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İnsan sevdiğine koşarmış...
Valizimi topladım ve tadına
bayıldığım Kars peyniri ve
ekmeği için uzunca bir yol
gittim.
One seeks out what one loves ...
I packed my bags and set out
on a long journey in search of
Kars gruyere and bread.
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Urartularla başlayan yazılı tarihi
boyunca Pers, Sasani, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlıları ağırlayan ve 19.
yüzyılda bir ara Rus işgali yaşayan
Kars’ta her medeniyetin bir izi var.
Birçok ziyaretçi gibi ben de Kars’ı
gezmeye ayakucunda kimi epey
yıpranmış, kimi de korunmuş eski
Rus binalarının bulunduğu hisarın
tepesine tırmanarak başladım. Rus
ve Osmanlı mimarisinin birbirine
karıştığı tahkimat duvarlarıyla
kuşatılan zirvede kafeye oturmuş
Kars’ı izliyorum. Binaları, uzaklardaki
geniş yeşil otlakları ve toprak renkli

Having been home to Persians,
Sassanians, Byzantines, Seljuks
and Ottomans throughout recorded
history, starting with the Urartians,
and having witnessed a Russian
invasion sometime during the 19th
century, Kars bears traces of many
civilizations. My visit, like that of
many others, began with a climb to
the pinnacle of the citadel, the base
of which is lined with rickety old
Russian-style buildings in various
states of preservation. A rough-hewn
stone fortification, part Russian and
part Ottoman, fringes the citadel’s
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jagged rocky peak. From the café at
the top, I surveyed Kars from above:
its buildings, far-away verdant
pastures and earth-colored barren
hills.
My curiosity about the city’s history
and architecture increased when I
reached the shadow of the conical
cupola of the Aziz Havariler Kilisesi
(Armenian Holy Apostles Church),
beyond the citadel. But what had
really drawn me to the city was a

XAVIER ALLARD

çıplak tepeleri inceliyorum.
Hisarın birkaç adım ötesindeki Ermeni
Aziz Havariler Kilisesi’nin koni
şeklindeki kümbetinin gölgesi altında
gelince Kars’ın tarihine ve mimarisine
olan merakım daha bir artıyor ama
beni bu şehre getiren asıl şey; bölgenin
lezzetlerini keşfetme isteğimdi.
Arkadaşım Şemsa Denizsel’in
İstanbul’da Kantin Dükkan’da sattığı
gernik ekmeği ve gravyer peynirine
hayran kalınca bunları bir de yerinde

03

01_ K
 ars’ın zengin kültürel geçmişi şehrin her köşesinde
gezginlerin karşısına çıkıyor.
02_ K
 endisine özgü tadı ve kıvamı ile Kars kaşarını
ziyaretinizde mutlaka almalısınız.
03_ K
 ars sokaklarında göreceğiniz günlük hayattan
manzaralar seyirlik bir keyif sunuyor.
04_ K
 ars’taki nefes kesici mimaride dış cephe süslemeleri
göz alıyor.

XAVIER ALLARD

01_ T
 he rich cultural past of Kars is evident in every corner
of the city.
02_ You should definitely buy the yellow cheese of Kars that
has a unique taste and consistency.
 iews from the daily life on the streets of Kars provide a
03_ V
picturesque background for your trip.
 he breath-taking architecture in Kars attracts the
04_ T
visitors with its exterior decorations.
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02
01_ K
 ars’ın bereketli
topraklarını işleyen İlhan
Koçulu şehrin önemli
yüzlerinden.
02_ A
 ni Harabeleri, bölgedeki kültürel mirasın en
zengin örneklerinden
biri.

 orking on the fertile
01_ W
lands of Kars, İlhan
Koçulu is one of the
prominent names in
the city.
02_ The ruins of the ancient
city of Ani are home
to some of the richest
examples of cultural
heritage.

03_ İ ncelikli taş işçiliğinin
en güzel örnekleri
sadece binalarda değil
heykellerde de insanın
karşısına çıkıyor.
04_ İ pek Yolu’nun Kars’taki
durağı olan Ani’de tarih
gezginlerle konuşuyor.

 ou can encounter
03_ Y
the most beautiful
examples of meticulous
stone-masonry not only
on buildings but on
sculptures as well.
04_ I n Ani, the Silk Road’s
stop in Kars, history
talks to the travelers.

XAVIER ALLARD
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SANTANA TUBA

yemeyi ve bu yerel lezzetlerin
üretildiği toprakları görmeyi kafama
koymuştum.
İşte Kars’tayım ve mutfak lezzetlerini
keşfederken hem yerel bir peynir
üreticisi hem müze küratörü hem de
biyo-çeşitlilik aktivisti olan İlhan
Koçulu bana rehberlik ediyor. İlk
durağımız şehrin hemen dışındaki
buğday tarlaları. Medeniyetten pek
de uzak değiliz ama bu tarlalar insana
bambaşka bir dünyadaymış hissi
veriyor. Gernik, küçük kızıl buğday ve
arpa tarlalarının içinden geçiyoruz.
Geldiğimiz yol epey geride kaldı ve
tek duyduğumuz şey, öğleden sonra
güneşinin kehribar rengi dalgalarının
altında parıldayan, rüzgârla sallanan
ve boyu belimize kadar varan tahılların
dalgalanışının sesi. Arada bir kuşlar
tahıllara dalıp dalgalı sapların arasında
kayboluyorlar. Tarlaların basit ve
ilkel güzelliği daima benimle kalacak
diye düşünüyordum ki gerçekten de
öyle oldu; seyahatimden günler sonra
bile ayakkabı bağcıklarımdan ve sırt
çantamdan tahıl taneleri çıkardım.

01

desire to experience the region’s food,
which I yearned to try firsthand after
sampling it in the form of emmer
bread and gruyere cheese, which is
sold at my friend Şemsa Denizsel’s
Kantin Dükkan in Istanbul. I loved
those products and wanted to see
the land from which those regional
delicacies had originated.
My guide to Kars’s culinary delights
was İlhan Koçulu, a local cheese
maker, museum curator and
biodiversity activist. Our first stop
was at grain fields just outside the
city. We weren’t far from civilization,
but at the same time, the fields felt
so remote. Walking waist-deep
through emmer, einkorn and barley,
the road was no longer visible and
the only sound was the rustling of
grain, which shimmered in amber
waves under the late morning sun.
The occasional bird darted above
the grain, vanishing into the mass
of undulating stalks. The simple,
primitive beauty of this place would
stay with me. (Literally: I was still
picking rogue grains out of my
shoelaces and backpack days later.)
Our next stop was Küçük Çatma,
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Bir sonraki durağımız, bölgenin
buğday çeşitlerinin elle elendiği ve
suyla çalışan ufak bir değirmende
öğütüldüğü Küçük Çatma. Bu
değirmen bölgede türünün son
örneği. Beni Kars’a getiren ekmeğin
yapıldığı un işte bu meşakkatli sürecin
sonunda üretiliyor. Öğütülmeyen
bazı tahıllar, özellikle de kavılca
türü, Kars’ın klasik kış yemeği olan
kızarmış kaza eşlik etmek üzere
pirinç ya da bulgura dönüştürülecek.
İlhan Bey’in kamyonetine binip köyü
olan Boğatepe’ye gitmek üzere yola
koyuluyoruz.
Burası 1878’de Kars’ı Tiflis’e bağlayan
atlı tramvay hattı açılınca kurulmuş
olduğundan Anadolu standartlarına
göre oldukça genç bir yerleşim.
Boğatepe kurulduktan yalnızca
bir sene sonra, İsviçreli bir peynir
üreticisi olan David Moser bu köye
uğruyor ve o anda hem topraklara
hem de geniş otlaklara âşık oluyor.
Moser’in köyde ufak bir peynir
fabrikası kurmasından kısa bir süre
sonra gruyeré peyniri Boğatepe’nin
temel endüstrisi hâline geliyor. Yerel
halkın gravyer dediği bu tam yağlı
inek peyniri “Kars gravyeri” olarak da

where the region’s heirloom wheat
varieties are hand-sifted and stoneground at a water-powered mill
(the last of its kind in the area). The
labour-intensive process results
in flour for bread baking – the very
bread that had enticed me to Kars in
the first place! Some of the unmilled
grain, emmer (kavılca) in particular,
was destined to stand in for rice or
bulgur to accompany the classic Kars
winter dish, roast goose. Next, the
van of İlhan Bey – a cheese maker –
took me along country roads to his
home village, Boğatepe.
Boğatepe, which was founded in 1878
when a horse-drawn tram linking
Kars to Tblisi was inaugurated, is
young by Anatolian standards. Just a
year after it was settled, David Moser,
a Swiss cheese producer, stopped in
the town and was instantly infatuated
by the terrain and expansive
pastures. He established a small
cheese factory in the village, and soon
gruyere production was Boğatepe’s
main industry. Locally, this high-fat
cow’s milk cheese is called gravyer;
it is also known as Kars gravyeri.
Today, some villagers continue to
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01_ K
 ars’ta hayvancılık önemli bir geçim ve
yöresel lezzetlerin ilham kaynağı.
02_ K
 ars’taki Rus etkisini mimaride kolaylıkla
gözlemlemek mümkün.
 tockbreeding in Kars is a very impor01_ S
tant source of income and inspiration
for local delicacies.
 he influence of the Russians in the
02_ T
local architecture is hard to miss.

B
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tanınıyor. Bugün bazı köylüler gravyeri
geleneksel yöntemlerle üretmeye
devam ediyorlar. İneklerini kırlarda
otlatıp sütlerini her biri en az 27-30
kilo ağırlığındaki kocaman peynir
tekerlerine dönüştürüyorlar. İlhan Bey,
sütün ısıtıldığı devasa kızgın kazanlarla
ilgilenip kaymağı toplayan adamlarını
izlerken Kars’ta, geleneksel üretim
yapan bir avuç peynir zanaatkârından
biri olduğunu söylüyor. Ritmik bir
uyum içerisinde bu taptaze gravyeri
dilimleyip esneten işçiler sayesinde
peynir yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Tüm sırları, temayülleri ve tülbentleri
kullanarak üzerinden dumanlar
çıkan gravyeri büyük kalıplara
döküp tuzlama ve bekletme işlemine
hazırlıyorlar.
Son durağımız Boğatepe’deki
peynir müzesi. Burası Kars’ın bu
ünlü peynirinin tarihini ve üretim
tekniklerini sergileyen bir tür etnolojik
koleksiyon. Kadim Anadolu’nun bir
köşesinde kalmış bu “yeni” köyün
kalbindeki ufak ama iyi parçalar
barındıran koleksiyonu gezerken İlhan
Bey ve arkadaşlarının geleneğe olan
bağlılıklarına hayran kalıyorum. Bana
göre Kars’ın en değerli varlığı hisarı
ya da Rus garnizon kalıntıları değil,
peyniri.

KARS

make gravyer in the traditional way,
grazing cows on wild grasses and
herbs, then transforming their milk
into large wheels weighing 60–70
pounds or more. İlhan Bey is one of
the few remaining artisanal cheese
makers in Kars, he told me, as we
watched his team of men labouring
over large steaming pots where the
milk was heated and the curd was
worked into a large mass. As they
worked together in rhythmic unison,
slicing and stretching the nascent
gravyer, the cheese began to come
together. Using all their physical
strength, leverage and cheesecloth,
they manoeuvred the steaming
hot gravyer into large forms and
prepared it for salting and ageing.
Our final stop was Boğatepe’s cheese
museum a sort of ethnological
collection that illustrates the history
and production techniques of Kars’s
famous cheese. As I wandered
through the small but well-curated
collection in the heart of this
‘new’ village on the edge of ancient
Anatolia, I marveled at İlhan Bey and
his friend’s commitment to tradition
which, for me, more than any citadel
or Russian garrison ruin, is Kars’s
greatest asset.

01
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01_ S
 eyahatinizde peynir alışverişi yaparken çeçil
peynirinin kokusu ve lezzeti iştahınızı kabartacak.
02_ K
 ars denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de kaz.
Yörede kaza büyük önem veriliyor.
03_ K
 ars Fethiye Camii şehrin kronolojisini üzerinde
taşıyan önemli bir mimarî ve kültürel eser.
04_ K
 ars’ın atmosferi mimari detayların da desteğiyle
ziyaretçileri kolaylıkla tesiri altına alıyor.
05_ K
 ars’ta günlük hayat sürekli bir uğraş ve emek
içermekte.
01_ S
 hopping for cheese during your trip, the
smell and taste of the chechil cheese is
mouth-watering
 oose is one of the first things that come to
02_ G
one’s mind while talking about Kars. It’s highly
regarded in the region.
 he Kars Fethiye Mosque is an important
03_ T
architectural and cultural work that bears the
city’s chronology.
04_ Supported by the architectural details, the
atmosphere in Kars takes hold of the visitors.
 aily life in Kars is always in motion and
05_ D
requires labor.
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EAT

Enjoy piti, strips of
lavaş soaked in a stew of
chickpeas, saffron, lamb,
and tail fat, at Kristal
Lokantası in central Kars.
STAY

01

KARS
REHBERİ
YEME-İÇME
104

Nohut, safran, kuzu eti
ve kuyruk yağından
yapılan yemeğin suyuna
batırılan lavaş parçalarıyla
hazırlanan pitiyi Kars
şehir merkezindeki Kristal
Lokantası’nda deneyin.

www.turkishairlines.com

105

KONAKLAMA

Eski bir Rus binasına
kurulan Cheltikov Hotel’in
süitleri ve standart odaları
dikkatlice dekore edilmiş.
Modern tesisleriyse orijinal
ahşap ve taş işlemeciliğiyle
süslü.

SANTANA TUBA
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01_ A
 ni Harabeleri UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesine
girmeye aday.
02_ Kars’ta Rus mimarisini sadece
izlemek değil yaşamak için
Cheltikov Hotel ideal nokta.
03_ Kars’ın yöresel lezzetlerinden
pitiyi denemeden Kars geziniz
tamamlanmış sayılmaz.
01_ The ruins of Ani is contender
for being included on the
UNESCO World Heritage
List.
02_ Cheltikov Hotel is the perfect
place to experience the
Russian architecture in Kars,
rather than just watching it.
03_ A trip to Kars isn’t complete if
you haven’t tried piti, one of
the local delicacies.

YAP

03

Kars’a sıcak mevsimlerde
gelirseniz Orta Çağ’da
Ermeni başkenti olan Ani
şehrine uğrayın. Civardaki
taş kalıntılar bu kadim
şehrin görkemine tanıklık
ediyor. Ardından Çıldır
Gölü’nde, su kenarında bir
balık ziyafeti ekleyin. Kışın
giderseniz Cıbıltepe’nin
yamaçlarında kaymak için
Sarıkamış Kayak Merkezi’ni
ziyaret edin.
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The suites and standard
rooms of the Cheltikov
Hotel have been carefully
thought out. The
modernized facilities are
accented by original wood
and stonework.
DO

If you visit Kars in warm
weather, make sure you
visit the city of Ani, which
was an Armenian capital
during the Middle Ages.
The sprawling stone ruins
bear witness to the glory
of this ancient city. Don’t
miss a trip to Çıldır Lake to
enjoy a fish dinner on the
banks. If you visit during
winter, visit the Sarıkamış
Ski Centre to ski the slopes
of Cıbıltepe.

NASIL GİDİLİR
GETTING THERE
Türk Hava Yolları, Kars'a her gün
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen
havalimanlarından karşılıklı seferler
düzenliyor.
Bilgi için:
turkishairlines.com
Turkish Airlines organizes round-trip
flights to Kars from Istanbul Atatürk and
Sabiha Gökçen airports.
For information:
www.turkishairlines.com

