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ÖZ 
 

Gürcistan Hıristiyan Kilisesi’nin tarihi geçmişi yaklaşık iki bin yıla 

dayanmaktadır. IV. Yy-da Gürcistan’da Hıristiyanlık resmi din olarak ilan edilmiştir. O 

günden itibaren Ortodoks Hıristiyanlık ülkenin her alanında büyük etkiye sahip 

olmuştur.  

Buna rağmen Gürcü Kilisesi tarihi iyice öğrenilmiş bir konu değildir. Çünkü 

Sovyet dönemi boyunca tarih çalışmalarında bu konuya yeterince önem 

verilmemekteydi.  

Çalışmamızın amacı Gürcü Kilisesi tarihinin eskiçağdan bugüne kadar 

öğrenilmesidir. Gürcistan toprağında Hıristiyanlığın nasıl yayıldığını, ayrı 

piskoposlukların nasıl bir kilise örgütü haline geldiğini, kısa bir süre sonra ise Hıristiyan 

aleminde kilisenin bağımsızlığa kavuştuğunu ve onun lideri nasıl yüksek bir Katoğiko-

Patriği unvanına ulaştığını göstermek istiyoruz. Çalışmada özellikle Gürcü Kilisesi’nin 

fazla bilinmeyen konularını incelemeye özen gösterdik. Mesela, Özerk Abhazya 

Kilisesi’nin meselesini, kilisenin askerlikle ilişkilerini, kilisenin ordusunu vb. konuları 

ele aldık ve inceledik.    
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ABSTRACT 
 

 
The history of Georgian Christian church is almost 2000 years old. Christianity 

was announced the official religion in IV century. Ever since, Orthodox Christianity has 

had a great impact on the spiritual life of people as well as the general culture, all 

spheres of everyday and political life. 

 Nevertheless, the history of Georgian Church has not been studied well because 

there was not proper attention paid to this problem in historiography during the whole 

Soviet period.  

The aim of our work is to study the history of Georgian Church from ancient 

times to the present. We want to give a detailed account of how Christianity was spread 

on Georgian territory and then how separate episcopacies were unified into one whole 

Church organization which gradually achieved absolute independence in Christian 

world and the head of which bears the high title of Catholicos-Patriarch. In the work 

particular attention is paid to the discussion of less studied issues of the Georgian 

Church, e. g. the issue of Autonomous Church of Abkhazia, the attitude of the Church 

towards wars and armed forces that were subordinate to the Church, etc. 
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ÖNSÖZ 

 

Din öğretim tarihi, tarihi vesikalardan daha büyük önem taşımaktadır. O halkın 

ruhani yaşamının yanı sıra, onların kültürel ile politik anılarını izlemektedir. Gürcü 

haklın tarihinde Gürcistan Ortodoks Kilisesi tarihinin rolü abartılamaya  ihtiyaç 

duyulmayacak kadar önemlidir. Daha IV. Yy-dan itibaren Gürcistan’da Hıristiyanlık 

ruhi hayatında, genel kültürel ve her türü yaşam koşullarında, aynı zaman politik 

hayatında da büyük role sahipti. 

Gürcü Ortodoks Kilisesinin en önemi rolü onun tarafından bugünkü şeklinde 

Gürcü halkın oluşturulmasıdır. Kültürün ve aynı zaman resmi dili olan Tanrıya ibadet 

dili, ayrı lehçelerde ve ayrı dillerde konuşan boyları birbirine yakınlaştırarak 

birleştirmiştir. 

Çalışmamızın amacı Gürcü Kilisesi tarihinin on beş yüzyıldan daha fazla 

dönemi incelemektir. Bunca kısa sürede Gürcistan toprağında Hıristiyanlığın nasıl 

yayıldığını, ayrı piskoposlukların nasıl bir kilise örgütü haline geldiğini, kısa bir süre 

sonra ise Hıristiyan âleminde kilisenin bağımsızlığa kavuştuğunu ve onun lideri nasıl 

yüksek bir Katoğikos-Patriği unvanına ulaştığını göstermeye çalıştık. Özelikle Gürcü 

Kilisesi’nin yeterince bilinmeyen konularını ve olaylarını ele alıp inceledik. 

Çalıştığım bu süreçte sürekli yardımında bulunan, önemli öğütleri veren Prof. 

Dr. Ali ARSLAN’a burada teşekkür etmekten onur duyuyorum. Ayrıca Türkiye 

Cumhuriyet’inde çok yönlü eğitim verme koşullarına sahip Đstanbul Üniversitesi’nde 

okumamı sağladığı için sevgi ve saygılar sunuyorum. 
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GĐRĐŞ 

 

Komünist rejimden (1921-1991) kaynaklanan sorunlar nedeniyle Gürcü Kilisesi 

tarihi, Gürcistan tarihinin başka konularına göre daha az bilinen bir konudur. Bilindiği 

üzere Sovyet Birliği komünist ideolojisi saldırgan bir ateizme dayanmaktaydı. Devletin 

din politikası din kültürünün ve halkın dinî duygularının üzerine kurulmuştur. 

Koministler hedeflerine ulaşmak için XX. Yy’ın ilk 20-30 yılında, dinî grubuna 

bakmadan, dinî alanda hizmet veren birçok şahsı öldürmüştür. Sovyet Birliği 

döneminde Ortodoks ve Katolik kiliselerinin, camilerin, sinagogların, Buda 

tapınaklarının yıkılma-kapatılmaları sürdürülmüştü. Sadece Gürcistan’da 1920 yılından 

itibaren 1500’den fazla kilise yıkılmıştı. 

Böyle bir durumda devletin kilise tarihiyle ilgilenmemesi sonucunda Gürcü 

Kilisesi bilim dalı, başka tarih bilim dallarından farkı olarak (sosyal-ekonomik, politik, 

maddi kültür tarihi vb.) öğrenme seviyesi açısından daha çok alt seviyede bulunmuştur. 

Gürcü bilim adamları bireysel olarak bazen Gürcü Kilisesi’nin bazı konularını 

öğrenmeye çalışmalarına rağmen, bu tür incelemeler sosyal-ekonomik ve kültür tarihi 

ifadeleriyle maskelenmekteydi. Sovyet dönemi boyunca tarihsel, arkeolojik ve etnolojik 

araştırmalar geniş bir şekilde gerçekleştirildi ği halde (o yıllarda tarihsel konulara 

sunulan bince kitap bunu kanıtlamaktadır ) Gürcistan kilisesi hakkında bir monografi 

bile yazılmamıştır.   

Sovyet rejimi yıkıldıktan sonra Gürcistan bağımsız devlet haline geldiğinde 

kilise tarihi öğrenilmesine büyük önem verilmiştir. Fakat yirmi yıl geçmesine rağmen 

eksikliği dolmayıp Gürcü Kilisesi’nin sadece bazı konuları ve dönemleri incelenmiştir. 

(Burada belirtmek gerekiyor ki; geçmişe göre tarihsel araştırmaların genel yoğunluğu, 

özellikle 1991-2004 yıllarda büyük azalmaya uğramıştır.) Bugünkü bilim standartlarına 

uygun olan Gürcü Kilisesi’nin bütün tarihi geniş olarak ortaya konulması geleceğin 

işidir. Bizim meslekî yetkinleşme tezimiz bu eksikliği az da olsa doldurmak amacıyla 

yazılmıştır. Biz bu çalışmada Gürcü Ortodoks Kilisesi’nin doğuşundan bugüne kadarki 

gelişmesini anlatmaya çalıştık. Elbette sorunun çözümü bu değildir. Bunun için bu 
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konuda daha çok çaba gösterilmesi şarttır. Böyle bir çalışmanın master alma üzere 

hazırlanmış bu tezden daha büyük boyutlu olması gerekmektedir. Ayrıca Gürcü Kilisesi 

tarihi çağdaş öğrenilme standartları bu kadar geniş çalışma için imkân 

sağlayamamaktadır.  Mesela,  bilimin bu dalının bilimsel öğrenimi (kapitalist 

standartlara uygun olarak) XIX. Yy’ın ortalarında (Mari Brose (1802-1880), Dimitri 

Baqradze ( yaklaşık 1827-1890) vb. bilim adamların emekleriyle) başlayan Gürcistan 

genel tarihiyle karşılaştıralım. Dediğimiz gibi Sovyet döneminde Gürcistan tarihi 

üzerine araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülmekteydi.  Buna rağmen toplanmış 

malzemeler, sekiz ciltlik Gürcistan tarihi (eskiçağından XX. Yy’ın ikinci yarısına kadar) 

genelleştirme kitabı haline getirilme imkânı sadece 1970-1980 yıllarında ortaya 

çıkmıştır.1 Eser üzerinde o dönemin önde gelen tarihçileri çalışmıştır. Bu eser Gürcistan 

tarihi sorunları üzerine yüzyıldan fazla süren bir çalışmanın sonucuydu.  Buna rağmen 

bu çalışmada objektif ya da zati sebeplerden dolayı Gürcistan tarihinin çok sayıda 

önemli olayı ihmal edilmektedir. Bu eserde kilise tarihi konuları çok zayıf bir şekilde 

ele alınmıştır.   

 

GÜRCÜ KĐLĐSESĐ TARĐHĐ KAYNAKLARININ 

ĐNCELENMESĐ 

 

Gürcü Kilisesi tarihi kaynakları Gürcü yazılı eserlerde toplanmaktadır. Yazılı 

tarihsel eserler iki önemli kısım olarak ayrılmaktadır. “Narati” yani anlatı kaynakları ve 

belgesel kaynaklar. Anlatı kaynaklarda Gürcistan’ın kilise tarihî malzemeleri genel 

tarihsel kayıtlarda ve azizler hayatı hikâyelerinde gösterilmektedir.  

Bize kadar ulaşan ilk eskiçağ anlatı hikâyesi IX. tarihli “Moktsevai 

Kartlisa’dır.”2 Đçinde IV. Yy’da Kapadokyalı Nino’nun sayesinde Kartli’nin (doğu 

                                                 
1 Daha önceden Gürcistan genelleştirme tarihinin yazma denemeleri olmamıştır. Bu açısından özellikle 
Prof. Đvane Cavahişvili’nin (1876-1940) yayınladığı beş ciltli “Gürcü Toplum tarihi” belirtmesi 
gerekmektedir, fakat bu eser orta çağın sonuna kadar getirilmiştir.   
2 “მოქცევაი ქართლისა„ შატბერდის კრებულიშატბერდის კრებულიშატბერდის კრებულიშატბერდის კრებული X საუკუნისა საუკუნისა საუკუნისა საუკუნისა , გამოსაცემად მოამზადეს ბ. 
გიგინეიშვილმა და ელ. გიუნაშვილმა, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1979; (“Kartli’nin 
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Gürcistan) Hıristiyanlaşması anlatılmaktadır. Aynı zamanda Kartli’nin ilk katoğikosu 

hakkında kısa bilgiler verilmektedir.  

Gürcü anlatı hikâyelerinin çoğu “Kartlis Tshovreba” (Gürcistan tarihi) denilen 

tarihi kayıtlardan oluşan derlemede toplanmaktadır. XII. Yy’dan beri kurulmaya 

başlayan bu derleme XI. Yy-dan XVIII. Yy-ın başlarına kadar yazılan ondan fazla ayrı 

tarihsel hikâyeden oluşmaktadır. Bu hikâyelerde özellikle Gürcistan krallarının 

yönetimleri üzerine siyasi tarih anlatılmaktadır. “Kartlis Tshovreba” kitabı iki cilt 

olarak yayınlanmıştır. I. ciltte daha çok XI.-XII. Yy’ın, II. ciltte ise XIII.-XVIII. Yy’ın 

eserleri anlatılmaktadır.3 Düşünüldüğü gibi “Kartlis Tshovreba” kitabı Gürcistan’ın 

eksiksiz bir tarih kitabı olmak üzere hazırlanmıştır. Çeşitli konularla beraber “Kartlis 

Tshovreba” eserinde de Gürcü Kilisesi hakkında bilgiler bulunmaktadır.  

Gürcü anlatı hikâyelerinde “Gürcistan Krallığı Tasviri” eserinin belirtilmesi 

gerekir. Bu kitabın yazarı kralın oğlu Vahuşti Bagrationi’dir (1696-1757). XVIII. Yy’ın 

orta çağında bitirdiği bu eserde, Gürcistan siyasi tarihi, coğrafyası ve etnografyası 

hakkındaki bilgiler anlatılmaktadır.4 Vahuşti’nin çalışmasında kilise tarihi ile ilgili 

bilgiler de bulunmaktadır.  Bu eserin tarihsel kısmında daha çok kendi çağına ait 

dönemin tasviri önemli olmakla beraber yazar doğmadan önceki birkaç yüzyıl önceki 

tarih ile ilgili de ilginç bilgiler tasvir edilmektedir.  Anlaşıldığı gibi Vahuşti bize kadar 

ulaşmayan daha başka tarihsel belgelere sahipti. 

 Gürcü anlatı kaynaklarının büyük kısmı Gürcü Kilisesi tarafından aziz olarak 

kabul edilen kişilerin yaşamını anlatan “Hagiografya” (azizlerin yaşamlarını anlatan 

edebiyat türü) türünden oluşmaktadır. Bize kadar ulaşan ilk eskiçağ Gürcü eseri bu türe 

aittir. Bu eser V. Yy’da Papaz Đakob Hutsesi’nin yazdığı “Aziz Şuşanik’in Çilesidir.” 

                                                                                                                                               
Hıristiyanlaşması”, X yy-in Şatberdi’nin Kitabı , yay. haz. B. Gigineishvili, El Giunaşvili, Tiflis, Bilim 
Yayınları, 1979) 
3 ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2 ტ. რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, თბილისი, გამომცემლობა 
სახელმწიფო, 1 ტ. 1955, 2 ტ. 1959;  (Gürcistan TarihiGürcistan TarihiGürcistan TarihiGürcistan Tarihi, 2 c., ed. S. Khauhçişvili, Tiflis, Devlet 
Yayınları, c.1, 1955; c. 2, 1959) 
4 ვახუშტი ბაგრატიონი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსა, რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, 
თბილისი, 1973;  (Vahuşti Bagrationi, Gürcistan Krallı ğı’nın Tasviri , ed. S Khauhçişvili, Tiflis, 1973)  
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(yaklaşık 476-483 yılları)5 Şuşaniki Ermeni komutan Vardan Mamikonyan’ın kızıydı. 

Onun eşi Sasanilerin Hanıyla yakınlık kurarak kendi isteğiyle Hıristiyanlığı bırakıp 

Zerdüştlüğü kabul eden Gürcü bir soyluydu. Hikâyede Şuşanik’in eve dönen eşine 

Hıristiyanlıktan vazgeçtiği için ona karşı açık tavır aldığı gösterilmektedir. Kocasının 

emriyle zindana atılmış olan Şuşaniki hayatını yitirmiştir.  

Aynı zamanda “Evsati Mtsketeli’nin yaşamı” (VI. Yy.)6, “Abibo Nekreseli’nin 

Çilesi” (IX. Yy’da yazılmıştır)7, “Rajden’in Çilesi” (XII. Yy.)8.  Hıristiyanlık ile 

Zerdüştlük arasındaki meydan savaşlarını gösteren “hagiyografi” hikâyeleridir. 

Arapların egemenliği dönemine ait “Abo Tbileli’nin Çilesi” (VIII. Yy. )9, 

“Konstantine_Kaha’nın Çilesi” (VIII. Yy. )10, “Arçili’nin Çilesi” (IX. yy.) “Gobroni’nin 

Çilesi” (X. Yy.).  IX. Yy-da yazılan “Kolayeli Çocukların Çilesi” eserinde Hıristiyan ile 

yerli paganlar arasındaki çatışma gösterilmektedir.11 

 “Hagiografya” edebiyatında Hıristiyan dini için ölen kişilerle beraber daha rahat 

yolu seçen, Gürcistan’da Hıristiyanlığın yayılması ile kesinleşen, manastırların 

                                                 
5 იაკობ ხუცესი, „შუშანიკის წამება„ ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, გამომცემლობა 
ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 252-271; (Đakob Hutsesi, “Şuşanik’in Çilesi,” Gürcü Edebiyatı, 30c., Tiflis, 
Derecik Yayınları, 1987, c. 1, s. 252-271)  
6„ევსტათი მცხეთელის წამება„ ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, გამომცემლობა 
ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 252-271; (“Evstati Mtsketeli’nin Çilesi,” Gürcü Edebiyatı, 30c., Tiflis, 
Derecik Yayınları, 1987, c. 1, s. 252-271) 
7 „აბიბოს ნეკრესელი ეპისკოპოსის წამება„ ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა “ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 246-251; (Abibo Nekreseli’nin Çilesi ,” Gürcü 
Edebiyatı, 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c. 1, s. 246-251) 
8 “რაჟდენის წამება“     ძველი ქართული ლიტერატურის ქრესტომათიაძველი ქართული ლიტერატურის ქრესტომათიაძველი ქართული ლიტერატურის ქრესტომათიაძველი ქართული ლიტერატურის ქრესტომათია, 2ტ. შადინა ს. 
ყუბანეიშვილმა, 1946, 1 ტ. გვ. 242-245 ( Rajden’in Çilesi,” Eski Gürcü Edebiyatının Seçmeleri, 2c., 
ed. S. Khubaneişvili, 1946, c.1, s. 242-245)   
9 იოანე საბანისძე, „აბო თბილელის წამება, ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 441-472; ( Đovane Sabanisdze, “Abo Tbileli’nin Çilesi,” 
Gürcü Edebiyatı,,,, 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c. 1, s. 441-472) 
10კონსტანტინე ქართველის  წამება და ცხოვრებაკონსტანტინე ქართველის  წამება და ცხოვრებაკონსტანტინე ქართველის  წამება და ცხოვრებაკონსტანტინე ქართველის  წამება და ცხოვრება, თარგმნა და  გამოსაცემად მოამზადა ნ. 
ვაჩნაძემ, კ. კუციამ, თბილისი, გამომცემლობა ხელოვნება, 1778, გვ. 50-65, c. 66-79; (Gürcü 
Konstantine’nin Çilesi Ve Yaşamı, çev. ve yay. haz. N. Vaçnadze, K. Kutsia, Tiflis, Sanat Yayınları, 
1778, s. 50-65 (Gürcüce); s. 66-79 (Rusça))  
11 “კოლაელი ყმების წამება„ ქართული პროზაქართული პროზაქართული პროზაქართული პროზა, თბილისი, გამომცემლობა საბჭოთა 
საქართველო, 1981; (“Kolayeli Çocukların Çilesi,” Gürcü Düzyazı, Tiflis, Sovyet Gürcistan Yayınları, 
1981)   
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kurmasıyla (”Asuri Pederlerin” Tarihi), Kiliselerin inşaatlarıyla (Grigol Handzteli12 ve 

Serapion Zarzmeli’nin hayat hikayeleri13), Gürcistan dışında bulunan manastırlarda 

bilimsel ve çeviri işiyle ( Aynorozlu Đoane, Ekvtime14 ve Giorgi’nin15 hayat hikayeleri) 

ünlülüğünü kazanan kişiler de tasvir edilmektedir. 

Gürcü Kilisesi tarihinin öğrenilmesi için anlatı kaynakların yanı sıra belgesel 

kaynaklar da büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden ilk önce Ortodoks kilisesinde kilise 

idari-yönetme yasalarını düzene koyan kilise kanunu yanı hukuk kararnamesini 

belirtmek gerekmektedir. Bu yasalar Đsa’nın havarileri ve kilisesin ünlü eylemcilerinin 

mektuplarına, açıklamalarına, dünya ve yerli kilise konsillerinin kararnamelerine 

dayanmaktadır. Bu kilise hukuk kanununa Rumca “Nomokanon”, Gürcüce ise “Sculis 

Kanoni” (din yasası) denilmektedir. Genellikle Nomokanon’un kitapları Rum’da 

kurulmaktaydı. Bu açısından Konstantinopolis Patriği ünlenmekteydi. Doğu 

Hıristiyanlıkta çok ünlü ve büyük saygı görmekten yararlanan “Didi Nomokanon’un” 

son denetleme düzelmesi IX. yy-da gerçekleşmiştir. Gürcistan’da böyle kanuni 

derlemeler Gürcüce çevrilip yayınlanmaktaydı. Mesela, XI. Yy’da ünlü yazar ve bilim 

adamı Arsen Đkaltoeli “Didi Nomokanonu” çevirmiştir. Aynı zamanda ünlü Gürcü 

tarihçisi Đ. Cavahişvili Arsen Đkaltoeli’den önce, daha eski çeviriler olduğunu 

düşünmektedir16. Gürcüceye çevrilen bu hukuk eserleri Gürcü kilisesi tarihinin yanı sıra 

hukuk tarihi için de önemli tarihsel kaynaklarıdır.  

                                                 
12 გიორგი მერჩულე, „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 524-638; ( Giorgi Merçule,”Grigol Handzteli’nin Yaşamı,” 
Gürcü Edebiyatı,,,, 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c. 1, s. 524-638) 
13 ბასილ ზარზმელი, „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება, ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. 
თბილისი, გამომცემლობა  ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 639-681; (Basil Zarzmeli, “Serapion 
Zarzmeli'nin Yaşamı,” Gürcü Edebiyatı,,,, 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c. 1,  s. 639-681)  
14 გიორგი ათონელი, „იონაე და ექვთიმეს ცხოვრება„ ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა  ნაკადული, 1987, 2 ტ. გვ. 5-60; (Aynorozlu Giorgi, “Đoane ve Ekvtime’nin Yaşamı,” 
Gürcü Edebiyatı, , , , 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c.2, s 5-60) 
15გიორგი მცირე, „გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება„ ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა ნაკადული, 1987, 2 ტ. გვ. 62-152; (Küçük Giorgi, “Aynorozlu Giorgi’nin yaşamı,”  
Gürcü Edebiyatı,,,, 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c.2, s. 63-152)  
16 ივ. ჯავახიშვილი, „ქართული სამართლის ისტორია„ თხზულებანითხზულებანითხზულებანითხზულებანი, 12 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა მეცნიერება, 1982, 6 ტ. გვ. 42-43; (Đv. Cavahişvili, “Gürcü Adalet Tarihi”, Hikayeler, 
12 c., Tiflis, Bilim Yayınları, 1982, c. 6, s. 42-43) 
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Gürcistan kilisesinin yerli konsillerinin kararnameleri, Ruis-Urbnisi (1103), 

Anani (1124), 1178 tarihli konsilinin vb. Gürcistan’da kurulan ile baştan beri 

Gürcücede yazılan kilisesin hukuk ve tarihsel belgeleridir.   

Gürcü manastırlarının iç hayatını göstermesi açısından manastırların yasaları 

yanı kilise tüzüğü önemli kaynaklardır. Bu eserlere Gürcüce “tsesi” (yasa) ve “gangeba” 

(yönetme düzeni) denilmektedir. Böyle belgelerin çoğunun kaybolması ya da bize kadar 

parçalar halinde ulaşmasına rağmen, “hagiografi” hikâyelerde bu yasalara - bazen 

yeterince büyük kısımlar şeklinde - karşılaşmaktayız. Mesela, Aynoroz Đviron 

manastırının yasalarının geniş özü ve tarifi Aynorozlu Giorgi’nin yazdığı “ Đoane ve 

Ekvtime’nin tarihi” eserinde korunmaktadır. Bu manastırın yasalarının gelecek 

değişiklikler hakkında bilgiler ise Rahip Giorgi’nin kaleme aldığı Aynorozlu Giorgi’nin 

yaşamını anlatan eserinde bulunmaktadır.  

XI. Yy’ın ünlü Petritson manastırının yasaları bugüne kadar ulaşmamasına 

rağmen, korunmuş olan Rumca çevirisi sayesinde Gürcüce aslının da özünü 

anlayabilmekteyiz. Diğerine nispeten Vahani manastırının “gangeba”sı daha iyi 

korunmuştur. Kısmen Şiomgvime ve Bolnisi manastırların yasaları da bize kadar 

ulaşmaktadır. Bu ve buna benzer belgeler Gürcü manastırların yasa ve düzeni hakkında 

dikkatimizi çeken çok sayıda bilgilere sahiptirler.  

Aynı zamanda kilise tarihinin başka bir önemli kaynağı Krallar, Prensler vb. 

tarafından toprağı, köylüleri vb. malı içeren takdirnamelerin kilise-manastırlara verilmiş 

olmasıdır. Bu belgelerde kilise mülkiyeti iyice görülmektedir. Bunlar içinde IV. Bagrat 

tarafından, aralarındaki orman alanı üzerinde tartışma bulunan Opiza ve Micnadzori 

manastırlarına arazilerinin verildiğini gösteren XI. Yy tarihli bir belge önem 

taşımaktadır. Onlar adaleti bulması için krala başvurmuşlar ve ikisi de bu toprağın 

kendine ait olduğunu tespit edecek belgeleri Krala göstermişler. Belgede ayrıntılı 
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biçimde bu manastırların sınırları ve kral tarafından alındığı kararı üzere bu iki rahibin 

memnuniyeti gösterilmektedir.17   

Gürcistan kilise tarihi üzerine bilgiler aynı zamanda yabancı kaynaklarda da 

bulunmaktadır. Mesela, bu bilgilerle Rum, Suriye, Ermeni, Batı Avrupalı, Rusya vb. 

kaynaklarında da karşılaşmaktayız. 

 

EDEBĐYATIN ĐNCELENMESĐ 

 

 XIX. Yy’da Gürcistan kilisesi tarihinin öğrenilmesi ülkenin genel tarihinin 

öğrenmesiyle beraber başlamıştır. Daha Gürcistan Sovyetleşmeden önce Gürcü Kilisesi 

tarihinin öğrenmesi ve yaygınlaştırması için üç genel akım ortaya çıkmıştır; 1. kilise 

tarihinin bulunması ile yayınlanması; 2.  kilise tarihi kaynaklarının eleştirici bir biçimde 

öğrenilmesi; 3. kilise tarihi kaynaklarının yabancı dillere çevrilmesi.  

Gürcü yazılı eserlerinin çoğu XIX. Yy’ın ilk yarısına kadar ulaşmasına rağmen 

bu eserler ilk bulunduklarında acınacak bir durumdaydı. Yarıya yıkılmış manastırlarda, 

kiliselerde, özel evlerde dağıtılmakla beraber birçoğu da dikkatsizlikten bozulup 

kaybolmaktaydı. Bu eski kararnameleri koruyacak arşiv ya da benzeri bir yer 

bulunmamaktaydı.  

Đlk Gürcü belgesel kaynaklarına dikkati çeken, onların toplanması ve 

öğrenilmesi gerektiğini ortaya atan Fransız doğubilimci, Rusya Bilim Akademisinin 

üyesi Mari Brose’ydi. O XIX. Yy’ın 40’lı yıllarında Gürcistan’da seyahat ederek çok 

sayıda tarihsel belgeyi (kilise tarihi malzemeleri dâhil) toplayıp yok olmaktan 

kurtarmıştır. Brose toplanmış kaynaklara dayanarak aynı zamanda Gürcü Kilisesi’nin 

geçmişini içeren Gürcistan tarihini Fransızca olarak yazmıştır.18  

                                                 
17 ქართული ისტორიული საბუთები IX-XIII  სს, რედაქტორი თ. ენუქიძე, ვ. სილოგავა, ნ. 
შოშიაშვილი, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1984, გვ. 32-34; ( “IX-XIII yy-ın Gürcü 
Tarihsel Belgeleri”, ed. T. Enuqidze, V. Silogava, N. Şoşiaşvili, Tiflis, Bilim Yayınları, 1984, s. 32-34) 
18 M. F. Brosset, Histori de la Géorgie, v. 1-7. St.-Pb., 1849-1858;  (M. F. Broset, Gürcistan Tarihi , 7c, 
St. Petersburg, 1849-1858)  
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M. Brose’nin başladığı bu işi Gürcü bilim adamları_ Platon Đoseliani, Dimitri 

Baqradze vs. devam ettirmişlerdir. D. Baqradze eserinde eski kaynakları toplama, 

öğrenme ve yayınlamakla beraber onlara dayanarak yazılan Gürcistan genel tarihini 

dikkate almaktadır. Bilim adamı bu genelleştirici çalışmasının sadece bir kısmını 

yayınlamaya yetiştirmiştir.19 Birkaç ay sonra ölmüştür.  

D. Baqradze çok sayıda eski kilise tarihi eserini keşfetmekle beraber konuyu 

öğrenmeye başlayan ilk kişiydi. O başka kaynaklarda bulunmayan bilgileri veren 

“hagiyografi” (edebi türü) hikâyelerine büyük önem vermekteydi. Baqradze’nin önemli 

çalışması-“Gürcistan tarihi”, Şuşaniki, Evsati Mtsketeli, Asurî Pederleri, Abo Tbileli, 

Gobroni ve Hıristiyan azizlerin yaşamlarını anlatan çok sayıda bilgilere sahiptir. Bu 

bilgiler Gürcistan tarihi olgularını bildirme ve canlandırması açısından tarihi kayıtlarını 

doldurmaktadır.  

Ayrıca Gürcü bilim adamlarından D. Baqradze eski belgelerini esaslı inceleyen 

ve tarih gerçekliğiyle uygulayan ilk kişiydi.20 Mesela IV. Bagrat tarafından Opiza ve 

Micnadzori manastırlarına verilen belgeyi herkesten önce öğrenip yayınlamıştır.21 O 

manastırların bulunduğu yeri ve metindeki terimleri açıklamıştır. 

Bununla beraber D. Baqradze kralın takdisi törenini gösteren eski belgesini 

yayınlamıştır.22 Bu belgede ilk önce Gürcistan eski tarihi hakkında kısa, efsanevi 

bilgiler bulunmaktadır. (Gürcülerin ortaya çıkması, Aziz Nino’nun faaliyeti, Mtsketa 

tapınağı). Sonra ise kral takdisi töreninde ruhban memurlarının düzeni tasvir 

edilmektedir.   

                                                 
19დ. ბაქრაძე, ისტორია საქართველოსი უძველესი დროიდან ისტორია საქართველოსი უძველესი დროიდან ისტორია საქართველოსი უძველესი დროიდან ისტორია საქართველოსი უძველესი დროიდან X     სსსს----ის დასასრულამდეის დასასრულამდეის დასასრულამდეის დასასრულამდე, 
თბილისი, 1889;    ((((D. Bakradze, Eskiçağdan X. Yy-ın Sonuna Kadarki Gürcistan Tarihi , Tiflis, 1889) 
20 ა. კიკვიძე, „XIX  ს. ქართული ისტორიული აზროვნება„ მასალები საქართველოს და მასალები საქართველოს და მასალები საქართველოს და მასალები საქართველოს და 
კავკასიის ისტორიისათვისკავკასიის ისტორიისათვისკავკასიის ისტორიისათვისკავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვეთი 29, გვ. 3-4 ;(A. Kikvidze, “XIX. Yy-ın Gürcü Tarihsel 
Düşüncesi”, Gürcistan Ve Kafkasya Đçin Toplanmış Malzemeleri, kısım 29, s. 3-4) 
21 Д. Бакрадзе. Cтатьи по истории и древностьям Грузии. С.-Петербург, 1887. С. 34; ( D. 
Bakradze, Gürcistan’ın Tarihi Ve Eskiçağ Hakkındaki YazılarGürcistan’ın Tarihi Ve Eskiçağ Hakkındaki YazılarGürcistan’ın Tarihi Ve Eskiçağ Hakkındaki YazılarGürcistan’ın Tarihi Ve Eskiçağ Hakkındaki Yazılar, St. Petersburg, 1887, s. 34 ) 
22 Д. Бакрадзе. “О гуджаре грузино-имеретинской синодальной канторы №286”, Протоколы 
подготовительного комитета V археологического съезда в Тифлисе 1882. С. 420-426; (D. Bakradze, 
“Gürcü-İmereti’nin Sinodu Belgeleri N. 286”,  Hazırlık kurulun Tiflis’e V. kez gittiği Arkeolojik 
tutanağı, 1882, s. 420*426)   
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XIX. yy’ın ikinci yarısında Gürcü “hagiyografi” eserlerinin yayınlamasına özen 

gösterilmiştir. Bu genellikle Miheil Sabinini’nin (1845-1900) gösterdiği yararlılıktır. O 

Gürcü ruhani yazılarını ve Gürcü kiliselerini incelemekteydi. Sabinini’nin önemli 

çalışması, “hagiyografi” eserlerin temel yayını _“Gürcistan’ın Cenneti’dir”.23 Đlk kez V-

XVII. Yy’ın seçkin Gürcü “hagiyografi” eserleri bu kitapta bir bütün halinde 

görülebilmektedir. Ayrıca Sabanini’nin Rusça yayınladığı “Gürcü Kilisesi Azizlerinin 

Yaşamlarının Tam Tasviri” (1872) ve “Gürcü Kilisesi Tarihi” (1877) önemli eserlerdir.  

XX. yy’ın başlarında ünlü Gürcü tarihçisi Đvane Cavahişvili (1876-1940) bilim 

sahnesine çıkmıştır. Cavahişvili kilise tarihine ve onun kaynaklarına büyük önem 

vermekteydi. O Gürcistan’ın Hıristiyanlaşması hakkındaki konuları,24 “hagiyografi” 

eserlerin tarihlenmesi,25 Hıristiyan eserlerin mimari ve epigrafisi üzerine 

çalışmaktaydı.26 Gürcistan’ın Sovyetleşmeden önce yayınlanan Cavahişvili’nin 

eserlerinden genel Gürcü tarihi kaynaklarını inceleyen “Eski Gürcü tarihi edebiyatı” 

(1916) onun en önemli temel monografisidir.  

1921 yılına gelinmeden önce, Gürcistan sınırı dışında (Aynoroz Đviron 

manastırı, Kudüs’teki Haç manastırı, Sına Dağın Ekaterine’nin manastırı, Fransız Milli 

Kütüphanesi vb.) korunan el yazılarına ( kilise tarihi kaynakları dâhil) özen 

gösterilmiştir. Bu konu üzerine en önemli incelemeleri N. Mari, A. Tsagareli, A. 

Hahanaşvili, Đ. Cavahişvili vb. yapmıştır.  

                                                 
23მ. საბინინი, საქართველოს სამოთხესაქართველოს სამოთხესაქართველოს სამოთხესაქართველოს სამოთხე, სანკტ-პეტერბურგი, 1882; (M. Sabinini, Gürcistan’ın 
Cenneti, St. Petersburg, 1882) 
24 „ ანდრია მოციქულისა და წმინდა ნინოს მოღვაწეობა საქართველოში„ ჟურნალი მაცნე, 
1900, N. 5, მეორე ნაწილი, გვ. 55-70; (“Andreas Ve Azize Nino’nun Gürcistan’daki Faaliyetleri”, 
haber Dergisi, 1900, No5, Bölüm 2, s. 55-70)   
25ივ. ჯავახიშვილი,„ევსტათი მცხეთელის წამების დათარიღების შესახებ„ ჟურნალი 
საქართველო, 1908, N. 10; (Đv. Cavahişvili, “Evstati Mtsketelin Çilesinin Tarihlenmesi üzere,” 
Gürcistan Dergisi, 1908, No10) 
26 И. Джавахов. “К вопросу о времени построения грузинского храма в Атене по вновь 
обследованным эпиграфическим памятникам “, Журнал христианский Восток. Т. 1. С.-Петербург, 
С. 277-285;  (Đ. Cavahov, “Yeniden Đncelenmiş Epigrafi Eserlere Göre Ateni Manastırının Kurulma 
Tarihi Konuları,”  St. Petersburg, Doğu Hıristiyan Yayınları, s. 277-285) 
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Toplanmış olan bu kaynaklar sayesinde Gürcü Kilisesi kısa tarihinin ilk yazma 

denemesi başarılı olmuştur. Asıl Mose Canaşvili, 27 Piskopos Kirion Sadzaglişvili, 28 N. 

Mari29 ve Meliton Kelenceridze’nin30 çalışmaları ile Gürcistan ve Rum Katolik 

kiliseleri arasında mevcut ilişkileriyle ilgili ilginç bir monografisi yayınlayan Gürcü 

Katolik Papaz Miqel Tamaraşvili 31 bu konuda çalışma yapan diğer kişilerdir. 

Dediğimiz gibi Gürcistan’ın Sovyetleştikten sonra kilise tarihini 

öğrenilmemesine rağmen ruhani kültür eseri olan “ hagiyografi” hikâyeleri geniş bir 

şekilde yayınlanmaktaydı. Fakat bu yayınlar Gürcü edebiyatı ve kültür eserlerinin 

yaygınlaşmasını hedeflemekteydi. Yayınlanmış eserlerde Azizlerin adları “aziz” sözü 

silinerek kullanılmaktaydı. Mesela, “Aziz Şuşanik’in Çilesi” isimli esere ”Şuşanik’in 

Çilesi” şeklinde karşılaşmaktayız.    

Belirtilmesi gerekir ki; Sovyetler Birliği yıkılmadan birkaç yıl önce çıkan Gürcü 

Ansiklopedisinde (1975-1987) Gürcü “hagiyografi” eserleri ve ruhani eylemcileri 

hakkında çok sayıda yazı bulunmaktadır.32 

Sovyetler sonrası dönemde Gürcü Kilisesi üzerine çok sayıda yazı ve kitap 

yazılmıştır. Mesela, Q. Pavliaşvili, 33 E. Bubulaşvili, 34 N. Lomouri,35 N. Papuaşvili, 36 A. 

Caparidze,37 S. Vardosanidze,38 B. Kudava,39 T. Qoridze’nin40 çalışmaları gibi.        

                                                 
27 მ. ჯანაშვილი, საქართველოს საეკლესიო ისტორიასაქართველოს საეკლესიო ისტორიასაქართველოს საეკლესიო ისტორიასაქართველოს საეკლესიო ისტორია, თბილისი, 1886; (M. Canaşvili, Gürcistan 
Kilise Tarihi , Tiflis, 1886) 
28  Е[пископ] К[ирион]. Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархархата за XIX 
столетие. Тифлис, 1901; (E. K. (Piskopos Kirion), XIX. Yy-ın Boyunca Gürcü Kilisesi Tarihi Ve 
Egzarhatiiiiniiiin Kısa Taslağı, Tiflis, 1901) 
29 Н.Марр. Исторический очерк Грузинской церкви, Церковные ведомости, 1907, №3;  (N. Mari, 
“Gürcü Kilisesi’nin Tarihsel Taslağı” Kilise Bordroları , 1907, No3) 
30 მ. კელენჯერიძე, საქართველოს საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია, საქართველოს საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია, საქართველოს საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია, საქართველოს საკათალიკოსო ეკლესიის მოკლე ისტორია, თბილისი, 
1918; (M. Kelenceridze, Gürcistan Katoliklik Kilisesininliklik Kilisesininliklik Kilisesininliklik Kilisesinin Kısa Tarihi , Tiflis, 1918)    
31 მ. თამარაშვილი, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთისტორია კათოლიკობისა ქართველთისტორია კათოლიკობისა ქართველთისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისა შორისა შორისა შორის, თბილისი, 1902, გვ. 6-7; (M. 
Tamaraşvili, Gürcüler Arasında Katolikli ği Tarihi , Tiflis, 1902, s. 6-7) 
32საქართველოს საბჭოთა ენციკლოპედია, 11 ტ. თბილისი, 1975-1987; (Gürcistan Sovyet 
Ansiklopedisi, 11 c., Tiflis, 1975-1987) 
33კ. პავლიაშვილი, საქართველსაქართველსაქართველსაქართველოს საეგზარხოსო 1900ოს საეგზარხოსო 1900ოს საეგზარხოსო 1900ოს საეგზარხოსო 1900----1917 1917 1917 1917 წლებშიწლებშიწლებშიწლებში, 1995; (K. Pavliaşvili, 1900-
1917 Yıllarda Gürcistan’ın Egzarhatlığı, 1995);  კ. პავლიაშვილი, საქართველოს საქართველოს საქართველოს საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესია 1917მართლმადიდებელი ეკლესია 1917მართლმადიდებელი ეკლესია 1917მართლმადიდებელი ეკლესია 1917----1921 1921 1921 1921 წლებში, წლებში, წლებში, წლებში, გამომცემლობა გოირგი აფროდინიძე, 
თბილისი 2000; (K. Pavliaşvili, 1917-1921 Yıllarda Gürcistan Ortodoks Kilisesi, Giorgi Afrodinidze 
Yayınları, Tiflis, 2000) 
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I.   ESKĐ GÜRCĐSTAN’DA HIR ĐSTĐYANLI ĞIN YAYILMASI 

VE GÜRCÜ KĐLĐSESĐ’NĐN KURULU ŞU 

 

A.   M.S. I-IV Yy’da Bugünkü Gürcistan Ülkesi Üzerinde Etnik 

Ve Siyasal Durum 

 

     Tarihî kaynaklara göre M.S. I. Yy’da bugünkü Gürcistan toprağı iki ülkeye 

ayrılmaktadır: Đberia (Gürcüce-Kartlı) ve Kolhida (Gürcüce-Egrisi). Bugünkü 

Gürcistan’ın doğu ve güneyinde yer alan Đberia, Roma Đmparatorluğu’nun egemenliği 

altında bulunmaktaydı. Ayrıca iç yönetimde bağımsızlık vardı. 

     Đberia’nın nüfusunun çoğu Gürcüce konuşmaktaydı. Ayrı aşiretler oldukları 

ve onların etnik birleşimi sağlanmadığı halde birleşik ismi Kartlı vardı. (Yunan-Latin 

kaynaklara göre Đberi).  

      Kara Deniz’in güney-doğu kıyılarında bulunan Kolhida, Đberia’dan farklı 

olarak siyasal ve etnik açıdan daha gelişmemiş bir ülkeydi. Gürcü dilinde konuşanlar 

                                                                                                                                               
34“ქართული ეკლესის ავტოკეფალიის აღდგენა და საქართველოს დამოუკიდებლობის 
გამოცხადება„ ქრისტიანობა საქართველოშიქრისტიანობა საქართველოშიქრისტიანობა საქართველოშიქრისტიანობა საქართველოში,  თბილისი, გამომცემლობა მატეანე, 2002; 
(“Gürcü Kilisesi’nin Özerkliğini Yeniden kazanması ve Gürcistan Bağımsızlığının Đlanı,” Gürcistan’da 
Hıristiyanlık , Tiflis, Tarihi Kayıtlar Yayınları, 2000)    
35 ნ. ლომოური, “საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფოებრივ რელიგიად 
გამოცხადება,” საქართველოს ეკლესისისსაქართველოს ეკლესისისსაქართველოს ეკლესისისსაქართველოს ეკლესისის კალენდარიკალენდარიკალენდარიკალენდარი, 2001, თბილისი, დამომცემლობა 
საქართველოს საპატრიარქო, 2000; (N. Lomouri, “Gürcistan’da Hıristiyanlığın Resmi Din Olarak 
Đlanı,”  Gürcistan Kilisesi Takvimi , 2001, Tiflis, Gürcistan Patriği Yayınları, 2000)  
36 ნ. პაპუაშვილი, საქართველოს ეკლესია ორ მსოფლიო ომს შორის,საქართველოს ეკლესია ორ მსოფლიო ომს შორის,საქართველოს ეკლესია ორ მსოფლიო ომს შორის,საქართველოს ეკლესია ორ მსოფლიო ომს შორის,  თბილისი, 1996; (N. 
Papuaşvili, Đki Dünya Savaşı Arasındaki Gürcü Kilisesi Tarihi , Tiflis, 1996) 
37ა. ჯაფარიძე, საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია, საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია, საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია, საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია, თბილისი, 2003;  (A. Caparidze, 
Gürcistan Kilisesi’nin Kısa Tarihi , Tiflis, 2003) 
38 ს. ვარდოსანიძე, საქართველოს მასაქართველოს მასაქართველოს მასაქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია 1917რთლმადიდებლური ეკლესია 1917რთლმადიდებლური ეკლესია 1917რთლმადიდებლური ეკლესია 1917----1921 1921 1921 1921 წლებში,წლებში,წლებში,წლებში, 
თბილისი, 2003; (S. Vardosanidze, 1917-1952 Yıllarda Gürcistan Ortodoks Kilisesi, Tiflis, 2003) 
39 ბ. კუდავა, „დასავლეთ საქართველოს ისტორია (IX-XI )„ დისერტაციული ნაშრომი, 
თბილისი , 2002; (B. Kudava, “Batı Gürcistan Kilisesi (IX-XI. yy.), master tezi, Tiflis, 2002) 
40 თ. ქორიძე, „აფხაზეთის საკათალიკოსოს ისტორია (IX.-XVI )„ დისერტაციული ნაშრომი, 
თბილისი, 2003; (T. Koridze, “Abhazya Katogigosluğu Tarihi (IX.-XVI. Yy.)”, master tezi, Tiflis, 
2003) 
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Kolhida’nın sadece doğu kısmında, Đberia’nın sınırında oturmaktaydı. Orası Đberia ile 

yakın bir ilişkide bulunmaktaydı. Bazen ise siyasal açıdan onun içerisine bile 

girmekteydi. Kolhida’nın büyük kısmında ve Kara Deniz’den Kafkasya sıradağlarına 

kadar olan bölgede Megrel-Laz ve Svan aşiretleri meskûndu. Onlar Gürcüce’ye akraba 

bir dilde konuşmalarına rağmen o zamanlarda etnik açıdan ayrı bir ülke olarak 

sayılmaktaydı. Bunlardan hariç tarihsel Kolhida’nın kuzey-batı kısmı Abhaz-Adige 

aşiretlerinden oluşmaktaydı. M.S. II. Yy-da Roma Đmparatorluğu’nun üstünlüğünü itiraf 

eden Kolhida’nın büyük aşiretleri_Lazlar, Apsılar, Abazgalar, Sanigalar ve Svanlar’ın 

kendi siyasal birlikleri vardı. M.S. III. Yy’da Sasanilerin hanedanı Đran’a hâkim 

olduktan sonra güney Kafkasya’da siyasal açıdan durum çok değişmiştir. Sasaniler bu 

bölgenin büyük kısmını yani Ermenistan, Arnavutluk ve Đberia Krallığını kendi etkisi 

altına almıştır. Kolhida da Roma Đmparatorluğu’nun egemenliği altında kaldığı halde iç 

siyasal durum orada da değişmiştir. M.S. III–IV. Yy’da Laz Karlığı güçlenmeye 

başlamıştır. Svan ve Abhaz aşiretleri (Apsılar ve Abazgılar) siyasal açısından Laz 

Krallığı’nın kontrolü altına altına girmelerine rağmen iç bağımsızlıklarını 

koruyabilmişlerdir. Söylediğimiz gibi Kolhida Roma Đmparatorluğu’nun egemenliği 

altında bulunmaktaydı ve onun sahil şehirlerinde Pasista ( bugünkü Poti), Sebastopol 

(bugünkü Sohum), Pitiunta’da (bugünkü Biçvinta) vb. Roma garnizonları 

bulunmaktaydı.  

 

B.   Đberia Đle Kolhida’ya Hıristiyanlık Kavramının Girmesi 

 

     Eski Gürcistan’da Gürcü kaynaklarına göre Hıristiyanlığın yayılması ilk önce 

Đsa’nın havarileri tarafından vazedilmiştir. “Kartlis Tshovreba” (Gürcistan tarihi)   

kitabının (farklı dönemlerdeki kaynaklardan oluşan bir derleme.) birinci eserinin yazarı 

olan IX. Yy’ın tarihçisi ve din adamı Ieonti Mroveli’nin “Gürcü Kralların Tarihi” 

eserinde Tanrı Annesi Meryem’in Đsa’nın havarisi olan Andreas’tan Gürcü halkın 

Hıristiyan inancına girmesini istediği anlatılmaktadır. Andreas Trabzon’u geçerek 
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Đberia’ya gitmiştir. Đberia’nın güney-batı bölgesinde Hıristiyan dinini vazetmiştir. 

Bunun üzerine çoğu insan Hıristiyanlığı kabul etmiştir.41 

     Aynı vakayinameye göre Andreas, Đsa’nın havarilerinden biri olan Simun ile 

birlikte Kafkasya’ya kuzey-batıdan gitmişlerdir. Onlar Hıristiyan dinini Megrel ve 

Abhaz halklar arasında vazetmişlerdir.42 

     Sovyet tarihçiliğinde Đsa’nın havarilerinin Gürcistan’a gittiği hakkındaki 

bilgiler tarihî bir hakikat olarak algılanmayarak dikkatte alınmamaktaydı. Gürcistan’ın 

Hıristiyanlığı kabul etmesinin, IV. Yy’da Đberia’da Hıristiyanlığın resmî din olarak ilan 

edilmesinden sonra olduğu kabul edilmektedir. 

     Sovyet sonraki Gürcü tarihçiliğinde ise Đsa’nın havarilerinin Gürcistan’daki 

faaliyetleri gerçek olarak ele alınmaktadır. Kilise tarihinin araştırmacısı, Metropolit 

Anania Caparidze, Andreas ve Simun ile birlikte, orta yüzyılların çeşitli kaynaklarına 

göre, Đsa’nın havarisi olan Matthias, Bartalmay, Tomas ve Today’nın da Gürcistan’ın 

toprağına gittiğini belirtmektedir.43 Bu kaynaklara dayanarak Gürcü Kilisesi’nin birinci 

yüzyılda Đsa’nın havarileri tarafından kurulduğu ve Elçisel Kilise olarak kabul edildiği 

savunulmaktadır.44 

     Bilindiği üzere Đsa’nın göğe yükselişinden sonra onun havarileri misyonerlik 

işi yapmak için farklı ülkelere gitmişlerdir. Onlardan birinin Roma Đmparatorluğu’nun 

egemenliği altında olan güney Kafkasya’ya gittiği mantıklı olarak sayılabilmektedir.  

     Ayrıca M.S. I. Yy’da Gürcistan’da Hıristiyanların bulunduğu gerçeği 

şüphesizdir. Roma Đdaresi ve garnizonunun denetimi altında olan Kolhida’nın sahilli 

şehirlerin nüfusu karışık olurken (orası Yunan ve Akdeniz ülkelerin halkı ile beraber 

yerli aşiretlerden oluşmaktaydı) IV. Yy’ın ilk yıllarında, başlarında bir piskoposun 

                                                 
41 ლეონტი მროველი, „ცხოვრება ქართვეთა მეფეთა„ ქართლის ცხოვრება, ქართლის ცხოვრება, ქართლის ცხოვრება, ქართლის ცხოვრება, რედაქტორი ს. 
ყაუხჩიშვილი, 2 ტ.  თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1 ტ. გვ. 38-42;  (Leonti 
Mroveli, “Gürcü Kralların Tarihi”, Gürcistan Tarihi , ed. S. Kauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 
1955, c.1, s. 38–42) 
42 იგივე, გვ. 42-43; (e., s. 42–43) 
43ანანია ჯაფარიძე,    საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია,  თბილისი, 2003, გვ. 8;  (Anania 
Caparidze, Gürcistan Kilisesinin Kısa Tarihi , Tiflis, 2003, s.8) 
44 იგივე, გვ. 7; (a.e.,s. 7) 
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bulunduğu Hıristiyan topluluklar vardı. Mesela: Pitiunti’nin Piskoposu Stratopili 325 

yılın Nike’nın (Đznik) birinci uluslar konsiline katılanlar arasında görünmektedir. Onun 

ismi hemen hemen her yetkili konsillik üyeleri arasında görülmektedir. Pitiunti’nin 

Piskoposluk Kabadokya’nın Kayseri şehrindeki Başpiskoposun yetki alanında 

bulunmaktaydı.45 

 

C.   Đberia’da Hıristiyanlı ğın Resmen Din Olarak Đlanı 

 

     Đberia’nın kitle vaftizi hakkındaki bilgiler Yunan-Latin yazılarında 

bulunmaktadır. Bunun yüzden en eski bilgi IV. Yy’ın sonunda Kayserli Gelasius 

tarafından yazılan “Kilise Tarihinde” bulunmaktadır. Kayserli Gelasius’nun yazısı bize 

kadar ulaşmamıştır fakat buradaki bilgiler sonraki çağda yanı V. Yy’da faaliyette 

bulunan tarihçiler_Rufinus, Kvirli Teodorit, Sokrat, Sozomen ve Kizikli Gelasi 

tarafından kanıtlanmaktadır. 

     Bu yazılarda anlatılmaktadır ki: Đberia’da bir esir kadın varmış. Đsa’nın 

gücüyle hastalara şifa vermekteymiş. Bir gün ağır bir hastalığa tutulan Đberia 

Kraliçesi’ne de şifa vermiştir. Gördüklerinin etkisi altında olmasına rağmen Đberia Kralı 

yeni dine geçmeye niyetli değilmiş. 

     Bir süre sonra Đberia Kralı avlanmak için ormana gitmiştir. Birdenbire kalın 

sis gökyüzünü kaplamıştır. Eşliği yapan kişilerden ayrıldıktan sonra yalnız kalan Kral 

geri dönüş yolunu bulamamıştır. Korkutulan Kral yalvararak esir olan kadının 

Tanrı’sından yardım istemiştir. Kalın sis hemen dağıtılıp yine aydınlık bir gün olmuştur. 

Eve dönen Kral esir kadını yanına çağırmış ve ondan dini hakkında ayrıntılı bilgi 

almıştır. Sonra Kral kendi topluluğundan Đsa’nın inancına geçmesini istemiştir. Đberia’lı 

halk kilise inşa edip Đmparator Konstantine tarafından kilisenin kutsanması ve halkı 

                                                 
45
Иеромонах Дорофей (Дбар). Краткий очерк Абхазской Православной церкви. Новый Афон, 

2005. С. 4;  (Dorofei Dbar, Abhaz Ortodoks Kilisesi’nin Kısa Tarihi , Yeni Afon Yayınları,2005,s.4)   
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vaftiz etmesi için papazların gönderilmesi istemiştir. Đmparator büyük sevinçle bu isteği 

yerine getirmiştir.  

     Kayserli Gelasius bu olayı Đberia’da Krallık sarayının mensuplarından biri 

olan Bakuri’den duymuştur.46 

     Yaklaşık V–VI. Yy’da eski Ermeni tarihçisi Movse Horenatsi de bu olayı 

aynı şekilde anlatmaktadır. Anlattıklarında, esir olan kadının ve Kartli’nin hâkiminin 

isimlerini Nunu da Mihrani olarak göstermektedir.  

     Đberia’nın kitle vaftizi daha geniş şekilde Gürcü kaynaklarında 

bulunmaktadır. Bu konuda bize ulaşan en eski rivayet IX. Yy’da yazılan “Moktseva 

Kartlisai” eserindedir. (Gürcüce Kartli’nin yani Đberia’nın kitle vaftizi demektir)47. Bu 

eser “Kartlis Tshovreba” kitabına “Azize Nino’nun Sayesinde Kral Mirian’ın ve Bütün 

Kartli’nin Hıristiyanlığa döndürmesi”, başlığıyla girmektedir.48 

     Đberia’nın kitle vaftizi hakkındaki rivayetlerde Gürcü, Yunan-Latin ve 

Ermeni anlattılar aynı açıklamalarda bulunmaktadır. Gürcü milli geleneğine göre 

Đberia’nın kitle vaftizi kısaca şöyledir: Gürcülere Hıristiyanlığı tanıtan ve kabul ettiren 

Azize Nino Kapadokya şehrinde, Roma Đmparatoru Maksimianus’nun (285-310) 

başkomutanı olan Zavulon’un ailesinde doğmuştur. Onun Hıristiyan olan ana ve babası 

Zavulon ve Susana kızlarını da bu inanca göre yetiştirmişlerdir. 

     Bir gün Nino Đsa’nın gömleğinin Đberia’nın başkenti Mtsketa’da gömülü 

olduğunu anlayınca, oraya gitmeyi ve bu kutsallığına tapmayı çok istemiştir. Roma 

                                                 
46 გელასი კესარიელი, გეორგიკაგეორგიკაგეორგიკაგეორგიკა, თარგმნა, რედაქტირება გაუკეთა და გამოსაცემად მოამზადა 
ალ. გამყრელიდზემ, ს. ყაუხჩიშვილმა, 8ტ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1961, 1 ტ. 
გვ. 194;  (Kayserli Gelasius, Georgika, çev. ed. yay. haz. Al. Gamkrelidze, S. Kauhçişvili, 8c, 2.baskı, 
Tiflis, Metsniereba Yayınları, 1961, c.1, s. 194) 
47 “მოქცევაი ქართლისა„    შატბერდის კრებულიშატბერდის კრებულიშატბერდის კრებულიშატბერდის კრებული X სასასასაუკუნისა უკუნისა უკუნისა უკუნისა , გამოსაცემად მოამზადეს ბ. 
გიგინეიშვილმა და ელ. გიუნაშვილმა, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1979, გვ. 320-
335;  (“Kartli’nin Hıristiyanlaşması”, X yy-in Şatberdı’nın Kitabı , yay. haz. B. Gigineishvili, El 
Giunaşvili, Tiflis, Metsnieteba Yayınları, 1979, s. 320–335) 
48 ლეონტი მროველი, „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა„ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, რედაქტორი ს. 
ყაუხჩიშვილი, 2ტ. თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 2ტ. გვ. 72-138;  (Leonti 
Mroveli, “Nino tarafından Kartli’nin Hıristiyanlaştırılması”, Gürcistan TarGürcistan TarGürcistan TarGürcistan Tarihiihiihiihi, Ed. S. Kauhçişvili, 2c., 
Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.2, s. 72–138) 
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Đmparatorluğu’nda o dönem Hıristiyanlar’ın kovulduğu dönemdir. Đsa’nın hizmetinde 

olan, krallık kökenli kadın Ripsime, dadısı ve Azize Nino'yla elli kadınla birlikte 

Ermenistan’a kaçmıştır. Daha pagan olan Ermenistan’ın Kralı Trdat, Roma Đmparatoru 

emriyle Ripsime ve yanında olan kadınları tutup işkence ederek herkesi öldürmüştür. 

Nino ise sağ-salim kurtulmuştur. Nino’nun rüyasında Tanrı Annesi Meryem 

görünmüştür. Nino’ya Đberia ülkesine gitmesini ve orada Hıristiyanlığının yayılmasını 

söylemiştir. Uyanan Nino kendi elinde Tanrı Anası’nın verdiği sorkundan yapılmış bir 

haçını görmüştür. Nino Ermenistan’dan kuzeye doğru giderek Đberia’nın başkenti olan 

Mtsketa şehrine ulaşmıştır.  

     Mtsketa’da Nino yerli halkın Armaz, Gatsa ve Gaims isimli putlara tapmakta 

olduğunu görmüştür. Nino’nun Tanrı’ya yalvarması üzerine oluşan fena hava bütün 

putları kırmıştır. 

     Nino Mtsketa’da altı sene kalmıştır. Nino, Hıristiyan dinini önce saklayarak 

sonra ise açık biçimde vazederek mucizeler gerçekleştirmekteydi. Çaresiz bir hastalığa 

yakalanmış Đberia Kraliçesi Nana’ya şifa vermiştir. Bir gün avlamaya giden Đberia Kralı 

Miriani Hıristiyanları öldürmeye kalkmıştır. Birdenbire kalın sis ortalığı kaplamıştır. 

Kral geri dönüş yolunu bulamaz olmuş ve yardım için yalvardığı kendi Tanrılarından 

yardım alamayınca Nino’nun Tanrı’sından yardım istemiştir. Bu kez ortalık 

aydınlanmıştır. Öbür gün Mirian ve Nino Đmparator Konstantine’den vaftiz için 

papazların gönderilmesini istemişlerdir. Kralın bahçesinde kilisenin inşası başlamıştır. 

Kilise inşa edilirken meydana gelen mucizeler görenlerin inancının daha da 

derinleşmesine sebep olmuştur.  

     Roma Đmparatoru tarafından gönderilen din adamları Kralı, onun ailesini ve 

halkı vaftiz etmiştir. Yeni kilisenin ilk lideri Piskopos Đoane olmuştur. Bir süre sonra 

Nino Đberia’nın dağlık bölgelerine Hıristiyan dinini yaymak amacıyla gitmiştir. Geri 

dönüşte hastalığa yakalanıp ölmüştür. 

     Đberia’nın kitle vaftizi IV. Yy’da olmuştur. Bu vaftizin kesin bir tarihinin 

olup olmadığı tartışılmaktadır. Özel edebiyatta 317, 318, 324, 326, 330, 337, 355, 356 
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gibi çeşitli tarihlerle karşılaşmaktayız. Araştırmacılar en çok 326 veya 337 tarihleri 

üzerinde durmaktadırlar.49 

 

D.   Đberia’nin Kenar Bölgelerinde Hıristiyanlı ğın Yayılması 

 

Mtsketa şehrinde Hıristiyanlık resmi din olarak ilan edilmesine rağmen 

Đberia’nin kenar ve dağlık bölgelerindeki nüfus geleneklerinden vazgeçmeyerek yeni 

dini kabul etmemişlerdir. Đberia Krallığı ve yeni kurulan Hıristiyan kilisesinin hedefi 

onların Hıristiyanlaşmaları olmuştur. Orada yaşayanların bir kısmı paganlığından 

vazgeçip Hıristiyanlığı benimsemişler, yeni dini kabul etmeyen dağlılara karşı ise Kral 

ordusunu gönderip putlarını yıktırmıştır.50 Krallık hükümetinin çalışmasına rağmen 

dağlı nüfusun bir kısmı daha uzun zaman Hıristiyanlığı kabul etmemiştir. Dediğimiz 

gibi XI. Yy’da yaşayan Leonti Mroveli’nin verdiği bilgilere göre, onun yaşadığı 

dönemde dahî dağlık bölgelerde çok sayıda pagan bulunmaktaydı.51 

IX. yy’daki “hagiyografi” hikâyesi ”Kolayeli Çocukların Çilesi”nde 

Hıristiyanlığa giren ve paganlığın yok edilmediği yerlerde Hıristiyanlar ile paganlar 

arasındaki ilişkiler anlatılmaktadır. Hikâyede olay oradaki Hıristiyanların kilisesi ve 

onun başındaki papaz ile nüfusunun çoğunluğu pagan olan Kura nehrinin ağzındaki 

                                                 
49 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორია, 8 ტ. 4 გამოცემა, თბილისი, გამომცემლობა 
საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1ტ. გვ. 234; (Đv. Cavahişvili, Gürcü Toplum Tarihi , 
8c.,4. Baskı, Tiflis, Tiflis Devlet Üniversitesi Yayınları, c.1, s. 234.) ; საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის 
ნარკვევებინარკვევებინარკვევებინარკვევები, 8ტ. თბილისი, გამომცემლობა საბჭოთა საქართველო, 1973, 2ტ. გვ. 74; (Gürcistan 
Tarihi     TaslaklarıTaslaklarıTaslaklarıTaslakları, 8c., Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı Yayınları, 1973, c.2., s. 74.);  სიმონ ჯანაშია, 
„საქართველოს ისტორია„ შრომებიშრომებიშრომებიშრომები, 6ტ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება,1986, 5ტ. გვ. 
73;  (Simon Canashia, “Gürcistan Tarihi”, Çalışmalar, 6c., Tiflis, Bilim Yayınları,1986,c.5.,s. 73);  
ნოდარ ლომოური, „ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადება საქართველოში„ 
საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს ეკლესიისეკლესიისეკლესიისეკლესიის კალენდარიკალენდარიკალენდარიკალენდარი,  თბილისი, გამომცემლობა საქართველოს 
საპატრიარქო, 2002, გვ. 127;  (Nodar Lomouri, “Gürcistan’da Hıristiyanlığın resmi din olarak ilanı”, ” 
Gürcistan Kilisesi Takvimi , Tiflis,Gürcistan Patrikliği Yayınları,2000, s.127) 
50 ლეონტი მროველი, „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა„ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2ტ. რედაქტორი 
ს. ყაუხჩიშვილი, თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 2ტ.;  (Leonti Mroveli, “Nino 
Tarafından Kartli’nin Hıristiyanlaştıeılması,” Gürcistan Tarihi , Ed. S. Kauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet 
Yayınları, 1955, c.2)  
51 იგივე, გვ. 126;  (A. e. s. 126) 
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Kola eyaletinde gerçekleşmiştir. Hikâyeye göre; Köyün dükü da paganmış. Hıristiyanlar 

ile paganlar beraber oturup onların çocukları beraber oynamaktaydılar. Bir gün kilise 

zili Hıristiyanların dua etmesi için çalındığında, pagan çocuklar, Hıristiyan çocuklarıyla 

beraber kiliseye gitmeyi istemişlerdir. Pagan oldukları ve vaftiz edilmedikleri için papaz 

kiliseye girmelerine izin vermemiştir. Bu nedenle 7-9 yaşındaki çocukları vaftiz etmeye 

karar vermişlerdir. Papaz onları gece gizlice vaftiz etmiştir. Buna rağmen vaftiz edilen 

çocukların anne-babaları olayı anlayınca kızgınlıkla düke gitmişlerdir. Onun 

”Çocuklarınıza ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz” demesi üzerine anne-babaları, 

Hıristiyanlığı benimsedikleri için çocuklarını öldürmüşlerdir. Papazı ise dövüp malını 

zorla alarak köyden kovmuşlardır.52 Böylece, bu “hagiyografi” eser Paganlığın güçlü bir 

şekilde yaygın olduğu yerlerde, Hıristiyanların da rahat bir şekilde yaşayabildiğini 

göstermektedir. Fakat Hıristiyanların Paganları din açısından kendilerine çekme 

hakkına sahip olmadıkları da görülmektedir.  Dediğimiz gibi bu hikâye IX. Yy’da 

yazılmasına rağmen içinde anlatılan olayın daha eski, VI. Yy’a ait olduğu 

düşünülmektedir.53         

 

E.   Kolhida’da Hıristiyanlı ğın Resmen Din Olarak Đlanı 

 

     Görüldüğü gibi Kolhida’ya Hıristiyan dini M.S. I. Yy’da girmiştir. Fakat 

Đberia’dan farklı olarak Hıristiyan dininin resmen din olarak ilan edildiği tarih, net bir 

kaynağı olmadığı için, tam olarak belli değildir. 

     XX. Yy’ın Gürcü tarihçiliğinde Kolhida’nın kitle vaftizi Đberia’dan farklı 

olarak daha geç, VI. Yy’da, olduğu bilinmekteydi. Araştırmacılar bu konuda Bizans 

yazarı olan Cronographe Teopane’nin verdiği bilgiye dayanmaktaydılar. Sanki Lazika 

                                                 
52 „კოლაელი ყმების წამება„ ქართული პროზაქართული პროზაქართული პროზაქართული პროზა,  თბილისი, გამომცემლობა საბჭოთა 
საქართველო, 1981;   (“Kolayeli Çocukların Çilesi,” Gürcü Düzyazı,  Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı 
Yayınları, 1981)   
53 კ.კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, 2ტ.  თბილისი, გამომცემლობა 
მეცნიერება, 1880, გვ. 517;  (K. Kekelidze, Eski Gürcü Edebi Tarihi , 2 c. Tiflis, Bilim Yayınları, 
1880, s. 517) 
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Kralı Tsate Perslere karşı çıkmıştır. Konstantinopolis’e gidip 523 yılında Hıristiyan 

dinini kabul etmiştir.54 

Bu bilginin sonucuna göre Lazika Kralı 523 yılına kadar paganmış, dolayısıyla o 

Hıristiyan olduktan sonra Kolhida’da Hıristiyanlık resmen din olarak ilan edilmişti.55 

Bu fikir Sovyet dönemdeki ünlü Gürcü tarihçilerin_Đvane Cavahişvili, Simon Canaşia 

ve Niko Berdzenişvili’nin yazdığı Gürcistan Tarihi ders kitabında geçmektedir.56 

     1968 yılında Prof. N. Lomouri bu konuyu, yazılı Bizans kaynakları ve 

arkeolojik malzemelerle karşılaştırarak yeniden ele almıştır. Araştırmanın sonucuna 

göre Kolhida’da Hıristiyanlığın resmen din olarak ilan edildiği tarihin IV. Yy’da yani 

yaklaşık Đberia ile aynı zamanda olmuştur.57 Bu fikir Gürcü-Sovyet tarihçilerinin 

hazırladığı sekiz ciltlik Gürcistan Tarihi kitabında geçmektedir.58 Sovyet sonraki Gürcü 

tarihçiliği de bu fikri paylaşmaktadır. 

     Gerçekten de IV. Yy’da Kolhida’da, Hıristiyan topluluk ve piskoposluk 

kürsüsünün olduğunu kanıtlayan belgelerle birlikte Hıristiyan sembolleriyle süslenen 

arkeolojik malzemelerle (haçlı kırmızı vernik kap, Hıristiyan yazılı gümüş madalyası, 

küçük altın haç v.b.) ve Hıristiyan âdeti ile yapılmış cenazelerle karşılaşmaktayız.59 

                                                 
54 თეოფანე, „ქრონოგრაფია„ გეორგიკაგეორგიკაგეორგიკაგეორგიკა, თარგმნა, რედაქტირება გაუკეთა და გაბოსაცემად 
მოამზადა ს. ყაუხჩიშვილმა, 8ტ.  თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1961, 4ტ. გვ. 77-78; 
(Teopane,”Kronografi”, Georgika, çev. ed. yay. haz. S. Kauhçişvili, 8c., Tiflis, Bilim Yayınları, 1961, 
c.4 s. 77–78) 
55სიმონ ჯანაშია, შრომებიშრომებიშრომებიშრომები, 6ტ.  თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1949, 1ტ. გვ. 229-235;  
(Simon Canaşia, Çalışmalar, 6c. Tiflis, Bilim Yayınları, 1949,c.1.,s. 229–235) 
56ივ. ჯავახიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, სიმონ ჯანაშია,    სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის 
უფროსი კლასებისათვისუფროსი კლასებისათვისუფროსი კლასებისათვისუფროსი კლასებისათვის,  თბილისი, გამომცემლობა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური 
რესპუბლიკა, 1943, გვ. 99;  (Đv. Cavahişvili, Niko Berdzenishvili, Simon Canaşia, Orta Okulu’nun 
Yüksek Sınıflar için Ders Kitabı, Tiflis, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Yayınları, 
1943, s. 99) 
57 ნოდარ ლომორი, ეგრისის სამეფოს ისტორიაეგრისის სამეფოს ისტორიაეგრისის სამეფოს ისტორიაეგრისის სამეფოს ისტორია,  თბილისი, გამომცემლობა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1968, გვ. 112-120;   (Nodar Lomouri, Egrisi Krallı ğı Tarihi , Tiflis, 
Tiflis Devlet Üniversitesi Yayınları, 1968, s. 112–120) 
58 „საქართველო IV-X  საუკუნეებში„ საქართსაქართსაქართსაქართველოს ისტორიის ნარკვევებიველოს ისტორიის ნარკვევებიველოს ისტორიის ნარკვევებიველოს ისტორიის ნარკვევები, 8ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა საბჭოთა საქართველო,1973, 2ტ. გვ. 186-188;   (“IV.-X. Yy-da Gürcistan“, 
Gürcistan Tarihi Taslakları , 8c., Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı Yayınları, 1973, c2, s.186–188) 
59ოთარ ლორთქიფანიძე, „ბიჭვინთის წითელლაკიანი კერამიკა„ საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, N. 1, გამომცემლობა მეცნიერება, 1962, გვ. 159-161;   (Otar 
Lortkipanidze, “Biçvinta’nın Kırmızı Vernik Seramiği”, GSSC Bilimler Akademisi’nin Toplumsal 
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     Lazika Kralı Tsate’nin Hıristiyanlığı 523 yılında kabul ettiğini yine Bizans 

kaynaklarına göre VI. Yy’ın yazarı olan Đoane Melali’nin verdiği bilgiye göre şöyle 

açıklayabiliriz: Tsate ilk önce Hıristiyan imiş, fakat siyasal sebeplerle Hıristiyanlığı 

bıraktıktan bir süre sonra tekrar aynı sebeplerle Konstantinopolis’e gidip tekrar vaftiz 

olmuş ve Hristiyanlığa geçmiştir.60 

     Bu bilgiye göre, Lazika’da VI. Yy’ın 20’li yıllarında Hıristiyanlığın resmen 

din olarak ilan edildiği bilgisi doğru değildir. Roma Đmparatoru’nun egemenliği altında 

bulunan Lazika-Kolhida’nın IV. Yy’da Hıristiyanlığı kabul etmesi Roma Đmparatorluğu 

ile birlikte mantıklı sayılmaktadır. Fakat tarihçilere göre Kolhida’da ilk zamanlarda 

Hıristiyanlık yüzeysel nitelik taşımaktaydı. Bunu Lazika Kralı Tsate’nin VI. Yy 

başlarken siyasal sebeplerle kolaylıkla Hıristiyanlığa ihanet etmesi kanıtlamaktadır. 

Bunun dışında Kolhida’nın bütün bölgesinde Hıristiyan belirtileriyle birlikte pagan kut 

törenlerin izleriyle de karşılaşmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Bilimler Bölümünün Habercisi (Moambe), №1, Bilimler Yayınları, 1962, s.159–161);  М.М.Трапш. О 
некоторых итогах археологических исследований в с. Цебельда Сухумского района. Труды 
Абхазского института языка,литературы и истории им Д.И.Гулия. Т. 32. Издательство академии 
наук Грузинской ССР. Сухуми, 1961.c.187; (Mihail Trapş, “Sohum’un Bölgesindeki Tsebelya 
Köyünde Yapılan Birkaç Arkeolojik Araştırma Üzerine”, D.N. Gulia’nın Adına Abhaz Enstitüsü Dil, 
Edebiyat Ve Tarih ÇalışmalarıÇalışmalarıÇalışmalarıÇalışmaları, c32, Sohum, GSSC Bilimler Akademisi Yayınları, 1961, s.187) 
60 საქართველო IV-X  საუკუნეებში„ საქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევები, 8ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა საბჭოთა საქართველო, 1973, 2ტ. 187;     ((((“IV.-X. Yy-da Gürcistan“, Gürcistan 
Tarihi Taslakları , 8c., Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı Yayınları,1973, c2, s.187) 
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II.    GÜRCÜ KĐLĐSESĐ’NĐN GELĐŞMESĐ VE ONUN BAŞKA 

HIR ĐSTĐYAN K ĐLĐSELERLE ĐLĐŞKĐLERĐ 

 

A.   V.-VI. Yüzyılın Đlk Yarısında Siyasal Durum 

 

V. yüzyılda Gürcistan’da feodal ilişkiler egemendir.61 Đberia için bu dönem yine 

son derece karışık bir dış politikanın yaşandığı dönemdir. Romalılarla kurulan ilişki 

ülkeyi Sasanilerin saldırısından kurtaramamıştır. Sasaniler Hanedanı V. Yüzyıldan 

itibaren gittikçe güçlenmektedir. Persler Đberia’nin komşu ülkeleri Ermenistan ile 

Albanya’yı fethederek Gürcistan sınırına ulaşmışlar ve Gürcüler ile Persler arasında 

savaşlar başlanmıştır. Bu açıdan V. Yüzyılın ikinci yarısında I. Vahtang Gorgasali’nin 

(449–502) kral olduğu dönem oldukça önemlidir. Vahtang Gorgasali iyi savaşçı, akıllı 

ve enerjik bir hükümdardı. O Sasanilere karşı güney Kafkasya halkının birleşmesi için 

çalışıp çabalamaktaydı. Bu konuda az da olsa başarıya ulaşmıştır. Vahtang’ın hükümdar 

olduğu dönemde Đberia yine güçlenerek komşusu olan bazı ülkelerle birleşmişti. Kral 

Vahtang eskiden kale olan Tiflis’i şehir haline getirmiştir. 502 yılında Vahtang 

Gorgasali Perslere karşı savaşta şehit olmuştur. 

Vahtang Gorgasali öldükten sonra Gürcistan’ında işler yine ters dönmeye 

başlamıştır. 523 yılında Persler Gürcistan’da isyanı bastırdıktan sonra Đberia’da krallığı 

ortadan kaldırmışlardır. Đberia’nın yöneticiliğine Đranlı devlet adamı _ Marzban 

atanmıştır. Hükümetin bulunduğu yer Tiflis’teydi. Đberia’da Sasanilerin Hükümdarlığı 

VI. Yüzyılın 70’li yıllarında, Gürcü soylular iktidarı yeniden ele geçirene kadar 

sürmüştür. Buna rağmen VI. Yüzyıl ile VII. Yüzyılın başlarında, doğu Gürcistan Đran 

Đle Bizans askerlerinin saldırısına uğramıştır. Đranlılar da Bizanslılar da bu zengin ve 

stratejik açıdan uygun yerin kendi egemenliklerinde bulunmasını istiyorlardı. 

                                                 
61 Eski gürcü dilinde “aznavur” feodallere denilmekteydi. Bu terim yüce gönüllü anlamına gelen Đran 
sözü  “azata’dan” gelmiştir. V.-XIV. Yy-da her feodal aznavur diye anılmaktaydı. (en güçlü aznavurlara 
“büyük aznavur” denilmekteydi. 
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B.   Eski Gürcistan’da Kilise Örgütü. Katoğikosların Seçim Ve 

Tayini 

 

IV-V. Yüzyıllarda, kilise düşüncesine göre Gürcistan’ın nüfusu ikiye 

ayrılmaktadır. Azınlığı din adamlarından, çoğunluğu ise sivil halktan oluşmaktaydı. 

Kilisenin hizmetinde olan din adamların görevlileri şunlardır; diakos, başdiakos din 

bilim adamı (doktor), previster, piskopos ile en üst kademede olan başpiskopos. V. 

Yüzyılın II. yarısında ise Đberia Kilisesi’nin başı katoğikos unvanını almıştır.62  

Dinsel geleneği ile bilim adamlarının çoğu, Đberia Kilisesi’nin özerkliğe 

kavuşmasını Vahtang Gorgasali’nin dönemine bağlamaktadırlar. Gürcü kaynaklarına 

göre Kral Vahtang Gürcü Kilisesi’nin başındaki başpiskopos Mikhael’le tartışmaya 

girmiştir. Başpiskopos Mikhael kralın kişili ğine dokunup ordusunu lanetlemiştir.63 

Tartışmanın sebepleri Gürcü kaynaklarında görülmemektedir. Bu bilgilerin bilinçli 

olarak yok edildiği düşünülmektedir.  Büyük bir ihtimalle tartışmanın sebebi Đberia 

Kilisesi’nin ileri gelenleri arasında Diofizitlik ile Monofizitlik hakkında oluşan 

tartışmaydı. Diofizitler zaferi kazandıktan sonra kaynaklarda bulunmasına rağmen bu 

toprakta Monofizitliğin yayılmış olduğunu gösteren her şeyi silmiş olmalılar. 

Kral Vahtang, Mikhael’i Đberia Kilisesi’ndeki görevinden uzaklaştırıp doğu 

Roma Đmparatorluğu’ndan buraya başka bir din adamının gönderilmesini istemiştir. 

Đmparator Kral Vahtang’in temsilcilerini Antakya Patrikli ği’ne göndermiştir. Patrik de 

Đberia katoğikosu olarak Papaz Petre’yi tayin etmiştir ve on iki piskoposla beraber 

Đberia’ya göndermiştir.64 Onun tayini yaklaşık olarak, V. Yüzyıllın 70–80’li yıllarıyla 

                                                 
62 Katoğikos (yunan. Katholikos- dünya), Hıristiyan özerk yanı bağımsız kilisesinin başına denilir. Baştan 
aynı zaman Hıristiyan kilise hiyerarşi açısından özerk kilisenin daha yüksek kademede bulunan 
Konstantinopolis ile Antakya Patriklerine yarıca bağlı olduğu anlamı kapsamaktaydı. 
63ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემას მოამზადა 
ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1 ტ. გვ. 196;  (Cuanşeri, 
“Vahtang Gorgasali Tarihi”, Gürcistan Tarihi ,  yay. haz., S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 
1955, c.1, s.196 
64იგივე, გვ. 198;  (A.e.,s.198) 
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tarihlenmektedir.65 VI. Yüzyıllın orta çağında Đberia’da katoğikos görevinde yerli soylu 

kişilerin tayini başlanmıştır. Yerli ilk Gürcü katoğikos Saba’dır.66 

Katoğikosların ikametgâhı Đberia’nın eski başkenti olan Mtsketa’da 

bulunmaktaydı. 

Kilisenin eski yasasına göre eskiden Gürcistan’da piskoposlar ile katoğikoslar 

evlenmekteydiler. Bu bilgiyle Gürcü tarih yazılarında da karşılaşmaktayız. Mesela; 

“Kartli’nin Dönmesi” eserinde Đberia katoğikoslarından ilk dokuzu “eşli” diye 

belirtilmektedir.67 Kilise hiyerarşisinde üst basamakta olanların ruhban mensuplarından 

olması gerektiğine sonradan karar verilmiştir. Böylece onların evlenmesi yasaklanmış 

olmalıdır. 

Gürcistan’da Hıristiyanlığın yayılmasıyla piskopos katedraller ortaya çıkmıştır. 

Kral Vahtang Gorgasali tarihinin (VIII. Yy) Gürcü yazarı olan Cuanşeri’nin eserinde V. 

Yüzyılda on altı piskoposluğun bulunduğu sıralanarak gösterilmektedir.68 Fakat ünlü 

Gürcü araştırmacı Đvane Cavahishvili (1876–1940) bu sayısının eksik olduğunu 

sanmaktadır. Gerçekten de başka kaynaklarda da, burada bulunan piskoposlukların 

                                                 
65ნ. ლომოური, „საქართველოს ეკლესია და მ’ს’ ავტოკეფალია„ საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის 
კალენდარი 2001კალენდარი 2001კალენდარი 2001კალენდარი 2001, თბილისი, გამომცემლობა საქართველოს საპატრიარქო, 2000, გვ. 146;  (N. 
Lomouri, “Gürcistan Kilisesi Đle Onun Özerkliği”, Gürcistan Kilisesi Takvimi 2001, Tiflis, Gürcistan 
Patrikliği Yayınları, 2000, s.146) 
66 ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემას მოამზადა 
ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1 ტ. გვ. 207;  (Cuanşeri, 
“Vahtang Gorgasali Tarihi”, Gürcistan Tarihi ,  yay. haz., S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 
1955, c.1, s.207) 
67“მოქცევაი ქართლისა„ შატბერდის კრებულიშატბერდის კრებულიშატბერდის კრებულიშატბერდის კრებული X საუკუნისა საუკუნისა საუკუნისა საუკუნისა , გამოსაცემად მოამზადეს ბ. 
გიგინეიშვილმა და ელ. გიუნაშვილმა, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1979, გვ. 327;  
(“Kartli’nin Hıristiyanlaşması”, X yy-ın Şatberdi’nin Kitabı , yay. haz., B. Gigineishvili, El Giunaşvili, 
Tiflis, Metsniereba Yayınları, 1979, s. 327)  
68 ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემას მოამზადა 
ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1 ტ. გვ. 198-199; (Cuanşeri, 
“Vahtang Gorgasali Tarihi”, Gürcistan Tarihi ,  yay. haz., S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 
1955, c.1, s. 198–199) 
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zamanla artması neticesinde V. Yüzyılın ikinci yarısında Đberia’da piskoposlukların 

sayısı yaklaşık yirmi ikiye ulaştığı görülmektedir.69 

 VI. yy’ın bilgilerine göre piskoposlukların sayısı otuz üçe çıkmaktadır.70 

Böylece Đberia Kilisesi’nin güçlenmesine tanık oluyoruz. Piskoposlukların yargı alanı 

bugünkü doğu ile güney Gürcistan toprağıyla beraber, siyasal açıdan Đberia Krallığı 

içerisine giren, tarihsel Kolhida’nın doğu kısmını içine alacak şekilde genişlemiştir. 

Tarihsel Kolhida’nın gerisi doğu Roma Đmparatorluğu’nun egemenliği altında 

bulunmaktaydı. Đberia’dan farklı olarak orta çağda Kolhida’da yerli yazının 

bulunmaması sebebiyle Kolhida Kilisesi hakkındaki bilgilere sahip değiliz. Var sayılan 

Rum dilinde yazılı bilgiler ise bize kadar ulaşmamıştır. Fakat Bizans bilgileri sayesinde 

yerli kilisesinin iki idare olarak ayrıldığı bilinmektedir; Lazika toprağını kapsayan Fasis 

Metropolitliği ile bugünkü Abhazya’nın orta ile kuzey bölgeleri içine alacak Sebastopol 

Arkieparkisi. Đkisi de Konstantinopolis Patrikliği’nin yargı yetkisi altında 

bulunmaktaydı. 

Az önce de söylediğimiz gibi Đberia Kilisesi ilk önce Antakya Patrikliği’nin 

egemenliği altında bulunmaktaydı. Küçük Efrem isimli ruhbanın belirttiğine göre 

katoğikoslar Antakya’da tayin edilmekteydiler. Gürcü Kralı ve ileri gelenlerinin 

kararıyla, Gürcü Kilisesi yıllık 1000 ailenin kazancını kutsal miron yağı karşılığında 

Antakya Patriğine gönderiyordu.71 

 

 

 

 

 

                                                 
69  ივ. ჯავახიშვილი, ქართვექართვექართვექართველი ერის ისტორიალი ერის ისტორიალი ერის ისტორიალი ერის ისტორია, 8 ტ. 4 გამოცემა, თბილისი, გამომცემლობა 
საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1ტ. გვ. 301 ;  (Đv. Cavahişvili, Gürcü Toplum Tarihi , 
8c. ,4. baskı, Tiflis, Tiflis Devlet Üniversitesi Yayınları, 1951, c.1, s. 301) 
70იგივე, გვ. 302;  (A.e. s. 302) Bu olgu paganlığa kesin olarak son verilmediği yerlerde Hıristiyanlığın 
başarılı ilerlemesini göstermektedir. 
71 თ. ჟორდანია, ქრონიკებიქრონიკებიქრონიკებიქრონიკები, 3 ტ. თბილისი, 1892, 1ტ. 36-37;  (T. Jordania, Vakayinameler, 3c., 
Tiflis, 1892, c.1, s. 36-37) 
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C.   Gürcü Kilisesi’nin Başka Hıristiyan Kiliselerle Đlişkileri 

 

Gürcü Kilisesi’nin Hıristiyanlığın bir kısmı olması, kendi kendine diğer 

Hıristiyan kiliselerle ilişkide bulunmasını gerekli kılmaktadır. Doğal olarak bu ilişki 

Gürcü Kilisesi kurulurken IV-V. Yüzyıllarda daha sıkıydı. 

 Bilindiği üzere Hıristiyanlık Roma Đmparatorluğu’nda doğmuştur, oradan ise 

başka ülkelere yayılmıştır.(Ermenistan, Đberia, Habeşistan v.b.) O yüzden Roma Kilisesi 

Gürcü Kilisesi’nin kuruluşunda belirleyici role sahipti. Eski Gürcistan’da Gürcü 

Kilisesi’nin Đsa’nın havarileri tarafından vazedilmesi neticesinde kurulduğunu iddia 

eden çağdaş yazarlar kilisenin birinci yüzyılda kurulduğunu sanmaktadırlar.72 Fakat 

söylediğimiz gibi bunun kanıtlanması mümkün değildir. 

Bize göre Gürcistan’da Hıristiyan kilisesinin kuruluşu IV. Yüzyılın ilk 

yarısında, Hıristiyanlığın resmi din olarak ilan edildiği zaman gerçekleşmiştir.  

Eski geleneğe göre Hıristiyanlık Gürcistan’da geç Roma Đmparatorluğu ile 

Bizans’tan gelmiştir. Bu yer Gürcü kaynaklarında “Yunanistan” adıyla geçmektedir, 

çünkü IV. Yüzyılın başlarında yeni siyasal merkezi olan Konstantinopolis ortaya 

çıktıktan sonra Yunan ve doğu Helenistik eyaletlerinin rolü öne çıkmıştır. 

Bildiğimiz gibi Kral Mikhael halkın kitle vaftizi için Đmparator Konstantine’den 

Gürcistan’a papaz göndermesini istemiştir. “Kartlis Tskovrebai” eserine göre Đmparator 

bu isteği sevinçle yerine getirip Đberia’ya Piskopos Đoane, iki papaz ve üç diakosu 

göndermiştir.73 Aynı zamana bu konuyla ilgili biraz farklı bir bilgiye de sahibiz. Bu 

yazının sahibi Suriye’de Antakya civarındaki Gürcü manastırında faaliyette bulunan 

Gürcü bilgini Küçük Efrem’di. Küçük Efrem o dönemdeki ünlü bilim adamı, filolog, 

felsefeci bir tercümandı. Ona dayanarak, Đmparatorun gönderdiği piskoposu Antakya 

                                                 
72 მაგალითად იხილეთ: ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს ისტორიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ისტორიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ისტორიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ისტორიის მოკლე ისტორია, 
თბილისი, გამომცემლობა ტექნუკური უნივერსიტეტი, 2003, გვ. 7;  (Mesela, bak; Anania 
Caparidze, Gürcistan Kiliesi’nin Kısa Tarihi , Tiflis, Teknik Üniversitesi Yayınları, 2003, s.7)  
73 ლეონტი მროველი, „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა„ რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, 2ტ. 
თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 115;  (Leonti Mroveli, “Nino tarafından 
Kartli’nin Hıristiyanlaştırılması”, Gürcistan Tarihi ,  2c., Tiflis, Sahelgami Yayınları, 1955, c.1, s. 115) 
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Kilisesi’nin başı olan Evstati’ydi.74 Evstati’nin Gürcistan’a gittiği, Gürcistan tarihinde 

iyi tanıtılan, 1104 yıllın Ruisi-Urbnisi Kilise Konsili’nin belgelerinde de kabul 

edilmektedir.75 

Bir süre sonra Đberia Kilisesi Antakya Patrikliği’nin, Kolhida Kilisesi ise 

Konstantinopolis Patrikliği’nin egemenliği altında bulunduğundan dolayı Suriyeli 

pederin Đberia’ya gittiğini doğru sayabilmekteyiz. Bu Ortodoks merkezinden ikisi 

Bizans Đmparatorluğu’na aitti. Dolayısıyla Gürcistan toprağında Bizans kilisesinin etkisi 

onu siyasal açıdan da etkilemiş olmaktaydı. 

Suriye’den ve Mezopotamya’dan gelen pederler, Gürcistan’da misyonerlik işi 

yapmaya geç dönemlerde de aktif bir şekilde devam etmekteydiler. Orta çağda 

Assuristan denilen bu iki ülke, Bizans’la beraber, Đberia’da Hıristiyanlığın yayıldığı ve 

güçlenen en önemli merkeziydi. Asurî Pederler Gürcistan’ın yanı sıra Ermenistan ile 

Albanya’da faaliyette bulunmaktaydılar.  

Bu açıdan IV. Yüzyılda Gürcistan’a Ruhban Đovane’nin öğrencileriyle beraber 

gelmesi büyük bir önem taşımaktadır. Geleneğe göre Asurî Pederlerin sayısı on iki ya 

da on üçtü. Bu sayı ile onların din doktrini hakkında tartışmalar bugüne kadar devam 

etmektedir.(Diofizit mi Monofizit mi idiler?) Asurî misyonların faaliyetleri doğu 

Gürcistan’da Hıristiyanlığın güçlenmesi, Bizans’a yönelimin sağlanması ve Đran’a karşı 

bağımsızlık savaşı için adım atılması olarak değerlendirilmektedir. Asurî Pederler 

Gürcistan toprağında ilk manastırları kurmuşlardır. Bu manastırlar kısa sürede yalnızca 

Hıristiyan kaleleri değil aynı zamanda Gürcü kültür merkezleri haline gelmiştir.  

 

 

 

                                                 
74 ეფრემ მცირე, უწყებაი მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასაუწყებაი მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასაუწყებაი მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასაუწყებაი მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასა, გამოსაცემად მოამზადა თ. 
ბრეგვაძემ, თბილისი;  (Küçük Efrem, Gürcülerin Hıristiyanla şma Nedeninin Bildirisi, yay.haz., T. 
Bregvadze, Tiflis)   
75 „ძეგლის წერაი რუის-ურბნისის კრებისაი„ ქართული სამართლის ძეგლებიქართული სამართლის ძეგლებიქართული სამართლის ძეგლებიქართული სამართლის ძეგლები, გამოსაცემად 
მოამზადა ი. დოლიძემ, 6ტ. თბილისი, 1970, 3ტ. ;  (“Ruis-Urbnisi Konsili Tarafından Kurulan 
Yasaları”, Gürcü Adalet Eserleri,  yay.haz., Đ. Dolidze, 6c., Tiflis, 1970, c.3)   
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D.   Yurt Dışında Bulunan Gürcü Manastırlar  

 

Baştan beri Gürcü Hıristiyanlar Đsa’nın yaşadığı yerlerle ve Hıristiyan 

merkezleriyle ilgilenmekteydiler. V-VI. Yüzyıllardan itibaren Gürcü manastırların 

inşaatları Filistin, Suriye ile Mısır’da biraz geç dönemlerde ise Anadolu, Yunanistan, 

Bulgaristan ile Kıbrıs adasında başlamıştır. Bu manastırlar Gürcü kültürüne büyük bir 

katkıda bulunmuştur. Orada orta çağın ünlü Gürcü felsefecileri, filologları ve 

tercümanları faaliyette bulunmaktaydılar. Gürcistan’a manastırlardan Rumcadan 

Gürcüceye tercüme edilen ruhani edebiyatla beraber doğu yazılı eserleri 

gönderilmekteydi. 

 

E.   Hıristiyanlığın Parçalanmasının Gürcistan’a Yansıması 

 

“Kalkedon Amentüsü”76 Gürcü Kilisesi’ne hâkim olduktan sonra (VIII-X 

yüzyıllardan itibaren) Dünya Kilisesi’nde oluşan dogmatik konularla ilgili savaşlarda, 

Gürcü Kilisesi sert biçimde Ortodoks doktrinini her zaman korumuş ve ona 

dokunulmaması Gürcistan’da tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edilmiştir.   

Bu ana fikri XI. Yüzyılın ünlü Gürcü yazarı, kilise adamı ve tercüman olan 

Aynorozlu Giorgi en açık biçimde ifade etmektedir. Antakya Patriğinin yanında 

yaşanan tartışmada birkaç Rum ruhban Gürcü Kilisesi’nin önemini aşağılamaya 

çalışırken Giorgi şu açıklamada bulunmuştur; “Biz Tanrı’yı kabul ettikten sonra hiçbir 

zaman ondan vazgeçmemiştik ve hiçbir zaman Pagan yoluna gitmemiştik. Her zaman 

Paganları lanetlemekteydik. Bunun esasında Ortodoksluğu, peygamberlerin vaizi 

üzerine yaşamaktayız.”77 (adapte edilmiş versiyonu). 

                                                 
76 451 tarihli ekümenik konsilinde Đsa’nın hem tam anlamıyla insan hem de tam anlamıyla ilah olduğu 
tanımlamasını yapan “Kalkedon Amentüsü” dur.   
77 ეფრემ მცირე, „გიორგი ათონელის ცხოვრება„ 30 ტ. თბილისი, გამომცემლობა ნაკაული, 
1987, 2ტ. გვ. 105;   (Küçük Giorgi, “Aynorozlu Giorgi’nin Tarihi” Gürcü Edebiyatı, 30c., Tiflis, 
Derecik Yayınları, 1987, c2, s. 105) 
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Küçük Efrem’in yazılarında ve Gürcü Kilisesi’ne temel atan belgelerde de aynı 

anlayış paylaşılmaktadır. O yüzden XX. Yüzyıla kadar Gürcistan’da Paganlığın 

bulunmaması kesin bir gerçek olarak kabul edilmekteydi. 

Gürcü araştırmacı Đvane Cavahişvili herkesten önce bu konuda şüpheye 

düşmüştür. Đ. Cavahişvili kendi temel eseri olan “Gürcü Toplum Tarihi’nin” birinci 

cildinde Gürcistan Hıristiyanlığı kabul ettikten sonraki dönemde, ülkenin din durumunu 

ayrıntılı biçimde tartışmıştır. Ortodoksluğun yanı sıra Hıristiyan unsurları kapsayan 

Manihaizm’in olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca V. Yüzyılın başlarında VII. Yüzyıla 

kadar, başında piskoposların bulunduğu Nesturi Hıristiyanlığı’nın taraftarlarının 

Gürcistan’da bulundukları kesin gerçektir.78 Paganlık kilise hiyerarşinin en yüksek 

kademesinde bulunmaktaymış. Gürcü tarih geleneğine göre; Kral Mihran’ın yönettiği 

dönemden itibaren Vahtang Gorgasali kral oluncaya kadar Đberia’nın on üç 

başpiskopostan beşinin Pagan olduklarını zannedilmektedir.   

Eski Gürcü historiyografisi Gürcistan topraklarında Monofizitliğin yayılması 

hakkında da bir şey yazmamaktadır. Đvane Cavahişvili diyor ki; “Gürcü kaynaklarına 

dayanırsak 541 tarihindeki Kadıköy Konsili’nden sonra oluşan Monofizitlik ile 

Diofizitlik 79 taraftarları arasındaki çatışma Gürcistan’ı hiç etkilememiştir. Fakat bütün 

doğu_ Mısır, Filistin, Asur ve Đran, aynı zamanda Bizans Krallık sarayının mensupları 

arasında olanları Monofizitliği kabul ettiğine göre buna inanmak imkânsızdır. 

                                                 
78 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორია, 8 ტ. 4 გამოცემა, თბილისი, გამომცემლობა 
საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1951, 1ტ. გვ. 304-311;  (Đv. Cavakhişvili, Gürcü 
Toplum Tarihi , 8c. ,4. baskı, Tiflis, Tiflis Devlet Üniversitesi Yayınları, 1951, c.1, s. 304-311) 
79 IV. Yüzyılın sonlarında Hıristiyan kilisede iki birbirine karşıt din akımı ortaya çıkmıştır. Monofizitlik 
(Yun. Monos-bir ve physis-tabiat)  ile Diofizitlik (Yun. Dio-iki ve physis-tabiat). Monofizitler Đsa’da 
sadece tek bir tanrısal tabiatı görmekteydi (Monofizitlik yani tektabiatlık). Diofizitlere göre 
Monofizitlerden farklı olarak Đsa’da hem insan hem de tanrısal özellikler bulunmaktaydı (Diofizitlik yani 
ikitabiayatlık).  Monofizitlik din doktrin olarak 449 tarihli Efes Konsili’nde biçimlenmiştir, fakat sonraki 
Kalkedon şehrindeki 451 tarihli dünya kilise konsilinde Monofizitlik reddedilip onun taraftarları pagan 
olarak ilan edilmiştir. Buna rağmen Monofizit hareketi Bizans Đmparatorluğu’nun doğu eyaletlerinde- 
Mısır, Ermenistan yarıya Suriye ile Palestina’da güçlü pozisyonu sahip kalmaktaydı. Bizans doğu 
eyaletlerin kaybetmesini istemediği için Diofizitlerin ile Monofizitlerin birbirine barıştırmaya çalışmıştır. 
Bugün doğu Hıristiyan kilisenin çoğu Diofizit akımının taraftarıdır. Monofizitlik pozisyonda ise Ermeni, 
Đskenderiye Kıpti, Süryani Kadım ile Habeş kiliseleri bulunmaktadır. 
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Dolayısıyla bu konuyla ilgili bilgilerin bulunmaması daha sonra mahsus silinmiş olması 

kesindir.”80 

Yabancı kaynaklarda Monofizitlerin Gürcüler arasında bulundukları tespit 

edilmektedir. Mesela; V. Yüzyılın ünlü bilim adamı ve kilise adamı olan Petre Đberi 

Monofizitliğe arka çıkmaktaydı.81 Gürcü Kilisesi onu Monofizit olduğu için 

reddetmiştir. Fakat XII-XIII. Yüzyılın sonunda Gürcü Kilisesi Petre Đberi’yi Diofizit 

olarak ilan edip aziz olarak kabul etmiştir. Đşte tam bu zamana kadar Gürcü 

kaynaklarında onun hakkında bir şey bulunmamaktaydı. 

Ermeni tarih yazıları Gürcistan toprağında Monofizitliğin çok yaygın bir din 

akımı olduğuyla ilgili bilgilere sahiptir. X. Yüzyılın Ermeni tarihçisi Uhtanes’in VII. 

Yüzyılın başlarında kilise yönünden Gürcüler ile Ermeniler arasında oluşan ayrılmayı 

açıklayan “Gürcülerin Ermenilerden Ayrılması Tarihi” isimli eserinde Ermeni 

Katoğikos Abraham’ın Gürcü Katoğikos I. Kirion (595–610) ile yazışmalarını 

göstermektedir. Ermeni Katoğikos mektuplarından birisinde 509 yılında Dvin şehrinde 

(bugünkü Ermeni Katoğikosu’nun ikametgâhı) düzenlenen kilise konsilinde Ermeni, 

Gürcü ile Ablan kiliselerin başında olanların (o dönemden Ermeni katoğikos I. Babeg’di 

(450–516), Gürcü ise- I. Gabriel (502–510) kendi piskoposlarıyla beraber Kalkedon 

Konsili’ni ve onun kararlarını reddettiklerini hatırlatmaktadır.82 

Biz V. Yüzyıldaki Gürcü Kilisesi’yle ilgili çok az bilgiye sahip olmamıza 

rağmen Gürcülerin 506 yılında Dvin şehrinde Kalkedon kararlarının aktif bir şekilde 

reddetmelerinin abartılı bir şekilde gösterildiğini sanmaktayız. Uhtanes X. Yüzyılda 

                                                 
80ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორიაქართველი ერის ისტორია, 8ტ. 4 გამოცემა, თბილისი, გამომცემლობა 
საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1951, 1ტ. გვ. 311-312; ( Đv. Cavahişvili, Gürcü 
Toplum Tarihi , 8c. ,4. baskı, Tiflis, Tiflis Devlet Üniversitesi Yayınları, 1951, c.1, s. 311-312) 
81Petre Đberi (414- 491) Đberia Kralı Buzmar’ın oğlu, ünlü ilahiyatçı ile felsefeci. Hıristiyan 
Neoplatonozmın ünlü temsilcisi. 423 yılından itibaren Konstantinopolis şehrinde, Roma Đmparatoru’nun 
yanında esir iken büyük eğitim almıştır. Bir süre sonra Filistin'a geçip rahip rütbesini almıştır. 452 yılında 
Maium’da (Gazze’nin yakınlarda) piskopos olarak tayin edilmiştir. Kudüs şehrinde gürcü manastırını inşa 
edip okulunu kurmuştur. Okulda gürcülerle beraber Yunan, Suriyeli vb. eğitim almaktaydı. 
82 უხტანესი, ისტორია გამოყოფისა ქართველთა სომეხთაგანისტორია გამოყოფისა ქართველთა სომეხთაგანისტორია გამოყოფისა ქართველთა სომეხთაგანისტორია გამოყოფისა ქართველთა სომეხთაგან, თარგმნა, რედაქტირება 
გაუკეტა და გამოსაცემად მოამზადა ზ. ალექსიძემ, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიეება, 1975, 
გვ. 139-140;  (Uhtanes, Gürcülerin Ermenilerden Ayrılması Tarihi , çev. ed. ve yay. haz. Z. Aleksidze, 
Tiflis, Metsniereba Yayınları, 1975, s. 139-140)  
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faaliyette bulunan yazardır ve onun o dönemdeki tartışmalardan etkilenmemesinin 

imkânsız olduğunu düşünmekteyiz. VI. Yüzyılın başlarında Monofizitliğin Gürcü 

Kilisesi’nin resmi ideolojisi olmadığı, onun Diofizitleri ile Monofizitleri birbiriyle 

barıştırmaya çalışan platformda bulunduğundan dolayı kilise aralarında Monofizit 

piskoposları bulunduğu gerçeğe yakın bir düşünce olarak söyleyebiliriz.  

Tarihçi S. Canaşia’ya göre; Sasanilerin rakibi olan Vahtang Gorgasali sahneden 

çekildikten sonra 506 tarihindeki Dvin Konsili güney Kafkasya ülkelerinin ideolojik 

açıdan Bizans’tan uzaklaşması üzerine Đranların talebiyle düzenlenmiştir.83 Fakat bu 

düşünce doğru olmamalıdır. O dönemde Bizans’ta Monofzitler ile Diofizitlerler 

arasında barışçı bir politika sürmekteydi. Bu yüzden Sasaniler, Ermenistan, Đberia ile 

Albanya’da Monofizitliğin yaygınlaşmasında yarar yoktu. (Diofizitlik gibi). O zamanki 

Đran Şahları Bizans’tan kovulmuş olan Nestoryan Hıristiyanlığına arka çıkmaktaydılar. 

Bizans Đmparatoru I. Đustinus (518–527) Monofizitleri kovmaya başladığı zaman 

Sasaniler yürüttükleri politikayı değiştirip kendi egemenliği altında bulunan ülkelerde 

Monofizitleri korumaya başlamışlardır.84 

Görüldüğü gibi VI. Yüzyılda Sasani Đmparatorluğu egemenliği altında bulunan 

Kafkas ülkelerinin dinsel durumu Đran-Bizans ilişkilerine bağlıydı. Bağımsızlığa 

kavuşmak istediğini en açık biçimde gösteren Đberia (Kartli) daha çok o dönemdeki 

Bizans Đmparatorluğu’na hâkim olan Hıristiyan yönelimini tercih etmekteydi. Fakat 

Sasani Đmparatorluğu’nun taraftarı olan Ermeniler Gürcülerden farklı olarak Perslere 

uygun din akımı tutmaya çalışmaktaydılar. Öyleyse Đberia’nın 523 tarihli isyana dair 

VI. Yüzyılın Bizans tarihçisi Prokopios’un yazısında; “Onlar Hıristiyanlar ve 

                                                 
83 ს. ჯანაშია, „საქართველო ადრეულ  ფეოდალიზაციის გზაზე„ შრომებიშრომებიშრომებიშრომები, 6ტ. თბილისი, 1949, 
გვ. 115;  (S. Canaşia, “Gürcistan Erken Feodallaşma Yolunda”, Çalışmalar, 6c., Tiflis, 1949, s. 115) 
84 ზ. ალექსიძე, „რელიგიური სიტუაციის შესახებ VI ს. კავკასიაში„ საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემისი ჟურნალი „მაცნე„ , სერია ისტორია, N 1’1974, გვ. 103;   (Z. Aleksidze, 
“VI. Yüzyılında Kafkasya’nın Din Durumu”, Gürcistan Bilim Akademisi dergisi “Matsne”,  tarih serisi, 
N 1’1974, s. 103) 
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tanıdıklarımız içinde Hıristiyanlık yasasını en iyi koruyan toplumdur”85 sözleri rastlantı 

olmamalıdır. 

Dolayısıyla VI. Yüzyılda Gürcü ile Ermeni kiliseleri ideolojik açıdan gittikçe 

daha çok birbirinden ayrılmaktaydı. 

565 yılında Ermeni Katoğikos II. Ovanes güney Kafkasya ülkelerinin 

Monofizitliği benimsemelerini bir kez daha istemiş ve Albanya ile Gürcü kiliselerinin 

birleşmesini tavsiye eden bir mektup göndermiştir. Fakat tavsiyesi reddedilmekle 

beraber onun temsilcileri saygısız bir şekilde kovulmuştur.86 

Gürcü ile Ermeni kiliselerinin çatışması ideolojik açıdan birbirlerinden tamamen 

ayrılmalarıyla bitmiştir. (607/08). Ermeni Katoğikos Abraham Gürcüler “gerçek dini” 

kabul edene kadar Ermenilerin onlarla birlikte dua etmelerini, yemek yemelerini, 

arkadaş olmalarını, evlenmelerini, aynı zamanda kiliselerine girmelerini ve onların 

Ermeni kiliselerine girmesini yasaklayan bir buyruk yayımlamıştır. Ermenilerin 

Gürcülerle sadece ticaret etmesine izin verilmiştir.87 

 

F.   Zerdüştlük’ten Hıristiyanlı ğın Koruması 

 

Hıristiyanlığın ilk bin yılının ortalarında Güney Kafkasya’da Hıristiyanlığın en 

ciddi rakibi Sasanilerin resmi dini Zerdüştlük’tü88. Baştan beri Đran Şahları kendi 

                                                 
85 პროკოპი კესარიელი, გეორგიკაგეორგიკაგეორგიკაგეორგიკა, 8ტ. თარგმნა, რედაქტირება გაუკეთა და გამოსაცემად 
მოამზადა ს. ყაუხჩაშვილმა, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1965, 2ტ. გვ. 48;  (Prokopios 
Kesarieli, Georgika, 8c., çev. ed ve yay. haz. S. Khauhçişvili, Tiflis, Metsniereba Yayınları, 1965, c.2, 
s.48) 
86 ზ. ალექსიძე, „კავკასიის რელიგიური მდგომარეობა VI საუკუნეში„ საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემისი ჟურნალი „მაცნე„ , სერია ისტორია, N 1’1974, გვ. 103;  (Z. Aleksidze, 
“VI. Yüzyılında Kafkasya’nın Din Durumu”, Gürcistan Bilim Akademisi dergisi “Matsne”,  tarih serisi, 
N 1’1974, s. 107) 
87უხტანესი, ქართველთა სომეხთაგან გამოყოფის ისტორიაქართველთა სომეხთაგან გამოყოფის ისტორიაქართველთა სომეხთაგან გამოყოფის ისტორიაქართველთა სომეხთაგან გამოყოფის ისტორია, თარგმნა, რედაქტირება გაუკეტა 
და გამოსაცემად მოამზადა ზ. ალექსიძემ, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიეება, 1975, გვ. 221;   
(Uhtanes, Gürcülerin Ermenilerden Ayrılması Tarihi , çev. ed. ve yay. haz. Z. Aleqsidze, Tiflis, 
Metsniereba Yayınları, 1975, s. 221) 
88 Dünyanın en eski tektanrıcı dinidir. Zerdüştçülük tek tanrı olan Ahura Mazda inanışını öğretir. 
Yaklaşık 3 500 yıl önce Zerdüşt tarafından Đran’da kurulmuştur. Zerdüştçülüğün Đslamiyetini Đran’da 
yayılmasına kadar genişlemeye devam etmiştir. 
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egemenlikleri altında bulunan ülkelerde ideolojik açıdan hâkimiyetlerini güçlendirmek 

için Zerdüştlüğü yaymaya çabalamaktaydılar. Mesela; V. Yüzyıldaki Ermeni tarihçisi 

Lazar Parpets’in bildirdiğine göre Şah Yezdegerd (438–457) Ermenistan, Đberia ile 

Albanya’nın ileri gelenlerini yanına çağırıp onların Zerdüştlüğü kabul etmelerini 

istemiştir. Onun isteğine karşı çıkanları öldürmekle tehdit etmiştir. Soylular aralarında 

görüşürken Şah’ın isteğinin kabul edilmesine karar vermiştir, fakat ülkelerine dönünce 

tekrar Hıristiyanlığa arka çıkacağına söz vermiştir. Şah’ın misafirlerinden birkaç yetkili, 

rehine olarak yanında bırakılıp kiliselerin kapatması ile ateş manastırlarının kurması 

için vazifelendirdiği kişileri gidenlerin yanına göndermiştir.89 Gürcistan, Ermenistan ile 

Albanya’da Zerdüştlüğün yayılmış olmasına rağmen Hıristiyanlık yenilmemiştir. 

Sonunda Sasaniler Kafkas ülkelerinde Hıristiyanlığın yok edilemeyeceğini anlayınca az 

önce söylediğimiz, Bizans’tan kovulmakta olan Nestoryan Hıristiyanlığa arka çıkmaya 

başlamışlardır. 

 

G. Hıristiyanlık Ve Gürcü Kültürü 

 

Hıristiyanlığın yayılması Gürcistan’ın gelişmesine kültür açısından büyük bir 

katkıda bulunmuştur. Đlk önce şunu belirtmek gerek ki Gürcü dilinde yazının ortaya 

çıkması Hıristiyanlığın kabulüne bağlıydı. Ana dilde okuduğu ile dinlediği tanrısal 

edebiyatı insanın bilincini daha çok etkileyecekti. Gürcü, Ermeni ile Alban alfabesinin 

V. Yüzyılın başlarında ortaya çıkışı bununla açıklanabilir. (bugüne kadar ulaşan en eski 

yazı 430’lu yıllara tarihlenmektedir90). Daha önce ise Đberia’da Arami alfabesinin bir 

dalı_Armazi alfabesi yayılmıştı. Geniş bir çerçevede Yunan alfabesi de 

kullanılmaktaydı. 

                                                 
89 ლ. ჯანაშია, ლაზარე ფარპეცის ცნობები საქარლაზარე ფარპეცის ცნობები საქარლაზარე ფარპეცის ცნობები საქარლაზარე ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებთველოს შესახებთველოს შესახებთველოს შესახებ, თბილისი, გამომცემლობა 
საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემია, 1962, გვ. 116-117;  (L. Janaşia, Lazar Parpetsi’nin 
Gürcistan Hakkında Bilgileri , Tiflis, Gürcistan Bilim Akademisi Yayınları, 1962, s.116-117) 
90 „საქართველო IV-X  საუკუნეებში„ საქართსაქართსაქართსაქართველოს ისტორიის ნარკვევებიველოს ისტორიის ნარკვევებიველოს ისტორიის ნარკვევებიველოს ისტორიის ნარკვევები, 8ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა საბჭოთა საქართველო,1973, 2ტ. გვ. 186-188;  )“IV.-X. Yüzyıllarda Gürcistan“, 
Gürcistan Tarihi     TaslaklarıTaslaklarıTaslaklarıTaslakları, 8c., Tiflis, Sovyet Gürcistan Yayınları, 1973, s. 237) 
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Ana dilde yazının kullanılması edebiyatın gelişmesine büyük bir katkıda 

bulunmuştur. Çok eski özgün Gürcü edebiyatında Hıristiyan eylemcilerin tarihinin 

anlatılması rastlantı olmamalıdır. Mesela; Đakob Tsurtaveli’nin yazdığı “Şuşanikis 

Tsameba” (Şuşanik’in Çilesi) (yaklaşık 476–483 yy) ve yazarı bilinmeyen “Evstati 

Mtsketelin Tsameba” ( VI. Yüzyılın 70’li yıllar) (Evstati Mtsketeli’nin Çilesi) 

Sasanilerin hâkim oldukları döneminde Hıristiyanlığın Zerdüştçülük’ten korunması için 

yazılan eserlerdir. Bu eserler dinsel inançla dolu ruhun, bu inancı için her türü 

işkenceye dayanabileceğini göstermekteydi. “Şusanikis Tsameba” eserinde Đranlı Şahla 

yakınlıkta bulunan Gürcü aznavurların başında gelen Varsken’in Hıristiyan inançlı, 

soylu eşine işkence yaparak hapishaneye attığı anlatılmaktadır. (Varsken bir süre sonra 

Kral Vahtang Gorgasali tarafından öldürülmüştür.)  

Öbür eserin başkişisi ise Pers kökenliydi. 541 yılında Mtsketa şehrine gelip 

vaftiz edilerek Evstati ismi almıştır. Persler Evstati hakkında Gürcü Marzbanını 

bilgilendirmişti. Marzban ona yine Zerdüştçülüğü kabul ettirmeye çalışmıştır fakat 

olumsuz tepki alınca onun başını kestirmiştir. 

Hıristiyanlığın kabulü aynı zamanda mimarlığın ve ressamlığın gelişmesini de 

olumlu etkiledi. Bizans kültürünün unsurlarının girmesi de buna bağlıdır. Fakat şunu 

belirtmek gerek ki Pagan kültürün yok edilmesiyle hemen hemen tamamen eski Gürcü 

gelenek kültürü ortadan kaybolmuştur. Hıristiyan kilisesi eski inançla sıkı bir bağlantıda 

bulunan eski yasaları ile bayramları kovmasına rağmen gittikçe Gürcü Hıristiyanlıkla 

birleşip onun bir kısmı olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

III.   VII.-X. YÜZYILLARDA  GÜRCÜ KĐLĐSESĐ 

 

A.   VII.-X. Yüzyıllarda Siyasal Durum 

 

VII. yüzyılın ikinci yarısında Arap ordusu Gürcistan’a saldırıda bulunmuş ve 

Araplar ülkenin büyük bir kısmını fethetmiştir. Emir’in ikametgâhı olan Arap idaresi 

Tiflis şehrinde bulunmaktaydı. Arap hâkimiyeti, Halifeliği Abbasiler ele geçirdikten 

(750 y) sonra daha da artmıştır. Onlar fethettikleri ülkelerle beraber Arap nüfusu 

üzerindeki vergileri ağırlaştırmıştı. XIII. Yüzyılın ikinci yarısında Gürcü kilise adamı 

Đoane Sabanisze, Abbasilerin hâkim olduğu dönemindeki Đberia’nın durumunu şöyle 

anlatmaktadır; “Biz güçlüler altında ezilen esiriz, fakirlikle demirle tutuk gibi, onların 

haracı altında eziyet edilmiş inançlı insanız”.(adapte edilmiş versiyonu)91. Halkın 

mevcut duruma karşı itirazının ilk göstergesi siyasal açısından Bizans Đmparatorluğu 

hâkimiyeti altında bulunan Lazika’ya ya da Arapların egemenliği ulaşılamaz dağlara ve 

ormanla dolu bölgelere kaçmasıydı. Ülkenin bu kenar topraklarında- Kafkas 

sıradağların yamaçları ve Çoruh nehrin boğazında, oluşan topluluklar güçlendikçe birer 

Prenslik haline gelmişlerdir. Öyleyse VIII-IX. yüzyıllarda tarihsel Kartli’nin kenar 

bölgelerinde Gürcü feodal yönetimler ortaya çıkmıştır; kuzeyde-Kaheti Prensliği, doğu 

sınırında- Hereti Krallığı, güneybatıda- Tao-Klarceti Krallığı.92 Kilise düşüncesinde 

Kaheti’nin ve Tao-Klarceti’nin nüfusu Mtsketa katoğikosunun hâkimiyeti altında 

bulunmaktaydı, Hereti’ne ise X. Yüzyıla kadar Monofizitlik hâkim olmuştu. 

  

                                                 
91იოანე საბანისძე, „აბოს წამება„ ქართული მწექართული მწექართული მწექართული მწერლობარლობარლობარლობა, 30 ტ. თბილისი, გამომცემლობა 
ნაკადულუ, 1987, 1ტ. გვ. 445;   (Đoane Sabanizde, “Abo’nun Çilesi”, Gürcü Edebiyatı, 30c. Tiflis, 
Derecik Yayınları, 1987, c. 1, s. 445) 
92 Gürcistan tarihinde yukarda söylediğimiz siyasal birliklerinden Tao-Klarceti Krallığı en büyük rolü 
sahipti. Kurucusu, Kartli’nin önder feodallerinden biri Bagratlı Aşot’tu. IX. Yüzyılın 20’li yıllarda Tiflis 
Emir’i ile tartışmaya giren Aşot akrabalarıyla ile askerlerin küçük ordusuyla o zaman Bizans 
Đmparatorluğu’nun ile Abbasiler Halifeliği’nin yetki alanlarını birbirine çarpışmakta olan Çorohi nehri 
boğazına kaçmıştır. Aşot bu yerlere sahip olup Bizans Đmparatorluğu’nun üstünlüğünü kabul etmiştir. 
Onun varisleri IX. Yüzyılın sonlarında kral unvanı almıştır. 
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VII. Yüzyıldan itibaren tarihsel Kolhida’nın toprağında yeni bir duruma tanık 

oluyoruz. Abhazya Prensliği’nin güçlenmeye başladığı o dönemde doğu Gürcistan’dan 

giren Araplara karşı savaşta önder haline gelmektedir. Arapların çekilmesinden sonra, 

VIII. Yüzyılın ikinci yarısında tarihsel Kolhida’nın toprağı Abhazya Prensi II. Leon 

tarafından birleştirilmi ştir. II. Leon Bizans Đmparatorluğu’nun zayıflamasından 

yararlanarak kendisi bağımsız hükümdar olarak ilan etmiştir. Böylece VIII. Yüzyılın 

sonlarında Abhazya dâhil bugünkü doğu Gürcistan’ı içine alacak şekilde Abhazya 

Krallığı ortaya çıkmıştır. 

Yeni kurulan yönetimler arasında önderlik için başlayan savaşlar, Gürcistan’ın 

siyasal bakımdan birleşmesini sağlamıştır. Birleşmeye etnik-kültür ve sosyoloji-

ekonomik faktörler yardımcı olmaktaydı.  

Gürcistan’ın büyük kısmı Kral III. Bagrat Bagrationi (Bagratlı) (957-1014) 

tarafından birleştirilmi ştir. Babası Tao-Klarceti’nin hükümdar soylu, annesi ise 

Abhazya Krallığı Hanedanının temsilcisiydi. Birleşmiş Gürcistan’ın başkenti Kutaisi 

şehriydi. Tiflis’teki Arap Emiri yalnızca bu şehri ve çevresindeki toprakları egemenliği 

altında tutmaktaydı. 

Gürcistan’ın siyasal bakımdan birleşmesi için çalışmasının yanı sıra Gürcü 

toplumun oluşturulma süreci de devam etmekteydi. Bu süreç XI. Yüzyılın sonunda 

bitmiştir. Gürcü halkın büyük bir kısmı doğu ve batı Gürcü aşiretlerden oluşmaktaydı. 

Yanı sıra içine bazı Kafkas aşiretler de girmekteydi. Önceden sadece Đberia’nın (Kartli) 

nüfus mevcuduna denilen “Kartveli” (Gürcü), X.-XI. Yüzyıllardan itibaren Gürcülerin 

ortak ismi haline gelmiştir. Bu dönemde birleşmiş ülkenin ismi-“Sakartvelo” 

(Gürcistan) ortaya çıkmaktadır. 
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B.   Arapların Hâkim Oldu ğu Dönemde Kartli (Mtsketa) 

Katoğikosluğu 

 

Arapların hâkim olduğu dönem Gürcü Kilisesi tarihinde son derecede karışık bir 

dönemdir. Görüldüğü gibi o dönemde (genellikle VII-VIII. Yy-da) Hıristiyan nüfûzu 

azalmaya uğratmıştır. Hıristiyanlar ikinci plana düşmüş. Bazı Gürcüler Đslam’ı kabul 

etmiştir. Geri kalanlar ise Đoane Sabanisdze’nin sözleri gibi; “Korku içinde kaybolmuş, 

sert rüzgârdan sallanmış kamış gibidirler”.93 Eski Gürcü edebiyatında Araplara karşı 

savaşta şehit olan ve sonradan Gürcü Kilisesi tarafından aziz olarak ilan edildiğine sık 

sık karşılaşılmaktadır. Gürcü Kilisesi bu kişileri yaygınlaştırmakla Hıristiyanların 

inancını kesinleştirmeye çabalamaktaydı. 

Arapların hâkimiyeti döneminde yazılan eserlerden biri Arap komutan Mervan 

bin Muhammed94 tarafından 737 yılında işkence edilerek öldürülmüş olan Davit ve 

Konstantine kardeşlerin öyküsüdür.  

Ayrıca VIII. Yüzyılın ikinci yarısında Araplar tarafından Kartli Prens Arçil’e 

ölüm cezası verilmiştir. Gürcü komutanı Konstantine-Kahka da Halifelik askerlerine 

karşı savaşmaktaydı. Konstantine-Kakha esir düştükten sonra 852 yılında Bağdat’ın 

yakınlarda Samarra şehrinde öldürülmüştür. 

O dönemin önemsenilen eseri “Abo Tbilelis Tsameba”dır. (Abo Tbileli’nin 

Çilesi). Onun çileli yaşamını az önce söylediğimiz Đoane Sabanisdze kaleme almıştır. 

Abo Kartli’de Hıristiyanlığı kabul eden Araptı. Öyküsünde Abo’nun Hazar 

Kağanlığı’na ve Abhazya’ya seyahat ettiği hakkında ilginç bilgilere rastlamaktayız. Abo 

Đslam’a karşı çıktığı için başına ne geleceğini çok iyi bilmesine rağmen 786 yılında 

Kartli’ye dönmüştür. Gerçekten de Abo Tiflis’teki Emir’in emriyle tutuklanıp ölümle 

cezalandırılmıştır. 

                                                 
93 იგივე, გვ. 445;  (A. e., s. 445) 
94 II. Mervan, son Emevi halifesi (744-750) 
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Đoane Sabanisdze’nin Abo hakkında yazdıklarının başka eserler gibi gerçek olup 

olmadığının bilinmemesine rağmen onların ideolojik açıdan Gürcü Kilisesi’nin 

nüfuzunun yerleşmesine ciddi bir yardımda bulunduğunu kesin olarak bilmekteyiz. 

Böylece VIII. Yüzyılın mevcut durumunun zor olmasına rağmen Gürcü 

Katoğikosluk kendi pozisyonu ve örgüt birliğini koruyabilmiştir. Arapların Gürcü 

Kiliselerini kapatmamaları yanında Arap faktöründen dolayı Arapların hakimiyeti 

altında olan Antakya Patrikliği tarafından din kardeşlerine yardım için Gürcü 

Kilisesi’ne özgürlüğünün seviyesi yükseltilmiştir. Bildiğimiz gibi Gürcü Kilisesi’nin 

katoğikosu Antakya Patrikliği tarafından seçilip aynı zamanda kutsanarak tayin 

edilmekteydi. Fakat Mtsketa Katoğikosu-Mamai’nin ölümünden sonra (744y.) Gürcüler 

Gürcü Kilisesi’nin tamamen özerkliğe kavuşmasıyla ilgili sorunu ortaya koymuştur. 

Küçük Efrem bu konuyu ayrıntılı biçimde incelemektedir. Bununla ilgili bilgileri 

Antakya Patrikliği’nin yazılı kaynaklarından toplamıştır. Efrem’e dayanarak Bizans 

Đmparatoru V. Konstantine (741-775yy.) ve Antakya Patriği Teopilakte’nin (745-751) 

döneminde Gürcistan’dan iki rahip gelip Patriğe Araplar tarafından Gürcistan ve 

Antakya yolu kapatılması üzerine seyahatinin zorlaştığını ve katoğikosunun olmadığını 

bildirmiştir. Katoğikos Teopilakte Kartli Katoğikosu olarak Đoane isimli rahiplerden 

birini kutsayıp Patriklik sinodunu çağırarak Gürcü piskoposluk konsiline kendi seçtiği 

kişinin katoğikos olarak tayin etmesi yetkisine sahip olması hakkında bir belge 

vermiştir. Fakat Mtsketa Katoğikosu Ayini yaparken Antakya Patriği’nin ismini 

söylemesi şarttı. Bunun yanı sıra Gürcüler Antakya Patrikliği’ne yıllık 1000 ailenin 

kazancı yerine 1000 drahkanı göndermeliydi. Gürcü Kilisesi’nde bir yasadışlık ya da 

Paganlık yayılması halinde Antakya Patriği müdahale edebilme hakkına sahip 

olacaktı.95  

Bu dönemde Mtsketa Katoğikosu ile Antakya Patriği arasındaki ilişkiler 

azalmaktadır. Bunun sebebi Bizans ve Arap Halifeliği’nin karşıtlığı yanı sıra VIII. 

                                                 
95 თ. ჟორდანია, ქრონიკებიქრონიკებიქრონიკებიქრონიკები, 3 ტ. თბილისი, 1892, 1ტ. 75-76;  (T. Jordania, Vakayinameler, 3c., 
Tiflis, 1892, c.1, s.75-76) 
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Yüzyılının orta çağında Bizans Đmparatorluğu’nda Đkonkırıcılık96 bunalımını 

düşünmekteyiz. Bu olay ikona karşı saygınlığını koruyan Kalkedonizmi kapsayan 

kiliselere Mtsketa Katoğikosu’nun yetkisinin güçlenmesine neden olmuştur. Mesela; 

VIII. Yüzyılın orta çağında Kırım’da Gotya şehrinde piskoposun tayini gerektiğinde 

Bizans Đmparatorluğu’na Đkonkırıcıler hâkim olduğundan Kırım nüfusu seçilen şahsin 

Konstantinopol’da takdisini istememişlerdir. Bunun üzerine Gotya Piskoposu olarak 

seçilen aday-Đoane Guteli Kartli’ye gelmiştir, Mtsketa şehrinde, Mtsketa Katoğikosu 

Đoane tarafından piskopos olarak takdis edilmiştir.97  

Böylece Kartli (Mtsketa) Kilisesi mevcut olan zor duruma rağmen uluslar arası 

saygınlığını ve özerk haklarını kesinleştirebilmiştir. Elbette bu olguya Hıristiyan 

dünya’ya hâkim olmaya çalışan Bizans Đmparatorluğu’nun güçten düşmesi (Araplara 

karşı savaşı ve iç karışıklıklar) katkıda bulunmuştur. IX. Yüzyılın başlarından itibaren 

Gürcü Kilisesi’nin gittikçe güçlenmesi yeni Gürcü krallıklarının doğuşuyla yakından 

ili şkilidir. 

Kartli’nin kenar bölgelerinde Gürcü siyasal topluluklar oluşmakla beraber bu 

bölgelerde Mtsketa Kilisesi’nin temsilcileri aktifleşmeye başlamıştır. Tao-Klarceti 

Krallığı’nı kuran Bagratlı Aşot başında Grigol Handzteli bulunduğu Gürcü rahipler 

grubunu yanına almıştır. Onlar bu toprakta birkaç manastırı kurmuşlardı. 

Bagratlı Aşot’un ölümünden sonra (826 yılında öldürülmüştür) onun oğulları 

Ortodoks rahiplerini kendi himayeleri altına almışlardır. Sonuç olarak Çorohi nehri 

boğazında yeni kurulan ve yenilenen toplam on iki manastırının başına Grigol Handzteli 

geçmiştir. Dolayısıyla Tao-Klarceti Gürcü Kilisesi’nin yükselişini sağlayan bir siyasal 

birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni manastırlar bugünkü Gürcistan’ın çeşitli 

bölgelerinde de inşa edilmekteydi. Bu manastırlar yalnızca Hıristiyan kaleleri değil 

                                                 
96 Đkonkırıcılık _VIII-IX yüzyılda Bizans’ta oluşan ikona saygı duyulmaya karşı yöneltilen politik ve din 
hareketi.  
97 ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემას მოამზადა 
ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1 ტ. გვ. 227;  (Cuanşeri, 
“Vahtang Gorgasali Tarihi”, Gürcistan Tarihi ,  yay. haz., S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 
1955, c.1, s.227 
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Gürcü kültür merkezleri halini taşımaktaydı. Burada özgür eserler kurulmakla beraber 

yabancı yazılar tercüme edilmekteydi.  Kilisedeki okullarda ruhani edebiyatın yanı sıra 

milli edebiyat da okutulmaktaydı. 

IX. Yüzyılda manastırların inşaatlarının başlandığı ikinci yarısında (ilk dönem 

VI. Yüzyılda Asurî Pederlerin faaliyetleri sayılmaktadır)  kilise ve devlet birlik gücüyle 

çevre bölgelerde Ortodoksluğu kesinleştirmekle kalmamış bir süre sonra Gürcistan 

birliğinin oluşturmasının temellerini atmıştır. Grigol Handzteli tarihini anlatan X. 

Yüzyılın yazarı olan Giorgi Merçule’nin ifadesiyle; “Kartli, her ayini ve duayı Gürcü 

dilinde gerçekleştirildi ği, Rum dilinde sadece Gürcüce “yarabbim sen bağışla” anlamına 

gelen “kirieleison” sözü kullanıldığı büyük ülkeye denmektedir”.(adapte edilmiş 

versiyonu).98 Gördüğümüz gibi o dönemde Hıristiyan Tanrı hizmetleri Gürcü dilde 

gerçekleştirildi ği toprak, ülke birliği anlamına gelmekteydi. 

X. Yüzyılın orta çağında Mtsketa Patrikliği’nin yetki alanı doğu istikametine 

yaygınlaşmaktadır. Hereti Kralı Đşhanik Monofizitliğinden vazgeçip ülkenin resmi dini 

olarak Gürcü Ortodoksluğunu ilan etmiştir. Tarih kronolojisine göre, Đşhanik’in bu 

kararın almasına sevk eden Tao-Klarcet’li Bagratların, Aşot’un varisi, annesi, Kraliçe 

Dinar’dır.99 Bu olayda tabii sadece kişilik faktörü etkili değil, gittikçe Gürcü aşiretlerin 

yerleştiği bölgeler arasında güçlenen sosyolojik-ekonomik ve siyasal ilişkileri onların 

kültürel ve dinsel yakınlaşmasına neden olmaktaydı. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
98  გიორგი მერჩულე, „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 591;  (Giorgi Merçule, “Grigol Handzteli’nin Yaşamı”, 
Gürcü Edebiyatı, 30 c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c.1, s.591) 
99 „მატიანე ქართლისა„ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემად მოამზადა ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. 
თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 226;  (” Kartli’nin Tarihi Kayıtları”  
Gürcistan Tarihi , yay. haz., S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, s.266) 
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C.   Abhazya Katoğikosluğu’nun Olu şması 

 

VIII.-IX. Yüzyılın sonlarında bugünkü doğu Gürcistan’da kilise tarihinde 

değişik yaşanmıştı. Bildiğimiz gibi Lazika ve Abhazya kilise örgütleri Konstantinopolis 

Patrikliği yargı yetkisi altında bulunmaktaydı. Abhazya kralları bağımsızlığını Bizans 

Đmparatorluğu’na karşı savaşla kazandikten ruhani alanında da yetkisi altında 

bulunmayı istememesi üzerine kendi devlet kilisesini Konstantinopolis Patrikliği 

denetiminden ayırmışlardır. 

Abhazya Kilisesi’nin özerkliği ne zaman hukukça işlem yapıldığı hakkında 

bilgiler bugüne kadar ulaşılamadığından bu konu ile ilgili tarih bilimlerinde düşünce 

birliği bulunmamaktadır. Sadece daha geç dönemin, XVIII. Yüzyılın ünlü Gürcü 

tarihçisi Bagratlı Vahuşti’nin (1696-1758) yazılarında Abhazya Katoğikosluğu’nun 

Kral II. Leon’nun ya da onun yakın varislerinin döneminde ortaya çıktığı bilgileriyle 

karşılamaktayız.100 

Bunun yanı sıra XI. Yüzyılın “Matiane Kartlisa” (Kartli’nin Dönmesi) tarih 

eserin XVIII. Yüzyılın interpolasyonu Abhazya Katoğikosluğu’nun Tao-Klarceti Karlı 

Bagrat tarafından oluşturulduğunu bildirmektedir.101 Fakat Tao-Klarceti’nin Kralı 

tarafından komşu devlette katoğikosluğun oluşturulması hayret vericidir. O yüzden 

tarihçilere göre XVIII. Yüzyılın redaktörü yanlışlık yapmıştır. Tao-Klarceti Kralı 

Bagrat yerine Abhazya Kralı Bagrat’ın (881-893) yazması gerektiği düşünülmektedir.  

Böylece geç dönemin gürcü kaynakları Abhazya Katoğikosluğu’nun oluşması 

IX. Yüzyılla tarihlemektedir. 

Abhazya Katoğikosluğu’nun denetim altında bulunduğu toprak Abhazya 

Krallığı’nın sınırlarına rastlamaktaydı. Yeni doğan özerk kilisede Lazika Metropoliği 

                                                 
100 ვახუშტი ბაგრატიონი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსა, რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, 
თბილისი, 1973, გვ. 765,785, 796;  (Vahuşti Bagrationi, Gürcistan Krallı ğı’nın Tasviri , ed. ve haz. S. 
Kauhçişvili, Tiflis, 1973, s. 756, 785, 796) 
101„მატიანე ქართლისა„ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემად მოამზადა ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. 
თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 226;  (” Kartli’nin Tarihi Kayıtları”  
Gürcistan Tarihi , yay. haz., S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, s.255) 
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dört piskoposluğunla beraber, Sebastopol Arkieparkisi102 ile eskiden başpiskopos 

katedrali olan Zikia Arkieparkisine giren Nikopsia Eparkisi birleşmektedir. Nikopsia 

şehri siyasal açısından Abhazya Krallığı sınırlar içerisinde kaldığından,103 kilise 

bakımdan Sebastopol başpiskoposuna bağlı olmuştur. Fakat Zikia Başpiskoposunun 

Katedrali, Konstantinopolis Patrikliği denetim altına kalan daha kuzeyde bulunduğu 

Tamatahra şehrine geçmiştir.104 

Çağdaş bilim adamlarından bazı Abhazya Katoğikoluğu’nun VIII.-IX. Yüzyılın 

başlarında kurulduğu düşüncesini paylaşırken bazıları Abhazya Kilisesi’nin 

Konstantinopolis Patrikliği’nden daha geç dönemde ayrıldığını düşünmektedir. 

Konstantinopolis Patrikliği’ne bağlı olan Katedraller listesine IX.-X. Yüzyıllarda 

yaşayan Abhazya Krallığı’nın belli başlı kilise merkezlerin-Pasis, Sebastopol ve 

Nikopsia adların geçmesi onların dikkatini çekmektedir.  

Bizans notitiaların105 sınıflandırması, yayını ve öğrenmesi XIX. Yüzyılın ikici 

yarısında başlanmıştır. 1950’li yıllarda herkesten önce S. Kauhçişvili 106 ve P. 

Đngorokva107 notitialar incelemeye ele almıştır. Son zamanki Gürcü bilim tarihçisi B. 

Kurdava tarafından notitiaların yeni, Fransız yayını ortaya koyulmuştur. (Notation 

Episcopate Ecclesiae Constantinopolitan. Texted critique, introduction et notes par Jean 

Arouses, A. A. Paris, 1981). Bu belgelere dayanarak IX. Yüzyılda Abhazya Krallığı 

toprağında bulunan Rum Katedrallerden söz edilmesinden vazgeçilmiştir. Bu olgu 

                                                 
102 Sebastopol Arkieparkisine giren piskoposlukların sayısı bilinmemektedir. Abhazya Kilisesi tarihinin 
araştırmacısı hierorahip Dorofey (Dbar) Sebastopol Arkieparkisi'nde altı piskoposluk katedrallini 
saymaktadır. (Иеромонах Дорофей (Дбар). Краткий очерк истории Абхазской Православной 
Церкви. Новый Афон, 2005. С. 6; Dorofei Dbar, Abhaz Ortodoks Kilisesi’nin Kısa Tarihi , Yeni 
Afon Yayınları,2005,s. 6)   
103 Nikopsia şehri Kara Deniz kenarında, Neçipsuho Nehrin ağzında bulunmaktaydı. Bugün bu toprak 
Rusya’ya aittir.  Halkın yerleştirildi ği yere Novomikhailovka ismi denmektedir. 
104 Zikia Arkieparkisi Nikopsia’yı kaybettikten sonra kendi sınırı içinde Kuban nehrin ağzında bulunan 
toprağı ile Kefe’yi dâhil Kırım’ın doğusunu tutmaktaydı. Tamatahra bugünkü- Taman 
105 (lat. Bildirisi) Konstantinopolis Patriği’ne bağlı piskoposluklar gözüken katedrallerin listesi.  
106  გეორგიკაგეორგიკაგეორგიკაგეორგიკა, თარგმნა, რედაქტირება გაუკეთა და გამოსაცემად მოამზადა ს. ყაუხჩიშვილმა, 
8ტ.  თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1952, 4ტ. გვ. 180-201; (Georgika, yay. haz., ed., çev., 
S. Kauhçişvili, 8c., Tiflis, Bilim Yayınları, 1952, c.4. s. 180-201) 
107 პ. ინგოროყვა, გიორგი მერჩულეგიორგი მერჩულეგიორგი მერჩულეგიორგი მერჩულე-ქართველი მწერალი  ქართველი მწერალი  ქართველი მწერალი  ქართველი მწერალი  X საუკუნისასაუკუნისასაუკუნისასაუკუნისა,    თბილისი, 1954, გვ. 
234-242;  (P. Đngorokva, Giorgi Merçule-X. Yüzyılın Gürcü Yazarı , Tiflis, 1954, s.234-242) 



 42

Abhazya Krallığı’nın o döneminde Konstantinopolis Patrikliği’nin denetim altından 

çıktığını kesin olarak ortaya çıkarmaktadır. B. Kurdava’nın düşüncesiyle Abhazya 

Krallığı kilisesi Abhazya’da I. Bagrat’ın Krallık döneminde, IX. Yüzyılın 80-90’lı 

yıllarda Bizans’ın bağlığı sona ermiştir.108 Abhazya Krallığı’na bağlı kiliselerin 

Konstantinopolis Patrikliği’nden ayrılması olguyu bu konu üzerine çalışmış olan bilim 

adamların çoğu IX. Yüzyılla tarihlemektedir. (P. Đngorokva, N. Berdzenişvili, Z. 

Ançabadze, B. Diasamidze v.b.)109 

Görüldüğü gibi IX. Yüzyılın sonlarında Abhazya Krallığı kilise açısından 

bağımsızlığa kavuşmuştur. Büyük bir olasılıkla tam bu zaman Abhazya Kilisesi ortaya 

çıkmaktadır. Onun merkezi Kara Deniz kenarında, Sohum şehrinden kuzeybatı 

istikametine 80 kilometrede Biçvinta şehrinde bulunmaktaydı. (Biçvinta’da bugüne 

kadar ulaşabilen X. Yüzyılın katedralli tapınağı ve onun civarında IV.-VI. Yüzyılların 

kilise kalıntıları bulunmaktadır.) Abhazya kilisesi özerkliğinin geçerliliğinin tespiti için 

Đsa’nın havarisi olan Andreas’ın Kolhida toprağında faaliyette bulunduğu görüşüne 

dayanmaktadır. 

Böylece IX. Yüzyılın sonlarında Gürcistan toprağında artık iki bağımsız kilise 

mevcut olmaktaydı. 1. Merkezi Mtsketa’da olan Kartli Patrikliği 2. Merkezi Biçvinta’da 

olan Abhazya Katogigosluğu. 

 Konstantinopolis Patrikliği Abhazya Krallığı’nın kilise-idare eyaletlerin fiilen 

kaybetmesine rağmen bir süre daha onların kendi denetim içerisinde tutmaya 

çalışmaktaydılar. Trabzon katedralinin arkieparkiye dönmesi ve sonradan metropoliğe 

                                                 
108 ბ. კუდავა, „დასავლეთ საქართველოს ისტორია (IX-XI )„ დისერტაციული ნაშრომი, 
თბილისი , 2002;  (B. Kudava, “Batı Gürcistan Kilisesi (IX.-X.yy.)”,  master tezi, Tiflis, 2002, s.14) 
109 Belirtmesi gerekiyor ki VIII. notatianin (901-907) bazı listelerinde Sebastopol Arkieparkisi’nin (Fasis 
ile Nikopsia’dan farklı olarak) gene Konstantinopolis’e bağlı olduğu belirtilmektedir. Büyük ihtimalle bu 
yönden yazdıranı yanlışlık yapmıştır. Batı Gürcistan’dan Bizans’ın medeni ile ruhani hükümetini 
Abhazya Krallık Hanedanı kovmuştur. Mantık olarak Onun geldiği bölgede bulunan arkieparkinin 
Konstantinopolis’e bağlı kaldığı ise imkânsızdır. B. Kudava Fransız bilim adamı Jan Daruzesi’nin 
araştırmasına dayanarak belirtiyor ki;- VIII. Notatianın tam şekli ile notatianın kurulduğu çağa uyumlu 
mevcut durumu anlatan tek B el  yazısıdır.. Bu B el yazısında Sebastopolis’in görülmediğini önemlidir. 
Sebastopolis görülen başka el yazılar ise Jan Daruzesi, çağa uyumsuz ifadesiyle açıklamaktadır.  ბ. 
კუდავა, „დასავლეთ საქართველოს ისტორია (IX-XI )„ თბილისი , 2002, გვ. 11; (B. Kudava, “Batı 
Gürcistan Tarihi (IX.XI.yy)”, Tiflis, 2002, s. 11) 
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ve “Lazia Metropoliği” denilmesi bundan kaynaklanmış olmalıdır. Bir süre sonra bu 

bölgeye Lazia (bugünkü Lazistan) ismi, orada yaşayan Çanlara ve Sanlara Lazlar ismi 

verilmiştir.110 

X. yüzyıla girişte Rum Kilisesi Bizans Đmparatorluğu’nun güney Kafkasya 

devletlerin gücünü(Abhazya Krallığı dâhil) kendi siyasal hayrına kullanmayı 

istediğinden mevcut durumunu kabul etmiştir. X. Yüzyılın 20’li yıllarda 

Konstantinopolis Patriği I. Nikolaos Kafkasya’daki Hıristiyan yöneticilerine, aralarında 

savaşın kesmeleri ve Araplara karşı hareket etmeleri istemişti. Konstantinopolis Patriği 

tarafından Abhazya Kralı II. Giorgi’ya (922-957) yazılan mektupta krallın onurundan 

bahsedilerek Abhazya ve Bizans Đmparatorluğu’nun arasında “samimi arkadaşlığı, 

ittifakı ve samimiyetinin” kaybolmaması dilenmektedir. Bunun yanı sıra I. Nikolaos 

Abhazya Kralın kuzey Kafkasya’da Alanya ülkesinde Hıristiyanlığının yayılma işinde 

çaba harcaması üzerine memnuniyetini ifade etmiştir. I. Nikolaos, II. Giorgi’ye Albanya 

Başpiskoposunu himaye etmesini sonradan da sürdürmesini rica etmektedir.111 Bu bilgi 

güçlenen Abhazya Krallığı’nın Kuzey Kafkasya üzerine etkisinin ve orada Abhazya 

Katoğikosluğu’nun  bir nevi misyonerlik faaliyetlerde bulunduğunun göstergesidir.  

 

 

 

 

 

                                                 
110ნ. ლომოური, „საქართველოს სახელწოდებანი ბიზანტიურ წყაროებში„ საქართველოსა და საქართველოსა და საქართველოსა და საქართველოსა და 
ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტექართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტექართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტექართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, რმინოლოგია, რმინოლოგია, რმინოლოგია, თბილისი, 1993, გვ. 84-
86;  (N. Lomouri, “Bizans Kaynaklarındaki Gürcistan Đsimleri”, Gürcistan Ve Gürcüleri Anlamına 
Gelen Yabancı Ve Gürcü Terminolojisi, Tiflis, 1993, s. 84-86) 
111“ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ„  გეორგიკაგეორგიკაგეორგიკაგეორგიკა, თარგმნა, 
რედაქტირება გაუკეთა და გამოსაცემად მოამზადა ალ. გამყრელიდზემ, ს. ყაუხჩიშვილმა, 8ტ. 
თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1952, 4 ტ. გვ. 213-218;  (“Bizans Yazarların Gürcistan 
Hakkındaki Bilgileri”, Georgika, yay. haz., ed., çev., S. Kauhçişvili, 8c., Tiflis, Bilim Yayınları, 1952, 
c.4. s. 213-218) 
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D.   XI-XV. Yy-da Siyasal Durum 

 

III. Bagrat’ın Birleşik Gürcistan Krallığı kurulması üzere başladığı savaş onun 

gelecek kuşağı IV. Davit (Kurucu Davit) nihai olarak bitirmiştir. (yönettiği yıllar 1089-

1125) IV. Davit başkenti Kutaisi şehrinden Tiflis şehrine taşımıştır.(1122) Onun 

döneminden itibaren Gürcü tarih bilimde “Gürcistan’ın altın çağı” olarak nitelenen 

feodal Gürcistan’ın güçlenmesi başlamaktadır. Bu açısından özellikle Kraliçe Tamar’ın 

yönettiği dönem en parlak dönemdir. Gürcistan Tamar’ın kraliçe olduğu zaman 

Kafkasya’nın büyük bölümünü kontrol etmekteydi. Ülkenin güneyden-Aras nehrinden 

doğu-Hazar Denizi’ne kadar onun vasal ülkeleriydi. Siyasi açısından gücünün doruğuna 

ulaşmasının yanı sıra, bu dönem Gürcü feodal ekonomisi ve kültürün altın devriydi.  

Gürcistan’ın “altın çağına” Moğol istilasıyla son verilmiştir. Ülke Đlhanlılar 

Devleti’nin denetim altına geçip onun vasal bir ülke haline gelmiştir. 

Gürcüler birkaç ayaklanma gerçekleştirmesi sonucunda 1259 yılında batı 

Gürcistan Đlhanlılar Devleti’nden ayrılıp bağımsız krallığına kurmuştur. Doğu Gürcistan 

kralı ise Moğolların denetiminde kaldığından dolay XI-XIII. Yy-da birleşen ülke tekrar 

parçalanmış oldu. 

Đlhanlılar Devleti devrildikten sonra Gürcistan güçlenip (özellikle V. Kral 

Giorgi’nin yönettiği dönem 1314-1346 ) gene Birleşik Gürcistan Krallığı haline 

gelmiştir. Fakat XIV. Yy-dan XV. Yy-a geçişte Gürcistan, başka ön Asya ülkeleri gibi 

Timurlenk’in saldırılarına uğranmıştır. Timurlenk Gürcülerin sert direnişini gösterdiği 

için ülkeyi yedi kez saldırısında bulunup tam felaket eşiğine getirmiştir. Bundan sonra 

feodal Gürcistan eski gücü geri alamayacak onun ekonomi ve kültürü gerileyecek. XV. 

Yy-ın ikinci yarısında Gürcistan siyasal bakımdan bağımsız devletler olarak 

parçalanmıştır; Kartli Krallığı, Kaheti Krallığı, Đmereti Krallığı ve Samtshe Atabeyliği. 

Ayrıca Đmereti Krallığı’nda- Odişi (Migrelistan), Gurya ve Abhazya yarıya bağımsız 

prenslikler yer almaktaydılar. Bir süre sonra bunlar tam bağımsızlığa kavuşmuştur.  
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Fakat bu krallıklar ve prenslikler merkeziyetçi siyasi birliklerine sahip 

değillerdi. Onların topraklarında çok sayıda başında tavad112 bulunduğu yarıya bağımsız 

birlikler ortaya çıkmıştır. Onlar kralların ve prenslerin vasallar olmasına rağmen 

kendine ait topraklarında tam bağımsızlıktan yararlanmaktaydılar. Bundan sonraki terim 

aznavur sadece küçük feodallar anlamında gelmektedir. Onlar kralların, prenslerin, 

tavadların ve kilisenin vasallarıydılar. Feodal-vasalların birinci görevi askeri hizmeti 

bulunmaktı.  

 

E.   Gürcistan’ın Siyasi Birleşimi  

 

Gürcistan’ın siyasi birleşimi, orta çağında Hıristiyan ülkelerin çoğunu nitelenen, 

bir ülke-bir kilise ilkesini cevaplayan, kilise örgütlerin birleştirme söz konusunun ortaya 

koymasına yol açmıştır. Tarih biliminde yayılan düşüncesiyle III. Bagrat’ın döneminde 

Abhazya (Biçvinta) Katoğikosluğu Kartli (Mtsketa) Katoğikosluğu yetki alanına 

geçmiştir. Fakat belirtmesi gerekir ki bu kiliselerin birleşmesi ile ilgili doğrudan 

kaynaklara sahip değiliz.  

Mtsketa Katoğikosluğu’nun liderliği ne ile açıklanabilir? 

Đlk önce Kartli (Mtsketa) Katogigosluğu Abhazya (Biçvinta) 

Katoğikosluğu’ndan daha eski olmasıyla.  Bildiğimiz gibi Kartli Katoğikosluğu V. YY-

da kurulmuştur. Abhazya Katoğikosluğu ise yaklaşık IX. Yy-da ortaya çıkmıştır. 

Bununla yanı sıra Abhazya Krallığı’nın egemenliği altına girecek bu topraklar daha 

Bizans Đmparatorluğu’nun denetiminde ve kilise açısından Konstantinopolis Patrikliği 

yetki alanında bulunduğu sırada Mtsketa Kilisesi daha o zamandan itibaren bölgeye, 

nüfuz etmeye başlamıştı. 

Lazika’ya Gürcü Kilisesi’nin nüfuzuna girmesine yardım eden neydi? 

                                                 
112 Unvan “tavad” başında bulunan demektir. Onlar XV. Yy-da hakim olan sınıftan ayrılmıştır. 
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Eski Gürcistan tarihi coğrafyasına göz attığımızda bugünkü batı Gürcistan’ın 

büyük bölümünün Likhi113 sıradağlarından neredeyse Kutaisi şehrine kadar, eskiden 

beri Đberia Krallığı yetki alanında olduğunu göreceğiz. Argveti denilen bu tarihsel 

bölgede gürcü dili yaygınlaşmakla birlikte,  Hıristiyanlık dini de Kartli’den girmiştir. 

Böylece batı Gürcistan’ın bu bölümünde Mtsketa Kilisesi baştan beri ayak tutmaktaydı. 

Profesör N. Berdzenişvili’nin dediğine göre Mtsketa Kilisesi Argveti’nden Megrellerin 

yerleştiği Lazika’da Hıristiyanlığı’nı vazederek Rum Kilisesi’nin etkisini azalmaya 

çalışmaktaydı. Ayrıca bu işe Đberia ve Lazika’nın VI. VII. Yy-daki siyasi durumu 

katkıda bulunmaktaydı. “Bu ülkelerin Bizans ile Đran’la ilişkilerinin, V.-VI. Yy-da 

Persler ile Bizansların arasındaki sürekli savaşların, sonradan ise VIII. Yy-da Arapların 

saldırmaları sonucunda, batı Gürcistan’ın eski Megrel nüfusu azalıp bu toprağın bazı 

bölgeleri doğu Gürcistan’da aynen ezilenlerin, göçmen Đberialıların sürgün yeri haline 

gelmiştir. Göçmenler Gürcü kiliseleri yanına getirmekteydiler. Yerli (Megrel) 

nüfusunun özümlemesiyle, daha önceden başlayan, Rum Kilisesi’ne nüfuzu 

kaybolmaktaydı.”114   

Yukarda söylediğimiz gibi Abhazya kralları Bizans Đmparatorluğu’ndan 

ayrıldıktan sonra ruhani alanda da etkisi altında kalmayı istememesi üzere Abhazya 

devlet kilisesini de Konstantinopolis’e bağlılıktan ayrılmışlardı. Görüldüğü gibi 

Abhazya krallar bu işte, özellikle, Abhazya Katoğikosluğu kurulmadan önce, Gürcü 

Kilisesi’ni Konstantinopolis’ten bağımsız örgütü olarak kullanmaktaydı. Bunun 

göstergesi Abhazya kralların Kartlilerin misyonerlik işine yardımı olmalarıdır.  Mesela, 

bugüne kadar ulaşan bilgide Tao-Klarceti’nde manastırların inşaatlarının organizatörü 

olan Kartli Kilisesi adamı Grigol Handzteli’nin Abhazya Krallığı’na gittiği, onun kralı 

                                                 
113 Likhi_Gürcistan’ın doğu ile batı kısımlar arasında coğrafya sınırı olarak sayılan ülke ortadaki 
sıradağdır. Onun doğusunda akan nehirler Kura Nehriyle, batısında akanlar ise Rioni Nehriyle 
birleşmektedir.  
114 ნ. ბერძენიშვილი, „სავეზირო ფეოდალურ საქართველოში„ საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის 
საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები, 9ტ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1966, 3ტ. გვ. 43-44;  (N. Berdzenişvili, 
“Feodal Gürcistan’da Vezirlik”, Gürcistan Tarihi konuları , 9 c., Tiflis, Bilim Yayınları, 1966, c.3, s. 
43-44) 
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II. Dimitri (yaklaşık 825-861) tarafından büyük bir saygılıyla ona karşılandığı ve 

Argveti bölgesinde manastırın inşaatına izin verildiği görülmektedir.115  

Abhazya kralların Mtsketa Kilisesi’ne karşı hayırhahlığı farz edildiği gibi 

onların yalnız batı Gürcistan’a hâkim olduklarına memnuniyetsizliğinin göstergesiydi. 

Onlar Gürcistan’ın başka bölgelerini (Kartli, Kaheti, Hereti, Cavaheti v.b.) ülkesine 

katmaya enerjiyle hareket etmekteydiler.  Bu topraklar ise Mtsketa Katoğikosluğu yetki 

alanına girmekteydi. (X. Yy-dan Hereti dâhil)  Böylece Mtsketa Katoğikosunun 

Abhazya kralların siyasini destekleceğine büyük bir önem olacaktı. 

Biraz önce söylediğimiz gibi Gürcistan birleştirildikten sonra kilise örgütlerin 

birleştirme söz konusu ortaya çıkmıştır.   Mevcut olan düşüncesiyle bu süreç X. Yy-da 

işlem yapılıp Abhazya Kilisesi Kartli Kilisesi’yle birleşerek Abhazya Katoğikosluğu 

ismi kaldırılmıştır.116 Fakat bu düşünce doğru olmamalıdır. Takip eden dönemin gürcü 

yazılı kaynaklarında çeşitli tarihsel olayları anlatılırken “katoğikoslar,” 

“katoğikoslardan ikisi”  ifadelerle karşılamaktayız. Bu ise muhakkak Kartli ve 

Abhazya’nın katoğikosları anlamına gelmektedir.117 Ayrıca Kral IV. Laşa-Giorgi’nin 

(1207-1222) Gelati manastırına verdiği belgede doğrudan Abhazya Katoğikosu’ndan 

bahsedilmektedir. ( “Ve siz Aziz Hakimler, Abhazya ve Kartli’nin katoğikosları…”)118 

Yanı Abhazya Katoğikosluğu ortadan kaldırmamış fiilen birleşmişti. X. Yy-dan sonra 

Abhazya Katoğikosluğu ortadan kaldırılmış olsaydı Giorgi-Laşa’nın döneminde, XIII. 

Yy-ın başlarında onun yeniden kurulması imkansızdır. (Birleşik Gürcistan Krallığı’nın 

güçlü olduğu zaman) bunun için bir önkoşulu bile bulunmamaktaydı.  

                                                 
115 გიორგი მერჩულე, „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა ნაკადული, 1987, 1 ტ. გვ. 591;  (Giorgi Merçule, “Grigol Handzteli’nin yaşamı”, 
Gürcü Edebiyatı, 30 c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c.1, s.591) 
116ნ. ლომოური, „საქართველოს ეკლესია და მისი ავტოკეფალია„ საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის 
კალენდარი 2001კალენდარი 2001კალენდარი 2001კალენდარი 2001, თბილისი, გამომცემლობა საქართველოს საპატრიარქო, 2002, გვ. 145;  (N. 
Lomouri, “Gürcistan Kilisesi Đle Onun Özerkliği”, Gürcistan Kilisesi Takvimi 2001, Tiflis, Gürcistan 
Patrikliği Yayınları, 2000, s.145)   
117ჟამთააღმწერელი, ქართლის ცხოვრება, ქართლის ცხოვრება, ქართლის ცხოვრება, ქართლის ცხოვრება, 2ტ. რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, თბილისი, 
გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 2ტ. გვ. 156-157;  ((jamtaagmtsereli),Gürcistan Tarihi Gürcistan Tarihi Gürcistan Tarihi Gürcistan Tarihi ,2c., ed.: 
S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.2, s. 156,157) 
118 IX.-XIII. Yy-ın Gürcü Tarihi Belgeleri , yay. haz.:T. Enuqidze, V. Silogava, N. Şoşiaşvili, Tiflis, 
Bilim Yayınları, 1984, s.106 
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Böylece XI.-XII. Yy-da Abhazya Katoğikosluğu varlığını sürdürmektedir. Fakat 

görüldüğü gibi hiyerarşi açısından Mtsketa Katoğikosluğu’na bağlı olmuştur.119 

Profesör N. Mari daha 1907 yılında Birleşik Gürcistan krallığı döneminde Abhazya 

Katoğikosu olarak, yerli katoğikosun olduğu, onun Msketa Katoğikosu’nun egemenliği 

altında bulunduğu,120 bunun ise “bütün Gürcistan’ın atası” denildiğini gerçeği yazmıştır. 

Bu unvanın XVI. Yy-da tespit edilmesi121 Mtsketa Katoğikosu’nun bütün Gürcistan 

üzerine yetkisinin bir göstergesidir. 

Böylece XI. Yy-dan beri Mtsketa Katoğikoslarının “katoğikos-patriği’nin” 

denilmesi rastlantı olmamalı. Đlk bu unvanı kullanan 1010-1033 yıllarda Kartli 

Kilisesi’nin başı I. Melkisedek’ti. 1031-1033 yıllarda Mtsketa Kilisesi tarafından 

verilen bir belgede deniliyor ki; “Biz, Đsa tarafından takdis edilen Kartli Katoğikos-

Patriği Melkisedek…”122   “Kartlis Tshovreba” eserinde de Melkisedek, onun gelecek 

katoğikoslar gibi (I.Oqropir, III. Giorgi, III. Gabriel. /XI. Yy./) bu unvanıyla 

anılmaktadır.123 

 

 

 

 

                                                 
119თ. ქორიძე, „აფხაზეთის საკათალიკოსოს ისტორია (IX.-XVI )„ დისერტაციული ნაშრომი, 
თბილისი, 2003, გვ. 16; T. koridze, “Abhazya Katogigosluğu Tarihi (IX.-XVI. Yy.)”, master tezi, Tiflis, 
2003, s. 16 
120 Н.Марр. „Исторический очерк Грузинской церкви„, Церковные ведомости, 1907, №3. С. 137; 
(N. Mari, “Gürcü Kilisesi’nin Tarihsel Taslağı” Kilise Bordroları, 1907, No3)  
121 თ. ჟორდანია, ქრონიკებიქრონიკებიქრონიკებიქრონიკები, 3ტ. თბილისი, 1892, 2ტ. გვ. 62, 67;  (T. Jordania, Vakayinameler, 
3c., Tiflis, 1892, c.2, s.62,67) 
122 “ქართული ისტორიული საბუთები IX-XIII  სს,” რედაქტორი თ. ენუქიძე, ვ. სილოგავა, ნ. 
შოშიაშვილი, თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1984, გვ. 22;  (IX.-XIII. Yy-ın Gürcü Tarihi 
Belgeleri, yay. haz.:T. Enuqidze, V. Silogava, N. Şoşiaşvili, Tiflis, Bilim Yayınları, 1984, s.22) 
118„მატიანე ქართლისა„ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემად მოამზადა ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. 
თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 290, 195, 296,313;  (Kartli’nin Tarihi 
Kayıtları” Gürcistan Tarihi , yay. haz.: S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, 
s.290,295,296,313) 
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F.   Gürcü Rahiplerin Yabancı Ülkelerdeki Faaliyetleri.   

Konstantinopolis Ve Antakya Patrikleri Đle Đlişkileri. 

 

Bildiğimiz gibi V.-VI. Yy-da Gürcü Manastırları Suriye-Filistin’de, Mısır’da ile 

çeşitli ülkelerde mevcuttu. Oradaki Gürcü rahipleri aktif bir şekilde Gürcistan’la ilişkide 

bulunup büyük eğitsel ve edebi faaliyetlerde bulunmaktaydılar. Onların vasıtasıyla 

gürcü toplum kültür alanındaki çeşitli eylemci adamları tanımaktaydı. 

Bu dönemde manastırların inşaatları batıya doğru, Bizans topraklarında 

yayılmıştır. Balkan Yarımadasında bulunan gürcü manastırlarından X. Yy-ın sonunda 

kurulan Afon Dağındaki (Aynoroz) Đviron manastırı ve Rodop Dağlarındaki 1083 

yıllında kurulan Petritson manastırı öne çıkarlarıdır.  

Aynoroz Bizans Đmparatorluğu’nun en ünlü manastırlar merkezlerinden biriydi. 

Orada Rumlarla yanı sıra, çeşitli Ortodoks halkını temsil eden rahipler- Gürcüler, 

Ruslar, Bulgarlar ve Suriyeliler faaliyetlerde bulunmaktaydılar. 

 X. Yy-ın sonunda ve XI. Yy-da Aynorozda faaliyette bulunan Gürcü bilim 

adamların-Đoane, Ekvtime, Giorgi v.b. çalışmaları vasıtasıyla Đviron manastırı orta 

çağındaki kültürün önemli merkezlerden biri olmuştur. Mesela, Aynorozlu Ekvtime 

Rumcadan Gürcüceye yüze kadar kitabı çevirmiştir. Aynı zaman Gürcü yazarı 

tarafından işlenen Buda hakkındaki doğu menkıbelerini anlatan “Balavarı’nın Bilgeliği” 

kitabı Gürcüceden Rumcaya tercüme etmiştir. 

Petritson manastırını Bizans’ta faaliyette bulunan Gürcü komutanı (batının 

domesticus) Giorgi Bakurianisdze kurmuştur. Bununla yanı sıra manastırın 

güçlenmesine ve ilerlemesine yol açmak üzere onun çevresindeki toprağı ve köyleri 

manastırına bağışlamıştır. Manastırın ismi “Petritson”, onun yakınlarda bulunan köy-

“Petritso” (bugünkü Baçkovo) isminden gelmektedir. Bu toprak Filibe şehrin civarında 

olup bugün Bulgaristan sınırları içerisindedir.  
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Kısa bir süre sonra büyük kültürel ve eğitsel merkezi haline gelen Petritson 

manastırına o dönemdeki seçkin felsefeci Đoane Petritsi yöneticilik yapmıştır. 

Manastırın yanında bulunan okulda eğitim Gürcü dilde verilmekteydi.124 

XI. yy-ın 30-40 yıllarda Gürcistan Krallığı’nın mali yardımıyla Kudüs şehrinde 

gürcü Haç Manastırı ortaya çıkmıştır. (efsaneye göre Đsa’nın gerildiği haç bu yerde 

yetişen ağaçtan yapılmış). Bu manastırda yazarlar ve güzel yazıcılar faaliyette 

bulunmaktaydılar. 

Bu dönemde Gürcü manastırları aynı zaman Antalya’da (Bitinya), Suriye’de 

(Antakya’nın yakında, Kara Dağında), Sına Dağında, Kıbrıs’ta (Jalia) ile çeşitli yerlerde 

bulunmaktaydı. 

Yurt dışındaki rahipler sadece ruhani, bilimsel ve edebi işlemeleriyle şöhretli 

değildiler. Gürcü-Bizans arasındaki savaşta (XI. Yy-ın 20-40’lı yıllarda) Bizans gürcü 

manastırlarını sıkıştırmaya başladığında rahipler Rumlara karşı çok sayıda meydan 

savaşlarını girmek zorunda kalmışlardır. Gürcülerin kovmasının nedenlerinden biri 

Ermeniceden tercüme edilen kitapların Gürcü manastırlarda saklanmasıydı. Rumlar 

Gürcüleri Bizans’ta Pagan olarak sanılan Monofizit Ermeni Kilisesi yetkisi altında 

bulunmasıyla suçlamaktaydılar.125 

XI. yy-ın orta çağında Antakya Patrikliği’ne karşı da ilişkileri gerginleşmiştir. 

Antakya Patrikliği’nin başına gelenleri Gürcü Kilisesi’nden Antakya’ya baş eğmesi ve 

Gürcü katoğikoslarının Antakya’da takdis edilmesi içeren eski âdetin yenilemesini 

istemişler. Onların iddialarına göre Gürcistan toprağında Đsa’nın havarileri tarafından 

vazedilmediği için Gürcü Kilisesi ayrı bir varlık olması hakkına sahip değildir.  

Antakya Patriği, Gürcülere bu isteğin yerine getirilmemesi halinde Gürcistan’la 

her türü ilişkinin kesmesi isteyen belgesinin başka patriklere ( Kudüs’ün, 

Đskenderiye’nin, Konstantinopolis’in vb.) yollanacağını söyleyerek tehdit etmiştir. 

                                                 
124 კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, 2ტ.  თბილისი, გამომცემლობა 
მეცნიერება, 1880, 1ტ. გვ. 106;  (K. Kekelidze, Eski Gürcü Edebi Tarihi , 2c., 5.bs., Tiflis, Bilim 
Yayınları, 1980, c.1, s.106) 
125 ანანია ჯაფარიძე,    საქართველოს ეკლესისაქართველოს ეკლესისაქართველოს ეკლესისაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიაის მოკლე ისტორიაის მოკლე ისტორიაის მოკლე ისტორია,  თბილისი, 2003, გვ. 26; 
(Anania Caparidze, Gürcistan Kilisesinin Kısa Tarihi , Tiflis, 2003, s.26) 
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Sözleşmek için Antakya’ya Aynorozlu Giorgi gitmiştir. O Rum hiyerarşi 

Gürcistan’ın Andreas ve Simon’un vazettikleri ülkelerinden birisi olduğunu açıklayıp 

Simon’un Abhazya’da toprağa verildiğini bildirmiştir. Aynorozlu Giorgi Pagan 

ikonoklasm’ın Bizans Đmparatorluğu’nun büyük kısmına hâkim olduğu zamanı 

hatırlatıp o zaman Gürcü Kilisesi’nin hakikat Ortodoksluğunu tuttuğu üzerine Gotya’lı 

Đovane’nin Mtsketa şehrine giderek orada piskopos olarak takdis edildiğini söylemiştir. 

Rahip Giorgi Gürcü Kilisesi’nin özerkliğinin kanuni olduğuna dair çeşitli kanıtları 

göstermiştir. Gürcü kaynaklarına dayanarak Antakya Patriği Aynorozlu Giorgi’nin 

bilgiçliğinden, nutuk yeteneğinden ve Rum dilinin güzel konuşmasından etkilemiştir. 

Bu nedenle Antakya Patriği Aynorozlu Giorgi’nin gösterdiği kanıtlarını kabul edip 

Gürcü Kilisesi’ne bağımsız olması hakkını vermiştir.126 

Sonuç olarak Bizans Đmparatorluğu ile Gürcistan arasında 1057 yıllında 

imzalanan barış anlaşması Gürcü -Rum ilişkilerini (kilise ilişkisi dâhil) düzeltmiştir. Bu 

olaydan sonra Rum’da Gürcü rahiplerinin sıkıştırmaları kesilip Gürcü manastırlarının 

durumu önemli ölçüde düzelmiştir. 

 

G. Devlet Đle Kilise Đlişkileri. Ruis-Urbnisi Konsili  

 

Hıristiyan kilise, ekonomisinin temelleri geniş topraklarından, onun üzerine 

bulunan köylerinden ile çeşitli manevi servetlerden teşkil edilen, zengin ve güçlü 

örgütüydü. Kralların ve feodallerin kiliseye bağışlarıyla bu zenginliği daha da 

çoğalmaktaydı. Kilisesin ekonomi gücü yanı sıra onun ideolojik gücüne baktığımızda 

Hıristiyan kilise büyük politika gücüne taşıyan örgütü olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 

çalışmada V. Yy-ın olayları tarif edilirken Kral Vahtang Gorgasali ile Arkiepari 

Mikhael’i arasındaki tartışma anlatılmaktadır. Bu tartışmada zaferi kazanmak için 

krallın Roma Đmparatorundan yardım istemesi kilisenin büyük gücünün göstergesidir. 

                                                 
126 გიორგი მცირე  „გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება„ ქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობაქართული მწერლობა, 30 ტ. თბილისი, 
გამომცემლობა ნაკადული, 1987, 2 ტ. გვ. 100-106;  (Küçük Giorgi, “Aynorozlu Giorgi’nin Tarihi”, 
Gürcü Edebiyatı, 30c., Tiflis, Derecik Yayınları, 1987, c2, s. 100-106) 
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Kilise zaman geçtikçe güçlenmekteydi. Kendi geniş arazileriyle, silahlı kuvvetleriyle, 

vergi dokunulmazlığıyla ile çeşitli ayrıcalığıyla ülkede gerçek bir devleti temsil 

etmekteydi. Kilise hiyerarşısı_katoğikoslar,  piskoposlar ve manastırların önde 

gelenleri, asıl soydan gelmekteydiler. Kilise memurlarını devlete karşı sıkça 

ayaklanmaya kalkan silahlı akraba feodalleriyle sıkı bir ilişkide bulunduklarını göze 

aldığımızda, kilisenin gücü kralı için de korku verici olabildiği görülmektedir.  

Soyluların Gürcü Kilisesi’ne hâkim olmasına karşı Aynorozlu Giorgi çıkmıştır. 

1060 yılında, onun Gürcistan’a geldiği dönem, tam kıtlık dönemdi. Giorgi cesaret ileri 

gelenler ve piskoposların oburluğunu ve vahşili ğini açık biçimde göstermeye başlayarak 

ruhani kişilerin soylarına göre değil onların özelliklerine göre seçmesini vazetmişti. IV. 

Kral Bagrat’ın yardımıyla Giorgi isteğini yarıya yerine getirip çok sayıda asil olmayanı 

gelenleri kilise görevine atmıştır. Kral Giorgi’ya yardımıyla iç düşman olan feodallerin 

zayıflamasına yol açmaktaydı.  

Aynorozlu Giorgi’nin Gürcü Kilisesi’nde başladığı yeniden düzenlemelerini 

Kral IV. Davit (Kurucu Davit) devam edip daha derinleştirmiştir. Kral Davit 

Gürcistan’ın birleşimi için çalışırken feodallerin gücünü kırmak için kiliseyi feodallerin 

güçlü dayanak olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla kral kilisenin boyun eğdirecek 

reformunu hayata geçirmeye başlamıştır. 

Kurucu Davit’in hayati hikâyesini anlatan tarihçi, kralın tarafından düzenlenen 

kilise reformu şöyle açıklamaktadır;  “Aziz kiliseler haydut yuvası haline 

dönüşmekteydi. Layık olmayan ve usule aykırı olanlar, kendi soylarının vasıtasıyla 

piskoposluklara hâkim olup onlara benzer haydutları, kutsal yasasını yerine halka 

ahlaksızlığı okutanları, papaz ve piskopos görevlerine atmaktaydılar.”127 

Fevkalade hazırlıklardan sonra Kurucu Davit 1003 yıllında Ruis-Urbnisi Konsili 

denilen kilise konsili çağırmıştır. (Ruis ve Urbnisi, ikisi piskoposluk merkeziydi.)  Bu 

                                                 
127 დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2ტ. რადაქტორი ს. 
ყაუხჩიშვილი, თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 327;  ( (Kurucu Davit’in 
Tarihçisi), Gürcistan Tarihi , 2c., ed.: S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, s. 327) 
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konsiline Gürcistan Katoğikosu Đovane,128 kilisesin ileri gelenleri, usta öğreticileri, 

rahipler ve bilim adamları katılmaktaydı. XVIII. Yy-ın tarihçisi olan Vahuşti’nin sözleri 

gibi Kurucu Davit “kral gibi değil köle gibi” bu konsiline katılmaktaydı.129 Bu 

konsilinde bireysel özelliği ile hak etme yerine asil soydan geldiği için seçilen 

piskoposların görevinden çıkarmaları ve onların yerine asil soydan gelip gelmemelerine 

bakılmaksızın layık ve aydın olan kişilerin kilise görevinde seçmesine karar verilmiştir. 

Böylece kilise soylular tahrip edilmiş oldu. IV. Davit manevi ve maddi büyük bir gücü 

sahip kiliseyi kendine bağlayıp feodal muhalefeti kendinden uzaklaştırmıştır. 

 

H.   Devlet Yönetiminde Çkondidi Piskoposu-Krallık Kalem 

Odası Reisi’nin Rolü 

 

IV. Davit’in kiliseyi kendine bağlamasına rağmen kralın bu hakkı derinleştirerek 

elinde tutması gerekiyordu. Krallık kalem odası reisi ve Çkondidi (bölge) Piskoposu 

görevlerinin birleşmesi bu hedefe yönelikti. Çkondidi Piskoposluğu batı Gürcistan’da 

bulunmaktaydı. Bu bölgede Abhazya Katoğikosu’ndan sonra Çkondidi Piskoposu kilise 

hiyerarşinin en yüksek kademedeydi.130 Şimdi ise Çkondidi Piskoposu’na yüksek bir 

idare mevkii teslim edilmiştir. Kurucu Davit bu görevinde, samimi adamı, Ruis-Urbnisi 

kilise konsilinin aktif katılanlarından biri-rahip Giorgi’yi tayin etmiştir. Böylece Kral 

rahip Giorgi eparkinin gibi etkili önderi vasıtasıyla kilise işlerine müdahale ve kiliseni 

hükümetin denetim altında tutma hakkına sahip olmuştur. Kral onu devlet idaresinde en 

yüksek unvanı olan ilk veziri olarak tayin etmiştir. Đlk vezir kral idaresini ile yüksek 

                                                 
128იგივე;  A. e., “Kartlis Tshovreba”(Gürcistan Tarihi) eserin bazı listelerinde “kendi krallığın 
katoğikosları” diye yazılıyor. Bu çoğulluğu gelecek çağın kopya edenin hatası değilse Kartli’nin ve 
Abhazya’nın katoğikoslarından bahsedildiği kesindir.  
129 ვ. ბაგრატიონი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსააღწერა სამეფოსა საქართველოსა, რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, თბილისი, 
1973, გვ. 156;  (V. Bagrationi, Gürcistan Krallı ğı’nın Tasviri , ed.: S. Khauhçişvili, Tiflis, 1973, s. 156  
(Görüldüğü gibi konsilin kararlarının onun şahsa ait etkisiyle çözmelerini istememiştir.)) 
130 ნ. ბერძენიშვილი, „სავეზირო ფეოდალურ საქართველოში„ საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის საქართველოს ისტორიის 
საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები, 9ტ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1966, 3ტ. გვ. 53;  (N. Berdzenişvili, 
“Feodal Gürcistan’da Vezirlik”, Gürcistan Tarihi konuları , 9 c., Tiflis, Bilim Yayınları, 1966, c.3, s.53) 
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mahkemeyi yönetmekle beraber askeri ve çeşitli sorunlarının çözmesine katılmaktaydı. 

Kurucu Davit’in oluşturduğu Çkondidi Piskoposu-krallık kalem odası reisi görevi 

Gürcü devlet teşkilatında, yıllar boyunca kullanılmıştı. Fakat birleşik krallık yıkıldıktan 

sonra bu görev ortadan kaybolmuştur. 

 

Đ.   Siyasal Sorunları Ve Kilise Vergisi Meselesi 

 

IV. Davit’in yürüttüğü aktif diş politikasını onun torunu III. Giorgi devam 

etmiştir. Onun yönettiği dönemde (1156-1184) Gürcistan sınırları daha da 

genişletilmiştir. Fakat büyük kapital isteyen bu kesintisiz savaşlardan dolay Kral Giorgi 

Kurucu Davit’in döneminden itibaren vergi dokunulmazlığından yararlanan kiliseye 

gene vergi uygulanmasına mecbur kalmıştır.  

1177 yılında feodal muhalefeti III. Giorgi’nin tahta devirmeye kalkmıştı. Onun 

yerine ise kralın yeğeni olan Prens Şahzade’yi tahta çıkarmayı istemişlerdir. Fakat 

kralın ordusu ayaklanmayı bastırıp isyanın önde gelenleri ölümle cezalandırılmış ve 

Prens Şahzade’nin gözleri kazınıp hadım edilmiştir.131  

Şahzade’nin ölümünden sonra krallık ailede oğul kalmadığı için tahta varisi 

meselesi ortaya çıkmıştır. III. Giorgi ölümünden sonra anlaşmazlıkları önlemek için kızı 

Tamar’ı varisi ilan etmiştir.132 1178 ya da 1179 yılında Tamar kraliçe olarak takdis 

edilmiştir. Kraliçe Tamar III. Giorgi’nin ölümüne kadar (1184) babasıyla beraber 

krallığı yönetmiştir. 

Böyle davranışlarından dolay III. Giorgi’ya kilisenin yardımı gerekmiştir. 

Sadece kilise, kendi otoritesinden yararlanarak kralın işlediklerini (1177 yılın isyanı 

bastırması ve bir kadının tahta çıkarması ile ilgili) hükmü verme gücüne sahipti.  

                                                 
131 Gözlerin kazınmave hadim edilme cezası Bizans Đmparatorluğu’ndan gelmiştir. Bizans’ta Đmparatorun 
tahta hâkim olmaya çalışanları böyle cezalandırılmaktaydılar. Bizans’ta mevcut kanuni göre kör ile hadım 
tahta çıkma hakkına sahip değildi. “Kekaumen’in öğütleri ile hikayeleri”, XI. Yy-ın Bizans 
Komutanının Hikayesi, ed,: G. Litavrin, Moskova, Nauka Yayınları, 1972, s. 519 
132 საქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევები, 8ტ. თბილისი, გამომცემლობა საბჭოთა 
საქართველო, 1979, 3ტ. გვ. 295;  (Gürcistan TTTTarihi Taslakları , 8c., Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı 
Yayınları, 1979, c.3, s.295) 
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Dolaysıyla tam bu dönemde III. Giorgi tarafından kilise topraklarının devlet 

vergisinden muaf olunması rastlantı olmamalıdır. 1178 yılında kral tarafından çağırılan 

kilise konsiline Gürcistan Katoğikosu ile doğu Gürcistan gibi batı Gürcistan’ın 

piskoposları ve rahipleri katılmıştır. Konsilinde çeşitli konular üzerine çalışılmakla 

beraber vergi konusu da incelenmiştir. Ruhani kişilerin ricaları üzerine kral kiliseyi 

vergiden muaf bırakmıştır.133 

 

J.   Ermeni Kilisesi Đle Đlişkileri 

 

Ermeniler ve Gürcüler Hıristiyanlığı hemen hemen aynı zamanda (IV. Yy’da) 

kabul etmişlerdir. Diofizitliği ve Monofizitliği için oluşan savaşta Gürcüler Kalkedon 

Konsili’nin-Diofizitlik pozisyonunda kalırken, Ermeniler Monofizitliği tercih 

etmişlerdir. Başta Ermeni Kilisesi, Gürcüleri Monofizitliğe geçtirmeye çalışmaktaydı. 

Fakat başarıya ulaşamamışlardır. XII. Yy-da güçlenmiş Gürcistan’ın Ermeni 

eyaletlerine girmesi ideolojik açısından kiliseler arasında tartışmaların yenilemesine yol 

açmıştır.  

1124 yılında Ani şehrinin ileri gelenleri, şehre hâkim olan Kürt emirinin 

kovması isteğiyle IV. Davit’e başvurmuşlardır. Davit, Ani şehrini istila ederek onu 

kendi krallığa katmıştır.134 Kralın tarihçisinin anlattıklarına göre Ermeni piskoposları 

IV. Davit’ten Ermeni inancı incelenmesi için bir olacağı konsilin düzenlemesi 

istemişlerdir. Onların inancı Pagan çıktığı taktırde Ermeni piskoposları Diofizitliğe 

geçeceklerine sözü vermişlerdir. Kral sevinçle bu isteğini kabul etmiştir. Aynı 1124 

yılında Gürcü Katoğikosu Đovane ile başka kilise adamları Ani şehrine çağırılmıştır. 

Değişik Gürcü ve Ermeni ulus adamları gibi kralı da bu konsiline iştirak etmiştir. 

                                                 
133 “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2ტ. რედაქტორი ს. 
ყაუხჩიშვილი, თბილისი,  გამომცემლობა სახელმწიფო, 1959, 2ტ. გვ. 81-90;  (“Kralların Hayat 
Hikayeleri Ve Övgüleri”, Gürcistan Tarihi , 2c., ed.: S. Khauhçişvili, Tiflis, Devlet Yayınları, 1959, c.2, 
s. 81-90)    
134დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, ქარქარქარქართლის ცხოვრებათლის ცხოვრებათლის ცხოვრებათლის ცხოვრება, 2ტ. რადაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, 
თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 34;   ((Kurucu Davit’in Tarihçisi), Gürcistan 
Tarihi ,2c., ed.: S. Khauhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, s. 34) 
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Vakanüvisin bilgisine göre ruhban sınıfının temsilcileri sabahtan akşama kadar tartıştığı 

halde düşünce birliğe kavuşmamışlardır. Kral onları dinlemekten sıkılıp söylemiş; 

“Azizlerim, siz incelenemez derinliklere gireceksiniz, felsefeciler gibi bilinmezleri 

görebiliyorsunuz, biz aydın olmayan usul adamları gibi bunu anlayamıyoruz. Siz 

biliyorsunuz ki askeri işlerinde yetiştiğim için aydınlıktan ve bilimden uzağım. O 

yüzden size basit sözlerle söyleyeceğim”. Bu sözü bitirince Ermenilere cevap vermeye 

kinaye hikâyeleriyle devam etmiştir, Ermeniler ona karşı bir şey söyleyemedikleri için 

kendilerini mağlup kabul etmişlerdir. 135 

Gürcü tarihçisinin verdiği bu bilgi önyargılı ve hizmete yönelik Ortodoksluğa 

hizmette olduğu açıkça bellidir. Bunu Kralın aşırı derecede övmesi gösterilmektedir. 

Fakat Ermenilerin Monofizitliğe geçtirmesi isteği içeren konsili gerçekten düzenlenmiş 

olmalı. 

Devletin yardımıyla Gürcü Kilisesi’nin Ermeni eyaletlerinde onların 

Monofizitliğe geçmeleri üzerine aktif misyonerlik işlerin sürdürmesi “Kartli Tskovreba” 

eserin sonraki kısımlarda da anlatılmaktadır. Mesela, bu kitapta 1200 yılın olayları 

anlatılırken, gürcü tarihçisi Kraliçe Tamar’ın sarayında Gürcü ile Ermeni katoğikoslar 

arasında kimin inancı daha hakiki hakkında oluşan tartışması geniş bir şekilde 

anlatılmaktadır. Tarihçinin söylediği gibi Gürcü katoğikosu zaferi kazanmıştır. Onun 

tarafından gerçekleştirildi ği kerametini görünce Ermenilerin çoğu Ortodoksluğu kabul 

etmiştir. Bunlar arasında Gürcistan’ın yüksek görevlerinden birisinde bulunan-Atabey 

Đvane Mhargrdzeli136 idi. Onun kardeşi Zakaria ise Ermeni inancına sadik kalmıştır.137 

Đvane Mhargrdzeli’nin Ortodoksluğu kabulünü Ermeni kaynakları da 

kanıtlamaktadır. XII. Yy-ın Ermeni tarihçisi Ganzaklı Kirako belirtiyor ki;  Đvane 

                                                 
135 იგივე, გვ. 356-357;  (A. e., s. 356-357) 
136 Mhargrdzeliler Kürt kökenliydiler, fakat Ermeni dinini kabul ederek uzun zamandır Ermenistan’da 
yerleştiler. XII. Yy-da güney Ermenistan Gürcistan Krallığı’na katıldığı zaman Mhargrdzeliler Gürcü 
kralların hizmetine girdiler, onlardan özellikle kardeşler Zakaria ile Đvane öne çıktılar. Zakaria 
Gürcistan’ın vekiliyken onun kardeşi atabek-taht varisinin eğiticisiydi. 
137 „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი„  ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2ტ. რედაქტორი ს. 
ყაუხჩიშვილი, თბილისი,  გამომცემლობა სახელმწიფო, 1959, 2ტ. გვ. 81-90;  (“Kralların Hayat 
Hikayeleri Ve Övgüleri”,Gürcistan Tarihi , 2c., ed.: S. Khaukhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1959, 
c.2, s. 81-90) 
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Mhargrdzeli öldükten sonra, onun Ermenilerden mahrum ettiği ve sonradan Gürcülere 

verdiği Phinzaank manastırında toprağa verilmiştir.138 Ortodoksluğu kabul eden 

Ermenilere ait manastırlarda Đbadet Gürcü âdetine göre fakat Ermenicede 

gerçekleşmekteydi. Bunun yanı sıra gürcü kitaplar Ermeniceye tercüme edilmekteydi.  

Doğal ki Ermeni Kilisesi Ermenistan’da Ortodoksluğun yayılmasından 

korkmaktaydı. Genzekli Kirako’ya göre 1202 yılında Lori şehrinde düzenlenen kilise 

konsilinde Ermenilerin Gürcüleşme ya da Zakaria Mhargrdzeli kendi kardeşi gibi 

onların inancına geçme tehlikesi fikrini gazaplanarak söylenmiştir.139 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
138 Киракос Гандзакеци. История Армении. Редакция Л.Ханларян. Издательство «Наука». 
Москва, 1976. С. 148;   (Gandzaklı Kirako, Ermenistan Tarihi , ed. L. Hanlaryan, Bilim Yayınları, 
Moskova, 1976, s. 148)   
139 იგივე, გვ. 124-125;  (A. e. s. 124-125) 
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IV.   SĐYASĐ PARÇALANMASI DÖNEM ĐNDE GÜRGÜ KĐLĐSESĐ 
(XV. YY-IN SONU VE VIII. YY) 

 
A.   XV. Yy-ın Sonu Ve XVIII. Yy-da Siyası Durum 

 
     Yeni kurulan Gürcü Krallıkları ve Prenslikleri arasında kesintisiz savaşlar 

sürdürülmekle beraber sık sık komşu ülkelerle de savaşılmaktaydı. Mesela, XVI. Yy-da 

Kartli Krallığı Đran’a karşı on dört, Osmanlılara karşı on bir, başka Gürcü devletlerine 

karşı on üç savaşa girmiştir. Bunun dışında bölge dağlılar ve göçebe boylarıyla sınır 

anlaşmazlığı için çok sayıda çatışmalara sahne olmuştur.140  

     XV. Yy-ın ikinci yarısında ve XVI yy-ın başlarında Osmanlı Đmparatorluğu 

ve Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi Đran’ı Gürcistan’ın komşu devletleri olmuşlardı. Bu 

iki güçlü devlet kuzey Kafkasya’yı ve onun güneydoğusundaki toprakları ele geçirme 

isteğindeydiler. 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalandıktan sonra tartıştıkları 

toprak ikiye bölünmüştür. Kartli ve Kaheti kralları Đran’ın vasal ülkesi haline gelirken 

Odişa, Gurya, Abhazya prenslikleri Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına girmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin toprağına katılan Samtske Atabeyliğinde, merkezi Ahiska şehrinde 

bulunduğu Çildir Eyaleti olarak ortaya çıkmıştır.  

     Belirtildiği gibi Gürcü tarihinde XVI.-XVIII. Yy’lar kesintisiz savaşların 

dönemidir. Bu dönemde nüfusun durmadan azaldığından dolayı, ekonomik ve kültürel 

açıdan ülkenin gelişmesinden bahsedilmesi mümkün değildir. (Gürcü edebiyatı bir 

istisna olarak karşımıza çıkmaktadır, XVIII. Yy-dan itibaren o  gene gelişme 

sürecindedir.) 1762 yılında sadece Kartli ve Kaheti’nin bir krallık olarak birleşmeyi 

becerilebilmiştir. Bu krallık Kafkasya işlerinde önemli rolü sahipti. Doğu Gürcistan 

kralı II. Đrakli’nin (1744-1798) nüfuzu bazı komşu ülkeler üzerine yayılmıştır. Gence ve 

Erivan Hanları haraç vermekteydiler. Fakat II. Đrakli’nin Dağıstanların saldırılarını 

kesmek için yaptığı her türü çalışması boşa aitmiştir. (Aynı zaman Dağıstanlar 

                                                 
140 Н.Бердзенишвили. Очерк из истории развития феодальных отношений в Грузии (XIII-XVI вв.), 
(N. Berdzenişvili, “Gürcistan’da Feodal Đliksilerin Gelişme Tarihi (XIII-XVI. Yy) ); საქართველოს საქართველოს საქართველოს საქართველოს 
ისტორიის საკითხებიისტორიის საკითხებიისტორიის საკითხებიისტორიის საკითხები, 9ტ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1965, 2ტ. გვ. 99;  (Gürcistan 
Tarihi Konuları , 9 c., Tiflis, Metsniereba Yayınları, 1965, c2, s. 99) 
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Azerbaycan Hanlıları, Erivan ülkesini ve Đran’ın sınırlarını saldırmaktaydılar.) Onlar 

Osmanlı Đmparatorluğu’na kadar ulaşmışlar. Ahiska şehrinde mola verip, ganimetlerini 

satarak tekrar akın etmeye çıkmaktaydılar. 

     II. Đrakli’nin Ruslarla, Osmanlı Devleti’yle, Đran’la ve batı Avrupa 

devletleriyle geniş bir diplomatik ilişkileri bulunmaktaydı. 1776 yılında Osmanlı 

Đmparatorluğu’yla imzalandığı dostluk antlaşması diplomatik açısından onun önemli 

başarısıydı. XVIII. Yy-ın Gürcü tarihçisi Oman Herheulidze’ye göre kral Đstanbul’a 

tecrübeli diploman Mirza Gurgin’i elçisi olarak göndermiştir. Mirza, vezirzam’la 

görüşmelerde bulunmuştur. Sultan Đrakli’ye koruyucu fermanı gönderip Çildir Valisi 

Süleyman’a toprağına Dağıstanların girmesine izin vermemesini emretmiştir.141  

     Dağıstanlı akıncılar için Ahiska şehrinin kapatılması, ciddi bir sorunlara yol 

açmasına rağmen istilalarına devam etmekteydiler. Onlar orman ve dağlarda saklanıp 

ansızın doğu Gürcistan’ın köylerini saldırarak insanları, sığırı vb. kaçırmaktaydılar.  

     Böyle bir durumda II. Đrakli yardım için Ruslara başvurmuştur. II. Đrakli’nin 

ataları XVI. Yy-dan itibaren Ruslardan bu yardımın almaya çalışmaktaydılar. Rus 

Krallar Gürcülere sadece söz verip, gerçek bir yardım vermemekteydiler. Rusların böyle 

bir davranışı onların yürüttükleri pragmatist politikayla açıklanabilir. Onlar sadece 

kendi ülkenin çıkarlarını göze alarak hareket etmekteydiler142. Đtalyan bilim adamı L. 

Magaroto’nun sözleri gibi, Gürcüler ise siyasi saflığını göstermekteydiler. Aynı 

Tanrı’ya inanışı, Rusların onlara yardım etmenin nedenin olabildiğini 

düşünmekteydiler.143  

                                                 
141ომან ხერხეულიძე,     მეფობმეფობმეფობმეფობა ირაკლი მეორისაა ირაკლი მეორისაა ირაკლი მეორისაა ირაკლი მეორისა, , , , გამოსაცემად მოამზადა ლელა მიქიაშვილი, 
თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1989, გვ. 90-92;   (Oman Herheulidze, II. Đrakli’nin 
Krallı ğı, yay. haz. Lela Miqiaşvili, Tiflis, Bilim Yayınları, 1989, s. 90-92)  
142 1919 yılında Gürcü bilim adamı Đ. Cavahişvili o dönemde Gürcistan’daki Rus politikası şöyle 
nitelemektedir;”Gürcistan ülkesine Rusya’nın yürüttüğü faaliyet ile politika Rus politikasının çıkarlarının 
diktesi altında, maskeli, yürütülmüştür. Fakat bu kaba milli bencilliğin uygulamasıydı.” ივ. 
ჯავახიშვილი, დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის XVIII     საუკუნეშისაუკუნეშისაუკუნეშისაუკუნეში, 
თბილისი, 1919, გვ. 18; (Đ. Cavahişvili, XVIII yy-da Rusya ile Gürcistan Arasındaki Đli şkiler , Tiflis, 
1919, s. 18) 
143 ლ. მაგაროტო, საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ (1783-1801), იტალიურიდან თარგმნა 
ს. კენჭოშვილმა, თბილისი, 2008, გვ. 18;  (L. Magaroto, Rusya Tarafından Gürcistan’ın Đlhakı 
(1783-1801), çev. S. Kençoşvili, Tiflis, 2008, s. 18)  



 60

     1783 yılında Rusya ile doğu Gürcistan’ın krallıklar arasında koruyucu 

antlaşması imzalandığı için II. Đrakli diş politikasını Rusların çıkarlarını göze alarak 

yürütecekti. Đç yönetimde ise bağımsız olacaktı. Bu antlaşmaya göre, doğu 

Gürcistan’daki Bagratlı monarşisi dokunulmazlıktan yararlanmaktaydı.  

     Ruslar II. Đrakli’ye gerçek yardım vermediği ve 1783 antlaşmasının zararlı 

olduğu zaman geçtikçe görülmüştür. Đrakli’ye dostluk ilişkilerde bulunan komşu 

devletler bile bu antlaşma için ona karşı çıktılar. Gürcistan için Đran hükümdarı Ağa 

Muhammed Hanı’nın 1795 yılında ülkenin istilasına neden olmuştur. II. Đrakli’nin 

Ruslara Ağa Muhammed Hanı’nın ülkesine girme tasarısını önceden bildirip direnişe 

söz verdikleri için ordunun göndermesini istemesine rağmen Ruslar Đrakli’ye hiçbir 

yardımı vermemişler.   

     1795 yılında Ağa Muhammed Hanı Tiflis şehrinin sınırına ulaşmıştır. Savaşta 

yenilen Đrakli geri çekilmek zorunda kalmıştır. Đranlılar Tiflis şehrini ele geçip tam bir 

felakette dönüştürdüler. Orada yaşayan 15 bin kişiyi esir etmişlerdi. 

    Ağa Muhammed Han bu istilasıyla Ruslara fiilen Güney Kafkasya yolunu 

açmıştır. II. Đrakli öldükten sonra (1798) doğu Gürcistan’ın tahtına onun zayıf ve hasta 

oğlu XII. Giorgi (1798-1800) çıkmıştır. O, Ruslardan 1783 yılındaki antlaşmanın 

yenilenmesini istemiştir. Böylece 1799 yılında Gürcüleri koruyacakmış gibi Gürcistan’a 

Rus ordusu girmiştir. Gerçeklikte ise Petersburg şehrinde Rusya ülkenin şartsız bir 

şekilde egemenliği altına almaya hazırlanıyordu. Gerçekten de XII. Giorgi öldükten 

sonra (1800) Ruslar onun varisinin tahta çıkmasına izin vermeyerek 1783 yılı 

antlaşmasının şartlarını kabaca bozdurmuşlar. 1801 yılında Rus Đmparatoru Đ.Aleksandr 

doğu Gürcistan krallığının yok edilmesi ve onun Rusya’ya birleştirilmesine dair bir 

beyannameyi açıklamıştır. Bu beyanname Gürcü halkına Rus ordusu ve topçusuyla 

çevrilen Tiflis şehrinin Sioni katedralli kilisesinde okunmuştur. Bu kararı protesto 

edenler hemen yakalanmıştı. 

      Gürcistan’da Rus hükümdarlığı şöyle başlamıştır.(1801) 
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B.   Gürcü Kilisesinde Birliğin Bölünmesi 
 
 
     Gürcistan Krallığı’nın siyasi parçalanmasının ardından ülkenin kilise birliği 

bölünmüştür. XV. Yy-ın 70’li yıllarda Đmereti Kralı VI. Bagrat’ın isteğiyle o dönemde 

Gürcistan’a para yardımı yapmak amacıyla gelen Kudüs ve Antakya Patriği, Tsaişi ve 

Bedia’nin144 başpiskoposu Đovakime’yi, Abhazya Katogigosu olarak takdis etmiştir. Bu 

davranışı mevcut yasanın bozdurması idi, Abhazya (Biçvinda) Katogigosunu, hiyerarşi 

açısından ondan daha yüksek kademede bulunan Mtsketa Katogigosu takdis 

etmelkteydi.145 Sanıldığı üzere Đmeretli boyunun Bagratlı Hanedan’dan gelen VI. Bagrat 

o dönemde Kartli Kralı II. Konstantine ile savaşması Abhazya Katogigosluğu’nun 

Kartli Patriği’nin egemenliği altından çıkmasına neden olmuştur.146 Bagrat’i, onun 

güçlü vasalı_Odişa’nin Prensi Şamatava Dadiani desteklemiştir. Ona ait toprağında 

Tsaişi ve Bedia piskoposlukları bulunmaktaydı.  

     Batı Gürcistan (Abhazya) Kilisesinin Gürcü Kilisesi birliğinden ayrılması 

üzere özel “Yargı buyruğu” belgesi ortaya çıkmıştır. Bu belgeyi kuranlara göre Batı 

Gürcistan’da Hıristiyanlığın Đsa’nın havarisi olan Andreas tarafından vazedilmesi ve 

Nino’nun tarafından oluşturulan Mtsketa Katogigosu’ndan bağımsız olma hakkına 

sahipti.147 Bunun dışında bu belgede dinsel kurallar düzeltilerek Abhazya 

Katogigosluğu’nun egemenliği altında bulunduğu toprağını belirtmekteydi; Çorohi 

nehrin ağzından Osetya’ya kadar ve Kara Deniz’den “büyük Biçvinta sınırı ulaştığı” 

yere kadardı.(Bu sınırın nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir.)   

                                                 
144 Tsaili ile Bedia Batı Gürcistan’da bulunmaktadır.  
145 Gürcistan Krallığı birliği döneminde Abhazya Katogigosu sadece Kartli Katogigosu’nun tarafından 
takdis edilebilmesine dair doğrudan bilgiye sahip olmasına rağmen çeşitli dolaylı kaynaklardan 
görünmektedir.  ნ. ბერძენიშვილი, „დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო წესწყობილება„ 
საქართველოს ისტორიის სსაქართველოს ისტორიის სსაქართველოს ისტორიის სსაქართველოს ისტორიის საკითხებიაკითხებიაკითხებიაკითხები, 9ტ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1971, 5ტ. გვ. 
101;  ( N. Berdzenişvili, “Batı Gürcistan’ın Kilise Adeti ile Düzeni”, Gürcistan Tarihi Konuları , 9 c. 
Tiflis, Bilim Yayınları, 1971, c. 5, s. 101)  
146 თ. ქორიძე, „აფხაზეთის საკათალიკოსოს ისტორია (IX.-XVI )„ დისერტაციული ნაშრომი, 
თბილისი, 2003, გვ. 20-21; (T. Koridze,”Abhazya Katoğikosluğu Tarihi (IX-XVI.yy.)”, master tezi, 
Tiflis, 2003, s. 20-21) 
147ს. კაკაბაძე, მცნება სასჯულომცნება სასჯულომცნება სასჯულომცნება სასჯულო, თბილისი, 1913, გვ. 1-16;   (S. Kakabadze, Yargı Buyruğu, Tiflis, 
1913, s. 1-16  
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     Böylece birleşik Gürcü Kilisesi ikiye ayrılmış oldu. Onun başına gelenleri 

katogigos-patriği unvanını kullanmalarına Mtsketa Patriği’ne itaat etmez olmuşlardı. 

     “Yargı buyruğunda” Abhazya Katogigosunun Kudüs-Antakya Patriği 

tarafından takdis edildiği üzere ona bağlı olduğu gösterilmektedir. Fakat zaman 

geçtikten sonra Patrik Mikhael’in Abhazya Katogigosu’nun takdisi belirli bir olay 

olduğu görünmüştür. Bundan itibaren Kudüs-Antakya Patriği ya da başka patriğin 

Abhazya Katogigosunun takdisi olayı olmamıştır. Onlar yerli piskopos konsili 

tarafından seçilmekteydiler.  

     Tam bu dönemde (XV yy-ın ikinci yarısında ve XVI-ın başlarında) Kaheti ve 

Samtshe Atabeyliklerin Mtsketa’dan ayrılarak kendi kiliselerinin kurma istedikleri 

ortaya çıktı. Abhazya Kilisesinin kilise birliğinden ayrılması Gürcistan Krallığı’nın 

siyasi parçalanmasına bağlı olduğunun bir göstergesidir. 

 

C.   Kilisenin Đç Örgütü Ve Kilise Toprak Mülkiyeti 

 

     Abhazya Katogigosluğu Mtsketa Katogigosluğu gibi fiilen büyük feodal 

ülkeyi temsil etmekteydi. Onlar geniş topraklara, köylere ve orada yaşayan haraç 

ödeyen köylülere sahip olmaktaydılar. Aynı zamanda onlar değirmenlere, gümrüklere, 

dükkânlara, tüccarlara, zanaatçılara vb. sahiptiler. Kilise genellikle bağışlar yoluyla 

zenginleşmekteydi. 

     Kiliseye krallar, prensler ve tavadlar gibi kendine bağlı küçük feodal-

aznavurları ayrılmıştır. Onların genel vazifesi kilise ordusunun hizmetinde olmaktı.148 

Bunun dışında kilise aznavurları kilise idaresinde de çalışmaktaydılar. Onlar kiliseye ait 

köyler üzerine yöneticilikle görevlendirilmekteydiler, kilise toprağında düzeni 

                                                 
148 Kilise askeri örgütü ilk ne zaman ortaya çıktığını bilinmemektedir. Đ. Cavahişvili’nin belirtisine göre 
Kurucu Davit ile Kraliçe Tamar’ın tarihi anlatılan hikayelerdeki savaşları tarif edilirken katoğikosa ait 
askeri ordusu görünmemektedir. Bu nedenle kilise ordusunun daha geç dönemlerde ortaya çıktığını 
düşünmemizde fayda var. 1362 yılın bir belgesine dayanarak Cavahişvili kilise askeri örgütünün XIV. 
Yy-da ortaya çıktığını sanmaktadır.  
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sağlamakla beraber haracı toplamaktaydılar. Böylece kilise köylerinde aznavurların 

aracılığıyla köylülerin sömürülmesi gerçekleştirilmekteydi.149 

     XVI-XVIII. yy-da kilise toprağı Mtsketa katedralli kilisesi, Şiomgvime 

manastırı (Kartli), Alaverdi manastırı (Kaheti), Biçvinta Katedralli kilisesi (Abhazya), 

Gelati manastırı (Đmereti) vb. kilise merkezleri arasında dağıtılmıştır. 

      Kilise feodal “evinin” (katedralli kilise, manastır) aziz başı, kimin adına inşa 

edildiyse oydu. Pratik olarak ise “evin” yöneticisi kültün temsilcisi_katoğikos, piskopos 

ya da manastırın reisiydi. Kilise “evinin” üyelerine (kilise aznavurları dâhil) “çocuklar”, 

“kilise çocukları” denilmekteydi. Bazen ise daha belirli şekilde kullanılmaktaydı; 

“Mtsketaçocukları” (Mtsketa kilisesinin üyeleri), “Şioçocukları” (Şiomgvime 

manastırının üyeleri) vb. 

     Kilisede, şirket müessesesindeki gibi, mal yönetmesi ve sahipliği toplu halde 

işlenmekteydi. Manastırın yöneticiliği reisi ağa “kardeşleri” tarafından yapılmaktaydı. 

Kilisenin geliri ise rahipler arasında mertebelerine göre dağıtılmaktaydı. Kilise malın 

bir kısmı askeri ve idare-ziraatı görevi karşılığında aznavurlara verilmekteydi. Geri 

kalan yanı “çocuklara” dağıtılmayan malı “evin” reisi idare etmekteydi.150 

     Kilise kendi malını koruması için aktif bir şekilde savaşmak zorunda 

kalmaktaydı. Özellikle savaşlar ve karışıklıklar dönemlerde feodaller kilise masrafları 

üzerinde toprakların genişletmeye çalışmaktaydılar. Devlet bu savaşlarda kilise tarafını 

tutmaktaydı. Mesela, I. Büyük Đskender’in yönettiği döneme (1412-1442) ait kayıtlarına 

göre Caunar isimli biri Mtsketa Katoğikosuna ait toprağı benimsemiştir. Katoğikos 

Krala şikâyette başvurmuştur. Kral Caunar’ın oğlunun malına el koyup gene Mtsketa 

Katoğikosluğu’na vermiştir. Bir süre sonra katoğikos kralın onaylamasıyla bu toprağı 

kendisi ve varisleri kilisenin vasalları olacakları şartıyla gene Caunar’ın oğluna 

                                                 
149ვ. გაბაშვილი,    ქართული ფქართული ფქართული ფქართული ფეოდალური წყობილებაეოდალური წყობილებაეოდალური წყობილებაეოდალური წყობილება XVI-XVII  საუკუნესაუკუნესაუკუნესაუკუნეებშიებშიებშიებში, თბილისი, 
გამომცემლობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 1958, გვ. 153-154;    (V. Gabaşvili, XVI-
XVII. yy-da Gürcistan Feodal Düzeni, Tiflis, Gürcistan Bilim Akademisi Yayınları,  1958, s. 153-154) 
150  საქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევები, 8ტ. თბილისი, გამომცემლობა საბჭოთა 
საქართველო, 1979, 3ტ. გვ. 803;  (Gürcistan Tarihi Taslakları , 8 c. , Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı 
Yayınları, 1979, c. 3, s. 803)  
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verilmiştir. Kayıtta Caunar’ın kuşağından hiçbiri, bu toprağı kendi özel malına katmayı 

istememesine dair kralın ve katoğikosun sert bir uyarıda bulunduğu gösterilmektedir.151 

     Kilise malının koruması ve geri alması üzerine savaşmak gelecek dönemdeki 

katoğikoslar da zorunda kalmışlar. Mesela, Mtsketa Katoğikosları_IV. Davit (1466-

1479), II. Doroteos (1503-1510, 1511-1516), I. Dionise (1510-1511), IV. Basili (1517-

1528, 1529-1531), I. Domenti (1557-1562), IV. Domenti (1599-1603), VI. Domenti 

(1705-1741), Abhazya Katoğikosları_Davit (1673-1696), Besarion (1742-1769) vb.      

 

D.   Kilise ve Askerlik 

 

     Gürcistan’da feodal devlet mevcut olduğu sürece Hıristiyan kilisesi ile 

askerlik birbirine sıkıca bağlıydı. Bu bağlantıda kilisenin önemli hedeflerinden biri 

askerin manevi yapısının sağlamlaştırması ve psikoloji açısından onun savaş için 

hazırlamasıydı. 

     Gürcü ordusu düşmana karşı savaşa çıktığında onlara en yüksek kilise 

görevliler dâhil ruhani memurları eşlik etmekteydiler. Mesela, 502 yılında Ucarma 

köyüne yakın Perslerle karşı kararlı bir savaşta Kartli’nin ilk Katoğikosu Petre ile 

piskoposlarından hepsi Vahtang Gorgasali’nin yanında bulunup Gürcü askerlerin 

nasibini paylaşmak hazırlardı.152 

     Gürcü Kilisesi vatan ve inancı için şehid olanları Azizler olarak kabul 

etmekle dini ve memleketi için can vermeyi doğrudan birbirine bağlamaktaydı. Bu yolla 

Araplara karşı şehit olan Davit ve Konstantine kardeşler (VIII.yy.), Gorboni (X.yy.), 

Persler tarafından öldürülmüş Bidzina, Şalva ve Elizbari (XVII.yy.) vb. Gürcü Azizlere 

dahil olmuşlardı. 

                                                 
151 ს. კაკაბაძე, ისტორიული საბუთებიისტორიული საბუთებიისტორიული საბუთებიისტორიული საბუთები, 3ტ. თბილისი, 1913, 3ტ. გვ. 15-17;  (S. Kakabadze, 
Tarihli Belgeler, 3 c., Tiflis, 1913, c. 3, s. 15-17 
152 ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, გამოსაცემას მოამზადა 
ს. ყაუხჩიშვილმა, 2ტ. თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1 ტ. გვ. 201-202;  
(Cuanşeri, “Vahtang Gorgasali Tarihi”, Gürcistan Tarihi ,  yay. haz., S. Khaukhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet 
Yayınları, 1955, c.1, s.201-202 
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     Ruhani memurları Gürcü askerlerine manevi açıdan gayret vermekle beraber 

gerektiğinde askeri hareketine de önderlik yapmıştır. Mesela, Kurucu Davit’in ilk veziri 

olan, Çkondidi piskoposu-krallık kalem odası reisi Giorgi’nin başkomutanlığıyla 

Gürcüler stratejik açısından önemli şehirleri- Simşvide ve Rustavi ele geçirmişlerdi.153  

     Feodal Gürcistan güçlüğün doruğuna ulaştığı Kraliçe Tamar’ın 

hükümdarlığında askerlerin dinsel olarak yetiştirilmesine büyük önem verilmekteydi. 

Askerleri zaferin Tanrı’nın isteğine bağlı olduğuna inandırmaya çalışılmaktaydı. Savaşa 

hazır olan askerlerin gözü önünde Kraliçe Tamar dua ederek orduya önderlik yaparak 

hacını öpmekteydi. Ruhbanlar sınıfı ortamında olan Kraliçe Tamar askeri kampanyası 

bitene kadar dua etmekteydi. Bütün Gürcistan’da, her kilise ve manastırda savaşın 

başarılı bitmesi üzerine gece gündüz Tanrı’ya yalvarılmaktaydı.154  

     Tanrı’yı seven askerlerini Tanrı’nın himaye ettiğini göstermesi üzerine XIV. 

Yy-ın bilinmeyen Gürcü tarihçisi Gürcistan’a Moğollar hâkim olduğu zamana ait bir 

olay anlatmıştır. Moğollar Gürcistan’ı ağır haraca bağlamakla beraber Gürcülerin bin 

kadar gencini kurban edilen kendi kesintisiz savaşlarına katılmaya mecbur etmişlerdi. 

Bu açısından özelikle kuzey Đran’daki Alamut kalesi kuşatması ağır çıkmıştır. 

     Alamut kalesi Đsmaillilere aitti. Bilindiği üzere onlar rakiplerine gizli katilleri 

göndermekteydiler. Bir gün Đsmailliler Moğol serdarı-Çağatay Noyon’a katili 

göndermiştir. Gece katil sezilmeden Çağatay’ın çadırına girip uyuyan Noyon’u kalbine 

bıçak saplayarak ortadan kaybolmuştur. Sabah Moğollar Çağatay’ın cesedini bulunca 

ağlamaya başlamışlardır. Büyük Noyon’u kim öldürebildiğini farkında değilmiştir. 

Gürcülerin yaptıkları şüphe ortaya koyulmuştur. “Gürcüleri bu kadar felakete 

                                                 
153დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2ტ. რადაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, 
თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 1ტ. გვ. 327; (Kurucu Davit’in Tarihçisi), Gürcistan 
Tarihi ,2c., ed.: S. Khaukhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, s. 331, 333 
154 “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი „ ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 2ტ. რედაქტორი ს. 
ყაუხჩიშვილი, თბილისი,  გამომცემლობა სახელმწიფო, 1959, 2ტ. გვ. 94-95; ( “Kralların Hayat 
Hikayeleri Ve Övgüleri”, Gürcistan Tarihi , 2c., ed.: S. Khaukhçişvili, Devlet Yayınları, c.2, Tiflis, 
Devlet Yayınları, 1959, c.2, s. 94-95);  „ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი„  ქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრებაქართლის ცხოვრება, 
2ტ.  რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, თბილისი, გამომცემლობა სახელმწიფო,  1955, 1ტ. გვ. 134;  
(“Kraliçelerin Kraliçesi Tamar’ın Yaşamı”, Gürcistan Tarihi , 2c., ed.: S. Khaukhçişvili, Devlet 
Yayınları, c.2, Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.1, s. 134) 
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düşürdüğümüzden Çağatay’ı onların öldürdüğü kesindir” sonucuna varıp, kızgınlıkla 

yakında olan gürcü kampına doğru harekete geçmişlerdir. 

     Gürcü askerler üzerlerine Moğol ordusunun geldiğini anlayınca çok tedirgin 

olmuşlardır. Ne yapacaklarını bilmemişlerdir. Bazılar onlara karşı çıktığı fikrini 

söylerken bazıları çok az olduklarından dolay savaşmalarına öneminin olmadığını iddia 

ederek diğerleri durdurmaktaydılar. Gürcü serdarlarından biri-Grigol Surameli şöyle 

söylemişti; “Onlara karşı çıktığımızda hepimizi yok edecekler, aksi takdirde ise sadece 

bizi, ileri gelenleri cezalandıracaklar. Bu nedenle sakin olup Đsa’ya ve Meryem 

Annesi’ne güvenelim, sadece onlar bizi kurtarabilecekler”. Surameli askerlere 

Meryem’e karşı diz çökerek yardım için yalvarmalarını istemişti.  

     Gürcüler ibadet etmeyi bitirince Moğollar görünmüştür. Fakat bu sırada 

tesadüfen çalılıktan biri atlayıp kanlı kılıcı yükselterek bağırmış, “man kuştem 

Çağatay”_Çağatay’ı ben öldürdüm diye. Moğollar onu yakalayıp liderine götürmüştür. 

Sorguda adam demiş ki; “Ben Đsmaillilerden biriyim, beyefendimin serdarınızı emrettiği 

üzere onu öldürdüm.” Şaşkın Moğolların sorusuna “sen artık kurtulmuşken gizlenme 

yerinden çıkıp Noyon’u ben öldürdüm diye niye çağırdın?” Esir yanıtlamış ki; “Ben 

çalılıkta saklanırken karşıma bir güzel kadın çıkıp dedi ki; ne yaptığının farkında mısın? 

Birini öldürdüğün için çok sayıda suçsuz adam öldürülecek. Ben sordum ise; ne 

yapabilirim Kraliçem? Dedi ki; buradan çık ve o kişiyi senin öldürdüğünü söyle ve bu 

sayısız kişiyi ölmekten koruyacaktır. Ben sözlerine kulak verip şimdi karşınızdayım”. 

Moğollar katili kılıçla ikiye bölüp Gürcüleri rahat bırakmışlar. Meryem Annesi kendi 

toplumunu155 şöyle kurtardı diye tarihçisi yazmaktadır.156  

     Yazılı kaynaklarda anlatılan böyle acayip olaylar, Tanrı tarafından inançlı 

askerlerin himayesiz bırakılmayacağı inancını kuvvetlendirmektedir.     

     XV. yy-ın sonu ve XVIII. Yy-da kilise ile askerlik ili şkisi gevşetilmemiştir. 

Ruhani memurları savaşlarda askerlere eşlik etmekle beraber bazen savaşlara 

                                                 
155 Gürcü efsanesine göre Meryem Annesi Gürcistan’ın Koruyucusudur. 
156 ჟამთააღმწერელი, ქარქარქარქართლის ცხოვრება, თლის ცხოვრება, თლის ცხოვრება, თლის ცხოვრება, 2ტ. რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი, თბილისი, 
გამომცემლობა სახელმწიფო, 1955, 2ტ. გვ. 208-211;  (jamtaagmtsereli),Gürcistan Tarihi  ,2c., ed.: 
S. Khaukhçişvili, 2c., Tiflis, Devlet Yayınları, 1955, c.2, s. 208-211 
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katılmaktaydılar. Mesela, 1625 yılında Đran Şahı I. Abbas’ın ordusuna karşı savaşta dört 

piskopos ve çok sayıda alt kademedeki ruhban memuru katılmıştır. 

     Ruhban sınıfı bu dönemde özellikle Kaheti Krallığı’nın askeri örgütlemesine 

büyük bir katkıda bulunmaktaydı. XV yy-dan XVI. Yy-na geçişte bu siyasi birliği, 

Kartli ve Đmereti krallıklar gibi, sancaklar (askeri bölgesi) olarak ayrılmıştır. Kartli ve 

Đmereti’nde sancakların başında serdarlık kuşaktan kuşağa geçme hakkı ile yararlanan 

güçlü tavad soyadının temsilcileri bulunmaktaydılar. Bundan farklı olarak ise Kaheti 

Kralları sancak serdarlığını piskoposlara teslim etmişlerdir. Her piskopos askeri işi iyi 

bilmediği üzere feodal soyundan gelen askeri ustası, onların hizmetinde mourav olarak 

tayin edilmekteydi. Bu faaliyeti merkeziyetçi idaresinin güçlenmesini hedeflemekteydi. 

Gerçekten de piskoposluk kuşaktan kuşağa geçemediği için serdarlık da geçemezdi. 

Böyle reformların sayesinden Kaheti merkezi otoritesi sağlanan devlete haline gelmiştir. 

Kartli ve Đmereti’nde ise kuvvetli askeri gücüne sahip feodal soyluları kralın sarayına 

karşı sıkça çıkmaktaydılar.  

     Yukarda söylediğimiz gibi Gürcü Kilisesine ona bağlı aznavur ve 

köylülerden oluşan kendine ait ordusu vardı. Abhazya ve Mtsketa katogigoslarından 

ikisi ayrı ayrı silahlı örgütüne sahipti. Bize ulaşan birkaç tarihsel belgesi sayesinden 

XVII.-XVIII. Yy-da bu katoğikosların askeri gücü seviyesinden söz edebiliriz. Mesela, 

1621 yılın dokümanından Abhazya Katogigosunun 513 askeri olduğunu 

anlayabilmekteyiz.  

     Mtsketa Katogigosu daha büyük bir orduya sahipti. XVIII. Yy-ın ilk çeyreğe 

ait bölgelerine göre onun ordusu aznavurlar hariç 866 köylü askeri izlemektedir. 

Mtsketa’nin ordusuna ait serdarının ikametgâhı Mtsketa şehrinde bulunmaktaydı. 

Serdar kilise askeri örgütünü yönetmekle beraber Mtsketa şehrin ve onun çevresinin 

koruması, bu bölgede ticaret kervanın hareketlerine rahatlığın sağlaması ve Mtsketa 

şehrinde kalelerine özen göstermesiyle görevlendirilmekteydi. 

     Askerin işinde kilisesin rolü sadece askerin ideolojik açısından yetiştirmesi 

ve silahlı örgütlerine katılmasıyla sınırlandırılmaktaydı. Savaşlarda sakat ve kimsesiz 
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kalan askerlere manastırlarda çatı verilip ölünceye kadar orada kalmaları 

sağlamlanmaktaydı.    

 

E.   XVI-XVIII. Yy’da Batı Gürcistan Kato ğikosluğu 

 

     Dediğimiz gibi XVI-XVIII. Yy-da Gürcistan’da ekonomik ve kültürel 

gelişmeleri kesintiye uğratmıştır. Özellikle batı Gürcistan’da XVI-XVIII. Yüzyılları 

boyunca kesintisiz iç savaşları yüzünden bu bölgede çok ağır bir durum ortaya 

çıkmıştır. Genel bunalım kiliseyi de etkilemiştir. XVII. Yy-ın 60’lı yıllarda Antakya 

Patriği Makarios Gürcistan ülkesine seyahat ettiğinde Gürcü papazlarının çoğunun 

çocuk vaftizi kurallarını bilmediklerini ve Batı Gürcistan’ı özellikle Migrelistan’ın 

ruhban sınıfı eğitimsizliğiyle kendini gösterdiğini belirtmiştir.157 Aynı zaman yıllarca 

Migrelistan’da yaşayan katolik misyoneri Arqancelo Lamberti çoğu zaman Megrel 

papazlarının gürcüce okuma-yazma bilmediklerini belirtmiştir.158  

     Lambert özellikle batı Gürcistan kilisesindeki ruhban sınıfının ahlaksızlığını 

ve avantajlığını göz önüne alarak diyor ki; “Patrik kendi patrikliğine bakmaya hep 

gidiyor, fakat onun hedefi “çobanlık ettiği” ruhbanlarına ahlak ders vereceğine onların 

torbalarının boşaltılmasıdır. Onları deri çıkarması ve kanı emmesi üzere ziyarete 

gittiğinden dolay, ona “iyi çoban” unvanı yerine vahşi kurt unvanı daha çok yakışır.”159 

Migrelistan piskoposları hakkında da aynı şeyleri yazmaktadır: “onlar Tanrı’ya karşı 

korkusu ve utancı olmayanlar, aynı zaman onlar Tanrı’yı seven efendilerine bile sahip 

değildiler. Kendi zenginlik ve güçlerini iğrençliğe ve haydutluğa emanet ediyorlar.”160 

Roma Katolik kilisesinin temsilcisi olan Arkancelo Lamberti mevcut durumunu biraz 

                                                 
157 П. Жузе.” Грузия в XVII столетии по изображению патриарха Макария” Журнал. 
Православный собеседник. Казань, 1905. С. 27-28; (P. Juze,” Makaria Patriği Tarafından Gösterilen 
XVIII. Yy-daki Gürcistan”, Ortodoks Muhatabı Dergisi,  Kazan, 1905, s. 27-28)  
158 დონ არქანჯელო ლამბერტი, სამეგრელოს ასამეგრელოს ასამეგრელოს ასამეგრელოს აღწერაღწერაღწერაღწერა, იტალიურიდან თარგმნა ა. ჭყონიამ, 
გამოსაცემად მოამზადა ი. ანთელავამ, თბილისი, გამომცემლობა აიეტი, 1991, გვ. 113;  (Don 
Arqancelo Lamberti, Migrelistan’ın Tarifi , çev. A. Çkonia, yay. haz. Đ. Antelava, Tiflis, Antelava, Aieti 
Yayınları, 1991, s. 113) 
159 იგივე, გვ. 105;  (A. e. s. 105) 
160 იგივე, გვ. 107-198;  (A. e. s. 107-108) 
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abartmış olabilir fakat Abhazya Katoğikosluğu’nun kontrolü altında bulunan eyaletlerde 

Hıristiyan dininin yok olma tehlikesine düşmesi durumun ağırlığının göstergesidir. 

Buna benzer kötü durumlarla Hıristiyanlığı hiçbir zaman kesinleşmeyen kuzey dağlı 

bölgelerinde_Abhazya ve Svaneti’de de karşılaşmaktayız. Orada kült geleneği hala 

korunmaktaydı. “Bunlar sadece sözde Hıristiyandı, ne dini ile ne de eylemleriyle 

onların Hıristiyan oldukları fark edilmemektedir.”161 Abhazya’da Hıristiyanlığın 

zayıflamasından,  az önce dediğimiz XV. Yy-ın “Yargı Buyruğu” belgesinde bile 

bahsedilmektedir. Hıristiyanlığın yok olması ve kült geleneğinin canlandırılmasına 

Osmanlı Devleti’nden Đslam’ın bölgeye girmesi ilave edilmiştir. Đslam Abhazya 

ülkesinde yüzeysel biçimde bile yayılmayla beraber Hıristiyanlık daha da zayıflamıştır. 

Bu duruma karşı bir şey yapamayan Abhazya katoğikosları, ikametgâhları olan 

Biçvinta’da duramaz oldular. Abhazya Katoğikos-Patriği I. Evdemon (1557-1578) 

kendi daimi ikametgahının Biçvinta’dan Gelati’ye ( Đmereti, Kutaisi şehrin civarında) 

taşımak zoruna kalmıştır. Bu olay yaklaşık 1569 yılında olmuştur.162 Bunun dışında 

Abhazya katoğikoslar Odişa ve Guriya’da ikametgâhlarına sahiptiler. Biçvinta 

katedralli kilisesi ve ikametgâh gittikçe bırakıldığı halde Abhazlar geleneğe uyarak 

kiliseye karşı saygıyı göstermekteydiler. Batı Gürcistan’ın katoğikosları sonuna kadar 

Biçvinta’ya karşı eski saygıyı kaybetmeden yılda bir kez ayini yapmaya gitmekteydiler.          

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                 
161 იგივრ, გვ. 153;  (A. e. s. 153) 
162 ბ. ლომინიძე, ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდანქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდანქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდანქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან, თბილისი, 
გამომცემლობა მეცნიერება, 1966, გვ. 211;  (B. Lominidze, Gürcü Feodal ilişkilerinin Tarihi , Tiflis, 
Bilim Yayınları, 1966, s. 211)  
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F.   Gürcistan Ve Katolik Kilisesi 

 

     Hıristiyan kilisesi bölünmesine rağmen (1054 y.) Gürcü ile Katolik kiliseleri 

arasında ilişkiler kesilmemiştir. XII.-XIII. Yy-ın başlarında Roma güçlenen 

Gürcistan’ın kendi çıkarları için kullanmasını istemekteydi. Mesela; Beşinci Haçlı 

Seferinde (1217-1221) Papa elçisi, Haçlı Ordusu’nun komutanı, kardinal Pelagius 1220 

yılında IV. Giorgi-Laşa’ya Gürcistan Kralının Haçlı Seferlerine katılma tavsiyesine dair 

bir mektubunu göndermiştir. 163 

     Gürcüler bu tavsiyeyi kabul edip uzun sefere hazırlamaya başlarken 

Gürcistan’ın sınırına Moğollar gelmiştir (Batı ülkelerin istihbaratıyla görevlendirilen 

Cengiz Han’ın ilerici bölüğü). Giorgi-Laşa onlara karşı savaşta yararlanıp kısa bir süre 

sonra ölmüştür (1222). Bundan sonra durum değişmiştir. Giorgi-Laşa’nın kız kardeşi, 

kardeşinin ölümünden sonra tahta çıkan Kraliçe Rusudani, XIII. Yy-ın 30’lu yıllarda 

IX. Papa Grigol’dan Moğollara karşı savaşı için yardım istemiştir, karşılığında ise 

Gürcü Kilisesi’nin Roma Kilisesi’ne katacağına söz vermiştir.164   

     Roma Kilisesi ile bu ilişkilerin ardından Katolik misyonerleri Gürcistan’a 

gelmiştir. XIII. Yy-da Katolik manastırları kurulmuştur. 1329 yılında ise Tiflis şehrinde 

Katolik Piskoposluğu ortaya çıkmıştır. Katolikliği benimseyen bazı Gürcüler çeşitli 

tarikatlarının üyesi olup doğu ülkelere giderek misyonerlik faaliyetlerde 

bulunmaktaydı.165  

     Aynı zaman Kara Deniz’in doğu kıyısında oluşan Đtalyan ticaret faktörü ve 

kolonileri Gürcistan’a Katolik kilisesinin girmesine yardımcı olmaktaydı.  

     Haçlı Seferleri devam ettiği zaman Đtalyan tüccarlar doğu ülkeleriyle ticari 

operasyonları genişletmiştir. Bizans Đmparatorluğu’nun yardımıyla Cenovalılar Kara 

                                                 
163 მ. თამარაშვილი, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის, თბილისი, 1902, გვ. 6-7;  
(M. Tamaraşvili, Gürcüler Arasında Katolik Tarihi , Tiflis, 1902, s. 6-7) 
164 იგივე, გვ. 12-17;  (A. e. s. 12-17) 
165 შ. ლომსაძე, „კათოლიკობა საქართველოში„, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია,12ტ. 
თბილისი, 1980, 5ტ. გვ. 319;   (Ş. Lomsadze, „Gürcistan’da Katolikliği„, Gürcü Sovyet Ansiklopedisi, 
12 c., Tiflis, 1980, c. 5, s. 319) 
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Deniz’deki ticaretini ele geçirmişlerdi. Onlar Gürcistan Krallığı’nın toprağı dâhil Kara 

Deniz kıyılarında çok sayıda ticari bölgeleri ve kolonileri kurmuştur. Kafkasya 

kıyılarında bulunan Cenovalılar kolonisinin “protektorasınin” ikametgâhı Sohum 

(Abhazya) şehrinde bulunmaktaydı.166 Cenova arşivindeki belgelere göre Katolikler 

Sohumi şehrinde kendilerine ait eparkisi (kilise bölgesi) kurmuşlardı. Sohum şehrinde 

onların dışında Ortodoks Gürcüler, Yahudiler ve Müslümanlar oturmaktaydı. Katolik ile 

Ortodokslar arasındaki ilişki pek sakin olmamıştır. Aralarında çarpışmalar 

olmaktaydı.167 1455 yılında Abhazlar Sohum’daki Cenova kolonisine taarruz edip 

yağmalamışlar.168 Son olarak Kara Deniz’deki Cenovalıların egemenliği 1475 yılında 

Osmanlılar tarafından son verilmiştir.  

     Bunun üzerine kesilen Gürcistan ile Roma kiliselerin ilişkisi XVII. Yy-ın 

başlarında yenilemiştir. Gürcistan’a gelen Katolik misyonerleri aktif bir şekilde 

Gürcistan’ın politik ve kültürel yaşamına katılmaktaydılar. Onlar kralların ve prenslerin 

danışmanlığı, elçiliği ve gizli ajanlığı görevlerini paylaşmaktaydılar. Misyonerler 

arasında yazarlar, ressamlar, doktorlar, mimarlar vb. mesleklere sahip insanlar da vardı. 

Gürcü dilde eğitim verilen Katolik tarafından açılan okullarda, Hıristiyan vaizi yanı sıra 

Avrupa dilleri okutulmaktaydı. Katolik misyonerleri yetenekli gençleri okula devam 

etmek için Avrupa’nın yüksek okullarına göndermekteydi.169 Misyonerlerin şöyle 

yoğun bir biçimde çalışmaları sonucunda Gürcistan’ın şehirlerde ( Tiflis, Gori, Kutais, 

Ahiska vb.)  Katolik nüfusu ortaya çıkmıştır.  

                                                 
166 З.Анчабадзе, Г.Дзидзария, А.Куправа.  История Абхазии. Издательство «Алашара». Сухуми, 
1986. С. 57;  (Z. Ançabadze, G. Dzizaria, A. Kuprava, Abhazya Tarihi , Sohum, Alaşara Yayınları, 
1986, s. 57) 
167 ვ. კიკნაძე, „ლათინური წყარო XIV ს. საქართველოს შესახება„ თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის შრომები, 243 ტ. თბილისი, 1983, გვ. 101-102;  (V. Kiknadze. “ XIV. Yy-da 
Gürcistan hakkındaki Latin Kaynağı,” Gürcistan Devlet Üniversitesi’nin Çalışmaları, 243 c., Tiflis, 1983, 
s. 101-102) 
168 К.Кудрявцев. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 1922. С. 137;  (K. Kudratsev, 
Abhazya Tarihi Maddelerinden Oluşan Derleme, Sohum, 1922, s. 137) 
169მ. თამარაშვილი, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორისისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის, თბილისი, 1902, გვ. 305, 
381-384;   (M. Tamaraşvili, Gürcüler Arasında Katoliklik Tarihi , Tiflis, 1902, s. 305, 381-184). 
Belirtmesi gerekiyor ki; Gürcü gençlerin Avrupa’da okuması, Roma Kilisesi, onlar okulu bitirdikten 
sonra memleketine dönme ile misyonerlik faaliyette bulunmaları şartıyla finans etmekteydi.  
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     Đlk baştan Gürcü Kilisesi Katolik misyonerlerinin Gürcistan’a ortaya 

çıkmasına vefalı karşılaşmıştı. Doğu Gürcistan’ın Katoğikos-Patriği Zakaria Corcadze 

(1623-1630) Đtalyan misyonerlerine himaye edip onların kendi ülkenin çıkarları için 

kullanmayı istemekteydi. Aynı zaman Zakaria, VIII. Papa Urban’la yazışmalarda 

bulunmaktaydı. Ona Gürcistan’a doktorlar, ressamlar ve savaşlarda soyulan kiliselerin 

yenilemesi üzerine envanterlerin göndermesini rica etmiştir. Ortodoks Gürcülerinin bir 

kısmı Katolik kilisesine geçme tehlikesi ortaya çıktığında Mtsketa Patrikliği 

misyonerlere karşı tavrı değişmiştir. Doğu Gürcistan’ın Katoğikos-Patriği Besarion 

Barataşvili (1725-1737) ideolojik açısından Katolikliğe karşı çıkmıştır. Gürcistan’da 

roma kilisesine karşı ilk resmi yapıt olarak yazılan Katolikliğe karşı polemik “Grdemli” 

(örs) eseri onun kalemine aittir.  

     Gelecek dönemde Gürcü Kilisesi’nde Katolikliğe şiddetli karşı çıkan ve ona 

karşı vefalı olan iki akim meydana gelmiştir. Saflı olanlardan birisi ünlü devlet ve kilise 

adamı, yazarı ve felsefecisi, doğu Gürcistan’ın Katoğikos-Patriği I. Anton 

Bagrationi’ydi  (Bagratlı) (1744-1755, 1764-17788).  O Katolik misyonerlerin 

tecrübelerini eğitim yayılmasına ve bilim-edebi bilginin genişlemesine kullanma arzusu 

ortaya çıkarmıştır. Onların yardımıyla ticaret tamamen yerli Ermenilerin elinde olduğu 

Gürcistan’da Avrupalı sermayenin yayılmasına desteklemeye çalışmaktaydı.  

     I. Anton’un başladığı bu işi, II. Teimuraz’ın ( 1744-1762) sarayının ruhani 

öğretmeni Zakaria Gabaşvili’nin önderliğinde, Anton’un siyasi rakipleri, ona karşı 

kullanmışlar. I. Anton’u Katolikliğin benimsenmesiyle suçlanıp “Pagan” olarak ilan 

etmiştir. 1755 yılında aralık ayında düzenlenen kilise konsilinin kararına göre I. Anton 

katoğikos görevinden çıkarılmıştır. Rusya’ya gitmek zorunda kalan Anton’un Rusya 

Kilisesi arkieparki görevinde tayin etmiştir. II. Teimuraz öldükten sonra (1762) Kartli 

ve Kaheti’nin Karlı olan onun oğlu II. Đrakli Katogigos Anton’un taraftarıydı. II. Đrakli 

Anton’u Gürcistan’a geri döndürüp 1764 yılında düzenlen kilise konsiline Katoğikos-

Patriği olarak seçtirmiştir. Gürcistan’da Katolik misyonerlerine karşı davranışı gene 

düzelmiştir.  II. Đrakli Katolik misyonerlerine güvenmekteydi. Onların aracıyla Papa’ya, 
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Avusturya Đmparatorluğuna, Fransa Kralına, Rusya Kralına, Venedik Dojiye vb. 

Avrupalı hâkimlere mektuplarını göndermekteydi.170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
170 ლ. მაგაროტო, საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერსაქართველოს ანექსია რუსეთის მიერსაქართველოს ანექსია რუსეთის მიერსაქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ (1783-1801), იტალიურიდან თარგმნა 
ს. კენჭოშვილმა, თბილისი, 2008, გვ. 35-36;  (L. Magaroto, Rusya Tarafından Gürcistan’ın Đlhakı 
(1783-1801), çev. S. Kençoşvili, Tiflis, 2008, s. 35-36) 
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V. RUS VE SSCB DÖNEMLERĐNDE GÜRCÜ KĐLĐSESĐ  

 

A. Rusya Đmparatorlu ğu’nda Gürcü Kilisesi  

a. Siyasal Durum 

 

Bir önceki bölümde dediğimiz gibi 1801 yılında Rusya doğu Gürcistan’ı ilhak 

etmiş ve Gürcü devleti yok olmuştur. Önceden Kart-Kaheti Krallığı bulunduğu (doğu 

Gürcistan) yerde yeni Rus idari birliği_Gürcistan Gubernya ortaya çıkmıştır171. 1804 

yılına kadar, siyasal açısından, Osmanlı Đmparatorluğu’nun etkisi altında bulunduğu batı 

Gürcistan’a Rus askerleri girmiştir. Rus-Osmanlı savaşı bittikten 1806-1812 yıllardan 

sonra Rusya Poti Şehri hariç artik bütün batı Gürcistan’ı kontrol etmekteydi. Sonraki 

savaşların sonucunda ise Poti, Ahiska, Batum ve onun çevresindeki toprağı Ruslar ele 

geçirmiştir. XIX. Yy-ın sonunda bu topraklar idarece Tiflis ve Kutaisi Gubernyalarına 

dâhil olmuştur. Gürcistan’da oluşan sömürge düzene karşı çok sayıda karşı çıkan ortaya 

çıkmıştır. 1804, 1812-1813, 1819-1820 ve 1841 yy-da Gürcistan’da Rusya 

hükümdarlığına karşı birkaç ayaklanma gerçekleştirilmi ştir. Hükümet askerleri 

tarafından bu ayaklanmalar bastırılmıştır. Eylemlerde aktif bir şekilde Gürcü din 

adamları da katılmaktaydılar.     

XIX. yy-ın ikinci yarısında mevzii silahlı ayaklanmalar barışçı milli kurtuluş 

hareketiyle değişmiştir. Hareketi başında yazar Đlia Çavçavadze’nin (1837-1905) 

etkisiyle yeni ilerici demokratik akımının kuşağı bulunmuştur.  

1914 yılında başlanan birinci dünya savaşı, onun baş katılanlar arasında bulunan 

Rus Đmparatorluğu’nun ekonomik yıkılma ve siyasi krizinin nedeni olmuştur. 1917 yılın 

şubat ayındaki devrim Rusya’da monarşizmi yok etmiştir. Bundan sonra 1918 yılın 

Nisan ayında, Güney Kafkasya federasyon devletlerinin oluşmasıyla biten, Rusya’dan 

Güney Kafkasya’nın ayrılma süreci başlanmıştır. Onun merkezi Tiflis şehrinde 

                                                 
171 Gubernya_ 1708-1927 yıllarda Rusya’nın yüksek idare-ülkesi birliği. 
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bulunmuştur. (1918 yılın Mayıs ayında Güney Kafkasya federasyonu, Gürcistan, 

Azerbaycan ve Ermenistan’ın bağımsız cumhuriyetler haline gelmiştir).  

 

b. Gürcü Kilisesi’nin Özerkli ğinin Ortadan Kaldırılması 

 

Doğu Gürcistan Krallığı yok olma üzereyken Mtsketa Katoğikos-Patriği, Kral II. 

Đrakli’nin oğlu_Anton’du (1764-1827). O 1788 yılında Katoğikos I. Anton’un 

ölümünden sonra katoğikos olmuştu. II. Anton 1810 yılına kadar, yanı Ruslar Gürcü 

Kilise’sinin özerkliğin son verene kadar Mtsketa Kilisesini, az olsa da, bağımsız 

yönetmekteydi. Ruslar, önceden, II. Anton'a karşı saygılı davranış daha sonra onu 

Gürcü Kilisesi’nin mülkiyet ile ilgili yasalarını bozdurmasıyla suçlayarak Rus Sinodu172 

bulunduğu Petersburg şehrine çağırmıştır. 1811 yılı başlarında Rusya hükümeti Gürcü 

Kilisesi’nin özerkliğine son verip onu Rus Sinodu’nun kontrolüne vermıştı.173 Sinod 

katoğikos görevi, egzarhos göreviyle değiştirmiştir.174 Bu göreve de, Rusya’ya karşı 

samimiyetini ortaya koyan Gürcü Metropoliti Varlam tayin edilmiştir.  

1815 yılında katoğikossuz kalan Bati Gürcistan kilisesini Gürcistan 

egzarhatlığının egemenliği altına alınmıştır. Zaten 1795 yılında Abhazya’nın son 

katoğikosu II. Maksime öldükten sonra katoğikos olarak hiç kimse tayin edilmemiştir.  

1817 yılında Rusya’ya çağırılan Varlam’ın yerine Rus asıllı Piskopos Teofilakte 

atılmıştır. Gürcistan egzarhatlığı yok olup Gürcü Kilisesi özerkliğini geri kazandığı 

1917 yılına kadar, sinod, egzarhos görevde etnik olarak hep Ruslar tayin edilmişti. 

Rus din adamlarının tayini gürcü toplumu öfkelendirmiştir. egzarhoslar ne gürcü 

dili ne de Gürcü yasa ve adetlerini bilmekteydiler. Gürcüleri daha çok hükümet 

tarafından yürütülen Ruslaşma politikasına sinirlemekteydiler. Net olarak eparkilerin 

                                                 
172 Sinod_(Yunanca “toplantı”)_1721-1918 yıllarında Rusya Ortodoks Kilisesi’nin en yüksek organıdır. 
Đmparator tarafından tayin edilen sinodun üyeleri, Rusya’nın yüksek ruhban memurlarını temsil 
etmekteydiler. Sosyete adamı_Sinod’un savcısı onun işlerini kontrol etmekteydi. 
173Е[пископ] К[ирион], Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархархата за XIX 
столетие. Тифлис, 1901, c.18-19;E. K. (Piskopos Kirion): XIX. Yy-ın Boyunca Gürcü Kilisesi Tarihi 
Đle Egzarhatlığının lığının lığının lığının Kısa Taslağı, Tiflis, 1901, s.18-19. 
174 Egzarhos_(yunanca “yönetici”) Ortodoks kilisesinde kilise bölgesinin müdürüne denilmektedir. 
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sayısı azalmıştır. Doğu Gürcistan’da bulunan on üç eparkinin yerinde sadece iki (Kartli 

ve Kaheti’nin) eparkisi, batı Gürcistan’da ise on iki eparkiden üç (Đmereti, Migrelistan 

ve Gürya’nın) eparki kalmıştır. Gürcü Kilisesinin malları Rusya sinodunun kontrolü 

altına alınmıştır. 

Rus hükümetinin bu davranışlar doğu Gürcistan’da nispeten sessiz kalırken batı 

Gürcistan’da açık direnişlere yol açmıştır. Daha Egzarhos Varlam’ın döneminde, onun 

tarafından Đmereti, Gurya ve Migrelistan’ın kilise varlığını hesaplama denenmesi, din 

adamların direnişinden dolay, gerçekleşmemiştir.175 Karşıklık Egzarhos Teofilakte’nin 

döneminde de devam etmişti. 1819-1820 yıllarda onun tarafından batı Gürcistan’ın 

kilise yasalarında radikal değişiklikleri gerçekleşme istendiğini sonucunda, peşinden 

çok sayıda kurban gelen, Đmereti ve Gurya’da silahlı ayaklanmalar izlenmiştir. Eski Rus 

tarih yazımında (1917 yılına kadar), Đmereti-Gürya’nın bu ayaklanmasına “kilise isyanı” 

denilmektedir. 176 

 

c. Kilise Đsyanı 

 

1819 yılında Egzarhos Teofilakte kilise ıslahatını yönetmek daha doğrusu 

Ruslara bağlamak için Đmeret’e gelmiştir. Yerli nüfusunun itirazından dolay Teofilakte 

batı Gürcistan’dan acil gitmek zorunda kalmıştır.  

Rus idaresi kendi devletinin zayıflığı sanılmaması için Gürcülerin istedikleri 

küçük isteklerini bile göze almaya niyetli değildi. Kafkasya’da Rus askerlerin komutanı 

generali Ermolov egzarhosa, memnun olmayan gürcü kilise liderleri olarak bilinen 

Đmereti’nin iki yetkili metropolitin_Ekvtime Gelateli ve Dositeo Kutateli’nin gözaltına 

alınarak Rusya’ya gönderilmelerini tavsiye etmiştir. 4 Martta 1820’de Ruslar tarafından 

bu iki metropolit ile Đmereti’nin soylulardan birkaç kişi tutuklanmıştı. 
                                                 
175 საქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევებისაქართველოს ისტორიის ნარკვევები, 8ტ. თბილისი, გამომცემლობა საბჭოთა 
საქართველო,1973, 4 ტ., გვ. 891; Gürcistan Tarihi Taslakları , 8c., Tiflis, Sovyet Gürcistan’ı 
Yayınları, 1973, c.4, s. 891. 
6 mesela bakınız; B. Пoттo, Кавказская воийна, т.2, Издателство Кавказский краы, Ставрополь, 
1994, с. 608; V. Potto, Kafkasya Savaşı, 2c.,  Stavropol, Kafkasya Krayı Yayınları, 1994, s. 608.    
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Bu olay Gürcistan’da ayaklanmaların güçlenmesine neden olmuştur. Gürcüler 

ile Rus askerler arasında savaş başlanmıştır. Eylemciler yardım için Osmanlılara ve 

Abhazlara başvurmuşlardır.177    

Telaşlı Ermolov doğu Gürcistan’a ek askerlerin sokmaya başlamıştır. Bu ağır 

savaşlarda nihai zaferi Ruslar kazanmıştır. Birçok köy yanıp yıkılırken çoğu insan 

öldürülmüştür. Ruslara esire düşen direnişçilerden bazılarına ölüm cezası verirken 

bazıları de Rusya’nın kenar eyaletlerine göndermişlerdir. “Kilise Đsyanına” 

katılanlardan bazılar Osmanlı Đmparatorluğu’na ve Abhazya dağlarına kaçarak canlarını 

kurtarmıştır.178 

 

d. 1817-1917 Yıllarda Gürcistan Toprağında Bulunan Eparkiler 

 

Belirttiğimiz gibi Gürcü Kilisesi’nin özerkliği ortadan kaldırılıp egzarhat 

halinde, Rus Ortodoks kilisesine girdikten sonra geleneksel Gürcü eparkilerin çoğu ilga 

olunmuştur. 1817-1917 yıllarda Güecistan’da kilise yapısı şöyleydi: doğu Gürcistan’da 

iki eparki (Gori ve Kiziki’nin) batı Gürcistan’da ise üç eparki (Kutaisi, Gurya ve 

Çkondida’nin/Migrelistan) bulunmaktaydı.179 1851 yılında Abhazya toprağında 

“Abhazya Eparkisi” ortaya çıkmıştır. O da Gürcistan Egzarhatlığına dâhil edilmiştir. 

1885 yılında Abhazya Eparkisinde yeniden düzenlemelere girişilmiştir. Đsmi “Sohum 

Eparkisi” olarak değiştirilip alan açısından genişletilmiştir. Ona, Novorosiiski şehri 

dâhil, Kuzery-Batıdaki kıyı bölgesi de ilave edilmiştir. 180 

 

 

 
                                                 
177 A.e. s. 611. 
178 A.e. s. 625, 627, 628. 1810 yılından itibaren Abhazya prensliği Rusya Đmparatorluğu’nun himaye 
altındaki devleti olarak sayılmaktaydı. Fakat onun dağlı bölgeleri fiilen Rus Đdaresine baş 
eğmemekteydiler.  
179 მ. ჯანაშვილი, საქართველოს საეკლესიო ისტორიასაქართველოს საეკლესიო ისტორიასაქართველოს საეკლესიო ისტორიასაქართველოს საეკლესიო ისტორია, თბილისი, 1886, გვ. 145;  M. CanaŞvili, 
Gürcistan’ın Gürcistan’ın Gürcistan’ın Gürcistan’ın Kilise TarihiKilise TarihiKilise TarihiKilise Tarihi, Tiflis, 1886, s. 145.  
180 Д. Чачхалиа, Абхазская православная церковь. Москва, Издателство «МАААН»,1997, с. 34;      
D. Çaçhalia, Abhazya Ortodoks Kilisesi, Moskova, Maaan yayınları, 1997, s. 34.  
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e. Rus Egzarhosları Ve Gürcü Toplumu. Gürcistan Kilisenin 

Özerkliğini Yeniden Kazanma Mücadelesi 

 

Rus egzarhoslarının yüz senelik yönetmeleri döneminde Gürcü Kilisesi’nde 

büyük değişikliklere sahne olmuştur. Egzarhoslar, Gürcü Ortodoks Kilisesinin Rus 

Kilisesi’nin bir kısmı olmasını hedefleyen Rus sinodunun politikasını 

sürdürmekteydiler. Bu hedef Gürcüleri Ruslaştırılmasına hizmet etmekteydi. 

Gürcistan’a gönderilen Rus egzarhoslar enerjik ve iyi yönetici niteliği taşımalarıyla öne 

çıkmaktaydılar. Onlar yıkılmakta olan birçok Gürcü kilisesi restore edilip ruhban 

mektepleri açılmıştır. Şunlar Tiflis ruhban mektebi, Telavi, Tiflisi, Gori, Kutaisi, 

Çkondidi(Migrelistan), ve Gurya’nın ruhban okulları, Mtsketa şehrinde prenslik kız 

manastırının yanında açılan kız ruhban okuludur. Tiflis şehrinde, Sioni tapınağının 

yakınlarda kilise-arkeolojik müzesi ortaya çıkmıştır. Egzarhoslar hayırseverlik yaparak 

yoksullara, ihtiyar ruhbanlara yardım etmekteydiler. 181Buna rağmen onların yürüttüğü 

Ruslaştırma politikası Gürcü aydınları ve yurtsever ruhban memurlarında büyük tepkiye 

sebep olmuştur. Onların görüş açısından egzarhatlığın yürüttüğü politika Gürcü 

Kilisesi’nin milli yüzünün kaybolmasına yol açmaktaydı.  Gürcüler özellikle bu 

okullarda gürcü dilinin kullanılmamasına öfkelenmekteydiler. Rus Okulu bitirdikten 

sonra Gürcü gençlerin bir kısmı gürcü dilini unutmaktaydı. Gürcü kilise tarihçisi E. 

Nikoladze 1918 yılında egzarhosların sürdürdükleri politikasını şöyle nitelemekteydi: 

“Egzarhoslar gürcü halka, onların iyi olmaları istediklerine dair yemin etmekteydiler. 

Gürcistan’da onların sayesinden ve Gürcülerin yardımıyla ilk ve orta seviyeli erkek ve 

kız ruhban okulları açılmıştır. Fakat bu okullar Gürcüleri Ruslaştırmak için kullanılacak 

güçlü silahlı olarak Gürcülere dönmüştür. Orada bütün dersler Rusça yapılırken gürcü 

dili unutturulmaktaydı. Egzarhoslar döneminde Gürcü manastırları ve kiliseleri soyup 

büyük serveti Rusya’ya gönderilmiştir. Değerli arkeolojik eşyalar çalınmıştır. 

                                                 
181 К[ирион], Е[пископ]: Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархархата за XIX 
столетие. Тифлис, 1901, c.20-32;E. K. (Piskopos Kirion): XIX. Yy-ın Boyunca Gürcü Kilisesi Tarihi 
Ve Egzarhatlığının Kısa Taslağı, Tiflis, 1901, s.20-32. 
 



 79

Egzarhoslar Gürcü ayinleri, yasaları ve adetlerini kötüleyip Gürcücenin ayini dili ile 

dalga geçmekteydiler. Egzarhoslar kendi yürüttükleri politikaya karşı koymaya cesaret 

edenleri kovmaktaydılar.”182  

1886 yılında Tiflis ruhban mektebinin müdürü P. Çudetski, on dokuz yaşındaki 

genç olan Đoseb Lağiaşvili’nin tarafından öldürüldüğünden dolayı durum daha da 

gerginleşmiştir. Lağiaşvili mektebin öğrencisi iken, müdür Çudetski onu yasaklanmış 

olan rus dergisinin okuduğu için mektepten kovmuştu.  

O zamanki Egzarhos Pavle (1882-1887) bir Gürcü genç tarafından bir ruhbanın 

öldürülmesini gürcü halkının genel bir sucu ve ihaneti ile değerlendirip Gürcü 

toplumunu açık olarak lanetlemiştir. Pavle’ye ünlü Gürcü toplum adamı ve sosyo-

politik konuları işleyen yazar Dimitri Kipiani (1814-1887) cevap vermiştir. Bundan 

dolayı devlet iktidarı D. Kipiani kuzey Kafkasya’ya sürmüştür. 

XIX. yy-ın sonundaki gerginlik Gürcistan’da Gürcü Kilisesi’nin özerkliğini geri 

kazanma mücadele hareketini daha da yoğunlaştırmıştır. Bu harekete Gürcü ruhban 

memurları yanı sıra tolumun ileri gelenleri ve soylular da katılmaktaydı. Onlar, 1905 

yılında Gürcü Kilisesi’nin itibardan düşmek için özerkliğinin ortadan kaldırıldığını 

ifade ederek özerkliği geri kazanmak istediklerine dair bir raporu Rus hükümetine 

sunmuşlardı.183 Rus hükümeti bu raporu Gürcü Kilisesi’nin özerkliği hakkında karar 

alınması gereken Rus kilise konsiline teslim etmiştir. Kilise konsilinden önce 

düzenlenen toplantılarda Gürcü kilise özerkliği ile ilgili konusu incelenmesi sonucunda 

isteği temelsiz kabul edilerek reddedilmiştir.184   

Gürcistan’ın özerkliğini reddeden sinod, Gürcistan’ın egzarhos olarak 

Arkieparki Nikon tayin etmiştir. 26 Ağustos 1906’da Tiflis’e gelen Nikon’a sadece Rus 

ruhban memurları karşılaşmıştır. Sioni katedrali tapınağında düzenlenen karşılama 

töreninde Gürcülerden sadece Gori piskoposu Petre gelmiştir. O selam söylevinde 

                                                 
182 ე. ნიკოლაძე, საქართველოს ეკლესიის ისტორიასაქართველოს ეკლესიის ისტორიასაქართველოს ეკლესიის ისტორიასაქართველოს ეკლესიის ისტორია, ქუთაისი, 1918, გვ. 210; E. Nikoladze, 
Gürcistan’ın Kilise TarihiGürcistan’ın Kilise TarihiGürcistan’ın Kilise TarihiGürcistan’ın Kilise Tarihi, Kutaisi, 1918, s. 210.  
183 გაზეთი “ცნობის ფურცელი“, N 2932’1905;” Bilgiler Kağıdı” gazetesi, N 2932’1905. 
184 ე. ნიკოლაძე, საქართველოს ეკლესიის ისტორიასაქართველოს ეკლესიის ისტორიასაქართველოს ეკლესიის ისტორიასაქართველოს ეკლესიის ისტორია, ქუთაისი, 1918, გვ. 211-228;  E. Nikoladze, 
Gürcistan’ın Gürcistan’ın Gürcistan’ın Gürcistan’ın Kilise TarihiKilise TarihiKilise TarihiKilise Tarihi, Kutaisi, 1918, s. 211-228.  
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egzarhosun Gürcü Kilisesi’ne özerkliğini geri kazanmasını destekleyeceği ümit ettiğini 

belirtmiştir. Fakat yeni egzarhos Nikon’nun bu isteği reddettiği için Gürcü ruhban sınıfı 

ona karşı çıkmıştır.185 

1908 yılında Mayıs ayında Tiflis’te sokak ortasında Egzarhos Nikon 

öldürülmüştür. Katil bulunmamıştır. Soruşturma sonucunda teröristlerin izine 

ulaşılmasına rağmen iktidar özerkliği destekleyenleri suçlamıştır. Onların ret yanıtına 

rağmen liderlerinden biri, Piskopos Kirion birkaç yıl için Rusya’nın uzak manastırlarına 

sürülmüştür.  

Nikon’un sonra yedi yıl boyunca üç egzarhos daha değiştirilmi ştir. 1915 yılında 

Kişinov piskoposu Platon egzarhos görevine atanmıştır. O Gürcistan’ın son Rus 

egzarhosu olmuştur.        

  

 

B.   1918-1991 YILLARDA GÜRCÜ KĐLĐSESĐ 
 

a. Siyasal Durum 
 

1918 yılın 26 Mayıs ayında Bağımsız Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti ilan 

edilmiştir. 117 yılın önce ortadan kaldırılan Gürcü devleti yeniden kurulmuştur. Fakat 

Gürcü halkın sevinci uzun süre devam etmemiştir. Rusya’da, Lenin’in liderliğinde, 

güçlenen Sovyet hükümeti Rus monarşistleri yendikten sonra eski Rus 

Đmparatorluğu’na dâhil olan bölgeleri yeniden katılma sürecini başlatmıştır. 1920 

yılında kızıl ordusu Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı ele geçirdikten sonra 1921 yılın 

Şubat ayında Gürcistan’a girip bir ayılık savaşı sonucunda ülkeyi işgal etmiştir. 

Lenin’in teklifiyle, 1922 yılında, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Transkafkasya 

(Güney Kafkasya) federasyonunda birleştirilmi ş ve yılın sonunda kurulan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) dahil edilmiştir.   

1920-1930 yıllarda Sovyet idaresinde iç politikası gayet sert nitelik 

taşımaktaydı. Her şey komünist diktatörlüğünün itaat altına alınmıştı. Stalin toplumu 

                                                 
185 Никон (Софийский) http://www.google.com/search?q=wikipedia 
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korkutma politikası baskılara yol açmıştır. Özellikle 1937-1938 yıllarında bu baskılar 

zirveye çıkmıştı.  

1941 yılında Almanya ile başlanılan savaş SSCB halkına yeni felaket 

getirmiştir. II. Dünya Savaşı’nda 27 milyon insan ölmüştü.  Bunlardan yaklaşık 300 bin 

Gürcistan vatandaşıydı.  

1953 yılında Stalin’in ölümünden sonra iç siyası düzeni nispeten yumuşamıştır. 

Kitle baskılar ve genellikle suçsuz adamların cezalandırmanın bitmesine rağmen Partiye 

karşı açıkça protesto edenleri gene acımasızca cezalandırılmaktaydı. Mesela, 1956 yılın 

9 Mart ayında Tiflis’te düzenlenen barışçı mitinge katılan gençler kurşuna dizilmiştir. 

Gürcü gençlerin protesto nedeni Sovyet Birliği’nin yeni liderinin_Hruşçov’un Stalin’e 

karşı eleştiri olmuştur. Hruşçov Sovyet düzenindeki suçu Stalin’e yüklemişti. Bunun 

yanı sıra Stalin karşıtı (AntiStalinizm)  kampanyası Sovyet düzenin baskıcı eylemleri, 

diktatörün Gürcü kökenli olduğundan kaynaklandığı iddiasına dönüşmüştü. Bu nokta 

Gürcü milli duygularına hakaret etmekteydi.   

Gençlerin bu eyleminde Sovyet karşıtı olmamasına rağmen Sovyet ordusu Tiflis 

merkezinde protesto için toplananların üzerine ateş açmıştır. Onlarca adam yaralanıp 

ölmüştür. 

Gürcistan nüfusunun geniş kısmı Mart ayınki faciasından sonra komünist 

ideolojine inancını kaybetmiştir. Sovyet Birliği’nde 60’lı yıllarda başlanan döneme 

sonradan “Hareketsiz” dönem denilmiştir. 

1980 yılı geçerken Sovyet düzeninin artik geleceğinin olmadığını herkes 

anlamıştır. 1985 yılında ülkenin başına gelen M. Gorbaçov radikal reformların yoluyla 

krizi yenmeye çalışmıştır. “Perestroyka” denilen devrimci reorganizasyonu 

başlanmıştır. Liberallik ve açıklık işe yaramadı. “perestroyka’nın” mimarları demir ve 

kanla inşa edilen Sovyet yapısının, demokratik bağımsızlık ve bağışık olmayacağını 

öngörememişlerdir. Sovyet sistemi hızlı biçimde yıkılmaya başlamıştır. 1991 yılın 

sonunda Sovyet Birliği yıkılmış ve 15 cumhuriyet siyasını bağımsızlığına kavuşmuştu.  

Gürcistan halkı bu olguya sevinçle karşılaşmıştır, fakat sonraki olaylar, 

toplumun bağımsızlığa yeterince hazırlıklı olmadığını göstermiştir. 1991 yılında 
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başlanan iç ve dış çatışmaların sonuçlarını bugüne kadar haledilmemiştir. Bu 

çatışmaların azami gergin noktası 1992-1993 yıllarında Abhazya savaşı ve 2008 yılında 

da Rusya ile savaşı olmuştur.    

 

 

b. Gürcistan Kilisesinin Özerkliğini Geri Kazanması 

 

1917 yılın Şubat ayınki devrimden sonra Gürcü din adamları mevcut durumdan 

yararlanıp Gürcü Kilisesi’ne özerkliğini geri kazanmaya karar vermiştir. 12 Mart 

1917’de Mtsketa şehrinde binlerce inançlı insan toplanmıştır. Kilise hizmetinde bulunan 

Gurya-Migrelistan’ın Piskoposu Leonide (Okropilidze) toplananların karsısına çıkıp 

Gürcistan Kilisesi’ne Özerkliğini geri kazandığını ilan etmiştir. 

Özerkliği geri kazanma kararnamesinde belirtmektedir ki: A) Ulusal kilise 

konsillerinin yasalarına göre Gürcistan kilisesinin özerkliğini, ulusal kilise konsili hariç, 

ortadan kaldırılma hakkına hiç kimse sahip değildir. Böylece onun özerk haklarına son 

verilmesi yasadışı ilan edilmiştir. B) Rusya’da doğan devlet idaresinin yeni görüşüne 

Gürcü Kilisesi’nin durdurulmuş halinde olması uyumamaktadır. Bundan dolayı 

oybirliğiyle karar verildi ki: 

a) Gürcistsan’da özerk kilise idaresinin eski haline döndüğü kabul 

edilsin. Gürcistan kilisesinin katoğikosu, kanuni olarak, seçilmeden 

önce yerinde Gurya-Migrelistan’ın Piskoposu Leonide tayin edilip 

ruhani ve sivil adamlarından oluşan Gürcistan kilisesinin geçici 

idaresi oluşturulsun.  

b) Gürcistan Rusya’nın yeni hükümetiyle dayanışma içinde olduğundan 

dolayı bu kararnamesi Rusya hükümetinin Başkan Rodzian Bey’e, 

Bakanlar Kurulu’nun Başkanı prens Lvov’a, Sinodun Başsavcısı 

Lvov Bey’e ve Tiflis’teki Kafkasya Komiserliği’ne sunulsun.186 

                                                 
186 საქართველოს სამოციქულო, მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საქართველოს სამოციქულო, მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საქართველოს სამოციქულო, მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საქართველოს სამოციქულო, მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 
აქტი.აქტი.აქტი.აქტი.    გამოსაცემად მოამზადა ლ. ხუნდაძემ, თბილისი, 2005, გვ. 4.; Gürcistan ElçiseGürcistan ElçiseGürcistan ElçiseGürcistan Elçisel Ortodoks l Ortodoks l Ortodoks l Ortodoks 
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Aynı senenin 17 Eylülde Gürcistan’ın Katoğikos-Patriği olarak Piskopos Kirion  

(Sadzaglişvili) seçilmiştir. Gürcistan’da yeni eparkilerin kurulmaya ve ruhani 

okullarının millileştirmesine başlanmıştır. Kilisedeki Rus kadroları görevden 

çıkarılmıştır.187 

Katoğikos II. Kirion Hıristiyan kiliselerine Gürcü Kilisesi’nin özerkliğini kabul 

etmeleri çağrıda bulunmuştur. O zaman bu çağrıya kiliselerden hiç biri cevap 

vermemiştir.  

 

c. Rusya Kilisesinin Tepkisi 

 

Rusya kilisesi Gürcü kilise özerkliğini kabul etmemesine rağmen bir şeyi 

değiştirebilecek gücüne sahip değildi. Rusya’nın yeni seçilen Patriki Tihon Gürcülerin 

işlemelerini yasadışı olarak adlandırmıştır. 29 Aralık 1917 tarihli mektubunda, Tihon 

mevcut yasasına göre ayrılmak isteyen kiliseye, özerkliğin sadece ona hâkim olan 

kilisenin izniyle verilebileceğini belirtmiştir. Bu yüzden Tihon, Gürcü din adamlarından 

istediklerini Rusya kilise konsiline sunmalarını talep etmekteydi.  

Bu zamanlarda Gürcistan’da büyük değişikliklere sahne olmuştur: Ülke siyası 

açısından Rusya’dan ayrılmıştır. Katoğikos Kirion öldürülmüştür. (1918 yılın 17 

Temmuz ayında, Martkop Manastırında bulunan ikametgâhında öldü olarak 

bulunmuştur. Katilleri yakalanmamıştır.)  Yeni seçilen Gürcistan’ın Katoğikosu 

Leonide (Okropiridze) (1918-1921) Rusya Patriği’ne gönderdiği cevabı mektubunda, 

Gürcü Kilisesi’nin özerk haklarına Rusya hükümetice yasadışı biçimde el konulduğu 

söylemiş ve Rusya kilise konsiline gitmeyi ret etmişti. Bununla beraber Gürcü 

Katoğiklosu, Rusya Kilisesi’ne “din birliğinde ve sevgisiyle yaşama” tavsiyesinde 

bulunmuştur. Rusya Kilisesi, Gürcistan’daki Rus ruhani şahısları bulunduğu kiliseleri 

                                                                                                                                               
Kilisesi’nin Özerkliğini Yeniden Kazandığına Dair KararnamesiKilisesi’nin Özerkliğini Yeniden Kazandığına Dair KararnamesiKilisesi’nin Özerkliğini Yeniden Kazandığına Dair KararnamesiKilisesi’nin Özerkliğini Yeniden Kazandığına Dair Kararnamesi,     Tiflis, 2005, s. 4.; Kafkasya 
komiserliği_”Transkafkasya’nın (Güney Kafkasya) Kendine Özgü Kurulu”, Güney Kafkasya ülkelerini 
yönetmek için, 1917 yılın 9 Mart ayında, Tiflis’te kurulan Rusya’nın geçici iktidar organoydu.    
187 Грузинская Православная церковь; Gürcistan Ortodoks Kilisesi 
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10 
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kendi egemenliği altında tutmayı denemiştir. Buna karşı Gürcülerin direnişi üzere bu 

isteğine kavuşmayan Rusya Kilisesi Gürcü Kilisesi’yle bağlantısı kestirmiştir.188 

Kestirilen ilişkisi 1943 yılında yenilemiştir.  

 

d. Gürcistan’ın Sovyetleşmesi Ve Gürcü Kilisesi 

 

Gürcistan’ın Sovyetleşmesinden kısa bir süre sonra, Rusya’da olduğu gibi, 

kilisenin rahatsız edilmeye ve ruhani memurları kovulmaya başlanmıştır: Kiliseler 

yıkılıp kilise adamları gözaltına alınarak kurşuna dizilmekteydiler. Aynı zaman sivil 

adamlarının çoğu baskılarına kurbanı olmuştur. Böyle bir zor durumda Katoğikos 

Leonide vefat etmiştir. Onun yerinde Sohum Metropoliti Ambrosi (Helaia) (1921-1927) 

seçilmiştir. 

1922 yılın Đlkbaharda Đtalya’nın Genua şehrinde, Sovyet Rusya delegesi katıldığı 

ekonomik ve finans konulu ulusal konferans düzenlenmiştir. Daha uluslararasında 

tanımayan Sovyet hükümeti için bu konferansı büyük önem taşımaktaydı. Genua 

konferansı Rusya için diplomatik alanında tecritten çıkmasının başlangıcıydı. Katğilos 

Anbros Genua Konferansı katılanlara Sovyet yetkililerince Gürcistan ve Gürcü Kilisesi 

hakkında ne düşürüldüğüne dair bir resmi bildiri göndermiştir. Katoğikos, batılı ülkelere 

Rusya temsilcilerin Gürcistan toprağından askerlerinin çıkarması talebinde 

bulunmuştur. O zamanlarda böyle bir bildirinin gönderilmesi büyük tehlikeye yol 

açabilirdi. Gerçekten de hükümet tarafından katoğikosluk kurulunun dokuz üyesiyle 

katoğikos Ambros yakalanmıştır. Mahkemede sanıklara dört suçlama yöneltilmiştir. 

Birincisi konferansa gönderdiği resmi bildiri olmuştur. Katoğikos yabancı ülkelerle 

temasa geçip onlara Sovyet Birliği’ne askeri saldırı gerçekleştirilmesi için kışkırtmakla 

suçlanmaktaydı. Sanıklardan hiç biri sucu kabul etmemiştir. Patrik mahkemedeki son 

                                                 
188 Грузинская Православная церковь; Gürcistan Ortodoks Kilisesi 
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=10 
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sözü şöyleydi: “Ruhum Tanrı’ya aittir, kalbim-yurdumun, cesedim ise sizin olsun.”189 

63 yaşındaki Ambros Helaia’ya mahkeme hapiste yedi sene ağır hücre cezasına 

mahkûm etmiştir. Patrik birkaç ay sonra serbest bırakılmasına rağmen ölümüne kadar 

(1927) kilise görevinden uzaklaştırılmıştı.190 

 

e. Kilisenin Devlet Đktidarı Đle Barışması 

 

Sovyet iktidarı tanrıtanımazlığın propagandasını aktif bir şekilde 

sürdürmekteydi. Fakat kısa bir süre sonra halkın Tanrı’ya inancı ve kiliseye karşı 

duyduğu saygının geniş bir şekilde yayıldığı anlaşılmıştır. Devlet kilisenin ideolojik 

açısından, tanrıtanımazlık devlete karşı çıktığını, tehlikeli olabildiğini anlamıştır. 1920 

yılın ilk yarısında iktidar itaatli kilisenin kurmaya başlamıştır. Bu kilisenin liderleri 

komünist rejime karşı koymayacaklardı. Önce Rusya’da sonradan ise milli 

cumhuriyetlerde yayılan bu politikasına “kilise yenilemesi hareketi” ismiyle 

tanımaktadır. Đktidar baskıların korkusu ya da yetkili görevinde olma istediğinden dolay 

tanrıtanımazlık rejimi kabul edecek din adamlarını kendine çekmeye başlamıştır.  

“yenilemenin” taraftarları Ortodoks Hıristiyanlığında “demokratik reformun” yapılma 

gerektiğini açıklamıştır. Rusya iktidarı komünistlerin egemenliği altına girmeye 

istemeyen, başında Patrik Tihon’un bulunduğu kilise memurlarına karşı “Yenilemenin” 

taraftarları çıkarmıştır. Tihon görevinden çıkarılarak hapiste atılmıştır. 1925 yılında 

vefat etmiştir. (mevcut kabule göre zehirlenmiştir).191 Dengesiz savaşta Rusya 

kilisesinin başına, Sovyet gizli servisinin desteğiyle yararlanmakta olduğu 

“Yenilemenin” taraftarları getirilmiştir. 

Bu dönemde Gürcistan’da sert bir biçimde dine karşı yönelik propaganda 

sürdürülmekteydi. 1923 yılında iktidar tarafından 600 dan fazla kilise ve manastırı 

                                                 
189ამბროსი ხელაია; Ambrosi Helaia.                                                                             
http://giz.ge/article/4934-4304431543054320431743214312/html  
190 ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია,  თბილისი, 2003, გვ. 63; 
Anania Caparidze, Gürcistan Kilisesinin Kısa Tarihi , Tiflis, 2003,s. 63. 
191 Патриарх Тихон; Patrik Tihon  http://www.google.com/search?q=wikipedia  
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kapatılmıştır. Ayını yılda Kutaisi şehrinde Davit ve Konstantine kardeşlerin aziz olup 

olmadıklarıyla ilgili tartışma ortaya çıkmıştır. Bu “tartışma” sürecinde kilisede 

korunmakta olan azizlerin kutsal kemikleri dışarı atılıp sokaklarda hakaret edilerek 

sürüklenmişti.   

Katoğikos Ambros’un ölümünden sonra Gürcü Kilisesi’nin başında kilisede 

“yenileme ve reform gruplarını” yöneten “ilerici” olduğu söylenen din adamları 

atanmıştır. 1927 yılın Haziran ayında düzenlenen IV. Kilise konsilinde Gürcistan’ın 

Katoğikos_Patriği olarak Metropolit Kristepore (Tsitsişvili) (Katoğikos III. Kristepore) 

tayin edilmiştir. Kongrede sinod plenumu kurulduktan sonra aziz sinod haline gelmiştir. 

Kongrede Gürcü Ortodoks Kilisesi’nin idaresi hakkında yeni tüzük kabul edilmiştir: 

Kilisenin Sovyet iktidarına karşı cepheleşmesi olumsuz karşılanarak Gürcü halkın 

çıkarlarını koruyan tek devlet olarak ilan edilmiştir. Böylece Gürcü Kilisesi’nin yeni 

yöneticileri Rusya iktidarını kabul etmişlerdir.   

 

f. Sovyet Đktidarının Kiliseye Kar şı Davranışı 

 

Her şeye rağmen bütün Sovyet Birliği’nde olduğu gibi Gürcistan’da da kilisenin 

rahatsız edilmeye devam edilmişti. Kiliseler soyulup kapatılmaktaydı.  

Metropolit A. Caparidze’nin düşüncesiyle Sovyet Birliği çağındaki Gürcü kilise 

tarihi üç döneme ayrılmaktadır. 

A) Eskisi gibi 1943 yılına kadar kilise rahatsız edilmiştir. Stalin ülke 

halkınım bütün grubunun azami ölçüde birleştirip sağlamlaştırması 

gerektiği, Almanya ile savaşı zamanında, kiliseye yönelik baskıyı 

yumuşatmıştır. Stalin, Rusya kilisesinin bağımsızlığını kabul ederek 

patrik seçme hakkını vermiştir.192 Buna uygun olarak Gürcü 

Kilisesi’nin durumu da düzelmiştir. 1943 yılında Rusya Kilisesi, 

                                                 
192 1925 yılından 1944 yılına kadar iktidar Rusya Kilisesi’ne yeni patriğin seçmesine izin vermemekteydi. 
Bu dönemde kiliseyi geçici olarak vazifelendirdiği şahıslar tarafından yönetmekteydi.   
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Gürcü kilise’nin özerkliğini ve Gürcü Patrikliğinin Gürcistan’daki 

üstünlüğünü kabul etmiştir.193   

B) N. Hruşçov’un yönettiği döneminde (1953-1964)  Kilise durumu 

yeniden bozulmuştur. Din adamları yine kovulmaktaydı, fakat bu kez 

değişik bir biçimde gerçekleşmekteydi. Olağanüstü organlarınca 

onların ahlaksızlığı hakkında dedikodu yapılarak isimleri 

kirlenmekteydi. Ya da kiliseye giden öğrenci yakalandığı zaman 

okulda büyük sorunlarla karşılaşayabilir, devlet memuru_görevinden 

çıkarılabilirdi. 

C) 1985-1986 yıllarda Sovyet Birliği’nde oluşan “Perestroyka’nın” 

sayesinden kilise durumu açıkça düzelmiştir. Kilise ve edebiyatı ile 

ilgili eserlerin yayınlanmasına başlanmıştır. Yurtdışında bulunan 

Ortodoks kiliselerinle ilişkiler genişlemiştir. Belirtmesi gerekir ki 

Ulusal Ortodoks Kiliselerce Gürcü Kilisesi’nin özerkliği sadece 1990 

yılın 25 Ocak ayında kabul edilmiştir.194      

   

g. Katoğikos-Patriği II. Đlia 

 

1977 yılında Katoğikos-Patriği olarak seçilmiş II. Đlia, bugüne kadar Gürcü 

Ortodoks Kilisesi’nin başında bulunmaktadır. II. Đlia 1933 yılında Orconikidze şehrinde, 

Gürcü ailede doğmuştur.( bugünkü_Vladikafkaz, Kuzey Osetya, Rusya Federasyonu). 

1956 yılında Moskova’nın ruhban mektebini bitirdikten sonra 1960 yılında 

Moskova’nın ruhban akademisi bitirmiştir. Ayını yılda “Ayonoros’taki Gürcü 

Manastırları” çalışması üzerine tanrıbilim master payesi verilmiştir. (Tanrıbilim 

doktorluk payesi 1997 yılında almıştır.) 

                                                 
193 Bu dönemde Gürcistan Kilisesinin Katoğikos-Patriği Kalistrate idi.(Tsintsadze)(1932-1952) 
194 ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორიასაქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია,  თბილისი, 2003, გვ. 63; 
Anania Caparidze, Gürcistan Kilisesinin Kısa Tarihi , Tiflis, 2003,s. 63. 
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1963 yılında o dönemdeki Gürcistan’ın Katoğikos-Patriği II. Efrem’in girişimi 

üzerine Gürcistan’da ruhban okulu açılmıştır. Ona ihtiyatı üzere “Tanrıbilim kursu” 

ismi verilmiştir. Bu”tanribilim kursu’nun” ilk müdür olarak Đlia Şiolaşvili seçilmiştir. 

Aynı yılda Batum-Şemokmedi’nin Piskoposu olarak tayin edilmiştir. 1967-1977 

yıllarda Đlia Şiolaşvili Sohum-Abhazya’nın Piskopos görevi yapmıştır. 1969 yılında 

metropolit rütbesine yükselmiştir. Gürcistan’ın Katoğikos-Patriği V. Davit’in 

vefatından sonra sinodun kararıyla onun yardımcısı olarak metropolit Đlia Şioşvili tayin 

edildikten sonra 1977 yılın 25 Ocak ayında II. Đlia ismiyle Gürcü Kilisesi’nin başına 

geçmiştir. (I. Đlia 390-400 yıllarda Gürcistan kilisesi (Mtsketa Eparkisi) yönetmiştir. 

O dönemde Patrik tarafından ayin-ibadeti gerçekleştirildi ği kilisede sadece 

onlarca kişi gelmekteydi. II. Đlia Gürcistan’ın kilisenin başına geçtikten sonra kiliseye 

giden kişilerin sayısı açıkça yükselmiştir. Böyle bir olay komünistler rejimi koşularında 

ilk olarak yaşanmıştı. 

Bu dönemde Gürcü Kilisesi’nin diş ili şkileri de genişlemiştir. 1978-1983 

yıllarda II. Đlia Ulusal Kiliseler Kurulu başkanı olarak seçilmiştir. (The World Council 

of Charches). II. Đlia, birkaç barış forumuna katılmıştır.  
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VI. 1991 YILINDAN ĐTĐBAREN BUGÜNKÜ GÜRCÜ K ĐLĐSESĐ  

A. Siyasal Durum 

 

Sovyet sonrası döneminde Gürcistan büyük sorunlarla karşılaşmıştır. Sovyet 

geçmişinden dolay ülkede mevcut olan yetersiz siyası kültürü (), gelişmemiş siyası 

kurumlar ve tecrübesiz siyası sınıfı, dolaysıyla hükümet darbesine (1992 yılında 

Gürcistan’ın birinci cumhurbaşkanı Z. Gamsahurdia devrilmiştir), iç savaşa ve 

ayrılıkçılığa yol açmıştır. Dünyada tanınan Sovyet Birliği’ndeki son dışişleri başkanı 

olan Eduard Şevardnadze’nin yurda döndüğü de işe yaramamıştır (1992 Mart). 

Rusya’nın yardımıyla Şevardnadze Gürcü-Osetya çatışmasını durdurabilmiştir (1992 

Haziran). Fakat Şevardnadze tarafından Abhazya toprağına askerlerin sokulması, 

Gürcüler yenileceği bir seneli acımasız savaşının başlamasına neden olmuştur (1992 

Ağustos)195. Gürcü askerleri ile beraber bugüne kadar kendi ülkesinde göçmen olan 

Abhazya’daki gürcü nüfusunun çoğu topraklarını terk etmeye mecbur kalmıştır.196 

Böylece Gürcistan toprağında 1993 yılından itibaren artık de facto olarak tanınan 

bağımsız _Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyeti mevcuttur.  

Şevardnadze’nin iktidarı Abhazya karşı savaşta yenilmesine rağmen 

Gürcistan’da istikrarı önemli derecede sağlamlaştırmıştır. O zamanlarda nüfusun çoğu 

tecrübeli liderlerine inanarak askeri eylemleri bittikten sonra ekonomik gelişmelerinin 

başlayacağını ümit etmekteydi. Abhazya savaşı sonraki döneminde ekonomik yükselme 

eğilimi başlanmış gibi oldu, fakat 90’lı yılların sonunda bu gelişme tamamen yok 

olmuştur. Gürcistan fiilen kanun dışı uygulamalar altında bırakılarak, Batı ülkeleri 

tarafından Gürcistan’a yardımı için gönderilen büyük paranın önemli kısmı ülkenin 

yönetim tabakası tarafından çalınmıştır. Ancak ülkede az miktardaki maaş ve emekli 

aylıklarının geç de olsa dağıtması düzenli hale gelmiştir. Halkın memnuniyetsizliği 

daha çok doğal gaz ve elektriğin sürekli kesilmesinden kaynaklanmaktaydı.   

                                                 
195 1992-1993 yılardaki Gürcü-Abhaz savaşında Rus faktörü de belirtmektedir. Silahlı eylemlerde, Rusya 
karşılanmış iki tarafına silah temin vermekteydi.   
196 1992 yılında Abhazya nüfusu etnik yönden 45% Gürcülerden oluşmaktaydı.   
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Bir süre sonra memnuniyetsizliği ortadan kaldıracak ve temel milli sorunlarını 

çözebilecek tek kişi cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze olarak görülmüştür.  

Bu dönemde açık bir biçimde cumhurbaşkanı ile 2001-2002 yıllarda muhalefet 

haline gelen genç “batılı” vekiller arasında uyuşmazlık başlamıştır. Bu yeni doğan 

muhalefetinin lideri hukukçu Mihail Saakaşvili olmuştu. O 2003 Kasım ayında 

Şevardnadze’nin yönetimine karşı güçleri birleştirerek barışçı devrim yapmıştır. 

Şevardnadze yerini terk etmek zorunda kalmıştır. Saakaşvili cumhurbaşkanı seçimini 

büyük oy çoğunluğu ile (96%) kazanmıştı. (2009 Ocak). 

Gürcü halkının Đktidara böyle bir desteği ülkede sosyo- ekonomik alanında etkili 

bir biçimde devrim yapılmasına şans vermiştir. Gerçekten de 2004 yılından itibaren 

siyası ve birçok yaşam alanında olumlu değişiklikler başlamıştır. Devlet bütçesi önemli 

ölçüde büyümüştür. Ancak maalesef iktidar büyük miktardaki parayı askerlik alanına 

yatırmıştır. Böylece ülke zor sosyo-ekonomik durumundan çıkamamıştır. 

Gürcistan halkının sosyo-ekonomik zor bir durumda kalması iktidarı parçalamış 

ve bir kısmını muhalefet tarafına geçmesine neden olmuştur. Daha 2007 yılın 

sonbaharda, Tiflis şehrinde ve Gürcistan’ın çeşitli şehirlerde kitle protesto eylemleri 

başlanmıştır.  

Saakaşvili tarafından Gürcistan bütünlüğünün yeniden kurulmasına dair pek çok 

kez açıklama yapmasına rağmen Abhazya ve özellikle Güney Osetya yüzünden durum 

daha da gerginleşmiştir. Bu ayrılan bölgelerin destekçisi Rusya olmuştur. Bu nedenle 

kuzey komşu ülkesiyle gergileşen ilişkileri silahlı çatışmasına dönmüştür. (2008 

Ağustos). Çatışma neticesinde Rusya Abhazya ve Güney Osetya Cumhuriyetlerinin 

bağımsızlığını ilanını resmen tanımıştı. 

2009 yılında erken iktidar seçim talebiyle Gürcü muhalefetinin yeni kitle 

eylemler başlanmıştır.   
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B. Sovyet Sonraki Gürcü Kilisesi 

 

Sovyet iktidarının yıkılması dine dönme açısından Sovyet Birliği’nin halkını 

olumlu etkilemiştir. Gelişme koşularına kavuşan Gürcü Ortodoks Kilisesi hemen 

kendine gelmiştir. Gürcistan’da yeni kiliseler ve manastırlar inşa edilerek ruhban 

okulları açılmıştır. Daha 1988 yılında Ruhban Akademisi Mtsketa şehrinden Tiflis 

şehrine taşınmıştır. XII. yy-da kurulan ve sonradan ilga edilen Gelati Akademisi 1992-

1994 yıllarda yeniden diriltilmiştir. Gürcistan’ın çeşitli bölgelerinde_Ahıska, Batum, 

Zestapon, Bodbe’de yeni ruhban okulları açılmıştır. Mesela 1977 Aralık ayına kadar (II. 

Đlia’nın patrik olarak seçilme tarihi) Gürcistan’ın kilisesine ait 34 faal kilise, 4 manastır, 

15 eparkisi vardı (bunlardan altısında faal bir kilise bile yoktu). Faaliyette bulunan 80 

ruhban ile beraber bir ruhban mektebi mevcuttu. Otuz sene sonra (2007 yılın sonunda) 

Gürcü Ortodoks Kilisesi 1500 faal kilise, 140 manastır, 37 eparki’ye sahip olmuştur. 

Faal olarak görev yapan 3200 ruhban ile beraber 2 ruhban akademisi ve 6 ruhban 

mektebi mevcuttu.197 

2002 yılın 14 Kasım ayında Mtsketa Katedrali’nde kilise ile devlet arasında 

antlaşma yapılarak ülke yaşamındaki kilisenin rolü belirtilmiştir.  

Gürcü Kilisesi yurtdışı ili şkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir. Ulusal 

Kilise Kurulu’nun başkanlarından biri olan Katoğikos-Patriği II. Đlia birçok kez 

Jenava’ya ziyareti sonucunda Anglikan, Ermeni-gregorian, Kıptı kiliseleri ile ilişkileri 

güçlenmiştir. Fakat bundan sonra Gürcü Kilisesi’nde Ortodoksluğu için tehlikeli 

eğilimleri olduğu gerekçesiyle Uluslararası Kilise Birliği’ne karşı hareket ortaya 

çıkmıştır. 1997 yılın Mayıs ayında Gürcü sinodu Ulusal Kiliseler Kurulu’ndan ayırılma 

kararı almıştır. 

                                                 
197 მ. ქურდიანი, ნ. ჭავჭავაძე, ლ. ტოგონიძე, მზიანი ღამემზიანი ღამემზიანი ღამემზიანი ღამე, (ეძღვნება სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქს ილია II-ის აღსაყდრებიდან 30 და დაბადებიდან 75 წლის იუბილეს). 
თბილილი, 2008, გვ. 43; M. Qurdiani, N. Çavçavadze, L. Togonidze, Güneşli GecesiGüneşli GecesiGüneşli GecesiGüneşli Gecesi, (Gürcistan’ın 
Katoğikos-Patriği II. İlia’nin görevine çıkışının 30 ve doğumunun 75 kutlamasına sunulmuştur). 
Tiflis, 2008, s. 43.      
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Buna rağmen Ortodoks olmayan kiliselerle dostça ilişkilerini savunmuş oldu. 

200 yılında Gürcistan’a II. Roma Papası’na ziyarete gelmiştir. Ayrıca Gürcistan’a 

ziyarete gelenler arasında Ermeni Katoğikosları_I. Garegin ve II. Garegin, 

Kenterbeni’nin Arkieparkisi Corc Kerk de vardı.  

Gürcistan’da siyası olaylarına (devrimler, savaşlar, çatışmalar) rağmen 1991 

yılından itibaren kilisenin en dengeli kurum haline gelmiş, halkı dine doğru 

yönlendirmesine yardımcı olmuştu. Aynı zaman II. Đlia’nin otoritesi daha da 

yükselmiştir, o bugünkü Gürcistan’da otoritesi genel olarak kabul edilen biridir. Buna 

uygun olarak topluluk gözünde Gürcü Ortodoks Kilisesi’nin otoritesi; siyasi kurumlar, 

Parlamento, iktidar ve siyasi partilere göre daha yüksek kademededir.  

 

C. Abhazya Đle Güney Osetya’daki Durum 

 

Abhazya ve Güney Osetya topraklarının Gürcü Kilisesi’nin nüfuzundan fiilen 

çıkması, onun bugünkü en ciddi bir sorundur. 26 Ağustos 2008’de ayında bu 

cumhuriyetlerin Rusya tarafından resmi olarak kabul edilmesine rağmen, Rusya 

Ortodoks Kilisesi Abhazya ve Güney Osetya’yı eskisi gibi Gürcistan kilisesinin nüfuz 

bölgesi olarak saymaktadır. Buna rağmen Tshinvali şehrinde, 1993 yılında ise 

Abhazya’da 1991 yılında itibaren Gürcü Kilisesi bağlılık kabul edilmemektedir. 2006-

2008 yıllarda Rusya Kilisesi Gürcü Kiliesi’ne birkaç kere Abhazya’da Ortodokslu ruhi 

hayatını düzeltme teklifinde bulunmasına rağmen bu girişim gelçekleşemiştir.198 

16 Eylül 2009’da ayında Abhazya Ortodoks Kilisesi resim olarak Gürcü 

Kilisesi’nden ayrıldığına dair açıklama yapmıştır. Abhazya Eparkisinin geçici 

yönetmeni_Papaz Besarion 1975 yılında son Katoğikosu II. Maksime’nin ölümünden 

sonra varlığını kesildiği Abhazya Katoğikosluğu’nun yeniden kurulduğunu ilan etmişti. 

.  

Gürcistan Patrikliği Abhazya Katoğikosluğu’nun bu ilanını kabul etmemiştir.  

                                                 
198 Mesela; http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?page=shownews&id=10 
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SONUÇ 

 

Bu araştırmanın odak noktası Gürcü Kilisesidir. Çalışmada bu örgütünün 

başlangıçtan itibaren yüzyıllar süren geçmişi incelenmektedir. Tarih geleneğe göre, 

Gürcü Sovyet sonraki tarihçiliğinde çağdaş Gürcü tarihçilerin çoğunun desteklediği gibi 

Gürcistan toprağında Đsa’nın havarileri_Andreas, Simun vb. tarafından Hristiyanlığın 

vazedilmesinden sonra Gürcü Kilisesi’nin kuruluşu “havariler yüzyıll” (I. Yy.) olarak 

tarihlenmektedir.  Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere Đsa’nın havarilerinin eski 

Gürcistan’da bulunmaları ihtimali olanaksız görmemektir. Gürcü Kilisesi’nin kuruluşu 

tarihi vesika ve bilgilere dayanarak VIII-XVIII. Yy-la tarihlendiğini yanı havariler 

çağından daha geç olduğu anlaşılmaktadır. Böylece o zamanki kaynaklar 

bulunmadıkları için Hıristiyanlığın Gürcistan’da Đsa’nın havarileri tarafından 

vazedildiği düşüncesi eleştirmeden paylaşılmaktadır.  

Buna rağmen bugünkü Gürcistan toprağında Hıristiyanlık erken (M.S. çağın 

başlarında) girdiği şüphesizdir. Roma Đmparatorluğu’nun kontrol altında olan 

Kolhida’nın kıyı şehirlerinde Hıristiyan eparkilerinin bulunduklarına dair dokümanları 

olayını doğrulamaktadır. Pitiunti şehrin piskoposu Đznik’te düzenlenen 325 tarihli ilk 

dünya konsiline katılmıştı. 

Gürcü krallıklarda_Đberia ve Lazika’da Hıristiyanlık resmi din olarak IV. Yy-da 

ilan edilmiştir. Buna rağmen daha sonraki yüzyıllar boyunca da Gürcistan’ın dağlık 

bölgelerinde Pagan kültü bulunmaktaydı. 

Baştan beri Đberia (Gürcistan’ın doğusu) kilisesi Antakya Patrikliği’nin 

egemenliği altında bulunurken Lazika (Gürcistan’ın batısı) kilisesi  Konstantinopolis 

Patriği’nin kontrol altında bulunmaktaydı. Bu çalışmada Gürcü kilise örgütünün 

bağımsızlığa kavuşma sürecini göstermektedir. Mesela, doğu Gürcistan kilisesinde daha 

IV. Yy-da kıt özerk haklara sahip katoğikos ortaya çıkmıştır. Fakat Đberia Katoğikosu 

Antakya Patriği tarafından takdis edilmekteydi. VIII. YY-dan beri ise bu yasa değişik 

olup katoğikosu yerli piskoposlar sinodu tarafından seçilmekteydi. Nihai XI. Yy-da 

bağımsızlığa kavuşan Gürcü Kilisesinin başı katoğikos-patriği unvanını taşımaktaydı.  
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Batı Gürcistan kilisesi de böyle aşama aşama Konstantinopolis Patriği 

egemenliğinden çıkmıştır. VIII. Yy-da burada Lazika Metropoliği ile Abhazya 

Arkieparkisi birleşmesi sonucunda Abhazya Katoğikosluğu ortaya çıkmıştır. Abhazya 

Katoğikosluğu baştan Konstantinopolis Patriği’nin egemenliği altındayken yaklaşık IX. 

Yy-ın sonunda (kesin tarih bilinmemektedir) bağımsızlığa kavuşmuştur. Gürcistan’ın 

bir krallık olarak birleştikten sonra (X. Yy-dan XI. Yy-na geçişte)  Kartli 

Katoğikosluğu’nun liderliğiyle Gürcü kilisesi de birleşmiştir. Abhazya Katoğikosluğu 

Kartlı Katoğikosluğu ile birleşmesine rağmen varlığını koruma ve batı Gürcistan’ın 

eparkilerini yönetmeye devam etmişti.   

Siyasi açısından Gürcistan krallığı yıkıldıktan sonra onun kilisesi de 

bölünmüştür. Abhazya Katoğikosluğu yeniden bağımsızlığa kavuşmuştur (XV.). feodal 

çağı bitene kadar Gürcistan toprağında iki gürcü patrikliği_Kartli (doğu Gürcistan) ve 

Abhazya (batı Gürcistan)  mevcut olmuştur. 

Bu çalışmada Gürcü Kilisesi’nin içsel konuları incelenmekle beraber ülke 

dışında bulunan manastırlar ve kiliselerin yenilemeleri hakkında bilgiler verilmiştir. 

Aynı zaman alt kısım olarak Gürcü tarihi biliminde ilk kez kilisenin askeri örgütü tarihi 

bilgiler dayanılarak ortaya konmuştur.  

Gürcü Hıristiyan kilisesi faaliyete başlarken ayrı din akımlara iç savaşlarda 

bulunmaktaydı (Diofizitlik, Monofizitlik, Nestoryan Hıristiyanlığı vb.). Gürcü ruhani, 

dini tarih ve anlatını bu olayı görmezlikten gelmeye çalışmaktaydı. Sanki Gürcüler her 

zaman Ortodoks mezhebinde bulunmaktaydı.  Tarih kaynakları ise bunun tersini 

göstermektedir. Özellikle Monofizitlik ile Diofizitlik arasındaki savaş uzun olmuştur. 

Sonunda Gürcüler Gürcü_Ermeni kiliselerinin bölünme sebebi olan Diofizitliği kabul 

etmişlerdi (607/08).  

Aynı zaman bu çalışmada, Gürcü Kilisesi’nin Roma Katolikliğiyle doğu ve batı 

Hıristiyan kiliselerine bölünmesine rağmen (1054) sürdürülen ilişkileri anlatılmaktadır. 

Bunu XVI-XVIII yy-da Gürcistan’da Katolik misyonerlerin rolü açıkça göstermektedir.  

Belirtmesi gerekiyor ki; bu çalışmada Gürcistan kilise tarihini daha kolay 

algılanması için çalışmanın her bölümün başında o dönemdeki siyasi durum incelenip 
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Gürcistan’ın sosyal düzeni, ekonomisi ve kültürü hakkında kısa bir bilgiler 

verilmektedir. 

Gürcistan’ın tarihinde devlet yapısının oluşmasında kilisenin birinci derecede 

rolü olduğu gibi, Gürcü kimliğinin ve kültürünün korunmasında Gürcü Kilisesi’nin rolü 

tartışılmaz bir yere sahiptir. Osmanlı hakimiyetinde olan bölgelerde Gürcü Kilisesi 

rahat bir çalışma ortamına sahip olmuştu. Rusların, Gürcüleri asimile etmek için Gürcü 

Kilisesi’ni ortadan kaldırdıkları gibi, Gürcülerin bağımsızlık mücadelesi de kilise 

etrafında filizlenmişti. 
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