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Samiler
60.000 ila 70.000 Sami vardır. İsveç'te yaklaşık 

17.000 Sami, Finlandiya'da yaklaşık 7.500 Sami 

ve Rusya'da yaklaşık 2000 Sami vardır. 

Norveç'te yaklaşık 40.000 Sami yaşıyor. Çoğu 

Saltfjellet'in kuzeyinde veya Oslo gibi büyük 

şehirlerde yaşıyor. 

Samı, yer halkıdır 
Sami, yerli halklardır. Bu, Sami'nin çok uzun 

süredir Norveç, Finlandiya, İsveç ve Rusya'nın 

kuzey bölgelerinde yaşadığı anlamına geliyor. 

Ülkeler arasındaki sınırlar dahi belirlenmeden 

önce onlar orada yaşadılar. 

Yerli halklar genellikle yaşadıkları ülkenin geri 

kalanından farklı kendi kültürlerine sahiptir. 

Dünyada birçok yerli halk vardır. Örneğin 

Kürtler İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de yerli 

halktır. 

Ren geyiği yarışı 
Ren geyiği yarışı, ren geyiği olan Samiler 

arasında popüler bir spordur. Bazı 

yarışmalarda, sporcunun bacaklarında 

kayakları vardır ve ren geyiğinin arkasında 

halatlara bağlanır. Diğer yarışmalarda, sporcu 

ren geyiğinin arkasında asılı duran bir kızağa 

oturur. 

En hızlı ren geyiği saatte 60 kilometre hızla 

koşar. 

Ren geyiği yarışlarında hem Norveç 

şampiyonası hem de İskandinav şampiyonası 

düzenlenmiştir. 

 

 

Reinkappkjøring. Foto: V. Belov, Shutterstock 

Sami Milli Günü 

Sami Milli Günü 6 Şubat. Ulusal Gün Norveç, 

İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki tüm Sami için 

ortaktır. 6 Şubat 1917'de Trondheim'da 

düzenlenen ilk Sami ulusal toplantısı 

münasebetiyle kutlanır. Daha sonra Norveç ve 

İsveç'ten Sami, ortak Sami sorunları için 

birlikte çalışmak üzere ilk kez bir araya geldi. 

 

Samisk kvinne har pyntet seg og kjører snøskuter. 
Kanskje hun skal feire nasjonaldagen? Foto: V.Belov, 
Shutterstock 
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Sami Ulusal Günü, Norveç'te resmi bir bayrak 

günüdür ve gün, Norveç ve Sami bayraklarıyla 

işaretlenir ve kutlanır. Gün, Norveç'in birçok 

yerinde kutlanıyor. Tromsø'da konserler ve 

ren geyiği yarışları gibi çeşitli etkinliklerle bir 

haftayı kutlarlar. Sámi ulusal marşı, Sámi 

halkının şarkısı anlamına gelen Sámi soga 

lávlla'dır. 

Sami Milli günü'nde "Lihku beivviin!" diyoruz. 

"Milli gününüz kutlu olsun!" 

Sami bayrağı 
Sami bayrağı Norveç, İsveç, Finlandiya ve 

Rusya'daki tüm Sami için ortaktır. 

 

Sami bayrağı. Örnekleme: The hornbill Studio, 
Shutterstock 

Bayrağın motifi Sami halk şiirinden 

esinlenmiştir ve Sami, güneşin oğulları ve 

kızları olarak tasvir edilmiştir. Bayraktaki daire, 

güneşi ve ayı simgelemektedir. 

Sami bayrağının kullanımına karar veren Sami 

Parlamentosudur. 6 Şubat'ta "Lihku beivviin!" 

diyoruz. Anlamı: "Milli gününüz kutlu olsun!" 

Sami dili 
Sami dili bir dil değil, on bir farklı dilden oluşan 

bir dil grubudur. Sami dili, Fince, Estonca ve 

Macarca dili ile oluşmaktadır. 

Kuzey Sami, en büyük Sami dil grubudur. 

Norveç, İsveç ve Finlandiya'daki Sami, Kuzey 

Sami'yi kullanır. Güney Sami artık pek çok 

ailede günlük dil olarak kullanılmamaktadır. 

Lule Sámi hem evde hem de okulda öğrenen 

daha fazla çocuk var. 

Bures (Bores olarak telaffuz edilir) Kuzey 

Sami'de Merhaba anlamına gelir. 

Lavvo ve kızak, Norveççe'de kullandığımız 

Sami kelimelerdir. 

 

Lavvo. Foto: V. Belov, Shutterstock 

 

Skaller. Foto: Shutterstock 


	Samı, yer halkıdır
	Ren geyiği yarışı
	Sami Milli Günü
	Sami bayrağı
	Sami dili

