
V. ULUSLARARASI KONFERANSI 

T A O - K L A R C E T İ 
29 Eylü l  –  2  Ek im 2020

Kafkasya Ünİversİtesİ

Günümüz bilimsel literatüründe Tao-Klarceti artık sağlam biçimde yerleşmiş tarihsel-coğrafi 
bir terimdir. Bu terimin içinde Tao ve Klarceti’nin yanısıra Türkiye’ye dahil olan ve birçok 
yörenin de içinde bulunduğu (Şavşeti, Kola,, Artaani, Eruşeti, Çrdili, Speri v.b.) daha büyük 
bir bölge kast edilir.

Gürcü kaynaklarında bu bölge Zemo Kartli (Yukarı Kartli) veya Meskheti, sakinleri ise 
Meskhiler olarak anılır. En eski dönemde (antik çağda ?) bu bölgede bulunan devlet 
formasyonuna haiz birlikler, orta çağlarda burada oluşan “Kartvelta Samepo”(Gürcülerin 
Krallığı), güçlü sivil ve ruhani merkezler  Gürcistan’ın devlet olarak kurumsal ve Gürcü 
kültür tarihinde özel ve ayrıcalıklı bir rol oynamıştır.

Büyük stratejik öneme sahip bölge binlerce yıl boyunca birçok devletini halkın ve kültürün 
karşılaşma noktasıydı. Bu bağlamda siyasi ve idari tablo da değişmekteydi.

Doğal ve coğrafi çok çeşitlilik, yörelerin sayısı, siyasi-idari ve ruhani merkezlerin, kilise 
sayısının çokluğu, değişik dönemlere ait tahkimat yapılarının bolluğu, zengin inşaat 
gelenekleri, abidevi resim, mimari dekor, yazıtlar, buraya has elyazmaları ve kuyumculuk 
örnekleri bakımından Tao-Klarceti seçkin bir yere sahiptir.

Tao-Klarceti sakinlerinin günlük yaşamı, dini, yer adları, dilleri ve lehçeleri üzerinde büyük 
veya yerel siyasi, sosyo-ekonomik, demografik ve etno-dinsel süreçler yüzyıllar boyunca 
kendi izlerini bırakmaktaydı.

Tao-Klarceti’nin yöreleri bugün Türkiye’nin 4 iline (Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars) dahil 
olup genel olarak üç nehrin (Çoruh, Kura, Aras) havzasında kalır. Uzun bir süre boyunca 
bölgenin ziyaret edilmesi ve araştırılması imkanları son derece kısıtlanmış durumdaydı. 
Oysa günümüzde çok sayıda turist ve bilimsel ilgisi bulunan insan Tao-Klarceti’yi ziyaret 
etmektedir. Günbegün Gürcü tarihi eserlerinin popülaritesi artmakta ve restorasyon 
çalışmalarının yapıldığı ilk ümit verici emsalleri de mevcuttur. 

Doğal olarak değişik ülkelerin bilim adamlarının zengin tarihi ve kültürel mirasa yönelik 
ilgisi bölgenin araştırılması bağlamında artan imkanlar dahilinde yavaşlamıyor.

Uluslararası boyutta disiplinler arası (bilimler arası) “Tao-Klarceti” konferansının temeli 
2010 yılında atılmış ve artık geleneksel bir boyut da edinmiştir.



Konferans Konuları (Bölgeye İlişkin)

Siyasi – İdari Tarih, Hristiyan ve İslam Eserleri, Tahkimat Sistemi ve Yapıları, 
Yazılı Kaynaklar, Arkeolojik Eserler ve Faaliyetler, El Yazmaları ve Tarihi Belgeler, 
Kabartma Sanatı Örnekleri, Restorasyon Çalışmaları, Araştırma Tarihi, Yaşam 
Kültürü ile Örf ve Adetler, Folklor, Diller ve Lehçeler, Doğal-Coğrafi Ortam, 
Turizm ve Kültürel Mirasın İdaresi

Çalışma Dilleri

Gürcüce
İngilizce
Türkçe 

Tezler

Son TeslimTarihi: 30 Mayıs
Sembol Sayısı: 2.000-4.000
Katılım Konusunda Organizasyon Ekibinin Onayı: 30 Haziran’a kadar

Sunum

Son Teslim Tarihi: Katılım konusunda onayın alınmasından itibaren 1 ay içinde
Azami Sembol Sayısı: 13.000

Uyarılar

Çalışma daha önce yayınlanmamış ve başka bir konferansta okunmamış olmalıdır
Araştırma sonuçları tezlerde net olarak belirginleştirilmiş olmalıdır

Konferansın Seyri

Kafkasya Üniversitesi
29 Eylül – 2 Ekim 2020

Organizatör 

Kafkasya Üniversitesi

Eş Organizatörler 

Güney Kafkasya Ve Anadolu 
Araştırmaları Merkezi 

Gürcü Kültür ve Turizm Kaynakları 
Araştırma Merkezi

Kartveloloji evi

Katkı Sağlayan Kurum 

“Artanuci” Yayınevi
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