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ABSTRACT

Sakarya is one of the provinces of Turkey which is characterized by large
numbers Sakarya of the Muhajir Georgians. Sakarya is located in the Marmara
region. It comprises 13 regions altogether. As the locals say, 8 of these regions
are Georgian. The largest number (23) of the Georgian settlements are located
in Hendek among which nine and ten are settled with Gurjis and the mixed
population, respectively, while four settlements belong to the Laz. Ten Abkhazian
villages are also part of Hendek. Texts recorded from the local Laz population
in the villages of Hadji Marjan and Fevziye clearly indicate that the Laz idiom
is freely practiced in this entirely Turkish area. Many interesting Georgian
wordforms are attested there. From this perspective, the word qorĉi/orĉi is worth
noting, considered to be the lexeme originating from Turkish/Persian. We believe,
it is a common Kartvelian word which should have transferred from Laz into
Turkish (and Persian).
The respondents, first of all, pay attention to identification signs of the Laz.
They specifically ask us whether (1) we know the Laz language, and (2) we eat
“luqu”. – chkinebua gichkin? “Do you speak our language”? – luqu tchkumupt
tqva? “Do you eat Kohlrabi pkhali?” If our answer is yes, they will consider us
to be Laz.
The practice of recording and exploring of the Laz dialect materials is
essential for preservation of an important part of the Kartvelian linguistic and
cultural heritage which currently is under enormous threat of disappearance in
Sakarya and other regions of Turkey.
საკვანძო სიტყვები: ლაზები, თურქეთელი ქართველები, ლაზური
მეტყველება.
Keywords: Laz, Georgians from Turkey, spoken Laz.

110

შ. ლომაია

საქარია თურქეთის ერთ-ერთი პროვინციაა, მარმარილოს
ზღვის რეგიონი, რომელიც გამოირჩევა მუჰაჯირი ქართველების
მრავალრიცხოვნობით. მასში (საქარიაში//ადაფაზარში) სულ 13 რაიონი
შედის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ამათგან 8 ქართულია.
ყველაზე მეტი ქართული დასახლებული პუნქტი ჰენდექშია – 23 რაიონი.
მათგან 9 მხოლოდ გურჯებისაა, 10 – შერეული, 4 – ლაზებისა. ჰენდეკში
10 აფხაზური სოფელიცაა. ამჯერად ჩვენი ინტერესის საგანს საქარიის
რეგიონში მცხოვრები ლაზების მეტყველება წარმოადგენს.
ინტერესი ბუნებრივი და ლოგიკურია, ვინაიდან იმ სიტუაციაში,
რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით ამ რეგიონში (საქარიის ქართველთა
ასოციაციაში ქართველებს – გურჯებს, ლაზებს – ქართულ წერაკითხვას ვასწავლი), უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ჩვენი მხრიდან,
რომ არ ჩაგვეწერა აქაურ ლაზურ სოფლებში ლაზური მეტყველების
ნიმუშები. სურვილს აორმაგებდა ასოციაციაში შეკრებილ ქართველთა
მონათხრობი გურჯებისა და ლაზების შერეული ოჯახების, მათი
თანაცხოვრების ისტორიების შესახებ, ამასთანავე, გულისტკივილი და
წუხილი იმაზე, რომ სათანადოდ შესწავლილი არ არის საქარიელი
ლაზების მუჰაჯირობის ისტორია, კულტურა და მეტყველება. ,,ქართველი
მეცნიერები
ინტერესდებიან
მხოლოდ
თურქეთ-საქართველოს
საზღვრისპირა ლაზებზე, ჩვენ კი ყურადღების მიღმა ვრჩებით, ჩვენ ხომ
ნამდვილი ლაზები, ,,მოხთი“ ლაზები ვართო“ – ამბობდნენ ჩვენთან
შეხვედრისას ლაზები. ასეთი შინაარსის ტექსტების მოსმენა 21-ე საუკუნის
თურქეთში მცხოვრებ ლაზთაგან დიდ ინტერესსა და მონდომებას აღძრავს
აღნიშნული რეგიონის მომავალი კვლევისთვის.
მე-20 საუკუნის დასაწყისში არნოლდ ჩიქობავა იოსებ ყიფშიძის
,,ჭანური ტექსტების“ წინასიტყვაობაში ისევ იმეორებდა ჯერ კიდევ
,,ჭანურის გრამატიკულ ანალიზში“ გაჟღერებულ აზრს ჭანური
მეტყველების თავისებურების შესახებ: ,,ჭანეთი უცხო სახელმწიფოებრივ
ორგანიზმშია მოქცეული; ყოველი ჭანი თურქულადაც ლაპარაკობს;
მამაკაცებმა ჩვეეულებრივ თურქული უფრო იციან, ვინემ დედა-ენა.
სახელმწიფო, სარწმუნოება, მწერლობა ისევ თურქულის შეფარდებითს
წონას აძლიერებს. ჭანურის პოზიციები დღითი დღე სუსტდება. ჭანური
მეტყველება სავსეა თურქული სიტყვებით. დღეების, თვეების, რიცხვთა
რიგითი ჭანური სახელები საძებარი გამხდარა, წელიწადის სახელთა
ლაზური სახელი აღარავინ იცის“... გადაუჭარბებლად შეიძლება
ითქვას, რომ ჭანური მეტყველება კატასტროფულ მდგომარეობაშია.
ქართველური ენათმეცნიერება და, საერთოდ, ენათმეცნიერებაც, კარგავს
ძვირფას საუნჯეს, ქართველურ ენათა შედარებით-ისტორიული ძიებისას
მიუცილებელს. დანაკარგის ანაზღაურება შეუძლებელი იქნება და მთელი
სიმწვავით იბადება აუცილებლობა ყოველი ჭანური სიტყვის, ყოველი
ჭანური ფორმის აღნუსხვისა და ფიქსაციისა“ (ჩიქობავა 1929: 166). საუკუნის
წინ დაწერილი ეს ოქროს სიტყვები დღესაც ძალიან აქტუალურია. ლაზური
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მეტყველება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პირობები არ გაუმჯობესებულა,
მაინც სულდგმულობს შუაგულ თურქეთში; მარმარილოს ზღვის აუზში
დღესაც ისმის ტკბილლაზური მეტყველება.
სანამ კონკრეტულ საკითხზე გადავალთ, ზოგადად აღვნიშნავთ:
ჩვენ პირველ ეტაპზე მასალა ჩავიწერეთ ორ სოფელში: ჰაჯი
მერჯანსა და ფევზიეში. აღნიშნულ სოფლებში მუშაობის პროცესში
გაგვიჩნდა სურვილი, საქარიაში მცხოვრებ ლაზთა მეტყველებაზე
სამეცნიერო პროექტი შეგვედგინა. 2019 წლის ზაფხულში საქართველოს
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდში წარვადგინეთ პროექტი
სახელწოდებით: ,,1878-1883 წლებში თურქეთის სიღრმეში გადასახლებულ
ლაზთა მეტყველება.“ გამარჯვების შემთხვევაში, პროექტში ჩართულ
მკვლევართა ჯგუფს შესაძლებლობა ექნება მასშტაბური და სიღრმისეული
კვლევა-ძიება ჩაატაროს საქარიას რეგიონში და იქ მცხოვრებ ლაზთა
მეტყველების ნიმუშები ჩაიწეროს. თუმცაღა იქამდე და არც მას შემდეგაც
(ვგულისხმობთ კონკურსის შედეგების დადებითად ან უარყოფითად
გადაწყვეტას) ჩვენ არ შევწყვეტთ მასალის ჩაწერას და შევეცდებით
ის საუნჯე, რომელიც დღემდე შემოუნახავს აქამდე ,,მოხთი“ ლაზების
ცნობიერებას, აღვნუსხოთ და სამუდამო დაკარგვისაგან გადავარჩინოთ.
რესპონდენტები, პირველ რიგში, ლაზთა მაიდენტიფიცირებელ
ნიშნებს აქცევენ ყურადღებას. პირველი, რასაც გვეკითხებიან, ის არის,
ვიცი თუ არა ლაზური და მეორე – ვჭამ თუ არა ,,ლუყუს“: – ჩქინებუა
გიჩქინ? ,,ჩვენებური იცი“? – ლუყუ ჭკუმუფთ თქვა? „შავ ფხალს ჭამთ
თქვენ?“ თუ ამ კითხვებზე უარყოფით პასუხს მიიღებდნენ, ჩათვლიდნენ,
რომ ლაზი არ ვიქნებოდი.
,,საქარიის ქართველებისთვის (როგორც გურჯებისთვის, ისევე
ლაზებისთვის) გურჯი და ლაზი ერთმანეთისთვის ძმა თუ არა, ბიძაშვილები
მაინც არიან, რასაც ვერ ვიტყვით ლაზთა იმ ნაწილზე, რომლებიც
აშკარად ლაზური ნაციონალობის აქტივისტებად წარმოგვიდგებიან
და მიზანმიმართულად ცდილობენ ლაზების გამიჯვნას ქართველური
ველიდან“ (ჩოხარაძე 2016: 100-113.). ამ და მსგავს საკითხებზე, კერძოდ,
,,მოხთი ლაზების“ შესახებ, თუ ვინ არიან ისინი, ვის მოძმეებად თვლიან
თავს, რას ფიქრობენ გურჯებზე და სხვა მრავალ კითხვაზე ჩვენ
ამომწურავად ვისაუბრებთ მომავალში. ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენ მიერ
ჩაწერილ მასალას. ამ მცირე ტექსტებიდანაც კარგად ჩანს, რომ ლაზური
მეტყველება თავისუფლად ისმის თურქეთის ამ ნაწილში და ინახავს
ქართველური ენობრივი სისტემის მნიშვნელოვან ნაწილს. ეს კარგად ჩანს
ქვემოთ მოყვანილი ეპიზოდიდან, სადაც ადგილობრივი ლაზი გვიხსნის
ყურძნის წვენის დამზადების პროცესს (ფეტმეზს – ასე ეძახიან იქაური
გურჯები და ლაზები):
– მუკო იქომთ ფეტმეზი? ,,როგორ ამზადებთ (ხილის) წვენს?“
– აშო-აშო გიბე(რ)ი ტუ, აშო ონჩამუე კუჩხეფეთე ფჩხარუმდით,
ოკულე თორბას დოლობღამტით, ბწიუმტით დო ფეტმეზი ტუ ,,ასე-ასე
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მოხარშული იყო, ასე საცეხველს ფეხებით ვცეხვავდით, შემდეგ ტომარაში
ვყრიდით, ვწურავდით და ფეტმეზი იყო.“
– უ(რ)ზენ ფეტმეზი მუკო იქუმტით? ,,ყურძნის ბეტმეზს როგორ
იქმოდით?“
– უ(რ)ზენ ფეტმეზი და აინე: დოლობღამტით ჩუანის, აშო ჟაბა-ჟაბა
(ხელს აკეთებს ისე, რომ ჭყლეტას გულისხმობს) წილახამან დო ინახამან.
ოკულე ლაუზტიში ბურღულიშენ ფეტმეზიშ შერბოთიშენ(ი) თერმონი
ბიქუმთ. „ყურზნის ბეთმეზიც ასევე: ჩავყრიდით ქვაბში, ასე ჟაბა-ჟაბა, წნეხენ
და რეცხავენ. შემდეგ სიმინდის ბურღულიდან ფეტმეზის შარბათისთვის
ფელამუშს ვიქმთ.“
წარმოდგენილი მონაკვეთიდან ნათლად ჩანს, რომ ლაზები
მეტყველებაში აქტიურად იყენებენ თურქულ სიტყვებს (ფეტმეზი,
შერბეთი, თერმონი..), მაგრამ ზმნები და სხვა ფორმები უცვლელად
არის შემონახული. აქვე გვინდა დავაფიქსიროთ ხეხილის აღმნიშვნელი
სიტყვები: ქიშიში მცხული (შდრ. მეგრ. საზოთო სხული) „საზამთრო
მსხალი“, იაზიში უშქირი ,,ზაფხულის ვაშლი“. ქიში და იაზი თურქული
სიტყვებია; პირველი ნიშნავს ზამთარს, მეორე კი – ზაფხულს. მიუხედავად
იმისა, რომ შესიტყვების პირველი კომპონენტი თურქული სიტყვაა,
მსაზღვრელ-საზღვრულის პრეპოზიციური წყობა ნიშანდობლივია
ქართველური სისტემისთვის, რასაც დღესაც ინარჩუნებს ლაზური. მთხიი
,,თხილი“ ნეძიც არის და კაკალიც პარალელურად „ნიგოზი“. ცხიმუნტერი
– „ზღმარტლი“, ლუღი – ,,ლეღვი“... არ იციან კომში / ბია, ამბობენ
თურქულად აივას. ბოსტნეულიდან იციან: ბაბუნია ლობია, შუკა „კიტრი“
ქოჯაბაში/კოჯაბაში (თურქ.), სუტულია, ხაჯი ,,ბარდა“ და სხვ.
განსაკთრებით საინტერესოა სიტყვა ყორჭი.
– ჰა, ამუს უწვი ჰა, ამუს, დაა კაი დოლაfაფი, ყორჭიშე(ნ) რენ. ,,აი, ამას
უთხარი, აი, ამას, უფრო კარგად ასაუბრე, ყორჭიდან არის.“
– ჰა, ამუს დაა კა~ ალაfენ, ანთეეშ კილაშე ამუს დაა ა~ ალაfენ „აი,
ამას უფრო კარგად შეუძლია საუბარი, ამათ ამბებზე („წუნზე») ამას უფრო
კარგად შეუძლია საუბარი“.
ყორჭი, ჩვენი ვარაუდით, იგივე ორჭია, სოფელი არქაბის რაიონის
მაღალმთიან ნაწილში. ყ-ს დაკარგვა, როგორც ვიცით, უცხო არ არის
ლაზურისთვის. შდრ. ყინი / ინი; ყვალი / ვალი; ყონა / ონა და სხვ. რაც
შეეხება სემანტიკას, უხუცესი რესპონდენტის მიხედვით, ყორჭი არის
ძველი ადგილი, სადაც წმინდა და ,,კაი“ ლაზურად ლაპარაკობდნენ.
სავარაუდოდ, ეს იყო ადგილი, რომელიც დაცული იყო თურქული ენის
ზეგავლენისგან. იმასაც ამბობენ, რომ ყორჭი არა მარტო მაღალი ადგილი
იყო, არამედ მას სოფლის დამცავი ციხის ფუნქციაც ჰქონდაო. აღნიშნული
სიტყვა
სტრუქტურულ-სემანტიკური
თვალსაზრისით
შეიძლება
დავაკავშიროთ ყორჩ ლექსიკურ ერთეულთან. ლექსიკონებში ყორჭი
არ დასტურდება. რაც შეეხება ყორჩი-ს, ვფიქრობთ, ჭ-ჩ მონაცვლეობა
არ არის მოულოდნელი თურქულენოვანთა ქართულად მეტყველების

საქარიის რეგიონში მცხოვრებ ლაზთა მეტყველებისათვის

113

დროს (მაგ.: ჭერი – ჩერი; ჭამა – ჩამა...). ნიკო ჩუბინაშვილის ლექსიკონში
აღნიშნული ლექსიკური ერთეული განმარტებულია ასე: Телохранитель
ანუ დამცველი / დამცავი (ჩუბინაშვილი 1937). არ არის მითითებული მისი
წარმომავლობა.
ალექსანდრე ნეიმანის „ქართულ სინონიმთა ლექსიკონში“ ყორჩი
განმარტებულია როგორც ქეშიკი, რომლის სინონიმია ქონდაქარი. ამ
უკანასკნელს კი შემდეგი მნიშვნელობები აქვს: 1. მზარეული 2. ყასაბი 3.
ჯალათი. ვფიქრობთ, მოცემული ფორმები აცდენილია ჩვენს საანალიზო
სიტყვას, თუ არ ჩავთვლით სემანტიკურ გადაწევას.
ქართული ენის რიგ დიალექტებში ეს სიტყვა ახსნილია, როგორც
თურქულ-სპარსულიდან მომდინარე ლექსიკური ერთეული და ნიშნავს
„დამცავს“. ყორჩი შედის კომპოზიტში ყორჩი-ყალა; ყორჩი-ყალა
თაბორის თურქული სახელწოდებაა, რაც „დამცველ ციხეს» ნიშნავს.
მართლაც, თაბორის ციხე – ყორჩი-ყალა თბილისს იცავდა სამხრეთაღმოსავლეთიდან, კონტროლს უწევდა განჯის გზას, თბილისის 1800
წლის გეგმაზე პორუჩიკი ჩუიკო მას ასე აღნიშნავს: «Разоренное укрепление
Корча-Кала» (ციხესიმაგრის შესახებ იხ.. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/
index.php?a=term&d=36&t=665).
ჩემს კოლეგასთან (ფევზი ჩელები – ქართველოლოგი) აღნიშნულ
სიტყვაზე მსჯელობისას შევნიშნეთ, – ხომ არ უკავშირდებოდა ის თურქულ
სიტყვა korukçu-ს, რომელიც ჩვენებურთა მეტყველებაში რეალიზდება
როგორც ყორუღჩი, რაც ნიშნავს ,,ნაკრძალის, ჭალის (ყორუღის) მცველს“
(ფუტკარაძე 1993: 621). თუმცაღა სათანადო ქართველური მასალის
გააზრება-გაანალიზების შემდეგ შევთანხმდით ჩვენეულ ვარაუდზე.
ბატონი ფევზის აზრით, ასეთი სიტყვები მრავლად იქნება ლაზურიდან
თურქულში შემოსული და მითვისებულიცო.
საკითხის დასმის წესით: ხომ არ არის სავარაუდებელი, აღნიშნული
სიტყვა ყორჩი ყორჭი//ორჭი-ს თურქულ-სპარსულის გახმოვანების
შედეგად მიღებული ვარიანტი იყოს და, შესაბამისად, ქართველური
პროდუქტი, რომელიც ლაზურიდან შევიდა თურქულში (თუ სპარსულში)
და შემდგომ თურქულ-სპარსულად შერაცხული შემობრუნდა ქართულში.
ეს არც უნდა იყოს მოულოდნელი, რადგან ბევრი ლექსემა არის
თურქულში ლაზურიდან შესული და თურქულად მიჩნეული (ჯიქია
1975: 59-61). თვალსაზრისს ამყარებს ამავე სიტყვასთან სემანტიკურფორმობრივად (ჭ-ჩ-შ) დაკავშირებული მეგრული ყო(რ)ში / Gორში /
ყოში Вашня / замок (ყიფშიძე 1914: 420). შდრ. მეგრული გვარი ყორშია.
მსჯელობას მივყავართ საერთოქართველურ ,,ყუნც“ ძირამდე, რაც
ნიშნავს ,,გროვას, ძნას“. ქართ. ყუნც-ულ-ი ,,სამურმეული ძნა“ (საბა http://
www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=list&d=8&p=11&w1=%E1%83%A7),
რასაც მ. ჩუხუა აკავშირებს აფხაზურ ა-ყუარჩ ,,კოშკი“ და საერთო-სინდურ
ყუარც ,,კოშკი“ სიტყვებთან (ჩუხუა 2017: 445). როგორც ვხედავთ, საკვლევი
სიტყვა არ არის უცხო საერთო კავკასიური ლექსიკისთვისაც.
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შ. ლომაია

ლაზური დიალექტური მასალის ჩაწერა და კვლევა-ძიება
მომავალშიც გაგრძელდება, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ
გადავარჩინოთ ლაზური (ქართველური) მეტყველება, რომელიც ამჟამად
ნიველირებისა თუ გაქრობის ძლიერი საფრთხის წინაშე დგას.
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