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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.




