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Gürcistan’n Tsalka (Parmaksz) Rayonundaki
Urumlarn Yaam
Ünal Kalayc

Özet
SSCB’nin dalmasndan sonra SSCB snrlar içerisinde ve çounlukla da
Ukrayna ve Gürcistan’da yaayan ve Grek diye adlandrlan topluluun Grek ve
Urum adnda iki ayr topluluk olduu ortaya çkt.
Ana dilleri Türkçe olan Hristiyan Urumlar 1991’den sonra Gürcistan’da
yaadklar baz skntlar nedeniyle bata Yunanistan ve Rusya Federasyonu olmak
üzere çeitli ülkelere göç ettiler.
Bu makalede Gürcistan’n Tsalka (Parmaksz) rayonunda yaayan Urumlar
hakknda genel bilgilere yer verildikten sonra rayon Urumlaryla yaplan
görümelerden hareketle Parmaksz Urumlarnn gelenek, görenek ve yaamlar
ayrntlaryla ele alnd.
Anahtar Kelimeler: Urumlar, Gürcistan Urumlar, Tsalka (Parmaksz)
Urumlar, Urumlarn gelenek ve görenekleri, Urumlarn yaam

“On iki milyon kilometre kare alanda ve iki yüz milyondan fazla insan
tarafndan ana dil olarak konuulan Türkçe UNESCO raporlarna göre dünya
dilleri arasnda beinci srada yerini almtr.”1 Aratrmalar arttkça bu büyük
dilin yeni yeni yönleri ve yeni iveleri ve bu kültürden beslenen yeni topluluklar
ortaya çkyor.
Son yllarda yaplan çalmalar sonunda Ukrayna, Gürcistan, Rusya
Federasyonu, Krgzistan, Yunanistan ve Güney Kbrs’ta yaayan Hristiyan
dinine mensup, toplam nüfusu 250 000 civarnda bulunan ortak kültüre sahip
bir topluluk tespit edilmitir. Bu topluluun bizim için en önemli özellii ise ana
dil olarak Türkçe konumas ve Türk kültüründen beslenmesidir.
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Bu toplulua neden Urum denmektedir? Urum kelimesi Arapça Rum
kelimesinin Türkçe söyleniidir. “Türkçede ön seste r, l gibi akc ünsüzler
bulunmaz.Alnt kelimelerde rastlanan bu ön esleri gidermek için de azlarda ve
halk dilinde söyleyite bata bir ünlü türetilmektedir: Ramazan> Iramazan,
Rus>Urus, Recep> recep, limon>ilimon, Rum>Urum….”2 Yani Rum
kelimesi Türkçe bir söyleyile Urum yaplmtr.
Rum kelimesi TDK’de Arapça özel isim olduu söylenmekte ve üç anlam
u ekilde sralanmaktadr: “1. Müslüman ülkelerde oturan Yunan asll kimse. 2.
tarih Dou Roma mparatorluu snrlar içinde yaayan, Roma yurtta
haklarna sahip olan halk. 3. eskimi Anadolu.”3 Bu anlamlardan ikincisi Rum
kelimesinin o ülke içerisindeki tüm yurttalara verildii ve kavim ifade
etmediini açktr. Dolaysyla Urum demek Grek demek deildir. Günümüzde
Amerika’nn tek bir milletten olumad gibi, geçmite de büyük devletler
snrlar içerisinde birden çok milleti barndryordu. “Osmanlda yetmi iki
millet huzur içinde yayordu.” derken de ayn gerçei dile getirmi oluyoruz.
Roma mparatorluu da içerisinde birçok milleti barndryordu. Bunlardan biri
de Hristiyan Türkler, yani Urumlard.
Urumlar 1991 ylna kadar SSCB snrlar içerisinde ve younlukla da
Ukrayna ve Gürcistan’da yaamakta olup Grek diye adlandrlmaktaydlar.
SSCB’nin dalmasyla farkl ülkelere göçen bu topluluun Urum ve Grek diye
iki ayr topluluk olduu günümüzde artk kesin olarak ortaya çkmtr.
Ukrayna’nn Donetsk bölgesinde yaamakta olan Urumlar 1778 ylnda 2.
Katerina devrinde Krm’dan buraya göçürülmülerdir. Urumlarla yakn
köylerde yaayan Grek soylu ve Rumey denilen bir topluluun da bulunduu ve
yllarca Türk kökenli Urumlarn Grek kökenli Rumeylerle kartrld artk
anlalmtr. Bu gerçei o bölgede yaayan Urum aratrmaclar ifade
etmektedirler. “Urumlarn tarihi ile yakndan ilgilenen ve Ukrayna tarihi üzerine
doçentlik tezi hazrlamakta olan Kior, topluluun tarihi geçmii üzerine yapm
olduu aratrmalara dayanarak ilginç bir açklama yapmaktadr. Kior’a göre
Urumlar, yüzyllar boyunca Hunlardan itibaren Bulgar, Hazar, Peçenek, Uz ve
Kpçak Türklerinin hâkim olduklar Det-i Kpçak ismiyle anlan bu corafyada
yaamlar ve yaamaktalar. Bunun yannda dil olarak hem güney hem de kuzey
Türkçesinin özekliklerini tamaktalar ve aada örnekleri görülecei gibi âdet
gelenek ve görenek olarak da Greklere deil Türklere benzemekteler. Sonuçta
Kior’a göre Urumlar köken olarak Kpçak Ouz Türklerinin bir karmdrlar”4
Ukrayna’da yaayan Urumlar üzerine yaynlanan “Ortodoks Türkler Urumlar”5
kitab bu bölgede yaayan Urumlar hakknda gerçekleri gün yüzüne
çkarmaktadr.
2

Mustafa Özkan, Türkçenin Ses ve Yazm Özellikleri, Filiz Kitabevi, stanbul, 2001 s.146-147.
Genel Türkçe Sözlük, TDK, 10. Basm, Ankara, 2006.
4 Yonca Anzerliolu, “Karamanllar, Gagavuzlar ve Urumlar Arasnda Tarihi ve Sosyo-Kültürel
Balar Var mdr?” Çada Türklük Aratrmalar Sempozyumu, 8–10 Mays 2002, Ankara 2004 s.
233.
5 Erdoan Altnkaynak; Ortodoks Türkler Urumlar, ÜBL Yaynclk, Ankara 2005
3

94

Tsalka’daki Urumlarn Yaam

Urumlarn bir dier ana kolu ise Anadolu’dan Gürcistan’a oradan da
Kazakistan’a, Rusya Federasyonu’na, Yunanistan’a ve Güney Kbrs’a göçürülen
Urumlardr. “1828–1829 Osmanl-Rus sava sonunda imzalanan Edirne
Antlamasndaki bir madde Osmanl topraklarndaki Hristiyanlarn istedikleri
takdirde Osmanl topraklarndan göç etmelerine izin veriyordu. Savatan sonra,
Ruslarn igal ettii Dou Anadolu Bölgesi’ndeki Ermeni halkn büyük bir
bölümü (100.000 civarnda) Rusya’ya göç ettirildi. Bugünkü bakent Erivan
bata olmak üzere ran ve Türkiye snrlarna yerletirilen Ermenilerle Rusya
tarafndan tampon bir Ermenistan oluturulmu oldu. Rusya’ya göç ettirilen bu
reaya, daha sonra Osmanl Devletine yönelik olarak yaplacak savalarda önemli
bir güç olarak kullanlacakt.”6
Edirne Antlamasndaki o maddeye dayanarak Rusya’nn vaatlerine kanan
Ermeniler kimsenin yaamad Gürcistan’n Tsalka (Parmaksz) denilen
yaylasna da yerletirildiler. in ilginç taraf Ermenilerle birlikte giden ve Tsalka
(Parmaksz)’daki otuz civarndaki köyü oluturan bir baka topluluk vard. Bu
topluluk Hristiyan Türkler yani Urumlar idi.
1989 yl saymna göre Gürcistan genelinde 100.324 Urum yaarken 2002
yl saymnda yaanan göç nedeniyle bu rakam 15.166’ya inmitir.7 Günümüzde
bu rakamn daha da aalara indii söylenmektedir. Gürcistan’n
bamszlndan sonra Gürcü dilini bilmeyen Urumlar okur yazar olmayan cahil
insanlar durumuna dümülerdir. Çünkü Urumlar SSCB zamannda okullarda
Rusça öreniyorlard. Evlerinde ve kendi aralarnda da zaten Türkçe
konuuyorlard. Yaz dili Rusça, konuma dili Türkçe olan bu topluluk
Gürcistan’n bamszlndan sonra Gürcücenin resmi dil olmasyla beraber bir
anda isiz ve cahil konumuna dütü. Urumlar çareyi göçte buldular. Yunanistan
bölgede bulunan üç Grek köyünde yaayanlar için daha önceden gönderdii
öretmenler araclyla yirmi beten fazla yaayan Urumlara Yunanistan ayn
zamanda Avrupa Birlii vatandal vaat etti. Zaten Yunanistan onlar kendi
rkndan yani Grek kabul ediyordu. Sonuçta Gürcistan’da yaayan Urumlarn
büyük bir bölümü Yunanistan’a, bir ksm da Rusya’ya göç etti.8
1989 ylnda 30 000 Urumun yaad Gürcistan’n Kvemo Kartli vilayetine
bal Tsalka (Parmaksz) rayonunda bugün 1.500 civarnda Urum kalmtr.9 Bu
durum Türk dili ve kültürünün yaand bir ilçenin yok olmas anlamna
gelmektedir. Çünkü Yunanistan’da doan Urum çocuklar sadece Yunanca
örenmektedirler. Ne yazk ki Urumlar aratrmakta geç kalmz
Burnumuzun dibinde, Gürcistan’da, yaayan ve konuma dili Türkçe olan,
bu topluluk üzerine ülkemizden ilk derleme ve aratrmay Gazi
6

Kemal Beydilli, “1828–1829 Osmanl-Rus Savanda Dou Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen
Ermeniler”, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, c. XIII, sy: 17’den Ayr Basm. Ankara 1988,
s.370–407.
7 http://www.statistics.ge/Main/census/tables/tables_en.htm
8 Ünal Kalayc, “Gürcistan’n Zalka Bölgesi Notlar, Bizim Ahska Dergisi, S 6,Ekim 2006
9 Ünal Kalayc, Tsalka (Parmaksz) Urumlar Az, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2008
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Üniversitesi’nden bir heyet “Urumlar Projesi”10 çerçevesinde 2005 ylnda
yapmtr.
Parmaksz Urumlar üzerine ikinci aratrma tarafmdan yaplmtr. “Tsalka
(Parmaksz) Urumlar Az/Gürcistan” adl yüksek lisans çalmamza kaynak
toplamak ve derleme yapmak için 2006 yl austosunda kendi imkânlarmzla
bölgede yaptmz aratrmalarda gördük ki Parmaksz Urumlar Erzurum, Kars
azyla Anadolu Türkçesi konuuyorlar ve inanç dnda Anadolu insan gibi
yayorlar.
Derlemlerimizden hareketle Parmaksz Urumlarnn gelenek, görenek ve
yaamlarn inceledik. Tsalka (Parmaksz) Urumlar anlattklar ile bize ne kadar
yakn olduklarn ifade etmi oldular. Zaten geleneklerini sorduumuzda “Biz
Türk televizyonlarndan sizin geleneklerinizi izliyoruz aynen bizimki gibi.”
diyorlar. Farkllk sadece inançla ilgili ksmda kendini gösteriyor.
1. Doum Vaftiz11
Çocuk dünyaya geldikten sonra yaplan ilk dinî tören vaftizdir. Bizdeki sünnete
karlk gibi düünüp “Bu da bizim sünnetimizdir.” diyorlar.12 Çocuk dünyaya
geldikten bir hafta sonra yaplabildii gibi, bir ay, bir yl sonra da yaplabiliyor.
Kesin bir zaman yok. Akrabalarn çaryorlar “kei” geliyor ve ayin balyor.
Bu törende çocua yardmc olana “kirve” diyorlar. Vaftiz evde yaplabildii gibi
kilisede de yaplabiliyor. Çocua haç çekilip çocuk ykanyor, kei dua ediyor.13
2. sim Koyma
Çocuklara eskiden büyükler isim verirken günümüzde ise daha çok anne babalar
isim veriyor.14
Evvelden mutlaka erkek tarafnn atalarnn adlar çocua veriliyormu.
“imdi kar ne istiyor. Onu ediyorlar. “Kiiyi kim sayyor. Kiiyi sayan yoktur
daha.” eklinde yallar sitem ediyorlar.15
Eskiden babasnn ve dedesinin ad veriliyormu, ad yitmesin diye.
imdilerde Yunan ad koymak moda olmu. Çocuklara Yunan ismi vermenin
sebeplerinden birisi de Yunanistan’a göçmeyi düünmeleridir. Yani bir anlamda
uyum salam oluyorlar. Kzlarna Alina, Karsya, Alona diye Rus adlarn veren
oullarna Nodari, Otari, Tamazi eklinde Gürcü adlarn veren aile torunlarna
imdi Yunan ad vermektedir.16

10 Urumlar Üzerine Sosyo-Antropolojik Bir Aratrma. (Uluslararas Proje), Gazi Üniversitesi
Bilimsel Aratrma Projeleri Birimi, Proje Kodu: 29/2004/01, Ankara, 2005.
11 Alntlarn sonunda vk olanlar Gazi Üniversitesi’nden Kemalettin Deniz, Bayram Ba, Yusuf
Doan ve Hakan Akca’dan oluan bir aratrma ekibinin “Urumlar Projesi” çerçevesinde
rayondan derledii metinlerdir.
12 Konumalar çounlukla Türkiye Türkçesi ile yazlm baz yerlerde de Urum az ile
aktarlmtr.
13 Odisey Satrov ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 11.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./2.k.
14 Femistan Garibov ile Beta köyünde 24.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./7.vk.
15 Sona Gorelova ile Evrenli köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./12.vk.
16 Sofya Çamurliyeva ile Tsalka (Parmaksz)’da 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat/13.vk.

96

Tsalka’daki Urumlarn Yaam

Bu da gösteriyor ki Urumlar siyasi etkiye göre isim koyuyorlar. Dillerindeki
her ey Türkçe olan sadece bir ksmnn ismi Yunanca olan Urumlarn bu
durumunu yukarda verilen örnek anlamamz kolaylatryor.
3. Lakap
Tsalka (Parmaksz) rayonundaki Urumlar arasnda lakap çok yaygndr. Kiilerin
öne çkan özelliklerine göre bir sfat yaktryorlar. Sfat zamanla lakaba
dönüüyor. Yürüyüünde ve duruundaki erilik nedeniyle Femistan Garibov’un
lakabna “Pel” dendiini örendik.17
Simon Çamurliyev, kendi lakabnn küçük, yalanmayan anlamnda
“Malalitga” olduunu, kaynatasnn lakabnn “Topal Lazar” olduunu, davul
çalan bir komularna “Kara sa” dediklerini, Yakof Day dedii kiiye “Koko
Uruan” dendiini (Uruan Körolu’nun addr. Ruen Ali ekliyle de
bilinmektedir. Bu lakap konulurken Ruen Ali’ye benzerliine vurgu
yaplmtr.) Komular Okta’nn babasna Kor Timu dendiini, karsnn fakir
diye çarmasndan sonra Kole’ye lakap olarak “Fahr” (Fakir) dediklerini
anlatt.18
4. Çocuun lk Dii Çknca Yaplanlar
Çocuun ilk dii çknca “hedik döküyorlar.” Buday piirip sandalyeye
oturttuklar çocuun bandan döküyorlar. Sonra çocuun yanna eker (kanfet),
bçak, para, tarak gibi nesneler konuluyor. Çocuun hangisine el ataca
bekleniyor. Bçaa el atarsa çocuk güçlü olacak deniliyor. Kz çocuklar taraa
uzanrsa “Kzan (Güzel) olacak.” diyorlar. Sonra o hediyeler ekerlenip
komulara datlyor. Komular hayrl olsun, çocuk akll olsun eklinde iyi
dileklerde bulunuyorlar. Çocuun ilk diini gören çocua “kzl” alyor. Yani
altn takyor.19
Çocuun çkan dii çörein (ekmein) içine konulup “t diinden berk,
kuzu diinden ufak.” denilip itlere atld söyleniyor.20 Çocuun dii “ Karga
karga al bu it diini de ver insan dii!” denilerek de atlyor.21
5. Örenim Seviyesi
Bölgede görüme imkân bulduumuz kiiler asnda en az okula giden sekiz yl
gitmi. kinci Dünya Sava yllarnda bunun dört yl okuyan ve devam etmeyen
birkaç kiiye rastlamak mümkün. Doksan yan akn birkaç kii de yine okula
ya hiç gitmemi ya da iki üç yl gitmi. Bunun yannda örenim seviyesini
bildiklerimiz arasnda en az yars da sekiz yllk bu eitimden sonra enstitüye
gitmi. Gürcistan bamszln ilan edinceye kadar Urumlarn eitim dili
Rusçaym. Rusçay SSCB içindeki dier milletlerden iyi örenince önlerinin

17

Yurik Garibov ile Beta köyünde 24.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./7.vk..
Sofya Çamurliyeva ile Tsalka (Parmaksz)’da yaplan 25.10.2005 tarihinde mülakat./13.vk..
19 Aleksandra Delibalta ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan
mülakat./4.vk.; Sonya Karibova ile Beta köyünde 24.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./7.vk.
20 Sara Ponakova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./5.vk.
21 Femistogul Garibov ile Beta köyünde 24.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./7.vk.
18
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açld için tercih ettiklerini söylüyorlar. Gürcistan’n bamszlndan sonra ise
eitim dili Gürcüce olmu.22
Rayonda çeitli etnikler yaamakta olup okullarn dalm öyledir: 17 tane
Gürcü okulu, 13 Ermeni okulu, 3 Rus okulu ve 3 Azeri okulu. Tsalka
(Parmaksz) Rus okulu hala bir saat Yunan dersi sunmaktadr.23
6. Akraba le Evlenme
Kan ba olanlarla kesinlikle evlenmiyorlar. Böyle bir ey olmaz diyorlar.
Gençler öyle bir ey düünseler de büyüklerin bu tür durumlar engelleyecei
ifade ediliyor. Akrabadan kz alan çevrelerindeki dier milletleri de knyorlar.24
Akrabadan kz almama geleneinin de besledii bir gelime dikkatleri
çekmektedir. “Etnikler aras evlilikler bu son on yllar süresince ilan etmitir ki
etnik gruplar arasndaki snr ortadan kalkm gibi görünüyor ve onlar arasndaki
dayanmay da beslemitir.”25 Bu durumda da yeni bir sorun ortaya
çkmaktadr. Her etnik gruba mensup insann farkl bir dili var o halde nasl
anlaacaklar? Bu sorunun cevabn aratrmaclar öyle açklyor:
“Misyonun konutuu bütün insanlar baka bir etnik guruptan birisiyle
evliydi ve kendi aralarnda birçok dili konuuyorlard. Türkçe Gürcüler arasnda
bile en yaygn olan dildi. Gürcistan’daki etnik aznlklar onu bazen ortak
anlama dili olarak kullanmaktadr.”26
7. Nian
Nian için giden erkek evi, yannda rak türü içecek ve “kanfet” dedikleri
ekerlerden götürürler. Oturup konutuktan sonra damat adayn çarp kzla
karlkl birbirlerini isteyip istemedikleri sorulur. Birbirlerine söz verirlerse artk
i olup bitmitir. Yenilir, içilir, oynanr, para taklr ve nian tamamlanm olur.27
Nian da söz alnnca yüzük taklyor. Niandan sonra düün yapmak için
iki ay ile iki yl arasnda bekleniyor.28
8. Düün
Eskiden düünler genellikle üç gün sürmektedir. Birinci gün sadç gelin evine
bir koyun getirir. Yenilir, içilir elenilir. kinci gün gelin hamam evine götürülür
ve kendi ifadeleriyle “kz suya çekilir.” Hamam evinden sonra gelin geri evine
götürülüyor. Sonra kendi ifadeleriyle “Ele ele vurup dualyorlar.” Söyletip
oynatyorlar. Düün arabasyla köyün içinde korna eliinde iki üç tur atldktan
22

Benyamin Bayazof ile Cinis’te 10.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./1.k.
Sidiki Kaba, Antoine Bernard, Aleksandra Koulaeva, Philippe Kaltayan, Report, nternational
Fact-finding Mission, Ethnic Minorities in Georgia, April 2005 s.2 (www.fidh.org)
24 Aleksandra Delibalta ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan
mülakat./6.vk.
25 Sidiki Kaba, Antoine Bernard, Aleksandra Koulaeva, Philippe Kaltayan, Report, nternational
Fact-finding Mission, Ethnic Minorities in Georgia, April 2005 s.2 (www.fidh.org)
26 Sidiki Kaba, Antoine Bernard, Aleksandra Koulaeva, Philippe Kaltayan, Report, nternational
Fact-finding Mission, Ethnic Minorities in Georgia, April 2005 s.2 (www.fidh.org)
27 Sofya Çamurliyeva ile Tsalka (Parmaksz)’da 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./13.vk.
28 Sona Gorelova ile Evrenli köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./12.vk.
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sonra gelin toy evine götürülüyor. Düün evinde türküler çarlyor, oynanyor.
Türküleri müzikal topluluk söylüyor. Toy kurtulduktan sonra bar çekiyorlar.”29
Eskiden düünlerde genellikle davul zurna çalnrken günümüzde garmon
ve akardiyon çalnmaktadr. Oyunlar arasnda, koçari, tek kayda, salavur bar en
bilinenleridir.30
Eskiden davul zurna çalnp, insanlar türkü söylerken artk çalp söyleme ii
orkestraya braklm.31
Gelini evinden alrken gelinin annesine emzirdiini helal etsin diye bir
miktar pul (para) verilir. Miktar kiiye baldr. Sonra kap kilitlenip para istenir.
Sandk çkarken üzerine oturularak para istenir. Eskiden düünlerde at
oynatlyormu. Yani at üzerinde marifet sergileniyor, yarlar yaplyormu.
Günümüzde artk yaplmyor. Gelin damat evine girerken eie tabak ve
süpürge koyulur. Süpürgeyi kaldrrsa temizlii seven gelindir. Taba kaldrmas
marifetiyle ilgili yorumlanr. Çeyiz evde gelinin atas tarafndan sergilenir.
Evlenen aileye kimin ne hediye verdii söylenir.32
Evvelden düünler iki, üç gün sürerken günümüzde bir gün sürüyor.
Kaçarak evlenme bölgede var olup günümüzde daha da artmtr. Düünde
oynanan oyunlar arasnda “kop koçan bolur” ve “dali duli” en bilinenleridir.33
9. Çocuu Olmayanlarn Yaptklar eyler
Çocuu olmayanlar "palut” dedikleri ülkemizde baz yörelerde palut baz
yörelerde, pelit ya da mee palamudu denilen aaçlara “lenta” dedikleri bezi
balayarak dilek dilemektedirler. Bahsi geçen aaçlardan birini komu köyde
yaayan bir Ermeni’nin kesmeye kalkt ve aaçtan kan akt söylenmektedir.
O aaçlardan birinin yannda Ayos Yoriyos’un (Hdr Nebi’nin) mezarnn
olduu söyleniyor.34
Kurban alp kurbann bana “lenta” balyorlar. Kurban üç defa kutsal
aaç etrafnda dolandrp getiriyorlar. “Lenta” y çalya balyorlar. Bahara kadar
lenta durursa onun çocuunun olacana inanlyor.35
Yörede “kuratlar” denilen çocuu olmayanlara ifa bulduklarna inanlan
alayl doktorlara gidiliyor. Kutsal saydklar aaçlara gidip bez balayp dua
ediyorlar. Kurban kesip datyorlar.36

29

Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat/4.vk
Sonya Karibova ile Beta köyünde 24.10.2005 tarihinde yaplan mülakat/7.vk.
31 Odisey Satrov ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 11.08.2006 tarihinde yaplan mülakat/2.k.
32 Sona Gorelova ile Evrenli köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat/12.vk.
33 Sofya Çamurliyeva ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 25.10.2005 tarihinde yaplan
mülakat./13.vk.
34 Giya Buludov ile Cinis’te 10.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./1.k.
35 Sara Ponakova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6. vk.;
Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
36 Sona Gorelova ile Evrenli köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./12. vk.
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10. Askere Gönderme
Askere gönderirken davul zurna çalnyor. Öncesinde “Keyf çekiyorlar, sanki
düün yaplyor. Komular, akrabalar askere gidecek gence harçlk veriyorlar.”37
11. Ölüm Sonras Gelenekler
Ölü öncelikle çimdiriliyor. Hiç giymedii kyafetleri üzerine giydiriliyor. Sonra
tabuda konulan cenazenin yaknlar oturup alyorlar. Alama esnasn “Sözle
deyip alyoruz.” diye anlatyorlar. Akrabalar uzak yerde olan cenazeler on güne
kadar bekletiliyor. Bu esnada cenazenin kokmamas için “damarazi” dedikleri
ilem gerçekletiriliyor. Yani doktor tarafndan ölünün içi temizlenip içine buz
konuluyor. Ölü saat ikide gömülüyor. Okumas iyi olan birisi “yaam öyküsünü”
okuyor. Ne marifetleri varsa o yazda yer alyor. Gözü geride kalmasn diye her
gelen üç defa mezara toprak atyor.38
Cenazeden dönünce “opiyer”de “cana” dedikleri yemek veriliyor. Ölü
gömüldükten ertesi gün otuz, krk yakn mezara gidiyor ve o gün de yaknlarna
yemek veriliyor. Dokuzuncu günde ev halk ve birkaç tan yine mezara çkyor.
Cenazedeki tüm halk çarlarak krk yaplyor. steyenler pazar günleri de
mezara gidiyorlar. Cana ve krknda yaplanlar aynen senesinde de yaplyor.
“Kzl Yumurta” dedikleri bayramlarnda Tüm Urumlar toplanyorlar. O
bayramda da mezarlklar ziyaret edilip ölüler hatrasna yemek yediriliyor.39
12.  Hayat ve Meslekler
Bayanlarn da çalma hayatnda yer ald Parmaksz’da çallan meslekler
öyledir: Günümüzde en önemli geçim kayna olan hayvan besicilii
yaplmaktadr. Mal, koyun, domuz, tavuk, kaz gibi büyük ve küçükba hayvan
beslenmektedir.40
Aygr Gölü dedikleri yerde eskiden çok sayda at yetitirilirmi.
Günümüzde azalsa da hâlâ at besicilii yaplyor.41
ehirde fabrika türü yerlerde çalrken ilerini kaybederek özellikle son on
yl içerisinde Parmaksz’a göçenlerle de karlamak mümkündür. Bunlar da yine
tarm ve hayvanclkla uramaktadrlar.42
Yünden çorap dokuyorlar. Üzerine çeitli ekiller ekliyorlar. Koyunyününü
eiriyorlar, boyasn da kendileri yapabiliyorlar.
Dükkân, dier adyla magazin bir baka i alan olup kazancnn iyi olduu
söylenmektedir.43 Açlk ve terzilik de yaygn meslekler arasndadr.44
37

Sofya Çamurliyeva ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./13.
vk.
38 Sara Ponakova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./5.vk.
39 Sara Ponakova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./5.vk.
40 Aleksandra Delibalta ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan
mülakat./4. vk.
41 Sonya Karibova ile Beta köyünde 24.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./7. vk.
42 Sara Ponakova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./4.vk.
43 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./4.k.
44 Sona Gorelova ile Evrenli köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./12.vk.
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13. Âk iiri
Rayonda halk airlii Âk Cevabi ile balam Ahska ve Borçal “el
airlerinden” etkilenerek günümüze kadar gelmitir. Parmaksz Urumlarnn en
büyük halk airi olan Âk Cevabî (Ah Cuàabi) olup onun çok bilinen bir iiri
u ekildedir.
ahan olem bu düynede gezeyim
Varli bütün dertsiz adam taplmaz
Baarrsan koniynan get yola
Krma ürek ürek krsan yaplmaz.
El kiridir gider bu dövlet varlh
Düynede mert igit görmesin darlh.
Neceki elinde vardr cayallh
Hep yahilh bela frsant taplmaz.
Ah Cuabi’nin bülbüli meti
Sahn heç unutma ana ürmeti
Parasz nökerdir ata hzmeti
Ana südi göz i taplamaz.45
Lena( Telli) Bayramavili’nin ninesi tarafndan köyleri Gunyakala’ya
(Günnikala) koulan annesi tarafndan da sk sk okunan türkü öyle:
Buna Kale derler çoh olur fendi
Biraz kartol bölduh o da tükendi.
Emekder kolhoznik emegi yandi
Getdi yaamamz bizlerin indi.
Semtli kala derler bunun adna
Çürük kartol gene düer yadna
Bahamaduh o tahln tadna
Getdi yaamamz bizlerin indi.
Düündi bir usda türkiyi kodi
Bir vaht söyledi aza düdi
Söz gelii deyi kadaloy gedi
Saymazuh o i olmadi oul46
45

Emanuel Pilavof ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 11.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./3.k.
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14. Ortak Halk iiri

14. 1. Mani
Ay zamana zamana
Ohi koydum kemene
Eekler arpa yiyir
At hasretdir samana
Agm ara sözi
El sözi ara sözi
Sözüni özün dan
Öv yhar ara sözi
Ak yardan geçer
Gece yardan geçer
Nemertle dost olann
Ömri yardan geçer
Akm bada dere
Zülfüni bada dara
Bülbüli gülden ötüri
Bada çekdiler dara.47

14. 2. Ninni
Türk kültürünün ayrlmaz bir parças olan ninniler bu bölgede de ayn
görevi yerine getiriyor.
“Nenni balam, nenni, nenni, nenni oy balam
Yuhulara dalasan irin oy balam
Nenni balam, nenni yavrum, nenni oy balam
irin yuhulardan uyanasan oy balam”48

14. 3. Fkra
Nasrettin Hoca fkralar bölgede en çok bilinen fkralardr.
“Bir ölüyü götürüyorlard. O da ölünün peine gidiyordu. indi yoldana
soruyor. Diyor ki: “Ölünün neresinden gideyim? Önden gideyim yoksa
46

Lena (Telli) Bayramivili ile Gunyakala köyünde 11.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./3.k.
Gerakl Bayazof ile Cinis köyünde 12.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./4.k.
48 Aleksandra Delibalta ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan
mülakat./5. vk.
47

102

Tsalka’daki Urumlarn Yaam

geriden?” Nasrettin Hoca da diyor ki “Nerden istiyorsan git ama içinde
gitme.”49

14. 4. Türkü
“Toykimin toyidir Tello
Toyuna gurban olem Tello
Bu toy kimin toyidir Tello
Toyuna gurban olem Tello…”50

14. 5. Halk Hikâyeleri
Yörede halk hikâyeleri son zamanlara kadar âklar tarafndan saz eliinde
anlatlrm. Hâlâ Körolu’nun on iki kolunu da bilenler var. Bu hikâyeler
derleme metinlerimiz arasnda yer almaktadr: Körolu, Yaral Mahmut, Âk
Garip…

14. 6. Atasözleri
Tek elden ses çkmaz.
Ne dorgarsan ana o çkar kana.
Tembel dedi: Ver yiyem, ört yatam, gözle canm çkmasn.51
Tek tatan duvar olmaz.52
Allahsz yarpah sallanmaz.53

14. 7. Bilmece
“Babam benim babamdi ben babamn oliyidim; Babamnan kardadh.”
(Babam benim babamd, ben babamn oluydum; babam ile kardadk/kar
tadk)54
Mesel mesel
Mendi keser
Dil oynatr
Damak keser. Nedir? (Makas)55

14. 8. Kafiyeli Tekerleme
çmiyaydn aragnan çahri
Yhmiyadn bizim kimin fahri
Daisdan da yeridir

49

Yura Paraskiyevof ile Ölenk köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./10. vk.
Lemona Paraskiyevova ile Ölenk köyünde 25.10.2005 tarihinde yaplan mülakat/10. vk.
51 Anna ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6. vk.
52 Sara Ponakova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
53 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
54 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
55 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
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Gürcisdan ba yeridir.56
15. Kurban - Aybandili Bayram
Austos aynn on altsnda Hdr Nebi’nin (Ayos Yoriyos) ve bez balanan
aacn olduu yerde “kurban kesiliyor.” Kurban kesenler, kurban
kesemeyenlerden en az yedi eve “pay” veriyorlar. Urumlar o gün çalmyorlar
ibadet etmek için bayram yaptklar yere gidiyorlar, mum yakyorlar, söylüyorlar,
yiyorlar, içiyorlar, çalyorlar, oynuyorlar. Ylda bir kere austos aynda yaplan bu
bayrama tüm halk katlyor.57
16. Hdr Nebi Hakknda Anlatlanlar
Çok evvelden halkn tek su kaynann üzerine bir ejderha oturur. Her gün bir
kz alp halka su verir. Bir gün Hdr Nebi atna binip ejderhann yanna gelir.
Klcyla ban keser. Halk Hdr Nebi’ye inanr. Bir ta üzerinde bu
mücadelenin olduu söylenmektedir.58
17. Üst Üsde Ta Koyup Dua Etme
Hdr Nebi dedikleri yere gidince insanlar aileleri saysnca talar üst üste koyup
dua etmektedirler. “Sen yahi sahla bizim balalari. Bizi pis ilere yahn koyma.
Yahi bizi sahla yalvariyerh. Ham da pul koyiyerh orya kurban kesirh.”59
18. Ate Üstünden Atlayp Dilek Tutma
Yaktklar atee “tongar” diyorlar. Bir dilek tutarak bu atein özerinden
atlyorlar.60
19. Mum Yakp Dua Etme
Deli Da denen yerde bulunan ziyaretin bulunduu yerde bir ta olup tan
içinde su bulunmaktadr. Bu yere gidip mum yakp dua ediliyor.61
20. Yamur Yamaynca
“Yamur yamaya giderh ölümün eyini çhardeller ateller suyun içine yamur
yager. Yamur yaer. Eger çoh yagir. O uje arer bulur suyun içinde eyi gemigi.
Tezeden götürer. Eer yerine gömer de sora yamur durir.62
21. Nazar
Göz demesine boncuk alyorlar. Boncuu tuzun içine koyduktan sonra
balarnda üç kere çeviriyorlar. Sonra her kim takacaksa yedi kere akam sabah
okuyup boynuna asyor. Böylece göz demesinin engellendiine inanlyor.63

56

Gerakl Bayazof ile Cinis’te 12.08.2006 tarihinde yaplan mülakat./4.k.
Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
58 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
59 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
60 smail Delibalta ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat/6.vk.
61 smail Delibalta ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
62 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6.vk.
63 Alvina Kisinova ile Tsalka (Parmaksz) merkezinde 23.10.2005 tarihinde yaplan mülakat./6. k.
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22. Batl nançlar
Yoururken hamur sçrarsa misafir geleceine inanlyor. Tuz dökülürse döü
olacana, bardak yahut ayna krlrsa evden birini öleceine inanlyor.64
Santa’da yüzük gibi olan tan içinden geçenin olu olacana inanlyor.65
23. Yerleim Birimi ve Arazi Adlar
Tsalka SSCB döneminde rayon olmadan evvel ad Parmaksz olup yöre halk
Barmahsz diye telaffuz etmektedir. Ayn zamanda Urumlarn yaad tüm köy
adlar Türkçedir. Günni Kala, Beta, Ölenk…
Arazi adlarnn tümü Türkçedir: Kümbetyoli, Çikilita, Bepugarlar,
Sarlar, Gozolar, Kuçiyoli, Döngel, Palutluh, Mihayilinçayri66

Abstract
After the Soviet Union’s separation it became clear that there were two different groups
called as Greek and Urum which were thought as only one group called Greek lived mostly in
Ukraine and Georgia.
After 1991 because of some difficulties the Urums whose native language is Turkish and
who are Christians migrated to other countries mostly Greece and Russia.
In this paper general information about the Urums who are living in Tsalka
(Parmaksz) region is given and also for the first time their customs, traditions and life styles are
described in detail on the basis of the interviews with the Urums in this region.
Key Words: Thr Urums, Georgian Urums, Tsalka (Parmaksz) Urums, Urums’
traditions and customs, Urums’ life styles
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