
Nalçik’te ne kadar hemşehrimiz var? Nasıl yaşıyorlar?

“Nalçik’te 12.000 civarında Ahıskalı var. Bur-
sa ve ABD’ye gidenler de oldu. Bizimkiler ziraat 
işleriyle meşgul olurlar. Çerkes ve Balkarlarla 
birlikte yaşıyoruz. Artık herkesle kız alıp verme 
oluyor.”

Gürcistan’a nasıl bakıyor ve ne düşünüyorsun?

“Gürcistan bizim ölmemizi bekliyor. Ahıska 
doğumlular öldükten sonra çocukların doğum 
yeri neresiyse oranın yolunu gösterecekler.  
Xısna’nın kurucusu Xalil Gozalaşvili, bizi Gürcü 
yapmak için çok çaba harcadı; ömrü yetmedi! 
Xısna, düğümüz çözmek demektir, diyorlar. Ne 
kurtulan var ne çözülen…”

Ahıska’da âşıklar var mıydı? Kimler çalar 
söylerdi? Halk hikâyeleri anlatılır mıydı?

“Georgizümdali Âşık Meheddin vardı, ey saz 
çalar ve acıklı türküler söylerdi. O çalıp söyler-

ken ninelerin ağladığını hatırlıyorum. Yine Kılde 
köyünden âşık Semayî vardı. Sakunetli zurnacı 
Horoz çok meşhurdu. Asıl adı İliyaz’dı. Sürgün-
de bu üçü de hayattaydı. Kim bilir nereye gitti-
ler… Köroğlu, Yaralı Mahmut, Şah İsmail, Latif 
Şah, Keremî gibi hikâyeler halk arasında rağbet-
teydi. Yaylaya giderken hep bir ağızdan türküler 
söylenirdi. Düğünlere âşık gelir, çalıp çağırırdı.”

Hatırladığın bir türkü yok mu?

“İliyaz’ın söylediği türküyü hatırlıyorum:
Xorozumun beş pençesi,
Bizim xanımın eğlencesi,
Bilikan bilikan küpeli xoroz.

Xorozumi qaçurdiler,
 Beş bacadan aşurdiler,
Beş qazanda bişürdiler,
Bilikan bilikan küpeli xoroz.

PUÇUKO
İlkbaharda bibim ekar qarığa,
Böyur gedar sarılıp da sırığa,

Bişar, suyun rengi benzar qoruğa,
Soframızın baştacidur puçuko.

Kimilari ipa düzüp qurudur,
Yeşil rengi kuruyunca saridur,

Sari yaği anuğunda eridur,
Her bir derdun ilacidur puçuko.

O tayanur memleketin qışına,
Qaynar durur, geçar ocax başına,

Kimi sevmaz, çamçum edar boşuna,
Sorsan tadın pek acidur puçuko.

Not: Puçuko, taze fasulyenin güneşte kurutulmuş halidir. Bulgur 
ve salçayla hazırlanan yemeği Artvin’de meşhurdur. 

Lekelanur tarlada pas vurdisa,
Güvelanur hele fazla durdisa,

Parkilari eğer telli qart isa,
Herkes sendan davacidur puçuko.

Qışın tipi her terefi toldurur,
Savux yaxar yaprağıni soldurur,
Yetişmazsa ocağumi söndurur,
Na hocadur na hacidur puçuko.

Sorar idim na yiyecox qız ana,
Anam haman qurar idi qazana,

Anıları hatırlattı ozana,
Eşa dosta duvacidur puçuko.

Puçukoyi ben sevarım çadiynan,
Bir anılur Ardanuç’un adiynan,

Olsa yesam şimdi ağız tadiynan,
Gurbetçiya sılacidur puçuko.
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