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FOOD CULTURE 
SAMPLES FROM BOOKLET IN PROCESS 

 
 
 
AYTEN ILINGI  
CAKMAK VILLAGE 
Restorant Owner, Kars 
     

                            
 
Ayten hanımdan özellikle Kars mutfağında kaz etinin yeriyle ilgili bilgiler aldık. Ayten 
hanımın anlattığı kadarıyla eski dönemlerde kazlar ekim-kasım ayında, kar yağıp hava 
sıcaklığı düştüğünde kesilirmiş. Son yıllarda havalar eskisi kadar soğuk gitmediği için 
kimi aileler yıl boyu yetiştirdikleri kazları aralık ayında kesiyormuş. Kars merkez ve 
köylerinde pek çok aile kaz yetiştiriyor. Her ailenin 20 ila 40 adet kazı oluyor. Kazlar 
nisan ayında yumurtadan çıkıyor ve kesilecekleri kasım veya aralık ayına kadar evin 
kadınları veya çocukları tarafından bakılarak büyütülüyor. Kesim zamanı geldiğinde 
teker teker kesilip tüyleri yolunan kazların içleri temizleniyor, her biri teker teker 
yıkanıyor ve süzülmeye bırakılıyor. Suyu süzülen kazlar kaba tuzla (kaya tuzu) iyice 
tuzlanıyor. Tuzlama sırasında kokmaması için göğüs kısımları açılıyor, hayvanın koltuk 
altları dahil her yeri tuzlanıyor. Tahta bir sandığa dizilen kazların üzeri kapatılıyor ve 
soğuğa bırakılıyor.  
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Bir hafta sonra sandıktan çıkarılan kazlar ayaklarından bağlanıp yüksek bir yere asılır. 
Bir hafta da asılı olarak kurutulduktan sonra yeniden tahta sandığa yerleştirilir ve kış 
boyunca saklanmak üzere genellikle evin dışında, korunaklı bir yere yerleştirilir. “Annem 
kaz pişireceği zaman sandığın üzerindeki karı siler içinden bir kaz alıp getirirdi” diyor 
Ayten hanım. Pişirilecek olan kaz doğranır, tuzu gitsin diye suda 15 dakika kadar 
bekletilir, ardından iki su yıkanır. Tencereye konur, üzerini kapatacak kadar suyla 
pişirilir. Haşlanan et tencereden alınır ve ayıklanır. Tencerede kalan suyuna da pilav 
yapılır. Eskiden Kars’ta pilav bakır tencerelerde pişirilirmiş. Annesi tencerenin yarısına 
pirinç yarısına bulgur koyarmış. Pilav pişip demlendiğinde ise tabaklara önce pilav 
konur, ardından et konarak birlikte servis edilirmiş. Ayten hanımın annesi kaz etinden 
mantı da yaparmış. Mantı yapılacağı zaman kaz eti çözdürülmeden ufak ufak 
doğranırmış. Böylece et çok daha kolay kesilirmiş. Mantı hamuru açılıp kesildikten sonra 
üzerlerine sade olarak kaz eti konup her biri teker teker kapanır, kaynar suda haşlanır, 
tabaklara alındıktan sonra üzerine yağ yakılırmış. Acı sevenler için yağa acı biber de 
eklenirmiş. Kaz mantısı sarımsaklı yoğurtla yenmezmiş. 
 
Bugün artık şehirde yaşayanlar kaz yetiştiremediği için mevsiminde pazara getirilen 
kazlardan alıp kendileri kesiyorlarmış. Kars’ta kışın kaz pazarı olur, o dönemde 
köylerden canlı kaz getirilirmiş. (2006 yazında Yol boyu köyünde konuştuğumuz bir 
hanım büyücek kazların 50 ytl’ye satıldığını aktardı.) Kazın taşlığı ve barsakları da yenir, 
isteyen taşlığı kavurur, isteyen patatesli pişirirmiş. Ayrıca bütün olarak tandıra asılıp 
altına da pilav tenceresi konarak pişirildiği de olurmuş. Bu pilava yağ konmaz, kaz 
piştikçe akan yağ pilavın yağı olurmuş. (Kimi köylerde pilav kavılca ile yapılıyor.) 
 
Yöreye has bir başka çorba da kesme çorbasıdır. Bu çorbayı hazırlamak için önce yeşil 
mercimek suda haşlanır. Mercimekler piştiğinde makarna yapar gibi hazırlanan hamurdan 
kesilmiş erişteler eklenir. Bu erişteleri Ayten hanım şu şekilde hazırlıyor: Önce bir 
yumurta sarısı, bir su bardağı su ve bir tatlı kaşığı tuzu aldığı kadar unla sert bir hamur 
haline gelene kadar yoğuruyor. Üzerine bez örtüp bir süre dinlendirdikten sonra 
oklavayla incecik açıyor ve üzerini iyice unluyor. Açtığı yuvarlak hamuru kenarlarından 
ortaya doğru katlayarak elinin sırtıyla bastıra bastıra incecik şeritler halinde kesiyor. Bu 
hamurlar unlanarak mercimek pişene kadar bekletiliyor. Hamurun bir kısmını ayırıp 
eliyle yuvarlayarak ince bir şerit haline getiriyor ve ufak ufak kesiyor. Kestiği bu 
hamurları erittiği sarı yağda altın rengini alana kadar kızartıyor. Çorba piştiğinde ayrı bir  
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yerde az sarı yağ eritip ufak doğranmış bir soğanı salçayla kavurup reyhan, kırmızı pul 
biber ve karabiber ekliyor, “gogo” (veya gokko) denen kızarmış hamur parçalarıyla 
birlikte çorbaya ekliyor ve servis ediyor. 
 

 
 
Evelik çorbası, sonbaharda, evelik otu (labada) çıktığında yapılır. Öncelikle  sarı yağda 
(Kars’ta hemen her evde tereyağı ısıtıldıktan sonra süzülerek köpüğü alınır ve 
yemeklerde sarı yağ dedikleri bu yağ kullanılıyor) soğan kavrulur, domates salçası 
eklenir, varsa az kıyma kavrulup eklendikten sonra suyu konur. Su kaynayınca bir avuç 
pirinç ve bir doğranmış patates konur. Son olarak da doğranmış evelikler eklenip pirinç 
ve patates pişene kadar ateşte bırakılır. Yine yörede sevilerek yenen ısırgan çorbası da 
aynı şekilde yapılır. 
 
 

 
 
 
Kış sofralarının sevilen yiyeceği haşıl (Ayten hanım restoranda da haşıl yapıp servis 
ettiğini söylüyor) yapmak için gerektiği kadar yarma (kırılmış kırmızı buğday) elenir. 
Eleğin üstünde kalan buğday üzerini bir kaç parmak geçecek kadar suyla iyice 
yumuşayana kadar pişirilir. Eleğin altında kalan un eklenir, karıştırılarak suyunu 
tamamen çekene kadar pişirilir. Lapa gibi olduğunda tabaklara pay edilir. Tabağın 
ortasına bir havuz açılır ve bu boşluğa eritilmiş sarı yağ konur. Haşılın üzerine 
(kenarlarda kalacak şekilde) sarımsaklı yoğurt gezdirilir. Kaşıkla yoğurtlu buğday alınır, 
tereyağına banılarak yenir. 
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GULHAYAT SEYREK 
ARDAHAN,  
Housewife 
 

 
 
Ardahan’da yetişen tahıllar arasında onların “kablıca” dediği kavılca ve kırmızı buğdayın 
yanı sıra çavdar da var. Topbaş buğday, kellesi kırmızı, daha kısa boylu bir buğday türü. 
Topbaş buğdayın ekmeği esmer oluyor ama Seyrek ailesinin kadınları tadının da 
kokusunun da başka güzel olduğu konusunda hemfikir. Bulgur da kırmızı undan 
yapılıyor. Ardahanlılara göre tahılların en hası kırmızı buğday olsa da yetiştirilen 
tahılların tamamının unu ekmek yapımında kullanılabiliyor. Çavdar ve buğday çorba 
yapımında bütün olarak kullanıldığı gibi her ikisinden de dibekte döverek “yarma” 
yapıyorlar. Yarma da çorbalarda ve yemeklerde kullanılıyor. Eskiden arpa da yetiştirilir, 
hatta kış gecelerinde konu komşu bir araya gelip düzenlenen eğlencelerde arpa kavurgası 
kavrulur, katmer ve kaz pişirilirmiş. Arpa kavurgası, kepeğini almak için dibekte 
dövülen arpaların sacta kavrulmasıyla hazırlanıyor. Arpa çorbası da Ardahan’da 
sevileren yenen çorbalar arasında sayılıyor. 
 

 



ANATOLIA FOUNDATION   KARS PROJECT       FINAL REPORT       DECEMBER 2008 
ADDENDUM 5      FOOD CULTURE 

 
 
Yarmayla yapılan tarifleri aktarmadan önce dilerseniz yöre insanının beslenmesinde 
büyük yeri olan buğdayın hasat edilmesinden itibaren geçtiği işlemlerden bahsedelim. 
Buğday toplanır, harman yerine götürülür, atla veya öküzle sürülüp ezilir, bir araya 
toplanır (Ardahan’da bu işleme “tır yapmak” deniyor), dört parmaklı kürekle savrulur. 
Böylece buğdayın kabuğu ayrılır. Yenecek kadar buğday ayrıldıktan sonra kalanlar daha 
sonra öğütülmek üzere ambara konur. Buğdaylar zamanı geldiğinde “un edilmek” üzere 
değirmene götürülür. Öğütülüp yeniden çuvallara doldurulan unlar her evin ambarında 
bulunan “harı” (veya haro) bölümüne konur. Yenmek için ayrılan buğday çaya (dereye) 
götürülür. Suyun içine kilim konur, kilimin kenarlarına buğdaylar akıp gitmesin diye 
taşlar yerleştirildikten sonra buğdaylar kilimin üzerine konup yıkanır. Yıkandıktan sonra 
sudan süzgeçle alınan buğdaylar hasır veya kilimler üzerine serilip kurumaya bırakılır. 
Yıkanmış buğdayın bir kısmından bulgur yapılır. Bunun için buğdaylar kazanda pişirilir, 
süzülüp hasıra serilir. Üzerinde buğday yayılmış olan hasırların başında kuşlar, tavuklar 
gelip yemesin diye biri bekler. Güneşli havalarda bahçelerde kurumaya bırakılan 
buğdaylar güneş battıktan sonra içeriye alınır, tamamen kuruyana kadar her gün bu 
işleme devam edilir. Buğdaylar tamamen kuruduğunda dibeklere dökülür ve sokuyla 
dövülür. Ardahan’da bu işi daha çok erkekler yapar. İki genç karşılıklı geçer ve sırayla 
vurarak buğdayı döverler. Dövülen buğday tekrar hasıra dökülür, kurutulur. İyice 
kuruduğunda tenekelere konup savrulur. Böylece kepeğini rüzgâr alır. Değirmen taşında 
öğütülen bulgur, kalbur veya elekten elenir. Kalburun üzerinde kalanlar pilavlık bulgur 
olarak torbalara konur. Kalburun altında kalan ufak buğday parçaları ise kazların yemi 
olacaktır. 
 
Ardahan’da evelik çorbası yoğurtlu olarak pişiriliyor. Çorba için evelikler yıkanıyor, 
doğranıyor. Pirinç suda haşlanıyor, yoğurt, yumurta sarısı ve un pütürsüz hale gelene 
kadar çırpılıyor ve pirincin haşlama suyundan azar azar ilave edilerek ılınması sağlanıyor. 
Pirinçler piştiğinde evelik ve yoğurtlu karışım eklenip sürekli karıştırılarak beş dakika 
kadar kaynatılıyor. Doğada yetişen yabani otlar, Ardahanlılar için de kıymetli birer besin 
kaynağı. Özellikle sevilen otlar arasında sayılan evelikten, çorbanın dışında kavurma ve 
dolma yapıyorlar. Evelik kavurması yapmak için toplanan evelikler ayıklanıp yıkanır, 
haşlanır. Suyu süzülüp sıkıldıktan sonra doğranır.  Sarı yağda soğan kavrulur, pul biber, 
karabiber, nane eklenir. En son içine yumurta kırılır. Kimileri bu kavurmayı yoğurtla 
yemeyi tercih eder, o zaman yumurta konmaz. Yine aynı şekilde pancar (pazı)  
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kavurması da yapılır. Evelik dolması yapmak için genişleri seçilen evelikler kaynar suda 
bir kaç dakika haşlanıp çıkarılır ve süzülmeye bırakılır. Dolmaya konacak yağ, soğan, 
nane, karabiber, pul biber ve salça karıştırılır. Dolma etli yapılacaksa içi kıymayla, etsiz 
yapılacaksa bulgurla hazırlanıp sarılır, tencereye dizilir, üzerini az geçecek kadar su 
konup biraz yağ eklenir, kısık ateşte pişirilir. 
 
Kars’ın diğer ilçe ve köylerinde olduğu gibi, Ardahan’da da unla hazırlanan pek çok 
yiyecek var. Kimi bayram ikramları arasında, kimi arzuya göre hazırlanıp yenen 
yiyecekler. Soğuk ve sert geçen kış aylarında ısınmak, enerji kazanmak için bolca yenen 
erişte, börek ve hamur işlerine bakalım dilerseniz:  

 
 
Karnıçırık yapılacağı zaman yumurta, su, tuz ve aldığı kadar unla yoğurulan makarna 
hamuru dinlendirildikten sonra alınan parçalar elle yuvarlanarak ince rulolar yapılıyor. 
Bu rulolardan bir parmak kalınlığında parçalar kesiyor ve her parçayı işaret parmaklarıyla 
bastırıyor, kendilerine doğru çekerek şekil veriyorlar. Karnıçırıklar hazırlandığında 
kaynar suya atılıp haşlanıyor ve evde hazırlanan peynirlerden biriyle yeniyor.  
 
Mutfaklarda hiç bir şey ziyan edilmiyor. Ekmeğiniz bayatladı mı, neden harşo 
yapmıyorsunuz? Önce incecik doğranmış soğan sarı yağda kavrulur. İçine kırmızı biber, 
karabiber ve nane konur. Su eklenip kaynatılır. Su kaynadığında içine bir kaç yumurta 
kırılır. Karışıma en son tulum peyniri konur. Bu karışım ufak doğranmış bayat 
ekmeklerin üzerine dökülür. Harşo özellikle pağaçla çok güzel olur. Pağaç mı 
yapacaksınız, önceki ekmek yapımından ayırdığınız ekşi maya, un ve suyla hamur 
yoğurulur, eşgidilir (mayalandırılır). Tezekle ateş yakılır. Yanan tezekler beton gibi bir 
taşın üzerine konur ve taş iyice kızdırılır. İyice ısındığında közler alınır, taşın üzeri iyice 
temizlenir ve dört parmak kalınlığında hazırlanan somun taşın üzerine konur. Üzerine sac 
kapatılır. Sacın üzerine ateş konur ve ekmek bu şekilde pişirilir. Ardahan’da yapılan bir 
başka ekmek de eşgili (veya tökme). Bunun için cıvık bir hamur hazırlanır. Tasla ateşin 
üzerinde ısınan saca dökülür. Delik delik olduğunda sacın yüksek kısmına çekilir. Orada 
çevrilmeden kızartılır.  
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Seyrek ailesini ziyaret ettiğimiz gün bize hasuta da hazırladılar. Hasuta yapmak için bir 
çorba kaşığı sarı yağ ve yarım çay bardağı sıvı yağ tavada kızdırılır. Bir çorba kaşığı un 
eklenip harlıca ateşte sürekli karıştırılarak 3-4 dakika kavrulur. Bir su bardağı pekmez bir 
buçuk su bardağı suyla karıştırılıp dökülür ve sürekli karıştırılarak yağını kusana kadar 
pişirilir ve tabağa alınır. Hasuta tahin pekmez kıvamında olur ve ekmekle yenir. İstenirse 
üzerine ceviz konabilir. Ardahan’da lohusalara sütü artsın diye verilen yiyeceklerden 
biridir. 
   
 
İSMET KIZILTEPE  
AYDINGÜN VILLAGE 
Emmer Farmer 
 

 
 
 
“Tandır ekmeği kavılcayla daha antika olur ama ekmek yaparken kavılca ununu kırmızı 
buğdayla karıştırırız. Kavılca daha az konur ki yapışık olmasın. Kavılcayı haşıl yapmada, 
yarma çorbasında ve kaz pilavında kullanırız. Eskiden şehirden alma un olmadığı için  
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pişi, mafiş gibi hamur işlerini, ekmeği, erişteyi kara değirmende öğütülen kavılca ve 
kırmızı buğday unuyla yapardık” diyor İsmet Kızıltepe. Öyle hızlı ve heyecanlı 
konuşuyor ki, heyecanına ortak olmamak mümkün değil. Çıldır Gölü’nü tepeden gören 
seksen haneli bir köy burası. Köyün aynı zamanda bakkalı olan kahvehanesinde bir 
yandan ayranlarımızı yudumluyor, bir yandan İsmet Amca’yı dinliyoruz. Konumuz 
Aydıngünlü çiftçilerin de katıldığı organik tarım projesi ve bu proje kapsamındaki 
çalışmalar. 

 
 
 
Çevre köylerde de ekilirmiş kavılca ya hazır bulgur, makarna satın almak kolaylaşınca 
komşuların çoğu ekmeyi bırakmış. “Yeni nesil çalışmak istemiyor” diye lafa karışıyor o 
ana kadar sessizce bizi dinleyen Beydemir Kara (75). “Kavılca hiç kaynatılmaz. İç 
kabuğu yok, onun için. Kırdıktan sonra rutubet olmazsa iki yıl bile dayanır” diyorlar bu 
buğdayın farkını anlatmalarını istediğimizde. Kavılcanın verimi arpa gibiymiş, bire 3-4 
veriyormuş. Hal böyle olunca da genç nesil daha çok verim alabileceği türleri ekmeyi 
istiyor. İsmet amca da iki yılda bir ekiyormuş kavılcayı, o da 5-6 teneke kadar. İsmet 
amcanın üç yıl önce yarmalık olarak ayırdığı kavılcalar, 2006 yılında Kars’ın çeşitli 
yörelerinde pek çok çiftçi tarafından ekildi, biçildi. Hatta bu ürünler için organik sertifika 
alındı.   

 
 
Merak ettiğimiz için kavılcaya dair başka sorular da sorduk Aydıngünlü çiftçilere.  
Köyde ekinler kar kalktıktan sonra, Nisan’ın 16’sı gibi ekilirmiş. “Yer nefes verdi mi” 
diyorlar, yani cemre toprağa düşünce serpilirmiş tohumlar. Hava şartları uygun olursa  üç 
ayda yetişirmiş buğday. “Şakka vurarsa” (don yaparsa) hasat 30-40 gün gecikebilirmiş. 
Beydemir amca, “tarlada fazla kurudu mu biçer olsun, tırpan olsun düşer” diyor buğday 
taneleri için. Öyle olunca taneleri toplamak zor olurmuş. Onların deyimiyle, “morarma 
haline gelince” hasat ediliyor kavılca, yani yeşilden kırmızımsı renge döndüğünde. Bazen  
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Ekim’e kalırmış hasat ya genelde Eylül ortasıyla sonu arası biçerlermiş. “Kavılca en 
sıcak yerde de yetişir, en soğuk yerde de” diyor İsmet amca. Bölgede kavılca üretiminin 
neden devam ettiğinin en güzel açıklaması bu, yöre şartlarına uygun çünkü. Ne sulama 
istiyor, ne bakım. Kendiliğinden büyüyüp serpiliyor. Peki hangi tahıl en dayanıklısıdır 
diye sorduğumuzda arpa diyorlar hep bir ağızdan. Sonra kırmızı buğday, ardından 
kavılca. Onlardan sonra sırada beyaz buğday, fiğ ve korunga var. 
 

 
 
 
Hep eski günleri anıyor, eskileri konuşuyorlar: “Eskiden Malakanlar vardı, 
değirmenciliği daha çok onlar yapardı. O zaman buğday daha dikkatli kırılırdı, şimdiki 
değirmencilerin buna göre eleği yok. Kavılcanın kabuğu kalın, samanlı olduğu için 
değirmenden geldikten sonra savrulur, samanı ayrılırdı. Daha sonra farklı eleklerden 
elenerek pilavlık ve çorbalık olarak ayrılır öyle kaldırılırdı. Gerektiğinde kikre (el 
değirmeni) taşında elde çekerdik” diyorlar. Malakanlar, bugün özlemle andıkları Rus 
komşuları. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan barışçıl ve çalışkan insanlarmış ya kimi 
politik olaylar yüzünden Rusya’ya göçmek zorunda kalmışlar. Gerçekten Kars’ta kime 
sorsak hep Malakanlar’ın çok iyi değirmenci olduklarını söylediler. 

 
Eskiden zeyrek de çok ekilirmiş köyde. Daha hasat yapılmadan tüccar gelir, ürünün 
hepsini alırmış ya 20 yıl önce bir hasat dönemi gelmemiş tüccar. Ürünleri ellerinde 
kalınca da bir daha zeyrek ekmemişler. Zeyrek hasat edildikten sonra değirmenlere 
götürülüp yağı sıkılır, bu yağ yemek yapımında (ağırlıklı olarak kızartmalarda) ve 
mandaların gövdelerini yağlamak için kullanılırmış. Ayrıca yağı sıkıldıktan sonra 
tenekelerle getirilen zeyrek posası mandalara yedirilirmiş. O mandaların sütü çok daha 
lezzetli olurmuş. O günleri hatırlayan İsmet amcanın iştahı açılıyor: “Tüm hamur işleri ve 
patates zeyrek yağında kızartılırdı. Tadı öyle güzel olurdu ki. Bir de zeyrek kavurgası 
yapardık. Kırmızı buğdayla zeyreği sacda ayrı ayrı kavururduk. Zeyrek patladığı için 
üzerine kapak kapatılırdı. Çiğsiz üzümle (çekirdeksiz üzüm) pek güzel olurdu.” 
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SOLMAZ KOCULU 
BOGATEPE VILLAGE 
Housewife  
 

 
 
 
Büyük Boğatepe köyüne gittiğimizde Solmaz Koçulu’nun evine konuk olduk, 
kendisinden kimi yöresel tarifler öğrendik. Bu tarifler arasında en önemlisi diğer 
ziyaretlerimizde de bahsi geçen üzümlü süzme pilav. Üzümlü süzme pilav, Kars’ta 
davetlerde, cenaze veya düğünlerde mutlaka pişirilir. İki su bardağı pirinç yıkanmadan 
kaynar suya atılır. Beş dakika haşlandıktan sonra içine 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Beş 
dakika daha haşlanır ve süzülür. Bir su bardağı kuru üzüm 2 kere sıcak suda yıkanır, 
pilavın pişirileceği tencereye önce pirinç konur, pirinçlerin ortası biraz açılıp üzümler 
konur, üzeri pirinçle kapatılır, iki çorba kaşığı sarı yağ eklenir ve 15 dakika demlenmeye 
bırakılır. Bu şekilde pilav diri olur. Meyveli bir başka pilav tarifi de erikli pilavdır. Bir 
komposto kâsesi çekirdeksiz kuru erik sıcak suda bekletilir. Bir su bardağı pirinç 1-2 
çorba kaşığı sarı yağda kavrulur, iki su bardağı kaynar su ve erikler eklenir, kısık ateşte 
suyunu tamamen çekene kadar pişirilir. Kuru erikle hazırlanan bir tarif yemeklerden 
sonra ikram edilebilecek lezzetli ve basit bir tatlıdır, yağlı erik. Yağlı erik yapılacağı 
zaman 1-2 su bardağı kuru mürdüm eriği az suyla haşlanıp yarım su bardağı toz şeker ve 
2 çorba kaşığı kaymakla pişirilerek servis edilir. 

 
Yörede etli pilav (Terekeme eti veya etli çekme) da sevilen yemeklerdendir. Bu yemek 
tavuk veya kemikli etle yapılır. Önce yarım kilo et suda haşlanır. Tencereye bir çorba 
kaşığı sarı yağ konur ve eriyen yağda bir su bardağı pirinç kavrulur. Pirinçler hazır 
olduğunda haşlanmış et, haşlanmış nohut veya küp şeklinde kesilmiş havuç (sade de 
olabilir) ile birlikte iki su bardağı sıcak et suyu eklenir, kapağı kapatılıp kısık ateşte 
suyunu tamamen çekene kadar pişirilir. Pörtme et ise tandır üzerinde pişirilen kuzu veya 
koyun eti ile hazırlanıyor. Parça et bakır kazanlarda önce haşlanıyor, sonra kendi yağında 
kızarıyor ve sofraya getiriliyor. 
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Kars’ın diğer yörelerinde olduğu gibi, Büyük Boğatepe köyünde de otlardan çeşitli 
şekillerde yararlanılıyor. Topuz dedikleri kengerle yemek yapılırken evelik sadece 
çorbalara katılmakla kalmıyor, sarması da yapılıyor. Sonbahara doğru çıkan merze, 
aşotu, aşotuna benzer çimen dedikleri ot ve yarpuz da yine aynı şekilde çorbalara 
ekleniyor. Örneğin aşotu ayran aşının (doyva veya döyüva da deniyor) önemli 
malzemelerinden biri. Pirinç ve nohutla yapılan ayran aşına pişmesine yakın diğer 
köylerde anlatıldığı gibi yoğurt, yumurta ve unlu karışım eklenir, aşotu ve dereotu konur. 
Köyde kimileri ayran aşına ufak doğranmış parça et veya ciğer eklerler. Bağa 
yaprağından ısırganla karışık yapılan çayın iltihap söktürdüğüne inanır, papatya ve dağ 
kekiğini de çay yapmak için toplarlar. Yemeklik otları da değişik şekillerde pişiriyorlar. 
Örneğin unluca, ısırgan, kuş pancarı gibi otlar teker teker veya karışık olarak ayıklanıp 
yıkandıktan sonra haşlanıp süzülüyor. Doğrandıktan sonra yağda kavruluyor ve üzerine 
bir yumurta kırılıp karıştırılarak bir kaç dakika daha pişirildikten sonra servis ediliyor. 
  
Solmaz hanımın anlattığı bir tarif aslında bildiğimiz taze fasulye yemeği ancak onların 
kültüründe ateşten alındıktan sonra içine 2-3 çorba kaşığı kaymak ekleniyor, kapağı 
kapatılıp dinlenmeye bırakılıyor. Böylece yemek kaymaklı taze fasulye adını alıyor. 
Köyde pek çok ailenin ineği var ve başta gravyer ve kaşar peyniri yapımı oldukça yaygın. 
Sütten ayrılan kaymak da çeşitli yemeklerde kullanılarak yemeğe lezzet katıyor. Kömbe 
de kaymakla lezzeti ve besin değeri artırılan yiyeceklerden biri. Kömbe yapılacağı zaman 
bir kilo süt, bir su bardağı yağ/kaymak (karışık olabilir) ve bir çay kaşığı kuru maya 
aldığı kadar unla kulak memesi yumuşaklığında yoğurulur. Hamur 1-1.5 saat 
dinlendirildikten sonra büyük bezelere ayrılır, elle bastırılarak yassıltılan bezeler tepsilere 
yayılır, üzerlerine yoğurtla çırpılmış yumurta sarısı sürülür ve 250 derecede ısıtılmış 
fırında 15 dakika pişirilir. Köyde kömbe ekmek niyetine yapılan hamur işlerinden biri.  
 
 

 
 
Yörede sevilen hamur işlerinden biri de tepsi ketesi. Tepsi ketesi için bir su bardağı süt, 
yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı tuz, üç çorba kaşığı yoğurt ve bir çay kaşığı 
kuru maya aldığı kadar unla kulak memesi kıvamında bir hamur haline getirilip 10 dakika 
kadar yoğurulur. Beş bezeye ayrılır ve yufka şeklinde ince açılır. İlk hamurun üzerine 
eritilmiş tereyağı/sıvı yağ karışımı gezdirilir, üzerine açılan diğer yufka konur. Tüm  
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yufkalar bu şekilde araları yağlanarak üst üste konduktan sonra zarf gibi kenarları ortaya 
katlanır. İki su bardağı unla yarım su bardağı eritilmiş tereyağı elle uzun uzun ovulur. 
Hamur tekrar açılıp hazırlanan iç konur ve kenarları ağız ağıza verilerek kapatılır. Tekrar 
açılır ve yağlanmış tepsiye ters olarak konur. Büyük bir fırın tepsisine konur ve tepsiyi 
doldurana kadar elle yayılır. Üzerine bol yağ sürülür ve 1-1.5 saat kabarmaya bırakılır. 
Çatal dik dik batırılır, 200-250 derece arası sıcaklıkta üzeri kızarana kadar pişirilir. Tepsi 
ketesi üzeri açık olarak ertesi güne bırakıldığında daha lezzetli olur. 
 
 

 
 
 
Eskiden hazır maya bulunmadığı için ekmek hamuru yoğrulduğu zaman bir bezelik 
kadarı ayrılır, bir sonraki ekmek yapımında kullanılmak üzere saklanırmış. Kilerde 
saklanan bir hamur güveci olurmuş evlerde. Hamur güvece konur, ağzı taşla kapatılır ve 
hamur orada kabarırmış. Ekmek yapılacağı zaman alınıp hamura katılır, yine aynı şekilde 
bir sonraki ekmek yapımında kullanılmak üzere hamurdan bir parça ayrılır güvece 
konurmuş. Ekşi hamur kullanılmasa bile köyde hamur işlerinin yeri büyük. Solmaz 
hanımın anlattığı hamur işlerinden biri de pilisi. Pilisi yapımı için yarım kilo süt, 1 su 
bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı (silme) tuz ve un ile iyice 
çırpılarak cıvık bir hamur hazırlanır. Krep gibi olan pilisi teflon tavada pişirilir. Önce 
tava ısıtılır, bir kepçe hamur konur, iyice yayıldıktan sonra her iki tarafı altın rengini 
alana kadar pişirilir; sade, peynirli veya marmelatlı olarak yenir. Katlama ise kete 
hamuruyla yapılır. Hamur yoğurulduktan sonra bezelere ayrılır, bu bezeler incecik açılır 
ve aralarına yağ konarak üst üste konur. Üç parmak kalınlığında şeritler kesilir, ele 
dolanan şeritler ortası boş kalacak şekilde papatya gibi açılıp şekil verilir. 10-15 cm 
çapında olduğunda kızdırılmış sıvı yağda kızartılır ve üzerine pudra şekeri (yoksa toz 
şeker) serpilerek servis edilir. Son tarifimiz Kars’ın kimi yerlerinde “atababa” veya 
“atadede pastası” olarak bilinen Kars pastası. Kars pastası için iki su bardağı (miktar 
azaltılabilir) eritilmiş sarı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 3 yumurta, 2 su bardağı (miktar 
azaltılabilir) toz şeker, 1.5 çay kaşığı karbonat, yumuşak bir hamur haline gelene kadar 
un eklenerek yoğurulur. İrice kurabiyeler haline getirilir, üzerlerine yumurta sarısı 
sürülüp pişirilir. Kars pastası özellikle gençler askere giderken veya misafir geldiğinde 
hazırlanır. 
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SUNA KOÇ  
YALÇINLAR VILLAGE 
Housewife 
 

 
 
 
Koç ailesi olabildiğince kendine yeterli bir hayat sürüyor. Ekmeklerini kendi 
yetiştirdikleri kırmızı buğdayın unuyla tandırda pişiriyorlar. Daha çok lavaş ekmeği 
yiyorlar. Evlerinde sac ekmeği sevilmiyormuş. Ekmek hamuru iki üç günde bir 
yoğuruluyor. Koca bir teknede. Bir kısmı lavaş, kalanı da pide oluyor. Onlar pideye 
“kalın” diyorlar. Köyde buğday, arpa ve korulgan yetiştiriliyor. Korulgan hayvanlara 
verilen bir tür baklagil. İnsanlar yemez dediler. İnek ve koyun yetiştiriyor, sütleriyle 
çeçil, üzdü peyniri ve şor yapıyorlar, yani çökelek. Bunun için sütü kovaya koyup iki 
gün dışarıda bekletiyorlar. Bu süre sonunda süt ekşiyor ve kaynatıldığında kendiliğinden 
kesiliyor. Sonra süzüyor ve bir kaç gün içinde tüketiyorlar. Çeçilden farklı olarak üzdü 
peyniri yapımında kaymak ayrılmıyor, yağlı sütten yapılıyor. Üzdü peyniri çiğ sütten 
yapılıyor, yani kaynatmıyor, sağar sağmaz henz ılıkken mayası atılıyor, yarım saatle bir 
saat arasında bekletiliyor. Ardından süzülüyor ve suyu ayrılıyor. Peynir beze dökülüyor 
ve elle sıkılıyor. 5-10 dakika süzülmesi beklendikten sonra kesilip tuzlanıyor. 
Tuzlandıktan sonra tuluğa (tulum) veya bidona basılıyor. Üzdü peyniri taze olarak 
yenebildiği gibi 6 aya kadar bekletilebiliyor. Yazın inekler daha çok süt verdiği için 
bütün bir yıl yiyecekleri üzdü peynirini yaz aylarında yapmayı tercih ediyorlar. Bir kilo 
üzdü peyniri 5-6 kilo sütten çıkıyor. 
  
Lavaş hamuru cıvıkca hazırlanıyor ve iki saat mayalanıyor. Bu hamurdan istenirse lavaş 
ve pidenin dışında mafiş, bişi veya kete de hazırlayabiliyorlar. Hamur teknesini evden 
alıp tandır odasına taşıyorlar. Tandır odasında yanmakta olan kuzineden bir kaç kürek 
köz alıp tandıra atıyor, 3-4 parça tezeği ayağıyla kırarak tandıra atıyor ve ateşin 
canlanmasını bekliyor. Tezek yanarken hamuru kündeliyor (bezelere ayırıyor) ve yeniden 
kabarmaya bırakıyor. Lavaş ve kalın ekmek (pide) için farklı irefteler var: lavaş ireftesi  
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ve kalın ireftesi. İrefte, içi yün dolu, üzerine bez kaplanmış tahta bir kalıp, ekmeği tandıra 
yapıştırmaya yarıyor. Önce lavaşları pişiriyor. Hamuru gelini merdaneyle hafifçe açıp 
veriyor. O da hamuru lavaş ireftesinin üzerine yerleştirip elleriyle çekiştirerek yassıltıyor 
ve ireftenin üzerini tamamen kaplayacak hale getiriyor. Lavaş ireftesi ince uzun. 
Hamurun üzerine hafifçe su serpip tandıra indiriyor ve bir duvara pat diye yapıştırıyor. 
Lavaş hamuru ince olduğu için tandırın kızgınlığıyla çabucak pişiyor. Lavaşın kenarları 
kızardı mı, eiş adındaki ucu kancalı demir çubuğu lavaşa takarak tandırdan alıyor ve 
kenara serdiği temiz bezin üzerine atıyor. Aynı anda tandırda 3-4 lavaş pişebiliyor.  
 
 

 
 
 
Lavaşlardan sonra sıra geliyor kalınlara. Onları merdaneyle açmıyorlar. Suna teyze 
hamuru bezin üzerinden alıyor, her iki elinin parmak uçlarını kullanarak büyük bir 
maharetle pide haline getiriyor. Sonra kalın ireftesinin üzerine koyuyor. Onun kumaşı 
basmadan. İyice eprimiş. Lavaştan farklı olarak eişin ucuyla pidenin üzerinde bir sürü 
delik açıyor, içinin de pişmesini sağlamak için. Parmak uçlarıyla su serpip azıcık da un 
gezdiriyor. Sonra yine ireftenin yardımıyla pat, yapışıyor tandırın iyice kızmış duvarına. 
Onun pişmesi biraz daha uzun. Belki iki belki üç dakika, tandırın sıcaklığına göre. Onu 
tandırdan çıkarmak biraz daha zor. Eişin arkasıyla bir kenarından hafifçe kazıyor ve 
demirin ucuna takıp maharetle alıyor.  
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Suna teyze bize pişi kızartıyor ateşin harının gitmesini beklerken. Sarı yağı eritiyor koca 
bir tencerede. Eriyince en fazla bir parmak kalınlığında oluyor yağ. Tencere tandırın 

üzerinde. Lahmacun büyüklüğünde açtığı yuvarlak hamurları birer birer tencereye koyup 
her iki tarafı da altın rengine gelene kadar kızartıyor. Sıcak sıcak veriyor bize. Çeçil 

peyniriyle yiyoruz. Ateş söndüğünde ise (közdeyken) lavaş ve kalınlar pişiyor. İstenirse 
onlardan sonra köze patates veya hamurun içine gizlenmiş yumurta konabiliyormuş.  

Hamurun içindeki yumurta patlamadan pişiyormuş böylece. Patatesler de pişince 
kabukları soyulup eziliyor, sarı yağ ve tuzla karıştırılıp yeniyormuş. 

 
 

 
 
Suna teyzenin bir de helva sözü var, umaç helvası yapacak. Vakit daraldı diye alnındaki 
teri siliyor, şöyle bir derin nefes alıp helva hazırlığına girişiyor. Unu bir tepsiye eliyor. 
İçine azar azar su ekliyor ve elleri arasında ufalayarak irmik haline getiriyor. Tencerede 
sarı yağı eritiyor ve irmik haline getirdiği unu ekliyor. O helvayı kavuruyor sobanın 
üzerinde, biz ise onu izliyoruz. Helva kıvamına gelirken, kızlar çayı demliyor. Suna teyze 
helvanın şekerini, suyunu da koyup çektirdikten sonra tabaklara alıp koyuyor önümüze. 
Tahta sedirin üzerine oturuyor, bir yandan çayımızı içerken bir yandan da helvamızı 
kaşıklıyoruz. Sonra birer lavaşın içine pay ediyor kalan helvayı, koltuğumuzun altına 
sıkıştırıyor ve yolcu ediyor bizi. 
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Köyde kış hazırlıkları arasında erişte de var. Kars yöresinin erişteleri uzun ve oldukça 
ince. Eskiden elle keserken şimdi makineyle kesiyorlarmış erişteye. Kesilen erişteler 
iplere asılıp kurutulduktan sonra sacta kavruluyor ve öyle saklanıyor. Erişteyle yaptıkları 
en geleneksel yiyeceklerden biri yeşil mercimekli erişte. Bunun için suya önce yeşil 
mercimek atılıyor. Mercimeklerin pişmesine yakın erişteler ekleniyor. Bu yemeğin 
mercimeği az eriştesi çok olacak, adet böyle. Süzüldükten sonra eritilmiş sarı yağda 
hafifçe kavurup servis ediyorlar. Köyde eskiden kış için boğa kesilir, etinden 3-4 teneke 
kavurma yapılırmış. Tandırın üzerine kazan konur ve doğranan etler kazanda pişirilirmiş. 
Bu etlerle kış boyunca etli bulgur pilavı yapılır, kızarmış patatesle karıştırılır, kesme 
çorbası veya evelik çorbasına konurmuş. 
  
YETER, DİNÇER  
BÜYÜK ÇATMA VILLAGE 
Housewife 
 

 
 
 
Aktaş ailesi geçimlerini buğday (kırmızı buğday, beyaz buğday ve kavılca) yetiştirerek, 
peynir yaparak (çeçil) ve balcılıkla sağlıyorlar. İneklerinden günde ortalama 100 kg süt  
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alıyorlar. Süt hemen süt makinesinde çekiliyor. Böylece sütün yağı (yani kaymağı) 
ayrılıyor. Bu kaymak 2-3 gün dolapta biriktirildikten sonra tereyağı yapımında 
kullanılıyor. Bir kaç yıl öncesine kadar tereyağı yayıkta yapılırken artık makinede 
yapıyorlar.  

 
 
 
Tahta yayıkta tereyağı yapmak için yayığı 20-25 dakika boyunca çalkalamaları 
gerekirmiş. Makinede ise bu işlem 10-15 dakika sürüyor. Bu sürenin sonunda yağı bir 
leğene alıp iki kere soğuk suda yıkıyorlar. Böylece yağın ayranı (suyu) ayrılıyor. 
Tereyağını elleriyle sıkıştırarak topak yapıyor ve buzdolabına kaldırıyorlar. Satılacak 
yağlar ayrıldıktan sonra kendilerine kalan yağı bir tencereye alıyor, tandırın üzerine 
koyuyorlar. Ateşin harı geçtikten sonra ateşe koymak gerekiyor, yağ yüksek ateşte 
kaynayıp yanmayacak. Az ateşte (közde) eriyen yağ kabarınca (“çaydanlıkta su 
kaynarken nasıl yarılır öyle” dediler) ateşten alıp dinlendiriyorlar. Yağın tortusu altta 
kalıyor. Elekten süzüp sade yağı ayırıyor, kalan tortuyu da ziyan etmiyor, nezik veya 
kete yapımında kullanıyorlar. 
 
 

 
 
Tereyağından çıkan su, yani ayranı kurut yapımında kullanılır. Kurut yapmak için 
tereyağının ayranı kaynatılır ve bez torbalara konup süzülür. Aynı miktarda yoğurt da 
süzülür, ikisi karıştırılıp tuzla yoğrulur, yumak yapılır. Bacaya (dama) bez serilir ve  3-4 
gün kurumaya bırakılır. Tamamen kuruyup iyice sertleşen kurutlar bez torbalara konur ve 
güneşte bir hafta daha bekletilir. Daha sonra tüm kış boyunca kullanılmak üzere serin bir 
yere asılır. Kurut, pek çok şekilde kullanılıyor ancak en sevilerek kullanıldığı yerlerden 
biri kelecoş. Kelecoş yapacağımız zaman 3-4 parça kurutu akşamdan ılık suya bırakıp 
yumuşamasını sağlamamız gerekiyor. Sabah leğene koyduğumuz kurutları ezip bir nevi  
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yoğurda dönüştürüyoruz. Henüz ılık olan kurut ve suyu tepsiye doğranan ekmeklerin 
üzerine dökülür. Sarı yağda soğan kavrulur ve üzerine dökülür. 
  

 
 
 
Kaymakla helvalar, hamur işleri, pilavlar lezzetlenir Kars’ta. Örnek mi, mesela nezik 
(gılik). Nezik yapılacaksa un, tuz, kaymak bir kaba alınır, hiç su ilave edilmeden 
yoğurulur. Yarım saat ekşitildikten (dinlendirildikten) sonra merdaneyle açılır, tepsiye 
dizilir. Üzerine parmakla bastırılarak süs yapılır, yumurta sarısı sürülür ve fırında pişirilir. 
Nezik, lahmacun büyüklüğünde ve ince olarak açılıp bazlama gibi yağsız tavada da 
pişirilebilir. Noğul yapmak için yine aynı şekilde un, tuz ve kaymak yoğrulur. Hamur 
yarım saat dinlendirildikten sonra parmaktan ince (yarım santim kadar) açılır, bardakla 
yuvarlak olarak kesilir, kızgın sıvı yağda kızartılır. 
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Gelelim Aktaş ailesinin diğer bir geçim kaynağı olan çeçil peyniri’nin yapımına. Peynir 
için çok miktarda süt gerektiği için (her seferinde 45-50 kg sütten peynir yapılır) yeterli 
süt olmadığı durumlarda komşular birbirlerine o günkü sütlerini verirler, böylece az sütü 
olan aileler 2-3 günde bir peynir yapmak için yeterli süte sahip olur. Peynir açık havada, 
yakılan ateşin üzerine konan kazanlarda yapılır. Kazana yağı alınmış süt konur. Peynirin 
çabuk olması istenirse bir önceki peynirin ayrılan suyundan katılır. Süt eli yakacak 
sıcaklığa gelince mayası eklenir. Peynire dönüşmekte olan süt arada kepçeyle karıştırılır, 
tasla fazla suyu alınır ve elle yoğrulur. Arada kepçeyle bastırılarak yoğurma işlemine 
devam edilir. Hamur haline dönüşen peynir sertleştiğinde piştiği anlaşılır. Kırıkları 
kaldıysa toplansın diye uzayan peynir kazanın kenarlarına sürtülerek çevrilir. Elle 
uzatılan peynir soğuması için ağaca asılır. Ardından leğene konur ve 3-4 gün bekletilir. 
Üzerine her gün yeni yapılan peynir eklenir. Bu sürenin sonunda peynirler tel tel ayrılıp 
kaya tuzuyla tuzlanır ve tuluma basılır.  
 
 

                                           
 
Çeçil peyniri tulumda altı aya kadar kalabilir ancak yenecek veya satılacaksa 2-3 ayda da 
çıkarılır. Peynir sıcak bir yerde beklerse tez göğerir (küflenir). Küflüsü daha makbuldür. 
İlaç gibi olur. Makarnaya, mantı ve böreğe bu peynir konur. Çeçil peynirinin bir kilosu 
için 7-8 kilo süt kullanılır. Kullanılacak tulum da keçi ya da koyun tulumudur. Keçi kılı 
peynire karışabilir. Koyun veya kuzu tulumunda böyle bir sorun olmaz ancak kuzu 
tulumu zor bulunur ve daha pahalıdır. Tulumlar ancak bir sene kadar kullanılabilir. İkinci 
yıl kullanılırsa peyniri kurutur. 
 


