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GİRİŞ 
Geçenlerde Safranbolu’da, yemekleri konusunda ciddi bir tartışma yaşandı. Bunun nedeni iki ayrı 

televizyon kanalında yayınlanan ve bugünlerde çok moda olan yöresel yemek programlarıydı 1 . 
Tartışmayı alevlendiren neden, her iki programda da yapılan yemeklerin Safranbolu’nun özgün 
yemekleri olmadığı konusunda ileri sürülen sert eleştirilerdi. Bu bağlamda Safranbolu Kültür ve Turizm 
Vakfı şiddetli bir tepki verdi 2 . Sıradan bir izleyici bile günümüzde benzer programların çok moda 
olduğunu ve araştırmalarla gerçekleştirilmiş olmaktan çok, birer eğlence programı olduklarını zaten 
bilmektedir. Ancak asıl gözden kaçan Türkiye’nin hemen bütün benzer yerleşmesinde olduğu gibi 
Safranbolu’nun da iç göç aldığı ve bu nedenle sosyal yapısının değişmiş ve değişmekte olduğudur. 
Bunun da yemek kültürüne yansıması kaçınılmazdı. Ama bu tartışmalardan en önemli çıkarsama 
yemeğin toplumlar için ne denli değerli bir kültürel miras olduğudur. Birileri sunulan yemeklerin 
Safranbolu’nun özgün yemekleri olmadığını ileri sürmekte buna karşın başka birileri yeni bir Safranbolu 
mutfağı tanımlamaktadırlar. Safranbolulu kimdir? Özgün Safranbolu yemeği nedir? Asıl amacı 
Safranbolu kültür değerlerini sakınmak ve geliştirmek yanında kültürel mirasının turizm amaçlı olarak 
doğru kullanılması da olan Safranbolu Kültür ve Sanat Vakfı’nın şiddetli karşı koyuyor olmasını nasıl 
değerlendirebiliriz? Korunması gereken belli bir zaman kesitindeki mutfak mıdır? Ve olduğu gibi 
korunmalı mıdır? Yerel yemek neden önemlidir? Bir de bunlara UNESCO Dünya Miras’ı olan Safranbolu 
bağlamında, somut olmayan kültürel miras ve bunun turizm hizmetine sunulması arka planına 
yerleştirdiğinizde sorular ve sorunlar çapraşıklaşmaktadır.  

Bu kitapçığı okumaya devam ederseniz, araştırmalarımızın gelişmesi bu ortaya çıkan bulgular 
ışığında Safranbolu yemek kültürünü irdelemeye başladığımda, asıl sakınılanın Safranbolu şehirlisinin 
kimliği ve kimliğini oluşturan kültür öğeleri olduğunu göreceksiniz. Bir yanlış anlaşılmaya nesne 
olmamak dileğiyle kesinlikle Safranbolu Şehir Yemeklerini önemsiyor olduğumu belirtmeliyim. Tarihi 
boyunca kendi kimliğini titizce sakınan Safranbolu kısıtlı olmakla birlikte zengin malzemelerle değerli ve 
lezzetli bir mutfak yaratmıştır. Safranbolu şehirlisi aşağıda da aktaracağım şekilde tarihi boyunca zengin 
bir sosyoekonomik yaşam ve buna bağlı olarak fiziki bir çevre geliştirmiş bugün UNESCO Dünya Mirası 
olan Safranbolu’yu yaratmıştır. Aynı etmenlerin bir soyut olmayan kültürel birikim de sağlaması çok 
doğaldı. Mutfak kültürü, üzerinden aynı zamanda adeta bir belge gibi çeşitli tarihsel süreçlerin izleri 
sürülebilecek kadar da önemli ip uçlarına sahiptir. Değerli olan bugün özgün Safranbolu yemekleri 
çerçevesinde sakınılan kesit değil, yukarıda sözünü ettiğim süreçlerdir. Bu kitapçık Safranbolu 
yemekleriyle ilgili bir reçeteler seçkisi değildir.  

2008 yılında 3. ayağı Safranbolu’da gerçekleştirilen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun 
desteklediği Geleneksel Lezzetler Şenliği’nin 2007 Kasım’ında başlayıp 2008 yılı mart ayına kadar 
hazırlık çalışmaları sırasında yürütme kurulu üyesi olarak görev aldım. Başlangıçta proje Safranbolu 
marka kentini yaratırken, bu markayı alt katmanlarda da destekleyecek öğeleri öne çıkarmak ve bu 
amaçla safran ve safranlı yemeklerin çalışılacağı bir sempozyum yapmaktı3. Ancak bu proje kısa bir 
süre içinde daha önce iki kez yinelenmiş bulunan Geleneksel Lezzetler Şenliği’nin4 3’üncüsüne ev 

																																																																				

1 http://www.showtv.com.tr/program/videolar/nurselin-mutfagi/136326/7/safranbolu-mutfagi-sarimsak-corbasi-tarifi-
-nurselin-mutfagi/132803 

http://www.startv.com.tr/program/soframiz/video/259-bolum-zeynepin-mutfagi-safranbolu 

2http://www.safranbolukultur.org/index.php?category=41 

3 Bu dönemin Belediye Başkanı Nihat Cebeci, Anadolu Mutfak Platformu Başkanı Adnan Şahin ve benim katıldığım bir toplantıda 
ilk kez gündeme gelmişti. 

4 Anadolu Mutfak Platformu’nun (daha sonra Derneği) patentinde olan şenlik daha önce Tokat ve Sivas’ta yapılmıştı. 
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sahipliği yapma noktasına ulaştı. Bu bağlamda şenliğin formatına uygun olarak etkinlik Safranbolu değil, 
bağlı olduğu Karabük adına gerçekleştirilecekti.5 Yeni il olan Karabük’ün yemek kültürünü taramak ve 
sivil toplum kuruluşlarının etkinlik paydaşlığını sağlamak amacıyla düzenlenen bir dizi Şölenin ilk üçünün 
(Bulak Keşkek Şöleni, Yenice Aşı ve Eflâni Bandırma Şöleni) moderatörlüğünü yaptım. Şenliğin ev 
sahibi olan Karabük’ün mutfak sunumunun içerik ve şeklini belirlemek için önemli sayıda yüz yüze 
görüşme ve video kayıtlarını gerçekleştirdik6. Yaklaşık 7 aya yayılan arama çalışmaları sonucunda 
oluşturduğumuz Karabük Sofrasını konuklarımıza sunduk.7 Şenliğin katılımcıları olan beş Paflagonya 
şehrinin ve menülerinin belirlenmesinde görev aldım. Bu şehirler Karabük yanında, Bartın, Kastamonu8, 
Çankırı ve Boluluydu9 . Bu seçki bize -benim Paflagonya olarak isimlendirmeyi tercih ettiğin- Batı 
Karadeniz Alt Bölgesi yemeklerini topluca incelemek fırsatını verecekti. Gerek menülerin hazırlanması 
sürecinden gerekse sunumdan bölgenin özgül bir mutfağa sahip olduğu, ayni coğrafyada bulunmak 
yanında benzer tarihsel süreçlerden geçmiş olmakla ortak bir yemek kültürünü paylaşıyor oldukları 
açıkça gözükmekteydi. Arazi çalışmaları, geziler ve kaynak araştırmaları sonucu bölgenin yemek 
kültürüyle ilgili önemli kazanımlarım oldu ve bir süredir seçilmiş Paflagonya yemeklerini hazırlamakta ve 
konuklarımıza sunmaktayız.   

Yerel yemek kültürü özünde güçlü bir omurgaya sahip olmakla birlikte değişim ve yavaş da olsa 
etkilenmeye açık çok dinamik bir yapıdır. Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan yemek kültürü 
aynı zamanda farklı etnik topluluklar ve sosyal katmanlar arasında önemli ayraçları içerir. Yerel yemek 
doğası gereği yerel ürünleri kullanırdı. Yine doğası gereği yerel ürünler, yaşanılan toprağın coğrafi 
özelliklerinin bir sonucudur. Zaman boyutuyla irdelediğinizde yemek kültürünün o toplumun tarihini 
yansıtan ancak yavaş da olsa değişikliklere uğramış çok önemli göstergelere sahip olduğunu da 
görürüz. Bir de buna dönemlerin ruhunu katmak gerekir. “Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu 
söyleyeyim”10 sözü bu özelliği çok iyi anlatmaktadır. 

Yüz yüze görüşmelerin formatı önce menü belirlemek gibi tekil bir amaçla başladıysa da etkileyici bir 
şekilde Safranbolu somut olmayan kültürel miras bağlamında gelişti. Tören yemeklerinin izini sürerken 
törenlerin ritüelleri ayrıntılı bir şekilde belgelendi. Zaman zaman konuşmacı Safranbolu tarihiyle ilgili 
başka bir konuyu aktarıyorsa kamerayı kapatmadık ve izlemeye devam ettik11. Bu nedenle gerek içerik 
gerekse biçim olarak bir kitapta toplanabilecek çok değerli kaynak, bu kaynakla beslenen bir Safranbolu 
yemeklerinin tarihsel gelişimi ve etkileşimi çalışması boyutuna uzandı ve ortaya bu kitapçık çıktı. Bu 

																																																																				

5 Bu zorunluk Safranbolulular tarafından çok eleştirilmişti. Geriye dönüp baktığımda gerçekleştirilen şölenlerin Kaerabüklülük 
farkındalığının gelişmesindeki olumlu katkısını görüyorum. 

6 Görüşme yapılan kişiler: Bedriye Kavsa, Hatice Büyükkaragöz, Hikmet German Şeyhoğlu, Nezihe Aycan Kadıoğlu, Gülten 
Bayramgil, Zahide Deniz, Şenol Adalar ve İlhan Kavuşturucu’dur. Kendilerine ve bu isimleri öneren Aytekin Kuş’a teşekkür 
borçluyum. Kendileriyke yapılan yüzyüze görüşmelerin deşifre edilmiş metinleri bu kitapta yeralmaktadır. Bu çalışmalarda bana 
Kadriye Cebeci asistanlık yaptı. 

7 Karabük Sofrasının sunumunda iki giriş, ana yemek, tatlı, yanında kiren (yabani kızılcık) ve kuşburnu urubu sunduk. Geleneksel 
yemek sunumunda yan-yemek yoktur ancak geleneksel yemeklerin ticarileşebilmesi açısından biraz da deneysel bir tutumla ana 
yemek olan bütün eti, galiye yatağında sunduk. Menünün hazırlanmasında ve sunulmasında Avrasya Aşçılar Derneği Genel 
Sekreteri Gürsel Keleş’in çok değerli desteğini aldık. Kendisine bu konuda da teşekkür ederim.   

8 Menü: Ovmaç Çorbası, Banduma, Eğşili Pilav, Etli Ekmek, Köle Hamuru 

9 Menü: Deli Bakla Çorbası, Çeşni Cevizli Erişte, Bolu Köftesi ve Bolu Beyi Tatlısı 

10 Yamani, M. “Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim: Mekke mutfağı ve sınıflar” Zubaida (2000) s. 174. 

11 Örneğin mütveffa Nezihe Aycan Kadığolu’nun nasıl vali ve belediye başkanlarıyla işbirliği yaparak kadınları kara çarşaftan 
çıkardığını anlattığı bölüm. 
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belgeler yalnızca yemek değil, diğer etnografya ve folklor araştırmalarına da kaynak olabilecek 
zenginliktedir.  

Safranbolu çevre yemeklerini araştırırken iki farklı grupla karşılaştık. Bunlar bölgede 10. yüzyıldan 
beri var olan Türkmen’in12 yemekleri, diğeri ise Anadolu’nun yerli halkının mutfağıdır.  Anadolu’nun yerli 
halkları13 olarak isimlendirdiğim ve Kaşkalar’dan 1920’lerde mübadeleye uzanan tarihleri boyunca hele 
hele tarım devriminin ve ilk kentleşmelerin gerçekleştiği, çağlar boyunca aldığı göçler sonucu zengin bir 
kültür sentezine ulaşan antik Anadolu’nun mirasçıları olan yerli halkların mutfağı da ayrı bir ilgi 
gerektirmektedir. Araştırmalarımızda bu kültürün izlerini bir yere kadar Bulak, Yazıköy ve Eskipazar’da 
bulduk ve belgeledik. Anadolu’nun yerli halklarının Paflagonya’da oluşturduğu yemek kültürünü 
elimizdeki kısıtlı video kayıtları üzerinden yazmak ya da belgesel filme aktarmak haddini aşan bir girişim 
olacaktır. Çalışma ancak Safranbolu Rumlarının yemek kültürlerini şu anda yaşıyor oldukları Skidra’da 
(Selanik) incelemek ve belgelemekle tamamlanabilir. Bu ise bugünden öngörülemeyen çetin süreçler 
olarak karşıma dikilmektedir.  

Yukarıda Safranbolu markasını pekiştirmek amacıyla safran ve zerdeyi öne çıkarmak gerektiğini 
tartıştığımızı yazdım. Arama çalışmalarından birinde Yemek Yazarı Ahmet Örs’e Safranbolu’da yalnızca 
bir işletmede bulabildiğimiz zerdeyi ikram ettik. Tatlı kaşığını plastik kaba daldırıp ağzına götürme 
hamlesinde kabın zerdeyle birlikte olduğu gibi geldiğini görünce çok mahcup olmuştuk. Bu noktada 
Safranbolu yemeklerinin turizmin hizmetine sunulması süreçlerinin ve şeklinin de ne denli önemli 
olduğunu aramızda tartışmıştık. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen iki panelden biri bu konuya ayrıldı. 
Borsa İşletmeleri’nin sahibi Rasim Özkanca, “Borsa Restoran’da Yemek Sunumları”, Turizm Rehberi 
Serdar Arnas “Turizm Etkisinde Yemekler”, ben ise “Karabük Sofrası” başlıklı birer sunum yapmıştık. 
Ahmet Örs benim sunumumu beğenmemiş ve özellikle Safranbolu yeme-içme işletmeleri için reçeteler 
geliştirmem ve paylaşmam gereğini panel sonrasında açıkça dile getirmişti14 Amacım Safranbolu turizm 
ve yeme-içme işletmeleri için bir el kitabı yazmak değil.15 Ancak kitapçıkta derlediğimiz 170’ın üzerinde 
yemek var16. Yüz yüze görüşmeleri inceleyen bir profesyonel aşçı Safranbolu Şehir Yemekleri için 
önemli ipuçları bulacaktır. Yalnız bu noktada dünyada yöresel yemeklerin şefler tarafından nasıl 
değerlendirildiği konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu belirtmem gerekiyor. Yöresel yemek hiç 
yorumlanmadan olduğu gibi yeniden üretilebilmektedir. İkinci seçenek ise pişirme ve sunum tekniklerinin 
geliştirilmek. Diğer bir yaklaşım ise gelenekselden esinlenerek tümüyle yeniden tasarlamak şeklindedir. 
Gastronomi dünyasında her üçü de aynı değerlere sahiptir. Safranbolu şehirlisinin kendisini bunlara 
hazırlaması gerekmektedir.  

																																																																				

12 Türkmen: ya da Yörükan ya da Türkoman olarak isimlendirilebilir.  

13 Bu grupları Osmanlı’nın isimlendirdiği şekilde Rum olarak tanımlamak olanaklıdır. 

14 https://gulevisafranbolu.wordpress.com/2011/06/06/karabuk-sofrasi1/ adresinde hem sunum ve hem de daha sonra eklediğim 
reçeteleri bulabilirsiniz. 

15 Bu önemli bir gereksinim olarak ortada duruyor. Zerde tarifinin yer aldığı Halaç (2011) s. 90’da 1/2 çay kaşığı safran ve 1/2 kg 
nışasta kullanılırken, Safranbolu Belediyesi web sitesinde yalnızca bir tel safran kullanılırken, nışastanın adı geçmemektedir. 

16 Bugüne kadar yapılmış en iyi derleme Karabük valiliği’nin yayınladığı, Hüsniye Halaç (2011) derlemesi olmakla birlikte kitapta 
brokoli çorbası, şehzade pilavı ve şehzade salatası gibi yemekler bulunmaktadır. Konuyu çok değer verdiğim Halaçlara 
sorduğumda bu gibi yemeklerin kendi bilgisi dışında kitaba eklendiğini söyledi. 
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TEŞEKKÜRLER…	
Bu kitapçığın temellerini atmama neden olan Geleneksel Lezzetler Şenliği’nde yakın çalışma olanağı 

bulduğum o zaman Karabük Valisi olarak görev yapan Vali Can Direkçi’ye, o zaman Safranbolu 
Kaymakamı olarak görev yapan Vali İzzettin Küçük’e ve dönemim Belediye Başkanı meslektaşım Mimar 
Nihat Cebeci’ye en başta teşekkür ederim. Bu denli büyük bir etkinlik ancak tüm atanmış ve seçilmiş 
yerel yöneticilerin destek ve iş birliğiyle olabilirdi. 

Şenliğin proje paydaşları olan Anadolu Mutfak Platformu Başkanı Adnan Şahin’e, Mutfak Dostları 
Derneği Başkanı Ahmet Örs’e ve Genel Sekreteri Zeynep Kakınç’a, Avrasya Aşçılar Derneği Başkanı 
Mutfak Şefi Ümit Yüksel’e ve Genel Sekreteri Mutfak Şefi Gürsel Keleşe böyle bir etkinliğin 
Safranbolu’da gerçekleştirilmesinde yoğun çabalarından dolayı teşekkür ederim. Özellikle, Avrasya 
Aşçılar Derneği üyeleri Karabük Sofrası sunumunda mutfağa girip ekibimize yol gösterdiler, yardımcı 
oldular. Yemek pişirme zevkini paylaşmak yanında bana büyük gruplara ziyafet verme konusunda 
özgüven aşıladılar. 

Safranbolu kadınlarıyla yüz yüze görüşmelerimizde bana asistanlık yapan Kadriye Cebeci’ye ve 
kadınların seçimi konusunda önerilerinden dolayı Gazeteci Aytekin Kuş’a ayrıca teşekkür ederim. 

Doğaldır ki en derin şükranlarımı Safranbolu’nun mutfak kültürünü özümlemiş, bilgi ve becerilerini 
bizlerle paylaşan Bedriye Kavsa’ya, Gülten Bayramgil’e, Hatice Büyükkaragöz’e, Eczacı Hikmet Derman 
Şeyhoğlu’na, İlhan Kavuşturucu’ya, kaybettiğimiz Öğretmen Nezihe Aycan Kadıoğlu’na, Şenol Adalar’a 
ve Aşçı Zahide Deniz’e sunuyorum. 

Şenlikte sunduğumuz Saç Böreğinin tarifini veren ve bizzat uygulamasını yapan Eflani orijinli Fatma 
Türker’e teşekkür ederim. Şenliğin Karabük sunumundaki yemeklerin yapımında o zamanlar Bulak 
muhtarı olan Hakkı Eren’in iş birliğiyle bir grup kadın bizimle mutfağa girdi. Onlara da şükranlarımı 
sunuyorum. Şenliğin 14 tane de isimsiz kahramanı var. Bana mutfakta yardım etmek için Safranbolu 
Kız Meslek Lisesi 14 heyecanlı ve becerikli öğrencisini verdi. Onlarla yaklaşık 250 kişiye yemek 
hazırlamak ve dönemin Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın önde bulunduğu protokol ve 
davetlilere sunmak benim için hiçbir zaman unutulmayacak bir anı oldu. Eminim şu anda hepsi de mutfak 
ve servis alanında başarılı gençler olmuşlardır.  

Yolları aydın olsun. 
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BEDRİYE KAVSA17  

EV KADINI (DOĞUMU: 17.2.1932) 
Kayıt Tarihi: 04.02.2008 

 

Mustafa Acar’a bu soruyu ben sordum. 
Aslında, onun kitabında okudum, ben. Orada 
onu söylüyor: Safranbolu’nun düğünlerinde 
bazı hanımlar vardı, onlar çağrılırdı, diyor. 
Sonra bu hanımları bana bul, dedim. 
Anlaşılan size geri gelmiş. Oradan devam 
edin lütfen.  

Bana geldi. 

Bir hatırlatma: yemek tariflerine kadar 
inebilirsiniz, ama esas benim merak ettiğim 
tören yemeklerinde yani düğünde, 
cenazede, bayramda Safranbolu Merkez’de 
yapılan yemekler ve bununla ilgili törenler 
nasıl hazırlanırdı; nasıl ikram edilirdi. Yalnız, 
yemek adlarını özellikle verin. Yemek 
adlarından, aynı yemekleri yapmaya 
çalışacağız. Belki size bir kere daha 
döneceğiz; diyeceğiz ki hadi mutfağa 
girelim, burada veya bir başka yerde o 
yemeği yapalım ve onları servise sunalım. 
Yani bu derinlikte anlatırsanız konuları, 
bizim için daha iyi olur. 

Ekseri bizim Safranbolu’da düğün, davetlerde 
muhakkak olan, olmazsa olmaz olan pirinç 
çorbası, bütün et, bütün parça et yani kebap 
gibi, arkasından bamya, onun arkasından su 
böreği, su börekten sonra dolma, yaprak 
sarması yahut ekşili köfte sonradan pilav, tatlı. 

																																																																				

17 Görüşmeye, Nefise Beten (1947 - ) de katıldı. 

Pilavın yanına komposto, üzüm hoşafları ama 
bunların sunulması, o zamanda on sekiz kişilik, 
on altı kişilik sofralarda, ortada tek tek tasta, 
herkes uzanıp alacak. O pilav verilirken herkes 
kaşıklarken ortası sivrilirdi, büyük tepsilerde. 
Tepsilerde devrilince, kime devrildiyse o, davet 
edecek. Bayramlarda da aynı sofralar, bayram 
sofralarında ailenin bütün büyükleri neredeyse 
çoluk çocuk orda toplanır, aynı o yemekler 
verilirdi. O yemekleri hazırlamak için 
düğünlerde, nişan olduğu zaman baklava 
yapılırdı: nişan baklavası. O baklavayı yaparken 
aşçı tutulurdu, düğün için. O düğünü o aşçı 
yapardı. Baklavasını yapan, düğününü de o 
yapardı. Yanında yardımcıyla bir iki gün evvel 
yufka ekmekleri yazılırdı. Yufka yapılır, düğün 
başlamadan. Ondan sonda kadayıf, su 
börekleri, baklavalar hep onlar düğün başında. 
Düğün bir hafta. Pazartesi günü sepet, yemek 
verilecek. Pazartesi gün oğlan evinden kız 
evine yaptıkları hediyeler, sandığıyla elbisesi, 
gelinliği, onlar gelecek. O gün gelenlere yemek 
verilecek. Ondan sonra da salı gün, hamam. 
Hamamda da kuru çörek, simit, pasta falan. 
Öyle ikram edilirdi. Gelenlere sabunu, gelin 
hamamından gelene de o gün akşam evde 
yemek ama o yemekte bütün et olmaz artık 
sebzeli karın doyuracak yemekler verilirdi. 
Çarşamba günü akşam kına gecesi. Gene 
çalgıcılara yemek verir, o aşçı artık orada 
oturuyor bir hafta. O yemek de verilirdi. 
Perşembe günü de öğlen gelin alma gider, 
oğlan evinde verilir o yemek. Kız, perşembe 
günü öğleden sonra evine gidecek. O yemek 
orda verilirdi. Ondan sonra pazar gün tekrar, 
düğün bitti. Pazar gün annesine gidiyor “varma-
gelme”. Babaanne gelmese de aynı yemekler, 
artık o kaç sofra olursa; kaç sofra geleceksiniz, 
diye oğlan evine sorarlardı. Kız evine giden aşçı 
arkasından, kaç sofra yemeğe gelecek, beş 
sofra mı gelecek, on sofra mı gelecek? Şeyine 
göre. Bizim Safranbolu’da da öyle inek eti falan 
yenmezdi. Erkeç kesilecek kaç tane kesilecek? 
O bütün etler her sofraya, bütün tepsilerle 
konur, tabak işi değil. Oradan uzanır uzanır; 
maydanozlar ekilir. Sonradan o altında kalanın 
üzeri aşılanır. Herkes o ilk sofraya oturmaya 
özenirdi, hiç bozulmadık sofra. Ötekiler acık 
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aşılanırdı, üzeri. Artık kaç sofraysa, ona göre 
kız evi hazırlanırdı. 

Hamam yemeklerini söylediniz. Hamamda 
yemek yemiyorlar mı, hamamdan geldikten 
sonra mı?  

Hamamda yemek gibi değil de düğün gibi 
kalabalık hamam; çörek gibi atıştırma, 
hamamın içindekilere… 

Orada bize tam şeyi verebilir misiniz? Öyle 
bir şey de yapacağız, biz. Hamamda ne 
yemek vermemizi tavsiye edersiniz? 

Hamamda sulu yemek değil simit, cevizli çörek 
eskinin kuru çörekleri vardı. O da yapılmıyor, 
şimdi fırınlarda. Evden yapılan kuru çörek gibi 
onlar, çerez gibi verilirdi. Sabun verilirdi, girene. 
Misafirlere tasına bir sabun koyuverirler. Ondan 
sonra, onlar çıkınca gene o avlusunda, eğlence 
düğün olur. Gelini soyarken, her soyan yakınları 
natırın boynuna kumaş, iki metrelik, üç metrelik 
basma, ipekli nesi varsa akrabalar soyunurken. 
Onlarla Kâbe’mle gelir, der önüne orada 
Kâbe’mle der soyunur; peştamalı örter, o 
hamam. Natıra da o şeyi örter. Natırın boynu 
dönmez olurdu, eşyadan. Onunla her şeyinde 
“Kabe'me” derler, içeri koyarlar. Çıkarken de 
yine onları Kabe'mden getiriler, içerde giyinmesi 
yaparlardı. O adetler kalktı. 

Erkek hamamına yemek hazırlar mıydınız? 

Erkeklerde de bükme falan koydururlarmış. 
Ayranla bükme -bizim Safranbolu bükmeleri- 
erkek hamamında da.  

Perşembe günü sabahleyin gidiliyor. Damat 
hamamdan çıktıktan sonra damatlığını, tıraşını 
olur. Perşembe sabahı ayran, boza, bükme. 
Fırın bükmesi yapılıyor, erkek hamamında. 

Yemeklerin tarifini kısa bir şey yapar 
mısınız? Önce bir pirinç çorbası… 

Pirinç çorbası beyaz pirinçten, acık kırıklı da 
olabilir. O suyla konur ocağa. Kaynayacağı 
zaman içine tereyağı atılır. Özleşsin diye ona 
soğuk su konulmaz, özleşsin diye. Kaynadıkça 
şey gibi olduktan sonra, et suyu varsa et suyu 
da katılır. Üzerine salçalı sos, maydanoz 
serpilir. Üzerine de tereyağında salçalı sos 
yapılır üzerine dökülür. Tasla konur, orta yere. 

Kırmızı biber değil, domates. 

Biber yok. Salçalı sos tereyağına, içine de 
tereyağı atarlardı. İçinde şey eti pişiyor, ya sulu 
et, davar eti. Onun kırmızı salçalı suyu, yağlı 
yerinden şöyle dökülürdü, üzerine. Pilavların da 
üzerine ondan dökerlerdi, tepsisine koyduktan 
sonra. O yağlarından aşçılar dökerlerdi. O eski 
aşçılar onlar, onu çok bilirdi: kaç kişiye ne kadar 
pirinç gideceğini, yani bir müteahhidin evini 
yaparken kaç tuğla gideceğini bildikleri gibi, 
onlarda onu bilirlerdi. O aşçı, onun hocasıydı 
artık.  

Sofra dediniz. On sofra on iki sofra, kaç kişi 
var sofrada? 

Mümtazlar Konağı’na hiç gittiniz mi? Mümtazlar 
Konağı’nda büyük bir yer sofrası vardır. Böyle 
açılıp, katlanır. O köşede durur. Orda büyük 
tabla vardır, yer sofrası misafir gittiği zaman 
böyle toplanıp kaldırılır, köşeye bırakılır. Misafir 
geldiği zaman, o açılır böyle bütün on sekiz kişi 
alır o. O on sekiz kişiye de birer peçete bırakılır, 
önlerine. Kaşıkları konur, yufka ekmekler 
üstünde. 

Yani on masa, on sofra dediğinizde 180 kişi 
demek. 

Evet, tabi, daha fazla sünnetlerde falan da hep 
aynı olurdu. Herkeste o tabla yoktu. Olmayan, 
olan evden tabla alırdı. Babam ben evlendikten 
sonra, elden aramayayım diye o zaman 
yaptırdı, bizin o tablayı -kalabalık aileyiz. Hep 
yan yana otururlardı. Yere oturmak. O şimdi 
üzerinden alacak bir parça. Etten, oradan 
alınmıyor. Bir kaşık, yufka ekmeğinin üzerine 
alırdı, tabak gibi. Gözü açık olan çabuk doyurur, 
karnını. Gözü açık olmazsa da… 

Bamya dediniz: Kuru bamya, ya bamya? 

Yazın yaş bamya, taze bamya, kışın olsa kuru 
Amasya’dan gelir veya evde kuruttuğumuzdan. 
Kuru bamya ama sulu, bizim bamyamız sulu 
pişer. Konya’da falan bamya çorbası derler. 
Bizimki hep suludur, yani bazı dışarlarda 
bakıyorum, kuru etli pişiyor, suyu yok. Bizimki 
suludur… 

Eti peki, parça et koyuyorsunuz içine… 

Kuşbaşı, bamyaya kuşbaşı… 
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…ve ekşi. Neyle ekşitiyorsunuz? 

Limon tuzu. O zaman koruk, yeşil üzüm -
hamken sulanmaya başladı mı, tatlanmadan. 
Onu çiğnerlerdi iyice. Çuvallanır, tavada 
kaynaya kaynaya koyulur, kırmızı bayağı 
şerbetlik gibi olurdu. Onu küplerimize korduk, 
onu. Bütün sene pırasada, bamyada o koruk 
kullanılırdı. Çok da lezzetli olurdu. Koruksuz ev 
olmazdı. Şimdi limon tuzu, o zaman 
kullanılmazdı çok. Limonda az geliyor. 
Sepetiyle satılıyor, şeylerde. Taneyle alıyorsun. 
Kamyonla almıyor ki. 

Bütün et baş yemek. Bütün etten başka hiç 
baş yemek yok mu? 

Baş yemek çorba sonra bütün et standart. 

Peki, başka? Et, yaptığınız yemek yok mu, 
etli yemek? Balık zaten yok. 

Etli yaprak dolması. Ufak, yine bamyaya giriyor, 
et kuşbaşı et. Etsiz yemek pişmiyor da o. Kıyma 
çeken, karnıyarık, patlıcan falan kıymayla olan 
onlar. Mıhlama yapardık, etli o da. Özel bir -
aniden- misafirin geldi. Şimdi buzdolabı yok, 
evde, hazır et yok. Kasap da cumartesi günü et 
satıyor. O evde duran kıymalarımız 
cankurtaran. Hemen soğanla o kıymayı yap, 
doldurup üzerine yumurtayı yap, mıhlama, o da. 

Peki, hindi, tavuk yemiyor musunuz? 

Tavuk kışın yenir, ama düğün sofrasına 
konmaz. 

Kesin konmaz. Kaz, ördek? 

Kaz yok. Olmazdı. Ara ara köylüde falan olurdu. 
Onun yanında bandırma falan ederler. Tavuk eti 
yazın yenmezdi. Dışarıda otlar, kokar diye. 
Kışın ibiler 18  beslenir. Evde ibi keser, yerdik, 
ama kendimiz, eşimiz, dostumuz, hısım 
akrabayla yeniyor o ibi, hindiler falan. Düğün 
yemeğinde yok.  

Bu Safranbolu’nun kuru kıyması. 

(Gösteriyor) 

																																																																				

18 Hindi 

Fasulye falan olmaz mı? 

Yok, fasulye falan pişmezdi. 

Peki, hindiyi nasıl pişiriyorsunuz, kışın? 

Kışın hindiyi eğer çok büyük değilse bütün 
pişirirdik. Bir kere çoğunluk, benim eşim isterdi. 
Doldurdum içini. 

Onun tarifini yapar mısınız? 

Şimdi zeytinyağında iyice pirincini kavurup, 
içine kuş üzümü, fıstık da katıp, onu pişirirdik. 
Azıcık şeker atıp zeytinyağlı dolma içi gibi hafif 
pişirirdik içini, pilavı. Ondan sonra, o hindiyi 
büyük yağlı tavada kızartırdık bir kere, bütün 
hindiyi. Yıkandı, ütülendi, hiç şeyi kalmadı. 
Temiz. Onun dışını kızartırdım -fırınımız yok- 
yağda, büyük tavada. O dolma içini, pişirdiğimiz 
pilavı içine doldurur, ağızlarını, boğaz tarafını, 
arka tarafını sıkıca diker, yine onu büyük 
tencereye kor, onu sıcak suyla tıkır tıkır 
pişirirdik. O ortaya konunca da içini açıp içinden 
pilavını alıp… 

Bir dakika. Önce -anladığım kadarıyla- ateşin 
üstünde, tavada kızartıyorsunuz. Yağ var 
ama, tavada. Ondan sonra da onu alıp 
tencereye su koyup, pişiriyorsunuz. 

Evet. Yağ var. İçine de o pilav giriyor, artık içine 
o pilavı da az pişiriliyor, içine koyuyoruz. Pilavını 
dolduruyoruz, içine. 

Benim ağzım sulandı. Tarif güzel. 

Kuzuyu da. İlkbahar kuzular kesilirdi, 
Hıdırellez’de falan gelince, onun da içini 
doldururduk öyle, onu da. Tavalarda pişerlerdi 
artık kuzu. Şeye girmez. Hatta pişirirken, elimi 
yaktım fırında. 

Soğan yok ama -anladığım kadarıyla. 

Soğan yok. Sadece kuş üzümü ve çam fıstığı. 
Soğan yok. Zeytinyağlı dolma da var; onda yok. 

Bunu sorduğum iyi oldu. Safranbolu’da 365 
gün bütün et yiyorlar diye düşündüm. 



	 11	

O bütün et her zaman değil; o düğünlerde şart, 
mesela başka zaman eti parçalar sulu soğanla 
pişiririz. O zaman başka ama düğünün 
usulünde şaşmazdı o. 

O sıra bozulmaz. 

O bozulmaz, ama iki sofralıktır, bir sofralıktır, 
gücünün yettiği kadar. Kalabalıksa çok, o ille, o 
sıra bozulmaz o bütün et dediğimizde bütün 
kuzu pişmiyor. Yine böyle böyle parçalar… 

O tarifi yapın siz, lütfen. 

Eti parçalar, hatta yıkamak bile istemezlerdi. Et 
sulanınca şey olmaz, diye. Oda tavaya bolca 
yağ konur. O yağın içinde şakır şakır etler, tek 
tek kızarır, kebap gibi. Aşçı kızartır, tencerede 
mi, tavada mı pişecek, onun içine yerleştirilir. 
Onun üzerine salçalı suyla pişirilir. O kadar çok 
aşırı sulu değil. O tepsilere korken üzerine de o 
sudan dökülür. O suları 
çorbalarda…bandırmada? Bandırmada değil, o 
Eflani’de. Yakın bir yerin yemeği bile tutmuyor, 
burayı. Su böreği yaptı hanım, Yazıköy’de miydi 
neydi, açtı. Biri de hemen aldı o yaş hamuru, 
haşladı. Biz onu açık sermeyeceğiz. 
Pişirmelerini de fırında pişiriyorlar. Yapıp da biz 
onu fırında pişirmeyiz. Ocakta pişer, su böreği. 
Közün üstünde pişer. Öyle olur lezzeti, onun. 

Niçin? 

Sertleşiyor fırında. Suyunu çekiyor, sertleşiyor, 
suyunu çekiyor. Su böreği dedikleri sulu sulu 
haşlayıp atınca, közde pişireceksin. Bir defa 
Mehmetler aşağı alınca yaptırdık biz. Ondan 
sonra çarşıda bir yere yaptırmış, oğlum. Güzel 
ama ne bu haşlama üzerine su dökmüş, ya 
fırına sokmuş dedim. Tamam teyze, dedi. Ben 
sorarım, dedi. Sordu. Közü varken fırına 
sokmuşlar. 

Yani Aygaz'ın üstünde de kızarmaz. İlla ki köz. 

Aygaz'ın üstünde kızarır ama, çevire çevire 
pişirir; bir tarafını, sonra altüst edeceksin, 
yağlayıp da. 

Peki, safranlı yemek hiç var mı? Safranı hiç 
kullandınız mı? Anılarınızdan 
ananelerinizden… 

Safran. Biz zerde pişiririz, sade safrandan. Öyle 
yemeğe falan katmayız. 

Tarifini verebilir misiniz, zerdenin? 

Zerdeyi yapacağımız tencereyi özleştirecek 
kadar pirinci yıkarız. İçine nohutlumuz 
haşlanmıştır. Üzüm kurumuz yıkanmış, 
hazırlanmıştır. Onu pirinçler öz olmaya, 
kaynamaya başladı mı; yumuşamaya başladı 
mı nohudu da -pişmiş zaten- onu da atarız. 
Üzüm kurusunu atarız, içine. Safranı da 
akşamdan ıslarız, bir bardağa. Kıpkırmızı olur, 
o. Onu da içine koyarız. Şekerini koyarız. 

O zaman Mustafa Acar, bu zerde tarifini 
sizden almış. Benim takıldığım bir konu var. 
Zerdenin hiçbir yerde tarifinde nohut yok. 
Siz bunun ailenin zerdesi mi yoksa 
Safranbolu’nun mu? 

Fasulye koymayız biz. Bazıları fasulye koyuyor. 

Biz derken Safranbolulular yani. 

He, bizim Safranbolulularda bazı kişiler fasulye 
koyuyor, zerdeye. Biz benim evimde, bu. Aşure 
ayında bazıları çorba da yapar. Pirinç çorbası 
gibi yaparlar. İçine fasulye, nohut atarlar, ama -
benim annemden kayınvalidemden 
gördüğümde- biz sade nohut atarız, üzümle, ya 
da kayısı. 

Ama bu aşure tarifi. 

Aşure tarifi işte zerde. Bu bizim yaptığımız 
safranlı zerde, bu. Benim bahçemizin safranı 
yetti, bu sene zerdeme. İki, üç kirpik kızarttı. 

Safranı kendiniz mi yetiştirdiniz? 

Benim bahçemde var. Aşağıda ama bilemedim 
kaybettin onu, ben. 

Bir dakika soğanlı bitkiler hep yavrularını 
aşağıdan verirler daha sonra dibe iner o 
çıkartmanız gerekir 

İşte, bende onu çıkartayım, dedim, mevsimini 
bilemedim. Erken çıkarmışım. O da su 
halindeymiş. Kaybettim eski kalanları, ama 
seneler oldu bak, eşim getirdi. Bak 20 sene oldu 
hala aradan çıkıyor, ağustosta mı ne 
çıkacakmış. 

Yalnız şunu fark ettim, bunu bir tek aşure 
ayında mı yapıyorsunuz? 
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Evet, aşure ayında ama canımız istediği zaman 
sünnet düğünlerinde falan baklava yerine 
yapılırdı. Hacı davetlerinde baklava yapmayıp 
zerde pişirilir bundan. 

Aşure demiyor musunuz? 

Biz zerde deriz. 

Bunun çorbası da pişer. 

Aşure tuzlu olur. 

Aşure, aşure ayında pişer. Onun içine her şey 
katılır. Keşkekle pişiriliyor. 

Aşure çorbası, ona zerde denmez, ama tatlı 
olana zerde, tuzlu olana aşure. 

Yerli biz az kaldık. Şimdi çokları öğreniyorlar, 
geliyorlar, Safranbolu usulü diye dışardan gelen 
köylüler kafa bulandırıyor. Biz Safranbolulu 
şöyle sayılı kaldık. 

Keşkek yapmazdınız? 

Keşkek hiç benim evime girmedi ama bulgur 
pilavı pişiririz, kaplıca bulguru o da. Onları 
pişirirdik ama keşkek Yazıköy’de vardır. 

Bulak’ta vardır. 

Yazıköy’de öğrendim keşkeği ben 

Yalnız bunu söyleyen kim biliyor musunuz, 
İlhan Hanım, Kavuşturucu, İlhan 
Kavuşturucu. Eskiden bizim büyüklerimiz 
yaparmış, dedi. Ben onun peşindeyim yapar 
mı, yapmaz mı? 

Yapmazdık. Yok, keşkek ama bulgur olur, ama 
keşkek yok. Benim kayınvalidem 94 yaşında 
öldü, Onun annesi 100 yaşında. Hiç ben 
onlardan keşkek lafı duymadım. 

Karabük’ün köylerinde belki olabilir, ama 
Safranbolu’nun içinde olmayabilir. 

Biz, fırında pişirmeyiz, dediniz. Evlerde hiç 
fırın var mıydı, yok muydu? Bir onu 
soracağım, çünkü Yazıköy’de de Bulak’ta da 
evlerde fırınlar var. 

Bazı evlerde var. 

Safranbolu’da yok mu? 

Gümüş’te mesela, Kavsalar Evi var, Gümüş’te. 
Onun, ocağın içinde fırın var, ama onu  ne 
zaman yakıyorlardı, ekmek mi yapıyorlardı? 
Ocağın içinde fırın var. Bağlarda Ömer Bey aldı 
bizim kayınvalidemin evini; onun da aşağıda 
kazan ocağının yanında fırın vardı. Onlarda ne 
yaparlardı, bilmiyorum. 

Ama çarşı fırını hep var. 

Tabi ki 

Çarşı fırını, ev yemeği için kullanmıyor 
musunuz? 

Hayır, ancak ekmek, baklava pişirtilir. 

Eğer güveç yaparsan, güveç götürürdün. 

Baklava bir de orda pişerdi. Evde fırın yok. 
Cereyan yok. Bütün baklavalar fırında pişerdi, 
ama yemek yok. 

Çarşı ekmeği, mayalı ekmek? 

Mayalı, tavalarda yapardım.  

Böyle özel tenekeleri vardı, oval şeklinde. O 
oval şeklinde tavalara böyle cıvık bir mayalı 
hamur yoğurulurdu; o güzelce bir basılırdı. Hafif 
de üstünden zeytinyağıyla düzeltilirdi. Onun 
mayası gelirdi, kabarırdı. Kabardıktan sonra, 
onların üç saplı -demirden sapları vardı. Bu oval 
kaplı kenardan geçirici halkalar, sefertası misali, 
üç kat dört kat. Katlanır, fırına o götürülür. 
Fırında onu fırıncılar pişirir. Tekrar o kaplara 
konur, tek eve geldirilirdi. Biz öyle yerdik.  

Var mı, o tarz? Onu yaptıralım, o zaman. 

Hepsi aynı anda mı, pişiyor? 

Fırıncı üç tanesini çıkartıyor. Saplar taşımak 
için. Tavası olmayan, benim tepsilere kordum. 
Ama çoğunlukla öyle olurdu. 

Atıyorum, sizin ekmeği bir anda üç dört tanesi 
pişiyor. 

Buraya çizeyim 

Ben yaptırmak istiyorum. 

Anladım ben sefertası gibi, dediniz ya. 
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O çok güzel olurdu. Mis gibi kokardı. Üzerine 
acık [azıcık] salça ezer, sürerdik, kırmızı olsun 
diye. Yumurta sürerdik, altı kurumasın diye. 

Üzerine domates salçası mı sürüyorsunuz? 

Evet, biraz salça, yağ, su sürdük mü, üzerinde 
kurumaz. 

Saplar demir, lamadan, sac. 

Ondan yapmak lazım. Höşmerimi 
soracağım, size. Höşmerim Safranbolu 
yemeği midir, değil midir? 

Safranbolu’nundur. 

Onun bir tarifini verebilir misiniz bize? 

Un, yumurta, süt ovmaç yapılır. Şöyle pütür 
pütür tadı da erir, ayrı bir yerde. Şerbet eritilir. O 
da tavada ağır ağır -yanmaz tava gibi- tavanın 
içinde kavrulur. O ovmaçlar tıkır tıkır olur. İçi de 
gevreyecektir, tıkır tıkır. Onu bir bor cama, bir 
kaba koyup, üzerine de tadı koyunca “hoşşş”. O 
kızgın kavrulmanın üzerine şekeri koydun 
muydu o “hoşşş”da kaynamaya başlar. 
Kendinden onu da hafif ateşe korsun, tadını 
çeker. Onun adı höşmerim. 

Safranbolular sini çöreği yapar. Bu da ev 
yufkasından yapılır. Bunu ben çok güzel 
yapıyorum, ama şimdi yufkam yok. Evde sekiz 
ev yufkasından yapılır, ıspanak soğan ve 
kıyma. Fakat soğanı öldürüyorsunuz. Bol soğan 
yapıyorsunuz. Soğanı yağda öldürüp, içine iki 
tane yumurta kırıp, onu da kavurduktan sonra 
bir kilo ıspanağı koyuyorsunuz. Kuru kıymadan 
içine katıp, karabiber, tuz bir harç yapıyorsunuz; 
bir tarafa ayırıyorsunuz, onu. Üç bölüme 
bölüyorsunuz. Siniyi yağlıyorsunuz. Sonra 
birinci kat ıslanmış yufkayı seriyorsunuz. 
Kurutuyoruz ya sacda, o ıslatılıyor. Bir tanesini 
seriyorsunuz. Üzerine tereyağı veya şimdi 
yasaklanan bitkisel yağlardan birazcık 
döküyorsunuz. İkinci yufkayı seriyorsunuz. 
İkinci yufkayı da birazcık yağ serpip, üzerine 
hazırladığımız o katığı tamamen 
dolduruyorsunuz. Bunu aynı üç kat yapıp, aynı 
aralarını yağlayaraktan, en üstüne geldiğimiz 
zaman, en üstüne de biraz yoğurt, biraz 
zeytinyağı, bir tane yumurtayı iyice çırpıp 
tamamen üzerine sürüp pişiriyorsunuz. O çok 
güzel bir Safranbolu sini çöreği oluyor. 

Nerede pişiriyorsunuz? 

Fırında. 

O da fırın yokken, ocak köz üzerinde pişiyordu. 

Niçin börek demiyorlar? 

Ona börek demiyorlar çünkü, açılma böyle 
sudan falan geçmediği için. O sırf hazır 
yufkadan yapılıyor. 

Daha lezzetli oluyor. 

Çok lezzetli olur. 

Ramazan’da veya bayramlarda bütün 
yeğenlerim benden onu istiyor. 

Daha neşeli yeniyor. İçi sebzeli. 

Safranbolu’da bir de yeşil mercimekli pilavı çok 
yaparlar.  Yeşil mercimekli pilav da çok güzel 
olur. Önce yeşil mercimek haşlanır. Ondan 
sonra pirinç ıslatılıp, işlemden geçtikten sonra… 
Pilav işte. Normal pilav pişirirken yeşil mercimek 
de katılır içine ve en üstüne de tereyağı 
cos'latılır, denirdi eskiden. Böyle "cosur cosur" 
tavada kaynatılıp harika bir pilav olur. Benim 
dönemimde o meşhurdur. 

Haşlama pişiririz pilavımızı, öyle kavurma filan 
değil. Biz suda yaparız. 

Ben aşağı yukarı kafamdaki soruları sordum 
da siz başka şeyler diyecekseniz… 
Aşağıdaki bizim Safranbolu yemeğinde yeni 
tabirle bir giriş yemeği, ana yemek ve tatlı 
deniliyor. Sadece üç yemek yapmak zorunda 
kalsanız, neler yaparsınız, bana bir onları 
söyler misiniz? 

Üç yemek yani? Eve bir gelen oldu; üç yemek 
yapacağız. 

Yok, aşağıda bir düğün töreni değil, bir bayram 
töreni değil, ama orada biz üç yemek 
sunacağız: bir tane giriş yemeği, bir tane ana 
yemek, bir tane tatlı, deniyor. Siz olsanız, ne 
yaparsınız? Bana onları bir söyler misiniz? 

Yani eve bir gelen oldu. Bütün et yok. 

Bütün et de olabilir, yani 

Üç yemek yani. İlk başta çorba pişer. Et pişer. 
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Ne çorbası? 

Ekseri pirinç pişer, misafir ağırlamaya. 

O zaman, bir de tatlı yaptınız. 

Bir de tatlı ya höşmerim yaptık ya fırın varsa 
revani yaptık yahut Çingen baklavası derlerdi, 
Çingen baklavası, sarığı burma. Yufka açılır, 
gevretilir, ceviz konur. Onu sararlar. Tepsiye 
böyle sara sara korlar. Ondan sonra, altı yağlı 
tepsinin, oda ocakta pişerdi. Alt üst olur. Onun 
da şurubu konur. Kesilir, baklava gibi. O da bir 
çeşit olurdu, sarığı burma. Fırına gidemeyecek 
tatlıyı öyle ederler. Bir de sini çöreği, tepsiyle. 
Misafirini ağırlardı. Ben okuyayım da öyle yap. 

Siz oradan okuyun, o zaman. 

Safranbolu’da dört mevsim düğünlerimiz ve 
göreneklerimiz 

Biz Safranbolulular her ihtiyaçlarımıza lazım 
olmadan tedbirli oluruz. Kış gelmede kışlığımızı, 
misafir gelmeden her an geleceğine hazır 
oluruz; hasta olmadan hasta olursak 
yiyeceğimizi. Masraflarımızı ölüm olduğu 
zaman harcayacaklarımızı düşünerek kendimizi 
bütçemizi ona göre ayarlar, eşyalarımızı, 
paramızı, yiyecek ve giyeceklerimizi telef 
etmede tedbirli oluruz. Bahar ayı gelince ilkin 
kışlık odun kömürümüzü almaya çalışırız. 
Bahçelerimize yaz ve kış yiyebileceğimiz 
sebzelerimizi ekeriz ilk önce. Kışa dolma 
yaprağı nane kurusuyla hazırlıklara başlarız. 
Yaz gelince meyveler olmaya başlar. İlk kiraz, 
arkadan dutlar olur. Dutlardan pekmez, sirke 
yaparız. Dutlar azalıp suyu azaldığı zaman dut 
kurusu yaparız. Kışın ceviz içiyle çok güzel ve 
çok besleyici bir besindir. Dut bitince erikler, 
elmalar, üzümler olur. Onlarla evin hanımları hiç 
ziyan etmez; eriklerden pestil, erik kurusu, 
marmelat yaparız. Elmaların dibine düşenlerini, 
küçüklerini kabuklarını soymadan tavşut, iri 
elmaları kabuklarını soyulup kompostoluk 
kuruturuz. Bunların ihtiyaç fazlası kışın kapılara 
gelen alıcılara hanımlar, satar. O paralar 
hanımların olurdu. Sonbahar artık kış 
hazırlıkları başlar. Reçeller yapılır. Turşular 
kurulur. Tarhana, yayım yani erişte, kışlık yufka 
ekmeği, kıyma kavurma, sirkeli kelle yani 
işkembe çorbası, sucuk. Hep bunlar evlerde 
komşular bir araya gelip, herkes birbirine 
yardım ederdi. Böyle yapılırdı.  

Tarhana yapılışı: ihtiyaca göre az çok herkes 
kendine yetecek kadar yapar. Yoğurt, un, 
sarımsak, domates, yeşilbiber, kırmızı biber, 
nane, maya dokuz gün hamur mayalı durur. Ara 
ara yoğurulur. Tarhana tadı gelince, hamurlar 
ufak ufak serilir. Tavlanınca çilingirden geçirilip, 
bir hafta kurutulur.  

Yayım: Malzeme un, yumurta, tuz, 5 yumurta, 1 
litre su hesabıyla ihtiyaca göre. Hamur kulak 
memesinden biraz sert olur. Hamuru 3 mm 
kalınlıkta açılır. Sertleşince komşular beraber 
incecik keseriz. Odalara serip, bir haftada kurur. 
Teneke koyarız. Bir teneke sıkı dolu undan iki 
teneke yayım olur.  

Yufka ekmeğine yine komşular bir araya gelip 
çok hamuru yoğurur. Mayasız. Önce ince ince 
açılır. Saçta pişirilir. Kış yiyeceğimiz ekmekleri 
evlere, üç dört yere serer, kurutulur. Tek tek 
yayılır. Lazım olunca su serperek her tarafı 
ıslatılır. Üzerleri örtülen. Biraz sonra 
yumuşayınca toplanır. Yenmeye hazır olur.  

Ekim ayında hemen herkes kesesine göre bir 
erkeç veya inek keser. O etler iki gün asılı durur. 
Ondan sonra, eti kemiklerinden ayrılır. Evlerde 
et makinalarında çekilir. Makinası olmayanlar 
kündelerde satırlarla dövülür, kıyma yapılırdı. 
İlkin kesilen hayvanın karın yağı aynen eritilir. 
Etler kavrulurken suyunu çekince o yağdan 
atılır. Bir tava kıyma ağır ateşte üç saat 
karıştırılarak kavrulur. Altı yedi ay yine hiç 
bozulmaz. Yemeklere, tarhana, yayım, 
mıhlama, bükme, karnıyarık, bütün bunlar hep 
bu etlerden yenir. İri kemikleri kazanda 
kaynatılır, kemiklerin yağı çıkarılır. Davarların 
işkembeleri temizlenir, pişirilir. Küçük küçük 
doğranır. Kemiklerin suyundan bir büyük 
tencerede kaynatılır. Bir başka yerde un 
kavrulur. Bol sarımsak dövülür. Sirke koyulur ve 
karabiber iyice su ile karıştırılır kaynamakta 
olan işkembelere katılır. Çorba kıvamına 
gelince işkembeler tencerelere veya taslara 
konur. Soğuyunca üzerlerine yağda 
dondurulmuş -uzun süre bozulmadan yenir- yağ 
konurdu, üzerine. Bu da yapılınca artık kışa 
hazırız demek, lazım. Kış günleri odunun, unun, 
ekmeğin, yiyeceklerin olunca rahat. Artık suları, 
sıralar, komşu gezmeleri, pekmezlerden su 
muhallebileri, karlı pekmezler, yazın yapılan 
erik suları, kızılcık suları, bükmelerle… 
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NEZİHE AYCAN KADIOĞLU  

ÖĞRETMEN (1926 - 13 OCAK 

2013) 
Kayıt Tarihi: 07.02.2008 

 

…güzelliğini bozmasın gelenler. Kendi 
kültürünü devam ettirsin ama biz kendi 
kültürümüzü kaybetmeyelim. Onların yönüne 
dönmeyelim. Döndük. Bizim kına gecesinde 
erkekler olmaz. Kına gecesinde şimdi düğün mü 
kına gecesi mi belli değil. Erkekler de geliyor, 
kına gecesine. Bizde gelin kucakta hamama 
girmez. Gelin ata binip, gelin almaya gitmez 
ama Safranbolu da gelin alma, Safranbolu da 
gelin hamamı öyle kucakla girmez ki gelin 
hamama. En basiti bir televizyon çekti bir kanal, 
Şehzade Sofrası’nda 19 . Kız kaçırttılar 
Safranbolu’da kaçma adeti yoktu. Kız kaçmaz. 
Kaçan kız yoktur. Bir de bindallıyla sokakta… 
Kardeşim, bizde şöyle tek göz çarşaftı, 60’a 
kadar. 60’ta ben çıkarttırdım. Kaymakam da… 
Kadınlar Birliği başkanıydım. Kadınlarla, 
kaymakamla, belediye reisiyle anlaştık. Aynen 
bizimle ilgili olan olayı, çarşafı kaymakamlıkla, 
belediye yasakladı. 60’a kadar tek gözdük. Bu 
nasıl kaçar, elbiseyle gelin kıyafetli. Sen çok 
karışıyorsun dediler, bana. Bizi kepaze etmeye 
gelmişiniz, dedim bende. Hep bitti; elbiseyle, 
bindallıyla sokakta kız kaçırılır mı? 

																																																																				

19 Restoran 

20 Etimolojik olarak “oklu ağaç”tan geliyor. Oklava. 

21 Etimolojik olarak “yassı ağaç”tan geliyor. Tabla. 

Bu bağlamda, yemek konusuna gelince: 
yemekte neleri kaybettik, geleneksel 
mutfaktan onları da bize bir söylerseniz… 

Önce yufkadan başlayım, ekmeğimizden. Önce 
ekmek yenir, karın doyurmak için. Ekmekten 
başlanır. Teknede hamur yoğururuz. Küçük 
küçük pazı tutarız. Oklavaçla 20 , yaslağaç 21  
üzerinde yufkayı açarız. Saç üzerinde tek tek 
pişiririz. Tek tek pişiririz şeyle, pislağaç22. Altını 
üstünü pişirir bir yere yığarız. Bittikten sonra… 
Şimdi eğer yaparken aniden biri misafir geldi.  
Hemen ona yağlı ekmek getiririz, tereyağında. 
Biraz da pekmez koyarız. Eğer ekmeğimiz 
bitecekse… ama hemen öyle hamur yoğurunca, 
birkaç kişi yardımcımız da olur. Bir pişirici olur. 
Bir pazı tutucu olur, yani. Böyle komşular da 
gelmişse, hamur mayalarız. Ekmek bitince ya 
bükme yaparız, sac bükmesi ve yahut da mayalı 
ekmek yaparız, şöyle kaçak mayalı hamur. 
Küçük açarız. Ona yağla, tereyağıyla bir de 
karabiber dökeriz. Şöyle bir yağlarız mayalı 
ekmek yaparız ve yahut da kıymalı, ıspanaklı, 
soğanlı bükme yaparız, sac bükmesi veyahut 
da torba yoğurduyla. Ben yumurta koyarım. 
Torba yoğurduyla bükme yaparız. O yardım 
edenlerle beraber komşular da gelir. Beraber 
onu yeriz. Ekmeğimiz budur. Tek tek yaparız. 
Yiyeceğimiz zaman temiz bir yere sofra yaygısı 
sereriz. Elimizle şöyle nemlendiririz, ekmeği. 
Ondan sonra da o yenmeden önce o, tek tek 
dürer ekmek küpümüze koruz. Ekmeğimiz 
hazırdır. Şimdi sabahleyin, ya çorba yaparız, 
sabah kahvaltısı sabahleyin. Herkes işini bitirir. 
Bahçesine hayvanına bakar. Çorba, ya sulu 
yayım yani erişte deniyor, şimdi, sulu yemek. 
Kışlık kavurmayla yaparız, çünkü yağsız 
yaparız. Kavurma koyarız içine. Salça, bir avuç 
yayım atarız. Şöyle, şehriye çorbasından biraz 
daha sulu olur. Adı zaten sulu yayım. Yavan 
yeriz. Çorba yeriz ve yahut da iki cızbız yaparız. 
Öğle yemeklerimizde… 

Kahvaltı? Et, dediniz ama, cızbız dediğiniz. 
Köfte mi? 

22  Pislağaç, “pisli ağaç”tan geliyor. Yufkayı saç 
üzerinde çevirmek için küçük ahşap kürek. 
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E, şimdi çarşıya gidecekler ya isteyen olursa bir 
cızbız da yer. Yapar yani isteyen. Çorba 
muhakkak olur. Sulu yayım olur. 

Nezihe Hoca, bir şey soracağım. Şimdi 
bükme yaptınız, fırın nerede? 

Fırın saçta.  

Bükmeyi de sacda yapıyorsunuz. 

Tabi, saç bükmesi adı. 

O zaman gözleme dediğimiz şeyi 
yapıyorsunuz. 

Evet  

Ama mayalı ekmek yaptınız. 

Ekmek yemekte, orada tek. Şöyle küçük 
açılıyor. Yufka büyük. Ekmek gibi olmaz, o 
mayalı hamurdan olduğu için göz göz kabarır. 
Onun üzerine şurada da sütle tereyağı, üzerine 
tereyağı cızlatırız. Sütün üzerine de karabiber 
koyarız şöyle pispisimiz23 vardır. Onu batırırız 
yağa üzerine şöyle gezdiririz. Ondan sonra 
pekmezle yeriz. Saçta eskiden fırın mı vardı, 
oğlum? Annemizin zamanında fırını nerede 
bulacağız? Her şey saçta idi. Çörek yapardık. 
Yine tavamız vardı, çörek tavası. Yaptığımız 
mayalı hamurdan çöreği açarız, mayalı hamuru. 
Üzerine ceviz koyarız. Şöyle biraz yağ silkeriz. 
Sonra rulo ederiz. Küçük küçük keser o tavaya 
koyardık. Üzerine de saçı ters kapardık. Onun 
üzerine de köz koyardık. Altı köz, üstünde, 
saçın üstünde köz. 

Basit fırın çözümü 

E, öyleydi eskiden. Fırınımız mı vardı? Çöreği 
öyle yapardık. 

Peki, öğle yemeği? 

Öğle yemeği şimdi… çorba olur. Yine bir et 
yemeği olur. Sebze olur ya uzun fasulye pişiririz 
ya patlıcan pişiririz. Patlıcan yemeği mevsimine 
göre, kışsa etli patates pişirilir. Cevizli yayım 
yapılır ve yahut da uzun fasulye pişer. Dilme 

																																																																				

23 Sıvıları sürebilmek için ev yapımı küçük fırça  

fasulye olur. Muhakkak bir et yemeğimiz olur. 
Pilav olur. 

Erkeklere?  Beyleriniz eve gelir mi? 

Öğleyin gelmez. Yazın da gelmez. Yazın hiç 
gelemez. Bağlar’da oturuyoruz ya. 
Sefertaslarımız vardı. Sabahtan sefertaslarına 
yemek hazırlardık. Koyarız göndeririz. Öğleyin 
evi yakın olanlar belki gelir. Ya çırağını gönderir 
yemek istemeye ve yahut da iki üç esnaf 
birleşir. Fırında bir şey yaptırırlar. Etli güveç gibi 
bir şey yaptırırlar ama ya çırak gönderir aldırırlar 
veya evin çocuğu varsa gönderirler. 
Sefertaslarıyla yemek gider. 

Akşam yemeği? O sırayla gidiyoruz. Siz öyle 
başladınız. Akşam yemeğinde aşağı yukarı 
neler yeniyor? 

Öğle yemeğine biz hanımlar kendimize özen 
göstermeyiz. Ya dün akşamın artanları, şunları 
yiyiverelim deriz. Akşama erkekler evlere 
gelesiye daha çok özenerek yemek hazırlarız 
artanları yiyiverelim, idare edelim. Zaten işte 
var, bahçe işi de var. Hemen geçiştiririz, evde 
olanlarla ama akşama erkekler gelesiye 
soframız şey olur. 

Kış hazırlıklarını anlatır mısınız? Neleri 
saklarsınız? Neler yaparsınız? 

Kış hazırlıkları için yayım yaparız; tarhana 
yaparız, para makarna yaparız küçük küçük, 
kare şeklinde para makarna. 

Nasıl bir şey o para makarna? Yuvarlak mı? 

Kare kare. Şöyle pekmez üzümden veya ekseri 
duttan. Erik suyu, kiraz suyu, ezme duttan. Erik 
koyu olur. Elma suyu yaparız bunların sularını 
çıkarırız veya ezmesini yaparız. 

Ezme dediğiniz, pestil mi? 

Değil. Pestil yaparız. Ezme dediğimiz erik 
suyunun koyusu, marmelat yani. Şimdiki adı 
marmelat. Turşumuzu yaparız, küplere. 
İstiyorum ki ben, bir dükkân olsun; 
Safranbolu’nun yayımı, tarhanası, erik suyu, 
kiraz suyu, orada satılsın, yöresel. Yörük’teki24 

24 Yörük Köyü 
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hanım kızıma teşekkür ettim. Teşekkür ettim. 
Kızım sen yaşatıyorsun, bu Safranbolu’nun 
adetlerini, dedim. Bizde pişi ekmeği yoktur, 
oğlum. Biz yufkayı tek tek pişiririz. Böyle kuru 
kışlık hazırlarız, bazen bir yazma bazen iki 
yazma, ailenin kalabalığına göre. Eskiden çarşı 
ekmeği yoktu. Anca sabahları şöyle bir çay içer, 
yerdik, benim çocukluğumda. Hep yufka ekmeği 
yerdik. Şimdi adı pişi oldu. Yufka diye satılıyor, 
adı pişi. Safranbolu yufkası değil ki, tek tek 
pişen yufka değil, şöyle üç beşini şöyle 
çeviriyorlar saçın üzerinde. Adı ne? Safranbolu 
yufkası değil. Bizim yufkamız tek tek olur. 
Ondan sini çöreği yaparız, yufkadan. 

Bir dakika. Ben, anlamadım aradaki farkı. Bir 
Ulusoylar’da 25  var, bir de aşağıdaki simit 
fırını satıyor, Safranbolu yufkası diye, onlar. 
Hamur açılmış, sonra tavanın üzerinde biraz 
fazlaca pişirilmiş. 

Tek tek, şimdi yufkayı açarız sacın üzerine 
koruz pislağaçla altüst ederiz onu. Tek buraya 
yığarız. Yiyeceğimiz zaman bir yaygı yayarız, 
yere. Tek tek alıp nemlendiririz. Üzerini 
kapatırız. Şimdi bunlar pişi yapıyorlar. Bir 
yufkayı yapıyorlar. Şöyle altüst yapıyorlar. 
Üzerine ikinciyi koyuyorlar. Birinci yufkanın 
altına onu çeviriyorlar. Adı bunun pişi ama 
Safranbolu yufkası değil. 

Evet, yufkacıların yaptığını söylüyorsunuz. 
Bir de tören yemekleri dediğimiz düğündü, 
bayramdı, mesela cenaze yemeklerini 
söyleyiniz. Farklı menüleri olabilir, tören 
yemeklerinde. Özel birtakım maniler varsa, 
yapılışıyla ilgili, birtakım şekiller varsa… 

Tören yemekleri dost, ahbap, konu komşu, 
hısım akrabayla yapılır. Düğün davetinde aşçı 
tutulur. İki, üç gün evvel baklavası böreği 
hazırlanır. Komşular toplanır. Dolma, et dolması 
yaprak yapılır. Davet günü de çorba pişer. 
Bütün et yapılır; yağda kızartılır et, salçalı veya 
domatesli bütün et, sonra şöyle maydanoz 
serpilir, sonra et dolması, et ve bamya, et 
dolması yapraktan; et dolması, pilav yanında 
hoşaf, baklava, börek bu standart davet 
yemeğimizdir. Davet yemeği, baklava, börek 
yapılırken baklavanın kenarlarından da kesilir; 

																																																																				

25 Bir market 

artar birkaç tane de normal yufka açılır. O 
yufkanın içine döşenir, şöyle. Şöyle içine ceviz 
serpilir, rulo yapılır. Tepsiye şöyle buna deli 
oğlan sarığı deriz. Hizmeti yapanlar ya yanına 
cimcik makarna yaparlar; -biliyor musun cimcik 
makarnayı- veya tereyağlı mantı davet 
yemeğini hazırlayanlar, yardım edenler onu 
yerler. Orada mantı yapılır, piruhi yapılır.  

Ben bir festivale gittim. Tırtıl baklava deriz, 
büzme baklava, çok güzel yapmışlar. Numaralı 
ya dedim ki hangi baklava kazandı? Dediler ki 
deli oğlan sarığı kazandı. Ya ben deli oğlan 
sarığına puan vermedim, dedim. Koca tepsiyi 
görmem mi hani? Deli oğlan sarığı dedim işte 
dediler. Ya o tırtıl baklava, bizim büzme baklava 
dediğimiz, tırtıl baklava, deli oğlan sarığı 
başkadır. Adı üzerinde. Şöyle sarılır, tepsiye 
ortadan başlanır böyle dolandırılır rulodan 
yufka. 

Hem düğünde hem bayramda aynı menü 
mü? Ramazan bayramında? 

Hemen hemen aynı, bayramlarda da aynı olur, 
sünnetlerde. Yemeklerimiz budur. 

Kurban bayramında değişmiyor yine… 

Bayramda yine bütün et, kurban bayramında 
karaciğer de içerisinde. Yine acele olursa 
kavrulur 

Bu yemek yapan hanımları aşçı mı 
diyorsunuz, onlar nasıl bir grup? Kimlerdi? 
Eskilerin bir adlarını da şey yapın… 

Aşçı derdik, aşçı. 

Kimleri hatırlıyorsunuz? Onların isimlerini 
de söyleyin de onları da bir belgeleyelim. 

Onu ben size bulurum, eski Safranbolu 
aşçılarını ama şu anda aklımda yok onlar. İki üç 
gün önceden tutulur. Mesela yemek pazartesi 
düğününde mesela yemek verilirdi, gelen 
misafirlere. Oğlan evinden gelenlere yemekler 
verilir. Yine, hısım akraba toplanır. Her düğün 
misafir vardır. Yemek verilir ama varma-gelme 
dediğimiz esaslı adette bu menü olur. 
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Hamam yemeklerinden bahsettik. Hamamda 
yemek yeniyor mu? 

Hamamda yemek yenir ama kuru şeyler, çörek 
misali şeyler, dolma zeytinyağlı dolma falan 
olur. Düğünün bütün masraflarını oğlan evi 
karşılar. Derler ki hısım akrabayla gidelim. 
Önceden konuşulur, kaç kişi çağırılacağı. Evcek 
gidilir ya hısım akrabayla gidilir. Komşular da 
çağırılır. On beş kişi çağırılır, yirmi kişi çağırılır. 
Oğlan evi de ona göre hazırlık yapar. Sabununu 
koyar. Hamam parasını hazırlar. Gelinin yakın 
akrabalar da hamam için bir elbiselik alırlar, 
ailevi durumları basma, pazen, divitin nasıl arzu 
ederlerse. Gelin peştamala sarılır. Yeni 
Hamam’da 26  yapılır, ekseri. Orada büyük bir 
havuz var. Natır deriz hamamda yardım edene. 
Natır ile beraber Kâbe’mle beraber dolaştırılır. 
Ondan sonra sağdıç gelir, yanına. Gelinin, 
natırın boyuna elbiselik asılır. Ondan sonra 
sağdıçla dolaşırlar. Önce oğlan tarafının 
yakınları natırın boynuna elbiselik asar, 
dolaştırılır. Ondan sonra da kız tarafının 
yakınları yine elbiselik asar, dolaştırılır. Ondan 
sonra gelin manilerle… 

Kaç defa? Yedi defa, kaç defa? 

Artık kaç akraba varsa. 

Tek tek mi dolanıyorlar, geline? 

Hayır sağdıçla dolaştı. Geldiler buraya, önüne 
geldiler. Kim takı takıyorsa, kim takıyorsa. 
Natırın boynuna oğlan evinin yakınları da olur, 
komşuda takar, ahbabıdır, oda takar. Asar 
boynuna böyle olur.  

Otuz defa dönüyor, belki.  

Artık kaç yakın akrabası varsa; dolaşırsa o 
kadar elbiselik olur boynunda. Oğlan evi bitince 
hep aynı halk kız evine gelir on beş yirmi kişi 
dolaşır. 

Bir şey soracağım. Kesmek istemiyorum 
ama anladığım kadarıyla takı kadın 
hamamında takılıyor. 

Tabi natırın boynuna, geline değil. 

																																																																				

26 Şimdilerde Cinci Hamamı 

Natıra bahşiş gibi, tamam. 

Bahşiş tabi, takı olarak değil. 

Yani o kadar ağırlığa, natıra çok mu 
gerekiyor yani niye? 

Hizmet edecek. 

Kumaş takıyorsunuz, altın falan değil. 

Değil elbiselik, basma, pazen, divitin durumuna 
göre. Mesela ben daha şeyimdir; daha iyi bir 
kumaş takarım, divitin takarım. Durumum 
müsait değilse, Nazilli basması koyarım. Bir 
elbiselik olacak. Natırın boynuna koyarlar. 
Dolaşır gelir. Koyar, takanlar, toplanır sonra da 
onla dolaşır. Takı değil, geline değil. 

Ben hep takı denince acaba, dedim. Peki 
takılar nerede takılıyor, yani şimdiki 
düğünlerdeki o, altın takma, para takma 
olayı yok mu? 

Yok. Şimdi gelinin takısı gider, düğünün 
başında, beşi birliği. 

O erkek ailesinin gönderdiği, ama ya eş, 
dost, akraba? 

Ya bakır, eskiden bakırdı ya baklava gider 
veya… 

Altın, para gibi şeyler takılmıyor. 

…veya bakır. Müze gezerseniz görürsünüz. 
Hep mühürlü, bir de mührünü basar. Bakır, 
ailenin durumuna göre ya güğüm alır, tepsi alır, 
sini alır, ibrik alır, bütün evin. Ekseriyetle böyle 
şeyler… Altın hiç duymadım. Sonradan çıkan 
adetler, bunlar sonradan çıkan adetler. Hep 
bizde bakır vardır. 

Ben bir iki tane yemek soracağım. Bir kere 
keşkek yapıyor mu, Safranbolu? 

Yazıköy yapar. Yazıköy yapar. Safranbolu’da 
keşkek yapılmıyor.  

Çörekle börek arasındaki fark, niye çörek, 
niye börek diyorsunuz? 
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Çörekte hamur mayalanır, mayayla, tuzla, 
ondan sonra biraz şöyle açılır. Üzerine yağ 
gezdirilir. Ceviz konur. Rulo yapılır. Bunun 
içinde yağı, yoğurdu yoktur. Ben, Muzaffer 
Ecemiş 27  İçişleri Müsteşarı’yken, Karadeniz 
valilerini toplamış demiş ki, hocanım bir çay 
verelim, demiş. Kaymakam Bey de hocanım 
sizin evde bir çay verilmesini istiyor. Dedim ki 
Kaymakam Bey kaç kişi gelecekler. Madem ki 
çay verilmesini istemiş, benim evde ben bize bu 
kadar kaymakamlık yaptı. Ben onun misafirlerini 
Safranbolu çöreğiyle ağırlayacağım, dedim, 
çünkü adetimiz çörek. Hocanım onlar elli altmış 
kişi çörek olur mu, dedi. Siz bana adet verin, 
dedim. Sonra karışmayın dedim. Erdoğan 
Caymaz 28 , abla dedi, bisküvi alayım, dedi. 
Oğlum, dedim, bisküviyi her zaman yiyorlar. 
Safranbolu’ya gelince Safranbolu çöreği yenir. 
Geldiler altmış kişi kadar, falan. Milli eğitim 
müdürü de varmış. Yemekten sonra çay içmeye 
gidiyoruz, demişler. Müdür üzülmüş, yani 
emekli öğretmen altmış kişiye nasıl çay 
verecek. Ben, kız meslekten -o zaman yemek 
derslerine giriyordum- on talebe aldım. Bindallı 
giydirdim, onlara. Annemle beş altı tepsi çörek 
yaptık, ekmek gibi bütün bütün yaptık onu. 
Ekmek dilimi gibi kestik. Büyük tabaklara, 
sinilere koydum. Yanlarına peçete bir de şimdiki 
gibi yağlı yoğurtlu çörek yaptık. Şöyle onu ayrı 
bir şeye koyduk. Dedim ki, sayın kaymakamım 
bu evvelce Safranbolu’nun masrafsız çöreği, 
tuzla, mayayla, bu da yeni neslin masraflı çöreği 
yağla, yoğurtla. Nasıl arzu ederseniz. Kimi hep 
evvel zaman çöreği dediler. Dedi ki hanımın biri 
artık boyna bitirene veriyorlar… Kızlar çay da 
yaptı. Dedi ki annem çok sever bunu dedi 
peçeteye sarıp götürebilir miyim, dedi. O sizin 
hakkınız, dedim. Gerisi var. Hemen yanımızda 
bakkal var. Bakkaldan poşet getirdim. Yedi 
sekiz tane koydum. Onu bir tepsiye koydum. 
Gidene, “arzu eden buyursun”. Bizim 
masrafsızdır çöreğimiz, böreğimiz, su böreği 
yaparız veya cin çöreği 29  dediğimiz tek tek 
pişen yufkanın aralarına kıyma, soğan, 
ıspanaklı yaparız. 

Su böreği? 

																																																																				

27 198o’lerde Safranbolu Kaymakamı 

28 Dönemin Belediye Başkanı 

Hayır, su böreğini ayrı yumurtayla yoğururuz 
yaparız. Bir az bekletiriz, sonra kaynar suda 
haşlarız, tuzlu kaynar suda. Tepsiye koyarız. 
Yağı üstüne dökülür. 

Hangi etleri yerdiniz? 

Erkeci30, koyun eti… 

Peki av eti? 

Yemedim hiç. 

Mantar? 

Mantar yedim. 

Otlar, dağdan toplanan otlar? 

Yemedim. 

Yemezsiniz. Ot yemiyorsunuz. 

Mantarı yaptık, biz. İstanbul’dan misafirimiz 
geldi. Biz ikram ediyoruz zannettik. Annem özel 
saçta kızarttı. Mantar yaptı. Kadıncağız. Bir 
lokma almış, yiyememiş, zor yutmuş. 

Niye? Zehirleneceğim, diye? 

Korkmuş yememiş, hiç şimdiye kadar. Mantarı 
yeriz. 

Ben, geçenlerde birisiyle konuşurken 
“Safranbolu kurusu” diye bir şey duydum. 

Dut kurusu. 

Hayır, Safranbolu kurusu. Aslında aynı 
kelime olmaya bilir. Bunun peşine düştüm. 
Bunu bize Bulak’ta anlattılar. Bu Safranbolu 
kurusunu veya kuruyu özellikle hacıya 
gidenlere hazırlar, verirlermiş. Hiç böyle bir 
şey biliyor musunuz? Yola çıkanların 
yanlarına verilen yemekler? 

Kuru çöreği. 

Kuru çöreği mi? Olabilir nedir bu? 

Benim çocukluğunda fırında yapılırdı. Köy 
içindeki fırın yapardı. Şöyle küçük küçük 

29 Sini çöreği tarifi yapıyor. 

30 Burularak sterilize edilmiş teke 
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hamurdan, ekmek hamurundan, fırında 
yapardı, kuru çöreği. 

Ama, nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. 

Bilmiyorum. Fırında yapılırdı, o. Biraz tasa su 
konurdu. Biraz şöyle nemlendirilir. Cevizle 
yenirdi. 

Peksimet gibi bir şey, yani. Uzun yola 
dayanıyor. 

Ha ama yani nasıl diyeyim biraz kalınca olur. 

İşte yani o kaybolmuş bir şey. 

Çöreğimsi. Onu yapan artık yok. 

Beypazarı’nın kurusu gibi mi, şimdi? 

Değil ondan daha kalın. Şöyle çörek gibi, daha 
kalın. 

Sen de ilk defa duyuyorsun değil mi? Böyle 
bir yemeğin peşine düştüm. Beypazarı 
kurusu? 

Çok güzel ama öyle değil. 

İnanın, bir şey oldu, ekonomi oldu. Birisi 
bana Safranbolu’nun da kurusu vardı, 
deyince. Siz kuru çörek diyorsunuz. Onu 
mesela keşke burada yaptırabilsek, yeniden. 
Yabancılara, turistlere satmak vermek için, 
vermek için. 

Çok güzeldi. 

Bunun gibi unutulduğunu düşündüğünüz 
başka yemekler var mı? Şimdi, şöyle herkes 
tabi kendi dönemini çok iyi biliyor da… 

Soyma yapardık, soyma. 

Nedir bu? 

Elmayı… dökülür ona soyma derdik. Pazar’da 
gördüm. Bilmem kaç dilimi… böyle ince ince 
dilmişler.  Bir elmayı dörde böleriz, dilimini. 
Onlar sekize bölmüşler, ince ince. Nereden 
geldi? Meydana çıkarmışsınız, ama soymayı 
bizimkine benzemiyor. Bartın’dan dediler. Bizim 

																																																																				

31 Elma kurusu 

elmalar dibinde çürüyor. Bartın’dan da soyma 
geliyor. 

Ona bizim köyde tavşut 31  derler ve bizim 
köyde de sekize bölerler. Bazen kabuğunu 
soyarlar, bazen soymazlar. 

Soymazsa kabuklu tavşut olur. 

O zaman, soymadıkları zaman kabuklu 
tavşut oluyor, ama soyulduğu zaman soyma 
oluyor. 

Peki şimdi… O gün mutfağa girdiğimizde siz 
bana üç tane, bir giriş yemeği, bir baş 
yemek, bir tatlı, ne yapmamızı tavsiye 
edersiniz, o bahsettiğim gibi Karabük 
Mutfağı için? Gireceğiz, ne yapacağız ama 
bunu biraz zorlayın lütfen, seçenekleri biraz 
zorlayın? Herkesin yaptığı, herkesin bildiği 
yemekler, ben, bir örnek vermek gerekirse 
baklava Türkiye’nin her yerinde var. 
Dolayısıyla ben baklavayı oraya koysam bir 
esprisi olmayacak. O yüzden bu şekilde 
değerlendirelim. 

Bizim höşmerimiz vardır. Kaygana, kaygana, 
yumurta tatlısı olmaz mı? 

Onların da bir tarifini verir misiniz, bize? 
Yumurta tatlısı dediğinizin tarifini verir 
misiniz? 

Yumurta, o pişer. Şöyle kesilir. Üzerine pekmez 
veya şeker dökülür. 

Sade yumurta, omlet gibi bir şey 

Omlet gibi bir şey, o olmaz. 

Bir dakika, ben, Nezihe Hocam, ben şeye 
takıldım. Yumurtanın içine nişasta, nişasta 
gibi bir şey? 

Yok yok. Sadece yumurta ve üzerine pekmez. 
Şöyle kesilir. Hani, haluşka32 yaparız. 

Haluşka da mı, Safranbolu yemeği? 

Safranbolu’da yapılır, yani yapardık. Şöyle un 
pişer, biraz da yağ konur. Küçük küçük kesilir. 

32 Buğday ununun karıştırılarak suda pişirilen lapası 
(polenta).  
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Üzerine ceviz de konur pekmez veya şeker 
dökülür, tereyağı dökülür tepesine. Haluşka en 
bilinen yemeğimiz; höşmerim başka tatlı ben 
bilmiyorum, işte. Hikmet 33  Abla bunları hep 
yaşadı, Eczacı Hikmet Abla. Esas Hikmet 
Abla’dan şey yapmalı… 

Ben size bunu soracaktım, aklınızda olsun. 
Başka kimlerle, başka bu şekilde bir tek 
Eczacı Hikmet Hanım’ı söylüyorsunuz.  

Hikmet Abla. Eski aşçıları bulalım. Tek kişiyle 
olmaz.  Toplanalım şu yemeğimiz vardı, bu 
vardı. Akıl akıldan üstündür. Hikmet Abla, bizzat 
bunları yaşadı. 

Bulmakta fayda var. Nezihe Hanım ben, bir 
şey rica edeceğim. Şu an toplanmayın sonra 
ben, şeyde zorlanırım. Birbirinizi etkilersiniz. 
Ortak tavır yerine biz, onu önce bir herkesle 
teker teker konuşalım. Toplantıyı daha sonra 
yapalım. Kadriye, bilmem bana katılır mısın? 
Bir defa tekrarlayacaksınız. Kusura 
bakmayın. Ben bir görüşmelerimi yapıyım.  

Hikmet Abla’yla muhakkak görüşün, 
Mustafa’yla34 da. Hikmet Abla’yla ben festivalde 
de reisimize dedim, oğlum komiteye 
Safranbolu’yu tanıtacak, Safranboluludur. 
Safranbolulu olmayanları komiteye 
getiriyorsunuz. Neyimizi tanıtacak? Dedim, siz, 
Hikmet Abla’yı arayın. Uzun olur, dedi; uzun 
sürer toplantı, dedi. Uzun olur ama yarım saat 
istifade edilir. Yaşantımızı anlatır. Neden nasıl 
tanıtılması icap ettiğini anlatır. Sen girer misin, 
dedi. Girerim. Geldim Eski Çarşı’ya. Gezi 
program. Ya bizim Eski Çarşı’mız yoktu ki 
Şehir’imiz veya Çarşı’mız vardı. Bunu yazan 
Safranbolulu çocuk, oğlum. Sen Eski Çarşı’dan 
mı okula gittin, Şehir’den mi okula gittin? 
Nereden okula gittin? Sen Bulak’a gezi, Bulak 
ustalarını sohbet, Bulak Hamamı’na gezi… E, 
bizim de var, hamamımız burada. Eski Hamam 
ta ne zamandan kalma. Yeni Hamam’ımız ne 
zamandan kalma. Cinci Hanı’mız var. Onları 
niye gezdirmiyoruz? Bulak’tan mağaraya gezi, 
e biz buradan gidiyorduk. Bulak’tan mı 
gidiyorduk, mağaraya? Safranbolulular buradan 
gider, mağaraya. 

																																																																				

33 Hikmet Derman Şeyhoğlu 

Mağarayı çok eskiden beri biliyor musunuz? 

Tabi 

Yani sizin küçüklüğünüzden beri? 

Tabi ama giden yolları yoktu. Biz Safranbolu’ya 
misafir geldi mi dışardan misafir geldi mi, yemek 
yer mağaraya giderdik, mağarayı göstermeye. 
Oranın içi çok güzeldir. Buradan giderdik. 
Safranbolulu Bulak’tan mağaraya gider mi? 
Neyimizi tanıtacağız, festivalde? Cinci Hanı’nda 
çayda çıra… Oyunlarımız bizim, kendi 
oyunlarımız yok mu? 

Bir de şey var, kına gecesi yapılacak. Kına 
gecesinde galiba Ahmet Akçasu, bu hamam 
ritüelleri törenlerinde de Ahmet Akçasu 
görevli fakat, geçenlerde galiba kadın 
hamamını sizinle çalışıyormuş. Ona 
sevindim, ben ama bir kına gecesi yapılacak 
biliyorsunuz orada siz… 

Kına gecesi… Erkekler gelmez, bizim kına 
gecemize ama biraz da benden oldu. Ben 
ilkokuldan başladım, oğlum, Safranbolu’nun 
kına gecesini tanıtmaya. Karabük’te yaptım. 
Bana müfettiş bey dedi ki tanır mısınız, 
hocanım, dedi Karabük’te bir okul öğretmeni 
çevreyi. Safranbolu oyunlarını ben 
müsamerelerde oynatıyordum. Safranbolu 
oyunlarını öğretir misiniz, dedi. Öğretiyim 
müfettiş bey, dedim. Peki Çarşamba 
Mahallesi’nde bir okula git dedi, gittim. 
Çocukları öğleye kadar uğraştım; şöyle bir adım 
attıramadım. Öğleden sonra okula gideceğim, 
dedim. İzin alın müdürden kalayım, izinsiz 
kalamam… Müdür de yokmuş. İzin alamadı. 
Hocam, dedi talebelerle oynatırız. “Müsaade 
alın velilerden. Talebelerinizle gidin.” 
Talebeleriyle geldik. Hoca hanımda geldi. Ne 
hocanım adım attırabildi, çocuklara… “Aç 
kapıyı” öğretemedik. Nebahat Hanım vardı, 
Karabük İlköğretim Okulu’nun müdürü. Bir 
orada vardı, sahne. Başka okullarda yok. Gittim 
müdüre hanım, dedim ki böyle böyle ben 4’ücü, 
5’inci sınıfın konuları Safranbolu’nun düğün 
adetleri. Oyunlarını sizin salonunuzda 
göstermemize müsaade eder misiniz? 
Salonumuzu veremeyiz, dedi. Fabrikaya bağlı. 

34 Mustafa Acar 
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Fabrikadan izin alsak olmaz, dedi. Veliler de 
Karabük’te işçi olarak çalışıyorlar ya çocuklar 
da yapacağız da yapacağız, diye. Kardeşim 
ilkokul çocuğuna kim gider Karabük’te, gidilmez 
olmaz, dedi. Yaparız dedi çocuklar, bilet de 
satarız, dedi. Müdürün bacanağı da doktordu. 
Hocam, dedi eğer dedi kirasını 
karşılayamazsanız ben kirayı hallederim, dedi. 
Çocukların hevesi kırılmasın, dedi. Peki 
Safranbolu kına gecesi yaptık. Yüz parça 
hediye yaptık. Geline baklava yaptırdım, bir 
tepsi. Oğlan anasına da börek yaptırdım. Bir de 
helvayla gül reçeli var. Gerisi hep hediyeydi. 
Karabük’te bir gece yaptık. Doldu da ikinci bir 
gece tekrar istediler. Ona gitmedim. İstanbul’a 
gittik; İstanbul’da yaptık. İşte o zaman ben eski 
normal elbise bulamadım. Bizde üç, dört tane 
var; onları giydirdim ama şimdi hep tefe başını 
giyiliyor. Eski düğünlerde yeni gelinler giyerdi 
tefe başını. Halk normal kıyafet giyerdi. Yeni 
gelinler gelinlikleri tefe başıdır.  Ananemin 
gelinliği durur, bağlarda bizim bağlar evinde. 
Gelinliğiydi ama düğünlerde giyerler. Halkta 
normal giyer, elbise. Ben bulamadım, çocuklara 
göre elbise. Üç, dört tanesini annemin 
olanlardan eteğini kısalttım onları giydirdim 

Ben gene yemeğe geleceğim. Bütün etle… 
Domates bazı tariflere giriyor, aslında. 
Genelde hep domatessiz tarif alınıyor da. Siz 
domates dediniz. Domatesi bütün yemeğe 
giriyor da… Siz domatese maniya35 dediniz.  
Peki eskiden domates, maniya36 var mıydı? 

Maniya derdik. 

Onu biliyorum. Bütün ete, hangi yemeklere 
maniya giriyor veya öyle sorayım daha 
genelde sorayım. 

Bamyaya girer, patlıcana girer, bütün ete girer, 
fasulyeye girer. Uzun fasulye yaparız. Kaynar 
suda haşlarız, onu. Halka halka soğan doğrarız. 
Sonra süzeriz üzerine tereyağı… 

Uzun bakla 

Bir de pekmez ve daha sonra şeker 
soracağım, size. Şeker ne zaman girdi? Sizin 

																																																																				

35 Domates 

zamanınızda, çocukluğunuzda var mıydı, 
şeker? 

Vardı. Ben şimdi 82 yaşındayım. Hep vardı 
şeker, vardı. 

Pekmezi kullandığınız yemekler? 

Pekmezi ekseri bükmeyle yerdik. 

Banarak yiyorsunuz? 

Banarak. Bir de su muhallebisi yapardık. 

Haluşkanın üzerine döktünüz, onu 
hatırlıyorum. 

Bir de su muhallebisi yapardık, misafir geleceği 
zaman. Haberli gelinmezdi. Tıktık gelir. Evde 
bulamazlarsa başka komşuya ama her evin de 
tedariki olurdu mesela annem böyle küçük 
tepsilere muhallebi yapardı. 

Onun tarifini verebilir misiniz, su 
muhallebisinin? 

Onun tarifini veremem ne kadar su ne kadar 
nişasta. 

Sadece su ve nişasta mı? 

Su ve nişasta. Baklava şeklinde kesilir. 

İstanbul’da paluze dedikleri, sizin 
söyledikleriniz yanlış hatırlamıyorsam. 

Tiril tiril olur, o. Üzerine pekmez dökülür. 

Değişti pirinç unu değil nişasta? 

Nişasta 

Bu düğünlerdeki baş yemek söylemediniz, 
aklınıza gelen. 

Pirinç çorbası 

Peki sonra, bütün et… 

Bütün et, etli yaprak dolması 

36 Safranbolu’da yerli bir domates cinsine verilen isim 
(pembe domates). 
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Et dolması dediniz. Et dolması mı demek 
gerekiyor? Daha çok yaprak… 

Yaprak da deniyor, aslında. Bir de zeytinyağlısı 
da var ya 

İçinde pirinç mi var, yoksa buğday mı var? 

Pirinç. Pirinci biraz az olur. Et dolmasında 
soğan, pirinç, nane, maydanoz, biraz dereotu 
da koyardık, biraz tuz karabiber.  

Ekşi yok?  

Yok salça konur, biraz. Eskiden koruk yapardık. 
Dana göz üzümünden, bir de ekşi-karadan37. 
Bamyaya onu koyardık. Yengem Zonguldak’ta 
yapmış. Yemek yerken biz, misafirler gelmiş, 
üzerine. Koruktan da bamya pişirmiş, yengem. 
Misafir de yemiş bamyayı. Çok beğenmiş. 
Demiş ki hanımına Ayşe Hanım öyle güzel 
bamya çorbası yaptı ki git ondan onu öğren, 
demiş. Karşılaşınca Ayşe Hanım “bamya 
çorbasını nasıl yapıyorsun?” Yengem de demiş 
ki biz bamya çorbası bilmeyiz; bamya yemeği 
biliriz, demiş. Meğer onlar susuz yaparlarmış, 
Sarımsak falan, koyarlarmış öyle yemek, 
fasulye gibi yaparlarmış. Bizim adetimizde sulu 
olur, bamya. Koruk koyardık, eskiden. 

Menü sorunuza… Anladığım kadarıyla 
höşmerim Safranbolu’ya özel dediniz. Bütün 
et de aşağı yukarı galiba baş yemek olarak… 

Çorba bütün et, dolma, bamya, pilav. 

Bir tane seçmeye kalksanız hangisini 
seçerdiniz, başyemek olarak? Bütün 
Safranbolu yemeğini baştan sona 
vermeyeceğiz, orada. Esas ana yemek 
olarak baş yemek olarak vermek isteseniz, 
ne verirsiniz? 

Baklava, böreğimiz zaten biliniyor. 

Evet, zaten, höşmerim dediniz o… 

Bütün et mi olur, ki kızartılır… 

																																																																				

37 Dut 

Ben size soruyorum. Bütün et. Peki girişte 
ne verirsiniz, mayıs ayında bir de. Mevsimi 
de düşünün.  

Çorba olmaz. Çorbalardan meyane çorbası 
yaparız, ovmaç çorbası yaparız, ekşili köfte 
yaparız. 

Ha, çorbaları sayar mısınız, özellikle? 

Meyane çorbası, ovmaç çorbası, ekşili köfte 

Evet giriş yemeğimiz. Biraz zorlayın, 
kafanızı. Giriş yemeği ne olabilir? “Karabük 
Aşı” diyorum ben. Orada mutfağa 
girdiğimizde en az üç çeşit yapacağız. Bir 
tanesi giriş yemeği olacak. Suböreği de 
demeyin. Her yerde var. 

Suböreği herkeste var. Baklava da her yerde 
var. Gerçi baklava çok güzel olur ama herkes 
biliyor, baklavayı. Uzun baklamız var, yani 
bilinmeyen. 

Uzun bakla da aslında benim aklıma gelen 
şeylerden bir tanesi. (?) oranın yaşlılarıyla 
konuşacağız, onlarla. Siz bize isim 
verirseniz…  

Cumartesi günü Mevlut okutacağın. Hikmet 
Abla’ya giderim, ben. Benim konuşmam olmaz. 
Hikmet Abla’ya seninle, müsait bir zamanda 
seni götürürüm. 

Hikmet Hanım’dan randevu alırız. Tavuk eti 
yiyor musunuz? Ne zaman yiyorsunuz? 

Yeriz, her zaman yeriz. 

Her zaman yersiniz ama menüde hiç 
saymadınız. Yemekleriniz arasında hiç 
saymadınız. Niye? 

Bilmem ki. Unuttum her halde. Yeriz. 

Özel pişirme şekli vardır, belki, özel 
yemekleri. Tavuk yemekleri neler 
yaparsınız?  

Tavuğu kızartırdık, pişirirdik, içine pilav 
koyardık, bazen. 
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Tavuk dolması.  

Safran? 

Safranla zerde yaparız. Aşure yemeği… 

Aşure yemeği yapıyorsunuz. 

Aşure dağıtırız. Keşkeği o zaman kullanırız. 

Bunu mesela biz, tatlı olarak versek ilginç 
olur mu?  

Zerdenin içine siz de nohut falan katıyor 
muydunuz? 

Onun tam usulünü bilmiyorum. Yemedim de. 

Höşmerim ve bu aşure arasında tercih 
yapmak gerekirse, o şenlikte hangisini 
önerirsiniz?  

Höşmerimiz. Yeğenim İstanbul’da okurken, 
orada yapmıştım. Komşular çok beğendi. Tarif 
ettim. ...Yumurta işte, unla şöyle ovulacak, arpa 
şehriye gibi olacak diye onlar da fazla 
koymuşlar tek tek tek tek ufak ufak hamur 
etmişler. Yumurtasını çok koymuşlar. Gel bize 
bunu yapıver, dediler. Hamur oldu. İnce ince ve 
çok beğendilerdi38. 

On beş kişilik sofra olurdu. Sofra yaygısı yayılır. 
Ben aile planlanmasında 39 , merkezden grup 
geldi, dedi ki Cihan bana, hocam senin evinde 
çay verelim mi? Kızım, dedim Safranbolu usulü 
yemek verelim ama öğlen yemeği olsun. Ağır 
olur akşama. Safranbolu düğün adetleri yemeği 
yapacağım, öğle olsun, öğlende. Akşam olsun, 
dedi. Akşama karışmam ben. Safranbolu 
tanesini yapacağım. Bir sofra, yer sofrası 
kurdum, buraya, bir de buraya masa kurdum. 
Bunlar pirinç çorbasını her zaman yiyorlar, 
dedim tarhanamızı yapayım, dedim. Bizim 
düğünlerde tarhana yoktur. Pirinç çorbası vardır 
ama bizim tarhanamızın tadına bakasınız diye 
yaptım, dedim. Et dolması yaptım, bamya 
yaptım, pilav yaptım, komposto yaptım, börek, 
baklava yaptım. Canan Kumbasar da varmış. 
Ben böyle dolma yemedim, dedi yedi, böyle 
baklava yemedim dedi, yedi. Kadın mide fesadı 
olsun mu. Ben, dedim akşam yemeği değil öğle 

																																																																				

38 Höşmerim tarifi yapıyor. 

yemeği yesinler, dedim. Buraya yer sofrası bu 
dünkü Safranbolu sofrası, dedim bu da bugünkü 
Safranbolu. Nasıl arzu ederseniz öyle oturun. 
Herkes dünkü Safranbolu’ya oturacağız, 
dediler. Masaya pek rağbet olmadı. 

Peki tabak falan konuyor muydu, böyle ayrı 
ayrı? 

Tek ortada tek sahan, tek çorba tası. 
Büyüğümüz başlamadan çatalı, kaşığı 
sokamazdık çorbaya, yemeğe. 

Çatal var mıydı? Bıçak yok tabi ki. 

Yoktu. 

Bütün eti ne büyüklükte pişiriyorsunuz? 

Şöyle şöyle olur. 

Peki o zaman bıçaksız nasıl yiyorsunuz? 

Çatalla 

Çatalla? 

Burada festivalde, bütün et demişler dana etini 
şöyle şöyle kesmişler, parçalamışlar. Adı bütün 
et. Öyle bütün etimiz olmaz ki bizim. 

Bir kere koyun eti galiba daha çok erkeç. 
Mesela keşkek yapmazdık, diyorsunuz ama 
keşkek çevrede çok önemli bir şey.   

Keşkek yemeği meşhurdur. 

Mesela ben bir, iki yemeğin peşindeyim. Bir 
tanesi çıraklar çöreği. Biliyor musunuz? 
Çıraklar çöreği inanılmayacak kadar güzel 
bir yemek. Gene mesela yakın zamanlarda 
keşfettiğim şey var. Daha çok ben konuşmak 
istemiyorum ama benim ne demek 
istediğimi örneklemek için anlatıyorum. Bir 
tane de mesela Ovacık’ın çullu yemekleri 
var. Bu yemekleri mesela hiç Safranbolu 
yaptı mı, yedi mi? 

Hiç bilmiyorum ama ben Konarılıyım. Beyim 
Konarılı. Orası bizim yemeklerimiz gibi, değişik 
bir yemekleri yok. Bizden ayrı değişik özel bir 
yemeklerini görmedim. 

39 Safranbolu Aile Planlaması Derneği’nin etkinliği 
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Benim köyümde de çok fazla yok ama bizim 
köyde mesela keşkek var. 

Yazıköy’de. Keşkek dedin mi Yazıköy yemeye 
doyulmaz. 

Höşmerim nereden geliyor, yani ismi nerden 
geliyor? 

Bilmiyorum ki kızım. 

Bir de onun peşine düştük. Höşmerim lafı 
nerden geliyor? 

Ama şey bir cimcik basardık. Bana bayramda 
hediye falan getirirler. Şeker getirirler, baba 
parasıyla, bana. Şeker gelmeyecek, kolonya 
gelmeyecek. Mesleğinizi elinize alacaksınız, iş 
sahibi olacaksınız, bir kutu çikolatayla 
geleceksiniz, şartım buydu. Bir oğlum 
çikolatasını almış, hanımıyla çocuğunu da 
almış, geldi. Dedi, hocam, dedi tarih dersinde 
haklıydın ama, dedi tabiat dersinde suçum 
yoktu. Beni cimcikledin, dedi. Çocuğu olmuş, 
unutmamış iki cimciği, dedim. Ben bunlarla öte 
dünyaya nasıl gideceğim, bu kadar suçla. Ben 
bunları toplayım, dedim helalleşeyim. 
Topladım.     İkramlar benden, dedim. Bir şeye 
elinizi sürmeyeceksiniz. Önce ödev sonra 
eğlence, derdim. Benim de o gün apartmanda, 
apartman sıram vardı. Sıraya gitmedim. Önce 
çocukların ödevimi yapacağım. Üzerine fazla 
kurabiye, susamlı, ondan sonra güne gittim. 
Ben çocuklara böyle öğrettim. Önce ödev sonra 
şey. Hak istenmez alınır, Kafa gücüyle, bilek 
gücüyle. Topladım ben bunları, 2005’te. Oğlum, 
dedim Safranbolu’yu yaşatma ve koruma 
derneği gibi bir dernek kurun. Safranbolu’nun 
örf ve adetlerini yaşatın. Ben size her türlü 
sevgiyi öğretmişim ama memleket sevgisini 
öğretememişim. Artık bizim değil nereye 
gidiyoruz değil. Hocam, dediler vakıf varken 
bizim kurmamız olmaz. 

Evet evet 

Ben de boyuna Ahmet’i sıkıştırıyorum 

Ahmet Akçasu’ya söyleyeceksiniz, vakıf 
başkanı o. 

																																																																				

40 İkram edilen çörekler 

Ne söyleyeyim, şimdi. Bir ekip kurdu. 
Safranbolu okullarda oynanmıyor. Ben de 
öğretemiyorum, şimdi oyunlarımızı. Kurs düzeni 
dediğimiz. Buradaki okula bir öğretmen 
atanıyor, şimdi. Okula gidip öğretemiyorum, 
oyunları. Siz bana gönderin, talebeleri. Velileri 
de gelsin. Ev yakın. Burada. Talebeler gelsin. 
Anaları da gelsin. Burada, bari öğreteyim. 
Ölmesin oyunlarımız. Ağır diyorlar, hareketli 
değil, diyorlar ama e, adetimiz bu. Düz oyun 
şöyle şöyle ediyorlar. Bana dedi ki, -bir kültür 
müdürü vardı- hocam, dedi çok ağır 
oynuyorsunuz; biraz hareketlendirin. Oğlum, 
dedim sen tarhana çorbasına kıyma yerine 
şeker atar mısın?  Bunun usulü bu. El böyle 
olacak, böyle olacak. Niçin, kaynanamız 
beğenecek. Düztaban mı, eteği sarkıyor mu, 
patpat adım mı atıyor, diye. Senin endamını 
takip edecek, orada. Onun için bunun özelliği 
ağır, hareketlenmez ki bu adım adım 
dönüyor…Hırsız oyun olmaz ki. 

Bunların içinde40 anlattıklarınız var mı yoksa 
çarşı işi mi? Hiç çekinmeden soruyorum bu 
ikramlarınızda… 

Bunu gelinimiz yaptı. Getirmiş bana. Bunu ben 
yaptım. Bunu da ben yaptım. 

Peki o yaptığınız şeylerin isimlerini 
söyleyebilir misiniz? 

Bu yeni neslin çöreği işte bunu ikram ettim 
misafire. Bu yeni neslin masraflı çöreği. Bu eski 
neslin masrafsız çöreği, dedim. Hep bana 
güldüler. 

Mayalı hamur mu o? 

Mayalı hamurdan. 

Öbürkü, o susamlı nedir o? 

Bu susamlı, benim şeyim yağlı, yumurtalı, 
şekerli. 

Adı var mı? Yok? 

Kurabiye, susamlı kurabiye. Buna şimdi 
Safranbolu’nun hanımları küllü kurabiye diye ad 
taktılar.  Beğendir. Tarif ettim. Onlarınki böyle 
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yayılmış. Dediler ki, hocam bize doğru tarifi 
vermedin dediler. Dedim, aynı tarifi verdim 
dedim ki, ben yaparken sigara içiyorum. Belki 
farkı…  
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HATİCE BÜYÜKKARAGÖZ  

EV KADINI 
Kayıt Tarihi: 08.02.2008 

 

Efendim, o bindallıları, el işlerini kendisi yarattı. 
Bir okulu yok. Bir ne bileyim, şu okulu yok, şu 
sanat okullarına ne bileyim, akşam sanat 
okullarına gitmek yok. Onlardan ödül aldı. 
Asmazlar Konağı’nda o yemek yarışmaları oldu. 
Etraf hele dün, o şey de aldıydı, işte halk 
eğitimde. Ondan sonra, tuttu burada da o alıyor. 
Yok şöyleydi de yok böyleydi de… Şike var bu 
işte’ye, varıncaya kadar gitti. O zamanın 
kaymakamı, o zamanın valisi, kızım evladım 
veya itiraz eden, yap bu yemeği geç sana 
verelim ödülü yap. Bu Hatice Hanım’ın yaptığı 
el işlerini, onu geç sen al, bu gayet açık. Bunun 
ötesi berisi hatta tabiri caizse terslediler bir, iki 
tanesini. Şimdi Hatice Hanım burada size bildiği 
kadar yemeklerden, sorularınıza cevap versin 
fakat yarın gelip şu çorbayı beraber karıştıralım, 
şu bamyayı beraber pişirelim efendim, şunu 
şöyle yapalım, dediğiniz zaman kusura 
bakmayın. Burada ona, Hatice Hanım’a öyle 
olmasını istemiyorum. Kendisi de zaten sağlıklı 
değil. Ben felçliyim. Allaha şükür işte 
hayattayım. Bu da değil. Bunu baştan diyeyim. 
Hatice Hanım’a burada ne soracaksanız, bildiği 
kadar size aktarsın ama ondan sonra derseniz 
ki şuraya gideceğiz, şu çorbayı beraber 
karıştıralım, şu baklavayı beraber açalım, 
derseniz Hatice yok. Kusura bakmayın bunu 
öncelikle söylüyorum. Evimizde misafirimize, 
size kim olursa olsun elimizden geleni yaparız. 
Başımızın üstünde yeriniz var. Ha gene mi bu 

																																																																				

41 Dönemin Karabük Valisi 

girmiyor buraya, gene mi şu bu, ben bu lafları 
çekecek halim kalmadı. Yaşım 76. Bu da 
yaşlandı, tabi benimle beraber. Biraz da 
rahatsız, kendisi. Böyle gidiyoruz. Bunu 
öncelikle söyleyeyim. Siz gerisini artık nasıl 
münasip görürseniz, yapın kabul ediyor musun?  

Ben anladım konuyu, evin reisi olarak tabii… 

Hayır, hayır. Bütün samimiyetiyle söylesin. Ben 
hiçbir şey demiyorum. 

Ben anladım, konuyu. Onu tartışmayacağım. 
Haklısınız. 

Çünkü çok eleştiri aldık, İbrahim Bey. Kulakları 
çınlasın Nafiz Kayalı 41  Bey kaymakamımızla 
beraber bir yarışma, son artık, ondan sonra 
girmemeye karar verdim. Hatta tadımcılığı bile 
kabul etmedim, daha sonraları, işte. Çok şike 
var, bu hep önde. Nafiz Bey çıktı dedi ki, geçin 
bu hanımı yapın siz de kazanın. Bu hanımın 
yaptığını bilmiyoruz, kimin yaptığını. Kaplarda, 
üstünde yazılı değil. Altında numaralı. Bunlar 
falan diye bir hayli şeyler oldu. Eşim o yüzden 
biraz üzüldü, o aralarda ama elimden geleni 
yine de yaparım. 

O zaman ben bir açıklama getirim. Biz hiç 
kendi kapsamında yarışma yapmıyoruz. Bir 
tek istisnası var belki onu da yarışmadan 
çıkaracağız çocuklar arasında bir sanat 
yarışması yani resim, tuz seramiği, ufak 
minik heykel ve saire. Bu ondan bir yarışma 
dedik, sonra ondan da vazgeçtiler. Tahmin 
ediyorum geçmişte tahmin ediyorum, bu tip 
sorunlar çok fazla baş ağrıttı. 

Evet 

Yani baş ağrıtmadıysa bile, siz jüriye ne 
kadar dürüst yaparsanız yapın sonunda 
birileri konuştuğu zaman, sen zor durumda 
kalıyorsun. 

Evet 

O yüzden biz diyelim ki gerek bu beş mutfak 
uygulaması arasında gerekse Safranbolu 



	 28	

kendi içinde hiçbir platformda yarışmıyor. 
Bunu ben öncelikle söyleyeyim. 

İbrahim gene girebiliyor muyum? Gene birkaç 
dakikanızı daha alıyım. 

Ben sizden bir şey rica edeceğim. Bütün 
konuşmayı etkileyecek belki o yüzden biz bir 
konuşmayı, Hatice Hanım’la konuşmaya 
başlayalım, sonra nasıl olsa sohbete 
dökeriz. 

Tamam öyle de olur. Mesela bak onu 
söylemeden geçemeyeceğim. Benim bir musiki 
cemiyetim vardı Karabük’te. Ben 14 sene 
durdum.  

Biliyorum. 

Oranın kurucularındanım ben de. Artık zamanla 
gidip gelemedim. Her cemiyetlerde, her 
toplumlarda bir pürüz vardır, arasında. 
Olmaması mümkün değil. Ben zamanında 
Safranbolu’da musiki cemiyeti olmadığından… 

 

Beypazarı Safranbolu’yu 3 katladı, 5’e katladı. 
Bakıyorum bir birlik var, orada. İçini bilmiyorum, 
ne olduğunu bizde bir… 

 

Siz o masada devam edin, diyecektim. 

Ya da şöyle git, sen televizyonun yanına kadar 
git (eşine söylüyor). Ya da diyorum bir 
çekememezlik var biz de yani işte Karagöz’ün 
Hanım şunu yaptı da ben ondan üstün mü 
olayım, diyor yahut beni ister istemez bozmak 
mı istiyorum ben, karşımdakini. Safranbolu’da 
bir acayiplik var. Ya turizmden çok göç aldık. 
Safranbolulu olarak çok az kaldık. Az kalan 
bayanlarımız da ben bunu her yerde 
söylüyorum maalesef çıkıp da bizim eski 
geleneğimizi göreneğimizi hiçbir yerde 
anlatmıyor. “Aman bana ne.” Ya anlatın. 
Teyzelerim, ablalarım var. Anlatın biz de 
öğrenelim. Eksiğimiz varsa biz bunları 
giderelim, dediğimizde, aman işte, deyip boş 
ver gibilerde. Biz de çekildik. Aslında bakıyorum 
Beypazarı’na gitmedim, görmedim daha. 
Arkadaşlar hep davet ediyorlar ama eşimin 
rahatsızlığı yüzünden hiçbir yere 

katılamıyorum. Bakıyorum, izliyorum çok çok 
ilerdeler. 

Yemek konusunda? 

Safranbolu’da yemek yapılıyor. Siz, çok çok iyi 
farkındasınız. Küçük küçük dolmalar, küçük 
küçük çömlekler almışlar. Allah’ınızı severseniz 
dolma mı bu? İçinde malzeme var mı? Sar sar 
at, sar sar at. Arkadaşımızın bir tanesi buraya 
getirmiş, İstanbul’dan gelen bir konuğumuzla 
beraber. Ay, Hatice Hanım biz dolma aldık, 
dedi. Niye aldınız, dedim. Ben de size yaptım, 
dolma, dedim. E, seninkiyle bunu bir 
karşılaştıralım dedikleri zaman şok oldular. 
Malzeme yok içinde. Yaprağı sarmışlar, şu 
kadarcık. Neymiş Safranbolu dolmasıymış. 
İncecik kalem gibi. Pirinç ya var ya yok, içinde. 
Zeytinyağlıymış. Değil. Gözleme: kıymalar 
sayılıyor, içinde. Bu gözleme değildir, 
Safranbolu’nun. Bir piruhimiz vardı, mesela ince 
açma hamur. İnce açılır. Sudan su böreği gibi 
çıkar. Yapıyorlar. Kalın açıyorlar. Katlıyorlar. 
Haşlıyorlar. Herkesin önüne koyuyorlar. Azıcık 
bir lor. Safranbolulu lor peyniri kullanmaz. 
Kaymaklı süzme yoğurt kullanır. İçine yumurta 
kırılır. Nane çırpılır. Ben şaşıyorum. Yemek 
yarışmalarına da şaşırır oldum, son 
zamanlarda. Deli oğlan sarığı vardır, bizde. 
Büzme baklavayı deli oğlan sarığı diye milletin 
önüne ikram ediyorlar. Birincilik aldı, diyorlar. 
Böyle bir yanlışlık olamaz ama kime gücüm 
yeter ki. Artık yetmiyor gücüm. E çıkmak da 
istemiyorum. Kimseye bir şey söylemek de 
istemiyorum ama çok yanlışlardayız. 
Safranbolu gidiyor. Turizmde de gidiyor. Siz 
daha iyi farkındasınız. Ben iyi yapıyorum 
diyorum a a en iyisini Karagözler Evi yapıyor, 
hayır öyle Bir şey yok. İyi yapmak ne demek? 
Hep para demek değildir. Ağırlamaktır 
konuklarımızı. Biz kendi kendimize eşimle 
tartıyorum, eşimle beraber biz bu işi nasıl 
yapıyoruz? Çok eksiğimiz var, diyorum. Evet 
basit bir Safranbolu eviyiz ama bir gelen 
konuğumuz eğer üçüncü defa bize geldiyse, anı 
defterimizde biz onu okuduksa, bak ha iyi 
yapıyoruz, üçüncü defa gelmiş, diyoruz. Bizi 
mutlu eden bu. Biz turizmi iyi yapıyoruz. Para 
aldık diye hiç asla o gece göklere çıkamıyoruz. 
Sevinemiyoruz. Üçüncü geldiyse seviniyoruz. 
Bilmiyorum yanlış mı? 

Yok yok, doğru söylüyorsunuz. 
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Buyurun şimdi ben hazırım. 

Yok siz aslında başladınız. Gayet iyi 
başladınız. Bizim zaten amacımız bu işte 
kaybolan geleneklerimiz. Geleneksel… 

Evet. Ben çok üzülüyorum, kaybolan 
geleneklerimize, göreneklerimize ve 
yemeklerimize. Evet, bütün hanımlara saygım 
var. Bütün ha… 

(Ezan okunuyor) 

Rica edeceğim? 

Şimdi bütün hanımlara, yemek yarışmalarına 
giren köyümüzden, etrafımızdan gelen 
hanımlara sonsuz saygım var ama bir 
Safranbolu’yu içten temsil etmeyince kızıyorum. 

Peki o zaman sizin Safranbolu dediğiniz 
yemekleri bir sayar mısınız? 

Tabi sayarım. Safranbolu’nun yemekleri çok 
zengindir. Aslında, Safranbolu yemekle, o kadar 
zengin mutfağımız vardır ki ev hanımlarımız 
ufak bir malzemeden bir sofra yemek 
çıkartabilirler çünkü büyüklerimiz her zaman 
paşam diyeceğime köşem derim, dermiş. Bu ne 
demektir, diye sorduğumda, ben evet paşam, 
diyeceğime yani birisine yalvarıp da markete, 
bakkala o zamanlar marketler bakkallar yok, 
Kıranköy’de, Safranbolu’da o zaman bağ evleri 
koşturup oralara gideceğine, ambarında 
köşesinde malzemesi ama kurutulmuş, ama 
salamura yapılmış. O zaman böyle konserveler 
yok. Daha çok salamura ve kurutulmuş 
malzemeler çok kullanılırdı, kuru fasulyenin 
kurutulmuş çeşitleri kırma fasulye, kırma bakla 
dediğimiz o zaman. Safranbolu’nun bakla, bakla 
diye fasulyeye, dilmesini, kırmasını, uzununu 
kurutup bembeyaz torbalarına koyup, ambarına 
yerleştirdiği zaman, her şeyini pişirecek nesi 
varsa, o işte “paşam diyeceğime, köşem derim”. 
Çok güzel bir sözdür, benim için bu. Safranbolu 
yemekleri şu anda ben yarışmalarda izliyorum. 
Dolma, uzun fasulye önde oldu. İşte ne bileyim, 
çömlekte etli dolma, zeytinyağlı dolma, daha 
çok çıkıyor. Et yemekleri… 

Çömlekte dediğiniz… 

Çömlekte efendim. Şimdi çömlekte dolma 
pişiriliyor. 

Ha şimdi. Eskiden yoktu. 

Yoktu. Şimdi o, yani nostalji olsun, belki 
yarışmada biraz daha puan alırız, diyerekten. 
Biz Safranbolu’da daha çok bakır kaplar 
kullanırdık. Bizde bakır çoktur, bizde öyle -
alüminyum gibi zaten çelikler daha sonra çıktı, 
düdüklüler daha sonra çıktı- eskiden 
kayınvalidemde. Yalnız benim bu kadar bir kimi 
de nereden alıyordunuz derseniz, ben 33 sene 
94 yaşında kayınvalideyle yaşadım. Çok bilgili 
bir Safranbolu hanımefendisiydi. Tabi ondan 
çok gördüğüm şeyler oldu. Boş zamanlarda 
evde ne yapacağız. Hep eskiyi konuşurduk. 
Onun anlattıklarından benim bu bilgilerim. 
Uyduruk bir şeyi asla sevmezdi. Çok güzel bir 
yemek yapardı. Mutfağı çok güzeldi. O da 
annesinden, büyüklerinden görme. 
Safranbolu’nun yetişmiş yerlisi. O da 
büyüklerinden görmüş, alışmış. Safranbolu 
yemekleri deyince et yemeklerimiz, dolmalar 
türlü ama yalnız yapraktan değil patlıcanından, 
biberinden, lahanasından yani hep onlardan da 
yararlanıp bir sofra hazırlamak, et yemeklerinin 
çok çeşitleri kaburga dolmasına varıncaya 
kadar Safranbolu’da yapılırdı. Kuzu dolması 
kayınvalidem bir kuzu dolması yapardı, ilkbahar 
Hıdırellez’e hazırlanılırdı yani. Ben onun tadını 
hiç asla unutamıyorum ve şu an onu yapsanız a 
a bu Safranbolu’nun yemeği değil diyorlar. Niçin 
değil? Safranbolu’nun özgün yemekleridir, 
bunlar. 

Ben ses alıyor, diye konuşmuyorum. 

Bunun tarifini verir misiniz, Hatice Hanım? 

Tabi bir kuzu kaburgası alınıyor ve o kuzu 
kaburgasından yağla et arası, kemik arasından 
açılıyor oraya içli bir pilav hazırlanıyor, onu 
dolduruyorsunuz. Ağzını dikiyorsunuz. Bayağı 
dikiyorsunuz. Ondan sonra onu isterseniz odun 
fırını, kara fırın dediğimiz ekmek fırınına 
gönderiyorsunuz, ama isterseniz ev fırınında 
yani eskiden böyle ocak dediğimiz, altı 
közlenmiş yere oturtuyorsunuz, orda ağır ağır 2 
- 2,5 saatte pişermiş o. Ve pişerdi o bende onu 
yaşadım. 

Pilavda her halde bir ön pişirme var. 

Var. İçli pilav dediğimiz, işte. O zaman yine 
eskinin olayına girelim. Fıstık, üzüm yokmuş da 
işte onun yanına normal ciğer kuşbaşı küçük 
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küçük ciğer doğranırmış, maydanoz bir azıcık 
da nane katılırmış. Baharatlar, onlarla beraber 
bir iç pilav hazırlanırmış ama ciğer mutlaka 
olacak, pilavın içinde çünkü iç pilav adı. 
Tereyağlı. O pilav birazcık diri indirilecek çünkü 
kuzuda da pişecek. Hafif dolma içi gibi 
hazırlanacak. Hafif bir kavrulma içine 
doldurulacak. O böyle tavuk şey hindi dolması 
gibi şişer o doldurduğunuz zaman. Dikip ağzını 
verirsiniz fırına. 

Sonra kayınvalidenizden öğrendiğiniz bana 
cazip geldi. Kaybolan yemekler fark ettim. 
Safranbolu yemeği değil denen 
yemeklerden bahsediyorsunuz. Başka onun 
bahsettiği yemekler nelerdi? 

Şimdi mesela bir patlıcan dolması, kuru 
patlıcandan. Onu ilk önce hafif bir haşlar, 
limonlu suyla. Limon pek olmadığı için koruk 
kullanırdık. Biz, üzümden, ekşi karanın ham 
olmuşundan koruk yaparız. Bu koruk pırasa, 
bamya, ekşili yemeklerde mutlaka koruk 
kullanırız. O koruktan patlıcana iki damla 
atıldığında patlıcanlar sapsarı olur; haşlanırken 
kararmaz. Sarı bir patlıcan olur, onun dolması. 
Onun malzemesini de üzümlü ve fıstıklı yapardı, 
sade olmasın diye. Mesela lahana dolmasına 
pek üzüm ve fıstık kullanmazdı, lahananın kendi 
tadını alalım, yaprağın kendi tadını alalım diye. 
Sade olmasın diye biber dolmasına katardı, o 
yaptığı içli malzemenin. Kaybolan 
yemeklerimizde ciğer kebapları mesela bir 
Arnavut ciğeri. Arnavut ciğerini diyorsun ki işte 
bu yörenin değil hayır arnavutciğeri 
Safranbolu’nundur. Bol unla, kızgın 
kavurursunuz, hiç kurutmadan. Çok lezzetli bir 
hem meze olur hem bir ara yemek olur, 
zeytinyağlı bunu kimse yapmıyor, artık. 
Unutulan yemekler bunlar. Evet belki evlerde 
yapılıyor da böyle bir toplumlarda yapılmıyor. 

Hatice Hanım, iki tane şey soracağım. Bir 
tanesi zeytinyağı yani soğuk yemeklerde 
gerçekten zeytinyağı mıydı, yoksa başka sıvı 
yağlar mıydı? 

Hakiki zeytin yağı. Özel olarak getirttiriliyor. 

Geliyordu yani buraya zeytinyağı geliyordu? 

Hala da öyle. Evet çünkü yine benim 
büyüklerimden duyduğum kadarıyla burada bir 
katırcılar denilen, bir malzeme taşıyan araba 

yokmuş, o zaman, onlarla mutlaka. Mesela 
bindallı bize nereden geliyor, İbrahim Bey? 
Bindallı bize Maraş’tan, Kütahya’dan, oralardan 
geliyor. Nasıl geliyor? Bu gelen yüklerle geliyor. 
Bir eve geldiği zaman, “a a kızıma, gelinime, 
bende alayım”. Zeytinyağı geliyor. Ev, 
zeytinyağı bir teneke falan, geldiğinde kilo işi 
yok ki o zaman. Kara okka. Bir teneke 
geldiğinde kara okka, on okka. Zeytinyağını 
duyduğunda ay çok güzel oluyor, dendiğinde bu 
Safranbolu’ya böyle yayılıyor ve taşımacılık bu 
aralarda da halı yastıklar, halılar her evde bir 
halı yastık. Safranbolu’da bunun dokuması yok 
ki bu hep oralardan taşımacılıklarla geliyor. Her 
evde halı yastıklar, halılar, bindallılar, en güzel 
ipekler, atlas yorganlar, ipek yolu ama bu 
taşımacılıklarla geliyor. 

İkinci sorum da benim, meze dediniz ilk defa 
yani Safranbolu’da yapacak, edecek bir şey 
yok anladığım kadarıyla erkeklerin içki şeyi 
var. 

Var kültürü var. 

Orada meze olarak neler kullanırdınız? 
Ciğeri söylediniz. Başka aklınıza gelen 
şeyler var mı? 

Efendim, her şey var. Kızartma, cacık mesela 
kayınvalidem öyle derdi, salatalık o zaman 
turfanda yetişmiyor ki. Beylere cacık yapacağım 
ama gittim salatalığın azıcık bir dalından aldım, 
onu ezdim, incecik kıydım, yoğurda kattım, 
salatalık tadını verdim, derdi ve ben bunu 
denedim dalından, salatalık tadı oluyor. Şimdi 
iyi bir turfanda salatalık yok ki ama 
Safranbolu’nun üst katlara niye havuz yapılmış? 
Çok evlerde beyler böyle bir sofraya alışkın. 
Yaşamasını seven, bilen üst katlarda sofrasını 
kurup, havuzun başında kendi başına alemini 
yapan bir Safranbolu. Alem deyince, ailesinin 
içinde ama hanımının, çocuklarının içinde, ufak 
bir köşede küçük kadehiyle içkisini alıp, hanımı 
ona ne yapabilir? Ne imkânı varsa, zeytinyağlı 
pırasayla bile yani, bir meze sofrası 
hazırlayabiliyor, zeytinyağlı. 

Ses alıyor, ses alıyor diyorum konuşamıyorum. 

Evet arada sesleriniz karışmasa iyi olur 
çünkü o sizin sesiniz bir şey 
söyleyecekseniz kapatayım. 
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Yok kapatma. 

Gene kayınvalidenizin size unutuldu, 
dediğiniz yemekler nelerdi, onların da? 
Kaburga dolması söylediniz, patlıcan 
dolması söylediniz. Kayınvalideniz 
Safranbolulu muydu? 

Safranbolu’nun yerlisi. Hamamönü’nü 
biliyorsunuz. Hamamönü’nde bilet gişesi var. 
Üzerinde büyük bir ev var, çok hurda bir ev eski. 
Yanında sanat galerisi var. O ev eşimin 
doğduğu ev. Safranbolu’nun yerlisi. Sonra 
kayınvalidemin kızlık evi Şehzade Konağı var, 
ilk girişte, okulun karşısında, o aradan 
çıkıldığında Kaya dibi ev, denilen yerde. 
Kayınvalidem orada doğmuş; burada büyümüş. 
Burası bağ evleriymiş burada kayınvalidemin 
çocukluk evi, ana-baba evi. Unutulan yemekler 
dediğimiz dilme fasulye dilme bakla dediğimiz. 
Yazdan uzun fasulyenin en güzeli ipliksiz, 
kılçıksız dediğimiz olan. Onlar ince ince kıyılır, 
yan yan. İlk önce bir gün güneşte küflenmesin 
diye, daha sonra gölgeye alınıp uzun süre 
kurutulup, torbaya konur. O kışın haşlanıp, suyu 
dökülür ve onunla isterseniz zeytinyağlı, 
isterseniz tereyağlı bir dilme bakla yani dilme 
fasulye pişirilir. Bu yemek unutuldu. Belki 
evlerde pişiriyoruz. Unutmadı da bu yörede 
unutuldu. 

O haşlama suyuyla doğrudan böyle pişiriyor 
musunuz, yoksa o suyu döküyor musunuz? 

Döküyoruz, ilk haşlama suyunu çünkü yazın 
kuruduğu için açıkta. Yıkıyoruz ama yine de 
haşlama suyunu siyah bir su bırakır, o. Mutlaka 
ilk haşlama suyunu döküyoruz çünkü fasulyenin 
ilk lezzetini kaybetmemesi için kaynar suya 
atıyoruz, kevgirle alıyoruz ya da bir süzgece 
döküyoruz. Ondan sonra yağ soğanımızı 
yapıyoruz ama zeytinyağlı, ama tereyağlı. 
Onunla yumuşacık pişiriyoruz. Şimdi düdüklüler 
var, iki saniyede pişiyor ve üzerine yoğurt 
sarımsak döküyoruz. Çok lezzetli bir yemektir o, 
Safranbolu’muzun özgün bir yemeğidir. Kuru 
fasulyemiz, etli kuru fasulyemiz çok güzel olur. 
Evet o belki çömlekte de olabilir hatta eğer 
evlerde, bahçelerde bir fırın varsa fırına da 
atabilirsiniz, kuru fasulyeyi, etli. Ağzını çömleğin 
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hamurla tıkarsınız, kapatırsınız. Onu fırına da 
verebilirsiniz. Harika bir kuru fasulye, etli. Onlar 
hep yani çok çok yapılmayan. Evet evlerimizde 
hep yapılıyor ama bunu konuklarımız bilmiyor. 
Mesela bizde dürüm çoktur. Dürüm nedir? 
Safranbolu yufkası. Safranbolu, yufka yapar. 
Efendim, Safranbolu her sene sonbahar 
geldiğinde imece usulü ahbaplar, ya da 
komşular güzel yufka açanlar. Toplanır üç beş 
kişi; üç kişisi açar oklavayla, yaslağaçla saçta 
ekmekler pişer, ince ince ama o kadar incedir ki 
onlar deste halinde evde kurutulur. Sonra bir 
yere bohçalanır, yığılır ambara, kilere. Bunlar 
lazım olduğunda kışın kaç tane lazım oldu 6 
tane lazım oldu 6 tane yufka çekilir, 
nemlendirilir, elimizle. Bir bohçaya sarılır, 
yumuşacık yufka haline getirilir. Kâğıt ekmeği, 
çocuklar ona kâğıt ekmek, der ona. Dürüm 
yapılır. Dolma dürülür, fasulye dürülür, hatta 
ceviz, kıyma dövülür karıştırılır o dürülür. 

Neyle karıştırılır? 

Cevizle kıyma. 

Şey, kıyma? 

Kuru kıyma, kuru kıyma kavrulmuş ev kıyması. 
Onu birbirine karıştırırsınız, yufka ekmeğine 
dürersiniz. 

Sıcak mı, soğuk mu? 

Soğuk soğuk. Kıyma da kuru olacak ceviz zaten 
soğuk. Bu yufkada dürülür ve gelen konuğa 
evde kızılcık şerbetiyle, erik suyuyla bir bardak 
yaparsınız. Onu bizim şimdiki yaptığımız gibi 
kurabiyeler, yaş pastalar gibi dürüm ikram 
edersiniz. Harika bir tat olur. Bakın deneyin kuru 
kıymayla, dövülmüş ceviz karıştırıp bir yufkaya 
dür ama bu ev yufkası olursa harika olur. 

O yufkalar ne kadar süreyle kalabiliyor? 
Sonbahar. Kışı geçirmiyorsunuz galiba? 

Bir yıl ama özel kurutulacak. Bir oda ona 
ayrılacak. Onlar sekiz sekiz, on on, adet adet 
yayılacak. Bir hafta havalandırılarak, onlar 
kurutulacak. Ondan sonra üst üste yığılacak, 
tabak yağı 42  gibi, aynen tabak yağı gibi 
yığacaksınız. Kapatacaksınız, büyük bir 
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çarşafla. Musandıraya 43  atacaksınız, onu. 
Lazım oldukça ondan hiç küflenme paslanma 
gibi bir korku yok zaten, Safranbolu evlerinde 
nem rutubet yok. Onu oradan alıyorsunuz ve 
istediğiniz şekilde nemlendirip, konuklarınıza 
dürüm yapıyorsunuz. Dolma, sıcak dolma 
dürüyorsunuz, dolmayı; ısıtıyorsunuz etli dolma 
-yaprak dolmasını, her türlü dolmayı, yufkanızı 
hazırlıyorsunuz dürüm yapıyorsunuz, 
konuğunuza veriyorsunuz ama yanında neyiniz 
varsa ama kızılcık, ama erik suyunuz, ama 
ayranınız. Meşrubat hazır almak yoktur, bizde. 
Hep köşeme gidersiniz dediğim gibi, köşenizde 
küplerinize erik suyu, ayva suyu, kızılcık suyu 
kiren 44  suyu deriz kızılcık suya onlar böyle 
küplerde hep hazırdır. Hemen gidersiniz, bir 
kaşıkla alırsınız, onu; bir tasla ezersiniz, biraz 
şeker ilave edersiniz. Onun rengi çok güzel olur. 
Bardaklara süzüp, konuklarınıza ikram 
edersiniz. 

Şimdi… tereyağını nasıl sağlıyorsunuz? 

Tereyağımız… Safranbolu evinin, evinde 
hanımlar şimdi yapılmıyor. Her evde çok 
affedersiniz inek beslenirdi. Hemen hemen her 
evde vardı. En zengin evinde bile inek vardı 
çünkü sütü lazım, tereyağı lazım, süzme yoğurt 
lazım -ayrandan yapılma, peynir lazım. 

Sütün kaymağı? 

Kaymak lazım, süt kaymağı. Zengin hanımlar 
kapı kızı kullanır ineğe bakıcı, ev işlerinde 
yardımcı olacaktır, onlar yapar. Ahşap 
yayıklarda süt biriktirilir, yoğurt yapılır. Yoğurtlar 
ahşap yayıklara konulup dövme usulü yayık 
yapılır; tereyağı alınır. Ayranı başka şeylerde 
değerlendirilir ama süzme yoğurtta, ama ayran 
biçiminde. Peynirini ev hanımı kendisi yapar. 

Peynir de yapıyordunuz? 

Yapıyorduk. Biz de yapıyorduk. Ben hala, şimdi 
peynir yapıyorum. 10 kilo süt alıyorum. 1 
haftalık peynirimi ben kendim yapıyorum. Çok 
pişiriyorum sütümü, çiğ süt olmasın diye. 

Salamura ediyor musunuz? 

																																																																				

43 Odalarda bulunan üstte, derin, ağzı açık saklama 
girintileri. 

Tabi, tabi 

Peki, sade yağ yapıyor musunuz? 

Sade yağ da yapıyorum, eğer imkânım varsa. 

Eskiden? 

Eskiden sade yağ yapamıyordum, çünkü 
zeytinimiz yok. Burada zeytin yetişmiyor. 
Zeytinyağı diyorsunuz, sade değil mi? 

Yok, hayır yani eritiliyor, içindeki ayranı veya 
suyu alınıyor. Sadece ve sadece 

Yapıyoruz. Ahşap fıçılarımız var.  

Başka türlü saklayamazsınız. Ben şey 
açıdan sordum inek düzenli 12 ay hep aynı 
miktarda süt vermez, o yüzden. Bir miktar 
sade yağ hazır olmalı. 

Evet şimdi bakın, çalmaş dediğimiz ahşaptan 
kutular vardır. Onlara ev halkı her hafta, haftada 
iki defa yayık çalkar. Süt boldur heder olmasın, 
diye. Peynirini yapar, yoğurdunu yapar, sütten 
ne yapılacaksa yapar. Artanını hemen ev 
hanımı yoğurt yapar. Yoğurt birikince de hemen 
yayık çalkalar. O yayık çalkalamaktır, onun adı 
onun. Yağlarını kışlık yağ yapar, büyüklerimiz. 
Biz de yaparız ama tuzlama usulü ama eritip 
ayranını alıp basma usulü, mutlaka sade 
yağımızı yaparız. 

Sade yağ dediğiniz, hayvansal yağ, iç yağı, 
kuyruk yağı yemiyorsunuz? 

Hayır, hayır hiç onları mümkün olduğu kadar 
büyüklerimiz de yemezdi. 

Peki, et ne etini yiyorsunuz? 

Et daha çok inek beslenirdi, evde. Mesela inek 
yavrulamadığı zaman falan beslenir, kurbanlık 
kesilir. İşte, birazı dağıtılır, birazı evde kalır. Bir 
de ayriyeten kıymalık beslenir evde inek, 
mutlaka. Bu ne dediğimizde iki tane inek vardır 
evde: biri süt için, birisi de kıymalık için, beslerdi 
büyüklerimiz. O inek kesilir. Bir kışlık et 
ihtiyacını, et kabuklu kavurma, kemikli kavurma. 
O etten normal kavurma, kuşbaşı, kıyması, 

44 Yabani kızılcık 
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işkembeden işkembe çorbası, o meyaneli falan 
bolca yapılıp, tencerelere konur ve ona iç yağı 
eritilip, üzerine yağ dondurulur hava alıp da 
bozulmasın diye iki parmak falan ona yağ 
konulur. Dondurulur tencerede kilere atılır. O 
hava almayınca asla bozulmaz. Buz dolabı yok 
ki. 

Ne kadar süreyle? 

3 ay süreyle kalır. Bu işkembe çorbamız da 
kayboldu. Şimdi ne deniyor? Damar sertliği var. 
Aman efendim tansiyonlar var, yapılmasın falan 
işkembe çorbası. Her eve gidildiğinde kışın 
ama, ev yapımı ekstra işkembe çorbaları ikram 
edilirdi, konuklarımıza. Turşuları kendimiz 
yapardık. Turşular da kayboldu. Herkes alıyor, 
bir kavanoz turşu şimdi ihtiyacını görüyor, ama 
biz hep kendimiz yapardık.  

Bir de biz sini çöreği yaparız, yufkadan. Bu 
denilen ev yufkasından. 10 tane yufka ıslarız, 
nemlendiririz yani bunu. Bir malzeme hazırlarız: 
ıspanak bol, kıyma yine, ona hafif bir ceviz, bir 
kısım ceviz, soğan, biber, karabiber, tuzunu 
koyar; güzel bir katık malzeme. Üç yufkada bir 
malzeme koyarız. Aralarını yine tereyağıyla 
yağlarız. Sütle yumurtayla harç yapılır. Bu 
fırında pişirilir. Eskiden fırınlarımız yoktu. 
Rahmetli babaannem altına köz koyardı, 
üzerine arasına yaptığımız tepsiyi koyardı, 
onun, üzerine saçı ters çevirirdi. Üzerine köz 
koyardı. Hem alttaki közden hem üstteki közden 
sini çöreği ama harika bir tattır, o. Onu şimdi 
hazır yufkalarla falan yapıldığında ben o lezzeti 
bulamıyorum çünkü o lezzeti çok tadanlardan 
biriyim ama bu niçin kayınvalidemin, 
büyüklerimin, annemin, babaannemin 
sayesinde yedim onları, tattım. Şimdiki o tatlar 
bana biraz hafif geliyor. 

Baharat, kullandığınız baharatlar nelerdi? 

Baharat bizde, Safranbolu’da çok baharat 
yoktur. Karabiber vardır. Karabiber biraz fazla 
kullanılır. 

Tarçın kullanmıyorsunuz değil mi? 

Tarçın çok az tatlılarda. Zencefil işte ıhlamur 
kaynatıldığında. 

Zencefil biliyorsunuz ama… 

Biliyoruz, zencefili. Ihlamuru kaynattığımızda 
bakın, ıhlamur kaynattığında zencefil, tarçın, 
kınakına, karanfil bunu mutlaka ıhlamur 
kaynattığında, bunsuz içilmez. 

Ama yemeklerde kullanmıyorsunuz. 

Ama yemeklerde bunları kullanmayız. Nedense 
yalnız karanfili bazı reçellerde, bir ayva reçeli 
yapacağız mis gibi koksun diye içine tane olarak 
atarız. 

Safran hiç kullanmıyorsunuz. 

Safranı zerdede kullanırız, yalnız biz safranı 
zerdede kullanırız ama şu anda artık et 
yemeklerinde, pilavlarda, tatlılarda daha çok 
muhallebisinde, işte ama biz zerdeyi eskiden 
zerde… 

 Zerde tarifi verebilir misiniz? 

Tabi ölçülü mü olsun? Normal pirinci önce çok 
az bir suyla helmelendiriyoruz, uzatıyoruz 
pirinçleri, bol suda değil de normal bir suda. 
Şurada da öbür tarafta da yine suyumuz 
kaynıyor. Helmelendiğinde -çok bol su olunca 
koyultamıyor kendini- tekrardan ona suyunu 
ilave ederiz, ölçülü bir şekilde pirinciyle suyunu, 
tam böyle pirinçler uzayıp helmelendiğinde 
şekerini ilave ederiz. Şeker zerde yapıyoruz. 
Öbür tarafta da akşamdan ıslattığımız nohut, 
fasulye, üzüm onlar, kayısı incecik kıyılmıştır; 
onlar hazırdır, haşlanmıştır. Kavrulacağı 
mesela fıstık, yarım şak edilmiş ceviz, hafif 
tavada, yanmaz tavada kavururuz tersli yüzlü. 
Onun kavurduğunuz zaman yakmayacak 
şekilde çok güzel bir lezzeti olur. Zerdenin 
üzerine birkaç tane ondan da koruz, fındık, 
fıstık, üzüm, kuş üzümü onları da bu şekerini 
attıktan sonra çok çok karıştırmayız, pirinçler 
kırılmasın diye. Bütün bu malzemeleri de 
koyarız fakat, akşamdan bir tülbendin arasına 
safran ıslatırız, bir bardakta. O ıslattığımız 
safranı tülbentte o zerdenin suyunda böyle bir 
çalkalarız. Islattığımız suyu da koyarız ama 
safranın tanelerini safrana atmayız, suyunu 
kullanırız. O artan safranı da heder olmasın diye 
çayını içeriz, dökmeyelim diye. 

Çayını içiyorsunuz? 

Çayını içiyoruz. O artan safranın bir bardak 
sade kaynamış suya artan safrandan 
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alıyorsunuz, iki üç tane ilmiğini atıyorsunuz. 
Size çok nefis harika bir çay oluyor. 

Ama ayrıca çay koymuyorsunuz içine, 
sadece safran? 

Hayır hayır yalnız safran çayı. 

Aşağıda birileri yapıyor da gene uyduruk bir 
şey diye düşündüm, ben. 

Hayır hayır  

Demek safran çayı var 

Ama şimdi aşağıda çaylarla… ben size yapayım 
safran çayı. Benim çayım harika. 

Ben de deneyeceğim. Peki safranı nereden 
alıyorsunuz? 

Safranı ben yetiştiriyorum. Oraya da gelelim. 
Safranı tabi eskiden biz Safranbolu’dan 
alıyorduk. Aktarlar yoktu da satan bir iki kişiler 
vardı. Biz Şekerci Osman diye bir amcamız 
vardı, daha öncelerden. Bu İmren Lokumları’nın 
babaları, oradan temin ediyorduk. Daha sonra 
bu niye yetişmesin diyerek, ben elime üç dört 
tane bir soğan geçti, komşumdan. Onu ben 
çoğaltarak şu anda bir hayli safranım var, 
elimde. Kendim yetiştiriyorum, bahçede. 

Merak ettim, soracağım. Topraktan çıkartıp 
saklıyor musunuz yoksa toprakta mı 
bırakıyorsunuz? 

Şimdi hep toprakta bırakıyorum. Yalnız bir ay 
kadar onun, iki senede bir topraktan çıkartılıp 
yer değişimi, gübrelenmesi, yerinin yenilenmesi 
lazım. O zaman safranların temizlenmesi lazım. 
O zaman bir ay kadar bir bakımı var. 

Bir ara verelim. 

 

O sırf kırmızı safran dediğimiz ilmiklerden mor 
çiğdemin içinden de alabiliyordur. O yalnız ben 
onu almamak için hakiki olsun diye böyle 
yaptım. Bir de safranı bizim burada 
Davutobasılı komşularım var onlar 
yetiştiriyorlar. Aileleri orada. Mumla hafif ısıtıp, 
işte o ağırlık versin, ya da uzun dursun, diye 
fakat ben onu yapmadım benimki saf hülasa 
olsun, diye. Bu üç yıllığım. Bu bir yıllığım 
(gösteriyor). Bir yıllık emeğim. Bunu ben sırf 

hülasa olsun diye hiçbir katkı maddesi 
koymadım, buna. Bunun çayını da yapsanız, 
yemeğe de katsanız tatlıya, harika bir kokusu 
var ama tabi ağır bir emek. Bunu hemen hemen 
10 kilo safrandan bu kadar alabildim ki şu anda 
gramını bilemiyorum ne kadardır? Bir 10 gram 
olmuş mudur? 

Onu bilemiyorum ama benim alış fiyatıma 
göre elinizde 100 TL’lik safran var. Onu 
kameraya gösterebilir misiniz bir çekimini 
yapmak istiyorum. 

Tabi tabi. Ben şöyle içini açayım. Tabağa mı 
dökeyim? 

Vallahi daha iyi olur, aslında. Öyle bir 
çekelim. O da çok iyi. 

Bu böyle bu saf ama hiç katkı maddesiz, 
mumsuz, tane tane. Şöyle aldığınızda kuru, hiç 
heder olmamış bir safran, ağır emek. 

Osmanlı ordusunda artık orada rütbeli, en 
rütbeli bir askermiş. Diyorlar ki sana bir toprak 
vereceğiz. Nereyi istersin? Akören Köyü’nü 
diyor ki öyle bir toprak vereceksiniz ki bana, 
atımla sabah evimden çıktığımda akşamla 
atımla aynı toprağımda gireceğim, diyor. O 
zaman Akören Köyü’nü veriyorlar. 
Kayınvalidemin kökü Akören Köyü’nden. 
Safranbolu’ya gelip yerleşmiş. 

Siz Kazdağlılar Sülalesinden misiniz?  

Hayır 

Hayır Molla Osmanoğlu Sülalesinden. 
Eşimin tarafı ama ben değil. 

Bir konuşabilir miyim? 

Yok, problem değil. Konuşun. 

Dedemiz Molla Osmanoğlu, Molla Osman 
Köprüsü, Akören’den Molla Osman Hamamı 

Eskiden ütü mü vardı? Büyükbaba, 
kayınvalidemin anlatışına göre yatağın altına 
koyarlarmış, pantolonlarını düzgün olsun, 
yıkandıktan sonra kalıp gibi olsun diye yani bu 
kadar görgülüymüşler. Aslında Safranbolu’muz 
çok görgülüdür, çok kendini yetiştirmiştir. 
Hanımlarımız şimdi bakmayın meydana 
çıkmadıklarına, her eve gitseniz ağırlanırsınız 
yemekleriyle, ikramlarıyla, sofralarıyla 
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düzenleriyle. Bir defa düzene çok önem verir, 
Safranbolu halkı. 

Soğanlar bir buçuk saatte pişer, ocakta, 
tereyağında. Ondan sonra üzerine yumurta 
kırılır. Bu saraydan gelme bir yemektir… 
Kıyarlar o kadar ince kıyardı ki eliyle. 
Soğanlama, incecik tereyağında onun ağzını 
kapatırdı. Onu orada közde unuturdu. O bir 
buçuk saatte böyle hellim gibi sarardı, 
kavrulurdu ama asla yanma falan yok. Ondan 
sonra yumurta kırardı, ona. Bunu derdi ki işte 
Aziz Baba sarayda öğrenmiş de bana da öğretti. 
Güzel oluyor denirdi ve soğanlamada yumurta 
çok yakışırdı. Daha sonra ben onu tarçınlı 
olduğunu öğrendim. Kattığımda da çok lezzetli 
olduğunu gördüm ama büyüklerimiz onu 
kullanmamış. 

Tören yemeklerine gelebilir miyiz? 

Geliriz tabi. 

Yani tören dediğimiz yani şeyi de ihmal 
etmeyelim: düğün var, bayram var, (?) var, 
cenaze sonrası verilen yemekler var, kına 
gecesi, hamam kınası vesaire oralarda 
aklınıza gelenleri bir aktarırsanız… 

Tabi. Şimdi o zaman biz, bayram yemeğinden 
başlayalım. Bayram yemeği eskiden 
Safranbolu’muzun büyükleri, aile kim, büyük 
halalar, büyük teyzeler, büyük amca, büyük onu 
ilk bayram sabahı yemeği onda toplanılır. Kaç 
kişilik olacaktır? İşte 10 kişi, beyler 10 kişi, 
hanımlar 20 kişi olur. Bir de çocuk sofrası 
kurulur. O yemeğe önce çorbayla, pirinç 
çorbasıyla başlanır. Pirinç çorbası çok 
kıvamında pişirilir. Üzerine salçalı yağ dökülür 
ve üzerine mutlaka pirinç çorbasının maydanoz 
kıyılır, bununla ikram edilir. Bu çorbayla 
başlanır. 

Bir şey soracağım. Ben genellikle 
yapmıyorum ama kusura bakmayın. Kendi 
kuralımı şey a, bu pirinç çorbasını anlatırken 
bütün hanımların yüzü aydınlanıyor. 

Çok seviyoruz, demek ki. 

Yani 

Baş yemeğimiz, her halde baş yemeğimiz. 

Pirinç çorbası bence hasta çorbası. 

Yani anlatılması gerçi aman aman bir çorba 
ama işte Safranbolu’muzun demek ki anlatırken 
hoş. 

Bir anda böyle 

Hep aynı 

Ben onu açıklayacağım size şu bitsin de benim 
sesim karışmasın. 

Yok yok 

Karıştı zaten. Anlat. 

Bu konuyu konuşuyoruz. Ben merak ettim. 
İbrahim Bey, ben hastalığım var da felçliyim 
tuzu falan unuttum. Hatice Hanım’ın bir işkembe 
çorbasını unuttum çünkü sağlığıma iyi gelmez. 
İçerde bizim bir sahanımız var et onunla gelir. 

Bu sorduğum şeyden konuşmayacaksanız, 
ben sonra… 

Çorba o et suyuyla bütün etin suyuyla, o zaman 
pirinç çorbası hakikaten… 

Özellikle size heyecan, evet buyurun. 

Evet daha sonra et yemeği geliyor. Et 
yemeğinden sonra mutlaka bir koruklu bamya 
ya da dolma, yaprak dolması sırada, daha 
sonra pilav, börek, baklava sırada, bu bayram 
yemeği. Sünnet yemeklerinde araya 
baklavadan ziyade zerde, sünnet zerdesi… O 
büyük kazanlarda pişiyor. Onlar ikram ediliyor. 
Yine baklava, börek var ama et yemeği pilav 
üstü döner de olabiliyor, pilav üstü kuşbaşı tas 
kebabı da olabiliyor, nohutlu et de olabiliyor. Bu 
sünnet yemeği. 

O zaman ben size her ikisinin de tarifini rica 
edeceğiz. Tas kebabının pişirilişi, bir de 
nohutlu et dediğiniz onların tariflerini 
verebilir misiniz? 

Tabi verebilirim. Tas kebabını kuş başı 
yapıyoruz, kuşbaşı. Güzel hazırlıyoruz. Bol bir 
yağ… Yıkama suyuyla tencerede suyunu 
çektirinceye kadar -köpüğünü alarak- 
pişiriyoruz, karıştıra karıştıra. Suyunu çektiği 
anda bakıyoruz suyunu çekmiş, köpüğü 
alınmış, yağını ilave ediyoruz. Tekrar bir 
kızartıyoruz. Öbür tarafta 6 - 7 tane ya da 10 
tane arpacık soğan hazırlıyoruz. Salçasını, 
domates, yazsa domatesini rendeliyoruz. Bir 
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tabaklarda onları da hazır ediyoruz. Yağına 
indikten sonra kavrulup yağına indikten sonra 
bu çiğ soğanla domatesini ya da salçasını ilave 
yapıyoruz. Sıcak su koyuyoruz fakat eti çok çok 
aman aman her girişte karıştırmıyoruz, kuş başı 
etler dağılmasın diye. Sallama usulüyle 
piştiğinde de bakıyoruz, hamur gibi piştiğinde 
de. Servise hazırlıyoruz. Pilavsa az suyu 
kalıncaya kadar pişiriyoruz, su ilave 
yapmıyoruz. Eğer tas kebabı şeklinde 
yiyeceksek birazcık sulu indiriyoruz, ocaktan. İki 
türlü de kuru kuru da susuz sulu da yenebiliyor. 

Nohutlu et? 

Nohutlu et, o aynı pişmiş ete haşlanmış nohudu 
katıyoruz ama etler biraz diri indiriliyor nohutla 
beraber tekrar pişiriliyor. Ona da arpacık soğan 
katılırsa çok lezzetli oluyor, kıymaktan ziyade 
küçük küçük arpacık soğanla. 

Döner dışardan mı geliyor? 

Döner dışardan gelmiyor. Mutlaka bir dönerci 
oturtturuluyor. Ev hanımı yapamıyor. Mutlaka 
bahçenin bir köşesine Safranbolu, bir 
dönercileri oturtturuluyor. Ya da kuyu kebabı 
yaptırılıyor. Bilhassa sünnette kuyu kebabı… 
Safranbolu’da çok meşhurdur. Mutlaka kuyu 
kebabı hele bir de zenginse çocuğunun 
sünnetinde kuyu kebabı yaptırır. 

Tarifini verir misiniz? 

Kuyu kebabının? Kuyu kebabının tarifi: büyük 
bir koyun, erkeç alıyorsunuz. Kesiyorlar, onu 
kesiciler. İçini… kuzu ya da kesiyorlar 
hazırlıyorlar. Bir kuyu var, topraktan eşilmiş, çok 
güzel bir kuyu. Ağzının kapağı da var. O kuyuda 
ateş yakılıyor ama öyle bir dolu ateş yakılıyor ki 
yarı yerine kadar köz. Daha sonra bir çengele 
takılıp et içine sallandırılıyor, köze ama ateş is 
hiç olmayacak. Odun kalmayacak, orada. İşte 
onun saatini biliyorlar. Kuyunun ağzını 
kapatıyorlar. Onu pişiriciler biliyor 2,5 saat 3,5 
saat, erkeç, koyun, kuzusuna göre. Oradan 
çıkartıp uzun bir künde denilen bir et kıyıcı 
malzeme ağaçtan yapılmış bir şey var. Gereç, 
mutfak gereci bu ama onun adı künde. Onunla 
et kıyılır, dövülür. Eskiden makinalar mı varmış. 
Et satırla kündede kıyılırmış. 

Küçük mü?  

Sapı var şöyle tutabilecek. Satırı var, yanında. 
Oraya yatırılıp, parçalar halinde kişiye özel, kaç 
kişiyse 50 kişiyse 50 kişilik parçalar halinde, 
pilavın yanına konurmuş, kemiğiyle beraber. O 
kemikli bir tandır kebabı. 

Sünnet düğününde kaldık. Ben orada kestim 
konuyu. 

Sünnet düğünlerinde de yine baş yemeğimiz 
çorba arkasından et yemeği, bamya, arzuya 
göre ama hemen hemen düğünde de sünnette 
de bamya pişiyor, koruklu bamya. 
Safranbolu’nun yazdan koruk, zaten kış düğün 
pek yapılmıyor ama yine de kurutulmuş bir 
bamya kullanılabiliyor. Yazınsa taze bamyadan 
bahçeden yapılmış korukla beraber pişiriliyor. 

Oda kuş başı etle pişiriliyor, bamya yine dolma 
çeşitleri bu sefer. Sünnette yufka mutlaka 
sofrada bulunduruluyor. Baklava yapılmamışsa 
zerde ikram ediliyor. Börek var ama su böreği. 

Sünnet yemeği de hemen hemen aslında bizim 
sünnet yemeği, düğün yemeğimiz ya da sıra, 
akraba yemeğimiz. Hep bu çeşitler içinde 
dönüyor. Çorba baş yemek arkasında eti, 
bamyası, arada bir dolma, mutlaka su böreği, 
baklava yahut zerde. 

Cenaze sonrası yemek nasıl? 

Cenaze sonrası yemek bizde evlerde pişmez. 
Bütün komşularımız yemek getirir. O zaman kim 
gönlünden ne yapmışsa, o zaman mercimek 
çorbası olabilir, şehriye çorbası olabilir, ovmaç 
çorbası olabilir. Bakın ovmaç çorbası 
Safranbolu’da çok sevilen bir çorbadır ama 
nedense ne düğünlerinizde ne sünnetimizde bu 
ovmaç çorbası yapılmaz. O aileye özgü yapılır 
ama ölümde baş sağlığına komşulardan ovmaç 
çorbası gelebilir, naneli yoğurtlu unlu. 

Yayla çorbasının ovmaç unla yapılanı o, 
mutlaka gelir ve komşulardan gelir. Yemek, 
kuru fasulye kim ne yapmışsa kuru fasulye gelir, 
taze fasulye gelir, et yemeği gelir, pilav üstü 
döner gelebilir. Mesela şimdi biz kayınvalidem -
döner hep çarşıdan alınmaz ayıp olur, eskiden 
alan var alamayan vardır diye- döneri kendimiz 
yapalım derdi. Nasıl yapardık? Eti azıcık bir 
dondururduk buz dolabında. Bir bel eti onu ince 
ince yaprak halinde kıyıp, tencerede çok kısık 
ateşte suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar 
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karıştırarak pişirirdik. Ondan sonra tereyağını 
atıp tekrar kavururduk. Yaprak yaprak ev döneri 
olurdu. Şimdi çelik tencerelerde daha güzel 
oluyor. O zaman bakırda yapılırdı. Hatta bakır 
erimesin diye çok sık sık, çok kısık ateşte 
kavururduk, incelikleri bakır erimesin, kalayı 
dökülmesin diye. 

Bayram, kurban bayramında kavurma? 

Mutlaka kahvaltıda ya ciğer ya kavurma 
mutlaka. Kurban kesilir. Acele hemen etin 
yumuşak tarafından alınır. O hemen kavurma 
yapılır. Sofraya ilk kavurma, ya da ciğerinden 
ciğer kavurma, soğanlı bu sefer Arnavut ciğeri 
değil de soğanlı ciğer yapılıp sofraya yetiştirilir. 

Soğanla birlikte mi kavuruyorsunuz? 

Hayır ciğerler birazcık pişer ondan sonra 
soğanlar ilave edilir. Soğanlar yumuşayınca da 
alınır. 

Bu kadar. Başka bir malzeme yok. Ciğer ve 
soğan, yürek, dalak vs. yok, değil mi? 

Onu seven vardır, sevmeyen vardır. Seven aile 
varsa yüreği de kullanabilir dalağı da kullanabilir 
ama biz daha çok ciğere düşkünüz. 

Hani diğer etler, tavuk eti, av eti, balık? 

Av eti bizde çok yoktur, İbrahim Bey çünkü 
Safranbolu’da avcılık yok, yani. Şimdi şimdi 
biraz avcılar…Yani geyikler olduğu, karacalar 
olduğu söyleniyor ama av yapılmıyor, av 
yapılmıyor yani çok nadir kişiler av yapıyor onu 
da kendileri kullanıyorlar ama herkesin 
sofrasına o av eti gelmiyor. Tavuk kullanılıyor. 
Hindi, hele hindi kışın her evde kesiliyor. 
Hindinin dolması yapılıyor. Hindiden kuş başı 
pişiyor, hindi şiş yapılıyor. Mesela hindi 
ciğerinden şiş, hemen ocakta ateş varsa, 
hemen hindi ciğerini şişe dizip hemen orada 
şöyle bir gösterip. Bir mezedir, o. Eskiden beri 
böyle. Havuz başında bir mezedir, o hindi 
ciğerinden şiş. 

Sağ olun. Bir şey daha keşfettim. Tatlılar? 

Tatlılar: baklava başta. 

Ben höşmerime geleceğim. O yüzden 
höşmerim tarifi sonra verebilirseniz… 
Zerdeyi öğrendik. 

Tabi vereceğim. Bakın höşmerim, biz pelte 
deriz nişastayla yapılan, tereyağıyla yapılan 
çingene baklavası, kısaltılmışı Çingen 
baklavası, yufkadan yapılan ama ev 
yufkasından. Hep bunların tarifini vereyim, size. 
Bunlar kaybolan tatlılarımız. 

Çingen baklavasının tarifini verebilir 
misiniz? 

Hemen. Hemen. Çingen baklavası: yufkamız, 
artan yufkalarımızdan, hemen elle bölünür. 
Öbür tarafta cevizimiz hazırdır, bir kâsede. Bir 
tarafta da tereyağımız hazırdır, erimiş. Çingen 
baklavası… yufkalardan derin bir kuşane yani 
derin bir sahanın içine bir sıra yufkamızı 
koyarız, arasına cevizimizi serperiz, üstüne bir 
sıra daha yufka, bir sıra daha ceviz. 

Kuru, tereyağı da yok? 

Kuru, yok yok hiçbir şey yok. Bir sıra daha ceviz, 
bir sıra daha yufka, ondan sonra eritilmiş 
tereyağımızı bolca dökeriz üzerine. O katmerine 
alır tereyağını zaten aralarına girer. Ondan 
sonra erimiş şeker, ya da pekmez, sulandırılmış 
pekmez. Eğer mis gibi kokusu olmasını 
istiyorsanız hafif bir köze koyuyorsunuz, hafif bir 
köz, mangala ya da. Erimiş şeker, sulu döküp 
servis yapıyorsunuz. Şurubun üzerine tereyağı 
dökülürse katmerlerine daha güzel alıyor. 
Tereyağı en sona dökülmesi lazım, şurubun 
üzerine tereyağı çünkü katmerlerine daha kolay 
inecektir. Şurup aralarını kaydıracak, şeker de 
arka yoldan bütün katmerlerine girecek. 

Sıcak yemeğe sıcak şurup? 

Sıcak? Soğuk yufkalar, ceviz soğuk, şurup 
sıcak. Ilık yenecek? 

Pişti, soğutuldu sonra sıcak şurup kondu, 
değil mi? 

Şimdi anlatışım, yufkalar zaten pişmiş halde 
kuru. 

Ama soğuttunuz sonra, şuruptan önce 
soğuttunuz. 

Isıtmadık ki yufkaları böldük elimizle soğuk 
yufkaları, soğuk yufka. 

Hiç pişmedi yani? 

Yazın pişti ya yufkalarımız, kurudu ya. 
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İkinci pişirme yapmadınız.t 

Yok, ikinci pişme yok. Kurumuş yufkaları 
elimizle parçaladık, küçük küçük, derin bir kaba 
koyduk. Her katına ceviz serptik, iki kat, üç kat. 
Şurubumuz sıcak 

Ben pişirdiniz sandım. 

Yok, şurubu sıcak. Yufkaları peksimet, bisküvi 
kırığı gibi pişmiş zaten. 

Anladım, sonradan anladım. 

Onun üzerine şurubu, onun üzerine tereyağı, bu 
çingene baklavası ve evlerde ani bir misafir 
gelmiş. Hiç tatlınız yoktur. Hemen yapıp bunu, 
hemen şurubu dökeriz. Misafir ön yemeğini 
yiyip de arka yemek sırasına gelinceye kadar 
tatlıyı ılık ılık ikram ederiz. Bir de peltemiz 
vardır. Tereyağı… Nişasta peltemiz vardır. 
Normal suya üç kaşık şeker, mesela iki kaşık 
nişastayla karıştıraraktan bir mama hazırlar gibi 
pelte hazırlanır ama koyu olmayacak. Kaşık 
batmaz, demeyeceğiz, normal bir yumuşaklıkta. 
Onun üzerine de sıcak tereyağı dökeceğiz. 
Sıcak sıcak servis yapacağız konuklarımıza. 
Şunu şöyle bastıracaksın. Tamamı tereyağını 
şöyle alacak, döküldüğü zaman… 

On dokuz sayfalık bir şeyi okuyunca karşıda 
herkesin uykusu geldi, artık dedim ki dedim ki 
bir de -sağ olsun- protez kullanmıyor, 
anlaşılmıyor ne dediği. Ben, bana geldi sıra 
fakat ne diyeceğim? Bu tür konulara yarım 
yamalak hepsine girdi. Bende o arada, özür 
dileyerek çok kısa kestim. Çok çok kısa kestim. 
Şimdi görev aldı, -kulakları çınlasın- Burhanettin 
Bey45; dedim ki lütfen beni mazur görün sayın 
hocam çok çok güzel anlattı. Ben çok kısa 
kestim. Herkesin uykusu geldi zaten, Hatice 
Hanım, dedi. Ben bu kadar... Okuyor. 
Safranbolu’da şu olmuştur da şu bitmiştir de… 
Anlatmak başka, irticalen, okumak başka, 
kişilere karşı. Ama bana bir görev düşerse, hata 
yapmam inşallah, her şeye varım. 

O konuşmayı aslında ben yönetmeyeceğim. 
Ben konulara çok çok vakıfım, ama o çok 
değerli bir gazeteci. Sabah Gazetesi’nde 

																																																																				

45 Burhanettin Uysal, Karabük Üniversitesi Rektörü 

belki okuyorsunuz. Sabah Gazetesi’nde 
Ahmet Örs var. Yemek yazarı. 

Ahmet Örs’ü ben televizyonda izledim. 

Söyleşiyi Ahmet Örs yapacak. Kadriye ile 
ben… 

Şimdi bayram yemekleri. Düğün yemeklerini, 
sünnet yemeklerini mutlaka bizim teyzelerle 
aşçılar yapar, aşçı kadınlar dediğimiz. Onlar her 
evde nereye çağrılırlarsa oraya aşçılık yapmaya 
gider, düğünden bir hafta önce. Kesiminden 
başlar, ayrımından nasıl kullanılacağından, kuş 
başı mı kullanacak, kemikli et mi kullanacak. 
Pirinç ayıklamak, dolma sarmak, yufka yapımı, 
börek yapımı, hep aşçı o işlerin başındadır. O 
emredendir… Ev sahibine, bana üç kilo pirinç 
getirin, beş kilo un getirin diyebilen bir aşçı 
hanım, ağız tadı olan bir hanım, herkes aşçılık 
yapamaz, Safranbolu’da, çünkü Safranbolu 
yemesine, içmesine çok özen gösteren bir 
kesim. O aşçısını çok iyi kadınlardan seçer. 
Yağını iyi kullanacak, asla bir de malzemeyi 
heder etmeyecek bir hanım, temiz olacak, her 
kaba kaşık, ağzına yemek alıp tekrar 
sokmayacak bir hanım. O irdelenmiştir, 
araştırılmıştır. O hanım aşçı olarak 
Safranbolu’ya yetişmiştir. 

İsimlerini hatırladığınız var mı? Onları da… 

Akça Zehra’sı diye bir hanım teyzemiz, rahmetli 
oldu. Akça Zehra’ydı, lakabı. Lordun Nazire 
Teyze. Bunlar 60’lı yıllara kadar, 65 yıllarına 
kadar olan aşçılar. Yumukların Emine Teyze, 
lakap, Yumukların Emine Teyze. Daha öncesini 
pek hatırlayamıyorum. Yani bunlar en gözde 
aşçılar. 

Hiç yaşayan var mı, şu anda? 

Yok 

60’larda bitti bu gelenek. 

Hayır değil ama onların yerini tutan yok. Şimdi 
yeni aşçı hanımlar var. Bir düğün yapıldığında 
ama Safranbolu’da düğün kalmadı ki İbrahim 
Bey. Bir salon 
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Bir meyve suyuna, bir karton kutuya düğün 
yapılıyor. 

Bir börek, bir kâse de pirinç pilavı üzerine de et, 
meyve suyu, bitti düğün. 

Kadriye’nin düğününü biz doğru dürüst 
yapalım. 

On a bir hanım aşçı bulalım. 

Keşkeği bir daha anlatır mısınız? 

Keşkeğimiz Yazıköy yemeği, buğdaydan 
yapılma ama onun buğdayı beyaz buğdaydır. 
Pamuk gibi açılır, tencerenin içinde o, daha 
sonra. İsterse etli, fırında kara fırın dediğimiz. 
Akşamdan Yazıköylüler onu etiyle beraber 
fırına veriyorlar. Sabahleyin fırından alındığında 
oklavayla karıştırıyorlar; hellim haline geliyor. 

Sakız gibi 

Sakız gibi böyle bembeyaz. Onun pilavını 
yiyorlar böyle bayram sabahı. O Yazıköy’de bir 
gelenek halinde. Bizde o kadar gelişmemiş ama 
bizde keşkeği aşurede -yemek- aşurede 
kullanıyoruz. Lapımız(?) pilavlarımızda 
kullanıyoruz. Mesela biz onu, ailece keşkeği 
haşlayıp, kabartıp, soğanlı kıymalı bir 
malzemeyle pilavını çok severiz ya da onun 
sütlü ya da sütsüz tereyağlı çorbasını çok 
severiz. İsterseniz onun içine nohut, fasulye de 
atabilirsiniz. Bir aşure çorbası gibi de olabilir. 
Ona kış çorbası deriz. İçine malzemeler… 

Başka ne koydunuz? 

Nohut, fasulye koyduk, et koyduk, kuşbaşı et 
koyduk çorbanın içine; pilavına da. 

Çorba derken sulu oldu yani? 

Sulu oldu. Keşkek sulu çorba oldu. Pilavına da 
kıymalı bir pilav yapacaksak yağ-soğan 
yapacağız, bol yağ-soğan, kış kıymasından 
kıyma katacağız, onu keşkekle harman yapıp 
pilavını yiyeceğiz, turşuyla. 

Peki, höşmerim? 

Höşmerimde yumurta unla ovmaç yapılır. Yine 
tereyağında, yağda meyane kavrulur. Öbür 
tarafta şurubunuz kaynamış, hazırdır. O biraz 
ılık olacaktır. Bu taraftan yaptığımız yumurtalı 
unlu ovmacımız cevizle hafif pembeleşinceye 

kadar tereyağında kavrulacak. Servis tabağına 
alınacak ılık şeker kavrulmuş meyanenin 
üzerine dökülecek. Tabağın kenarından bir 
sallama usulü şerbeti malzemeye 
yedireceksiniz. Asla kaşık sürüp 
karıştırmayacaksınız. Demlemeye 
bırakacaksınız. On beş dakika sonra yemeğe 
hazırdır. Yarım saatte olan bir tatlıdır. 

Bir şey soracağım. Tarifinizde meyane 
dediniz, meyane dediğiniz aslında yaptığınız 
ovmaç? 

Ovmaç 

Yani üçüncü bir tencere yok, yani? 

Yok 

Tamam. 

Şimdi ovmaç yumurtayla bir kapta hazırlanıyor, 
incecik dökülüyor elinizde ovmaç. Ondan sonra 
bir kavurma kabında tavanızda yağınız 
kızdırılıyor. Cevizinizi içine atıyorsunuz. Hafif 
hafif çeviriyorsunuz. Çok çevirirseniz cevizin 
acısı çıkar. Bu yaptığınız ovmacın normal bir 
kapta o. Yağın cevizin içine malzemeyi 
atıyorsunuz. Altını kısıyorsunuz. Kısık ateşte 
meyane yapıyorsunuz. 

Kısık ateşte meyane yapıyorsunuz. Tamam. 

Ovmacı meyane yapıyorsunuz, öbür tarafta 
şekerini. Şurubunuz hazır, normal bir şurup 
koyu baklava şurubu gibi bir şurup değil. İki 
bardak suya iki bardak şekere öyle bir şurup 
hazırlanıyor. Aman aman çok kaynamasına ve 
kestirilmesine şey yok. Onu katıyorsunuz, 
sallama usulü. Şurubu malzemeye 
yediriyorsunuz. Tabağı salladığınız zaman 
zaten o karışacak. 

Artık pişmiyor yani helva gibi pişirilmiyor. 

Yok 

İki şey soracağım. Bazı yerlerde o yumurta 
değil, sütle ovmaç yapılıyor. 

Evet peynirli vardır, Edremit, Balıkesir yöresinin. 

Onun tarifini vermeyin. Ben özellikle burada 
sütlü yapan şey var mı yoksa? 
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Yok yok. Hiç süt yoktur, yalnız bizim 
yumurtayla. Yörelere göre değişiyor ama irmikle 
yapılan var, sütle yapılan, kaymakla yapılan var, 
peynirle yapılan var. 

Yöreler derken ama Safranbolu dışında? 

Yok yok. Evet Safranbolu dışında. 

Safranbolu dışı böyle yapılır diye? 

Yok, bizde yalnız yumurtayla. 

Bir de bir şey: gene okuduğum bir şeyi 
soruyorum, ben size. Ön pişirme yapıp 
çuvallarla saklama yani bizim o yufka 
ekmeğini veya yufka ekmeği gibi saklamak 
gibi bazı aileler ovmacı yaparlar, kavururlar 
ve onu şeyin içinde saklarlar. Böyle bir 
gelenek var mı? 

Biz saklamayız. Yağ kokar. Çirkin bir yağ 
kokusu olur, bir hafta sonra. 

Bir hafta sonra yağ kokar? 

Evet. Yağ içinde acır, meyane kavrulduğu için. 
Ya da saklayacaksak onu kavanozda buz 
dolabında saklayacağız, en azami on beş gün. 

Buz dolabı olmadığı dönemde o zaman 
saklanmıyordu? 

Yok saklanmıyor. Benim büyüklerim bize 
saklatmazdı, yağ kokar diye. Yağ acır ve kokar 
yani değişik bir hoş olmayan bir koku meydana 
gelir. 

Yani benim orada korktuğum, esasında 
yumurta çok hızlı bir şekilde bakteri üreyen? 

Biz hiç saklamayız. Ben buzdolabım, derin 
dondurucum olduğu halde ani yapıp -
yumurtadan korkarım, yağdan korkarım- onun 
için ani yapıp… 

Yağ zehirlenmesi çok fazla değil ama? 

Yumurta 

Yumurta helvası diye bir şey biliyor 
musunuz? 

Yumurta helvasını bizim bu köylerde yapılıyor 
ama ben hiç yapmadım, (?)yemedim ama un 
helvası, pekmez helvası hep bunlar yapılır. Ben 

Safranbolu’nun bir kaybından daha 
bahsedeceğim. Biraz önce konuşmuştuk. 
Safranbolu’da çok dut ağacımız vardı. Her 
bahçede pekmezi kendimiz yapardık. Bu 
pekmezden bu da zannediyorum Antep 
tarafından gelme bir görenek. Rahmetli babam, 
asker çok bilgi getirir Safranbolu’ya derdi. Dizin 
köften yapımı: (?)Safranbolu’da cevizleri ipe 
dizersiniz. Pekmezden nişastalı pirinç unundan 
bir malzeme hazırlarsınız. Bunu çarşaflara 
döküp köften yaparsınız. Bu köfteri kışın cevize 
sarıp yersiniz. Ya da dizin. İplere cevizi 
dizersiniz. Onu bulamaca bularsınız. Asıp 
çubuklarda kurutursunuz. Yapımı zordur ama 
harika bir Safranbolu’nun tatlısıdır. Pestil değil 
yani, şimdinin pestili ama dut pestili, dut 
pekmezden yapılan. 

O kullandığınız kelime neydi? Ben de tam 
anlayamadım. Sonra buradan bakacaktım. 

Köfter, pekmezden yapılmış köfter, ya da dizin. 
Şöyle bir baktınız mıydı şu elektriği görürsünüz. 
Çarşafa döküldüğü için ince olacak. 

Hatice Hanım, bir de şeyi söyler misiniz onu 
ben kayıt alacağım. Nereye giderken kuyu 
var dediniz? Onu bir anlatır mısınız? 

Gürlek’te, mesire yerinde. Kapatmamışlardır, 
inşallah. Orada düz bir alan var. Çocuk 
salıncağı falan var, orada, sol tarafta. Sağa 
girmiyorsunuz da mesire yerine, sol tarafta 
orada bir kuyu var. Biz eşimin bundan yirmi 
sene önce Safranbolu erkekler böyle sıra 
yapardı, yemekli. Pilav, et, çorbalı yine… 

Onun menüsünü söyler misiniz? Konuyu 
açtınız. 

Tabi. Orada bazı kişiler a size “Ben, Gürlek’te 
kuyu kebabı yedireceğim, patlıcan yemeğiyle”. 
Patlıcanlar bol domatesli, az sulu pişirilir. 
Patlıcan kebabı yanına o tandırdan çıkarılır, 
etler konur. 

Bir dakika. İlk defa bu tarifi duyuyorum. Yani 
patlıcanı pişiriyoruz derken közleme falan 
değil. Neyle? Bir tarif verir misiniz, lütfen? 

Değil. Şimdi patlıcanlar, isterseniz halka halka 
doğranır, isterseniz dört şerit yapılır, uzun uzun 
doğranır. Çok uzun olmayacak ama şöyle 
normal bir yaprak dolması misali. Onu bol 
domatesli, tereyağlı, etsiz pişirilir. Ona çok su 
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konulmaz. Su patlıcanı sevmez. Kavura kavura 
patlıcan kebabı pişirirsin. Kuyu kebabından 
çıkartırsınız, her tabağın kenarına bir kepçe. 
Patlıcan, bir de kuyu kebabı. Değmemiş 
Safranbolu yemeğidir. 

Peki kış sıralarında, sıra gecelerinde menü 
nedir? 

Sıra geceleri, bir apayrıdır, hele beyler sırası. 
Ev hanımı bir hafta önceden başlar. Su 
muhallebisi, mısır patlatılır, kavurga denir. 
Kırmızı elma, ceviz ayıklanır ama cevizler bütün 
bütün olacak, tabağa konulduğu zaman ezik 
büzük öyle parça konmayacak, özellikle 
hazırlanır. Kabak pişirilir ama pabuçlu kabak, 
kabuklu. Böyle börek pastası gibi tabaklara 
konulur ama tane olarak, dilim olarak kesilip 
kabukları ayıklanır bol ceviz serpilir. Pekmezle 
pişirilir. Erkeklerin sırasına sonra ev kurabiyesi 
yapılır, cevizli lokum46 denir ona; un, yağ, ceviz 
katılır, ona. Çok az bir kabartma tozu kullanılır, 
karbonat. Onlarla bir kurabiye hazırlanır. Lokum 
denilir. Çayla ikram edilir, beylere ama yemekli 
ise mutlaka et yemeği, yine çorbası, bamyası, 
değişik dolmaları, su böreği ama tatlı olarak 
baklava, zerde değil de su muhallebisi, kabak 
arkadan; onlar ikram edilir. Ya da höşmerim. 

Kabakta pekmez kullanılır, dediniz, nasıl 
pişiriyorsunuz? 

Şimdi kabağı dilimliyoruz, tencereye koyuyoruz, 
şeker yerine pekmezi mesela kabağımız ne 
kadarsa altı kaşık yedi kaşık koyu pekmez 
koyuyoruz, ona. Bayağı kavanozdan pekmez, 
bir su bardağı pekmez koyuyoruz, kabağımız 
çoksa koyuyoruz o pekmezi. Şeker gibi 
pişerken içine alıyor rengi. Kabağın koyu olur 
ama tadı bir bambaşka olur ona da dövülmüş 
ceviz… 

Kalori? 

Evet bunlar sıra gecelerinin özel ikramları ama 
su muhallebisi mutlaka kışın her evde yapılan. 
Normal bir tatlıdır. O da pekmezle sulandırılır. 
Onun içine de (?)gülsuyu katarsınız. Hiç başka 
bir aroması yok. Pekmezi gül suyuyla 

																																																																				

46  İlhan Kavuşturucu, tatlı ve tuzlu olabilen bu 
kurabiyenin diğer bir adının da “Anne Kurabiyesi” 
olduğunu söyledi. Anneler yapar, çocuklarının 

sulandırılıp o su muhallebisine koyarsınız, öyle 
ikram edersiniz. Gül suyunu biz kendimiz 
çıkartırız. Gül suyunu da evler çoğunlukla kendi 
çıkartır. Isparta’dır esas. Bizim kendi gül 
suyumuz var. Aygaz’ın üzerinde… 

Öğle yemeklerini her halde sefertasıyla siz 
gönderiyordunuz? 

Evet. Çok yemek korduk. Her sabah eşim 
kalkmadan önce yemek hazırlanırdı, bizde. 
Sabah kahvaltısı: çay bir tarafa konurdu. 
Öğlenin yemekleri bir tarafa hazırlanırdı. Hem 
evdeki biz hanımlar yerdik ve dükkânda 
yenecek olan sıcak sıcak olacak. Hatta derdik ki 
dükkâna inince ağzını açıverin çok 
buharlaşmasın, sulanmasın. Sıcaktır. İçine su 
katkı olması o tekrar ısıtacaktır orada ama 
açılmayacak. Yemeklerde aman açma 
soğumasın böyle sefertasıyla götür ama üç 
gözde ama iki gözde götür. Özel sefertaslarımız 
vardı. Ev ekmeği yapardık, İbrahim Bey. 
Hamuru evde yoğurur, mayalandırır, siyah 
tavalara yapardık. Kara fırına gönderirdik. Ev 
ekmeği.  

İkram et (eşine söylüyor). Bizim yaptığımız gül 
suyu. Bir bakın bunda hiç yağ falan yok, gül yağı 
yok. 

(Gösteriyor) 

Sonra onu eşinize veriyorsunuz her halde 
sefertasıyla. Öyle mi? Peki, ekmek işi kara 
fırına gönderiyor? 

Gönderiyoruz, o sefer tasıyla. O da dört gözlü 
sefertası, siyah büyüktür ama o da geçer böyle 
bir sapı vardır; dördü de geçer. Onu eşime 
veriyorum, mayalıyorum evde, hazırlıyorum, 
üstüne de böyle yumurtalıyorum, yağlıyorum, 
diyorum ki bunu pişirt öğlen gelirken ya da 
akşam gelirken fırından çıkınca al gel. O bir 
haftalık bize… 

Ha, pişirmeye o götürüyor, çarşıya. Şimdi 
oldu. 

Evet. Ya da büyük bir tepsi, masa gibi bir tepsi, 
ona hamuru mayalandırıyorsunuz, 

istedikleri zaman alıp yiyebileceği şekilde 
kavanozlarda saklarlarmış.  
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yassıltıyorsunuz, onu; fırıncının çırakları da 
vardı, eskiden gelip alıverirdi ya da pişince eve 
getiriverirdi. 

Ben Bulak’ta pardon, başka bir yerde 
keşfettiğim Safranbolu kurusunun 
peşindeyim. Safranbolu kurusu diye bir şey 
var mıydı, galetası yani? 

Var. 

Kuru çörek 

Vardı. Kuru çörek ayrı kurusu da ayrı. 

Benim bu söylediğim hacıların yanına 
verilen bir… 

Kuru, kuru. Şimdi, özel mayadan 
mayalandırılıyor, hamur. O ince ince rulolar 
yapılıyor, fırında. Onu büyüklerimiz fırına 
giderdi de orada hazırlarlardı. Onu küçük küçük 
kesiyorlar. Uzun uzun, küçük küçük kesiyorlar, 
onu. Bir defa fırına veriyorlar; hafif kabarıyor. 
Tekrar çıkartıyorlar, fırından. Sonra o biraz 
duruyor, tezgâhta bayağı kuruyor. İki, üç saat 
sonra bütün fırıncının işi bitiyor; ekmekler 
çıkıyor, fırın ölgün hale gelince bir gece fırına 
tekrar atıyorlar, o kuruları; tamamen kuruyor. Üç 
yıl dayanabilen ekmek kurusudur, o Safranbolu 
kurusudur, o. Onu ıslatıp ha çörek otu da 
katıyorsunuz. 

Bende onu soracaktım? İçine ne 
katıyorsunuz? 

Çörek otu ve o suya bandırılıp, ıhlamura 
bandırılıp, süte bandırılıp da yenilebiliyor. 
Eskiden hacca giderken mutlaka hacının 
yanında bir torbada, bez torbada o gidermiş. 
Onu birkaç sene Bulak’ta yapan… 

Bayağı güzel yapıyorlar. İlk anda ben şey 
yaptım Bulak’tan farklı bir tarif var da içine 
kaymakla, tereyağı konulan, onun 
peşindeyim. Siz öyle bir şey biliyor 
musunuz? 

Efendim, var. Ben Beypazarı’nınkini yedim. 
Onlar zannediyorum yağ ve kaymak falan 
katıyorlar. Hiç fark ettiniz mi? Ağır geldi bana, 
yağlı geldi, eline de yağ çıkıyor hatta beyaz bir 
parşömen kağıdına sarmışlar arkadaşım bana 
getirirken, kâğıt yağlanmış. Bizde o yoktur. 
Bizde kepek bulaşır, bizde. Rahmetli Fevziye 

Teyze’m çok yapardı. Rahmet olsun. O bize 
yapıp yedirirdi. Eşi onun fırıncıydı, Kıranköy’de. 
Kimin fırını sen tarif et. 

Caminin karşısı o yeni çoğunluk herkes 
methediyor. Galiba buranın en iyi fırını, o. 

Ben bizim şimdi bilemiyorum ama eskiden oydu 
şimdi işletenler değil orası bizim akrabamızın 
fırınıydı hepsi rahmetli oldu o teyzemiz yapardı 
bize onu yapacağı zaman sabahleyin fırından  
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HİKMET DERMAN ŞEYHOĞLU  

ECZACI (   ) 
Kayıt Tarihi: 12.02.2008 

 

Yıllarca evimdeydi Cemile. Sonra Leyla’ya 
vermiştim onu. Sonra çıktı. Şimdi parayla 
herkese yapıyor. Fakat, onun böreği bambaşka 
oluyor.  

Ama ben baklava, börek kullanmayı 
düşünmüyorum. Çünkü Türkiye’nin her 
yerinde var. Yani 

Ama bizim baklava yok. 

Var, var. 

Öyle mi? 

Bize öyle geliyor. Yani özelliği onun işte her 
katına ceviz konması. Güzel yapan da 
belki…   

Keşkek yaptıracaksın o zaman. Aman, 
höşmerim. Herkes peynirli meynirli diye 
düşünür; öyle değildir bizimki. 

Nezihe Kadıoğlu: Ben de dedim bey efendiye. 
Höşmerim. Bir değişik yemeğimiz bütün etimiz 
var. Höşmerimimiz var. 

Bütün etimiz var, pilavımız var. Bamyamız var. 
Başka? 

Yahu, onların menü sıralarını filan da aldık 
biz.  

E, siz onları biliyorsunuz, zaten. 

Biliyoruz da. Ben özellikle bir, aslında 
epeyce konuştuk ama üzerinde, tören 
yemekleri yani bayram yemeği, düğün 
yemeği, e... Belki cenaze sonrası yemek. 

Onlardan aklınıza gelenleri şöyle bir, kısaca 
geçerseniz. Bir bu konuyu merak ediyorum; 
bir ikinci konu  

Kilerlerimiz var. Her evin kileri vardır. Şimdi 
hatırlıyorum. E… Kuzeye bakan, evin kuzeye 
bakan tarafında, bayağı içine ayağınızla böyle 
siz girersiniz, kiler. Her evde kiler vardır. Öyle 
değil mi? Öyle şimdiki gibi bizim de mutfağın 
öbür tarafında var, girmiyoruz bile, şöyle 
baksan. 

Mustafa Acar: Ayrı bir özelliği var mı? 
Kuzeyinde dediniz?  

Şey güneş almayan serin. Bu evinde bu tarafı 
çok serindir, mesela şurası.  

MA: Güneş almaması, dolayısıyla serin olması 

Kuzeye bakan yerinde evlerin hep kileri vardır. 
Ambarlar vardır. Aşağıda girişte, zeminde 
ambarlar vardır. Hatta eczane bizim babamın 
zamanında yani e… otuzda aklım erer miydi? 
Ermezdi her halde. Kırklarda işte otuz beşlerde 
falan bin dokuz yüz otuz beşlerde falan 
eczanenin arkada, zeminde arka tarafında 
yerde kazılı şeyi vardı. Kapağı vardı. Babam, o 
kapağı açar; oradan alırdı bazı ilaçları çıkarırdı. 
Serin duruyor, diye. Toprağın, şeyin altında, 
eczanenin içinde. Yani onu iyi biliyorum.  

MA: Teldolap var mıydı? 

Teldolap hep var. Teldolap, şeylerde vardı, 
mutfakların içinde de var. Ama nasıl gıdaları 
saklardınız dediği için İbrahim Bey, onu 
söylüyorum. Mutlak suretle kilerler vardı. Her 
yerde. Yani her evde. Evin fakirinde de 
zengininde de. Başka türlü mümkün değil. 
Haftada bir kere alınır et falan gelir.  

Mesela onu söyleyin, anlatın. 

Cumartesi günleri pazarıydı Çarşı’nın. E bir de 
bilemiyorum salı günleri hafif bir pazar olur 
muydu? Onu hatırlamıyorum, ben.  

NK: Perşembe 

Ama bildiğimiz cumartesi günleri olurdu. Biz 
çünkü çocukken hep giderdik, babamıza yardım 
etmeye. Ne yardımı? O ufak paraları sayı 
vermeye. (Bu bölüm HGŞ’nun isteği üzerine 
yazılmadı) ve haftanın o bir gününde küfelerle 
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evlere erzak giderdi. Mesela babaannemlere 
giderdi; bize gelirdi. Ben pek bilmiyorum 
komşular sonra anlattılar. Cemal Acar’ın kendisi 
anlattı. Babasından falan hep duyma. Bir de 
benden büyüktür yaşı, o söyledi. Bizim o 
mahallede ihtiyacı olup da erkeği olmayan 
evlere babam, küfelere koyup hamalla 
gönderirmiş, yani yardım için.  

MA: Ev ihtiyacı? 

Evet, gıda. Haftada bir kere. 

Neler gelirdi? Küfeyle gelenler neler? 

Sebzeler gelir. Her şey gelirdi. Yağ. Umumiyetle 
tereyağı. Tereyağı mutlaka gelirdi, eve. 

Sizin bostanınız, bostanda şey yok mu? 
Hayvan besi hayvanı yok. 

Valla, ninemle halamın bir ineği vardı. Sütümüz 
vardı, yani. Süt vardı ama yemeğe yağ 
yetmezdi ki. Mutlaka tereyağı alınırdı. 

Onun dışında başka neler alınırdı? 

Zeytin yağı alınırdı, muhakkak. Çünkü salata. 
Ama diyorum ki İbrahim Bey. Bizim evi şey 
olarak kabul etmeyin yani bilemiyorum mesela 
salatasız bizim yemeğimiz olmazdı. Ama 
babam sağlık insanıydı. E… belki bilemiyorum, 
biraz orta halli bir yaşantıda herkesin sofrasında 
salata var mıydı, bilemiyorum. Bizde vardı. 
Onun için zeytin yağını hatırlıyorum, ben.  

O zaman menüleri size soracağım, ben. 
Sabah ne yerdiniz?  

Ah, biz kahvaltı yapardık. Zorla başımıza vura 
vura yumurta yedirirlerdi. Rafadan. Süt içerdim, 
ben. Yumurta öyle. Balımız hiç eksik değildi. 
Kirkille’de umumiyetle pekmez, çok dut vardı. 
Pekmez yapılırdı. Cevizli pekmezi çok severdik, 
ceviz döğüp, ekip pekmezi, cevizli pekmezi 
yemeği. 

Öğleyin, öğle yemeğinde? 

Öyle üç çeşit, dört çeşit yemek yapıldığını 
hatırlamıyorum. Koşarak okuldan gelirdik. Ya 
bir  omlet denilen şimdi var ya. Onun gibi hani 
kaygana gibi bir şey yapılır. Ve yahut da işte 
çorba morba. Esas yemek akşam yemeğidir.  

NK: Akşamdan kalan öğlen yenir. 

Evet 

O zaman akşam yemeği menüsünü söyler 
misiniz? 

Her şey yenirdi. Çorbası, eti, sebzesi, ama 
umumiyetle, sebzeler etli olarak mesela fasulye 
etli fasulye, patlıcan silkme veya. Öyle değil mi 
Nezihe Hanım? Bilemiyorum. Öyle. Fakat biraz 
içki içmesini seven babalar varsa, patlıcan 
kızartması, kabak kızartması yapılırdı, tabii. 
Babam içerdi, biraz.  

Bayram yemeklerini bize söyler misiniz? 
Ramazan ve Kurban Bayramı 

Mutlaka kurban bayramında kurbanın eti 
pişecek, o bütün et şey pişecek ve ciğeri e… 
sote diyoruz şimdi biz ona ve pilavla o yenecek. 
İnsan şeyine göre, bütçesine göre şeyini 
baklavası, böreğini mutlaka yapar. Her evde 
yapılırdı baklava, börek. Şimdiki gibi şu 
baklavayı iyi yapıyor, bu böreği iyi yapıyor deyip 
de sipariş verilmezdi. Her evde yapılırdı.  Ben 
mesela yufka açmasını çok iyi, bilirim. Karışırdı, 
mutlaka yayım filan yapılacağı zaman. Ha bir  
de ev makarnası yani yayım. Bizde uzun uzun, 
yayım. Biliyorsunuz, değil mi İbrahim Bey?  

Biliyorum, biliyorum. 

Hı, yayım. bir  de köşeli kesilir. Ona da para 
makarna deriz. Nezihe Hanım, yanlışım var mı? 
Çünkü Nezihe Hanım, benden iyi bilir.  

Nezihe Hanım’la konuştuk biz zaten. 
Yaklaşık 40 dakika konuştuk.    

NK: Benim sözüm söz olmaz, Hikmet Abla 
olmayınca. 

Sık sık yenen yemek bizim et parça et, yani. 
Arada bir kömür ocağının üstünde ızgara biz 
ona külbastı derdik. Külbastı yediğimiz bamya 
mutlaka yeriz tarhana çorbası ve cevizli yayım. 
Yayımı bazen de keşli serilir yapılırdı. Yani o 
keşi de evde süzme yoğurttan yaparız hatta 
sepetimiz vardı asmaya içine yerleştirip asıp 
kurutup ondan sonra o kullanılırdı peynir yerine 
şeyde yayımın falan içine bilemiyorum ben. 
Başka keşkek gibi yemekler çok nadir yapılırdı. 
O daha ziyade şeyde Akveren’e gidilince yerdik 

Keşkeği? 
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Akverenliyiz. 

Yok keşkeği oraya gidince yerdiniz? 

Keşkeği oraya gidince yerdik. Bandırmayı orada 
yerdik. Bandırma zamanı bize köyden gelirdi 
bile bize şeyden Akveren’den. 

Evinizde fırın var mıydı? 

Vardı. Bahçede 

Ne yapardınız peki? 

En aklımda kalan, hatta müzenin açılışında bir 
biyografi yaptılar da benim ne var eczacılık yani 
babanızla olan hadise diye o bir distile 47 
çıkartırdı. Babamın bir imbiği vardı bahçede. Bir 
de kazan. Çeşmemiz var. Çeşmenin suyu halen 
üzerimize belediyede kayıtlıdır; babamın 
üstüne. Safranbolu’da bağlardan gelir 
Akbayır'dan. Oradan çıkan bir suyu  satın almış 
babam. Orada kapağı vardı. Arada bir gider 
temizlenirdi orası. Demir kapağı vardı kilitli. 
Oradan gelen suyumuz bize ait olan su 
çeşmede, mütemadiyen kazan kaynar. Suyu 
bittikçe kazanın, hangimiz evde, kim varsa gider 
bahçeye, kazanın suyunu doldurur. İmbikten bir 
o bir distile, distile su olup eczanede ilaç onunla 
yapılırdı. Ve bu çamaşır mahallede çamaşır 
yıkamaya gelelim mi, derlerse sırayla haberli 
olarak, bizim orada çamaşır taşı da vardı. Hala 
da var. Duruyor orada Çarşı’daki evde, 
şehirdeki evde oraya gelirlerdi. Çamaşır da orda 
yıkanırdı. Ekmek bir fırın gibi hani şey 
yapılacaksa orda pişerdi, ama evde ben hani 
mutlaka fırınımız böyle olup da görüyoruz. Diğer 
yerlerde fazla ekmek pişirilen bir fırın değildi bu. 
Bir merakla yapılmış bir şeydi bizim orası hala 
da duruyor, geçen sene çeşmenin restorasyonu 
için para toplandı. Bir buçuk milyar para verdim. 
Ne yaptılar bilmiyorum. 

Babanız sıra gecesi yapar mıydı? 

Yaparlarmış belli. 

Oradaki menüyü hatırlıyor musunuz, neler 
yaparlardı? 

																																																																				

47 İmbiklenerek elde edilen konsantre. 

Hayır. Ben, hatırlamıyorum. Yaparlarmış. Hatta 
sıralarda yazın mağaraya başka yerlere gidişleri 
var. Aşağıda müzede de koymuşlar o fotoğrafı 
benden istedilerdi. Böyle, Şekerci Osman 
Efendi benim şey ettiğim Doktor Ali Rıza Bey 
falan var orda. Gerisini teşhis edemedim. 
Gramofon yerde. Kadeh tokuşturuyorlar. 
Gördüm yani kırda o fotoğraf var bende. Ben de 
kitaba da koyuyorum onu. 

Galiba o fotoğrafın kopyası bende de var. 
Safran hiç kullanılır mıydı, yemeklerde? 
Safran? 

Safran, hatta bende safran da var. Babamdan 
kalma safran. Ben satın almadım. Şeyde, 
eczanedeki safran şişesini müzeye koymadım. 
Ben eve aldım onu. Safranla fazla bir  şey 
yapılmazdı. Yani zerde. Hakikaten iyi zerde 
yapan varsa onu yapacaksınız İbrahim Bey 

Zerde tarifi verebilir misiniz bize? Nasıl 
yapılırdı? 

Onu veremem. Onu veremem. Bilmem çünkü. 
Yalnız, herkes hoşlanmıyor. İki - üç sene 
evveldi. Misafirler geldi, o festivalde buraya. 
Ben aşağıda Kadıoğlu’nun oradaki aşçıya özel 
zerde yaptırdım. Tarifini de ondan aldık hatta ve 
de kitaba yazıldı. Şeyin kitabını 
görmüşsünüzdür; rahmetli Profesör İbrahim 
Bey’in. 

Gördüm. 

Orada yazar. 

Siz tarifi nereden buldunuz? 

Efendim? 

Tarifi nereden buldunuz, siz? 

İşte o şey Kadıoğlu’nun, aşağıda Çarşı’da şey 
var ya Kadıoğlu Restoran. Hangisi ama ilk ama 
o aşçı orda mı şimdi bilemiyorum. 

Aşure yapar mıydınız? 
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Ay çok yapılırdı. Aşure çok yapılırdı ve aşureyi 
de nadiren pirinçle yaparlardı hep buğdayla 
yapılırdı. Öyle değil mi, Nezihe? 

NK: Buğdayla, keşkekle. 

Şey keşkekle, buğday değil keşkekle.  

NK: Nohut  

Ama pirinçten de yapılırdı. Bakın diyorum, şimdi 
Nezihe Hanım ve benim evimizde gördüğünüz 
şey bütün Safranbolu’nun her tabakasına ait 
şey olmayabilir. Öyle değil mi? 

NK: Ama ekseri aynıydı abla, yemeklerimiz.  

Öyleydi umumiyetle, ama  

NK: Bütün öyle olurdu, pirinç çorbamız olurdu, 
bamyamız hatta yengem bamya pişirmiş 
komşusu da gelmiş sofraya buyur demişler. 
Bamya koymuş yengem. Bey çok beğenmiş. 
Demiş ki hanımına Ayşe Hanım demiş bamya 
çorbası yapmışmış pek güzel olmuş; git ondan 
o bamya çorbasını öğren demiş. Sonra hanım 
yengemi görünce… 

Hikmet Hanım, evinizde hep aşçı mı vardı, 
baba evinizde?  

Evinizde hep aşçı mı oldu, baba evinizde? 

Evinizde hep aşçı mı oldu? 

Hayır 

Anneniz mutfağa girerdi. 

Babaannem, halam, annem. Biz büyüdük. 
Sonra ev ikiye ayrıldı. Baba’n nem “evden 
çıkmayız” dediler. Biz, Kıranköy'e geldik. 
Babam yakın olsun, tek eczane olduğu için 
şehre de yakın olsun, yukarıya da yakın olsun, 
orta yer olsun diye Kıranköy’deki Rumlardan 
sonra kalan evlerden birini alıp, evi yeniden 
yaptırdı ve biz ordaydık. Bütün genç kızlığım 
falan orda geçti. Atımız vardı. Şimdi babamın bir  
atı vardı; bir  de benim atım vardı. Benim atımı 
Çanakkale’ye aldılar. Askeriye, at topladı. Ben 
lise onuncu sınıftayken toplamış. Ben 
gelmeden, gelince vermez atı demiş, babam 
kaymakam beye demiş. “O gelmeden 
topluyorsanız alın.” Bari demiş kaymakam bey 
de ölçeği nasıl olsa küçük gelir demiş. Yani 
minyon bir doru bir  attı falan. Birer santim de 

büyük gelmiş ölçeğe. Onun için ben gelmeden 
o gitti. Epey bir  peşinde koştum ben, o atın. 
Çanakkalelere falan gittim ama bulamadım. 

Rum komşularımız var dediniz, Rumlara 
yemek yemeğe gider miydiniz? 

Rumlar hayır, ben onu hatırlamıyorum. Annem 
yeni evliymiş, hatta 1926 gibi. Ben 1922 
doğdum 4 yaşındaymışım. Ha evet doğru. 
Gittiklerinde 1926’da gitmiş yani benden evvel, 
hatta annemler evlenmeden önce de. Onun için 
evde mesela masada yemek  yer tablasında 
değil masada yemek biliyorum ben. Hatta 
Ahıdoğlu Nuri Bey’in torunu Nuri Ahıd var ya 
babası, dedesi ona anlatmış, o demiş çok zayıf 
bu sene okula yollamayacağız demiş. Babam 
sofrada yemek yeniyormuş masada ben bir  
fırlamışım bütün tabak yemek hepsi dökülmüş o 
hatırayı anlatıyorlar. Hayır ben gideceğim okula, 
ben okuyacağım diye yani demek ki o zamanda 
bile masada yemek yiyormuşuz, ama yerde 
yemedik mi yedik, yani çok yedik 

Şeyi atıştırmalık böyle kurabiye murabiye 
gibi her hangi bir  şeyler hatırlıyor 
musunuz? 

Tabi onlar yapılırdı. Hep ne derdik Nezihe? 

NK: Lokum. 

Lokum derdik. 

Nedir o?  

Yani şeyler, şunun gibi yani bunun biraz daha 
şeyi,  

NK: Baklava gibi şöyle şöyle keserdik. 

Fakat İbrahim Bey hiç bozulmazdı. Aylarca 
dursa bozulmazdı. Okuldayken yapıp yapıp 
yollarlardı bize. İçine ceviz konurdu falan. 

Tarifi bilmiyorsunuz değil mi? Reçeteyi 
bilmiyorsunuz. Reçeteyi hatırlıyor 
musunuz? 

Bilinir. Leyla, bilir Leyla halâ yapıyor. 

Leyla Hanım’la konuşuruz biz. 

Yağ, yumurta, yoğurt, ceviz 

Leyla Natıroğlu’na söyleyelim 
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Biz Leyla Hanım’la bir mutfağa gireceğiz 
yani o bir aşçı kadından bahsettiniz. Onunla 
beraber biz tahmin ediyoruz; höşmerim 
yapacağız. 

Çoktan öldü ölmedi mi o? 

Şimdi aşçı var, o nesi çoktan gitti öldü o. 

Bir başka aşçısı varmış, şu anda. 

Vardır, vardır. 

NK: Ama Safranbolu aşçısı mı? 

Kim 

NK: Bilmiyorum 

Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. 

Hakiki Safranbolu yemeğini yapan aşçısı. 

Yani öyle olduğunu söyledi. 

Hayır, şimdi çok şeyler türedi biliyorsun. 

NK: Onu diyorum 

Türeme haline geldi 

Ama onlar da olmasa 

Şimdi konaklar zaten onu dedim yarabbi ne çok 
konak varmış diyorum nereye baksanız konak 
nereye baksanız konak. Ev. Hep insan ismiyle 
anılırdı onlar 

Ben kapatıyorum. 

Bir şey oluyor de’mi böyle kalabalık. Abla 
mercimek çorbası 

NK: Ben havuç rendelerim; patates rendelerim. 

Hazır değil. Hazır mercimek çorbası hiç 
yemiyoruz. Güzel oluyor içine biraz da belli 
oluyor böyle ağıza geliyor rendenin şeyleri. 

NK: Ama düğünlerde benim bildiğim pirinç 
çorbası olurdu 

Pirinç çorbası şey maydanozlu yağlı 

Üzerine maydanoz ekilirdi 

Peki’  yer sofrası bilmiyorum dediniz ama 
yer sofrası bilmiyorum dediniz ama servis 
düzeni nasıldı? Yer sofrası? 

Bir tabaktan yemezdik İbrahim Bey onu 
biliyorum 

Yer sofrası olsa bile 

Yerde de hiç o yerde nasıl olurdu bilir misiniz? 
Okuldan gelirsiniz acele bizde öyle yarım gün 
okul yoktu; bütün gündü. Hemen babaannem 
annem veya halam: “gelin gelin çabuk işte şunu 
yaptım size”. Hemen orda bir  mutfakta varsa. 
Şeyde masada dışarda holde yerdik. Yani iki 
odanın arasındaki o holde. 

Haluşka Safranbolu yemeği mi? Haluşka 

Şimdi onu ben vaktiyle bir kere yedim ama o 
bizim yemeğimiz değildi.  

NK: Ama yerdik. 

Siz böyle sordukça daha ne yemek yapılır şu 
muydu, bu muydu, o haluşka da sıraya giriverdi. 
Yani öyle oldu.  

NK: Ama abla halam rahmetli yaparmış; şeyi 
dökermiş siniye rahmetli kayınvalide üzerine 
cevizle pekmez ile şekeri döktürmezmiş bu 
kaba pekmez koyarmış halama, bu kaba da 
şeker koyarmış, kendine, çocuklara. Halam 
pekmeze bana bana yermiş. 

Nezihe, haluşka neyle yapılıyor? Hamurla değil 
mi? 

NK: Unla 

NK: Oklağaç büyük bir tencereye kaynatıyor 
şöyle çevir çevir çevir 

Yani haşlanmış hamur 

Hamur pişiyor parçalayacak bir  kaşık ıslanır 
şöyle ikinci kaşığı da şöyle şöyle küçük, üzerine 
ceviz tereyağı 

Biraz şey oluyor bilemiyorum her halde 
Akveren’de yokmuş ki, babaannemle halamın 
etkisi bizim evde daha çok oldu 

Onun için, annem, hiç unutmam gittiğim zaman 
dedi, gelin buraya işte şekere banacak halam 
bitek pekmeze banıyor kayınvalidesi Habibe 
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Abla, Hatice Abla, Emin Abi, Mehmet Abi, 
Leman Yengenin beyi, hanımı, şekere banıyor 

Ben onu hiç hatırlamıyorum 

NK: Annem de ben de pekmezle severim 
demiş. Görümcem ben onu unuttum dedi. Zor 
geçti dediydi, annem. 

En büyük zevkim benim sorarsanız cumartesi 
günleri çarşıya gidip 

NK: Kuyu kebap 

Babam artık orada biraz daha hatırı sayıldığı 
için her halde, ayırırlardı kuyu kebabı 
arkamızda şimdiki köfteci köfte dükkânı var ya 

Niyazi 

Niyazi’nin onun içindeydi kuyu oradaydı. İçinde 
tabi oradan kuyu kebabı gelecek pidenin 
üzerinde babam da asmadan üzümleri alacak 
Çarşı’daki üzüm de değil o şeyin bütün 
üzümünü babam dikmiş büyümüşmüş orada o 
üzümü de alacak şimdi bir taraftan üzümle şey 
yenirdi. Biz yerdik rahat babam bir  taraftan atar 
bir  tadattan da reçeteyi alır verir. Ödüm 
kopardı. “Baba mikrop, ne olur elini yıka da 
öyle”. “Kızım bana be şey olmaz” derdi. Hiç 
unutmuyorum yani onu, hep gözümün önünde 
babam. O büyük bir zevkti bize. Bir de hamama 
gidip, kadınlar hamamına tabi topluca aile veya 
komşularla, kuyu kebabı yapıldığı gün, kuyu 
kebabı gelecek ortaya, üzüm gelecek üzümle 
kuyu kebabı yenecek. Öyle değil mi 
Nezihe’ciğim?  

Hamamda 

Ama kuyu kebabı şimdi ha… Kuyu kebabı 
yapabilirsiniz ama kuyuda yapılmak ve hemen 
orda yenmek şartıyla. Nerde yapılacak, ikram 
edilecek herkese? 

Gökçeoğlu Konağı’nda 

Gökçeoğlu Konağı bahçeye kuyu yapılacak 

Kuyu kebabı da Taşköprü’nün malı bazı 
yemeklerin artık patentleri Safranbolu’nun 
dışına çıktı. Birine sorduğunuz zaman 
Taşköprü belki de Kastamonu da gelip 
burada yapacak. Şimdi onlarla bir  çelişki 
olmamalı 

Ya ben onu düşündüm kuyu kebabını yani 
kuyuda göz önünde yapılacak orda bahçede 
kuyu yapılacak içinden çıkan onun lezzeti hiç 
öbürleri gibi değil ölmüyor’ 

Çıraklar çöreğini biliyor musunuz, çıraklar 
çöreği? 

O şeyde yapılır bizim tarafta köyde çok yapılırdı 

Hatırlıyor musunuz? 

Ben evde yapıldığını bilmiyorum ama yedim. 
Çıraklar çöreğini Akveren’de yapılır Yörük’te 
yapılır yani bu tarafın köyünde çok yapılırdı 
Çıraklar Köyü de var ya 

Av eti yer miydiniz, av eti av 

Ne? 

Tavşan, geyik, karaca 

Yok, o nadiren, olursa tavşan olurdu ama nadir 
olurdu o. Ava mava giderlerdi de öyle yoksa 
geyik eti şey eti olarak satılıp da alınıp 
yenmezdi. 

Mantar, Mantar? 

Çok yerdik. O baş yemeğimizdi zaten, mantar 
zamanı. 

Ne yapardınız? 

Kanlıca. Umumiyetle kanlıca. 

Nasıl yapardınız? 

Kanlıca mantarı ızgarası çok güzel olur sacın 
üstünde. Sacı koyarsınız yufka ekmeği de 
şurada olur. Tuzu üstüne de ekersiniz. O orda 
çıtır çıtır olunca yufka ekmeğinin içine koyar; 
onu yersiniz. En güzel şey odur işte, ama şimdi 
bizde o sacda yapmadan ziyade şeyini sotesini 
yapıyoruz evde 

Ot toplar mıydınız hiç, ebegümeci… Toplar 
mıydınız? 

Hayır 

Yok 

Toplamazdık ama bilemiyorum şeyleri çok 
kullanırdık halâ da ben evde kullanıyorum yeşil 
olarak zararsız olan şeyleri onları kullanıyorum 
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sabahları özellikle hatmi çiçeğini kurutuyorum 
bahçeden toplayıp şeyin ıhlamurun içine falan 
hep onları koyuyorum 

Yok hani şey bağlantılı olarak şeyi değil 
evdeki baharatları bir sayabilir misiniz Sizde 
değil geçmişte 

Şimdi sarımsaktan başlayım baharat değil ama 
Sarımsak çok kullanılırdı E… bizde öyle 
güneydekiler gibi falan baharat hiç yoktu 
İbrahim Bey biber, kırmızı biber, karabiber 
Nezihe Hanım neler vardı bilemiyorum 

NK: Baharatımız kimyonumuz tarçınımız filan 
bilmiyorum 

Tarçın olurdu yani tarçın 

Ben öyle bir şey koymazdım. 

Karanfil falan yok 

NK: Karanfil vardı 

Bu kurabiye tarçınlıdır 

Şundan birer tane yeseniz 

Yedim 

Çok da güzel 

Çok güzel. Evde yapıldı. 

Şey vardı karanfil 

Karanfili nerde kullanırdınız? 

Şeye koyardık 

Karanfil kullanırdık  

Nane?  

Ama öyle doğunun şey güney doğunun 
şeylerinden hiç hemen hemen olmazdı işte 
Safranı da sayarsanız 

Ama safran kullanmazdık dediniz o yüzden 

E… safranı zerdede kullanırdık başka şeyde 
kullanılmazdı pilava dahi kullanılmazdı. Ben bu 
İbrahim’in kitabı olduktan sonra bir  kaç şeyde 
tatbik edeyim dedim fakat alışmamışız herhalde 
bana lezzet vermedi 

Geçen gün çok benzer bir tartışmayı Mustafa 
Bey’le İbrahim Bey rahmetli hiç mutfağa 
girmemiş bu tariflerin hiçbirisi doğru tarifler 
değil 

O kitaplardan yazdı onu 

İnternetten kopya yapıştır tekniğiyle 
yemeklerin zaten çok büyük bir kısmı Türk 
yemeği değil. 

(?) 

Safranlı yemekler diye bir kitap var 

(?) 

Safranın yemeklerde fazla kullanım şeyi yok 
İbrahim Bey bakın demin söylüyordum turistler 
geldi özel yaptırdım. Eve getirdim hani ikram 
edeyim tatlı yerine o olsun vallahi dörtte biri 
anca yedi. Şey etmediler safranın kokusunu şey 
edemediler 

Hikmet Hanım size bir şey söyleyeceğim 
şimdi kulakları çınlasın Ayşe Hanım İzzettin 
Bey’in eşi ben iyi safran kullanıyorum aman 
İbrahim Bey bir daha bunu yapma dedi niye 
dedim bana hep ilaç hatırlatıyor dedi. 
Tahmin ediyorum 

Evet 

Belli bir dönemde aromatik olarak çok fazla 
ilaçlarda kullanmışsınız. Özellikle o nesil 
yani otuz - kırk yaş civarı safranı hep ilaç 
anımsatıyor 

Şimdi safran çok yemekte hiç kullanılmadı gibi 
bir şey oldu bir tek zerdede 

NK: Zerde, aşureye koyardık 

En iyi bildiğim zerde 

Ona karşılık Safranbolu ciddi safran üretiyor 
nereye satıyor? 

Her halde İstanbul’a falan satıyor oradan da 
alanlar oluyordur. İlaçta da kullanılmadı fazla 
çünkü safran tentürü var. Benim kavanozda 
şimdi müzayede, onu koydum zaten. Dibine az 
koydum. Safran tentürü olarak elime geldi. bir  
de babamın bir şişede varmış, kasada safran. 
O var elimde hala. Bende de şeyde yani kilitli bir 
dolapta duruyor. 
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Safran afrodizyak olarak bilinir mi? 

Nasıl? 

Cinsel gücü arttırıcı 

Pek hatırlamıyorum 

Hatırlamıyorsunuz. Safranboluluların kuvvet 
macunu var mıdır, özel? 

Onu da bilmiyorum da yalnız bayramlarda bir 
şey satarlardı Nezihe Hanım sen ona yetiştin 
mi? Çok fark hani dört yaş farkımız var 

Mesir macunu gibi bir  şey 

O yumuşak neydi öyle o? Çok güzel bir şeydi 

NK: (?) şeklinde cevizli olurdu ve eskiden 
aralıkta gece sokakta satılırdı şey derdi ona 
şeyli şeker nişastalı falan 

(?) zamanla bunlar öldü hani şu Safranbolu’nun 
şeyi diye ortaya çıkacak şey değil 

Benim bu varsayımım tabi halâ pes etmiş 
değilim Cinci Hoca’dan gelen, bizim kendi 
konağım, evim Macunlar Evi, Macun Ağası 
İzzettin Efendi. Diyorum ki bu adam cam 
macunu yapmıyordu. 

Yapmıştır. İbrahim Bey. O Cinci Hoca’nın doğru 
veya yanlış hayatını ara ara okudum ben O 
kadar tecrübesi olan o kadar badirelerden gelen 
insan saraylarda da bunun yapıldığın biliyoruz. 
Yapmışlardır 

Siz peki siz gençliğinizde Safranbolu’da 
safran nasıl toplanırdı nasıl’ satılırdı, 
hatırlıyor musunuz? 

Hayır 

Borsası gibi, bir toptancısı gibi 

Hayır, yalnız babam çok pahalı bir şey olduğunu 
söylerdi 

Ama bir  yandan da 

Hatta bakın o zaman bir  müfettiş gelmiş, 
kavanozda safranı görünce eczanede babama 
tenkit etmiş yoksa ihtar mı etmiş ne etmiş 
bilmiyorum babam öfkeden kudurmuş çok iyi 
hatırlıyorum ama adam safranın ne olduğunu 
bilmiyor’ falan diyerekten eskiden demek ki 

müfettişler eczanede her şeye böyle 
bakarlarmış şimdi 

NK: İki üç köyde mi ne yetiştirilirmiş eskiden üç 
köyde mi ne Safranbolu’nun içinde safran 
yetiştirilmedi 

Yani bir  alıcısı 

İki üç köyde(?) 

Düğünlerde bayramlarda büyük ziyafetlerde 
zerde yapılırdı hepsi bu 

NK: Aşurede kullanılırdı. 

Ne pilav yapılırdı ne bir şey yani şeyi bu. 

Benim orda varsayımım Safranbolu’da 
safranı aslında satmak için yapıyor nereye 
satıyor nasıl satıyor onu halâ çıkaramadım, 
yani bir toptancısı bir borsası olmadığı kesin 
de… 

Ben onu hiç merak da etmedim. Sizden 
öğrenirim. Siz bir öğrenin. 

Daha bulamadım ben, çünkü onlar kopmuş. 
Yani varsayımıma göre on sekizinci 
yüzyıldan beri benim varsayımıma göre 
Safranbolu safranı esas o dönemde tarımını 
yapıya ona karşı İstanbul’a belki de oradan 
saraya satıyor. 

Aslında Ermeni eczacı doktor ilk Safranbolu’nun 
şeyleriymiş onlardan bende anca onu 
bulabildim babamın satın aldığı bu (?) se vakıf 
eczanesi 1918 de Rum (?) vakıf eczanesi 
şimdiki o işte şifa eczanesi olan yer onun 
eczacısı Ermeni’ymiş onu Ünsal Beyle çok 
münakaşasını yaptık Rum muydu Ermeni miydi 
Rum muydu en nihayet zannediyorum sizin 
kitabınızda çıktı 

(?) 

Sizin değil miydi o? 

(?) dan bahsediyorsunuz (?) 

Şey Kastamonu (?) 

Ermeni mi çıktı? 

Ünsal Bey dedi ki ben Selanik’e kadar gittim. 
Buradan giden Türklerin çocuklarını buldum 
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orda. Osman Bey, Leyla’yla gittik. Yanımda 
fotoğrafları da götürdüm çünkü babama 
yolladıkları fotoğraflar var, gittikten sonra. 
Onların 1926’da gidince hep babamla 
mektuplaşmışlar. Ünsal Bey’in kitabındaki 
mektuplar, fotoğraflar hep babamın 
çekmesinden çıktı. Onlar onları işte gösterince 
bir  tanesi “a bu benim babam” dedi. Ondan 
sonra bizi evine, mevine götürdü. Selanik’te 
yollarda sorduk, yani düşünün Türkiye’den 
gelen Türkler nerede oturur, hangi kahvede 
oturur, nerededir bir  tanesi evine götürdü. Az 
çok Türkçe biliyor. İki kere de buraya geldi. Öldü 
ama adam. Şimdi… 

Yani şeye geliyor biliyor musunuz, acaba 
safran ticaretini Rumlar mı yapardı? 

İşte onu diyorum. Mesela insanın aklına ama 
onu onlar da bilmezdi 

Oraya geliyor’ 

İbrahim Bey bir nesil geçti. Siz benim 
yaşadığıma bakmayın. Ben çoktan gitmiş 
olmam lazımdı. 

Allah uzun ömürler versin. 

Artık hemen hemen yok benim yaşımda değil 
mi, Nezihe?  
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İLHAN KAVUŞTURUCU 

EV KADINI (   ) 
Kayıt Tarihi: 15.02.2008 

 

Birazcık iki üç tane sakladım İbrahim Bey, 
deyince sakladım ondan ve onu bu sefer 
limonlu yaptım fakat o lezzeti bulamadım. Şimdi 
tadınca siz de anlayacaksınız 

O o sirkeli? 

İlla ki sirkeli 

Mesela o şeyi çıkartıyor ortaya hep 
anlatıyoruz ya saraydan birileri gelmiş.  
Saray olmayabilir ama belli ki buraya 
İstanbul’dan ciddi bir kültür akışı var. Ben 
onu öyle değerlendirdim. Onun dışında 
lütfen anlatın. Kışa hazırlıkları bir anlatın. 
Sizin özel yemekleriniz bir de ben şeyi rica 
edeceğim, çevredeki yemekler yani sanki 
hep Safranbolu merkezi, keşkeği anlatın 
mesela keşkek yaptınız mı, yapmadınız mı? 

Keşkeği ben hiç yapmadım ama yedim. O bize 
hep çevre köylerden gelir. Keşkek benim 
büyüğüm mutlaka babaannemiz olsun 
ananemiz olsun yapmıştır ama ben görmedim 
ve ben kendim yapmadım ama yedim çok 
lezzetlidir. Bizde de öyle sık sık yapılan bir 
yemek veya pilav değildir, o. Safranbolu’da çok, 
belki yapanlar vardır ama biz yapmazdık. Bizde 
düğün yemeklerimiz mesela başta çorbayla, 
pirinç çorbasıyla başlar, hani tarhana falan 
bunlar hafif esasında o kadar emekli bir 
tarhanamız var ki çok emeklidir ama onu biz 
misafire sunmayız. İlla ki pirinç çorbası, et 
suyuyla pişer. Parça et, keçi etiyle olacak, 
pişecek düğün yemeklerimiz öyledir. Üzerine 
maydanozlu mesela yapılır. O kendi suyuyla, 
yağıyla pişecek, salçalı öyle pişer, düdüklüye 
falan hiç konmaz. Başta işte çorba arkasında 

bütün et gelir, erkeç eti yani onun arkasından 
pilav, sulu bamya mesela o bamya da 
kuşbaşıyla olacak, onun arkasından etli 
dolmamız, suböreğimiz, kıymalı -peynirli yeni 
yeni bizim dönemimizde başladı peynirli- illaki 
kıymalı, maydanozlu olacak; öyleydi 
yemeğimiz. Baklava mesela pilavın da yanında 
yapan kuru fasulye yapar, yanında salatalar 
olur. 

Bir de ben şeyi soracağım: En az üç yemek 
yapacağız ya, siz olsanız çok bilinen 
yemekler değil Safranbolu’ya özgü ve de 
hakikatten lezzetli, göz doldurucu tatlarıyla 
aynı zamanda, bir giriş yemeği, bir ana 
yemek, bir de tatlı söyleseniz ne söylersiniz? 

Tatlı olarak ne söyleyebilirim mesela Çingen 
baklavamız vardır, hani değişik olsun 
diyerekten. Yufka ekmeğinden yapılır, bu 
Safranbolu’ya özgü bu, yerli unundan yapılmış 
yufkadır, o. Onu tereyağında kavuruyorsunuz 
ondan sonra yapacağınız tepsiye 
döküyorsunuz, ondan sonra bir kat tereyağıyla 
kavrulmuş yufka ekmeği bir kat ceviz bir kat 
kavrulmuş yufka ekmeği bir kat ceviz en üstüne 
ceviz gelmek şartıyla yapılır. Onun üzerine 
sıcak şurup dökülür, tatlı çünkü veya o şurubun 
içine koymak isteyen birazcık da pekmez koyar, 
mesela iki kaşık kadar. O onun üzerine  
sıcağıyla dökülür çok nefis olur. 

Kavurmaktan kastınız ne? 

Yağ tavasında, büyük tavalarımız vardı bizim.  

Yufkayı kavurmak? 

Tabi yufkayı kavurmak için yufkayı, şimdi 
bütün değil küçük küçük parçalar 
yapıyorsunuz… 

Kavuruyor. Ben de onu öyle yapmıyorum da 
yufkayı yine küçük küçük yapıyorum tereyağı 
döküyorum, işte cevizini koyuyorum, fırına 
veriyorum, öyle. Onun üzerine şurup 
döküyorum. 

Tamam 

Ama büyüklerimiz öyle yapmazdı, o zamanda. 
Küçük fırınlar yoktu, evde fırın yoktu. Belki de 
onun için öyle yapıyorlardı. Bir de sini çöreği 
yaparız gene Safranbolu usulü. Yufkadan yerli 
unla yapılmış yufkadan bir kat kıyma soğan 
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tereyağı tekrar üzerine bir kat yufka onun 
üzerine ceviz dökeriz onun üzerine tekrar yine 
kıyma, soğan onun üzerine yufka onun üzerine 
bir kat daha kıyma soğan  onun üzerine bir kat 
daha ceviz oda çok güzel olur onun adı sini 
çöreği ama çok güzel olur 

Bir kat ceviz bir kat kıyma koydunuz. 

Çok güzeldir o bu arada ıspanak girmez 

Bu arada sürekli olarak sacın üzerinde mi 
bu? 

Oda fırında pişer 

Sonradan 

Sonradan fırında pişer 

Ne dediniz adını 

Sini çöreği 

Size be şey soracağım. Biz bu çalışmada bir 
şey öğrendik eğer  saç üzerinde pişerse 
börek, fırında pişerse çörek oluyor, böyle bir 
şey ayırabiliyor musunuz? 

Hayır bizim fırında pişene de öyle denilir. Çörek 
olarak mesela cevizli çöreğimiz var, fırında 
pişen cevizli çörektir o.  

Su böreğini nerede pişiriyorsunuz? 

Su böreğini de közün üstünde, mümkün değil 
fırında pişirmeyiz. Katiyen biz onu almayız. 
Sevmeyiz zaten. Suböreği büyük tavalarda 
haşlanır. O haşlamanın közüyle de pişer çünkü 
büyük büyük odunlar atılır ona. Meşe odunuyla 
pişer. Haşlanır sonrada o köz olur. Ondan sonra 
da büyük tepsiyle pişiririz. 

Peki ilk defa siz Çingen baklavasını 
söylüyorsunuz. Onu bir şekilde 
yakıştıramıyorlar. Bence çok lezzetli. 

Ama benim babaannem çok severdi onu. Bir 
tatlısız kaldığı -şimdiki gibi öyle çeşit çeşit tatlı 
yoktu ki- benim küçüklüğümde baklava bilirdik, 
biz. Bir de şekercilerden helva alırdık. Onu 
bilirdik. A bir de lokma, lokma yapılırdı ama 
şimdi çeşit çeşit tatlılar çıktı. Mesela o zamanlar 
deli oğlan sarığı yapılırdı. Bunlar hep işte 
baklava türüdür ve babaannem bunu hemen 
mesela akşama baba gelecek -bizde  akşam 

yemeğine çok ağırlık verilirdi- e baba gelecek, 
büyük babalar gelecek eve topluluk gelecek, 
eve tabi onun için bir tatlı da olacak diye, baktı 
tatlı yok hemen bunu akşama yapıverirdi ama 
çok lezzetli olurdu, pekmez konulduğu zaman. 

Ben yapıyorum. Biliyorum. Katılıyorum size, 
ben katılıyorum size. İlk defa siz Çingen 
baklavayı yakıştırdınız. Başka tatlılar 
söylediler. 

Bir de mercimekli pilav hiç geçti mi bilmiyorum. 
Mercimekli, kuşbaşılı, yeşil mercimekli pilavdır, 
o da çok güzel oluyordu. Benim çocukluğum 
babaannem ben çok severmişim, onu mutlaka 
pişirir, haftada bir gün. O bizim evde pişerdi, 
yeşil mercimeği bol, domatesli şeyin içinde 
pişirirdik, salçalı.  Kararmaması için onunda 
haşladığı suyu da  pek dökmezdi ,babaannem. 
Her halde ben de çünkü öyle devam ediyorum.  
Kuşbaşı et, et suyuyla normal pilav pişer gibi 
pişirirdi. 

Ama içine kuşbaşı da girdi. 

Tabi kuşbaşı da zaten kışın, kışlık 
hazırlığımızda kıyma yapılır. Kuşbaşı et de ayrı 
kavrulur, dondurulurdu. Bizim onunla mesela 
sulu yayım pişirirdik. Çok güzel olurdu. Normal 
yayımın içine kıyma değil de kuşbaşı et 
koyardık. 

Kıyma değil? 

Hayır kıyma konduğu zaman da olur da 
kuşbaşılı etle pişirirsen daha güzel olur. Sulu 
yayım ve işte mercimekli pilavı da öyle pişirirdik, 
mesela pilavda pişirebiliriz et de içinde çünkü 
ikinci yemek… 

Tas kebabı yapıyor musunuz? 

Tas kebabı buraya özgü bir şey değil ki o normal 
kitaplarda olan bir şey. Tabi arada yaptığımız 
oluyor. 

Peki başka baş yemek?  

Başka ne söyleyebilirim, size bunları biliyoruz, 
başka kitaplardan öğrendiğimiz yemekleri 
yapıyoruz ama bizim o Safranbolu’muzun 
yemekleri değil ki onlar. 

Peki giriş yemeği? 



	 54	

Giriş yemeği mutlaka erkeç etinden parça et 
olacak. Odur, yani. 

O tamam ona şey bulamadık… 

Zaten bakın İbrahim Bey, kıyma yapılacağı 
zaman kıyma yapacağız ya, yok erkeç olmazsa 
mümkün değil kıymayı yapmayız. İlla ki o erkeç 
eti olacak. Onunla yapılacak. Onun kokusu dahi 
başkadır çok güzeldir. 

Konuklara ikram edilebilir mi? 

Tabi ben konuklarıma ikram ediyorum. Tabi 
içinde pekmez olayı, ceviz olayı olunca bakın 
şuruplu olarak yaptım. Pekmez koymadan 
yapıp ikram ettim, onu.  Güzel dediler ama 
pekmez koyduğum zaman, Çingen baklavasına 
onu daha çok beğendiler. 

Giriş yemeği gene aynı soru, giriş yemeğini 
ne önerirsiniz yani üç o gün yemek yapsak? 

Eski usulden pirinç çorbası, onu yaparım, 
yapmış olsam yani illa ki o çorba pirinç olarak 
ikram edilir.  Tabi şimdi öğrendik çeşit çeşit 
çorba yapıyoruz ama bizim büyüklerimizin 
yaptığı pirinç çorbasıdır, et sulu, üzerine 
maydanozlu, tereyağlı, arkadan da mesela 
mercimekli pilav olabilir, parça etiyle hem et 
yemeği var içinde hem pilavı var, değil mi? O da 
olabilir. Arkadan Çingen baklavasını sonraya 
koyalım. Börek yapalım sini çöreğini yapalım 
mesela ama o zaman dört tane oluyor. Çorbayı 
kaldırıveririz mesela. 

Sini çöreği değişik. 

Sini çöreği o zaman ben size hiç ikram 
etmedim. 

Yok onu tarif üzerine çalışırız 

Yok onu ben kendi kıymamızla, ben yapayım, 
size getirim. Gül Hanım’da tatsın onu. 

Bizi o zaman davet ederseniz… 

Her zaman, her zaman başımızın üstünde 
yeriniz var. 

Şimdi şöyle… 

Fazla da gelseniz İbrahim Bey bizim evimiz her 
zaman açık. Çok severiz herkesi.  

Yemek hazırlıkları biraz kış hazırlıklarından 
söz eder misiniz? 

Kışlık yiyecekler hakkında değil mi? 

Neyi nereden alıyorsunuz, et, hububat, 
bakliyat, yağ? 

Bakliyatları biz mümkün olsa da bahçeden 
yapsak, hepsini de kurutabilsek ama ben biber, 
salatalık, domates bunları yapıyorum ama bu 
sene hiç fasulye falan yapmadık çünkü bu su 
derdi kötü oldu. Bize onun için yapmadık ama 
eski yıllarda benim çocukluğumun yıllarında 
bahçeden fasulye kurutulur, dilme fasulye denir 
ona kuru fasulye kurutulur. Bunlar hep 
bahçeden yapılırdı. Biber, patlıcan bunlar hep 
açılır kurutulur pencerelere bilmem, güneşi çok 
alan yerlere asarız, kuruturuz. Halen ben 
yapıyorum. Mutlaka beş kilodan fasulye 
kuruturum. Dilme fasulye kuruturuz. Patlıcan 
kuruturum. Çok güzel olur, dolması. 

Ben de onu soracaktım, nasıl 
kullanıyorsunuz diye. 

Kurutup… 

O zaman içini de oyarak kurutuyorsunuz. 

Tabi içini açar, etrafını da -alacalı denir hani- 
şerit şerit soyulur. Ağız kısmında o patlıcanın 
koyu rengi kalır. Altları böyle şerit şerit açılır. 
Patlıcanın o tepeden kestiğim yeri ben ortasına 
koyarım büzülmesin içi diye, kururken açık 
kalsın diye. Gerçi haşlanırken o açılmış oluyor 
ama yine de büzülmüş olduğu için içine o 
malzemeyi koyarken patlayıveriyor. Açık 
kurursa daha güzel oluyor. Onu böyle 
pencereye asarız, kuruturuz, biberi. Biber çok 
zor kuruyor. Patlıcan o kadar çabuk kuruyor ki. 
Biber çok zor kuruyor. 

Dışında zarı olduğu için her halde. 

Her halde. Ondan sonra bamya kuruturuz. 
Şimdi şimdi bu dipfrizler çıktı da konuluyor. 
Eskiden konulmuyordu. Bamya hep 
kurutuluyordu, ipliğe dizerek hatta benim bir 
akrabam görmüş böyle yaparken pişerken o 
bamyayı filan ben ipte bamya istiyorum, ben 
ipte bamya istiyorum diye tutturduydu, küçük 
çocuktu tabi. 



	 55	

Şunları ikram edeceğim: bu bahsettiğimiz 
kurabiye fakat bu limonla yapılmışı. Bunun 
sirkelisi daha gevrek olur mesela sirke koyardı, 
içine. Bir yumurta o kırıldığı zaman o 
kabuğunun aldığı kadar yarısı kadar yani sirke, 
zeytinyağı koyardı, bir de karbonat. Onu hamur 
yapar, oklağaçla açardı. Sonra onu baklava 
şeklinde keser, kızarmış yağın içine atar, attığı 
zaman böyle foss’adan kabarır böyle ortası çok 
güzel olurdu. Ondan sonra da onu tatlıya atardı. 
A bakın bir de böyle tatlımız vardı. 

Bu ne? 

Sirke tatlısı diye yapardı, annem bunu işte. Bir 
yumurta, o yumurtanın kabuğunun aldığı kadar 
sirke, zeytinyağı bir de karbonat yoğurulacak o 
açılacak. Ondan sonra onu uzun uzun baklava 
şeklinde kesilir. Hemen onu şöyle ucundan tutar 
yağın içine  atar, kızmış yağın içine ondan 
sonrada sıcak şurubun içine atılırdı. O kadar 
gevrek olur ki o 

Sirke tatlısı? 

Sirke tatlısı, annem yapardı bunu da annem 
yapardı. Konuştukça hatırlıyorum mesela 
sorsanız bilmiyordum sirkeden, açtık da 
mevzuyu… 

Safranlı yemeğiniz var mıydı? Safranla ne 
yapardınız? 

Safranla zerde yapılır, başka biz hiçbir şey 
yapmazdık, öyle pilava falan koymazdık 
zerdeye koyardık ama zerde mutlaka safranlı 
olur. Bilhassa düğün değil de sünnet 
yemeklerimizde mutlaka zerde yapılırdı; ikram 
edilirdi. Evde yine baklavada yapılırdı. 
Yemeklerde de ama zerde mutlaka kaselere 
konulur. Bir de hacılar geldiği zaman yapılırdı, 
zerde. Onun içine de zerdeye mesela biz öyle 
çok teferruat koymazdık nohut, fasulye, pirinç 
tabi üzüm kurusu ama üzerini süsleyebildiğiniz 
kadar süslüyorsunuz, cevizle falan. 

Buğday yok. 

Yok pirinçle pişer, o buğday yoktur onda, o o 
zaman aşureye giriyor. Zerde bizde pirinçle 
pişer hep öyledir ama genelde… 

İlk defa bunu söyleyen gene sizsiniz. 
Aslında o tarifin içine giren şey bakliyat 
girdiği için aşureye benziyor. 

A yok daha doğrusu yalnız üzüm kuruyla pişer 
ama sonradan koydular nohutla fasulyeyi. İlk 
zamanlar sade üzüm kurusuyla pişer. 

Bunu iyi hatırlıyor musunuz? 

Tabi, büyüklerimiz öyle yapardı. Hayır fasulye, 
nohut hiç girmezdi. Arada koymak isteyen gene 
koyardı da yani genelde pirinç ve üzüm 
kurusuyla pişer. 

O zaman esas zerde tarifi bu. 

Evet sonradan konuldu o. 

Aşureyle zerde arası bir şey oldu. 

O zaman karışım oldu o, mesela tarçın bile 
dökülmezdi üstüne çünkü o safranın kokusunu 
alıyor diye tarçın falan hiç dökülmezdi. 

Bize bu açıklamanız için teşekkür ederim 
ben nerdeyse zerde aşurenin adının zerde 
olduğunu düşünüyordum. 

Sonra sonra koymaya başladılar. Ben bazı 
yerde yerken şaşırıyorum niye nohut var, 
fasulye var bunun içinde diye. Sırf üzüm kurusu 
ve pirinçle pişer. O tabi tatlı şeker ama safranı 
içinde böyle sarıları olacak çizgi çizgi böyle 
minik çizgileri olacak içinde. 

Yani sizin şey de doğru üzüm kurusu 
tatlandırmak için. 

Hem işte garnitür olsun diye. 

Yani orijinal tarifin bu olması gerekiyor. 

Evet odur. Ben büyüklerimizden gördüğümüzü, 
ben böyle babaannemin yanında olduğum için 
hep bir büyükle büyüdük. Onların yanında 
yaparken görürdüm. Gelin geldim bu eve 
kayınvalidem var. O da çok güzel yemek 
yapardı. Onun yanında sonra sonra kitaplardan 
ama onların verdikleri yani büyüklerimden 
aldıklarım bana daha bir pratik oldu. E 
kitaplarda hep ölçü veriyor. E onu tartacaksınız, 
ölçeceksiniz bardak hesabı, kolayda tartma 
usulü zor tabi ama büyüklerimden aldığım o 
pratik yönle gidiyorum. Öyle işte, hep 
yaptıklarımız öyledir. Bir tek pilavda ben 
ölçerim, bardak ölçüm vardır, başka hep 
yaptıklarım aldıklarımı yapıyorum işte pratik. 

Peki başka ne et yiyorsunuz? 
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Biz şimdi artık o erkeç falan yemiyoruz, İbrahim 
Bey artık. Benim yaşım 60, eşim 70 yaşında. 
Kolesterollerimiz var. Şimdi et yemiyoruz. Hep 
sebze yiyoruz, şimdi ama büyüklerimizin olduğu 
zamanda hep öyle akşam yemeklerinde mesela 
babaannem o erkeç etinin içine biraz patates 
koyalım, değişiklik yapalım, sebzeli olsun, 
denildiği zaman büyüklerimiz yani 
büyükbabalarımız, aaa bu olmamış, etin tadını 
kaçırmışsınız derlerdi. Hani bir hafifletelim diye 
bir patlıcan konur, patates konur ya yok etin 
lezzetini bozmuşsunuz krallığı gitti etin derlerdi. 

Yedi gün et kessen anlaşılan itiraz 
etmiyorlardı. 

Etmiyorlardı o küçük sebzeler onlar için 
bozuyordu krallığı, gitmiş derlerdi, onun için. 
Hep öyle kullanırlardı mesela bir gözleme 
yapılsın bir bükme yapılsın biz öyle peynirli 
falan değil illa ki etli olacak, pastırmalı olacak 
hem kıyma olacak hem pastırma olacak, 
bükmenin içinde.  

Pastırma nereden geliyordu? 

Kastamonu’dan kendimiz de yapıyorduk, biz bu 
sene gene kendimizde yaptık. Keşke 
bitmeseydi de size tattırsaydım. Hep mutlaka 
evlerde pastırma, sucuk yapılırdı. Eskiden ama 
yaptıramayanlar da Kastamonu’dan alıyorlardı 
ama biz kıyma yapılırken bunlar da olurdu. Hep 
sucuk doldurulurdu -evde çekilirdi- 
makinalarımız vardı. Bağırsaklar alınır içine 
doldurulur, kesilir, yuvarlatılır, böyle. Kışın 
kurutulur hatta biz bir sene Karabük’te 
otururken hep hırsız çalıvermişti, kapımızın 
önünden sucuğumuzu. 

Bumbar yapar mıydınız? 

Hayır sucuk, pastırma bunlar yapılırdı. 

Peki tavuk eti, av eti, balık? 

Balık yeriz ama bizim burada av eti avcılık var 
kısım kısım yerlerde ama gidenimiz de yoktu. 
Avcılık onu bilmeyiz. Biz yemedik hiç. 

																																																																				

48 Yılmaz Kavuşturucu, Eşi 

Ot, doğadan topladığınız ot, ebegümeci 
gibi? 

Onları bak severiz yaparız bir iki, bir iki 
bulduğumuz zaman yaparız ama ben biraz 
korkuyorum. 

Isırgan? 

Isırgan bundan mesela gene bakın bu 
pansiyonculuğu yaptığımız zaman, senelerde 
bize misafir geldi bahçeyi gezdiriyoruz a dedi 
mümkünse ben bu ısırganları alabilir miyim, 
dedi. O zaman rahmetli  kayınvalidem de var, 
Vasfiye Annem tabi kızım alabilirsin biz zaten 
onları hep atarız dışarlarda, dedi. Eline poşet 
giydi, hep topladı anlattı bak bunu kaynatın için 
böreğini yapın, yemeğini pişirin, çok güzel olur, 
dedi. Bir defacık yapmıştık ondan sonra 
yemeğini zannediyordum ki ben ısırma, dalama 
var ya bu bizim boğazımızda da yapar ama hiç 
yapmıyor, hakikaten güzeldi zaten nane, 
maydanoz, tere bahçemizde… 

Baharatları soracaktım, başka? 

Tere, roka bunlar hep yapılır. 

Dereotu yok? 

Dereotu var. Bulamam buralarda diye dipfrize 
atarım hep, yazdan. 

Ama hep eskiye dayalı soruyoruz. 

Eskiden de vardı. Bakın ben hep bilirim 
babaannemin zamanında, teremiz hep vardı. 
Rokayı pek çok  bilmiyorduk ama tere mutlaka 
vardı. Küçücük küçücük yaprakları olurdu o 
zaman e şimdi tabi gübrelerle büyüyor, 
kocaman kocaman yaprakları oluyor. 

Yani bizim Safranbolu’da sofrada yeşil ot 
yeme adetleri yok?  

Bizde çok az ben nasıl sıkılırım, İbrahim Bey 
akşam oluyor diye içim heyecanlanır çünkü 
yıkamaktan onları, rokayı çok sever Yılmaz48 
dereotunu çok sever, marul, maydanoz, nane 
bunları hep yıkıyorum, yıkıyorum diye elim 
kolum böyle kış ayında… 
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İlk defa siz söylüyorsunuz. 

Bizim her akşam bir baş sarımsak, bir baş 
soğan masamızda olur. İlkin bunlar konur, 
masaya, çorbadan evvel, tabaktan evvel 
masamıza biz bunları koyarız. 

Üzerine sos falan yok. 

Yok, ama o sosluyu Yılmaz onu öyle yemiyor, 
ben severim açığımdır yenilere ama  Yılmaz 
yemez. İllaki o bildiği usulde olacak, öyle soslu 
filan ya ne yaptın bunun lezzetini bozmuşsun, 
der mesela biraz turşu suyu dökerim salatanın 
üzerine olmadı, der. Çok sever turşuyu da çok 
sever ama onun üzerine döküldüğü zaman 
sevmiyor, işte. Ben de dökmeyi veriyorum, 
kendi tabağıma döküyorum. E şimdi yeni bir 
usuller çıktı acı biberden turşu kuruyorlar, 
havuçtu, domatesti koyuyorlar, oda çok güzel 
oluyor, onu da yapıyorum. Bamyamız var, onu 
söylemişlerdir zaten sulu bamya diye pişer 
bizde kuşbaşı etiyle. 

Çevreden bazı yemekler var onları ben 
soruyorum, biliyor musunuz diye. Çıraklar 
çöreği yapar mısınız? Biliyor musunuz, 
çıraklar çöreği? 

Hayır hiç duymadım acaba biliyorum da belki 
ismi değişik nasıl bir şey? 

Çullu böreği biliyor musunuz veya çul 
böreği? 

Yok  

Yapmıyorsunuz?  

Biz suböreği, sini çöreği… 

Çullama biliyor musunuz? 

Hayır 

Bandırma biliyorsunuz ama… 

Bandırmayı Eflani tarafında çok yaparlar, gelirdi 
bize, hediye olarak. Biz yapmadık ama oradan 
sık geldiği için yapmadık her halde. 

Safranbolu kurusu? 

Kuru çörektir, her halde o evet onu evde de 
yaparız. Fırınlarda da yaptırırız, alırız. Evet. 
Odur kurutulmuş ekmek yani şimdiki adı o ama 

bizdeki adı kuru çörektir onun. Onu 
büyüklerimiz yapardı, fırında hani cevizli çörek 
yaptırıyoruz ya o türde olurdu o. O daha güzel 
olurdu, ıslatınca filan böyle pamuk gibi kalkardı. 
Yumru olurdu o ama şimdi onu yapan yok tabi. 
Şimdi kuru çörek işte o kurutulmuş ekmeği kuru 
çörek olarak satıyorlardı, torbalara koyup da. 
Onu evde de yapabiliyoruz. Ekmeğimiz çok 
olduğu zaman dilimliyorum ben, kurutuyorum. 
Çorbada morbada falan güzel olur cevizle 
yemek güzel olur onu. 

Höşmerim? 

Höşmerim de yaparız. Eskiden bunlar vardı o 
mesela baklavanın yanında. Baklava uzun bir iş 
ama höşmerim daha kolay hemen 
kavuruyorsun. 

Sizin tarifinizi verebilir misiniz, höşmerim 
tarifi? 

Höşmerim mi? Onu yumurtayla, unla ufak ufak 
böyle ovalaya ovalaya elimizle pirinç tanesi gibi 
dökülecek, o minicik minicik yumurta ve unla 
birlikte ondan sonra onu tereyağında 
kavuruyoruz. İçine ceviz atarız. Birazda onunla 
kavururuz. Yapacağımız, koyacağımız tepsiye 
alırız. Şurubunu kaynatırız. Üzerime dökeriz. 
Kapaklarız. O kendi kıvamına gelir. Ben öyle 
biliyorum. Bizde peynir konmaz. Bakın başka 
yediğim yerlerde onun içine peynir koyuyorlar. 
Bizde yoktur peynir. 

Ovmaç yaptıktan sonra unu eliyor musunuz, 
yoksa? 

Yok o pirinç gibi kalacak işte. Kavrulurken o 
ağzınıza gelecek, minik minik. 

Un hiç kalmayacak o zaman? 

Kalmayacak. Pirinç gibi olacak o. Devamlı 
ovaladıkça onu pirinç gibi dökülecek. Un kalırsa 
zaten lapa gibi olur. O pirinç pirinç olacak. Biraz 
da şurupla kabaracak. Yerken de ağzınıza 
gevrek gevrek kalacak. 
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Benim aslında düşündüğüm tabi sonra hep 
birlikte karar vereceğiz ya höşmerim ya 
Çingen49 baklavası, ya da ikisi bir arada… 

Ha evet olabilir tabi.  

Ama bu arada ben şeyi sordum size, 
çullamayı sordum. 

Çullamayı ben bilmiyorum, acaba ismimi 
değişik? 

Eflani tatlısı biraz bizim Çingen baklavasına 
benziyor. Onu tadacağız ama tahmin 
ediyorum bizim Çingen baklavası daha 
güzel. 

O tatlı mı oluyor? Çullama onu bilmiyorum. 

Çullama tatlı. Bunlar bizim etrafta… 

Bulgurumuz vardır. Esmer bu sarı bulgur değil, 
kaplıca bulguru, onu akşam babaannem akşam 
güzel yağ soğan yapar. O bulguru biraz ıslatırdı. 
Ondan sonra o bulguru yağla, soğanla kaynatır, 
ha bir gün evvelinden birazcık fasulye ıslatırdı, 
fasulyeyi de koyardı içine. Sonra işte salça, yağ 
üzerine, naneyle çok güzel olurdu bakın o 
çorbada ama onu gelen misafirlerimize 
davetlerde değil de kendimize pişirirdik, 
evimizde olduğumuz zaman, pişirirdik. O 
çorbada çok güzel olurdu. Değişik bir çorbadır, 
fasulyeli, bulgurlu. Başka da yoğurtlu, naneli 
ovmaç çorbası pişerdi. Biraz hasta masta 
olduğumuz zaman kırgınız, dediğimiz zaman 
hemen rahmetli babaannem ben size ovmaç 
çorbası yapayım, derdi; yumurtayla yine onu 
bulamaç yapardı, yoğurt, nane, üzerine tereyağı 
koyardı.  Hatta onun kendince şöyle bir 
konuşması vardı cos cos döktüğüm zaman 
tereyağı çok güzel olur mis mis de kokar, derdi. 
O cos cos tereyağı döküyor ya üzerine demek 
ki ona çok güzel gelirdi. 

Bu çorba aslında çok yaygın bir çorba. Şimdi 
yeni öğrendim para makarna gibi kesip 
yapan bölgeler de var. 

Ondan da yapıyorlar, onu evet mesela bizde 
rahmetli kayınvalidem sulu yayım yaptığı 
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zaman bir kaşık yoğurt koyardı içine, aynısı 
yoğurtlu naneli çorba olur o, sulu yayıma… 

O sulu yayım da Orta Asya’da dahi var adı da 
kesme. 

E aynısı kesme, yayımda kesme keserek tabi. 

Adı kesme biraz boyları farklı o kadar.  

Bakın daha eski yıllarda boyları biraz daha 
geniş tutuluyormuş sonradan daralttılar onu 

İlhan Hanım yeni öğrendiğim bir konu var. 
Özellikle düğünlerde vs., eskiden kadın 
aşçılar varmış.  Onlarla ilgili hiç anınız var 
mı, hatırladığınız, tanıdığınız? 

Vardır tanırız, çok mesela Lort Nazire Teyze 
denilirdi. Aşçı düğünlerde giderdiniz ona, siz 
efendim ne zaman boşsunuz diye düğününüzü 
dahi ona göre ayarlardınız. Onun boş vaktine 
ayarlardınız. O gelir bir hafta evvelinden, işte 
şunları şunları alacaksınız. Evde eksik ne varsa 
alınır, onun nezaretinde pişer. Kendi pişirir 
yanında da yamağı olurdu, onun mutlaka, 
aşçının bir yamağı olurdu mutlaka, o etrafında 
gezinecek veyahut bulaşık yardım edecek, 
soyulacak bir şey varsa o yapacak, öyle olurdu 
yani. On gün mutlaka o aşçı kalırdı, düğün 
bitene kadar. Daha ondan sonrada varma-
gelme yemeği olurdu. Tabi ona da hazırlık 
yapılırdı. Sünnetse, sünnet yemeğine hazırlık 
yapılırdı. 

Öyle bir aşçıya ne kadar para verirlerdi, 
hatırlıyor musunuz? Bugünkü rakamlarla 
şöyle bir tahmin yapar mısınız? 

Ama hiç para verildiğini ben bilmiyordum. Bir 
hediye, mediye alınırdı yani para olarak şu 
kadar para verilirdi diyemeyeceğim. Ben bilirdim 
ki kumaş mesela mantoluk, elbiselik  onlar 
alınırdı ayakkabısıyla falan her şeyiyle bohça 
yapılır öyle verirlerdi yani öyle biliyorum. Bir elli 
sene evvelini konuşuyorum belki o bohçanın 
içine koyup da para verdilerse onu 
bilemeyeceğim. 
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Şerbet hatırladığınız şerbet tarifi var mı, 
Safranbolu’ya özgü içinde alkol yok gazlı 
meşrubat yok ne içerdiniz? 

Kızılcık şurubu kiraz(?) şurubu daha doğrusu 
veyahut da bahçemizde olan meyvelerin 
mutlaka şurubu yapılırdı ama en başta kiraz 
şurubu halen de öyledir. Bizim evde her sene 
bir tenekeden yapılır, konur şuraya. Pide, mide 
yaptırdığımız zaman… Göbü… göbümüz çok 
meşhurdur mesela ama şimdi hep kaçıyoruz 
onlardan. Yağda kızarıyor diye göbüden 
kaçıyoruz. 

Göbü tarifi yapar mısınız? 

Tabi herkesin bildiği bir şey: mayalı bir hamuru 
küçük yuvarlak şekilde açılır bol katıklı yapılır 
mümkün olduğu kadar ince açacaksınız ki 
hamuru az olsun, çok da az değil tabi Kızarırken 
patlar artık o yumuşaklığı siz bileceksiniz, içine 
malzemeyi koyacaksınız ıspanak, soğan, kıyma 
tabi bunun yanında yine evdeki pastırmadan, 
pastırma koyuyorsunuz. 

Hepsini bir araya koymadınız ya o ya o? 

Hayır hepsini bir arada. 

Hepsini bir arada. 

İllaki  hepsi  bir arada  koyacaklar içine hani ben 
şimdi biliyorum, ıspanak, peynir koyuyorlar 
tamam işte o göbü oluyor yok bizde o göbü 
değil. Kıyma, pastırma, ıspanak, soğan ve o 
yarım ay şeklinde kapanır kenarları. Kızgın 
yağda kızartıyorsunuz iki taraflı ortasını da 
şöyle dimdik bir daha koyarsınız şeye iyi pişsin 
diye ortasını değil de kapattığınız yeri tekrar bir 
tavaya şöyle bir koyarsınız onu iyi pişsin diye. 

Ne kadar büyüklükte bu gözleme gibi mi, 
bükme gibi mi? 

Yok o kadar çok yapılmaz. Sekiz on santim 
hatta en fazla on santim, fazla büyük yapılmaz 
küçük küçük yapılır. 

Tavada kızartılır? 

Bir tavaya iki tane olur zaten en fazla üç tane 
hani ikisini şöyle düzde birini şöyle yanına 
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koyabilirsiniz, kızarır. Sıcakken yanında da 
kiraz suyu şerbeti veya ayva suyu, elma suyu -
hep bahçeden yapardık, çoktu meyvemiz. 

Haluşka yapar mıydınız? 

Haluşka da yaparız. 

Nasıl yerdiniz haluşkayı, tek başına? 

Tek başına küçük küçük lokmalar işte kaşıkla 
alınır onun üzerine ceviz, tereyağı üzerine 
şurup, babaannem demin dedim ya size Çingen 
baklavası pekmezle, babaannem kendi 
tabağına pekmezli yapardı. Ona da pekmez 
koyardı, Çingen baklavasıyla ikisini birlikte 
koyuyor üzerine pekmez döküyorsunuz. Evet 
öyle yapardı çünkü pekmezli severdi. O kızım 
en doğal şey, en güzel şey kış gününde bunu 
iyice yiyin ki sıcak olun zinde olun, derdi 

Babaanneniz nereliydi? O da mı 
Safranboluluydu? 

Safranbolulu. 

Haluşkayla ilgili iki farklı zıt görüş var: ya 
bazıları kötü yenmez diyorlar veya bazıları 
çok güzel diyor. 

Yok yapılırdı. Ben biliyorum. Çocukluğumda 
yapılırdı ama sık yapılan bir şey değildi hani 
demin dedim ya size bulgur çorbasını onun gibi 
her an yapılan bir şey değildi ve o kadar da 
zahmetli yapılırdı ki o, belki de onun için mi 
yapmıyordu? Babaannem onun hamurunun 
pişirilmesi elinde uzun bir oklağaç, onunla 
pişirirdi. Biraz zahmetlidir o. Pişmesi çok 
mühimdir onun. Hamur olmayacak, top top 
olmayacak krem gibi olacak o. Böyle suyun 
içinde, kaşıkları suya koyardı sudan çıkarır iki 
kaşıkla o hamurdan alır, küçük küçük sulu 
kaşıkla da onu böyle tepsiye ittirirdi ama krem 
gibi olacaktı. Bir de telli helva yapardık biz, 
nişastadan. Onu Hatice söylemiş olabilir, 
Karagöz50. Telli helva nişastadan yapılırdı, o da. 

Telli helva, nişasta helvasını söylediler de 
telli mi? 
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Aynen ama bak bu dediğim bulgur bulgur 
dökülecek. O da telli bembeyaz olur o da 
nişastadan olduğu için onu nişasta şurup 
şekerle kaynatılır devamlı, karıştıra karıştıra 
biraz da zeytinyağı girer ona dökülmesi için. 

Aynı un helvası gibi yapıyorsunuz aslında 
anladığım kadarıyla. 

Karıştıra karıştıra pişer o. Onu net bilmiyorum 
ama Hatice onu iyi bilir. Kaşıkla yenir o. 

Sulu gibi olur? 

Hayır sululuktan değil pirinç pilavı gibi olur o. 
Onun için kaşıkla yiyorsunuz onu, hani 
dökülmesin. Çatalın arasından dökülür, o minik 
minik olduğu için ama bir tatlı kaşığıyla yerseniz 
daha güzel olur. Güzel de bir nişasta hafif 
kokusu olur. Bir değişiklik işte telli helva, Hatice 
Büyükkaragöz onu söylemiş olabilir. 

Pelte olarak verdi.  

Yok telli helva ama o pelte kıvamındadır ama 
aynı pirinç gibi dökülür o. 

Pelte deyince kütle düşünüyoruz, bu kaşık. 

Kaşık pelte onun üzerine tereyağı koymuştur, 
değil mi? Bu benim dediğim de pirinç gibi 
dökülecek. O yapar çünkü daha yeni konuştuk, 
bir ay olmadı bile. Hatice, dedim bizim telli helva 
ne güzel olurdu değil mi. Bunlar hep nostalji 
oldu, dedim İlhan hakikaten yapmalı, diye 
onunla birlikte konuştuk. 

Niye telli? 

Tel tel dökülmesinden geliyor her halde. 

Pişmaniye gibi bir şey değil? 

Değil pirinç kıvamında. 

İrmik helvası? (?)  

Daha kalın, kalındır mesela leblebi gibi 
olmayacak daha da küçük olacak 

Kahvaltı da ne yerdiniz? 

Benim zamanımda normal kahvaltıydı ama 
daha eskiden büyüklerimiz çorba içerlermiş. 
Bunu hep söylüyorlardı. Öyle zeytin falan 
lüksmüş, mesela iki zeytinle bir dilim ekmek 

yiyeceksin derlermiş o zaman. Şimdi ekmek 
yenmiyor. 

Yoğurt falan yenir miydi? 

Acaba büyüklerimiz çorbanın yanında yerler 
miydi bilmiyorum daha eskiyi bilmiyorum ama 
çorba içtiklerini hep söylerlerdi. 

Hatice Hanım omlet yapıp yumurta yapıp 
üzerine pekmez dökeriz, dedi. 

Evet oda bir tatlıdır 

Kahvaltıda 

Hayır kahvaltıda değil normal tatlı olarak. 

Cisleme biliyor musunuz? 

Cisleme o sonradan çıktı. Onun biz de adı 
akıtmadır. Yumurtayla unu çarpıp ama bizde süt 
girmezdi. Babaannem bir de onun arasına 
maydanoz koyardı, karabiber koyardı. Çarpıp 
tavaya iki kaşık koyar pişirirdi. 

Peki kaygana? 

Akıtma ve kaygana aynıydı bizde. 

Benim cisleme dediğim sacın üzerine… 

Ha sacın üzerine dökülüp yapılan bize 
Eflani’den gelirdi parmak parmak dökülürdü 
sacın üzerine 

Parmak parmak? 

Evet tereyağlı falan yapılırdı. O çok da güzel 
olurdu. Eflani’den gelirdi bize o hani uçları 
yusyuvarlak değil sarkıntılı sarkıntılı gelirdi. 
Hatta onun ucundan tırtık tıktık kopartırdım ben. 

O Amerikalıların, İngilizlerin “pan cake” 
dedikleri Fransızların “crepé” dedikleri şey 
aslında. 

Ha işte evet crép'e giriyor o. Kitaplarda şimdi 
krep olarak okuyoruz. 

Onu Safranbolu merkezde bilmiyorsunuz. 

Yok Eflani’den gelirdi bize o ama belki yapanlar 
sacda yapanlar oldu mu bilmiyorum. 

Bizim köyde de vardı, Çerçen’de de vardı. 
Bizde akıtma işte… 
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Sizin akıtma dediğiniz kaygana. Evet bir de onu 
sütle yapılıyor o şimdi bir yaygın oldu. 

İçine un veya nişasta koyuyor musunuz? 

Nişasta konmuyor. Unla yapılır, yumurta, un. 

Yani omlete un koyma adeti var ama? 

Ama omlete un koyduğunuz zaman olmaz o 
yalnız yumurtayla güzel olur o. 

Yani un dolgu maddesi aslında sadece. 

Sadece yumurta bayağı çarpılır. O böyle 
tereyağına dökülür. İncecik olacak. Sonra onu 
düz ama yumurta kadar olan bir kaba 
koyuyoruz. O böyle kesilir farklı farklı üzerine 
pekmez tatlı dökebilirsiniz yani şurupta 
dökülebilir, onun üzerine pekmez de. 

Ne yağı kullanıyorsunuz? 

Hep ben çocukluğumdan beri tereyağı bilirim ve 
zeytinyağı işte yeni çıktı. Vita51 yağı çok meşhur 
oldu. Rahmetli babacığım almayın böyle 
bilinmeyen şeyleri, derdi almayın yemeyin, 
derdi. Babaannem de onunla kurabiye işte 
kurabiyelerimiz meşhurdur bakın şekerli bir 
kurabiye bir de bu tuzlu kurabiyemiz, bir de 
cevizli çörek, onları bilirdik biz eskiden. 

Tereyağlı mı? 

Tereyağlı yapılır sonra  sonra bu sana yağ 
margarinler çıktı, çeşit çeşit o ara alınmış oldu 
ama şimdi biz almıyoruz gene zeytinyağı ve 
tereyağı çok sıkışmadığım müddetçe tereyağını 
kullanmıyorum ama misafir falan geldiği zaman 
pilavımıza böreğimize baklavamıza gene 
tereyağı devam ediyoruz ama kahvaltıya hiç 
koymuyorum hatta bu sabah yine Yılmaz ya 
niye biz tereyağlı yemiyoruz, incecik bir sürelim 
ekmeğimize, diyor. 

Salep yemeklerde kullandınız mı hiç? 

Yok salep salep olarak sütle o, öyle yemeklerde 
kullanmadık ama kışın devamlı sütle falan 
içeriz, yaparız da. Bahçemizde bile var bir ara 
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kuşlar, kargalar getirdi galiba mor mor ne güzel 
açarlar. 

Meze? Safranbolu’da içki geleneği var 
aslında. Yani babanız içmeyebilir de benim 
babam da içmezdi, rahmetli ama meze 
olarak yaptığınız şeyler var mı yani 
atıştırmalık falan gibi basit. 

Yok yok atıştırmalık olsa bile zeytinyağlı dolma, 
zeytinyağlı pırasa işte belki onlarla ama ben 
bilmiyorum ama tabi şimdiki usulü biliyoruz da o 
zamanı bilmiyorum. 

Tavuk ve hindi yemekleri? 

Normal pişirirdik işte bildiğimiz. 

Haşlıyordunuz? 

Hayır şimdi şimdi haşlama eskiden öyle yok ben 
babaannemden gördüğüm ya bütün kızartırdı 
onu tenceremizde. Demir tavamız vardı o demir 
tava hiç eksik olmazdı, mutfakta o. Demir 
tavada kızarırdı. Şimdiki gibi öyle teflon 
meflonlar yoktu. 

Yani koca bir hindiyi demir tavada 
kızartıyorsunuz? 

Bütün kızarırdı tavada ve yahut koca bir şeyde. 

Çevire çevire kızartıyorsunuz? 

Çevire çevire kızarır. 

İçinde yağ var mı? 

Tabi yağda kızarır. Tereyağında kızarır o. 

Tereyağında ve pişiyor yani? 

Veyahut da böyle parçalar mesela özel pişerse 
o büyük kızarır ama kendimize yaparsak 
babaannem onu kızartır. Ondan sonra pişirirdi. 

Aslında bu yaptığınız, verdiğiniz tarif gene 
bütün etin esas tarifi. 

Esas tarifi aynı bütün ete ne yapıyorsak  tavuğa 
da o yapılırdı. Şimdi onu hemen getiriyoruz, 
yıkıyoruz, haşlıyoruz. Tavuk mu, tavuk 
esasında biz bu tavuğu hep içinde balık malık 
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kokuyor, diyoruz beğenmiyoruz bile biz kendi 
büyüttüğümüz veya köylülerden aldığımız tavuk 
veya hindi makbuldür çünkü buğdayla 
besleniyor köylerde. Bahçelerde dolaşıyor suni 
bir şey yemiyor ki ama bu aldıklarımız hep suni 
hazır tavuklar mesela rahmetli büyüklerimiz 
hayır dışardan tavuk alınmaz ya kendin 
besleyeceksin ya köyden alacaksın, derdi. 

Sonra aynı bütün et, üzerine maydanoz mu 
koyuyorsunuz? 

Yok tavuğa maydanoz konmaz, o öyle yenirdi. 
Yanına işte pilav pişer suyuna,  

Suyuna çorba,  

Sonra sonra bamyaya konmaya başlandı, tavuk 
eti ama illa ki parça et, bütün et gibi olmuyordu 
bir iki bir iki  öyle yenmeye başlanmıştı. 

Cevizli yayımını herkes söylemiştir zaten. 
Başka da geriye ne kalıyor? Bu kadar. 

Yok aynı şeyler gidebilir mesela hamama 
götürüyoruz. Ben küçüklüğümde bir gün evvel 
evde temizlik yapılırdı  niçin yapılırdı o temizlik, 
yarın hamama gidilecek o zaman üç katlı ev 
eskiden şimdiki gibi öyle yardımcı almak yoktu, 
tabi biz de okula gidiyoruz mutlaka öğleyin, öğle 
paydosunda okuldan çıkacağız, hamama 
gideceğiz, hamamda annemiz yıkayacak, 
paklayacak ondan sonra koşa koşa gene okula 
devam ederdik ve annemgilde elmadan tutun 
da artık, armut, ayva; öğleyin işte çünkü 
sabahtan gidilirdi akşam çıkılırdı. Biz okuldan 
çıkardık saat üç buçuk, dört annemlerle beraber 
evimize giderdik. Annemgilde o saatte hamama 
(?) ama tabi büyükler olurdu hep, onları 
yıkayacak, çıkaracaklar öğleyin bizi 
çıkaracaklar aynı bu yemekleri mesela 
hamama, mesela cevizli çörek yap, ayran yap 
yanında götür. Veyahut yemek götür. Ama 
böyle tabi ısınmış yemekler olmayacak. Bükme 
yağ, götür.  

Ekmek? 

Yufka ekmeği yapılırdı. Onu hallettiniz ya, kışlık 
ne yapardınız, diye. Havalar soğuyunca, 
mutlaka konu-komşular yardıma gelinir, yufka 
ekmeği yapılırdı. O sonra ıslatılır. İşte o 
hamama mı gidecek, giderken; ne bileyim bir 
yere giderken mi götürülecek. Bakın hamama 
giderken o yufka ekmeği ıslatılır, peynir veyahut 

helva alınır, getiremiyorsanız hamama. O 
zaman şekerci Osman Amca’mız vardı, 
rahmetli. Ondan hep helva alınır -hamamın da 
yanındaydı. Oradan onu yufkaya dür, ye, 
yaptığınız kışlık yufkaya. O zaman aşçı Ali’miz 
vardı. O da o zamanlar çok güzel yemekler 
yapardı. Çok da sıkıştığınız zaman oradan 
yemek alıyorsunuz. Gelirdi mesela, döner falan 
alınır gelirdi. 

Çarşı’da aşçıdan yemek alırdınız. Peki, 
hanımlar aşçıya gitme hadisesi var mıydı? 

Yok, yoktu ama oradan yemek alabilirdi, 
hamama ama annem benim gidip de bir yerde 
yemek yediklerini bilmiyorum.  

Yani şu anda… 

Oho, çok yeni daha… 

Ama yer aynı yer, hamamın hemen yanı 
başında. 

Evet. Ama benim babam getirirdi. Bakın o 
zaman Bağlar, taşınıyorduk, yazın Bağlar’a, 
kışın Çarşı’ya. O arada tabi Eylül’de açılıyor, 
okulumuz. Ben Çarşı’da okumuştum, Kalealtı 
İlkokulu’nda okumuştum, ilkokulu. Oraya 
giderken babam beni o zaman daha annemler 
de daha taşınmamış olurdu, mutlaka aşçı 
babamın dükkanına çok yakındı. Orada benim 
karnımı doyurur, ondan sonra gönderirdi. 

Babanız ne iş yapıyordu? 

Kunduracıydı, babam 

Hatice Büyükkaragöz, o da Kalealtı’ndan 
bahsetmişti. Çocukluk arkadaşınız mı? 

Belki yıl, 46lıyım ben çünkü. 

Peki sofralarınız kaç kişilik kurulurdu? 

Mutlaka 10 - 12 kişi. Kocaman tabla, tabla 
denirdi, tablaydı. 

Ev o kadar kalabalık değildi, her halde? 

Gelen misafirlerle. Mesela Ramazan 
davetlerinde. 12 kişi alırdı. O yetmezse 2 odaya 
3 odaya kurulurdu, o zaman. 

Aile hep birlikte mi, yerdi, akşam?  
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Öyleydi. Evvel söyledim ya. Akşam yemeklerine 
çok ağırlık verilirdi. 

Akşam yemeklerinin bir adeti var mıydı? 

Tabi arkasından dua, 
“Bismillahirrahmanirrahim” diye başlanırdı. Çok 
yaşlı büyükbabamız falan varsa, biz çıkmazdık, 
koşamazdık yanlarında. Uslu konuşurduk 
yanlarında, sus derdik yanlarında. Saygıdan 
büyüğümüze 

Harem, selamlık var mıydı? 

Yok babaannem hiç öyle bir şey anlatmadı. Ben 
onu bilmiyorum. Üç katlıydı ama haremlik, 
selamlık bilmiyorum. Öyle bir ortam ben 
görmedim. Yani hiç öyle bir şey anlatmadı. Ben 
onu hiç bilmiyorum. 

İlhan Hanım, hemen söyleyebileceğiniz bir 
yemek duası biliyor musunuz? 

Onu hiç bilmem İbrahim Bey, duayı, bilemem 
evet onu evet bilemem. Ama benim oğlum çok 
güzel bilir yemek duasını. Babaanneden 
öğrenmiştir, o 

Onları da bir toparlamak istiyorum da 

Hemen duasına hazırlanır o, yemek yediğimiz 
zaman bakarım hemen ellerini açar. “Sen dua 
et oğlum.” Bazen yapar. Olsa yapar. 

O zaman tarifini alalım 

Evet, babaanneden dolmuş kulağı, ben 
bilmiyorum, bilmiyorum. Ama mutlaka “afiyet 
olsun” söylenir.  
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ZAHİDE DENİZ 

AŞÇI (   ) 
Kayıt Tarihi: 28.02.2008 

 

…gittiniz mi? söylediler mi, onu bilmiyorum 
bütün eti var. Çorbası pirinç çorbası, yemek 
olarak ilk başta pirinç çorbası daha sonra et 
yemeği, bütün et. Kesiyoruz, kızartıp suda 
pişiriyoruz, ağır ateşte. Servis yaparken üstüne 
maydanoz sebzesi onları koyuyoruz. Başka bir 
şeyi yok, kuru etin. Yemek aralarında bamyası 
meşhur, uzun fasulyesi, baklavası ve su böreği 
bir de höşmerimi var. Bilmiyorum size 
Safranbolulu başka kimler söyledi? Böyle 
anlattılar. 

Aşağı yukarı aynı şekilde anlatıyorlar. 

(?) yemeğini bilmiyorum Safranbolu’nun. 
Senelerdir buradayız. Burada büyüdük ve bu 
yemekleri yapanların yanında büyüdüm. Bu 
evin yani Asmazlar’ın sahibi çok güzel yemek 
yapardı. Onların yanında ve onlardan 
gördüğümü söylüyorum size. 

Siz nerelisiniz? 

Ben Karabüklüyüm. Burada büyüdüm, bu evde. 
Benim şeyim bu ailenin yanında büyüdüm. 
Daha çok İstanbul’da kaldım. İstanbul’da 
oturdum, senelerce. Sonra buraya geldik. 18 
senedir bu konakta çalışıyorum. 

Burası açıldığında menüleri, yemekleri nasıl 
çalıştınız? 

Çalıştığımız menülerde Safranbolu yemekleri 
vardı. Çıkıyordu bütün eti çıkıyordu. İsteğe göre 
erişte çorbası çıkıyordu. Sulu yayım diye geçer. 
O meşhurdur, buranın. Yayım diye söyleriz, biz. 
Tabi sizler erişte diye bildiğiniz için çorba olarak 
onu da verebiliriz. Daha sonra isteğe göre 

yapılıyor. Daha çok uzun fasulyesi çıkıyordu, 
bamyası. Şu anda burada dolmasını 
yapıyorum. Safranbolu et dolmasını, mantısını 
yapıyorum. İsteğe göre bamya, fasulye isteğe 
göre onları çıkartma şeyim var. Onları 
yapabiliyorum yani Safranbolu şeyi 
unutulmasın diye genellikle istek oluyor. 
Gruplarda bunları çıkartıyoruz. Suböreğini, 
baklavasını -baklavayı ben yapamıyorum. 
Açması çok zor olunca onu açamıyorum. 
Yapmasını yapıyorum da açmasını 
yapamıyorum. 

Peki, üç çeşit yemek vereceğiz, aslında yani 
bir giriş yemeği, bir ana yemek, bir de tatlı 
vereceğiz. Siz yapsanız menüyü nasıl 
yapardınız, 120 konuğa? 

Valla buranın yemeği olarak pirinç çorbasını 
yapabiliriz. Daha sonra bütün etini yapabiliriz. 
Bir de börek veya zeytinyağlı fasulye olabilir. 
Zeytinyağlı yemek de verilebiliyor, yemek 
olarak. 

Siz söylüyorsunuz, şimdi. 

Fasulyesi olabilir, bamyası olabilir ama yaz 
olduğu için bamya bulabilir miyiz, bilmiyorum. 
Bamyası koruklu bamya diye geçer, o şekilde. 
Bilmiyorum artık sizin isteğinize göre yapılır her 
halde. 

Çorbayı niye bu kadar önemsiyorsunuz? 
Çorba aslında çok ağırlıklı bir yemek 
değildir. 

İşte ne bileyim, buranın pirinç çorbasını çok 
önemsiyorlar. Bu şekilde gördükçe bende size 
(anlaşılamadı) zorundayım. 

Yapılışında özel bir şey var mı? 

Hiçbir şey yok. Domates rendelersiniz veya 
sade olarak et suyuyla pişirebilirsiniz, nasıl 
isterseniz. İsteğe bağlı çorba vermeyebiliriz. 
Bütün et çıkartabiliriz, mesela. 

Çorba vermeseniz, ne verirsiniz? 

İsterseniz bamyasını yapabiliriz, çorba niyetine.  
Sulu oluyor. O da olabilir.  Etli, kuşbaşı etiyle, 
koruk değil de limon koyarız -şimdi koruğu 
burada bulmak çok zor. İlkbahar olsa hadi 
yaparız. O yeşil üzümlerden oluyor. 
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Mayısta da daha çıkmaz. 

Evet 

Başka bir yerden belki bulabiliriz. 

Bilmiyorum yapan var mı, şimdi. Koruk 
buralarda pek yapan yok. Bilmiyorlar bile, ne 
olduğunu. İsmini dahi bilen yok çok az var. 

Şeyi anlatır mısınız? Vedat Başaran 
İstanbul’da Feriye şefi, sahibi dedi ki 
Asmazlar açıldığında önce ben gittim, 
çalıştım orada, dedi. Siz o zaman daha sonra 
mı girdiniz, buraya? 

Ben açılırken buradaydım. 

Peki, Vedat Başaran diye bir şef size 
yardımcı oldu mu? 

Hayır hiç kimse yardımcı olmadı bize. 

Belki çok kısa bir süre çalıştı. 

Ben açılırken açılışı beraber yaptık. Hatta 
burada Safranbolu’ya, 3000 kişiye yakın yemek 
verdik, açılırken. Üç gün açık büfe olarak yemek 
verdik, o şekilde. 

Hangi yıl? 

90 da. 

1990 

Evet 90 da açıldı, burası. Eylülde açıldı. 1 
Eylül’de açılış yapıldı. 15 Temmuz’da da o 
yemeği verdik. 15 gün önce verdik, yemekleri. 
Safranbolu’nun halkına 3 gün yemek verdim. 

Ben daha sonra açıldı sanıyordum. 18 yıl 
geçmiş. 

15 Temmuz veya 10 Temmuz, o arada yemek 
verdik, burada. O gün açılışı yapacaktık, 
sularımız kesildi. Depomuz yoktu. Depo yapıldı, 
15 gün içinde buraya. O aralar çok su 
kesiliyordu. Safranbolu’da depo yapıldığı için 
geri kaldı 15 gün. 

Peki bizim Safranbolu yemeklerini 
konuklarınız seviyor mu?  

Valla isteğe göre, seven de var. Biz isteğe göre 
yapıyoruz, burada. Mesela geliyorlar 
söylüyorlar Safranbolu’nun tanınmış kimseleri. 

O şekilde çıkartıyoruz onlar da gruba 
sunuyorlar. İsteyen gruplara verebiliyoruz.  

Çünkü ben de sizin yemekleriniz yiyorum. 
Safranbolu yemekleri çok fazla listede 
kalmamıştı, o yüzden. 

Yok Safranbolu’da Safranbolulu kimse yok. 
Yemeğini dahi bilen yok, Safranbolulu olarak. 
Safranbolu’da kimse göremezsiniz. Yerlileri 
yazın birkaç kişi geliyor. O kadar. 

Çok az. 

Evet 

Tarif yapmanızda bir sakınca var mı? Biz 
aslında bunları biliyoruz da bir anlamda da 
Turing’in kendi Asmazlar’ın kendi şeyleri 
olabilir o yüzden ben öncelikle tarif olarak 
sorsam sakıncası var mı, yemek tarifi 
olarak? 

Söylerim ne olacak. 

Bütün etin yanında ne verirsiniz? 

Patates püresi olabilir, patates şeyleri olabilir. 

Patates? 

Biz sade veriyoruz, onu. 

Sade veriyorsunuz? 

Evet esasında sade, yanına isterse pilav 
veriyoruz. O şekilde hiçbir şey koymuyoruz. 
Safranbolu usulü olarak, o şekilde veriyoruz, 
sade. 

Yan pilav da olur. Haluşka yaptınız mı, hiç? 

Haluşka yapmadım çünkü buranın yemeği 
olmadığı için haluşka. 

Buranın yemeği olmadığını nereden 
biliyorsunuz? 

Haluşka, burada pek bilmezler, Safranbolu’da, 
o çok ender köy kısımları bilir o şekilde. 

Yani Safranbolu köy yemeğidir diyorsunuz. 

Evet haluşka o şekildedir ama yapmasını 
gördüm. Onu suyla yapıyorlar. Karıştıra 
karıştıra ocakta oklavayla karıştırıyorlar. Üstüne 
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tereyağı veya tatlılı isterse pekmezle, o şekilde 
yapılıyor. 

Safranbolu köy yemeklerinden başka neler 
biliyorsunuz? 

Pek fazla bilgim yok onlardan çünkü köyde 
kalmadım, fazla kalsaydım belki öğrenebilirdim 
daha çok benim İstanbul’da buralarda geçtiği 
için. 

Sacda hiç yemek biliyor musunuz? 

Sacda gözleme yapıyoruz. 

Etli ekmek yapıyor muydunuz? 

Evet etli ekmek şeklinde. 

Etli ekmek tarifi verebilir misiniz, bize? 

Ben etli ekmek şeklinde yapıyorum, zaten onu. 

Ama gözleme gibi yani bükme 
yapıyorsunuz, sac bükmesi. 

Evet sac bükmesi, gözleme olarak burada 
ıspanaklı yapılır. Onu da isteğe göre 
çıkartıyorum. Bizim genel müdürümüz vardır, 
çok beğenir.  Geldiği zaman yaparım. Ispanaklı 
böreğini yaparım. Sini çöreği derler, 
Safranbolu’da onu yaparım hafta sonları 
genellikle çıkartıyorum ben. 

Peki sacda yaptığınız başka yemek var mı? 

Başka yemek yok sacda yaptığımız, gözleme 
çeşitleri. 

Şeyin peşindeyim de ben bu etli ekmeği 
sacda yapıyorlar kat kat yaparak aralarına 
kıyma koyarak yapılıyor… 

Kat kat da olabilir. Yufkayı kat kat döşeyip ona 
göre o da olabilir ama ben gözlemesini etli 
ekmek şeklinde yapıyorum ve müşterilerimiz de 
çok beğeniyorlar, hayran kalıyorlar. 

Peki höşmerim tarifi yapar mısınız? 

Höşmerimi mesela 6 kişilik söyleyeyim: 1 kâse 
un ve 1 yumurta. Yumurtayla unu böyle iyice 
ovalıyorum. Ovaladıktan sonra tereyağında 
kavuruyorum, kızarana kadar kızartıyorum. Nar 
gibi kızarmış oluyor ve üstüne isteğinize göre 

şurup, pekmez olabilir. Şekerli şurup soğuk 
olacak ama tıkır tıkır güzel olur. 

Bende biliyorum da tıkır tıkır olmuyor 

Onu yumurtayla ovmadığınız için olmuyor. 

Ovdum da beceremedim, onu yaptıracağım. 

Haberim olsaydı ben size yapardım. 

Sağ olun, peşine düşeceğiz zaten 
yemeklerin. Menülerde ikram edilecek 
yemekleri önceden bir çalışmak lazım. 
Kadriye’yle bir mutfağa gireceğiz. Bu 
Asmazlar’ın evinde eskiden yapılan 
yemeklerden hatırladığınız neler var, başka? 

Pek hatırlamıyorum (anlaşılamadı) 

Çok mu küçük ayrıldınız? 

Benim bildiğim kadarıysa hep böyle, et 
yemekleri, bamyası, fasulyesi, yazın patlıcan 
yemekleri çıkar. 

Hatırladığınız patlıcan yemekleri neler var? 

Karnıyarık, silkme derler patlıcan karışık olur o 
şekilde onlar yapılır. Yaz olursa patlıcan 
yemekleri daha çok çıkar, pilavla. 

Asmazlar bildiğim kadarıyla Kırımlı, biliyor 
muydunuz? 

Onlar Rus göçmeni, evet. 

Kırımlı, onların özel yemekleri var mıydı? 

Yok, çünkü onların nineleri, dedeleri filan gelmiş 
(anlaşılamadı) 

(Anlaşılamadı) 

Cetleri çok eski olduğu için bilinmiyor ve hayatta 
da tek bir kızları var, Asmazlar'ın. 

Nerede, peki? 

İstanbul’da ve ben onların yanında büyüdüm. 

Yandaki konakta akrabalarının bir kısmı var. 

Evet Hakkı Asmazlar(?) tek o kaldı zaten 
Asmazlar'dan bir de Sabiha Hanım 

Sabiha Hanım ne yapıyor İstanbul’da varlıklı 
mı hala, yoksa? 
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Evet, varlıklı orada oturuyorlar. Kardeşleri vardı, 
vefat etti siz nerelisiniz? 

Ben baba tarafından Çerçerliyim, anne 
tarafından İstanbulluyum.  

Etten başka bir şey yemiyorlar mı, bu 
Safranbolular yani bir an kalıyorum? 

Sebze yemekleri yapılır. 

O söylediğiniz yemekler de İstanbul 
yemekleri aslında, karnıyarık da. 

Ben Safranbolu’nun kurabiyelerini yapıyorum, 
bu çeşitleri yapıyorum, çıkartıyorum çayın 
yanına. 

Safranbolulu mu, onlar? 

Evet bu cevizli kurabiyesi. Bir gün davet edelim, 
görün bakın. 

Yönetimle de konuşmak gerekiyor aşağı 
yukarı bugün Kadriye’yle gelirken yazdık. 
Şunun önce bir tarifini verin. 

Bu esasında Safranbolu’ya özel bir kurabiye. 
Pek bilinmiyor buralarda Safranbolulular yapar 
genellikle, cevizle. 

Sadece un, yağ, ceviz; kabartma tozu var mı 
içinde başka bir şey yok? 

Evet var. Başka bir şey yok. Bir yumurtanın 
beyazını koyuyorum, sarısını üstüne 
koyuyorum. Bir kâse yoğurt koyuyorum. İki kâse 
yağ biri katı(?) biri sıvı yağ oluyor. 

Bazısında. İlhan Hanım’ın tarifine çok yakın 
Kadriye, farkında mısın? 

Yan komşunun da çok benzer bir kurabiyesi var. 

Evet yaparlar. O da Safranbolulu. 

Bu ne, peki? 

O da Safranbolu şeker kurabiyesi. Ben buna 
şekil verdim. Bu şekilde olmuyor, bunlar. Onları 
uzun uzun yaparlar, şerit şeklinde, o şekilde. 
Ben değişik olsun şekil verdim, o yüzden. Bir de 
göbü yaparlar. Göbüsü meşhurdur ama o yağda 
olduğu için biraz ağır oluyor. 

Tarifini verin ben biliyorum da… 

Genellikle ben bunu çıkartıyorum. O şekilde 
fırında yapıyorum ıspanağı yıkıyorum(?) mayalı 
hamurla fırında yapıyorum. 

Kabarıyor. 

Kabarıyor, fırında yapıyorum yağlı olduğu için 
ağır oluyor yenmiyor, diye. O şekilde daha güzel 
oluyor. 

B sağlıklı beslenme meselesinden dolayı 
bazı lezzetleri kaybetmeye başladık. 
Özellikle yağda daha lezzetli ama millet 
kolesterole taktı. Bizim menüde -ben size 
söyleyeyim- çorba çok zayıf kalıyor. 
Safranbolu’da hakikaten çorbayı çok 
seviyorlar ama pirinç çorbası koyduğumuz 
zaman pek bir esprisi olmuyor. Pirinç 
çorbası sizin söylediğiniz ya etli dolma, uzun 
bakla dedikleri tereyağlı sonra bütün et 
vereceğiz belki bütün etin yanında hiçbir 
şeyde vermeyebiliriz ama verirsek ya pilav 
vereceğiz ya haluşka vereceğiz öncesinde 
sini çöreğini o yüzden sordum. 

Suböreği. 

Hayır su böreği değil etli ekmek ama sac 
üzerinde yapılan bir tarif bulduk. Etle cevizi 
birlikte kullanıyor yani bir katına et koyuyor, 
bir katına ceviz koyuyor. Bu kimin tarifiydi 
Kadriye hatırlıyor musun et ve cevizi bir 
arada kullanan İlhan Hanım mıydı? 

Pek onu bilemiyorum. Ceviz konduğunu 
bilmiyorum. 

Karışık yaparlarmış, kıyma, pastırma, soğan, 
falan.  

Onu karıştırmadan, bir yerde yaptılar, 
cevizsizdi. O bana ilginç geldi. Ya onu vereceğiz 
benim peşinde olduğum bir yemek var, köy 
yemekleri Ovacık’ın çullu böreği var. Hiç 
duydunuz mu?  

Onu duydum da nasıl yapıldığını bilmiyorum 
ama…  

Yapılır; yapılması çok zor değil aslında 
fakat… çok eski bir yemek bütün etin 
yanında da pilav vermezsek belki haluşka 
vereceğiz.  

Hamur olduğu için nasıl karşılanır bilmiyorum.   
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Şimdi bu gelecek kişiler çok özel kişiler, yani 
ben Safranbolululara şimdi onu yedirtemem. 
Samimi bir şekilde yani hamur diye 
düşünüyorlar ama gelecek kişilerin 
(anlaşılamadı) konuşacağız, yapacağız. 
Beğenirsek koyacağız. En sonunda da ya 
höşmerim ya da Çingen baklavası. Bunları 
mutfağa girip çalışmak lazım. Ben ya kendi 
evimde çalışacağım veya sizde olabilir.  
(Anlaşılamadı) olabilir. Bir yerde bu 
yemekleri daha önce bir yapmamız lazım. 

Çingen baklavasını kuru ekmekten 
yapacaksınız.  

Orada bir şey var Eflani’de Çingen 
baklavasını aynen yaptılar ama yufkadan 
yaptılar ve üzerine de pekmez değil şurup 
döktüler. İnanılmayacak kadar lezzetli 
oluyor. Bize verilen klasik tariflerde -hep ben 
konuşuyorum aslında ben sizi 
konuşturmaya çalışıyordum- genellikle 
ekmeğin döküntüsünden, kırıntısından 
yapıyorlar fakat o, o kadar lezzetli olmuyor. 
Bir fırınlama iyi oluyor. Benim bulduğum 
Çingen baklavası tarifini fırınlıyorlar ondan 
sonra üzerine şerbet döküyorlar. 

Onu çiğ açıp da fırın ufaklayarak mı yapıyorlar?  

Onları işte denemek lazım.  

Onu nasıl yapıyorlar? O halde fırınlanmasına 
göre bayağı baklava hamuru gibi açılır.  

Çok da ince açmıyorlar, normal… 

Normal olarak açılır kurutulur ufaklanır, ondan 
sonra fırına sürebilirsiniz, onu. Olabilir.   

Bize çok lezzetli geldi değil mi?   

Sütle yapılmış o  

Süt mü varmış, içinde? 

Süt varmış. 

İşte burada süt koymazlar, Safranbolu’da 
yaparlar, bazı kimseler. Eski bir ihtiyar ninemiz 
vardı; o yapardı. Ben ondan gördüm. Baklava 
hamurunu açardı. Ufaklayıp fırına sürerdi. Onun 
üstüne artık şerbet veya şey, tereyağı dökülür, 
fırına sürmeden önce, mesela dut şurup veya 
pekmez ne isterseniz dökülebilir. Ben öyle 
gördüm, onu.  

O Eflani’dekinde güllaç tadı vardı, demek o 
sütten dolayı. 

Evet güllaç tadı vardı.  

Ve bana anlatırken söylemediler.  

Oradaki arkadaş söyledi onu(?) hanım 
söyledi süt var, diye. Ben oradan kaldı 
aklımda.  

Cevizli çöreğini hafta sonları açık büfe olarak 
veriyoruz gruplarımıza falan cevizli çörek o 
göbüden her çeşidini çıkartıyoruz sini çöreğine 
varana kadar.  

Sini çöreğini siz kendiniz mi açıyorsunuz 
yoksa fırınlarda mı şimdi bir de fırınlarda…  

Kendim yapıyorum, cevizli çöreği hepsini 
kendim çıkarıyorum.  

Cevizli çöreği nasıl yapıyorsunuz?   

Hamuru mayalayıp biraz yağ koyuyorum, içine 
mayalıyorum. Ondan sonra şey yaparak 
açıyorum böyle elimle şu şekilde kıvırıyorum, 
elimle.   

Tamam aynı Bulak’ta da öyle yapıyorlar, 
bayanlar.  

Hiç yapılmadığı için ben bilmiyorum yapmasını, 
annemden gördüm.  

Anneniz nereliydi? 

Annem Keltepe Köyü’ndendi. 

Karabük’ün? 

Karabük Keltepe. Annemden bir defa gördüm, o 
şekilde yaptığını ocağın üstünde, onu karıştıra 
karıştıra pişirdi ve üstüne tereyağı döktü 
istenirse pekmez veya şekerli şurup dökülüyor, 
nasıl isterlerse.  

Keşkek yaptınız mı hiç burada?  

Keşkek Yazıköy’de yapılır. O Yazıköy’ün, onu 
fırınlıyorlar, falan.   

Hiç denemediniz yani?  

Denemedim. O kemikli etten pişiyor. Onu 
veremezsiniz neden çünkü içinden kemikler 
çıkıyor.  
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Ama Bulak’ta mesela, sadece etle yaptılar.  

Ha kemiksiz olursa olabilir, kemiksiz etle pişer. 
Yazıköy’de kemikli etle, ben Yazıköy’de 
birisinde yedim. Hep ağzına kemik geliyor, 
insanın. Onu da biraz zor oluyor ayıklamak yani 
ama sırf kuş başı etle veya (?) etiyle pişirilirse 
olur, güzel olur.  

Safranbolu’nun eskiden böyle atıştırmalık, 
meze gibi falan şeyler biliyor musunuz? 
Buldunuz mu hiç keşfettiğiniz şeyler var mı?  

Meze olarak pek bilmezler, yapmazlar. Hiç 
bilmiyorum yani mezesini görmedim.  

Bir cacık dediler, bir de ciğer dediler, hemen 
cızbız yapıyorlar, daha çok size söyleyeyim, 
aslında.  

Mesela arnavutciğeri falan yapan var.  

İşte ona benzer bir şey yapıyorlar ama yağda 
değil ateşte. 

Izgarada yaparlar  

Onu dilim dilim doğrayıp ızgaralara verebilirler. 
Ciğeri Arnavut ciğeri diye biliriz biz, yağda 
kızarmış.  

Yani yapılıyordu? 

Evet çok güzel olur  

Peki siz onun tarifini verebilir misiniz? 

Onu ancak pilav şeklinde pişiriliyor.  

Safranın içine katıp sarı sarı çıtır(?) o şekilde   

Siz onu Asmazlar’ın evinde mi gördünüz?   

Ben onu Asmazlar’ın evinde de ve bir defa da 
burada verdik, çıkarttık biz onu bir gruba 
çıkarttık yeni açıldığı zamanlar.  

Bizde bunun peşindeyiz yani safran 
yapılmaya başlandığı Safranbolu yemeği? 

Zerdesi olur işte bir de pilavı başka çeşit olur mu 
bilmiyorum.  

Zerde zaten İstanbul yemeği ama 
yapmayalım demiyorum, ben de yapıyorum.  

Pilavı olabilir safranlı mesela o etin yanında 
safranlı pilav verdirilebilir, o şekilde olur.  

Ben ikisini de deneyeceğim. Hangisi 
hoşumuza giderse onu yapacağız. Ya da bir 
şey var söylediğinizde doğru önemli olan 
sadece bütün etse, bütün etin yanına yufka 
ekmeği verilir, öyle bırakılır, öylede çok 
lezzetli olur illaki yanına bir garnitür 
vermeye de gerek yok.  

Yani pilav muhakkak baş yemeği olarak o pilavı 
vereceksiniz.  

Zaten yok bir dakika doyumluk olmadığı için 
verebiliriz de vermeyebiliriz de o zaman eti 
ön plana çıkarmış oluyorsunuz.  

Eti ve bu safranlı pilavı yapabilirsiniz.  

İstanbul’da yaptık onu şöyle İstanbul’da biz 
bu program başlarken Feriye(?) 
Restoran’ında giriş yemeğinde Vedat 
Başaran mutfağa girdi, -Safranbolu’dan 
safran gönderdik- safranlı pilav yaptı. Onu 
bir kere daha tekrarlamak istemiyoruz. O 
yüzden başka bir şeyler yapalım istiyoruz. 
Benim aklımda gene pilav verilecekse 
safranlı pilav doğrusu ama… 

Sade vereceğinize Safranbolu’nun sembolü 
olarak olabilir. 

Bir de şey tabi kısıtlı bir zaman, o yüzden 
sadece bütün et verip ekmekle beraber 
yufka ekmeğiyle birlikte, çünkü arada bir de 
etli ekmek verirsek o zaman çok olacak. 
Bayağı etli ekmekten sonra öğle yemeği için 
çünkü bizim menümüz öğle yemeği, sizin 
burada galiba Kastamonu akşam yemeği 
verecek değil mi? Konuştunuz mu? 

Onu bilmiyorum. Konuşmadık.  

Onlar gelecekler Kastamonu’nun ustaları 
burada Kastamonu mutfağı hazırlayacaklar.  

Kastamonu’nun etli ekmeği meşhurdur.  

Bilmiyorum ne getirecekler, yani 
sormuyorum aslında bir de o tehlike var.  

Oranın etli ekmeği çok meşhurdur.  

Belki de aslında onu çıkartmak lazım.  
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İnebolu (?) o şekilde İnebolulu bir tanıdığım 
vardı etli ekmeği çok güzel yapardı.  

Onlar nasıl yapıyorlar?  

Onlar da aynı bizim gibi yapıyorlar.  

Bükme, saç bükmesi?  

Evet  

Bir de onun tırtıl tatlı büzgülü oluyor 
onlardan da olabilir illaki baklava vermemiz 
şart değil oda güzel olur. 

Kadriye, eski aşçıları sordun galiba değil 
mi? Zahide Hanım biz şeyi fark ettik 
Safranbolu’da yemeği hanımlar yaparmış. 
Eski hanımlardan çalıştığınız kaldı mı  

Hiç kimse kalmadı, öldü. Şurada karşıda vardı 
Zahide Hanım diye birisi Safranbolu’nun aşçısı 
öldü. Bir de Lort Naziresi(?) derlerdi. Nazire diye 
bir kadın vardı, Safranbolulu bayandı, oda öldü.  

Kalmadı yok Safranbolu’da aşçıları zaten üç 
aşçı vardı, üçü de öldü. 

Bir şey soracağım siz o aileleri tanıyor 
musunuz mesela çocuklarını bulsak 
annelerini anlatabilirler mi, biliyor 
musunuz?  

Hangi çocuklarını Lort Nazire’nin?  

Yani Nazire Lortların Nazire’yi, ailesini… 

Onların kim var şimdi şu anda bilmiyorum bir 
oğlu vardı. Kızı yoktu. Oğlu vardı. Nerede 
oturuyor, onu da bilmiyorum. 

Bilmiyorsunuz. Biz onun peşine düşeriz.  

O şeyde oturuyordu, size nasıl tarif ederim 
orayı? Oranın karşısında evleri vardı. O 
Aslanlar’dan çıkarken yeni konaklar villalar 
yapıldı ya o arada bir yerde oturuyordu. Öldü 

Bulursak onları çağırır, annelerinin (?)  

Karşıki aşçının da hiç kimsesi yoktu, bir 
bayandı. Onun da herhalde yeğeni var, Avukat 
Mukadder Hanım, onun yeğeni olması lazım 
iyice bilemiyorum ama…  

Biz onların peşine düşeriz yani hiç olmazsa 
anlatsınlar belki fotoğraflarını buluruz. Belki 
reçete defteri olur.  

Yani o şekilde onları biliyorum, ben o aşçı çok 
güzel yemek yapardı. Kadın gelirdi hep evlere 
giderdi bir de bağlarda o Lort Naziresi derlerdi, 
o yapardı.  

Ben şey soracağım size. Biz mutfakta 
çalışırken tabi sizin işletmeye de sormamız 
lazım siz yardımcı olabilir misiniz mutfağa?  

Nerede yapacaksınız?  

Safranbolu Gökçeoğlu Konağı’nda 
yapıncağım, Gökçeoğlu Konağı’nda öğle 
yemeği yapacağım ama 15 tane Mengen 
Aşçılar Okulu’ndan genç çocuk geliyor. Bir 
İstanbul’dan mutfak şefi geliyor, tahmin 
ediyorum. Mesela yarışmalarda ödül alan 
birkaç tane genç bayanı çağıracağız. Sadece 
soruyorum siz bedenen çalıştırmaktan çok 
bir miktar işte tuzuna, biberine filan göz 
kulak olma açısından gelir misiniz, katılır 
mısınız?  

Gelebilirim mayısta değil mi? 

Mayısın Safranbolu yemeği 23’ünde, öğle 
yemeği.  

Çünkü mayısta emekli olmayı düşünüyorum da.  

Emekliliğinizi kutlarız o zaman.  

İnşallah gelebilirim mayıs ayında emekli olmayı 
düşündüğün için  

Kadriye, Zahide Hanım için 23 mayısta aynı 
zamanda böyle bir şey yaparız. Duyururuz 
basına da duyururuz deriz ki Zahide Hanım 
1990’dan beri Safranbolu’nun unutulmuş 
yemeklerini yaptı.  

Evet işte yani ne diyorum, burada çok kimse 
bilmiyordu, çok şeyleri mesela ben şu anda etli 
dolma yapıyordum mutfakta, onu hazırlıyorum 
çünkü yapıyorum. Hazırlıyorum dipfrize koyup 
hazır hemen pişirebiliyoruz.  

Yani tümüyle unutulmuş değil Zahide 
Hanım. Beş altı tane ciddi bir şekilde bu eski 
ailelerin torunlarını çocuklarını bulduk 
konuşturduk onlar bire bir tariflerini 
veriyorlar o bakımdan ben müteşekkirim siz 
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onların tariflerini aynen burada 
yaşattıysanız ve insanlara bunu 
sunmuşsunuz. O çok önemli, tümüyle 
unutulmuş değil ama bakın biz belki bu 
çalışmayı yapmasak tümüyle unutulacaktı. 
Sonra sadece adları bilinecekti. 

Unutulacak çünkü Safranbolulu kimse kalmadı. 
Çok az kimse var şu Safranbolu’da 
Safranbolulu olarak kimse yok. Ben 
bulamıyorum.  

Birkaç yüz kişi kalmış otuz beş bin, kırk bin 
nüfusta birkaç yüz bin kişi kalmış  

Oturan yok şu an Safranbolu’da  

Var. Yok, var yani mesela Kızıltan Bey’in 
ailesi burada, Osman Natıroğlu burada, 
İsmail Urgancıoğlu burada, Beten Ailesi 
burada, Mümtazlar Ailesi burada yani bunlar 
hemen benim aklıma gelenler. Hikmet Hanım 
var.  

Hikmet Hanımı tanıyorum. Natıroğlu’nun annesi 
size tarif verebilir.  

Natıroğlu'nun annesini ben tanımıyorum 
ama bize Leyla Hanım bir şey söyledi, Leyla 
Hanım’ın aşçısı varmış ben ona Safranbolu 
yemeklerini öğrettim sizin gibi aynı şekilde 
zaman zaman benim ziyafetim olduğu 
zaman gelir yemekleri yapar gider, diyor.  

Evet, çünkü onun Leyla Hanım’ın aşçısı 
olduğunu biliyorum Safranbolu yemeklerini 
yapıyor, bütün eti bir tek Leyla Hanım (?) dediler 
bana, şeyde geçen hatta kasaplar eti bölmesini 
bilmiyordu, onu öğrettim. İstek oldu bizim 
aniden geldiler. Biz bütün et istiyoruz, dediler. 
Hatta Ahmet (Anlaşılamadı) giller grup 
getirdiler. Abla bize Safranbolu’nun etini yaptır, 
dediler. Eti alalım dedim, ben hatta Enver Beye, 
dedim gidin alın.  Nasıl alacağız, ben 
bilmiyorum, dedi kendim gittim, kasabın 
başında durdum, o şekilde parçalattım.  

Ben koldan veya buttan alıp kemikli 
parçalatıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz?   

Evet, kol veya but oda olabilir.  

Ve kemikli parçalıyorum.  

Evet biz Şeker’a’dan alıyoruz da o şekilde.  

Ben Şeker’a değil Asmar’dan alıyorum. Son 
defa etinde çok iyi yerinden vermediler. 
Hakikatten şey olması lazım…  

Eski etleri yok.  

Bir de mevsim itibariyle kuzu değildi, o kart 
bir koyundu. O zaman yani öldür Allah 
pişmiyor. 

Erkeç eyitmiştir.  

Şeyi yalnız çok güzel bir şey buldum…  

Safranbolu’da erkeç eti çoktur.  

Ben de zaten erkeç eti kullanmak istiyorum. 
Kadriye’yle onu tartıştık. Erkeç eti şey gibi 
gözükmüyor ya ucuz et gibi düşünülüyor.  

Kokar diye almazlar, onu kokar diye. Bir az 
erkeç eti kokar, derler. O şekilde ama kekik 
yiyenini bulabilirseniz o olur.  

Ben şöyle bir şey yapacağım. Benim 
komşum şu an erkeç besliyor. Onu ben bir 
hafta on beş gün önce doğal yemek 
yedireceğim, diyeceğim ki hani iki tane 
erkeç sen bunu bir hafta önceden itibaren 
taze otla besleyeceksin, ondan sonra  

Ama bakın kekik yiyen diyor.  

Nerden bulurum bilmiyorum yukarıda Ahmet 
Usta’ya doğru bir köyde yaşıyor bunlar belki -
oralarda vardır, kekik vardır oralarda- şimdi 
çıkar kekikler güzel olur. Kekik yiyen hayvan 
çok lezzetli olur.  

Erkeç eti veriyoruz. Ne dersen de bak, 
Kadriye itiraz etme.  

Ben şey için demiştim hani dediğiniz gibi 
hani kokuyor, konuklar yemeyebilir, 
küçükbaş olduğu için.  

Hani erkeç eti kokar, diye pek erkeç etini 
yemezler  

Şimdi bakın bunların tamamı zaten gurme 
yani yemeğin böyle hakikatten keyfini 
çıkaran insanlar.  

Otel müşterisi için sizde otelcilik yapıyorsunuz 
otel müşterisinin içinde çok mızmızları oluyor. 
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Evet  

Kendince başka şeyleri beğenenleri oluyor 
dolayısıyla onlara hizmet etmek, onları yüzde 
yüz mutlu etmek mümkün değil. Bu taraftaki 
sevmese dahi onu diyecek ki orijinal Safranbolu 
yemeği eti erkeç, birde kekik yemiş erkeç  etile 
yapıldığı için onu not düşecek  

Veya samanının içine biraz kuru kekik de olabilir 
verebilir mesela beslerken oda olur niye 
olmasın dimi lezzet verebilir çünkü kekik yiyen 
hayvanın eti çok güzel olur  

Dağlara salsın iki tane keçiyi şey yapsın 
parasını vereceğim neticede iki tane erkeci 
dağlarda beslesin ben bu son kurbanda 
erkeci yani maşallah dana kadar erkeç geldi 
bana bütün mahalleyi doyurdu  

Evet işte yani erkeci eti güzel olur Safranbolu 
sonbaharda eskiden keserlerdi kıyma 
yaparlardı hep erkeci etinden yapılırdı  

O zaman etli ekmek yaparsak onu da erkeci 
de yapmak lazım.  

İşte onu bilemeyeceğim kuyruk yağı 
kattırmayacaksın, tamam mı?  

Biz yapacağız yani kattırmayın diyorsunuz, 
niye ağır olur. 

Kokar kuyruğunu hiç kattırmayın iç yağını da 
kattırmayın o şekilde o zaman hafif olur size akıl 
vermiş gibi olmayım  

Zahide hanım hafif yemek yapmaya 
çalışmıyoruz  

Hayır hayır ağır olmasın diye o çok ağır olur  

Sizde bize yardım edeceksiniz.  

Efendim  

Siz de bizimle olacaksınız ya.  

Ağır olur dememin sebebi kokar diye o kuyruk 
yağı kokar içyağı da kokar  

Şimdi bakın mesela bandırma ne kadar ağır 
bir yemek  

Evet  

Geçen hafta Eflani’de bize hindi bandırması 
yaptılar nasıl biliyor musunuz her şey silindi 
süpürüldü  

Doğrudur yenir çünkü oda kaz yağından 
yapılıyor, kazın yağından yapılıyor.  

Eflani hindiden yaparmış bizim buralarda 
kazdan yapılıyor  

Evet o şekilde biliyorum bende duydum kazdan 
yapılıyor, diye  

Benim göçerler(anlaşılamadı) Toprakcuma 
yani bu Araç vadisi kazdan yapıyor.  

Evet o şekilde duydum bende hindiden nasıl 
yapılır onu görmedim kazdan gördüm  

Zahide hanım tavuk yemeği Safranbolu 
yemeği hiç eskilerden hatırladığınız var mı 
tavuk veya hindi yani kümes hayvanı  

Yok hatırlamıyorum  

Hiç yapmadınız  

Yapmadım bakın birde Safranbolulular şey 
yapardı şimdi aklıma geldi koltuk doldurma 
derler biliyor musunuz bilmem kuzunun mesela 
koyunun kol tarafını alırlar şeyiyle birlikte onun 
içini doldururlar pilavla  

Kemiği çıkarıyorlar  

Kemiği çıkartmazlar ut(?) şeklinde onu 
doldururlar o kadar güzel olurduk  

Kaburga değil ama kaburga dolması duyduk  

İşte koltuk derdi rahmet olası bu evin sahibi 
yapardı demek kaburgasıyla kalıyor bu kolun 
altı kaburga oluyor arasına doldururdu ve onu 
dikerdi dikip pirincini içine koyardı ister ciğeriyle 
pişir ister şeyiyle oda çok güzel olurdu değişik 
olurdu onu dilim dilim verebilirsiniz derdi mesela  

Tarifi aldık zaten biz yani kaburga dolması 
olarak aldık tavuk da yemiyorlar yani 
Safranbolulular tavuk da yemiyorlar tavuğu 
bilmiyorum hiç görmedim de duymadım da 
onun için ben bilmiyorum  

Biz bir tarif aldık aslında onu da aynı bütün 
et gibi kızartıyorlar birisi bize anlattı büyük 
bir tavamız vardı o tavada tavuğu veya 
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hindiyi çevire çevire her tarafını kızartıp aynı 
şekilde suya atıp pişiriyor  

Evet  

Ben onu birde ne yiyeceğim tahmin 
ediyorum çok lezzetli olurda  

Güzel olur ama yerli tavuğu bulabilirseniz  

Eflani'de var  

Yerli tavuğu olursa çok güzel olur bakın oda 
doldurması da olur bak o koltuk doldurması da 
çok güzel olur  

Mantar yaptınız mı burada mantar veya 
yapıyor musunuz?  

İlk sonbahar olursa rastlarsak yapıyoruz  

Özel bir şeyiniz var mı?  

Hayır yok  

Sonbahar olursa yapılıyor tabi tereyağı üstüne 
yanmaz tavaya koyuyorum eğer kömür varsa 
kömürde güzel olur sulu sulu  
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ŞENOL ADALAR52  

EV KADINI (DOĞUMU: 04.02.1944) 
Kayıt Tarihi: 06.03.2008 

 

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.  

Ne dediniz? 

Haluşkanın. Tuzlu olarak da yapılır tepsilere 
dizilir, üzerine süt dökülür. Karabiber dökülüp 
öyle tuzlu olarak da yenir.   

Gene bu Eskipazar’da mı? 

Yok, burada yapılırdı. Dedem yapardı. Bizim, 
tatlısı da olur, böyle sütlüsü de olur. Şükran da 
Kabakçıların kızı, Bakırcıların kızı daha 
doğrusu; dedem yapardı, yani. 

Çok teşekkür ederim.  

Kimlerin dediniz? 

Kabakçıların. Ali Soykök vardı. 

Ali Soykök. Şimdi bağlantı kurmaya 
çalışıyorum. Bakırcı deyince Kâmil. 
Akrabası değilsiniz, Kâmil Yıldırım’ın 
akrabası değilsiniz? 

Değilim. Kâmil, Yıldırımlar. 

Ali, Ali… 

Ali Soykök, rahmetli oldu. 

Rahmetli oldu. Biz, onu hatırlıyoruz. 

Biz onun amcasının çocuklarıyız. 

																																																																				

52 Görüşmeye Şükran Kurt da katıldı. 

Lütfen, lütfen ben alayım. (Servis yapılıyor) 

Bak, Şükran’ınki de değişik. Ben, hiç bilmem, 
onu. Biz, şekerli yaparız. 

İlk defa duyuyorum. 

Evet, dedesi, yaparmış onu.  

Uzun fasulyemizi biliyorsunuz. O hiçbir yerde 
yok. 

Hangisi? 

Uzun fasulye, uzun bakla. 

Evet, o çok özel. 

Uzun fasulye hiçbir yerde yok. 

Onu biz menüye alacağız, galiba. Öne 
çıkmaya başladı. Hanlar Köyü’nde ona çullu 
bakla diyorlarmış, çullu fasulye. 

O da değişik. 

Çullu bakla, aynı yemek, çullu bakla. 

Benimki Sofra Dergisi’ne yemek tarifi için, işte 
Safranbolu yemekleri için gelmişti. Uzun 
fasulye, mayalı ekmek, cevizli çörek. Su 
böreğiyle ve birçok sonra, şeylerde gazetelerde 
çıktı. 

Fatoş'çuğum gel. Hoş geldin. 

Şey de soracağım: ben, baharat soracağım. 
Safranı sorduk. 

Dedem yapardı onu da. Ben ondan biliyorum. 
Böyle oklavayla karıştıra karıştıra yapardı, onu 
tepsiye koyup. Sütlü tatlı iki çeşit yapılırdı. 

Bu hazırladıkları suya da süt koyuyorlar mı, 
yoksa sonradan mı? 

Yok, sonradan üstüne dökülüyordu. Karabiber 
de koyar. O yakışırdı. 

Sağ olun. 

Mutfağımızda baharat çok fazla yoktur. 
Karabiber, nane, maydanoz, kekik. O kadar. 
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O kadar? 

O kadar. Biz çok baharat kullanmayız, 
normalde. Bol karabiber, mutfağımızda her 
şeyde kullanırız, karabiber. 

O verdiğiniz tarifi yarım kaldı o, lokma 
dediğimiz 

Lokum 

Lokma dedim, lokum…  

Lokma da yaparız. Evet, onu da mübarek 
kandillerde filan, işte gecelerde yahut da böyle 
mesela: benim çocukluğumda bir araya 
toplanıldığında da yapılırdı. Bunlar çok özel 
şeylerdi: Lokma yapmak. Biraz tuzlu, biraz tatlı 
yapılırdı, göbü. 

Göbü de aynı şekilde, evet. 

O ikinci kurabiye neydi? (Servis edilenler) 

Lokum. İkisi de lokum. 

İkisi de lokum diyorsunuz. 

İkisi de lokum. Birisi cevizli lokum, birisi tatlı. 
Tatlısı da yoğurt, yağ, süt, katı yağ da katılır 
biraz, işte şeker. Kulak memesi kıvamında 
olacak kadar aldığı unla yapılır. Yuvarlanır. 
Üzerine fındık konulur, ceviz konulur. Öyle işte. 
İkisi vardı, bizim mutfağımızda. Sonra sonra 
değişik şeyler yapılmaya başlandı. 

Şeyi soracağım: ben size özellikle, şeyi 
rahmetli Şekerci Osman’ı. Bu Özkan 
Lokumları’nın sahibi, o benim babamın 
asker arkadaşı. Çarşıdan aldıklarınız 
nelerdi? Susam helvasını, lokum yapıyordu 
o zaman, lokum yapıyordu. 

Lokum hep vardı. Bir de sakızlı lokum vardı. Bir 
de kürklü lokum, derdik, şimdiki bilinen lokuma 
benim çocukluğumda kürklü lokum derdik, 
Hindistan cevizli olana, ortası fındıklı o yapılırdı. 
Bir de sakızlı küçük küçük şimdi kare kare kesip 
lokumlar yapılıyor. Onlar hep sonradan üretildi. 
Onun bir güllüsü vardı, bir sakızlısı vardı, ama 
genellikle de kürklü dediğimiz, o bildiğimiz 
Safranbolu lokumu vardı. Çifte kavrulmuşlar, 
aslında sonradan geldi. 

Peki yaprak helva?  

Yaprak helva hep vardır. O da eskiden 
Ramazan bayramlarında yapılırdı. Her zaman 
bulunmazdı. 

Peki. Siz Rumlarla olan dönemi hiç 
hatırlamazsınız sanıyorum. 

Hiç hatırlamıyorum ben, hatırlamıyorum, ama 
bizim evimiz Rum eviydi. Bizim bahçemizde 
fırın vardı. Onu mesela bizim mahalle toplanır, 
senede bir veya iki kere olurdu; o fırını 
yakarlardı, hani çalışır durumdaydı o fırın. 
Küçücük bahçede orda işte, şeylerde, böyle 
fırına eskiden ekmek verirlerdi. Safranbolulu 
orada şöyle tavalar vardı, şöyle oval sapları 
vardı. İki katlıydı, sefertası gibi. Onlara hamur 
mayalanıp, basılırdı. Biz öyle derdik. O zaman 
fırına giderdi. O fırında pişip, gelirdi. Fırın 
ekmeği almadan, bu yerli unuyla diyeyim  şimdi 
esmer un  yerli unu derdik, biz. 

Ne unu derdiniz? 

Yerli unu derdik. Tarlalarımız vardı, hepimizin. 

Değirmende… 

Ortaklar vardı. Bir azını kendi alır, bir azını bize 
verir. O da su değirmenlerinde yapılırdı. Kepekli 
undu. Her sene gelirdi. O birazcık elenirdi, “sık 
elek” derdik. 

Kepeğini ayırıyorsunuz. 

Kepeğini ayırırdık, ama yine esmer olurdu. 
Ondan da çörek yapılıp, fırına giderdi. Böyle 
sefer tası gibi oval büyük tabi, tava derdik onlara 
basılırdı, o hamur. Fırında o pişer, gelirdi. O 
senede iki kere işte bahçedeki fırını yakıp, 
orada pişirirdik. Bir de lokumlar yapılırdı, işte. 
Tatlı, tuzlu lokumları yapılıp pişirilirdi. O bir 
şölen gibi bir gün olurdu. Orada artık yazın 
olurdu, bu. Uzun fasulyeler pişer. Yufka ekmeği 
falan vardır. Çıkartılır artık mahalle yer, içer 
akşama kadarda o fırın kullanılırdı. O çok güzel 
bir gün olurdu. Biz çocukların çok hoşuna 
giderdi. Başka bilemiyorum. 

O şeyi yaprak helvayı sormamın nedeni, 
şimdi bizim hep Yunanlılarla… 

Nafiz Bey’in annesi, o şimdi Gülten Abla, çok 
bilgili, her şeyiyle çok ilgili, çok zeki bir bayan. 
Size bu konuda o kadar çok yardımcı olacaktır 
ki. Evet muhakkak onunla görüşürseniz. Şimdi 
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ben nasıl diyeyim. Ben en sona yetişen bir 
kuşak, benim kuşağım. Bildiğimi tabi ki 
söylemeyi çok isterim, ama Gülten Abla size 
benden çok daha güzel şeyler anlatacaktır, 
çünkü o çok da zeki bir bayan her şeyle de çok 
ilgili. 

Adını ilk defa duyuyorum. Söylediğiniz iyi 
oldu. 

Evet, o size çok yardımcı olacaktır. 

Nerde oturuyor, Gülten Abla? 

Şeyde. Şurada. 

Bulurum. Nafiz’den öğrenirim, ben. 

Nafiz Bey’in annesi, burada da İstanbul’daydı 
geldi size çok çok yardımcı olacaktır, yani 
benden çok fazla size yardımcı olur. 

Bize şeyi yine de bir anlatın, ailenizde 
gördüğünüz mutfak eğitimi, kültürü. 

Şimdi belli zamanları anlatım. Tabi bayramlarda 
ananemde toplanırdık. Şimdi bu Mehmet 
Basmacı kuzen biz bir aileyiz. İşte, zaten çok az 
bir aileyiz. İç içe evlenmişler.  Onun için çok 
kalabalık değiliz. Hep anneannemlerde 
toplanırdık. Benim hiç unutamadığım şeydir o. 
Her evde genelde bir inek olurdu. Herkes o 
kendi ineğinin sütünden yoğurdu, yağı, işte sütü 
yerdi, satmak amaçlı değil, çünkü her evde bir 
de kapı kızı olurdu, muhakkak. Genelde vardır. 
Bu evlatlık kız olurdu; hizmete o bakardı. Şimdi 
ananemin böyle küçük küçük bakır taslar vardı. 
Bayramda biz kaç kişiysek onlara küçük taslara 
şimdi kâse deniyor onlara, yoğurt mayalardı, 
hepimize. Önümüze birer tane verirdi. O çok 
güzel bir şeydi. Unutmadığım bir yiyecek, bu. 
Başka, işte her zamanki gibi çorbası, eti, pilavı, 
dolma muhakkak arasında böreği, baklavası, o 
şekilde bir bayram yemeğimiz olurdu. Başka 
zamanlarda bir de ananemin yaptığı un helvası 
olurdu. Benim çocukluğumda ben, onu hiç 
unutamam. Şimdi ocak önce odunlar yanar, köz 
olur, köze bakır tava konulurdu. Orada un yağla 
kavrulur. O kavrulduktan sonra böyle mis gibi 
kokusu çıkar. Ondan sonra, şurada pekmez 
sulandırılırdı. Pekmezi oraya döküp, tekrar onla 
kıvamına getirirdi. Ondan sonra onu tepsilere 
döker, basar, baklava baklava keserdi. Pardon, 
içine bir de ceviz atılırdı, onun. O un kavrulurken 
içinde ceviz de kavrulurdu. Beraberinde baklava 

baklava kesilip, yenilirdi. O da çok güzel bir 
yiyecekti. Şimdi o… 

Sert olurdu o zaman, biraz.  

Tabi birazcık sert, yumuşak değil. Şimdi de 
kaşık helvası diye yapıyoruz, ama onun 
güzelliği ve tadı başkaydı. Közde oluyordu 
çünkü ve ananem yapardı, bunları. Yufka 
ekmeğinden sini çöreği yapardı, ama ocağa sac 
konulurdu, köz. O sacın üzerinde pişirirdi, onu. 
Çok hoş bir şey olurdu, o. Çok lezzetli olurdu. 
Çörek yapılırdı. Şükran, bilir misin, bilmem 
tavanın altında sac o zaman ya fırına gidecek 
ya evde üzerine altında sac yok, köz var. 
Üzerine sacı kordu. Üzerine tekrar köz konurdu 
ve o arada çörek pişerdi.  Cevizli çörek çok 
güzel bir şey olurdu. 

Cevizli çörek yine yufkadan, ama… 

Mayalı hamurdan. 

Mayalı hamur? 

Mayalı hamurdan. Hamur mayalanır, bekletilir. 
Ondan sonra onu tavaya dökerdi, cevizle. 
Arasına ceviz dökerek, tabi altına üstüne yağ 
sürerek filan. Ondan sonra altında yine köz 
olurdu. Üstüne de sacı koyardı. Üstüne tekrar 
köz koyardı. O iki sıcaklık arasında çörek 
pişerdi. 

Hamur kalınlığı ne kadar? 

Ne kadar diyeyim? Her halde bir dört, beş 
santim filan. 

Şöyle bir şey. 

O kabarınca böyle olur. Bu kadar kabarır. 

Bir kat ceviz yayıyor araya? 

Evet bir kat cevizi yayar, ama cevizi bol olacak. 

Tepsi çöreği. 

Çok güzel olurdu, benim çocukluğumda. Şimdi 
onların hiçbirisi yok. Höşmerimiz de çok 
güzeldir. Höşmerim tatlımızı… 

Höşmerim tabi çok özel 

Ama bizim o peynirle yapılan değil, 
Safranbolu’nun. Onu biliyorsunuz. 
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Biliyorum. Onu yaptıracağız, zaten. Bir 
yerlerde iyi yapan birisine yaptıracağız, onu. 

Vallahi, bilemiyorum. Yıllardır yapmadım. Çok 
güzel oluyor, derlerdi, ama ben de annemden 
öğrendim. Yapardım. 

Ovmacı sorsak. 

Ovmacı, işte yumurtayla, böyle azıcık suyu 
serpiştirerek, böyle elinizle ovalaya ovalaya 
ovalaya çok güzel bir ovmaç hazırlamanız 
gerekiyor. Ondan sonra bol yağda, tabi çok 
yağda olmaz, az yağda olmaz, kıvamında bir 
yağda onu kavuracaksınız, hafif ateşte. Ben 
ceviz de katınca severim. İneceğine yakın atılır, 
onun. Cevizi çok fazla kavrulmasın diye 

Aynen. 

Ondan sonra şerbetini hazırlıyorsunuz. İşte 
güzel bir tattır. 

Safran kullanır mıydınız, hiç?  

Safranı aşurede kullanırdım. Başka yerde hiç 
bilmem. Kullanmam, ben. Bilmem, yani. Bizim 
aile bilmez, onu, ama aşureyi muhakkak 
safranlı severim. Biz pirinçle yaparız, aşureyi. 
Bir şey koymuyoruz, keşkek. Safranbolu 
mutfağı pirinçle yapılır. Dışardan gelenler yahut 
çevre köyler onu keşkekle yapıyor. Benim 
mutfağımda yoktur, keşkek de. 

Ona zerde demiyorsunuz, ama aşure. 

Aşure 

Aşure diyorsunuz. 

O belli zamanda yaparız. Zerdeye de koyarız. 

Muharrem ayında. 

Muharrem ayında yapılır. Zerdeyi de özel 
zamanlarda yapardık. Şimdi çok fazla 
yapılmıyor. 

Zerdeyi nasıl yapardınız? 

Hacıdan gelirken zerdeyi de aynı aşure gibidir, 
ama aşure gibi içine çok malzeme konulmaz. 
Aynı kıvamda yapılır. Yine safranlı pirinçle 
yapılır, aşure de. Birçok malzeme koyarız. 
Fasulye, nohut filan buna koymayız.  

Peki, neyle sertleştiriyorsunuz, zerdeyi? 

Nişastayla. Nişasta birazcık sulandırılır; ineceği 
zaman içine boşaltılır, pişen pirincin. Onu 
karıştıra karıştıra sürekli karıştırmak ister 
kıvamında getirilince ondan sonra da safranı 
koyup kapatırız altını. 

En sonunda koyuyorsunuz safranı. 

Safran en son. Evet, yoksa o şey yapar özelliği 
gider. 

Safranı nerden alırdınız? 

Şekerci Osman’dan. 

Şekerci Osman? 

Evet, onun safranı kadar hiçbir yerin güzel 
değildir, değildi, yani şimdi artık başkaları 
satıyor. 

Başka baş yemeğiniz var mı, yani bu ziyafet 
sofralarında bütün etten başka? 

Yok, bütün et benim bildiğim  bütün et, 
arkasından etli dolma, çorba çok ağır bir çorba 
değildir, pirinç çorbası et suyuyla pişer, yani 
belli yemekler yapılır. 

Hep aynı yemekleri yemişsiniz. 

Ramazan’da da. Şimdi, şimdi değiştirdik. Bizim 
Ramazan yemeğimizdi. Yalnız ramazanda 
ananem rahmetli, deli oğlan sarığı derdi 
biliyorsunuz. 

Yani duydum. 

Ramazan’da deli oğlan sarığı yapılırdı. 
Bayrama da baklava yapılırdı. Ramazan daveti 
deli oğlan sarığıydı. Başka da bizim Safranbolu 
mutfağı çok geniş yani belli yemeklerimiz çok 
geniş değil, ama lezzetli. Pek fazla et ağırlıklı. 
Piruhimiz var. İtalyanların şeyi gibi, biz piruhi 
deriz torba yoğurduyla yaparız. 

Niye piruhi diyorsunuz? 

Bilmiyorum. O nerden geldi bize acaba? Ben de 
onu hep merak ederim? Rumlardan gelen bir 
şey mi? 

Olabilir çünkü Slav yemekleri yani 
Polonyalılar da piruhi yiyorlar. Çankırılılar 
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pirhoy diyorlar. O kelimenin ben kökenini 
merak ediyorum, o yüzden mi? 

Acaba Rumlardan mı, geldi diye düşünüyorum 
ben de. 

Belki de belki de. 

Eflani’de “perişka” perişka diyorlar. 

Perişka mı? 

Piruhiye mi? 

Biz piruhi deriz 

O zaman Rus yemeği olma ihtimali var. 

İtalya’da çocuklar anne gel bak sana bir 
sürprizimiz var. Bak ne yedireceğiz, dediler. O 
zaman da meydanın kenarında çok güzel yerler 
var, böyle küçük küçük lokantalar. Orada bizim 
piruhi, ama tabi bizimkinden biraz daha kalın 
kare kesmişler. Biz onu üçgen yaparız. Mantıya 
rahmetli halam ne derdi? Bohça makarna derdi. 
Onu öyle çiğ et değil de kıymayla yapardı, 
çocukluğumda. 

Bohça makarna? 

Bohça makarna derdi, rahmetli. 

Şimdi çarşıda mantı çok yaygınlaştı. Mantı 
var mıydı? 

Mantı yoktu. Şimdi o dışardan gelenlerden… 
Biz işte, biz işte dedim ya mantı gibi kapatılırdı. 
Birazcık daha büyük, onun içine kuru kıyma 
konurdu, sonra işte. Bizim Araçlı bir kiracımız 
oldu. O da pirinç de koydu, onun içine. Bizde 
pirinç yoktu. Kıyma, maydanoz, kuru kıyma, 
soğan, çok az karıştırıp onu yine böyle bohça 
gibi toplar öyle pişirirdik. 

Sonra suya mı atıyorsunuz, tepsiye mi 
koyuyorsunuz? 

Tepsiye koyarız. Tepsiye koyuyorduk. Suya 
atmıyorduk. 

Peki, o Safranbolu yemeği miydi? 

Benim bildiğim Safranbolu yemeği. Biz ona işte 
rahmetli halam bohça makarna derdi. O çok 
yapıverirdi, onu. 

Mantı demiyorsunuz. 

Hayır, mantı bize sonradan geldi. Safranbolu 
yemeği değil, piruhi işte. Bohça makarnamız 
vardı. Onları biliyorum. 

Yani o yemek aslında ben size söyleyeyim. 
Onun şeyini biliyorum. Taaa Çinlilerden alıp 
getirdiğimiz, bir yemek. Mantının adı zaten 
oradan geliyor. Manto da oradan geliyor. 
Mantolamak, kapatmak o oradan geliyor. 
Onu bir görüşelim. Ben onu biliyorum, yani 
Türklerin getirdiği yemek, ama burada 
mesela merak ediyorum. Sizin söylediğiniz 
tanım ilginç. Mantıya benzer bir yemek var, 
siz makarna diyorsunuz. 

Biz onu işte sonradan dışardan gelenlerden 
öğrendik. Mantı çiğ etle öyle yapıldı, mesela 
bizde çiğ börek de yoktur. Safranbolu’da 
ıspanak bükmesi, yoğurt bükmesi, cevizli 
yaparız, bükme deriz şimdi gözleme deniyor biz 
ona. 

Çiğbörek kuzeyden gelme, yani Kırım 
Türkleri, Kazan Türkleri. 

Safranbolu işte ıspanak, yine aynı şimdiki fırın 
bükmesi.  Aynısını hazırlayıp saçta… 

Ne dediniz fırın bükmesi mi dediniz? 

Şimdi bakın, bu pideye biz bükme deriz. 
Safranbolu’da bükme diyoruz, ona, aynı içi. 
Sacda yapılırdı. Yufkalar açarsınız, mayasız 
yufkayı. Onun içine o ıspanaklı harcı koyarsınız. 
Sacda pişirip yağlarsınız. Ona da ıspanaklı 
bükme deriz. 

Yani, bizim köylerde gözleme denir. 

Ha gözleme, biz ona bükme derdik. Yoğurtlu 
yapardık, işte ıspanaklı yapardık. Yine yapılıyor 
da ama benim çocukluğumun tadı yok. Onun 
özelliği ıspanağının çok ince kıyılması, ıspanağı 
çok incecik olacak, içinde kaybolacak, 
hamurun. 

Bu… İnce kıymak dediniz de kadayıf yapar 
mıydınız? 

Safranbolu’da evlerde kadayıf yaparlardı, 
genelde ramazanlarda, kendileri. Kıyılırdı bu, 
şimdi yapılan, dökme kadayıf denilen de 
Kastamonu’dan gelirdi. Ramazan’da 
getirttirilirdi. Özellikle Kastamonu’dan 
arabalarla. E, her zaman gidilmiyordu. Şimdi 
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her yere, her zaman gidiliyor. O dökme 
kadayıftı. Bizimki yufka ekmeğini açıp, 
kıyabildiğin kadar ince kıyılıp, o yapılırdı. 

Başka peki, tatlı olarak yaptığınız neler var? 
Aşure dediniz, zerde dediniz, kadayıf, deli 
oğlan sarığı. 

Baklava. 

Çingen baklavası, Safranbolu yemeği mi? 

Çingen baklavası anneannem yapardı. Biz 
Safranbolu yemeği olarak biliyoruz, ama 
bilemiyorum yani, esasını bilmiyorum, ama 
burada yapardık, bol cevizli, bol yağ… 

Fırınlıyor musunuz peki? 

Evet, fırınlıyoruz. Eskiden fırın yokken, 
fırınlanmıyordu, şimdi fırınlıyoruz. Onu yufkayı 
yağla tavada kavururdu ananem, altına bir tane, 
bütün serebildiği kadar yufka, arasına o kırıntı 
yufkalar kırıklanır hususi o bol ceviz baklava gibi 
işte, üzerine de yağ, şekeri konur. 

Bir dakika, o zaman yufkayı yağda 
kavuruyor. 

Tabi, tabi, şimdi fırınlıyoruz. O zaman fırın yok 
ki evlerde. 

O zaman kıtır kıtır bir şey oluyor o. 

Kıtır kıtır oluyor. Onun özelliği o zaten. Çok 
güzel olur. Değişik bir tattır o, aynı şey. 

O zaman, o tatlı fırın çıkınca bozulmuş. Bu 
kıtır kıtırı deneyeceğim, şimdi. O benim için 
ilginç geldi. 

Evet o da tereyağında kavuracaksınız, yufkaları 
çok da incecik değil de belli bir kıvamda 
ufaltacaksınız, altına bir tane yufka ama onun 
için sacda ince yufka açılırdı. Çiğ değil bu, bizim 
yufka ekmeğinden yapılan bir tatlı. 

Evet evet, onu biliyorum da yani bu tip 
pişirmeyi ilk defa sizden duyuyorum. 

Öyle yapardı ananem, bilemiyorum. 

Çünkü şöyle, bir bayan hiç pişirilmezdi, 
dedi. O bana çok mantıklı gelmedi, çünkü 
şerbeti yediği anda hamur oluyor, o. Belki de 

hatırladığı. Sizin söylediğiniz tarif doğru 
tarif. Üzerine de o zaman yufka kapatıyor. 

Tabi kapatıyor. Üzerine de bir tane yufka 
kapatacak. 

Her halde kesiyor? 

Tabi baklava, baklava kesecek. Ondan sonra 
ılık pekmez yahut şeker, daha önceden 
pekmezmiş, ama sonra biz şekerle yedim. Ben 
yani pekmezi yemedim. 

Şeker döktüğünüz zaman da Çingen 
baklavası mı, diyordunuz? 

Tabi tabi, Çingen baklavası, adı oydu. 

Yani Çingen terfi etti. 

Başka? Höşmerim yaparız, başkalarından 
değişik. Eskipazar’da falan onu peynirli 
yaparlardı. 

Eskipazar’a geleceğim. Zaten Eskipazar’da 
ne farklılıklar var, onları ben… 

Farklıdır, Eskipazar mutfağı. 

Onlardan ne biliyorsunuz? Biz oraya 
gideceğiz, ama sizden bir… 

Rahmetli kayınvalidem çok, böyle Osmanlı. 
Zaten, rahmetli bir köyün ağasının kızıymış. 
Yalak Kuz’da ağaymış babası, Yürecik’in 
ağasının oğluna gelin gelmiş. O yıllarda 
rahmetli bindallılarla, gümüş kemerlerle filan, 
doksan yaşında öldü. Allah rahmet etsin. Dünya 
iyisi de çok tatlı bir insandı. İşte o, ben çok 
seviyorum diye göce çorbası pişirirdi. Arpa 
kırmasıymış, o göce denilen şey 
biliyorsunuzdur belki. Odanın ortasında kuzine 
yanardı. O kuzinenin üzerinde pişerdi. O çok 
güzel olurdu. Üzerine bildiğimiz yayla çorbası 
işte yoğurt, yumurta, nane çırpıp dökerdi, ama 
o ayrı bir tattır Göce çorbası. 

Peki, bir şey soracağım. Onu biz Yenice’de 
de gördük, daha önce. Arpayı suda bırakır 
mıydınız? 

Hayır yıkayıp, işte kuzinenin üzerinde o hafif 
ateşte kabararak pişerdi o. "mihenlendirme" 
derdi ona, yoğunlaştırma işte. Çok güzel olurdu. 
Önce suda bırakmazdı. Ben hala pişiririm. 
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Bizim köyde de böyle yapıyorlardı, Çerçen’de 
böyle yapıyorlar da Eflani’de mayalandırıyorlar, 
bira gibi veya boza gibi mayalandırıyorlar. 

Onu bilmiyorum, hiç görmedim ben. 

Böyle kaşığı kaldırdığınız zaman alttan lif lif 
geliyor. 

O da değişik. 

O da değişik. Bana çok ilginç geldi. 

Evet, hiç görmedim onu. Haluşka yapılırdı. 

Haluşkayı nasıl yerdiniz, peki? 

Haluşkayı rahmetli, şurada şeker, pekmez 
hazırlarlarmış, yağ tereyağı, onu kaşık kaşık 
çıkartırlar biliyorsunuz onlar dökmüyor 
normalde onlar batırıp yerlermiş. 

Pekmeze? 

Pekmeze batırıp, yağa batırıp, herkes nasıl 
isterse öyle yermiş. Biz Safranbolulu üzerine, 
nasıl diyeyim bayağı bir kadayıf ağdası gibi 
kaşık kaşık çıkarırız onu tepsiye, üzerine çok 
bol ceviz, mutfağımızda ceviz çok bizim 
Safranbolu’nun mutfağında ceviz çok kullanılır 
üzerine bol ceviz, onun üzerine de bol tereyağı, 
en sonra da şekerini döküp öyle yeriz. 

Şekeri kıtır kıtır döküyorsunuz. 

Hayır 

Şerbet döküyorsunuz. 

Şerbet döküyoruz. Şekerini diye konuşuyorum. 
Şerbet döküyoruz. 

Haluşkayı bir yerde bir türlü bir yere 
oturtamadık, Kadriye’yle de zaman zaman 
konuşuyoruz. Haluşka. Esas kaynağı 
neresi? Safranbolu’da yapılıyor. Şimdi 
Eskipazar dediniz. 

Mesela değişik şekilde yapıyorlar. Mısır 
unundan yapıyorlar, onu bazı köylerde. Çerkeş, 
mısır unundan yaparmış. 

Karabiberli 

…arasında ikram edilirdi 

 Onu bir daha tarif eder misiniz? Su 
muhallebisinin tarifini hatırlıyor musunuz? 

 Su muhallebisi biraz pirinç unu, biraz nişasta 
karıştırılarak o suda pişirilir tepsilere dökülür. 
Ondan sonra o baklava baklava kesilir. Şeker, 
onun içine birazcık da sakız katılır. Mis gibi 
kokar. Sakız kokusu alır. Pekmez sulandırılır 
üzerine dökülür. O kaşık kaşık yenilir. Su 
muhallebisi o. 

Sonra, bu ceviz dut kurusu. 

Ama pirinci de çekiyorsunuz, değirmende, 
bildiğimiz pirinç unu alıp da değil, pirinç yıkanır 
biraz nemlendirilir; ondan sonra bu pirinç el 
değirmenleri vardır onda çekilir. Çok güzel 
böyle kıtır kıtır bir şey. 

Yani sübye yapıyorsunuz. Buna sübye 
derler. 

Şimdiki adlar öyle biz su muhallebisi derdik. 

Yok yok, pirinci o hale getirmenin adı subye 
yapmak. 

Onu bilmiyorum. Biz pirinci pirinç unu diye 
kullanırız. 

Ama ıslatıyorsunuz. 

Evet, nemlendiririz. 

Peki o zaman, nişasta gene koyuyor 
muydunuz? 

Tabi, yani su muhallebisinin özelliği odur. Böyle 
diş diş olur. Elde çekilen pirinç bildiğimiz pirinç 
unu gibi böyle dümdüz olmaz. Ona işte, birazcık 
da nişasta pişirirsiniz, biraz da yine inerken 
sakız atarsınız, ondan sora da pekmezi 
sulandırıp üzerine döküyorsunuz, baklava 
baklava. 

Baharat kullanmayız, dediniz. İki yerde sakız 
tarifi verdiniz. Bunu ilk defa duyuyorum. 

Baharat olarak düşünmüyorum ben sakızı. 

Ama aslında ben size söyleyeyim, safrandan 
sonra dünyanın en pahalı baharatı bu 
dönemde… 

Baharat olarak düşünmüyorum. 
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O kadar ilginç ki Sakız adası dediğimiz yerin 
sakız ihracatı tekel, ancak ve ancak 
saraylara gidiyor. Şimdi ben ikinci bir şey 
keşfettim. İlk defa sakız yani sakızlı lokum 
ben hep o sonradan ortaya çıktı sanıyordum. 

Hayır, o benim çocukluğumdan beri kürklü 
lokum ve sakızlı lokum. 

O yüzden yani korsanlar sakız adasından 
kaçak sakız çıkartıyorlar, Avrupa’ya 
satabilmek için. Osmanlı padişahının ciddi 
kontrolü var. 

Küçük küçük aynı şimdiki gibi. 

Başka yerlerde var? 

Hatta mevlitlerde falan böyle ayaklı, zaman çok 
olurdu böyle ayaklı cam tabaklar, olurdu. Ona 
yerleştirilir, kapıda gelen misafirlere o sakızlı 
lokumu ikram ederlerdi. 

Şu şeyi bir daha tarif eder misiniz ceviz ve 
kuru dut? 

Ona ne derdik? 

Bir adı vardı her halde. 

Dut kurusuyla ceviz öyle biraz dut kuru biraz 
ceviz, tunç havanda onu iyice dövüyorsunuz. 
Bayağı emektir. O macun kıvamına geliyor. 
Ondan sonra yenilir. 

Sonra onu kesiyor musunuz parça? 

Hayır hayır, kaşık kaşık herkes önüne alır yer. 

Denemek lazım. 

Çok güzel bir tattır, ama bir macun oluşur. 
Cevizle dut kurusu çok güzeldir. Kabağı işte 
böyle kabuğuyla pişirip…  

Ha bir de onu anlatır mısınız? O ara kamera 
kapalıydı. Kabak tatlısını kabuğuyla? 

Kalın kabuklu olurdu. Yine var mı, öyle kabaklar 
bilmiyorum. Onu, böyle kare kare kesilirdi, ama 
bayağı bir büyük kareler, yani çok küçük kare 
değil. Onu tepsiye yahut işte tavaya, tencereye 
koyulur pişirilirdi. İneceğine yakın pekmez 
üzerine gezdirilirdi.  

O zaman su koyup pişiriyorsunuz. Suyla 
pişiriyorsunuz. 

Kendi sulanır. O sulanmazsa, su koyarsınız. 
Sulanır kabak. 

Tamam. Ondan sonra? 

Kendi suyuyla pişer, o. İneceği zaman, işte 
pekmez, eğer kabağın suyu çekmişse birazcık 
sulandıracaksınız, ama kabak suluysa 
pekmezi, şeker yerine pekmezi koyuyorsunuz, 
onun üzerine. Ceviz, dövülmüş ceviz dökülür. O 
ama kabuğundan doğru yenir. Hep o, ayrıca 
tabakta değil, kabuğuyla konur, o tabağa. 
Kabuğun içinden kaşıkla yenir. 

Kaşıkla yenir. 

Dondurma hatırlıyor musunuz? 

Evet çocukluğumda yapılırdı. O da çok güzel 
olurdu. 

Evlerde yapar mıydınız? 

Evet, evde yapardık. İşte oda bir şölendi, zaten 
kış gecesi yapılan bir şölen. Böyle akrabalar 
toplanırdık, dondurma yapılacağı gece. Salep 
zaten Safranbolu’da da vardır, biliyorsunuz. O 
pişiyor sütle aynı şimdi ondan sonra tencereye 
kar doldurulurdu. O dondurmayı da böyle hatta 
ananemindi vardı şöyle küçük kaplarımız vardı, 
yapılmış bakır değildi ama onlar değil mi çinko 
mu neydi ki? 

Bakırda olabilir aslında. 

Bakırdan mıydı bilemiyorum, şimdi.  Ama 
tencereyi hatırlıyorum, bakırdan. Kabak pişen 
tencerelerimiz vardı; adı kabak tenceresiydi, 
onun. Kabak tencerelerine kar doldurulurdu. 
Nasıl diyeyim silindir şeklinde kaptı. Onun içine 
dondurmayı, pişmiş sütle salep konulurdu. İçine 
yine sakız atılırdı. Orda herkes yorulan 
bırakarak, karda çevire çevire o dondurulurdu. 
Çok hoş bir dondurma olurdu. 

Salebi kullandığınız başka yer var mı? 

Salebi işte, sütle biliyoruz. Başka bilmiyoruz. 

Salep olarak içmek? 

Evet pişirerek. Bir de dondurmada, başka yerde 
ben bilmiyorum. 
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Dondurmanın evde yapıldığı çıktı Kadriye 
farkında mısın? Çarşı’dan? Çarşı yemekleri 
hatırlıyor musunuz, küçüklüğünüzden? 

Ben Çarşı’dan ilkokula giderken Aşçı Ahmet’in 
lokantasında bizim evimiz Kıranköy’deydi.  Beni 
yorulmasın diye rahmetli babam anlaşmış. Her 
öğlen yemek yerdim ama ben sadece oradan 
kuru fasulye, pilavı hatırlıyorum. Başka ne 
yemek vardı, bilmiyorum. Yemezdim başka bir 
şey. Zaten çok az yemek yerdim. Yorulmasın 
diye beni orada yemek yedirirlerdi. Kuru 
fasulyeyle pilav başka bir şey hatırlamıyorum. 

Kuru fasulye pilavı da çok meşhurmuş Aşçı 
Ahmet’in. 

Neredeydi Aşçı Ahmet’in yeri? 

O köşede, hamam aralığından çıkınca, o. Bir 
aralık daha vardır. 

Şu anda Niyazi’nin. 

Niyazi’nin orada. 

Siz o zaman Kıranköy’den Kalealtı 
İlkokulu’na gidiyordunuz. Tamam şimdi 
oldu. Ben okulun yerini tahmin edemediğim 
için… 

Misakı Milli Okulu vardı. Şimdi Mehmet’in 
yanındaki o okul var ya, özürlü çocuklar orası 

Misakı Milli Okulu’ydu adı.  Üçe kadardı. Beni 
de üçten sonra Kalealtı’na almadılar. Onun için 
Kalealtı Okulu’nda başlattılar. Şimdinin nasıl 
diyeyim, kolejinden çok kıymetliydi, okulum. 

O okulu, zaten mezunları çok seviyor onu 
fark ettim. Ben onun restorasyon projesini 
hazırlatıp 

Evet iyi çok güzel okulumuz bir şey daha 
anlatacaktım. Cumartesi günleri kuyu kebabı 
olurdu. 

Aşçı Ahmet’in şimdi, başka? Ayda bir kere aile 
hamama giderdi. Çok özel bir gündü. Hamama, 
çarşı esnafıydı genelde, erkekler olurdu. 
Oradan yemek gönderirlerdi. Kebap 
gönderirlerdi. Hamamda biz, ayva götürülürdü, 
kebap gelirdi, orda göbek taşında yenilirdi, 
onlar. 

Erkek tarafında bu yok işte. Erkekler hep 
diyorlar ki cevizdi, bükmeydi yani sulu 
yemek veya yemek gelmezdi dediler.  

Hayır, cumartesi, genelde cumartesi giderdik. 
E, okul var çocukları da götürecekler ya biz 
okuldan izin alıp, öyle tatilinde hamama 
gidebilirdik. Cumartesi gidilirdi. Karşıdan da 
kuyu kebabı gelirdi. Beyler oraya kuyu kebabı 
gönderirdi. 

Kadriye bunu unutma kadın hamam 
töreninde, sen o zaman kuyu kebabı 
hazırlatacaksın. 

Kebap gelirdi. Başka gün yoktu zaten. 

Döner sonradan çıktı her halde. 

Döner sonradan çıktı. 

Bandırma yapar mıydınız? 

Hayır Safranbolu’nun…Eflani bilir, bandırmayı. 

Yok bizim köylerde yapılıyordu da genelde. 
Belki ortan, benim şimdi babaannem 
Ağaçkese’dendi, Agaçkese’nin üstü. O 
bölgenin şeyi olarak yani. 

Akören de bilir. 

Akören de biliyor. O zaman köyler biliyor, 
demek ki. 

Bizde bandırma yoktu. 

Kümes hayvanı da yemiyorsunuz, siz. Kokar 
dediler, o yüzden tavuk yemeyin dediler. 

Tavuk herkesin bahçesinde birkaç tane tavuğu 
olurdu, ancak o yenilirdi. Bir de canlı alınırdı. 
Kesilip, yolup kendimiz temizleyip, yerdik. Öyle 
böyle hazır tavuk yenilmezdi. 

Sebze yemeği ne yiyorsunuz? 

Sebze işte, bizim bol miktarda yediğimiz 
fasulye. Safranbolu fasulyeyi çok sever. Daha 
çok zeytinyağlı ve uzun fasulye kıyma, kıymalı 
fasulyede pişirilir de uzun fasulyeyle zeytinyağlı. 

Zeytinyağı dediğiniz. Ne zeytinyağı mı, 
gerçekten? 
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Evet eskiden saf zeytinyağı ve tereyağı. Başka 
yağ bilmiyorduk. Bu her yaptığımız iki yağlaydı 
zaten, saf zeytinyağı. 

Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? 

Şeyden öncesine gidemiyorum, 1920’den 
eskiyi. Hatırlayan duymuş tabi şu an 20 
doğumluda yanlış olur. Aslında asrın 
başında doğan insanlar şu anda 
Safranbolu’da hemen hemen kimse yok. Yüz 
yaşın üzerinde kimse yok yani, o dönemi 
hiçbir şekilde anlattıramıyorum kimseye. 

Ananem rahmetlinin Rum arkadaşları varmış. 
Komşuymuşlar. Çok da iyi anlaşırlarmış. 
Giderken hatta anneanneme iki tane şöyle 
küçük vazo, onun bir tane bardak altı kırılmış, 
saati çeyiziymiş, anneanneme hediye edip 
gitmiş, Rum kızı, hatta o vazolar hala yukarı 
evde duruyor. Öbürleri kırıldı, kırılmış yani daha 
doğrusu. İki tane vazomuz var, o Rum kızının 
hediyesi. 

Rumlar yemek kültürünün neresinde varlar? 
Ben şimdi tahminlerle çıkarıyorum. 

Gülten Abla size daha çok yardımcı olacaktır. 

Kadriye onu planlar mısın? 

Onu muhakkak bulup konuşabilirsiniz. 

Yavaş yavaş izninizi isteyelim 

 

Cevizli yayım, cimcik makarna,  

Para makarna, 

Cimcik makarnamız vardır. Çiğ böyle, şimdiki 
gibi hazır makarnalar yok. Baklava baklava 
kesip ortadan büzüp, işte cimcik makarna 
derdik. Başka neyimiz var? Safranbolu 
yemekleri? 

Dolma etli, dolması, dolması. 

 

Kurabiye böyle kuru galeta filan der… 

Onlar evet, cevizli ve benim çocukluğumda iki 
türlü kurabiyemiz vardı. Tatlısına lokum, cevizli 
lokum. 

Tarifini verebilir misiniz onun? 

Tabi, o zaman o tereyağlı yapılıyordu ölçü 
olarak veremem de. 

Siz el kararı 

Un, bir kaşık yoğurt koyarsın, yumurta, sarısı 
içine, beyazı üstüne ayrılır. Başka ne var? 

Ceviz? 

Ceviz yok, tuzluda. Bir az tuz.  
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GÜLTEN BAYRAMGİL 

EV KADINI (   ) 
Kayıt Tarihi: 13.03.2008 

 

…olduğu zaman pirinç çorbası, et suyu ve 
maydanoz arkasından parça et, bütün et 
dediğimiz onun arkasından bamya verilir. 
Bamyanın arkasından, pilav verilir. Ondan 
sonra börek, baklava, muhakkak pilavdan sonra 
yahut pilavdan evvel de her düğünde yaz ve kış 
yaprak dolmamız vardır. Etli yaprak dolması -
herkes saramıyor- ben şeyde de yedim, meşhur 
Beypazarı’nda, hiçbir şeye benzemiyor. Ben 
geziyorum. Hani eskiden canlı yayında tel helva 
denirdi, nişastadan helva yapılırdı. Sütlü 
kadayıfımız vardı. Oklava baklavamız vardı 
aynı zamanda buna tırtıl baklava, derler 
baklavamız vardı.  

O sütlü kadayıfı ilk defa duyuyorum. Onu bir 
anlatır mısınız?  

Valla ben tembellik ettim. Kaç kişi geleceksiniz 
diye de sormadım. Bilsem yapardım.  

Çok teşekkür ederim.  

Eskiden dökme kadayıf vardı. Hatta bizde 
kayınpederin babası dökermiş. Kayınpederim 
Aşçı Ahmet. Ondan sonra onun tepsisi duruyor. 
Kaç yüz seneliktir, bilmiyorum. 

Görebilir miyiz o tepsiyi?  

Şimdi göremezsiniz.  

Yok yani şu anda değil. Ne tepsisi dediniz siz 
buna?  

Dökme kadayıf. Şimdi şeyde döküyorlar.  

Yapmak için?  

Yapmak için sütten  

Pişirmek için değil  

Hayır hayır  

Ve hala duruyor.  

Hala duruyor. 

Nasıl bir şey? Modelli falan mı böyle? 

Büyük bir tepsi işte. Altında ateş yanarak 
dönüyor. Maşrapayla da hamur dökülüyor, 
böyle. Dökülürken de tel tel oluyor.  

Bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde birisi 
konuşurken dedi ki kesme kadayıf yapardık, 
dökme kadayıf Kastamonu’dan gelirdi, dedi. 
Peki bunu kayınpederiniz satmaz mıydı 
çarşıda? Kendisi için mi yapardı, acaba? 

Hayır kayınpederimin babası, kayınpederim 14 
yaşındayken ölmüş.  

O zaman, belki de sadece yapıyordu, sadece 
kendisi için.  

Aynı zamanda kebapçı, kayınpederim. Ben 
evlendiğim zamanda Vehbi Koç’a buradan 
tandır giderdi, ama tandır Kastamonu’yla 
meşhur. Kebapçıymış, kayınpederimin babası.  

Kebapçı deyince neyi kastediyorsunuz? 
Gene kuyu kebabı mı?  

Tandırcı. Döner ve tandır cumartesi günleri 
yapılırmış. Cumartesi günleri halk Çarşı’da 
olduğu için. Sonra bir adedimiz daha vardı. 
Banyolara indiğimiz zaman yani hamamlara 
yıkanmaya indiğimiz zaman, çarşıdan kebap 
gönderirlerdi yani Çarşı erkekleri ailelerine 
kebap gönderirlermiş.  

Peki erkekler gittiklerinde kebap gidiyor mu 
hamama?  

Onu bilmem. Gider tabi. Sonra hamamlarımız 
çok güzeldi. Kaç tane hamam vardı? Hiçbiri 
çalışmıyor. Mesela benim büyükbabamın 
yaptırdığı gümüş hamamı var. Ben görmeye 
gittiğim zaman tavuklar içinde yemleniyor, 
kurnalar filan, bozmuşlar. Aynı zamanda ev de 
öyleydi. Şimdi ne vardı? Birkaç tane daha 
yemek var. Höşmerimiz var. Bakın, höşmerim 
biliyor musunuz?  
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Biliyorum, evet biliyorum. Yapamıyorum 
ama biliyorum.  

Daha yaşlılar onun üstüne -demek ki mideleri 
alıyormuş diyorum ben- büyük bal korlarmış. 
Bizim çocukluğumuzda, derdi annemler bunun 
üstüne bal konurdu, petekli bal.  

Höşmerimin üzerine ayrıca bal koyuyorlar?  

Evet 

Halbuki içinde de şurup var. 

İçinde de şurup var demek ki içine çok koyu tat 
koymuyorlar.  

Yalnız, ben bu sütlü kadayıfa takıldım. 
Sadece şurubunda mı süt var? Niçin sütlü  
kadayıf diyorsunuz? 

Şurubunda süt var.  

Yoksa yoksa, kadayıfın hamurunda da mı 
var?  

Şimdi kadayıfı güzel alıyoruz. Onları dolma 
şeklinde sarıyoruz. İçine ceviz koyuyorlar. 
Şurubunu da sütle yapıyoruz. Şurubu 
söyleyeyim size: 1 kg süte -1 paket süte 1 kg 
şeker. Hani çok çekiyor ve soğuk olarak 
koyacaksınız. Şimdikiler hamur oluyor. Hatta 
akşamdan birazını koyup, kapatıp sabahleyin 
üstüne yarısını korsanız daha güzel olur.  

İlginç. O zaman yumuşamıyor mu yani?  

Yumuşak oluyor ama güzel oluyor.  

Sonra bana hatırlatın. Ben size bir daha 
geldiğinizde yaparım. 

Çok teşekkür ederim. Ben de beklerim, sizi. 

Geçen hafta buradaydı, şu Mustafa Acar Bey, 
filan. Öğretmenmiş galiba o, götürdü zaten bizi 
Gülsümlere.  

Geri alın alın, geri. 

Aldı tabi. Söz verdi, çünkü benimle işleri bitmez. 
Şimdi hangi yemeğin tarifini, nasıl yapayım? Su 

																																																																				

53 Üvez, bir meyve 

böreği tarifimiz, ha Çingen baklavamız var. 
Biliyor musun?  

Onu bir tarif eder misiniz çünkü çok farklı 
şekillerde yapılıyor?  

Şimdi ekmeği saçta kurutup, kuruttuktan sonra 
küçük küçük şöyle şöyle böleriz. Tek kat cevizle 
ekmeği döşeriz. Döşedikten sonra üstüne tat, 
koyuca tat dökeriz. Güzel olur. Bu kadar. Şeyler 
yokken, ani misafir geldiği zaman, hazır tatlı 
çabuk yaparsınız. Evin büyüğü misafirlerle 
otururken, genç olan hazır tatlı yapar.  

Şeyi anlamadım. Bir da tekrarlar mısınız? 
Kırpıntıyı alta, bir yufka serdiniz kırpıntıyı… 

Bütün yufka sermeyiz. Kırpık kırpık  

Sadece kırpık kırpık  

Üzerine de başka yufka sermediniz?  

Hayır hayır  

Sonra pişirmediniz bunu? 

Sonra kat kat da ceviz, bol ceviz dökeriz. 
Üstünün şurubunu dökeriz. Yalnız eskiler 
boğazlarına çok düşkündü. Safranbolulu biraz 
boğaza düşkündür. Yazıköy’ün sattığı sirkeyle 
ovaz 53 , Safranbolulunun düşündüğü boğaz, 
derdi.  

Nasıl nasıl? Bir daha söyler misiniz?  

Yazıköy’ün sattığı sirkeyle ovaz 
Safranbolulunun düşündüğü boğaz. İlk dut 
pekmezi kaynattığımız zaman, ilk dut pekmezini 
biraz şekerle sulandırıp yapraklar(?) arasına 
koruz. Bir şey daha vardı? Dün arkadaşa 
sordum da. Ben unuttuğum şeyler var mı? Bu 
sene biraz unutuyorum, artık. Yaşımın tesiri. 
Küçük değilim. Öylelikle nasıl yapıyorduk ama 
bir şey vardı? Neyse gelir, aklıma.  

Bu sizin normal ziyafet yemeğiniz, 
sıralamanız yani düğünde, bayramda. Onu 
artık öğrendik. 

Sirkeli kellemiz vardı. Sirkeli kelle sonbahar 
yapılır. Bunu işkembe sonbahar ondan sonra o 



	 86	

miyane kavrulur, içine sirke sarımsak konur. 
Tereyağlı falan üstüne de yağ dondurulur. 
İlkbahara kadar hiçbir şey olmaz yani böyle 
konserve durur gibi durur. İşkembe her yerde 
yapılıyor ama ben yaparım, kendim yemem; 
çocuklarım için yapardım. Şimdi yapamıyorum, 
artık. Ekmeklerimiz (?) şeye giderdi, tavalar 
eskiden ocağa. Büyük tava koruz. Tavanın 
üstüne de sac örteriz. Yapacağımız kurabiyeler, 
çörekler ne varsa o tavaların içinde pişerdi.  

Sizde de fırın yoktu, anlaşılan. Fırın yok, 
evde? 

Evde fırın yok. Elektrik geldikten sonra fırın 
oldu. Hatta 1950 - 55lerde fırın yapılmaya 
başlandı. Büyük davul fırın evvelce yoktu ama 
bazı evlerde şey vardı fırın.  

Mayalı hamur yapıyor musunuz? 

Mayalı hamur gayet kolay bir şey. Ekmek 
mayalıyoruz. Hamuru yumuşak olacak, yalnız. 
Hamur, onu saçta pişiriyoruz. Yufka olarak 
açıyoruz, çok büyük değil süt, tereyağı, 
zeytinyağı karışık olarak, onları ıslatırız.  

Süt, tereyağı, zeytinyağı? 

Zeytinyağı bir azcık da zeytinyağı koruz, 
yapışmasın diye.  

Sonra?  

Onu fırçayla -eskiden "şıpşıdı" derlerdi- onunla 
süreriz.  

Bak bende hatırladım. 

Şıpşıp derlerdi, onunla süreriz böyle gece (?) 
koruz. Gene süreriz. Sekiz on tane olunca onu 
süreriz. Sıcak sıcak ve öyle ikram edilir, misafire 
şöyle bir şey oluyor, çok da büyük değil. Çok 
büyük açmayız.  

Peki o nasıl yeniyor? Teker teker yeniyor?  

Teker teker yeniyor. Katlanıyor.  

Yufkanın kalını mı?  

Çok kalın değil. Şimdi sac bükmesi deniyor ya. 
Gözleme deniyor.  

Pişiden biraz daha kalın, herhâlde?  

Pişi kalın oluyor.  

İnce  

Ama bir yandan da kalın oluyor, o zaman. 
Mayalı olduğu için kabarıyor.  

Mayalı olduğu için kabarıyor? 

(İkram) 

O börek, mörek, bunların hepsini siz… Kusura 
bakmayın.  

Rica ederim. Şunları siz mi yaptınız? 

Yaptırdım.  

Cevizli? 

Öbürlerini de demin istedim. Bunları 
göndermişler. Kusura bakmayın.  

Rica ederiz. 

Yani şekerlerimiz falan… sade bu lokumla 
kalmıyor. Eskiden çok güzel onlar. Şey yaptı 
Edirne’de yapılıyor, şimdi. Metin Keçeci 
yapıyor.  

Anlamadım neyi yapıyor?  

Eski şekerlerimizi. Ancak orada. Metin Keçeci 
yapıyor. O çekirdekten yetişme, Safranbolu’da. 
Edirne’ye yerleşti. 

Yani şimdi, eskiden Safranbolu’da yapılan 
bir şeker, şimdi Edirne’de mi yapılıyor? Ne 
şekeri bu? 

Valla bazı şekerler vardı. Ceviz şekeri var.  

Akide şekeri gibi bir şey mi? 

Balgamut(?) şeker denirdi. Değişik bir kokusu 
vardı. Beyazı, kırmızısı yapılıyordu. Ben geçen 
arattım. Tükenmez yapılırdı, bizim 
çocukluğumuzda.  

Tükenmez. (?) Kadriye özellikle şu Didem, 
Edirne’deki kişinin peşine takılsın da 
bakarsın standa gelir. Adını, ne dediniz?  

Metin Keçeci. Ben size… 

Lütfen. 

Döşersiniz  
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Sini çöreği. Söylediğiniz tarif ettiğiniz sini 
çöreği değil mi?  

Evet evet. Tepsiye yayarız. Evvela sularız, 
yumuşar. Ondan sonra kat kat kat kat, aralarına 
da iki kat da bir bazen de her katına bol kıyma, 
soğan ve ıspanak koyarak, şey yaparız, 
yerleştiririz. Fırına veririz.  

Kaç kat yaparsınız? 

Ocakta pişerdi.  

İbrahim Bey’in mi, bu sarılmış? Gül Hanım’a 
sarmış, her halde.  

Efendim, evet. 

Teşekkür ederim.  

Onu ocakta pişiririz. Eskiden ocakta pişerdi, 
şeyler. Su börekleri filan, daha lezzetliydi, 
ateşte pişerken.  

Bunu ama bahsettiğiniz sini çöreğinin 
üzerine kapak da kapatıyorsunuz?  

Kapatmıyoruz. (?) Altüst ediyoruz; öbür tarafını 
pişiriyoruz.  

Ateşin üzerinde mi yapıyorsunuz, onu? 

Onu ateşin üzerinde, ızgara köfte pişirir gibi 
birazcık…  

Yok. Şeyi kastediyorum. Hazırlarken hep 
ateşin üzerinde mi kalıyor?  

Hayır  

En sonunda  

Tepsiyi ateşin üzerine koyuyorsunuz, tepsiyi 
doldurduktan sonra. Sacayaklarımız vardı. Saç 
ayakların üstünde pişirirdik.  

Bir tarif geldi bize, böyle. Gene, sini çöreği. 
Kıymayla ceviz koyuyor, aralarına, bir kat 
kıyma bir kat ceviz sonra bir kat daha kıyma 
koyuyor. Böyle bir şey yaptınız mı siz? 
Yapıldı mı?  

Bazı insan cevizli sever. Mesela o çarşı 
bükmelerine falan… Cevizli seven ceviz atar. O 
sevmeye bağlı. Kıyma bulamadığın zaman, acil 
misafir geldiğinde filan… O şekilde tereyağıyla, 
ceviz kavrulacak yalnız hafif kavrulacak.  

Kavrulup, koyulacak.  

Ama esası soğan, kıyma ve ıspanak.  

Merak ettiğim soğan konusu yani kıyma 
malzemesi olunca börek hep soğanla mı 
yapılıyor?  

Su böreği. 

Su böreği dahil?  

Hayır değil fakat soğan burada lazım. Şeyli 
olursa cevizli olursa soğan konmaz.  

Tamam. Merak ettiğim buydu.  

Bazı insanda çok sever, şey kor, sucuk yahut 
pastırma kor. Pastırma yalnız şeysiz olacak 
fakat o ağır oluyor.  

Ağır oluyor. Kadriye hatırlıyor musun birisi 
daha söyledi pastırmayı? Her halde 
Kastamonu’dan pastırma geliyordu. Burada 
pastırma yapıyor muydunuz?  

Yapıyorduk Sarıaltın Ahmet’i tanıyor musunuz?  

Evet.  

Onun amcası pastırmacıydı, burada. Hem nasıl 
kesilirdi şeyler –af edersiniz- inekler, mandalar 
gelir, ona göre sucukluk, şeylik evde yapılırdı. 

Peki, çemen, pastırmaya çemen koyuyorlar 
mı; yoksa sadece salamura gibi bırakıyorlar 
mıydı? 

Şimdi kış yemeklerinde çemensiz pırasa çok 
güzel olur.  

Pastırmayla pırasa?  

Evet. Pastırma ama çemensiz. 

Çemensiz onun tarifini bir söyler misiniz 
bize? İlk defa böyle bir yemek çıktı. Onu kim 
yapardı? 

Kayınvalidem çok sevdiği için pastırmayı, 
sucuğu sonbahar kıymayı sucuğu -o zaman 
buzdolabı falan yoktu- saklamak için evde 
yapılırdı ve biz çemenlemezdik onu. Kıyma(?) 
incecik kıyılır. Soğan kavrulur, güzel. Pırasayı 
böleriz. Pırasa dolması yaparız, kalın 
pırasalardan. Onu da biliyor musunuz, 
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bilmiyorum onu çemensiz pastırmayla pişirilir, 
pırasayla.  

Salça yok? Domates yok?  

Domates salça, salça kullanılır. Her yemeğe 
salça kullanılır.  

Her yemeğe diyorsunuz. Maniya, ne 
diyorsunuz, salça mı, maniya mı 
diyorsunuz?  

Maniya. Rumlardan kalma. Maniya, kelem 
Rumlardan kalma. Ondan sonra… 

Kelemde Rumca? 

Türkmenistan’dan gelenler kapuska yahut 
kelem diyor onu biz de çok seviyorlar.  

Türkmenistan’dan derken köylerde oturanları 
mı diyorsunuz? 

Hayır hayır. Türkmenistan’dan çalışmaya(?) 
gelenler, yani onlar da kelem diyorlar.  

Rahmetli babaannem de kelem derdi. 
Çerçenliyiz belki… 

Bizde de annemiz Çerçenliydi.  

Şey de ha birazcık da ona koruk koyarız.  

Ben de onu soracaktım.  

Pırasaya koruk koyarız. Şimdi koruk 
koymuyoruz. Limon tuzu kullanıyoruz.  

Su miktarı nasıl? Suluca mı, yoksa… 

Normal. Çok sulu değil. Bamyamız sulu olur. 
Bamya ikram edebilirim. Size bugün pişirdim. 

Sulu olmuyor(?) yok. Teşekkür ederim. Sağ 
olun Gülten Hanım, bir şey soracağım size. 
Gene o sini çöreğine döneceğim. Kıymayı 
kavuruyorsunuz değil mi? Peki ne kadar 
kavuruluyor?  

Suyu çekinceye kadar. 

Suyu çekinceye kadar. Takır takır değil.  

Takır takır kışlık koruz -bozulmasın diye. Takır 
takır değil. Normal olarak suyu çeker, biraz 
kavrulur. Eğer çok yağsız bir etse acık yağ 
koruz.  

Ama ayrıca su filan koymuyorsunuz yani 
böyle iç hazırlamıyorsunuz, sadece kıymayı 
seriyorsunuz.  

Kıyma zaten kavrulurken biraz su ister, ilk başta 
pişmesi için. Hani ezersiniz, suyla ezersiniz o su 
çektikten sonra yağ tuz koyarsınız.  

Bir dakika söylediğiniz kıyma o zaman, çiğ 
kıyma değil.  

Değil değil. Çektiğin kıymayı biz bismit diyoruz 
şimdi gözleme diyorlar onun içine koruz.  

Yoksa, kuru kıymayı siz şey yapıyorsun… 

Kuru kıyma genelde kullanılır. Genelde de 
kavrulur yaparken. Şimdi artık böyle kıylık(?) 
kıyma yapılmıyor. Kavurarak yerleştiriyoruz.  

Mesela şimdi yapsanız, nasıl yaparsınız 
bunu, sini çöreğini?  

Şimdi yapsam gene kıymayı kavururum, soğanı 
hafif…  

Soğan koydunuz, şimdi eskiden yoktu ama. 
Ha, ıspanaklıyı tarif ediyorsunuz?  

Ispanaklı. Siz hangisini diyorsunuz? 

Yok. Tamam benim kafamda hep cevizli var 
da. Onu bir deneyeceğim. O yüzden 
soruyorum. 

Cevizlinin arasına da genelde ıspanaklı korlar 
ama cevizli şöyle, ceviz Safranbolu’da çok bol 
olduğu için maddi ihtiyacı olan insanlar 
çoğunluğu ceviz kullanırlar. Tepsiyi güzel 
yağladım. Şimdi hazır yufkalar satılıyor. 
Yufkaları döşerim. Döşerken de yağ 
koyacaksınız. Hafif cevizi kavurun, çok hafif 
tavada. Dövülmüş cevizi, kat kat döşeyin. (?) 
siniz mesela çok eskinin bir yemeğini anlatayım. 
Bu kadar şeker yokken güz eriği deriz. İçinin 
çekirdeği çıkar. Çekirdeği çıkmış olarak 
kurutulur (?) deriz kışın erik (?) diye küçük kuş 
başı etle bunu pişirirlerdi eskiler.  

Ben size (?) soracaktım, çünkü -sizin kadar 
aşçı ailede olunca- bazı yemeklere hiç 
dokunulmadı erik gallesine özellikle 
dokunmak istiyorum. Devam edin, lütfen.  
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İşte erik gallesi: kuşbaşı eti pişirilir, yağla tabi. 
Eriklerini çok güzel yıkarız, onun içinde etin 
tadını alarak pişer ve yemek olarak yenir.   

Adı ne dediniz?  

Erik gallesi. 

Tatlı tuzlu karışık olmuyor mu? Eriğin cinsi 
ne?  

Güz eriği, güzün olur. Uzun uzun çekirdeği çok 
güzel çıkar.  

Peki bu et ekşimsi mi oluyor, tatlımsı mı 
oluyor?  

Biraz ekşimsi oluyor.  

Üzüm eriği mi bu? Hani şimdi de üzüm eriği 
diyorlar ya uzun uzun şöyle çekirdekleri 
hemen çıkıyor.  

Onlar. Sonbaharda. Üzüm eriği mi diyorlar? 
Güz eriği deriz.  

Şimdi üzüm eriği diyorlar. Ne eriği? 

Güz eriği: sonbahar. 

Ve onu kurutuyorsunuz?  

Komposto olarak Çankırı eriği vardır, onun 
kabuğu soyulur. Üryani deriz, ona.  

Üryani? 

Kuruturuz. Komposto, sofra yani eskiden 
muhakkak şerbete ve kompostoya çok 
düşkünlerdi. Şerbet denirdi. Şimdi böyle hazır 
yoktu. Kızılcık suyu çıkartırız, erik suyu 
çıkartırız. Üzüm suyu yaparız.  

Bu şeyin (?) erik gallesini etsiz sadece ve 
sadece komposto gibi yapıyor üzerine de 
tereyağı döküyor. Siz bunu biliyor 
musunuz?  

Onu yapılır(?) her halde, Safranbolu genelde 
ete düşkün olduğu için…  

Ete düşkün olduğu için. Bunu ben Leyla 
Hanım’a yaptım. Yaptığın doğru, dedi. Leyla 
Natıtıroğlu’ndan bahsediyorum.  

Tamam. Akrabam olur.  

Hakikaten çok yakın arkadaşınız diye 
biliyorum, onu. Mesela şu anda ziyafetlerde 
kullanmaya başladım. Eriğin üzerine yalnız 
ilginçtir, tereyağı dökünce insanlar 
yadırgadı o yüzden şimdi eriğin üzerine 
sıcak krema döküyorum yani oynadım biraz 
ama bunu Safranbolu yemeği diye 
vermiyorum zaten. 

Etle pişer.  

Et işte ama siz ilk defa… 

Eriği alın, açın madem bu işleri yapıyorsunuz 
birazcık da et alın, bir bakın tadına nasıl oluyor 
ve tereyağı hep kullandığımız, tereyağı  

Et hep bu bahsettiğiniz yemek aslında Orta 
Anadolu da var, çeşitli yerlerde erikle pişen 
et çok yaygın fakat Safranbolu’da ilk defa siz 
söylediniz.  

Vallahi çok  

Tadı nasıl, gözümde canlandırıyorum ben. 

Tadı güzel  

İlk defa duydum ben eriği  

Sen şimdi şöyle bir konu var bizim Türk 
şeyinde ama bu yakın zamanlarda ortaya 
çıkan bir şey şunu ben kapatayım da kendi 
sesimi 

  

Şimdi, ben Kadriye diye biri telefon etti dedim 
oğluma da oda bana bir arkadaşın gelini 
olduğunu, söyledi ona da benzetemedim sizi.  

Ha yo size ben Safranbolu Belediyesi’nden 
arıyorum, dedim ismimi verdim ve konu 
hakkında da biraz bir bilgi verdim size.  

Evet belediyeden aradı Kadriye dedi orada 
harita mühendisi var, Abdullah onun hanımı 
olabilir dedi bana.  

Abdullah?  

Belediyede  

Biz ayrı, yukarıdaki belediyede.  6 eleman 
varız, yeni.  
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Gülten Hanım ben çorba başka bir tek pirinç 
çorbası dediniz şöyle bir geçelim farklı 
yemekler çıkacak diye düşünmeye 
başladım.   

Pirinç çorbası et sulu pişer, maydanoz koruz . 

Peki başka çorba yaptığınız… 

İşkembe çorbamız  

Paça kelle var  

Kelle var kelle ayrı yenen bir şey yani işkembe 
çorbasının içine baş konuyor.  

Baş eti o meyaneyle yapılıyor onun dışında 
tarhana yapmıyor musunuz? 

Evet tarhana yapıyorum tarhana, bol nane, 
maydanoz, domates, kırmızı biber, un, soğan.  

Buranın tarhana yaş mı, kuru mu? 

Bizim tarhanamız kuru, Kastamonu yaş tarhana 
yer. Şimdi benim büyüklerim hep Kastamonulu, 
oraya… 

Bizde hep kuru, kuru da sizde var mı yaş 
tarhana?  

Bizde de kuru ama buraya gelince çevremiz hep 
yaş yapıyordu ondan kaldı aklımda.   

Öğrendiler, öğrendiler.  

Bana bir dakika müsaade eder misiniz?  

Estağfurullah anladığım kadarıyla Kadriye, 
biraz daha oturur musunuz?  

Ama şimdi doğru dürüst (?) ben 
konuşamıyorum, toparlayamadım da…  

Yok gayet iyi gidiyor.  

Üstüne kışın domates olmuyordu eskiden salça 
eritilir, tereyağın içinde yazın da domates 
rendelenir üstüne konur. Nişasta peltemiz 
vardır. Siz duydunuz mu nişasta peltesi?  

Biliyorum.  

Biliyorsunuz.  

Peki onu neyle tatlandırıyorsunuz?  

Şekerle  

Şekerle. Rum komşularınız var mıydı siz 
aslında mübadele gençsiniz ama yani belki? 

Annemin  

Anlatılanlardan yemeklerinde farklılıklar var 
mıydı? Siz onlardan neleri aldınız? Siz 
onlara neleri verdiniz? Hatırlayabiliyor 
musunuz?  

Onlarda bizim gibi yerler, derdi annem onlar da 
(?) yani gittikleri zaman birbirlerine değişiklik 
yoktu(?)  

Şundan dolayı soruyorum aşağı yukarı 
Rumların fırınları var, dolayısıyla mayalı 
hamuru daha fazla kullanıyorlar. Türk 
evlerinde yok sizin özellikle Safranbolu’nun. 
Peki neredeydi bu sizin söylediğiniz Rum 
aileleri? Kıranköy’de mi? 

 (?)  

Şey, varmış papaz buranın papazı, müftüyü 
davet edermiş, işte Safranbolu müftüsünü, iftara 
davet edermiş. Yemek değişiklikleri yok. 
Birbirleriyle döğüşleri kavgaları yok.  

Yok  

Kıranköy’de Misakımilli Mahallesi oradan 
geçiyor, Rum mahallesi. Çarşı’da çok Rum evi 
yok, sayılı.  

Yok  

Keşkek?  

Keşkek Yazıköy’e mahsus. Biz de pişiririz, 
bulgur pişiririz mesela kaplıca bulgurundan 
pişiririz, yeşil mercimek, bol kıyma domates ve 
bulgur  

Bulgur bu bir yerde birisi daha söyledi  

Yeşil mercimekli  

Peki pilav gibi mi oluyor, yemek gibi mi?  

Yemek gibi  

Yemek gibi oluyor  

Hafif sulu yemek gibi, çorba gibi de değil.  

Sonra canlı (?)helva derdik şimdi yapan 
kalmadı canlı helva, nişasta helvası. 
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Nişasta helvasını, çok yerde tarifini verdiler 
fakat ben hiç yapan görmedim, onu bir yerde 
yaptırmak istiyorum yani topak topak 
dökülüyor dediler.  

Evet o işte bulup tahmin ediyorum Akay Bey’in 
Melahat Abla (?)onu güzel yapması lazım. 
Tavaya döküp tereyağı koyarsınız, tavaya 
döküyorsunuz onu eze eze eze 
tellendiriyorsunuz.  

Tellendirme meselesi  

Evet aslında ona canalı (?) helva da derler, tel 
helva da derler.  

Onu kime yaptırabiliriz, yani bu tariften 
çıkmıyor o tellendirme meselesini ben 
anlayamadım, onu Zahide Hanım da bilmiyor 
değil mi, Kadriye?  

Ben eğer bizim Müjgan (?)lıdır Erdoğan 
Caymaz’ın hanımı, yaptırabilirsem ona 
yaptırırım.  

Hatice Hanım da yapabilir belki  

Kim?  

Hatice Hanım, Büyükkaragöz  

Hatice Büyükkaragözoğlu 

Yani çorbalar ovmaç çorba, göce çorbası (?)  

Göce bizde pişmez. Göce çorbası Çerkeş 
tarafında pişer. Karabük köylerinde pişer. 
Çerkeş tarafında ama ovmaç çorbası pişer.  

Ovmaç çorbası pişer  

Ovmaç yaparız. 

Sadece suyla yapıyorsunuz ovmacı değil mi, 
yumurtayla değil?  

Yumurtayla höşmerim olur, yumurtayla suyla 
onu biraz durdurduktan sonra kaynamış suya 
dökeriz ovmacı ineceğine yakında yoğurdunu 
nanesini koruz  

Ovmaca?  

Ovmaca yoğurt, nane koruz. Yağsız bir 
yoğurtsa o zaman yağ ister yani tatsız olur.  

Yoğurdu ama şey haline getirmiyorsunuz 
değil mi yani böyle bir terbiye haline?  

Hayır hayır  

Kesiliyor işte o zaman değil mi, top top 
kalıyor?  

Top top kalması zaten güzelliği orada. 

Orada mı?  

Orada evet. 

Her yemeğe safran katıyorlar ama çok ucuzmuş 
o safran demek ki.  

Safran değil o zerdeçal gibi başka bir şey, bir 
kök o.  

Safran diyorlar.  

Hayır safran dünyanın en pahalı… 

Safranbolu’nun safranla ilgisi yok mesela Antep 
tarafından gelen safranın Urfa tarafından gelen 
safranın hiç acısı yok. Urfa’nın yemekleri 
meşhur diyorlar. Bir gün evvel ısmarladık çok 
geldi bitti diyorlar yenmiyor. Biz Urfa’dan aç 
döndük. Bir gece kaldık. Şimdi doğruyu 
söylemek lazım.(?)  Onların yediği yemekler bizi 
hiç ilgilendirmiyor. Antep’inki yağlı da olsa onlar 
daha çok kebap üzerine duruyorlar. Onlar 
kebap üzerine durdukları için orada karnımız 
doydu. İşin gerçeği de bu yani tutmuyor bizi, 
acılı onların safran dediği, acılı. Bana hediye 
gelirdi şeyli Birecikli bir ahbap vardı, ondan 
hediye gelirdi ama sizler yemiyorsunuz ben 
üzüleceğim.  

Bu kurabiyelerden başka eskilerden kalan  

Mesela Paris Güzeli derlerdi benim gençliğimde 
şimdi her yerde yapılıyor ayva tatlısı yapılırdı. 
Her yerde yapılıyor. Elma tatlısı hafif oluyor, 
ayva tatlısı hafif ona boya atarsın yahut şu şey 
ekerler vardı.  

Nöbet şekeri  

Haşlarsın, elmayı haşlarsınız. Ortasını çıkartıp 
haşladıktan sonra onu şekerli suda ama 
ortasına onun ceviz, fındık elinizde ne varsa 
onu doldurur biraz tatlıca misafire onu tek 
komposto tabaklarına konur ikram edilirdi. Dut 
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kuru, ceviz eskiden meyve yok, dut kuru, ceviz 
ya makinede çekilir. Anlatmama gerek yok.  

Yok yok hayır anlatın siz. İçine başka şey 
koyuyor musunuz cevizle şeyden dut 
kurusundan başka?  

Koymayız koymayız ama dut kurunun sapları 
ayıklanması lazım yahut havanda döveriz. Kış 
(?) kavurgamız var. Cevizle yeriz, kavurgayı. 
Kuru çöreğimiz olurdu. Bakın kuru çörek şimdi 
yapan yok. O mis mis kokar. Bir yarım olur, iki 
yarım olur yani bir yarım, iki yarım derken 
tenekede diye konuşuyorum.  

Yarım diye ölçü var biliyorum, evet.  

Ondan sonra onları bilirsiniz çörek otlu, çok 
güzel, şimdi şunun kalını daha kalın olarak 
kabarır, mayalı hamurdan yapılır, fırınlarda. 
Büyük sepetlerimiz olurdu. Sepetlerin içinde 
dururdu ani misafir geldiği zaman bu ısıtılır, hafif 
ıslatılır, cevizle (?) şeylerle ikram edilir. 

Dilim ekmek gibi oluyor anladığım kadarıyla 
ekmek dilimi gibi oluyor.  

Hayır kabarıyor böyle.  

Büyük bir şey  

Büyük bir şey şunun üç katını düşünün.  

Onu ıslattığınız an bir tek kabuğu ıslanıyor.  

Kabuğu ıslansa da o içine alır. (?) çok güzel bir 
kokusu olur. Onu bir çorbayla ikram edersiniz, 
yanında ceviz neniz varsa, kurabiye  

Onu fırınlar yapıyordu her halde.  

Evet evet. Kışlık kurumuş meyveler olur. Dizim 
deriz biz şimdi cevizli yapıyorlar ya dizim deriz 
onları yaparız köfter deriz onları yaparız. 
Bilmeniz lazım. 

Hayır bilmiyorum. Köfter dediğiniz ne o?  

Köfter üzümün şırasıyla yahut dutun şırasıyla 
nişastayla pişer, tavada. Ondan sonra bunları 
tepsiye dökeriz, eskiden sini denir, börek tepsisi 
denir, çukur olur, üç - dört parmak onların içine 
dökülür. Üstüne de sinek konmasın diye beyaz 
tülbentten örteriz. Kurur. Ondan sonra onu 
baklava baklava keseriz. Altüst ederiz. 
Kuruyunca yerleştiririz. Bu kutular (?) yoktu, 

eskiden. Tahta kutular vardı. Tahta kutulara 
yerleştiririz. Bunu da misafire ikram ederiz, hele 
hele akşam misafir (?)  

Baklava büyüklüğünde?  

Evet cevizle beraber ikram edilir.  

Ama içinde ceviz yok yani sadece şıra  

Şerbet diyoruz şıra.  

Kalınlığı ne kadar?  

İnce  

Parmak kadar  

Parmaktan da ince  

Pestilden kalın  

Yarım santim, pestilden biraz kalın, çok az 
kalın. Buna etraf köylerde pestil diyen de olur 
üzüm pestili. 

Bir şey soracağım gene şıra dediniz değil 
mi? Şıra o zaman fermente mi ediyorsunuz 
yani bir miktar mayalandırıyor musunuz? 

Hayır mayalandırmıyoruz.  

Sadece suyu mu  

Şimdi pekmezi yaptığımız zaman çuvalda tabi 
bunun artanı kalıyor. Onu biz köfter yahut dizin 
yapmak için bekletiriz. İlave etmeyiz pekmeze 
bekledikten sonra yani akar. Posasını da 
dökeriz. Yıkamayız onu. Onunla, o şurupla 
yaparız.  

Ondan da pekmez yapılır. Ayırmıyorsunuz 
son şeyini?  

Son şeyde ayırırız  

(?) veya (?) peki hemen mi nişastayla 
kaynatıyorsunuz yoksa bekletiyor 
musunuz? 

Hayır bekletince ekşir.  

Ekşir tamam o zaman fermente 
etmiyorsunuz. Ben de anlamaya 
çalışıyorum.  

Ekşi şey yapmayız onun için  
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Köfter diğeri de anladığım kadarıyla ipe 
diziyorsunuz sarkıtıyorsunuz  

Dizin de çarpa çarpa böyle bekletilir nişasta 
pişi(?) dediğimiz. Nişasta peltesinin içinde 
bekletilir ama cevizleri ters dizeceksiniz eğer 
böyle dizerseniz akar.  

Akıp gidiyor?  

Onu çarpa çarpa biraz bekletiriz sonra bir daha 
çarpa çarpa  

Sonra asıyorsunuz  

Asıyoruz  

Şey de var, çarşıda var  

Hadi bakalım çarşıda var. Başka yer Malatya 
aslında. Bizimkine benzemiyor. Var bende 
yoldan gelirken…  

Farklı içinde başka şeyler vardır gıda 
boyaları vardır sertleştiriciler vardır. 

Yayım yaparız, biliyorsunuz gene. Makarna 
yaparız. Sonra çorbalık yaparız.  

Çorbalık  

Çorbalık. Eskiden böyle hazır makarnalar filan 
yoktu 

Bir anlamda şehriye yapıyorsunuz yani 
erişte  

(?) şeklinde yahut küçük böyle kareler olarak 
keseriz yani kuskus gibi kuskus çorbası. Kuskus 
biliyor musunuz? 

Kuskusta bildiğim kadarıyla hamurun içinde 
bulgur oluyor, bulgurla  

Peki bunu siz nereden biliyorsunuz  

E ben gördüm bunların yapıldığını. 
Safranbolu'nun değil ama  

Yaparlar isteyen yapar herkes yapamaz 
düşüremez  

Yani bulgurun etrafına unu saramıyor?  

Evet  

Şimdi niçin soruyorum biliyor musunuz? 
Rahmetli annem bunu aynı zamanda 
Geliboluluydu, yani ailesi  

Evet Geliboluluyum, dedi bana dedim ki 
yürüyüşün Safranbolulu değil. Ben 
Geliboluluyum, dedi bana  

Ondan sonra Priştineli(?), Kosovalı çıktı ama 
Boşnak mı? Arnavut tip olarak Arnavut’a 
benzemiyoruz. Daha çok Boşnak’a 
benziyoruz. Sırp’a benziyoruz. Rahmetli son 
aşağı yukarı ölmeden birkaç ay bir akraba…  

Siz Arnavut’a benziyorsunuz  

Arnavut’a mı daha çok benziyorum?  

Bir tane damadımız vardı, ondan biliyorum 
Kosova daha çok Arnavut’tur da  

Bunlar aslında annemin söylediği  

Oda kapısını kapatayım da ses gelmesin  

Kesinlikle olacak o ses keşke yapmasaydı bir 
beş dakika  

Firdevs Hanım biraz bırak ne olur.  

Sonra korkuyorum tam burayı  

(?) 

Şimdi Safranbolu modern bir Safranbolu, belki 
Rumlarla ama Osmanlı devrinde de modern bir 
Safranbolu  

Yani sizinle samimi bir şekilde şunu 
söyleyeceğim. Her halde Kadriye de bana 
katılır. Konuştuğumuzda çok modern bir 
Safranbolu çıktı ortaya yani (?) yemek  

Ben doğdum büyüdüm Safranboluluyum, 
Safranbolu’da doğdum. Benim babam 
İstanbul’da doğmuş ama babamın babası da 
Safranbolulu. Okumak için gitmiş. Ondan sonra 
annem 12 yaşında mı, 13 yaşında mı ne gitmiş, 
İstanbul’a. Babası orada ticaret yapıyormuş. 
Kardeşi burada idare ediyormuş, öylelikle yani 
Safranbolulu. 

Yani enginar diyorsunuz. İnanın fasulyeden 
başka bir tek pırasa falan dediler, işte. 
ıspanak tamam kullanıyorlar da sebze 
yemeği mesela hiç çıkmadı. 
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Ama kiminle konuştunuz?  

Eski Safranbolulularla konuştuk yani İlhan 
Kavuşturucu’yla konuştuk, işte bahsettik 
Hatice Büyükkaragözoğlu’yla konuştuk 
sonra başka Kavsalarla konuştuk  

Bedriye?  

Bedriye Kavsa, ne Kavsa’ydı? 

Bedriye Kavsa 

Biliyorum burada oturuyor şimdi damadı vefat 
etti de burada 

Yani aşağı yukarı bize kim bu işi bilir 
dedilerse, şeyle konuştuk Adalar’la 
konuştuk.  

Şenol’la konuşmuşsun. Şenol Adalar’la 
kulaklarını çekeceğim. Gel dedim bak bugün, 
gelmedi.  

Yani aşağı yukarı Safranbolu hep aynı 
yemeği yermiş. Ben anlamakta 
zorlanıyorum, hep aynı sizin söylediğiniz 
pilav, çorbadan başlayan baklavayla biten 
menü, onun dışında ilk defa siz bir takım 
değişik şeyler söylediniz. 

E tabi evlerimizde bu davet yemeği sırası bu 
ama evlerimizde değişik yemekler yapılır, pişer 
mesela Paris güzeli denen o elma tatlıları, hani 
biz yapardık derim ki biz yaparız, hani annem 
İstanbul’dan geldi. E benim kayınvalidem 
İstanbul’da doğmamış, büyümemiş, 
Safranbolu’nun yerlisi ama oda aynı şekilde 
yapardı. Benim kayınpederimin annesi de 
aşçıymış daha çok o yaparmış. O, yemeklerin 
tadını da beğenmezdi. Evde pişen yemeğin 
tadına ben bakayım diye taktı(?) yattığı yerden, 
tadına bakıyım olmuş mu olmamış mı, derdi. 

Bu arada şeyi fark ettik, Safranbolu’da 
yemeği hep kadınlar yapıyor. Bir tek 
Çarşı’da işte sizin kayınpederiniz gibi birkaç 
tane aşçı var. Onun dışında düğünlerde, 
bayramlarda hep kadın aşçılar var. Onu 
öğrendik.  

Kadın aşçılar vardı. Şimdi olanlar da içinden 
çıkamıyor, hani. Ben torunumun sünnetinde 
yaptırttım. Bir göbünün içinden çıkamadılar. 
Bak göbümüz var.  

Göbü var. Yok, çok kolay aslında. Niye 
çıkamadı mayayı mı yapamadı? Fırından 
alsa  

Kızartıp meydana çıkamadı. Yanında kızartan 
insan var (?) 

A o beni bayıyor. Biliyorum yani benim en 
büyük derdim hamur açamamak yoksa her 
şeyi yapıyorum diyenlerden daha iyi 
yapıyorum.  

Lokmamız var. Lokmayı biliyorsunuz, çok güzel 
(?) isteyen şeker eker, isteyen… Ha akıtmamız 
var ani gelen misafire akıtma yaparız.  

Sadece suyla değil mi?  

Yumurtayla, suyla olmaz(?) yumurtayla unu 
çarparsınız. Ondan sonra varsa, evinizde peynir 
(?) yoksa bir şey koymazsınız akıtmada. 
Kızartırsınız şu büyüklükte.  

Ha tavada kızartıyorsunuz, saçta değil 
öbürkü cizleme(?)  

Hayır hayır, tavada bunu öğle vakti ani bir 
misafir gelmiş şimdiki gibi haberli gelmezdi 
hemen arkada tavada yaparsınız, iki 
yumurtayla, üç yumurtayla. Pekmezle, reçelle 
ikram edersiniz. Daha çok toz şeker korsunuz. 
İsteyen içine toz şeker eker, akıtmanın.  

Süt yok?  

Süt yok. Su, yumurta, su da yok hatta su da yok, 
un, yumurta, peynir. 

Bu kaygana oldu ama peynir de var.  

Akıtma deriz, biz.  

Yumurta şeyde koy... Peynir de koydunuz.  

Kaygana büyük olan ha esas kaygana nedir 
biliyor musunuz? Düşündükçe aklıma geliyor. 
Kaygana: yumurtayı çarparız iyice, içine tuz 
koymayız belli büyüklükte tavaya dökeriz. Bunu 
altüst yaparız. İncecik şey gibi baklava baklava 
keseriz. Su muhallebimiz var. Ondan sonra 
böyle küçük küçük keseriz. Sulandırılmış 
pekmez yahut şerbet koruz böyle kaygana 
budur bizde.  

Tatlı yiyorsunuz.  
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Tatlı evet, su muhallebisini biliyorsunuz.  

Su muhallebisini biliyoruz, evet. Sizin 
tarifinizi de söyleyin, bazen farklılıklar 
çıkabiliyor. 

Suyla nişasta çok az pirinç unu karıştırıp, 
karıştıra karıştıra pişiririz. Azıcıkta şeker atarız 
içine kondan (?)  

Şeyden kırık pirinç birisi bize pirincin de kıtır 
kıtır gelmesi iyi olur dedi mesela sizin 
tarifiniz daha çok klasik tarif yani şimdi.  

Pirinç olmaz. Pirinç nasıl oluyor bilmiyorum. 
Böyle sütlaca benziyor, tarifi yani ben yemedim 
de yapmadım da.  

Böyle bir tarif verildi. Kadriye hatırlarsan  

Böyle kesilir, tepsiye dökülür. Şimdi küçük 
tabaklara ayrılıyor, herkesin tabağına konuyor 
pekmezle dökülür.  

Pekmez dökülüyor, evet. Kabak tatlısı tarifi 
verir misiniz?  

Hangi kabağı? 

Siz söyleyin  

Çarşı kabağı mı? 

Yani bal kabağı  

Bal kabağı onu akşamdan şekerleyip, sulanınca 
kendi suyuyla pişirilir. Sabahleyin pişirilir. Küçük 
küçük doğrarız. Onun da sarı renkli olanlar çok 
sulanır, tatsız olur. Bir de havuçlu kabak deriz.  

Havuçlu? 

Havuçlu kabak duydunuz mu? Büyük kalın 
kabak denilirdi, eskiden tavada pişerdi, bu şimdi 
tencerelerde pişiyor. Bunlara şeker falan 
koymayız fakat kabuğuyla pişiririz. Büyük 
dilimler halinde çıktıktan sonra üstüne yerken, 
ılık ılık yenir, tozşeker yahut tepsideyken toz 
şeker ekilir. Kaşıkla yenir.  

Pekmez değil yani? 

Pekmez değil. Ha, bal kabağına da pekmez 
koyan olur mesela bu şey canlı (?) helva deriz, 
tel helvaya da isteyen pekmez de koyabilir yani 
bunlar akşam misafire ikram edilen şeyler.  

Şeyin helva, helvalar: un helvası, yumurta 
helvası bunlar var mı, hatırladığınız tarifler?  

Şimdi unu kavururuz. Kavurduktan sonra içine 
şeker atarız, pardon bir kısım şeker birazcık da 
diş diş olsun diye sonuna doğru kavrulmanın 
ceviz atarız, bolca. Ondan sonra onu tepsiye 
koymadan evvel tadına bakarak pekmez 
sulandırırız, pekmezle iyice basarız. Onu da 
böyle kesip oturur baharat atar (?) yani gerçi 
yenir de hani yaptığınız zaman, uzun müddet 
kalabilen bir şey onu yaparız helva olarak. 

Yumurta helvası biliyor musunuz?  

Yumurta tatlısı biliyorum, yumurta helvası 
bilmiyorum. Yumurta tatlısı: yumurtanın tepesini 
deleriz. Bir yumurta, bir küllü su, bir de sirkeyle 
yapılır, kabarır.  

Katmer hamuru gibi oluyor 

Evet (?) atarız lokma gibi. Tavada 
kızartıyorsunuz. Safranbolu yemeğimiz. 
Tavada Safranbolu’da her zaman için yapılır.  

Annem bunu çok yapardı da bizim evde. 
Tabi iki tarafında etkisi var. Kadın 
İstanbul’da doğmuş. O yüzden de hep 
Gelibolu yemekleri, İstanbul yemekleri, 
Safranbolu yemekleri; çok karışık. Şimdi siz 
söyleyince bazılarının buradan geldiğini 
anladım.  

Bir helvamız daha vardı, toparlayamadım.  

Ama aslında çok güzel şeyler konuştuk.  

Memnun kaldınızsa bilmiyorum.  

Yani biz teşekkür ederiz. Sağ olun. 

Kusura bakmayın. Buyurun çöreği, buyurun hiç 
olmazsa  

Kadriye senin aklına gelen soracağın bir 
şey? Ha, bizim klasik sorumuz oldu. Şimdi 
biz bir üç tane yemek yapacağız, yabancılara 
Safranbolu yemeği olarak. Bu üç tane 
yemeği ben size söyleyeyim de böyle 
ziyafetin tamamını vermek mümkün değil. 
Özellikli yemek bana mesela bir tane giriş, 
bir tane ana yemek, bir tane tatlı menüyü siz 
yapsanız ne yaparsınız?  

Mayıstaki şenlikte?  
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Yabancılara ikram etmek için mayıstaki 
şenlikte.  

Safranbolu’yu tam anlamıyla yemek 
kültürünü anlatmak için.  

Gelecekler buraya yabancılar, gazeteciler  

Safranbolu sofrasını kuracağız.  

Diyeceğiz işte Safranbolu mutfağı bu.  

Vallahi benim kızım var, yaprak dolmasını 
küçük ve etli sarar. Bende 4 sene çalıştırdım. 
Ben evlendirdim. Çocukları anneanne der yani 
ona sardırabilirim, istiyorsanız.  

Ama hayır öyle bir şey isteyemeyiz çünkü 
120 kişi yani biz bunu profesyonellere 
yaptıracağız. Mengen'den öğrenciler 
gelecek. 

Sütlü kadayıf yaptırın. 

İlk defa duyuyoruz. Onu ben evde bir 
deneyeceğim. 

Be, şimdi benim evin batmış, berbat olmuş. 
Çarşı’ya inmem lazım. Telefonunuzu alayım 
ben. Gelip görürsünüz ama berbat bir ev. 

Yo, hayır memnun oluruz. Bizim bu 
yemeklerimizi zaten Mengen aşçılar 
okulundan 15 tane genç çocuk gelecek. Biz 
de gireceğiz mutfağa. Profesyonel bir şef 
gelecek. Safranbolu yemeklerini daha önce 
bir iki defa yaparız. Şeyleri tam olarak 
oturtana kadar yaparız. 

Müsait olursam ben şeyi yaparken gelirim, 
kadayıfı. Pişerken. O çok çok şeye de gelmiyor, 
döşemeye. 

O bizim Gaziantep’ten geldi. Peki siz tamam 
kadayıf diyorsunuz. Ara yemek, başyemek? 

Başyemek pirinç çorba, tarhana çorbası verin. 

Ama bütün mesele karın doyurmak değil. 

Şuna mecburuz, bu var Safranbolu’da 
desinler. 

Tatlı olarak oklava baklavamız var. Dışarıdan 
gelip de buranın baklavasına Antep’ten gelmiş 
diyenler. Antep’inki kuru baklava, kuru tıkır tıkır 

Giriş yemeğine ne düşünüyorsunuz? Çorba 
mı? 

Çorba. Misafire 

Bir de aklımız dolma geldi. Giriş yemeği 
uzun baklaya ne dersiniz? 

Onu herkes pişirmiyor ama güzel olur. 

Güzel olur 

Pirinç çorbasından sonra ne yesinler? 

Onu biliyorsunuz haşlıyoruz çok az, çok az suda 
haşlayacaksınız, soğan koyacaksınız, çok az 
soğan çok yerde soğan koymazsan, piştikten 
sonra tereyağı koyacaksınız. 

Haluşka biliyor musunuz? 

Haluşka biliyorum 

Safranbolu yemeği midir? 

Safranbolu’da çok yapılırdı, eskiden. Haluşka 
suyun içine unu döke döke şeyle 
karıştırıyorsunuz oklavayla ve bu hamur pişiyor. 
Piştikten sonra lokma lokma döküyorsun, şöyle 
şöyle. Onun üstüne de bol tat: pekmez. Haluşka 
oklavayla karıştırılır. 

Çıraklar çöreği duydunuz mu, biliyor 
musunuz? 

Çıraklar Köyü’nü duydum, biliyorum. 

Çıraklar çöreği 

Ha, bilmiyorum. 

Çörek, çörek 

Nasıl bir çörek? 

 

Ben hep kabak böreğini duyardım. Kabak 
böreği, bal kabağından yapılan börek. Ve 
yapmış bana getirdi. Çok beğendim, dedim ki, 
bana niye yapmıyorsun, misafir geldiği zaman. 
Sana da yapayım, dedi. 

Kabak böreği çok güzel oluyor. 
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Oklavayla açıyorlar, şimdi hazır yufkadan 
yapıyorlar. Kat kat arasına rendelemiş kabağı 
döşemiş. Çok güzel olmuş. 

Nereli o? 

Kalecik Köyü’nden. 

Çullama?  

Çullama şeker pancarıyla.  

Ne yapardı? 

Onu pişirirler, sararlar ondan sonra parçalarlar. 
Yani kayınvalidem yapardı çullama diye ama 
bilemiyorum. 

Pişirirdi, pişirdikten sonra sarardı sonra soyardı. 
Sonra soyduktan sonra bilemiyorum başka bir 
şey mi koyuyordu. 

Börek, çullama börek bilmiyorsunuz. 

Ovacık’ın yemeği bu. 

Ben Ovacıklıyım. Bilirim. 

Bana onun tarifini bir verebilir misiniz? 

Yufkayı açıyorlar, az pişiriyorlar onu. 
Çeviriyorsun. İnce ince kıyıyorsun onu. 
Tereyağıyla böyle karıştırıyor. Altına tepsinin üç 
tane seriyor. Üstüne üç tane filan. 

Ne koyuyorsunuz içine başka? 

Yalnız yağ koyarız. Bir de süt üzeri 

Süt? 

Süt üzeri oluyor, ya 

Tavuk ciğeri koymuyor musunuz? 

Yok, biz koymuyoruz. 

Bazı yerlerde tavuk ciğeri var. 

Onu Bartınlılar mı, ne yapıyor. 

Böyle kıtır kıtır mı oluyor? 

Yumuşak oluyor. Közde pişiriyorlar. Altını közde 
pişiriyorlar. Ondan kelli altüst ediyorlar. 

Etrafını nasıl yapıştırıyorsunuz? 

Yaparken etrafı yapışıyor 

Altı yufkanın arasına? 

Arasına doğranmış, ince yufka ekmeği. 

Gördün mü bak çullu börek, Ovacık’ın. 

Geçen gün Japon Büyük Elçisi’ne… 
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DERLENEN YEMEKLER 
 
Grup Alt Grup Yemek 
Hazırlık Reçeller Ayva Reçeli 
 Meyve Konsantreleri Ayva Suyu 
  Dizin 
 Meyve Kuruları Dut Kurusu 
 Meyve Konsantreleri Dut Pekmezi 
 Meyve Konsantreleri Ekşi Kara Suyu 
 Reçeller Gül Reçeli 
 Et Ürünleri İşkembe Çorbası 
 Et Ürünleri Kabuklu Et Kavurma 
 Et Ürünleri Kavurma Kıyma 
 Et Ürünleri Kavurma Kuşbaşı Et 
 Meyve Konsantreleri Kiren Suyu 
 Et Ürünleri Kışlık Yağ 
  Köfter 
 Meyve Konsantreleri Koruk Suyu 
 Sebze Kuruları Etli Kuru Bamya 
 Unlu Ürünler Kuskus 
 Et Ürünleri Pastırma 
 Meyve Konsantreleri Pestil 
 Süt Ürünleri Peynir 
 Süt Ürünleri Sade Yağ 
 Meyve Kuruları Soyma 
 Et Ürünleri Sucuk 
  Tabak Yağı 
  Tarhana 
 Meyve Kuruları Tavşut 
 Süt Ürünleri Tereyağı 
 Süt Ürünleri Torba Yoğurdu 
  Turşu 
 Meyve Konsantreleri Üzüm Pekmezi 
Ekmek  Ev Ekmeği 
  Mayalı Ekmek 
  Pişi 
  Simit 
  Yufka Ekmeği 
Çorbalar  Aşure 
  İşkembe Çorbası 
  Kaplıca Çorbası 
  Keşkek Çorbası 
  Mercimek Çorbası 
  Meyane Çorbası 
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  Ovmaç Çorbası 
  Pirinç Çorbası 
  Sirkeli Kelle, Paça Çorbası 
  Tarhana Çorbası 
  Yayım Çorbası 
Et Yemekleri  Bütün Et 
  Cızbız Köfte 
  Ekşili Köfte 
  Erik Galyesi 
  Etli Güveç 
  Etli Kuru Fasulye 
  Ev Döneri 
  Kaburga Doldurması 
  Kavurma 
  Koltuk Doldurması 
  Külbastı 
  Nohutlu Et 
  Soğanlama 
  Tas Kebabı 
Kümes Hayvanları  Hindi 
  Hindi Dolması 
  Hindi Şiş 
  Kuş Başı Hindi 
  Tavuk 
  Tavuk Dolması 
Sakatat Yemekleri  Arnavut Ciğeri 
  Ciğer Izgara 
  Ciğer Kavurma 
  Kelle Tandır 
  Sakatat Kavurma 
Yumurta Yemekleri  Çılbır 
  Kaygana 
  Mıhlama 
  Soğanlı Yumurta 
Sebze Yemekleri  Etli Bamya 
  Dilme Fasulye 
  Karnıyarık 
  Kızartma 
  Patates 
  Patlıcan 
  Patlıcan Kebabı 
  Pırasa 
  Tatar Kavurması 
  Uzun Bakla 
Mantar Yemekleri  Saçta Mantar 
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Hububat Yemekleri ve 
Pilavlar 

 Kaplıca Bulgur Pilavı 

  Kaplıca Aşı 
  Keşkek Aşı 
  Pilav 
  Yeşil Mercimekli Kaplıca Aşı 
  Yeşil Mercimekli Pilav 
Dolmalar ve Sarmalar  Etli Biber Dolması 
  Etli Kuru Biber Dolması 
  Etli Kuru Patlıcan Dolması 
  Etli Lahana Sarması 
  Etli Patlıcan Dolması 
  Etli Yaprak Sarması 
  Pırasa Dolması 
  Zeytinyağlı Yaprak Sarması 
Salatalar ve Mezeler  Hindi Ciğeri Şiş 
  Hıyar Dalından Cacık 
Hamur İşleri  Akıtma 
  Bismit 
  Bohça Makarna 
  Bükme 
  Cevizli Çörek 
  Cevizli Lokum 
  Cevizli Yayım 
  Cimcik Makarna 
  Cin Böreği 
  Dürüm 
  Göbü 
  Haluşka 
  Kül Çöreği 
  Lokum 
  Ovmaç 
  Para Makarna 
  Pastırmalı Sini Çöreği 
  Piruhi 
  Sini Çöreği 
  Sirkeli Kurabiye 
  Su Böreği 
  Sulu Yayım 
  Yayım 
Hoşaflar  Soyma Hoşafı 
  Tavşut Hoşafı 
  Üzüm Hoşafı 
Tatlılar  Baklava 
  Ceviz-Dut Kurusu Ezmesi 
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  Çingen Baklavası 
  Deli Oğlan Sarığı 
  Elma Tatlısı 
  Havuçlu Kabak 
  Höşmerim 
  Kabak Tatlısı 
  Kadayıf 
  Lokma 
  Nışasta Helvası 
  Paris Güzeli 
  Pelte 
  Salepli Dondurma 
  Sarığı Burma 
  Sirkeli Tatlı 
  Su Muhallebisi 
  Sütlü Kadayıf 
  Tırtıl Baklava 
  Un Helvası 
  Yumurta Tatlısı 
  Zerde 
İçecekler  Ayran 
  Boza 
  Dut Ezmesi 
  Elma Suyu Ezmesi 
  Erik Suyu Ezmesi 
  Kiraz Suyu Ezmesi 
  Kiren Suyu 
  Salep 
  Safranlı Çay 
  Tükenmez 
  Üzüm Suyu 
Çarşı Yemekleri  Döner 
  Güveç 
  Helva 
  Kuru Çöreği 
  Kuyu Kebabı 
  Pastırma 
  Revani 
  Safranbolu Kurusu 
  Yaprak Helva 
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