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Yazılı ve Görsel Yayınlar

Hz.Muhammed’in
Hayatı

Neden
Müslüman Oldular?

Gürcüce
Kur’an-ı Kerim

Meali

Gürcistan’daki Müslüman toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan temel dini eserler 
farklı dinlere mensup insanların da İslam dini hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Bu bağ-
lamda ilk defa derneğimiz tarafından Kuran-ı Kerim’in Gürcüce Meali hazırlanarak bastırılmıştır.

Gürcüce Modül 1,2,3
GÜRCÜCE

MODÜL - 1

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yaşayan Diller ve Lehçeler 
Dersi ( 5,6,7 ve 8. Sınıflar) Gürcüce Ders Kitabı hazırlanarak Milli 
Eğitim Bakanlığı’na sunuldu.

Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı ile  yüz-

yıllardır süren Türk-Gürcü münasebetlerinin, tarihi dostlukların ve 
birlikteliklerin derinliklerine inilmesini amaçlanmıştır. Kitapta yer 
alan belgeler Osmanlı arşivinde Gürcistan ve Gürcülerle ilgili mevcut 
yirmi binden fazla belge arasından örnekleme usulü ile tespit edil-
miş ve temalarına göre başlıklandırılarak kronolojik olarak bir araya 
getirilmiştir.  Eserde belgeler Osmanlı Türkçesi ile orijinal görün-
tüleri, günümüz Türkçesine sadeleştirme ve gürcüce olarak olarak 
kullanılmıştır.



Osmanlı Gürcüleri
Türklerin ve Gürcülerin tarihsel dostluğunu or-

taya koyan belgesel biyografik kitap. Türk ve Gürcü-
lerin dostluğunun tarihsel sürecinin belgelerle ortaya 
konduğu, Osmanlı’da hizmet etmiş Gürcülerin ayrıntı-
lı olarak tanıtıldığı, Osmanlı Gürcüleri kitabı  Türk ve 
Gürcü kardeşliğini ortaya koymak açısından tarihe çok 
önemli bir kayıt düşmektedir.  Osmanlı İmparatorluğu 
devlet yönetiminde görev almış sadrazam, bakan, vali, 
ordu komutanı, şeyhüslam, din alimleri, sanat ve ede-

biyat alanındaki Gürcülerin biyografilerinin yer aldığı kitapta 3 pa-
dişah annesinin de hayat hikayeleri yer alıyor. Kitap Türkçe ve Gürcüce olarak basıldı.

Acaralı Bicanoğlu Ailesinin Tarihi 

Osmanlı Gürcüleri Belgeseli

Gürcistan tarihinde önemli yer tutan ve Acara’nın önde gelen 
ailelerinden olan Bicanoğlu ailesinin anlatıldığı kitap  tarih, anı ve 
kültür sevenler için ilgi çekici bir eser.

GDD tarafından hazırlanan, Türkiye ve Gürcistan’daki 14 
şehirde çekilen belgesel, 13 bölümden oluşuyor. 1 yılda çeki-
len belgeselde Osmanlı Gürcüleri’nin çalışkanlıkları, başarıla-
rı, kahramanlıkları ve vatanseverlikleri belgelere dayanılarak 
anlatılıyor. Gürcü halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki in-
sanların da dramatik sahnelerde rol aldığı belgeselde ayrıca 
Osmanlı-Türk medeniyetine büyük katkı sağlayan Gürcülerin 
şu an hayatta olan torunlarının da izi sürülüyor.

Kitap Amba Besarioni
Gürcistanlı şair ve nesir yazarı ayrıca en iyi çağdaş yazarların-

dan olan Besik Kharanauli’nin Kitap Amba Besarioni adlı eseri Türk-
çe olarak basılarak Gürcistan Dostluk Derneği yayınlarından çıktı.



Kültür Günleri

Kutlu Doğum Etkinlikleri
Peygamber Efendimizin Kutlu Doğumu Gürcistan’ın Tiflis ve Batum Şehirlerinde düzenle-

nen etkinliklerde kutlandı.

Sosyal-Kültürel Etkinlikler

Gürcistan Dostluk Derneği ve İ.B.B Kültür Müdürlüğü ile ortaklaşa Gürcistan Tanıtım Gün-
leri ve Türk-Gürcü Dostluk Gecesi Düzenlendi.



Belgesel Gösterimi

Sergiler ve Kitap Tanıtımları

Ana Dil Kutlamaları 

Tiflis, Batum ve İstanbul Şehirlerinde Osmanlı Gürcüleri, Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gür-
cistan ve Gürcüler Kitabının tanıtımları yapıldı. Türkiye ve Gürcistan arasında kültür köprü-
lerinin inşa edilmesi ve güçlendirilmesi adına gerçekleştirilen bu etkinliklere toplumun her 
kesiminden ilgi gösterilmektedir.

4 Nisan 1978 tarihinde Sovyet Yönetiminin 
Gürcüce dilini Gürcistan’da resmi dil statüsün-
den çıkarma kararı üzerine Gürcistan halkının 
bu kararı protesto ederek, Sovyet rejimine geri 
adım attırılan ve 14 Nisan gününün bu tarihten 
itibaren Deda Ena (Ana Dil) günü olarak kutla-
nan bu gün Derneğizimiz tarafından çeşitli et-
kinliklerle kutlandı.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Ajansı etkinlikleri kapsamında destekle-
nen Gürcülerin Osmanlı Medeniyetine Katkıları 
ve Osmanlı-Rus Harbi sonrasında yaşanan göçü 
konu alan “Osmanlı Gürcüleri-Göç” belgeselinin 
galası gerçekleştirildi. 



İnsani Yardımlar

Gürcistan Dostluk Derneği olarak bizzat kendi gönüllülerimizin organize ettiği yardımlar-
la ve gerekse Türkiye’deki diğer STK’ların yardımlarının organizasyonlarına yardımcı olmak 
sureti ile kurban, gıda ve giyim dağıtımları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Tiflis ve Batum şehir-
lerinde çok sayıda fakir ailenin çocuklarının sünnet olmalarına öncülük edildi. 



Eğitim Faaliyetleri

Ülkemizde eğitim görmekte olan Gürcistanlı öğrencilere, eğitim, sağlık ve sosyal alanlar-
da maddi ve manevi desteklerde bulunulmaktadır.

Dil Kursları

Eğitim Danışmanlığı

Gerek Türkiye’deki gürcü asıllı vatandaşlarımıza gerekse ilgi duyan herkese açık olarak 
Gürcüce Dil Kursları düzenlenmiştir.
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