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Önsöz
İnsanoğlu, ilk çağlardan bu yana yaşamak ve çevresindekileri yaşatmak için besin kaynağı 

aramak zorunda kalmıştır. Üretim biçiminde yaşanan değişimler sonucunda yemek türleri ve 
pişirme biçimleri de sürekli gelişmiştir. Toplumların beslenme kültürü, yaşama biçimleriyle 
doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle insanın beslenme ile ilgili davranış ve uygulamalarında tarım, 
ekonomi, coğrafya, dini inançlar, gelenekler, demografi gibi pek çok faktör etkilidir. 

Bir ülkenin yemek yapımında kullanılan araç-gereçlerinin niteliği, sayısı, türü, düzenlenişi, 
pişirilen maddenin kendisi, pişiriliş biçimi, besinlerin elde ediliş şekli gibi hususlar o ülkenin 
uygarlık düzeyi ve yaşam zevki hakkında bir fikir oluşturmaktadır. Bu nedenle mutfak kültürü 
aynı zamanda bir uygarlık göstergesidir.

Osmaniye’nin coğrafi konumu, tarihsel süreç içinde bu bölgede kurulan uygarlıklar, göçle 
gelen toplulukların getirdiği yeni açılımlar, ilimizin mutfak kültüründeki çeşitliliği ve zenginliği 
sağlamıştır.  Tarih boyunca bu coğrafyayı kendisine yurt edinmiş toplulukların yanı sıra çevre 
illerin yemek kültürleri de yöre mutfağının oluşumunda etkili olmuştur.

Osmaniye mutfağının bitkilerden, etlerden ve hamurdan olmak üzere üç kaynaktan oluştuğu 
gözlenmektedir. Yörede yetişen ürünler Akdeniz tipi bir beslenme biçiminin ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. Özel gün ve törenler dolayısıyla yapılan yemek ve yiyecek türleri toplumsal 
değerlere ışık tutması açısından önemlidir.

Geleneksel mutfak kültürünün popüler kültür içerisinde hızlı bir şekilde değişime uğradığı 
düşünüldüğünde yöre halkının mutfak kültürü içerisinde nasıl tanımlandığı, geleneklere dair 
aktarımların neler olduğu ve günümüzde ne gibi değişimlerin yaşandığını gözlemleyebilmemiz 
açısından bu tür tespit çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

Eserin kültürümüzün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra İlimiz mutfağının 
ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum. Hazırlanan bu eserin 
her aşamasında katkısı bulunan, emeği geçenleri tebrik ediyor; ilgilenenlere faydalı olmasını 
temenni ediyorum.

Ömer Faruk COŞKUN
Osmaniye Valisi



Bu Kitap İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, İl Özel İdaresi 

bütçesiyle yaptırılmıştır. Yayın hakları yazarına ait olan bu kitap, 

eser sahibinin yazılı izni olmadan kopyalanıp, çoğaltılamaz.

Kültür eseridir, parayla satılamaz.
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Önsöz
İlimiz yemekleri, tarihi süreç içerisinde çeşitli uygarlıklarla olan etkileşimi, komşuluk ilişkileri, 

bölgeye yapılan göçler gibi nedenlerle sürekli bir gelişme göstermiş ve tür bakımından 
zenginleşmiştir. Osmaniye’nin de bir parçası olduğu Çukurova yemek kültürü yüzyılların 
deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş ve kuşaktan kuşağa nakledilerek günümüze ulaşmıştır.

Osmaniye mutfağında yer alan yemekler hazırlanması el becerisi ve zaman isteyen lezzetli 
ve zahmetli bir özelliğe sahiptir. Birçok yemek çeşidi yardımlaşma suretiyle gerçekleştirildiğinden 
beslenme kültürü, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde ve devamında da önemli bir rol 
üstlenmektedir.

Hayatın ilk dönüm noktası olan doğumdan başlayarak, evlenme gelenekleri içerisinde 
ikram edilen yemekler, dini bayram ve günlerde, cenaze törenlerinde, mevsimlik bayramlar ve 
törenler vesilesiyle gerçekleştirilen yiyecek-içecekler, mutfak kültürümüzün önemli bir bölümünü 
oluşturur. Sofrada uygulanması beklenen adap ve görgü kuralları, yemeğe gösterilen saygı, aile 
ve misafir sofralarının hazırlanma biçimi günümüzde de önemini korumaktadır.

Geleneksel yemeklerin hızlı bir şekilde ticari ürünlere dönüştürülmesi, kısmen değişime 
uğraması ve unutulması, farklı beslenme türlerinin ortaya çıkması gibi nedenler düşünüldüğünde 
gerçekleştirdiğimiz bu eserin son derece önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Belirli bir araştırma evreni dahilinde gözlem ve görüşme yöntemleri ile unutulmaya yüz tutmuş 
bilgilerin kaybolmadan gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın 
Osmaniye ve ülkemiz insanına faydalı olmasını dilerim.

Kitabın saha çalışmalarında ve yayına hazırlanmasında başta Sayın Valimiz Ömer Faruk 
COŞKUN’a, Osmaniye halkına ve emeği geçenlere, kitabı hazırlayan Müdürlüğümüz Folklor 
Araştırmacısı Gül İNCE’ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Garip YIL
İl Kültür ve Turizm Müdür V.
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OSMANİYE YEMEK KÜLTÜRÜ
Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi Osmaniye’nin de başlıca geçim kaynağı 

tarım ve hayvancılıktır. Osmaniye genelinde tarımsal üretime bağlı olarak il mutfağında 
buğday ve buğdaydan elde edilen un, bulgur ve bulgur çeşitleri, dövme (yarma) gibi 
ürünlerin birçok yemek ve yiyecek çeşidinde kullanıldığı görülmektedir. Bu ürünler çorba, 
köfte, ekmek ve hamur işleri, tatlı ve pilavların ana ve yan malzemesi durumundadır.

Yörede yapılan çorbaların ana malzemesini tahıllar ve bunlardan elde edilen bulgur, 
erişte ve hamurdan yapılan ürünler, kuru baklagiller, çeşitli sebzeler, yöresel otlar ve süt 
ürünleri oluşturmaktadır.

Osmaniye mutfağı içerisinde Akdeniz mutfağının karakteristik özelliklerini 
yansıtabilecek özellikte bir beslenme şeklinin var olduğu gözlenmektedir. Yörede; 
ıspanak, fasulye, kabak, patates, patlıcan, pazı, pancar, ebegümeci gibi mevsimlik 
sebze ve otlar yetiştirilmekte ve bunlar yemeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. Et ve 
tahılla birleştirilerek tencere yemekleri şeklinde yapılan bu yemeklerin hazırlanmasında; 
kavurma, haşlama ve pişirme gibi teknikler uygulanmaktadır. Osmaniye mutfağında 
taze ve kurutulmuş sebzeler, lahana, asma yaprağı, kabak çiçeği, pazı (pancar) yaprağı 
ile yapılan çok sayıda dolma ve sarma çeşidi de bulunmaktadır.

Yöre mutfağında önemli bir yeri bulgur ve dövmeden yapılan pilav ve köfteler oluşturur. 
Baklagil, et, sebze ve baharat karıştırılarak hazırlanan bu yiyecek türleri çiğ olarak ya da 
pişirilerek tüketilmektedir.

Sebze ve otlar nar ekşisi kullanılarak salata ve yan yiyecek şeklinde tüketilmektedir. 
Köfte, kısır, sarmiçi yanında; ıspanak, biber, patlıcan, lahana, kabak ve ebegümecinden  
yapılan bu yiyecek grubu ekşileme olarak adlandırılır.

Osmaniye günlük mutfağında ot ve ottan yapılan yiyecekler önemli bir yer tutar. 
Bunlar çorba, tencere yemeği, salata ve börek içi olarak tüketilmektedir. Bunlar; hardal 
(eşek turpu), ebegümeci (kömeç), yapışkan, sadır, ısırgan, körmen, ıspatan (su teresi), 
kazayağı, semizotu (soğukluk), çiriş, iğnelik, yarpuz, yılan otu (tırşık), ısırgan otu, gıcı 
gıcı pancarı, kuzukulağı, iğnelik, sığırdili, pancar, pazıdır.

İl genelinde etin yoğun olarak kullanıldığı yemek türleri kebap, kavurma ve haşlamadır. 
Et tercihinde küçükbaş hayvanlar ve kümes hayvanları tercih edilmektedir. Et ağırlıklı 
yiyecekler daha çok özel gün ve törenlerde yapılmaktadır. Etten yapılan döş doldurması 
ve tavuk doldurması düğünlerin, misafir sofralarının ve davetlerin vazgeçilmez lezzetleri 
arasındadır. Etler sebze ve tahıl yemeklerinin içerisine belirli miktarlarda konularak 
da değerlendirilmektedir. Bunlara güveç, yahni ve tava gibi isimler verilmektedir. 
Av hayvanları ve su ürünleri sınırlı ölçüde yer alırken sakatatların önem taşıdığı 
görülmektedir. Kelle-paça, işkembe ve bumbardan yapılan yemekler yanlarında yenilen 
yiyeceklerle geleneksel bir menü oluştururlar.
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Osmaniye genelinde ekmek olarak yufka kullanılmaktadır. Hamurun ince olarak 
açılmasıyla oluşan bu ekmek çeşidi sac üzerinde pişirilip tüketilmektedir.

Börek ve çörekler için il genelinde kömbe tabiri kullanılmaktadır. Etli sac kömbesi, 
pekmezli kömbe, yoğurtlu kömbe, bayram kömbesi gibi yiyecekler kül içerisine 
gömülerek pişirildiği için bu şekilde adlandırılmaktadır. “D” şeklinde bir görünüme sahip 
olan sac böreği ve sıkma olarak tüketilen yiyecekler içerisindeki malzeme tercihine göre 
çeşitlilik göstermektedir. Ispanak, çökelek, patates ve yöresel otlar iç malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

İl genelinde yapılan tatlıların büyük bir kısmı hamurlu ve şerbetlidir. Yağlı ballı, katmer, 
halka tatlı, lokma tatlısı, burma tatlısı, karakuş tatlısı, yoğurtlu ve pekmezli kömbe yaygın 
olarak yapılan, tüketilen ve yöre mutfağında yer alan tatlılardır. Bu tatlılar dışında; 
irmikten yapılan Şam tatlısı, nişastadan yapılan nişasta bulamacı, kirece yatırılarak 
yapılan kabak tatlısı, yazın serinlemek için buz ve kardan yapılan karsambaç, bici bici 
gibi tatlılar, yer fıstığından yapılan ezme ve şekerlemeler tespit edilebilen tatlı çeşitleri 
arasındadır.

Osmaniye mutfağında kışlık hazırlıkların yapıldığı, bu kapsamda un, bulgur, dövme 
üretiminin, sebze ve meyvelerden kurutma ve ekşi (nar, turunç, sumak ekşisi vs.) 
yapımının, konserve, salça, salamura gibi konservasyon tekniklerinin, erişte, turşu ve 
reçel yapımının devam ettiği görülmektedir. Yemeklerde sıklıkla kullanılan baharatlar 
pul biber, kimyon, karabiber, kekik, nane ve sumaktır.

Osmaniye bulunduğu coğrafi konumu itibarıyla Çukurova bölgesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Bu nedenle komşu illerin yemek kültüründen de etkilenmiştir. Birçok 
yemek çeşidi Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş mutfağında da benzer şekilde 
yer almaktadır.

Osmaniye’ye göç yoluyla gelen kişi ve gruplar da mutfak kültürünün zenginleşmesine 
katkıda bulunmuşlardır. Çeşitli nedenlerle göç eden Kuzey Kafkasya ve Balkan 
göçmenlerinin yemek çeşitlerinden örneklere  kitabın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yöresel yemek çeşitlerinden bir kısmı günümüzde tercih edilmediğinden, yalnızca 
isim olarak bilinmekte ve tarif bilgilerine ulaşılmaktadır. Hafızalarda yer aldığı için bu 
yemekler yapılmasa bile henüz kaybolmamıştır. Buna örnek olarak gün köftesi, ombalak, 
tevriz, yağlı öfelemeç, doğranmaç, katmerli, hamur turşusu vb. yemekler gösterilebilir.

Sonuç olarak; Osmaniye ili bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Çukurova mutfağının 
karakteristik özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Sahip olduğu kültürel birikiminin 
sonucunda ortaya çıkan zengin bir beslenme çeşidinin varlığından söz edilebilir. Çağımız 
dünyasındaki etkileşim ve değişimlere rağmen mutfak kültüründeki temel özellikler 
günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.
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Malzemeler

ÇAKILDAKLI ÇORBA

İç malzemesi
1 su bardağı dövme 
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı yeşil mercimek
1 kg patlıcan
1 kg yeşil fasulye
1 kg kabak
3 litre su 
500 gr domates
5-6 adet yeşilbiber
Yarım çay bardağı sumak ekşisi veya
turunç ekşisi
Sosu için
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı pul biber
Yeteri kadar su
1 baş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Yaz mevsiminde taze, kış mevsiminde kurutulmuş 

sebzeler tercih edilir. Çakıldak ismi de bu sebebe dayanır. 
Bütün kuru malzemeler bir gün önceden ıslatılır. Dövme, 
nohut ve kuru fasulye yeterli miktardaki suyun içerisinde 
bir süre haşlanır. Kırılmış yeşil fasulye ve ortasından 
kesilmiş yeşilbiberler suyun içerisine ilave edilip on 
dakika pişirilir.  Domates püresi ve yeşil mercimekler 
eklendikten sonra bir süre daha haşlanır. İçerisindeki 
bütün malzemeler yumuşayınca küp şeklinde doğranan 
patlıcanlar ilave edilir ve on dakika pişirilir. Daha sonra 
ince ve küp şeklinde doğranan kabaklar suyun içerisine 
aktarılır. 

Bütün malzemeler yumuşadıktan ve kıvam aldıktan 
sonra ayrı bir tavada çorbanın sosu hazırlanır. Tava 
içerisine sıvıyağ ilave edilir. Biber salçası ve domates 
salçası yağın içerisinde bir süre kavrulur. Salçalar 
kavrulduktan sonra içerisine pul biber ve bir baş ezilmiş 
sarımsak ilave edilir. Sosun içerisine son olarak kuru 
nane eklenir ve çorbanın üzerine dökülür. Sumak ekşisi 
veya turunç ekşisi ilave edildikten sonra beş dakika daha 
kaynatılıp ocaktan alınır.
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Malzemeler

TOĞGA ÇORBASI

1 kg yoğurt

Yarım kg ıspanak 

1 demet yeşil nane

1 su bardağı dövme

1 çay bardağı nohut

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1,5 kg kaynamış su

YAPILIŞI
Bir çay bardağı nohut pişirilmeden bir gün önce 

ılık suda bekletilir. Dövme ve nohut bir tencerede 
yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yeşil nane ve 
ıspanaklar yıkanıp doğranır. 

Bir kg yoğurdun içerisine bir adet yumurta, iki 
yemek kaşığı un ilave edilip iyice çırpılır. İçerisine 
bir miktar su ilave edilir. Yoğurdun kesilmemesi için 
yüksek ateşte pişirilmesi ve sürekli karıştırılması 
gerekmektedir. Kaynadıktan sonra pişirilen dövme 
ve nohut ilave edilerek on dakika daha kaynatılır. 
İçerisine nane yapraklarından bir tutam atılır. Naneler 
sarardıktan sonra ıspanak ilave edilir. Ocaktan 
indirilmeden önce bir su bardağı soğuk su eklenerek 
servise hazır hale getirilir. Kesilmemesi için çorbanın 
tuzu servis sırasında ilave edilir.



YÜKSÜK ÇORBASI

ÇORBALAR
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YÜKSÜK ÇORBASI
YAPILIŞI

Düğün çorbası ve hamur çorbası gibi isimler 
de verilmektedir. Yüksük çorbası için öncelikle 
yüksük hamurları hazırlanır. Bu işleme yöresel 
tabirle yüksük dökmek adı verilir. 

Hamur için elenmiş unun ortası açılır. 
Yumurta, tuz ve alabildiği kadar su ilave edilip 
sert kıvamda bir hamur yoğrulur. İstenilen kıvam 
elde edildiğinde üzerine nemli bir bez serilerek on 
dakika dinlendirilir. Hamur dört eşit parçaya ayrılıp 
beze haline getirilir. Bezeler 2-3 mm kalınlığında 
açılır. Bıçak yardımıyla 2 cm’lik kare halinde 
kesilir ve bu karelere kıyma yerleştirilir. Kareler 
dört köşesinden tutularak birleştirilir. Üzerine un 
serpilerek bir süre kuruması beklenir.

İç malzemesi için soğan ve maydanozlar ince 
olacak şekilde doğranıp kıymanın içerisine ilave 
edilir. Tuz, karabiber, pul biber ve biber salçası 
ilave edildikten sonra bütün malzemeler karıştırılır.

Çorba suyu kaynadığı zaman içerisine 
haşlanmış nohut ve et suyu ilave edilir. Nohutlar 
haşlandıktan sonra salçalar ilave edilir.  Daha 
sonra sumak ekşisi veya turunç ekşisi eklenir. 
Suyu kıvam almaya başladığında içerisine yüksük 
hamurları atılır. Hamurlar suyun yüzüne çıkınca 
piştiği anlaşılır. Sos için domates ve biber salçası 
sıvı yağda kavrulur.  Üzerine kuru nane ve pul biber 
ilave edilir. Bu şekilde hazırlanan sos çorbanın 
üzerine dökülür. Bir taşım daha kaynatıldıktan 
sonra servis yapılır.

Hamur için
4 su bardağı un 
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yeteri kadar su
Çorbası için
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 litre et suyu
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı sumak 
ekşisi veya turunç ekşisi
İç malzemesi için
250 gram kıyma 
2 adet orta boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
Sosu için
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı sıvı yağ

Malzemeler



TIRŞIK ÇORBASI
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Malzemeler

TIRŞIK ÇORBASI

3 kg tırşık

Yarım kg dövme

1 kg ayran

250 gr nohut

2 yemek kaşığı tuz

2 su bardağı un

Yeterince su

YAPILIŞI
Yılan otu yörede tırşık otu olarak adlandırılmaktadır. 

Kasım ve nisan ayları arasında çıktığından mevsimsel bir 
çorba olma özelliğine sahiptir. Osmaniye ve çevre illerde 
yapımı gerçekleştirilmektedir.

Tırşık otunun acı bir tada sahip olması nedeniyle öncelikle 
ekşitme ya da mayalama adı verilen işlem gerçekleştirilir. 
Tırşık otu ince ince doğrandıktan sonra yıkanıp bir tencerede 
bekletilir. Az kaynamış suya tırşık otu, dövme ve nohut ilave 
edildikten sonra koyu kıvamda hazırlanan ayran tencereye 
hızlıca boşaltılır. Pancarın üzerini kapatacak şekilde iki su 
bardağı un hazırlanan karışıma ilave edilir. Mayalanması 
için tencerenin üzeri bir örtü ile sıkıca örtülüp yedi sekiz saat 
bekletilir. Çorbanın kıvamında pişmesi için içine dökülen 
ayranın ekşi olması tavsiye edilmektedir. Bakır tencerede ve 
odun ateşinde pişirildiğinde daha lezzetli olur.

Mayalanma süresi tamamlandıktan sonra tencerenin ağzı 
açılır. Üzerindeki un bir kaşık yardımıyla atılıp iyice karıştırılır. 
Otun rengi sarardığında kıvama geldiği anlaşılır. Ocağa alınır 
ve yaklaşık olarak 4-5 saat pişirilir. Acılığının yok olması için 
uzun süre pişirilmesi gerekmektedir. Ocaktan almaya yakın 
tuzla tatlandırılır. Biraz soğuduktan sonra servis yapılır.



ETLİ AŞURE

ÇORBALAR
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Malzemeler

ETLİ AŞURE

500 gr dövme

500 gr kuru fasulye

500 gr nohut

250 gr kuru üzüm

Yarım kg kemikli et

1 tatlı kaşığı tuz

Yeterince su

Sosu için
1 adet kuru soğan

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Etli aşure, aşur ya da şakıldaklı çorba olarak da 

bilinmektedir. Nohut, dövme ve fasulye bir gün önceden 
suda bekletilir. Ayrı bir tencerede kuşbaşı et, nohut, 
dövme ve fasulye haşlanır. Çorba için tencereye yeterli 
miktarda su ilave edilir. İçerisine sırayla kemikten ayrılmış 
et, et  suyu, dövme, kuru fasulye, nohut ilave edilir. Kısık 
ateşte bir saat pişirilir. Kuru üzüm ilave edilir. Üzerine ince 
doğranmış soğan, sıvı yağ, biber salçası, toz biber ve 
karabiber sosu ilave edilir. Kıvamın daha lezzetli olması 
için sosu ile birlikte yirmi dakika daha pişirilir. Dinlendikten 
sonra servise hazır hale getirilir.



KELLE - PAÇA ÇORBASI

ÇORBALAR
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Malzemeler

KELLE - PAÇA ÇORBASI

1 adet kelle
5 adet paça
1 adet hayvan gerdanı
1 baş sarımsak
Yarım çay bardağı sumak ekşisi
veya nar ekşisi
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tane karabiber
1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı tuz
Yarım ekmek içi
Yeterince su

YAPILIŞI
Daha lezzetli ve yağlı olduğu için koyun kellesi tercih 

edilmektedir. Koyun kellesinin pişirilme süresi daha kısadır. 
Temizlenen kelle ocakta içi, dışı dağlanacak şekilde ütülür. 
Daha sonra fırça ile temizlenip yıkanır. Kellenin ağzı ikiye 
ayrılıp burnun uç kısmı bıçak yardımıyla kesilir. Bir süre 
dinlendirildikten sonra yıkanır. Burnun temizliği için kaynar suda 
bir iki taşım kaynatılır. İlk suyunun mutlaka kaynatılıp dökülmesi 
gerekmektedir. İlk suya kellenin ağır suyu da denir. Kaynatılmış 
su döküldükten sonra kellenin burnu sert bir zemine vurularak 
içerisindeki atıkların çıkartılması sağlanır.

Birinci işlem tamamlandıktan sonra ikinci işleme geçilir. 
Kelle tekrar sıcak suya konup kaynatılır. Suyun içerisine 
tane karabiber, ekmek içi, bir adet soğan ve tuz ilave edilir. 
Malzemeleri ilave edildikten sonra dört veya altı saat pişirilir. 
Tercihe bağlı olarak kelle, paça ve işkembe birlikte de pişirilebilir.

Çorba yapılacağı zaman didiklenen etin suyuna bir baş 
sarımsak, sıvı yağ, sumak ekşisi ilave edilir. 

Ocakta çevrildikten sonra içerisine sosu ilave edilir. Ayrı 
bir tavada sıvı yağ, biber salçası, pul biber, kuru nane ile sos 
yapılıp çorbanın üzerine dökülür. Kıvamın daha lezzetli olması 
için sosu ile birlikte yirmi dakika daha pişirilir. Dinlendikten 
sonra servise hazır hale getirilir.
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Malzemeler

EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI

Dış malzemesi
2,5 su bardağı köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta akı
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
250 gr çiğ köftelik et
Suyu için
2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı et suyu
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 fincan pirinç
2 yemek kaşığı domates salçası
Sosu için
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı biber salçası

YAPILIŞI
Harcının yapılışı
Bulgur, irmik ve tuz karıştırılır. İçerisine bir su bardağı 

ılık su ilave edilir. Bu karışım bir süre bekletilir. İçerisine 
biber salçası, pul biber ve kimyon ilave edilip yoğrulur. Daha 
sonra dövülmüş et ve un ile bir süre daha yoğrulur. Hamur 
kıvamına geldiğinde bulgurlu harçtan misket büyüklüğünde 
parçalar koparılıp elin içerisinde yuvarlanır. 

Suyunun hazırlanması
Ayrı bir tencereye sıcak su ilave edilir. Kaynamaya 

başlayınca et suyu, haşlanmış nohut, pirinç, domates 
salçası ve tuz eklenir. Pirinçler haşlandıktan sonra köfteler 
ilave edilir. Kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Üzerine sıvı 
yağda kavrulmuş nane, biber salçası ve pul biber sosu 
dökülür. Kapatmaya yakın nar ekşisi ilave edilir.
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Malzemeler

DÖVMELİ YOĞURTLU ÇORBA

2 bağ ıspanak 

1 kg kabak

1 kg dövme

1 kg yoğurt

1 yemek kaşığı tuz

Alabildiği kadar su

YAPILIŞI
Dövmeler bir gün önceden tuzlu suda bekletilir. 

Ayrı bir tencereye su ilave edilir. Bekletilen dövmeler 
kaynayan suyun içerisine boşaltılır. Dövme 
yumuşayana kadar pişirilir. İçerisine ocaktan alınmadan 
on dakika önce doğranmış ıspanaklar ilave edilir. Yaz 
mevsiminde ıspanak yerine kabak tercih edilmektedir. 
Ispanak ya da kabaklar bir kaşık yardımıyla pişirilen 
dövme ile iyice karıştırılır. Ayrı bir yerde yoğurt ayran 
kıvamına getirilerek çırpılır ve dövme karışımının 
üzerine boşaltılır. Ilık bir şekilde servis yapılır. İsteğe 
bağlı olarak servis sırasında sarımsaklı yoğurt ve kuru 
nane de ilave edilebilir.
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Malzemeler

TUTMAÇ ÇORBASI

1 su bardağı yeşil mercimek 
1,5 su bardağı kesme hamur (erişte)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı nar ekşisi ya da
yarım çay bardağı turunç ekşisi
1 çay kaşığı tuz
Hamuru için
1 kg un 
Tuz
Alabildiği kadar su
Sosu için
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı sıvı yağ
2-3 diş sarımsak

YAPILIŞI
Eriştenin Yapılışı
Un bir kaba alınır. Tuz ve su ilave edilerek yoğrulur. 

Hazırlanmış hamurlar küçük parçalara ayrılarak yuvarlanır 
ve bazlama şeklinde kalın olarak açılır. Sacın üzerinde 
hafi fçe pişirilir. Pişirildikten sonra oklavaya sarılır ve 
oklavanın içinden rulo şeklinde çıkarılır. Hamurlar önce 
halka şeklinde, daha sonra erişte boyutunda kesilir. Bir süre 
kurutulur.

Çorbanın Yapılışı
Mercimekler yıkanıp bir süre ıslandıktan sonra sıcak 

suyun içerisine ilave edilir ve yumuşayıncaya kadar pişirilir. 
İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edilip bir 
süre daha pişirilir. Bu aşamada tercihe bağlı olarak yarım çay 
bardağı turunç ekşisi dökülebilir.  Mercimekler yumuşayınca 
bir buçuk su bardağı erişte çorbaya ilave edilir.  

Kaynadıktan sonra ayrı bir tava içerisinde çorbanın sosu 
hazırlanır. Sıvı yağın içerisinde domates salçası ve biber 
salçası kavrulur. Bu karışıma pul biber, dövülmüş sarımsak 
ve kuru nane ilave edilip çorbanın üzerine dökülür. Turunç 
ekşisi kullanmak istemeyenler tercihe bağlı olarak sosun 
içerisine bir yemek kaşığı nar ekşisi de ilave edebilir.
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Malzemeler

MAHLUTA (MALUTA) ÇORBASI

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı domates 
salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı 

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

2 litre sıcak su

YAPILIŞI
Maluta çorbası olarak da ifade edilir. Bir tencerede 

sıvı yağ, tereyağı, salça, soğan ve baharatlar kavrulur. 
Kavrulan soğanların üzerine yıkanıp süzülen pirinç ve 
mercimek karışımı ilave edilip bir süre daha pişirilir.  
İçerisine iki litre sıcak su eklenip kaynamaya bırakılır. 
Kaynama suyuna bir miktar tuz atılır. Mercimek ve 
pirinçler yumuşadıktan sonra piştiği anlaşılır. Bir iki 
taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır.
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Malzemeler

TARHANA ÇORBASI

Tarhana için
5 kg dövme
10 kg yoğurt
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kekik

Suyu için
2 kâse tarhana 
2 lt su
1 su bardağı et suyu
1 çay kaşığı tuz

Sosu için
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI
Tarhana Yapımı
Dövme iyice pişirilir. Biraz soğuyunca yoğurt, 

kekik ve tuz karıştırılır ve ezilinceye kadar yoğrulur. 
Un ilave edilerek ikinci yoğurma işlemi yapılır. Temiz 
bir bezin üzerine serilip birkaç gün güneşte bekletilip 
ekşitilir. Kışın tüketilmek için bez torbaların içerisinde 
muhafaza edilir.

Çorbanın Yapılışı
Tarhana bir gün önceden sıcak su içerisinde 

ıslatılır. Suyu süzdürüldükten sonra iki litre sıcak su 
ile pişirilir. Yarım saat kaynadıktan sonra et suyu ve 
tuz ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Özleşene kadar 
kaynaması sağlanır. Özleştikten sonra bir tavada sıvı 
yağ, kuru nane ve pul biberle sos yapılıp çorbanın 
üzerine dökülür ve servis yapılır.
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Malzemeler

MERCİMEK ÇORBASI

1 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım çay bardağı pirinç
1 adet patates
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet domates
Yarım yemek kaşığı domates 
salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yarım çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı sıvı yağ
1 lt su

YAPILIŞI
Tencerenin içerisine bir litre su ilave edilir. İçerisine 

kırmızı mercimek, pirinç, patates, küçük doğranmış 
soğan, havuç ve domates konup katılaşana kadar 
pişirilir. Pişerken tuzu atılır. Süzgeçten geçirildikten 
veya karıştırıcı bir alet yardımıyla çırpıldıktan sonra 
kısık ateşte bir süre daha pişirilir. Ayrı bir tavada biber 
salçası, domates salçası, pul biber, kuru nane ve sıvı 
yağdan oluşan sos hazırlanıp kaynayan çorbanın 
üzerine ilave edilir. Ocaktan alınmadan önce bir miktar 
kimyon atılır. Piştikten sonra sıcak servis yapılır.
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Malzemeler

YOĞURT ÇORBASI

1 yumurta 

2 yemek kaşığı  un

1 su bardağı yoğurt 

4 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı kuru nane

YAPILIŞI
Yumurta, yoğurt ve un karıştırılıp çırpılır. Kaynayan 

suyun içerisine yıkanıp süzülen pirinçler atılır ve bir 
süre pişirilir. Pirinçler yumuşayınca yumurta, un ve 
yoğurt karışımı suyun içerisine boşaltılır. Bir süre 
daha kaynatılır. Ayrı bir tavada tereyağlı ve naneli sos 
yapılıp çorbanın üzerine dökülür. 
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Malzemeler

AYRANLI ÇORBA

1 su bardağı dövme

1 çay bardağı dövülmüş mısır

1 kâse yoğurt

1 demet yeşil nane 

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Bir su bardağı dövme yıkandıktan sonra suda bir süre 

bekletilir. Ayrı bir tencereye su ilave edilir. Bekletilen 
dövmeler kaynayan suyun içerisine boşaltılır. Bir çay 
bardağı dövülmüş mısır eklenir. Karışım tamamen 
kaynadıktan sonra bir kâse yoğurt ilave edilir. Aynı 
işlem yoğurt ayran kıvamına getirilerek de yapılabilir. 
Üzerine mevsimine göre kuru nane, yeşil nane veya 
yarpuz ilave edilir.
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Malzemeler

SÜTLÜ ÇORBA

2 su bardağı süt

2 su bardağı su

2 çay fincanı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI
İki su bardağı su kaynatılır. Ayrı bir kabın içerisinde 

pirinçler yıkanır ve kaynadıktan sonra suyun içerisine 
ilave edilir. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilir. 
Yumuşadıktan sonra süt ilave edilir. Bir iki taşım 
kaynatıldıktan sonra tuzu eklenir. Üzerine isteğe bağlı 
olarak karabiber serpilebilir. 
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Malzemeler

PATATES SULUSU

Yarım kg patates

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates 
salçası

250 gr kuşbaşı et

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Kuşbaşı etler bir süre kendi yağı ile birlikte kavrulur. 

Daha sonra sıvı yağ ilave edilir. Küçük doğranan 
soğanlara biber ve domates salçası ilave edilerek bir 
süre kavrulur. Karabiber, pul biber ve küp küp doğranan 
patatesler ilave edilir. Beş dakika daha pişirilir. Etin 
ve patatesin piştiği anlaşılınca üzerine sıcak su ilave 
edilir. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır.
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Malzemeler

ISPANAK KAVURMASI-YOĞURTLAMASI

1 kg ıspanak

1 adet soğan

3 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı biber 
salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

500 gr yoğurt

2 diş sarımsak

YAPILIŞI
Ispanaklar temizlenip ayıklandıktan sonra doğranır. 

Bir tencere içerisine üç su bardağı su ilave edilir. 
Doğranmış ıspanaklar suyun içerisinde bir süre 
haşlanır. Tencerenin içerisinden çıkarıldıktan sonra 
avuç içerisinde sıkılıp suyu süzdürülür. Sıvı yağ, pul 
biber, biber salçası ve kavrulmuş soğanla birlikte 
beş dakika daha pişirilir. Sade olarak ya da üzerine 
sarımsaklı yoğurt dökülerek tüketilebilir.
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Malzemeler

PATATES KAVURMASI

4 adet patates

2 adet yeşilbiber

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates 
salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı reyhan

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Patatesler haşlandıktan sonra küp küp doğranır. Sıvı 

yağ, pul biber, biber salçası ve kuru soğan sotelenir. 
Üzerine kabukları soyulmuş ve doğranmış domates, 
halka halka doğranan yeşilbiber ilave edilerek beş 
dakika daha pişirilir. Doğranmış patateslere, karabiber, 
tuz ve reyhan ilave edildikten sonra servis yapılır.
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Malzemeler

FASULYE KAVURMASI

Yarım kg kurutulmuş yeşil 
fasulye

1 adet kuru soğan

Yarım yemek kaşığı biber 
salçası

Yarım yemek kaşığı domates 
salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Yeşil fasulye mevsiminde kırılarak bir hafta süreyle 

kurutulur. Kuruduktan sonra bez torbalara doldurulur. 
Kışın yemek yapılacağı zaman öncelikle suda haşlanır. 
Bir süre süzdürülür. Sıvı yağ, pul biber, biber salçası, 
domates salçası ve kuru soğan beş dakika pişirilir. 
Daha sonra üzerine haşlanmış fasulye ilave edilir. Bir 
süre daha pişirildikten sonra servis yapılır. Aynı işlem 
mevsimine göre taze fasulye ile de yapılabilmektedir.
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Malzemeler

ISPANAK SULUSU

1 kg ıspanak

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates 
salçası

Yarım yemek kaşığı biber 
salçası

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Ispanakların sap kısımları yıkanıp temizlendikten 

sonra doğranır. Soğan, salça ve baharatlar 
zeytinyağında kavrulur. Karışımın içerisine doğranmış 
ıspanaklar ilave edilerek kendi suyuyla pişirilir. Üzerine 
1,5 su bardağı sıcak su ilave edilir. Bir süre kaynadıktan 
sonra ezilmiş sarımsak ve nar ekşisi karışımı dökülür. 
Ispanakların piştiği anlaşılınca altı kapatılır ve sıcak 
olarak servis yapılır.
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Malzemeler

ZEYTİNYAĞLI KABAK YEMEĞİ

Yarım kg kabak

3 adet domates

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates 
salçası

1 adet yeşilbiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber 

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı su

YAPILIŞI
Sıvı yağın içerisine soğan, yeşilbiber, domates 

salçası, biber salçası ve pul biber ilave edilerek bir 
süre kavrulur. İnce ve küp şeklinde doğranan kabak ve 
domatesler birlikte on dakika sotelenir. İçerisine bir çay 
bardağı sıcak su ilave edilir. Kabaklar yumuşayana 
kadar pişirilir.
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Malzemeler

ZEYTİNYAĞLI-ETLİ TAZE FASULYE

1 kg taze fasulye 

500 gr kuşbaşı et

2 adet domates

1 adet kuru soğan

Yarım yemek kaşığı biber 
salçası

1 yemek kaşığı domates 
salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2,5 bardak su

YAPILIŞI
Kuşbaşı et kendi suyu ile bir süre pişirilir. Üzerine 

bir çay bardağı sıvı yağ ilave edilir. Soğanlar yemeklik 
olacak şekilde doğranıp kuşbaşı et ve salça ile 
sotelenir. Üzerine doğranıp ayıklanmış fasulyeler 
ilave edilir. Kabuğu soyulup doğranan domatesler de 
karıştırıldıktan sonra bir süre daha pişirilir. Fasulyenin 
rengi yeterince sarardığında üzerine 2,5 su bardağı 
sıcak su ve tuz eklenir. Tencerenin kapağı kapatıldıktan 
sonra kısık ateşte bir saat pişirilir. Servis yaparken 
üzerine karabiber de ilave edilebilir.
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Malzemeler

NOHUTLU PIRASA

1 kg pırasa

2 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates 
salçası

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI
Sıvı yağın içerisine domates salçası, biber salçası 

ve pul biber ilave edilerek bir süre kavrulur. Üzerine 
doğranmış pırasa ve havuçlar ilave edildikten sonra 
kendi suyuyla kısık ateşte yarım saat pişirilir. Tuzu 
eklenir. Rengi sararınca haşlanmış nohut ilave edilip 
karıştırılır. İki su bardağı sıcak su eklenerek kısık 
ateşte bir saat pişirilir. Ocağın altını kapatmadan beş 
dakika önce limon suyu ilave edilir. İsteğe bağlı olarak 
kuşbaşı etle de yapılabilmektedir.
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Malzemeler

EKŞİLİ KÖMEÇ

1 demet ebegümeci

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası 

Yarım yemek kaşığı domates 
salçası

2 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı nar ekşisi ya da

1 adet  turunç suyu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Ebegümecinin yöresel karşılığı kömeçtir. Yalnızca 

kış aylarında çıktığı için mevsimlik otlar grubunda yer 
almaktadır. Sıvı yağ içerisine soğan, salça, pul biber 
ve tuz ilave edilir. Rengi pembeleşinceye kadar pişirilir. 
Yıkanıp, temizlenmiş ve ince kıyılmış ebegümeci 
eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilir. Üzerine bir 
su bardağı sıcak su ilave edilir. Kısık ateşte bir saat 
pişirilir. Dövülmüş sarımsak, pul biber, nar veya turunç 
ekşisi ilave edilip beş dakika daha pişirildikten sonra 
ocaktan alınır. 



KABURGA (EYA-DÖŞ) DOLMASI

ET YEMEKLERİ
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Malzemeler

KABURGA (EYA-DÖŞ) DOLMASI

1 adet orta boy kuzu kaburga

İç malzemeleri 
5 adet kuru soğan 
1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı reyhan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI
Eya doldurması, et doldurması ya da döş doldurması 

olarak da adlandırılır. Öncelikle iç malzemesi hazırlanır. 
Soğan, sıvı yağ, tereyağı, biber salçası, karabiber, pul 
biber, reyhan ve tuz ilave edilerek karıştırılır.

Kaburga ve et arasındaki cığındırık adı verilen yer 
açılır. Hazırlanan iç malzemesi çok sıkı olmayacak 
şekilde kaburganın içine doldurulup yorgan iğnesi ve 
pamuklu ip yardımıyla dikilir. Tencereye alındıktan 
sonra üzerine sıcak su ilave edilip pişirilir. Piştikten 
sonra dikilen ip elle çekilir. Et kemiğinden ayrıldıktan 
sonra içerisindeki soğanlı karışımla birlikte pilavların 
üzerinde servis yapılır.



KÖY TAVUĞU DOLMASI
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Malzemeler

KÖY TAVUĞU DOLMASI

1 adet bütün köy tavuğu
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

İç malzemeleri 
8 adet kuru soğan 
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı reyhan
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI
Öncelikle iç malzemesi hazırlanır. Soğan, sıvı yağ, 

tereyağı, biber salçası, karabiber, pul biber, reyhan ve 
tuz ilave edilerek karıştırılır.

Tavuğun iç kısmındaki taşlık, yürek ve ciğer gibi yerler 
çıkarılır. Turunç suyu ve kepekle yıkanarak kokusunun 
çıkması sağlanır. Tavuk yıkanıp temizlendikten sonra 
hazırlanan iç malzemesi tavuğun içerisine doldurulur. 
Çok sıkı olmayacak şekilde yorgan iğnesi ve pamuklu 
ip yardımıyla dikilir. Bu sayede içerisindeki soğan ve 
baharatlar dışarıya çıkarak tavuğun lezzetini artırır.

Bu şekilde hazırlanan tavuk tencereye konur. 
Üzerine tavuğun boyunu geçecek kadar sıcak su ilave 
edilir. Suyun içerisine karabiber, pul biber ve tuz atılır. 
Ayrıca tavuğun içerisinden çıkan taşlık, yürek, ciğer 
de aynı suyun içerisinde pişirilir.  3-4 saat kısık ateşte 
pişirildikten sonra dikilen ip elle çekilir. Dövme pilavının 
üzerine öncelikle soğan harcı ilave edilir. Daha sonra 
tiftiklenen tavuk eti ve pişirilen sakatatlarla süslenerek 
sunum yapılır. 



İŞKEMBE (KARIN) SÖĞÜŞ
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ET YEMEKLERİ

49

Malzemeler

İŞKEMBE (KARIN) SÖĞÜŞ

1 kg işkembe 
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı limon tuzu
1 yemek kaşığı kaya tuzu
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 su bardağı işkembe suyu

YAPILIŞI
İşkembelerin içi boşaltıldıktan sonra bir leğen 

içerisinde soğuk suyla yıkanır. İkinci yıkama işlemi 
gerçekleştirilir. Ayrı bir yerde su kaynatılır. Kaynayan 
suya parçalanan işkembeler teker teker batırılır. Bir 
tahta üzerine alınan işkembeler bıçak yardımıyla 
kazınır ve soğuk suyun içerisinde bir süre bekletilir. 
Temizlenen işkembeler beyazlayana kadar birkaç defa 
temiz sudan geçirilir.

Ayrı bir yerde limon tuzu, kaya tuzu, su ve un 
karıştırılır ve bundan ekşili su oluşturulur. Başka bir 
leğene de soğuk su ilave edilir. İşkembeler üç dört kere 
soğuk sudan çıkarılıp ekşili suya aktarılır. İstenilen 
beyazlık elde edildiğinde soğuk suyla iyice yıkanır. 
Haşlama suyu içerisinde bir saat pişirilir. Haşlandıktan 
sonra tahtanın üzerine alınıp doğranır.

Geniş bir kabın içerisine alınan işkembenin üzerine 
pişirildiği sudan iki bardak kadar ilave edilir. Karabiber, 
pul biber ve tuz ile karıştırılıp ılık şekilde tüketilir.



BUMBAR DOLMASI

ET YEMEKLERİ
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Malzemeler

BUMBAR DOLMASI

3 adet bumbar
1 su bardağı pirinç
2 çay bardağı bulgur
200 gr kıyma
1 adet soğan, 
1 baş sarımsak
2 adet domates
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
Dolma oyacağı, İp

Sosu için
4 diş sarımsak
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI
Daha lezzetli ve yağlı olduğu için koyun bağırsağı tercih 

edilmektedir. Bumbarlar birer metre boyunda olacak şekilde 
kesilir. Musluğun ucuna geçirilip içindekiler akıtıldıktan sonra 
ince bir çubukla ters çevrilir. Çevrilen bumbarın mikrobunun 
ölmesi ve kokusunun gitmesi için un, tuz ve limon tuzu ile iyice 
yıkanır. Bütün bu işlemlerden sonra bumbar hazır hale getirilir.

İçinin hazırlanması
Soğan, sarımsak ve domatesler küçük küçük doğranır. 

Pirinçler yıkandıktan sonra içerisine bulgur, kıyma, soğan, 
sarımsak, domates, biber salçası, sıvı yağ, nar ekşisi, karabiber, 
pul biber ve tuz ilave edilir. Hazırlanan bütün malzemeler 
karıştırılır.

Yapılışı
Hazırlanan karışım dolma oyacağı yardımıyla bumbarın 

içerisine doldurulur. Daha sonra pirinçlerin dökülmemesi için 
bumbarların uçları iplerle bağlanır.

Doldurulan bumbarlar bir tencereye alınır. Bumbarların 
üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Suyu azaldıkça üzerine 
ekleme yapılır. Pişirilme süresi bumbarların tazelik ya da 
dinlenmişlik durumuna göre değişmektedir. Yaklaşık bir saat 
pişirildikten sonra sosu ilave edilip servis yapılır.
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Malzemeler

KADİRLİ SUCUĞU

5 kg dana eti
1 kg iç yağ
500 gr sarımsak
2 yemek kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı kırmızı toz 
biber
2 yemek kaşığı kırmızı pul 
biber
1 yemek kaşığı çemen tozu
2 yemek kaşığı kimyon
2 yemek kaşığı yedi baharat 
karışımı
Tuz

YAPILIŞI
Et ve yağ öncelikle kuşbaşı kıvamında doğranır. 

İnce bıçak ile kıyıldıktan sonra baharatlar, sarımsak 
ve tuz ilave edilir. Bir süre dinlendirilir. Daha sonra 
bu karışım elde köfte şeklinde yuvarlanır. Izgarada 
pişirildikten sonra ekmek arası servis yapılır.
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Malzemeler

ZORKUN TAVA

1 kg kuzu kuşbaşı et
6 adet domates
6 adet yeşilbiber
30 diş sarımsak
1 yemek kaşığı margarin
1 yemek kaşığı kekik
1 yemek kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI
Orta büyüklükte bakır veya alüminyum tepsi 

içerisine margarin ve kuşbaşı et ilave edilir. Suyunu 
çekene kadar pişirilir. Halka şeklinde doğranan biberler 
ilave edilir ve kavrulur. İçerisine küp şeklinde doğranan 
domates, sarımsak, pul biber, karabiber, kekik ve tuz 
karıştırılır. Özel fırınlarda, odun ateşinde pişirildikten 
sonra servis yapılır.
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Malzemeler

TAVUKLU PATATESLİ TAVA

1 kg tavuk
1 kg patates
3 adet domates
4 adet soğan
1 çay bardağı sıvı yağ
5-6 diş sarımsak
3 adet soğan
3 adet yeşilbiber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 yemek kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Tavuk yıkanıp temizlendikten sonra parçalara 

ayrılır.Tavuk, patates, soğan, sarımsak, domates ve 
yeşil biber doğranıp tepsiye dizilir. Baharatlar, salça,  
tuz ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave edildikten sonra 
fırında yaklaşık bir saat pişirilir. Sıcak servis yapılır.
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Malzemeler

PATLICAN KEBABI

1 kg patlıcan
300 gr yağsız kıyma
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızıbiber
3 adet sivri biber
2 adet domates
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
3 cm genişliğinde kesilen patlıcanlar tuzlu suda 

bekletilir. Kıymayla birlikte ince kıyılmış sarımsaklar 
ve bütün baharatlar iyice karıştırılıp köfte kıvamına 
getirilir. Köfteler ceviz büyüklüğünde ve şeklinde 
yayvanlaştırılır. Bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde 
fırın tepsisine dizilir. Biber ve domatesler de dilimlenip 
tepsiye dizilir. 160 derece fırında yaklaşık bir saat 
pişirilir. Sıcak servis yapılır.
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Malzemeler

ETLİ KURU FASULYE

500 gr kuru fasulye
250 gr kuşbaşı et
1 yemek kaşığı tereyağı
4 adet kuru soğan
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates 
salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Limon tuzu

YAPILIŞI
Düğün yemekleri arasındadır. Akşamdan ıslatılmış 

fasulye yumuşayana kadar haşlanır.  Kuşbaşı et 
tencereye konur. İçerisine tereyağı ve sıvı yağ ilave 
edilir. Sürekli karıştırılarak kendi suyunu bırakıp 
çekmesi sağlanır. Yemeklik doğranan soğan kavrulan 
ete ilave edilir. Soğan ve et karışımına biber salçası, 
domates salçası, pul biber ilave edilerek bir süre daha 
kavrulur. 

Haşlanmış ve suyunu çekmiş fasulyeler kavrulan 
karışıma eklenir. Fasulyenin üzerini bir parmak 
geçecek şekilde su ilave edilir. Limon tuzu ve tuz 
eklenir. Kaynamaya başlayınca yemeğin altı iyice 
kısılır. Karabiber ilave edildikten sonra sıcak olarak 
servis yapılır.
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Malzemeler

NOHUT YAHNİSİ

500 gr nohut
250 gr kuşbaşı et
250 gr arpacık soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
4 adet kuru soğan
1 adet patates
1 su bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
Limon tuzu

YAPILIŞI
Düğün yemekleri arasındadır. Akşamdan ıslatılmış 

nohut yumuşayana kadar haşlanır.  Kuşbaşı et 
tencereye konur. İçerisine tereyağı ve sıvı yağ ilave 
edilir. Sürekli karıştırılarak kendi suyunu bırakıp 
çekmesi sağlanır. Yemeklik doğranan soğan kavrulan 
ete ilave edilir. Soğan ve et karışımına biber salçası, 
domates salçası, pul biber, kimyon ilave edilerek bir 
süre daha kavrulur. Yemeğin kıvamının artması ve 
lezzet katması amacıyla bir adet patates ikiye doğranıp 
yemeğin içerisine atılır.

Haşlanmış ve suyunu çekmiş nohut ve arpacık 
soğanlar kavrulan karışıma eklenir. Nohutun üzerini bir 
parmak geçecek şekilde su ilave edilir. Limon tuzu ve 
tuz eklenir. Kaynamaya başlayınca yemeğin altı iyice 
kısılır. Karabiber ilave edildikten sonra sıcak olarak 
servis yapılır.



ETLİ SAC KÖMBESİ

HAMUR  İŞİ YEMEKLER



HAMUR  İŞİ YEMEKLER

59

Malzemeler

ETLİ SAC KÖMBESİ

Hamuru için
3 kg un
1 çorba kaşığı tuz 
2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt  
1 adet yumurta

İç malzemesi                                  
4 kg soğan
2 kg kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay bardağı sıvı yağ 

Üzeri için
1 çay bardağı yoğurt 
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Hamurun yapılışı
Derin bir kabın içinde elenen unun ortası açılır. İçerisine 

tuz, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ilave edilerek kulak memesi 
yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Hamur yarım saat 
dinlendirilir. Hamurlar dokuz eşit parçaya ayrılıp beze yapılır.

Harcın yapılışı
Sıvı yağ içerisine ince doğranmış soğanlar, kıyma, biber 

salçası, karabiber, pul biber ve tuz ilave edilip kavrulur. İç 
malzemesi bir süre dinlendirilip soğutulur.

Kömbenin yapılışı
Öncelikle tepsisinin tabanı sıvı yağ ile yağlanır. İlk bezesi 

alabildiğince ince açılan yufka tepsiye yayılır. Üzerine fırça 
yardımıyla sıvı yağ ve tereyağı eritilip sürülür. Aynı işlem ikinci 
yufkaya da uygulanır. Üçüncü yufkanın üzerine iç malzemesi 
döşenir. Dört ve beşinci yufkaların arası yağlandıktan sonra 
altıncı yufkanın üzerine yine kıymalı harç yayılır. Kalan üç yufka 
da arası yağlı olarak üst üste dizilir. Tamamı dokuz kat yapılan 
kömbenin üzerine yoğurt ve sıvı yağ karışımı tamamen yayılır. 
Fırına konmadan kare olarak dilimlenir. Önceden ısıtılmış 
fırında 200 derece ısıda yaklaşık bir saat pişirilir. Odun ateşinde 
yapılacaksa altına ve üstüne sac kapatılıp pişirilir.
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Malzemeler

ISPANAKLI SAC KÖMBESİ

Hamuru için
3 kg un
1 çorba kaşığı tuz 
2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt  
1 adet yumurta

İç malzemesi                                       
1 kg soğan
2 kg ıspanak
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay bardağı sıvı yağ 

Üzeri için
1 çay bardağı yoğurt 
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Hamurun yapılışı
Derin bir kabın içinde elenen unun ortası açılır. İçerisine 

tuz, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ilave edilerek kulak memesi 
yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Hamur yarım saat 
dinlendirilir. Hamurlar dokuz eşit parçaya ayrılıp beze yapılır.

Harcın yapılışı
Sıvı yağ içerisine ince doğranmış soğanlar, ıspanaklar, 

biber salçası, pul biber ve tuz ilave edilip karıştırılır.
Kömbenin yapılışı
Öncelikle tepsisinin tabanı sıvı yağ ile yağlanır. İlk bezesi 

alabildiğince ince açılan yufka tepsiye yayılır. Üzerine fırça 
yardımıyla sıvı yağ ve tereyağı eritilip sürülür. Aynı işlem ikinci 
yufkaya da uygulanır. Üçüncü yufkanın üzerine iç malzemesi 
döşenir. Dört ve beşinci yufkaların arası yağlandıktan sonra 
altıncı yufkanın üzerine yine ıspanaklı harç yayılır. Kalan üç 
yufka da arası yağlı olarak üst üste dizilir. Tamamı dokuz kat 
yapılan kömbenin üzerine yoğurt ve sıvı yağ karışımı tamamen 
yayılır. Fırına konmadan kare olarak dilimlenir. Önceden 
ısıtılmış fırında 200 derece ısıda yaklaşık bir saat pişirilir. Odun 
ateşinde pişirilecekse altına ve üstüne sac kapatılıp pişirilir.
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Malzemeler

ISPANAKLI SAC BÖREĞİ (D BÖREK)

Hamuru için
2 kg un 
1 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar su

İç malzemesi     
2 kg ıspanak
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Öncelikle iç malzemesi hazırlanır. Ispanaklar 

bol suda yıkanıp doğranır. Soğanlar piyaz şeklinde 
doğrandıktan sonra ıspanakla karıştırılır. Bu karışıma 
pul biber, tuz ve sıvı yağ ilave edilir. 

İki kg undan özlü bir hamur elde edilir. Parçalara 
bölünüp yumak haline getirilen hamurlar oklava 
yardımıyla yuvarlak ve küçük şekilde açılır. Yufkanın 
yarısına ıspanaklı iç malzemesi konup üzeri kapatılır. 
Kenarları yuvarlak bir alet yardımıyla kesilerek “D” 
şeklinde bir görünüm elde edilir. Sac veya yanmaz 
tavada sürekli çevrilerek pişirilir.
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Malzemeler

ÇÖKELEKLİ SAC BÖREĞİ (D BÖREK)

Hamuru için
2 kg un 
1 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar su

İç malzemesi     
500 gr çökelek
4 adet büyük boy soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Öncelikle iç malzemesi hazırlanır. Soğanlar piyaz 

şeklinde doğrandıktan sonra çökelekle karıştırılır. Bu 
karışıma biber salçası, tuz ve sıvı yağ ilave edilir. 

İki kg undan özlü bir hamur elde edilir. Parçalara 
bölünüp yumak haline getirilen hamurlar oklava 
yardımıyla yuvarlak ve küçük şekilde açılır. Yufkanın 
yarısına çökelekli iç malzemesi konup üzeri kapatılır. 
Kenarları silindir bir alet yardımıyla kesilerek “D” 
şeklinde bir görünüm elde edilir. Sac veya yanmaz 
tavada sürekli çevrilerek pişirilir.
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Malzemeler

OTLU SAC BÖREĞİ (D BÖREK)

Hamuru için
2 kg un 
1 tatlı kaşığı tuz
Alabildiği kadar su

İç malzemesi     
2 adet soğan
1-2 demet maydanoz
500 gr yöresel ot
1 çay kaşığı pul biber
1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Yörede yetişen otlardan biri ya da birkaçı 

karıştırılarak iç malzemesi oluşturulur. Börek içi olarak; 
ısırgan otu, gıcı gıcı pancarı, kuzukulağı, iğnelik, 
sığırdili, pancar, eşek turpu gibi otlar kullanılmaktadır. 
Yıkanıp doğranan otun içerisine sıvı yağ, soğan, 
maydanoz ve pul biber ilave edilir.

İki kg undan özlü bir hamur elde edilir. Parçalara 
bölünüp yumak haline getirilen hamurlar oklava 
yardımıyla yuvarlak ve küçük şekilde açılır. Yufkanın 
yarısına otlu iç malzemesi konup üzeri kapatılır. 
Kenarları silindir bir alet yardımıyla kesilerek “D” 
şeklinde bir görünüm elde edilir. Sac veya yanmaz 
tavada sürekli çevrilerek pişirilir.
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Malzemeler

SIKMA (SOKUM)

Hamuru için
2 kg un 
Tuz
Alabildiği kadar su

İç malzemesi   
500 gr çökelek
Peynir, patates veya yöresel otlar 
Yarım su bardağı sıvı yağ
4 adet büyük boy soğan
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı pul biber
Tuz

YAPILIŞI
Sıkma yörede sokum olarak da ifade edilir. İç harcı 

için soğan ve sıvı yağ bir tencere içerisinde kavrulur. Bu 
karışıma çökelek, pul biber ve tuz ilave edilir. Tercihe 
göre peynir, patates veya yöresel ot çeşitlerinden de iç 
malzemesi yapılabilir.

Un, tuz ve su karıştırılarak elde edilen hamur 
küçük parçalara bölünüp yumak haline getirilir. Oklava 
yardımıyla bazlama büyüklüğünde açılıp sacın üzerine 
serilir. Yanmaması için sürekli çevrilir. Pişen yufkanın 
içerisine hazırlanmış içten bir miktar ilave edilip rulo 
şeklinde sarılır.
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Malzemeler

YUFKA EKMEK

50 kg un 
Tuz
Alabildiği kadar su

YAPILIŞI
Un, tuz ve su ilave edilerek orta sertlikte bir hamur elde 

edilir. Hamur kıvamını aldıktan sonra yumruklanarak bir 
süre daha yoğrulur. Hazırlanan hamurdan küçük parçalar 
koparılır ve beze adı verilen yumaklar oluşturulur. Hamur 
açılırken yapışmasın diye ufra adı verilen un serpilir. 
Yufka ekmek açıldıktan sonra oklavaya sarılır ve saca 
yapışmasın diye bir süre dinlendirilir. Yufka ekmeğin 
tamamı sac üzerine yayılır ve evrağaç adı verilen 
ahşap alet yardımıyla sürekli çevrilerek pişirilir. Pişen 
yufkalar sini veya sele içerisine üst üste gelecek şekilde 
dizilir. Tüketilmeden 15-20 dakika önce su serpilerek 
yumuşaması sağlanır. Bir bezin içerisine sarılır ve 
yenebilecek kıvama geldiğinde katlanarak servis yapılır. 
Köy, mahalle, yayla vb. yerlerde kadınlar tarafından bir 
araya toplanmak suretiyle imece usulü gerçekleştirilir. 
Ekmek yapılırken kadınlar arasında bir iş bölümü 
oluşturulur. Bunlardan biri hamur yoğurur, biri beze yapar, 
bir grup yufkayı açar ve bir kişi de pişirir. Getir götür işleri 
ayakçı adı verilen kişi tarafından yapılır. Ekmek yapılıp 
bittikten sonra ekmek yapanların yemesi için sac böreği, 
sıkma, yağlı ballı, bazlama gibi yiyecekler hazırlanır.
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Malzemeler

BAZLAMA

2 kg un 
Tuz
Alabildiği kadar su
Tereyağı

YAPILIŞI
Un, tuz ve su karıştırılarak elde edilen hamur 

küçük parçalara bölünüp yumak haline getirilir. Oklava 
yardımıyla orta büyükte açılıp sacın üzerine serilir. 
Yanmaması için sürekli çevrilir.

Tereyağı ile sarılarak dürüm şeklinde yenebildiği gibi 
kahvaltı türü yiyeceklerin yanında da tüketilebilmektedir.
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Malzemeler

MANTI

Hamuru için
1,5 kg un
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz 
Alabildiği kadar su
İç harcı  için    
300 gram kıyma
1 baş soğan
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber 
1 çay kaşığı pul biber
1/2 demet maydanoz
Sosu için 
Yarım kg yoğurt 
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane ve pul biber
Haşlamak için   
2 litre su 
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI
Kıymanın içerisine doğranmış bir baş soğan, ince 

kıyılmış yarım demet maydanoz, salça, tuz, karabiber 
ve pul biber ilave edilerek iç harcı oluşturulur.

Elenmiş unun içerisine yumurta, tuz ve su ilave 
edilir. Bu malzemeler birlikte yoğrularak sert bir 
hamur elde edilir. Serin yerde yarım saat dinlendirilir. 
Orta büyüklükte bezelere ayrılarak mantı hamuru 
inceliğinde açılır. Hamur küçük kare parçalar halinde 
kesilir. Önceden hazırlanmış kıymalı harçtan nohut 
büyüklüğünde parçalar hamurun ortasına konularak 
bohça şeklinde kapatılır. 

Haşlama suyunun içerisine sıvı yağ ve tuz ilave 
edilir. Kaynayan suyun içerisine hazırlanan mantılar 
atılarak orta ateşte 10-15 dakika pişirilir. Süzülen 
mantılar soğuduktan sonra başka bir kaba alınır. 

Sosu için kaynamış sudan bir miktar alınıp sarımsaklı 
yoğurt ile karıştırılır. Bunun üzerine tereyağı, nane ve 
pul biberden oluşan sos dökülerek servis yapılır.



HAMUR  İŞİ YEMEKLER

68

Malzemeler

OSMANİYE SİMİDİ

1 kg elenmiş un
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı yemek sodası
1 su bardağı su
1 su bardağı üzüm pekmezi
1 su bardağı kavrulmuş susam
1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI
Un, tuz, su ve yemek sodası karıştırılıp yoğrularak 

biraz sert kıvamda bir hamur elde edilir.  Mayalanması 
için bir süre dinlendirilir. Hamur küçük parçalara 
ayrıldıktan sonra avuç içerisinde kalın çubuk şeklinde 
yuvarlanır.

Ardından halka şekline getirilerek uçları birleştirilir. 
Pişerken açılmaması için birleştirmenin iyi yapılması 
gerekmektedir. Hazırlanan halkalar bir süre dinlendirilir. 
Bir tabak içerisinde hazır bulunan kavrulmuş susam ve 
toz şekere batırılır.  Pekmez ve su bire bir ölçülerde 
hazırlanarak karıştırılır. Simit halkalarının üzerine bir 
fırça yardımıyla pekmezli şerbet sürülür. Kızardıktan 
sonra fırından çıkarılır. Kurumaması için kıvamında 
pişirilmesi gerekmektedir.
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Malzemeler

EL TURŞUSU

1 adet kabak                          
5-6 adet patlıcan
5-6 adet yeşilbiber
3-4 diş sarımsak
Yarım çay bardağı 
sumak veya nar ekşisi 
Yeterince tuz

YAPILIŞI
Ekşili turşu da denilmektedir. Patlıcan, kabak ve 

yeşilbiberler doğrandıktan sonra bir miktar su ile 15-
20 dakika haşlanır. Haşlanıp süzüldükten sonra soğuk 
suya tutulur. Bir kabın içine sebzenin miktarına göre 
su konur. Suyun içine bir miktar sumak ya da nar 
ekşisi ile 3-4 diş dövülmüş sarımsak, tuz ve haşlanmış 
malzemeler ilave edilir. El turşusu 15-20 dakika 
dinlendirildikten sonra servise sunulur.    



YAN YİYECEKLER

70

Malzemeler

LAHANA EKŞİLEMESİ 

1 adet lahana
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı nar ekşisi
(Turunç, limon suyu ya da sumak 
ekşisi)

YAPILIŞI
Mercimekli köfte veya sarmiçinin yanında salata 

olarak tüketilmektedir. Lahanalar küçük küçük 
doğrandıktan sonra haşlanıp süzdürülür ve bir süre 
soğumaya bırakılır. Dört su bardağı suyun içerisine 
nar ekşisi, pul biber, kuru nane ve sarımsak ilave edilir. 
Aynı işlem sumak ekşisi, limon ya da turunç suyu ile 
de yapılabilir. Hazırlanan karışım haşlanan lahananın 
üzerine dökülür. Soğuk ya da ılık olarak servis yapılır. 
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Malzemeler

ISPANAK EKŞİLEMESİ

1 kg ıspanak
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
2 diş sarımsak
3 su bardağı su
Yarım çay bardağı nar ekşisi

YAPILIŞI
Ispanaklar temizlenip ayıklandıktan sonra bir 

süre haşlanır. Soğumaya bırakılır. Üç su bardağı su 
içerisine nar ekşisi, pul biber ve sarımsak ilave edilir. 
Haşlanan ıspanaklar doğrandıktan sonra ekşili suyun 
içerisine ilave edilir. Mercimekli köfte ve sarmiçinin 
yanında salata olarak tüketilmektedir.
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Malzemeler

SÜLLÜM 

1 kg ıspanak
1 adet limon
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI
Ispanağın uzun saplı olanları tercih edilir. Bir suyun 

içerisinde ıspanaklar beş dakika süreyle haşlanıp 
bir taşım kaynatılır. İçerisine tuz ilave edilir. Kevgir 
yardımıyla suyun içerisinden alınıp süzdürüldükten 
sonra servis tabağına alınır. Üzerine pul biber, tuz ve 
limon suyu ilave edilir. Ilık şekilde servis yapılır. Salata 
olarak yenebileceği gibi ekmeğin arasına dürüm 
yapılarak da tüketilebilir.
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Malzemeler

SÖĞÜRME

1 kg patlıcan
1 kg soğan
1 kg kırmızıbiber
500 gr domates 
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI
Bütün malzemeler közde pişirilir. Küçük küçük 

doğrandıktan sonra baharat, nar ekşisi ve sıvı yağ 
ilave edilir. Salata şeklinde servis yapılır.
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Malzemeler

GAVURDAĞI SALATASI

4 adet domates
3-4 adet yeşilbiber
1 adet kuru soğan
3-4 adet yeşil soğan
Yarım demet maydanoz
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı sumak ekşisi

YAPILIŞI
Domates, yeşilbiber, maydanoz ve yeşil soğan 

çok küçük olacak şekilde doğranır. İnce kıyılmış kuru 
soğan tuzla birlikte ovulur. Bu malzemeler geniş bir kap 
içerisine alınır. Ceviz, nar ekşisi, zeytinyağı, pul biber 
ve bir yemek kaşığı sumak ekşisi ilave edilip karıştırılır. 
Zeytinyağı ve nar ekşisinin miktarı damak tadına göre 
ayarlanabilir.
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Malzemeler

KAVUT

Buğday
Nohut
Mısır
Kırmızı mercimek
Karpuz çekirdeği
Ay çekirdeği
Susam
Kekik
Nane

YAPILIŞI
Bir sacın içerisine buğday, nohut, mısır, kırmızı 

mercimek ilave edilir. Bir süre kavrulur. Taneler 
patlayınca ve rengi kızarınca olduğu anlaşılır. 
Soğutulur. Bir alet yardımıyla un kıvamına gelene kadar 
öğütülür. Elekten geçirir. Kavrulmuş susam (küncü), 
kekik ve nane ilave edilir. Zeytinyağı ile tereyağı 
eritilip üzerine dökülür. Bal ve pekmez karıştırılarak da 
yenebilir. Doyurucu özelliğinden dolayı kahvaltıda ve 
ara öğünlerde tüketilmektedir.
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BULGUR YEMEKLERİ VE KÖFTELER
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Malzemeler

MERCİMEKLİ KÖFTE

2 su bardağı bulgur 
1 su bardağı kırmızı mercimek 
5-6 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
3-4 adet yeşil soğan
1 demet maydanoz
1 su bardağı sıvı yağ 
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Bir su bardağı mercimek tencereye boşaltılır. Üzerine 

beş altı bardak sıcak su ilave edilir. Lepe kıvamına  
gelinceye kadar pişirilir. Pişen mercimeğin içerisine iki 
su bardağı köftelik bulgur ilave edilir. Ocaktan alınır 
ve kapağı kapatılarak bir süre dinlendirilir. Bu karışım 
pilav kıvamına gelince geniş bir kabın içerisine alınır. 
Bu sırada sıvı yağ içerisine ince kıyılmış bir adet kuru 
soğan, bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı pul 
biber ilave edilerek iyice kavrulur. 

Köfte harcının içerisine bir yemek kaşığı biber 
salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı 
kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber karıştırılıp 
macun kıvamına gelene kadar yoğrulur. Daha sonra 
yağda kavrulup dinlendirilen soğanlar, ince doğranış 
maydanoz ve yeşil soğan ilave edilerek bir süre daha 
yoğrulur. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra 
mercimek harcından ceviz büyüklüğünde parçalar 
koparılır ve elde sıkılarak servis yapılır.
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Malzemeler

PATATESLİ KÖFTE

5 adet büyük boy patates
4 su bardağı köftelik bulgur
1 adet orta boy kuru soğan 
2 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Patatesler haşlanıp rendelenerek püre haline 

getirilir. Köftelik ince bulgur geniş bir siniye boşaltılır. 
İçerisine yarım su bardağı ılık su dökülüp beş dakika 
beklenir. 

Bulgurun yumuşaması beklenirken, ince doğranmış 
kuru soğanlar yağın içerisinde pembeleşinceye kadar 
kavrulur. İçerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir 
tatlı kaşığı pul biber ilave edilip bir süre daha pişirilir. 
Hazırlanan sos soğumaya bırakılır.

Yumuşayan bulgura bir yemek kaşığı biber salçası, 
bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı 
kimyon ve bir çay kaşığı karabiber eklenir. İçerisine 
azar azar su katılarak bulgurlar yumuşayana kadar 
yoğrulur. Köfte harcı yeterli kıvama geldiğinde patates 
püresi ilave edilip macun kıvamına gelene kadar 
yoğrulur. İçerisine soğan ve salça sosu ilave edilir. 
İnce doğranmış maydanozlar eklenir. Köfte harcından 
alınan parçalar avuç içinde sıkılıp servis yapılır.
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Malzemeler

KISIR

4 çay bardağı köftelik bulgur
1 adet salatalık
2 adet domates
3-4 dal marul
Yarım demet maydanoz
Yarım demet yeşil nane
3-4 adet yeşil soğan
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 kahve fincanı nar ekşisi
1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
 Tuz

YAPILIŞI
Bulgur geniş bir tepsi içerisine boşaltılır. Bir çay 

bardağı ılık su ile karıştırılır. Biber ve domates salçası, 

domates, kuru soğan, sarımsak, tuz, karabiber, 

kimyon, pul biber ile bir süre yoğrulur. Yumuşadıktan 

sonra nar ekşisi, marul, salatalık, nane, yeşil soğan 

eklenir. Sıvı yağ ilave edildikten sonra yapım işlemi 

tamamlanır. İsteğe bağlı olarak marul, asma yaprağı, 

el turşusu, lahana ekşilemesi, ıspanak ekşilemesi vb. 

ile servis yapılır.
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Malzemeler

FELLAH KÖFTESİ 

Dış Malzemesi
2,5 su bardağı köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta akı
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için 
1 çay kaşığı karabiber
5 adet domates
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
5 diş sarımsak
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay bardağı zeytinyağı
1 demet maydanoz

YAPILIŞI
Harcının yapılışı
Bulgur, irmik ve tuz karıştırılır. İçerisine bir su bardağı ılık 

su ilave edilir. Bu karışım bir süre bekletilir. İçerisine biber 
salçası, pul biber ve kimyon ilave edilip yoğrulur. Un ilave 
edildikten sonra bir süre daha yoğrulur. Hamur kıvamına 
geldiğinde bulgurlu harçtan küçük parçalar koparılıp elin 
içerisinde yuvarlanır. Misket büyüklüğündeki hamurlara 
parmak ucu ile bastırılıp şekil verilir.

Köftelerin haşlanması
Bir litre suyun içerisine yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı 

sıvıyağ eklenerek su kaynatılır. Kaynayan suya köfteler atılır. 
Yumuşayana kadar on-on beş dakika kaynatılır. Daha sonra 
süzgeçten geçirilir. Biraz dinlendikten sonra sosu hazırlanır.

Sosun hazırlanması
Domatesler kabukları soyulduktan sonra püre haline 

getirilir. Sıvıyağın içerisine biber salçası, domates salçası 
ve domates püresi ilave edilir ve bir süre pişirilir. Sarımsak, 
nar ekşisi ve pul biber ilave edildikten sonra ocaktan alınır. 
Bu karışım hazırlanan köftelerin üzerine dökülür. Üzeri 
maydanoz ile süslenip sıcak şekilde servis yapılır.
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Malzemeler

ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ 

Dış Malzemesi
2,5 su bardağı köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta akı
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz

Yemek Malzemesi 
500 gr ıspanak
1 adet kuru soğan
Yarım su bardağı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su
3-4 diş sarımsak
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI
Harcının yapılışı
Bulgur, irmik ve tuz karıştırılır. İçerisine iki su 

bardağı ılık su ilave edilir. Bu karışım bir süre bekletilir. 
İçerisine biber salçası, pul biber ve kimyon ilave edilip 
yoğrulur. Un ilave edildikten sonra bir süre daha 
yoğrulur. Hamur kıvamına geldiğinde bulgurlu harçtan 
küçük parçalar koparılıp elin içerisinde yuvarlanır. 
Misket büyüklüğündeki hamurlara parmak ucu ile 
bastırılıp şekil verilir.

Yemeğinin hazırlanması
Soğan, biber salçası ve domates salçası sıvı yağ ile 

birlikte bir süre sotelenir. Üzerine yıkanıp doğranmış 
ıspanaklar ve üç su bardağı sıcak su ilave edilip on 
beş dakika pişirilir. Bu karışımın içerisine köfteler 
ilave edilir. Köfteler piştikten sonra üzerine dövülmüş 
sarımsak ve nar ekşisi karışımı dökülür. Ocaktan alınıp 
sıcak şekilde servis yapılır.
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Malzemeler

İÇLİ KÖFTE

Dış Malzemesi
2 kg köftelik bulgur
250 gr dövülmüş et
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı un 

İç Malzemesi 
1 kg kıyma
4 adet soğan
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı biber salçası
100 gr iri çekilmiş ceviz

YAPILIŞI
Öncelikle iç malzemesi hazırlanır. Bir tava içerisinde 

kıyma kendi yağı ile birlikte bir süre kavrulur. Daha sonra 
içerisine ince doğranmış kuru soğanlar eklenir. Sıvı yağ ve 
biber salçası ile bir süre daha kavrulduktan sonra içerisine 
bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve tuz 
ilave edilip pişirilir. Son olarak ince doğranmış cevizler 
ilave edilip pişirme işlemi tamamlanır. Hazırlanan kıymalı 
iç harcı soğumaya bırakılır.

Dış harcı için ince bulgur geniş bir tepsiye boşaltılır. 
İçerisine yarım su bardağı ılık su dökülüp beş dakika 
beklenir. Yumuşayan bulgura bir yemek kaşığı biber 
salçası, bir yemek kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz eklenir. 
İçerisine azar azar su katılarak bulgurlar yumuşayana kadar 
yoğrulur. Köfte harcı yeterli kıvama geldiğinde dövülmüş 
et ilave edilip macun kıvamına gelene kadar yoğrulur. Un 
eklendikten sonra yoğurma işlemi tamamlanır. Hazırlanan 
hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartılır. Avuç 
içerisinde yuvarlandıktan sonra başparmak yardımı ile 
ortası oyulup, şekil verilir. İçine kıymalı harçtan 3 yemek 
kaşığı doldurulup kapatılır. Suda haşlanarak ya da yağda 
kızartılarak tüketilmektedir.
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Malzemeler

SİNİ KÖMBESİ

Dış malzemesi
1 kg köftelik bulgur
1,5 kg patates
1 su bardağı un
Yarım su bardağı su
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
İç malzemesi
500 gr soğan
500 gr kıyma
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Patatesler haşlanıp rendelenerek püre haline getirilir. İnce 

bulgur geniş bir tepsiye boşaltılır. İçerisine yarım su bardağı ılık 
su dökülüp beş dakika beklenir. 

Bulgurun yumuşaması beklenirken, bir tava içerisinde iç 
malzemesi hazırlanır. Kıyma kendi yağı ile birlikte bir süre 
kavrulur. Daha sonra içerisine ince doğranmış kuru soğanlar 
eklenir. Sıvı yağ ve biber salçası ile bir süre daha kavrulduktan 
sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve 
tuz ilave edilip pişirilir. Son olarak ince doğranmış maydanozlar 
ilave edilip pişirme işlemi tamamlanır. Hazırlanan kıymalı iç harcı 
soğumaya bırakılır.

Yumuşayan bulgura bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı 
kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı tuz 
eklenir. İçerisine azar azar su katılarak bulgurlar yumuşayana 
kadar yoğrulur. Köfte harcı yeterli kıvama geldiğinde patates 
püresi ilave edilip macun kıvamına gelene kadar yoğrulur. Un 
eklendikten sonra yoğurma işlemi tamamlanır.

Hazırlanan bulgur harcından küçük miktarda alınıp tepsiye 
parçalar halinde yayılır. Bunun üzerine kıymalı iç harcı yayıldıktan 
sonra bulgurlu harç malzemesi ile üzeri tamamen kapatılır. 
Üzerine sıvı yağ sürülüp baklava dilimi şeklinde kesilerek fırına 
verilir. Yaklaşık iki saat piştikten sonra servis yapılır.
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Malzemeler

LEPE

1 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet kuru soğan
1 adet patates
1 adet yeşilbiber
1 adet domates
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ
4 su bardağı su
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Sıvı yağın içerisine doğranmış soğanlar ilave edilir 

ve pembeleşinceye kadar kavrulur. Biber salçası 
ve domates salçası ile bir süre daha pişirilir. Daha 
sonra içerisine ince doğranmış biberler eklenir. İyice 
sotelendikten sonra isteğe bağlı olarak doğranmış 
patatesler ilave edilir. Bu şekilde beş dakika pişirildikten 
sonra üzerine sıcak su dökülür. Pul biber, karabiber 
ve tuzu ilave edildikten sonra 15 dakika daha pişirilir. 
Bulgur ilave edildikten sonra pişirme işlemi tamamlanır.
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Malzemeler

SARMİÇİ

3 su bardağı köftelik bulgur
Yarım su bardağı sıvı yağ
3 adet yeşilbiber
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
2-3 adet yeşil soğan
2 adet domates
Yarım demet nane
1 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI
Sarmiçi için köftelik ince bulgur ya da simit adı 

verilen bulgur tercih edilir. Simit bulgurun elendikten 
sonra elek altında kalan kısmıdır. 

Sarmiçi sosu önceden hazırlanır. Sosu için bir 
tava içerisinde sıvı yağ, kuru soğan, biber salçası, 
yeşilbiber kavrulur. Daha sonra domatesler küp 
şeklinde doğranıp içerisine ilave edilir.  Bir çay bardağı 
sıcak su ile yumuşatılan simitin üzerine sos ilave 
edilip karıştırılır. Bu karışımın üzerine doğranmış 
nane, maydanoz, yeşil soğan, pul biber, karabiber ve 
tuz ilave edilip bir süre yoğrulur. Kıvamı oluştuğunda 
servis yapılır.
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Malzemeler

ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

1 çay bardağı tel şehriye
1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı bulgur
4 su bardağı tavuk suyu
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Bir çay bardağı sıvı yağ içerisinde şehriyeler 

kavrulur. Bunun içerisine bulgur ilave edilir ve tane 
tane olması için bir süre daha kavrulur. Kaynamış tavuk 
suyu ve tuz ilave edilir. Bulgur, suyunu çekene kadar 
ocakta bekletilir ve bir süre dinlendirilir. Tamamen 
suyu çekilince bir kaşık yardımı ile karıştırılarak servis 
yapılır. Bulgur pilavı daha çok sulu yemeklerin yanında 
tercih edilmektedir.
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Malzemeler

YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI 

1 su bardağı pilavlık bulgur
1 çay bardağı yeşil mercimek
3 su bardağı kaynamış su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı tel şehriye 

YAPILIŞI
Mercimekler suyun içerisinde iki saat ıslatılır. 

Süzdürüldükten sonra iki su bardağı kaynamış suyun 
içerisine ilave edilip yumuşayana kadar haşlanır. Bir su 
bardağı sıcak su ve tuz eklendikten sonra bulgur ilave 
edilir. Suyunu çektikten sonra kavrulmuş tereyağlı 
şehriye karışımı pilavın üzerine ilave edilir.Bir süre 
dinlendirildikten sonra servis yapılır.
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Malzemeler

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI

2 su bardağı bulgur
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1-2 adet yeşilbiber
1 adet kuru soğan
1 adet domates
4 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Sıvı yağda domates salçası bir süre kavrulur. 

İçerisine doğranmış kuru soğan, yeşilbiber ve domates 
ilave edilir. İki su bardağı bulgur ile karıştırılarak bir 
süre daha pişirilir. Dört su bardağı sıcak su ve tuz 
eklendikten sonra bulgur suyunu çekene kadar ocakta 
bekletilir. Bir süre dinlendirildikten sonra servis yapılır.
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Malzemeler

TAVUKLU FİRİK PİLAVI

1 adet tavuk
500 gr firik
4 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ 
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Tavuk 1,5 lt su ile iyice pişene kadar haşlanır. 

Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağ kızdırılır. 
Kızarmış yağın içerisinde firik bir süre kavrulur. 
Haşlanan tavuğun suyundan 4 bardak katıp tuz ve 
karabiber de ilave edilerek 15 dakika pişirilir. Nohut ve 
bulgur ilave edildikten sonra 15 dakika daha pişirilir. 
Ocaktan indirilip dinlenmeye bırakılır. Haşlanan tavuk 
ayıklandıktan sonra dinlenmekte olan pilavın üzerine 
didiklenerek konur ve servis yapılır. 
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PİLAVLAR
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Malzemeler

DÖVME PİLAVI

2 su bardağı dövme
1 su bardağı nohut
2 litre et suyu
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı tel şehriye 
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz 

YAPILIŞI
Pilav pişirilmeden önce dövmeler suyun içerinde 

dört beş saat bekletilir. Yumuşadıktan sonra et suyunun 
içerisine ilave edilip haşlanır.

Bir tava içerisine sıvı yağ, tereyağı ve tel şehriye 
ilave edilir.Bir süre kavrulduktan sonra ayrı bir tabağa 
alınır. Tencerede et suyu içerisinde haşlanan dövme 
ve nohut karışımına karabiber ve tuz ilave edilir ve 
suyunu çekmesi beklenir. Suyunu çektikten sonra sıvı 
yağ ve tereyağında kavrulmuş şehriye pilavın üzerine 
dökülür. Bir süre dinlendirilir. İsteğe bağlı olarak servis 
sırasında pilav üzerine tiftiklenmiş et veya tavuk da 
ilave edilebilir.
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Malzemeler

TAVUKLU PİRİNÇ PİLAVI

1-2 kg tavuk
2 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı nohut
4 su bardağı tavuk suyu
Yarım su bardağı arpa şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ 
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Tavuk yıkandıktan sonra yeterli miktarda su ile 

iyice pişene kadar haşlanır.İçerisine bir gün önceden 
ıslatılmış nohut ve tuz eklenir. Pilav tenceresinde 
tereyağı ve sıvı yağ kızdırılır. Kızarmış yağın içerisinde 
arpa şehriye bir süre kavrulur. Önceden ıslanmış ve 
dinlendirilmiş pirinç karıştırılarak bir süre daha pişirilir. 
Haşlanan tavuğun suyundan dört su bardağı katıp 
tuz ve karabiber de ilave edilerek on beş dakika daha 
pişirilir. Pişirme işlemi pilav suyunu çekene kadar 
devam eder. Ocaktan indirip dinlenmeye bırakılır. 
Haşlanan tavuk ayıklandıktan sonra dinlenmekte olan 
pilavın üzerine konarak servis yapılır.
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Malzemeler

ZEYTİNYAĞLI ASMA (ÜZÜM) YAPRAĞI SARMASI 

Malzemeler
250 gr asma yaprağı
2 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı bulgur
2 adet domates
Yarım demet maydanoz
Yarım demet yeşil nane
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
3 adet kuru soğan
4–5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 su bardağı sıvı yağ

Sosu İçin
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Asma yaprakları kaynamakta olan suya atılıp rengi 

değişinceye kadar haşlanır. Süzdürülüp bir kenarda 
bekletilir. Ayıklanıp yıkanmış pirincin içine bulgur, ince 
doğranmış domates, maydanoz, yeşil nane, soğan, 
sarımsak, biber salçası, domates salçası, pul biber, 
karabiber, kuru reyhan, tuz, nar ekşisi ve sıvı yağ ilave 
edilerek iç malzemesi hazırlanır. Asma yapraklarının 
içine hazırlanan karışımdan birer tatlı kaşığı konur ve 
sarılır. Tencereye düzgün bir şekilde dizilir. İçerisine iki 
su bardağı kaynamış su ilave edilir. Sarmaların üzerine 
porselen bir tabak konup kısık ateşte pişirilir. Yağda 
kavrulan kuru nane ilave edildikten sonra ocaktan 
alınır ve servis yapılır.
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Malzemeler

LAHANA SARMASI

Malzemeler
1 adet lahana
2 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı bulgur
250 gr kıyma
3 adet kuru soğan
4–5 diş sarımsak
2 adet domates
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz 
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 su bardağı zeytinyağı
1 adet turunç suyu

Sosu İçin
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Lahana yaprakları ayrılarak sıcak suda haşlanır. 

Soğuduktan sonra yaprakların sert kısımları kesilerek 
ufaltılır. Ayıklanmış ve yıkanmış pirincin içine bulgur, 
kıyma, ince doğranmış domates, maydanoz, soğan, 
sarımsak, domates salçası, biber salçası, pul biber, 
karabiber, kuru reyhan, tuz, nar ekşisi ve sıvı yağ ilave 
edilerek iç malzemesi hazırlanır.

Hazırlanan karışım lahana yapraklarının arasında 
sarılır. Tencerenin dibine yapışmayı önlemek amacıyla 
lahananın kesilmiş sert kısımları yerleştirilir. Bunun 
üzerine sarılan lahanalar dizilir. Sarmaların üzerini 
geçecek kadar sıcak su ilave edilir. Kısık ateşte 
yaklaşık bir saat pişirilir. Piştikten sonra yağlı naneli 
sos ilave edilir. Üzerine bir adet turunç suyu sıkılıp 
ocaktan alınır.
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Malzemeler

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

1 kg pirinç
20 adet kabak çiçeği
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
2 yemek kaşığı nar ekşisi
3 adet soğan
3 diş sarımsak
1 kg domates
1 demet maydanoz
1 demet nane

YAPILIŞI
Bir kabın içerisinde pirinçler yıkanıp süzdürülür. 

Domates, soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır. 
Maydanoz ve nane ince ince kıyılır. Karabiber, tuz, 
salça, kuru reyhan, nar ekşisi, sıvı yağ ilave edilir. 
Hepsi karıştırılır. Elde edilen karışım kabak çiçeğinin 
içerisine doldurulur. Ağızları domatesle kapatılır. 
Tencereye dizilir. İki su bardağı sıcak su ilave edilir ve 
kısık ateşte bir saat pişirilir. İsteğe bağlı olarak üzerine 
nane ve sarımsak sosu dökülebilir.
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Malzemeler

PANCAR (PAZI) YAPRAĞI SARMASI

Malzemeler
3 bağ pancar yaprağı
2 su bardağı pirinç
3 adet kuru soğan
2 adet domates
4-5 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet yeşil nane
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı zeytinyağı 
1 çay kaşığı tuz 
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
1 yemek kaşığı nar ekşisi

Sosu İçin
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Pazı yörede pancar olarak ifade edilmektedir. 

Pancar yaprakları temizlenip sıcak suda hafifçe 
haşlanır. Suyu süzdürüldükten sonra sap kısımları 
kesilir.

Derin bir kabın içerisine yıkanmış pirinç, ince 
doğranmış domates, maydanoz, yeşil nane, soğan, 
sarımsak, biber salçası, domates salçası, pul biber, 
karabiber, kuru reyhan, tuz, nar ekşisi ve sıvı yağ ilave 
edilerek iç malzemesi hazırlanır.

Pancar yapraklarının içerisine hazırlanan sarma 
içinden bir miktar konur ve kenarları içe bükülerek 
sigara böreği sarar gibi sarılır. Sarılan sarmalar 
tencereye dizilir. Üzerine boyunu iki parmak geçecek 
kadar sıcak su ilave edilir. Üzerine sıvı yağ ve kuru 
nane sosu dökülüp, servis yapılır. 
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Malzemeler

ZEYTİNYAĞLI KARIŞIK DOLMA

Malzemeler
10 adet dolmalık patlıcan
10 adet dolmalık biber
10 adet dolmalık kabak
3 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı bulgur
3 adet kuru soğan
2 adet domates
4-5 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet yeşil nane
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı zeytinyağı 
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
1 yemek kaşığı nar ekşisi

Sosu İçin
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Dolmalık biber, patlıcan ve kabakların içi 

çıkarıldıktan sonra soğuk suyun içerisine alınır. 
Ayıklanmış ve yıkanmış pirincin içine bulgur, ince 
doğranmış domates, maydanoz, yeşil nane, soğan, 
sarımsak, salça, pul biber, karabiber, kuru reyhan, 
tuz, nar ekşisi ve sıvı yağ ilave edilerek iç malzemesi 
hazırlanır.

Biber ve patlıcanların içi hazırlanan malzeme ile 
doldurup tencereye dizilir. Sebzelerin üzeri domatesle 
kapatılır. Boyunu iki parmak geçecek kadar sıcak su 
ilave edilip kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra üzerine 
sıvı yağ ve kuru nane sosu dökülür.
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Malzemeler

ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA

10 adet patlıcan kurusu
10 adet biber kurusu
10 adet kabak kurusu
3 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı bulgur
3 adet kuru soğan
2 adet domates
4-5 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet yeşil nane
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı zeytinyağı 
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru reyhan
1 yemek kaşığı nar ekşisi

Sosu İçin
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Dolmalık kabak, biber ve patlıcanlar bir taşım 

kaynatılır. Çıkarıldıktan sonra soğuk suyun içerisine 
alınır. Ayıklanmış ve yıkanmış pirincin içine bulgur, 
ince doğranmış domates, maydanoz, yeşil nane,  
soğan, sarımsak, biber salçası, domates salçası, pul 
biber, karabiber, kuru reyhan, tuz, nar ekşisi ve sıvı 
yağ ilave edilerek iç malzemesi hazırlanır.

Biber ve patlıcanların içi hazırlanan malzeme ile 
doldurup tencereye dizilir. Sebzelerin üzeri domatesle 
kapatılır. Boyunu iki parmak geçecek kadar sıcak su 
ilave edilip kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra üzerine 
sıvı yağ ve kuru nane sosu dökülür.
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Malzemeler

YAĞLI BALLI 

1 kg un 
1 çay kaşığı tuz
250 gr tereyağı
3 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Un, tuz ve su ilave edilerek orta sertlikte bir hamur 

elde edilir. Hazırlanan hamurdan küçük parçalar 
koparılır ve beze adı verilen yumaklar oluşturulur. 
Hamur açılırken yapışmasın diye ufra adı verilen 
un serpilir. Yufka açıldıktan sonra üzerine sıvı yağ 
sürülür. Tereyağı ve şeker ilave edilir. Kenarlarından 
katlanarak kare şeklinde bir görünüm elde edilir. Sacın 
üzerinde sürekli çevrilerek pişirilir. İsteğe bağlı olarak 
şeker yerine kaynatılmış pekmez ve tereyağı ile de 
yapılabilir.
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Malzemeler

HALKA TATLI

1 kg un
1 kg sıcak su
Maya
1 yemek kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
Sıvı yağ (kızartmak için)

Şerbeti için
2 kg şeker
2 kg su
Yarım limon suyu

YAPILIŞI
Öncelikle tatlının şerbeti hazırlanır. Şerbet 

malzemeleri tencereye alınır ve 20 dakika kaynatılır. 
Şerbet bal kıvamına getirilir ve soğutulur. Karıştırma 
kabının içerisine un, maya, karbonat ve tuz ilave edilip 
karıştırılır. Bu karışım sıcak su ile yoğrulduktan sonra 
tulumba torbası adı verilen aletin içerisine doldurulur. 
Tulumba torbası yardımıyla sıcak yağın içerisinde 
halka şekiller oluşturulur. Yanmaması için çevrilir. 
Soğutulmuş şerbetin içerisinde kısa süre bekletildikten 
sonra şiş yardımıyla çıkarılır. Servis tabağına alınarak 
sunum yapılır.
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Malzemeler

YOĞURTLU KÖMBE

Hamuru için
1 kg un
1 adet kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt

Muhallebisi için
1 su bardağı şeker
500 gr yoğurt 
1 yemek kaşığı un

YAPILIŞI
Ramazan Bayramlarında misafirlere ikram edilmek 

üzere yapıldığından bayram kömbesi olarak da 
adlandırılır. Unun içerisine sıvı yağ, yoğurt, kabartma 
tozu ve tuz konup yoğrulur. Elde edilen hamur 
oklavayla tek ve kalın bir kat olacak şekilde açıldıktan 
sonra tepsiye yayılır. Fırında on dakika süreyle hafif 
pembeleşinceye kadar pişirilir. Ayrı bir tencerede 
yoğurt, şeker ve un karıştırılıp muhallebisi pişirilir. 
Kaynadıktan sonra az pişmiş hamurun üzerine dökülür 
ve tekrar fırına verilir. Yoğurt pembeleşinceye kadar 
pişirilir. Piştikten sonra kare şeklinde dilimlenerek servis 
yapılır. Pişirme işlemi sac veya fırında gerçekleştirilir. 
İki sacın içerisinde altına ateş yakılıp, üzeri kor ateşle 
kaplanarak da pişirilmektedir.



BAYRAM KÖMBESİ
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Malzemeler

BAYRAM KÖMBESİ 

5 kg un
2 su bardağı yoğurt
5 su bardağı süt
3 kg şeker
5 adet kabartma tozu
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 kg tereyağı
1 adet ekmek mayası
1 paket kömbe baharatı
(Tarçın, karanfi l, muskat, yeniba-
har)
1 yemek kaşığı dövülmüş çörek 
otu
1 su bardağı susam (küncü)

YAPILIŞI
Ramazan Bayramlarında ikram edilmek 

için yapıldığından “bayram kömbesi” olarak 
adlandırılmaktadır. Günümüzde isteğe  bağlı olarak  
bunun  dışındaki zamanlarda da yapılmaktadır.  Ayrıca 
yöredeki pastanelerde ve küçük ticari işletmelerde 
satışı gerçekleştirilmektedir. 

Büyük bir kabın içerisine elenmiş un ilave edilir. 
Bunun içerisine kömbe baharatları, dövülmüş çörek otu 
ve kabartma tozu dökülüp karıştırılır. Ayrı bir tencerede 
pişirilip ılıtılan sütün içerisine 3 kg şeker ve 1,5 kg tereyağı 
ilave edilerek bir süre karıştırılır. Hazırlanan tereyağlı ve 
sütlü karışım unun içerisine boşaltılır. Bir kabın içerisinde 
ılık su ile eritilen ekmek mayası, iki su bardağı yoğurt ve 
bir su bardağı sıvı yağ unun içerisine ilave edilir. Hamur 
kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur. Hazırlanan 
hamurun mayalanması için kalın bezlerle üzeri sıkıca 
kapatılır ve dört beş saat bekletilir.

Hamurun mayalandığı anlaşıldığında ekmek tahtasının 
üzeri yağlanır. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar 
alınıp el ya da kalıp yardımıyla şekiller verilir. Üzerine 
suyla ıslatılmış susam dökülüp fırına verilir.
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Malzemeler

PEKMEZLİ KÖMBE

Hamuru için
1 kg un
1 su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet ekmek mayası ya da kuru maya

Muhallebisi için
2 kg süt
500 gr şeker
1 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
250 gr tereyağı
1 yemek kaşığı çörek otu

Şerbeti için
250 gr tereyağı
1 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI
Ramazan Bayramlarından bir gün önce misafi rlere 

ikram edilmek üzere yapılan bir özel gün yiyeceğidir. 
Pekmezli kömbeye bayram kömbesi, yüzlü kömbe gibi 
isimler de verilir. Unun içerisine sıvıyağ, şeker, tuz, ekmek 
mayası ya da kuru maya konup yoğrulur. Kömbe sabah 
yapılacaksa hamuru akşamdan hazırlanır. Mayalanması 
için en az yedi sekiz saat bekletilir.

Kömbe hamuru açılmadan önce muhallebisi hazırlanır. 
Süt ve şeker koyulaşıncaya kadar iyice kaynatılır. İçerisine 
tereyağı, sıvı yağ ve un ilave edilerek pişirilip soğutulur. 
Üzerine çörek otu ilave edilir.

Mayalanmış hamur oklavayla tek ve kalın bir kat olacak 
şekilde açılıp yağlanmış tepsiye yayılır. Üzerine bir kaşık 
yardımıyla muhallebisi ilave edilir ve fırına sürülür. Sac, 
fırın veya kuzinede hafi f pembeleşinceye kadar pişirilir. 

Bu sırada üzerinin şerbeti hazırlanır. Ayrı bir tavada 
tereyağı, bal ve şeker karıştırılarak pişirilir ve fırından 
çıkan kömbenin üzerine dökülür. Daha sonra kare şekilde 
dilimlenerek servis yapılır. İsteğe bağlı olarak şeker yerine 
kaynatılmış pekmez ve tereyağı ile de yapılabilir. 
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Malzemeler

KARAKUŞ TATLISI

Hamuru için
1 kg un 
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı küllü su
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 adet kabartma tozu
Hamuru açmak için
2 su bardağı nişasta
2 su bardağı un
Şerbeti için
3,5 su bardağı su
3 su bardağı şeker
2-3 damla limon suyu
İç harcı için
2 tatlı kaşığı toz şeker
2 su bardağı dövülmüş ceviz
2 yemek kaşığı tarçın
Kızartmak için
1 litre sıvı yağ

YAPILIŞI
Çukurova yöresi genelinde yapılan bir tatlı çeşididir.3 su 

bardağı şekere 3,5 su bardağı su ilave edilip şerbeti pişirilir. 
İçerisine birkaç damla limon suyu ilave edildikten sonra 
şerbeti soğutup dinlendirilir.

Bu sırada hamuru yoğrulur. Süt, sıvı yağ, kabartma tozu, 
tuz, yumurta ve odun külü ile karıştırılan su bir kg unun 
içerisine ilave edilir. İyice yoğrularak kulak memesi kıvamında 
bir hamur elde edilir. Küllü su tatlının daha gevrek olmasını 
sağlar. Hamur on beş yirmi dakika dinlendirilir.

İç harcı için dövülmüş ceviz içerisine toz şeker ve tarçın 
ilave edilir.

Dinlendirilen hamurlar elde yumak haline getirilir. 
Hamurun ince açılması için nişasta ile un karıştırılır ve 
yumakların üzerine serpilir. Oklava yardımıyla açılabileceği 
kadar ince açılır. Açılan yufka iki kat haline getirilir. Üzerine 
kaşıkla öbek öbek iç harcı ilave edilir. Yufkanın kalan kısmı 
ile üzeri kapatılır. Aralarından sıkılarak büzülür ve büzülen 
yerlerden bıçakla kesilir. Bir tepsinin üzerine bez serilir ve 
hazırlanan kuş görünümlü hamurlar kızartılmadan önce bir 
süre burada dinlendirilir. Bol yağda kızartıldıktan hemen 
sonra soğuk şerbete batırılır ve servis yapılır.
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Malzemeler

LOKMA TATLISI

1 kg un
500 lt ılık su
2 tatlı kaşığı şeker
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım paket yaş maya
Sıvı yağ (kızartmak için)

Şerbeti için
500 gr şeker
500 lt su
Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI
Öncelikle tatlının şerbeti hazırlanır. Şerbet 

malzemeleri tencereye alınır ve on dakika kaynatılır. 
İçerisine limon damlatılır ve iki dakika daha kaynatılır. 
Şerbet bal kıvamına getirilir ve soğutulur. Karıştırma 
kabının içerisine un ve tuz konur. Bir bardak ılık suyun 
içerisine maya ve şeker ilave edilerek mayanın erimesi 
sağlanır. Unun içerisine şeker ile eritilmiş maya, bir 
bardak ılık su ilave edilerek karıştırılır. Hamurun bu 
şekilde mayalanması için bir saat beklenir. Sıvı yağ 
bir tencere içerisine alınır. Krema torbasının içerisine 
hamur yerleştirilir. Torbanın ucu yağa batırılır ve 
yağın içerisine hamurdan sıkılarak yuvarlak şekiller 
oluşturulur. İyice kızardıktan sonra soğuk şerbetin 
içerisine atılıp burada birkaç dakika bekletilir. Daha 
sonra kevgirle suyu süzdürülerek servis tabağına 
alınır.
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Malzemeler

BURMA TATLISI

250 gr tereyağı
500 gr ceviz

Yufka hamurunun malzemeleri
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt 
1 çorba kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
4 su bardağı baklavalık un
250 gr nişasta (yufkaları açmak için)

Şerbeti için
3,5 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
Yarım limon suyu

YAPILIŞI
Elenmiş unun ortası havuz gibi açılır. İçerisine 

yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, tuz eklenerek özlü 
bir hamur kıvamında yoğrulur. Hamurdan ceviz 
büyüklüğünde parçalar koparılıp beze yapılır. 
Bezelerin üzeri nemli bezle kapatılır ve yarım saat 
dinlendirilir. Beş adet beze nişastayla ince bir yufka 
şeklinde açılır. Orta büyüklükte doğranan cevizler 
yufkanın içerisine tamamen serpilir. Oklavayla sarılıp 
iki ucundan büzdürülür ve oklavadan çıkarılır. Yuvarlak 
veya oval cam kabın içerisine dizilir. 250 gr eritilmiş 
tereyağı, baklavanın üzerinde gezdirip 200 derece 
ısıda pembeleşinceye kadar pişirilir.  Şerbeti ayrı bir 
tencerede yapılıp hazırlanır. Şerbet sıcak, tatlı soğuk 
olacak şekilde tatlının üzerine dökülür. Dinlendirildikten 
sonra servis yapılır.
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Malzemeler

KABAK TATLISI

3 kg bal kabağı
2,5 kg şeker
4 litre su
1 bardak dövülmüş ceviz, fındık 
veya fıstık
Limon tuzu
Kireç

YAPILIŞI
Bal kabağının dışı soyulur. Çekirdekleri ayıkladıktan 

sonra istenilen incelikte doğranır. Büyükçe bir kabın 
içerisine su doldurup kireç ilave edilir. Bal kabağı kireç 
içerisinde patlayıp çözülür. Yaklaşık 30-40 dakika sonra 
üzerinde bir tabaka oluşacaktır. Bu su, bulandırılmadan 
başka bir kabın içerisine alınır. Kirecin tortusu ayrılır. 
Başka bir kaba alınan suyun içerisine kabaklar ilave edilir 
ve bir gece bekletilir. Kabakların tamamen suya girmeleri 
sağlanır. Ertesi gün kireçli sudan alınıp ovalanarak 
bol suyla yıkanır. 1-2 saat normal suda bekletilir. Bu 
bekleme süresince 2,5 kg şeker ve 4 litre su 5 dakika 
kaynatılır. Büyük bir tencerede kaynatılan şerbet hafifçe 
ılıklaştırılır. Kabaklar sudan çıkartılıp birkaç yerinden 
çizilerek şerbete atılır. Daha sonra 2,5-3 saat kısık ateşte 
kaynatılır. Arada bir tahta kaşıkla bastırarak şerbetin 
iyice içine işlemesi sağlanır. Tatlı ocaktan indirilmeden 
2-3 dakika önce limon tuzu ilave edilir ve kaynatılır. 
Ocaktan aldıktan sonra biraz soğutulur ve servis yapılır. 
Servis yaparken yanında kaymak ile birlikte sunulur. 
Üzerine fındık, fıstık ve ceviz dökülür.
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Malzemeler

İRMİK TATLISI

3 yumurta
3 çay bardağı yoğurt
3 çay bardağı sıvı yağ
3 çay bardağı un
3 çay bardağı irmik 
2 paket kabartma tozu
1 çay bardağı şeker

Şerbeti için
4 su bardağı şeker
4 su bardağı su
½ tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI
Bir kabın içerisine üç yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve 

şeker konup çırpılır. Daha sonra un, irmik ve kabartma 
tozu ilave edilir ve bir süre daha çırpılır. Elde edilen 
karışım fırın tepsisine dökülüp 180 derece ısıda üzeri 
pembeleşinceye kadar pişirilir. Önceden hazırlanan 
soğutulmuş şerbet fırından çıkan tatlının üzerine 
dökülür. Tatlı tekrar fırına konur ve kapalı bir şekilde 
5 dakika bekletilir. Daha sonra çıkarılıp soğumaya 
bırakılır. Soğuyan tatlı dilimlenir. İşlem bittiğinde 
kalan parçalar bir süzgeç içerisine alınır. Tatlı sıcak, 
şerbet soğuk olacak şekilde üzerine dökülür. Biraz 
dinlendikten sonra üzeri süslenir. Soğuk servis yapılır.
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Malzemeler

ŞAM TATLISI

2,5 su bardağı irmik 
1 su bardağı yoğurt 
1 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı dövülmüş 
Osmaniye yer fıstığı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı şeker 

Şerbeti için
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limon suyu

YAPILIŞI
İrmik, şeker, yoğurt, kabartma tozu karıştırılarak 

hamur yapılır. Tereyağı ile yağlanmış tepsiye hamurun 
yarısı yayılır. Üzerine Osmaniye fıstığı, kakao ve 
şekerden oluşan karışım eklenir. Hamurun kalan 
yarısı da üzerine kapatılır. Hamurun üzeri el ıslatılarak 
kapatılır. En üstüne Osmaniye yer fıstığı dizilir. Birkaç 
parça da tereyağı konur. İyice kızarıncaya kadar 
pişirilir.

 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve limon 
suyuyla hazırlanan şerbet sıcak olarak, fırından çıkan 
sıcak hamura dökülür.
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Malzemeler

NİŞASTA BULAMACI (ASIDA)

3 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı toz şeker 
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı su
1 su bardağı ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI
Nişe bulamacı, asıda gibi isimler de verilmektedir. 

Yeni doğum yapan kadınlara yapılıp yedirildiğinden 
aynı zamanda bir lohusa yiyeceğidir. Ev nişastası 
ile yapıldığında kıvamı daha lezzetli olmaktadır. 
Soğuk suyun içerisine şeker ve nişasta ilave edilerek 
karıştırılır. Nişasta eriyince ocağa alınıp sürekli 
karıştırılarak pişirilir. Koyulaşmaya başlayınca içerisine 
eritilmiş tereyağı dökülür. İsteğe bağlı olarak dövülmüş 
ceviz ve tarçınla süslenebilir.
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Malzemeler

BİCİ BİCİ

Muhallebisi için
1 litre su
1,5 su bardağı buğday nişastası
4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için
2 su bardağı şeker
1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası
1 litre su
3 yemek kaşığı gül suyu

Servis için
Rendelenmiş buz
Pudra şekeri

YAPILIŞI
Öncelikle bir su bardağı su ile nişasta sürekli 

karıştırılarak pişirilir. Kaynayınca altı kapatılır ve bu 
karışım cam bir tepsi içerisine dökülür. Dolaba alınır 
ve soğuyup donması beklenir. Bu arada bici bicinin 
suyu hazırlanır. Bir kap içerisinde 7 su bardağı su, 
gül suyu, gıda boyası ve 2 su bardağı şeker eriyene 
kadar karıştırılır. Bu karışım buzluğa konur ve hafif 
buzlanınca çıkarılır. Bir kâseye muhallebiden küçük 
kare parçalar kesilir. Daha sonra üzerine şerbeti 
dökülerek tüketilir.
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Malzemeler

İRMİK HELVASI

4 su bardağı irmik
1 paket margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için
1,5 kg şeker
2 litre kaynamış su
1 çay kaşığı limon suyu
1 adet kabuk tarçın
2-3 adet karanfil

YAPILIŞI
Bir tencereye margarin, irmik, un ve sıvı yağ ilave 

edilir. Karamel rengi alana kadar kısık ateşte kavrulur. 
Üzerine ayrı bir tencerede kaynatılan şerbetten azar 
azar dökülür. Bir kaç dakika daha kaynatılır. Soğutulup 
dinlendirildikten sonra servis yapılır.
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Malzemeler

FISTIKLI EZME ŞEKER

3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
1 kg kırıntı Osmaniye yer fıstığı

YAPILIŞI
Su ve şeker derin tabanlı bir tencereye alınır. Orta 

ateşte su buharlaşıp şeker kahverengi oluncaya kadar 
belirli aralıklarla karıştırılarak kaynatılır. Tahta bir kaşık 
yardımıyla arada bir karıştırılır. Tencere ateşten alınır. 
Kalıpların dibine kırıntı halindeki yer fıstığı konur. 
Sıcak karamel üzerine boşaltılır. Soğuduktan sonra 
dilimlenip servis yapılır.
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Malzemeler

YER FISTIĞI ŞEKERİ

3 su bardağı yer fıstığı
2 su bardağı şeker
1 su bardağı susam

YAPILIŞI
3 su bardağı yer fıstığı tencereye konur. Üzerine 

şeker ve susam ilave edilir. Bu malzemeler kısık 
ateşte fıstık kavrulup şeker eriyinceye kadar sürekli 
karıştırılarak kavrulur. Kavrulan malzeme temiz ve 
nemli mermer üzerine ince tabaka halinde serilir. Tatlı 
soğuduktan sonra ceviz büyüklüğünde koparılarak 
servis tabağına alınır. İyice soğuduktan sonra cam 
kavanozda saklanır. Yetişkinlerin ve çocukların günün 
her saatinde tatlı ve çerez olarak tüketebileceği yöresel 
bir yiyecektir. 



KUZEY KAFKASYA 
YEMEKLERİNDEN 

ÖRNEKLER
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Malzemeler

CIRDINGIŞ

1 kg un
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet tavuk
Tavuk suyu

Sosu için
Tavuk suyu
3 baş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Cırdıngış, Kuzey Kafkasya mutfak kültürü içerisinde 

bayram, tören ve davetlerde yapılan bir yemektir.
Bütün halindeki tavuk temizlendikten sonra suda 

haşlanır. Bu sırada hamuru hazırlanır. Un, tuz ve su 
ilave edilerek kulak memesi kıvamında bir hamur 
yoğrulur. Hamur parçalara bölündükten sonra ince ve 
uzun şeritler halinde yuvarlanıp kesilir. Bu parçalar 
parmak ucu yardımıyla tahta üzerinde bir süre 
sürüklendikten sonra düzgün bir şekilde tepsiye dizilir. 
Haşlanan tavuk bir kaba alınır. Tavuk suyunun içerisine 
hazırlanan hamurlar atılır ve 3-4 dakika haşlanır. Bu 
süreden daha fazla haşlanması hamurlaşmasına 
neden olur. Sosu için tavuk suyundan bir miktar alınır. 
Bunun içerisine dövülmüş sarımsak, kekik, kuru nane, 
karabiber ilave edilir. Büyük bir tepsiye haşlanmış 
hamurlar alınır. Üzerine pişirilen tavuk parçaları ilave 
edilir. Ayrı bir tabak içerisinde yer alan sosa önce 
hamur, daha sonra da tavuk batırılarak yenilir.
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Malzemeler

BASTE ŞİPS

Baste için
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı tavuk suyu
1 tatlı kaşığı tuz

Şips için
1 adet tavuk
1 adet soğan
3 yemek kaşığı un
Tavuk suyu
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 baş sarımsak

YAPILIŞI
Tavuk temizlendikten sonra suda haşlanır. Bu sırada 

şips hazırlanır. Kuru soğan ince şekilde doğrandıktan 
ya da rendelendikten sonra yağda kavrulur. Üzerine 
un ve pul biber eklenir. Daha sonra tavuk suyu ilave 
edilir. Katı kıvamlı bir çorba gibi kaynatılır ve pişirilir. 
Dövülmüş sarımsaklar ilave edildikten sonra altı 
kapatılır.

Baste için tavuk suyu ve bulgur pişirilir. Bulgur şişip 
suyunu tamamen çektikten sonra kapağı kapalı olarak 
bir süre bekletilir. Tahta bir kaşık yardımıyla ezildikten 
sonra dilimlere ayrılır. Bir kâse içerisine alınan şipse 
baste ve tavuk batırılarak servis yapılır.
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Malzemeler

LİBJE (KUŞBAŞI) ÇORBASI

5 kg kuşbaşı et
5 adet soğan
2 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Düğün yemekleri arasındadır. Libje, pirinç pilavı ve 

komposto ile birlikte sunum yapılmaktadır. Libje için süt 
danasının gerdan kısmı tercih edilmektedir. Kuşbaşı et 
suyunu çekene kadar pişirilir. İlk suyu dökülür. Soğan, 
salça, pul biber ve sıvı yağ ayrı bir tavada kavrulur. 
Bu karışım kavrulan etlere eklenip karıştırılır. Üzerine 
kaynamış su ilave edilir ve pişmeye bırakılır. Pişirme 
süresi etin yumuşaklığına bağlı olarak 3-5 saat 
sürmektedir.
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Malzemeler

DELEN

Hamuru için
1 kg un
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı kuru maya
Alabildiği kadar su

İç harcı için
1 kg patates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı reyhan
1 tatlı kaşığı kekik

YAPILIŞI
Öncelikle iç harcı hazırlanır. Patatesler haşlandıktan 

sonra ezilir. İçerisine sıvı yağ, pul biber, reyhan ve 
kekik ilave edilir. Bu karışım soğutulup dinlendirilir.

Hamur mayalandırılıp dinlendirilir. Bezelere ayrılır. 
Oklava yardımıyla kalın bir şekilde açılır. Hamurun 
ortasına patatesli harç konur. Hamur kenarlarından 
toplanarak ortada birleştirilir. Oklava ile orta büyüklükte 
açılır. Sac veya tavada iki tarafı yağlanarak pişirilir.
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Malzemeler

HENGEL (HALUJ)

Hamuru için
1 kg un
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
Alabildiği kadar su
İç harcı için
1 kg patates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı reyhan
Sosu için
1 yemek kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI
Hengel, haluj ve sıhalive gibi farklı adlarla 

anılmaktadır. Öncelikle iç harcı hazırlanır. Patatesler 
haşlandıktan sonra ezilir. Sıvı yağda sotelenen 
doğranmış soğanların içerisine salça, pul biber ve 
reyhan ilave edilir. Bu karışım patateslerle karıştırılıp 
soğutulur.

Hamur katı bir şekilde yoğrulur. Kalın bir şekilde 
açılır. Yufkalara çay bardağı ile yuvarlak şekiller verilir. 
Bu şekillerin içerisine iç malzemesi ilave edilip D 
şeklinde kapatılır. Kenarları sıkı bir şekilde bastırılır. 
Kaynamış suyun içerisine atılıp haşlanır. Suyun 
içerisinden çıkarılıp servis tabağına alınır. Üzerine 
haşlama suyundan bir miktar ilave edilir. Tereyağı, 
sarımsak, pul biber ve kuru naneden oluşan sos 
üzerine ilave edilip servis yapılır.
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Malzemeler

HALİVE

Hamuru için
1 kg un
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı kuru maya
Alabildiği kadar su

İç harcı için
1 kg patates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Öncelikle iç harcı hazırlanır. Patatesler haşlandıktan 

sonra ezilir. Patateslere sıvı yağ, kekik ve tuz ilave 
edilir. Bu karışım soğutulup dinlendirilir.

Hamur mayalandırılıp dinlendirilir. Bezelere ayrılır. 
Oklava yardımıyla ince bir şekilde açılır. Yufkaların 
arasına iç harcı ilave edilir. Kenarları iyi bir şekilde 
kapatılıp hamur ruleti ile kesilir. Bol sıvı yağın içerisinde 
pişirilir.
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Malzemeler

GUBATA

Hamuru için
1 kg un
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 paket yaş maya
Alabildiği kadar su
Arası için
250 gr tereyağı
İç harcı için
1 kg patates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için
2 yemek kaşığı çörek otu
2 yemek kaşığı susam
1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI
Ramazan Bayramlarında yapılan bir börek çeşididir. 

Öncelikle iç harcı hazırlanır. Patatesler haşlandıktan 
sonra püre haline getirilir. Patateslere sıvı yağ, kekik 
ve tuz ilave edilir. Bu karışım soğutulup dinlendirilir.

Hamur mayalandırılıp dinlendirilir. Beş parçaya 
ayrılan bezeden ince birer yufka açılır. Yufkaların 
üzerine fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürülür. 
Yağlanmış yufkalar üçe bölünür ve her bir parça 
rulo haline getirilir. Böylece elde edilen on beş beze 
yeniden açılır. Bezeler yağlandıktan sonra üzerine 
iç malzemesi ilave edilir. Hazırlanan gubata üçgen 
şeklinde kapatılarak yağlanmış tepsiye dizilir. Üzerine 
yumurta sürülüp çörek otu serpildikten sonra fırında 
pişirilir.
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Malzemeler

HALVANE

Hamuru için
1 kg un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
1 adet yumurta
2 su bardağı süt
1 paket yaş maya
Alabildiği kadar su
Üzeri için
2 yemek kaşığı çörek otu
2 yemek kaşığı susam
1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI
Bayramlarda ve misafir davetlerinde yapılan bir 

börek çeşididir. Öncelikle elenmiş unun ortasına 
yumurta akı, süt, tuz, sıvı yağ, şeker ve yaş maya 
ilave edilir. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur 
elde edilir. Bir süre mayalanması beklenir. Mayalanan 
hamur bezelere ayrılır. Bezeler uzun şeritler halinde 
kıvrılıp ikiye katlanır. Simit şeklinde iki ucu birleştirilerek 
tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürüldükten 
sonra fırında pişirilir.



Osmaniye Yemekleri

126

Malzemeler

FIÇÇIN

Hamuru için
1 kg un
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Yarım paket yaş maya
Alabildiği kadar su

İç malzemesi
250 gr dana kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak

Üzeri için
1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI
Öncelikle iç malzemesi hazırlanır. Sıvı yağ 

içerisinde soğanlar yemeklik olacak şekilde doğranır. 
Kıyma ve karabiber ilave edilerek kavrulur. Dövülmüş 
ya da rendelenmiş sarımsaklar ilave edilir.

Hamuru için ılık süt, şeker ve maya bir kabın 
içerisinde karıştırılır. Tuz, sıvı yağ ve un ilave edilerek  
kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Bir 
süre mayalanması beklenir. Yağlanan tepsiye hamurun 
bir parçası açılarak yayılır. İç harcı bunun içerisine 
ilave edilir. Hamurun ikinci parçası da bunun üzerine 
kapatılır. Hamurun kabarması için orta kısmından delik 
açılır. Kenarları elle kıvrılır. Üzerine yumurta sarısı 
sürüldükten sonra fırında pişirilir.
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Malzemeler

HALVE VUBA (UN HELVASI)

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket margarin

YAPILIŞI
Düğünlerde yapılan bir tatlı çeşididir. Margarin bir 

tava içerisinde eritilir. İçerisine un ilave edilir.

Kısık ateşte kavrularak pişirilir. Un kokusu 
gidene kadar sürekli karıştırılır. Rengi değişmeye 
başladığında şekeri ilave edilir. Şeker unun sıcağı 
içerisinde kaybolmaktadır. İyice yoğrulduktan sonra 
tepsiye güzelce yayılır. Elle veya bir alet yardımıyla 
bastırılır. Sıcakken dilimlenir. Dolapta bekletilerek 
donması sağlanır.



BALKAN 
YEMEKLERİNDEN 

ÖRNEKLER
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Malzemeler

DIZMANA

Hamuru için
1 kg un
1 lt süt
80 gr maya
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
İç malzemesi
500 gr peynir
Üzeri için
1 yumurta 
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı kaymak 
1 fincan sıvı yağ
1 çay bardağı susam
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI
Un, süt, sıvı yağ, tuz, şeker karışımı içerisine yaş 

veya kuru maya ilave edilip karıştırılır. Bu şekilde elde 
edilen hamur iyice yoğrulur. Sıcak bir yerde mayaya 
gelmesi için bekletilir.

Bir tepsi içerisine bir su bardağı un dökülür. 
Mayalanmış hamur bunun içerisine 4 cm uzunluğunda 
yayılır. İçerisine peynir ilave edildikten sonra üzeri 
kapatılır. Hamur büzdürülerek parça parça kesilir. 
Elde şekil verildikten sonra bol miktarda yağlanan 
tepsiye aralarında boşluk kalmayacak şekilde tek 
tek yerleştirilir. Hazırlan karışım üzerine döküldükten 
sonra fırında pişirilir. 
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Malzemeler

UYNUKLU PİDE

Hamuru için
1 kg un
1 çay kaşığı tuz
Alabildiği kadar su
İç malzemesi
500 gr lor
1 çay bardağı bulgur
1 fincan sıvı yağ
Üzeri için
1 yumurta 
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı kaymak 
1 fincan sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI
Kırışık pide de denir. Dini bayramlarda ve misafir 

davetlerinde yapılan bir börek çeşididir. Yufka tek 
kat olacak şekilde açılır. Kenarlarından katlanarak 
dikdörtgen bir görünüm elde edilir. Üzerine iç 
malzemesi yayıldıktan sonra buruşturularak rulo haline 
getirilir. Bıçak yardımıyla parça parça kesildikten sonra 
tepsiye dizilir. Hazırlan karışım üzerine döküldükten 
sonra fırında pişirilir.
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Malzemeler

PEKSİMET (KOLAÇ)

1 kg un

1 lt süt

80 gr maya

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

YAPILIŞI
Un, süt, sıvı yağ, tuz, şeker karışımı içerisine yaş 

veya kuru maya ilave edilip karıştırılır. Bu şekilde elde 
edilen hamur iyice yoğrulur. Sıcak bir yerde mayaya 
gelmesi için yarım saat bekletilir.

Mayalanmış hamurlardan mandalina büyüklüğünde 
parçalar alınır ve bezeler oluşturulur. Bir tepsi içerisine 
bir su bardağı un dökülür. Bunun içerisinde elle 
yuvarlak halkalar oluşturularak hamurlara şekil verilir. 
Oluşturulan peksimetler bol miktarda yağın içerisinde 
sürekli çevrilerek pişirilir. Kızardıktan sonra yağın 
içerisinden alınıp servis yapılır. İsteğe bağlı olarak 
içerisine yoğurt, kabartma tozu ve peynir de ilave 
edilebilmektedir.
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Malzemeler

MACİR (MUHACİR) EKMEĞİ

2 kg un

1 top ekşi maya

Yarım paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

Alabildiği kadar su

YAPILIŞI
Un derin bir kabın içerisine boşaltılır. İçerisine 

ekşi maya, yaş maya, tuz ve su ilave edilir. Hamur 
ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulur. 
Mayalanması için iki saat dinlendirilir. Maya kabarınca 
hamurdan parçalar alınıp bezeler oluşturulur. Bu 
şekilde hazırlanan hamurdan her yapımda bir parça 
alınarak saklanır. Buna ekşi hamur adı verilir. Bu 
hamur ekmek yapımında çoğaltılarak maya için 
kullanılır. Ekmek yapılacağı zaman bir gün önceden 
çıkartılıp sıcak su ile karıştırılır. Bezelenen hamurlara 
elle şekil verilir. Hazırlanan ekmekler köy fırınlarında 
pişirilmektedir. Pişirme süresi yarım saattir. Ekmekler 
fırın içerisinde yer değiştirmek suretiyle pişirilir. Fırının 
kapağı 15-20 dakika açık tutulup ekmekler fırın 
içerisinden dinlendirildikten sonra alınır.
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Malzemeler

FIRINDA TEPSİ MANTI

Hamuru için
1 kg un
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz 
Alabildiğince su
İç harcı için
300 gram kıyma
1 adet soğan
1 çay bardağı bulgur
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber 
Sosu için
1 litre et suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI
Fırında tepsi mantı Ramazan Bayramlarında 

yapılan bir yemektir. Kıymanın içerisine doğranmış bir 
baş soğan, bulgur, tuz ve karabiber ilave edilerek iç 
harcı oluşturulur.

Hamuru için elenmiş unun içerisine yumurta, tuz ve 
su ilave edilir. Bu malzemeler birlikte yoğrularak sert bir 
hamur elde edilir. Serin yerde yarım saat dinlendirilir. 
Orta büyüklükte bezelere ayrılarak mantı hamuru 
inceliğinde açılır. Hamur orta büyüklükte kare parçalar 
halinde kesilir. Önceden hazırlanmış kıymalı harçtan 
hamurun ortasına konularak bohça şeklinde kapatılır.

Hazırlanan mantılar yağlanmış fırın tepsisine dizilir 
ve 15-20 dakika pişirilir. Üzerine sosu döküldükten 
sonra fırına verilir ve suyunu çekene kadar pişirilir.
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Malzemeler

SÜTLÜ BİBER DOLMASI

30 adet yeşil pat biber
3 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
2 adet domates
1 demet maydanoz
1 demet yeşil nane
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı zeytinyağı 
1 çay kaşığı tuz 
1 çay kaşığı karabiber

Sosu için
2 litre süt
1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI
Dolma için Bursa biberi ya da pat biber olarak 

adlandırılan biberler tercih edilir. Biberler yıkanıp 
temizlendikten sonra içleri tuzlanır. Uç kısımları kesilir.

Ayıklanmış ve yıkanmış pirincin içine ince doğranmış 
domates, maydanoz, yeşil nane, soğan, salça, 
karabiber, tuz ve sıvıyağ ilave edilerek iç malzemesi 
hazırlanır. Biberlerin içi hazırlanan malzeme ile 
doldurup tepsiye dizilir. Biberlerin uç kısımları bıçakla 
çıkarılan sap kısımları ile kapatılır. Hazırlanan yemeğin 
üzerine süt ve karabiber karışımı ilave edilir. Geçmişte 
süt yerine daha çok kaymak kullanılmıştır. Fırında 45 
dakika pişirilir. Sütünü çekip kızarınca fırından alınır. 
Tandır ve toprak fırınlarda yapıldığında daha lezzetli 
olmaktadır.
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Malzemeler

KATIKLI BİBER

Kurutulmuş kırmızıbiber
Susam
Mısır unu
Buğday unu
Kekik
Yer fıstığı
Tarhana katığı
Kabak çekirdeği
Sıvı yağ
Tuz

YAPILIŞI
Kırmızıbiberler kurutulur. Ekmek fırınlarının içeri-

sinde bir süre kavrulur. Dibekte bir süre dövülür.

Bütün malzemeler ayrı ayrı kavrulup harmanlan-
dıktan sonra dibekte dövülür. Günümüzde bu işlem 
mutfak robotlarında da gerçekleşmektedir. Bu aletler 
yardımıyla un kıvamına gelene kadar öğütülür. Elek-
ten geçirilir. Sıvı yağ ile bir süre yoğrulur. Kavanozla-
rın içerisinde ağzı sıkıca kapatılarak muhafaza edilir. 
Bozulmaması için serin bir yerde muhafaza edilmesi 
önerilmektedir. Doyurucu özelliğinden dolayı kahvaltı-
da, ara öğünlerde, ekmeğin içerisine sürülerek tüketil-
mektedir.
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Malzemeler

ÖKÜZ ÜNÜĞÜ TATLISI

Hamuru için
1 kg un
1 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı sirke
1 çay kaşığı tuz
Alabildiği kadar su
İç malzemesi
500 gr ceviz
Şerbeti için
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
1 dilim limon
Üzeri için
1 adet margarin
1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Dini bayramlarda ve misafir davetlerinde yapılan bir 

tatlı çeşididir. Hamur iyice yoğrulduktan sonra çok ince 
olacak şekilde nişasta ilave edilerek açılır. Açıldıktan 
sonra içerisine ceviz ilave edilir. Yufka oklavaya sarılıp 
büzdürüldükten sonra oklavadan çıkarılır. Keserek 
ya da bütün halinde tepsiye dizilir. Daha sonra bir 
adet margarin ve bir çay bardağı sıvı yağ ocakta 
eritilir. Hazırlanan baklava hamurunun üzerine bu 
karışım döküldükten sonra fırına verilir. Fırından çıkar 
çıkmaz şerbeti ilave edilir. Üzeri kapatılıp yarım saat 
dinlendirildikten sonra servis yapılır.



YİYECEK-İÇECEK 
HAZIRLIKLARI



Osmaniye Yemekleri

138

NİŞASTA YAPIMI

ERİŞTE YAPIMI

Buğday on beş yirmi gün ıslatıldıktan sonra  
bir gün süreyle güneşte bekletilir. Suyu her 
gün değiştirilir. Buğdaylar yumuşayınca suyu 
süzdürülür ve çiğnenir (tepelenir). Beyaz suyu 
çıkarılıp leğene dökülür. Ekşiliğinin giderilmesi 
için suyunun birkaç defa değiştirilmesi 
gerekmektedir. Suyu iyice süzüldükten sonra 
leğenin dibine çöken nişastaların rengi 
beyazlaşır. Örtülerin üzerinde güneşe serilip 
kurutulur. Hafif kuruduğunda topaklanmaması 
için avucun içinde ovalanır. Elekten geçirilip 
nişasta haline getirilir.

Erişte kesmeye yöresel olarak tutmaç kesmek 
denir. Yufka ekmek yapıldıktan sonra geriye 
kalan hamur kalın olacak şekilde açılır. Bazlama 
büyüklüğüne getirildikten sonra sacın üzerinde 
iki tarafı çevrilerek pişirilir. Bıçak yardımıyla 
uzun uzun kesilir. Kesilen parçalar küçük kareler 
haline getirilir. Bir yerde belli bir süre kurutulur. 
Kurutulan erişte bez torbaların içerisine konur ve 
bir yere asılır. Tutmaç çorbası yapılacağı zaman 
çıkarılarak tüketilir.
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BUĞDAY (HEDİK) KAYNATMA

TARHANA YAPIMI

Buğday öncelikle geniş bakır bir leğenin 
içerisinde yıkanıp temizlenir. Altına ateş 
yakılarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra naylon 
örtüler üzerine serilir. Kuruyana kadar güneşte 
bekletilir. Daha sonra taşları, çöpleri ayıklanır. 
Çuvallara doldurulur. Un ve bulgur çektirmek 
(öğütmek) için değirmene gönderilir.

Dövme (yarma) iyice pişirilir. Biraz soğuyunca 
yoğurt, kekik ve tuz karıştırılır ve ezilinceye kadar 
yoğrulur. Un ilave edilerek ikinci yoğurma işlemi 
yapılır. Temiz bir bezin üzerine serilip birkaç gün 
güneşte bekletilip ekşitilir. Kışın tüketilmek için 
bez torbaların içerisinde muhafaza edilir.
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KIRMA ZEYTİN YAPIMI

BİBER SALÇASI YAPIMI

Zeytinin küçük ve rengi yeşil olanları seçilir. 
İçerisinden rengi kızarmış, sert ve çürük olanları 
ayıklanır. Yaprak ve sapları temizlendikten sonra 
yıkanır. Zeytinler sert biz zemin üzerinde oval bir 
taş, cam şişe veya tahta tokmak ile kırılır. Altına 
naylon bir örtü serilir. Tek vuruşta çekirdekleri 
ezilmeden kırılır. Beş kiloluk plastik pet 
şişelere veya cam kavanozlara doldurulduktan 
sonra içerisine su ilave edilir. Suyu sıklıkla 
değiştirildiğinde zeytinin acısı alınıp, tatlanması 
daha kısa sürede gerçekleşir. Suyu her gün 
değiştirilirse 10 gün içerisinde yenebilecek 
kıvama gelir. Yenecek zeytin bir kâseye alınır. 
Üzerine az miktarda tuz, zeytinyağı, limon suyu, 
nar ekşisi, pul biber ile sos yapıldıktan sonra 
servis yapılır.

Biberler halk pazarlarında tonlarca miktarda 
satılmaktadır. Ağustos ayının ortalarında ailenin 
kalabalıklığına bağlı olarak ortalama 100-200 kg 
biber satın alınmaktadır. Salça yapımı evlerin 
bahçelerinde kadınların bir araya gelmesi 
suretiyle imece usulü bir sıra takip edilerek 
yapılmaktadır. Büyük leğenler içerisine alınıp 
yıkanan biberlerin suları süzdürülür. Biberin 
öncelikle baş kısımları çıkarılıp ikiye ayrılır. 
Çekirdekleri çırpılarak tamamen temizlenir. 
Daha sonra kıyma makinesinde çekilir. Sıvı hale 
getirilen biberler damlarda muşambalara veya 
büyük sinilere serilerek kurutmaya bırakılır.
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NAR EKŞİSİ YAPIMI

TURUNÇ EKŞİSİ YAPIMI

Renginden dolayı yörede kara ekşi olarak da 
adlandırılır. Salata, turşu, kısır ve bazı çorbalarda 
kullanılmaktadır.Yapımı imece usulü olarak sonbahar 
mevsiminde gerçekleştirilir. Narın mayhoş (yarı ekşi) ve 
sulu olanları tercih edilir. Sonbaharın ilk yağmurundan 
sonra toplanan narlar içerisinden zarar görmüş olanları 
seçilir. Yıkandıktan sonra bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye 
ayrılır. Bir leğenin içerisinde ters çevrilerek sopa yardımıyla 
vurulur. Bu işleme nar çırpma denir. İçerisinde herhangi bir 
kabuk vs. kalmamasına özen gösterilir. Tanelere ayrılan 
nar beyaz zarlarından ayıklandıktan sonra temiz çuvallara 
doldurulur. Nar çiğneme işlemi için özel alınan ve yalnızca 
nar ekşisi yapımında kullanılan çizmeler giyilir. Çuvalın 
altına naylon poşet konulduktan sonra çiğneme işlemine 
geçilir. Süzülen nar suyu süzülerek başka bir kazana 
aktarıldıktan sonra ocak üzerine alınır. Kazanlarda hafif 
ateşte 4-5 saat kaynatılır. Nar ekşisinin kekremsi bir tadı 
olmaması için kaynayıncaya kadar yüzünün kefi (köpüğü) 
ve tortusu arındırılır. Renginin iyice koyulaşması ve 
yoğunlaşması beklenir. Nar ekşisinin kıvamını anlamak için 
metal bir kaba alınır. Kaba yapışıyorsa olduğu anlaşılır. Bal 
kıvamına gelince ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. 

Olgunlaşan turunçlar toplanır. Yıkanıp 
kurutulduktan sonra kabukları soyulur. Bıçakla 
ortadan ikiye ayrılır ve bir sıkacak yardımıyla 
suyu sıkılır. Posası ve çekirdekleri ayıklanır. 
Sıkılan su kevgir yardımı ile bir kabın içerisine 
süzülür. Yüksek ateşte uzun süre kaynatılır. 
Tadı ve kıvamının istenilen düzeyde olması 
için köpükleri süzgeç yardımıyla alınır. Rengi 
koyulaştığında ve şurup kıvamına geldiğinde 
olduğu anlaşılır.
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NAR ŞERBETİ

KIZILCIK ŞERBETİ

Beş su bardağı suya, bir bardak toz şeker 
katılarak karıştırılır. İçerisine yarım su bardağı 
nar ekşisi ilave edilir. Soğuk olması için bir parça 
buz atılır. Buzdolabına konulup soğutularak 
servis yapılır.

Kızılcıklar yıkandıktan sonra üzerine 
iki parmak geçecek şekilde su ilave edilir. 
Kızılcıklar rengini suya verecek kıvama gelene 
kadar kaynatılır. Ocaktan alındıktan sonra bir 
süre soğutulur. Tülbentten geçirildikten sonra 
içerisine şeker ilave edilir ve ocağa alınır. 
Yaklaşık bir saat boyunca yoğun bir kıvam alana 
kadar kaynatılır. Soğuduğunda saklama kapları 
içerisine alınır. Sulandırılarak ve şeker ilave 
edilerek tüketilmektedir.
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ŞALGAM YAPIMI

TURUNÇ REÇELİ

Değirmenlerden bulgur unu, kepeği ya da 
setik alınır. Su ilave edilerek yoğrulur. Yoğrulan 
hamur bir yerde dört beş gün bekletilir. Bu işleme 
mayalama ya da ekşitme adı verilir. Tülbent ya da 
bezin içerisine konup fıçının dibine yerleştirilen 
ekşi hamurun üzerine siyah havuçlar ilave edilir. 
Üzerine ılık su ve tuz döküldükten sonra on gün 
bekletilir. Bu süreye kıvamını alma ya da pişme  
adı verilir.

Turunçlar yıkandıktan sonra rendenin ince 
kısmıyla rendelenir. Rendelenmiş turunçlar 
dilimlere ayrıldıktan sonra suda 15-20 dakika 
kaynatılır. Kaynatılan dilimler üç gün suda 
bekletilir. Acı suyu altı saatte bir değiştirilir. 
Eşit oranda hazırlanan şeker ve su karışımına 
turunçlar ilave edilir. Birkaç saat boyunca kısık 
ateşte pişirilir. İnmeye yakın limon tuzu ilave 
edilir.
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BELBEN YAPIMI

SADE YAĞ YAPIMI

Ağaçlardan toplanan incirler ekşimemesi 
için yıkanmaz. Kıyma makinesinde çekilir ve 
daha büyük kazanlara alınır. Üzerine şeker ilave 
edilerek on beş-yirmi dakika kaynatılır. Pişirme 
sırasında ağaçtan büyük bir kürek yardımıyla 
sürekli karıştırılır. Daha sonra temiz bir bez 
üzerine ince bir şekilde yayılır ve kurumaya 
bırakılır. Üç gün güneşin altında kuruduktan 
sonra kesilir. Poşet veya bidon içerisinde 
saklanır. Kış aylarında içerisine ceviz vs. 
sarılarak tatlı olarak tüketilir.

Günlük olarak yayıklarda yayılan tere yağ 
kaynatılıp süzülür. Tenekelere doldurulup 
tuzlanır. Kokusunu alması için içerisine elma 
atılır. Kazan içerisinde eritilir. Rengi sararınca bir 
tenekede süzülür. Dibinde kalan yağ biraz daha 
katı kıvamda olur. Buna hekil adı verilir. Hekil 
bazlama ve un bulamacı yapımında kullanılır. 
Sadeyağ cere veya tenekelerin içerisinde 
muhafaza edilir.
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Yeni doğum yapan kadınlara akıt adı verilen tereyağı, 
ekmek, bal veya pekmez karışımından yapılan yiyecek 
yedirilir. Lohusayı ziyarete gelenler hediye olarak nişasta 
bulamacı (asıda) yapıp getirirler. Anne sütünü artırıcı 
özelliğinden dolayı lohusaya buğday, karpuz çekirdeği 
ve nohudun sac üzerinde kavrulmasıyla yapılan ve 
kavurga adı verilen çerez yedirilir.

Nişanın diğer ismi tatlıdır. Nişan takılmış manasında 
“tatlısı yenmiş” tabiri kullanılır. Yüzükler takıldıktan sonra 
tatlı bir şeyler ikram edilmesi gelenektir. Geçmişte lokum 
bisküvi, günümüzde baklava ikram edildiği için bu isimle 
anılmaktadır. Gelin görmeye (gelin ziyareti) gidilirken 
pekmezli kömbe yapılıp götürülür. Buna karşılık olarak 
gelin tarafından elbiselik kumaş hediye edilir. Pekmezli 
kömbe oğlan evi tarafından kına gecesinde davetlilere 
ikram edilmek amacıyla yapılıp kız evine götürülür ve 
kına yandıktan sonra dağıtılır.

Oğlan evi tarafından düğün öncesinde yapılacak 
yemekler için büyük bir hayvan kesilir. Yemekler kesilen 
hayvanların etiyle yapılmaktadır. Düğünden bir hafta 
önce, düğün sahipleri tarafından yakın akrabalar ve 
komşular davet edilerek yüksük çorbası için yüksük 
dökülür. Düğünlerde; nohut yahnisi, kavurma, patates 
sulusu, döş dolmalı döğme pilavı, etli kuru fasulye, 
patlıcan tava, yüksük (hamur) çorbası, sarma dolma, 
kıymalı lahana sarması, türlü, cacık veya ayran yapılır. 
Bu yemekler gelin oğlan evine indiği gün yapılan 
yemeklerdir.

Düğün yemekleri kadınlar tarafından yardımlaşma 
usulü gerçekleşmektedir. Kazanların kapakları düğün 
sahibi tarafından besmele ile açılmakta ve yemek 
yapanlara bahşiş verilmektedir. Buna “çomça tutma” 
da denir. Ahçı tarafından tutulan çomçaya düğün sahibi 
(kayınpeder, kayın vb.) bahşiş bırakır.  Bazı yerlerde ise 
hoca gelip dua okunduktan sonra yemeklerin kapağı 
açılır. Davarın döşlü kısmı yahninin içerisinde köyün 
ileri gelenlerinden birinin önüne konur. Bunu yiyen kişi 
aşçıya bahşiş verir. Ayrıca aşçıya düğünün sonunda 
şalvarlık, tülbent vb. gibi hediyeler verilir.

 Erkek evinde yapılan yemeklerin bir kısmı kız evine 
de gönderilir. Gelin, oğlan evine indiği gün geline nar, 
şeker veya limon şerbeti ikram edilir. Düğünden bir gün 
sonrasına baş adı verilir. Baş günü kadınlar toplanır. 
Mevlit okunur ve arkasından kelle paça ikram edilir. 

Düğünden bir süre geçtikten sonra yeni evli çiftlerin 
yakınları ve akrabaları tarafından yemek daveti 
düzenlenir. Bu yemekte genellikle tavuk doldurması, etli 
kömbe, içli köfte, kuru fasulye yemeği, yüksük çorbası 
yapılmaktadır.

Yufka ekmek günlük tüketimi karşılamak üzere 
yapıldığı gibi özel gün ve törenler vesilesiyle de 
gerçekleştirilmektedir. Kurban bayramlarından önce 
kurban etiyle birlikte yenmek için yapıldığından “bayram 
ekmeği”, düğün öncesinde yapıldığından “düğün 
ekmeği” gibi adlandırmalar da yapılmaktadır.

Cenazelerde üç gün boyunca ölü evine yemek 
yaptırılmaz. Komşular aralarında anlaşarak ve sıra takip 
ederek yemek yapar. Pilav, salata, kuru fasulye, sac 
kömbesi, sarma dolma yapılan yemekler arasındadır. 
Cenazenin üçüncü günü “ölünün, dirinin hayrına 
yapılsın, kokusu ölünün burnuna gitsin” inancı ile un 
helvası yapılıp dağıtılır. Kuran okutulur.

Yağmur yağdırma törenlerinde tilki kılığına giren 
çocuk kapı kapı dolaştırılır. Bu oyun genellikle akşam 
vakitlerinde oynanır. Beraberinde köyün bütün çocukları 
da olur. Gittiği evlerden “tilki tilki pağğuk” diyerek un, 
yağ vs. toplarlar. Toplanan malzeme ile bazlama veya 
bayram kömbesi yapılıp çocuklara dağıtılır.

Yaylaya göç gerçekleştirildiği gün akşamdan 
mayalandırılmış yoğurtla ayran yapılır. Ayrana  ekmek 
doğranır ve buna doğrambaç adı verilir. Yakınlar davet 
edilir ve hep birlikte ziyafet düzenlenir.

Ramazan ayının ilk ve son günü hayır olması için 
etli veya tavuklu dövme pilavı yapılıp en az yedi eve 
dağıtmak adettendir. Hayır dualarını almak maksadıyla 
özellikle yaşlı insanlara götürülür. Ramazan sofralarında 
genellikle sac kömbesi, et doldurması, tavuklu dövme 
pilavı, yüksük çorbası, içli köfte, et veya tavuk tava gibi 
yemekler bulunmaktadır.

Ramazan Bayramlarında gelen misafirlere çay, 
limonata yanında ikram edilmek üzere bayram 
kömbesi yapılmaktadır. Evlerde bayram kömbesi 
yapımına bayramdan bir hafta önce başlanır. Her evde 
bir gün yapılacak şekilde imece usulü bir sıra takip 
edilmektedir. Mahalle fırınları Ramazanlarda sabaha 
kadar çalıştığından fırınlardan gün sırası alınmaktadır. 
Ramazan Bayramlarından bir gün önce yoğurtlu ve 
pekmezli kömbe gibi tatlılar da yapılmaktadır. Bu nedenle 
Ramazan Bayramı halk arasında “kömbeli bayram” 
olarak da tabir edilir. Tatlı olarak bayram süresince daha 
önceden yapılıp hazırlanan karakuş tatlısı ve sarı burma 
tatlısı ikramı da gerçekleştirilmektedir.

Kurban Bayramlarının birinci günü et haşlama, sac 
kavurması veya kebap yapılmaktadır. Daha sonraki 
günlerde ise kelle paça, karın söğüş, bumbar, çöz 
közlemesi, ciğer ve diğer sakatatlar pişirilir. Kurbanın 
döşü ayrılarak sonraki günlerde döş doldurması yapılır. 

ÖZEL GÜN VE TÖRENLERDE YAPILAN YİYECEKLER
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Osmaniye ili genelinde yemek ve yiyeceklerin 
hazırlandığı mekânlara mutfak, ocaklık gibi 
isimler verilmektedir. Evin içinde ve dışında 
olmak üzere iki çeşit ocak bulunur. Evin 
içerisindeki ocakta günlük yemekler yapılırken 
pişirilmesi uzun süren yemekler dışarıda ateş 
üzerinde yapılır.

Yiyeceklerin ve tahılların saklandığı yerlere 
kiler, ambar gibi isimler verilir. Yüklüklerin 
gözünde yer alan tahta ambarlara arpa, mısır 
(darı), un vs. boşaltılır.

Tahılları elemek için kullanılan geniş gözlü 
eleğe sarat adı verilir. Daha ince olanlarına 
halbur denir. Yarma yapmak amacıyla buğdayın 
içinde dövüldüğü taştan yapılan çukura soku 
taşı adı verilir. Tahıllar dibek içerisinde dövülür. 
Kuru yiyecekler bez torba içerisinde muhafaza 
edilmektedir. Tereyağı, bal, pekmez gibi 
yiyecekler hamzan adı verilen saklama kapları 
içerisinde muhafaza edilmektedir.

Düğün yemeklerinin yapıldığı kazanlara don 
kazanı adı verilir. Bunun içerisinde genellikle 
sulu yemekler yapılmaktadır. Daha küçüğüne 
küpeli kazan adı verilir. Mağsere adı verilen bakır 
leğenlerde pilavlar pişirilir. Bunun içerisinde 
ayrıca pekmez ve nar ekşisi de yapılmaktadır.

Su, ayran, şerbet gibi içecekler; satır, çitil, çam 
bardağı, bakır bocit, teşt içerisinde muhafaza 
edilmektedir. Bardak yerine bakır tas kullanılır. 
Hayvan derisinden yapılan tuluk içerisinde su, 
pekmez ve yağ saklanır. İnek sağılan kaplara 
helke, sahan tası denir.

Kaşıklar hartlap (sandal) ağacından 
yapılmaktadır. Mutfaklarda kaşıkların konduğu 
bölmelere kaşıklık adı verilir. Düğün yemeklerini 
karıştırmaya yarayan büyük alete depki adı 
verilir. Çomça, çömçe, kepçe, kevgir yemekleri 
karıştırmak ve tabağa almak için kullanılır. 

Önceleri bakır tabaklar kullanılırken daha 
sonra krom ve melamin tabaklar çıkmıştır. Bakır 
tabaklara sahan adı verilir. Mutfak gereçleri 
kaplık adı verilen rafa dizilir.

Ekmek yaparken zemine iteği adı verilen 
dokuma örtü serilir. Yufkanın açıldığı tahtaya 
ekmek tahtası, daha küçüğüne bazlama tahtası 
adı verilir. Ekmeğin çevrildiği alete evraaç, garağ 
gibi isimler verilir.

Yemekler sini ile sofraya getirilir. Bez sofra ve 
tahta sofra üzerinde yenir.

KULLANILAN MEKÂN, ARAÇ VE GEREÇLER
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-Yumurtanın gece vakti yuvasından alınması 
iyi sayılmaz.

-Soğan, sarımsak kabuğuna basılmaz.

-Ocağın içerisine soğan ve sarımsak kabuğu 
atılmaz. 

-Ocağın içerisine soğan ve sarımsak kabuğu 
atılırsa “şeytanın parası” olur.

-Evin bereketi kaçtığında bereketi artsın diye 
aşure pişirilip dağıtılır.

-Ekmek pişirirken burunlarına kokar diye 
ekmeğin bir parçası koparılıp tavuklara atılır.

-İneğin sütü nazar değer kurur diye 
başkalarına gösterilmez.

-Bayram kömbesi yoğrulurken kavga edilirse 
hamur çabuk kabarır.

-Bayram kömbesinin kabarması için 
mayasına sinirli birinin adı verilip yapılır.

-Ramazan ayında yapılan döğme pilavındaki 
döğme tanesinin boğazdan geçince ahrette oruç 
tuttuğuna dair şahitlik yapacağına inanılır.

-Pekmezli kömbe için “âdeti patlasın, ocakta 
koksun” deyimi kullanılır.

-“Acer bardağın suyu tatlı olur.”

-Sofrada yemeğe önce evin büyüğü başlar.

-Günah olmasın diye sofrada ekmek kırıntısı 
bırakılmaz.

-Yemeğe davet edilen misafire yemek 
öncesinde ibrik ve havlu tutulur.

-Misafir ve çocuklar için ayrı sofralar kurulur.

-Un değirmenlerinde değirmenci tarafından 
“değirmen hakkı” alınır. Halk arasında “hak 
değirmenden alınır” sözü bundan kaynaklıdır.

-“Koruk sabırla helva olur.”

-“Ebelik yedim tuzunan”

-Varlıklı kişiler için “yağından yarılmak” deyimi 
kullanılır.

-Bir yere sıkça gitmek manasında “dadandığı 
yere darı ekmek” deyimi kullanılır.

-Bir şeyi bitirip, tüketmek manasında “dibine 
darı ekmek” deyimi kullanılır.

-Tarlada oluşturulan yemek sırası için  “el 
başında ekmek var” deyimi kullanılır.

-Soyun tükenmesi anlamında “ocağı 
batasıca, ocağı yanasıca,ocağına su döküle” 
gibi beddualar; soyun devam etmesi anlamında 
“ocağın yanmaya” gibi dualar sözlü ifadeler 
içerisinde kullanılır. 

GELENEKLER, İNANIŞLAR VE KALIPLAŞMIŞ İFADELER
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Ağ darı: Beyaz darı.
Acımık: 1- Acımsı meyveleri olan bir bitki 2- 
Acımsı.
Acırak: Biraz acı.
Ağ üzüm: Beyaz üzüm.
Ağız: Yeni doğum yapan hayvanların sütü.
Akıt: Loğusalara yedirilen bir tür tatlı.
Ala firik: Tam olmamış firik.
Ala sulu: Biraz tatlanmış meyve.
Alacalanmak: Üzümlerin olgunlaşmadan önceki 
renk değişikliği.
Alma: Elma.
Aşgana: Aş hane, mutfak, yemek pişirilen yer.
Aşırma: Orta büyüklükte yemek kazanı.
Avarlık: Sebze bahçesi ve sebzelerin genel adı.
Avcar  :  Baharat.
Baldırcan: Patlıcan.
Bazlama: Kalın ve küçük yufka ekmek.
Bazlambaç : Bazlama, kalın ve küçük yufka 
ekmek.
Belben: İncir pestili.
Bezdirme : Oklavasız, elle açılan , iki el 
büklüğündeki bazlama.
Bezi : Hamur topağı, yufka açmak için 
hazırlanmış yuvarlak hamur.
Biber ağzını börtletmek: Biber acısı ağzını 
yakmak.
Bici bici: Buz, nişasta ve meyve suyu ile yapılan 
bir yiyecek.
Bişşek : Yayıkta yoğurdu çırpmaya yarayan 
araç.
Bittiğ: Bir miktar.
Bostan: Salatalık.
Boyam : Meyan ağacı,kökü ve şerbeti.
Börtletmek : Közde pişirmek.

Bulamaç : Un çorbası,un helvası.
Bulambaç :  Bulamaç.
Calak: Güneş yakmış, tadı ve lezzeti kaçmış 
karpuz.
Ceç : Harman savrulduktan sonraki  tahıl yığını.
Ceç küreği : Tahtadan yapılmış kürek.
Cere : Çömlek, çanak çömlek , toprak testi.
Cığındırık: Hayvanın kaburga ve et arasında 
kalan yeri.
Cılk : Bozuk, içi sulanmış, yenmez hale gelmiş 
meyve veya yumurta.
Çakıldak: Kalabalık, çok, fazla. Kurutulmuş 
sebze, meyve.
Çalkama: Aşırı sulandırılmış ayran.
Çeltik: Pirinç tarlası ve hasat edilmemiş pirinç.
Çıtımık :  Sakızlık ağacının meyvesi menengiç.
Çir: Kayısı, erik, ayva kurusu.
Çir kavurması: Kuru meyve kavurması.
Çirtim: Küçük üzüm salkımı.
Çömçe : Kazan karıştırmaya yarayan büyük 
kepçe.
Çöz közlemesi: Bağırsak közlemesi.
Damızlık : Yoğurt mayası.
Darı : Mısır tanesi.
Depki: Bulgur, tarhana pişirirken, kazanı 
karıştırmaya yarayan araç.
Devlip : El ile çevrilebilen küçük değirmen taşı.
Dıkız pilav: Suyu az, kuruya yakın pilav.
Doğrambaç: Ayranın içerisine ekmek 
doğranarak yapılan bir yiyecek.
Döğme: Kabuğu dövülerek çıkartılmış buğday, 
yarma.
Düğürcük : İnce bulgur.
Düğürcük pilavı : Düğürcükle yapılan pilav.
Dürüm : 1-Beş ekmekli ölçü birimi 2- Ekmek 

KULLANILAN KELİMELER
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arasına sarılarak yapılan dürme , sokum.
Ebelik : Evelik, geniş yapraklı bir ot.
 Eğdi : Meyve toplamak için dal eğmeye yarayan 
çengel, garağı, eğecek , gelberi.
Eriklik : Erik bahçesi.
Erkek ağaç : Meyve vermeyen ağaç
Erkeklemek : Sebzelerin tükenmesi, kartlaşıp 
yenmez olması.
Eşek turpu: Hardal otu. Yemeği yapılan bir ot 
türü.
Eşgîrek  : Ekşimsi, biraz ekşi.
Eya dolması: Kaburga dolması.
Fedik : Hedik, tahıl haşlaması, haşlanmış, 
buğday ve mısır.
Firik: Meyve ve tahılların olgunlaşmadan önce 
yenecek hale gelmesi.
Firik ütelemek : Firik buğday başaklarını ateşte 
ve alevde pişirmek.
Gara guş : Siyah renkli yırtıcı kuş, kara şahin.
Gara tavuk : Sığırcıktan biraz büyük, eti yenen 
bir kuş.
Garağa : Çatallı ağaç dalından yapılan çengel, 
gelberi.
Gatık : Yemeğin yanındaki katkı  yiyecek . 
Gatmaç : Pişirildikten sonra katılan yemek. 
Yoğurtlu katmaç, soğukluk katmacı vb.
Gavurgaç : Kavurga.
Gazan : Kazan, tencereden büyük bütün pişirme 
araçları. Don, yal, bulgur, yemek kazanı vb.
Gelin eli: Yemeği yapılan bir ot türü.
Gıcı gıcı pancarı: Yemeği yapılan bir ot türü.
Gözer : Tahıl elemede kullanılan sarattan küçük, 
halburdan büyük elek.
Gudeyne: İncir kurusu.
Gümbür : Silindir biçimindeki ahşap yayık.
Günebakan : Ay çiçeği.
Halbur : Orta boy elek.
Hambelis : Mersin ağacı.
Harnıp : Keçi boynuzu ağacı.

Hartlap : Sandal ağacı.
Hedik: Pişmiş buğday.
Hekir: Tere yağı eritildikten sonra  oluşan tortu .
Helke : Bakırdan yapılmış su kovası.
Hemil hemil: Yumuşak yumuşak.
Hopal : Yabani güvercin.
Hozak : İncir meyvesinin olgunlaşmadan 
(yetmeden ) önceki hali.
Ispatan: Yemeği yapılan bir ot türü.
İfitlemek: Ayıklamak, tiftiklemek.
İğnelik otu: Yemeği yapılan bir ot çeşidi.
İleğen: Leğen
İrişkin: Sucuk
İrkme : Torbadaki ayran birikintisi.
Kak : Elma, armut kurusu.
Kakırdak : Koyun kuyruğu eritildikten sonra 
geriye kalan katı kısım.
Karakılçık: Siyah renkteki bir buğday çeşidi.
Karsambaç: Kar ve pekmez karıştırılarak 
yapılan buzlu bir yiyecek.
Kavurga: Buğday, yer fıstığı, nohut, mısır 
ve susam gibi yiyeceklerin sac üzerinde 
kavrulmasıyla yapılan yiyecek.
Kavut: Buğday, yer fıstığı, nohut, mısır ve susam 
gibi yiyeceklerin sac üzerinde kavrulup un haline 
getirilmesiyle yapılan yiyecek.
Kazayağı: Yemeği yapılan bir ot türü.
Kelek: Yeterince gelişememiş, ham ve lezzetsiz 
karpuz.
Kelle ütmek:1-Kelle paça pişirmek için, kelleyi 
aleve tutarak temizlemek. 2-Boş sözle baş 
ağrıtmak.
Koruk : Üzümlerin tatlanmadan önceki ekşi  hali.
Kömbe (kömme) : Ateşe veya küle gömülerek 
yapılan yiyecekler.
Kömeç : Ebegümeci.
Körmen: Yemeği yapılan bir ot türü.
Kuzu kulağı: Yemeği yapılan bir ot türü.
Küncü : Susam.
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Kürem : Yufka ekmeğin kaşık gibi çukur hale 
getirilmesi.
Leylim : Limon.
Leylim tuzu : Limon tuzu.
Leylimirek : Biraz ekşi.
Mağsere: Bakır leğen.
Meke  : Mısır bitkisi.
Mıkla  : Yağda yumurta yemeği. 
Nişe : Nişasta.
Nişe bulamacı : Palıza, asıda. Nişasta, şeker 
ve tereyağı ile yapılan yiyecek.
Ocaklık : Ateş yakılan özel bölüm, şömine.
Ombalak: Pekmez, tereyağı ve bulgur unu ile 
yapılan bir yiyecek.
Oklağa: Oklava.
Öfelemeç: Yufka ekmek ve tereyağı karıştırılarak 
yapılan yiyecek.
Paça: Kasaplık hayvanların bilekten kesilmiş diz 
altı etleri ve ayağa yakın kısmı
Paf ciğer: Ak ciğer
Sacayağa : Üç ayaklı saç ve kazan altına 
konulan araç.
Sadır otu: yemeği yapılan bir ot çeşidi.
Sahan tası: İnek sağılan tabanı dar, üstü geniş 
kap.
Sarat: Geniş gözlü tahıl eleği.
Sası: Tatsız.
Sehan :  Bakırdan yapılan yemek tabağı.
Setik : İnce bulgur, simit.
Sığırdili: Yemeği yapılan bir ot türü.
Simit: İnce bir bulgur çeşidi.
Soğukluk : Semiz otu.
Soku :  Buğdayı  yarma yapmak için taştan 
açılmış çukur.
Sokum: Dürüm, ekmek arası. Yağlı sokum, 
soğan sokumu vb.
Söğürme: Biber, patlıcan, domates gibi sebzeleri 
közledikten sonra yapılan yiyecek.
Süllüm: Ispanaktan yapılan yiyecek.

Sünnetlemek : Yemek tabağında hiç bırakmadan 
bitirmek.
Süzek : Süzgeç. 
Süzme : Torbada süzdürülmüş ayran veya 
yoğurt.
Şebeden: Alabaş. Küçük, yuvarlak, hoş kokulu 
bir tür kavun.
Şıfan : Yulaf.
Tepsermek: Hamurun sıcak sac üzerinde 
yapışmayacak kadar pişmesi.
Teşt : Leğen.
Tetiri  : Sumak otu.
Tevriz : Tatlısı yapılan bir kabak türü.
Tırşik  : Yılan dili, yılan otu olarak bilinen bitki.
Teleme: Sütten yapılan bir yiyecek.
Toğga: Toyga. Yoğurttan yapılan bir çorba.
Tomatis : Domates.
Tuluk: Tulum yüzülmüş deriden yapılan eşya. 
Su tuluğu, pekmez tuluğu, yağ tuluğu vb.
Tutmaç: Erişte hamuru.
Ufra : Ekmek açarken, hamur yapışmasın diye 
kullanılan un.
Yağ tuluğu: Yağ konulan tulum, tuluk.
Yağdannık : Yağ kabı.
Yannık : Yayık.
Yannık yaymak : Yayık yaymak.
Yapışkan : Soğanlı bir bitki.
Yargan: Dövmeden daha küçük boyutta, tarhana 
yapılan buğday çeşidi.
Yoğurt çalmak: Yoğurt mayalamak.
Yuka ekmek : Yufka ekmek.
Yüksük çorbası: Yüzük çorbası.

Zavza : Yeşillik, sebze , meyve.
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KATKI SAĞLAYANLANLAR
İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Personeli

Esra DEMİRBAŞ - Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Memur

Baki TEKE - Ulaşlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

Fehmi KAHRAMAN - Yeniköy Köyü Muhtarı

Mehmet ÖZDEN - Osmaniye Kuzey Kafkasya Derneği Başkanı

Cengiz CAFRİ - Karatepe Kilim Kooperatif Başkanı

Seyfi METİN - Şair

Kadir KEÇEBAŞ - Emekli Öğretmen

Meryem DEMİRBAŞ - Ev Hanımı

Leyla TEKE - Ev Hanımı

Tülay BARUTÇU - Ev Yemekleri Aşçısı

Arife ERDEM - Ev Yemekleri Aşçısı

Cemile ALİBEKİROĞLU - Ev Hanımı

Sema ÖZENER - Ev Hanımı

Hacer CAFRİ - Ev Hanımı

Eşe CAFRİ - Ev Hanımı

Fatma METİN - Ev Hanımı

Ayşe ASLAN - Ev Hanımı

Şahsine KAHRAMAN - Ev Hanımı

Leyla KAHRAMAN- Ev Hanımı

Gülnur TEKİN - Ev Hanımı

Emine TAYDAŞ - Ev Hanımı

Asiye ÖZDİL - Ev Hanımı

Özgür FIRTINA - Ev Hanımı

Ülker ERDEM - Ev Hanımı

Güner YAVUZ - Ev Hanımı




