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Rusça'da Gruzya. Gürcüce'de Sakartve
lo ve Batı dillerinde Georgia 1 Georgie 
olarak bilinen ülkenin resmi adı Gürcis
tan Cumhuriyeti'dir (Sakartvelos Respub
lika). Büyük Kafkas sıradağlarının güney 
tarafında yer alır; kuzeyden Rusya Fe
derasyonu, güneyden Ermenistan ve Tür
kiye, doğu ve güneydoğudan Azerbaycan. 
batıdan Karadeniz ile çevrilidir. Federal 
bir yapıya sahip olan Gürcistan'ın sınır
ları içinde Abhazya ve Acara özerk cum
huriyetleriyle Güney Osetya özerk bölgesi 
bulunmaktadır. Yüzölçümü 69.700 km 2, 

nüfusu 5.493.000 ( 1993 tah ) ve başşeh
ri Tiflis'tir (Tbilisi). 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Yüzey Şekilleri. Gürcistan yüzey şekilleri 
bakımından üç bölgeye ayrılı r. 1. Kuzey
de Büyük Kafkas sıradağlarının bulun
duğu bölge. 2. Güneydeki Acara- İ mere
ti , Trialeti, Borcom i- Bakuriani ve Ahaısti
he dağlarının bulunduğu Küçük Kafkas 
kütlesinden oluşan bölge. 3. Bu iki küt
le arasında ova ve yaylaların yer aldığı 
engebeli çöküntü bölgesi. Batıdan do
ğuya doğru gittikçe yükselen Büyük Kaf
kas sıradağları ülkeyi Rusya Federasyo
nu'ndan ayırı r. En yüksek dorukları teş

kil eden Şara (5068 m ı. Kazbeg (5047 m.). 
Rustavi (4960 m.). Tetnults (4852 m.) ve 
Uşba (4 700 m ) bu bölgede bulunmak
tadır ; güneydeki Küçük Kafkaslar daha 
alçak olup yükseklik Di di- Abuli doru
ğunda ancak 3301 metreye kadar çı

kar. Kuzey ve güneydeki dağlık kütleler 
arasında kalan çöküntü alanının batı ta
rafında Kolhit ovası , doğuda Kartli ve 
Kaheti yayiaları bulunur. Kar ve buzul
larla kap lı olan dağlardan inen çok sayı
da ırmağın suladığ ı Kolhit ovasının Ka
radeniz'e yakın yerlerindeki bataklıkla
rın kurutulmasıyla tarıma elverişli ara
ziler kazanılmıştır. Mesheti ve Lihi dağ
ları . çöküntü bölgesini kuzey- güney doğ
rultusunda keserek Büyük Kafkaslar'la 
Küçük Kafkaslar'ı birleştirir. Bu dağlar 
aynı zamanda Karadeniz ve Hazar hav
zaları arasındaki su bölümü çizgisini 
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oluşturur. Doğuda 2500 metreye kadar 
yükselen Kaheti, iori ve Kartli yayiala
rı Kura nehrinin kolları tarafından par
çalanmış ve engebeli bir görünüm al
mıştır . 

İklim ve Bitki Örtüsü. Gütcistan ' ın ikli
mi coğrafi bölgelere göre farklılık gös
terir. Kafkaslar'ın soğuk kuzey rüzgar
larını engellemesi ve ülkenin Karadeniz'
den gelen nemli ve sıcak bir hava akı

mının etkisinde kalması ikiimin yumu
şak ve yağışlı olmasına yol açar: Kara
deniz'e yakın Kolhit ovasında ise astro
pikal iklim özellikleri görülür. Genellik
le sonbahar ve kış aylarında yağan yağ
murlar batıdan doğuya doğru gidildik
çe azalır . Kolhit ovasında yılda ortalama 
1600-2000 mm. olan yağış miktarı Kart
li ve Kaheti yayialarında 508 milimetre
ye kadar düşer. Yaz ve kış arasındaki sı
caklık farkı batıda fazla değilken kara 
ikliminin hüküm sürdüğü doğuda daha 
çoktur. Bol yağış alan Kolhit ovasında 
astropikal bitki örtüsü görülür ve bura
da bambu. okaliptüs, palmiye gibi ağaç
ların da yetişmesine uygun ortam bulu
nur. Karadeniz'e yakın bölgelerde 1000-
1200 metreye kadar gürgen ve 2000 
metreye kadar çam ağaçlarından oluşan 
ormanlar hakimdir: daha yükseklerde 
ise otlaklaryer alır. Doğuya doğru gidil-

. dikçe ikiimin karasallaşmasıyla birlikte 
bitki örtüsü de bodurlaşır. Toprakları

nın üçte biri ormanlarla kaplı olan ül
kede çam, ladin, meşe, kestane, kayın, 
köknar. dişbudak ve ı hlamur boldur. Or
manların yüksek yerlerinde ve dağlarda 
yaban keçisi. karaca. yaban domuzu. ayı, 
vaşak, tilki ve kurt gibi hayvanlar, ırmak
larında bol miktarda alabalık yaşar. 

Akarsu ve Göller. Akarsular bakımın
dan zengin bir ülke olan Gürcistan'da 
Büyük Kafkaslar'ın buzullarından do-

Gürcistan' ı n başşehri Tiflis'ten bir görünüş 

ğan Bzipi. Kodori. Enguri, Tskhenistska
li ve Rioni nehirleri sularını Karadeniz'e 
boşaltırlar. Türkiye'den doğan Çoruh Sa
tum yakınlarında Karadeniz'e, Kura ise 
Hazar denizine dökülür. Kura'nın kolla-

, rı olan Liakhvi, Dzama, Tana. Tedzami, 
Azagvi, İori ve Alazani'den tarım alanla
rının sulanmasında faydalanılır. Cavahe
ti volkanik yaylasında bulunan irili ufaklı 
birkaç göl yağmur ve yer altı sularıyla 

beslenir: bu göllerde bol miktarda ala
balık ve sazan yetişir. 

Nüfus ve Etnik Durum. Ülke nüfusunun 
% 70'e yakınını Gürcüler. % 11'ini Er
meniler, % 10'unu Ruslar ve geri kala
nını da Acarlar, Abhazlar, Osetler ve di
ğer bazı küçük gruplar meydana getirir. 
Kafkas halklarının güney koluna men
sup olan Gürcüler. kendilerini efsanevf 
ataları Kartlos'tan dolayı Kartveli şek

linde adlandırırlar ve dillerine Kartuli, ül
kelerine de Sakartvelo derler. Gürcüler 
kendi aralarında birçok soya ayrılır ; Sa
tum ve Acara'da Acarlar, Kolhit ovasın
da Gürf ve imeretiler. Batı Gürcistan'ın 
dağlık yöresinde Svanlar ve Hevsurlar, 
güneyde Meshiler Gürcüce konuşan top
luluklardır. Üç asır Osmanlı hakimiye
t inde kalan Acarlar, Gürcistan'a bağlı 

özerk bir cumhuriyet şeklinde teşkilat
lanmış olup merkezleri Doğu Karadeniz 
kıyısındaki Batum şehridir. Acarlar ve 
Gürfler genellikle çay ve turunçgil tarı
mı ile uğraşırken dağlık bir bölge o)an 
Svaneti 'de yaşayan Svanlar'la Hevsurlar 
hayvancılık yaparlar. Hevsurlar'ın konuş
tukları dil modern Gürcüce'den bazı fark
lılıklar taşır. Ülkenin en eski halkı gü
neydeki Meshiler'dir. Güney Osetya özerk 
bölgesinde yaşayan ve etnik bakımdan 
Gürcüler'le akrabalıkları bulunmayan 
Osetler, Farsça 'ya yakın bir dil konuşan 
tipik bir Kafkasya halkı olup müslüman-



dırlar ve çiftçilik- hayvancılıkla geçınır

ler. Etnik bakımdan yine Gürcüler'le ak
rabalıkları bulunmayan Abhazlar, ülke
nin kuzeybatısındaki merkezi Sohumi 
olan Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nde ya
şamakta ve Kafkas dillerinin kuzeybatı 
grubunu oluşturan bir dil konuşmakta
dırlar. Çiftçilik, hayvancılık ve denizeilikle 
uğraşan Abhazlar'ın bir kısmı müslüman, 
bir kısmı ise hıristiyandır. Ülkede yaşa
yan Ruslar'ın çoğu kamu kurumlarında, 
Ermeniler ticaret sektöründe, daha kü
çük topluluklardan Rum ve yahudiler ise 
el sanatları ve sanayide etkin konumda
dırlar. Nüfusun % 60'tan çoğu şehirler
de, kalanı köylerde yaşamaktadır. En 
büyük şehir aynı zamanda başşehir olan 
Tiflis'tir (nüfusu 199I'de 1.279.000); di
ğer önemli şehirler Batum, Kutaisi, Go
ri, Sohumi, Rustavi, Kaheti ve Poti 'dir. 

Dil. Gürcistan'ın resmi dili Gürcüce ol
makla beraber Rusça, eski Sovyetler Bir
liği'nin diğer cumhuriyetleri gibi bura
da da hemen herkes tarafından bilinen 
ikinci dildir. Bölgeler arasında bazı fark
lılıklar gösteren Gürcüce'nin çeşitli leh
çeleri bulunmaktadır. Kolhit ovasında 

yaşayan Megreller'in dili Lazca veya Çan
ca (Çanuri) adıyla bilinir; Svaneti bölge
sinde Svanca (Svanuri), Acara'da Acarca 
(Acaruli), Tiflis ve yöresinde modern Gür
cüce konuşulur. Kendi dillerine sahip olan 
Abhazlar'la asetler Gürcüce ve Rusça'
yı da bilirler. Kafkas dil grubunun gü
ney kolunu meydana getiren Gürcüce 
beşi ünlü, yirmi sekizi ünsüz toplam otuz 
üç harften oluşan özel bir alfabe ile ya
zılır. 

Din. Büyük çoğunluğun dini olan Or
todoks Hıristiyanlık, IV. yüzyılın ilk yarı
sında Azize Nino (ö. 338) tarafından bu 
ülkeye getirilerek yayılmıştır. V. yüzyıl
da Gürcü kilisesi kurulmuş ve İncil Gür
cüce'ye tercüme edilmiştir. Filistin'den 
çıkarıldıktan sonra Gürcistan'a da gelen 
Müseviler'in bir kısmı zamanla hıristi

yanlaşmış, küçük bir topluluk ise dinini 
korumuştur. Gürcistan'a oldukça erken 
dönemlerde ulaşmış olan İslamiyet özel
likle ülkenin güney bölgelerinde yayıl
mıştır. Ülkenin XIX. yüzyılın başlarından 
itibaren Rusya'nın hakimiyetine girme
si, İslamiyet'in yayılmasını engellediği 
gibi mevcut müslümanların çoğunun 

Türkiye ve İran'a göç etmelerine sebep 
olmuştur. Günümüzde bu ülkedeki müs
lümanların sayısı konusunda kesin bilgi 
elde etmek mümkün değildir. Çünkü 
Sovyet dönemi süresince nüfus sayım
larında dinin belirtilmemesi ve müslü-

man isimlerinin yasaklanmış olması bu 
konuda sağlıklı bilgi elde etme imkanı
nı ortadan kaldırmaktadır. Özellikle Sta
lin döneminde dini yapıların yıktırılma
sı, din eğitiminin yasaklanması, çocuk
lara İslami isiınierin verilemernesi gibi 
sebeplerle Müslümanlık Gürcistan'ın her 
tarafında iyice gerilemiş olup bugün he
men sadece yaşlı kesim arasında yaşa
maktadır. 1878 yılına kadar Osmanlı yö
netiminde kalan Acara'da ise halkın ço
ğu müslümandır ve Abhazlar'la asetler 
gibi Hanefi mezhebine bağlıdır. Fakat 
bunlar da sistemli bir Ortodoksiaştırma 
politikasıyla karşı karşıyadırlar. Çünkü 
1990 yılında din hürriyeti tanınmasının, 
müslümanlardan çok Ortodokslar'ın fa
aliyetlerini yoğunlaştırmalarına hizmet 
ettiği görülmektedir. 

Tiflis, Batum ve diğer bazı şehirler

de Osmanlı ve İran hakimiyeti dönemle
rinden kalma 200'ü aşkın cami mevcut 
iken Sovyet döneminde bunların çoğu 

yıktırılmış, kalanları da ya kapatılmış 

veya başka hizmetlere tahsis edilmiştir. 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından son
ra açılmasına müsaade edilen veya ye
ni yapılan camiierin sayısı bugün 1 OO'ü 
aşmıştır. 

Ekonomi. Gürcistan'da hem makineli 
tarım hem de endüstri gelişmiş durum
dadır. Astropikal iklime sahip batı böl
gelerinde çay (özellikle Batum çevresin
de), turunçgiller, mısır ve pirinç ziraatı 
yapılır. Kuzeye ve doğuya doğru gidildik
çe çayın ve turunçgillerin yerini mısır, 

şeker pancarı, tütün, üzüm ve dut alır. 
Kutaisi dolaylarında üzüm, Gori'de elma 
tarımı gelişmiştir. Ülkenin güney taraf
larında hayvancılık ve buna bağlı olarak 
süt endüstrisi de önemli yer tutar. Ka
heti yaylasında sebze ve meyvecilik ya
pılır. 

Ülke yer altı servetleri bakımından çok 
zengin olmamakla birlikte Kvirila vadi
sinde manganez, TkibuJi ve Tkvartche
li'de kömür, Mirzani'de petrol, Kutaisi 
yakınlarında baryum ve andezit yatak
larına sahiptir. Rustavi'de ağır sanayi 
ve gübre sanayii, Kutaisi'de traktör ve 
tarım aletleri, Tiflis'te ipek, Gori'de pa
muklu dokuma, Tchiatura'da elektrik 
endüstrisi, Batum'da çay ve Poti'de ilaç 
sanayii gelişmiştir. Dağların dik yamaçlı 
olması ve nehir sularının hızlı akması, 

hidroelektrik santrallerinin kurulması

nı ve enerji üretimini kolaylaştırmıştır. 
Enguri ve Kura nehirleri üzerindeki ba
rajlardan elektrik üretilmekte ve tarım 
alanları sulanmaktadır. 

GÜRCiSTAN 

Gürcistan'da karayolu şebekesi yay
gın durumda değilse de demiryollarıyla 
hava ve deniz yolları gelişmiştir ve taşı
macılıkta daha çok demiryolu kullanıl

maktadır. Ülkenin önemli şehirleri ha
va ve demiryollarıyla eski Sovyetler Bir
liği'nin diğer önemli şehirlerine bağlan
mıştır. 

Gürcistan ekonomisinde turizm güçlü 
bir potansiyele sahiptir. Karadeniz kıyı
sındaki turist çeken çok sayıda plajın 

yanı sıra, gelişmiş sağlık hizmeti verilen 
kaplıca ve tedavi merkezleriyle temiz ha
valı yüksek yayialar da turizmin geliş

mesinde önemli rol oynamaktadır. 

Eğitim. Gürcistan'da ilk ve orta eği
tim zorunlu ve parasızdır. Marksist- Le
ninist ideolojinin gençlere benimsetil
mesi amacına yönelik olan eğitim politi
kası , Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 
sonra ülkede gelişen demokratik eği
limler ve iktidara gelen muhalif gruplar 
sebebiyle önemli değişikliklere uğramış
tır. Milliyetçiliğe dayalı yeni eğitim po
litikası çocuklara dini ve milli değerle
rin kazandırılması amacını gütmektedir. 
Okuma yazma oranının çok yüksek ol
duğu ülkede eğitim ve öğretim dili Gür
cüce'dir. En eski üniversite durumunda · 
olan Tiflis Devlet Üniversitesi'nin (1918) 
bünyesinde pek çok fakülte bulunmak
tadır; ikinci üniversite Sohumi'dedir. Sa
tum ve diğer bazı önemli şehirlerde ise 
pedagoji ve politeknik enstitüleri faali
yet gösterir. Ülkenin ilim hayatına 1941 '
de açılan Gürcistan Bilimler Akademisi 
yön vermektedir. 
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~ DAVUT DuRSUN 

Il. TARİH 

İslami Dönem. İslam ordularının Kaf
kasya'ya yönelik harekatı Hz. Ömer dev
rinde başladı. Süraka b. Amr 22'de (643) 
Babülebvab Kralı Şehr- Beraz ile barış 
yaptıktan sonra Hablb b. Mesleme ileri 
harekata devam ederek bazı yerleri ele 
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