuştur. 1877/1878 Osmanlı/Rus Harbi sonrasında 
her ne kadar büyük bir göç yaşanmış olsa bile bu göçten öncede Anadolu’da 
çok ciddi bir gürcü nüfusunun yaşadığı da ortadadır Göç öncesi ve 
sonrasında yaşanan birliktelik hem Türkiye’de hemde Gürcistan’ı bir bütün 
haline getirerek adeta etle tırnak gibi olmalarını sağlamıştır.
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