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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 – 
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bir kıs mı ha pis, bir kıs mı idam la ce za lan-

dı rıl dı, bir kıs mı Si bir ya’ya sür gün edil di. 

Acar lar’dan baş ka Hem şin li ler, Laz lar, 

Kürt ler, hat ta Türk çe ko nu şan Rum lar 

bi le sü rül dü. 1937’den son ra Tür ki ye’ye 

olan göç ler, il ti ca lar en gel len di. Gös ter me-

lik ola rak 1944’te Ba tum’da Or ta Ca mi ve 

ka dı lık (müf tü lük) açıl dı. Müf tü lük Ba kü’de-

ki dinî ida re ye bağ lan dı. Mart 1985’te M. 

Gor ba çov’un ik ti da ra gel me siy le bir lik te 

Sov yet ler Bir li ği’nde dinî ha yat üze rin de ki 

ya sak lar kalk ma ya ve bü tün iba det ha ne-

ler tek rar açıl ma ya baş lan dı. Bu dö nem de 

Aca ris tan’da yı kıl ma mış ve ha rap ol ma mış 

ca mi ler de açıl dı. Aca ra’da Sov yet ide olo-

ji si nin bas kı sı kal kın ca ye ri ni mis yo ner fa-

ali yet le ri ve ulu sal cı bas kı al dı. Özerk bir 

cum hu ri yet ol du ğu söy le nen Aca ris tan’da 

Ba tum, Ko bu le ti, Ke da ve Hu la’da el li den 

faz la ki li se in şa edil di ği hal de ih ti yaç ve 

ta lep le re rağ men Ba tum’da ye ni bir ca-

mi nin ya pıl ma sı na ve mev cut ca mi nin 

mi na re sin de ezan okun ma sı na izin ve ril-

me di. Öte yan dan Tif lis hü kü me ti, Gür cü 

Or to doks ki li se siy le yap tı ğı bir an laş ma 

ge re ğin ce her yıl ki li se ye büt çe den 28 mil-

yon la ri yar dım da bu lu nur ken Âzerîler ve 

Acar lar gi bi müs lü man un sur lar dik ka te 

alın ma mak ta, Tür ki ye Di ya net Vak fı’nın 

Aca ris tan müf tü lü ğü ne her ay gön der-

di ği 30.000 do lar yar dım dan % 20 ver gi 

ke sil mek te dir.

Yar dım is te mek için Aca ris tan müftü-

sü nün im za sıy la 2008’de Tür ki ye Diyanet 

Vak fı’na gön de ri len ya zı da Aca ris tan’da 

önem li bir bö lü mü ata yurt la rı nı ter ke dip 

Os man lı ül ke si ne göç et mek zo run da kal-

dı. Rus lar’ın Aca ra hal kı üze rin de ki bas kı-

la rı İlia Çav ça vad ze, Va ja Pşa ve la gi bi gay ri 

müs lim ay dın, ya zar ve şa ir le ri de ra hat-

sız et ti. Tif lis’te çı kan ga ze te ler de Aca ra 

hal kı nın mâruz kal dı ğı zu lüm ve bas kı yı 

eleş ti ren ya zı lar ve ha ber ler ya yım lan dı 

(Put ku rad ze, Çve ne bu ri, sy. 27 [1998], s. 
15-20). Bas kı lar Ba tum ve Ko bu le ti gi bi 

sa hil şe ri din de yo ğun laş tı. Rus lar ve gay ri 

müs lim Gür cü ler göç men le rin ter ket tik-

le ri yer ler de yaz lık lar ve vil la lar in şa et-

ti ler. Dok sa nüç Har bi’nden son ra Ba tum 

ve Art vin’den göç eden Aca ra lı lar’ın sa yı sı 

ora da ka lan lar dan çok da ha faz la idi. Bun-

la rın Ana do lu’da yer leş tik le ri baş lı ca yer ler 

Gi re sun (Bu lan cak), Or du (Ün ye, Fat sa), 
Sam sun (La dik), Amas ya, To kat (Er baa), 
Si nop, Ya lo va, Ada pa za rı, Düz ce, Bur sa 

(İne göl, İz nik, Gem lik), Ba lı ke sir ve Artvin’-

di (Şav şat, Borç ka, Yu su fe li, Macahe li). 
Bu gün Tür ki ye’de ki Acar nü fu su Aca ris-

tan’ da ki nin bir kaç ka tı olup bu na, uzun 

sü re Türk ler ara sın da ya şa dık la rı için ana 

dil le ri ni unu tan ve Gür cü / Acar ola rak ad-

lan dı rı lan nü fu su da ek le mek ge re kir.

Aca ris tan’da dinî ha yat XX. yüz yı lın ilk 

çey re ği ne ka dar Dok sa nüç Har bi ön ce si 

gi bi de vam et ti. Ba tum’da ve il çe le rin de 

müf tü ler, vâiz ler, köy ler de imam lar, ha-

tip ler ve med re se ler de mü der ris ler gö rev 

ya pı yor du, ya zı di li Türk çe idi ve Arap al fa-

be si kul la nı lı yor du. 1878’den son ra Ba tum 

ve çev re sin de Ki ril ve Gür cü al fa be le ri de 

kul la nıl ma ya baş lan dı. Bu dö nem de müs-

lü man aha li üze rin de faz la bas kı uy gu lan-

mı yor du. 1924 yı lı na ka dar ye ni ca mi ler 

ya pı la bi li yor du. Aca ris tan’da ikin ci göç dal-

ga sı Aca ra’nın Rus lar, Os man lı lar, İn gi liz-

ler ve Gür cü ler ara sın da el de ğiş tir di ği ve 

şid det li re ka bet le re sah ne ol du ğu 1917-

1921 yıl la rı ara sın da ya şan dı. Dı şa rı dan 

ge len iş gal ci ler yer li hal ka bas kı ve şid det 

uy gu la ya rak on la rı gö çe zor la dı lar (Sio rid-
ze, sy. 39 [2001], s. 8). Bu nun üze ri ne I. 

Dün ya Sa va şı sı ra sın da ve son ra sın da bir-

çok Aca ra lı Tür ki ye’ye sı ğın dı. 1920’li yıl la-

rın so nu na doğ ru di ğer din men sup la rı gi-

bi müs lü man lar üze rin de ki bas kı da art tı, 

Arap al fa be si ve din öğre ni mi ya sak lan dı, 

müs lü man la rın ad la rı ve so yad la rı de ğiş ti-

ril di. Ca mi ler ka pa tıl dı. Ba tum’ da ki Pa zar 

ve Azi zi ye ca mi le ri ile Or ta Ca mi’nin de 

mi na re si yı kıl dı. 1935’te Ba tum’ da ki Or ta 

Ca mi ve müf tü lük de ka pa tıl dı. 1937’de 

Sta lin’in baş lat tı ğı “büyü k te miz lik” ope-

ras yo nu sı ra sın da bir çok Aca ra lı ve özel-

lik le din dar ki şi ler le ho ca lar tu tuk lan dı, 

so nun da Aca ra’nın ku ze yin de ki Me re ti ve 

Gu ria kral lık la rı Os man lı ida re si ni ka bul 

et ti. Aca ra ise 1535’te Os man lı Dev le ti’ne 

bağ lan dı. Aca ra hal kı kom şu la rı ve ak ra-

ba la rı Laz lar gi bi İslâm’la ilk de fa bu dö-

nem de ta nış tı. Fa kat böl ge de İslâmi yet’in 

ya yıl ma sı za man al dı ve böl ge an cak XVII. 

yüz yıl da müs lü man bir bel de ha li ne gel di. 

Acar lar “nâme” ile gö nül lü ola rak İslâmi-

yet’i ka bul et tik le ri ne ina nır lar. Bu na gö re 

böl ge Os man lı hâki mi ye ti ne gir di ğin de pa-

di şah bu ra nın et ki li ve nü fuz lu ki şi le ri olan 

bey le re (ba to ne bi) mek tup (nâme) gön-

de rip on la rı İslâm’a da vet et miş, bey ler de 

da vet mek tu bu nu halk ile is ti şa re et tik ten 

son ra Hı ris ti yan lı ğı ter ke dip müs lü man 

ol ma ya ka rar ver miş tir. Yi ne de böl ge nin 

ta ma men İslâmlaş ma sı uzun sü re de ger-

çek leş ti. XVI II. yüz yı la ge lin di ğin de bü tün 

Acar lar, Os man lı Dev le ti’nin müs lü man 

te ba ası ha li ne gel di. 1878’de Aca ra, Rus 

yö ne ti mi ne ter ke dil di ğin de Ba tum’da ki az 

sa yı da gay ri müs lim dı şın da böl ge hal kı 

ta ma men müs lü man dı. Ba tum, Ko bu le ti 

(Çü rük su), Art vin, Ke da ve Hu la ka sa ba la rı 

dı şın da köy le rin ço ğun da ca mi ler ve ca mi 

ci va rın da med re se ler in şa edil miş ti. Bu 

med re se ler de oku yan lar dan ba zı la rı İs-

tan bul’a gi dip tah sil le ri ne ora da de vam 

edi yor du. Acar lar, Os man lı dinî ida re si ve 

bü rok ra si sin de önem li hiz met ler ifa et-

miş tir (Ka sap, bk. bibl.).

1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı (Dok sa-

nüç Har bi) so nun da Ber lin Ant laş ma sı’yla 

Kars, Ar da han ve Art vin’le bir lik te Ba tum 

da Rus ya’ya ve ri lin ce 27 Ocak 1879’da İs-

tan bul’da im za la nan “muâhe de-i kat‘iy-

ye” ile Aca ra / Ba tum, Art vin, Ar da han ve 

Kars’ta ya şa yan Os man lı va tan daş la rı na 

üç yıl için de Os man lı top rak la rı na göç et-

me imkânı ta nın dı. Göç son ra ki yıl lar da da 

kıs men de vam et ti. Acar lar’la bir lik te Art-

vin, Ar da han ve Kars’ta ya şa yan nü fu sun 

1920’li yıllarda kapatılan, minaresi yıkılan Çürüksu (Kobuleti) 
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et me le ri ni, uyum lu, ge çim li ve gü ler yüz-

lü ol ma la rı nı öğüt le yen, ka ba, kı rı cı söz 

ve dav ra nış lar dan sa kın dı ran bir çok âyet 

var dır (me selâ bk. el-Ba ka ra 2/262-263; 
en-Nisâ 4/19, 114; el-İsrâ 17/23, 26, 28, 36-
37; Lokmân 31/14-19; el-Hu curât 49/1-4, 
9-13). Ha dis mec mu ala rı nın “Kitâbü’l-

Edeb”, “Kitâbü’l-Birr”, “Kitâbü’l-Câmi‘”, 

“Ki tâ bü Hüs ni’l-hulk” gi bi baş lık lar ta-

şıyan bö lüm le rin de âdâb-ı mu â şe reti 

ilgi len di ren ha dis ler yer alır. Ab dul lah b. 

Ömer, Resûlul lah’ın hiç bir za man kı rı cı 

dav ran ma dı ğı nı be lirt tik ten son ra, “Si zin 

en ha yır lı nız ahlâkı en gü zel ola nı nız dır” 

de di ği ni ifa de eder (Buhârî, “Edeb”, 39). 
Dav ra nış la rın da ki in ce lik ve yu mu şak lık la 

bi li nen Hz. Pey gam ber, il gi li ha dis le ri nin 

ço ğun da gü zel ahlâk ta bi ri ni “iyi huy lu ve 

na zik ol ma, her kes le hoş ge çin me” an la-

mın da kul lan mış tır (Wen sinck, el-Mu£cem, 
“Ålš” md.). Kezâ ge rek âyet ler de ge rek se 

ha dis ler de sık lık la ge çen ma‘rûf kav ra mı 

da top lu mun kül tü rü için de öte den be-

ri bi li nen, be ğe ni lip uy gu la nan dav ra nış 

tarz la rı nı ifa de eder (bk. EMİR bi’l-MA‘RÛF 
NE HİY ani’l-MÜN KER).

İb nü’l-Mu kaf fa‘ın (ö. 142/759) el-Ede-

bü’l-kebîr ve el-Ede bü’½-½a³¢r ad lı eser-

le rin den baş la mak üze re İslâm kül tü rün-

de olu şan zen gin âdâb ve hik met li te ra-

tü rün de, Mâverdî’nin Ede bü’d-dünyâ 

ve’d-dîn’i, Gazzâlî’nin İ¼yâßü £ulûmi’d-

dîn’i gi bi sis tem li ahlâk ki tap la rı nın ül fet, 

mu hab bet, dost luk vb. ko nu la ra da ir bö-

lüm le rin de âdâb-ı mu â şe rete da ir bil gi ler 

ve öğüt ler ge niş yer tu tar. İ¼yâßnın bu na 

da ir bö lü mü “Çe şit li İn san Sı nıf la rıy la İl-

gi li Ül fet, Uhuv vet, Ar ka daş lık ve Mu â şe-

retin Âdâbı” baş lı ğı nı ta şır. Nasîrüddîn-i 

Tû sî’ nin ferdî, ai levî ve iç ti maî ahlâka da ir 

bö lüm ler den olu şan AÅlâš-ı Nâ½ırî ad lı 

ese rin de, bü yük öl çü de ay nı pla nı iz le yen 

son ra ki ahlâk ki tap la rın da âdâb-ı mu â şe-

ret ve top lum sal ya şa yı şa ait kı sım lar da 

yer alır. Bu ki tap lar da ye me iç me, zi ya ret, 

kom şu luk, ko nuş ma, se ya hat gi bi gün de-

lik ha yat la il gi li gü zel dav ra nış la ra ahlâkî 

dav ra nış lar den mek te dir (Me riç, s. 15). 
Os man lı dö ne min de ya zıl mış en önem li 

ahlâk ki ta bı ola rak bi li nen Kı na lızâde Ali 

Efen di’nin Ahlâk-ı Alâî’si, na zik dav ra nı şı 

gü zel ahlâk çer çe ve sin de ele alan en ge-

liş miş ör nek ler den bi ri dir. Nasîhatnâme, 

Si yâ set nâ me, Kåbûsnâme, Âyinnâme 

gi bi baş lık lar ta şı yan eser ler le “edeb”, 

“âdâb” baş lık lı ki tap lar da ise top lu luk ta 

ve ai le ha ya tın da uyul ma sı ge re ken kural-

lar ko nu edi lir (bk. EDEP).

Bedr-i Dilşâd’ın Mu radnâme’si, Ali 
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ÿSü ley man Ulu dağ

– —ÂDÂB-ý MUÂÞERET
ت ) א ( آداب 
Terbiye, nezaket

ve görgü kurallarý anlamýnda
ahlâk terimi.˜ ™

İyi tu tum ve dav ra nış lar la bun la rı ka-

zan dı ran bil gi için kul la nı lan ede bin ço ğu lu 

âdâb ile “ba rış için de ya şa ma, bir bi riy le 

uz laş ma” an la mın da ki mu â şe re den (mu-

â şe ret) ge len âdâb-ı mu â şe ret (âdâbü’l-

mu â şe re) ge nel lik le bi rey le rin ve top lum 

ke sim le ri nin bir bi ri ne kar şı olan sev gi ve 

dost luk duy gu la rı nı güç len di ri ci me denî ve 

ahlâkî dav ra nış la rı, ne za ket ve gör gü ku-

ral la rı nı ifa de eder. Bu ta bi re kla sik İslâm 

kay nak la rın da rast lan mak la bir lik te Os-

man lı lar’da Ba tı lı laş ma dö ne mi ne gi ril me-

si sü re cin de ter ki bin kul la nı mı nın yo ğun-

luk ka zan dı ğı gö rü lür. Bu nun se be bi Ba tı 

kül tü rün de ne za ket ku ral la rı nın şe hir ve 

şe hir li ol mak la, do la yı sıy la me denîlik le iliş-

ki len di ril me si dir. Arap ça’da “me denî” ve 

“me de ni yet” ke li me le ri “şehir” an la mın-

da ki “medîne”den tü re miş tir. Fran sız ca 

“ci vi lité” La tin ce’de ki “ci vi tas” (şe hir) kö-

kün den ge lir. Fran sız ca “politesse” de Yu-

nan ca’da ki “po lis” (şe hir) ke li me si ne da ya-

nır. Bu na gö re Arap ça’da ve Ba tı dil le rin de 

ne za ket le âdâb-ı mu â şe ret kav ram la rı şe-

hir le iliş ki li gö rül müş olup bun lar her ke sin 

pay laş tı ğı alan lar da ki dav ranış la ra, gör gü 

ku ral la rı na işa ret eder; bu ku ral lar ki şi-

le rin kar ma şık sos yal ağ larla bir bi ri ne ve 

dev le te bağ lı ol du ğu şe hir ha ya tı nı dü zen-

ler (Da ve ti an, s. 9).

Kur’ân-ı Kerîm’de ai le bi rey le ri nin, ak-

ra ba ve kom şu la rın bir ara da ya şa ma nın 

ge rek tir di ği hak ve so rum lu luk la ra ria yet 

261 din gö rev li si nin bu lun du ğu belirtilmek-

te ve isim le ri kay de dil mek te dir. Bun lar dan 

on iki si Ba tum Ca mii’nde ve müf tü lük te, 

on dör dü il çe müf tü lüklerinde, 245’i köy 

ca mi le rin de ve Kur’an kursla rın da gö rev 

yap mak ta dır. Gö rev li lerin yir mi ye di si ka-

dın dır. Aca ra’nın 400 ci va rın da ki köy le ri nin 

ya rı sın da he nüz ca mi yok tur. Tif lis yö ne-

ti mi kâğıt üze rin de de ol sa Aca ris tan’da 

müs lü man la rın ve Ba tum’da müf tü lü ğün 

var lı ğı nı ta nı ma mak ta, müs lü man la rı Aca-

ris tan’da ki kü çük bir dinî azın lık olarak 

gös ter mek te dir.

Gay ri müs lim Gür cü ler ve ki li se men-

sup la rı, Os man lı lar’ın Gür cü ler’i bö le rek 

yö net mek için Acar lar’ı zor la müs lü man-

laş tır dık la rı nı, Aca ra lı bey le re bir ta kım 

im ti yaz lar sağ la dık la rı nı, İslâmi yet’i ka bul 

et me yen le ri ce za lan dır dık la rı nı ve böl ge-

den sür dük le ri ni id dia eder ler. Gür cü ta-

rih çi Z. Chic hi nad ze bu nu id dia eden le rin 

ba şın da ge lir. Gay ri müs lim Gür cü ler’in 

ede bi ya tı, şi iri, ef sa ne le ri, sa nat la rı ve ta-

rih le ri bu ko nuy la il gi li asıl sız ri va yet ler ve 

ma sal lar la do lu dur. Aca ra hal kı nın İslâm 

kim li ği bu çev re le ri hep ra hat sız et miş tir. 

İslâmi yet’i ka bul eden Aca ra aha li si ne ve 

Os man lı lar’a kar şı bir nef ret söy le mi ge-

liş ti ren gay ri müs lim Gür cü ler müs lü man 

Aca ra lı lar’ı Gür cü / Kart ve li say maz lar, 

Aca ra’ya Sa tat re ti / Tür ke li, Aca ra lı lar’a 

da Ta ta ri / Türk ler (Ta ta re bi) di ye rek dışlar-

lar. Yi ne gay ri müs lim Gür cü ler’e gö re bir 

müs lü man, Gür cü / Kart ve li ola maz, Kart-

ve li ol ma sı için Or to doks Hı ris ti yanlığı be-

nim se me si ve Gür cü ce ko nuş ma sı şart tır. 

Bu na kar şı lık “hı ris ti yan Gür cü” an la mı na 

gel di ği için Aca ra lı müs lü man lar da Kart-

ve li ol duk la rı nı ka bul et mez, Kart ve li keli-

me si ni “gay ri müs lim” an lamın da kul lanır-

lar. Ken di le ri ni “çve ne bu ri / bizimkiler ” 

ve ya “müs lü man Acar lar, Aca ra lı müs lü-

manlar” şek lin de ta nım lar lar.
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