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bağ lı otuz beş köy gö rü lür. An cak bu köy-

ler den otuz be şi sa vaş do la yı sıy la bo şal-

mış tı, ge ri de ka lan el li do kuz köy de 540 

hâne bu lun mak tay dı. Bu da Aca ra’da o 

dö nem de yak la şık 2700 ki şi nin ya şa dı ğı na 

işa ret eder (Şa şi kad ze, sy. 47 [2003], s. 9).

1568-1574 yıl la rı na ait Er zu rum bey ler-

be yi li ği san cak lis te sin de yer alan Aca ra 

1580’ de Çıl dır bey ler be yi li ği ne bağ lan dı. 

Bir ara Gür cü ler’in eli ne geç tiy se de 1586’-

da kur ta rıl dı. 1591’de Yu ka rı ve Aşa ğı 

Aca ra’ nın bir leş ti ril me siy le Aca ra bey ler-

be yi li ği oluş tu rul du, ar dın dan bu ya pı dan 

vaz ge çi le rek 1603’te tek rar Çıl dır bey ler-

be yi li ği ne bağ lan dı (Kü tü koğ lu, s. 225). 
Da ha son ra ki asır lar da du ru mu nu ko ru-

yan Aca ra, Trab zon salnâme le rin de mer-

ke zi Ba tum olan La zis tan san ca ğı na bağ lı 

ola rak gös te ri lir (Kır zı oğ lu, s. 44). Aca ra ve 

çev re si 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı’na 

ka dar Os man lı yö ne ti min de kal dı. Sa va-

şın ar dın dan 3 Mart 1878’de im za la nan 

Ayas te fa nos Ant laş ma sı ile Kars, Ar da han 

ve Ba tum san cak la rı Rus lar’a sa vaş taz mi-

na tı ola rak ve ril di. Ber lin Ant laş ma sı’ndan 

son ra Rus ege men li ği ni ka bul et me yen 

Aca ra hal kı nın bir kıs mı Ana do lu’nun çe-

şit li yer le ri ne göç et mek zo run da kal dı.

3 Mart 1918’de Brest-Li tovsk Ant laş-

ma sı’yla Rus ya 1878’de Os man lı Dev le-

ti’nden al dı ğı üç san ca ğı ge ri ver di. Os-

man lı lar 14 Ni san 1918’de Ba tum’a gir di. 

Ant laş ma ge re ği hal kın ira de si ni be lir-

le mek ama cıy la adı ge çen san cak lar da 

halk oy la ma sı ya pıl dı, ne ti ce de Ba tum 

ve di ğer iki san cak ta ika met eden hal kın 

bü yük çoğunlu ğu Os man lı Dev le ti’ne ka-

tıl ma ka ra rı al dı. Ar dın dan tem sil ci ler de 

ana va ta na ka tıl dık la rı nı be lir ten maz ba-

ta la rı pa di şa ha sun mak üze re 13 Ha zi ran 

1918’de İs tan bul’a git ti. An cak Os man lı 

Dev le ti, I. Dün ya Sa va şı’ndan ye nik çı kın-

ca ya pı lan Mon dros Mü ta re ke si ge re ği 

Kars, Ar da han ve Ba tum’u tah li ye et ti. 

Bu olay lar sı ra sın da Aca ra hal kı son Os-

man lı Mec li si’ne gön de ril mek üze re 1919 

Ara lık ayın da Hi câ bî zâ de Ah med Âkif (Su-

ner), Ali Rızâ (Aca ra), Ah med Fev zi (Er dem), 

Ha hot zâ de Ah med Nûred din Efen di ve 

Meh med Edib’i (Dinç) mil let ve ki li seç ti. 

Bun lar 28 Ocak 1920’de top la nan Os man lı 

Mec li si’ne ka tıl dı. Ve kil le rin hep si Os man lı 

Mec li si’nin 11 Ni san 1920’de ka pa tıl ma sı nı 

mü te akip 23 Ni san 1920’de açı lan Tür ki-

ye Bü yük Mil let Mec li si’ne gir di (Zey rek, s. 
36-37). Da ha son ra ki ay lar da Aca ra hal kı-

nın İn gi liz ve Gür cü iş ga li ne kar şı ver di ği 

mü ca de le de is te nen ba şa rı sağ la na ma-

dı. Ar dın dan Kaf kas ya’da mey da na ge len 

ge liş me ler üze ri ne İn gi liz ler 1 Tem muz 

ve Ar da han il le riy le çev ri li olup mer ke-

zi Ba tum’dur; yü zöl çü mü 3000 km°’dir. 

Acara’nın Tür ki ye sı nı rı 120 km., Ka ra de-

niz sa hi li 50 ki lo met re dir. Şav şat ve Meks-

he ti sıradağ la rı ara sın da 2025 m. yük-

sek lik te bir mev ki den do ğan Aca ra su yu, 

ku zey-gü ney yö nün de dar bir va di de akar 

ve Ço ruh neh ri nin Aca ra’da ka lan kıs mıy la 

bir le şe rek Ka ra de niz’e dö kü lür. Yak la şık 

120 km. uzun lu ğun da ki bu va di ye do ğu-

ba tı is ti ka me tin de yi ne dik ve de rin kü çük 

vadiler ka vuş mak ta dır. Yer le şim mer kez-

le ri sınır lı sa yı da nis be ten düz yer ler de 

ku rul muştur. Ev ler Ka ra de niz böl ge sin de 

ol duğu gi bi ara zi ye ser piş ti ril miş du rum-

da dır. Ba tum ve çev re sin de ge niş bir düz-

lük yer alır. Or man lık olan böl ge flo ra ve 

fa una ba kı mın dan zen gin dir. Ka ra de niz 

sa hi li çay, fın dık, li mon, man da li na ta rı-

mı na uy gun dur. Dağ lık böl ge ler de mı sır, 

pa ta tes, fa sul ye baş ta ol mak üze re çe şit li 

seb ze ve mey ve ler ye tiş ti ri lir. Yıl bo yun-

ca kar la kap lı olan yük sek dağ la rın etek-

le rin de ki yay la lar ot lak ola rak kul la nı lır. 

Aca ra ve çev re sin de milâttan ön ce VI II ve 

VII. yüz yıl lar da Kol his ya da Kol çi Kral lı ğı 

bu lun mak tay dı. Bu kav min bir ka lın tı sı 

ola rak ka bul edi len Acar lar’ın (Aca ra lı lar) 
ya şa dı ğı böl ge de milâttan ön ce VII. yüz-

yıl dan iti ba ren Grek ko lo ni le ri ku rul du. 

Böl ge I. yüz yıl da ön ce Pon tus Kra lı Mit-

hri da tes’in, ar dın dan Ro ma’nın ege men-

li ği ne gir di. Ro ma lı lar’ın La zi ka adı nı ver-

di ği Eg ri si Kral lı ğı V. yüz yı la ka dar de vam 

et ti ve ar dın dan Bi zans lı lar’ın eli ne geç ti. 

Bi zans-Pers re ka be ti yü zün den çı kan sa-

vaş lar do la yı sıy la Meg rel-Laz’ın nü fu su 

önem li öl çü de azal dı. VII. yüz yıl da İslâm 

or du la rı Kaf kas ya’yı zap te de rek (Al len – 
Mu ra toff, s. 79-82) 920 yı lı na ka dar böl ge-

de İslâmi yet’i yay dı. Müs lü man Arap lar’ın 

Kaf kas ya’ya hâkim ol ma sı üze ri ne Aca ra-

lar, ba tı ya ka çan Gür cü ler’le kar şı kar şı ya 

gel di ler. Bu ara da Abu se ri sid ze hâne da nı 

ta ra fın dan yö ne ti len Aca ra 975’te Gür-

cis tan’a da hil edil di. Bu hâne da nın ege-

men li ği Sel çuk lu lar dö ne mi da hil 200 yıl 

sür dü. 1080’de Sel çuk lu lar’ın bir le şik Bi-

zans-Bag rat lı kuv vet le ri ne kar şı Po sof / 

Kol za fe ri ni ka zan ma sın dan son ra Ba tum 

ve Aca ra, Sel çuk lu top rak la rı na da hil ol du 

(1081). Kıp çak lar’ın Kür ile Ço ruh boy la-

rı na ge li şi ne ka dar (1124) bu top rak lar 

Sel çuk lu lar’ca yö ne til di. 1508’de Aca ra ve 

İme ret Kral lı ğı’nın Os man lı Dev le ti’ne tâbi 

kı lın mış ol ma sı na rağ men (Kır zı oğ lu, s. 
43) Aca ra’nın fet hi 1535’te ger çek leş ti. 

II. Se lim dev ri ne ait bir tah rir def te rin-

de Yu ka rı Aca ra’ya (Aca ra-i Ulyâ) bağ lı 

el li do kuz, Aşa ğı Aca ra’ya (Aca ra-i Süflâ) 

yayımlamıştır (Krakóow 1973). II. Viyana 

Kuşatması’nın 300. yıl dönümünün yak-

laşması dolayısıyla bu çalışması oldukça 

dikkat çekmiştir. Polski Słownik Biog-

raficzyny (Polony a biyografi sözlüğü), 
Historia Nauki Polskiej (Polonya bilim 
tarihi) adlı eserleri n yanında The Ency-

clopaedia of Islam’a maddeler, ayrıca 

makaleler yazmıştır. I. cildini hazırladığı 

Archiwum Głóowne Akt Dawnych’da bulu-

nan Türkçe belgelerin XVII. yüzyılın son-

larından XIX. yüzyıla kadar gelen kısmı 

halen kendi el yazısıyla bu arşivde bulun-

maktadır. Abrahamowicz’in, “Evliya Çele-

bi Seyahatnamesi’nden Seçmeler” başlıklı 

çalışması da vardır (Księga podróo²y Ewliji 
Czelebiego, Warszawa 1969).

Diğer önemli çalışmaları şunlardır: Pod-

róo² Ewliji Czelebiego po Krymie w r. 

1666, Praca Magisterska (Krakóow 1951); 
“Die Türkische Herrschaft in Podolien 

(1672-1699)” (Actes du première congrès 
international des études balkaniques et 
sud-est europeenes, III [Sofia 1969], s. 777-
780); “La tughra ottomane de l’empereur 

de Russie” (Turcica, VII/1 [Paris 1976], s. 
231-245); “Qagalga-qagalqa-qagilga-qalga 

etc. A Mongol Title in Turkish Khanates” 

(Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 
XLVI [Napoli], s. 409-410, 419-431); “Leh” 

(EI° [İng.], 1978, V,  719-723); “Polonya’da 

Türkoloji: Başarıları ve Gelecekteki Gelişimi 

ile İlgili Bazı Sorunlar” (trc. Tüten Özkaya, 
TTK Belleten, 1988, LI/200, s. 1003-1026).
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Kafkasya’da
Gürcistan Cumhuriyeti’ne baðlý

özerk bölge.˜ ™

Meg rel-Laz di lin de “yağ mur lu yer” 

an la mı na ge len Aca ra (Aca ris tan) ku-

zey ve ku zey do ğu da Gür cis tan, ba tı da 

Ka ra de niz, gü ney de Tür ki ye’nin Art vin 
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ÿMus ta fa Ay dın

Böl ge de İslâmi yet. IV. yüz yıl da Bi zans’ın 

et ki si al tı na gi ren Gür cis tan’da Hı ris ti yan-

lık ya yıl ma ya baş la dı. Kol his (Kol hi da) halk-

la rıy la bir lik te Acar lar, Laz lar ve Svan lar, 

Or to doks mez he bi ni ka bul et ti. Ka pa dok-

ya’dan ge len Azi ze Ni no’nun tel kin le riy le 

Hı ris ti yan lı ğı be nim se yen Kra li çe Na na ko-

ca sı Kral Mi ri an’ın bu di ne gir me si ni sağ la-

dı. Böy le ce Hı ris ti yan lık dev le tin resmî di ni 

ha li ne gel di. VII. yüz yıl da Habîb b. Mes-

le me ku man da sın da müs lü man akın la rı 

Gür cis tan’ın do ğu sun da et ki li ol du. Sel-

çuk lu, Mo ğol ve Ti mur is tilâsı Aca ra böl ge-

sin de ka lı cı te sir le re yol aç ma dı. Trab zon 

Va li si Şeh za de Se lim’in dü zen le di ği akın lar

alın ma dı. So nun da Aba şid ze ül ke yi ter-

ke dip Rus ya’ya sı ğın dı. Bu ge liş me ler den 

son ra Gür cis tan yö ne ti mi ana ya sa da Aca-

ris tan’ın özerk li ğiy le il gi li mad de yi de ğiş-

tir di; Gür cis tan dev let baş ka nı na böl ge sel 

hü kü met olan Aca ra Özerk Cum hu ri ye ti 

Ba kan lar Kon se yi baş ka nı nı be lir le me, ya-

sa ma or ga nı olan Aca ra Yük sek Kon se yi’ni 

(mec lis) fes het me ve baş ka nı nı gö rev den 

al ma yet ki si ve ril di. Do la yı sıy la özerk li ğin 

söz de kal dı ğı bu ye ni sta tü de Gür cis tan 

Aca ra Özerk Cum hu ri ye ti adı da Gür cis-

tan Aca ra Özerk Cum hu ri yet Hü kü me ti 

şek lin de de ğiş ti ril di.

Acar lar’ın nü fu su, 1926 Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği ge nel nü fus sa yı mı-

na gö re 71.426 idi. Bu nü fu sun 70.828’i 

Acar ola rak kay de dil miş ti. 1970’te Aca-

ra’da ya şa yan ki şi sa yı sı 310.000’e yük sel-

di. An cak bu nü fus sa de ce Acar lar’dan iba-

ret ol ma yıp Rus, Er me ni, Gür cü ve di ğer 

halk la rı da kap sa mak tay dı. 2004 yı lı iti ba-

riy le Aca ra Özerk Cum hu ri ye ti’nin nü fu su 

400.000’i bul mak ta, bu nun 350.000’ini 

Acar lar teş kil et mek te dir. Ay rı ca ül ke de 

20.000 ka dar Rus, 15.000 ka dar Er me-

ni, 5000 ka dar Âzerî ya şa mak ta dır. Gü-

nü müz de nü fu sun 450.000’e yak laş tı ğı 

tah min edil mek te dir. Ba tum’un nü fu su 

160.000’dir. Di ğer bel li baş lı yö ne tim bi-

rim le ri nin mer kez ve köy le riy le bir lik te nü-

fus la rı (2002 sa yı mı) şöy le dir: Hel va ça uri 

(91.000), Ko bu le ti (88.000), Hu lo (34.000), 
Şva he ri (22.000), Ke da (20.000). Hu lo, Şva-

he ri ve Ke da dağ lık ve or man lık böl ge de 

bu lun du ğun dan ta rı ma el ve riş li top rak lar 

sı nır lı dır. Bu se bep le nü fus la rı göç ver-

me ye baş la mış, 1991’de Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği da ğıl dık tan son ra da 

göç hız lan mış tır. Bu ra dan ay rı lan la rın bir 

kıs mı Ba tum ve Ko bu le ti çev re si ne yer le-

şir ken önem li bir kıs mı Aca ris tan dı şın da ki 

Gür cis tan top rak la rı na git miş tir. Ahıs ka 

böl ge sin de Adi ge ni, As pin za, Ahal ka lo-

ki; Gu ria böl ge sin de Ozur ge ti, Çe ha ta uri, 

Lanç hu ti, Sa meg re lo (Ko he ti) böl ge si, Tif lis 

böl ge sin de Mar na vu li, Tsi te lits ka ro Acar 

gö çü alan baş lı ca yer ler dir. Bu böl ge ler de 

ya şa yan lar la bir lik te Acar lar’ın nü fu su ya-

rım mil yo nun üze rin de dir. Ül ke nü fu su nun 

% 70’i müs lü man, % 30’u Or to doks hı ris-

ti yan dır. Gün lük dil ola rak Gür cü ce’nin bir 

leh çe si olan Acar ca / Aca ru li ko nu şu lur. 

Aca ra’da yak la şık 100 ci va rın da ca mi bu-

lun mak ta dır. Bun la rın için de 100 yıl ön ce 

ya pıl mış olan Or ta Ca mi önem li bir yer tu-

tar. Hı ris ti yan di ni nin önem li eser le ri de 

XI II. yüz yıl dan kal ma Skhal ta Ki li se si, XIX. 

yüz yıl da ya pı lan Sa int Ni ko la Ma nas tı rı ve 

San ta Ma ria Ki li se si’dir.

1920’ de Ba tum’u Gür cü iş ga li ne ter ke dip 

17 Tem muz 1920’de bu ra dan ta ma men 

çe kil di. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si hü kü-

me ti, bu ol du bit ti yi 25 Tem muz 1920’de 

Gür cis tan’a ver di ği no ta ile ka bul et me-

ye ce ği ni bil dir di. 23 Şu bat 1921’de Gür cü 

hü kü me ti ne ve ri len kı sa sü re li no ta üze-

ri ne 11 Mart 1921’de Art vin, Ar da han ve 

Ba tum’un Tür ki ye’ye bı ra kıl ma sı sağ lan dı. 

16 Mart 1921 Mos ko va Ant laş ma sı ge re-

ği Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si hü kü me ti 

Ba tum ve çev re si ni, bu ra da ya şa yan halk-

la rın ge niş bir özerk lik ten ya rar lan ma la rı 

şar tıy la Gür cis tan’a bı rak tı. Türk bir lik le ri-

nin 28 Mart’ta şeh ri bo şalt ma sı nın ar dın-

dan Gür cü ler böl ge ye hâkim ol du.

Bu ara da Gür cis tan 25 Şu bat 1921’de 

Bol şe vik ler ta ra fın dan iş gal edi le rek Sov-

yet ler Bir li ği’ne da hil edil miş ve böl ge de 

tek rar Rus yö ne ti mi baş la mış tı. Bu nun la 

bir lik te 3 Ha zi ran 1921’de Aca ra özerk li-

ği ni el de et ti ve Ba tum şeh ri bu ta rih ten 

iti ba ren özerk li ğin mer ke zi ol du. Ba tum 

dı şın da Aca ra’da Aca ris, Çe ha li Hu lo ve Ko-

bu le ti (Os man lı dö ne min de Çü rük su) yö-

ne tim bi rim le ri bu lun mak tay dı. 16 Tem-

muz 1921’de Sos ya list Sov yet Gür cis tan 

Cum hu ri ye ti İh tilâl Ko mi te si’nin ya yım la-

dı ğı bil di ri de Aca ra mil le ti nin o sı ra da bu-

lun du ğu ara zi de Sos ya list Sov yet Gür cis-

tan Cum hu ri ye ti ku ru la ca ğı ve mer ke zi nin 

de Ba tum ola ca ğı be lir til di. Ay rı ca Muh tar 

Sov yet Sos ya list Aca ra Cum hu ri ye ti’nde 

da hi li ye, ad li ye, maa rif, sağ lık, pos ta ve 

tel graf ko mi ser lik le ri oluş tu rul ma sı ön gö-

rül dü. 13 Ekim 1921’de Tür ki ye, Azer bay-

can, Gür cis tan ve Er me nis tan ara sın da 

ya pı lan Kars Ant laş ma sı’nda da Ba tum’un 

özerk li ği te yit edil di. Bu ara da Aca ra Muh-

tar Cum hu ri ye ti bü tün Sov yet ler Bir li ği 

için de et nik de ğil din te me lin de özerk lik 

ve ri len tek böl gey di. 1930’lu yıl la ra ge lin-

di ğin de Acar lar’ın kim li ği red de dil di ve 

Gür cü ler’in et nog ra fik bir par ça sı ola rak 

ka bul gör dü. II. Dün ya Sa va şı’nın ar dın-

dan 1945’ te Aca ra’da ya şa yan müs lü man 

Acar lar ve Hem şin ler, Sta lin ta ra fın dan 

düş man la iş bir li ği yap tık la rı ge rek çe siy le 

Ka za kis tan’a sü rül dü. Da ha son ra bun la-

rın bir kıs mı müs lü man Acar de ğil Gür cü 

ol duk la rı nı ka bul ede rek yurt la rı na dö ne-

bil di. Aca ra, Sov yet ler Bir li ği’nin 1991’de 

da ğıl ma sı nın ar dın dan ba ğım sız lı ğı nı ilân 

eden Gür cis tan’ın sı nır la rı için de kal dı. 

2004 yı lın da da özerk böl ge yö ne ti miy le 

Gür cis tan yö ne ti mi sa va şın eşi ği ne gel di. 

Bu nun üze ri ne Aca ra baş ka nı olan As lan 

Aba şid ze, Kars Ant laş ma sı hü küm le ri ne 

da ya na rak Tür ki ye’den yar dım ta lep et ti, 

fa kat bu ta le bi Tür ki ye ta ra fın dan dik ka te 

Eski bir kartpostalda 1920’li yıllarda yıkılan Aziziye Camii – 

Acara
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