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GUYANA

Araş tır ma la rı Der ne ği Kü tüp ha ne si’nde 

bu lun mak ta dır. 1. £Aš¢de tü’l-îmân. 

Eş‘ariy ye gö rüş le ri nin hâkim ol du ğu eser-

de ko nu lar bu çer çe ve de ele alın mak ta, 

mü el lif, mut lak müc te hid ol ma yan ki-

şi le rin dört mez hep ima mın dan bi ri ne 

bağ lan ma sı ge rek ti ği ni, bun la rın dı şın da 

baş ka bi ri ne bağ lan ma nın doğ ru ol ma dı-

ğı nı, ken di si nin de Şâfiî mez he bi ni be nim-

se di ği ni söy le mek te dir. 2. Şifâßü’l-ekbâd 

fî ferâßi²i’l-£ibâd. Kürt çe olup çev re de ki 

med re se ler de çok oku nan ki tap lar ara-

sın da dır. Mü el lif MuÅta½aru Şifâßi’l-

ekbâd adıy la ese rin Kürt çe man zum bir 

öze ti ni de yaz mış tır. 3. Neh cü’n-necâ¼ 

MuÅta½aru Nû ri’½-½abâ¼ fî a¼kâmi’n-

nikâ¼. Şâfiî mez he bi ne gö re nikâh ko-

nu su nun ge niş çe iş len di ği bu eser Şeyh 

Ab dul lah es-Si irdî’ye ait ki ta bın muh ta sa-

rı dır. 4. el-Ma£ fuv vât fî ma¼vi’½-½alât. 

Yi ne Şâfiî mez he bi ne göre helâl ve ha ram 

ko nu la rı nı ve mü el li fin fet va la rı nı içe ren 

ese ri yi ne mü el lif man zum ola rak Kürt-

çe’ye çe vir miş tir. 5. Züb de tü’t-tecvîd. 

Mü el lif bu Kürt çe ese ri de MuÅta½arü’z-

Züb de adıy la naz men özet le miş tir. 6. 

Tek mi le tü Ta½ rî fi’z-Zencânî. İz zed din 

ez-Zen câ nî’ nin sar fa da ir meş hur ese ri-

ni ta mam la yı cı ni te lik te bir ça lış ma dır. 7. 

el-Mûci zü’n-na ¾îf. Yi ne sarf ko nu la rı nın 

kı sa ca ele alın dı ğı man zum bir eser dir. 

8. Mirßâtü’l-i£râb. Bu eser de na hiv me-

se le le ri ay rın tı lı bi çimde iş len mek te dir. 

9. Li vâßü’l-i£râb. Bir önce ki ese rin öze ti 

ni te li ğin de man zum bir ki tap tır. 10. Cev-

he rü’l-beyân. Arap ede bi ya tıy la il gi li olan 

eser de özel lik le be yan, is ti are ve âdâb ko-

nu la rı ele alın mak ta dır. 11. Tu¼fe tü’l-a¼-

bâb. Arap belâga tı na da ir dir.
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ÿCen giz To mar

– —GÜNDÜZ, Abdurrahman
(1899-1974)

Âlim ve mutasavvýf.˜ ™

Si irt’in Eruh il çe si ne bağ lı Şâvirân (Kuş-

da lı) kö yün de doğ du. Böl ge de ders le ri ve 

ir şad fa ali ye tiy le ta nı nan bir ai le ye men-

sup tur. İlk eği ti mi ni mü der ris ve şeyh olan 

ba ba sı Muh yid din’den al dı. Ba ba sı ve fat 

edin ce ai le nin ge çi mi ni sağ la mak için bir 

sü re öğ re ni mi ne ara ver di. Yir mi li yaş-

lar da Eruh’a bağ lı Ni vi la, Til lo köy le riy le 

Sil van ve Ciz re’ de tah si li ni sür dür dü. Oku-

du ğu ho ca lar ara sın da Mol la Yahyâ Ni vilî, 

Mol la Zâ hir Ti van kî ve Mol la Mu ham med 

Ku ve şi lî sa yı la bi lir. Ciz re’de Şeyh İbrâhim 

Hak kı’nın ya nın da öğ re ni mi ni ta mam-

la ya rak on dan hem ilim hem ta sav vuf 

icâze ti al dı. 1925-1930 yıl la rın da Eruh’a 

bağ lı Re şi ne, 1930-1933 yıl la rın da To rık, 

1933-1940 ara sın da Bi nır ve köy le rin de 

imam lık ve mü der ris lik; Ka ni kan, Tar ham, 

Mer gi ve Şâvirân köy le rin de mü der ris lik 

yap tı. Ken di kö yün de ve fa tı na ka dar ir-

şad ve tedrîs fa ali ye ti ni sür dür dü, bir çok 

mü rid ve öğ ren ci ye tiş tir di. 4 Mart 1974 

ta ri hin de Şâ vi rân kö yün de ve fat et ti. Ab-

dur rah man Gün düz çev re sin de yar dım 

se ver, mü te va zi, in san lar ara sın da ki ih-

tilâfla rı çö zen bir ki şi ola rak ta nın mış tır. 

Nak şi bendî şeyh le rin den de ders al mak-

la bir lik te Kådirî ta ri ka tın da ka rar kıl mış 

ve bu ta ri kat üze re fa ali yet gös ter miş tir. 

Ta le be le rin den ye ğe ni Mu ham med Şi rin 

Kes kin de çev re de ta nın mış âlim ler den dir.

Eser le ri. Gün düz’ün eser le ri nin yaz-

ma nüs ha la rı Di yar ba kır’da Şar ki yat 

Abdurrahman

Gündüz
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ÿAh met Er kol

– —GÜRCÜLER

Gürcistan, Rusya, Türkiye,
Azerbaycan ve Ýran’da yaþayan

bir Güney Kafkas halký.˜ ™

Ken di le ri ni Kart ve li, yurt la rı nı Sa kart-

ve lo, dil le ri ni Kar tu li şek lin de ad lan dı ran 

Gür cü ler’e İran lı lar Gorc, Arap lar Kurc adı-

nı ver miş tir. Av ru pa lı lar bu bi çim lerden 

Géor gi en / Ge or gi an is mi ni çı kar mış ve 

bu nu yan lış ola rak ül ke nin ko ru yu cu azi-

zi Gi or gi ile iliş ki len dir miş ler dir. Gürcüler 

Kart vel, Ka het, Svan, Hev sur, Tuş, Pşav, 

İme re ti, Meg rel ve Gü rel boy la rı na ayrılır . 

Gür cis tan’da ilk yer le şim ler Ne oli tik döne-

me ka dar uza nır. Gür cü ler’in ata la rı sa yı-

lan, milâttan ön ce 1000’ler de Asur, Urar-

tu, Yu nan kay nak la rın da zik re di len Kol his 

ve İber ya ka bi le le ri milâttan ön ce IV. yüz-

yıl da Ku ra va di sin de İber ya ve Ka rade niz 

kı yı la rın da Kol his dev let le ri ni kur du lar. 

Kol his I. yüz yıl da Ro ma hâki mi ye ti ne, 

İber ya da III. yüz yıl da Pers İm pa ra tor lu-

ğu’ nun et ki si ne gir di. Da ha son ra ki 300 yıl 

bo yun ca Bi zans ve Pers mü ca de le le ri nin 

ce re yan et ti ği Gür cis tan VII-X. yüz yıl lar da 

Arap hâki mi ye tin de kal dı. İber ya Kra lı III. 

Bag rat 1008’de Gür cis tan kra lı un va nı nı 

al dı. XI II. yüz yıl da Mo ğol is tilâsı, XV. yüz-

yı lın ba şın da Ti mur’un se fer le riy le za yıf-

la yan Gür cis tan Kral lı ğı bö lün dü. Kart li, 

Ka he ti ve İme re ti kral lık la rı, Gu ria (Gü rel), 

Sa meg re lo, Ço ruh ve Kür ne hir le ri nin kay-

nak la rı ara sın da ki top rak lar la Tür ki ye’nin 

Art vin, Ar da han il le ri ve Er zu rum ili nin 

ku zey do ğu sun da Samt she / Sa-Ata ba go 

prens lik le ri or ta ya çık tı.

Meg rel, Fâtih Sul tan Meh med dö ne-

min de, İme re ti ve Gü rel 1508’de, Kart li 

ve Ka he ti de 1514-1520 ara sın da Os man lı 

Dev le ti’ne bağ lan dı. Amas ya Ant laş ma-

sı’yla (1555) Ba tı Gür cis tan (Meg rel, Gü rel, 
İme re ti) Os man lı, Do ğu Gür cis tan (Kart li, 
Ka he ti) Sa fevî hâki mi ye ti ne gir di. 1506-

1579 ara sın da Os man lı lar’a tâbi olan, Sa-

fevîler’e ya naş tı ğı dö nem ler de bir çok ka-

le si ve top rak la rı Os man lı lar’ın eli ne ge çen 

Samt she / Sa-Ata ba go 1579’da Çıl dır eya-

le ti ola rak Os man lı Dev le ti’ne il hak edil di. 
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(pat ro nus “efen di”, qma “kö le”) de ni len 

feo dal ve sı nıf lı bir dü ze ne sa hip ti. Kra li yet 

ai le si, “di de bu li” de ni len bü yük soy lu lar / 

bey ler / prens ler (eris ta vi, mta va ri, ta va di) 
ve kü çük soy lu lar (az na uri) yük sek sı nı-

fı teş kil edi yor du. Kü çük soy lu luk kra la, 

prens le re ve ki li se ye bağ lı üç ay rı gru ba 

ay rı lı yor du. Ruh ban, at lı ve ya ya sa vaş-

çı lar, tüc car lar, top rak sa hi bi ve top rak-

sız köy lü ler, azat lı kö le ler ve kö leler top-

lumda ki di ğer sı nıf lar dı. Soy lu lar taş tan 

yapılmış iki üç kat lı bir ev, ta rım sal fa ali-

ye tin gerektirdi ği bi na lar ve sa vaş ku le sin-

den olu şan mâli kâne ler de, top rak sa hi bi 

köy lü ler çit le çev ri li, ah şap ve saz dan ya-

pıl mış bir iki kat lı ev ler de, ev yap ma la rı ya-

sak la nan ba ğım lı köy lü ler se ya rı sı top rak 

al tın da, ba sit, çu kur ya pı lar da ya şı yor du. 

Gür cis tan’da yon tul muş kü tük ler üze rin-

de du ran, pi ra mit şek lin de, te pe sin de 

pen ce re ve ba ca ola rak kul la nı lan kub be-

le ri olan ev ler (dar ba zi) yay gın dı.

Gür cü ler 337 yı lın da Hı ris ti yan lı ğı dev let 

di ni ola rak ka bul et ti ler. 488’de ku ru lan ve 

“ka to ği kos” un va nı ta şı yan pat rik ta ra fın-

dan yö ne ti len Gür cis tan Or to doks Ki li se si 

sa nat, mi mar lık ve ede bi yat ge le ne ği nin 

ge liş me sin de önem li rol oy na dı, kül tü rün 

ta şı yı cı sı ol du, yüz yıl lar ca ya ban cı hâki-

mi ye tin de ya şa yan hal kın var ol ma sı nı 

sağ la dı ve ha yat tar zı nı de rin den et ki-

le di. VII-X. yüz yıl lar da ki Arap hâki mi ye ti 

sı ra sın da Gür cü ler’in bir bö lü mü Müs lü-

man lı ğı ka bul et ti. An cak Arap lar’ın çe-

kil me sin den son ra Hı ris ti yan lı ğa ye ni den 

dö nüş ler ya şan dı. Sa fevî hâki mi ye tin de 

bir kı sım halk Şiî müs lü man ol du, fa kat 

bu top lu luk da za man la or ta dan kalk tı. 

Öte yan dan XVI-XVI II. yüz yıl lar da İran’a 

sü rü len Gür cü ler’in bir bö lü mü bu gün de 

kim lik le ri ni ko rur ken (Fe rey dan Gür cü le-
ri) ço ğu Fars laş tı. Os man lı yö ne ti min de-

ki Gür cü ler’in İslâmlaş ma sı XVI. yüz yıl da 

baş la dı. Ön ce soy lu lar, ar dın dan köy lü-

ler müs lü man ol du. Soy lu la rın İslâm’a 

gir me sin de en önem li et ken ler den bi ri 

ita at ve hiz met le ri ne kar şı lık es ki mülk 

ve top rak la rı nın san cak, zeâmet ve ti-

mar şek lin de ken di le ri ne ve ril me siy di 

(BA, MD, nr. 2, hk. 1953, 1956; nr. 4, hk. 
1369, 1910; nr. 5, hk. 1364; nr. 6, hk. 247; 
nr. 7, hk. 1705; nr. 39, hk. 107; nr. 46, hk. 
1118). Gür cü ler’den ele ge çi ri len top rak-

lar da yer alan Aca ra, Per tek rek, Livâne, 

Maç ha kel, Tor tum ve Şav şad müs lü man 

Gür cü bey le ri ne ait yurt luk-ocak lık san-

cak lar dı. Çıl dır eya le ti de yüz ler ce yıl Ja ke li 

/ Ata beg ler hâne da nı na men sup va li ler 

ta ra fın dan yö ne til di. Ken di le ri ni Gür cü 

tas dik eder di. Ruh ban lar ken di le ri ne ve-

ri len be rat la ra kar şı lık pîşkeş adı al tın da 

pa ra öde mek zo run day dı. Şe hir ler kra lın 

tüc car lar ara sın dan ta yin et ti ği bir ki şi 

ta ra fın dan (ma ma sakh li si) ida re edi li yor-

du. Ti ca ret, es naf lık, za na atkârlık Er me ni, 

ya hu di ve Rum lar’ın elin dey di. Es naf lar 

(as na fi) lon ca re isi (am kar-ba şi) ta ra fın-

dan yö ne ti len lon ca la rın (am ka ri) ça tı sı 

al tın da fa ali yet gös te ri yor du. En önem li 

ti ca ret mal la rı ipek, İs tan bul ve İz mir’e 

gö tü rü len kürk ler, do ku ma cı lık ya pı lan 

Ana do lu şe hir le ri ne gön de ri len kök bo ya 

idi. XVII. yüz yıl da Tif lis’e Er zu rum’dan her 

haf ta bir ker van ge li yor, Ana do lu’da üre-

ti len ku maş lar bin ler ce de ve den olu şan 

ker van lar la Gür cis tan’a gö tü rü le rek sa tı-

lı yor du. XVI II. asır da yıl da el li ker van İran 

ve Os man lı top rak la rın dan ge len mal la rı 

Ku zey Kaf kas ya ve Rus ya’ya, bu ra lar dan 

al dık la rı mal la rı da İran ve Os man lı top-

rak la rı na ta şı yor du.

Sa fevîler’in çök me si (1722) ve kı sa 

sü ren Os man lı hâki mi ye tin den (1723-
1735) son ra İran lı lar Gür cis tan’a ye ni den 

hâkim ol du lar. II. Erek le’nin bir leş tir di ği 

Kart li ile Ka he ti kral lık la rı 24 Tem muz 

1783’te Rus ya hi ma ye si ne gir di ve 12 

Ey lül 1801’de Rus ya’ya il hak edil di. İran 

1812-1813 ve 1826-1828 sa vaş la rı nı so-

na er di ren Gü lis tan ve Türk men çay ant-

laş ma la rıy la Gür cis tan üze rin de ki hak la-

rın dan vaz geç ti. İme re ti (1804), Meg rel 

(1806) ve Gü rel’in (1811) Rus ya hi ma-

ye si ne gir me sin den son ra Os man lı lar’ın 

böl ge de ka lan top rak la rı 1828-1829 ve 

1877-1878 sa vaş la rı nın ar dın dan Edir ne 

ve Ber lin ant laş ma la rıy la Rus lar’a geç ti, 

böy le ce Gür cü ler üze rin de 1200 yıl sü ren 

müs lü man (Arap, Fars, Türk) hâ ki mi ye ti 

ve et ki si so na er di.

Top lum sal Ya pı ve İslâmlaş ma. Gür cü-

ler Or ta çağ’dan iti ba ren “pat ronq mo ba” 

Os man lı lar’la Sa fevîler ara sın da re ka bet 

ve çe kiş me le re ko nu olan Kart li ve Ka he-

ti, 1578-1603, 1723-1735 yıl la rı ara sın da 

eya let, san cak ve ka za lar ha lin de Os man lı 

yö ne ti min de kal dı. Os man lo ba di ye anı lan 

bu dö nem de Tif lis ve di ğer şe hir ler de ca-

mi ler, med re se ler, ha mam lar in şa edil di. 

Darp ha ne ku ru la rak pa ra ba sıl dı (BA, TD, 
nr. 900, s. 75-85; BA, MD, nr. 133, hk. 55).

Kart li ve Ka he ti, Sa fevî Dev le ti’ne tâbi 

ol duk la rı dö nem de “vâli-i Gür cis tan, vâli-i 

Kar tel, vâli-i Ka het” de ni len kral lar ta ra-

fın dan yö ne til di. Kart li’de 1634-1723, Ka-

he ti’de 1634-1732 yıl la rın da müs lü man 

kral lar ça ğı ya şan dı. Ki zil ba şo ba de ni len 

bu dö nem de hü küm ve resmî bel ge lerin 

bir bö lü mü iki dil de (Gür cü ce, Fars ça) ya-

zıl dı. Si yasî ve idarî te rim ler İran lılaştı. 

“Msak hur tuk hut se si” (baş yö ne ti ci) “ve-

zir ve kor ci ba şı”, “khu rot modz gva ri” (baş-
ko mu tan) “sa ray dar”, “msa jul tuk hut se si” 

(mah ke me re isi) “di van be gi” ol du. 1707-

1709’da “das tur la ma li” (düstûrü’l-amel) de-

ni len bir ka nunnâme ha zır lan dı. Tif lis’te 

Sa fevîler’in ta yin et ti ği ka dı, ke len ter ve 

münşî gi bi resmî gö rev li ler var dı. 1650’ler-

de Kart li’de 24.000, Ka he ti’de 20.000 hâ-

ne bu lu nu yor du. Top rak la rın ço ğu kra li-

yet ai le si ne, ki li se ve soy lu la ra ait ti. 200 

ile 8000 ara sın da oca ğa (köy lü ai le si) sa-

hip on iki bü yük ai le ve kol la rı var dı. Her 

ocak efen di si ne ürü nün % 10’unu öder, 

sa vaş za ma nı bi rer as ker ve rir di. Köy ler 

öz gür köy lü er kek le rin ara la rın dan seç-

tik le ri bir ki şi (ma ma sakh li si) ta ra fın dan 

yö ne ti lir di. Köy lü ler ki li se ve ma nas tır la ra 

ait ta rım ara zi le rin de ça lış mak la yü küm-

lüy dü. Sa fevî ha zi ne si ne her yıl ki şi ba şı-

na 6 abbâsî ciz ye öde ni yor, şa ha her yıl 

dört do ğan, üç yıl da bir ye di esir ve yir mi 

dört yük şa rap ve ri li yor du. Hı ris ti yan lar 

ye tiş kin er kek ba şı na 2 ak çe ki li se ver gi-

si (mar ha siy ye) ödü yor du. Pat rik se çi miy le 

met ro po lit ta yin le ri ni pa di şah ve ya şah 

Gürcüler’i

geleneksel

kıyafetleriyle

gösteren

XIX. yüzyılın

ortalarına ait

bir gravür
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Gür cü ede bi ya tı nın ilk ese ri Ya kop Tsur-

ta ve li’nin Şu şa ni kis tsa me ba (Azi ze Şu şa-

nik’in şehâde ti) Pers et ki sin de ka lan Gür cis-

tan’ın V. yüz yıl da ki gün de lik ha ya tı, si ya sal 

ve sos yal ta ri hi açı sın dan da önem li dir. 

Tif lis’in Arap va li si ta ra fın dan öl dü rü len 

Abo’nun ha ya tı nı ko nu alan, Io ane Sa ba-

nisd ze’nin yaz dı ğı Abo Tbi le lis tsa me ba 

(Abo’nun çi le si) VI II. yüz yıl da Arap ida re sin-

de ki Tif lis ve Ha zar lar hak kın da bil gi ve rir. 

Gür cis tan’ın Arap hâki mi ye tin de bu lun du-

ğu VII-IX. ve Sel çuk lu hâki mi ye tin de ol du-

ğu XI-XII. yüz yıl lar da İslâm me de ni ye tiy le 

iliş ki ler arttı. Do ğu ede bi ya tı nın eser le ri 

Arap ça ve Fars ça’dan Gür cü ce’ye ak ta rıl-

dı. Bu da’nın ha ya tı nı an la tan Ba la va ri ani 

(Be lah var ve Yo da sap) Arap ça’dan ter cü me 

edil di. XII-XI II. yüz yıl lar Gür cü ede bi ya tı nın 

al tın ça ğı ola rak anı lır. XII. yüz yıl da Sar gis 

T’mog ve li, Fah red din Es‘ad Gürgânî’nin 

Vîs ü Râmîn hikâye si ni Vis ra mi ani is miy-

le Fars ça’dan çe vir di. Mo ses Ho ne li, Arap 

ve Fars hikâye le ri ni Ami ran-Da re ca ni ani 

(Da re can’ın oğ lu Ami ran’ın hi kâ ye le ri) adıy la 

Gür cü ce’ye ak tar dı. Şâh nâ me, Kelîle ve 

Dim ne, İs ken der nâ me, ¥âtem-i ªâßî, 

Æå bûsnâme, Ni zâ mî-i Gen cevî’nin Leylâ 

vü Mecnûn’u ile ƒüs rev ü Şîrîn’i Gür cü 

di li ne çev ril di. Gür cü ede bi ya tı nın şa he se-

ri ka bul edi len Şo ta Rust ha ve li’nin ese ri 

Vepk hist ka osa ni (kap lan post lu şö val ye) 

kadîm bir İran ma sa lı nı esas alır, Nizâmî-i 

Gen ce vî’ nin eser le rin den de et ki len miş-

tir. Bu dö nem de Gür cü sa ray la rın da Arap, 

Türk ve İran sa ray la rın da ol du ğu gi bi şa-

ir ler, hi kâ ye an la tı cı la rı (gıs sa han), saz, 

ke men çe, def gi bi çal gı lar la Şark’a öz gü 

ez gi ler ça lan mü zis yen ler (sa zan dar) or ta ya 

çık tı. Kral la ra, Io ane Şav te li’nin Ab dul me-

si ani’si, Çah ru had ze’nin Ta ma ri ani’si gi bi 

Fars ede bi ya tı et ki si al tın da ki met hi ye ler 

su nul du.

XV-XVI II. yüz yıl lar da Şâhnâme’nin ba zı 

bö lüm le ri Ros to mi ani (Rüs tem), Ba ami-

ani (Behmân), Za aki ani (Sahâk), Ba ram-

gu ri ani (Behrâm-ı Gûr), Pri do niani (Fe ri-

dun), Ut ru ti an-Sa ami ani (Ut rut ve Sam), 

Sa am-pa la va ni (Sam Peh li van) adıy la çev-

ril di ve Gür cü halk ede bi ya tı nın bire r par-

ça sı ha li ne gel di. Mol la Câmî’nin Yû suf 

ü Zü leyÅâ’sı Io seb zi li ha ni ani is miy le 

Fars ça’dan ter cü me edil di. Gürcü sa ray-

la rın da İran et ki sin de edebî bir mu hit 

oluş tu. Kart li kral la rın dan I. Si mon Türk-

çe şi ir ler yaz dı. Fars di li ve edebiya tı na 

tut kun olan I. Tay mu raz, Yûsuf ü Zü-

ley Åa (Io seb zi li ha ni ani), Şem£ ü Per-

vâ ne (Şa mi par va ni ani), Gül ü Bül bül 

(Vard bul bu li ani), Leylâ ve Mecnûn 

ona rı mı ve din eği ti mi nin dü zen len me si 

ama cıy la 2011’de Gür cis tan Müs lü man-

la rı Baş kan lı ğı ku rul du (ay rı ca bk. ACA RA).

Gür cü ler ta rih bo yun ca çe şit li müs lü-

man dev let ler de önem li bir ye re sa hip ol-

muş lar dır. Eyyûbî ve Mem lük sa ray la rıy la 

or du la rın da var lık la rı bi li nen Gür cü ler, Sa-

fevî sa ra yı ve or du sun da et ki li bir du rum-

da idi ler. Sa fevî ha re min de ki ka dın lar la 

sa ray gö rev li le ri nin bir kıs mı Gür cü’ydü. 

Şah I. Tah masb’ın do kuz oğ lun dan dör dü 

Gür cü eş le rin den doğ muş tu. Sa fevî or du-

sun da ki as ker le rin bir bö lü mü Gür cü ve 

di ğer Kaf kas ya lı kö le ler di. Müs lü man olup 

eği til dik ten son ra hiz me te alı nan ve Kul-

lar / Gu lâm lar de ni len bu as ker le rin sa yı sı 

1588’ de 12.000, 1608’de 25.000 ka dar dı. 

Şah I. Ab bas çok sa yı da Gür cü’yü İran’a 

yer leş tir di. Gür cü ler, XVII. yüz yıl dan Sa-

fevî Dev le ti’nin çö kü şü ne ka dar İran’da 

önem li as kerî ve si vil gö rev ler üst len di ler. 

XVI. yüz yıl da Os man lı sa ra yı ve or du su na 

gi ren Gür cü ler, XVI II. yüz yıl dan im pa ra-

tor lu ğun so nu na ka dar Ha rem ve En de-

run’da var lık la rı nı ko ru du lar. Os man lı ta-

ri hin de üç va li de sul tan, on bir sad ra zam, 

bir çok ve zir, as ker, bü rok rat, ulemâ ve 

sa ray gö rev li si Gür cü’ydü. Yö ne ti ci sı nıf-

lar la şe hir li zen gin ai le ler Gür cü kö le le re 

sa hip ti. Ka hi re, Bağ dat ve Ku zey Af ri-

ka’da ki eya let ler de Gür cü kö ken li bir çok 

kö le önem li gö rev le re yük sel di. Ti ca ret 

yap mak, Ku düs’e ya da Mek ke’ye gi de-

rek ha cı ol mak için Os man lı top rak la rı na 

ge lip gi den Gür cü ler XVI. yüz yı lın or ta la-

rın dan iti ba ren İs tan bul’da ka yık çı lık la da 

uğ ra şı yor lar dı (Derns chwam, s. 178; 18. 
yy İs tan bul’a Da ir Ri sa le-i Ga ri be, s. 41). 
XVI II. yüz yı lın or ta la rın da İs tan bul’da bir 

is ke le Gür cü ler İs ke le si adı nı ta şı yor du 

(Er tuğ, s. 122).

Dil ve Ede bi yat (Do ğu İslâm Et ki sin de). 
Gür cü ce Meg rel ce, Laz ca ve Svan ca ile 

bir lik te Kaf kas dil le ri nin Gü ney Kaf kas 

gru bu nu oluş tu rur. Gür cis tan, Rus ya, 

Tür ki ye, Azer bay can ve İran’da ko nu şu-

lan Gür cü ce, Do ğu ve Ba tı leh çe le ri ne 

ay rı lır. Kart li (Do ğu) di ya lek ti te me lin de 

ge li şen Gür cü di li Kaf kas dil le ri ara sın da 

ya zı lı ede bi yat ge le ne ği ne sa hip olan en 

es ki dil dir. Gür cü ler Hı ris ti yan lık’tan ön-

ce de söz lü ede bi yat ge le ne ği ne sa hip ti. 

Gü nü mü ze ula şan Ami ri ani ef sa ne si bu-

nun en es ki ör ne ği dir. XIX. yüz yıl da ya-

pı lan dü zen le me ye ka dar be şi ün lü otuz 

se kiz harfi bu lu nan (ha len otuz üç harf) 
Gür cü al fa be si 405 yı lın da Aziz Mes rop 

ta ra fın dan icat edil miş ti. V-XI. yüz yıl lar 

Gür cü ede bi ya tı nın kla sik ça ğı ka bul edi lir. 

ola rak ad lan dı ran müs lü man Gür cü ler 

için, “Gür cü” an la mı na ge len “kart ve li” 

ke li me si hı ris ti yan Gür cü ler’i ifa de eden 

bir te rim ha li ne gel di. Müs lü man Gür cü ler 

1828-1829 Os man lı-Rus Sa va şı’ndan iti ba-

ren Os man lı top rak la rı na göç et me ye baş-

la dı lar. 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı’nın 

ar dın dan im za la nan Ber lin Ant laş ma sı ile 

Os man lı hâki mi ye tin de ya şa mış olan müs-

lü man halk la ra Os man lı top rak la rı na git-

me hak kı ve ri lin ce göç ler art tı. 27 Ocak 

1879’da İs tan bul’da ya pı lan ant laş may la 

3 Şu bat 1879 – 3 Şu bat 1882 ara sı ola rak 

be lir le nen göç sü re si da ha son ra 1884 yı-

lı na ka dar uza tıl dı. Müs lü man Gür cü ler 

ka ra ve de niz yo luy la Ana do lu’ya gel di ler. 

1921’e ka dar sü ren göç ler se be biy le Gür-

cis tan’da bir çok yer bo şal dı, ba zı köy ler 

ta ma men ter ke dildi. “Mu ha ci ro ba” (mu-

ha cir lik) ve “kaç kaç” deni len göç ler le ge-

len, ken di le ri ni “çve ne bu ri” (biz den) di ye 

ad lan dı ran Gür cü ler’in ço ğu Ka ra de niz 

böl ge sin de (To kat, Amas ya, Ri ze, Gi re-
sun, Or du, Sam sun, Si nop) is kân edil di. 

Gür cü ler’in kur du ğu köy ler de o dö ne me 

gö re iyi sa yı la bi le cek ca mi ler, kız ve er-

kek ço cuk la rın bir lik te oku du ğu mek tep-

ler var dı. Bu gün Gür cis tan nü fu su nun % 

10’u müs lü man dır. Tür ki ye ve Azer bay-

can Gür cü le ri (İngi loy lar) Sünnî / Ha nefî, 

İran Gür cü le ri Şiî / Ca‘ferî’dir. Gür cis tan’da 

sa yı sı 200 ka dar olan ca mi le rin ba kı mı, 

1880’lerde Gürcistan’dan İstanbul’a göçen bir aileyi gösteren 

fotoğraf
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Reîsülkurrâ.˜ ™

Sa kar ya’ya bağ lı Hen dek il çe si nin So-

ğuk su kö yün de doğ du. Ba ba sı uzun sü-

re bu kö yün imam lı ğı nı ya pan Hâfız Sa id 

Efen di, an ne si Fat ma Ha nım’dır. On üç-on 

dört yaş la rın da Kur’ân-ı Kerîm’i hıf zet ti. 

Ar dın dan Hen dek’te Ab dur ra uf Ho ca’dan 

tâlim-tec vid, Hen dek Ye ni ca mi Med re se-

si’nde müf tü Ali Ni ya zi Ko nuk’tan sarf, 

na hiv ve fı kıh ders le ri al dı. Da ha son ra 

İs tan bul’a gi de rek Aya sof ya So ğuk çeş-

me med re se le rin de bir müd det tah sil 

gör dü, Ye ni ca mi ima mı Nu ri Efen di gi bi 

Os man lı ba ki ye si ulemâ ve mü der ris ler-

le ta nı şıp ken di le rin den fay da lan dı. Er-

bil li Esad Efen di’nin soh bet le ri ne ka tıl dı. 

Med re se le rin ka pa tıl ma sı üze ri ne (1924) 
Hen dek’e dön dü ve 1934 yı lı na ka dar bu-

ra da kal dı. 1932-1933’te as ker lik gö re vi ni 

yap tı. 1934’te tek rar İs tan bul’a git ti ve 

Üs kü dar’a yer leş ti. Üs kü dar Se li mi ye Ca-

mii ima mı Feh mi Efen di’den İs tan bul ta-

ri ki Ah med es-Sûfî mes le ği üze re kı ra at 

(aşe re-takrîb) oku du ve 1937’de icâzet al dı. 

İlk resmî gö re vi ne 1938 son la rı na doğ ru 

Fa tih Mih ri mah Sul tan Ca mii’nde imam-

ha tip ola rak baş la dıy sa da bir ay geç me-

den Teş vi ki ye Ca mii’ne nak le dil di. Bu ra da 

yak la şık beş yıl gö rev yap tık tan son ra 22 

Ma yıs 1944’te Be ya zıt Ca mii’ne ta yin edil-

di. 6 Ha zi ran 1979’da emek li ye ay rı lın ca ya 

ka dar bu ca mi de gö rev yap tı.

Gö nen li Meh met Efen di ola rak bi li nen 

Meh met Öğüt çü’nün ve fa tı nın (2 Ocak 
1991) ar dın dan reîsül kurrâ un va nı nı alıp 

ölü mü ne ka dar bu gö re vi ni sür dü ren 
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ÿSa dık Mü fit Bil ge

(Le ila mej nu ni ani) mes ne vi le ri ni çe vi re rek 

an ne si Ket he van’ın öl dü rül me si ni an la tan 

Ke te va ni ile bir lik te ham se ge le ne ği ne 

uy gun bir kül li yat oluş tur du. Mü na za ra 

tü rün de ki Berf ü Bahâr ve Câm u Leb’i 

ter cü me et ti. Fars ça şi ir ler yaz dı. Prens 

Bag rat Muh ran ba to ni, Hı ris ti yan lık’ la 

İs lâm’ı kar şı laş tı ran Mot hro bai sjul ta 

ugr mto ta is ma ili ta ad lı bir ki tap ka le me 

al dı. Io seb Tbi le li’nin 1680’ler de yaz dı ğı 

man zum Did mo ura vi ani Prens Gi or gi 

Saa kad ze’nin (Gür cü Meh med Pa şa) ha-

ya tı nı, Gür cü ler’in Os man lı lar ve İran lı lar’la 

sa vaş la rı nı an la tır. Kral Ar çil, Fars kül tü-

rü nün Gür cü ede bi ya tı üze rin de ki et ki siy le 

mü ca de le et ti. Tif lis’te ilk mat ba ayı ku ran 

(1709) dil bi lim ci ve şa ir Kral VI. Vah tang 

Æåbûsnâme’nin ba zı fa sıl la rı nı Amir na-

sa ni ani adıy la çe vir di. Behrâm u Gü len-

dâm (Ba ram gu lan da mi ani) ve ƒüs rev ü 

Şî rin’i (Hos rov şi ri ni ani) ter cü me et tir di. 

Prens Da vid Or be li ani Mihr ü Mâh (Mi-
ri ani), Æı½ ½â-i Çehâr Dervîş (Çar dar vi-
şa ni), Æah ra mân-ı Æåtil (Ka ra ma ni ani) 
hi kâ ye le ri ni çe vir di.

XVI-XVI II. yüz yıl lar da sa ray mu hi ti ve 

yük sek sı nıf lar ara sın da Fars di li ve kül-

tü rü et ki li iken şe hir li or ta sı nıf Türk di li 

ve kül tü rün den et ki len miş ti. Çar şı ve pa-

zar da “çon gu ri” (çö ğür) isim li tel li bir saz 

eş li ğin de şar kı söy le yen, atış ma lar ya pan, 

“aşu gi” (âşık) de ni len sa natkârlar hal kı eğ-

len di ri yor du. Âşık lık ge le ne ği ni Ana do lu ve 

Azer bay can sa ha sı Türk saz şa ir le rin den 

öğ re nen Gür cü âşık lar Türk çe ve Gür cü ce 

şi ir ler oku yor, Türk çe atış ma lar ya pı yor, 

pa zar yer le ri, es naf dükkânla rı, ai le top-

lan tı la rı ve ki li se bah çe le rin de ça lıp söy-

lü yor du. Han lar, ker van sa ray lar ve XVII. 

yüz yıl da Gür cis tan şe hir le rin de or ta ya çı-

kan kah ve ha ne ler de (ga va ha na) bir ara ya 

ge len ler şe hir li Os man lı lar gi bi çu buk ve 

nar gi le eş li ğin de kah ve ve şer bet içi yor, 

âşık la rın şar kı la rı nı, hikâye an la tı cı la rın 

an lat tı ğı bin bir ge ce ma sal la rı nı, Nas-

red din Ho ca fık ra la rı nı, Ke rem ile As lı, 

Tâ hir ile Züh re, Fer had ile Şîrin, Âşık 

Ga rib, Şah İsmâil, Kö roğ lu gi bi ma sal, 

des tan ve hikâye le ri din li yor, ka ra göz sey-

re di yor du. 1801’de Kart li-Ka he ti’nin Rus-

ya’ya il hak edil me si, Gür cü soy lu la rı nın bir 

kıs mı nın Rus aris tok ra si si ne da hil ol ma sı, 

müs lü man Gür cü ler’in Os man lı top rak la-

rı na gö çü, XIX. yüz yıl da Rus ça ve Gür cü ce 

eği tim ya pan mo dern okul la rın açıl ma sı ve 

gün de lik ha ya tın Av ru pa ve Rus norm la-

rıy la uy gun ha le gel me sin den son ra Fars 

ve Türk dil le riy le kül tü rü nün et ki si Gür cis-

tan’da or ta dan kalk tı.
Abdurrahman
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