KARABA TÜRK HALK NANÇLARI

GR:

ran Mutfan ilk defa 11-21 Kasm 1996 tarihleri arasnda bulunduumuz
bat, orta ve dou ran’da tandk. Bu süre zarfnda evlerde de misafir olma imkan
bulmamza ramen çounlukta lokanta yemei yedik. Bunlarda siyah et, tavuk eti
ve pilav arlkl idi.1 Bir süre sonra 2-8 Aralk 1998 tarihleri arasnda Güney
Azerbaycan da erefhane ve Tebris’de bulunduk. Sarmsak turusunu ilk defa
burada tattk. Keza kurutulmu limonunun satldn da bu seyahatimizde
Tebris’te gözledik.2 Karapapah Türkleri ile ilgili yaptmz çalmalarda yemek
kültürlerine de yer vermee çalmtk.3 Bunlarn ve smaili inançl Hazara
Türklerinin yemek kültürleri arasnda ciddi benzerlikler gördük. ran Türk
kesimlerinden en fazla inceleme imkan bulduumuz Türk kesim Kakayiler oldu.
Kuzey ve Güney Azerbaycan’da bulunmu olmamza ramen bu bölgenin yemek
kültürünü ayrntl karlatrma imkan bulamadk. Bu yazmzda halk kültürünü
incelediimiz ran Türk boylarna ait monografi derlemelerinden yola çkarak,
Giresunlular, ahsevenler, Afarlar, Beydilliler, Karapapahlar, Afarlar, Ehli
Haklar Kuzey Azerbaycan’dan Karaba gibi Türk boylarnn ve bölgelerinin
yemek kültürlerine dair yapabildiimiz tespitleri ele alacaz.4

METN

ahseven –Elseven Türkmenlerinin yaadklar

Mugan bölgesinde;

Porsabat, Bilasuar ve Germi ehirleri vardr. Buras ran’n Azerbaycan
Eyaleti’nin Kuzey Dou bölgesidir. Mugan’n kuzeyinde ve dousunda Otay
Azerbaycan (Kuzey Azerbaycan –Kuzey Mugan) vardr. Aras nehrinin ikiye
böldüü Mugan ve çevresi halk tamamen Türk olup, Azerbaycan Türkçesi ile
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Türkmenlerinin halk mutfa da çok zengindir. Yaplabilen tespitler arasnda:

Hedik: Hedik’e ahseven – Elseven Türkmenleri aure de demektedirler.
Aurenin bu Türk bölgesinde yapl Anadolu’daki aurenin

yaplnn

aynsdr. Her nedense bu bölgede ismi hedik olarak geçmektedir.

Eirdek: Bu yiyecek süt ve undan yaplmaktadr. Hazrlanan hamur lüle
eklinde kvrlr ve üzerine eker tozu dökülerek yenilir. smini hatrlamamakla
birlikte 1940 l yllarda bu yiyecein Kars’ta yapldn hatrlyorum.

orba(Bozba): orba çarm yaptnn aksine Anadolu Türklerindeki
çorba ile ilgili deildir. Bu yemek yal et ve nohuttan yaplr. Bu yemekte de
Kars’ta ve Kuzey Azerbaycan’da Bozba olarak bilinir ve çok sevilen makbul bir
yemektir. Bozba tencere veya güveçte hazrlanp çok kere tandrda piirilir.
Bozbaa patates de konulur.

Kelle: Kelle bir avuz yemeidir. Avuz (hayvann ilk birkaç günlük sütü
olup Anadolu’da da bu isimle tannr) bir kaba dökülür, atete stlr. Avuz –süt,
kalp gibi sertleir. Kafkasya’da bu sertlemi avuza gumus denir. Avuzun üzerine
Anadolu’da olduu gibi güney ve kuzey Azerbaycan’da da toz eker dökülerek
yenilir. Kars yerel aznda kelle, iri büyük ezilmemi kalp halinde demektir.
Kelle soan, dilimlenmemi rendelenmemi soan anlamndadr. Kelle eker, toz
olmayan ekerdir.

Bulama: Bulama Kars ve Idr’da da bu isimle tannr sütten yaplan
bulama sütün atete kaynatlmas ile hazrlanr. Yöre Türkçesi ile “bulama sütten
düzeler od üzere gaynatlar”

Hal: Hal bölgede yaplan helva türünden bir yemektir. Hal’n buday
unundan yaplan hamuru hazrlandktan sonra bu hamura bol veya eker ilave
edilir. Türkiye’de ayn isimle tannan bir yemek ince bulgurla hazrlanr ve süt
veya yala birlikte yenilir. Bulgurdan yaplan bu tür hal Kafkasya’da da
yaplmaktadr.
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Kuymak: Kuymak ahsever Türkmenlerinde ve Afarlarda daha ziyade
zahiler (hamile) için yaplr. Kuyma Güney Azerbaycan Türkleri, un ya ve
ekerden yaplr. Kafkasya ve Dou Anadolu’da; un, ya, eker veya baldan
çounlukla bebek bekleyen hanmlar için kuvvet verici çeitli yemekler yaplr ve
bunlar yörelere göre farkl isimlerle anlrlar. Kafkasya’da tereya eritilirken
kaynamaya braklr ve bunun üzerine biraz un dökülür. Bu un yan alt ksmna
iner. Böylece yan bozulmamas salanlm olur iken, dibine çöken yal çok
lezzetli olur ve buna çkka veya kuymak denir. Anadolu’da

yaplan çeitli

kuymak türleri vardr. Msr unundan yaplanna msr kuyma denilir. Msr
kuymana peynir konulduu da olur. Kuyman tavann dibinde ksmet sertleen
ksmna kazmak denir.

Doa: Doa yemeinin dier ad Ayran A’dr. Kars ve Idr yöresinde
de yaplr ve bu isimle tannr. Ayran A, Yourt Çorbas’ndan çok farkldr.
Doa, yarma (kabuu alnm buday) dan yaplr. Yourt çorbas ise, pirinçten
yaplr. umun A da bir ayran a türüdür.

Di Hedii: Türk Dünyas’nn bir çok yerinde olduu gibi, çocuklarn ilk
dii çknca yaplr. Di hedii, buday, nohut, fasulye ve mercimekten yaplr.
Türkiye ve Kafkasya’da bu karmn içine kuru yemi katld da olur. Hedik,
Kafkasya’da sair zamanlar yenilmek üzere de yaplr.

Kavurma: Kavurma soanla etin kavrulmasyla yaplr. Anadolu’da bu
isimle tannan çeitli kavurma türleri yaplr. Çok kere kavurmaya soan, eti
yumuatmas ve lezzet vermesi için katlr. Daha ziyade sacda yaplr ve yufka
veya tandr ekmei ile ayran eliinde yenilir.

Çlo

Huru:

Çlo

Huru,

Anadolu’daki

sebzeli

pilavn

Güney

Azerbaycan’daki ismidir. Anadolu Türkleri de çeitli sebzeli pilav türleri
yaparlarken bu yemek türünün en zengin yapld yer Özbekistan’dr.

Giyme: Giyme, kuba ve nohuttan yaplan bir yemek türüdür. ahseven,
Avar ve Beydilli Türkmenlerinde yaygndr.
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Gorma Sebze: Bu yemekte Güney Azerbaycan Türklerinden Giresunlular,
Karapapahlar, ahsevenler, Beydilliler ve Afarlar arasnda yaygn bir yemektir.
Kavurma et ile sebzenin kartrlarak kavrulmasyla yaplr.

Turas: Turas veya Ekili A, çorbaya turu katmak suretiyle onun
ekimsi bir tat kazanmas salanarak hazrlanr.

Umaça: Bu a türünün hazrlanmasnda parça halinde hamur, soan,
mercimek, su, biber, tuz ve ya kullanlr.

Sar ile: Sar ile bir yas yemeidir. Kederli günlerde hazrlanr. Daha
ziyade Hz. mam Hüseyin olaynn seneyi devriyesinde, Muharrem aynda
(muharremlikte) sefer aynda yaplr, yenilir.

Sütla / Sütlaç: Türkiye’de olduu gibi süt, pirinç ve eker karm ile
hazrlanan bir tatldr.

Yarma A: Yarma A nohut, pirinç ve yarmadan yaplan bir a türüdür.
Kars, Ardahan ve Idr’da da bu isimle bilinir.

Rite A: Rite, Anadolu’nun birkaç yerinde ve Kuzey Azerbaycan’da
Erite (ev yapm makarna) olarak bilinir. Avar, Beydilli Giresunlu ve ahseven
Türkmenlerin de Rite, nohut unundan yaplr. 1950-60’l yllara kadar
Kuzeydou Anadolu sonbaharda, k hazrl için erite günleri yaplrd. mece
usulü ile evlerin erite hamuru hazrlanr, yufkalar açlr. Erite kesilir ve birlikte
kurutulmalarna geçilirdi.

Güney Azerbaycan’n Avar Türklerinde bebein krk dökülünce, arlkl
bir ölen yemei verilir. Bu yemekle ayran a piirilir. Ayran ann rengi a (ak)
beyaz’dr. Ak uurun simgesidir. Ak renkli bu an uruna inanlr.

Güney Azerbaycan Türklerinde Avarlar’da yln son çarambasnda
Eirdek Yemei yaplr. Eirdek kzartlm ufak yal ekmektir. Bugün için un
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yada kzartlarak özel helva yaplr. Yufka ile doap (üzüm pekmezi) kartrlp
top biçiminde köfte yaplr. Bu yemee Müçe denilir. Yaplan bu hazrlk
yemekleri için halka ikram edilir.

Bir ksm ran’da yaayan Afganistan’n Hazara Türkleri arasnda ayn
kaptan yemek yenilmesi “Az Birlii” söz birliinin salanlmas eklinde izah
edilmektedir.

Güney Azerbaycan’n Afar Türkmenleri yln tehvil (dönüm) zaman
gençler biraz sarmsak ve biraz boan yerler. Ayrca ayakkablarnn altna soan
ve sarmsak sürerler. Bu esnada:
“Buyur buyur buyrulsun
Hükmü Süleyman olsun
Çaramba’da bayramda
Sarmsak soan yemiem
Ayam altna sürüem
Ylan, çyan k” diye parçalar okurlar. Avar Türkleri halk inançlarna
göre bu uygulamadan sonra bir yl boyunca kendilerine artk herhangi bir haare
dokunmaz. Buradaki bir inanca göre sarmsak yiyenlerde ani ölüm olmaz.

Soan ve sarmsan mikroorganizmadan koruyucu olduuna dair halk
inançlarn E.Akçiçek ayrntl olarak incelemitir.5 Biz yaptmz bir çalmada
Türk Dünyas genelinde soan ve sarmsan görünmeyenlere, kara iyelere
karda koruyucu olduuna inanld tespit ettik. Bu iki besin maddesinin; büyü
nazar, Al Kars, hortlak ve vampire kar da koruyucu olduuna inanlmaktadr.
Böylece bu iki sebze mikroskopik ve ruhi zararllara kar koruyucu olarak kabul
edilmi olmaktadr.6 Anadolu’da yayla evleri

ve yazlklarn kap çevresine

haareden korunmak için soan, sarmsak ekilir. Salkaz’da mezarla soan
götürülmesi de korunmak amaçl olabilir.
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Güney Azerbaycan’n Afar Türkmenlerinde de özel günlerde bilhassa
Nevruz’da yumurta boyamak ve yumurta dövütürmek adetleri vardr.
Bayramlarda verilen parann kullanlmam “ ham para” olmas gerekir. Bu para
Kuran- Kerimin içerisine konularak saklanr. “Sizde” inanc Afarlarda da vardr.

Afar Türkmenlerinde kurban bayramndan önce gab-gacak /tahta-tabak
bulak bana götürülür ve bunlar orada tertemiz ykanr. nanca göre bu kaplar
bayramdan önce bir gün önce hacca gidip dönerler. Ayn gece bu kap –kaçaa tak
altn türünden eyalar konulur ve bu kaplara hiç dokunulmaz. Bu kaplar için
“Ehram Balam” denir. Ertesi sabah bunlar dua ve selavatlarla açlr ve daha
kullanlabilirler. Afar Türklerinde bayramln en önemlisi

koyundur.

Bayramlk koyunun boynuna krmz al balanr, alnna kna yaklr. Damat evine
gönderilir.

Anadolu’da gelin evine bayramlarnda koç gönderilmesi ve koçun; ayna,
elma ve kna ile süslenmesi gelenei vardr. Ancak Ehram Balama bizim için
yeni bir tespit olmutur. Sanrz derinliklerinde tabiatta cansz bilinenlerin dahi
hamd ve zikir içinde olduu inanc vardr. Kii, öz vücudu dahil Allah’a kar
sorumlu iken, eyann da hak edene kar sorumluluklar vardr. Ak
hikayelerinde, Ak, sevgisini ararken dala tala konuur. Bu ara onlara yemin de
ettirir. “ Ulu dalar siz Allahnz severseniz nazl yarim bundan gelip geçti mi?”
gibi .

Karaba Türk yemekleri kuzey ve güney Azerbaycan Türk mutfa
arasnda köprü gibidir. Azerbaycan’n her iki kesimi arasnda yemek kültürü
zenginlik fark variyant bolluundan baka bir farkllk yoktur. Bu mütereklii ve
zenginlii; bölgedeki Türk mutfann çorbalar, etli yemekleri, sebzeli yemekleri,
kzartmalar, tatllar, salatalar, ziraat yaplmayan çeitli otlar çerezleri,
içecekleri, turular itibariyle görebiliyoruz.

Karaba Çorbalar:

Dova: Yourt çorbas türüdür. çerisine nane, spanak, yeil soan, pirinç,
yumurta, nohut ve bazen de küçük köftecikler konulur.
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Evelik Çorbas: Et suyu, hamur parçalar, yada kavrulmu soan,
karabiber, tuz, salça, kylm evlilik ma (küçük bakla) konulur.

Umaç: Un, su, yumurta, tuz ve sarkök katlarak yaplan bu çorba evelik
çorbas ile yapl ekli itibariyle ayndr, ancak umaça evelik konulmaz.

Erite Çorbas: Et suyundan yaplan bu çorba yaplrken barbunya
halanr, erite yada ve yada kavrulmu soan buna ilave edilir.

Bor:

Bor kemikli veya kemiksiz etten yaplr. Seçilmi et dana eti

olmal. Et iyice halanlr. Et pei dururken baka bir kapta soan kavrulur. çine
rendelenmi havuç, krmz pancar ve salça eklenir, kavrulur. Ayrca sert küçük
lahana doranr et suyuna bu karm dökülür. Daha sonra üzerine lahana
eklenilir. En sonunda dört büyük parçaya bölünmü patates eklenir.

Tavuk Çorbas: Türkiye’de yaplan ekli ayndr. Farkllk yoktur.

Ho: Bu çorba türü Türkiye’deki paça çorbas ile yapl ve içerisine konan
malzeme itibariyle ayndr.

Bozba Çorbas: Yal kemikli etten veya gerdandan yaplr et suyu ile
birlikte atee verilir. Bozba’a konulacak nohut akamdan suya konularak,
suyunun çözülmesi salanr. Hazrlanan nohut ete eklenir piirilir. ki iri ba kuru
soan uzunlamasna kylr ete eklenir. Etin kefi (köpüü) sk sk alnr, ayrlr.
Yumurta büyüklüünde patates ve patates says kadar et parças konulur. Üzerine
tuz, karabiber, sarkök eklenir. Üzerine eki kuru erik konulur. Erikler et
parçalarnn says kadar olmaldr. Servisi yaplnca sofraya kuru nane, sumak da
konulur. Bu yemein özel ad Karaba Bozba veya Türk Bozbadr. Bunun özel
güveci olur. Bütün karm bir güveçte piirilip güvecin az hamurla svanr.
Hafif atete 4-5 saatte piip erimesi beklenir. Bu yemee koyunun kuyruk
ksmndan birkaç parça atlr. Bu parçalar kuyruk ya deildir. Karaba Türk
halk mutfanda dolma kültürü de çok zengindir.
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Elma Dolmas: Bunun için eki sert kabuklu elmann içi özenle
temizlenir. çinin malzemesi patlcan dolmasnn iç gibi hazrlanr. Bu hazrlkta
elmann içi doldurulur. Elmann ba ksm yaplan hazrla domates ve biber
dolmalarnda olduu gibi tencere kapa benzeri üzerine kapatlr. Bunun üzerine
yarm su barda su konulur ve hafif atete piirilmeye braklr, servis yaplnca
sadece elma dolmas deil, dier dolmalarla birlikte tabaklara tek elma konularak
kark servis yaplr.

Ayva Dolmas: Bu dolma tamamen elma dolmas gibi hazrlanr, yaprak
Dolmas ile lahana dolmalar tamamen Türkiye’de hazrladklar gibi hazrlanr.

Biber ve Domates Dolmalar: Kuzu eti keten ( kyma makinesi)
geçirilir. Soanda bu makinada her ikisi birlikte kavrulur. Domatesin evvelce
oyulmu iç bu karma eklenir. Üzerine sar kök, tuz, biber konulur. Daha sonra
üzerine cefheri (maydonoz) ve kini katlr, içleri doldurulur. Karaba’da biber
ve domates dolmasna pirinç konulmaz.

Patlcan Dolmas: Patlcan dolmasnn içinin hazrlanmas tamamen
ayndr. Dolmann yapmnda Patlcan karn yarlr. çi tuzlanr. 20 dakikada
karasuyu (aç suyu) çkarlmaya braklr. Kara’nn aç karlnda kullanlmas
ilginçtir. Daha sonra Patlcan halanr. (Türkiye’de olduu gibi kzartlmaz)
yumuaynca patlcan tekrar sklr suyu çkarldktan sonra içi doldurulur. Bunun
hafif bir sosu olur. Bu sos sarmsak ve yumurta ile yaplr.

Karaba Türk halk mutfa dier sebze yemekleri itibariyle de çok
zengindir.
Kükü: Bu yemek spanak, kini ve koku vermesi için biraz ilave edilen
dere otundan yaplar. çerisine yeil soan da doranr. Ancak spanak ve kini
arlkldr. Bunlar ya ve soanla yar pimi kavrulur. Ayr bir kapta iki yumurta
biraz unla çrplr. Karmn üzerine gezdirilir. Sonra tava ters çevriliri. Bu defa
da tekrar üste gelen ksmn üzerine de ayn karm serpilir. Sonra buna tahta
kakla baklava dilimi gibi ekil verilir. Tahta kak, vitaminleri öldürmeyecei
için önemlidir. Anadolu ve Ulu Türkistan’n iç ksmlarnda hala tahta kan
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bereketine inanlr. Birçok yiyecee madeni eyler mesela bçak vurulmasndan
kaçnlr.

kembe Gutap /Karn Gutab: Bir çeit börek olup koyun
ikembesinden yaplr. Et Gutap’nda börein arasna kyma konulur.

Bozartma: Kemikli kuzu eti iri iri doranr. Gerdandan da yaplr. Zink
kaln kemikli kaburgann üzerindeki etten yaplr. Bu et ilkin baharat ve soanla
ovulur ve tuzlanr. Etin kokusunu almas için kekit (keklik otu) ile de ovulur. Bu
karm derin bakr tencerede tahta kakla kartrlr ve kavrulmaya braklr,
üzerine çok az su eklenir. Tencerenin az skca kapatlr. Et, suyunu yemee
vererek pier.

Evlik (Evelik): Çorbaya atlr. Mide ve barsak hastalklarna tedavi için
kullanlr. Yazn köküyle birlikte çkartlp kurutulur. Kn iç organlardaki
yaralarn sa atlmasna iyi geldiine inanlr. Çay gisi demlenilerek hazrlanr.
Sabah ve akam azar azar içilir.

Isrgan (Gckkan): Tugafn (kete) içine konulur. Dier baz otlarla
birlikte kavrularak da yenilir. Çi yenilecei zaman tuz ile ovulur. Romatizma
türünden hastalklara iyi geldiine inanlr.

Yeil Fasülye Kavurmas: Hazrlanp piirilmesi tamamen Türkiye’de
olduu gibidir. Yada ve yumurta ile yaplm ise, üzerine sarmsakl yourt da
dökülür.

Ispanak Kavurmas: Tamamen Türkiye’de olduu gibi hazrlanp
kavrulur.

Merövce: Da yamaçlarnda biten bir bitkidir. Ziraat yaplmaz. Vitamin
deposu olarak bilinir. Çok nadide ve çok pahal bir bitkidir. Gövdesinden
spanan hazrlanp kavrulmas gibi istifade edilir.
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omu: Ispanaa benzeyen, da yamaçlarnda yetien, ziraat yaplmayan
krmzmtrak, ba ksm ile ünlü, kavrularak yenilen bir bitkidir.

Çiri: Türkiye’de olduu gibi hazrlanp kavurmas yaplan bir sebzedir.

Da Kinii: Bu bitkinin yemei yaplmaz, yemeklere rahiya vermesi için
katlr.
Kuebbei (Ku ekmei): Kavurmas yapld gibi Gutabda yaplr.
Kuekmei ketesine Göy ketesi denir. Gutap srgandan yapld gibi kini ve
spanaktan da yaplr. Kuekmei küçük küçük, çiken doranlr, evde lava
ekmei (Kakayi Türkleri bu ekmee Türki çörek demektedirler.) hamuru yaplr
ve yufkalar açlr, kuekmei türünden

hazrlk bunun içine konulur, az

kapatlr ve kenarlar trnaklanr. Sacn üzende iki tarafl piirilir, kabaran bu
hamurun üzeri bçan ucu ile hafif delinir. Buraya ya sürülür ve Gutaplar üst
üste bir siniye ylr. Ku ekmei, srgan, evelik gibi kuzu kula, acpencer,
turenk, deve dabanda çi olarak yenilir.

Karaba Türk Halk Mutfa Anadolu ve ran Türk mutfanda olduu gibi
tatl çeitleri itibariyle de zengindir. Sütlaç tamamen Türkiye’deki gibi
yaplmaktadr. Frni ise oldukça kat bir muhallebidir. Pirinç unundan yaplr ve
üzeri tarçnla süslenir.

Kuymak: Un tereyanda kavrulur. çerisine erbet ilave edilir ve bu
eklenilir. Daha sonra üzerine bal dökülür. Bu yemek lohusalara 9 gün devaml
verilir.

ekerbura: ekerbura’nn hamuru süt, yumurta ve ekerle hazrlanr.
Ceviz makinesinden cevizi geçilir. Bu kylm ceviz ekerle kartrlr. Karma
etir ( koku –aroma) vermesi için hil katlr. Hil (Beyaz taneli, kabuklu içinde çok
küçük taneleri olan bir tohum) hamurun künte eklinde hazrlanr. Yufkalar bir bir
ayrlr. Yuvarlak kesilir. Aypare gibi hazrlanr yarsna bu harç konur. Kenar
katlanr, burularak trnakla naklanr. Üzeri eker bura cmbz ile süslenir.
Frnda piirilir.
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Baklava: Bunun için 21 kat yufka yaylr, hazrlanm cevizli karm her
katna serilir. Türkiye’deki benzeri ile piirilmesi ayndr.

Helva: Helvada Türkiye’deki gibi hazrlanp kavrulur.

orgool: Hamuru burma hamuru gibi hazrlanp yufkalar küçük yaplr.
çinin harc baharatlardan ve kini tohumu ile hazrlanr. Üzerine yumurta ve
çüncüt vurulur.
Karaba Türk halk mutfandaki et yemeklerinden i Kebap gibi
Türkiye’de olduu gibi hazrlanr ve piirilir.

Bastrma Kebap: Bunun dier ad terbiyeli kebap’dr. Bastrma kebap
yaplacak

olan eti yumuatmak için et elma veya

üzüm sirkesine yatrlr.

Boyuna doranm soan ve kekik otu ile terbiye edilir.

Kaburga Kebap: Malzemesi, hazrlanmas ve piirilmesi Türkiye’deki
ile ayndr.

Lüle Kebab veya Dövme Kebab: Tamamen Türkiye’deki Adana kebab
gibidir. Acl ve acsz olarak hazrlanr. Yufka, lava, Türki Çörek arasnda
yenilir.

Tike Kebab: Türkiye’de parça etle yaplan kebabn tamamen aynsdr.

Balk Kebab: Dier ismi Asetrin kebabdr. Asetrin balndan yaplr.
Özel bir yemektir.

Barsak Kebab: Koyun ve kuzunun irin barsak ksmndan yaplr.
Kokoreçten oldukça farkl bir yapl tarz vardr. Barsak ie dolandrlarak
yaplr, alanm ikembenin parçalanarak ite veya közde piirilmesi ise, kaln
karta olarak bilinen ayr bir yemektir. Türkiye’de Karapapah Türkleri arasnda
yaygndr.
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Ayrca; Patates Kebap, Domates Kebap ve Biber kebap yaplr. Bunun için
içleri yarlr, çkarlr ve içlerine kuzu kuyruu konularak kebap gibi piirilirler.

Karaba Türk Halk Mutfanda çok tandanal çay saatleri yaplr. Bu
safhalarda çayla birlikte; kurabiye, kete, rulet (kenar kvrk kurabiye) feseli (yal
ekmek) ikram edilir. Ayrca çeitli kuru yemi ve çerez sunulur. 7

7

Yazmzn Karada Türk Halk Mutfa ile ksmna Doç.Dr. Aygün Aktar kaynaklk yapmtr.
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