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საქართველოს ტერიტორიაზე ბევრი ეთნიკური ჯგუფი ცხო-
ვრობს და მათ შორის არიან ბერძნები. ბერძნების გადმოსა-
ხლების ისტორია ორი საუკუნის წინ დაიწყო და ის უკავშირდე-
ბა ადრიანოპოლის სამშვიდობო ხელშეკრულებას, რომელიც 
გაფორმდა რუსეთის იმპერიასა და ოსმალეთის იმპერიას შო-
რის. ბერძნების ორი ნაკადი იყო – პონტოელებისა და თურ-
ქულენოვანების. ეს უკანასკნელნი დასახლდნენ სამხრეთ სა-
ქართველოში, კერძოდ – წალკის რაიონში. მათი სამეტყველო 
ენა თურქული ენის ერთ-ერთი დიალექტია და მას ურუმული 
ეწოდება. ურუმული ძალიან საინტერესო სოციო-ლინგვისტური 
ფენომენია. საბჭოთა საქართველოში ცხოვრების განმავლო-
ბაში რუსულმა ენამ ძლიერი გავლენა მოახდინა ურუმულზე და 
ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ბერძნები განათლებას რუსულ 
სკოლებში იღებდნენ და საბჭოთა კავშირის პერიოდში რუსუ-
ლი ფაქტობრივად სახელმწიფო ენას წარმოადგენდა. ნაშრომ-
ში წარმოდგენილია ანალიზი იმისა, თუ როგორ ხდება რუსული 
ენიდან ნასესხები ენობრივი ერთეულების ინტეგრაცია ურუ-
მულში.

 მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით ჩატარებულმა კვლე-
ვამ გამოავლინა უცხოენოვანი ლექსიკის შეთვისების ძირი-
თადი სტრატეგია: ზოგადად ნასესხობები ემორჩილება ურუ-
მული ენის გრამატიკის ნორმებს, რაც აადვილებს სახელებისა 
და ზმნების ინტეგრაციის პროცესს. დღესდღეობით წალკელ 
ურუმთა ენა მოიცავს რამდენიმე ენობრივ ლექსიკურ ფენას და, 
შესაბამისად, იგი შეიძლება ჩაითვალოს „შერეულ“ ენად. საბ-
ჭოთა პერიოდში ურუმთა მეტყველებაში იმძლავრა რუსულმა 
კლიშეებმა და ყოველგვარი ადაპტაციის გარეშე მოხდა რუ-
სული წინადადებებისა და ფრაზების სესხება; მცირე რაოდე-
ნობით დაფიქსირდა ქართული, აზერბაიჯანული და ბერძნული 
ლექსიკური ერთეულები.
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Many ethnic groups live on the territory of Georgia and among 
them are Greeks. The history of migration of the Greeks started two 
centuries ago according to the Andriapolis Peace treaty, which was 
signed between the Russian Empire and the Ottoman Empire. There 
were two groups of Greeks – Pontic and Turkish-speaking Greeks. 
Turkish-speaking Greeks settled in the southern part of Georgia, in 
particular in the Tsalka region. The language they speak is one of the 
dialects of the Turkish language and it is called as Urum language. 
Urum is a very interesting socio-linguistic phenomenon. Having lived 
for a long time in Soviet Georgia, the Russian language had a strong 
influence on Urum and this is not surprising, since the Greeks were 
educated in Russian schools and during the Soviet era, Russian was, 
in fact, the state language. The paper presents an analysis of how 
lexical units borrowed from Russian are integrated into Urum.

The study based on the corpus data of Turkish-speaking Greeks 
revealed the main strategy of assimilation of foreign lexical units: In 
general, borrowings obey the grammar norms of the Urum language, 
which facilitates the process of integration of nouns and verbs. Now-
adays

Urum language includes several linguistic lexical layers and 
therefore it can be considered as a “mixed” language. During the 
Soviet period, Russian clichés became stronger in the speech of the 
Urums. Although, there are some examples when Urum people use 
in their conversation whole phrases or even sentences from Russian 
without any adaptation. A small number of Georgian, Azerbaijani and 
Greek lexical units were observed as well. 
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