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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 
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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 



147 Actual Problems of  Kartvelology

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.


