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SUNUŞ

Laz Enstitüsü, resmi olarak kurulduğu 17 Mayıs 2013 tarihin-
den bu yana, Lazcanın yaşayan bir dil olarak varlığını sürdürme-
si ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürütme-
ktedir. Bu amaçla, kuruluşundan kısa bir süre sonra, Lazca  
müfredat hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatın 
kabulü ile Eylül 2013’te ortaokullarda seçmeli Lazca dersler okutul-
maya başlandı. 

Akabinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir bağış protokolü 
yapılarak, seçmeli Lazca dersler için gerekli olan 5, 6, 7, ve 8. sını-
flar için Lazuri 5, Lazuri 6, Lazuri 7 ve Lazuri 8 adları ile Lazca ders 
kitapları hazırlanmıştır.

Bu çabaların diğer önemli ayağı ise öğretmenlere seçme-
li Lazca dersleri okutabilmeleri için gerekli olan “Lazcanın nasıl 
öğretilebileceğine dair” formasyonun kazandırılmasıydı. 

Laz Enstitüsü tarafından Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu’nun mali desteği ile yürütülmekte olan ve bizim Yaşayan 
Lazca projesi olarak adlandırdığımız, “Laz Dilinde Anadili Temelli 
Çokdilli Eğitimin Geliştirilmesi” projesi kapsamında T.C. Milli Eği-
tim Bakanlığı ile bir bağış protokolu ile Lazca bilen öğretmenlere 
Laz Enstitüsü tarafından beş gün süreli bir eğitim verilmiştir. Bu 
eğitici eğitiminin sonunda katılımcılara M.E.B tarafından sertifi-
kaları verilmiştir.  Bu eğitimlerin devamı olarak düzenlenen ikinci 
eğitici eğitimi ile katılımcılara Laz Enstitüsü tarafından sertifika-
ları verilmiştir. 

Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Eğitim Genel  
Müdürlüğüne halk eğitim merkezlerinde Lazca kurslar açılabilme-
si için Lazca müfredat ve sonrasında eğitici eğitimi programı hazır-
lanmıştır. Bu kapsamdaki eğitimlerin kısa dönemde hayata geçir-
ilmesi planlanmaktadır. 

Öte yandan, eğitici eğitimlerine materyal sağlanması amacıyla 
Türkçe-Lazca-İngilizce sözlük, Lazca eğitici eğitimi kitabı ve “Lazuri 
Doviguram” adını taşıyan Lazca ders kitabı hazırlanarak kitabı 
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oluşturan ünitelerin videoları çekilmiş ve Laz Enstitüsü’nün sosyal  
medya hesaplarına yüklenmiştir. 

Bununla birlikte, Lazları tanıtan, Laz Enstitüsünü tanıtan ve 
Lazcanın tehlike altında oluşuna dikkat çeken farklı kısa filmler 
hazırlanarak sosyal medya hesaplarına yüklenmiştir.

“Derinlemesine görüşmeler raporu, Laz Enstitüsü’nün Laz 
Dilinde Anadili Temelli Çokdilli Eğitimin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında yürütülen Türkiye’de Lazcanın Mevcut Durumu adlı 
saha araştırmasının derinlemesine görüşme bulgularını içermek-
tedir. Ağustos 2016 - Şubat 2017 tarihleri arasında Rize’nin Pazar, 
Ardeşen, Çamlıhemşin, Fındıklı, Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçel-
erinde toplam 50 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelerde, Tür-
kiye’de Lazcanın mevcut durumu, Anadil ve Dil Yeterliliği, Dil Ak-
tarımı, Lazca Kullanım Alanları, Lazcaya Yönelik Tutum, Lazcanın 
Tehlike Altında Olmasına Yönelik Tutum olmak üzere beş başlık 
altında incelenmektedir. Derinlemesine görüşmelere dayanan bu 
ayrıntılı saha raporuyla katılımcıların kendi seslerinin, kavram-
larının ve dünyalarının kayda geçmesi hedeflenmektedir.”

Laz Enstitüsü, Lazcanın yaşayan bir dil olarak varlığını 
sürdürmesine, aynı zamanda Türkiye’de çok dilli eğitimin gelişme-
sine katkıda bulunmaya devam edecektir.  

                                                                                                                                                      
                   

     İsmail Avcı Bucaklişi

          Laz Enstitüsü Başkanı
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METOT

Laz Enstitüsü tarafından yürütülen “Laz Dilinde Anadili Temelli 
Çokdilli Eğitimin Geliştirilmesi (Referans: EuropeAid/136297/DD/
ACT/TR) Projesi kapsamında, Lazcanın güncel durumunu tespit et-
mek amacıyla Derinlemesine görüşmeler ve anket yolunyla nicel 
verilerin toplanması için saha araştırması yapıldı. Bu araştırma-
da 600 kişiyle yapılan anketin yanı sıra, görüşülenlerin deneyim, 
fikir ve duygularını kendi seslerinden dinlemek ve böylece zengin 
dünyalarını ve kavramlarını keşfetmek üzere bir nitel araştırma 
yürütüldü. Ağustos-Eylül 2016’da Rize’nin Pazar, Ardeşen, Çam-
lıhemşin, Fındıklı ilçelerinde ve Artvin’in Hopa ilçesinde, Şubat 
2017’de Artvin’in Arhavi ilçesinde toplam 50 kişiyle derinlemesine 
görüşmeler yapıldı. Bu raporda derinlemesine görüşmelerden elde 
edilen bulgular sunulmaktadır. 

Derinlemesine görüşmelerde, Anadil ve Dil Yeterliliği, Dil Ak-
tarımı, Lazca Kullanım Alanları, Lazcaya Yönelik Tutum, Lazcanın 
Tehlike Altında Olmasına Yönelik Tutum olmak üzere beş bölüm-
den ve tamamı açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanıldı. Görüşmeler Özlem Şendeniz, Müge 
Tuzcuoğlu, Mehmet Alper, Öznur Demirkıran ve ilgili ilçelerde 
doğup büyümüş, bölgeyi tanıyan yüksek lisans öğrencilerinden 
oluşan bir ekibin desteğiyle Ayşenur Emer tarafından yürütüldü. 

Görüşülenlere amaçsal örneklem yöntemi kullanılarak ulaşıldı; 
görüşmelerin farklı sosyo-ekonomik düzeyde, yaş grubunda, 
toplumsal cinsiyette, iş durumunda ve politik görüşte kişilerle 
yapılmasına dikkat edildi. Bu doğrultuda Pazar ilçesinde 10, Ar-
deşen-Çamlıhemşin ilçelerinde 10, Fındıklı ilçesinde 16, Arhavi 
ilçesinde 4 ve Hopa ilçesinde 10 kişiyle görüşüldü. Görüşülen-
lerin 20’si kadın, 30’u erkektir. 15-29 yaş grubunda 14; 30-59 yaş 
grubunda 28; 60 + yaş grubunda ise 8 görüşülen bulunmaktadır. 
Görüşülenlerin 7’si okuma yazma bilip, bir okul bitirmemiş; 9’u 
ilkokul, 7’si ortaokul, 13’ü lise, 3’ü yüksekokul ve 11’i üniversite me-
zunudur. Görüşülenlerin önemli bir bölümü tarım ve hayvancılık 
ile uğraşırken; bir kısmı öğretmen, memur ve bankacı, bir kısmı, 
işçi, esnaf, garson, müzisyen, marangoz, şofördür. Bazı görüşülen-



12

ler ise, emekli, ev kadını veya üniversite öğrencisidir. Görüşülen-
ler hayatlarının büyük bir kısmını veya tamamını Pazar, Ardeşen, 
Çamlıhemşin, Fındıklı, Arhavi ve Hopa ilçelerinde geçirmiş olup; 
ya ilçe merkezlerinde yaşamakta ya da yazın köy, kışın ilçe ol-
mak üzere ikili yerleşim göstermektedir. Örneklem profiliyle ilgili 
ayrıntılı tablolar aşağıda bulunmaktadır. 

Raporda görüşülenlerin gizliliğinin korunması için kişi ve köy 
isimleri değiştirildi. 

Örneklem profili

İlçe N

Pazar 10

Ardeşen - Çamlıhemşin 10

Fındıklı 16

Arhavi 4

Hopa 10

Toplam 50

Cinsiyet N

Kadın 20

Erkek 30

Toplam 50

Yaş N

15-19 1

20-29 13

30-39 5

40-49 8
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50-59 15

60+ 8

Toplam 50

Eğitim N

Okuma yazma bilip, bir okul bitirmeyenler 7

İlkokul 9

Ortaokul 7

Lise 13

Yüksekokul (Önlisans) 3

Üniversite (Lisans) 11

Toplam 50

İş N

Çiftçi 13

Emekli 5

Öğretmen 5

Esnaf 4

Memur 3

İşçi 2

Ev kadını 3

Üniversite öğrencisi 6

İşsiz 2

Diğer 7

Toplam 50
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BULGULAR

ANADİL VE DİL YETERLİLİĞİ 

Anadil 

Görüşülenlere anadillerinin ne olduğu soruldu. Görüşülenler-
in çoğunluğu anadillerinin Lazca olduğunu söylerken; bir kısmı 
Türkçe, bir kısmı Türkçe ve Lazca olduğunu ifade etmektedir. 

Anadillerinin Lazca olduğunu söyleyen görüşülenlerin bazıları, 
Türkçeye de farklı biçimlerde değinmektedir. Örneğin, yirmili 
yaşlardaki iki görüşülen, önce anadillerinin Lazca olduğunu söyle-
mekte; ardından Türkçe konuştuklarını veya Türkçenin de gerekli 
olduğunu sözlerine eklemektedir. Zeki (Pazar, 25) ¨Bana göre ana-
dilim Lazca’dır ama ne konuşuyorsun dersen Türkçe konuşuyo-
rum.¨ derken; Aslı (Pazar, 26) ¨Ya anadilimiz tabii ki Lazca. Ama 
tabii ki bazı yerlerde Türkçe gerekiyor; işe falan girsen konuşma, 
şivene bakıyorlar.¨ demektedir. Gülhan (Pazar, 58) ise düşünceleri-
ni şu şekilde ifade etmektedir: 

¨Anadilimiz Laz. Laz doğduk, Laz büyüdük; Türkçeyi de sağdan 
soldan öğrenmişiz. Hiç bilmiyor değiliz ama idare ediyoruz.¨

Görüşülenlerin bir kısmı anadillerinin Türkçe olduğunu söyle-
mektedir. Metin (Ardeşen, 24)  bu soru karşısında ¨Anadilimiz 
Türkçe¨ derken; Emine (Ardeşen, 71) ¨Türkçe konuşmak¨ şeklinde 
cevap vermektedir. Anadillerinin Türkçe olduğunu söyleyen bazı 
görüşülenlerin, Lazcaya da işaret ettikleri görülmektedir. Bu cev-
aplarda anadilin ne olduğu sorgulanmakta veya eğitim hayatıyla 
birlikte anadilin değişmesinden bahsedilmektedir. Örneğin Mahir 
(Fındıklı, 29) anadili ve anadili gibi konuştuğu dilin aynı olmaması-
na dikkat çekmektedir: 

“ (…) konuştuğum dil anadilimse, Lazca değil ama felsefe 
olarak Lazca, yani baktığında anadilim ama bu anadilim gibi 
konuşamadığımdan anadilim de diyemiyorum, yani biraz öyle bir 
şey.” 

Anadilinin Türkçe olduğunu söyleyen Şenol (Hopa, 37) da, 
görüşmenin sonlarına doğru anadilinin Lazca olduğunu ifade et-
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mekte; anadili konusundaki bilgisizliğinin altını çizmektedir: 

¨Dili unuttukça, kökenini unutuyorsun. Sen bana anadilin ne 
diye sorduğun zaman, ben ‘Türkçe’ dedim. Halbuki benim anadilim 
Lazca. Sen beni burada sıkıştırabilirdin, Lazca bir sürü şey so-
rardın, cevap veremeyebilirdim.¨ 

Halil (Hopa, 91) ise, anadilinin Türkçe olduğunu söylemekle bir-
likte, okul sonrasında anadilinin değişmesinden bahsetmektedir: 

¨Türkçe. Lazca da biliyorum. Ailemden öğrendim. Doğduğumda 
önce Lazca ile büyüdük. Okula gittiğimizde de, okula gidinceye ka-
dar iyi kötü Türkçeyi beceriyorduk. Ama esasen anadilimiz o anda 
Lazca’ydı.¨ 

Anadilinin ne olduğu sorulduğunda ¨Anadilim tabii ki Türkçe.¨ 
diyen Gürsel (Fındıklı, 54) ilk olarak Türkçe mi öğrendiği sor-
ulduğunda şöyle demektedir: 

¨Köyde tabii ki rahmetli babaannem ve dedemler varken hayata 
gözlerimi Lazcayla açtım. İlkokulu, Tepecik İlkokulu’nda  okudum. 
Orda sıkça Lazca konuşurduk ama o zamanın öğretmenleri bizi 
Lazca konuşmayın diye azarlardı. Azarlıyorlardı.¨

Son olarak bazı görüşülenler, anadillerinin Lazca ve Türkçe 
olduğunu ifade etmektedir. Sevim (Çamlıhemşin, 53), anadilinin 
ne olduğu sorulduğunda ¨Laz, Türkçe.¨, Asya (Fındıklı, 83) ¨Lazca 
ve Türkçe. İlk öğrendiğim dil Lazca.¨ derken; Kazım (25, Fındıklı) 
¨Anadilim Lazca. (...) hem Lazca hem Türkçe ama tabi okulda (...) 
Türkçe ağırlıklı olarak konuştum. Ama Lazcayla birlikte yani Laz-
cayı sonradan öğrenmedim.¨ demektedir.  

Lazca Bilme Düzeyi 

Görüşülenler, Lazca konuşma ve anlama konusunda, çoğunluk-
la ¨bir problem¨lerinin olmadığını, ¨her şeyi¨ bildiklerini belirt-
mektedir. Ancak Lazca konuşabildiğini ve anlayabildiğini be-
lirten görüşülenlerin bazılarının, Lazcada bulunan nesiller arası 
farklılıklar karşısında sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Örneğin, 
Dilek (Ardeşen, 40), ¨Anlama konuşmada bir sıkıntım yok ama çok 
eskileri bilmiyorum. Çok yaşlılarla mesela, bazı şeyleri anlamıyo-
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rum.¨ diyerek dilin nesilden nesile dönüşümüne işaret etmektedir. 
Benzer biçimde Murat (Ardeşen, 36) da, ¨İki nesil öncesinin bildiği 
bazı kelimeleri bilmem. Başka hepsini bilirim.¨ demektedir. 

Görüşülenlerin bir kısmı ise, Lazcayı iyi konuşamadıklarını 
veya hiç bilmediklerini ifade etmektedir. Gürsel (Fındıklı, 54) 
¨Orta düzeyde biliyorum. Çünkü bizim nesilde bile Lazca konuş-
ma azalmaya başlamıştı.¨ demektedir. Elli dört yaşındaki Gürsel’in 
bahsettiği Lazca konuşmada görülen azalma, yirmili yaşlardaki 
görüşülenlerin ifadelerine yansımaktadır. Örneğin Volkan (Arha-
vi, 20) ¨Akıcı şekilde konuşamıyorum ama anlıyorum.¨ derken; Aslı 
(Pazar, 26) ¨Yok, biliyorum da, konuşmasını pek beceremiyorum.¨ 
demektedir. Uğur (Pazar, 22) da, Lazca konuşulanları anlamasına 
rağmen Lazca konuşamamakta ve şöyle demektedir: ¨Lazca hiç 
bilmiyorum, hiç konuşamıyorum, sadece anlıyorum Lazcayı.¨. Birol 
(Fındıklı, 25) ise, Hemşinli annesine işaret ederek Lazca bilmediğini 
ifade etmektedir:   

¨Lazcayı hiç bilmiyorum yani babam Laz annem Hemşinli old-
uğu için evde çok konuşulmazdı mesela, o yüzden öğrenme fırsatı 
bulamadık Lazca.¨ 

Görüşülenlerin Lazca konuşma-anlama ve Lazca okuma-yaz-
ma düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Görüşülenlerin 
çoğunluğu Lazca konuşma-anlama noktasında nesiller arası farklar 
dışında herhangi bir sıkıntıdan bahsetmezken, Lazca okuma-yaz-
ma konusuna değinildiğinde, genellikle, ¨çok az da olsa okudum ve 
yazdım¨, ¨pek yazamam¨, ¨yazmayı hiç denemedim¨, ¨Lazca bilmiy-
oruz okuma yazmayı¨ demektedir. 

Bazı görüşülenler neden Lazca okuyup yazamadıklarından da 
bahsetmekte ve bazı Lazca seslerin Türk alfabesinde karşılığının 
olmamasına işaret etmektedir. Örneğin, Ayhan (Ardeşen, 44) 
¨Konuşma, anlama bazı şeylerde yazma. Çünkü dil tam olmadığı 
için, bazı harfler karşılamıyor. Lazcanın normal bir alfabesini göre-
mediğimiz için.¨ diyerek alfabe ve dilin ¨tam¨ olma hali arasında 
bir bağ kurmaktadır. Yılmaz (Çamlıhemşin, 54), Türk alfabesinin 
Lazcadaki bazı harfleri karşılamadığını köyünün ismi üzerinden 
açıklamaktadır:

¨Lazca yazma şekli biraz değişik olduğu için, bazı harfler Türkçe 
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29 harfin içinde olmadığı için bazı kelimeler yazılmıyor. Mese-
la bizim köyün ismi Ğvandi. Ğ ve h(hırıltılı) harfi olmadığı için 
yazılmıyor. ‘Çs’ mesela, bunlar Laz dilinde vardır fakat yazılması 
şu anda o harf yokmuş. Lazca okuyabiliyorum, o harfler olmasa. 
Yazı olarak da yazdım.¨ 

Hilal (Pazar, 51) de benzer biçimde şöyle demektedir: 

¨(…) işte okuma yazma Türkçe yazıyoruz okuyoruz ama Lazca 
okuma yazma yok, olmuyor, öyle uymuyor yani olmaz. Türkçe har-
flerle de yazamayız, zaten aynı şekilde ifade olmuyor, yazsan bile 
aynı değil, farklı farklı konuşuluyor.¨

Bazı görüşülenler ise, Laz alfabesinde yer alan bazı harflerin 
¨yabancı¨lığına veya ayırt edilmelerinin zorluğuna değinmektedir. 
Örneğin, Şenol (Hopa, 37) ¨Bazı çocuklar internetten açıyor, harfle-
rde yabancılık çekiyor. Harfleri bilmiyor.¨ derken; Murat (Ardeşen, 
36) İstanbul’da Lazca kurslarında gördüğü harflerden bahsetmek-
tedir: 

¨Çoğunu okurum. Lazca hiç yazmadım. İstanbul’da bazı pro-
gramlarda gördüm Lazca kursu varmış. Oradaki harfler biraz ya-
bancı geldi ama çözerim sıkıntı yok. Lazca hiç yazmayı denemed-
im.¨

Ercan (Ardeşen, 51) ise, ¨Okuma yazma olarak birkaç tane alfabe 
falan okudum ama o şeyleri bir türlü ezberleyemedim. O, h(hırıltılı), 
çs falan ayırt edemiyorum yani.¨ demektedir. Lazca konuşup anlay-
abilen İrfan (Pazar, 69) da, harfleri bilmemesine değinerek, benzer 
bir noktaya parmak basmaktadır: 

¨Hayır, Lazca okuyup yazamıyorum ama bazı harfleri öğrendim. 
Laz kitabı vardı, bazı harfler X, 3, şu, bunlar kalıyor kafamda. Fakat 
yazmak yazamam yani, uymuyor zaten uyduramıyoruz, harfi bilm-
iyoruz. Kelimeler mesela X harfi, 3 harfi, g üzerinde bir ufak işaret, 
onlar için yazamıyoruz. Yoksa Laz biliyoruz.¨ 

Son olarak, az sayıda görüşülen Lazca okuyup yazdığını ifade 
etmektedir. Örneğin, Mahir (Fındıklı, 29), Lazca okuyup yazdığını 
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belirtmekte ve ardından bu becerisini, aile yerine internet yoluyla 
edindiğini vurgulamaktadır: 

¨Lazca okurum yazarım (...) harfleri filan tanıyorum Lazcada. (...) 
Laz alfabesini hangi işaretlerin hangi sesleri verdiğini filan biliyo-
rum. (…) Bunu yani kitaplardan kaynaklardan öğrendim. Alfabenin 
hangi sesi verdiğini, bu aileden öğrendiğim bir şey değil, çünkü aile 
genelde eskiler alfabeyi bilmiyor, alfabeden habersizler zaten oku-
ma yazmaları yok bir kuşağın babaanne, dede olsun. Ben kitaplar-
dan öğrendim, internet üzerinden öğrendim hangi işaretin hangi 
sese karşılık geldiğini biliyorum.¨

Türkçe Bilme Düzeyi
Görüşülenlerin çoğunluğu Türkçe konuşma, anlama, okuma ve 
yazma bakımından herhangi bir ¨sıkıntı¨larının ve ¨problem¨ler-
inin olmadığını ifade etmektedir. Türkçe söz konusu olduğunda, 
Lazcanın aksine, görüşülenlerin konuşma-anlama ve okuma-yaz-
ma düzeyleri arasında önemli bir farklılaşma görülmemektedir. 

Örneğin, Mesut (Fındıklı, 50) ¨Türkçe benim yabancı dilim bana 
göre. Bu yüzden de iyi düzeyde bildiğimi iddia ediyorum.¨ derken; 
Gürsel (Fındıklı, 54) ¨Bilmem gerektiği kadar biliyorum çok şükür 
bir sıkıntım yok.¨ demektedir. Yılmaz (Çamlıhemşin, 54), oku-
ma-yazma düzeyine de işaret etmekte ve ¨Yazı olarak güzel yazıyo-
rum. Yazım da güzel, imla hatalarına dikkat ediyorum. Okuma-yaz-
mayı da normal biliyorum, o şekilde.¨ demektedir.  Aynur (Ardeşen, 
32) ise, Türkçe bilme düzeyini Lazca bilme düzeyiyle karşılaştır-
maktadır: ¨Hiç zorlanmıyorum. Lazcada zorlandığım yerler oluyor 
mesela ama Türkçede zorlanmıyorum.¨

Görüşülenlerin bir kısmı, Türkçe konusunda ¨iyi¨ olmadıklarını 
söylemektedir. Örneğin, Gülhan (Pazar, 58) ¨Türkçe biliyorum, onu 
da tam bilmiyorum.¨ demektedir. Uğur (Pazar, 22) da benzer biçim-
de düşünmekte ve bu durumu kitap okumamasına ve İngilizce 
öğrenmesine bağlamaktadır: 

¨O kadar iyi bir Türkçe’m yok açıkçası. Türkçe kitap okumayı da 
sevmiyorum, onun üzerine bir de İngilizce gördüğüm için, İngilizce 
konuştuğum için Türkçeyi o kadar iyi konuşmuyorum.¨
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Adil (Fındıklı, 44), Türkçesinin ¨düzgün¨ olmamasını Lazca 
konuşmasına bağlamaktadır:

¨Şive olarak Lazca konuştuğumuz için tam düzgün bir Türkçe’m 
yok. Biz farkına varamıyoruz belki de, genelde bulunduğumuz or-
tamda Lazca konuşulduğu için ama bulunduğumuz yerin dışına 
çıktığımızda daha eksikliğimiz daha belirgin oluyor.¨ 

Ercan (Ardeşen, 51) ise, Türkçesinin ¨çok iyi¨ olmamasını, 
görüşmenin farklı zamanlarında Türkçede bulunan ancak Lazcada 
olmayan ¨ö¨ gibi harfleri telaffuz etmemesi üzerinden kısmen aç-
makta, ancak Türkçe bilme düzeyi sorulduğunda farklı bir noktaya 
işaret etmektedir: Dinlenilen müzik üzerinden telaffuzun değişme-
si. Ercan’ın, ayrıca, ¨Kırşehir tarzı¨nı da ¨çok iyi¨ Türkçe konuşmak 
olarak değerlendirmediği görülmektedir. 

¨Ya Türkçeyi de çok iyi konuştuğum söylenemez ama türküle-
rden aldığım şivem biraz Kırşehir tarzı, İç Anadolu, mesela o 
türkülerde okuduğum şeyleri taklit ederken ona kayıyor bazen 
dillerim. Okuma-yazmada bir problemim yok.¨

Lazca Öğrenilen Kaynaklar

Görüşülenlere Lazcayı kimden/kimlerden öğrendikleri soruldu. 
Lazcanın öğrenildiği kaynaklara bakıldığında, anne ve babadan 
başlayarak, anneanne - babaanne ve dedeye uzanan ancak ev 
ve aile sınırlarında kalan bir alandan bahsedildiği görülmekte-
dir. Görüşülenler, Lazcayı çoğunlukla ¨annemden¨, ¨babamdan¨, 
¨babaannemden¨, ¨dedelerimizden¨, ¨ailemden¨, ¨büyüklerimden¨, 
¨aileden¨, ¨yaşlılardan¨, ¨evden¨ öğrendiklerini dile getirmektedir.

Görüşülenlerin bazılarının ifadelerinde, Lazcanın öğrenilme-
sinde, hanenin yaşlı üyeleri vurgulanmakta; babaanne ve anne-
anne gibi kadınlar ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Ufuk (Arhavi, 
30) ¨Genelde büyüklerimizden, babaanne ve dedelerimizden duya 
duya öğrendim.¨ demektedir. İlhan (Fındıklı, 51) da benzer biçimde 
şunları söylemektedir:
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¨Çocukken dedem ve babaannemle birlikte yaşadığım için on-
lardan öğrendim. Çünkü onlar Lazcayı daha yoğun kullanıyorlardı. 
Dolayısıyla bütün oturup kalkmalar, bir şey istemeler hep Lazca 
olduğu için ve o dönem Türkçe daha az kullanıldığı için Lazca daha 
ağırlıktaydı. Bu dönem konuştuğumuz Lazca, o dönem konuştuğu-
muz Türkçe kadardı oransal olarak.¨

Volkan (Arhavi, 20) özellikle babaannesine işaret ederek 
¨Babaannemden ve akrabalarımdan. Kısacası ailemden öğrendim.¨ 
derken; ¨kulaktan dolma¨ olduğunu ifade eden Şenol (Hopa, 37) an-
neannesinden bahsetmektedir: 

¨(…) Duyarak öğrendim, halen daha çoğu şeyi bilmiyorum. Biz 
Lazca öğrenmeyi çok istedik. Rahmetli anneannem vardı, sırf onu 
dinlemek için özel giderdik. İki güne, üç güne bir giderdik. Kimse 
bize masallar, hikayeler anlatmadı, o bize masal gibi gelirdi. An-
lıyorduk. Eskilerden anlatıyordu. Dedemle muhabbetlerini, köydeki 
muhabbetlerini. Bize o kadar tatlı gelirdi ki, masal gibi dinlerdik.¨

Nurten (Hopa, 47) ise, annesi kendisiyle Türkçe konuşsa da, 
annesiyle babaannesinin birbirleriyle konuşmalarından Lazcayı 
öğrendiğini söylemektedir: 

¨Babaanneyle annenin konuşmalarından duyduğumuz kadarıy-
la Lazcayı öğrendik. Kardeşler olarak, anne bir şey söylerse cev-
ap veriyorduk veya anladığımızdan Lazca konuşuyorduk. Ailede 
sürekli Lazca konuşulmazdı. Babaanneyle annem Lazca konuşun-
ca, kulak aşinasıyla konuştuk. Anne, babaanneyle Lazca ama bi-
zimle Türkçe konuşuyordu.¨

Bazı görüşülenler ise, Lazcayı ailelerinden öğrendiklerini belirt-
mekle birlikte, ¨doğuş¨a veya Lazcanın içine doğmuş olmaya işaret 
etmektedir. Örneğin, Sevim (Çamlıhemşin, 53) ¨Doğuştan beri her-
kes konuşuyordu, aynı devam ediyoruz.¨ derken; Gülhan (Pazar, 
58) ¨Lazcayı doğduk doğalı anne babamızdan, evden çevreden.¨ 
öğrendiğini ifade etmektedir. İrfan (Pazar, 69) da, benzer biçim-
de, ¨Biz doğduk, doğduğunuz zaman ne konuşursan çocuk da onu 
konuşur. Arapça konuşursan Arapça konuşur. Doğduk doğalı Laz 
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gördük.¨ diyerek kültürleme sürecinden bahsetmektedir. Ekrem 
(Pazar, 56) ise, Lazcanın ¨doğuştan¨ olduğunu söylemektedir: 

¨Lazca, biz doğuştan tabii. Hatta ilk doğduğumuzda bizim, benim 
bilhassa, evde herhangi bir iletişim yok, sadece evde anne, baba, 
dede, babaanne, Laz konuşuyor, Laz olarak öğrendik. (…)¨

Anadilinin Türkçe olduğunu söyleyen iki görüşülen ise, Lazcayı 
kimden öğrendikleri sorulduğunda, belirli kişiler yerine ¨biz¨ ve 
¨herkes¨e işaret etmektedir. Örneğin, Emine (Ardeşen, 71) ¨Laz za-
ten biz hep Laz’dırlar.¨ derken; Hülya  (Çamlıhemşin, 23) şu şekilde 
cevap vermektedir: 

¨Sürekli herkes Lazca konuştuğu için, ilk başta hep Lazca 
konuşulurdu. O yüzden anadili gibi hatta ilk Lazca öğrendim. Sonra 
sonra Türkçeyi de öğrendim. İkisini birden öğrendim diyebilirim.¨

Türkçe Öğrenilen Kaynaklar

Görüşülenlere Türkçeyi kimden/kimlerden öğrendikleri soruldu. 
Türkçenin öğrenildiği kaynaklara bakıldığında, bu kaynakların Laz-
ca da olduğu gibi, aile ve ev alanıyla sınırlı olmadığı görülmektedir. 
Görüşülenlerin bir kısmı Türkçeyi aile ve akrabalarından öğrend-
iklerini; bir diğer kısmı okulda, askerde, gurbette, öğretmenlerin-
den veya arkadaşlarından öğrendiklerini söylemektedir. Az sayıda 
görüşülen ise, Türkçeyi nasıl ve kimden öğrendiklerini hatırlaya-
mamaktadır. Her bir kategoride yer alan görüşülenlerin bazıları 
Hemşinli gelinlere ve damatlara da değinmektedir. 

Türkçeyi anne, babasından, ailesinden ve akrabalarından 
öğrendiğini belirten görüşülenlerin bir kısmı, görüşmelerin başında, 
anadillerinin Türkçe olduğunu söylemişlerdir. Örneğin anadilinin 
Türkçe olduğunu söyleyen Dilek (Ardeşen, 40) Türkçeyi ¨Okulda, 
ailemde. Önce evde, anne-babadan.¨ öğrendiğini söylerken; yirmili 
yaşlarındaki iki görüşülen de ailelerine işaret etmektedir. Metin (Ar-
deşen, 24), ¨Ailemizde. Ailemiz zaten genellikle Türkçe konuşuyor.¨ 
demekte; Hülya (Çamlıhemşin, 23) da benzer biçimde içine doğduğu 
ve içinde büyüdüğü çift dilli ortamdan bahsetmektedir:
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¨Ya Türkçe de Lazca da aynı konuşulduğu için burada ikisini de 
aynı şekilde öğrendim. Evde hem Türkçe konuşuluyordu hem Laz-
ca, o şekilde. Akrabalardan, anne-babadan Türkçe duyuyordum.¨  

Özcan (Pazar, 50) ve İrfan (Pazar, 69) ise, ailenin Hemşinli üyeler-
ine işaret etmektedir. Özcan (Pazar, 50) ̈ Babaannem zaten Hemşin-
liydi, biz zaten babaanneden, Türkçe konuşmasını öğrendik. O Laz 
bilmiyordu, Hemşinliydi.¨ demektedir. İrfan (Pazar, 69) Hemşinli 
eniştesinden ve Türkçe konuşan kuzenlerinden bahsetmektedir: 

¨Türkçeyi okula gitmeden de öğrenmiştim, niye öğrenmiştim 
benim halam var, babamın kız kardeşi. Hemşinli ile evliydi, çocuk-
ları Türkçe konuşuyordu. Ben de ondan Türkçeyi öğrendim.¨ 

Türkçeyi okulda, askerde, gurbette, öğretmenlerinden veya ark-
adaşlarından öğrendiğini belirten görüşülenlere bakıldığında, Er-
can’ın (Ardeşen, 51) Türkçe öğrenme deneyimi, bu unsurların hep-
sinin bir özeti niteliğindedir: 

¨Türkçeyi de ilkokulda öğrendik biz. Ondan sonra gurbete gittik 
işte. 11 yaşından beri çalışıyorum. 18 yaşında Ankara’ya gittim, 23 
yaşına kadar oradaydım. Ondan sonra askere gittik öyle.¨

Ekrem (Pazar, 56) de, Türkçeyi okulda öğrenme ¨mücadele¨sini 
şöyle anlatmaktadır: 

¨Okulda öğretmen Türkçe konuşmaya başladı, sanki İngilizce 
konuşur gibi dinliyoruz sadece. Gel zaman git zaman fişler yazıldı, 
fişleri ezberliyoruz ama karşının ne demek istediğini anlamıyoruz. 
Bu şekilde en azından iki sene mücadele ettik, iki sene sonra yavaş 
yavaş Türkçeyi okulda öğrendik.¨

İlhan (Fındıklı, 51) ise, Türkçeyi okulda öğrendiğini ve ilk Lazca 
öğrendiği için zorlandığını ifade etmektedir: 

¨Türkçeyi ilkokul eğitiminde öğrendik. Öğrendik ancak Lazca 
ile Türkçe arasında kaldığımızda imla olarak hata payımız yüksek 
oluyor. Okulda Lazca konuşmak yasaktı ve ilk Lazca öğrendiğimiz 
için zorluk çektik. Şu an 52 yaşındayım ve hala daha Türkçede so-
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run yaşıyorum. Evet, telaffuz edebiliyorum ancak cümlede nokta, 
virgül, imla hataları yapıyorum.¨

Türkçeyi okulda öğrendiğini söyleyen Ekrem (Pazar, 56) 
görüşmenin ilerleyen zamanlarında Hemşinli yengelerinin Türkçe 
öğrenmesine nasıl yardım ettiklerini anlatmaktadır: 

¨Sonradan Hemşinli yenge geldi bize, Türkçe konuşuyordu, ona 
sorardım bu nedir diye. Ondan başka faydalanacağım kimse yoktu. 
Bir yenge, o da, üçüncü sınıftayken geldi.¨ 

Son olarak bazı görüşülenler, Türkçeyi nasıl ve kimden öğren-
diklerini hatırlamamaktadır. Örneğin Aslı (Pazar, 26) ¨Küçükken 
vallahi hiç hatırlamıyorum, sürekli Türkçe konuşuyordum.¨ deme-
ktedir. İki görüşülen ise, Türkçeyi nereden öğrendiklerini hatırla-
mamakla birlikte, yukarıda bahsedildiği gibi Hemşinli gelinlerden 
öğrenmiş olma ihtimalinden bahsetmektedir. Gülhan (Pazar, 58) 
Türkçe öğrenmesini şu şekilde anlatmaktadır: 

¨Ne zaman nerede öğrendiğimizi hatırlamıyorum. Ama illaki 
10-15 yaşlarında anca öğrenmişim. (…)  Amcamın karısı da Türkçe 
biliyordu. Hemşinlilerden Türkçe bilen gelinler geliyor mahalleye. 
Onlardan öğrenmiş olabilirim.¨ 

¨Türkçe nereden öğrendik, şimdi okula gidenler okulda öğreni-
yor, biz nerden öğrendik nasıl gelişti bilmiyorum hiç.¨ diyen Hilal’e 
(Pazar, 51) çevresinde küçükken Hemşinli gelinler olup olmadığı 
sorulduğunda şu cevabı vermektedir: 

¨Şimdi şöyle komşularımızda evet Türkçe konuşan gelinler vardı. 
Onlar mesela evde çocuklarına da kocalarına da Türkçe konuşuy-
orlardı. Birbirine alıp veriyorlar ya, o zaman o şekilde vardı ki on-
lar bizle de Türkçe konuşuyordu. Demek anlıyorduk, kendi kendine 
gelişti anlayamadık.¨
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Kendilerini En İyi İfade Ettikleri Dil

Görüşülenlere kendilerini, duygu ve düşüncelerini en iyi hangi 
dilde ifade ettikleri soruldu. Görüşülenlerin bir kısmı kendileri-
ni en iyi Türkçe, bir kısmı Lazca ifade ettiklerini söylemektedir. 
Bazı görüşülenler ise, her iki dile birden işaret ederken; bazıları 
kiminle konuştuklarına, konuşmanın içeriğine ve duygu-düşünce 
aktarımının biçimine göre kendilerini en iyi ifade ettikleri dilin 
değiştiğini aktarmaktadır. 

Kendilerini en iyi Türkçe ifade ettiklerini söyleyen görüşülen-
lere bakıldığında, örneğin, Dilek (Ardeşen, 40), ¨Türkçede daha iyi 
ifade ediyorum.¨ derken; Metin (Ardeşen, 24), Hülya (Çamlıhemşin, 
23) ve Aslı (Pazar, 26) ¨Türkçe¨ demektedir. Yılmaz (Çamlıhemşin, 
54) ̈ Bence Türkçe. En rahat Türkçede ifade ediyorum. Lazcayı fazla 
kullanmıyorum.¨ diyerek Lazca kullanma durumunu vurgulamak-
ta; Adil (Fındıklı, 44) eğitim diline işaret etmektedir: ¨Şu an Türkçe 
daha ağır bastı. Eğitim durumu Türkçe olduğu için bu durum geliş-
ti. Lazca çok konuşulmuyor pek.¨. Zeki (Pazar, 25)  ise, duygularını 
Türkçe daha rahat ifade ettiğini söylemekle beraber, Lazca konuş-
ma ¨mücadelesinde¨ olduğunu eklemektedir: 

¨Duygularımı tabii ki Türkçe. Ben şimdi keşke Lazca da söyleye-
bilsem, ifade edebilsem. Bazı insanlar vardır Lazcayı çok kibar 
konuşur, yakışır; bazı adam Lazca konuşur sesi güzel, kıskanırım 
ne güzel konuşuyor derim. Hiç Türkçe de karıştırmaz. Ben hep 
böyle konuşsam diyorum yapamıyorum. Onun mücadelesindeyim 
hatta, Lazca şarkılar dinlemeye çalışırım.¨

Görüşülenlerin bazıları, duygu ve düşüncelerini, Lazca daha iyi 
ifade ettiklerini belirtmektedir. Özcan (Pazar, 50) ¨Ben Laz daha 
iyi ifade edebiliyorum.¨ derken; Gülhan (Pazar, 58) ¨Laz kolay ifade 
edebiliyorum.¨ demektedir. Hilal (Pazar, 51) Lazcayla kendini daha 
iyi ifade etmesini Türkçe üzerinden açıklamaktadır: 

¨Tabii ki Lazca ama mesela bir ay, iki ay her zaman böyle düzgün 
konuşan, Türkçe konuşanlarla konuşsak tabii farklı oluyor bizim 
için de, dilimiz o şekilde değişiyor ama şimdi bir Laz konuşuyorsun 
bir Türkçe konuşuyorsun, (…) hani rastgele konuşuyoruz, düzgün 
konuşmaya hiç gerek duymuyoruz, o şekilde işte dönüyor dolaşıyor 
ama her zaman her zaman tabii ki düzenli olarak Türkçe konuşsan, 
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kitap okusan geliştirebiliyorsun ama ihtiyaç da duymadık sonuçta 
hoşumuza da gidiyor böyle sıkıntı yok.¨

Ekrem (Pazar, 56) de, benzer biçimde, Türkçe üzerinden bir 
açıklama sunmakta ve Lazcanın ¨doğuştan¨ öğrenildiğini vurgula-
maktadır: 

 ¨Şimdi şöyle, biz doğuştan Lazca öğrendiğimiz için, kendimizi 
Lazcayla daha güzel ifade ediyoruz, bu muhakkak. Çünkü köyde 
olan kişi fazla kitap okumadığından dolayı Türkçeyi iyi geliştire-
mediğinde, düşünerek konuşuyorsun ama Lazca öyle değil. Beyinde 
var aynen konuşuyorsun.¨

Bazı görüşülenler ise, duygu ve düşüncelerini ifade etme nok-
tasında, her iki dilde de sıkıntı çekmediklerini belirtmektedir. 
Örneğin, Sevim (Çamlıhemşin, 53), ¨Türkçe biliyoruz ama Lazca 
da aynı şeyi yapabiliyoruz. Türkçe, Lazca hiç farketmiyor, ikisi 
de aynı.¨ derken; Asya (Fındıklı, 83) ¨İki dilde de takılmadan ken-
dimi ifade edebilirim.¨ demektedir. Görüşülenler, kimi zaman, her 
iki dilde de kendilerini ifade ettiklerini söylemekte ancak Lazca 
veya Türkçeden birini öne çıkararak cümlelerini bitirmektedir. 
Murat (Ardeşen, 36) ¨Ya iki dilde de sıkıntı yok ama Lazcada daha 
bir anlam ve daha bir rahat olduğumu düşünüyorum.¨ diyerek Laz-
cayı; Emine (Ardeşen, 71) ise ¨Türkçede yapabiliyorum Lazcada. 
Lazca nasıl deyim, Türkçede daha rahatım.¨ diyerek Türkçeyi öne 
çıkarmaktadır. Ancak alan araştırmacısının, Emine’nin görüşme 
esnasında Türkçede takılarak, Lazcada ise akıcı konuştuğuna dair 
bir not aldığı görülmektedir.

Bir diğer grup görüşülen ise, kiminle konuştuğuna, konuşmanın 
içeriğine ve duygu-düşünce aktarımının biçimine göre kendini 
en iyi ifade ettiği dilin değiştiğini söylemektedir.  Bu örneklerde, 
görüşülenler Türkçe bilenler, işyerindekiler ve gençler karşısında 
Türkçe ile; Lazca bilenler, aile üyeleri, akranlar, yaşlılar ve hay-
vanlar karşısında ise, Lazca ile kendilerini daha ifade etmektedir. 
Örneğin Mesut (Fındıklı, 50) şöyle demektedir: 

¨Mesleğim gereği Türkçe ile daha iyi ifade edebiliyorum. Hitap 
ettiğim kesim Türkçe konuşanlar olduğu için Türkçe ifade ediyo-
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rum daha çok. Diğer taraftan aile içinde, diğer akran ve yaşlılarla 
konuşurken kendimi Lazca daha iyi ifade edebiliyorum. Daha an-
lamlı sohbetler yapabiliyoruz.¨

Ercan (Ardeşen, 51) örneğine bakıldığında, Lazca anıların mev-
cut olduğu ve birlikteliğin uzun bir zamana yayıldığı yakın ilişkile-
rde Lazcanın ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşılık gençler-
le kurulan ilişkilerde Türkçe tercih edilmektedir:

¨Şimdi karşı tarafın anlamasıyla ilgili tabii. Kime anlatıyorsun, 
mesela bir köpeğe seslenirsin bizim dillen daha güzel. Ben onu 
öyle büyüttüm. Mesela hanımla konuşursun, Lazca ile öyle haşir 
neşir olur, öyle sevdalık yaptık, öyle evlendik. Lazca ile daha güzel 
uyuşabiliyoruz. Ama yeni tabi işte müzisyen arkadaşlarla, tulumcu 
gençler var onlarla Türkçe konuşuyorum bu genç gibi.¨ 

Kendilerini en iyi ifade ettikleri dil konusunda konuşmaların 
içeriğine işaret eden görüşülenlerin cevaplarına bakıldığında, 
espri yapmanın, hasret gidermenin, yağmurdan ve rüzgardan 
bahsetmenin dilinin Lazca olduğu görülmektedir. Örneğin Gürsel 
(Fındıklı, 54) şöyle demektedir: 

¨Karşımızda akranımız olduğu zamanlar, Lazca bilen insanlar 
olduğunda, örneğin öğretmenler lokalinde Lazca konuşuyoruz ve 
esprileri Lazca yapıyoruz genelde. Hoş oluyor. Laz olmayan birileri 
sorduğunda `ne dediniz?` diye, biz de Türkçeye çevirirsek anlamını 
yitirir, en iyisi sen Lazca öğren diye takılıyoruz bu arkadaşlara.¨

Ayhan (Ardeşen, 44) örneğine göre, farklı bir şehirde yaşayan 
akrabalarla hasret giderilip muhabbet edilirken Lazca konuşul-
makta; Lazca esprilerin ise Türkçede karşılığı bulunmamaktadır: 

¨Güzel bir soru aslında. Türkçe diyelim artık. Lazca da oluyor 
aslında. Lazcada ifade edebilirim. Bak gerçekten, bazı kelimeler 
vardır Türkçede onu hiç anlatamazsın, Lazca çok daha güzel an-
latırsın, çok iyi anlatırsın. Mesela Uşak’tayız , Ayşe  var, bizim 
akraba oraya evli, hemşire. Hasret gideriyoruz, oturduk muhabbet 
ediyoruz. Lazca konuşuyoruz, Lazca espriler falan. Biz gülüyoruz, 
başkaları gülemiyor. `Ne oldu Ayşe bize de anlat` diyorlar. `Bunu 



28

nasıl anlatayım` diyor, yani bunun Türkçe karşılığını çevirdiğin 
zaman anlamsız kalıyor. Onun için bazı şeyleri Lazca, bazı şeyleri 
de Türkçe. Her ikisi de olması lazım.¨

Yusuf (Pazar, 29) ise köyde, babaannesiyle konuşurken; yağmur-
dan ve rüzgardan bahsederken kendini en iyi Lazca ifade etmekte-
dir:  

¨Duygu ve düşünceye göre değişiyor. Yani şimdi öyle duygu-
lar var ki, yalnızca buraya hitap eden duygular vardır. Mesela 
köydesindir, babaannenle aranda bir sohbet vardır. `ixi moxtas` 
dersin, dimi, rüzgar geliyor dersin, oo `mç’ima mç’ims` dersin, ben 
eğer `mç’ima mç’ims` diyorsam yağmur yağıyorken, şükür olsun ki 
buralıyım ve buranın yağmurunu seviyorum duygusuyla demişim-
dir. Daha Türkiye’nin geneline hitap eden duygularla tabii Türkçey-
le daha iyi ifade ediyorum¨ 

Son olarak, Lazca okuma ve yazma konusunda daha önce işaret 
edilen sıkıntılara paralel biçimde, bazı görüşülenlerin yazarken 
Türkçeyi tercih ettiği görülmektedir. Örneğin, Aynur (Ardeşen, 
32) ¨Yazarken Türkçede ama konuşurken kesinlikle Lazca¨ diyerek 
duygu ve düşüncenin ifade edilme biçimine göre dil tercihinin nasıl 
değiştiğine bir örnek teşkil etmektedir.
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DİL AKTARIMI

Anne ve Babanın Konuştuğu Dil

Görüşülenlere çocukken, özellikle ilkokul çağına kadar, anne ve ba-
balarının kendileriyle hangi dilde konuştukları soruldu. Görüşülen-
lerin bir kısmı, çocukken, anne ve babalarının kendileriyle ¨sa-
dece¨, ̈ hep¨, ̈ yüzde doksan dokuz¨, ̈ genelde¨ Lazca konuştuklarını 
belirtmektedir. Örneğin, Engin (Fındıklı, 26) ¨Evde sadece Lazca 
konuşulurdu. Okulda sadece Türkçe konuşulurdu.¨ demekte; Hilal 
(Pazar, 51) anne ve babasının çocukken kendisiyle konuştuğu dili, 
şu anda kendisinin çocuklarıyla konuştuğu dille karşılaştırarak an-
latmaktadır: 

¨Annem Laz konuşuyordu, babam da Laz konuşuyordu, onun 
için pek zor olmadı bize Laz, bizim zamanımızda. Şimdi çocuklarla 
Türkçe konuşuyoruz ya, o zaman öyle değil; evde hep Laz konuşu-
lurdu.¨

Görüşülenlerin çocukluklarında kendileriyle Lazca konuşul-
masında, anne ve babanın Türkçe bilmemesi söz konusu olabilme-
ktedir. Örneğin Ayhan (Ardeşen, 44) ¨Lazca. Yüzde doksan dokuz. 
Çünkü onlar Türkçe bilmiyorlardı zaten. Annem Türkçe bilmiyordu. 
Babam yüzde on.¨ derken; Ercan (Ardeşen, 51) ¨Lazca tabi. Türkçe 
bilmiyorlardı yani. Annem hala bilmiyor Türkçeyi.¨ demektedir. 

Ancak aile üyelerinden birinin Türkçe öğrenmesi veya bilmesi 
durumunda, Lazcanın yanı sıra Türkçenin gündelik hayata gird-
iği görülmektedir. Özellikle elli yaş üstü görüşülenlerin aktardığı 
bu deneyimlerde ¨Lazistan¨da doğup büyüyen ve bu coğrafyanın 
dışına çıkmamış anneler, Rusya’da veya askerde Türkçeyi öğrenen 
babalar veya Hemşinli babaanneler ön plana çıkmaktadır. Örneğin 
Sevim (Çamlıhemşin, 53) ̈ çarşıyı¨ bilmeyen, Lazca konuşan annesi-
ni ve Rusya’dan gelen babasını şu şekilde anlatmaktadır: 

¨Annem Laz’dı, genelde Lazca. Babam buralarda büyümedi ya 
Rusya’dan dedem getirdi, oradan Türkçe alıştı. Türkçe sorunca 
Türkçe cevap veriyorduk, Lazca sorunca Lazca cevap veriyorduk. 
Babam bu köylüydü ama doğma buralı değil. (Araştırmacı: Annen 
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neden hep seninle Lazca konuşurdu?) Eskiden Laz’dık da, Türkçe 
bilmiyorlardı. Annem burada doğup büyüdü, çarşıyı bilmezdi. Onun 
için Lazca sürdü, Lazca öğrendik.¨ 

Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) benzer biçimde, ̈ Lazistan¨dan dışarıya 
çıkmamış annesinden ve Türkçeyi askerde öğrenen babasından 
bahsetmektedir: 

¨Lazca olarak konuşurdu. Çünkü onlar da hep Lazistan’da kaldığı 
için annem zaten Türkiye’yi hiç bilmezdi. Babam askerlikte, yazıyı 
da orada öğrendi. (…) Kültürünü genişlettirdi orada. O da güzel 
konuşurdu, babam da iyi, Türkçeyi Lazcadan daha iyi konuşurdu. 
Dört yıl bütün o bürokratların, askerlerin yanında, büyük komu-
tanların yanında kaldı.¨

Rüveyde (Hopa, 57) örneğinde görüldüğü gibi, Türkçe bilen ba-
balar kimi zaman çocuklarla Lazca konuşulmasına kızmakta ve 
Türkçe konuşulmasını teşvik etmektedir: 

¨Eskiden hep Lazca konuşuyorlardı. Seviyorduk, dilimiz dön-
mezdi, yaşlılar bir şey deyince, babam kızardı, ‘Lazca konuş-
mayın, gençlere yakışmaz’ diye. Türkçe de biliyordum. Gençlere, 
‘Lazca konuşma Türkçe konuş’ diye babam sevmezdi, ‘Lazca niye 
konuşuyorsunuz, konuşmayın’ derdi. Diyemezdik zorlanırdık öyle 
öyle. Meraklıydık. Sanki bir şey konuşuyoruz diye.¨

Özcan (Pazar, 50) ise, annesinin çoğunlukla Lazca konuştuğun-
dan bahsetmekle birlikte Hemşinli babaannesinin çocukken kendi-
siyle Türkçe konuştuğunu eklemektedir: 

¨Çoğunlukla annemle büyüdüm, annem çoğunlukla Lazca 
konuşurdu, Türkçe hiç konuşmuyordu. Onunla konuşurdum ama 
babaannem Hemşinli dili bildiği için, yani Türkçeyi çoğunlukla 
babaannemden öğrendik.¨

Görüşülenlerin bir kısmı ise, çocukken anne ve babalarının 
kendileriyle Türkçe konuştuklarını ifade etmektedir. Bu kate-
gorideki görüşülenlerin çoğunlukla kırk yaşın altında oldukları 
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görülmektedir. Örneğin Uğur (Pazar, 22) şöyle demektedir:  

¨Türkçe. Bizle konuşurken kesinlikle Türkçe konuşuyorlar ama 
kendi aralarında Lazca konuşuyorlar. İşte buradan geliyor, Türkçe 
konuştuklarında, bize konuştuklarını, hani bizde konuşabiliyoruz, 
hani Türkçe cevap verebiliyoruz ya, ama kendi aralarında Lazca 
konuşuyorlar. Bizle Türkçe konuştukları için, bizim dilimiz Laz-
caya dönmüyor.¨

Bu örneklerin bir kısmında, anne ve babanın Türkçeyi daha iyi 
biliyor olmaları veya Türkçenin anadil olarak kabul edilmesi rol 
oynamaktadır. Volkan (Arhavi, 20) ̈ Türkçe konuşuyorlardı daha iyi 
Türkçe bildikleri için.¨ derken; Metin (Ardeşen, 24) ¨Türkçe. Çünkü 
anadilimiz o diye.¨ demektedir. Öte yandan, dil tercihinde çocuk-
ların Türkçelerinin ¨bozulması¨nın veya okulda zorluk çekmeler-
inin istenmemesi de vurgulanmaktadır. Örneğin, Elvan (Hopa, 40) 
mahalledeki kadınlarla Lazca konuşan annesinden ve çocuklarıyla 
Lazca konuşulmasına izin vermeyen babasından bahsetmektedir: 

¨(…) Çocukluğumuzda da anne babam Laz olmasına rağmen, 
babam bizi çok Lazca konuşturmazdı. Babam müsaade etmezdi; 
‘Türkçe öğrenin, size lazım değil’ derdi. Muhtemelen dilimiz bozu-
lmasın diye. Çok bazen anneme uyardım, babam şey derdi, ‘Türkçe 
konuşun’ derdi yani. Aman aman Lazca hiç konuşmamışız. Mahall-
edeki kadınların annemle konuşmalarını dinlemişimdir. (…)¨

Dilek (Ardeşen, 40) de, anne babasının okulda zorluk çekmemesi 
için kendisiyle Türkçe konuştuklarını aktarmaktadır: 

¨Çocukken anne-babam benimle sürekli Türkçe konuşurdu. 
Çünkü okulda zorluk çekmeyeyim, yani ben 40 yaşındayım, okula 
başlamadan evde sürekli Türkçe konuşulurdu. Annem derdi ki okul-
da Lazca konuşulmuyor, olmaz. Orada da zorluk çekmeyeyim diye 
sürekli Türkçeye şey yapardı. Lazcayı sonradan işte bilmiyorum. 
Büyükler kendi aralarında konuşurlardı biz de oradan kapardık.¨

Yusuf (Pazar, 29) çocukken anne ve babasının kendisiyle Türkçe 
konuşmalarını, benzer biçimde okul başarısı üzerinden açıklamaktadır: 
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¨Türkçe konuşurlardı ve her zaman Türkçe bilmemizi isterlerdi. 
Niye diye sorduğunda da, dedemin de aynı şekilde onlardan aynı 
şeyi istediğini söylemişti bir keresinde. Çok şaşırmıştım. (…) Türkçe 
öğrenmek günümüzde okumaya, bilmeye, kültüre giden yol gibi 
görünüyordu o zaman. Kısmen belki doğru olabilir. Mesela Türkçe 
bilmeyen biri üniversitede başarılı olamaz, lisede başarılı olamaz 
diye düşünülüyordu. O yüzden eğitsel açıdan Türkçe öğrenmelerini 
istiyorlardı. Lazca konuşmalarını istemiyorlardı. (…)¨ 

Çocuklarla Konuşulan Dil

Görüşülenlere çocuklarıyla, özellikle ilkokul çağına kadar, hangi 
dili konuştukları soruldu. Görüşülenlerin çoğunluğu çocuklarıyla 
Türkçe konuştuklarını belirtmektedir. Ancak bazı görüşülenlerin, 
çocuklarıyla çoğunlukla Türkçe konuşurken, zamanla Lazca da 
konuşmaya başladıkları veya tam aksine Türkçenin yanı sıra Laz-
ca da konuşurken, zamanla sadece Türkçe konuşmaya başladıkları 
görülmektedir. 

Ayrıntılara bakıldığında, çocuklarıyla küçükken Türkçe 
konuştuğunu ifade eden görüşülenlerin, bu tercihlerinde, çocuk-
larının okulda ve toplumda Türkçe konuşurken veya okuma yaz-
ma öğrenirken zorlanmalarını istememeleri ön plana çıkmaktadır. 
Örneğin Emine (Ardeşen, 71) şöyle demektedir: 

¨Çocuklar hep Türkçe konuşuyorum. (Araştırmacı: Neden?) 
Neden, okula gidiyorlar, zaman geçti. Çünkü bu çocuklara Laz-
ca konuşsan, okulda Türkçe konuşmak iyidir. Aha ufak çocuklar 
var, Ahmet  ile Lazca konuşmuyoruz. (Araştırmacı: Çocukların-
la, ilkokula başlamadan önceki dönemde hangi dili konuşursun?) 
Türkçe. Okula gittiği zaman yazıyı tez kapsın. Hem de öğretmeni 
ile konuşması iyi olsun diye.¨ 

Ekrem (Pazar, 56) de, zamanında okulda çektiği zorluklar ned-
eniyle çocuklarına ilk Türkçe öğrettiğini anlatmakta; bu tercihinin 
Lazca için sonuçlarına da dikkat çekmektedir: 
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¨Okulda çektiğim çileyi bildiğim için, çocuklarım doğdukları 
zaman Türkçe öğretmeye başladım; bu sefer çocukların anadili 
Türkçe oldu, ikinci dil Lazca düştü. Yani çocuk Lazca konuşunca 
ben gülüyorum, yarım yamalak konuşmaya başlıyor. Bu sefer to-
runlarıma Lazca öğretmeye başladım. (Araştırmacı: Torunlarınız 
nasıl karşılıyor?) Çok seviyorlar. Hatta soruyor `Dede bunun Lazca 
deyimi nedir?` diye.¨

Çocuklarına doğduklarından itibaren özellikle Türkçe konuştuk-
larını söyleyen Hilal (Pazar, 51) bu tercihlerini okula ve ¨herkes¨e 
işaret ederek şu şekilde açıklamaktadır: 

¨Birbirimize baktık herhalde, hani herkes Türkçe konuşuyor, 
bir sen mi Lazca konuşacaksın gibi oluyor. (… ) Türkçe öğrensin ki 
okulda konuşabilsin anlamında oldu bizi bağlayan. Zaten şimdi-
ki gençler mesela durup da benim oğlum gibilerden Laz konuşsa, 
(…) zaten ilgimizi çeker, komik olur biraz, hiç kimse yok burada. O 
yaşlarda oturup da Laz muhabbet eden hiç kimseyi bulamazsın.¨ 

İlhan (Fındıklı, 51) ise, büyük şehirlere göç etme durumunda 
çocuklarının ¨komik duruma¨ düşmelerinden endişelenmektedir: 

¨Türkçe konuşuyoruz. Lazlığı inkar ettiğimizden değil, diksiy-
onları bozulduğu için. Büyük şehirlere eğitim için gittiklerinde ko-
mik duruma düşüyorlar. Ben şimdi Türkçe konuşuyorum ama Laz-
canın şivesini barındırıyor. Aslında çok da muzdarip değilim çünkü 
doğallık neyse öyle olmasından da yanayım bir taraftan.¨

Çocukların okulda ve toplumda Türkçe konuşurken veya okuma 
yazma öğrenirken zorlanmasının istenmemesinin yanı sıra mesele-
nin bir de ¨mecbur¨iyet yönü bulunmaktadır. Bir babaanne olan 
Ayşe (Fındıklı, 81) birlikte yaşadıkları torununun Lazca anlamasını 
fakat konuşamamasını ¨Lazcayı kabul etmemesi¨ olarak değer-
lendirirken, görüşmenin ilerleyen aşamalarında şöyle demektedir:

¨Türkçe, şimdi çocuklarla küçüklükte hep Türkçe konuşuyorduk 
çocuklarla beraber. (Araştırmacı: Neden?) Dilimiz Türk da Türki-
ye’de Türk. Türkiye de kaç çeşit dil var ama esas anadil Türkçe ol-
duğu için mecbur.¨ 
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Mesut (Fındıklı, 50) ise, ¨hakim dil¨ ve ¨resmi dil¨ ekseninde 
Türkçe konuşma ¨zorunda¨lığına dikkat çekmektedir: 

¨Türkçe konuşuyoruz. (Araştırmacı: Peki, Türkçe konuşmanızın 
bir sebebi var mı?) Türkçenin hakim dil olması, devletin resmi dili 
olması. Devlet dilinin de baskıcı bir şekilde hayatın her alanında 
kendini var etmesi. Bundan dolayı da konuşmak zorunda olmamız. 
Ancak Lazcanın özlemini duyuyoruz ve her zaman da söylüyoruz 
çocuklarınızın Lazca öğrenmesi için eşinizle, dostlarınızla Lazca 
konuşun diye. Ancak çok az başarılı oluyoruz.¨

Şenol (Hopa, 37) ise ¨mecburiyet¨ meselesini farklı bir şekilde 
ele almakta; geçim derdine, köyden kente göçe işaret ederek çocuk-
lara Lazca öğretmeyi ikincil görmektedir: 

¨Ben kredi çektim ev aldım, ne yapayım çocuğa Lazca öğretip? 
Benim bu parayı ödemem lazım. Ben bunun derdindeyim, bu derde 
seni sokuyorlar. Gene senin yüzünden, benim yüzümden oluyor. E 
gelme, köyünde yaşa. Domatesi parayla alıyorsun, fasulye yetiştiri-
yordun, fasulyeyi parayla alıyorsun. Ya çocuğa Lazca mı öğrete-
ceğiz! İşimize gücümüze bakalım! İki kuruş fazla kazanalım da 
domates, patates alalım. Hayat, paraya maraya sıra gelince Lazca 
mazca kültür unutuluyor. Bu iş böyle. Ama o sistem çok kötü, her-
kesi şehre çekiyorlar. E sen şimdi bunları düşünürken, üç ekmek 
alırken, bir ekmek alıyorsun, Lazcayı nasıl düşüneyim; evde hesap 
kitap yapıyorum. Köyde onu yapmıyor insan. Çok konuşuyor. Biz 
konuşamıyoruz ki, sıkıntılarımız başka.¨ 

Bir görüşülen ise, Türk olduğu için çocuklarıyla Türkçe 
konuştuğunu söylemektedir. Asya (Fındıklı, 83) şöyle demektedir:

¨Türkçe konuşuyorum. Çocuk Lazcayı anlıyor ama konuşamıyor. 
(Araştırmacı: Peki Türkçe konuşmanızın bir sebebi var mı?) Türküz 
ondan Türkçe konuşuyoruz. Ama torunum Lazca biliyor. “Aha 
quçxe, aha xe!” havada gidiyor.¨

Çocuklarıyla öncelikle veya çoğunlukla Türkçe konuştuğunu if-
ade eden bazı görüşülenler, çocukların Lazca merakı, dilin unutul-
mamasının veya kültürün yaşamaya devam etmesinin istenmesi 
gibi nedenlerle, Lazcayı zamanla gündelik hayatlarına dahil etme-
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ktedir. Örneğin Dilek (Ardeşen, 40), çocuğuyla Türkçe konuşurken 
neden Lazca da konuşmaya başladığını şu şekilde anlatmaktadır: 

¨Türkçe konuşuyorum. Berna  zaten Lazca bilmiyor. Anlıyor ama 
konuşamıyor. Oğlum konuşmaya da çok hevesli, çok seviyor. Hat-
ta soruyor `Baba sen mi daha iyi Lazca biliyorsun annem mi?` diye. 
Oğlumla da ilkokula başlamadan önce Lazca konuşmazdım. Baktım 
çocuğun hevesi var konuşmaya çalışıyor, merak ettiği kelimeleri de 
soruyor. Biz de öyle öyle evde kendi aramızda da konuşuyoruz yani. 
Ama evde genelde Lazca konuşuyorum ben çünkü anadilimiz.¨

Aynur (Ardeşen, 32) da, Dilek (Ardeşen, 40) gibi okula başlama-
dan önce çocuğuyla Türkçe konuştuğunu ancak zamanla çocuğuna 
bilinçli bir biçimde Lazca da öğrettiğini söylemektedir: 

¨Benim bir tane çocuğum var. Onunla da ilk başta Türkçeyi 
öğrenmesini istedim. Lazcayı konuşturmuyordum hani şey yap-
mıyordu ama biz konuştuğumuz için yavaş yavaş konuşmaya 
başladıktan sonra, Türkçe konuşmaya başladıktan sonra, Türkçe 
kelimeleri bildikten sonra birinci sınıftayken hemen Lazcayı da 
öğrettim. Konuşmasını çok fazla beceremiyor ama hepsini anlıyor. 
Öğrensin istedim, dilini unutmasın diye.¨

Ayhan (Ardeşen, 44) ise, her ne kadar okulda zorluk çekmemel-
eri için çocuklarıyla öncelikle Türkçe konuşsa da, ¨kültür¨ün, ¨örf¨ 
ve ¨adet¨in ölmemesi için Lazca da konuşmaktadır:  

¨Kendi çocuklarımla yüzde seksen Türkçe. Okulda sıkıntı çek-
mesin, arkadaşlarıyla sıkıntı çekmesin, Türkçeyi öğrensin diye 
Türkçe konuşurum. Ama Lazca da yüzde yirmi, gerektiği zaman da 
Lazca konuşurum. Unutmasın, kendi kültürünü, örf adetini unut-
masın diye Lazca. (…) Köydeyken mesela çocuk topa yuvarlandı de-
mezdi de `gili gili gili gili gili` falan der. Çünkü köydeki arkadaşları 
Lazca konuşurdu. Ben de gerektiği zaman ̀ him komoği`, ̀ onu getir`, 
Lazca konuşurum. Ama Türkçe gerekiyorsa da Türkçe konuşurum.¨

Ancak bazı örneklerde, çocuklarla küçükken Türkçe-Lazca veya 
sadece Lazca konuşulurken zamanla Türkçeye doğru evrilen bir 
dil tercihi de ortaya çıkmaktadır. Bu değişim torunlarla konuşu-
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lan dile de yansımaktadır. Örneğin çocuklarıyla küçükken Lazca 
konuştuğunu söyleyen İrfan (Pazar, 69) şu anda torununun yanında 
Türkçe konuşmaktadır: 

¨Aramızda Türkçe konuşmuyoruz ama bizim torunumuz var 
mesela Loya , onun yanında Lazcada demem çocuğa. (Araştırmacı: 
Neden?) Öyle alışmış çocuk, anlıyor o da konuşuyor, ben istediğimi 
konuşurum o da cevabını verir ama ona öyle alıştık. Okula gidiyor 
Türkçesi zayıf olur hesabını yapıyoruz, bizim alışkanlığımız.¨

Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) da, çocukları okula başlamadan önce 
Türkçe-Lazca bir arada konuştuğunu ancak zamanla ¨Türk dili 
daha yaygın hale getirilmesi için¨ Türkçe konuşmaya başladığını 
anlatmaktadır: 

¨Türkçeyi konuşmayı tercih ederim. (Araştırmacı: Neden?) Artık 
demin söylediğim gibi Türk dili daha yaygın hale getirilmesi için. 
(Araştırmacı: Çocuklarınla, ilkokula başlamadan önceki dönemde 
hangi dili konuşurdun?) Onlarla o zaman da okula gitmeden önce 
Türkçe-Lazca karışık olarak kullanıyorum. (Araştırmacı: Torunun-
la genelde hangi dili konuşuyorsun?) Genelde Türkçe konuşuy-
orum. O zaten Lazcayı fazla konuşmayı tercih etmez. Türkçe 
konuşuyorum.

Murat (Ardeşen, 36) da, benzer biçimde, Lazcanın değişen an-
lamına ve ¨ortam¨a işaret ederek artık Türkçe konuştuğunu ifade 
etmektedir: 

¨Genelde Türkçe konuşurum şimdi. (Araştırmacı: Neden?) Şimdi 
ortam tam tersine döndü. Bazen bakıyoruz mesela Lazca konuşu-
lan yerde yani utanma derecesine kadar düştü diyebilirim. Şim-
diki ortamda bir yere gittiğin zaman `Ne haber, muç`ore` dediğin 
zaman Lazca bilmeyen bir insan `Ya bu ne diyor ya` diyebiliyor. O 
yüzden ortamına göre konuşuluyor şu an. (Araştırmacı: Peki, niye 
utanılıyor sence?) Niye, özenti. Özümüzü kaybettik, kaybediyoruz 
yavaş yavaş. Çağımızın hastalığı.¨ 

Son olarak, çocuklarıyla, ileride zorluk çekmemeleri için, önce-
likle veya ağırlıklı olarak Türkçe konuştuklarını / konuşulması 
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gerektiğini söyleyen görüşülenlere, görüşmelerin gidişatına bağlı 
olarak, çevrelerinde böyle bir örnek olup olmadığı da soruldu. 

Görüşülenlerin bazıları, Lazcayı önce öğrendiği için Türkçe 
öğrenememiş veya okulda başarısız olmuş bir tanıdıklarının ol-
madığını ifade etmektedir. Örneğin Aslı (Pazar, 26)  okula gitmeden 
önce Lazca konuşan, okula başladıktan sonra da Türkçeleri ¨güzel¨ 
olan kuzenlerinden bahsetmektedir: 

¨Annem Ardeşenli olduğundan kuzenlerim var. Misal okula git-
meden Lazca konuşuyorlardı, sonra okula gittiler. Türkçeleri gü-
zel oldu, Türkçeyi konuşmaya başladılar. (Araştırmacı: Lazca bilen 
Türkçe konuşmakta zorlanmadı?) Yok zorlanmıyor.¨

İrfan (Pazar, 69) da, anadili Lazca olduğu için okulda okuyama-
mış bir tanıdığının olup olmadığı sorulduğunda, avukat ve hakim 
olan arkadaşlarını örnek vermektedir: 

¨Hayır, ne alakası var olur mu? Kabul et ki, mesela niye ilerisini 
okumadım, Laz beni etkilemez ki, ben okusam zaten okuyacağım. 
Benim emsallerim hep okudu, avukatı hâkimi hepsi var. Hiçbirisi 
de etkilenmemiş. Sen dersini yapıyorsun, Türkçe yapıyorsun herh-
alde, Laz yazmıyorsun, Laz bir etki yapmaz (…), okumaya etki yap-
maz.¨

Bazı görüşülenler ise, çocukken her iki dil birden öğrenildiğinde 
veya Lazcaya kulak aşinalığı olduğunda ¨güzel¨ Türkçe konuşu-
lamayacağını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatmaktadır. 
Örneğin Rüveyde (Hopa, 57)  her iki dili de ¨doğru¨ konuşamadığın-
dan bahsetmektedir: 

¨İki dil olduğu için ne doğru Türkçeyi çevirebildik, ne doğru Laz-
cayı. Öyle konuşabiliyoruz da. ‘Da’ işte bak. İkisi de bozuldu. Bizim 
Türkçemiz belli oluyor, İstanbul’a gittik... `Laz mısın?` dedi bana, 
`Anladınız mı?` dedim. Anlaşılıyor illa bizim konuşmamızdan. Kötü 
değil, anlaşılsın tabii. Türkçemiz daha düzgün olsa isteriz. Hopa’da 
büyüyen çocuklar, Türkçeleri de bozuk oluyor.¨

Anne ve babası küçükken kendisiyle Türkçe, kendi aralarında 
ise Lazca konuşmuş olan Uğur (Pazar, 22) şivesiyle ilgili bir sorun 
yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, düzelen ve dönen şivesinden 
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bahsetmekte ancak bunun çevresinde bir sorun yaratmadığını 
söylemektedir: 

- Çok etkiliyor. Trabzon'a gidince yavaş yavaş düzeliyor 
konuşmam, buraya gelince birden bire şiveye dönüyor. Bayağı bir 
etkiliyor.

- Peki, şiveye dönüyor dediniz o dönmüş şive sizi etkiliyor mu? 
Dışarıda, okulda, iş hayatında…

- Fazla etkilemiyor. Çünkü orada da bayağı dili bozuk olan ark-
adaşlar var, birisi Adana’dan geliyor, Elazığ’dan, İzmir’den gelen 
oluyor.

- Onları nasıl karşılıyorsun peki?

- Hiç etki etmiyor, hiç farklılık göstermiyor.

İki görüşülen ise, görüşmenin farklı aşamalarında Türkçenin 
¨güzel¨ ve ̈ iyi¨ konuşulması gerekliliğine ve bu amaç için çocuklara 
Lazca öğretilmemesine karşı çıkmaktadır. Örneğin Mahir (Fındıklı, 
29) şöyle demektedir:

¨Hayır ya, şu yaşadığımız ortamda bir çok şey prosedür olmuş 
bir dönem, burada hala daha var işte, çocuklarımız güzel Türkçe 
konuşsun işte şey olsun filan bence o ona engel değil. Lazcayı bilebil-
ir tamam belki aksan için daha farklı çalışmalar gerektirebilir hani 
Lazcayı bilen daha kötü Türkçe mi konuşmak zorunda hani böyle 
de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Velakin konuşsun anlaşabiliy-
orsa insanlar bence bir sıkıntı yok yani bu tamamen nasıl diyeyim, 
birilerinin belirlediği bir prosedür, şey yani gereksiz bir şey yani 
ben Lazca dilimin Türkçeye yansıyan aksanını konuştuğumda beni 
anlayamıyor mu insanlar? Ya da kötü bir şey değil ki bu, yani yıllar-
ca burada kötü olarak çocukların yanında Lazca konuşmadılar işte 
aman şeyi bozulmasın aksanı bozulmasın güzel Türkçe konuşsun 
şeklinde düşünüldü yanlış yani. (...)¨

Şenol (Hopa, 37) düşüncelerini şu şekilde aktarmaktadır: 

¨Çevremde bir sürü Laz arkadaşım var, Türkçeyi ne kadar iyi 
konuşabiliriz yarışı var. İstanbul Türkçesi var, İstanbul’da üç beş 
ayını geçiren bir anda şivesi değişiyor. Benim kızım benim şivem-
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le konuşuyor. Çünkü benimle büyüyor. Genç nesil daha Türkçe 
konuşursak bazı şeyleri elde edebiliriz diye düşünüyor. Öyle 
bir sistemde yaşıyoruz ki... İş hayatına gireceksin, senin nasıl 
konuştuğuna bakıyor. Ben mühendis adamım, şivem bozuk. Bu 
şive bozukluğu işe yansımaması lazım. Ben ‘geliyorum’ yerine, ‘ge-
leyrum’ dediğim için işimden mi olayım. Benim kızım benim gibi 
konuşuyor diye hiçbir yerde bir yere varamayacak mı? Ben çok 
kızıyorum buna. Anlatmak istediğimi en iyi şekilde anlatabiliy-
orum. Bu sistem yanlış. Askerliği bitmiş, üniversitesi bitmiş işe 
atılacak güzel Türkçe konuşması lazım. O yüzden Laz dilinin re-
smileşmesine, derslerde verilmesine tarafım.¨

Çocukların Konuştuğu Dil

Görüşülenlere, anne babalarının kendileriyle ve kendilerinin 
çocuklarıyla hangi dili konuştukları sorulduktan sonra, sokakta-
ki çocukların durumunu değerlendirmeleri istendi. Çevrelerinde/
sokakta çocukların ve gençlerin genellikle hangi dilde konuştuk-
ları sorulduğunda, görüşülenlerin hemen hemen hepsi Türkçenin 
ağırlığından bahsetmektedir. Örneğin Gülhan (Pazar, 58) ¨Yok, 
çocuklar Laz konuşmazlar.¨ derken; Emine (Ardeşen, 71) şöyle de-
mektedir:

¨Rastladığım zaman Türkçe bilmeyenler bazı Lazca konuşuyor-
lar. Ekserisi bu zamandaki çocuklar hep Türkçe konuşuyor. (Araştır-
macı: Eskiden nasıldı?) Eskiden Lazca idi.¨

Çocuk ve gençlerin konuştukları dil konusunda köy-kent ayrımı 
ön plana çıkmaktadır. Köy-kent ayrımı üzerinden değerlendirme ya-
pan görüşülenler, köyde yaşayan çocuk ve gençlerin Lazca, ilçede 
yaşayan çocuk ve gençlerin ise Türkçe konuştuklarını söylemekte-
dir. Örneğin Dilek (Ardeşen, 40) şöyle demektedir: 

¨Gençler hepsi Türkçe konuşuyor da, şöyle Lazcaya eğilim köyde 
daha fazla var. (…) Mesela benim teyzemin torunu var (…) daha okula 
gitmiyor. Çocuk sanki nasıl diyeyim, çok eskiler gibi konuşuyor.¨ 
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Şenol (Hopa, 37) da, benzer biçimde, şehir hayatında Lazca 
konuşulmadığına değinmektedir: 

¨(…) Köy çocukları sekiz yaşında Lazca konuşabiliyor. Ama şe-
hir hayatında Lazca konuşma diye bir şey yok. Dili bilmek için köy 
hayatı şart. Şehir hayatında küçücük Hopa bile ne kadar kendini 
geliştiriyor; Lazca öğrenmek çok zor, öğreten yok, konuşan yok.¨

Mesut (Fındıklı, 50) küçük çocukların köyde Lazca konuşma-
larını ¨hoşa giden¨ bir durum olarak görmektedir: 

¨Türkçe konuşuyorlar genelde. Ancak bazı köylerde durum 
değişiyor. Bazı köylere gittiğimizde küçük çocukların da Lazca 
konuştuklarını görebiliyoruz. Çok hoşumuza gidiyor.¨

Ahmet (Pazar, 54) ise, kendi çocukluk dönemiyle şimdiki dönemi 
karşılaştırmakta ve kente göçün dile etkisini şu şekilde değer-
lendirmektedir: 

¨Türkçe konuşuyorlar. (…) Yani şöyle bir şey diyeyim burada 
(köy) kalan çocuklar yok, eskisi gibi değil, göçüp gitmişler aşağı 
doğru, yavaş yavaş, Türkçe konuşmaya başladılar. Bizim gibi değil 
yani, biz Lazca ile başladık, Lazcayla devam ediyorduk ama onlar 
öyle değil. Onlar yavaş yavaş Lazcayı kaybediyorlar.¨

Ercan (Ardeşen, 51) Lazcanın ¨köylü imaj¨ına dikkat çekmekte; 
bu nedenle gençlerin ilçeye gittiklerinde Türkçe konuştuklarını 
anlatmaktadır: 

¨Mesela bizim Karlıdağ Köyü’ne  gidersen, yeni çocuklar, hepsi 
Lazca konuşur şu an. Türkçeyi de biliyorlar ama o kavgayı, koş-
mayı, tepki göstermeyi Lazcada daha güzel becerdikleri için revaç-
ta Lazca var. Yani %30 Türkçe konuşuluyorsa %70 Lazca konuşu-
luyor. (Araştırmacı: Peki gençler?) Gençler de var. Bizim köy halkı 
genelde konuşuyor ama çarşıda inince tabii biraz Lazca konuşunca 
sanki biraz köylü imajı veriliyor falan şeyine kapılan insanlar var. 
Kendini zorlayarak Türkçe konuşuyor. Bence yanlış.¨
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Metin (Ardeşen, 24) ilçedeki bu dönüşümü okuldaki eğitime, 
asimilasyona ve ailelerin çocuklarıyla Türkçe konuşmasına bağla-
maktadır: 

¨Köylerde, çok köyde yaşayan, merkezden daha uzak köylerde 
yaşayan çocukların çoğu Lazca konuşuyor. Senede belki de üç-
dört defa çarşıya iniyor. Şehirde olanlar zaten Türkçe konuşuyor. 
(Araştırmacı: Peki gençler?) Gençlerde Lazca bitmesin diye bir Laz-
ca konuşma alışkanlığı var ya da sevgisi diyelim. Genelde Türkçe 
konuşuyorlar da çok az olmasa da biraz da Lazca konuşuyorlar. 
(Araştırmacı: Eskiden bu durum nasıldı, şimdi nasıl?) Eskiden, 
yaşım gereği fazla bilmem ama bizden daha büyükler, bir on sene 
daha çok yaşayanlar, epeyi Lazca konuşuyorlardı. (Araştırmacı: 
Neden böyle oldu?) Gitgide asimile oluyor Lazlar bence ondan 
olabilir. Okullardaki eğitim yüzünden. Aileler de eğitimde zorlan-
masın diye genellikle Türkçe konuşuyor.¨

Görüşülenlerin bir kısmı ise, çocuk ve gençlerin artık daha fa-
zla Türkçe konuşmasını değerlendirirken ¨uzak yerlere¨ göçe, 
büyükanne-büyükbabalardan uzak yaşama, karma evliliklere ve 
Türkçe konuşan gelinlerin varlığına değinmektedir. Örneğin Sevim 
(Çamlıhemşin, 53) şöyle demektedir:

¨Şu an Türkçe konuşuyorlar ama eskiden öyle değildi. O zaman 
Lazca herkes. (Araştırmacı: Lazca konuşanlara rastlıyor musun?) 
Evet. (Araştırmacı: Sence niye böyle bir değişim oldu?) Biz Laz 
yerde büyüdük, orada kendi dilimizi kaybetmiyoruz, konuşuyoruz. 
Şimdi İstanbul, İzmir uzak yerlere gidenler fazla. Gelinler de gidiy-
or, çocukları Türkçe konuşuyor, öyle.¨

Şenol (Hopa, 37)  nesiller arası ilişkilere dikkat çekmektedir: 

¨Şimdi dağınığız. İç içe olsa daha güzel olur. Benim kızım 
babaannesiyle, anneannesiyle yaşasa daha güzel öğrenir. Bunlar 
etkili şeylerdir. Kopukluk olduğu için. Şimdi hayat şartları öyle. 
Evleniyorsun, paran yok, kiraya çıkıyorsun, burada bulamıyorsun 
uzak yerlere gidiyorsun, kopukluk oluyor.¨ 

Nurten (Hopa, 47), nesiller arası ilişkilere değinmekle birlikte, 
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karma evlilik durumunda Lazca konuşma düzeyinin daha farklı 
olacağını düşünmektedir: 

¨(…) Ben farklı kültürden evli olsam, Lazcayı bu kadar konuş-
mayacaktım. Yaşlılarımızın da bizimle uzun süre yaşamasının çok 
etkeni var. Şimdiki nesil anneanne, babaanne kuşağını pek istemi-
yor. Benim çocuğum babaanneyle, dedeyle büyüdü. Biz konuşuyor-
duk, onlar konuşuyordu.¨
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LAZCA KULLANIM ALANLARI

Lazca Konuşulan Kişiler

Görüşülenlere Lazcayı genellikle kimlerle konuştukları soruldu. 
Görüşülenlerin çoğunluğu Lazcayı anne ve babalarıyla, aileleri-
yle, eşleriyle, yaşlılarla, akranlarıyla, komşularla, arkadaşlarla, 
tanıdıklarla, kendi köylerinden insanlarla, gurbetten gelen ark-
adaşlarla, Lazlarla ve Lazca bilenlerle konuştuklarını ifade etme-
ktedir. 

Örneğin, Ahmet (Pazar, 54)  ¨Genellikle bizim köylü insan-
larla konuşuyoruz.¨ derken, Gülhan (Pazar, 58) ¨Laz kim görsek 
konuşuruz. Laz konuşmak daha kolay oluyor bize.¨ demektedir. 
Kimi zaman yaş vurgulanmakta; Gürsel (Fındıklı, 54) ¨Yaşlılarla, 
akranlarımızla yani kendi yaş gruplarımızla daha çok konuşuruz 
fırsat buldukça.¨ ve Asya (Fındıklı, 83) ¨Kendi akranlarımızla Laz-
ca konuşuruz. Bazen Türkçe konuşulan yerler olur, orda Türkçe 
konuşuruz mecburen.¨ demektedir. Kimi zaman da, ¨samimiyet¨in 
ve Lazca bilmenin altı çizilmekte; Adil (Fındıklı, 44) şöyle demek-
tedir:

¨Kendi arkadaş çevremle, tanıdıklarımla konuşurum. İş ha-
yatımda bütün insanlar Laz olmuyor. Bu duruma göre kendimizi 
ayarlıyoruz. İlk Türkçe konuşuruz. Samimiyet artarsa ve Lazca 
biliyorsa karşımdaki Lazca konuşuyorum.¨ 

Ancak gündelik hayatta konuşulan dil, Lazca ve Türkçe olarak 
birbirinden her zaman kesin çizgilerle ayrılmamaktadır. Kazım 
(Fındıklı, 25) annesi, babası ve büyükleriyle Lazca konuştuğunu if-
ade etmekte ancak bunun süreklilik göstermediğini de eklemekte-
dir: 

¨Lazca babamla annemle (...) konuşurum ama sürekli Lazca de-
ğil tabii, içine Türkçe kelimeler girerek konuşabilirim çünkü tam 
olarak Lazcaya hakim değilim dil olarak. Daha çok büyüklerimizle, 
ne bileyim, dedem babaannem yani onlarla çünkü onlar daha Laz-
cayı konuştuğu için. Lazca bana bir şey diyene Lazca cevap ver-
meye çalışırım öyle diyeyim.¨
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Fahri (Hopa, 59) de, benzer biçimde, Lazca konuşmalarına 
Türkçeyi dahil etmektedir: 

¨Yüzde altmış beşini zaten bilmiyoruz ki. Bilsek konuşacağız. 
En iyi bilen annem, babam. Ağabeyim yetmiş yaşında, o da doğru 
düzgün konuşamaz. Kolay kolay konuşmayız. İki kelime Lazcaysa, 
üçüncüsü mutlaka Türkçe oluyor. Konuşunca insan daha açılıyor. 
Daha mutlu oluyor ama konuşacak adamı nerede bulacaksın. Ben-
im emsalim yüzde doksan beşi benim kadar bilir veya bilmez. İlla 
Türkçe karıştıracak. Kendi emsalimizi gördüğümüzde Lazca bildiği-
ni biliyorsak, Lazca konuşuyoruz. Ötesi berisi yok. Hele dışarıdan 
gelen bir arkadaşımızı, gurbetten gelen arkadaşımızı görmüşsek 
mutlaka Lazca konuşuyoruz. Hele biliyorsa, sürekli konuşuruz.¨ 

Görüşülenlerin bir kısmı, Lazcayı eşleriyle, aile büyükleri-
yle, anne ve babalarıyla konuştuklarını belirttikten sonra, evde-
ki çocuklarla da Lazca konuştuklarını eklemektedir. Örneğin 
Dilek (Ardeşen, 40) Lazcayı genellikle aile büyükleriyle ve eşiyle 
konuştuğunu söylemektedir. Ancak Dilek örneği, evdeki çocukların 
Lazca merakının, çocuklarla da Lazca konuşulmasını tetikleyebi-
leceğini göstermektedir: 

¨Aile büyükleriyle. Bir de benim mesela oğlum 12 yaşında, o 
Lazca konuşmayı çok seviyor. Onunla Lazca konuşuyorum, eşim-
le konuşuyorum. Oğlum Lazcaya çok hevesli. Ben 18 senelik evli-
yim, evde biz normalde konuşmuyorduk Lazca ama bu konuşmaya 
başladığı zaman sorular soruyor. İşte bu ne demek, o ne demek, o 
yüzden biz de Lazcaya biraz kaydık ev içinde.¨

Ekrem (Pazar, 56), Lazcanın yok olması nedeniyle evdeki çocuk-
larla ve torunlarla Lazca konuşmaya başladıklarını söylemektedir: 

¨Evde hanımla beraberken Laz konuşurum, çocuklarım var, 
torunlarım var, geldikleri zaman çocuklara bile Laz konuşmaya 
başladık. Anlamadıkları şeyi Türkçe söylüyorum, çünkü bir dil yok 
olmaya başladı gerçekten.¨ 

Evdeki çocukların Lazca sorulara Lazca cevap vermesi mutlu-
luk kaynağı olabilmektedir. Zeki (Pazar, 25) bu durumu Kürtçe’yle 
karşılaştırarak anlatmaktadır:
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 ¨Şimdi çocuğa diyoruz ki Ertan  küçüktü o zaman, ‘Ertan 
muço`re de’ derdim, 2-3 yaşındayken dili döndüğü zamanlar, der-
di gülerdik, neşelenirdik, sanki dünya bizim olurdu. Ama doğuya 
git küçük çocuk komple Kürtçe konuşuyor, kimsenin komiğine git-
miyor. (Araştırmacı: Sizin neden komiğinize gidiyor acaba?) Ben 
konuşabildi diye. (Araştırmacı: Siz seviniyorsunuz anlamında mı?) 
Tabii seviniyoruz mutlu oluyoruz konuşabildi diye. Ne bileyim 
değişik bir görüntü anlatılmaz yani.¨

Lazca konuşulan kişilerin sınırları kimi zaman evi, aileyi, mahal-
leyi ve köyü aşarak ¨gurbet¨e uzanmakta; İstanbul’daki arkadaşlar 
da Lazca konuşulan kişiler arasına girmektedir. Ercan (Ardeşen, 51) 
şöyle demektedir:

¨Dediğim gibi, öyle bir arkadaşlarım var, İstanbul’a gidiyorum, 
orada Lazca muhabbet yapıyoruz. Onlar da hoşuna gidiyor. Bana 
bütün şeyi Lazca konuşmamı seviyorlar.¨  

Şenol (Hopa, 37) da benzer biçimde şehir dışındaki tanıdıklarıy-
la Lazca konuştuğunu ifade etmekte ve bu durumu ¨özlem¨e bağla-
maktadır: 

¨Şehir dışına çıktım, iki sene önce Yozgat’a  gittim, kardeşimin 
nikahı için, hep bizim çocuklar, tesadüfen karşılaştık, hep Laz-
ca konuştuk. Benim kardeşim senelerdir gurbette, telefon açtığı 
zaman hep Lazca konuşma ihtiyacı duyuyor. Bu da bir özlemdir. 
Ne zaman dışarı gitsem, Hopalı arkadaşa, Laz arkadaşa rastlasam, 
hep Lazca konuşma eğilimi var. Sistematik olarak. Çünkü niye bili-
yor musun; insanlar özlüyor. Ben anneannemi özlüyorum. Vefat 
etti. Onun konuşması hala kulaklarımda. Kardeşim senelerdir gur-
bet elde. İnternette ilk yazdığı şey ‘muikip’. Ondan sonra başlıyor 
işte mupa... Ama buradaki arkadaşım senelerdir görüyorum mese-
la, ‘n’apıyorsun kardeşim, görüşelim mi’. Gurbette özlem daha çok 
oluyor. (…)¨ 

Bazı durumlarda ise, arkadaşlar arasında geçen konuşmalarda 
Lazcanın tercih edilmesinde, mekansal uzaklığın yanı sıra içerik 
ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Yusuf (Pazar, 29) için, arkadaşlar 
arasında ̈ samimi şeyler¨ Lazca konuşulmaktadır: ̈ Samimi olduğum 
arkadaşlarımla, çok samimi şeyleri anlatırken Lazca konuşurum.¨ 
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Zeki (Pazar, 25) için ise, arkadaşlarla Lazca konuşma nedeni olan 
içerik ¨komik şeyler¨dir:  

¨Anne babamla konuşuyorum, ben fazla konuşmam daha doğru-
su, arkadaş ortamında daha çok konuşmayı seviyorum. (Araştır-
macı: Lazca mı konuşuyorsunuz arkadaşlarınızla?) Ben konuşuyo-
rum, laf atarım komik şeyler söylerim. (Araştırmacı: Onlar?) Onlar 
da bildikleri kadar söylerler, bizim için Lazca şakalaşma. Şimdi 
şöyle söyleyeyim, Lazca ile ilgili birisi espri yapsın bu bana çok 
komik geliyor ama Kürtçe adam espri yapsın komik gelmiyor, daha 
ciddiyet var o tarafta sanki.¨

Kimlerin yanında Lazca konuşmaya ne zaman son verilmekte 
ve Türkçe konuşmaya geçilmektedir? Görüşülenlerin bir kısmı bu 
konuya da değinmektedir. Bu ifadelere göre, misafirlerin, Lazca an-
lamayan kişilerin, Türkçe konuşanların, dışarıdan gelen gelinlerin 
yanında ve kimi zaman evdeki çocuklarla Türkçe konuşulmaktadır. 
Örneğin İrfan (Pazar, 69) şöyle demektedir: 

¨Kendi yöremizin insanlarıyla, çarşıda ekseriyet, mesela 
tanımadığın kişilerle bir yerde oturdun, herhalde hemen Lazca 
başlayamazsın. Mesela iki tanesi Laz biliyor, iki tanesi bilmiyor, 
sen orada abur cubur konuşmaya başladın mı adam kalkar, bir 
şey diyorlar ama ne diyorlar bunlar diye. Onun için toplu yerlerde 
Türkçe konuşması daha uygun oluyor, tanıdığın kişiyle zaten Laz 
konuşuyorsun.¨

Hilal (Pazar, 51) ise, çocukları, eşi ve komşularıyla konuştuğu di-
lin değişimini şu şekilde anlatmaktadır:

¨Şimdi çocuklarımızla doğduklarından beri mesela Türkçe 
konuştuğumuz için bütün çocuklarla Türkçe konuşmak geliyor 
içimizden hani yaşıtlarıyla tabii ki Türkçe çıkıyor ister istemez. 
(Araştırmacı: Eşinizle hangi dilde konuşuyorsunuz?) Eşimle Laz 
konuşuyorum, o da Laz ben de Lazım. (Araştırmacı: Komşu kadın-
larla?) Şimdi Türkçe olanlar ile tabii ki Türkçe konuşuyoruz ama 
Laz olanla Türkçe konuşmaya hiç gerek duymuyoruz, Laz konuşuy-
oruz.¨

Eşiyle Lazca konuştuğunu söyleyen Özcan (Pazar, 50) mahalle-
dekilerle Türkçe konuşmaya başlamaktadır: 
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¨Bizim mahallede, Türkçe bilenler var, gelinler hep dışarıdan 
gelmeler, yani Laz çok fazla değil bizim mahallede. (Araştırmacı: O 
zaman mahallede hangi dili konuşuyorsunuz, Türkçe mi?) Türkçe 
konuşuyorum.¨

Lazca Konuşulan Yerler

Görüşülenlere Lazcayı genellikle nerelerde konuştukları soruldu. 
Bu sorunun ardından, dil kullanımının mekansal değişimini daha 
ayrıntılı görebilmek için ilçe/çarşı ve kaymakamlık/belediye hatır-
latıldı ve bu yerlerde hangi dili konuştukları tekrar soruldu. 

Görüşülenler, Lazcayı genellikle nerelerde konuştukları sor-
ulduğunda, çoğunlukla ev, mahalle, köy ve memlekete işaret etme-
ktedir. Örneğin Sevim (Çamlıhemşin, 53) ¨Evde, mahallede, köyde.¨ 
derken; Adil (Fındıklı, 44) ¨Köy ortamlarında, arkadaş çevremde, 
doğup büyüdüğümüz çevremde Lazca konuşuyorum.¨ demektedir. 

Bazı durumlarda, Lazca konuşulan yerler konusunda, to-
prak, deniz ve hayvanlarla kurulan ilişki de dile getirilmektedir. 
Örneğin, İlhan (Fındıklı, 51) ¨Sivil hayatımda, işyeri dışında, köyde 
kaldığım zaman, komşuluklarda, balık avlarken, kuşlarla ilgili bir 
şeyler anlatırken kullanırım.¨ demektedir. Yılmaz (Çamlıhemşin, 
54) ise, evin yanı sıra toprakla kurduğu ilişki üzerinden de Lazca 
konuştuğu yerleri ifade etmektedir: 

¨Evlerde genelde konuşuruz aile içinde. İşyerlerinde mesela işe 
gidiyoruz burada dağlık arazi yapısı engebeli arazi olduğu için arazi 
yapısı da pek uygun değil yani. Çay may tarımla uğraştığımız için, 
tarım yaparken ev içinde ve ev dışındakilerle Lazca konuşuyorum.¨

Yusuf (Pazar, 29) da, benzer biçimde, köye, ¨doğa¨ya ve denize 
işaret etmekte ve bu durumu ¨saf¨lıkla ilişkilendirmektedir: 

¨Bir kere köy, doğada, denizde, ama denizde böyle yüzerken değil, 
balıkçılık yaparken, yani böyle daha yozlaşmamış yerlerde diyebil-
irim.(…) Saf temiz duran. Mesela bir kaymakamlığa Lazca yakışmaz. 
Ama bir köyde, bir bahçede, bir çaylıkta (…) Lazca yakışır.¨   
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Bazı görüşülenler, Lazca konuştukları yerler için bir ¨sınırlama¨ 
olmadığını veya mekansal ayrım yapmadıklarını ifade etmekte-
dir. Örneğin, Ercan (Ardeşen, 51) ¨Yani hayatın olduğu her yerde 
konuşuyoruz.¨ derken; Gürsel (Fındıklı, 54) ¨Emekli olduğum için 
öğretmenler lokalinde konuşuyoruz. Belirli bir mekan sınırlaması 
yok. Sokakta da Lazca espriler yaptığımız oluyor.¨  demektedir. Mu-
rat (Ardeşen, 36) da, benzer biçimde, devletin dil konusunda çizdiği 
sınırlara ve karşısında Lazca konuşan biri olup olmamasına bağlı 
olarak ¨sınırlama¨ olmaksızın Lazca konuştuğunu söylemektedir: 

¨Benim için bir sınırlama yoktur. Sağolsun devletimiz buna bir 
sıkıntı yapmadıktan sonra ben her yerde konuşurum. Başbakanla 
da konuşurum bilirse. Yani hiç devlet dairesiymiş, burası sinemay-
mış, tiyatroymuş şu bu. Ya ne olursa olsun Laz var mı, ikinci ben 
miyim konuşurum.¨

Bazı görüşülenler, Lazca konuştukları yerlerin yanı sıra 
konuşmadıkları yerlerden de bahsetmektedir. Lazca konuşulmayan 
yerlerin işyeri, hastahane, resmi yerler, düğünler ve şehir dışı old-
uğu görülmektedir. Bu yerlerde Lazca konuşulmaması, herkesin 
Türkçe konuşmasıyla veya Lazca anlamayan insanların varlığıyla 
açıklanmaktadır. Örneğin, Ayhan (Ardeşen, 44) şöyle demektedir: 

¨Evde konuşuyoruz genelde. İş yerinde fazla konuşmuyoruz, 
çünkü ortam Türkçeye daha çok uygun. Herkes Türkçe konuştuğu 
için. Aile ve evde diyelim ya da tam yakın derecedeki arkadaşlarımı-
zla.¨ 

Aynur, (Ardeşen, 32) Lazca konuştuğu yerleri ¨memleket¨ ve şe-
hir dışı ekseninde değerlendirmekte; şehir dışında Lazca konuşma-
maktadır: 

¨Bir yere çıktığım zaman, şehir dışı haricinde hep konuşurum 
rahat. Şehir dışına çıktığım zaman anlamayan insanlar olduğu için, 
farklı bakılıyor. O yüzden oralarda konuşamıyorum ama yani kendi 
memleketimde istediğim yerde konuşuyorum.¨

Emine (Ardeşen, 71) ve Dilek (Ardeşen, 40) ise, evde, köyde, ma-
hallede Lazca konuşmakla birlikte; resmi yerlerde ve düğünlerde 
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Lazca konuşmadıklarını söylemektedir. Emine (Ardeşen, 71) ¨Evde, 
dışarıda. Bir adam ile rastladım Lazca konuşuyorum. Şimdi ben 
hastaneye gidiyorum orada Türkçe konuşuyorum.¨ derken; Dilek 
(Ardeşen, 40) ¨Köyde, komşularım arasında, çarşıya çıktığımda 
tanıdıklarımla. Resmi yerlerde veya düğünlerde pek kullanılmıyor.¨ 
demektedir.

Genellikle evde, mahallede ve köyde konuşulduğu söylenen 
Lazcanın, çarşıda/ilçede de tamamen bırakılmadığı, diyaloğa gir-
ilen kişilere göre Türkçe ile birlikte konuşulmaya devam edildiği 
görülmektedir. Görüşülenlerin bir kısmı, çarşıda/ilçede de, Lazlar-
la ve Lazca bilenlerle Lazca; tanımadıklarıyla, Türkçe konuşan-
larla, Laz olmayanlarla, Lazca bilmeyenlerle Türkçe konuşmak-
tadır. Örneğin, Gülhan (Pazar, 58) ¨Bizim çarşıda Laz çok olur. 
Laz gördüğümüzde Laz konuşuruz. Türkçe gördüğümüzde Türkçe 
konuşuruz.¨ derken; Özcan (Pazar, 50) ¨O zaman Türkçe konuşuy-
oruz. (Araştırmacı: Neden?) Laz bilmeyenler var onunla çatıyorsun, 
Laz çatana Laz cevap veriyorsun.¨ demektedir. Ekrem (Pazar, 56) 
çay ocağından örnek vermektedir: 

¨Bir markete girersiniz arkadaş Laz biliyorsa zaten Laz konuşur-
sunuz, bilmiyorsa Türkçe konuşursunuz. Çay ocağında oturuyor-
sunuz, bir arkadaşla beraber falan, `Laz mısın?` diye sorarız önce. 
Lazsa, Laz konuşuruz.¨

Şenol (Hopa, 37) ise, Hopa’nın etnik yapısından bahsetmektedir: 

¨(…) Bizim Hopa için her telden insan olduğu için herkesle Lazca 
konuşamazsın. Ya Çerkestir ya Hemşinli’dir, o seni anlamayacak. 
Arhavi’de mesela öyle değil, hemen sınır komşumuz, orada herkes 
Lazca konuşur, genci de konuşur. Hep Lazlar. Bizim burada çok 
farklılık var, onun da etkisi var.¨

Hülya (Çamlıhemşin, 23) çarşıda/ilçede Türkçe konuşmasını ̈ bu-
ralı olmayan¨lar üzerinden anlatmaktadır: ¨Genelde ilçede mesela 
Ankaralı gelin veya buralı olmayan, çok fazla Lazca bilmeyen kişil-
erle sohbet ettiğim için Türkçe konuşurum.¨ 

Kaymakamlık/belediye binasında hangi dilin konuşulacağı, di-
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yaloğa girilen kişinin tanıdık olup olmamasına, bu kişilerin Lazca 
bilip bilmemesine veya ifade edilecek duyguya göre değişmektedir. 
Bu yerlerde de, çarşıda/ilçede olduğu gibi, Lazca konuşanlarla Laz-
ca aksi takdirde Türkçe konuşulduğu görülmekte ancak tanışıklık 
ve samimiyet unsurları da eklenmektedir. Örneğin Metin (Ardeşen, 
24) ̈ Nasılsın, ne haber diye konuşurum çok samimi arkadaşım olur-
sa.¨ ve Ercan (Ardeşen, 51) ¨Konuşuyorum tabii hepsini tanıyorum, 
`Ha mu on eskiri` falan da diyorum. Hatta espri de yaptığım oluy-
or.¨ diyerek, bu kurumlarda, tanıdıklarla ve samimi arkadaşlar-
la Lazca konuşulduğuna örnek oluşturmaktadır. Tam aksi yönde, 
tanınmayan insanların olduğu durumlarda Türkçe konuşulmak-
tadır. Örneğin Ahmet (Pazar, 54)  şöyle demektedir: 

¨Türkçe konuşuyoruz. (Araştırmacı: Neden böyle bir tercih 
yapıyorsunuz?) Şimdi şöyle, tanımadığımız insanlar oluyor ya ora-
da, herkesi tanımıyoruz mesela. Tanımadığımız insanlarla Türkçe 
konuşuyoruz.¨

Hilal (Pazar, 51) ise, birbirlerinin Laz olduklarını bilseler bile 
Türkçe konuştuklarını, ¨tam tanıdıktan¨ ve kendilerini ¨koyuver-
dikten¨ sonra Lazca konuştuklarını ifade etmektedir: 

¨O zaman tabii ki Türkçe. Şimdi tanımadığımız birisi Laz old-
uğunu bilsek bile onunla Türkçe konuşuyoruz, o da aynı şekilde ta-
bii ki. Birbirimizi tanıdıktan sonra Lazca konuşuyoruz, birbirimize 
açılıyoruz, o şekilde yoksa bir arkadaşımız Laz’dır ama bir araya 
geldik, ilk etapta Türkçe konuşuyoruz. Fark ediyorum onlar da ben-
imle Türkçe konuşuyor, Laz olduğumu bile bile. (Araştırmacı: Ned-
en peki böyle bir şey oluyor?) Neden böyle bir şey oluyor, işte tam 
tanımıyoruz ya tahmin ettiğime göre…. Öyle Türkçe konuşuyoruz 
işte birbirimize hani ortak dil gibi bir şey sonra kendimizi koyuver-
dik mi rastgele konuşuyoruz ama ortak dil gibi bir şey.¨

Bir grup görüşülen, bu kurumlarda Lazca bilmeyenlerin varlığı-
na işaret ederek Türkçe konuştuklarını söylemektedir. Dilek (Ar-
deşen, 40) ¨Yok. Çünkü resmi bir yerdesin Lazca konuşulmaz, bilen 
var bilmeyen var.¨ demektedir. Gülhan (Pazar, 58) da, bu kurumlar-
da Lazca konuşursa anlaşılmayacağını düşünmektedir: 
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¨Oralarda Laz konuşamazsın. Onlar Laz değil. (Araştırmacı: 
Konuşursanız?) Konuşuruz ama anlamazlar. Anlamayana ne 
konuşacaksın.¨

Bazı durumlarda, duygular da, kaymakamlık/belediye binasın-
da hangi dilin konuşulacağını etkilemektedir. Bu örneklerde 
kaymakamlık veya belediye binasında ¨düzgün¨ ve ¨normal¨ bir 
biçimde Türkçe/¨kibar¨ konuşulduğu ancak sinirlenince Lazcanın 
tercih edildiği görülmektedir. Örneğin Aynur (Ardeşen, 32), ¨Kaf-
amın tasını attırırlarsa, duygularımı en iyi Lazca ifade ettiğim için 
konuşurum orda da. Ama düzgün bir şekilde normal bir şekilde 
Türkçeyi kullanırım tabii ki oralarda.¨ demektedir. 

Zeki (Pazar, 25) de, benzer biçimde, ifade edeceği duyguya göre 
Türkçe veya Lazca konuşmaktadır:

¨Belediye, kaymakamlığa gittiğimde kibar konuşuyorum çünkü 
karşındaki insanın Lazca anlamadığını biliyorum, bildiğin zaman 
böyle söylüyorum, şimdi onunla o an öfkem olsa kavga yapsam di-
rekt Lazcaya dönebilirim belki.¨

Kaymakamlığa Lazca ¨yakışmaz¨ diyen Yusuf (Pazar, 29), bu 
görüşünü açıklaması istendiğinde,  duyguların tarihselliğine işaret 
etmekte ve şöyle demektedir: 

¨Ya öyle geliyor, anlatabildim mi, orası resmi ya, sanki orada 
konuşunca kötü bir şeyler olacakmış gibi hissediyorsun. Bu da ta-
bii ki, bize geçmişten gelen bir his. O yüzden çok tercih etmiyorum. 
Bazen kaymakamlığa falan filan, kaymakamlıktan kastım makam-
dan bahsediyorum, yani makamlara gittiğimiz zaman, bazen abil-
erimizle konuşurken Lazca konuşuyoruz mesela, hafif bir tedirgin-
likle hoşuma gidiyor. Sanki bir ceza, bazen ceza verilecek şeyleri 
yaparsın hoşuna gider ya, o tarz.¨ 
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Lazca Konuşmanın Tercih Edilmediği Durumlar

Görüşülenlere Lazca konuşmayı tercih etmedikleri durumların 
olup olmadığı soruldu. Bu doğrultuda, görüşülenlerin çoğun-
luğunun Lazca konuşmayı tercih etmediği insanların veya yerlerin 
olduğu görülmektedir. Görüşülenler, böyle durumlar için genellikle 
¨yabancı¨ insanların veya Lazca bilmeyen insanların bulunduğu 
ortamlara, kamu kurumlarına veya ¨ortak dil¨e işaret etmektedir. 

Lazca bilmeyenlerin yanında Lazca konuşmayı tercih etmey-
en görüşülenlere bakıldığında, örneğin, Adil (Fındıklı, 44) ¨Yasa-
klama anlamında olmuyor ancak karşımdakinin lisanımı anlayıp 
anlamaması bunda daha belirgin oluyor.¨ derken; Gülhan (Pazar, 
58) ¨Lazca bilmeyenlerle Lazca konuşmamaya çalışıyoruz.¨ deme-
ktedir. Kimi görüşülen için yanlış anlaşılmamak veya karşı tarafın 
alınmasını istememek bu tercihlerinde rol oynamaktadır. Hülya 
(Çamlıhemşin, 23) ¨Lazca bilmeyen insanlara yanlış anlaşılmamak 
adına, onların yanında Türkçe konuşmaya özen gösteriyorum.¨ 
ve Hidayet (Fındıklı, 83) ¨(…) Ortamda yabancı insanlar ve Lazca 
bilmeyen insanlar olunca konuşmam. Alınıyor karşı taraf.¨ deme-
ktedir. 

Kamu kurumları, görüşülenlerin Lazca konuşmayı tercih et-
mediği yerler arasında ön plana çıkmakta; okul, hastahane, bele-
diye, kaymakamlık, hükümet binaları, resmi makamlar dile getir-
ilmektedir. Örneğin, Aynur (Ardeşen, 32), ¨Yani resmi makamlara 
gittiğimiz zaman dikkat ediyoruz. Kaçmasın ağzımızdan sonuçta 
alışkanlıktır diye.¨ derken; İlhan (Fındıklı, 51) ¨Kamu kurumların-
da. Eskiden daha kötüydü. Son zamanlarda diller konusunda devlet 
politikalarının yumuşaması biraz daha serbestleştirdi.¨  demekte-
dir. Engin (Fındıklı, 26) şöyle söylemektedir: 

¨Mesela üniversitede dersteyken veya daha öncesinde okul-
dayken bir soruya cevap verirken tabii ki Lazca konuşmuyordum. 
Tanımadığım insanlarla Türkçe muhabbet ederim. Herhangi bir 
sakındığım durum yok Lazca konuşurken. Yani Lazca konuşursam 
kötü olurum veya kötü muamele görürüm gibi bir durum olmadı.¨ 

Görüşülenlerin bir kısmı, kamu kurumlarında Lazca konuş-
mayı tercih etmemelerini, bu ortamlarda Lazcanın bilinmemesi 
veya Lazca konuşacak kimsenin olmaması üzerinden açıklam-
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aktadır. Emine (Ardeşen, 71) ¨Kızım nasıl diyeyim, buralar zaten 
Lazca konuşuyorlar. Ben şimdi devamlı hastahaneye gidiyorum 
orada Türkçe konuşuyorum, Lazca kim ile konuşacaksın.¨; Dilek 
(Ardeşen, 40) ¨Tabii ki oluyor. Mesela belediyeye gittiğim zaman, 
tanımadığım biri karşıma çıktığı zaman. Çünkü herkes senin dilini 
bilmeyebilir. O yüzden Türkçeyi tercih ediyorum.¨; Metin (Ardeşen, 
24) ¨Genellikle okul, kaymakamlık, hükümet binaları gibi yerlerde 
Lazca konuşmamam lazım diyorum. (Araştırmacı: Peki neden?) 
Anlayamadıkları için.¨ demektedir. Ayhan (Ardeşen, 44) da, ¨ya-
bancı¨ insanların varlığına işaret ederek kamu kurumlarında Lazca 
konuşmadığını söylemektedir: 

¨Oluyor. Yani yabancı insanların olduğu yerde, Lazca konuşul-
madığı ya da Lazcanın bilinmediği insanlarla. Orda mesela iki kişi 
oturuyorsun Lazca biliyorsun, etrafta mesela on kişi var. Sekizi 
Türkçe konuşuyor, senin orada Lazca konuşmanın bir anlamı yok. 
(Araştırmacı: Mekan olarak nereyi verebilirsiniz?) Devlet kurum-
ları ve okulda mesela konuşmuyoruz.¨

Bazı görüşülenler ise, Lazca konuşmayı tercih etmedikleri du-
rumların olup olmadığı sorulduğunda, meseleyi ¨ortak dil¨, ¨görgü 
kuralı¨ ve ¨insanlık¨  üzerinden ele almaktadır. Örneğin, Hilal (Pa-
zar, 51) herkesin Laz olduğu bir ortamda Türkçe konuşmayı ¨saç-
ma¨ bulmakta ancak Türkçe konuşan birinin yanında ¨ortak dil¨ 
olduğu için Türkçeyi tercih etmektedir: 

¨Ya tercih etmiyorum, şimdi Türkçe konuşsan ortak dil çok güzel 
ama bazı yerlerde de Türkçe konuşmak, herkes Laz ise çok saç-
ma geliyor. Tamam, herkes Laz ise konuşmak zorundasın istesen 
de istemesen de, saçma yani herkes Laz konuşuyor sen Laz old-
uğunu bile bile Türkçe konuşmak saçma geliyor ama orada Türkçe 
konuşan biri varsa zaten görgü kuralı olarak da Türkçe konuşmak 
gerekiyor ki herkes anlasın, ortak dil işte.¨

İlçede/çarşıda, kaymakamlık/belediyede Türkçe konuştuğunu 
ifade eden Yılmaz (Çamlıhemşin, 54)  ise, Lazca konuşmayı neden 
tercih etmediğini Kürtçe’ye ve tek bir dil isteğine referans vererek 
şu şekilde açıklamaktadır: 

¨Aslında ben onu tercih ediyorum. Çünkü madem ki Türk’üz, 
Türk milletiyiz, Türkçe konuşulması lazım. Ben Kürtçe’ye de 
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karşıyım, Lazcaya da karşıyım, İbranice’ye de, yani her şeye, sa-
dece bir Türk dilinin olmasını istiyorum. Çünkü o kültür gelişsin. 
Türkçe konuşulsun.¨

Köy İsimlerinin Lazca ve Türkçe Kullanımı

Görüşülenlere, gündelik hayatlarında, köylerin Lazca ve Türkçe 
isimlerinden hangisini kullandıkları soruldu. Görüşülenlerin 
çoğunluğu köylerin Lazca ismini kullanmakta; bir kısmı içinde bu-
lundukları ortama ve karşılarında bulunan kişiye göre bu isimle-
rden birini seçerken, bir kısmı Türkçe isimleri kullanmaktadır. 

Köylerin Lazca isimlerini kullanan görüşülenler, bu isimlere 
alıştıklarını, sonradan verilen Türkçe isimleri karıştırdıklarını, an-
lamadıklarını veya Türkçe isimlerin, Lazca isimlerin ifade ettiği 
anlamları taşımadığını söylemektedir.  Örneğin, Aynur (Ardeşen, 
32) Lazca isimleri tercih etmesini şu şekilde açıklamaktadır: 

¨Gündelik hayatımda Lazca ismini tercih ediyorum. Çünkü 
Türkçe isim dendiği zaman sonradan takılan isimler olduğu için 
şaşırıyorsun. Hangisiydi diye karıştırabiliyorsun.¨ 

Engin (Fındıklı, 26), Lazca isimleri ¨güzel¨, Türkçe isimleri 
¨emanet¨ kelimeleriyle nitelendirmektedir:

¨Lazca olanları kullanıyoruz. Zaten Türkçesini duyduğumuzda 
anlamıyoruz ve Lazcası söylendiğinde idrak edebiliyoruz ancak. 
Lazca isimler daha güzel. Yenileri emanet gibi duruyor.¨

Hilal (Pazar, 51) de, benzer nedenlerle, köylerin Lazca isimlerini 
kullanmaktadır: 

¨Şimdi eski isim deyince anlıyoruz. Yeni isimleri çok çok duy-
duğumuzda anlayabiliyoruz ama eski isim deyince hemen an-
lıyoruz hangi köy olduğunu. (…) Şimdi anons edildiğinde yeni isim 
kullanılıyor ya, birbirine soruyoruz işte o bu… İşte falan biliyoruz 
epeyce de, bilmediğimiz de eski ismi neydi acaba neresidir diye 
Laz, eski ismini söylüyoruz, anlaşılmıyor daha henüz.¨
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İlhan (Fındıklı, 51) yeni isimlere bir ¨anlam¨ verememektedir: 

¨Lazca isimleri kullanıyorum. (Araştırmacı: Neden?) O şekilde 
kalmış. Yeni isimlerde sıkıntı yaşıyoruz, bir anlam da veremiyoruz 
yeni isimlere. Mesela, arazi ismi olarak `jin opute` dediğim zaman 
yukarıdaki bahçe anlamındadır ancak bunlara verilen yeni isimler 
bu tür anlamları taşımıyor. Bu dildeki yer adlarının anlamı var.¨ 

İçinde bulunulan ortam ve diyaloğa girilen kişilere göre köyler-
in Türkçe veya Lazca ismini tercih eden görüşülenler, köy-kent, 
tanıdık-tanımadık ve genç-yaşlı ayrımlarına işaret etmektedir. 
Buna göre ¨eski insanlar¨la ve tanıdıklarla konuşulurken köylerin 
Lazca isimleri; gençlerle birlikteyken, çarşıda ve kamu kurumların-
da geçen konuşmalarda Türkçe isimleri kullanılmaktadır. Örneğin, 
Özcan (Pazar, 50) mekansal ayrımı köy-kent üzerinden yapmakta 
ve ¨Çarşılarda Murat Köyü diye geçiyor, köyde Komilo.¨  demekte-
dir. Emine (Ardeşen, 71) ise, hastahanede köyünün Türkçe ismini 
kullanmaktadır: 

¨E bizim merze yok idi. Ben her dakika iğneye de gidiyorum, 
hastaneye de gidiyorum, nerelisin teyze deyince Murat Köyü  di-
yorum.¨ 

Adil (Fındıklı, 44) ¨Resmiyette Türkçe isimler kullanılır. Birisi-
yle ilk tanıştığınızda resmi olarak Türkçe kullanırsın ama muhab-
bet koyulaştıkça Lazcasını tercih ederim.¨ diyerek karşısında bu-
lunan kişiyle yakınlığına; Murat (Ardeşen, 36) da benzer biçimde 
tanışıklığa işaret etmektedir: 

¨Ben genelde tabi ortamına göre. Biri yer soruyorsa tarif eder-
ken Türkçesi. Ama normal tanıdığım biri ile bir şey hakkında 
konuşurken kesinlikle Lazca ismini söylerim.¨ 

Ayhan (Ardeşen, 44) ve Ercan (Ardeşen, 51) da, karşılarında bu-
lunan kişilere göre köylerin Türkçe veya Lazca isimlerini kullan-
makta ancak genç-yaşlı ayrımını referans almaktadır. Ayhan (Ar-
deşen, 44) şöyle demektedir: 

¨Köyümün gündelik hayatta Murat Köyü ama bu kesindir, eski 
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insanlara kesinlikle Murat Köy, yani yeniler dahi bilmiyor. Yani 
ikisini kesinlikle kullanmak zorunda kalıyoruz. `Nerelisin?` ded-
iklerinde, `Murat Köy`, `Ha, neresiydi..`, `Komilo`, `Ha Komilo mu?`. 
Demek ki bilinirlik olarak Lazca daha çok biliniyor. Ben de öyle 
yani mesela burada Dağdibi diyor, `Ya Dağdibi hangisi?` diyorum, 
`Sulet` diyo bak biz kendi neslimiz de aynı.¨  

Ercan (Ardeşen, 51) ise, benzer biçimde, tercihini şu şekilde ifade 
etmektedir: 

¨Şimdi ayrım yapılıyor mesela yeni gençlere hangi köylüyüm 
diye bana sorunca ‘ben Murat Köylüyüm’ ben diyorum ama eski in-
sanlar ‘Komilo’ deyince o zaman daha iyi. Eski insanlara ayrı diy-
oruz, yenilere ayrı.¨ 

Köylerin Türkçe isimlerini kullanan görüşülenler ise, bu terci-
hlerini anlaşılabilirliğe, mecburiyete ve Lazca isimlerin anlamının 
olmayışına bağlamaktadır. Örneğin, Metin (Ardeşen, 24) ¨Ben 
genellikle Türkçe ismini kullanıyorum. Genellikle daha çok anlay-
abilsin diye.¨ derken; Asya (Fındıklı, 83) ¨Mecbur olarak şimdiki 
isimleri kullanıyoruz. Pazar’da mesela Sulet’ti, şimdi ise Dağdibi 
oldu. Eskiler unutuldu artık, yenilere rağbet var.¨  demektedir. Yıl-
maz (Çamlıhemşin, 54) ise, köyünün Lazca isminin anlamının ol-
madığını söylemektedir:

¨Murat Köyü, yeni ismini tercih ediyorum. Çünkü bu artık ne-
reden geldi ‘Komilo’ ismi, Lazcada hiçbir anlamı olmayan bir ke-
lime. Hiçbir anlamı yok, o kelime nereden geldiğini de bilmiyorum. 
Soyadı kanunundan sonra Murat Köyü ismi geldi buraya. Bu Lazca 
‘Komilo’ ismini çok araştırdım fakat bir netice alamadım ama hiçbir 
anlamı yok yani. (…)¨. 
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Sosyal Medyada Kullanılan Dil

Sosyal medya kullanan görüşülenlere, bu mecralarda hangi dili 
kullandıkları soruldu. Buna göre, görüşülenlerin çoğunluğu sosyal 
medyada yorum ve paylaşımlarını Türkçe; bir kısmı ise Türkçenin 
yanı sıra Lazca yapmaktadır. 

Sosyal medyada yorum ve paylaşımlarını Türkçe yaptığını 
söyleyen görüşülenlere bakıldığında, örneğin, Adil (Fındıklı, 44) 
¨Facebook kullanıyorum. Yorumlarımı genelde Türkçe yapıyorum. 
Lazca sayfaları vakit buldukça takip ediyorum.¨ demektedir. Bazı 
görüşülenler, bu durumu, Lazca bilmeyenlere işaret ederek açıkla-
maktadır. Aynur (Ardeşen, 32) ¨Türkçe yorum yapıyorum. Çünkü 
çoğu insan anlamıyor. Anlamayan insan olduğu zaman.¨ derken; 
Engin (Fındıklı, 26) ¨Paylaşımlarımı genelde Türkçe yaparım çünkü 
çoğu arkadaşım Lazca bilmiyor. Lazca sayfaları takip ediyorum.¨ 
demektedir. Sosyal medyada Türkçe yorum yapılmasının bir diğer 
nedeni, görüşülenlerin Lazca yazma düzeyleri olabilmektedir. 
Örneğin, sosyal medyada Türkçe yorum yaptığını söyleyen Aslı 
(Pazar, 26) ¨Bazen yapmak istiyorum, yazamam diye yazmıyorum.¨ 
demektedir.

Bazı görüşülenler ise, Türkçenin yanı sıra Lazca yorum ve pay-
laşım yaptıklarını ifade etmektedir. Lazca yorum ve paylaşım 
yapan görüşülenlerin bir kısmı, yakın arkadaşlarına veya Lazca 
okuyabilenlere Lazca yorum yaptıklarını söylemektedir. Örneğin, 
¨Ortamdaki yakın arkadaşlarımla yani Lazca çekinmem. Lazca yo-
rum yapıyorum.¨ diyen Murat (Ardeşen, 36) arkadaşları; Zeki (Pa-
zar, 25) ise Lazca okuyabilenler karşısında Lazca yorum yapmak-
tadır: ¨Karşındaki insan Lazca biliyorsa, Lazca okumayı anlıyorsa, 
mantıklı, zeki bir insansa ona Lazca yazmaya çalışıyorum.(…)¨. Yu-
suf (Pazar, 29) ise, sosyal medyada bazı zamanlarda Lazca yorum 
ve paylaşım yapmış olabileceğini söylemekte ancak şunu da ekle-
mektedir: ̈ Ben Lazca yazsam bana Lazca cevap verecek adam yok.¨

Lazca sayfaların birkaçını takip ettiğini ve bu sayfalardaki Laz-
ca paylaşımlara ¨ister istemez¨ Lazca yorum yaptığını ifade eden 
Uğur (Pazar, 22), yurtdışına gitmiş olan ve Lazcayı korumak için 
Lazca paylaşım yapan arkadaşlarına değinmektedir: 

¨İki üç arkadaşım var, Facebook’tan bazı paylaşımlarını Lazca 
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ediyorlar, hani Laz üzerine. Kendi kültürlerine düşkün, Amerika’da 
okumuş, Almanya’ya gitmiş arkadaşlarım var mesela, onlar hani 
kendi kültürünü korumak amacıyla dili, onun haricinde diğerleri 
yok.¨

Lazca yorumlar kimi zaman müzik, yemek, fıkra, atasözü gibi 
¨yöresel¨ meseleler ve içerikler söz konusu olduğunda yapılmakta 
veya ¨nasılsın¨ ve ¨ne yapıyorsun¨ gibi temel cümleler Lazca ku-
rulmaktadır. Ercan (Ardeşen, 51), ¨Lazca da kullanıyorum. Lazca 
türküler paylaşıyorum. Tulum melodileri paylaşıyorum. Türkçe 
okuyorum. Mesela diyorum ‘muço`re, mu ikum’ Lazca diyorum. 
Hatta Lazca isim koyanları da seviyorum.¨ derken; Volkan (Arhavi, 
20) ¨Daha çok Türkçe yapıyorum ancak Lazca da yaptığım oluy-
or. Mesela atasözü ve deyimleri kullanıyorum.¨ demektedir. Ayhan 
(Ardeşen, 44) ise, hangi durumlarda Türkçe hangi durumlarda Laz-
ca yorum yaptığını şu şekilde anlatmaktadır: 

¨Ona ne yakışıyorsa onu yazarız. Mesela Türkçe ise Türkçe. 
Mesela yöresel bir yemek vardı geçen, tandırda pişen ekmek ve 
muhlama var. Onun resmini koymuş yiyorlar. Orada Lazca bir yo-
rum yaptım. Ona o uyar, çünkü Lazca yakışır. Ama mesela Face’te 
başka bir şeyde olmaz. Başka bir fotoğrafa yorum yaparken Lazca 
gerek yok. Anlamsız kalır.¨

Sosyal medya kullanan görüşülenlerin bazıları Lazca sayfaları 
takip etmektedir. Takip edilen sayfaların arasında ¨yöresel şeyler¨, 
haberler, ¨esprili¨ ve ¨komik¨ içerikler bulunmaktadır. Örneğin, 
Dilek (Ardeşen, 40) ¨Evet. Hoşuma gidiyor. Yöresel şeyler, Laz old-
uğumuz için, Lazca haber var, Lazca siteler var mesela onlar hoşu-
ma gidiyor, takip ediyorum.¨ demektedir. Yusuf (Pazar, 29) şunları 
söylemektedir:

¨Takip ediyorum, takip ediyorum. Hem ben kendimi bir makro 
milliyetçi olarak görüyorum. Burayı, Lazcayı, herkes kendi evinin 
önünü temizlesincilerdenim. O yüzden takip ediyorum. Hem Lazca 
dersi verdiğim için hem Lazcaya merakım olduğu için takip ediyo-
rum.¨ 

¨Esprili¨ ve ¨komik¨ içeriklerden Metin (Ardeşen, 24) ve Mu-
rat (Ardeşen, 36) bahsetmektedir. Metin (Ardeşen, 24) ¨Ediyorum. 
Genellikle videolarını izliyorum, komik buluyorum.¨ demekte; Mu-
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rat (Ardeşen, 36) ise, ¨Hoşuma gidiyor. Ee genelimizde olduğu gibi 
rahat, geniş insanlarız, espriyi severiz, gülme-güldürmeyi severiz. 
Bu tip sayfaları seviyorum, takip ediyorum.¨ şeklinde düşüncesini 
ifade etmektedir. 

Bazı görüşülenler ise, sosyal medyadaki Lazca sayfaların 
geliştirilmesini önermektedir. Örneğin, Hülya (Çamlıhemşin, 23) 
¨Evet, takip ediyorum. Ee, çok öğretici, bilgi veriyor, yani daha çok 
geliştirmelerini isterim.¨ demektedir. 

Lazca Yayın Yapan Televizyon ve Radyoların Takibi 

Görüşülenlere Lazca yayın yapan televizyon ve radyo kanallarını 
takip edip etmedikleri soruldu. Görüşülenler, çoğunlukla, Lazca 
yayın yapan televizyon ve radyoları takip etmektedir. Görüşülen-
lerin bir kısmı bu yayınları olumlu bulurken, bir kısmı bu yayınlara 
çeşitli eleştiriler getirmektedir. 

Lazca yayın yapan televizyon ve radyoları takip eden bazı 
görüşülenlerin, ¨yöre¨lerinin tanıtımını ve müzik-eğlence pro-
gramlarını olumlu buldukları görülmektedir. Örneğin Metin (Ar-
deşen, 24) ¨Evet. Güzel buluyorum. Şarkıları oluyor, fıkraları oluy-
or onları takip ediyorum.¨ demektedir. Dilek (Ardeşen, 40), Gelişim 
TV’ye referans vererek, kanalın olumlu bulduğu yönlerini şu şekil-
de açıklamaktadır: 

¨Evet. Güzel. Mesela kendi yörelerini tanıtıyor, kendi dilini 
yayıyor. Vardı bizim burada Gelişim kanalımız vardı da, yok şim-
di kapandı. Yayın yapmıyor artık. Çok güzel bir kanaldı ama işte. 
Mesela Lazca şarkılar vardı, mesela eğlence programları vardı. 
Lazca piyesler vardı, çok güzeldi ama uyduyla anlaşamadılar her-
halde, kapandı.¨ 

Lazca yayın yapan televizyon kanalları kültürün ve dilin 
yaşaması için de önemsenmektedir. Adil (Fındıklı, 44) ¨Şu anda 
yaşadığım bölge sebebiyle izlerim tabi. Bu durum gurbette özlem 
çekenler için daha anlamlı. Kültürün yaşatılması babında da önem 
veriyorum.¨ derken; Zeki (Pazar, 25) bu konuda şunları söylemek-
tedir: 
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¨Şimdi ben Karadeniz TV, ıvır zıvır kanallara bakıyorum, 
hiçbirisini beğenmiyorum, hep Giresun, Ordu yöreleri bizle alakası 
yok. Bir Gelişim TV’den Allah razı olsun, belki o kanal olmasa Laz-
ca bitebilirdi.¨

İlhan (Fındıklı, 51) da, bu tür kanalları, çocukların Lazca öğren-
meleri için bir kaynak olarak görmektedir.  

¨Kesinlikle izleriz. Hatta çocuklarımızdan Lazca öğrenmeler-
ini istediğimizin de altyapısı oluşur. Bu şekilde resmiyet boyu-
tu kazanırsa çocukların da ilgi ve alakaları yüksek olur. Bu dilin 
pazarlanması gibi bir şeydir.¨

Görüşülenlerin bazıları ise, Laz kültürünü içeren ve Lazca 
konuşulan bu yayınlar karşısında ¨sevinç¨ duymaktadır. Yılmaz 
(Çamlıhemşin, 54) ¨İyi buluyorum. Çünkü kültürel olarak Laz 
kültürü olarak oradan bir sevinç duyuyorum yani bir neşe duyuy-
orum.¨ demektedir. Gülhan (Pazar, 58) da, benzer biçimde ¨Çok 
seviyorum. Lazca yayın yapan yöresel televizyonlar var. Sanki 
bilmiyormuşuz gibi ‘aaa Laz konuşuyor’ diye seviniyoruz.¨ diyerek 
duygularını ifade etmektedir. 

Lazca yayın yapan televizyon ve radyolar görüşülenlerin bir 
kısmı tarafından eleştirilmektedir. Eleştirilen noktalar, Lazca yer-
ine şiveli Türkçe konuşulması veya tamamen Lazca yayın yapıl-
masıdır. Örneğin, Murat (Ardeşen, 36) ¨Evet. Biraz daha gelişebil-
ir.¨ demekte ve bu yayınların geliştirilmesini önermektedir. Aynur 
(Ardeşen, 32) bu yayınları, Lazca yerine şiveli Türkçe konuşulduğu 
için eleştirmektedir:

¨Çoğunu beğenmiyorum. Çünkü Lazcayı Lazca gibi kullan-
mıyorlar, konuşurken şive kullanıyorlar ki hakiki Lazlar kesinlikle 
Lazcayı şive olarak kullanmıyoruz. Lazca konuştuğumuz zaman 
Türkçe konuşanların hiçbiri anlamaz. (…) Sadece Türkçeyi mahvet-
tiklerine, katlettiklerine inanıyorum.`Cidey misun, celey misun` o 
şekilde konuşuyorlar. Bizim Lazcada öyle bir şey yok.¨

Ercan (Ardeşen, 51) ise, Lazca yayın yapan televizyon ve 
radyoların tamamen Lazca yayın yapmalarını eleştirmekte; bu du-
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rumu ¨insanları ayırmak¨ olarak değerlendirmektedir:

¨Ya takip ediyorum da çok da abartıyorlar ona da karşıyım. Yani 
illa bu diye her şeyi Lazca tutturmanın da bir anlamı yok. Demin 
dedim ya Türkiye bir mozaik, her çeşitten insan var. Ha belli bir 
ara bölümlerde Lazca mı Kürtçe mi ara bölümlerini yaparsın ama 
dipten başa hep yöresel şeyi anlatıp bastırmanın bir anlamı yok. Bu 
o zaman insanları ayırırsın, daha kötü bir hal aldırırsın, sevgiden 
de çıkarırsın.¨

Sinirlenince, Duygulanınca Kendiliğinden Konuşulan Dil

Görüşülenlere Lazcayı hangi durumlarda kendiliğinden konuştuk-
ları soruldu. Sorunun anlaşılmadığı durumlarda, sinirlenince veya 
duygulanınca, kendilerini hangi dilde ifade ettikleri öğrenilmeye 
çalışıldı. 

Görüşülenlerin bir kısmı, sinirlenmeyi ve duygulanmayı Türkçe 
veya Lazca ifade etmek arasında fark görmemekte veya her iki dili 
de kullanmaktadır. Örneğin, Sevim (Çamlıhemşin, 53) ¨Hiç farket-
miyor, hiç. İkisini de aynı konuşuyorum. Hiç farketmiyor.¨ derken; 
Ahmet (Pazar, 54) ¨O anda nasıl rahat, ne bileyim yani, her ikisini 
kullanıyoruz.¨ demektedir. 

Böyle durumlarda her iki dili de kullanan görüşülenlerin ba-
zıları, duygularını ifade ettikleri dilin, karşılarında bulunan kişiye 
veya içinde bulundukları ortama göre değiştiğini söylemektedir. 
Örneğin, Hülya (Çamlıhemşin, 23) ¨Yani sinirlendiğim kişi, karşım-
daki Lazca konuşan bir insansa Lazca karşılık veririm.¨  demekte-
dir. Ercan (Ardeşen, 51) da, benzer biçimde, içinde bulunduğu orta-
ma işaret ederek şunları söylemektedir:

¨Şimdi bazı yerlerde, demin dedim ya karşı tarafın algılayabi-
leceği veyahut da benim daha güzel ifade edebileceğim ortamlarda 
duruma göre değiştiriyoruz.¨

Hilal (Pazar, 51) ise, daha ayrıntılı bir açıklama sunmakta; çocuğa 
Türkçe, kocaya Lazca kızdığını ifade etmektedir: 
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¨Türkçe daha çok çıkıyor. (…) (Araştırmacı: Sinirlenince ya 
da çok duygulanınca?) Zaten çocuğa kızınca Türkçe kızacaksın 
ki… (Araştırmacı: Kocaya kızınca ne yapacaksınız?) O zaman Laz 
kızıyoruz, o şekilde. Çocuklara hiç Laz kızamazsınız, zaten içinden 
gelmiyor, o şekilde Türkçe konuşup kızıyorsunuz.¨

Bazı görüşülenler ise, duygularını Lazca daha rahat ifade et-
tiklerini söylemektedir. Bu kategorideki görüşülenler hangi duygu-
larda hangi kelimeleri kullandıklarına dair de içerik sunmaktadır. 
Örneğin, Aynur (Ardeşen, 32) ¨Kendimi en rahat onunla ifade ede-
biliyorum, Lazcayla. Tam kelime olarak.¨ derken; İlhan (Fındıklı, 51) 
duygu aktarımında Lazcayı zengin bulmaktadır: 

¨Lazcayı daha çok hikaye ve duygu aktarımında kullanırım ve 
çok zengindir. Mesela Türkçede avlanırken kuşa taş attığınızda 
uçmasını sadece `kaçtı` olarak anlatırsın ancak Lazcada `eputxu, 
geputxu, meputxu` vs. vs. gibi bir çok ifade biçimi vardır. Zengindir 
yani. Mesela sevdiğine sevgini belirtmek için `seni seviyorum` var 
ancak Lazcada daha duygulu bir şekilde ifade edebiliyorsun. `A 
kogogaxvela!, a kogogaqora!` gibi beden dilini de katarak tok bir 
şekilde ifade şekilleri var.¨

Kimi görüşülen sinirlenince Lazcayı kullanmakta, örneğin, 
Dilek (Ardeşen, 40) ¨Mesela evde çok sinirlendiğimde kullanırım. 
Sinirliyken Lazcada içimi dökebiliyorum.¨ derken; Murat (Ardeşen, 
36) şunları söylemektedir: 

¨Genelde sinirlendiğimde ama duyguları dışa vurma bana daha 
kolay geliyor Lazcada. Çünkü kökenimde o olduğu için daha rahat 
oluyor.¨

Kimi görüşülen ise, hem neşelenince hem de sinirlenince, duygu-
larını Lazca ifade etmektedir. Gürsel (Fındıklı, 54) ̈ Çok neşelenince 
veya sinirlenince arkadaş grubu içerisinde Lazca tepki veririm.¨ 
demekte; Mesut (Fındıklı, 50) ¨Sinirlenince veya bir şeye espri ha-
vası katmak istediğimde, bir şeyi vurgulamak istediğimde her ne 
kadar ortamla alakalı olsa da Lazca bir ifade ortamın havasını 
değiştiriyor gerçekten.¨

Eğlenirken veya mutlu olduklarında Lazca konuşan görüşülen-
ler de bulunmaktadır. Engin (Fındıklı, 24) ¨Genelde eğlenirken ve 
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mutlu olduğumda konuşurum.¨ derken; Feride (Arhavi, 49) ¨Daha 
çok mutlu olduğumda Lazca ifade ederim kendimi.¨ demektedir. 

Bazı durumlarda ağıdın, yorulmanın, feryadın, darlanmanın 
dili Lazca olmaktadır. Rüveyde (Hopa, 57) ¨Onları hiç öyle düşün-
mem yok. Yorulunca `oy nanaçkimi` deriz mesela. Farkında olmuy-
orsun ağzından ne çıkarsa.¨ demekte; Nurten (Hopa, 47) ¨(…) Ağıt 
yakarken Lazcayı kullanıyorum. Geçen yıl sel olunca (24 Ağustos 
2015) evim mahallem hep öyle üzüldük `oxoriçkimi`.¨ diyerek  Laz-
ca ağıttan bahsetmektedir. Görüşmenin başlarında ¨(…) Türkçede 
değil de Lazcada sevgi sözleri çok güzel. Sevgi Lazcada çok güzel 
anlatılıyor, onu anladım ben, vallahi.¨ diyerek sevgi sözlerine işaret 
eden Gülsüm (Hopa, 60) ise, darlandığı, feryat edeceği, ağlayacağı 
zaman da Lazca konuşmaktadır:

¨Mesela dersin ki canım çok darlandı, onu Türkçe söylemem, 
`of şuri …`. Feryat edeceğin zaman edebilirsin. Ağlarken mesela 
‘nanaçkimi’ diye ağladım hep. Onu kullanıyoruz. Türkçeyi sanki 
hayatta lazım olduğu için, kitap olduğu için; ama içinden geldiği 
zaman da Lazcayla. Bana öyle geliyor. Şu anda veya öyle anlıyo-
rum, bilmiyorum, öyle geliyor.¨

Az sayıda görüşülen, kendiliğinden veya sinirlenince/duygu-
lanınca Türkçe konuştuklarını belirtmektedir. Örneğin, Metin 
(Ardeşen, 24) bu soruyu ¨Genellikle Türkçe konuşurum. Laz-
ca konuşmam.¨ şeklinde cevaplarken; Aslı (Pazar, 26) ise kısaca 
¨Türkçe¨ demektedir.
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Rüyada Konuşulan Dil

Rüyaların hangi dilde görüldüğü alan araştırması esnasında üze-
rinde durulan konulardan biridir. Görüşülenler, bu soruyu genel-
likle tebessümle karşıladılar, kimi zaman da cevap vermekte zor-
landılar. Örneğin,  Ercan (Ardeşen, 51) şöyle demektedir: 

¨Şimdi rüyalar, ben çok rüya görmem de bazı görüyorum ta-
bii. Ya onu kesin bir şey desem de uyduruk olur yani hiç farkında 
değilim. Çünkü hiç düşünmediğim bir tarz. Aklıma gelmiyor yani 
Lazca mı konuşuyordu, Türkçe mi konuşuyordu. Duruma göre yani 
kesin bir şey diyemem sana.¨ 

Görüşülenlerin çoğunluğu rüyalarını Türkçe gördüklerini ifade 
etmektedir. Örneğin, Metin (Ardeşen, 24) ¨Hiç Lazca konuştuğumu 
ya da karşımdakinin konuştuğunu bilmiyorum. Türkçe konuşuy-
oruz genelde.¨ derken; Hülya (Çamlıhemşin, 23) ¨Yani, Lazca çok 
hatırlamıyorum, genelde Türkçe.¨ demektedir. Uğur (Pazar, 22) 
ise, rüyalarında konuştuğu dil ile kendini ait gördüğü etnik kimlik 
arasında paralellik kurmakta ve rüyalarını Türkçe gördüğünü if-
ade etmektedir: 

¨Türkçe. (Araştırmacı: Hiç Lazca rüya gördüğünüz oldu mu?) 
Hayır, Lazcayla pek şeyimiz yok, böyle Laz olarak da görmüyo-
rum kendimi, Lazcayla benimsemiyorum. (Araştırmacı: Ne olarak 
görüyorsunuz kendinizi?) Türk olarak, Türk vatandaşı olarak 
görüyoruz genellikle Lazlar.¨

Hilal (Pazar, 51) de, Türkçe konuştuğu rüyaları hatırlamakta 
ancak Lazca konuştuğu rüyalar konusunda emin olamamaktadır. 
Türkçe konuştuğundan emin olduğu rüyasında ise, başbakanla 
konuşmaktadır: 

¨Ya ona hiç denk düşmedim biliyor musun? Rüyalarımızda 
da aynı mesela, Türkçe konuşan birisini gördüğümüzde Türkçe 
konuşuyoruz, evet. (Araştırmacı: Rüyanızda da Laz birini görünce 
Lazca mı konuşuyorsunuz?) Olabilir, evet. Şimdi bazen diyorum 
işte, Başbakan'ı gördüm, onu gördüm bunu gördüm, orda Türkçe bir 
şeyler söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. (…) Evet, evet şimdi hatır-
ladım. Başbakanı görünce Türkçe bir şeyler söylemişim.¨
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Rüyalar Türkçe görülürken, kimi zaman Lazca sayıklanmak-
tadır. Murat (Ardeşen, 36) ̈ Genelde Türkçe ama bazen sayıkladığım 
oluyor Lazca.¨ demektedir. Kimi zaman ise, rüyalar genelde Türkçe 
görülürken, bazı rüyalar Lazca görülmektedir. Örneğin Dilek (Ar-
deşen, 40) babaannesini gördüğü rüyasını şöyle anlatmaktadır: 

¨Rüyada Lazca bir sefer babaannemi gördüm, tek bir sefer 
babaannem vefat ettiği zaman, Zeynep  babaanne. Öldükten bir 
yıl sonra görmüştüm. (Araştırmacı: Ne dedi?) İşte bizim avluyu 
biliyorsun köydeki. Orada kalabalık vardı işte. Babaannemin de 
öldüğünü biliyorum. O yokuştan iniyor. Çok güzel yeşil bir elbise 
giyiyordu. O kalabalığa giriyor (…) geliyor bana sarılıyor. Ben diy-
orum ki `Sen niye geldin?` dedim, güya çocuklara baktırıyoruz bir 
yerde, öldüğünü de biliyorum. Rüya dedim ya karışık. Ki ben dedi 
elinde bir sepet var bunu al dedi. (Araştırmacı: Nasıl dedi?) Ben ̀ Voy 
moxti`, ‘Niye geldin’ diye sordum. O da `moxti, komoxti` dedi. Ben 
`berepe mi otzen`, ‘Çocuklara kim bakıyor, kime bıraktın’ falan. Bu 
sefer gülümsedi. ̀ Ma geri vulur` ya,  yani ‘Ben gene gidiyorum’ dedi, 
gitti öyle. Sepet verdi bana, amcamın kızı Nuriye  var ya Kadir’in  
ablası. Onun evi yukarıda da Komilo’da . Onun evinin olduğu yer ki 
‘Bunu götür oraya bırak’ dedi. Öyle gitti gülümseyerek. Öyle rüyada 
bir kez konuştum işte. Diğer zamanlar Türkçe.¨

Görüşülenlerin bazıları, rüyalarını her iki dilde de gördükler-
ini ifade etmektedir. Örneğin, Sevim (Çamlıhemşin, 53) ¨Türkçe 
konuştuğum gibi aynı Lazca da aynı dil, ikisini aynı bir arada.¨ 
derken; Zeki (Pazar, 25) ¨Rüyalarımı Türkçe de görüyorum Lazca 
da görüyorum.¨ demektedir. Benzer biçimde, İlhan (Fındıklı, 51) 
¨Karışık görüyorum. Gördüklerim bilinçaltına hangi durumda yer-
leşmişse o şekilde ve dilde görüyorum.¨ 

Çok az sayıda görüşülen, rüyalarını Lazca gördüğünü ifade 
etmektedir. Ayhan (Ardeşen, 44) bu görüşülenlerden biridir ve 
¨Genelde Lazca.¨ şeklinde cevap vermektedir. Ekrem (Pazar, 56) ise 
şöyle demektedir: 

¨Doğrudur, rüyalarımız ekseri Laz. Hatta ve hatta burada, aşağı-
da dedelerimiz otururken, rüyamı ilk doğduğum ocakta gördüm. 
Çocukluğumu yaşadığım ocakta.¨
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Lazca-Türkçe Konuşma Ağırlığında Değişim

Görüşülenlerden, çocukluklarından bu yana, gündelik hayatlarında 
Lazca-Türkçe konuşma ağırlıklarında bir değişim olup olmadığını 
değerlendirmeleri istendi. Görüşülenlerin çoğunluğu, gündelik ha-
yatlarında artık daha fazla Türkçe konuştuklarını ifade etmekte-
dir. Bir kısım görüşülen Lazca-Türkçe konuşma ağırlıklarında bir 
değişim olmadığını; az sayıda görüşülen eskisine göre daha fazla 
Lazca konuştuğunu söylemektedir. 

Gündelik hayatında daha fazla Türkçe konuşmaya başladığını 
belirten görüşülenlere bakıldığında, örneğin Zeki (Pazar, 25) 
¨Türkçeye doğru gidiyor, Lazca bitiyor, Lazca kelimeleri bile un-
uttum. Unutmamaya çalışıyorum, dikkat ediyorum.¨ demekte; Aslı 
(Pazar, 26) artık Lazcaya gerek duymadığını ifade etmektedir: 

¨Türkçe (Araştırmacı: Türkçe mi ağırlık kazanmaya başladı? 
Sizce neden böyle bir değişim oldu?) Ya ne bileyim Türkçe, Lazcaya 
pek gerek duymuyorum.¨ 

Volkan (Arhavi, 20) da, Lazcanın ¨aktif¨ olmamasından bahset-
mektedir: 

¨Değişim oldu Lazcanın kullanımının azalması şeklinde 
maalesef. Eskiye nazaran Türkçe daha çok kullanılıyor. (Araştır-
macı: Sizce neden böyle bir değişim oldu?)  Lazca artık eskisi kadar 
aktif olmadığı için insanlar Türkçe konuşmaya meyil ettiler ve Laz-
ca unutuldu.¨ 

Görüşülenler Türkçenin ağırlık kazanması yönündeki değişimi, 
göç, kentteki Lazca bilmeyen nüfus, iş ve okul hayatı, yeni nes-
lin Türkçe konuşması, okulda Türkçe eğitim verilmesi, Türkçe 
konuşan gelinler, Türkçenin her yerdeliği, televizyonun gelmesi, 
Lazca sözlü geleneğin yok olması, teknolojik değişimler gibi ned-
enler üzerinden değerlendirmektedir. Örneğin Emine (Ardeşen, 71) 
zamanla daha fazla Türkçe konuşmasını, köy-kent göçüne bağla-
makta ve meseleyi ¨yüksek¨ ve ¨cahil¨ kelimeleri ekseninde değer-
lendirmektedir: 

¨Şimdi bu çocuklar ile Türkçe konuşacaksın. Ama eskiden ne di-
yeyim hep Lazca, eskiden köydeydik hep Lazca konuşuyorlar, biz 
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konuşsak zaten ayıplarlar. Zaten o dünyada da Türkçe konuşmak 
iyidir. (Araştırmacı: Neden sence böyle bir değişim oldu?) Neden 
diyeyim mi? Köyümüzden kalktık, daha yüksek yerlere geldik, o 
zaman Lazca konuşmak o kadar yapmıyoruz, Türkçe konuşuyoruz. 
Ama köyümüzde olsa hepsi cahil, ama burası öyle değil.¨

Hülya (Çamlıhemşin, 23) ise, köy-kent göçünün gündelik hayat-
ta kullandığı dili nasıl etkilediğini, kentteki Lazca bilmeyen nüfusa 
işaret ederek açıklamaktadır. Bu çerçevede ¨yanlış¨ anlaşılmamak 
için Türkçe konuştuğunu belirtmektedir: 

¨Eskiden ilkokul döneminde sürekli köyde olduğum için sürek-
li Lazca, ama köyden çıkınca Türkçeye ağırlık verdiğim için şimdi 
daha çok Türkçe konuşuyorum. (Araştırmacı: Neden sence böyle 
bir değişim oldu?) Çünkü köyde sürekli Lazca konuşuyorlar. Şehire 
gidince herkes Lazca bilmiyor, genelde Türkçe biliyor. Lazca tek 
tük bilen olsa bile Lazca bilmeyenlerin yanında Lazca konuşursak 
yanlış anlaşılır diye Türkçe konuşmayı daha çok tercih ediyorum.¨

Asya (Fındıklı, 83) İstanbul’a yönelen göçten bahsetmekte, daha 
fazla Türkçe konuşmasını ¨mecbur¨iyet ekseninde değerlendirme-
ktedir: 

¨Türkçe bilmezken hep Lazca konuşuyorduk. Sonra öğrendik, 
daha çok Türkçe konuşmaya başladık. Mecbur böyle oldu. Mesela 
İstanbul’a gittim Lazca konuşan yok, mecbur Türkçe konuştuk. Ama 
Lazca bilenle aynen devam ettik. Halam gelmişti İstanbul’a ve hiç 
Türkçe bilmezdi. Eşim dedi ki, bir daha halan gelmesin. Neden ded-
iğimde, hep Lazca konuşuyorsunuz ve Türkçen bozuluyor dedi. Ben 
de dedim “handğa qai sefa dophit Lazuri osinapuşi”(Bugün Lazcaya 
doyduk) çünkü orda Lazca konuşan yoktu ve özlem duyuyorduk.¨

İş ve okul hayatında ¨ister istemez¨ kullanılan dil de, gündelik 
hayatta kullanılan Lazcanın ağırlığını etkilemektedir. Örneğin, İl-
han (Fındıklı, 51) şöyle demektedir: 

¨İş hayatına girdikten sonra resmi dilin Türkçe olması sebebi-
yle ister istemez daha çok kullanıyoruz. Ekonomik özgürlük kazan-
dıkça büyük şehirlere daha çok gitme durumlarım oluyor. Senin 



68

gibi konuşanı görmediğin zaman kullanmıyorsun kendi dilini. Şive-
li de olsa Türkçe konuşma zamanla daha arttı.¨

Tayfun (Arhavi, 22) ise, okul hayatında hissettiği Türkçe kullan-
ma ¨zorunluluğu¨na işaret etmektedir: 

¨Okul nedeniyle daha çok Türkçe kullanıyorum ama memleke-
time geldiğimde Lazcaya devam ediyorum. (Araştırmacı: Sizce 
neden böyle bir değişim oldu?) Üniversite ortamında, dışarda veya 
başka yerlerde genellikle hep Türkçe konuşuluyor ve doğal olarak 
kendimi Türkçe olarak ifade etme zorunluluğu hissediyorum.¨ 

Gündelik hayatta ağırlıklı olarak kullanılan dilin değişiminde 
hanedeki çocuklar ve gelinler de önem kazanmakta; okulları ned-
eniyle Türkçe konuşulan çocuklar, farklı şehirlere göç eden çocuk-
lar ve Türkçe konuşan gelinler ön plana çıkmaktadır. Örneğin Gül-
han (Pazar, 58) okula giden çocuklar ve Türkçe konuşan gelinler 
nedeniyle artık Lazcanın eskisi kadar kullanılmadığını ifade etme-
ktedir: 

¨Eskiye göre daha çok Türkçe konuşuyoruz. Şimdi gelinlerimiz, 
çocuklarımız Türkçe konuşuyor. Dilimiz alıştı. Daha zor konuşuy-
orduk. Şimdi daha kolay Türkçe konuşuyoruz. (Araştırmacı: Peki, 
neden böyle bir değişim oldu sizce, geriye dönüp baktığınızda?) 
Okulda Laz olmadı. Çocuklar okudu. Pek fazla kullanılmadığı için 
Laz, daha çok Türkçeye yönlendi.¨

Yıllar itibariyle Lazca konuşma ağırlığının azaldığından bah-
seden Gürsel (Fındıklı, 54) bunun nedeni sorulduğunda şöyle de-
mektedir:

¨Öğretmenler yetmişli yıllarda baskı yapıyordu. Ayrıca toplum-
da çocuğum Lazca öğrenirse Türkçeyi güzelce konuşamaz, başka 
şehirlere gittiğinde sorun yaşar gibi kanılar var. Üniversitede dal-
ga geçer diye aileler tedirgin oluyor.¨  

Hilal’in (Pazar, 51) anlattıkları ise, bu süreci özetlemektedir: 
Çocuklar artık Türkçe konuşmamakta ve bu nedenle etraflarında 
Lazca konuşacak kimse bulunmamaktadır. 
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¨Daha Türkçeye gidiyor. (Araştırmacı: Neden böyle oluyor 
sizce?) Neden böyle oluyor, şimdi benim yaşımdakilerin çocukları 
hepsi Türkçe konuşuyorlar, ne kaldı ki geriye hani kiminle konuşa-
caksın gibi oluyor. Gittikçe Türkçeye dönüyor. Yani Laz biliyoruz 
ayıp olmasın diye konuşuyoruz halleri oluyor, hani Laz’ız da Laz 
konuşalım ama yarı yarıya gibi de oluyor, yarı yarıya Türkçe oluy-
or arada Lazca katıyorsun, o şekilde muhabbeti götürebiliyoruz.¨ 

Kimi zaman çocukların farklı şehirlere göçü, geride kalanların 
hangi dili konuşacağını da etkilemektedir. Örneğin, Sevim (Çam-
lıhemşin, 53) göç sonrası Türkçe konuşan çocuklarının etkisini şu 
şekilde dile getirmektedir: 

¨Çocukların yanına gidince orada bazen mecbur kalıyorsun de-
vamlı Türkçe konuşuyorsun o başka ama burada aynı. (Araştır-
macı: Eskiden nasıldı?) O zaman Laz idik. O zaman onlar da Laz-
ca sorunca biz de Lazca cevabını veriyorduk. (Araştırmacı: Neden 
sence böyle bir değişim oldu?) Ee uzaklara gidince, İstanbul’a, 
İzmir’e gidince orada Türkçe konuştular. Buraya gelince de Türkçe 
sorunca mecbur kalıyorsun Türkçe cevap veriyorsun.¨

Bazı görüşülenler ise, Türkçe konuşanların artması konusunda, 
okulun yanı sıra televizyonun etkisinin altını çizmektedir. Örneğin 
Ekrem (Pazar, 56) şöyle demektedir: 

¨Eskiden herkes Laz konuşuyordu. Türkçe konuşan çok azdı, 
hatta kendini zor ifade edebilecek durumda ama şimdi Türkçeyi de 
Lazcayı da yeterli derecede konuşuyoruz. (Araştırmacı: Bu değişimi 
neye bağlıyorsunuz peki?) Bu değişim dediğim gibi televizyon gel-
di, insanlar okudu, yazdı derken, Türkçe tabii daha ileri gitmez. Laz 
geriye kaldı ve onun mücadelesini veriyoruz.¨

Resmi dilin her yerde olma hali, Lazca sözlü geleneklerin yok 
olmaya yüz tutması ve teknolojik gelişmeler de, Lazca konuşmanın 
yavaş yavaş azalmasında dile getirilen nedenlerdendir. Ercan (Ar-
deşen, 51) bu konuda ayrıntılı bir açıklama sunmaktadır: 

¨Yani, değişim oluyor tabii. Çünkü yaşadığımız toplum Türkçe 
ile ilgili her tarafta, haliyle Lazcamız biraz zayıfladı. Bunu da göz 
ardı etmemek lazım. Her tarafta konuşamadığımız için. Mesela ge-
linim hiç Lazca konuşmuyor. Laz kendisi, konuşmuyor. Mecburi 
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Türkçe konuşuyoruz. Hanım da iyi Türkçe konuşamıyor bizim. E bi 
şey oluyor tabi uyuşmazlık falan çıkıyor. (Araştırmacı: Neden sence 
böyle bir değişim oldu?) Yani şey şartları, toplumda yaşadığımız 
şartlar, işte imkanlar her şey teknolojik, her tarafta Türkçe yazıyor, 
bilmem ne yazınca biz de mecburen ona ayak uydurmak zorunda 
kaldık yani. Eskiden bu kadar insanların ne ödemesi vardı, ne tele-
vizyonu vardı, hiçbir şey dinlemiyorduk. Lazca destan okurduk. 
Mesela bizde, eskide, genç yaşta biri öldüğü zaman köyde destan 
yazan ihtiyarlar vardı. (…) İşte akrabalar toplanır böyle okuyabilen 
biri okurdu çocukluğumda, ötekiler ağlardı. (…) Nerede kaldı destan 
yazma, başka bir yöne gidiyoruz yani. Bir de sevdalıklar da bitti 
bununla birlikte. Bence en önemli araştırılacak mevzu bu. Gençler 
aslında sevdalık kalmadı ve yeni türküler yazılmıyor. Çünkü hep 
bilgisayarla, cereyanla, şeyle internetle, telefonlarla. Cereyan kes-
ildi mi bütün sevdalıklar bitiyor. (…)¨

Bazı görüşülenler, Türkçe veya Lazca konuşma ağırlıklarında 
zamanla bir değişim olmadığını  veya ̈ eşit¨ konuştuklarını ifade et-
mektedir. Örneğin, Metin (Ardeşen, 24) bu soru karşısında ¨Hayır. 
Ben genellikle Lazca konuşmam ama anlıyorum.¨ derken; Engin 
(Fındıklı, 26) ¨Benim konuşmamda değişim pek yok. Okulda genel-
de Türkçe konuşurdum. Eve geldiğimde ailemle Lazca konuşur-
dum.¨ demektedir. Aynur (Ardeşen, 32) Lazcaya biraz daha ağırlık 
vermekle birlikte ¨eşit¨ konuştuğundan bahsetmektedir: 

¨Eşit konuşuyorum, belki de Lazcayı daha ağır, daha fazla 
konuşuyorum diyebiliriz. (Araştırmacı: Eskiden nasıldı?) Aynı yani, 
aynı Türkçeyi ne kadar konuşabiliyorsam aynı şekilde Lazca.¨

Son olarak oldukça az sayıda görüşülen, Lazcayı eskisine göre 
daha fazla konuşmaya başladığını söylemektedir. Örneğin, Mesut 
(Fındıklı, 50) şöyle demektedir: 

¨Son on yıllarda Lazcaya yönelme oldu ve ilgi var. Belli bir kes-
im ilgileniyor dille. Ben de ilgili biri olarak, bu ilgilenen insanlarla 
tartışmalara katılıyorum, Lazca konuşuyoruz aramızda.¨ 

Yusuf (Pazar, 29) ise, Lazcanın bir ¨komiklik¨ değil de, bir dil old-
uğunu fark etmesini, daha fazla Lazca konuşmaya başlaması için 



71

bir başlangıç noktası olarak tarif etmektedir: 

¨Genel olarak herkeste geriledi. Kişisel fikrim o. Ancak kendi 
açımdan çok ilerledi. Çünkü Lazcanın dilbilgisi ufkumu açtı. Şimdi 
bizim ikinci dilimiz var. İngilizce’yi biliyorum, İngilizce’yi kullanıyo-
rum. (…) Şimdi meğersem dedim ki Lazca bir dilmiş gerçekten. Say-
gım arttı Lazcaya. (…) Sondan eklenmesi, kurallarının olması, çoğul 
ekleri, iyelik ekleri, zamirler, bunlar varmış. Bir dilmiş gerçekten. 
(…) Lazca nasıl diyeyim, ne olduysa böyle eğlenceli bir şey haline 
gelmiş. Bir dil değil de komiklik gibi yani. Mesela bir insanı burada 
güldürmek istiyorsan Lazca birkaç laf söyle zaten tebessümleniy-
or. Niye öyle oldu? Çok düşündüm, bulamadım (…) Artık gündelik 
hayatta da yanımdakiler Lazca öğrensin diye keza öğrencilerim, 
yeğenim, ilerde belki çocuğum olacak çocuğuma da aynısını yap-
acağım, (…) biraz daha fazla Lazca kullanmaya gayret gösteriyo-
rum. O yüzden Lazcam da bir artış oldu, çokça bir artış oldu.¨ 
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LAZCAYA YÖNELİK TUTUM

Memlekete Dönüldüğünde Konuşulan Dil 

Görüşülenlere, okumak ve çalışmak için farklı kentlere göç eden-
lerin memleketlerini ziyaret ettiklerinde hangi dili konuştukları 
soruldu; bu durumu nasıl değerlendirdikleri üzerinde duruldu.  
Görüşülenler bu konuda üç farklı eğilimi göstermektedir: Türkçe 
konuşmak, ¨özlem¨le Lazca konuşmak ve ¨karışık¨ konuşmak. 

Göç edenlerin memlekete geldiklerinde genellikle Türkçe 
konuştuklarını söyleyen görüşülenlerin bazıları, bu durumu 
alışkanlık ve ¨ayak uydurmak¨ üzerinden değerlendirmektedir. 
Örneğin Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) ¨Türkçeye alışkın oldukları için 
devamlı gurbetlerde, İstanbul’da, Ankara’da gurbetlerde Türkçe 
konuştukları için Türkçe konuşuyorlar genelde.¨ demektedir. Mu-
rat (Ardeşen, 36) ise, belirli bir süreden sonra dildeki değişimi 
kaçınılmaz bulmaktadır: 

¨Yaşadıkları şehirdeki dili. Ama Lazcayı da konuşmaya çalışıyor-
lar, çarpıtıldı tabii. Yani sonradan öğrenmiş gibi oldu. (Araştırmacı: 
Eskiden nasıldı?) Şimdi yeni gidenler tabii daha değişime uğra-
mamıştı. Şimdi beş yıl atıyorum Ankara’da kalan bir insan Ankara 
şivesini alıyor kesinlikle. Okul arkadaşlarım var mesela Ankara’da, 
Ankaralı dersin yani, kesinlikle buralı demezsin. Biri görse An-
karalı kesin, Laz demez kimse. İnsanoğlu yaşadığı yere ayak uydu-
ruyor.¨

Bazı görüşülenler ise, göç edenlerin, memleketlerine geld-
iklerinde Türkçe konuştuklarını söylemekle birlikte, Lazca konuş-
maya da çabaladıklarını eklemekte; bu durumu ¨özlem¨ duymakla 
açıklamaktadır. Örneğin, Mesut (Fındıklı, 50) şöyle demektedir:

- Türkçe konuşuyorlar. Ancak müthiş derecede Lazca konuşmak 
istiyorlar ve çabalıyorlar. Biz de yardım ediyoruz onlara. Becerem-
eseler de biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

- Neden böyle bir çaba içerisindeler sizce?

- Birincisi özlem duyuyorlar. Bir de popüler kültürün dayatması 
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var. Son yıllarda dille ilgili çalışmalar var. Ben bunu milliyetçiliğin 
yaratılması değil de bir kültürün yaşatılması, anadilde iletişim ku-
rulabilmesi anlamında söylüyorum. Mesela benim Lazca bir es-
priye Laz bir insanla güldüğüm gibi Türk bir insanla gülmem im-
kansız. Gülmem için yarım saat çaba sarf etmem lazım. Açıklamam 
ve anlatmam lazım ama yine de başaramam bunu çünkü orijinali-
nin tadını alamam. O anlamda böyle bir özlem vardır. O insanlar da 
Lazca olan hikayeye, anekdota ömürleri boyunca gülerler ve bun-
dan müthiş derecede zevk alırlar. 

Kimi görüşülen, meseleyi, eski-yeni nesil ekseninde değer-
lendirmekte; Türkçe konuşmanın, yeni nesille birlikte ağırlık ka-
zandığını söylemektedir. Örneğin, Gürsel (Fındıklı, 54), Mesut’un 
(Fındıklı, 50) bahsettiği Lazca konuşmaya duyulan özlemin  yeni 
nesilde azaldığını düşünmektedir:

¨Gurbetçiler de genelde Türkçe konuşuyorlar. (Araştırmacı: 
Eskiden nasıldı, şimdi nasıl?) Eskiden sanki daha bir özlem vardı 
Lazcaya. Böyle köye geldiklerinde sanki Lazca konuşacak insan 
arıyorlardı, daha istekliydiler. Yeni nesilde bu durum azaldı.¨

Dilek (Ardeşen, 40) şöyle demektedir: 

¨Türkçe. Burada yaşamayanlar sürekli Türkçe konuşurlar. 
(Araştırmacı: Eskiden nasıldı?) Eskiden o kadar değildi. Eskiden de 
aynıydı ama Lazca daha ağırlıklıydı. Nesil yenilendikçe, buradan 
insanlar uzaklaştıkça Türkçe ağırlık basıyor.¨

Adil (Fındıklı, 44) de benzer biçimde şunları söylemektedir: 

¨Genelde Lazcadan uzaklaşmış oluyorlar. Gittikleri yerlerde 
daha iyi Türkçe öğreniyorlar, şiveleri biraz daha düzgün oluyor. 
Ara sıra Lazca konuşuyorlar ancak çok da bütünlük ifade etmiyor. 
Eskiler daha çok Lazca konuşuyorlardı ancak köy ortamında olan 
bir insan kadar değil. Çocukları daha da kopuk oluyor Lazcadan.¨

Göç edenlerin memlekete geldiklerinde genellikle Lazca 
konuştuklarını söyleyen görüşülenlerin  ifadelerine bakıldığında, 
bu durumun, Lazcaya ¨özlem¨, Lazcanın daha ¨samimi¨ ve ¨içten¨ 
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bulunması, Türkçe konuşmanın ¨komik¨ durması gibi noktalar 
üzerinden değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin Metin (Ar-
deşen, 24) ¨Ya genellikle dışarıdan gelenlerde bir Lazca özlemi var. 
Biliyorlarsa genellikle her fırsatta Lazca konuşmaya çalışıyorlar.¨ 
derken; Ufuk (Arhavi, 30) ¨Dışardan gelenler genelde kendi akran-
larıyla Lazca konuşuyorlar. (Araştırmacı: Sizce neden?) Çünkü 
daha samimi, daha içten. İnsanlar kendilerini daha rahat ifade 
edebildiklerini düşünüyorum.¨ demektedir. Gülhan (Pazar, 58) da, 
Lazca konuşulduğunu ifade etmekte; mevcut durumu geçmişle 
karşılaştırmaktadır: 

¨Genellikle Laz severler, gelince de Laz konuşurlar. (Araştırmacı: 
Eskiden nasıldı?) Eskiden okumuş gitmiş dönmüşler yoktu, eskiden 
Türkçe daha meşhurdu, konuşabiliyoruz gibi gurur meselesi vardı 
ama şimdi öyle değil şimdi döndüklerinde Laz konuşabiliyor diye 
seviniyorlar. Eskisi gibi değil.¨

Görüşülenlerin bir kısmı, göç edenlerin memleketlerin 
döndüklerinde Lazca konuştuklarını söylemekle birlikte; çocuk ve 
gençlerin Türkçe konuştuklarını eklemektedir. Ahmet (Pazar, 54) 
bu eğilime dikkat çekerek ¨Yine Lazca konuşuyorlar ama çocuklar 
hariç. Çocuklar Türkçe konuşuyor ama büyükler yine de Laz. Kim 
olursa olsun doktor olsa dahi, geldiğinde yine aynı.¨ derken; Hiday-
et (Fındıklı, 83) ¨Lazca bilenler Lazca konuşuyorlar. Ama çocukları 
genelde Lazca bilmiyorlar ve Türkçe konuşuyorlar. Yeğenlerim 
öyle mesela. Eskiden Lazca konuşurlardı ama şimdi neredeyse 
tamamen kalktı.¨ demektedir. 

İlhan (Fındıklı, 51) Türkçe konuşmaya çalışmanın ¨komik¨ 
durduğunu düşünmekte; göç edilen yerlerde yetişen nesillerin Laz-
ca konuşmadıklarını eklemektedir: 

¨Genelde köye geldiklerinde Lazca konuşuyorlar. Çünkü Türkçe 
konuştuklarında biraz komik duruyor, derin Türkçe konuşmaya 
çalıştıkları için. Nasıl ki biz büyük bir şehre gittiğimizde Türkçe 
konuşurken komik durduğu gibi. (Araştırmacı: Eskiye nazaran bir 
değişim var mı bu durumda?) Onların orda yetişen nesilleri pek kul-
lanmıyor Lazcayı. Ancak anne ve babaları daha çok tercih ediyor.¨
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Tayfun (Arhavi, 22) ise, bu durumu ¨yozlaşmak¨ olarak değer-
lendirmektedir: 

¨Belli bir yaşın üstündeki insanlar köylerine geldiklerinde Laz-
ca konuşuyorlar ama belli bir yaşın altındakiler, gençler Türkçe 
konuşuyorlar. (Araştırmacı: Sizce neden?) Yozlaşıyorlar. Yani 
sürekli büyük şehirlerde Türkçe konuşulduğu için onlar da Türkçe 
konuşuyorlar.¨

Son olarak bazı görüşülenler, göç edenlerin köy veya ilçeye geld-
iklerinde ̈ karışık¨ konuştuklarını veya aralarında Lazca konuşanın 
da Türkçe konuşanın da olduğunu söylemektedir. Örneğin, Feride 
(Arhavi, 49) Lazca-Türkçe konuşma ağırlığında Türkçeye yönelen 
bir eğilimden bahsetmektedir:

¨Lazca ve Türkçe karışık konuşuyorlar. (Araştırmacı: Eskiden 
nasıldı şimdi nasıl?) Eskiden Lazcayı daha ağırlıkta kullanıyorlardı, 
şimdi daha çok Türkçe kullanılıyor. Eskiden insanlar memlekete 
geldiklerinde daha rahat bir ortamla karşılaştıkları için daha çok 
Lazca konuşuyorlardı.¨

Bu örneklerin bazılarında, göç edenlerin Lazca yerine Türkçe 
konuşmalarının ¨böbürlenmek¨, ¨şımarmak¨, ¨köyünü, vatanını, 
kendi toprağını¨ sevmemek, ¨aslını inkar etmek¨ olarak algıla-
nabildiği görülmektedir. Örneğin Hilal (Pazar, 51) eskiden Türkçe 
konuşmanın ̈ şımarmak¨ olarak algılandığının altını çizerek, gelen-
lerin ¨normalde¨ Türkçe, karşısındakilere göre de Lazca konuştuk-
larını söylemektedir. 

¨Karışık konuşuyorlar, biraz böyle hani nerden geldim, okudum, 
çok görmüş geçirmiş, hani şımarmış demesinler diye böyle Laz-
ca konuşmaya da çalışıyorlar tabii ama karşısındakiler Laz oldu 
mu, ama normalde Türkçe konuşuyorlar tabii ki. (Araştırmacı: Es-
kiden farklı mıydı?) Eskiden Türkçe konuşsalar biraz İstanbul’da 
gezdi gördü gibilerinden şımardı işte bak Türkçe konuşuyor diye 
düşünebiliyorlardı ama şimdi Türkçe konuşsa gayet normal. Şimdi 
şimdi öyle yani ilgi çekmez, niye Türkçe konuşuyor diye.¨

İrfan (Pazar, 69) da, Hilal’in (Pazar, 51) bahsettiği ¨şımarma¨ te-
masını tekrarlamakta, Lazca konuşmamayı ¨böbürlenme¨ olarak 
anlatmaktadır: 
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¨Laz konuşan da var konuşmayan da var, bilen de sanki ben Laz 
falan bilmiyorum gibi konuşuyor, olmuş olay, uzun hikâye. (Araştır-
macı: Nasıl? Kısaca bahsederseniz…) Gelmiş şimdi yeğen ne var ne 
yok, hoş geldin, nasılsın, `muço`re` falan. Anlamıyorum dayı dedi, 
adam öyle bir kelime dedi ki, bozdu yani onu. Sen daha dün gittin, 
buranın çocuğu, ‘Lazca anlamıyorum’ bu nasıl oluyor dedi. Öylel-
eri de var, böbürleniyor ben İstanbul'da kaldım, Lazcayı unuttum 
bilmiyorum. Biliyor ama bilmiyorum havası veriyor. Zaten Lazca 
konuşmamız kendi aramızda daha zevkli oluyor.¨

Özcan (Pazar, 50) Lazca konuşmamayı ̈ aslını inkar etmek¨ olarak 
görmekte ve ¨Onlar, bazı Laz konuşanı da var, Laz’ı zaten unutup 
da geçen de var. (Araştırmacı: Türkçe konuşuyorlar?) Evet (Araştır-
macı: Ne düşünüyorsunuz bu konuda?) Aslını inkâr etmeyeceksin, 
Laz isen Laz.¨ demektedir. Ayhan (Ardeşen, 44) ise, dil meselesini 
¨toprak¨, ¨köy¨, ¨vatan¨ sevgisi üzerinden değerlendirmektedir: 

¨Gerçekten burayı, bu toprakları, burasını özümsemiş; köyünü, 
vatanını, kendi toprağını seven insan zaten Lazca kullanıyor. Mese-
la bizim avukat, bizim Samet , Türkçe konuşmaz. Mesela Hasan  abi 
Lazca konuşur. Mesela birkaç kişi de örnek verebilirim, dayım Halil  
gelince Lazca konuşur. Ama bazıları da var. Ya işte ben İstanbul’a 
gittim de işte Türkçe’m düzelmiş hesabı.¨

Bir örnekte ise, hem farklı etnik grupların ¨şiveyi¨ korumaları 
takdir edilmekte hem de uzun yıllar İstanbul’da kalıp ¨gene¨ Laz-
ca konuşmak ¨kendini geliştirmeme¨ olarak değerlendirilmektedir. 
Ercan (Ardeşen, 51) şöyle demektedir: 

¨Şimdi o da değişiyor. Mesela bir Hemşinli gider 50 sene Hil-
ton’da garsonluk yapar, gene ‘eva gidayrım’ diyor. Hemşin şivesini 
bırakamıyor. Ama bizim Lazların öyle bir özellikli insanlar ki altı ay 
İstanbul’da kalıyor. Oranın Türkçesini, diskosunu, popunu, dansını, 
her tür şeyini aynı İstanbul şivesini konuşuyor. Ha öyle olan da var, 
bazen de hiç kendini geliştiremeyip gene 50 sene kalmış gene Laz-
ca konuşan insanlar da var. (…)¨
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MEB Bünyesinde Açılan Lazca Seçmeli Dersler

Görüşülenlerin çoğunluğunun MEB bünyesinde açılan Lazca 
seçmeli derslerden haberdar oldukları  görülmektedir. Görüşülen-
lerin bazıları bu dersleri olumlu karşılarken; bazıları olumsuz 
karşılamaktadır. 

Seçmeli Lazca derslerini olumlu karşılayan görüşülenlere 
bakıldığında, örneğin, İlhan (Fındıklı, 51) şöyle demektedir: 

¨Sıcak bakıyorum. İlkokula giden çocuğumu yolladım zaten. 
Ancak ilk başladığı gibi sürmedi. Biraz daha teknik destek, dev-
let desteği gerekli. Belki de biz daha çok destek olmalıyız. Sonuç 
olarak olumlu bakıyorum.¨

Lazca seçmeli dersleri olumlu bulan görüşülenler, çocuklarının 
anadillerini/¨kendi dil¨lerini öğrenmeleri, ¨kim¨ olduklarını bilm-
eleri veya Lazcanın ve kültürün yok olmaması için Lazca dersleri-
ni seçmelerini isteyeceklerini belirtmektedir. Örneğin, Aynur (Ar-
deşen, 32) ̈ Bu dersi seçmesini isterim, daha iyi öğrensin diye. Kendi 
anadilini, öz dilini daha iyi öğrensin diye.¨ derken; Metin (Ardeşen, 
24) ¨İyi bir şey. Keşke seçmeli değil de normal bir ders olarak da 
görseler.  (Araştırmacı: Çocuklarının bu dersi seçmesini ister mi-
sin?) Tabii ki. Çünkü aslında Laz olduğu için. Yani kendi dili olduğu 
için.¨ demektedir. 

Lazcanın veya kültürün yok olmaması için bu dersleri olumlu 
karşılayan görüşülenlerden Ufuk (Fındıklı, 30), çocukları olsaydı 
bu dersi seçmesini isteyip istemeyeceği sorulduğunda, ¨Kesinlikle 
isterim. Çünkü bu dilin yaşaması lazım. Yok olmaya yüz tutmuş bir 
dil. Bir milletin dilini yok ederseniz kendisini de yok edersiniz.¨ de-
mektedir. Adil (Fındıklı, 44) de benzer biçimde ̈ Olumlu görüyorum. 
Aile ortamında Lazca kullanımı azalmaktadır. Eğitiminin olması 
güzel bir şey Lazcanın yaşatılması için.¨  derken; Ekrem (Pazar, 56) 
şunları söylemektedir: 

¨Evet, buna sevindim bir yandan, çünkü bir kültür yok oluyor-
du, olacaktı yani. Belki bu devletin bir politikasıyla, belki bir daha 
yeniden bu insanlar en azından Lazcayı ölmeyecek şekilde devam 
eder yani.¨

Lazca seçmeli dersleri olumlu bulan görüşülenlerin bazıları 
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ise, bu dersi İngilizce veya Kürtçe derslerin mevcudiyeti üzerin-
den değerlendirmekte ve çocuklarının Lazca dersini seçmesi-
ni desteklemektedir. Örneğin İrfan (Pazar, 69) Lazcayı İngilizce, 
Fransızca gibi dillerinin bilinmesiyle karşılaştırmakta ve Lazca 
dersleri olumlu karşılamaktadır: 

¨Hiç bilmiyorsa elbette ki tercih ederim, bu dedemin, ecdadımın 
kültürüdür. Oğlum bunu da öğren, ötekini de öğren, üniversitede 
oku, adam ol, niye demezsin ki, Lazca öğrenme denmez. (…) Bak ne 
güzel, hoşuma gitti. Niye olsun, çocuklar gitsin. İngilizce, Fransız-
ca, İtalyanca, Almanca biliyorlar, Lazca da bilsin, niye bilmesin 
ki. Bizim kültürü, şimdi kime sorsan hoşuna gider. Ben okul açıldı 
Fındıklı’da, çocuklar konuşuyor, biraz tuhaf oluyor, hoca Lazca 
anlatırken, görmemişiz ya dersi o şekil. Ben de izliyorum, bazen 
hoşuma gidiyor o anlatırken, o kadar tuhaf oluyor gerçekten. Ama 
çocuklara tuhaf olmaz, çocuklar alışıyor¨

Murat (Ardeşen, 36) ise, Kürtçe dersler üzerinden bir değer-
lendirme yapmakta; dilin yok olmaması ve çocuklarının köken-
lerinden haberdar olması için Lazca derslerinin olması gerektiğini 
söylemektedir: 

¨Haberdar değilim. Ben sadece televizyondan takip ettiğim 
kadarıyla Kürtçe’nin seçmeli ders olduğundan haberdarım. Ya 
şimdi zıtlaşmaktan olmasın da yani Kürtçe varsa farklı diller yine 
varsa niye Lazca olmasın. Laz’ın bir eksisi olamaz çünkü tarihte 
savaşlarda da vardık, bugün de varız, yarın da olacağız. (…) Yani 
bir yerde yok olan meslekler gibi diller de yok oluyor. Yok olmaya 
yüz tutuyor. Bunu engellemek için bence üniversitede olsun yani 
her yerde olsun. (Araştırmacı: Çocuklarının bu dersi seçmesini is-
ter misin?) İsterim. Çünkü benim nereden geldiğimi, kim olduğumu 
bilsin. Kendisinin ne olduğunu bilsin.¨ 

Lazca seçmeli dersleri olumlu bulan bir görüşülen ise, Laz ol-
mak ile Lazca arasında bir ilişki kurmakta; Lazca konuşamamayı 
¨eksiklik¨ olarak tarif etmektedir. Bu nedenle çocuğunu Lazca der-
slerine göndermeyi olumlu karşılamaktadır. Birol (Fındıklı, 25) 
şöyle demektedir: 
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¨Gönderirim ha ben bile gitmek isterim boş vaktim olsa, ne ola-
cak yani sonuçta bir renktir onun şeyini de çok çektim. Yani bir 
Lazca konuşuyorlar, konuşamıyorum. Laz mısın diyorlar, e Laz’ım. 
Babadan Laz olduğumuz zaman genelde hani biz de Laz sayılıyoruz 
sonuçta. (...) Arkadaşlar sorduğunda Lazca konuş, konuşamıyoruz. 
Mesela veya Lazca bir şarkı dinlettiklerinde, işte ne diyor bu-
rada dediğinde, ben cevap veremiyorum mesela bu bir eksiklik 
yaratıyor.¨

Bazı görüşülenler, Lazca derslerin gerekli olmadığını veya 
çocuklarının bu dersi seçmesini istemeyeceklerini ifade etmek-
tedir. Bu örneklerde çocukların hali hazırda çevrelerinden Lazca 
öğreniyor olmaları, Türkçeyi ¨düzgün¨ konuşmalarının istenmesi, 
başka derslerin daha önemli bulunması veya anadil eğitiminin poli-
tik yönüne dair düşünceler ön plana çıkmaktadır. Örneğin Gülhan 
(Pazar, 58) ¨Burada Laz derse gerek yok, burası zaten ders alır gibi 
çevreden öğreniyor.¨ derken; İlker (Fındıklı, 35) şöyle demektedir: 

¨Yani biz de zaten büyüklerimizden duya duya öğrendik sonuçta. 
Pek gitmeye de gerek kalmayabilir ama alfabeyi öğrenme açısın-
dan tabii ki onu biz de eğitebiliriz. İlla okul değil bizim de şimdi 
dilimizde konuşarak duyarak o da şimdi aşina olacak. Kulak şeyi 
olacak o şekilde, dillerini Lazcalarını öğrenecek bir şekilde.¨

Hilal (Pazar, 51) de, çocukların Türkçelerinin ¨düzgün¨ ve ¨güzel¨ 
olmasına dair kaygılara ve önem verilen diğer derslere dikkat çek-
mektedir: 

¨Yok, burada fazla ilgi çekmez. Zaten Lazca konuşmasın, Türkçe-
si güzel olsun diye ana-baba çaba sarf ederken, Lazca konuşsun 
diye seçmeli ders olarak kimse Lazca almaz, buralarda olmaz. (…) 
İngilizce ortak dil tamam, ortak dil olarak onu tercih eder. Laz 
kimse tercih etmez. Zaten istese kendi öğretebiliyor, öğrenmesin, 
Türkçe düzgün konuşsun diye Laz konuşmazken, dersini aldırma-
zlar kesinlikle, burada ilgi çekmez.¨ 

Dilek (Ardeşen, 40) ise, Lazca derslerini ¨eski¨ yi bilmek açısın-
dan önemsemekte ancak matematik ve Türkçe karşısında gözden 
çıkarılabilir bulmaktadır: 
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¨Bence güzel bir şey. Eskiyi unutmamak için. Mesela eskilerim-
iz biliyor şimdiki nesil bilmiyor. Geçmişini bilmek açısından çok 
iyi bence. Hani ben biliyorum, çocuğum bilmiyor, onun çocuğu hiç 
bilmeyecek. Böyle böyle bu Lazca kalkıyor o yüzden. (…) (Araştır-
macı: Çocuklarının bu dersi seçmesini ister misin?) Açıkçası ben 
istemem. Ben matematik istiyorum ikisinde de ama bu (oğlu için) 
Lazca geldi mi hemen istiyor. (…) Çünkü matematik hayatımızın her 
alanında gereken bir şey. Lazca yeri gelince onun yerine Türkçe 
konuşabilirsin ama matematiği hiçbir yerden silemezsin. Bence.¨

Bazı görüşülenler anadil eğitiminin politik yönüne dikkat çek-
mektedir. Örneğin, Ercan (Ardeşen, 51) çocuklarının ve torununun 
Lazca dersleri alması için derslerin ¨siyasi bir maksat¨ taşıma-
masını ön koşul olarak görmektedir: 

¨Ben yani tercih, burada başladığını bilmiyordum. Haberlerde 
dinledim de. Ardeşen’de olursa ben çocuğumu, torunumu gönder-
irim. Eğer siyasi bir maksadı yoksa, önce içeriğine bakmam lazım. 
Ben çocuklara hiçbir siyasi ama A ama B, siyasetten uzak. Orijinal, 
doğal Türk kültürüne alışsın. Ona bir şey demem.¨

Elvan (Hopa, 40) da, ¨birlik¨ten ve ¨yer sahibi olmak¨tan bah-
sederek çocuklarının Lazca ders almasını istemediğini açıklamak-
tadır: 

¨Duymadım. Onu da yapmazdım. Çocuklara onu önermezdim. 
Lazca ders görsün istemezdim. Birlikten yanayım, o zaman ayırt 
edecekler, öbürleri de Hemşince görecekler. Çocuklar arasında 
kopukluk olacaktı. Onay vermezdim. (Araştırmacı: Ama İngilizce 
görüyorlar?) Hayatları için o önemli. Geleceği için önemli. Lazca, 
yer sahibi olmak için önemli değil. Çocukların birbirine ayrım, 
‘sen osun, sen busun’ kavgalarına girmelerini istemem. Hopa za-
ten meyilli böyle şeylere. Ayrım olmasın. Çocuklar birlik olsun. 
Laz arkadaşı, Hemşinli arkadaşı olması çok önemli. Türkçeyi güzel 
öğren, okulunu oku, hayatını kurabileceği şeyler yap.¨

Uğur (Pazar, 22) ise, MEB bünyesinde açılan seçmeli Lazca 
dersler konusunu, benzer biçimde ¨bütünlük¨ üzerinden değer-
lendirmektedir:  
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- Nasıl bir gelişme bizim açımızdan, benim açımdan iyi bir şey 
değil.

- Neden?

- Türklükten daha yanayım. Bütünlükten.

- Bütünlük derken Lazcanın konuşuluyor olması o bütünlüğü te-
hdit eden bir şey mi sizce?

- Siyaseti az buz biliyorsunuz, ileride başımıza bela olabilir yani. 
Siyasete biliyorsun değil mi? İlerde başımıza bela bile olabilir diye 
düşünüyorum.

- Nasıl? Yani açarsan anlamak istiyorum çünkü.

- Yani sonuçta, bildiğiniz gibi sen Lazsın, sen Kürtsün, sen 
Türksün, ülkemizde çok var bu olaylar. Hani onun yerine, tek Türk, 
tek dil konuşulsun. Hani zaten nüfus cüzdanında Türk yazıyor. 
Kimse Kürt’sün, sen Türk’sün, sen Lazsın ifadesi kullanılmasın. 
Ben bunu istiyorum.

- Mesela iki dilli olsak, yani tamam, ortak dil Türkçe olacak 
ama….

- İki dilli olunca zaten unutamıyorsunuz, Kürtçe konuşuluyor, 
Türkçe konuşuluyor, kendi benliğinizi unutamıyorsunuz.

- Unutmak mı gerekiyor bu durumda?

- Evet

Seçmeli Lazca dersinin ¨öğretmen¨ cephesini görebilmek 
amacıyla Lazca dersleri veren bir öğretmenle de derinlemesine 
görüşme yapıldı. İki yıl bir ilköğretim okulunda seçmeli Lazca der-
sleri veren Yusuf (Pazar, 29), öğrenci ve velilerde Lazca derslerine 
ilgi olup olmadığını sorduğumuzda, birbirine tamamen zıt iki tu-
tumdan bahsetmektedir: 

¨Çok enteresandır, ilgi var gibi görünüyor. (…) Duygu patlaması, 
doğru tabir mi bilmiyorum. Yakın geliyor. Bir duygu patlaması var. 
Duyunca çok hoşlarına gidiyor, `ne güzel` diyor ya `keşke Halk Eği-
tim’de versen de, biz oraya kursa gidiyoruz, biz de Lazca dersi al-
sak` diyor. Al abla, verelim, gel yanıma, üç-dört, beş-on arkadaşını 
al gel, vereyim. (…) Halk seviniyor, hoşuna gidiyor, ne güzel diy-
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or. Ama bir kesim var ki, aman Allah’ım, pislik gibi bakıyor sana. 
Bölücü gibi bakıyor. Baksın, baksın ama, laf anlamıyor. Biri bana 
öyle bakarsa ben ona anlatırım, derim bak ben böyle değilim. Laf 
da anlamıyor, dinlemiyor bile seni.¨ 

Lazca derslerinin açılması için, yukarıda bahsedilen ¨duygu 
patlaması¨nın ve öğrenci talebinin yeterli olmadığı görülmektedir. 
Lazca derslerin açılıp açılmamasını, derslik sayısı, Lazca öğret-
menlerinin olup olmaması veya idarecilerin tutumu da etkilemek-
tedir. Yusuf (Pazar, 29) Lazca dersini kaç öğrencinin seçtiği, somut 
olarak derslerin nasıl yürüdüğü sorulduğunda, sistemdeki sorun-
lardan ve velilerin tutumundan şu şekilde bahsetmektedir: 

¨Sistem çok kötü bir sistem, bu okullardaki sistem. Hep yaptım 
oldu sistemi var. (…) Muhtemelen çoğu okulda Lazca seçiliyordur. 
10’u da geçiyordur. Bir öğretmen olmadığı için, öğretmen varsa 
da çok sesini çıkaramadığı için, çok sesini çıkarsa da idareci iste-
mediği için açılamaz.(Araştırmacı: Bu sistem sorunları karşısın-
da baskı yapan veli grubu var mı?) Yok. (…) Veli Lazcayı o kadar 
istemiyor. Çok kötü bir yere doğru gidiyor insanlarımız. Matem-
atikten medet umuyorlar, biraz daha şey düşünen Din Kültürü’nden 
medet umuyor. Ya `Hazreti Muhammed’in Hayatı`nı seçiyorlar ya 
da `Matematik Bilimleri`ni seçiyorlar. (…) Farklı bir şey yok, yeni 
öğreneyim bir şey yok.¨

İki yıllık seçmeli Lazca ders deneyiminden sonra idarecilerin, 
velilerin ve öğrencilerin Lazca dersine / Lazcaya yönelik tutumları 
değişti mi? Yusuf (Pazar, 29) bu noktada idarecilerin dersin açılma-
ması yönündeki çabalarından bahsetmektedir: 

¨Siyaset korku salıyor. Siyaset korku saldığı için diyorlar ki `Bak 
Hocam, sen tamam yapıyorsun, biz seni tanıyoruz. Seni tanıdığımız 
için yapıyorsun zaten. Ama dikkat et, bu işi başka yerlere çekmeye 
çalışanlar vardır.`. Komplo teorileri var ya `Bu işin arkasında İsrail 
var. Sana ders anlattıran İsrail’dir aslında` gibi düşünceler var ya. 
Onun etkisinde kalıp Kurtlar Vadisi havasıyla, korkuyorlar ve engel-
lemeye çalışıyorlar. (…) `Hocam ya, yapma ya, dikkat et, şey yapma, 
Hocam yapmayalım, bu sene de böyle olsun, bak geçen sene seni kır-
madık yaptık, bu sene açmayalım gibi cümleler duyuyorum yani.¨  
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Yusuf (Pazar, 29) velilerin tavrında bir değişimden bahsetmekle 
birlikte bunun bir pratiğe dönüşmediğini aktarıyor: 

¨Velilerin tavrında elbette anlayışlı oldular. Lazca dersi ver-
ildiğini, verilebileceğini ve bunun bir öğretmen tarafından verile-
bileceğini, ne kadar legal bir şey olduğunu anladılar. Bundan son-
raki süreçte çevrelerine muhtemelen diyorlardır bizim çocuk Lazca 
öğrendi, aha konuşuyor, konuşuyorlardı çocuklar, en azından saygı 
duyuyor, tavırları değişiyor, annesini dinliyor gibi dönütler geldi 
bana. O açıdan, veliler açısından iyi oldu. Ama işte şunu anlatmaya 
çalışıyorum. Bu dalga dalga büyümüyor. Yani veli bunu komşusuna 
övünerek anlatmıyor sanırım.¨

Lazca dersleri, Yusuf’un (Pazar, 29) anlattıklarına göre, çocuk-
lara, farklı dil ve kültürlere saygı duyma şeklinde olumlu yansı-
maktadır: 

¨Ben çocuklara anlatsam tüm Lazcanın zamirlerini, eklerini, 
şeylerini, sonuna kadar getirsem çocuk bunu kullanmayacağı için 
unutacak. Anlattım mı? Anlattım. Ama daha çok tavra, düşünceye, 
bakış açısına önem verdim. Benim asıl amaçladığım şey çocukların 
bakış açısıydı. Bakış açısının değişmesiydi. Saygı duymalarıydı. Bir 
tek Lazcaya değil, Kürtçe’ye de saygı duymalarıydı.(…) Gerçekten 
saygı duyuyorlar. Artık 60+60 iki yılda 120 tane çocuk artık farklı 
dillere, farklı kültürlere, Kürtçe’ye, Rusça’ya, bir Gürcü’ye saygı 
duyuyor. Ve kendi diline de saygı duyulmasını istiyorsa eğer, ken-
dine de saygı duyulmasını istiyorsa, başkasının diline, kültürüne 
de saygı duyması gerektiğini biliyor. Çözdü. Lazcayı çözdü mü? 
Kısmen. Belki. Ama bunu çözdü.¨  

Yusuf (Pazar, 29) Lazca derslerinin seçilmesini arttırmak ve bu 
derslerde karşılaşılan sorunları çözmek için ne yapmak gerektiğine 
dair soru karşısında yerel halkın ve siyasetçilerin desteklerini ka-
zanmak gerektiğini söylemektedir: 

¨(…) Çalışmalar burada ve halkın anladığı dilden yapılması lazım. 
(…) Siyasilerden destek alınması lazım ama yerel siyasilerden. Bele-
diye başkanlarından, belki ilçe başkanlarından. (…) Eğer siyasi bir 
adam, desin ki `ben çocuğumu Lazca sınıfına gönderiyorum, siz de 
gönderin`, `siz de gönderin` demesin; `kimse dilini unutmasın ark-
adaş` şu cümleyi kurması yeterli.¨



84

Lazca Çocuk İsimleri

Görüşülenlere, çocuklara Lazca isim verilmesi konusunda ne 
düşündükleri soruldu. Çocuğu olan görüşülenlerin çoğunluğunun 
çocuklarının ismi Türkçe veya ¨Kuran-ı Kerim’den¨ olmakla birlik-
te, bir kısmı çocuklara Lazca isim verilmesini olumlu karşılamakta, 
bir kısmı ise çocuklarına Lazca isim vermek istemeyeceklerini dile 
getirmektedir. 

Çocuklara Lazca isim verilmesini olumlu karşılayan görüşülen-
lere bakıldığında, örneğin, Adil (Fındıklı, 44) ¨Ailelerin takdiridir 
ve olumlu bakıyorum.¨ derken; Ufuk (Arhavi, 30) ¨Çok olumlu bu-
luyorum. Hatta Lazca isimlerin Türkçe isimlerden çok daha güzel 
olduğunu düşünüyorum.¨ demektedir. 

Bazı görüşülenler, isim ile kimlik kazanımı ve kültürün temsi-
li arasında bağlantı kurmaktadır. Örneğin, İlhan (Fındıklı, 51) ¨İyi 
bir durum. İsim bir insanın ilk referansıdır. İnsan hakkında han-
gi ırka mensup olduğunu gösteriyor. Lazca isim verilmesi de Laz 
kimliğini çocuğa kazandırır.¨ diyerek kimliğe; Engin (Fındıklı, 26) 
ise ¨Destekliyorum. Kendi kültürümüzün isimlerde temsil edilmesi 
güzel bir şey.¨ diyerek kültürün temsiline işaret etmektedir. 

Görüşülenlerin bir kısmının ifadesine bakıldığında, Lazca isim-
lerin bölgede ya bilinmediği ya da yeni bir durum olarak ortaya çık-
tığı görülmektedir. Örneğin Aynur (Ardeşen, 32) şöyle demektedir: 

¨Lazca isim verilmesini isterim ama nasıl yani Lazca isim ded-
iğimiz zaman hiç duymadım şimdiye kadar. Varsa öyle güzel isim-
ler söyle, öyle arkadaşlarıma tavsiye edeyim. (Araştırmacı: Sen 
çocuğuna Lazca isim verir miydin?) Bilseydim, koyardım.¨

Ayhan (Ardeşen, 44), çocuklara Lazca isim vermenin yeni 
başladığını söylemekte; çocuklarına zamanında ¨ülkücü¨ ve ¨milli-
yetçi¨ duyguları doğrultusunda isim verdiğini belirtmektedir: 

¨Sevinirim. Ben kendim mesela, şimdi yeni yeni başladı. Daha 
önce yoktu. (…) Ben de verirdim ama niye böyle koydun diyeceksin, 
şey mesela ağır bastı. Gelenek olduğu için, mesela abimin dediği 
bir Ahmet  ağır bastı, işte herkesin ortak. (…) Ama İlteriş  isminde 
benim işte ülkücülük, milliyetçi duygularım, Eski Türkler falan o 
ağır bastı.¨ 
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Mesut (Fındıklı, 50) da, Lazca isimleri olumlu karşılamakla bir-
likte, bu isimlerin kültürde olmadığını söylemektedir: 

¨O konuda benim biraz sıkıntım var. Çocuklara Lazca isimler 
verilsin ama bölgemizde verilen isimlerin birçoğu manipülatif ve 
birçoğu yakıştırma isimler. Benim adım Mustafa mesela. Neden? 
Çünkü İslam kültürü etkin olmuş isimlerimizin verilmesinde. Ben 
biraz araştırdım ve Lazistan’da veya Lazların yaşadığı bölgelerde 
bizim verdiğimiz isimlerin hiçbiri kullanılmıyor. Yeğenime `Teona`  
adını koydum ama uydurma yaptım. Halbuki eskiden bu tür isim-
leri ineklere koyarlardı. Annemler felan da gülmüştü çocuğa öyle 
isim mi koyulur diye. Anlamı güzel olsa da kültürde yok.¨

Bazı durumlarda diğer etnik kimliklerin varlığı üzerinden ¨ben 
de varım¨ denmekte ve çocuklara Lazca isim verilmesi olumlu 
karşılanmaktadır. Örneğin, Murat (Ardeşen, 36) şöyle demektedir: 

¨Şimdi biz her zaman tek bayraktan yanayız, tek devletten, tek 
milletten, tek dilden yanayız aslında. Şimdi Kürt olmazsa, Çerkes 
olmazsa, Abhaza olmazsa, Süryani vs. hiçbir dilde isim olmazsa 
benimki de olmasın. Ama hepsinden olacaksa benimki de olsun, 
niye olmasın, ben de varım. (Araştırmacı: Sen çocuğuna Lazca isim 
verir miydin?) Kesinlikle. Ben de varım. Çocuğum olsun, koyarım. 
Bundan da gurur duyarım.¨

Bir yandan çocuklara Lazca isim verilmeye başlanırken, bir yan-
dan da çocuklarına Lazca isim vermek isteyen ebeveynleri çeşitli 
zorlukların beklediği görülmektedir. Örneğin İrfan (Pazar, 69) to-
rununa Lazca isim verirken karşılaştıkları sorunları aktarmakta; 
bu sorunlara rağmen çocuklara Lazca isim verilmesi gerektiğini 
dile getirmektedir: 

¨Lazca isim şimdi başladı, yoktu. Mesela kız torunum var, (…) 
Loya . Nüfusta sıkıntı çıktı. ‘Loya yazamam’ dedi nüfus müdürü. 
‘Nasıl ne yapacağız?’ dedim. (…) Nüfus müdürü ‘Bu Laz isim’ dedi. 
Ben ‘Laz maz bilmem ismi bu’ dedim. Yazmadı. Sonra ne oldu, İstan-
bul'da babası mahkemeye verdi, (…) Loya ismini verdiler ama şey 
olarak ben veremem dedi, mahkemede yaparsın dedi. (Araştırmacı: 
Şimdi olsaydı çocuklarınıza Lazca isim verir miydiniz?) Lazca isim 
vallahi verebilirsin. Kabul edilecek, yani nüfus kaydedecek elbette 
verirsin, vermelisin.¨
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Çocuklara Lazca isim verilmesini olumlu karşılamayan 
görüşülenler ise, dine, resmi dilin ve ¨anadilin¨ Türkçe olması-
na, Türk olmaya veya Rize dışında çocukların karşılaşabileceği 
muhtemel zorluklara dikkat çekmektedir. Örneğin, dine işaret eden 
Özcan (Pazar, 50) ¨E güzel ama Kur’an ismi de olmalı, en iyisi odur.¨  
derken; Hidayet (Fındıklı, 83) ̈ Ona karşıyım. Tena, Arte gibi isimler 
var. Tena, tenadır. İnsana Tena olur mu? Allah bize koymak için 
isimler söylemiş onlar daha hoş.¨ demektedir. 

Resmi dilin, ¨anadilin¨ Türkçe olması ve Türk olmak üzerinden 
çocuklara Türkçe isim verilmesi gerektiğini dile getirenlerden biri 
olan Dilek (Ardeşen, 40) düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: 

¨Ben ona karşıyım, isim olarak Türkçe olmasını isterim. Çünkü 
resmiyette isim geçiyor, Lazca geçmez resmiyette mesela. (Araştır-
macı: Sen çocuğuna Lazca isim verir miydin?) Vermem.¨

Metin (Ardeşen, 24) ¨Lazca isim verilmemesi lazım. (Araştır-
macı: Neden?) Çünkü anadilimiz Türkçe olduğu için. (Araştırmacı: 
Sen çocuğuna Lazca isim verir miydin?) Hayır.¨ derken; Yılmaz 
(Çamlıhemşin, 54) Türk olmaya ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşa-
maya şu şekilde işaret etmektedir: 

¨Uygun görmüyorum. Çünkü madem ki Türkiye Cumhuriye-
ti’nde yaşıyoruz. Madem ki Türk’üz, Türkçe konuşulsun, Türkçe 
isimler olsun. (Araştırmacı: Sen çocuğuna Lazca isim verir miy-
din?) Vermem.¨

Lazca isim verilen çocukların Rize dışında yaşayabileceği 
sıkıntılara dikkat çeken görüşülenlerin ifadelerine bakıldığında, 
Lazcanın dar bir coğrafyayla sınırlandığı, karşısına ise ¨genel¨in 
ve ¨çok büyük yerler¨in konduğu görülmektedir. Örneğin, Hülya 
(Çamlıhemşin, 23) şöyle demektedir: 

¨İstemem. (Araştırmacı: Neden?) Çünkü bu çocuk sadece… Yani 
Lazca dediğin toplum Rize’ye ait. Bu çocuk büyüyecek belki mühen-
dis olacak, belki Türkiye genelinde çok büyük yerlere gelecek. Laz-
ca isim çok istemem yani. Türkçe, biz Türk’üz sonuçta. (Araştır-
macı: Sen çocuğuna Lazca isim verir miydin?) Vermem.¨

Uğur (Pazar, 22) ise, Lazca ismin arkadaşlar arasında sürekli 
merak konusu olabileceğini ve bunun ¨hayatı boyunca¨ süreceğini 
düşünmektedir: 
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¨Koymam arkadaşlar tarafından şey karşılanır isim olarak. 
(Araştırmacı: Zorluk mu çeker sizce ismi Lazca olan bir çocuk ile-
ride?) Şey açısından zorluk çekmez tabii de, hani çevresinde ona bu 
ne, bu ne, hayatı boyunca o şeyle karşılaşır anlamında. En fazla o 
zorluğu olur.¨

Lazca Dükkan İsimleri 

Görüşülenlere Lazca dükkan, market vb. isimleri konusunda ne 
düşündükleri soruldu. Lazca çocuk isimlerinin aksine, görüşülen-
lerin hemen hemen hepsi, dükkanlara Lazca isim verilmesini olum-
lu karşılamaktadır.  Çocuklara Lazca isim verilmesini olumsuz 
karşılayan görüşülenler de, Lazca dükkan isimlerini ¨güzel¨ bul-
makta, ¨sevinirim¨ ve ¨neden olmasın¨ demektedir. İki görüşülenin 
ise, fırınının ve manavının ismi Lazca’dır. 

Lazca dükkan isimlerini olumlu karşılayan görüşülenler, bu 
isimleri ¨kültürümüzü yaşatmak¨, ¨Lazca dilinin kaybolmaması¨ 
için ¨güzel¨ ve gerekli bulmakta; ¨sakıncası¨nın olmadığını ifade 
etmektedir. Örneğin Engin (Fındıklı, 26) ¨O da güzel bir şey. Hat-
ta mümkün olsa da bu yöredeki tüm dükkanların ismi Lazca olsa.¨ 
derken; Ercan (Ardeşen, 51) şöyle demektedir: 

 ¨Yani ileride bir tane var mesela ‘Mtule’ diye çok hoşuma gitti 
mesela. Güzel, yaşatılsın yani Lazca. Mesela adam diyor kuaförün 
ismi Stella. Ya yabancı isim koyana kadar Türkçe, `Elasveraşe` bir 
şey de da yani. Bence yaşatılsın. Ondan bir şey anlamam, bundan 
gene bir şey anlarız Lazca olduğu zaman.¨

Lazca dükkan isimlerini kültürü yaşatmak ekseninde değerlen-
diren görüşülenlerden Ufuk (Arhavi, 30) ¨Gördüğümde bir sıcak-
lık hissediyorum. En azından kendi kültürünü yaşatmaya çalışan 
insanlar olduklarını düşünüyorum. Öyle bir yer gördüğümde de 
içeri girip tanışmak istiyorum.¨  demektedir. Aynur (Ardeşen, 32) 
da benzer biçimde, Lazca dilinin kaybolmaması için Lazca dükkan 
isimlerini olumlu karşılamaktadır: 

¨Hoşuma gider, sevinirim. Lazca dilinin kaybolmaması hoşuma 
gider, her zaman için. Eğer koyulan ismin anlamını bilmiyorsam 
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onu öğrenmek için sorarım veya kim işletiyor tanıdıklarım mıdır 
diye muhakkak göz ucuyla da olsa. (…)¨ 

Bazı durumlarda dükkanlara Lazca isim verilmesi, Kürtçe, İn-
gilizce ve Almanca gibi dükkan isimleriyle karşılaştırılarak değer-
lendirilmektedir. Gürsel (Fındıklı, 54), Lazca dükkan isimlerini ̈ çok 
güzel¨ bulmakta ve şöyle demektedir:

¨Çok güzel bir şey bu da yöremizde. Güneydoğuda Kürtçe isim-
ler veriliyor mesela. Bizde Lazca isim neden verilmesin? Ameri-
kan firmalarının isimlerine sıkça rastlıyoruz sokaklarda. Bunların 
karşısında Lazca isimlerin verilmesi gayet güzel bir olay.¨

Hülya (Çamlıhemşin, 23) da, diğer dillere işaret etmekte ve ¨Laz-
ca neden olmasın?¨ sorusunu sormaktadır: 

¨… biz Türkiye’deyiz. Türk isimden ziyade İngilizce çok var, Al-
manca isim çok var. Lazca neden olmasın? Ben Aydın’dayken Nayla 
Pastanesi vardı; nayla, mısır demek. İçeri girdim, tatlı almak için. 
Siz nerelisiniz diye sorduğumda bizim Komilo’dan  yani oralı çıktı. 
(…)¨

Görüşülenlerin çoğunluğu Lazca dükkan isimlerini olumlu 
karşılamanın yanı sıra; böyle bir örnekle karşılaştıklarında dük-
kana girip tanışmak isteyeceklerini dile getirmektedir. İstanbul’da 
¨Tanura Market¨ gördüğünü hayal etmesi istendiğinde, örneğin, 
Metin (Ardeşen, 24) ¨Sevinirim. Belki içeri girerim, nasıl, nasılsın, 
ne yapıyorsun derim.¨ derken; Murat (Ardeşen, 36) da benzer biçim-
de ̈ (…) hoşuma gider, giderim. Hiç tanımadığım halde muhabbet or-
tamı yaparım, tanışırım. Yani ondan sonra da oraya da uğramaya 
çalışırım.¨ diyerek dükkana gitmeye devam edeceğini belirtmekte-
dir.

Görüşülenlerin bir kısmı, Lazca dükkan isimlerinin dikkatlerini 
çekmesini, ̈ kendi kültürüm¨,  ̈ kendi yörem¨ , ̈ bizden¨  ve ̈ hemşeh-
rim¨ kelimeleriyle açıklamakta ve kendilerini yakın gördüklerini 
belirtmektedir. Örneğin İrfan (Pazar, 69) şöyle demektedir: 

¨İstanbul'da olsa ayağım kendi kültürüme çeker. Ben İstanbul'da 
bir yerde rast geldim. `Sitiela`, sen de gel anlamına geliyor, bu ne 
demektir bu bizdendir. Şimdi yabancı, İstanbul gibi yerlerde, Laz-
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ca konuşulunca insan daha seviyor, bak bunlar bizden, neredendir 
ya Aktepe’den ya Akmescit'tendir, ya Pazar’ın bir köyündendir. İn-
sanından daha hoşuna gider elbette ki, başka bir dükkân olsa, o da 
bizim ama ne kadar olsa kendi yörendeki daha değişiyor.¨

Gürsel (Fındıklı, 54) Lazca isimli bir kafe gördüğünde ¨Aç ol-
masam bile girerdim, bir şeyler yerdim hemşehrim para kazansın 
diye.¨ diyerek ¨hemşehri¨liğe; İlhan (Fındıklı, 51) da ¨bizden¨ olma-
ya işaret etmektedir: 

¨Sana ait bir mekan gibi hissedersiniz. Haa burası Lazlarındır 
diye iyi bir referans veriyor. Bizdendir algısı yaratıyor ve büyük 
şehirde bir nebze de olsa yabancılık hissi çekmiyorsunuz.¨  

Adil (Fındıklı, 44) ise, böyle bir durumu ¨samimi¨lik ve ¨yakın-
lık¨ hisleri üzerinden değerlendirmektedir: 

¨İnsan kendine yakın hissediyor gördüğünde. Bölgesel, yöresel 
olduğu için. Herhangi bir yabancı dilde dükkandan ziyade Lazca bir 
dükkan görmek daha samimi geliyor. Memleketten uzakta, dışarda 
kendi memleketlisini gördüğünde sevinç yaşar, gözleri arar. Sanki 
akrabasını görmüş gibi olur. Yakınlık hissederim.¨

Uğur (Pazar, 22) da, Lazca dükkan isimlerini, kültür ve iletişim 
bakımından yakınlığın bir işareti olarak anlatmaktadır: 

¨Etkiler, bayağı etkiler. (Araştırmacı: Neden?) Kendinizi yakın 
görüyorsunuz iletişim açısından, hani mesela Trabzon'da Rize’yle 
buluşunca bile, arkadaşım var Rize’li, İyidere’den. Hani farklı oluy-
or, direkt iletişim, direkt arkadaşlık daha yatkın oluyor, daha yakın 
oluyor. Birbirinize iyi tanıyabiliyorsunuz, kültürel açıdan aynı 
şekilde büyüdüğümüz için.¨
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Lazca Konuşulmayan Bir Ortamda Lazca Konuşmak

Görüşülenlere, Lazca konuşulmadığını düşündükleri bir ortamda 
(mesela İstanbul’da, çarşıda vb.) kendileriyle birisi Lazca konuşsa 
veya birilerinin Lazca konuştuğunu duysalar ne hissedecekleri /
düşünecekleri soruldu. 

Görüşülenlerin hemen hemen hepsi, böyle bir durumda, mutlu 
olacaklarını, sevineceklerini, iyi/rahat/yakınlık hissedeceklerini 
dile getirmektedir. Örneğin, Engin (Fındıklı, 26) ¨Hemen muhab-
bete ortak olurum. Rahat hissederim kendimi orda.¨ derken; Adil 
(Fındıklı, 44) ¨Bir yakınlık hissederim. Herhalde oraya yanaşmak, 
onlarla tanışmak isterdim.¨ demektedir. Üniversite eğitimi nedeni-
yle Trabzon’da yaşayan Tayfun (Arhavi, 22) için, Lazca memleke-
tine dair hisleri çağrıştırmaktadır: ¨Kendimi çok mutlu hisseder-
im. Sanki memlekete bir ay gitmiş gelmişim gibi hissederim yani.¨. 
Murat (Ardeşen, 36) ise, şöyle demektedir: 

¨Hemen giderim, muhabbete dahil olurum. Çok hoşuma gider. 
Kendi ortamımdan uzakta, evimden, yurdumdan, köyümden başka 
bir yerde Lazca konuşulması bence güzel. Hoşuma gider.¨

Lazca  böyle durumlarda, kimi zaman, ¨kendi kanından¨, ¨ken-
di toprak¨ından, ¨bizden¨, ¨kendinden¨ olana işaret etmektedir. 
Örneğin Ayhan (Ardeşen, 44) böyle bir durumda çok mutlu ola-
cağını söylemekte ve devam etmektedir: 

¨Çok mutlu olurum ve öyle olduğu zaman gidip sarılırız, muhab-
bet ederiz. Kendi kanından zannedersin. Nasıl arkadaşını burada 
hissedersen, şimdi bile duygulandım… Muhteşem oluyor zaten. 
Mesela askerdeyim, İstanbul’da Kadıköy’deyiz, oturuyoruz. Biri-
si yanımızda Lazca konuşuyordu, gittik sarıldık, muhabbet ettik, 
oturduk çay içtik. (…)¨ 

Ayhan’ın (Ardeşen, 44) bahsettiği Lazcanın ¨kendi kanından¨ 
olanı işaretlemesi, Hülya (Çamlıhemşin, 23) örneğinde de görülme-
ktedir. Hülya da, Lazca üzerinden ¨kendi toprak¨ından bahsetme-
ktedir: 

¨Yani kendi toprağımdan birini, başka bir yerde karşılaştığım 
için mutlu olurum. Bu bizim oradan, bir selam vereyim derim yani.¨ 
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¨Bizden¨ ve ¨kendinden¨ olandan bahseden görüşülenlerden 
Aynur (Ardeşen, 32) ¨Sevinirim, çok mutlu olurum. Yüz ifadem 
değişir hemen, ‘Aa bizden de varlar’ falan olur. O anda sohbete 
dahil olmaya çalışırım, o ortama dahil olmaya çalışırım.¨ derken; 
Volkan (Arhavi, 20) ¨Mutlu olurum. Gider tanışırım onlarla çünkü 
onları da kendimden birileri olarak görürüm.¨ demektedir. Hilal 
(Pazar, 51) ise, şunları söylemektedir: 

¨Ya böyle iyi anlatıyoruz böyle Laz konuşuyorduk da böyle denk 
geldi diye hoşumuza gidiyor. Bir iki kelimede biz kaptırıyoruz ora-
da aramızda bir diyalog geçiyor. İyi, güzel geliyor bize öyle değişik 
yerde. Bizden olduğunu anlıyoruz Laz konuşuldu mu, tamam bu bi-
zden, o şekilde.¨

Bazı görüşülenler ise, Lazca konuşulmadığını düşündükleri bir 
ortamda Lazca konuşanları duyduklarında Laz ¨buldukları¨ için 
sevinmektedir. Gülhan (Pazar, 58) ¨Seviniriz, Laz bulmuşuz.¨ deme-
kte;  Ekrem (Pazar, 56) ise ¨O anda tuhafına gidiyor, seviniyorsun, 
burada Laz var diye. Hoş karşılıyorsun, sen de Lazsın derken Lazca 
konuşmaya başlıyorsun.¨ 

Lazca konuşanları duymak, kimi zaman, geçmişte kalan ve 
değeri bilinmeyen bir şeyle karşılaşma hissi uyandırmaktadır. Zeki 
(Pazar, 25), bu durumu çakmak - kibrit örneği üzerinden anlatmak-
tadır: 

¨Hemen tanışma lütfunda bulunuyorum, nerelidir, nedir, kimsin, 
nesin Lazcayı kullanmak bile şöyle bir örnek vereyim. Bana Lazca 
nasıl geliyor biliyor musun? Askerde hep çakmak kullanırdık, evde 
şarj takmak için prize, kibrite bile ihtiyacımız var. Özlüyorsun ask-
erde, kibriti bile özledim diyorsun, telefonunu şarj takarken değer-
ini bile bilmiyorduk, evde prize takmak, yani bunu düşünüyorduk.¨

Yalnızca bir görüşülen böyle durumlarda Lazca konuşmak yer-
ine Türkçe konuşmayı tercih ettiğini ifade etmektedir. Emine (Ar-
deşen, 71) ¨Seninle Lazca konuşursa ne yapacaksın, sen de Lazca 
konuşursun. Ama Türkçe konuşsa daha iyidir.¨ demektedir. 
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Lazcayla İlgili Anılar

Görüşülenlere, Lazcayla veya şiveleriyle ilgili, okulda veya okul 
dışında unutamadıkları bir anılarının olup olmadığı soruldu. 

Okulda Lazcayla ilgili unutamadıkları bir anısının olduğunu 
ifade eden görüşülenlerin, çoğunlukla, Lazca konuşma yasak-
larını, Lazca konuştuklarında aldıkları cezaları ve arkadaşlarının 
kendilerine gülmelerini hatırladıkları görülmektedir. Görüşülen-
ler, bahsedilen yasakların, arkadaşlarla konuşmalar da dahil ol-
mak üzere, okul sınırları içinde uygulandığını ancak kimi zaman 
sokağa taştığını; bu yasaklara uyulmadığı takdirde cetvelle veya 
fındık çubuğuyla ellere vurmak, bağırmak, dövmek gibi cezaların 
verildiğini ifade etmektedir. Bu ifadeler aşağıda sıralanmaktadır: 

Emine (Ardeşen, 71): 

¨Okulda işte, öğretmen duysa öldürürdü bizi de, dışarıda çocuk-
larla biz konuşuyorduk. Yoksa içeride konuşsak bağırırdı öğret-
men.¨

İrfan (Pazar, 69): 

¨Hocamız bağırırdı, Lazca konuşmayın diye derdi ki, sakın Laz-
ca konuşmayın, Türkçeniz sıfır olur ama öyle de bir şey ki, Komilo 
biliyorsun, Sulet, Komilo  hep Laz. Bir tane Türkçe konuşan Şükrü  
falan vardı. Biz okulda Lazca konuşamıyorduk. (Araştırmacı: Peki, 
konuşan olsa ne oluyordu?) Yok, bir şey, kızardı yapmayın böyle, 
ben sizin için diyorum derdi, ben de Laz’ım ama sizin için, Türkçeniz 
biraz güzel olsun, okul okuyun. Onun talebeleri de hep yüksekokul 
okudu şimdi doğru konuşmak lazım. Halis Münevver’in  okuttuğu 
talebeler de kimi avukat kimi hâkim ama dersin ki Türkçe konuştu-
lar da ondan mı okudular. Hayır disiplinliydi, çocukları okutmaya 
hevesliydi.¨

Fahri (Hopa, 59): 

¨Bunu yapmalarının sebebi 1965’te başladı, düzgün Türkçe 
konuşma. O zaman bizi bitirdiler. Biz dayak yiyorduk ilkokul ikide 
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üçte Lazca konuştuğumuzdan. Güzel Türkçe konuşacağım diye Laz-
cayı bitirdiler. Öğretmen okul idaresi, sabah öğrenciler toplandığı 
zaman, her Pazartesi günü okul müdürü çıkardı, herkes düzgün 
Türkçe konuşacak. Türkçeyi çok iyi telaffuz edeceksiniz. Öğretmen 
de hepsi de buralı, hepsi Lazcayı biliyor, Hemşince’yi biliyor. Güzel 
Türkçe için dilimizi feda ettiler. 64’te ben ilkokul bire gittim, 67, 
68 ilkokul üçte veya ikide olacak. Konuşmuyorduk; dayak korkusu. 
Dayak yemedim ama şu vardı, evde bile düzgün Türkçe konuşa-
cak diye özellikle Lazca konuşulmuyordu. Onlar da konuşmuyordu, 
çocuklar düzgün Türkçe konuşsun diye.¨

Ekrem (Pazar, 56): 

¨(…) hatta okulda öğretmen bir kişi seçerdi başkan olarak, der-
di ki aranızda Lazca konuşan varsa yasak ederdi, varsa bana nu-
marasını bildirin. Bu kadar disiplin, yolda bile konuşturmuyorlardı 
niye, bir an önce Türkçe öğrensinler diye. Ders Türkçe bir şekil-
de anlaman lazım öğretmen bile baskı yaptı bize Laz konuşmayın 
Türkçe konuşun diye.¨

Yılmaz (Çamlıhemşin, 54): 

¨İlkokulda da anım şu oldu. İlkokula falan giderken, ikinci sını-
flara falan giderken bahçede bizim imam var Nuri  diye bir arkadaş 
var. Onunla Lazca konuşurken Bursalı bir Ali  isminde bir öğret-
menimiz vardı. Zaten şey yapmıştı, yasaklamıştı Lazca konuşmayı. 
Biz Lazca konuşurken orada duyuyor, ne konuştunuz falan filan 
bir şey yok gizledikse de o hocanın eline ince bir fındık çubuğu ile 
eline vurduğu zaman eli yarılmıştı baştan başa. Beni de güzel bir 
dövmüştü yani bu konuda.¨

Keriman (Hopa, 47):

¨Okula gidene kadar Türkçe bilmiyormuşuz, okulda öğrenmişiz. 
Çok iyi hatırlamıyorum ama demek ki öğrenmişiz. Öğretmenimiz 
dışarıdan birisiydi. Öğretmenimiz konusunda şanslıydık, Köy En-
stitülerinden gelmeydi. Ama bir öğretmenimiz daha vardı, ‘Laz-
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ca konuşulmayacak’. Kendi aramızda tabii Lazca konuşuyorduk, 
şikayet ederiz gibi şeyler de oluyordu, ederlerdi de, çok büyük 
meziyetti. Cezalandırılıyorduk. Tek ayakta durmak gibi cezalar. 
Türkçeyi öğrenmemiz gerektiğini, Türkçe konuşmamız gerektiğini, 
onu daha iyi bilmemiz gerektiğini öğretiyorlardı daha çok. Köydeki 
diğer çocuklar da okula gelince Türkçe öğrenmişlerdi.¨

Ayhan (Ardeşen, 44): 

¨O zaman Lazca yasaktı yani bazı konularda. Öğretmen Laz-
ca konuşmayı yasaklamıştı, arkadaşlarımızla konuştuğumuz için. 
Arkadaş şey yaptı, mesela cetvelle ellerimize vuruyorlardı. Onu 
unutamıyoruz. Konuşmayın diye.¨

Murat (Ardeşen, 36):

¨Okulda öğretmen bayağı uğraşmıştı Türkçe konuşturmak için. E 
ben de Lazca cevap vererek, e bu okulda mecbursun Türkçe konuş-
maya falan diye baskı yapardı. Tamam hocam derdim ama genel-
de Türkçe demezdim, `ho` tamam hoca `vi si napare` derdim, öyle 
yavaş yavaş geçiş yaptık Türkçeye ama özümü kaybetmediğime 
inanıyorum.¨

Aynur (Ardeşen, 32):

¨Sürekli dayak yiyorduk biz öğretmenden. Özellikle benim am-
camdı benim ilkokul öğretmenim. Ahmet Amca’dan  çok dayak 
yiyordum. Lazca konuştuğum zaman kesinlikle burası yeri değil, 
dışarıda istediğin gibi Lazca konuşabiliyorsun ama okulda kesin-
likle kurallara uyacaksın.¨

Yusuf (Pazar, 29):

¨Ben yine ilk gittiğimde, tabii ağız hemen düzelmiyor. Karaden-
iz ağzı düzelmiyor. Bana bir görev vermişlerdi, tüm okulları gezip, 
hiç unutmam, satranç klübünün satranç odasında satranç to-
plantısı var diye. Ben hiç satranç… `Santraç`, `sant` diye söylerdik. 
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Klüp, kulübü, kulüp, gulüp filan… Bir sınıfa girdim (….) oo karman 
çorman oldu. Güldüler bana. Çok moralim bozulmuştu. Diğer sını-
fları gezmemiştim. Çok ezilmiştim yani tam lise birdeyim, ergenlik 
dönemimde. Hatta artık daha dikkat edeceğim demiştim. Belki de 
işe yaradı bilmiyorum. Konuşmalarım, öz Türkçeyi artık daha iyi 
konuşuyorum.¨

Volkan (Arhavi, 20):

¨Bazen derslerde kitapları ben okuyorum. `r` leri yuvarladığım 
için arkadaşlar açısından komik bir hal alıyor.¨

Bazı görüşülenler ise, okuldaki anılarını babalarıyla veya 
gençlerle karşılaştırarak sunmakta; dil politikalarındaki dönüşüme 
işaret etmektedir. Bu karşılaştırmalarda okullarda Lazca konuşma-
ya yönelik baskının artık olmadığı dile getirilmektedir. Örneğin, İl-
han (Fındıklı, 51) babasının bir anısını aktarmakta; aynı korkuyu 
devraldıklarını eklemektedir: 

¨Benim değil ama rahmetli babamın bir anısı var. Beslenme der-
slerinde, o zaman 1950’ler, öğretmen herkese o gün ne yedilerse er-
tesi gün Türkçe olarak derste anlattırma ödevi vermiş. Rahmetli 
babam da şu anda bile ismini yeni öğrendiğimiz krep yani `tzilexta` 
yemiş. Derste anlatacakken Türkçesini bilmediği için susuyor. Laz-
ca da diyemiyor çünkü bu sefer de dayak yiyecek. Dese de demese 
de dayak yiyor. Bunun tabii bizim üzerimiz de olumsuz etkisi var. 
Baba bunu yaşadıysa, biz de yaşarız korkusu var.¨

Kazım (Fındıklı, 25) da, babasından örnek vermekte; babasının 
dönemini kendi dönemiyle karşılaştırmaktadır:

¨Bizim zamanda daha çok öyle baskı yok ama babamların 
zamanından örnek vermek gerekirse onlarda daha çok, mesela 
Lazca kolları bile oluyormuş. Bunların Lazca konuşmamaları için 
bir kişi tutuluyormuş Lazca kolu diye. O Lazca kim konuşursa on-
ları tespit ediyormuş ve öğretmenden dayak yiyorlarmış. Tabii bu 
bizde yok, biz okulda rahatça arkadaşlarımızla teneffüste Lazca 
konuşabiliriz. Derste bile icabında bizim öğretmenimiz yine Laz-
sa ufak tefek şakalaşma yani babında konuşabilirsin ama tabii ki 
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sonuçta anadil Türkçe olduğu için, şey resmi dil Türkçe olduğu 
için, Lazca konuşmamız ikinci planda kalıyor.¨

Oğuz (Fındıklı, 56) ise, çocukluğunda yaşadığı deneyimden 
bahsetmekte ve artık ¨asimile politikası¨nın olmadığını söylemek-
tedir. Ancak gençlerin bu dönüşüme rağmen Lazca öğrenmediğini 
de eklemektedir: 

“İlk Lazcayı öğrendik, Türkçe sonradan okula başlayınca öğren-
dik. Hatta ilkokulda birbirlerimizi şey yapardık, Lazca ağzımızdan 
kaçırdığımız zaman birbirimizi tehdit ederdik. Hıı sen Lazca 
konuştun seni öğretmene şikayet edeceğim diye. Yani o zaman Laz 
dili üzerine bir baskı vardı okullarda yani biraz çok açıktan olmasa 
bile Lazca konuşulması istenmiyor bilhassa okulda istenmiyordu. 
Hafiften bir asimile politikası vardı Lazca üzerine. Çok şükür şu 
anda öyle bir durum yok ama maalesef gençlerimiz Lazca öğren-
miyor, o var. (...)¨ 

Okuldaki anılar kimi zaman espri içermektedir. Gürsel (Fındıklı, 
54) üniversite günlerinden şöyle bir anısını aktarmaktadır: 

¨Üniversite üçüncü sınıftayken yetmiş kişilik amfide ders 
görüyorduk. Yedi kişi Laz’dık. Bir de Çaykaralı arkadaşımız vardı ve 
ona dedesi Rumca öğretmişti. O arkadaşıma sen bize Rumca öğret, 
biz de sana Lazca öğretelim dedim. Teneffüslerde fırsat buldukça 
bir şeyler yapıyorduk. Lazcadan ben başladım hayvan adlarıyla. 
Önce zor olanları öğretmeye çalıştım. `Mjvabu (kurbağa), tzitzila 
(yılan)` gibi telaffuzu zor kelimeleri öğretirken hocamız içeri girdi. 
Biz de girdiğini görmedik ve konuşmaya devam ederken, bize ne 
var orda ne yapıyorsunuz diye sordu ve durumu anlattık. Dediğiniz 
son kelime neydi deyince `tzitzila idi Hocam` dedim. Hoca da telaf-
fuz ederken `çiçila` olarak söyleyince bir arkadaş da hocaya `nosi 
tutxu(aklı kıt)` dedi ve Lazca bilenler güldü. Hoca: `Gürsel ne diyor 
bu?` diye sordu. Ben de: `Hocam çok zeki olduğunuzu ve Lazcayı 
hemen kavradığınızı söyledi.` dedim ve arkadaşların tekrar gülme-
siyle konu kapandı.¨

Okul dışında Lazca ile ilgili unutulamayan anılar askerlikte, 
gurbette veya Ardeşen’de geçmekte; temalarını ise şiveyle dal-
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ga geçilmesi, bazı Türkçe harflerin telaffuz edilememesi, Lazca 
konuşma zorlukları veya Lazcanın merak edilmesi oluşturmak-
tadır. Örneğin, Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) askerdeyken Türkçesi-
nin Pazar’dan bir arkadaşıyla karşılaştırılmasını anlatmakta; bu 
hikayesinde Türkçeyi İstanbul şivesiyle konuşuyor olmasını çok 
kitap okumasına bağlamakta ve bu durumu ¨kendini geliştirmek¨ 
olarak değerlendirmektedir: 

¨Unutamadığım bir şey şöyle anlatayım. Ben askere gittiğimde 
düzgün Türkçe konuşabiliyordum. Şimdi yaş gittikçe tabii biraz şey 
oluyordu. Benim Bülent  isminde bir arkadaşım vardı Pazar’dan. Hiç 
Türkçeyi konuşamıyordu yani gerçekten Lazca şive olarak tama-
men değişikti. Bir gün yüzbaşı `E sen aynı memlekettesiniz, aynı 
ildesiniz, aynı ilçedesiniz. Fakat bu hiç konuşamıyor yani, Türkçeyi 
konuşamıyor. Sen İstanbul şivesiyle konuşuyorsun. Bunun ayrı-
calığı nedir?` diye sorduğu zaman, `Ben biraz kitap fazla okumak-
tan geldi diye düşünüyorum.` dedim, `Kendimi öyle geliştirmiş ola-
bilirim` dedim. Güldü yani çok mu kitap okuyorsun diye o zaman 
biraz şey yapmıştı.¨ 

Gurbet hikayeleri ise, İstanbul veya Ankara’da geçmektedir. 
Örneğin Ayhan (Ardeşen, 44), İstanbul’da Laz arkadaşlarıyla, Laz-
ca üzerinden mahrem bir alan yaratıp rahatça konuşurken, başka 
Lazlarla karşılaşmalarını ve kendilerine verilen tepkileri anımsa-
maktadır: 

¨Şeyde olur mesela, Lazca konuşurken şeyde diyelim İstanbul’a 
gittik. İkimiz Lazca, arkadaşlarla Lazca konuşuyoruz. Argo kelim-
eler de konuşuyoruz. Bu bana da oldu, başkalarına da çok oldu, bi-
zim Lazlarda hep olur İstanbul’da. Argo konuşuyolar, yan tarafta 
Lazca bilen bir Ardeşenli ya da buralı birisi çıkıyor dönüyor `Hay-
rola gençler, noluyo?` O zaman.¨

Bazı görüşülenler ise, Ankara’da ve ¨şehre inince¨ Lazcayla ilgili 
karşılaştıkları sorunları, hissetikleri ¨eksiklik¨leri ve kendileriyle 
dalga geçilmesini anlatmaktadır. Murat’ın (Ardeşen, 36) anılarında, 
birlikte çalışan Kürtlerle bir Lazın ortak bir dil bulma çabaları ve 
bu çabalar esnasında yaşanan kimi sürtüşmeler canlanmaktadır: 

¨Ankara’da inşaatta çalışırken on iki tane Kürt’le beraber 
çalışıyordum, bir Laz bendim. Her zaman bir yadırgama, dışlama 
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olmuştur. Ama ben onun Kürtçesine karışmadım, ben de kendi Laz-
cama karıştırmadım kesinlikle. (Araştırmacı: Karışmaya çalıştılar 
mı?) Tabii ki. Mesela biz bu dili anlamıyoruz, konuşmasan iyi olur, 
e ben de Kürtçe’yi bilmiyorum canım nasıl yapacağız. Ya sen de 
konuşmayacaksın, ikimiz de Türkçe konuşacağız, bir yerde bu-
luşacağız. Ya da sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Kimse bana 
karışamaz diyordum öyle bazen sürtüşmelerim oluyordu.¨

Ercan (Ardeşen, 51) ise, iş yaşamında ̈ ö¨ harfini  telaffuz etmeme-
si ve kurduğu cümleler nedeniyle kendisiyle nasıl dalga geçildiğini 
şu şekilde aktarmaktadır: 

¨Okulda değil da mesela şeyde yaşıyorduk, bizle dalga geçerle-
rdi. Hala daha geçiyorlar mesela Ankara’da çalışırken, oradayken 
Bolulu ustalarım vardı lokantada. Ya bizim kurduğumuz cümleleri, 
işte o mutfaktaki yemeklerle ilgili, bilmem nelerle ilgili. Tabii alay 
konusu ama sempati yani dalga geçer gibi ama fıkra gibi bir şey 
olurdu yani. Alaylı değil da bir şeye maruz kalıyorduk tabii. Mese-
la biz `Adam oldu` deriz, ‘öldü’ son zamanlarda bulunuyor, eskiden 
‘oldu’ derdik falan. Adamlar derdi ki `Ya nası adam olur ya` falan.¨

Ahmet (Pazar, 54) de köy-kent farklılıklarına dikkat çekmekte 
ve dil üzerinden hissettiği ¨eksiklik¨ten bahsetmektedir:

¨Tabii ki, mesela bizim ilkokulu burada bizim köyün içinde 
okuduk, orada yaşamadık ama şehre inince tabii ki yaşadık, bir 
eksiklik hissettik. Onlar daha güzel konuşuyorlardı.¨

Bazı anılar ise, Lazcanın konuşulduğu bir ilçe olan Ardeşen’de 
gerçekleşmektedir. Hülya (Çamlıhemşin, 23) Ardeşen’de Lazcaya 
dilinin dönmemesini; Ardeşen dışında ise şiveli konuşmasını ve Laz-
caya duyulan merakı hatırlamaktadır. Bu bakımdan, Yılmaz (Çam-
lıhemşin, 54) ve Ercan’ın (Ardeşen, 51) askerde ve gurbette Türkçe 
konuşma konusunda unutamadıklarını, Hülya (Çamlıhemşin, 23) 
Ardeşen’de Lazca konuşamamak üzerinden yaşamaktadır:

¨Yani sürekli kitap da okurdum. Hayatım boyunca sürekli 
okuduğum için Türkçe konusunda da Lazca konusunda da sıkıntı 
yaşamadım. Bazen Lazcaya dilim dönmediği zaman oluyor, bazen. 
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Başka bir şehre gittiğimde sürekli Türkçe konuşuyorsun, buraya 
geldiğimde Lazcaya bazen dilim dönmediği zamanlar olabiliyor. 
Ama gittiğim yerlerde şiveli konuşsana falan diyen de oldu. Laz-
cayı merak edip soranlar, öğrettiğim kişiler falan oldu.¨ 

Uğur (Pazar, 22)’un anısı ise, Hülya’nın (Ardeşen, 23) anılarının 
bir kısmıyla paralel gitmekte ve üniversite arkadaşlarının Lazcaya 
meraklarını hatırlamaktadır: ¨Çok merak ediyor arkadaşlar Laz fa-
lan. 1-2 tane kelime istediler öğrenmek için. (…) Hatta Lazca öğret 
diyen oldu.¨

Lazcanın Anımsattıkları

Görüşülenlere Lazca denildiğinde ne hatırladıkları ve akılların-
da ne canlandığı soruldu. Görüşülenlerin ifadelerine bakıldığında 
Lazcanın geçmişi, kültürü, kökeni, kimliği ve aidiyeti hatırlattığı 
görülmektedir. Bazı görüşülenler ise, Lazca denildiğinde yalnızca 
¨dil¨den bahsetmektedir; anadil veya ölmekte olan bir dil… 

Lazcayı ̈ geçmiş¨ ve ̈ eski¨yle ilişkilendiren görüşülenler, ̈ baba¨,  
¨dede¨, ¨nine¨ gibi aile üyelerine; ¨çocukluk¨ veya ¨bütün hayat¨ 
gibi zaman dilimlerine; ¨rahatlık¨, ¨kendini rahat ifade edebilmek¨, 
¨sevdalık¨ gibi duygulara veya ¨doğallık¨, ¨saflık¨, ¨yokluk¨ gibi du-
rumlara işaret etmektedir. Örneğin  Dilek (Ardeşen, 40) şöyle de-
mektedir: 

¨Lazca deyince aklıma hep eskiler geliyor. Çünkü Laz, Lazca hep 
eskilerde kaldı. Yani tamam şimdi de biz canlandırmaya çalışıyoruz 
ama biz ne kadar yapabiliriz ki. Nesil hep Türkçeye yöneliyor.¨

Hülya (Çamlıhemşin, 23) Lazca denildiğinde çocukluğuna git-
mekte; dedesini ve ninesini anımsamakta ve ¨Geçmişimi. Özellikle 
çocukluğumu. (…) Rahmetli dedem, ninelerim; öyle hep onlar geli-
yor aklıma.¨ demektedir. Aynur (Ardeşen, 32) da çocukluğuna git-
mekte ve çocukluğunda kendini Lazcayla daha rahat ifade ederken 
bulmaktadır: ¨Çocukluğum geliyor, rahatlık geliyor. Nasıl söyley-
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eyim, kendini daha rahat ifade edebilmek geliyor.¨. Ercan (Ardeşen, 
51) ise, çocukluğuna gitmekle birlikte orada kalmamakta, Lazcayı 
¨bütün hayatı¨yla, ̈ her şeyi¨yle ve ̈ sevdalık¨larıyla   ilişkilendirme-
ktedir:

¨Lazca deyince bütün hayatımı hatırlıyorum. Sevdalıklarımı 
hatırlıyorum. İşte çocukluğumu hatırlıyorum. Bununla yaşadık 
bununla büyüdük. Lazca her şeyimizdir bize göre.¨

Göksu (Fındıklı, 19) ¨Çocukluğumu, ailemi, köylerimi¨ derken; 
İlhan (Fındıklı, 51) da, hikayelerini ve anılarını anımsıyor; tüm bun-
ları belirli bir coğrafyayla birleştiriyor: 

¨Yaşadığım yer, coğrafya, Lazca isimlendirilmiş yerlerde 
yaşamanın duygusu, hikayelerim, anılarım canlanıyor. Yerle 
özdeşleşmiş oluyor. Mesela Ankara’da yaşadığın Lazlıkla köyünde 
yaşadığın Lazlık bir değil. Köyünde daha güzel duruyor.¨

Murat (Ardeşen, 36) içinse, Lazca, ¨eskiler¨, ¨doğallık¨, ¨saflık¨ 
ve ¨yokluk¨ ile beraber hatırlanmaktadır: 

¨Aslında Lazca deyince doğallığı, saflığı, yokluğu hatırlıyorum. 
Eskileri ve her şeyin doğal olduğu zamanları.¨

Görüşülenlerin bazıları, Lazcanın kendilerine ¨kültür¨ü anım-
sattığını ifade etmektedir.  Örneğin, Adil (Fındıklı, 44) ¨Ken-
di insanımızı, yöremizi hatırlatıyor. Lazları, kendi kültürümüzü 
hatırlatıyor.¨ derken; Volkan (Arhavi, 20) ¨Lazca deyince egemen 
kültürden tamamen farklı bir kültür aklıma geliyor. Kendimi farklı 
hissediyorum.¨  demektedir. Ekrem (Pazar, 56) ise, daha ayrıntılı 
bir tarif vermekte; meseleyi dil, kültür, etnik kimlik, coğrafya eks-
eninde değerlendirmektedir: 

¨Lazca bir yaşam, bir millet. Bir kültür ve Karadeniz'in bir bölge-
sinde yaşayan insanlar. Bu coğrafyada yaşamış, her şeyiyle bera-
ber. Bazen düşünüyorum evdeki aklına ne gelirse, kullandığımız 
tüm araç gereç, hepsi ağaçtan yapılmış. Yediğimiz tabak dâhil, 
kaşık dâhil. Çocukken annemizin yıkadığı leğen dâhil ağaçtan 
yapılmış. Koskocaman bir kültür yani.¨
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İrfan (Pazar, 69) da Lazcayı doğuştan itibaren içine girilen bir 
¨kültür¨ olarak değerlendirmektedir:  

¨Kızım şimdi Lazca denildi mi, kültürümüz bizim, doğup doğalı 
gelen bir kültürümüz olduğu için Lazca bizim için öncelikli. Laz 
olduğumuz için de seviyorum ben yalan yok, babam Türkçe 
konuşmazdı, dedem Türkçe konuşmazdı.¨ 

Lazca, bazı görüşülenlere ̈ özgeçmiş¨lerini, ̈ öz¨lerini, ̈ asıl¨larını, 
¨köken¨lerini, ¨kimlik¨lerini, ¨ait olunan yer¨i ve ¨ait olan şey¨i 
anımsatmaktadır. Örneğin, Kemal (Hopa, 55) ¨Laz olduğumu hatır-
latıyor, kökenimi hatırlatıyor. Daha ne hatırlatsın!¨ derken; Keri-
man (Hopa, 47) için, Lazca ne olduğunun yanı sıra ne olmadığının 
da hatırlatıcısıdır: ¨Laz olduğumu çağrıştırıyor. Kimlik yani. Laz’ım 
da yani gerçekten, Türk değilim ben.¨. Tayfun (Arhavi, 22) ise, ¨öz¨e 
işaret etmekte ve ¨Lazca deyince özüm aklıma geliyor.¨ demekte-
dir. Lazca denildiğinde ¨özgeçmişi¨ni anımsayan Zeki (Pazar, 25), 
düşüncelerini Kürt ¨milliyetçiliği¨ üzerinden karşılaştırarak aktar-
maktadır: 

¨Lazca bana özgeçmişimi anlatıyor, nereden geldiğimi, dilimin 
nereye ait olduğunu, neyi savunmam gerektiğini özellikle, bunu an-
latıyor ve devamını sürdürmemi istediğini ve gerektiğini düşünüyo-
rum kendimce. Ben aslımı niye inkâr edeyim ki; bir Kürt, bir Türk 
aslını düşünüyorsa, bu da benim hakkımdır. (…)¨ 

Aidiyet vurgusu yapan görüşülenlerden Yusuf (Pazar, 29) ̈ (…) Bi-
raz daha derine inersem, doğduğum, büyüdüğüm, ait olduğum yer 
geliyor. Doğa geliyor.¨ demekte ve Lazca denildiğinde ¨ait olunan 
yer¨i anımsamaktadır. Gülsüm (Hopa, 60) için ise, Lazca kendis-
ine ¨ait olan bir şey¨dir: ¨Bana ait olan bir şey. Türkçe herkese ait, 
hepimize ait ama Lazca bana ait bir şey.¨. 

Lazca denildiğinde, bazı görüşülenlerin aklında ¨dil¨ canlan-
maktadır. Burada Lazca, kimi zaman, ¨anadilim¨ ve ¨bizim dilimiz¨ 
olarak nitelendirilmektedir. Örneğin, Mesut (Fındıklı, 50) ¨Ana-
dilim canlanıyor.¨ derken; Gülhan (Pazar, 58) ¨Anadilimizi, güzel 
konuşabildiğimiz, alıştığımız dil.¨ demektedir. Asya (Fındıklı, 83) 
¨Evveliyatımız bu. Zamanla unutuldu ama bizim dilimizdir.¨ diyer-
ek dil üzerinden ¨evveliyat¨ını; Ergün (Hopa, 85) ise, ¨Analisanımı 
hatırlatıyor. Laz olduğumu hatırlatır.¨ diyerek ¨Laz¨ olduğunu 
anımsamaktadır. 
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Ancak Lazca, kimi örneklerde, ̈ biten¨, ̈ yok olan¨, ̈ demode¨ olan 
veya ¨Gürcüce¨, ¨Rum¨ gibi bir dili anımsatmaktadır.  Metin (Ar-
deşen, 24) ¨Aklımda gitgide biten bir dil canlanıyor.¨ derken; Hilal 
(Pazar, 51) ¨Şimdi şöyle bir şey demode bir dil gibi geliyor; modası 
geçmiş, tarihi eser gibi bir şey, biz az az devam ettiriyoruz gibi bir 
şey.¨ demektedir. 

Engin (Fındıklı, 26) şunları söylemektedir:  

¨Bunu bana on sene önce sorsanız gayet normal bir şey gibi 
karşılardım. Bugün Türkçe konuşmak nasıl normalse, Lazca konuş-
mak da o denli normal bir şeydi. Ancak şimdi şimdi daha iyi an-
lıyorum Lazcanın giderek yok olduğunu ve daha özel bir durumda 
olduğunu.¨

Uğur (Pazar, 22) ise, Lazca denildiğinde, ̈ Gürcüce gibi bir şey¨ ve 
¨Rum¨ un aklına geldiğini ifade etmektedir. 

Türkçenin Anımsattıkları

Görüşülenler, Türkçenin kendilerine ne hatırlattığı ve Türkçe de-
nildiğinde akıllarında ne canlandığı sorulduğunda, resmi / konuşul-
ması ¨gereken¨ bir dilden; yaşamdan ve ¨her şey¨den; ¨ciddiyet¨ ve 
¨mesafe¨den; ilkokul dönemlerinden; bir ¨üst kimlik¨ veya ¨anadil¨ 
olarak Türkçeden ve ¨Türk¨ olmaktan, ¨ırk¨tan bahsetmektedir. 
Bazı görüşülenler ise, Lazca ve Türkçeyi birbirinden ayıramamak-
tadır. 

Türkçe denildiğinde ¨dil¨e işaret eden görüşülenlere bakıldığın-
da, örneğin, Adil (Fındıklı, 44) ¨Resmi dilimizdir. TC vatandaşıyız 
sonuçta. Kendime çok da yabancı gelmiyor. Benimsediğim bir 
dildir. Bu da yakın geliyor.¨ demektedir. Bazı örneklerde, Türkçeyi 
¨benimseme¨ halinden öte ¨sadece¨ konuşulan veya diğer insan-
larla anlaşmaya yarayan, bilinmesi/kullanılması ¨gereken¨ bir dil 
olarak görme eğilimi bulunmaktadır. Örneğin, Ufuk (Arhavi, 30) 
¨Türkçe normal konuştuğumuz bir dil sadece.¨ derken; Tayfun (Ar-
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havi, 22) ¨Toplumumuzun genelde konuştuğu dil. Gerekli bir dil 
diğer insanlarla anlaşmak için.¨ demektedir. Zeki (Pazar, 25) ise, 
şunları söylemektedir:

¨Türkçe yaşamış olduğum memleketin, ülkenin kendi dilini an-
latıyor. Türkiye’de yaşıyorum, bu dili bilmem gerekiyor insanlarla 
anlaşabilmek için, konuşabilmek için, sadece bana bunu hatırla-
tıyor. Başka bir şey yok. (…)¨

İlhan (Fındıklı, 51) da, meselenin ¨mecburiyet¨ yönünden bahset-
mektedir: 

¨Sadece resmiyette kullanmam gereken bir dil canlanıyor. Bunu 
bir kazanç değil, bir mecburiyet olarak görüyorum. Öyle istedikleri 
için kullanıyorum. Keşke Lazca anlayan insanlar olsa da onu 
konuşsam.¨

Bazı görüşülenler için, Türkçe yaşamı ve ¨her şey¨i hatırlatmak-
tadır. Örneğin, Emine (Ardeşen, 71) ¨Her şey hatırlatıyor. Türkçe 
konuştum mu daha zihnim açılıyor, Lazca yok.¨ demektedir. Metin 
(Ardeşen, 24) ise, ¨her şey¨in kapsamını açmakta ve ¨Türkçe her 
şeyi hatırlatıyor. Yaşadığımız, konuştuğumuz, gezdiğimiz her şeyi 
hatırlatıyor. (…) Anadilimizi işte ¨ demektedir. Şimdiden ve yaşam-
dan bahsetme hali Hülya (Çamlıhemşin, 23) örneğinde de devam 
etmekte ve ¨Türkçede geleceğim, şu anki halim, arkadaşlarım, okul 
hayatım. (…) Yani, normal hayat. Yaşadığım yer. Türkiye, Türkçe.¨ 
demektedir.

Türkçe denildiğinde, kimi zaman, Lazcada söz konusu olan aile 
ilişkilerinin yerini ikincil ilişkiler ve ¨rahatlık¨ın yerini ¨mesafe¨ 
ve ¨ciddiyet¨ almaktadır. Örneğin Aynur’un (Ardeşen, 32)  aklı-
na Türkçe denildiğinde ¨Biraz daha mesafe, ciddiyet. (…) Atatürk¨ 
gelmektedir. Ercan ise (Ardeşen, 51) ilkokul dönemlerini hatırla-
makta ve bu dönemi şu şekilde aktarmaktadır: 

 ̈ Türkçe deyince ilkokul aklıma geliyor önce. İlk orada öğrendim 
ya, o öğretmenin ne dediğini anlamıyorduk, zorlanmıştık. Telaffuz 
etmekte zorlanıyorduk falan. Oradaki çektiğim sıkıntılar aklıma 
geliyor.¨

Bazı görüşülenler için, Türkçe, ¨üst kimlik¨e, ¨Türk¨ olmaya, 



104

¨ırk¨a işaret etmektedir. Örneğin, Ayhan (Ardeşen, 44) ̈ Türkçe dey-
ince, vatan. Mesela Türkçe deyince anlamı büyük, o çok genişler, 
bayrak, vatan. Türkçe daha üst kimlik yani.¨ demektedir. Asya 
(Fındıklı, 83) ¨Her yerde geçerli bir dildir. Bildiğim için çok mut-
luyum. Çünkü ben de bir Türk’üm.¨; Gürsel (Fındıklı, 54) ¨Türk old-
uğumuzu ve anadilimizi hatırlatıyor. Diğer Türki cumhuriyetlerden 
gelenler Türkçe konuşuyorlar ve onlarla anlaşabilmek de mutluluk 
veriyor.¨ diyerek Türkçe üzerinden ¨Türk¨ olduklarını hatırlamak-
tadır. 

Murat (Ardeşen, 36) da, benzer biçimde,  Türkçeyi ¨ırk¨  ile il-
işkilendirmektedir: 

¨Hiç bozulmayacak bir ırk düşünüyorum. Yani dünyada hiçbir 
ırkın benzemediği bir ırkız diye düşünüyorum. Duygu-düşünceler-
imizle, yaşam tarzımızla, hareketlerimizle, sevgimizle, nefretimi-
zle. Çok güzel bir ırkız diye düşünüyorum.¨ 

Son olarak, iki görüşülen Türkçe ve Lazca arasında bir ayrım 
yapmamaktadır. Sevim (Çamlıhemşin, 53) Türkçe denildiğinde ¨her 
şey¨i hatırlamakta ve ¨O da her şey da, yeni dil her şey, ne derl-
erse onu aynı biliyorum ya iki dili, aynısını biliyorum. (…) Türkiye¨ 
demektedir. Aslı (Pazar, 26) ise tam aksine Türkçe ve Lazca de-
nildiğinde ¨hiçbir şey¨ hatırlamamaktadır: 

¨Türkçe de hiçbir şey hatırlatmıyor. Aynı, ikisi de aynı bence. Hiç 
değişen bir şey yok, (…) tabii ki Lazca konuşmak yani aynı Türkçe 
gibi yani fark etmez.¨
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Görüşmelerin Lazca Yapılması

¨Bu görüşmeyi Lazca yapsaydık… Nasıl olurdu? Ne hissederdin? 
Tercih eder miydin?¨ sorusu sorulduğunda görüşülenlerin çoğun-
luğu bu öneriyi olumlu karşılamakta; az sayıda görüşülen ise 
görüşmenin Lazca yapılmasını tercih etmeyeceğini belirtmektedir. 

Görüşmeyi Lazca yapmayı olumlu karşılayan görüşülenlere 
bakıldığında, ¨iyi/güzel olurdu¨, ¨mutlu olurdum¨, ¨sevinird-
im¨, ¨hoşuma giderdi¨ gibi cevaplar gelmektedir. Örneğin, Engin 
(Fındıklı, 26) ¨Tercih ederdim. Tüm duygularımı güzel bir şekilde 
ifade edebilirdim.¨ derken; Hülya (Çamlıhemşin, 23) şöyle demek-
tedir:

¨Çok güzel olurdu. Anlayabilselerdi çok güzel olurdu. Mutlu 
olurdum. Çünkü Lazcayı biliyorum, iyi biliyorum. En az Türkçeyi 
bildiğim kadar Lazcayı biliyorum.¨

Görüşmenin Lazca yapılmasını olumlu karşılayan görüşülen-
lerin bir kısmı, böyle bir durumda, kendilerini daha iyi ifade ede-
ceklerini söylerken, bir diğer kısmı tercih etmekle birlikte zorla-
nabileceklerini söylemektedir. Kendilerini Lazca ile daha iyi ifade 
edeceklerini söyleyen görüşülenlerden Ayhan (Ardeşen, 44) şun-
ları söylemektedir: 

¨Daha çok sevinirdim. (Araştırmacı: Tercih eder miydin?) Tercih 
ederim. Çünkü Türkçeden daha çok ifade ederdim aslında. Daha 
rahat olacaktı. (…) Lazca daha hoşuma gidiyor.¨

Ercan (Ardeşen, 51) da, benzer biçimde, ¨Lazca olsaydı şimdi-
ye kadar çoktan anlatmıştım birçok şeyi, vallahi en az yarım saat 
daha erken olurdu. Çok daha güzel hoşuma giderdi.¨ derken; Aynur 
(Ardeşen, 32) görüşmenin atmosferinin Lazcayla nasıl değişeceğini 
şu şekilde anlatmaktadır: 

¨Daha rahat konuşurdum, daha rahat ifade edebilirdim ken-
dimi. (Araştırmacı: Tercih eder miydin?) Olabilirdi aslında. Yani 
daha rahat konuşurduk. Resmiyet olmazdı en azından, aradaki re-
smiyet kalkardı diye düşünüyorum, böyle arada takılmazdım diye 
düşünüyorum.¨ (Araştırmacı notu: `kalkardı` kelimesini söylerken 
dili sürçtü, bunu kastetti.)
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Lazca görüşme yapmayı tercih etmekle birlikte, bu konudaki 
tereddütlerini dile getiren görüşülenlere bakıldığında, bazı şeyleri 
bilememek, bazı kelimeleri telaffuz edememek veya hatırlayama-
mak, akıcı olamamak, zorlanmak gibi noktalar üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Örneğin, Dilek (Ardeşen, 40) ¨Daha iyi olurdu ama 
belki bilmediğim şeyler de olurdu. Daha hoşuma giderdi, daha cev-
aplar farklı olurdu.¨ derken; Ufuk (Fındıklı, 30) ¨Tercih ederdim 
yalnız zorlanırdım. Ama daha mutlu, samimi ve içten bir görüşme 
olabilirdi.¨ demektedir. Gürsel (Fındıklı, 54) ¨Bazı şeyleri telaffuz 
ederken zorlanırdık tabii ki. Bu kadar seri konuşamayabilirdik an-
cak güzel olurdu.¨ diyerek zorlanacağı noktanın telaffuz olduğunu 
ifade etmekte, Zeki (Pazar, 25) de benzer bir konuyu dile getirmekte-
dir: ¨Utanırdım birincisi dilim kelimelere dönmez anlatamazdım.¨. 
Kelimelerle ilgili tereddütü hatırlayamamak olan Adil (Fındıklı, 44) 
ise şöyle demektedir:

¨Tercih edebilirdim ama çok da akıcı olmayabilirdi. Biraz un-
utulan, konuşulmayan bir dil olduğu için bazı kelimeler aklıma 
gelmeyebilirdi. Biraz Türkçe karışık bir sohbet olurdu.¨

Bazı görüşülenler için ise, görüşmelerin Lazca yapılması, 
kültürün canlandırılması ve eskilerin hatırlanmasıdır. Sevim 
(Çamlıhemşin, 53) bu konuda, ¨Ben, bence daha iyi olurdu ne biley-
im. Eski zamanları, Lazca konuştuğumuz zamanları aklıma gelirdi.¨ 
demektedir. Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) ise şunları söylemektedir:

¨Olurdu, aynı cevap verebilirdim. E geçmişimizin, öz kültürümüzü 
canlandırmış oluruz. E dedelerimizin kullandığı dili tekrarlamış 
oluruz. Nesil olarak Lazca öğrenmesinde de tabii fayda var.¨

Son olarak, az sayıda görüşülen, görüşmelerin Lazca yapılması 
konusunda olumsuz görüş bildirmektedir. Emine (Ardeşen, 71) 
¨İstemem. Türkçe konuşmak isterim.¨ derken; Asya (Fındıklı, 83) 
¨Olmazdı çünkü yerine göre Türkçeye de ihtiyaç duyardık. Tercih 
de etmezdim, her yerde geçerli olmadığı için.¨ demektedir. 
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LAZCANIN TEHLİKE ALTINDA OLUŞUNA YÖNELİK TUTUM

Duygu ve Düşünceler

Görüşülenlere Lazcanın tehlike altında bir dil olduğu ve yok ola-
bileceği hatırlatıldı; bu durum karşısında ne düşündükleri/his-
settikleri soruldu. Görüşülenlerin bu konuda üç eğilim gösterdiği 
görülmektedir. Öncelikle bir kısım görüşülen, Lazcanın tehlike al-
tında bir dil olduğuna katılmaktadır. İkinci grup ise, Lazcanın yok 
olmayacağını düşünmektedir. Son olarak bazı görüşülenler, Laz-
canın tehlike altında olmasını ve yok olma riskini önemsememe-
ktedir. 

Lazcanın tehlike altında olduğunu düşünen görüşülenlerden, 
örneğin, Volkan (Fındıklı, 20)  ¨Öncelikle bu durum beni çok üzüyor 
ve bu durumun gayet iyi farkındayım. Gün geçtikçe Lazca unutulma-
ya yüz tutuyor maalesef.¨ derken; Ufuk (Arhavi, 30) ̈ Evet doğrudur. 
Lazcanın yok olma tehlikesi var. Üzüntü verici. Lazca eğitim veren 
yerlerin ve yayınların çoğalması gerektiğini düşünüyorum.¨ deme-
ktedir. 

Görüşülenlerin bir kısmı, Lazcanın tehlike altında bir dil ol-
masını, çevrelerindeki çocukların Lazca ile ilişkileri üzerinden an-
latmaktadır. Gülhan (Pazar, 58) şunları söylemektedir: 

¨Eskiden çocuklar Türkçe konuştular mı seviniyorduk, bak ne 
güzel Türkçe konuşuyor diye. Şimdi Laz konuştu mu seviniyoruz, 
Laz konuşuyor işte bak ne güzel. Çocuk Laz konuştu mu çok sever-
iz.¨

Hülya (Çamlıhemşin, 23) da, kendisinin ve yeğenlerinin deney-
imleri üzerinden Lazcanın artık daha az konuşulduğunu ifade et-
mektedir: 

¨Şimdi benim yeğenim de Laz, sürekli Lazların arasında büyüdü, 
sürekli Lazca konuşuluyor ama çocuğun Lazca dili dönmüyor. Es-
kiden yani eskiden dediğim ben şu an 23 yaşındayım, en fazla on-
on beş yıl önce hani on beş yılda bu kadar gerilediyse gittikçe de 
hani Lazca konuşulması azalıyor. (Araştırmacı: Ne hissedersin?) 
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Üzülürüm tabii ki. Ben çocuklarıma unutmaması için öğretmek is-
terim.¨

Mevcut durumun üzüntü verici olduğunu söyleyen ve çevrel-
erindeki çocuklar üzerinden örnekler veren görüşülenlerin yanı 
sıra, bu durumu, Lazcanın yeni nesle aktarılmaması, farklı dillere 
özenti, ilçedeki/çarşıdaki yaşam, Lazların kişilikleri ve devlet 
politikaları üzerinden değerlendiren görüşülenler bulunmaktadır. 
Örneğin, Gürsel (Fındıklı, 54) şöyle demektedir:

¨Bundan tedirgin oluyorum. Oğluma da söyledim: `Oğlum bak, 
biz yaşlanıyoruz, sadece anlamakla olmuyor, sizin de bir an önce 
konuşmanız ve gelecek kuşaklara aktarmanız gerekiyor.` diye. 
Yani ailelerin bu konuda daha çok gayret içinde olmaları gerekme-
ktedir.¨

Gürsel (Fındıklı, 54) oğluna Lazca konuşması gerektiğini söy-
lerken; Birol (Fındıklı, 25) babasından kendisine bu dilin geçmediği-
ni dile getirmektedir:  

¨Bana ne hissettiriyor, sonuçta babamın konuştuğu bir dil. Hani 
bana geçmedi, benden çocuklarıma geçmeyecek. Tabii ki bunun 
yok olmasında benim de bir payım vardır. Muhakkak yani çok iyi 
hissedemem dünyadan bir dil kopup gidecek. Bu dil konuşulmuş 
yüzyıllar önce, belki ilerde belki bizim şu anda kazılarda vs. belki 
Lazca ile ilgili bir takım yazılar, yazıtlar çıkacak. İnsanlara yol gös-
terebilecek şeyler çıkacak ama belki biz bunları okuyamayacağız.¨

Murat (Ardeşen, 36) ise, Lazcanın çocuklara öğretilmemesinin 
yanı sıra ¨farklı dillere bir özenti¨ sonucu yok olacağını düşünme-
ktedir: 

¨Kesinlikle yok olmasın. Neden yok oluyor? Bence işte farklı 
dillere bir özenti. Ha dünyada bu konuşuluyor, ben de bunu 
konuşuyorum. Lazca? Ya Lazca nedir ya, nerede ihtiyacım olacak 
ki diyecek, hayatımın neresinde ihtiyacım olacak diyor ve gerek 
kalmıyor. Şimdi ben çocuğuma bunu öğretmezsem, komşum öğret-
mezse ee hiçbiri, o çocuklar da konuşmayacak, onun arkadaşları da 
konuşmayacak. Lazca diye bir şey kalmayacak zaten. (Araştırmacı: 
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Ne hissedersin? Lazca yok olursa ne olur?) Ben kendimi hiç iyi his-
setmem. Dünyada yalnız hissederim kendimi.¨

Fahri (Hopa, 59) Lazcanın yok olmasını ¨sahilde¨, ¨çarşıda¨ 
süregiden hayat üzerinden değerlendirmektedir:  

¨Evvelde gaz, şeker, tuz çarşıdan alınırdı, başka gider yok. Şimdi 
gider var: Elektrik, su, telefon, araba yakıtı, çocuk eğitim, çocuk-
ların gideri… Millet artık onları bıraktı kendi derdine düştü. Geçim 
derdi bitirdi her tarafı. (…) Adam, kendi diline, ırkına her şeyi un-
utmuş, geçimi düşünüyor, nerede menfaat orada. Hemşinlilerin 
yaşam tarzı ile Lazlarınki aynı değil. Lazlar hep sahilde yaşamışlar. 
Tahsilliler. Medreseler hep sahilde. Hemşinliler, yirmi aile hay-
vancılık yapıyorlar, tuz şeker alabildiler mi yetiyorlar. Türkçe ile 
işleri yok ki. Ama çarşıda oturan, köyle ilişkisi olmayan, yirmi 
otuz sene sonra bizim durumumuza düşecek. Elli sene altmış sene 
sonra onlar da bitecek. Çarşıya indi bitti. Çarşı şöyle; geçimden 
başka hiçbir şeyin hesabını yapamayacak. (…) Esnaf yarın çekini 
düşünüyorsa, geçmişini mi düşünecek, çekini mi düşünecek? Çeki-
ni düşünür, yarını. Sistem farklı.¨

Bazı görüşülenler, Lazcanın unutulmasında, Lazların kişilik 
özelliklerinin etkisi olduğunu düşünmekte; ¨vurdum duymazlık¨ ve 
¨kibir¨den bahsetmektedir. Örneğin, Şenol (Hopa, 37) şunları söyle-
mektedir: 

¨(…) bizim Laz insanında var vurdum duymazlık. Çocuğum güzel 
Türkçe konuşsun, işi de olursa iyi konuşsun. Özellikle kız çocuk-
larında güzel Türkçe konuşabilmek için savaş veriyorlar, özel-
likle dil kurslarına gidiyorlar. Onun yerine Lazca kursuna gitsin. 
Sisteme hapsolmuşlar onlar.¨ 

Elvan (Hopa, 40) ise, kibirden şöyle bahsetmektedir: 

¨Lazların topluluk olarak da küçüldüğünü, dil olarak da bit-
tiğine inanıyorum. Hopa Lazların yerleşik olmasına rağmen, maddi 
manevi diğer gruplar çok öne geçti, baskın. Bunda Lazların da ki-
birliliği buna çok yüz tutuyor. Kendilerini erişilmez olarak görüyor-
lar. İnsanlara soğuk davranıyorlar. Çok nadirdir Laz insanın sıcak 
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davrandığı. Doğal bulmuyorum, öbürleri gibi doğal bulmuyorum. 
Onlar doğal olduğu için sokakta da, evde de, yolda da Hemşince 
konuşuyorlar. Bizdekilerde bir mesafe var, ara var.¨

Zeki (Pazar, 25) ise, devlet politikalarına ve Kürt politikacılara 
işaret etmektedir: 

¨(…) Lazcanın yok olmamasını sağlamalıyız, dilin daha çok 
yayılmasını, genişlemesini. Kültürümüze sahip çıkmasını, ırkımı-
za, nereden geldiğimizi. Sohbet ettiğin zaman, neyin ne olduğunu 
bileceksin. Tamam, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, kim-
liğimde dinim İslam yazabilir, dilim Türkçe gözükebilir, ama ırkımı 
unutamam, lazım. (…) Sen diline sahip çıkarsan vatan haini ilan 
edilirsin, sahip çıkmazsan dilinden, ırkından olursun. Bu benim 
için mantıksız, kendi coğrafyamda kendi düşüncemde beynime 
göre bir saygısızlıktır. Şimdi ben Türkiye’de yaşıyorum diye, dil 
hadi bilmediğini farz et, bilmedim diye, Türkiye Cumhuriyeti, ben 
Türk’üm diyenler var, Laz olup ben Türk’üm diyen var, bize okulda 
öyle öğretildi, ne mutlu Türk’üm diyeceksin. Laz’ın `L`sini bilmez-
dik, konuştuğumuz dilin Lazca olduğunu bilmezdik ama büyüdük 
dünyayı gördük, neyin ne olduğunu gördük. Daha doğrusu Türk-
Kürt konusunda Selahattin Demirtaş gösterdi bana göre, çünkü uy-
kumdan uyandırdı beni. Adam Kürt dili ile ilgili bir şeyler yaptığı 
zaman ben uyandım. Neden Laz dili de böyle olmasın? Lazca un-
utulurken aniden yükselişe geçti. Niye? Biz de yapalım. Şimdi o ne 
diyor bayrak mayrak, vatan millet Sakarya o ayrı, mesela o siyaset 
diğer boyutu ama Laz diline kesinlikle saygı duymalı ve özellikle 
yayılmalıdır.¨

Görüşülenlerin bir diğer kısmı ise, Lazcanın yok olmayacağını 
düşünmekte; Lazcanın yok olmamasını ¨bilinçli¨ anne ve babaların 
varlığına, Laz kültürünün devam ettirilmesine ve köy yaşamanın 
sürdürülmesine bağlamaktadır. Örneğin Rüveyde (Hopa, 57) ¨Kay-
bolmasını istemeyiz. Kaybolmaz. İlla gençler, bizim çocuklarımız 
öğrendi. Torunlar da öğrenir, gençtir hemen kapar. Bizim dilimiz 
niye kaybolsun?¨ derken; Aynur (Ardeşen, 32) ¨bilinçli¨ anne ve ba-
balara şu şekilde işaret etmektedir: 

¨İnanmıyorum böyle bir şeye. Çünkü benim gibi bilinçli annel-
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er, babalar vardır muhakkak. Görüyorum etrafımda. Kaybolmasın 
dilimiz diye muhakkak bildikleri harfleri çocuklarına öğretirler.¨

Ercan (Ardeşen, 51) kültür - dil ilişkisinin altını çizmekte; kültür 
sürdürüldükçe Lazcanın da devam edeceğini düşünmektedir: 

¨Yok, ona iddialıyım. Lazca yok olmaz. Çünkü demin dedim ya 
Lazca size öyle bir örnek veririm yani Türkçede üç-dört kelimey-
le kurabileceğin çok kısa ve net tek cümle ile anlatılabilen bir dil 
ki, bu kaybolması mümkün değil. Bu dünya durdukça, bu Lazca de-
vam edecek. Başka şeyi yok, buna alternatif hiçbir dil olmaz. Eğer 
o Laz’ın Lazca hamuru varsa o insanda tabii. Ama demin dediğim 
gibi diskosunu, popunu oynayan insan bütün kültürlerini bırak-
mış. `Folklor, insanı yaşadığı toprakların manevi sahibi yapar` di-
yor. Bu ne demek, oradaki folklorunu bırakırsan. Yarın öbür gün 
savaş durumunda da pat diye terk edersin orayı. Çünkü seni oraya 
bağlayıcı hiçbir unsur kalmıyor. Elli tane binan olsa hiçbir anlamı 
yok. Ama incir dibinde oturup da sevdalınla bir türkü söyledin, bir 
şey konuştun, incir yedin kopardın, beraber ağaca çıktın, Lazca bir 
şeyler dedin, bunu unutamazsın. (…)¨

İrfan (Pazar, 69)  ise, köy yaşamı devam ettikçe Lazcanın kaybol-
mayacağını ifade etmektedir: 

¨Şöyle bir şey diyeyim, kesinlikle kaybolmaz, bu yörede hayır, 
bilhassa Hopa-Arhavi bölgelerinden Laz kültürünün kalkması 
kesinlikle imkânsızdır. (…) Kalkmaz şöyle, köyde yaşadığın müdde-
tçe kalkmaz ama bizden sonra doğan çocuklarımız eğer devamlı 
İstanbul, Ankara, şu, bu, buraları terk ederse elbette ki, bizim to-
runumuzun çocuğu doğarsa elbette ki Laz biraz uzanır, itilir ama 
köyde yaşadığın müddetçe Laz kültürü kesinlikle kalkmaz. (…)¨

Yusuf (Pazar, 29) Lazcanın tehlike altında olmasını ¨karan-
lık¨ olarak değerlendirmekte ancak Lazca yayınlara işaret ederek 
umutlu olduğunu eklemektedir: 

¨Karanlık. Karanlık duyuyorum yani korkuyorum. O yüzden 
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çabalamaya çalışıyorum. İnancım çok yoktu, gerçekten yoktu. 
Ama işte İsmail ağabey (İsmail Avcı) gibi ağabeylerimle tanışınca 
gerçekten bir umudun olduğunu, en azından şu anki sistemle değil 
değişik bir sistemle, yani kitap üzerine dayalı, halk ağzına değil 
de kitap üzerine dayalı bir sistemin var olacağına inanıyorum. 
Umudum var o konuda.¨

Son olarak, üç görüşülen, Lazcanın yok olma tehlikesini ¨kayıp¨ 
olarak görmemektedir. Örneğin Hilal (Pazar, 51) bu konuda düşün-
memekte ve ¨Ya şimdi fazla bir şey ifade etmiyor, yani yok ola-
cak, olmayacak, böyle bir şey düşünme ihtiyacı da duymadık 
hiç, ne olacak ki gibi.¨ demektedir. Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) ise, 
Türkçeyi daha önemli bulmaktadır: ¨Aslında bir kaybımız olmaz 
diye düşünüyorum. Önemli olan Türkçe dili yok olmasın.¨. Ayhan 
(Ardeşen, 44) Lazcanın yok olmasına üzülmekle birlikte, Yılmaz’a 
(Çamlıhemşin, 54) benzer biçimde ¨Türklük¨e önem vermektedir: 

¨Benim için birinci planda Türklük, vatan mesela milliyetçilik 
olduğu için, biz sürdürebildiğimiz kadar sürdürürüz ama yok olur-
sa da yapacak bir şey yok. (Araştırmacı: Ne hissedersin?) Üzülürüm 
sadece.¨
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Lazca Yok Olursa, Ne Olur? 

Lazcanın tehlike altında bir dil olduğuna katılan görüşülenlere ̈ Laz-
ca yok olursa ne olur? Lazlara ne olur?¨ sorusu soruldu. Görüşülen-
lerin bir kısmı, Lazca yok olursa, Laz ¨ırk¨ının/¨Lazlık¨ın/ Lazların 
yok olacağını; bir kısmı ise, Lazların kültürlerini ve tarihlerini 
kaybedeceğini düşünmektedir. Bazı görüşülenler, meseleyi yalnız-
ca ¨dil¨ üzerinden değerlendirmekte ve böyle bir durumda Türkçe 
konuşulacağını söylemektedir. 

Lazca yok olursa, Laz ̈ ırk¨ının/¨Lazlık¨ın/ Lazların yok olacağını 
düşünen görüşülenlere bakıldığında, örneğin, Sevim (Çamlıhemşin, 
53) ¨Aynı Lazlar da yok olmuş olur da.¨ derken; Metin (Ardeşen, 24) 
¨Laz ırkı ileriki nesillere aktarılmaz ve unutulup gider.¨ demekte-
dir. Hülya (Çamlıhemşin, 23) ise, durumu Türkçe üzerinden düşün-
meye davet etmektedir:

¨Lazca yok olursa Lazlık diye bir şey kalmaz. Dil yani Türkiye’de 
Türkçe dili kaybolsa Türklük kalır mı? Kalmaz. Aynı şey.¨

Zeki (Pazar, 25), böyle bir durumda geriye ne kalacağını tasvir 
etmektedir: 

¨Bence Lazca kaybolursa, zor bir soru sordun. Lazca kaybolursa 
hem Laz ırkımız kaybolur, Laz denilen bir şey kalmaz. Karadeniz’in 
şivesi kalır, `uşağum, geleceksun, gideceksun` onlar kalır, Laz dey-
ince artık akla o gelir. Gelecekte bilmediğine göre kaybolup gider, 
adam nereden geldiğini bilmez, sen nesin dersin misal, Türk ya da 
başka bir şey der.¨ 

Kültür ve tarih kaybına işaret eden görüşülenlerden Adil 
(Fındıklı, 44) ¨Bence bir kültür kaybolur. Bu dil kültürel bir 
değerdir.¨  derken; Volkan (Arhavi, 20) ¨En büyük kültür dildir. Eğer 
dil kaybolursa Lazlar’ın tarihlerini ve kültürlerini de kaybedece-
klerini düşünüyorum.¨ demektedir. 

Görüşülenlerin bir kısmı ise, Lazcayı yalnızca bir ¨dil¨ olarak ele 
almakta; Lazca yok olursa Türkçe konuşulacağını söylemektedir. 
Örneğin, Emine (Ardeşen, 71) ¨O zaman Türkçe konuşacaksın, ne 
olur.¨ derken; Yılmaz (Çamlıhemşin, 54) şöyle demektedir: 

¨Hiçbir şey olmaz, Türkçeyi bilmiş olur. Daha iyi olur diye de 
düşünüyorum. Ama geleneksel geçmişimiz Lazca olduğu için o 
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geçmişteki insanlarımızı da unutmamak şartıyla Lazca olmasında 
da fayda var tabii.¨

Öneriler 

Lazcanın tehlike altında bir dil olduğuna katılan görüşülenlere, bu 
konuda ne yapılabileceği soruldu. Konuyu açmak için bizim, toplu-
mun ve devletin bu konuda ne yapabileceği sorusu da görüşmeler-
in gidişatına göre eklendi. 

Lazcanın yaşatılması için çocuklara verilen önem, görüşülenler-
in ifadelerinin çoğunda ortaktır ve diğer öneriler buna eklenmekte-
dir. Görüşülenler, Lazcanın yok olmaması için ailede/evde Lazcanın 
konuşulmasını ve çocuklara/torunlara Lazcanın öğretilmesini ger-
ekli görmekte; çocuklara ve oyuncaklara Lazca isim verilmesinden, 
Lazca yaz kampları gibi gençlere yönelik ¨eğlenceli¨ faaliyetlere 
kadar bir dizi öneri sunmaktadır.

Bazı görüşülenler için, Lazcanın aile/ev içinde konuşulması ye-
terli olmamakta; ̈ hayatın¨ içine ve ̈ yaşam alanına¨ alınması gerek-
mektedir. Lazca tiyatro ve müzik etkinlikleri, Lazca dublajlı filmler, 
müzik grupları, sosyal medya paylaşımları, Lazca ¨eski¨ hikayeler-
in toplanması vb. önerilerin bir diğer kısmıdır. Lazca isim verme, 
çocuklar ve oyuncaklarla sınırlı bırakılmamakta; dükkanlara, cad-
de ve sokaklara da Lazca isim verilmesi dile getirilmektedir. Sosyal 
medyada Lazca paylaşım yapmak, sayfalar açmak önerisinin yanı 
sıra; Lazca dergi, gazete ve televizyon kanallarının açılması isten-
mektedir. 

¨Bölgedeki insanlar¨a Lazcanın öneminin, Lazca unutulursa 
buna bağlı olarak başka nelerin unutulacağının anlatılması ve in-
sanların bu konuda ikna edilmesi gerekliliği de üzerinde durulan 
bir başka noktadır. Bu çerçevede, bu konudaki çalışmaların ¨böl-
ge¨ye odaklanmasının öneminin altı çizilmektedir. 

Görüşülenlerin bir kısmı, devletten, Lazca televizyon kanal-
larının açılmasını, Halk Eğitim Merkezleri’nde/okullarda Lazca 
derslerin verilmesini, üniversitelerde Laz Dili ve Edebiyatı bölüm-
lerinin kurulmasını ve akademik çalışmaların arttırılmasını, diller 
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arasında ayrım yapılmamasını ve Türkçeye ayrılan payın Lazcaya 
da ayrılmasını, Lazcayla ilgili projelerin desteklenmesini, her türlü 
devlet politikasında teklik yerine ̈ zenginlik¨e önem verilmesini ta-
lep etmektedir. İfadelerinde devlete değinen az sayıda görüşülen 
ise, bu konuda, devletten bir şey beklenmeyeceğini düşünmekte 
veya ¨bölücülük¨ meselesini hatırlatmaktadır. 

Görüşülenlerin bu konudaki görüşleri şu şekildedir: 

Zeki (Pazar, 25):

¨Benim mantığımda Lazcanın en büyük yayılmasının nedeni 
gelecektir, çocuklardır. Başka türlü gazete yazarak, manşet at-
arak, oraları buraları gezerek, dökülür, atılır. Yazı yazacaksın 
yapıştırırsın, yarın öbür gün düşer olay biter, bir daha gezmek 
zorunda kalırsın. Doğan çocuklara Lazca isim verilmeli, cadde, 
sokak, köy, zaten dağa gittiğimizde `3ulu`, `ona` gibi isimler, tabirl-
er olur. Türkçe değil, Lazca isimler. Çocuğa Lazcayı öğreteceksin, 
konuşmasını söylemesini. O da büyüyecek, çocuğu olacak, o da 
çocuğuna devir daim, böyle yayarsın. (…) Devlete düşen bir şey, 
karşıdaki ırkları düşünüyorsa ve onlara kanal çıkarıyorsa, Lazcaya 
da böyle bir imkan sağlamalı (…)¨

Yusuf (Pazar, 29): 

¨Şimdi o kadar geniş bir soru sordunuz ki, o kadar söylenecek 
söz var ki bu konuyla ilgili. (Araştırmacı: Şöyle soralım çok genişse, 
ben ne yapmalıyım diyorsunuz?) Ben her gördüğüm kişiye Laz-
canın sanılanın aksine çocuğu geriletmeyeceğini, `bir dil bir insan, 
iki dil iki insan` lafının çok önemli bir atasözü olduğunu ve bur-
dan yola çıkarsan senin çocuğun Türkçenin yanı sıra Lazcayı da 
bilirse, diğer dilleri de çok rahat öğrenecektir çünkü Lazca da bir 
dildir, derim, diyeceğim, demeye devam edeceğim. Bunun yanında 
Lazcanın unutulunca nelerin kaybolacağını bilmiyor vatandaş. Ne 
kaybolabilir ki? Mesela ̀ burçuli` diyor ki ̀ burçuli` kaybolacak diyo-
rum Lazca (…) ̀ burçuli` kaybolursa ne olacak ki diyor köyde, ̀ burçu-
li` duruyor diyor. Yani somut olarak `burçuli` elinde. Güzel diyor 
aslında, mantıklı gibi kendine göre ama hayır öyle değil. `burçuli` 
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giderse sen öleceksin amca, yarın öbür gün sen öleceksin, ve senin 
çocuğun markete gidip ya da bir züccaciyeciye gidip `ya ben kesi-
ci bir şey istiyorum` deyince ona orak verecekler. Bunu anlatmak 
lazım. Ben buna uğraşıyorum. (…) Devletin ne yapması lazım? Eşit 
davranması lazım. Saygı duyması lazım. Bunların bir zenginlik old-
uğunu, bu mozaikliğin bir zenginlik olduğunu bilip Milli Eğitim’in 
müfredatında ona göre düzenlemesi lazım. Evet, şu an müfredatta 
Lazca var. Hatta müfredatta müzik var, resim var. Kim umursuyor? 
Hiç kimse. Çünkü çocuk iyi bir liseye gidecek. İyi bir liseden sonra 
da iyi bir üniversiteye gidecek. Bunu yapabilmesi için resim, müzik 
dersine ihtiyacı yok. Devletin bunu yapması lazım, bir tek de dilde 
değil. Her kesimde, her derste bunu yapması lazım. (…) O yüzden 
devletimizin de politikalarında Milli Eğitim’in de bu yönde hareket 
etmesi lazım. Bunların zenginlik olduğunu bilmesi lazım. Tek dü-
zelikten kurtulup, tek milletten kurtulup, tek millet anlayışından 
kurtulup, bu zenginliği elinde tutması lazım. Saygı duyması lazım.¨

Murat (Ardeşen, 36): 

¨Toplum olarak bence Lazcanın konuşulduğu yerleri genişlet-
memiz lazım. Mesela merkezlerde bazı yerlerde konuşulmuyor, 
yani böyle bir çekingen. Niye ya ben özümü her yerde ifade ederim. 
Konuşulmayan bir dil, biliyorum ve konuşurum, konuşacağım. Aile 
olarak bence ilkokuldan beri bir Lazcayı öğretmemiz gerekiyor. 
Lazca konuşulan ortamları genişletmemiz gerekiyor, çocukları da 
buna dahil etmemiz gerekiyor. Yarın öbür gün işte bir komşunun 
gördüğü zaman, o bir kelime dediği zaman, aa bu neydi, bir ders 
gibi gelmesin çocuğa. Yaşam tarzı, felsefesi olsun. Devlet seçmeli 
ders olarak okullara bu dili getirmesi çok hoşuma gitti ve kursların 
çoğalmasını istiyorum.¨ 

Dilek (Ardeşen, 40): 

¨Okullarda dediğimiz gibi ders verilebilir. Aileler mesela biraz 
daha duyarlı olabilir, çocuklarına karşı mesela kendileri öğrete-
bilir. Gerek evde gerek okullarda bunların sürekli çocuklara ak-
tarılması gerekiyor. Toplum olarak ne bileyim ya büyükler kendi 
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aralarında sürekli Lazca konuşması daha uygun olur bence. Yani 
büyükler konuşursa çocuklar da aşılanıyor, unutulmuyor bu sefer. 
Ek olarak okullar da destek verirse bence gider.¨ 

Ayhan (Ardeşen, 44): 

¨Seçmeli ders en mantıklısı. Aynı zamanda yine dergiler, tele-
vizyonların olması lazım. Daha çok konuşulması lazım. Teşvik 
edilmesi lazım. (…) Ailede Lazca konuşulması lazım. Kesinlikle 
ikinci bir dil, birinci Türkçe olması lazım zaten, anadilimiz Türkçe 
diyoruz. İkinci bir anadil Lazca konuşmamız lazım ailede, toplum-
da da bunu yapmamız lazım. Devlet de bize aynı seçmeli ders 
olarak okullarda seçmeli ders koyması lazım. Onu destekliyorum 
daha çok mesela dükkanlara Lazca isimler, eski isimler konulması 
lazım. Çocuklarımıza da Lazca isimler konulması lazım. Yapmamız 
gerekiyor, en azından yapabildiğimiz kadar bunları desteklememiz 
lazım. Dergi, gazete, televizyonları desteklememiz lazım devlet ve 
özel sektör tarafından.¨

Sevim (Çamlıhemşin, 53):

¨Okullar açılmalı. Laz dili, aynı Fransızca gibi Laz dili okulu da 
açılmasını isterim.¨

Gamze (Fındıklı, 24). 

¨Laz Dili ve Edebiyatı, işte Lazca okul devam etsin. Lazca okut-
sunlar, Lazcayı konuşsunlar; gitgide daha yok olacağına gitgide 
daha gelişsin. Lazca konuşma, aileler çocuklarına Lazca konuşsun.¨

Kazım (Fındıklı, 25) 

¨Yani günümüzde mesela Lazcanın daha yaşamasını sağlamak 
için bir takım insanlar kelimeler oluşturmaya çalışıyor. Mesela 
ama sapma kelimeler oluyor bunlar. Oturma kelimeler. Türkçede 
mesela otobüse `oturgaçlı getir götürgeç` diye bi kelime üretiyorlar 
ve aynı şekilde Lazcaya da bunun yapıyorlar. Ve bence bu Lazcanın 
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daha ilerlemesine değil gerilemesine neden oluyor soğutuyor yani 
insanları Lazcadan. Ya bu tip insanları tabii eleştirmek gerekiyor.¨

Engin (Fındıklı, 26): 

¨Bence bu iş ilk önce aileden başlıyor. Hatta aileden önce bi-
reyde başlıyor ama küçük çocukların karar verme mekanizması 
gelişmediğinden aile dedim ilk başta. Eğer aile kendi arasında Laz-
ca konuşursa ve Lazca eğitim verilen kurumlara çocuklarını yön-
lendirirse, en azından oyuncaklarının ismine Lazca isimler verirse 
bunlar etkin olur. Aksi halde dil yok olmaya mahkumdur. Devlet 
düzeyinde bir yasaklama veya destek göremiyorum. Tamamen 
kendi haline bırakılmış. Devlet tarafından ilgi gösterilmeli çünkü 
tehlike altında. Üniversitelerde bölüm açılabilir mesela.¨ 

Mahir (Fındıklı, 29): 

¨Devletin de görevi yapması lazım. (…) Bence bu işe kafa yoran 
insanlar daha fazla mesai harcayabilir hatta tek başına böyle bir 
işle uğraşan insanlar daha geniş kapsamlı bir faaliyet, daha geniş 
başlıklı, birincisi bölgedeki insanları belli şeylere ikna edebilme-
li. O başlıklar, yani neden Lazca konuşmalıyız neden ve bunu da 
bir milliyetçilik ırkçılık üzerinden değil, hani onun üzerinden değil, 
hani bunun bir kültür olduğunu bunun farklılıkların şey olduğu (...) 
bunun üzerinden, mesela daha gençlere yönelik daha kapsayıcı, on-
ları oraya dahil edebilecek işler yapılmalı. Hani biraz daha eğlence 
yönü var mesela gençlerin gerekirse bunu bile yapmalı yani yaz 
kampları düzenleyebilir mesela (…) Onun dışında biraz uzakta 
kalıyorlar, büyük şehirdeler bu işlerle uğraşan insanlar, az çok bili-
yoruz takip ediyoruz, biraz daha sahaya inmeleri gerekiyor bence, 
sahaya inip insanlarla hepsi buralı zaten bu bölgede yaşayan in-
sanlar ve bunu artık sahaya inip ailelerle gerekirse tanıdıklarla bir 
şekilde konuşması gerek (…) hani kitap yazıp gazete basıp buraya 
göndermekle olacak iş değil yani, bu hayat ortada, Lazcanın duru-
mu ortada artık yani saha çalışmasına çıkması lazım.¨



Perihan (Fındıklı, 40) 

¨Valla bu konuda devletin bir şey yapabileceğini pek sanmıyo-
rum. Çünkü devletimizin zaten halini biliyorsun, insanlarımızın 
halini biliyorsun, hemen bölücülüğe veriyorlar, hemen yani bir 
şeyde sen bölücülüğe veriyorlar. Yine biz ailelerin çözmesi lazım, 
Lazca bilen ailelerin çünkü evde konuşulmadı mı öğrenilebileceği-
ni pek sanmıyorum.¨

Adil (Fındıklı, 44) 

¨Yazı dilinde geliştirilebilir veya okullarda bahsi geçen şekilde 
eğitimi yaygınlaştırılabilir. Bize düşen görev ise, çocuklara Laz-
cayı öğretmektir. Devlet olarak da, Lazca seçmeli derslerin yaygın-
laştırılması, eski hikayelerin derlenip toparlanması gibi şeyler.¨

Mesut (Fındıklı, 50):

¨Yaşatmak için çevrendeki insanlarla mümkün olduğunca Lazca 
konuşmak gerekiyor. Kuru kuruya evde Lazca konuş da çocukların 
da öğrensin gibi ifadeler çok da hayat bulmuyor. Hayatın içinde 
olmayınca, olmuyor. Ben otuz sene önce Almanca öğrendim ama 
bugün aklımda kalan sadece grameri. Kelime haznem boş. Ben 
dört sene okul yerine bir sene Almanya’ya gidip öğrenseydim daha 
sağlam bir şekilde öğrenmiş olacaktım. Lazcayı da yaşatmak için 
onu yaşam alanına sokmamız gerekli.¨ 

İlhan (Fındıklı, 51) 

¨Bu durumun akademik araştırmalarından uzağım. Gözlemle-
diğimiz kadarıyla evet Lazca kullanımı azalıyor ve çocuklarımıza 
öğretmeye çalışıyoruz. Unutulmaması için akademik çalışmaların 
olmasını istiyoruz ancak en önemlisi devlet desteği. Devlet destekli 
olmayan bir proje kolay kolay yürümüyor. Lazca da devlet desteği 
alırsa hayat bulma şansı yükselir. Türkçeye ayrılan payın Lazcaya 
da ayrılması gerekir. Devletin bu noktada ayrım yapmaması gere-
kir.¨



Gürsel (Fındıklı, 54): 

¨Aileler daha çok gayret sarf etmeli, daha çok konuşmalı. Lazca 
bilen çocukların Türkçelerinin zayıflayacağı kanısında değilim. Bu 
görüş bence yanlış. Medya önemli tabii, özellikle görsel ve işitsel 
medya. Devlet bunlara destek olsa daha iyi olurdu gibime geliyor. 
Birkaç tane kanal olsa biz de açardık ve çocuklar da mecburen bize 
sorarlardı ne konuşulduğu hakkında. Faydası olurdu yani.¨

Oğuz (Fındıklı, 56): 

¨Toplumsal olarak yapılabilir, devletten beklenmez. Bu konuda 
ilgili Lazca kurslar düzenlenebilir, çocuklar için ilgili yaş grupları-
na göre. Bir de ortak tabii yine bu üniversiteler kanalıyla yapılabil-
ir; belki ortak bir alfabe Laz alfabesini mutlaka yazı dili olarak al-
fabenin tespit edilmesi gerekiyor.¨

Şenol (Hopa, 37):  

¨Şu an Lazca kötü yere gidiyor, unutuluyor. Bir şeyler yapmamız 
gerektiğini de düşünüyorum. Ben çocuklarıma elimden geldiğince 
öğreteceğim. Çok güzel Türkçe konuşacağız diye bir şey yok. Biz 
yetişkinler olarak elimizden geleni yapıyor muyuz?Yapmıyoruz. 
Bir tek kendi çocuklarımızla sınırla kalmamak lazım. Ders olarak 
olsun. Kur’an kursu açıyorsun, futbol okulu açıyorsun yazın da iki 
ay, üç ay Lazca okulu aç, nedir. (…) Ben Kemal Sunal hastasıyım. 
Lazca dublaj yapmaları çok hoşuma gidiyor... Herkes Facebook 
olayı var; yediği yemeği, elbiseyi paylaşacağına, böyle şeyler pay-
laşılsa, o da bir şeydir. Zamanımız teknoloji zamanı. İnternette bu 
tür şeylerde yayınlar yapılarak. `Lazuri berepe` diye bir sayfa vardı 
kapattılar, kapatmamak gerekiyor, süreklilik lazım... Şarkıcılar, 
Lazca söyledikleri zaman dinliyoruz. Başka türlü zaten tarzım 
değil... Hiphop müziği seviyorum. Neden Lazca bir hiphop grubu 
olmasın! Bazen hayal kuruyorum Lazca rap müzikler falan. Ama 
işte... Lazcanın yaşatılması gerekiyor, tek bildiğim bu.¨
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Elvan (Hopa, 40): 

¨Çocuklara öğretmek gerekir. Ben kötü bir örneğim, ama herkes 
çocuğuna öğretmeli. Bunu da bil, bu da bir dil. Gerçi ortam öyle 
bir zamana geldik ki çocuğuna Lazca öğretene kadar, iki kelime 
Gürcüce öğretirim, İngilizce öğretirim. Artık hayat şartlarına göre 
yaşamaya başladık. Lazca öğrenmesinin çok da hayati bir şeyi yok. 
Öğrense de olur, öğrenmese de olur.¨

Keriman (Hopa, 47): 

¨Haberdarım ama çok takip edemedim. Lazca şarkılar dinliyo-
rum, seviyorum. Daha çok söylenmeli. Daha çok yayılmalı. Müzik 
evrensel. Kazım çok iyiydi bu konuda. Daha nerelere taşıyacaktı, 
dünyaya duyuracaktı Lazcayı, ama ömrü yetmedi. Umarım Kazım 
gibi biri çıkar. (…) İngilizce öğrensen ne kadar İngiliz olabiliyorsun, 
Almanca öğrensen kitaptan ne kadar Alman olabilirsin. Laz ol-
mak için başka şeyler de gerekiyor... Köyde hiç hayvan yok. Köyde 
yaşıyorlar, her şeylerini, sütlerini, peynirlerini çarşıdan getiriyor-
lar. Üretmiyorsun. Öyle olmaz. Lazcayı da konuşmalıyız, çocuk-
larımızla, en yakınlarımızla. Konuşmalıyız, yapacak bu, başka bir 
şey yok... Daha çok ilkokulda başlatılmalı. Özellikle bu bölgede, La-
zların yaşadığı bölgede, okullarda mutlaka öğrenilse daha iyi olur. 
Sonra üniversitede akademik alanda daha iyi olur.¨ 

Fahri (Hopa, 59):  

¨İlk başta yöreye Lazcanın önemini aşılayacaksın. Tiyatro, 
müzik, bunların başında gelir. Başka türlü kurtaramazsın. Etkinlik 
yapacaksın. Koyuncu’nun ölümü, Lazcanın geri gitmesine sebep 
oldu. Eğer o sağ olsaydı, Lazca beş on tane daha türkü yapsaydı, 
Lazca bugün daha da iyi yerdeydi. Onun gibi insanların türkü yap-
ması lazım. Müzik ve tiyatro. Kulağa güzel hoş geldikten sonra, 
bunun anlamını da öğrenmeye çalışırsın. Ortaokul birinci sınıfta 
bir Lazca tiyatro yaptın, çocuklar dinlediler, güzel türküler de koy-
dun, o çocuk merak etmeyecek mi, öğrenmeye kalkacak. Onun için, 
ama bu devletin, sivil toplumun işi.¨




