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Vatanımız Ahıska’dan sürgün olmadan önce, dü-
zenli bir hayatımız vardı; eker, biçer, çalışır, çabalar 
yaşardık. Tarlamız, çayırımız, bağımız, bostanımız 
vardı. Malımız, davarımız; meşelerimiz, yaylaları-
mız vardı.

Kış hazırlıkları güzden yapılırdı. Herkes kendi 
imkanlarıyla bir şeyler yapardı. Kışlık odun teda-
rik edilirdi. Her ormanın meşebeyi denilen korucu-
su olurdu. Köylüler, ondan izin alarak, yine onun 
tarafından daha önceden işaretlenmiş ağaçlar kesi-
lirdi. Kışlık odun için çam, pelit ve kükner kesilir-
di. Genellikle 20 metre uzunluğunda olan kesilmiş 
ağaçlar, el hızarıyla yarım veya bir metre boyunda 
kesilip doğranırdı. En çok tercih edilen ise çamdı. 
Çünkü çam, hem daha çok sıcak verir hem de ya-
narken güzel kokardı. 

Evlerimizde sacdan yapılmış odun sobaları kul-
lanırdık. 

Kış hazırlıkları, huzur ve neşeyle yapılırdı. Bir 
aile ya kendi işini kendi yapar yahut da konu kom-
şu ve akrabayla yardımlaşarak çalışırlardı. Birlikte 
çalışma sırasında türküler, maniler ve deyişmeler 
söylenirdi. Güç işler böylece bir eğlenceye dönüşür, 
kolay biterdi.

Yazın tarlalar biçilir, ekinler harman olurdu. 
Elde edilen buğday, arpa veya lazutlar (mısır), de-
ğirmenlere götürülüp öğütülürdü. Her köyün yakı-
nında akan dereler ve çaylar  üzerinde su değirmen-
leri vardı.

Köylerde kadınlar bir araya gelir, hamur yapar, 
yufka açar ve yufkayı doğrayarak erişte hazırlardı. 
Erişteler odun fırınlarında kavrulup çuval, tıha gü-
veci veya küleğe doldurulup kışa saklanırdı. Külek, 
yumuşak olduğu için kayın ağacından yapılan ve 
kova görevi yapan bir kap çeşididir.

Kış ağzı, kısır camuş/manda kesilirdi. Bu camu-
şun eti, yaklaşık bir ton olurdu ve 700 kiloya yakın 
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pastırmalık çıkardı. Bu etler, kemikten ayrılarak 
tuzlanır ve tokmakla dövülerek açılırdı. Kısır camuş 
tercih edilmesinin sebebi, yağsız olmasıydı. Tok-
makla dövülüp açılan etler dışarıda çam ağacından 
yapılmış direklere asılırdı. Kuruyup suyu çekilince, 
sandıklara doldurulup serin ambarlarda saklanırdı. 
Kışın bu pastırmadan xinkal, kavurma yapılır veya 
ufak ufak tike şeklinde doğranıp yenirdi. Aynı za-
manda yumurta xinkali, molla xinkali de yapılmak-
taydı. 

Kış için inek, koyun ve kaz da kesilip kurutula-
rak kışa saklanırdı. Kazlar bilhassa iyi beslenir, al-
dıkları kilolardan hareket edemez hale geldiklerinde 
kesilirdi. Kesilen kazların yağları alttan ateş yakıla-
rak eritilip bir kaba alınırdı. Kaz yağı, çeşitli hasta-
lıklar ve yanık yaralarının tedavisinde kullanılırdı. 
Kaz pastırmasından ve etinden kikil yapılırdı. 

Tarlalara lazut, kabak, kırmızı lobya/fasülye, 
kartopi/patates de ekilirdi. Kırmızı lobyaya Xarcam 
lobyası da denirdi. Xarcam, Ahıska’nın bir köyüdür. 
Güzün kotoş, lobya, kabak ve patatesler toplanır; 
kış için depolanırdı. Çünte köyündeki büyük değir-
mende buğdayı öğütürdük. Öğütülen lazut unundan 
kaymakla yoğrularak cadi yapılırdı. Cadi, özel sarı 
renkteki tıxa/dağ toprağından yapılan pileki’de pi-
şerdi. Cadi hamuru odun ateşiyle iyice kızdırılan 
pilekilerden birinin içine konur, diğer pileki de bu-
nun üzerine örtülürdü. Bunun üzerine az önce yanan 
odunların közü ve sıcak külü dökülür, böyle pişiri-
lirdi. Hazır olan cadi, yoğurt veya sütle yenirdi.

Bununla birlikte mısır unu ve normal undan kuy-
mak, hasuta ve papa yapılırdı. Hasuta, mısır unuyla 
şeker, bal veya pekmezden biriyle karıştırılarak pi-
şirilirdi. Bir nevi tatlıdır.

Meyvelerden en çok panta ve armut yetişirdi. 
Armudun da çeşitleri vardı. Tavrucil armudu, pal 
armudu, gügüm armudu, nenezir armudu vb… Pan-
ta, armut, kesilip furunda pişirilerek furuç yapılırdı. 
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Erük, dut, cancur, mesxal, jola, vişne, elma çeşitleri 
olurdu. Hatol, baharın tarlalar sürülürken topraktan 
çıkan beyaz ve yer almasına benzeyen bir yiyecek-
tir. 

Kış için hazırlanan yiyeceklerin en meşhuru ta-
bii ki pestildi. Bilhassa duttan yapılan pestil, daha 
çok tercik edilirdi. Toplanan dutlar temiz bir bezde 
sıkılarak elde edilen suyuna un eklenir, orta kıva-
ma getirilirdi. Daha sonra bu elde edilen karışım, 
yere serilen temiz bez üzerine serilirdi. Az çekildik-
ten sonra üzerine ikinci kat dökülürdü. Kuruduktan 
sonra ters çevrilir ve suyla ıslatılıp hem bezi ayrılırdı 
hem de rulo şeklinde dürülürdü. Bu karışım hazırla-
nırken bazen de ipe dizilmiş ceviz içleri birkaç sefer 
bu dut suyu ve un karışımına batırılarak küme(ceviz 
sucuğu) yapılırdı. Kışın pestilden pestil çorbası ve 
kaysefe (hoşaf) yapılırdı.

Meyvelerden reçel de yapılmaktaydı. Cevizden 
cevizli katmer yapılırdı. Yufkaların arasına ceviz ve 
yağ eklenerek fırında veya kızgın tavada pişirilirdi. 

Camuş/manda sütünden genellikle yoğurt yapı-
lırdı. İnek sütüyle koyun sütü karıştırılarak üzerinde 
biriken yağı alınır, kalan kısmı yayıkta yayılarak 
yağ elde edilirdi. Geri kalan kısmından da çeçil pey-
niri yapılırdı. Yapılan yağlar, tıxa güvecinde veya 
külekte saklanırdı. 

Ahıska mutfağında hamur yemekleri önemli bir 
yere sahiptir. Furun ekmeği, pağaça, punturuş ek-
mekleri yapılırdı. Pişirilmiş yufkadan sinor yemeği 
yapılırdı. Ev yapımı makarna, lapata xinkali, umaç, 
pilav, bulama, yahni, hasuta, kaysefe, en çok yapı-
lan yemeklerdendir.

Ahıska’da şu çorbalar yapılırdı: Tutmaç çorbası, 
cincar çorbası, ayran çorbası, puşruk çorbası, helle 
çorbası, pestil çorbası… Helle çorbası, kavrulmuş 
un suda pişirilerek hazırlanırdı.

Yaylaya çıkıldığı zaman yapılan süt ürünlerinden 
biri de kurut’tu. Kurut, süzme yoğurdun tuzlanıp ce-
viz büyüklüğünde ve yuvarlak şekilde kurutulma-
sıyla elde edilirdi. Kurutlar suda eritilerek hem ay-
ran hem de tutmaç çorbası için kullanılırdı. Umaç, 
el içinde örselenerek dökülen hamur parçalarından 
yapılmaktaydı. 

Kırmızı lobya, kemikli etle güveçte pişirilirdi. 
Düğünlerin ana yemeklerinden biri de bu kırmızı 
lobya olurdu. Pilav yaparken, suda haşlanan pirinç 

piştikten sonra süzülür ve üzerine yağ ve soğan yağ-
da yakılarak dökülürdü. 

Bulama, yeni doğum yapan inek sütünden yapı-
lırdı. Doğumdan sonra iki üç günlük sütler toplana-
rak bir kapta pişirilirdi. 

Uzun kış akşamlarında genellikle akrabalar veya 
komşular bir evde toplanırdı. Kimi saz çalınır, tür-
küler söylenirdi. Kili de çocuklara masal ve halk 
hikâyeleri anlatılırdı.

Velhasıl, Ahıska ile çevre köy ve kasabalarında, 
yerleşik/medenî kültürün icapları yapılırdı. Buralar, 
bunca savaşlara sahne olmasına rağmen mutlu in-
sanların yaşadığı bir bölgeydi. Ne zaman ki Stalin 
iktidara geldi, bu düzen bozuldu ve her tarafı korku 
sardı. Önce düşünen ve konuşan insanlar yok edil-
di. Ardından da sadece Türk oldukları için bir bölge 
halkı yok olsun diye ölüm sürgünlerine gönderildi. 
Bu halk şimdi her biri bir tarafta hayat mücadelesi 
vermektedir.

Not: Bu yazıyı hazırlarken Bursa’da görüştüğümüz şu kişilerin 
konuşmalarından yararlandık:

1. Ahıska’nın An köyünden Nargözel Memmedova(1928).
2. Ahıska’nın Şurdo köyünden Binali Ramizov (1930).
3. Ahıska’nın Boga köyünden Bahşi Halit (1934).
4. Ahıska’nın An köyünden Nidayi Ridvanoğlu Ridvanov (1936).
5. Ahıska’nın Siniban köyünden Nureddin Hacı (1936).
6. Ahıska’nın Siniban köyünden Begzade Orman (1938).

          Gurbet
Dedim gönül sana gitme,
Çetin olur yolun gurbet,
Hısım akraba bulunmaz,
Düzde kalır ölün gurbet.

Ataşa yandırma özün,
Ah çeker, kan ağlar gözün,
Garip yerde geçmez sözün,
Kısa eyler dilin gurbet.

Sefilî oda yandırır,
Kim su serper, kim söndürür,
Bin günün bire indirir,
Ahir büker belin gurbet.

Ahıskalı Aşık Sefilî
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