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 20 TÜRK KAHVALTISI 

  •  Türk çay kültürü 
  •  Kahvaltımızın olmazsa olmazları; 
   Peynir çeşitleri, bal-kaymak, 
   tahin-pekmez, sucuk, pastırma, 
   zeytin, reçeller  
  •  Zeytin piyazı 
  •   Acuka
  •   Muhlama
  •   Bazlama
  •  Pişi
  •  Incir reçeli
  •  Türk kahvesi ve lokum

 36 ÇORBALAR
 
  •  Süzme mercimek çorbası
  •  Ezogelin çorbası
  •  Yayla çorbası
  •  Tutmaç çorbası
  •  Kuru bamya çorbası
  •  Terbiyeli tavuk suyu çorbası
  •  Kesme hamurlu yeşil mercimek çorbası 
  •  Karalahana çorbası
  •  Ayran aşı
  •  Düğün çorbası
  •  Tarhana çorbası
  •  Balık çorbası

  
 58 YUMURTALI YEMEKLER
  
  •  Peynirli yumurta
  •  Menemen
  •  Pastırmalı yumurta
  •  Kaygana
  •  Çılbır
  •  Kıymalı yumurta
  •  Ispanaklı yumurta
  •  Soğanlı yumurta

 76 ZEYTINYAĞLILAR
 
  •  Imam bayıldı
  •  Zeytinyağlı enginar
  •  Zeytinyağlı yer elması
  •  Zeytinyağlı pırasa
  •   Barbunya pilaki
  •  Zeytinyağlı taze fasulye
  •  Zeytinyağlı havuç
  •  Zeytinyağlı portakallı kereviz
  •  Zeytinyağlı koruklu bamya  

 96 MEZELER VE SALATALAR
 
  • Çoban salatası 
  •  Cacık
  •  Yoğurtlu semizotu 
  •  Patlıcan salatası
  •  Taratorlu kuzu ıspanak
  •  Ebegümeci kavurması   
  •   Tahinli Piyaz
  •  Fava
  •  Humus
  •  Kısır
  •  Çerkez tavuğu

  
 112 TENCERE YEMEKLERIMIZ
 
  •  Pastırmalı kuru fasulye
  •  Kestaneli yahni
  •  Erikli kuzu incik
  •  Hünkarbeğendi 
  •  Islim kebabı
  •  Kabak bastısı
  •  Terbiyeli kereviz bastısı
  • Kuzu kapama
  •  Karnıyarık
  •  Patlıcan musakka
  •  Piliçli bamya
  •  Şiveydiz
  •  Yaz türlüsü

 
128 DOLMALAR VE SARMALAR
 
  • Zeytinyağlı biber dolması 
  •  Vişneli yaprak sarması 
  •  Kabak çiçeği dolması 
  •  Yapraklı enginar dolması
  •  Yeşil domates dolması 
  •  Soğan dolması
  •   Kuru patlıcan dolması 
  •  Etli lahana sarması
  •  Karalahana sarması 
  •  Kavun dolması 
  •  Etli kabak dolması
  •  Etli yaprak sarması
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 144 KÖFTELER

  •  Cızbız köfte
  •  Kuru köfte
  •  Izmir köfte
  •  Ekşili köfte
  •  Kadınbudu köfte
  •  Çiğ köfte
  •  Mercimek köftesi
  •  Bulgur köftesi
  •  Içli köfte 

 158 PILAVLAR

  •  Sade pirinç pilavı
  •  Safranlı pilav 
  •  Tavuklu, nohutlu pilav
  •  Iç pilav
  •  Domatesli pilav
  •  Patlıcanlı pilav
  •  Tekke pilavı
  •  Hamsili pilav
  •  Bulgur pilavı 
  •  Mercimekli bulgur pilavı 
  •  Firik pilavı  
 

174  BÖREK VE HAMUR IŞLERI

  •  Gözleme
  •  Tepsi böreği
  •  Su böreği
  • Sigara böreği
  •  Paçanga
  •  Puf  böreği
  •  Çiğ börek
  •  Mantı
  •  Keşli cevizli erişte 
  •  Talaş böreği
  •  Lahmacun
  •  Pide

 
196  SAKATAT YEMEKLERI 
  
  •  Işkembe çorbası
  •  Kelle paça çorbası
  •  Işkembeli nohut yahnisi 
  •  Yaprak ciğer
  •  Arnavut ciğeri
  •  Uykuluk
  •  Ciğer gömlek sarma
  •  Bumbar dolması

112 KUTLAMA VE  
  TÖREN YEMEKLERI
  
  •  Keşkek 
  •  Perde Pilavı
  •  Baklava
  •  Aşure
  •  Güllaç
  •  Lokma
  •  Helva

132 CUMHURBAŞKANLIĞI 
  KÜLLIYESI 
  MUTFAĞINDAN 

148  ATIKSIZ TARIFLER 
  
  •  Tirit
  •  Banduma
  •  Ovmaç
  •  Mücver
  •  Zeytinyağlı ıspanak kökü
  •  Vişneli ekmek tatlısı
  •  Karpuz kabuğu reçeli
  •  Turunç kabuğu reçeli 
  •  Tükenmez
  •  Sübye

164  BALIK VE 
  DENIZ ÜRÜNLERI

  •  Lüfer ızgara
  •  Asma yaprağında sardalye 
  •  Balık buğulama
  •  Hamsi kuşu
  •  Uskumru dolması
  •  Karides güveç
  •  Palamut pilaki
  •  Midye dolma
  •  Taratorlu kalamar tava
  •  Lakerda
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GLUTENSIZ

VEJETARYEN

FERMANTE

ATIKSIZ

SÜT ÜRÜNÜ IÇERMEYEN

VEGAN

YÖRESEL

ŞEFIN YORUMU

Tariflerde kullanılan malzeme ölçüleri aşağıdaki listeye göre baz alınmıştır.

1 adet büyük boy soğan 200 g
1 adet orta boy soğan 140 g
1 adet küçük boy soğan 80 g

1 adet büyük boy domates 200 g 
1 adet orta boy domates 140 g
1 adet küçük boy domates 90 g
1 adet büyük boy patates 200 g
1 adet orta boy patates 150 g

1 adet küçük boy patates  110 gr
1 adet büyük boy havuç 120 g

1 adet orta boy havuç 80 g

176 KEBAPLAR
  
  •  Kıyma kebabı 
  •  Patlıcan kebabı
  •  Soğan kebabı
  •  Tepsi kebabı
  •  Şiş kebap
  •  Ali nazik
  •  Tavuk şiş
  •  Tandır

194 SOKAK VE ÇARŞI    
  YEMEKLERI
  Döner, kokoreç, pide, Siirt kuyu kebabı,  
  esnaf  lokantası, köfteci, simitçi, 
  poğaça- börek, turşucu, kebap lahmacun,   
  işkembe çorbacısı, midye tava, +halka   
  tatlısı, +şambali
 

218 TATLILAR 
  
  •  Muhallebiler, pelteler
  •  Su muhallebisi
  •  Fırın Sütlaç
  •  Keşkül
  •  Tavukgöğsü
  •  Kazandibi
  •  Zerde 

	 	 Meyveli	tatlılar
  •  Kabak tatlısı
  •  Ayva tatlısı
  •  Incir uyutması
  •  Hoşaf-Komposto
  •  Limonlu pelte
  •  Kaymaklı kayısı tatlısı
  
	 	 Şerbetli	tatlılar
  •  Revani
  •  Kalburabastı
  •  Tel kadayıf
  •  Taş kadayıf
  •  Tulumba
  •  Acıbadem kurabiyesi
  •  Güllabiye helvası

228 ŞEKERLEMELER 

  Akide şekerinden tahin helvasına, 
  pişmaniyeye, badem ezmesine, cevizli 
  sucuğa, pişmaniyeye ve diğer ezmelere 
  (ayva murabba, ceviz ezmesi, badem 
  ezmesi, cezerye…) 

244 IÇECEKLER 

  •  Şerbetler
  •  Limonata
  •  Gül şerbeti
  •  Sirkencebin
  •  Demirhindi
  •  Koruk şerbeti
  •  Sumak şerbeti
  •  Somata 

	 	 Fermente	içecekler
  •  Ayran
  •  Şalgam
  •  Turşu suyu
  •  Şıra
  •  Boza
  
	 	 Sıcak	içecekler
  •  Ihlamur çayı 
  •  Zahter çayı
  •  Kaynar
  •  Menengiç
  •  Sahlep

262 KILER

  •  Yoğurt 
  •  Yufka ve Erişte 
  •  Bulgur
  •  Tarhana 
  •  Salça 
  •  Yağlar
  •  Turşu çeşitleri 
  •  Baharatlar 
  •  Ekşiler 
  •  Pekmez 
  •  Pestil, meyve sucuğu
  •  Kuruluklar
  •  Reçeller
  •  Kuru yemişler
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My best advice for living a long and vibrant life is to eat 
food that tastes fabulous and happens to be healthy for you.  
Turkish cuisine is the perfect solution and is part of  the the 
Mediterranean diet, which is the most scientifically proven 
program to maintain our health. People adhering to this 
eating approach reduce their heart disease, diabetes and 
cholesterol, as well as their dementia and depression, so you 
can enjoy the tasty meals for much longer. 

The healthiest attributes of  Turkish cuisine are unsaturated 
fats, especially Olive Oil which is a staple of  many meals, 
including delicious dips and spreads. Healthy fats are also 
found in the abundant fish found in all the seas surrounding 
Turkey. The fresh fish tastes so rich that Turkish cuisine rarely 
fries the meals, thus reducing saturated unhealthy fats. The 
abundant nuts (hazel, pistachio, almond and walnuts) are 
also rich in fats that are building blocks for healthy cells and 
calming chemical messengers in our body. 

The cuisine also is blessed with fresh ingredients from 
the Anatolian rich plains. Turkey is the cradle of  World 
agriculture so many of  these crops were first planted in these 
fertile lands over 10,000 years ago.  They continue to yield 
delicious crops that are enjoyed without over processing with 
salt and fats. The fresh produce are rich in vitamins that the 
plants use to protect themselves in the sun drenched fields, 
and we benefit from these rich anti-oxidants by consuming all 

the colorful vegetables and salads. We also benefit from the 
accompanying nutrients and fiber.  

Although Turkish cuisine includes health meats in 
moderation,  Ottoman zeytin yağlı meals were often free of  
meat and cooked with heart healthy olive oil. Since these 
dishes were served cold, most carbohydrates were converted to 
resistant starch which reduces their glycemic index and effect 
on insulin, which can facilitate weight loss.   Classic examples 
of  these zeytin yağlı are:

Dolma is the classic vegetables dish of  zucchinis, eggplants, 
peppers, or even tomatoes stuffed with rice and onion and 
numerous spices.

Taze Fasulye are green beans cooked with tomato and/or 
tomato paste and onions, which we know now feed the healthy 
bacteria in our intestines.

Yaprak Sarma are wrapped vine leaves with a filling of  rice, 
onion and spices like mint, currant, pepper and cinnamon.

My mouth is watering while thinking of  these examples 
which is the real secret to the health benefits of  Turkish 
Cuisine. The meals taste so good that we will enjoy them in 
place of  less healthy options. Sticking to this dietary approach 
for our entire lives is a blessing rather than a chore. The 
advice in this book will open your mind, your eyes and your 
mouths to a spectacular range of  opportunities to stay fully 
alive so enjoy the voyage. 

Türk Mutfağı kırsaldan saraya uzanan, başlangıçtaki 
yaratıcılığını kaybetmeden, yeni dokunuşlarla zenginleşen, 
sarayın çok kültürlü yapısı ile toplumun etnik yapısını aynı 
potada birleştiren, çok büyük ve hoşgörülü bir Sentez Mutfağı. 
Reddetmeden, yok saymadan kucaklayarak yaratılan bir 
mutfak.

Türk mutfağı birkaç döneme ayrılabilir. Orta Asya dönemi, 
Anadolu’ya göç sonrası oluşan Anadolu sentezi, Istanbul ya 
da Saray mutfağı ve bugünkü Türk mutfağı. Türklerin Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göçüyle başlayan serüven bu topraklarda 
Büyük Anadolu Sentezini yaratmıştır. Büyük Anadolu Sentezi 
Selçukluların ardından Osmanlıların Anadolu’ya Avrupa ve 
Afrika’dan taşıdığı kültürel birikimlerin birlikte oluşturduğu 
bir sentezdir. Bu göçebe topluluk yaşamak için gerek gördüğü 
şeyleri avlayıp toplayarak üretmeyi öğrenmiş. Toprağa 
bağlanmış ve yerleşik hayata geçmiş. Tarım toplumunu 
oluşturmuş. Kuşkusuz verimli Anadolu toprakları bunun için 
sonsuz olanaklar sunmuş. Bu arada Anadolu’nun coğrafi 
olarak oldukça önemli bir toprak olması; Üç deniz; Akdeniz, 
Ege, Karadeniz, Iki önemli boğaz; Istanbul ve Çanakkale ve 
bunları birleştiren Marmara denizi. Böyle bir coğrafyanın 
sağladığı mevsim zenginliği, bütün mevsimleri aynı anda 
farklı bölgelerde yaşayabilmek ürün zenginliği getiriyor. 
Ünlü  Baharat yolu, Ipek yolu Türk topraklarını boydan boya 
katediyor.

Kısaca Anadolu topraklarında yaşamış kültürlerin 
zenginliği, tarihsel birikim, insan-coğrafya ilişkisi ile deniz 
ve göllerin çeşitliliği Türk mutfağının zenginliğini sağlayan 
önemli etkenlerdir.

Yerleşik hayat kentleşmeyi, kentleşme geleneksel kültürü 
ortaya çıkarmış. Modern Türk mutfağının temelinde ise 
elbette Osmanlı mutfağı yatmaktadır. Osmanlı mutfağı, 
Saray mutfağı ve zengin  yöresel mutfakların bütünüdür. 
Bu mutfağın en önemli öğeleri Orta Asya’dan taşınan 
yiyeceklerdir. Bunlar arasında çemenle kaplanan çiğ et olan 
pastırma, yoğurt, çoğu kebap çeşitleri, bazı hamur işleri ve pek 
çoğu sayılabilir.

Osmanlılar muazzam bir imparatorluğa hükmederken bile 
eski kültürleriyle bağlarını koparmamışlar. Bunun yanında 
Anadolu’ya kendi kültürlerini taşırken orada yaşayan yerli 
halkla bütünleşip onların da kültürel mirasçısı olmuşlar.

Osmanlı Imparatorluğu’nun başkenti Istanbul’da Saray 
kendi mutfağını oluştururken bütün bu birikimi değişen sosyo 

ekonomik koşullar yanında oldukça geniş bir coğrafyada 
reddetmeden, oluşan mutfakta saraya giren yabancı kökenli 
padişah eşlerinin kültürel birikimi ve damak zevkleri de 
etkili olmuş. Böylece genişleyen imparatorluk mutfağı büyük 
bir sentez mutfağına dönüşmüş. Bu şekilde mutfağa katılan 
yemekler isimleri değişmeden incelikli bir yaklaşımla kabul 
görmüş. 

II. Mahmut döneminde Türklerin sofra gelenekleri ve sofra 
adabına sahip oldukları ve bunların da günümüze taşındığı 
bilinmektedir. Sarayın her biri bir sanat eseri niteliğindeki 
sofra ve mutfak malzemeleri bugün çeşitli müzelerde 
sergilenmektedir.

Türklerin yemek kültüründe adeta ekmeği paylaşmak çok 
önemlidir. Temeli tıbba dayalı olan mutfağımızda yemek 
tariflerine reçete adı verilmiş.

Yeni olana açık, deneysel mutfak anlayışına sahip, 
gelenekseli sürdürebilen, yeniyi gelenekselle kullanıp uyumlu 
hale dönüştüren bir mutfak. Sade ve kendi içinde dengeleri 
vardır. Örneğin balıktan sonra genel olarak tatlı tahin 
helvasıdır. Çünkü balıktaki olası ağır metal kalıntıları helva 
ile kan şekeri dengelenirken tahin sayesinde fosfor ve ağır 
metaller baştan atılıyor.

Osmanlı Imparatorluğu’nun başlangıcında büyük baş 
hayvan tüketimi çok azdır.

Dengelerin önemine birkaç örnek vermek isterim.
Patlıcan – Biber veya Domates
Balık – Helva
Balık – Roka
Kebap – Tere
Yoğurt – Sarımsak
Sarımsak – Sirke

Türk mutfağının temel prensipleri atıksız mutfağın temel 
felsefesiyle paralellik gösterir. Ekmek her toplumda olduğu 
gibi bizim kültürümüzde de kutsaldır. Bir buğday tanesinin 
toprakla birleşince kaç buğday tanesi doğuracağını düşününce 
ekmeğin kutsallığı tartışılmaz. Ekmeğin kutsallığı dünyayı 
doyuran buğdaya saygıdır.

Bugün dünyanın en önemli sorunu yalnızca atıksız yaşam 
değil onunla birlikte sıfır açlık hedef  oldu.

Dünya her insanın ihtiyacını karşılamak için gereken her 
şeyi verirken bugün bir milyar kadar aç insan yaşıyor. Su 

Prof. Dr. Mehmet ÖZ Gönül PAKSOY, Designer/Food Writer

“Acepudi aut ad eum iusam qui dole” Türk mutfağında sıfır atık, sıfır açlık
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Türkler aslında göçebe bir toplumdur. Göçebeler her göç 
gerektiğinde yola yiyecekleri ve hayvanlarıyla birlikte çıkarlar. 
Onların devamlı sürecek tarlaları yoktur. Dikip büyütecek 
sebzeleri, meyvelerini toplayacak ağaçları yoktur. Göçte 
hayvanları, kuru ve unlu yiyecekleri, kak etleri ile birlikte göç 
ederler. Bu konudaki bilgiler, Kaşgarlı Mahmud’un 1069-1073 
miladi tarihlerinde derlemiş olduğu Divânü Lugati’t-Türk adlı 
eserden çıkarılabilir. Bu eserde yeme- içme kısaca beslenme 
ile ilgili kelimeler daha ziyade una ve hayvandan elde edilen 
ürünlere dayanır. Pekmez, çörek, kavurma, süt, yoğurt, ekmek, 
kurut ( keş, çökelek), kavurmaç ( kavrulmuş buğday), kuyma ( 
bir çeşit yağlı ekmek) ve daha bir çoğu... 

Anadolu’ya göçle zaman içinde yerleşik hayata geçen, 
kentlere yerleşen ve buralarda yaşayan diğer insanlarla, 
toplumlarla iletişim kuran Türklerin yeme-içme gelenekleri 
değişmiştir. Böylece yemek yeme bakımından değişik tatlar 
kısacası zeytinyağlı ve sebzeli yemekler kendiliğinden onların 
hayatına girmiş ve sofraları çeşitlendirmiştir. Artık çorba 
ve sadece kızartılmış et  ve etli bir-iki tür tencere yemeği 
yerine çorba, çeşitli sebzeli ve etli yemekler, zeytinyağlı 
sebze yemekleriyle ve yemekten sonra sunulan tatlı ve sütlü 
tatlılarla aileler akşam yemeklerinde daha iyi beslenmeye 
başlamışlardır.

Geleneksel Türk kültüründe akşam yemeği bir aile için 
çok önemliydi. Sofra bir heyecanla hazırlanır ama baba 
oturmadan kimse sofraya oturmazdı. Geleneğimizde sofrada 
özellikle akşam yemeğinde bütün ailenin birlikte oturması 

gerekti. Akşam ezanından evvel çocukların evde olması 
baba tarafından bizzat söylenirdi. Yemekte baba oturunca, 
varsa diğer büyükler ve çocuklar oturur, anne ise babadan 
başlayarak yemekleri sunardı. Ailenin hep birlikte olması 
bir mutluluktu. Bir evin bacasının tütmesi de mutluluktu. 
Çocuklar bunu o zaman anlamasalar bile büyüdükleri zaman 
muhakkak bunun değerini anlayacaklardır.

Türkler aslında günde iki öğün yemek yerlerdi. Sabah 
kuşluk denilen çorba ve peynir-zeytin gibi yiyecekler yenirdi. 
Esas olan akşam birlikte olmaktı. Peki kahvaltı ne zaman 
başladı? Kahve altı demek olan bu kelime, 959/ 1551-52 
yılından itibaren kahve hayatımıza girdiği ve kahvehanelerin 
açıldığını  gösteren bir döneme aittir. Kahvehane mahall-i 
eğlence dizesinin harfleri ebcet hesabıyla ( her harfe verilen 
sayı değerleriyle) 959 hicri yılıdır. Çaya gelince Türklerin 
hayatına 19. Yüzyılın başlarında girmiş ve zaman içinde 
kahvaltılarımızın baş tacı olmuştur. 19. Yüzyıla ait Çayname 
adıyla Osmanlı Türkçesi ( Arap harfleriyle) bir, iki eser 
bulunmaktadır.

Ama hayat değişir. Değişti de zaman içinde. Hayat hızlandı. 
Zaman, herkes için çok çabuk geçer oldu ve “fast food” hemen 
hemen çocuklar ve gençlerden başlayarak adeta insanları 
esir aldı. Ama her şeyin bir karşıtı vardır değil mi? Böylece 
Türk  mutfağı tekrar canlandı.  Gençlerimiz mutfağımıza ilgi 
duymaya başladı. Pek çok lokanta geleneksel Türk yemeklerini 
sunuyorlar. Tekrar kendi kültürümüzü çocuklarımıza aşılama 
gayreti başladı. 

Sulu ve taneli yiyecekleri tüketmek için kullanılan kaşık, Türk 
kültüründe oldukça dikkat çekici bir unsurdur. 19. yüzyıla 
kadar sofradaki tek araçtır. O nedenle işlevselliği yüksektir. 
Yemeğin bizzat kendisinin bir sanat olarak düşünüldüğü 
Osmanlı kültüründe, mutfak ve sofra malzemeleri de sanatsal 
bir form kazanmıştır. Üç tekerlekle ocağa sürülen cezvelerden 
metal kısmı işlemeli ve sapı kıymetli taşlarla süslenmiş 
bıçaklara, son derece görkemli porselenlerden dövülerek veya 
kazınarak süslenen bakır kap-kacaklara kadar her malzeme 
adeta bir sanat eserine dönüşmüştür. Kaşıklar, bu sanat 
anlayışının inceliğini en iyi yansıtan araçlardır. 

Türk kültüründe kaşık, yalnızca yeme içmeye mahsus bir 
gereç değil, aynı zamanda halk oyunlarının bir kısmının 
ayrılmaz parçasıdır. Birçok ölçü, kaşık hesabı yapılır. 
Osmanlı döneminde özellikle yüksek muhitlerde her yemek 
aynı kaşıkla yenmez, yemek değiştikçe kaşık da değişirdi. 
Yeni yemekle değişen kaşığın biçiminin de değiştiğine şahit 
olurdu sofradakiler. Farklılaşan kaşıklar arasındaki benzerlik, 
muhteşem estetiğiyle Türk el sanatlarının ihtişamını aynı 
oranda yansıtmaktan ibaretti.

Dünyada kaşığın geçmişi, prehistorik devirlere kadar 
götürülmektedir. Anadolu’da, 9 bin yıl önce kurulan bir 
yerleşim olan Çatalhöyük’te kemik kaşıklara rastlanmış, 
Hacılar’da bulunan kaşık örnekleri ise 6 bin yıl öncesine 
tarihlenmiştir. Kaşık Türk dünyasında, Osmanlı öncesinde 
de kullanılan bir araçtır. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud 
tarafından yazılan Divân-ı Lugâti’t-Türk’te, kaşuk şeklinde 
geçer. Aynı eserde hem kaşık hem de kepçe anlamında 
kullanılan kamçı sözcüğü de yer almaktadır.

Ilkçağlardaki kaşık örnekleri, Hindistan cevizi gibi meyveler 
ile deniz kabuklularından üretilmiştir. Daha sonra pişmiş 
topraktan kaşık yapan insanoğlu, bu malzemenin kolay 
kırılabilmesi nedeniyle arayışını sürdürmüş, zamanla bazı 
hayvanların boynuzları ve dişleri ile sert dokulu ağaçlardan 
kaşık yapmaya başlamıştır. Zaman geçtikçe bunlara kemik ve 
bağa ile sedef  ve mercan gibi kıymetli taşlar da eklenmiştir. 
Osmanlı kaşık kültürü böyle bir geleneğin üzerine oturacaktır. 
Osmanlı dönemi, hem kaşık kültürünün çeşit ve zarafet 
açısından zenginleştiği hem de imparatorluğun son yüzyılında 
sofrada kaşığa çatal ve bıçağın eşlik etmeye başlaması ile 
modernleşmenin yaşandığı bir dönem olmuştur. Çatal-bıçak 
ikilisinin bazı şehirlerde ve kırsalda kullanımının yaygınlaşması 

ise Cumhuriyet dönemine sarkan bir gelişmedir.
Türk el sanatlarının bir ürünü olan kaşıklar, hammaddesine 

veya kullanım alanlarına ya da her ikisine göre isim aldılar. 
Topkapı sarayında kullanılan kaşıkların da bu tasnife göre 
isimlendirildikleri görülmektedir. Bir yanda hoşaf, paluze, 
keşkül ve yemek/sofra kaşıkları; diğer yanda sakız, şimşir, 
abanoz, Hindistan cevizi, sandal, zeytin, sedef  ya da aslan 
balığı kemiğinden yapılma kaşıklar… Sonuncusu en pahalı 
kaşık çeşidiydi. Saray dışındaki pazarlarda şimşirden yapılan 
ban ve tokmak kaşıkları ile porselen veya kızılcık, ardıç ve 
karakurt (kavlak) ağaçlarından yapılma kaşıklar da bulmak 
mümkündü. Yemek/sofra kaşıkları, muhtemelen kendine has 
kaşığı olmayan bütün yemeklerde kullanırdı. Bu çeşitlere kimi 
Osmanlı kimiyse Cumhuriyet döneminin başlarında, çorba, 
pilav, muhallebi, tatlı, kavurma, zeytin, kahve ve çay kaşıkları 
eklendi. Altın, gümüş ve diğer metallerden yapılma kaşıklar da 
son dönem Osmanlı sofralarını süsledi.

Kaşık; ağız, boyun ve sap olmak üzere üç bölümden oluşur. 
Yumurta biçimindeki çorba kaşıkları, 18-20 cm boyunda ve 
ağzı orta derinliktedir. Ağız kısmlarının sap tarafı geniş, uç 
kısmı nispeten sivri, sap kısmı ise geniş ve düzdür. Sap ve 
ağzın birleştiği noktada “kulak” denen çıkıntılar mevcuttur. 
Hoşaf  kaşıklarının ağız kısmı daire şeklinde ve derin, sapları 
ise yuvarlak, ince ve oldukça zariftir. Sap ve ağız kısımları 
genellikle farklı maddelerden yapılmıştır. Sapları çorba 
kaşığınınkine benzeyen fakat kulak olmayan pilav kaşıklarının 
ağız kısımları yuvarlak ama derinlikleri çorba kaşıkları gibi 
orta düzeydedir. Osmanlı kayıtlarında taâm veya sofra 
kaşığı olarak geçen yemek kaşıklarının genel görüntüsü 
çorba kaşıklarına, sapları ise pilav kaşıklarına benzer. Ancak 
çoğunlukla şimşirden tek parça olarak yapılan yemek 
kaşıklarının ağız kısmının derinliği bu iki türle kıyaslandığında 
sığdır. 

Bu tanımlamalara, tatlı kaşıklarının sap kısmının kısa 
olduğunu ve sedef, mercan, fildişi gibi maddelerden 
üretildiğini, ağız kısımlarının ise kemik, şimşir ve gümüşten 
imal edildiğini; muhallebi kaşıklarının üçgen biçiminde 
yapıldığını; tek parça olan kavurma kaşığının ağız kısmının 
sığ, sapının uzun olduğunu; zeytinyağından zeytin almak 
için kullanılan zeytin kaşıklarının ağız kısmında deliklerin 
bulunduğunu; şimşir veya madenden yapılan kahve ve çay 
kaşıklarının oldukça küçük boyda üretildiğini ekleyebiliriz. 

Günay KUT Arif  BİLGİN

Türklerde yemek ve yüzyıllar içinde yemek Al kaşığı, çal pilava: Türk kültüründe kaşık
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Türk mutfağı, uzun bir tarihsel süreç içinde uzak ve 
yakın coğrafyalardan miras kalan mutfak kültürlerinin 
harmanlanarak olgunlaştığı çok katmanlı ve çok sesli zengin 
bir kültürel zenginlik sunar. Türkiye’nin bereketli coğrafyası 
ve iklim çeşitliliğinin verdiği zengin flora ve fauna, Türk 
mutfağının oluşmasında belirleyici rol oynayan önemli 
etkenlerdir. Türk mutfak kültürü, buğdayın anavatanı olan 
Anadolu’da M.Ö 10 000’lerden itibaren Neolitik mirasın ve bu 
mirasın üzerinde yeşermiş olan Hitit, Urartu, Frigya, Yunan 
ve Roma gibi antikçağ uygarlıklarının gizli izlerini taşır. Türk 
mutfağının temel unsurlarını ise 11. Yüzyıldan itibaren Orta 
Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin yemek alışkanlıkları 
oluşturmuştur. Yoğurt, yufka, pastırma, kurut, mantı gibi 
lezzetlerin kökeni Orta Asya Türk mutfağına dayanır.  Orta 
çağda Türklerin kendi coğrafyalarından getirdikleri yemek 
alışkanlıkları yerleşik halkların mutfaklarıyla buluşmuş ve 
böylelikle Türk, Arap-Iran ve Bizans mutfak kültürlerinin 
etkileşimiyle yeni tüketim alışkanlıkları filizlenmiştir.  

Anadolu Selçuklu mutfağı Osmanlı mutfağının temelidir. 
Börek, ekmek, helva, keşkek, baklava, kebap, yahni, borani, 
turşu, şerbet, hoşaf, kadayıf  gibi, bugün Türk mutfağının 
temel yemek, tatlı ve içecek teknik ve çeşitleri Türk mutfak 
tarihinde Selçuklu ve erken Osmanlı döneminden itibaren 
var olmuştur.  Osmanlı Saray mutfağı Osmanlı başkenti 
Istanbul’da şekillenmiş, zenginleşmiş ve günümüze miras 
kalmıştır. 15. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına Osmanlı Saray 
mutfağının uzantısı olan Istanbul mutfağı farklı evreler 
geçirmiş, zenginleşmiş ve klasik Türk mutfağının temelini 
oluşturmuştur. Osmanlı döneminde mutfakta kullanılan 
malzemeler zaman içinde değişmiş yeni unsurlarla 
zenginleşmiştir. Örneğin bugün Türk mutfağının baş tacı 
olan domates veya kırmızı ve yeşil biber, patates, sakız ve 
bal kabağı, fasulye, mısır ancak  Amerika kıtasının keşfinden 
sonra Osmanlı coğrafyasına girmiştir. Her birinin Osmanlı 
mutfağına giriş zamanı ve hikayesi farklıdır.

Osmanlı imparatorluğunda yüzyıllar boyunca aynı 

coğrafyada bir arada yaşayan halkların yemek kültürleri 
birbirleriyle karşılıklı alış-veriş içinde bulunarak ortak 
paylaşılan bir lezzet envanteri yaratmıştır. Ayrıca bu ortak 
lezzetler Istanbul ve Anadolu’nun sınırlarını aşarak Balkanlar, 
Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yayılmıştır. Türk 
mutfağı bu sebeple komşu coğrafyalarla bugün hala birçok 
ortak yön taşır. Baklava, dolma, sarma, kebap, pilav, börek, 
güveç, kadayıf, keşkek, helva, döner, yoğurt, musakka, lokum, 
kahve gibi birçok lezzet, bahsi geçen bu geniş coğrafyada 
halen yaşayan Türk yemek kültürü mirasının bir uzantısıdır.

Türk mutfak kültürü mirasının izleri yazılı olarak yemek 
kitapları aracılığıyla 15. Yüzyıldan itibaren izlenebilir. 
18. ve 19. Yüzyıla ait Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan 
yemek risaleleri ve kitapları aracılığıyla günümüz Türk 
mutfağında halen yer alan birçok yemek ve içeceğin hikayesini 
gözlemlemek mümkündür. Bu kaynaklara göre Osmanlı 
döneminden beri mutfağımızda yer alan yemekler çorbalar, 
pilavlar, börekler, hamur işi pide gibi tuzlu hamur işleri, 
kebap, yahni, külbastı, köfte gibi kırmızı et, kümes hayvanı, 
av eti ve balıkla hazırlanan yemekler, yumurtalı yemekler, 
dolma, sarma, musakka, bastı gibi etli sebze yemekleri, 
zeytinyağlı sebzeler, salata, meze, turşu gibi iştah açıcılar, 
sütlü tatlılar, hamur işi şerbetli tatlılar, helvalar, aşure, meyve 
tatlıları, şerbet, hoşaf  ve şuruplar, lokum, akide şekeri gibi 
şekerlemelerdir. 

Mutfak geleneğimiz yüzyıllar içinde yeni gıda 
malzemelerinin kullanımı, yeni pişirme tekniklerinin 
yaygınlaşması, kırsaldan kente ve kentten kırsala olan yemek 
etkileşimleri vasıtasıyla değişmiş ve gelişmiştir. Geçmişte 
olduğu gibi bugün de Anadolu’da var olan yerel mutfak 
gelenekleri klasik Türk mutfağı olarak adlandırabileceğimiz 
Osmanlı Saray mutfağı kökenli Istanbul mutfağından lezzet 
ve teknik bakımından farklılıklar gösterir. Doğu’nun, Batı’nın, 
Kuzey’in ve Güney’in değişik iklim ve toprak özellikleri, 
kendi içlerinde harmanladıkları halkların kültürleriyle yöresel 
mutfakların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Türk mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağlamda 
sürdürülebilir bir mutfaktır. Mutfakta sebze, meyve ya da et, 
yiyeceklerin her parçası kullanılır, boşa götürülmez.  Israfı 
sevmeyen yapısıyla mutfakta her malzeme kullanılır. Örneğin 
kuru ekmek ve yufkayla tirit, papara gibi türlü yemekler 
hazırlanır. Türk kültüründe yemekler bayram, düğün, sünnet 
gibi ritüellerle ve ritüeller yemeklerle, kuşaktan kuşağa 
sofranın etrafında aktarılır. Bu bağlamda mutfak kültürü 
sürdürülebilirdir. Sofra ailenin bir araya geldiği en önemli 
mekandır. Doğumdan ölüme insanın hayatında önemli olan 
her geçiş dönemi bir yiyecek veya içecekle taçlandırılır.  

Et, balık, sebze, ot, meyve, tahıl, baklagiller, süt ürünleri, 
yağlı tohumlar, fermente ürünler gibi her besin ögesini dengeli 
bir şekilde yorumlayan özelliğiyle Türk mutfağı, zamansız, 
güncel ve dengeli bir mutfak sunar. Bu sebeple mutfağımız 
herkese hitap edebilecek yönde zengin bir çeşitlilik sunar. 
Yemekler ocakta, tandırda, fırında veya tencerede uzun sürede 
yavaş yavaş pişirilir veya ateş üzerinde kebap edilir. Birçok 
mutfakta garnitür olarak kullanılan sebzeler Türk mutfağında 
başrol oyuncusudur. Etli, etsiz, zeytinyağlı, sade yağlı, 
doldurulmuş, doğranmış, kızarmış, ağır ateşte kendi suyunda 
pişmiş çeşitleriyle sebze yemekleri müthiş bir zenginlik sunar. 
Ekmeğin ana maddesi buğday çok çeşitli börek ve hamur işinin 
temel malzemesidir. Ayrıca buğdaydan elde edilen bulgur 
temel bir gıda maddesidir. Mercimek, nohut ve fasulye gibi 
baklagiller çorbada, yemeklerde, salatalarda kullanılır. Koyun 
ve kuzu eti geleneksel olarak mutfakta en çok tercih edilen et 
çeşitlerdir. Ancak günümüzde büyükbaş hayvanın eti de yaygın 
şekilde tüketilir. Kırmızı etin, tavuğun ya da balığın kebabı, 
yahnisi, külbastısı yapılır. Meyveler özleriyle şerbet, şurup; 
taneleriyle reçel ve hoşaflara hayat verir. Sütlü, meyveli, şerbetli 
hamur işi bin bir çeşit tatlılar Türk kültüründe özellikle bayram 
ve özel günlerde kutlama lezzetlerini oluşturur. 

Klasik bir Türk sofrasında özellikle akşam yemeklerinde 
mutlaka bir çorba bulunur. Zeytinyağlı sebze veya zeytinyağlı 
dolma-sarma çeşitleri, salata, turşu veya cacık gibi ferahlatıcı 

lezzetler masada önceden yer alır. Öğünlerde esas yemeği 
etli veya etsiz sebze veya bakliyat ağırlıklı bir tencere 
yemeği, dolmalar veya köfte, yahni, kebap gibi kırmızı et 
veya tavuk yemekleri oluşturur. Ana yemeğe çoğunlukla 
pirinç ya da bulgur pilavı eşlik eder. Bir Türk sofrası 
ekmeksiz düşünülemez. Ekmeğin yemek anlamına geldiği 
kültürümüzde mayalı ve mayasız türlü türlü ekmek çeşitleri 
vardır. Türk sofrasında kimi yemekler tek başına zengin bir 
öğünü oluşturur; mantı, su böreği, çiğ köfte gibi. Sofrada 
yemeğin sonunda meyve veya tatlı sunulması bir adettir.  Özel 
günlerde, bayramlarda ya da misafir ağırlamalarda yemek 
çeşitleri çok daha itinalı, çeşitli ve zengin hazırlanır.  

Kitapta yer alan yemekler ve içecekler zengin Türk 
mutfak kültürünün temsili örnekleridir.  Çoğunluğu klasik 
Türk mutfağının örneklerinden oluşan kitaptaki tarifler 
mutfağımızın temel teknik ve yemek çeşitlerini anlatmayı 
amaçlamaktadır. Türkiye’nin yöresel mutfak repertuarının 
zenginliği ciltler dolusu kitaplara malzeme oluşturacak kadar 
zengindir. Bu sebeple kitapta ancak birkaç tane yöreye özgü 
tarife yer verilmiştir. Kitaptaki bölümler soğuk ve sıcak 
başlangıçlar, ana yemekler ve tatlılar olarak uluslararası 
yemek servisi sırasıyla değil, Türk mutfak kültürü geleneğini 
daha doğru yansıtabilmek için mutfağımıza özgü yemek 
teknik ve çeşitlerine göre gruplandırılmıştır. Böylelikle Türk 
mutfağında asırlardır yer alan çorbalar, börekler, yumurtalı 
yemekler, dolma ve sarmalar, zeytinyağlılar, pilavlar, kebaplar, 
hoşaflar, şerbetler gibi yemek kategorilerinin öneminin altı 
çizilmiştir.  

Geleneksel mutfağımız evlerde annelerimiz ve 
ninelerimizin, lokantalarda usta aşçılarımızın elinden, 
kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır. Hızla değişen 
dünyada Türk mutfağında gün geçtikçe kaybolan lezzetlere 
sahip çıkarak yaşatmak, kayıt altına almak, bilgiyi aktarmak  
ve dönüştürmek Türkiye’nin somut olmayan kültürel 
mirasının önemli bir parçası olan mutfak kültürümüzün 
sürdürülebilirliği için çok kıymetlidir. 

Doç. Dr. Özge SAMANCI

Türk mutfak kültürü mirası



Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk 
kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokantasında 
çorba vardır, günün çorbası öğünün olmazsa olmaz 
başlangıcıdır. Çorba, her öğün tüketilebilen, her sofrada yer 
bulabilen bir yemektir. 

Osmanlı mutfağında çorba imaretlerin değişmez 
yemeğiydi; imparatorluk sınırları içinde ihtiyaç 
sahiplerinden gezginlere herkesin açlığını giderir, herkesin 
ortak aşı olurdu. Çorba, Yeniçeri Ocağı için ayrı bir öneme 
sahip olmuştur. Yeniçeri ocaklarında kaynayan çorba kazanı 
sembolik  bir anlam taşırdı. Yeniçeriler isyan niyetlerini 
bu kazanı devirerek belli ederlerdi. Buna kazan kaldırma 
denirdi. Ayrıca Topkapı sarayında divan toplantılarından 
sonra yeniçerilere sunulan çorbanın reddi de aynı anlama 
gelirdi.

Türk mutfağının çorbaları çok çeşitlidir. Her evin, her 
lokantanın değişmezi mercimek çorbasından misafirlere 
layık düğün çorbasına kadar sayısız çeşit mevcuttur. Türk 

mutfağında çorbalar sade ama lezzetlidir, aynı zamanda 
son derece sağlıklıdır. Bazen çorba kemik suyu ile yapılır, 
bu da çorbanın lezzetine apayrı bir derinlik verir. Pek çok 
çorba mercimek, nohut gibi bakliyatla zenginleşir. Kimi 
zaman buğday, pirinç, bulgur, şehriye, erişte ilavesiyle adeta 
tek başına öğün haline gelir. Ferahlatıcı yoğurtlu çorbalar, 
dünyada başka hiçbir mutfakta bulunmayan özgünlüktedir. 
Tarhana çorbaları ise apayrı bir kitabın konusu olacak 
denli çeşitlidir. Tarhana dünyası, buğday ile yoğurdun 
buluştuğu yöresel tarhanalardan, yaz bereketini kışa taşıyan 
bol domatesli biberli kıpkızıl rengi ile toz tarhanalara kadar 
uzanan geniş bir yelpaze sunar. 

Türk mutfağı çorbalarının çoğunda son bir sihirli dokunuş 
vardır. Çoğu kez hiç yağsız pişen çorbalara son anda kuru 
nane, tarhun gibi otlar veya kırmızıbiber gibi baharatlarla 
kızdırılmış tereyağı veya sadeyağ eklenir. Bu son dokunuş 
dumanı tüten çorbaya inanılmaz bir rayiha katar. 
Konuğa sunulan bir tas çorba, paylaşmanın huzuru, Türk 
misafirperverliğinin simgesidir. 

Ç o r b a ,  Tü r k  m u t fa ğ ı n ı n  n i re n g i  n o k t a s ı d ı r.  
B i r  t a s  ç o r b a  kü l t ü r ü m ü z d e  s a l t  b i r  ye m e k  o l m a n ı n  ç o k  ö t e s i n d e 

a n l a m l a r  t a ş ı r.

Ç O RB A L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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TARHANA Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 150 g kızılcık tarhanası
• 1.6 litre tavuk veya et suyu, 
 oda sıcaklığında
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• ½ tatlı kaşığı kuru nane

1. Tarhanayı derin bir kâseye alın, üzerine et suyunun ⅓ kadarını ekleyip 
karıştırarak seyreltin.
2. Bir çorba tenceresine tereyağının 45 gramını koyup eritin.
3. Kalan et suyunu ekleyip kaynatın. Soğuk suda açtığınız tarhanayı sürekli 
karıştırarak kaynar suya karıştırın. Tuzunu serpin. Yaklaşık 15 dakika ara ara 
karıştırarak pişirmeye devam edin. Çok koyulaşırsa kaynar su ekleyin.
4. Tarhana çorbasının üzerine 15 gram tereyağında kızdırılmış kuru naneyi 
dökerek sıcak servis edin.

Tarhana, Türk mutfağının en özgün buluşlarından biridir. Türkiye’de pek çok tarhana çeşidi 
vardır. Genellikle evlerde kış hazırlığı olarak yapılır. Böylece mevsimin en olgun domatesleri, 
biberleri de değerlendirilmiş olur. Fermente bir ürün olduğu için aynı zamanda sağlık açısından 
da son derece faydalıdır. Diğer tarhana çeşitleriyle alakalı detaylı bilgiyi “Kiler” bölümümüzde 
görebilirsiniz.

ŞEFİN NOTU: Tarhana için “Kiler” başlıklı bölümümüzde yer alan farklı usulde hazırlanmış tarhana 
çeşitlerine bakabilirsiniz. Bu tarif  köfteli olarak da hazırlanabilir. Kuzu kıymasından biraz tuzla köfte yoğurun 
ve bilye büyüklüğünde misket köfteler yuvarlayın. 2 diş sarımsağı biraz tuzla havanda ezin. Bir tavayı ocağa 
koyup tereyağında köfteleri kavurarak pişirin. Ocaktan almaya yakın sarımsağı ekleyip kendi sıcaklığında 
karıştırın ve tarhana çorbasının üzerine ekleyip servis edin.
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TERBİYELİ  TAVUK SUYU Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

Haşlamak ve  
Tavuk Suyu Elde Etmek için

• 800 g büyük boy tavuğun yarısı
• 1.8 litre su
• 1 adet orta boy soğan, 
 kabuğu soyulmuş ve dörde bölünmüş
• 60 g havuç, kabuğu soyulmuş ve 
 dörde bölünmüş
• 1 adet defne yaprağı
• 4-5 dal maydanoz 
• ½ adet limon
• 1 çay kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı tane karabiber

Çorba için

• 80 g tel şehriye
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için

• 1 adet limonun suyu
• 1 adet yumurtanın sarısı

1. Kemiklerinden ayrılmamış tavuğu yıkayıp temizledikten sonra derin bir 
tencerede 1.8 litre su, soğan, havuç, defne yaprağı, maydanoz, limon, tuz ve 
tane karabiber ilavesiyle haşlayın. 
2. Kaynayınca üzerindeki kefini (üzerinde biriken köpüğü) alın. Kapağı yarım 
kapalı vaziyette, orta kısık ateşte tavuğun etleri kemikten ayrılana kadar 
yaklaşık 1 saat pişirin.
3. Pişen tavuğun suyunu süzüp bir tencereye alın. (Yaklaşık 1.5 litre  
tavuk suyu çıkması gerekir.) Tavuk etlerini kemiklerinden ve derisinden  
ayırıp kabaca didin.
4. Tenceredeki tavuk suyuna tel şehriyeyi ekleyin. Ağır ateşte 5-10 dakika 
pişirin. Tuz, karabiber ilave edin. 
5. Şehriye piştikten sonra limon suyu ve yumurta sarısını bir kâsede çırpın ve 
içine 2 çorba kaşığı su ekleyip karıştırın. 
6. Daha sonra kaynar tavuğun suyundan birkaç kaşık katıp ılıştırın ve çorbaya 
ekleyin. 
7. Tavuk etlerini ekleyip 2-3 dakika kaynatın. Ocaktan alın ve 
sıcak servis yapın.

ŞEFİN NOTU: Çorbayı kâselere servis ederken arzu ederseniz ince doğranmış maydanoz serpiştirebilirsiniz. 
Tel şehriye yerine arpa şehriyeli de pişirebilirsiniz. Arpa şehriyeli yaparken ince doğranmış sivri yeşilbiber ve 
domates ekleyip terbiye yerine çok az unla bağlamalısınız.

Yumurta ve limonla bağlanarak ipeksi bir kıvam kazanan terbiyeli ve tel şehriyeli bu çorba 
özellikle kış aylarında gerçek bir klasiktir. 
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ERİŞTELİ  YEŞİL MERCİMEK Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 200 g yeşil mercimek
• 1 litre et suyu veya su, sıcak
• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 çay kaşığı tuz

Hamur için 

• 250 g un
• 1 adet yumurta
• 100 g su 
• 1 çay kaşığı tuz 

Sos için
• 45 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
• 1 çorba kaşığı kuru nane

1. İlk önce çorbanın hamurunu hazırlayın. Unu tezgâhın üzerinde eleyin, 
ortasını havuz şeklinde açın. İçine yumurtayı, suyu ve tuzu ilave edip içten dışa 
doğru una yedirin. Kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur elde 
edene kadar yaklaşık 7-8 dakika yoğurun. 
2. Üzerine nemli bir bez örtüp hamuru 20 dakika dinlendirin.
3. Hamuru iki bezeye ayırın. Hafif  unlanmış tezgâhta oklava veya merdane 
yardımıyla 2 milim oluncaya kadar incelterek açın. Sonra yüzeyine un serpin 
ve hamuru 4 santim boyutunda uzunlamasına parçalara bölüp hamurları üst 
üste koyun. 
4. Yarım santim (5 milim) eninde erişte keser gibi (0.5x4 cm) ince uzun şeritler 
halinde kesin. Bir kuru bez üzerine hamurları yayın ve 30 dakika hafifçe 
kurumaya bırakın.
5. Bu arada hamurlarınız kururken yeşil mercimeği yıkayıp suyunu süzün.  
Et suyunu veya suyu bir tencereye aktarın. 
6. Üzerine mercimeği ilave edin, ağır ateşte yarı dirilikte haşlayın.  
(Çok pişerse dağılacaktır.)
7. Elde ettiğiniz hamurları tencerede kaynayan mercimeğe ekleyin ve  
yaklaşık 10 dakika pişirin.
8. Bir tavada yağı eritin. Soğanı ilave edip pembeleşene kadar kavurun. 
Ardından salçayı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika karıştırın. 
9. Karışımı kaynayan çorbanın içine ilave edin. Tuzla tatlandırın. Ağır ateşte 
10 dakika daha pişirip ocaktan alın.
10. Sosu için küçük bir tavada yağı eritin. Toz kırmızıbiber ve kuru nane 
ekleyip karıştırın. Çorbayı servis ederken sosu üzerine gezdirin.

Bu çorba, buram buram Anadolu kokar. Taze açılmış kesme hamurla yapıldığında çorbanın 
tadına doyum olmaz ama kuru kesme erişte de kullanılabilir. Yörelere göre farklı adlarla anılır. 
‘‘Bacaklı çorba”, “kesme aşı”  veya “sakala çarpan’’ gibi.

ŞEFİN NOTU: Çorbayı eğer hemen servis etmeyecekseniz, hamurları çorbanın içerisinde çok şişmemesi için 
biraz diri bırakabilirsiniz. Kuru nane yerine kuru tarhun da kullanabilirsiniz.
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EZO GELİN Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 120 g kırmızı mercimek 
• 60 g pirinç
• 1.4 litre su 
• 1 adet orta boy soğan, rendelenmiş
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çorba kaşığı domates salçası 
• 1.5 çorba kaşığı kuru nane 
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı karabiber
• 30 ml limon suyu 

1. Mercimeği iyice yıkayın ve bir tencereye alın. Pirinci ve suyu ekleyip 
kaynamaya bırakın. Soğanı tuzla birlikte çorbaya ilave edin ve yaklaşık 
30 dakika kaynatın.
2. Bir tavada yağı eritin ve içine salça, nane, pul biber, karabiber ve çorbanın 
suyundan birkaç kaşık ekleyerek karıştırıp yağ ve salça karışımını çorbaya  
ilave edin.
3. Çorbayı tekrar kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirip ocaktan alın.
4. Limon suyuyla sıcak olarak servis edin.

ŞEFİN NOTU: Arzu ederseniz domates salçasını yarı yarıya azaltıp yerine acı biber salçası katabilirsiniz. 
Bu durumda pul biber eklemeyin; çorbanız çok acı olabilir. 

Çok sevilen ve bilinen bir mercimek çorbası olan Ezogelin, aslen Gaziantep mutfağına ait 
yöresel bir çorbadır. Yöredeki özgün adı ‘‘ekşili malhıta çorbası’’ dır. Çorba, adını sınırın öte 
yanına, Suriye’ye gelin giderek ailesinden, köyünden ayrılmak zorunda kalan ve ömür boyu 
hasret çeken Ezo’nun acıklı öyküsünden alır. Hikâyenin çorbayla bir ilgisi olmasa da çorbaya 
İstanbul lokantalarında yöresel bir hikâye tadı katmak için bu ad verilmiş olmalıdır. Çorbadaki 
pirinç için bir gün önceden kalan pirinç pilavınızı kullanabilirsiniz.

YAYL A Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 90 g pirinç
• 1.4 litre su
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 45 g un
• 100 ml süt 
• 360 g yoğurt
• 100 ml su, oda sıcaklığında
• 1 adet yumurtanın sarısı

Üzeri için 

• 45 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çorba kaşığı kuru nane

1. Pirinci iyice yıkayın ve suyunu süzüp bir tencereye alın. Üzerine suyu ve 
tuzu ilave edin. Pirinç yumuşayıncaya kadar kaynatın.
2. Ayrı bir kâsede, unu ve sütü iyice çırpın. Pirinç yumuşayınca, hızlıca 
karıştırarak unlu karışımı çorbaya ekleyin ve 10 dakika daha un kokusu gidene 
kadar kaynatın.
3. Yoğurt, su ve yumurta sarısını bir kâsede çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için 
bir kepçe çorba suyunu yavaşça karışımın içine yedire yedire ekleyin. Böylelikle 
yoğurt karışımının sıcak çorba suyuna alışmasını sağlayın. Daha sonra yavaşça 
kaynayan çorbaya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
4. Bir sos tavasında yağı kızdırın, naneyi ilave ederek karıştırın. Ocaktan alıp 
çorbanın üzerine gezdirerek karıştırdıktan sonra sıcak servis edin.

Yoğurtla çorba yapımı, Türk mutfağına has bir özelliktir. Çorbaya yayla ismi, yüksek yaylalarda 
otlayan sürülerin sütünden yapılan yoğurdun nefasetinden esinlenerek yakıştırılmıştır. Sıcak 
servis edilmesine rağmen üzerine son anda gezdirilen kuru naneli yağ sayesinde ferahlık da 
veren bu çorbanın tadını yaz-kış çıkarmak mümkün. Çorbadaki pirinç için bir gün önceden 
kalan pirinç pilavınızı kullanabilirsiniz.

ŞEFİN NOTU: Yoğurdu ilave ettikten sonra çorbayı çok kaynatmamalısınız. Aksi takdirde çorbanız kesilebilir. 
Yoğurdunuz çok tatlı ise 10 gram limon suyu ilave edebilirsiniz. Hafif  ekşilik varsa limon kullanmanıza gerek 
kalmaz.  Köy usulü süzme yoğurtla hazırlarsanız daha lezzetli olacaktır. Süzme yoğurdu yarı ölçü  
kullanmak yeterlidir.
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KEREVİZ Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 600 g kereviz, küp şeklinde doğranmış
• 1 adet küçük boy soğan, ince doğranmış
• 100 g havuç, ince doğranmış
• 5 diş sarımsak, ince doğranmış
• 50 ml zeytinyağı
• 150 g süzme yoğurt
• 13-14 dal dereotu, ince doğranmış
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 litre su, kaynar
• 750 ml su

Sosu için

• 50 ml zeytinyağı
• 3 çorba kaşığı kuru nane

1. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Kereviz, soğan, sarımsak ve havucu ekleyin. 
Karabiber ve tuzu ilave ederek 3-4 dakika soteleyin.
2. 2 litre kaynar suyu üzerine ilave edin. 20-25 dakika çorbayı kaynatın.
3. Ayrı bir kapta yoğurt ve 750 ml suyu karıştırıp sürekli aynı yöne karıştırarak 
pişirin. 
4. Terbiye kaynayınca hemen kereviz çorbasına ilave edin. 2-3 dakika çorbayı 
kaynatıp ateşten alın.
5. Sos için tavada yağı kızdırın, naneyi ilave edin. Birkaç saniye soteleyin. 
6. Hazırladığınız kızgın sosu çorbanın üstüne dökerek dereotuyla birlikte  
servis edin.

Türk mutfağında kereviz çok sevilen ve kullanılan bir kış sebzesidir. Kerevize en çok yakışan 
taze ot ise dereotudur. Yoğurtla terbiyesi hazırlanan bu çorba, Türk mutfağındaki yoğurtlu 
çorbalara iyi bir örnek teşkil eder.
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SARI  ERİKLİ  PİRİNÇ Ç ORBASI 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 200 g tavuk budu 
• 40 g pirinç, yıkanmış 
• 1 adet orta boy soğan, ikiye bölünmüş 
• 150 g kuru sarı erik 
• 1 çay kaşığı karabiber 
• 1/2 tatlı kaşığı tane yenibahar 
• 1/2 tatlı kaşığı tane karabiber 
• 2-3 adet karanfil 
• ½ adet limon 
• 1 çorba kaşığı nişasta 
• 1 demet taze kişniş 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 30 ml su, soğuk

1. Tavuk budunu tane karabiber, tane yenibahar, karanfil, bir parça limon 
kabuğu, soğan ve tuzla birlikte haşlayın. 
2. Suyunu süzün, tavuk etlerini kemiklerinden ayırın. Küçük parçalar halinde 
didikleyin. 
3. Tavuk suyunu bir litreye tamamlayacak kadar su ilave ederek ocağa alın. 
Kaynayınca pirinci ekleyip ağır ateşte pirinçler biraz yumuşayıncaya kadar 
kaynatın. 
4. Nişastayı soğuk suyla karıştırın. Erikleri ve nişasta çözeltisini çorbaya ilave 
edip tekrar karıştırın. Arzuya göre tuzunu ve karabiberini ilave edin. 
5. Erik ve pirinci istediğiniz yumuşaklığa gelinceye kadar pişirmeyi sürdürün. 
6. Servisten önce biraz limon suyu sıkın. 
7. Servis tabağına önce bir tutam taze kişniş, sonra çorbayı koyup servis yapın.

Türk mutfağında ekşili lezzetler çok sevilir. Özellikle de çorbalarda ekşilik mutlaka aranır, 
bu yüzden içinde ekşi olmasa bile pek çok çorba, yanında limon ile servis yapılır. Osmanlı 
döneminde saray mutfağında kuru veya taze ekşi erikli çorbaların hazırlandığı ve hatta sarı 
erikli çorbanın 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in sofrasında bulunduğuna dair kayıtlar 
vardır. Bu çorba tarihsel bir ilham ışığında yeni bir lezzet yorumu sunar.

Hazır layan:  GÖNÜL PAKSOY
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AYR AN AŞI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 80 g nohut 
• 140 g aşurelik buğday
• 400 g süzme yoğurt
• 500 ml su, soğuk
• 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

• 120 ml zeytinyağı
• 3-4 sap taze nane
• 1 tatlı kaşığı kuru nane

1. Nohudu bir gece önceden oda sıcaklığındaki suyla ıslatın.
2. Islattığınız nohutları süzdürüp suyunu atın. Yeni su koyup orta ateşte 
yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzdürüp üzerine buz atın ve 
ovuşturarak zarlarını, dış kabuklarını çıkartıp ayıklayın.
3. Buğdayları iyice yıkayıp bir tencereye alın ve üzerine çıkacak kadar su ilave 
edin. Yumuşayıp hafifçe patlayıncaya kadar haşlayıp soğutun.
4. Yoğurt ve soğuk suyu bir miktar tuz ekleyerek çırpın. (Damak tadınıza göre 
tuzu ve yoğurdun yoğunluğunu ayarlayın.)
5. Nohut ve buğdayları ayrana ekleyip karıştırın.
6. Buzdolabında en az 2 saat soğuttuktan sonra kâselere pay edin.
Zeytinyağında hafif  çevirdiğiniz taze ve kuru naneyle hazırladığınız sosu 
üzerine gezdirerek servis edin.

ŞEFİN NOTU: Sumak, yarpuz otu, reyhan, pul biber serperek de servis yapabilirsiniz.

Soğuk ayran aşı, haşlanmış buğday ve nohutla yapılan ve içindeki yoğurt sayesinde  
ferahlatan tam bir yaz çorbasıdır. Hafif  ama doyurucu olan bu çorba, başlı başına öğle yemeği 
olarak da tüketilebilir. 
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BALIK Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 250 g beyaz etli balık, yıkanmış
• 1 litre su 
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 adet defne yaprağı
• 2 adet küçük boy havuç, 
 küp küp doğranmış 
• 1 adet orta boy patates, küp küp doğranmış
• ⅓ demet maydanoz, ince kıyılmış 
• 1 adet limonun suyu ve kabuğunun rendesi

1. Balığı 600 ml su ve tuzla birlikte tencereye koyun. 10 dakika pişirin. 
2. Sudan alın ve kılçıklarını ayıklayın. 1 santim kalınlıkta doğrayın. Kenarda 
bekletin.
3. Soğanı ayrı bir tencereye koyun. Yağı ekleyin ve kapağını kapatıp kısık ateşte 
ara sıra karıştırarak 4-5 dakika pişirin. 
4. İçine balığın pişme suyunu ve kalan 400 ml suyu ekleyin. Defne yaprağını 
içine atın. Kaynamaya bırakın. 
5. Havuç ve patates ekleyerek 20 dakika daha pişirin.
6. Defne yaprağını çıkarıp atın. 
7. Maydanozu, limon kabuğu rendesi ve suyuyla birlikte soğan karışımına 
ekleyin, iyice karıştırın. 
8. Daha sonra balıkları sebzeli karışıma ilave ederek hafifçe bir iki kez daha 
karıştırdıktan sonra 3-4 dakika pişirin. 
9. Sıcak servis edin.

Balık çorbası genellikle lokantalarda balığın eti fileto çıkarıldıktan sonra etinden geriye kalan 
kafa, kılçık, kuyruk gibi kısımların haşlanması suretiyle elde edilen balık suyundan hazırlanır. 
Böylece ziyanın önüne geçilir. Balık suyuna bir miktar da balık eti parçaları eklenir. Balık 
çorbasını evlerde de bu teknikle yapmak mümkün olduğu gibi, avlama sezonunda balık 
bollaşınca bolca alınan balıktan bir tanesi çorba için ayrılarak da bu çorba yapılır.
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KAR AL AHANA Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 100 g mısır yarması
• 70 g kuru veya 200 g haşlanmış 
 barbunya fasulyesi
• 13-15 orta boy yaprak karalahana
• 2 çay kaşığı tuz 
• 50 g kuzu iç yağı, kuşbaşı doğranmış
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 1 litre et suyu veya su, kaynar
• 70 g mısır unu
• 100 ml su, ılık

1. Mısır yarması ve barbunyayı bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi 
gün süzün ve ayrı tencerelerde haşlayın. 
2. Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın ve az tuzla hafifçe acısının 
çıkması için ovup 10 dakika bekletin. Yıkayın ve süzün.
3. Bir tencerede iç yağını kavurarak hafif  eritin ve yağı ekleyin. Soğanı ilave 
edip pembeleşene kadar kısık ateşte kavurun.
4. İlk önce ince kıydığınız karalahanayı ekleyip 1 dakika kavurun ve et suyunu 
ekleyip 10-15 dakika lahana yumuşayana kadar pişirin. 
5. Haşlanmış mısır yarmasını, barbunyayı ekleyin. 
Kısık ateşte 15 dakika pişirin. 
6. Mısır ununu bir kâsede ılık suyla karıştırarak inceltin. Yavaşça çorbaya ilave 
edin. Kaynamaya başladığında tuzla tatlandırın ve ocaktan alıp sıcak servis 
yapın.

ŞEFİN NOTU: Acı seviyorsanız 2-3 adet kuru Arnavut biberini soğanlar kavrulurken ilave ederek 
birlikte pişirebilirsiniz.

Tam bir Karadeniz lezzetidir. Bölgenin en tipik yiyecekleri mısır ve karalahanayla yapılır, 
sofranıza Karadeniz dağlarının esintisini getirir. Kurutulmuş mısır yarması bulamazsanız yerine 
taze mısır da kullanabilirsiniz. 

KURU BAMYA Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 60 g kuru çiçek bamya 
• 2 adet limonun suyu
• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 250 g yağlı kuşbaşı kuzu but eti 
• 80 g kuşbaşı kuzu kuyruk yağı 
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 70 g domates salçası
• 1.4 litre et suyu veya su, kaynar

1. Bamyaları, ipe dizili haldeyken bir bez arasında iyice ovuşturun ve 
üstlerindeki tüylerin dökülmesini sağlayın. 
2. Ardından bamyaları geniş bir kaba koyarak üstünü geçecek kadar kaynar su 
dökün ve 1 limonun suyunu sıkıp bekletin. Suyun içinde bamyaları iplerinden 
çekerek çıkartın.
3. Tencereye yağı, eti ve kuyruk yağını koyun, kapağını kapatın. Et bıraktığı 
suyu çekip yağı çıkıncaya kadar arada bir karıştırarak kavurun. Soğanı ilave 
ederek pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. 
4. Salçayı ekleyip 20 saniye daha kavurun. Kaynar et suyunu da ekleyerek et 
yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Suyu azalırsa kaynar  
su ilave edin.
5. Bamyayı sudan çıkarın, süzün ve tekrar sudan geçirdikten sonra  
1 adet limonun suyuyla birlikte kaynayan ete ilave edin. 
6. Kaynamaya başlayınca çok hafif  ateşe alın. Bamya yumuşayıncaya kadar 
20-30 dakika pişirdikten sonra servis edin. 

Acılı ve ekşili kuru bamya çorbası dervişler diyarı Konya’daki düğün yemeklerinin 
vazgeçilmezidir. Körpeyken toplanan minik çiçek bamyalar iplere dizilerek kurutulur, bir ip 
dizisi bir tencere çorba için denk olacak şekilde ayarlanır. 

ŞEFİN NOTU: Yazın salça yerine 2-3 adet domatesi doğrayıp kavurarak koyabilirsiniz. Mevsiminde limon 
suyu yerine koruk suyu (ham üzüm suyu) kullanabilirseniz daha da lezzetli olur.



Meze sofrası birbirinden çok farklı yiyeceklerle kurulur. 
Mezelerin çoğu önceden hazır edilen soğuk yiyecek 
ve yemeklerden oluşur. Ayrıca tadımlık olarak anında 
hazırlanarak ara ara sofraya getirilen sıcak mezeler de 
vardır. Sıcak sulu yemekler ise genellikle meze sofrasının 
parçası değildir. Türkiye’nin deniz kıyısı bölgelerinde balık, 
diğer bölgelerde ise sac kavurma, köfte ya da kebap gibi et 
yemekleri ana yemek olarak mezeleri takip eder. 

Mezeler arasında en önemli yiyecek grubunu soğuk mezeler 
oluşturur. Bunların bir kısmı pişirilmeye ihtiyaç duymadan 
sofraya her an konabilecek yiyeceklerden oluşur. Örneğin bir 
dilim kavun, bir parça beyaz peynir, salatalık, turp, roka, tere, 
tarhun, taze soğan gibi yeşillikler, mevsiminde can eriği ya da 
çağla badem, ya da turşu gibi lezzetler anında sofrayı donatır. 
Soğuk mezeler içinde deniz mahsullerinin yeri bir başkadır. 
Balık yumurtası, havyar, tarama, lakerda, tütsülenmiş balık 
türleri, salamura sardalya, hamsi gibi küçük balıklar ilave bir 
işlem gerektirmeden sofraya getirilebilen mezelerdir.

Soğuk mezelerin bir kısmı da önceden hazırlık gerektirir. 
Özellikle barbunya pilaki, imambayıldı, yalancı dolma 
gibi zeytinyağlı yemekler,  ya da fava, humus, piyaz gibi 
bakliyat yemekleri tipik mezeler arasındadır. Soğuk meze 
listesi bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Ege bölgesinde 
zeytinyağlı limonlu ot mezeleri, Güneydoğu’da muhammara, 
acılı ezme gibi acılı mezeler ağırlık kazanır. Patlıcan salatası, 

patates salatası, Rus salatası, bostana gibi salatalar da duruma 
göre sofrada yerini alır. Ayrıca pastırma ya da dil gibi söğüş 
etler ve soğuk servis edilen arnavutciğeri, çerkeztavuğu, 
kadınbudu köfte gibi etli mezelere de yer verilir. Meze 
sofrasında her zaman serinletici yiyeceklere yer vardır. Bu 
yüzden yoğurtlu mezeler de mutlaka bulunur. Koyu cacık, 
yoğurtlu semizotu, kereviz, yoğurtlu patlıcan salatası ya 
da kızartması, yoğurtlama denilen yoğurtlu sebze ya da ot 
kavurmaları meze sofrasının ayrılmaz parçalarıdır. 

Soğuk mezeler tadılmaya devam ederken arada sıcak 
mezeler de sofrada yerini almaya başlar. Sıcaklar arasında 
sigara böreği, muska böreği, paçanga böreği gibi kızartma 
börek türleri başı çeker. Arkadan kabak mücver, patlıcan, 
kabak, havuç gibi sebzelerin kızartmaları gelir. Küçük 
köfteler, kağıtta pastırma, yaprak ciğer tava gibi etli mezelerin 
yanı sıra hamsi kuşu, midye ve kalamar tava, ahtapot ızgara, 
karides güveç gibi anında hazırlanan deniz mahsulleri de 
sıcak mezelerin önde gelenlerindendir. 

Meze sofrasında tatlılara pek yer yoktur. Balık yenmişse onu 
tahin helvası takip edebilir. Mevsimine göre birkaç meyveden 
oluşan bir meyve tabağı yeterlidir. Baharda can eriği, malta 
eriği, kiraz üçlüsünü yaz aylarında kayısı, şeftali ve karpuz 
takip eder, yazın ilerleyen aylarında incir ve üzüm devreye 
girer, sonbahar ve kış aylarında elma, armut ya da ayva 
dilimleri meze sofrasını sonlandırır.

Me z e ,  s o f ra d a  o r t aya  p ay l a ş ı m  i ç i n  ge l e n  t a d ı m l ı k  y i ye c e k l e re 
ve r i l e n  o r t a k  b i r  a d d ı r.  Me z e  s ö z c ü ğü  Fa r s ç a  t a t  a n l a m ı n a  ge l i r, 

b u  d a  m e z e l e r i n  t a d ı m l ı k ,  i ş t a h  a ç ı c ı ,  kü ç ü k  p o r s i yo n l a rd a 
o l m a s ı n ı  a ç ı k l a r.

M E Z E L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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OT KAVURMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 demet ebegümeci, sapları kesilmiş
• 4-5 dal arapsaçı, ince kıyılmış
• ½ demet hardal otu, 
 sapları ince doğranmış
• 1 ½ çay kaşığı tuz
• 80 ml zeytinyağı
• ½ adet orta boy soğan, 
 yarım halka doğranmış
• 1 çay kaşığı pul biber
• 3 diş sarımsak, ezilmiş
• 250 g yoğurt
• ½ çay kaşığı karabiber

1. Ebegümeci saplarının en kalın yerlerini başka bir yemekte kullanmak üzere 
ayırıp kalan yerleri ince doğrayın. 
2. Bir tencereye yarısına gelecek kadar su koyarak kaynatın. ½ çay kaşığı tuzu 
ekleyin. 
3. Otları kaynayan suya daldırıp 15-20 saniye kaynatın. 
4. Ardından çıkartıp buzlu suya koyun. Buzlu suya çıkarmanız önemli çünkü 
kendi sıcaklarıyla pişmeye devam ederlerse canlı renklerini kaybederler. 
Kaynatmadan yaparsanız da kendilerince bir acılıkları kalacaktır. 
5. 30 ml zeytinyağında soğanı kavurun. Otların saplarını da ekleyip kavurmaya 
devam edin. 
6. Süzdüğünüz otları da tavaya ekleyerek 1-2 dakika daha kavurun. 
7. Üzerine yarım çay kaşığı pul biber ve tuz koyup 20 ml daha zeytinyağı 
gezdirin. 
8. Ayrı bir yerde sarımsağı, yoğurda ekleyin. Karabiber ve tuzu ilave ederek 
karıştırın. 
9. Ot kavurmasını üzerine sarımsaklı yoğurt ve 30 ml zeytinyağında yakılmış 
pul biberle servis edin.

Anadolu’da her bölgede yabani ot toplama geleneği çok yaygındır. Özellikle Ege bölgesinde 
ot mezesi olmadan sofra tamam sayılmaz. Yabani otlar meze sofrasına iki türlü gelir. Ya 
haşlanarak zeytinyağı ve limon suyuyla soğuk olarak servis yapılır ya da soğanla zeytinyağında 
kavrularak sıcak veya soğuk olarak sofrada yerini alır. Haşlama için genellikle tek tür ot tercih 
edilirken, kavurmalar için karışık ot kullanmak daha yaygın bir uygulamadır. Sıcak veya soğuk 
ot kavurmalarının yanına sarımsaklı yoğurt çok yakışır. 
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L AKERDA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2-4 kg arası yeni tutulmuş torik veya 
 iri palamut
• 2 kg iri kaya tuzu, iyotsuz, turşuluk
• Defne yaprağı
• Deniz suyu
• Cam kavanoz, 15-18 santim çapında, 
 23-26 santim uzunluğunda 

1. Torik balığının yan yüzgeçlerini 2-3 santim gerisinden kesin. Kafa kesimini 
ayırın. Kuyruk kesiminden 7 santim yukarısından ölçerek kuyruk kısmını 
ayırın. 
2. Balıktan kalan bu orta bölümü 5 santimlik parçalara bölün. Bu işlemleri 
yaparken dilimlerin birbirine benzer olmasına ve kolaylık açısından keskin bir 
bıçak veya falçata kullanmaya özen gösterin. 
3. Kesip hazırladığınız dilimlerin omurilik içlerini bir tığ veya çuvaldız 
yardımıyla kandan arındırın. 
4. Bağırsak ve iç organlarının bulunduğu kısmı temizleyin. En önemli işlem 
olan yıkama ve kandan arındırma işlemine geçin. 
5. Torik dilimlerini içinde deniz suyu olan geniş bir kaba koyup yıkayın. 
6. Kaptaki kanlı deniz suyunu döküp yeniden deniz suyu koyun. Balığı bu 
suyun içinde buzdolabının en alt bölmesine kaldırın. 2 saat buzdolabında 
bekletin. 
7. Daha sonra dışarıya alıp tekrar suyunu değiştirin. Bu işlemi dört defa 
tekrarlayarak buzdolabına kaldırın. 
8. Tamamen kandan arınan balık dilimlerini deniz suyundan çıkartıp bir 
süzgece alın. Tekrar buzdolabına koyun, 3 saat suyunun süzülmesi için 
bekletin. 
9. Daha sonra kuru bir bezle kalan nemini de alın. Balıkların iyi kurulanmış 
olması önemlidir. 
10. Cam kavanozun dibine 2 santim tuz ve defne yaprakları koyun. 
11. Balık dilimlerini aralarına aynı şekilde tuz ve defne yaprağı koyarak kat kat 
kavanozun üstüne kadar dizin. 
12. Kapak hizasına kadar tuz ekleyip kavanozu kapatın. 
13. Serin bir yerde, mümkünse buzdolabının sebzeliğinde saklayın. Zamanla 
kavanozun içinde sıvılaşma olur. Sıvılaşma kavanozun yarısı kadar ise 
lakerdanız gayet lezzetli olacaktır. 
14. Servis için balık dilimlerini bolca yıkayın. Daha sonra içi su dolu bir kap 
içinde buzdolabında 2 saat bekletip tekrar yıkayın. İçinde sirke ve su bulunan 
başka bir kaba alıp yarım saat bekletin. En son olarak dilimleri tekrar yıkayın. 
15. Üzerine zeytinyağı gezdirerek yanında kırmızı soğanla servis edin.

Lakerda, özellikle İstanbul meze sofralarının baş tacıdır. Balık saklama yöntemlerinin en 
geçerlisi olan tuzlama yöntemiyle yapılır. Balığı seçmesinden kesmesine, temizlenmesinden 
salamura yapmaya kadar son derece özenli bir süreç gerektirir. Servis yapılırken yanına, halka 
kesilmiş ince kırmızı soğan dilimleri koymak şarttır. Bir başka eşlikçisi ise roka yapraklarıdır. 

ŞEFİN NOTU: Torik dilimlerini yıkayacağınız su mutlaka deniz suyu olmalıdır. Musluk suyu lakerdanın 
tadını bozar. Servis için kavanozdan çıkardığınız lakerda dilimlerinin tuzdan arındırılması çok önemlidir. 
Tüketmek için acele etmeyin.
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FAVA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 150 ml zeytinyağı
• 1 adet orta boy soğan, iri doğranmış
• 400 g kuru bakla, bir gece önceden 
 soğuk suda ıslatılmış
• 40 g toz şeker
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 litre su
• 1 demet dereotu, ince kıyılmış

1. Tencereye zeytinyağını koyun, ısınınca soğanları ekleyip hafif  kavurun.
2. Ardından bakla, toz şeker, tuz ekleyin ve üzerini 4 parmak geçecek kadar su 
koyun.
3. Tüm malzemeler iyice yumuşayıp içinde hiç sıvı kalmayıncaya kadar pişirin. 
Favanın çok sulu olmaması için suyunu iyice çekmesi gerekir. Tenceredeki 
malzeme hafif  lapa kıvamında olmalıdır.
4. Hazır hale geldiğinde blender ile tüm malzemeyi pürüzsüz oluncaya kadar 
ezin.
5. Dereotunu favaya ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra servis edeceğiniz 
kabın içerisine alın.
6. Üzerini bir şeffaf  folyoyla kapatın. Soğuyunca buzdolabına alıp kıvam 
alıncaya kadar 1-2 saat dinlendirin ve servis edin.

Fava, aslen Hristiyan cemaatlerin Paskalya öncesi hayvansal gıdalardan uzak durmayı 
gerektiren perhiz dönemi yemeği iken bugün meze sofralarının favorisi olmuştur. Kuru bakla 
püresi soğuyunca kalıp gibi donar ve kesilerek servis yapılır. Kimi zaman da püre gibi biraz 
daha yumuşak hazırlanıp üstüne zeytinyağı gezdirerek servis yapılır. 

Hazır layan:  ŞEF ARDA TÜRKMEN
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MÜCVER

Malzemeler 
6 Kişilik

• 3 adet sakız kabağı, kabuğu incecik 
 kazınmış ve rendelenmiş 
• 5-6 adet taze soğan veya  
 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış 
• ½ demet dereotu, ince kıyılmış
• 3 adet yumurta 
• 60 g un 
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber 

Kızartmak için 

• 250 ml zeytinyağı 

1. Kabakları soğan, maydanoz, dereotu, yumurta, un, tuz ve karabiberle 
birlikte iyice karıştırın. 
2. Elde ettiğiniz cıvık hamurdan kaşık kaşık alıp kızgın yağa dökerek, 
döktüğünüz parçaların her iki tarafını pembeleşinceye kadar kızartın. 
3. Fazla yağını çekmesi için kâğıt havlu üzerine alıp dinlendirin. 
4. Sarımsaklı yoğurtla servis edin.

Osmanlı dönemine ait yemek kitaplarında yer alan tariflere göre mücver, yeşil fasulyeyle 
hazırlanırken günümüz Türk mutfağında en çok sakız kabağı ile yapılan hali bilinir. Kabaklı 
mücver, kızartma olmasına rağmen son derece hafif  ve taze bir lezzete sahiptir. Bu taze tadını, 
içine bolca konan taze soğan, maydanoz, dereotu üçlüsünden, bazen taze nane ilavesinden alır. 
Çoğu kez içine çatalla ezilmiş beyaz peynir de konulur. Son zamanlarda kızartılarak yapılanın 
yerine fırında yapılanı da çok rağbet görmektedir. 

ŞEFİN NOTU: Sakız kabağı yerine bal kabağı veya tercih ettiğiniz başka bir sebze kullanarak da mücver 
hazırlayabilirsiniz. Derin yağda kızartmak yerine fırında yağlı kâğıt üzerinde pişirebilirsiniz.
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HUMUS

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g nohut 
• 600 ml su 
• 3 diş sarımsak, ezilmiş 
• 120 ml zeytinyağı
• 100 g tahin 
• 20 ml limon suyu 
• 2 tatlı kaşığı tuz 
• ½ tatlı kaşığı pul biber
• 4-5 dal maydanoz 
• ½ tatlı kaşığı sumak 
• ½ tatlı kaşığı kimyon

1. Nohudu yıkayın ve 400 ml suda bir gün önceden ıslatın. 
2. 200 ml su ekleyip, tencerede, iyice yumuşayana dek yaklaşık 1 saat pişirin. 
3. Pişme suyundan dışarı alın, kabuklarını çıkarıp blender ile ezin.  
4. Sarımsakları 100 ml zeytinyağı, tahin, limon suyu ve tuzla birlikte ezilmiş 
nohuda ekleyin. 
5. Karışıma nohudun pişme suyundan 50 ml ekleyin ve karıştırın, servis 
tabağına alın. 
6. Humusu maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Üzerine sumak ve kimyon serpin. 
7. 20 ml yağı sıcak ya da soğuk olarak humusun ortasında bir çukur açarak 
içine dökün ve pul biberi de ekleyerek servis edin.

Humus, kelime olarak Arapça nohut demektir. Haşlanmış nohut ezilerek tahin, kimyon, 
zeytinyağı ve limon suyu ile püre haline getirilir. Soğuk olarak yendiği gibi sıcak olarak, 
üzerinde tereyağında kavrulmuş pastırma veya kavurma ile de servis yapılabilir. Güneydoğu ve 
Doğu Akdeniz bölgesinde yaygın olan bu meze, aslen kahvaltı ya da yemek olarak yenen bir 
çarşı lezzetidir. 
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DENİZ B ÖRÜLCESİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g deniz börülcesi 
• 4 diş sarımsak, iyice dövülmüş 
• 50 ml zeytinyağı 
• 1 adet limonun suyu 
• 2 adet orta boy domates, olgun, 
 küçük doğranmış

1. Deniz börülcelerini kökü ve sapıyla birlikte iyice yıkayıp büyük bir tencerede 
kaynayan suya kökleri yukarı gelecek şekilde bırakın. 
2. Pişip pişmediğini anlamak için arada bir tanesini alıp tepesinden tutun. 
Diğer elinizle etli kısmını sıyırmaya çalışın. Dış kısmı iç kısımdaki liflerden 
kolayca sıyrılıyorsa pişmiş demektir. 
3. Börülceler piştikten sonra delikli kepçeyle kevgire alarak soğutun. 
4. Ayıklamak için bir dalı elinize alın. Diğer elinizle her sapın üzerindeki etli 
kısmını çekip liflerinden ayırın. 
5. Bir kapta sarımsak, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. 
6. Deniz börülcelerinin üzerine önce domatesleri daha sonra hazırlanan sosu 
koyarak karıştırın ve servis yapın.

Deniz börülcesi, deniz kıyısında suyun gel-git yaptığı sulak yerlerde yetişir. 
Eskiden sadece yerel olarak kıyı kesimlerinde bilinirken şimdilerde marketlerde bile 
satılmaktadır. Denizin tuzlu tadını sofraya taşıyan bu lezzet, artık tüm meze sofralarının  
en sevilen kalemlerinden biri haline gelmiştir. 

ŞEFİN NOTU: Börülceler kendinden tuzlu olduğundan haşlarken tuz ilave etmeye gerek yoktur.  
Bu bitkiyi yıkarken suda fazla bekletmemeye özen gösterilmelidir. 
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KARIŞIK KIZ ARTMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 4 adet bostan patlıcanı
• 4 adet orta boy patates, 
 1 cm eninde halka halka dilimlenmiş 
• 4 adet kabak, baş kısımları kesilmiş,  
 kabukları kazınmış 
• ½ kg sivri yeşilbiber veya çarliston biberi 

Kızartmak için 

• 400 ml zeytinyağı 

1. Patlıcanları alaca soyun. 1 santim eninde halka halka dilimleyin. Acısının 
gitmesi için tuzlu su içinde bekletin. 
2. Patates dilimlerini 2 santim kalınlığında doğrayın. 
3. Kabakları 1 santim eninde verev dilimlere bölün. 
4. Biberlerin saplarını kısaltıp üzerlerine bıçakla küçük birer çentik atın.
5. Yüksekçe bir kızartma tenceresinde 400 ml zeytinyağını orta ateşte kızdırın.
6. Patatesin bir kısmını yağa koyun. Arada bir kevgirle çevirerek her tarafının 
eşit kızardığından emin olun. Renk alıp yumuşadıklarında kevgirle fazla yağını 
süzdürerek yağdan çıkarın. 
7. Kızarttığınız patatesleri hafifçe tuzlayın. Kalan patatesleri de kızartın.
8. Sonra sudaki patlıcanları fazla suyunu sıkarak yağa koyun. Her iki tarafı 
altın sarısı renk alana kadar kızartın.
9. Arkasından kabağı ve en son biberi kızartın. Biber kızartırken tencerenin 
üstüne bir kapak kapatın, çünkü çok yağ sıçratır. 
10. Sıcak, ılık veya soğuk olarak sarımsaklı yoğurt veya domates sosu ile servis 
edebilirsiniz. 

Meze sofrasında kızartma, aranan bir lezzettir. Kimi zaman incecik bir hamura bulanarak 
hazırlanmış, çıtır çıtır bir kabak veya havuç kızartması, kimi zaman da sarımsaklı yoğurt ya 
da domates sos ile servis yapılan kalınca dilimlenmiş patlıcan kızartması olur. Çoğu kez de her 
zevke uyması için karışık kızartma yapılır. Bu kızartmayı tüm malzemeyi küp küp doğrayarak da 
hazırlayabilir, üzerine sarımsaklı domates sosu dökerek servis edebilirsiniz. 
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TAR ATORLU KUZU ISPANAK

Malzemeler 
6 Kişilik

• 400 g kuzu ıspanak, ayıklanmış, yıkanmış
• ½ tatlı kaşığı tuz

Ceviz Taratoru için

• 100 g ceviz içi, çekilmiş
• 40 g bayat ekmek içi, ufalanmış 
• 4 diş sarımsak, ezilmiş
• 40 ml limon suyu
• ½ tatlı kaşığı tuz 
• 1/3 tatlı kaşığı karabiber
• 50 ml su 
• 30 ml zeytinyağı 

1. Ispanağın yapraklarını saplarından ayırın ve bir kâseye koyun. Tuzla 
karıştırın. Saplarını ve köklerini başka bir tarifte (börek gibi) kullanmak için 
ayırın.
2. Ceviz, ekmek, sarımsak, limon suyu, tuz ve biberi mutfak robotuna koyun. 
3. Malzemeleri hamur olana dek karıştırın ve su ekleyerek sosu biraz inceltin. 
4. Mutfak robotu çalışırken zeytinyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. 
5. Hazırladığınız taratoru ıspanakla karıştırarak servis edin. 

Tarator, Antik Çağ’dan beri tüm Akdeniz dünyasında bilinen, temel olarak badem, dolmalık 
fıstık veya ceviz gibi kuruyemişler ve bayat ekmek içiyle yapılan bir sostur. Ekmek kırıntıları 
ceviz veya başka bir çeşit kuruyemiş sarımsak, zeytinyağı, sirke ya da limon suyu ile birleşince 
üstüne konduğu ya da yanında servis yapıldığı her şeye lezzet katan bir sos haline gelir. 

ŞEFİN NOTU: Tarator yapımında ceviz yerine kabuğu soyulmuş fındık, tatlı badem veya dolmalık fıstık 
kullanılabilir. Tarator, ızgara balık, midye tava, kalamar tava, taze semizotu yaprakları veya haşlanmış 
ıspanakla birlikte servis edilir. Salatalık, haşlanmış karnabahar veya semizotuyla da sunulabilir.
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TAR AMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 150 g kuru ekmek, kabuğu çıkartılmış
• 300 g balık yumurtası, sazan, kefal, 
 levrek veya somondan
• 1 adet küçük boy soğan, dörde bölünmüş
• 7 diş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 20 ml limon suyu
• 300 ml zeytinyağı

1. Kuru ekmekleri suda ıslatın. Yumuşayınca suyunu sıkın ve ufalayın.
2. Balık yumurtasının zarlarını ayırın.
3. Soğan ve sarımsağı mutfak robotunda iyice çektirin. Ardından ekmeği ve 
tuzu ekleyin ve tekrar karıştırın.
4. Karışıma balık yumurtasını ve limon suyunu ekleyin. 5 dakika daha mutfak 
robotunda ezerek karıştırın.
5. Taramayı çırpma teli veya mikser yardımıyla aynı yöne karıştırarak azar 
azar zeytinyağını içine ekleyin. Rengi beyazlaşıncaya kadar karıştırmaya  
devam edin.

Tarama, bir anlamda balık yumurtasından yapılmış mayonez ile tarator arası bir mezedir. 
Tuzlanmış ama kurutulmamış, yaş balık yumurtasına zeytinyağı ve limon suyu yedirilmesiyle 
yapılır. Ufalanmış kuru ekmek içi koyan da vardır, koymayan da. İstanbul meze sofralarının 
değişmezidir, özellikle Yahudi, Rum ve Ermeni cemaatlerinin yılbaşı sofrasında eksik olmaz. 
Tarama yapmak için kefal, sazan veya alabalık yumurtası tercih edilebilir.
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YO ĞURTLU HAVUÇ 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 7 adet orta boy havuç                          
• 100 ml zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 300 g süzme yoğurt                      
• 3 diş sarımsak, ezilmiş
• 100 g ceviz, iri doğranmış

1. Havuçların üstlerini kazıyarak soyun. İyice yıkadıktan sonra rendenin kalın 
kenarıyla rendeleyin. 
2. Tavaya zeytinyağını koyun. Rendelediğiniz havucu ve tuzu ilave edin. 15-
20 dakika kadar kısık ateşte, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Havuç iyice 
yumuşamış olmalı. Ilınmasını bekleyin. 
3. Süzme yoğurt ve sarımsağı ilave edin. İyice karıştırın. 
4. Cevizden birkaç parçayı süsleme için ayırın. Kalanları ilave edin ve hafifçe 
karıştırın. 
5. Tabağa koyup, bir kaşık yardımıyla şekillendirin. 
6. Üzerini sızma zeytinyağı ve birkaç parça cevizle süsleyin.

Meze sofrasında yoğurtlu bir meze mutlaka olur. Yoğurtlu mezelerin en sevilenlerinden biri 
yoğurtlu havuçtur. Havuç yağda çevrilince tadı yoğunlaşır, içindeki doğal tatlılık ile sarımsaklı 
yoğurt son derece hoş bir denge oluşturur. Bir benzeri rendelenmiş kabakla da yapılır, o da son 
derece hafif  olur. Dilerseniz üzerine dereotu da koyabilirsiniz.
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MİDYE PİL AKİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g midye içi (tane ile alacaksanız  
 yaklaşık 100 adet) 
• 100 ml midye suyu 
• 2 adet orta boy domates, olgun 
• 75 ml zeytinyağı
• 1 adet orta boy havuç, 
 küp şeklinde doğranmış
• 1 adet orta boy patates, 
 küp şeklinde doğranmış 
• 5-6 diş sarımsak, dörde bölünmüş 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• 1 demet maydanoz, kabaca doğranmış
• 5-6 sap kereviz yaprağı, kabaca doğranmış 

1. Midyeleri iyice yıkayıp süzün. Süzülen midye suyundan 100 ml ayırın.  
2. Domatesleri 2-3 dakika kaynar suya batırıp kabuklarını soyun. 
Çekirdeklerini ayıklayıp ince ince doğrayın. Doğranmış domatesler 1 su 
bardağını dolduracak kadar olmalıdır. 
3. Yayvan bir tencerede yağı kızdırın. Önce havuçları 2 dakika kavurun, 
ardından patatesleri ekleyin ve 2 dakika daha kavurun.
4. Sırayla domatesleri, ayırdığınız midye suyunu ve sarımsakları tencereye 
ekleyin, iyice karıştırın. Tuzu ve karabiberi ilave edin.
5. Tencerenin kapağını kapatın, orta ateşte sebzeler hafifçe yumuşamaya 
başlayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. 
6. Sebzeler yarı yarıya pişince midyeleri, maydanoz ve kereviz yapraklarını 
ekleyin. 
7. Tencerenin kapağını kapatın ve 5-6 dakika pişirin. Eğer suyu fazla kalırsa 
kapağını açıp ateşi yükselterek bir iki kez fokurdatın.
8. Ateşi söndürün ve ılınmaya bırakın. 
9. Pilakiyi ılık veya soğuk servis edin.

Pilaki, teknik olarak soğan ve sarımsak ile zeytinyağlı pişen ve soğuk yenen bakliyat ya da balık 
ve deniz mahsulleri yemekleridir. Genellikle ufak küp halinde doğranmış patates, kereviz, havuç, 
biber gibi sebzeler ve bol domates ile birlikte pişer. 

ÇERKEZTAVUĞU

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 adet tavuk, bütün
• 1 adet orta boy soğan, dörde bölünmüş
• 1 adet orta boy havuç, ince doğranmış
• ¼ demet maydanozun sapları
• ½ adet bayat ekmek
• 200 ml süt
• 250 g ceviz
• 2 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızıbiber
• 3 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı karabiber
• 2 diş sarımsak, dövülmüş

1. Tavuğun but kısımlarını kesip ayırın. Başka bir yemekte kullanmak üzere 
buzdolabına koyun. 
2. Butlarını ayırdığınız tavuğu soğan, havuç ve maydanoz saplarıyla geniş bir 
tencereye koyup, üzerine iki parmak çıkacak kadar su ilave ederek orta ateşte 
40 dakika pişirin. Çok iyi yumuşamış olmalıdır. Haşlanan tavuğun üzerinde 
biriken köpükleri almayı ihmal etmeyin. 
3. Kabuklarını ayırıp bayat ekmeği dilimleyin ve 100 ml sütle ıslayın. 
Sütle ısladığınız ekmekleri, elinize azar azar alıp iyice sıkın. Ceviz ve toz 
kırmızıbiberle birlikte mutfak robotunda çekin.
4. Haşlanan tavuğu, bir tabağa alıp soğumaya bırakın. 
5. Öğüttüğünüz cevizli karışımı, çok hafif  ateşte ezerek ısıtın. Bir müslin bezin 
içine koyup, cevizin yağını iyice sıkarak çıkarın. Bu yağı süsleme için ayırın. 
6. Cevizli karışımı ısıttığınız kaba tekrar koyup 3 kepçe tavuk suyu katarak 
inceltin. 
7. Ocağı yakın. Tuz, karabiber ve dövülmüş sarımsağı ilave edin. 
8. Suyunu çekip koyulaşınca, 100 ml süt katıp 2-3 dakika daha kaynatın. Ocağı 
söndürüp ılınmasını bekleyin.
9. Tavuğun etlerini kemiklerinden ayırıp didikleyin. Tuz ve karabiber ekleyin, 
ılınan sosu üzerine dökün. 
10. İyice karıştırıp bir tabağa koyun. Sıktığınız cevizlerin yağını üzerine 
gezdirip servis yapın.

Çerkeztavuğu, klasik ordövr tabağında mutlaka bulunan bir mezedir. Önceden hazırlandığı ve 
soğuk yendiği için gerek lokantalarda gerekse evlerde bol çeşitli ziyafet büfelerinin değişmez 
kalemidir. İnce didiklenmiş haşlanmış tavuk etiyle karıştırılan cevizli, sarımsaklı, kuru ekmekli 
sos, köklü tarator geleneğinin Çerkez mutfağındaki karşılığıdır. 
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Yeşilliklerin getirdiği taze ferahlık, yemeklerin daha rahat 
yenmesini sağlar, bir anlamda damağı tazeler, iştahı artırır. 
Osmanlı döneminden beri kayıtlara geçmiş salata tarifleri 
bulunmaktadır. Bu salatalar, sadece sofraya taze bir tat 
vermekle kalmaz, görsel bir zenginlik de katardı. Marul 
salatasına erguvan yaprağı, gül yaprakları gibi yenilebilir 
çiçeklerin konması, salataya hem görsel hem de tat 
açısından zarif  bir dokunuş sağlardı. 

İstanbul gibi büyük kentlere yiyecek tedariki hem 
Bizans hem de Osmanlı dönemlerinde imparatorluğun 
her bölgesinden yapılıyordu. Her yiyeceğin en iyisi, uzak 
diyarlarda bile olsa getirtiliyordu. Ancak taze yeşillikler 
ve salata malzemeleri uzun yola dayanmadığı için kent 
içindeki bahçelerden temin edilmek zorundaydı. Bu 
yüzden İstanbul’da kent bostanları çok gelişmişti. Çabuk 
bozulabilecek, uzun yola dayanamayacak ve çok taze 
tüketilmesi gereken salata malzemeleri bu bostanlardan 
temin edilirdi. Bostanların adı ile ünlenen Yedikule marulu, 
Çengelköy salatalığı gibi lezzetler, sözü edilen kent içi 
yiyecek tedarik sisteminin ürünüdür. Sadece İstanbul’da 
değil, Anadolu coğrafyasında da sofralarda yaz mevsiminde 
yeşil salatalar, taze ve aromatik otlar, kış mevsiminde ise 
turşular yer alırdı.

Türk mutfağında salatalar sadece yeşilliklerden oluşmaz. 

Yoğurt ile hazırlanan cacık ve yoğurtlu semizotu gibi 
yiyecekler de salata türünden sayılır. Benzer şekilde 
haşlanmış bakliyat ya da pişmiş sebzeler ile yapılan ve 
zeytinyağı ve sirke veya limonla servis yapılan salatalar da 
vardır. Örneğin közlenmiş patlıcandan patlıcan salatası, 
haşlanmış patatesten patates salatası veya piyazı gibi 
soğuk yemekler de salata kapsamına girer. Piyaz ailesini 
bu anlamda genişletmek mümkündür. Piyaz aslında Farsça 
soğan demek olup, bol soğanlı hazırlanan pek çok bakliyat 
salatası piyaz adını alır.

Eskiden salata ve yeşillikler, bugünkü gibi seralarda 
her mevsim yetişmezdi. Dolayısıyla bazı aylarda salata 
malzemelerini bulmak güçleşirdi. Böyle taze yeşilliklerin 
yetişmediği kış günlerinde turşular devreye girerdi. Turşu, 
adını  Farsça ekşi sözcüğünden alır. Yaz sonunda sebze ve 
meyvelerle turşu kurmak, Türk evlerinde yaşayan önemli 
bir gelenektir. Turşular çok çeşitlidir. Lahana, sivri biber, 
salatalık turşuları başta olmak üzere karışık turşular, 
can eriği, çağla badem, kiraz gibi meyveler veya bamya, 
acur, pancar gibi sebzelerle yapılanlar dışında patlıcan ve 
lahanayla sarma şeklinde yapılan turşular dahi vardır. Turşu 
sofraya damak canlandırıcı, iştah tazeleyici olarak gelir, bazı 
yemeklerin olmazsa olmaz eşlikçisidir. Kuru fasulye-pilav ya 
da köfte yanında mutlaka turşu aranır. 

Tü r k  m u t fa ğ ı n d a  t a z e l i k  ö ğe s i ,  s o f ra d a  a ra n a n  ö n e m l i  b i r 
u n s u rd u r.  Ta z e  o t l a r,  ye ş i l l i k l e r,  t u r p,  s a l a t a l ı k ,  m a r u l ,  t a z e  s o ğa n , 

h e p  s o f ra d a  ye m e k l e r i n  ya n ı n d a  e ş l i kç i  o l a ra k  ye r i n i  a l ı r.

S A L ATA  V E  T U R Ş U L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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YEŞİL  SAL ATA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 adet orta boy marul, yıkanmış ve 
 yaprakları 4’e bölünmüş
• 20 dal nane, kabaca doğranmış
• 20 dal maydanoz, kabaca doğranmış
• ½ demet tere, kabaca doğranmış
• 50 ml sızma zeytinyağı
• 30 ml limon suyu
• ½ tatlı kaşığı tuz 
• Bir avuç erguvan çiçeği veya 
 yenilebilir çiçek

1. Yeşillikleri büyük bir salata kâsesine koyup zedelemeden karıştırın.
2. Zeytinyağı ve limon suyunu beyazlaşana kadar iyice çırpın ve tuzu ekleyin.
3. Sosu salatanın üzerine dökün ve marul yapraklarını ezmeden her yaprak 
ıslanana dek iyice karıştırın.  
4. Salatayı erguvan çiçekleriyle süsleyerek servis edin.

Çiğ yenen taze yeşillikler her zaman Türk mutfağının önemli bir parçası olmuştur. İstanbul’da, 
mahallelerde ve surlar etrafında eskiden su kanalı olan verimli sulak topraklarda bostanlar 
vardı. Bugün bütün dünyada aranan Yedikule marulu İstanbul bostanlarında yetiştirilirdi. 
Salatalara yenilebilir çiçekler koymak, günümüzde unutulmuş olsa da geçmişte yaygın olan  
bir alışkanlıktı. 
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ŞEFİN NOTU: Salataya arzu edilirse kereviz sapı da ilave edilebilir. Sos için limon suyu yerine üzüm sirkesi 
de kullanılabilir.
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CACIK

Malzemeler 
6 Kişilik

• 3 adet orta boy salatalık 
• 750 g yoğurt 
• 2 tatlı kaşığı tuz
• 250 ml su
• 3 diş sarımsak, ezilmiş
• 3-4 dal dereotu, ince kıyılmış
• 3-4 dal taze nane, ince doğranmış
• 30 ml sızma zeytinyağı

1. Salatalığı bol suda yıkayın. Kabuğunu soyup iri iri rendeleyin. 
2. Yoğurdu çırpın, tuz, su, sarımsak ve salatalığı ekleyin ve iyice karıştırın.
3. Cacığı porsiyonluk kâselere boşaltın, üzerine dereotu serpin ve zeytinyağı 
gezdirin.

Cacık, sofrada herkese ayrı kâsede servis edilen soğuk çorba gibidir ama meze olarak yeneceği 
zaman koyu kıvamlı süzme yoğurt ile yapılır. O zaman adı kuru cacık olur. Temelde salatalık ile 
yapılan cacık kış aylarında kıvırcık salata, baharda marul, semizotu ve yarpuzla da hazırlanır. 
Özellikle pilav veya böreklerin yanında dengeleyici bir lezzet oluşturur. Yazın karnıyarık ya da 
musakka gibi patlıcanlı yemeklerin de vazgeçilmez eşlikçisidir.   
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TAHİNLİ  PİYAZ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 400 g kuru fasulye, küçük taneli, 
 tercihen Çandır fasulyesi

Sos için

• 75 g kuru fasulye, haşlanmış
• 5-6 diş sarımsak, ezilmiş
• 75 ml tahin
• 150 ml sızma zeytinyağı 
• 1 adet limonun suyu 
• 75 ml sirke 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 150 ml su 

Üzeri için

• 3 adet domates, küp doğranmış
• 4 adet yumurta, haşlanmış 
• 4 adet taze soğan, ince kıyılmış
• 6 adet sivri yeşilbiber, ince kıyılmış  
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı pul biber 
• 1 tatlı kaşığı karabiber

1. Fasulyeleri tuzlu su içinde bir gece bekletin. Ertesi gün bol tuzlu suda ve orta 
ateşte, 20-25 dakika haşlayın. 
2. Haşlama suyunu dökün. Fasulyeleri yıkayıp, tekrar tencereye koyun ve tuzlu 
suda yeniden haşlamaya bırakın. 
3. Fasulyeler çatlayıp, iyice pişinceye, suyu çekilir gibi oluncaya kadar haşlayın 
ve ılınmaya bırakın. 
4. Sosu için haşladığınız fasulyenin 75 gram kadarını alın. Çukur bir kaba 
koyup, çatalla ezin.
5. Ezilmiş fasulyeye, diğer sos malzemelerini katıp karıştırın. Bu işlemi mikserle 
de yapabilirsiniz. 
6. Haşlanmış fasulyeleri, kayık veya yayvan bir servis tabağına koyun.  
Üzerine sosu gezdirip, karıştırın. 
7. Salataya, domatesleri, yumurtaları, taze soğanı, yeşilbiberi ve maydanozu 
ekleyin. Tuz, pul biber ve karabiber katıp, kabaca karıştırın. Tabağında  
servis edin. 

Piyaz her bölgede vardır, her köftecinin değişmezidir ama Antalya mutfağına has olan tahinli 
piyaz bir başkadır. Susamın yağlı tadını taşıyan tahin ile limonun asidi birleşince ve buna 
soğanın suyunun tadı eklenince, fasulyenin lezzetine lezzet katan bir sos ortaya çıkar. 
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YO ĞURTLU SEMİZOTU SAL ATASI PATLICAN SAL ATASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g semizotu
• 600 g yoğurt 
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 2 diş sarımsak, ezilmiş

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,5 kg bostan patlıcanı
• 1 ½ adet limonun suyu
• 150 ml sızma zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı tuz

1. Semizotunu bol suda yıkayın, ayıklayın ve kabaca kıyın. 
2. Yoğurt, tuz ve sarımsağı iyice karıştırın. 
3. Semizotunu ekleyip tekrar karıştırın. Servis edin.

1. Patlıcanları köz ateşi üzerinde veya kısık ocak ateşinde çevire çevire közleyin. 
Patlıcan iyice yumuşamış olsun. 
2. Daha sıcakken sap kısmından tutarak soyun. Sap kısmını kesin, içindeki çok 
çekirdekli kısımlarını ayıklayın. Çukur bir kaba koyun. 
3. Azar azar limon suyu, zeytinyağı ve tuz ilave edip tadına bakarak bir çatal 
yardımıyla püre haline getirin. Soğumaya bırakın.
4. Maydanoz, dereotu, zeytin ve domates ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. 

Semizotu hem salatası yapılan, hem de pişirilen yeşilliklerden biridir. Yoğurt ile uyumlu, ekşimsi 
bir tadı vardır. Doğada kendiliğinden yetişen yabani semizotu da aynı şekilde kullanılabilir. 

Patlıcanı közleyerek beyaz ve yumuşak etinden pürüzsüz dokuda bir salata yapmak, Türk 
mutfağının zenginliğinin göstergesidir. Bu salatada istenen ipeksi dokuyu elde etmek için 
közlenen patlıcan kesilmez, çatalla lif  lif  ayrılacak gibi ezilir ve çırpılarak limon ve zeytinyağı ile 
karıştırılır. Böylece hem dokusu, hem de tadı istenen zarafette olur. 
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B OSTANA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 3 adet büyük boy domates, 
 çok küçük doğranmış
• 4 adet yeşilbiber, sap ve 
 çekirdekleri ayrılmış, çok küçük doğranmış
• 1 adet orta boy soğan, çok ince kıyılmış
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 5 adet taze soğan, çok ince kıyılmış
• 30 ml limon suyu
• 30 ml nar ekşisi
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı pul biber 
• 1 çorba kaşığı nane

1. Sebze ve yeşilliklerin tamamını geniş bir kaba alın. 
2. Limon suyu, nar ekşisi, tuz, pul biber ve nane ekleyerek ezmeden karıştırın 
ve servis edin. 

Bostanda ne varsa onunla yapılan, kaşıkla yenecek kadar sulu kıvamda bir salatadır. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde yaz aylarında sık sık yapılır. Sebzeler çok minik doğranır, hatta satırla 
kıyılır, böylece salatanın suyu iyice çıkar. Bol ekşili olur. Limon yerine koruk, erik veya nar 
ekşisi konulabilir. Sıcak aylarda içine buz da eklenir, adeta soğuk çorba gibi olur. Son derece 
ferahlatıcı bir salatadır. 
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YEŞİL  ZEY TİN PİYAZI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g yeşil zeytin, çekirdeksiz
• 4 adet taze soğan, ince kıyılmış
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 100 g ceviz, ince doğranmış
• 1 tatlı kaşığı pul biber 
• ½ tatlı kaşığı karabiber 
• 30 ml limon suyu
• 30 ml nar ekşisi

1. Zeytinleri enine iki-üç parçaya doğrayın. 
2. Taze soğan, maydanoz, ceviz, zeytin ve baharatları iyice karıştırın.
3. Piyazı servis tabağına alın. 
4. Limon suyu ve nar ekşisini karıştırararak salatanın üzerine gezdirin. 
5. Maydanoz yaprağı ve zeytinle süsleyerek servis edin.

Piyaz sözcüğü Farsça soğan anlamına gelir. Türk mutfağında bakliyatla ya da haşlanmış 
sebzeyle yapılan soğanlı salatalara piyaz denir. Zeytin piyazı tam salamura edilmemiş ama 
suda bekletilerek acısı çıkarılmış yarı-salamura zeytinle yapılır. Antep ve Kilis gibi Güneydoğu 
bölgesindeki illerde yetişen yerel zeytinlerin kullanıldığı farklı bir tariftir.
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KARIŞIK TURŞU

Malzemeler 
6 Kişilik

• ½ kg salatalık 
• 2-3 diş sarımsak 
• 2-3 dilim elma 
• 4-5 adet üzüm 
• 2-3 adet nohut 
• 4-5 adet tane karabiber 
• 4-5 dal maydanoz 
• 4-5 dal dereotu 
• 1 adet kereviz sapı 
• 100 ml doğal sirke 
• 350 ml içme suyu 
• 35 g iri taneli tuz
• Asma yaprağı ve dalı, üstü için

1. 1 litre hacimli cam bir kavanozu sıcak suyla yıkayıp kurutun. 
2. Salatalıkları, kullanacağınız meyve ve otları sirkeli bol suda beklettikten 
sonra yıkayın.
3. Salatalıkları cam kavanoza dizin. Ot ve baharat dışındaki malzemeyi  
ilave edin.
4. Üzerine 100 ml sirke ve salatalığın üzerine çıkacak kadar su ilave edin. 
Sonra bu sirkeli suyu bir ölçü kabına boşaltın.
5. Sirkeli suyun miktarına oranlayarak tuzunu koyun. 1 litre su için 80 gram 
tuz kullanılması uygundur. Yaklaşık 450 ml sirkeli suya 35 gram tuz ilave edin. 
Tuzu erimeye bırakın. Erimesi 1-2 saat sürebilir. 
6. Tuz tam olarak eridiğinde suyun tadına bakın. Deniz suyunun biraz daha 
tuzlusu gibi olmalıdır. Bu haliyle size aşırı tuzlu gelse bile endişe etmeyin, 
sebzeler tuzu içlerine çekip suyun tuzluluğunu alır.
7. Tuz eriyince salatalıkların üzerine kürdanla birer delik açın ve tuzlu suyun 
içine daha kolay işleyebilmesini sağlayın. Kavanoza yerleştirin. 
8. Sarımsak, elma, üzüm, nohut, karabiber ekleyin. Otlarını ve en üste asma 
yaprağını koyun. 
9. Sirkeli salamurayı ilave edin. Bütün sebze ve otların suyun altında kalmasına 
dikkat edin. Gerekirse birkaç asma dalı veya maydanoz sapı kullanarak bütün 
malzemeyi suyun içine bastırın. 
10. Kapağını kapatın. Altına bir tabak koyun çünkü suyu sızabilir. 
11. Serin ve karanlık bir yerde olgunlaşana kadar bekletin.

Salatalık turşusu, en tipik turşulardan biridir. Reçetedeki bu yöntemle pek çok farklı sebzeyle 
turşu hazırlanabilir. Sadece sebzenin cinsine göre hazırlanış biçimi değişir. Lahana kavanoza 
sığacak şekilde iri parçalar halinde doğranır. Biberin sap kısmı kesilir. Havucun kabuğu kazınır, 
dilim dilim doğranır. Acur aynı salatalık gibi kullanılır. Yeşil domates bütün bırakılır, kürdanla 
delinir. Bunlar tek tek veya karışık olarak hazırlanabilir.

ŞEFİN NOTU: Bu tarifte salatalık turşusundaki tekniği tüm sebzelere uygulayabilirsiniz.
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Ç OBAN SAL ATASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet orta boy salatalık 
• 4 adet orta boy yeşilbiber
• 7 adet taze soğan
• 3 adet büyük boy domates 
• 2-3 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 7-8 dal taze nane, ince kıyılmış
• 30 ml sızma zeytinyağı 
• 30 ml limon suyu
• 1 tatlı kaşığı tuz

1. Sebzeleri bol suda yıkayın. 
2. Salatalığı soyun, biberin sap ve çekirdeklerini ayırın. Soğanı ayıklayın. 
3. Soğanı 1 santim kalınlıkta, domates ve salatalığı 1 santimetreküp irilikte 
doğrayın. 
4. Sebze ve yeşilliklerin hepsini karıştırın. Yağa limon suyu ve tuzu katın,  
iyice çırpın.
5. Sosu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Servis edin.

Çoban salatası sevilen ve yaygın tüketilen yaz salatalarındandır. Küçük zar gibi kesilen domates, 
salatalık, biber suyunu biraz salınca sızma zeytinyağı, sirke veya limon suyu ile hazırlanan salata 
sosuyla birleşir ve çok lezzetli olur. Bu yüzden salatanın suyuna ekmek banıp yemek adettendir. 
Yabancılara tuhaf  gelebilecek bu alışkanlık, Türkiye’de gayet normal bir alışkanlıktır. 

PANCAR TURŞUSU

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet küçük boy kırmızı pancar 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 6 diş sarımsak
• 15 ml pekmez
• 200 ml sirke
• 100 ml pancarın haşlanma suyu

1. Geniş bir tencereye pancarları koyun ve üzerini 3-4 parmak geçinceye kadar 
su ekleyin. Pancarlar yumuşayana dek pişirin.
2. Pancarlar haşlanınca tencereden alın ve soğuk sudan geçirin.
Pancarı haşladığınız suyu saklayın. 
3. Pancarları halka halka doğrayıp kavanoza yerleştirin. Üzerine tuzla ezilmiş 
sarımsağı ve pekmezi ekleyin ve karıştırın.
4. Kavanoza sirke ve pancar suyunu ekleyin ve en az 3-4 saat beklettikten sonra 
servis edin. 

Pancar turşusu, gerek rengi gerekse tatlı-tuzlu tadıyla sofraların gözdesidir. Özellikle meze 
sofralarında aranan turşu türlerinden biridir. İsteyen birkaç adet defne yaprağı ve karabiber 
tanesi katarak değişik bir lezzet elde edebilir. 

ŞEFİN NOTU: Pancar turşusunu buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.



Zeytinyağlı yemeklerin apayrı bir yemek pişirme tekniği 
olarak gelişmesi, biraz da Osmanlı İmparatorluğu’nun çok 
kültürlü, çok dinli yapısına dayanır. Hristiyan cemaatin uzun 
perhiz dönemlerinde hayvansal hiçbir gıda yememe kuralları 
bu pişirme tarzının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Buna 
ek olarak aynı öğün içinde etli ve sütlüyü karıştırmayan, 
dolayısıyla çoğu kez tereyağı gibi sütten yapılan yağlardan 
kaçınan Yahudi cemaatin de zeytinyağı gibi bitki temelli 
yağları tercih etmesi sebebiyle zeytinyağlılar, pek çok kültürün 
kesişme noktası haline gelmiş ve imparatorluğun ortak bir 
lezzetine dönüşmüştür.

Günümüz Türk mutfağında zeytinyağlı yemeklerin 
yaygınlaşmasında klasik Türk mutfağını temsil eden İstanbul 
mutfağının etkisi büyüktür.  Zeytinyağlı yemekler bir 
yemek grubu olarak literatürde ilk olarak İstanbul’da yazılı 
olarak kayıt altına alınmıştır. Zeytinyağlı yemek tarifleri 
1880’lerden itibaren İstanbul’da basılan eski harfli Türkçe 
yemek kitaplarında da yer almaya başlar. On dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı saray mutfağında 
zeytinyağlı sebze yemeklerinin benimsendiğini ve menülerde 
zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı fasulye gibi bir zeytinyağlı 

yemeğin olduğunu görürüz. 
Zeytinyağlı yemeklerde gözetilmesi gereken bazı püf  

noktaları vardır. Suyunun ancak yetecek kadar kararınca 
konulması esastır. Sebzeler diri kalmamalı, şeklini 
kaybetmemeli fakat ezilip dağılacak kadar çok pişmemelidir. 
Bu yüzden zeytinyağlı yemeğin haşlanır gibi yüksek ateşte 
değil, kısık ateşte usul usul pişirilmesi ve suyunun iyice 
çektirilerek adeta bir sos kıvamı alması gerekir. Bazı sebze 
yemeklerinde, pişme suyunu iyice emmesi için pirinç 
kullanılır. Kimi sebzelere domates asla konmaz, kimileri 
ise domates olmadan eksik kalır, onunla bambaşka bir tat 
kazanır. Yemeği yaparken çok az bir şeker ilavesi, sebzenin 
tadının ortaya çıkmasını sağlar. Zeytinyağlılar genellikle 
oda sıcaklığında yenir ancak tercihe bağlı olarak hafif  ılık 
veya iyice soğuk olarak da tüketilebilir. Zeytinyağlılar, bir 
gün bekleyince demlenir, lezzetler iyice oturur, daha da 
güzel olur. Bazı sebzelere mutlaka dereotu konur, bazıları 
ise maydanozsuz olmaz. Her bölgenin kendine has zeytin 
türü vardır. Yöre mutfağına en çok yakışan ve karakterini 
veren o zeytinyağıdır. Zeytinyağlı yemeklerin böyle pek çok 
yazılmamış kuralı vardır. 

Z e y t i ny a ğl ı l a r  Tü r k  m u t fa ğ ı n ı n  ve ga n  y ü z ü d ü r.  S e b z e l e r i  s ı z m a 
z e y t i nya ğ ı n d a  s u y u n u  i y i c e  ç e ke n e  k a d a r  yava ş  yava ş  p i ş i r m e k , 

Tü r k  m u t fa ğ ı n a  h a s  b i r  t e k n i k t i r.  B ö y l e l i k l e  h e m  s e b z e l e r i n  ke n d i 
t a d ı  t a m  o l a ra k  a l ı n ı r,  h e m  d e  s e b z e n i n  i ç e rd i ğ i  b e s i n  m a d d e l e r i 
ye m e ğ i n  i ç i n d e  k a l ı r.  B u  y ü z d e n  z e y t i nya ğl ı  ye m e k l e r  e n  s a ğl ı k l ı 

ye m e k  t ü r l e r i n i n  b a ş ı n d a  ge l i r.

Z E Y T İ N YA Ğ L I L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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ZEY TİNYAĞLI ENGİNAR

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet enginar çanağı, soyulmuş
• 600 ml su, enginarları bekletmek için
• 1 adet limonun suyu
• 200 g taze iç bezelye
• 2 adet orta boy soğan, 
 ince kıyılmış veya 20 adet arpacık soğan
• 1 çorba kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 100 ml sızma zeytinyağı
• ½ demet dereotu, ince kıyılmış

1. Temizlenmiş enginarları kararmamaları için limonlu suda bekletin. 
2. Yayvan bir tencereye enginarları, bezelyeleri ve soğanları koyun. 
Üzerine toz şeker, tuz ve 200 ml limonlu su ile zeytinyağı ekleyin. 
3. Üzerini yağlı kâğıtla kaplayın ve orta ısıda sebzeler yumuşayıp yemek yağıyla 
kalıncaya kadar pişirin. 
4. Soğuduktan sonra dereotuyla servis edin.

ŞEFİN NOTU: Taze bezelyeyi havuç ile kullanabilirsiniz ya da bezelye yerine taze iç bakla  
tercih edebilirsiniz. 

Baharda enginar, bezelye ve iç baklanın çıkması meraklıları için bir sevinç vesilesidir. 
Bu üç bahar sebzesine en çok yakışan ve mutlaka konan ot ise dereotudur. 
Enginarın en lezzetli yeri çanak kısmıdır ve yemeklerde sadece bu kısmın kullanılması 
Türk mutfağına özgü bir uygulamadır. 
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İMAMBAYILDI

Malzemeler 
6  Kişilik

• 6 adet orta boy kemer patlıcanı
• 350 ml sızma zeytinyağı
• 4 adet orta boy soğan, 
 yarım halka doğranmış
• 3-4 adet tatlı sivri yeşilbiber, 
 ince doğranmış
• 10-12 diş sarımsak, ince doğranmış
• 2 adet büyük boy domates, 
 küp küp doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 300 ml su
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış

Patlıcanların Acısını 
Çıkarmak için

• 1 litre su
• 40 g tuz

1. Patlıcanların sap kısmındaki yapraklarını ve uç kısmını kesin. Kabuklarını 
alaca, yani çizgili olacak şekilde soyun. Baş kısmından başlayarak uç 
kısmına doğru tamamen gelmeyecek şekilde tam ortasını uzunlamasına 
kesin. Patlıcanların sığacağı büyük bir kaba su ve tuz koyun. Hazırladığınız 
patlıcanları bu suyun içinde 30 dakika bekletin.
2. Patlıcanları sudan çıkarın ve kâğıt havlu üzerinde suyunu alın. 300 ml 
zeytinyağında pembeleşinceye kadar kızartın.
3. Soğan, sivri biber ve sarımsağı 50 ml zeytinyağında soğanlar karamelize 
olana kadar pişirin. Domates, tuz, şeker ve 300 ml su ekleyerek yaklaşık  
20 dakika orta ateşte pişirin.
4. Hazırladığınız harç soğuyunca içine maydanoz ilave edin.
5. Hazırlanan iç harcı kızartılan patlıcanların içine doldurup pişirme  
kabına dizin.
6. Harcın tencerede kalan suyunu patlıcanların üzerine gezdirip, yaklaşık  
15-20 dakika kısık ateşte ocakta veya yarım saat orta ateşte (175 derece)  
üzerini yağlı kâğıtla kapatarak fırında pişirin.
7. Ilık servis edin.

Türk mutfağında patlıcanlı yemeklerin en sevilen iki tanesi sayılacaksa biri etli olan ve sıcak 
yenen karnıyarık, diğeri ise etsiz yapılan ve soğuk servis edilen imambayıldıdır. İsmi konusunda 
hoş hikâyeler anlatılsa da bunların gerçekliği oldukça şüphelidir. Ama soğanı ve zeytinyağı bolca 
tutulduğu  için, yemeğin çok lezzetli olduğu da şüphe götürmez bir gerçektir.
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BARBUNYA PİL AKİ

Malzemeler 
6  Kişilik

• 150 ml sızma zeytinyağı
• 2 adet orta boy soğan, ince doğranmış
• 6-8 diş sarımsak, 2-3 parçaya bölünmüş
• 2 adet orta boy havuç, ince halka 
 veya yarım halka doğranmış
• 2 adet çarliston biber, kalın halka  
 doğranmış
• 1 kg taze barbunya fasulyesi, ayıklanmış
• 2 adet orta boy domates, çekirdekleri 
 çıkarılmış ve küp küp doğranmış
• 2 tatlı kaşığı tuz
• 1 çorba kaşığı toz şeker
• 650 ml su
• 3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 1 adet limon, servis için

1. Orta boy bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğan, sarımsak, biber ve havucu 
ekleyip hafif  renk alana kadar karıştırın. 
2. Barbunya, domates, tuz, şeker ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın 
ve kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. 
3. Soğuduktan sonra üzerine maydanoz serpin ve limonla servis edin. 

Yunanca pilakion kelimesinden türeyen pilaki, Osmanlı kültüründe, zeytinyağıyla etsiz olarak 
pişirilen sebze ve deniz ürünleri yemeklerine verilen bir addır. Pilaki tekniği, günümüz Türk 
mutfağında barbunya veya fasulye pilakiyle yaşamaktadır. 

ŞEFİN NOTU: Kuru barbunya kullanarak hazırlarsanız barbunya fasulyesini bir gece öncesinden suda 
bekletin. Ertesi gün hafif  diri kalacak şekilde haşlayıp suyunu süzün. Barbunya pilakiye pişerken bir fiske tarçın 
ilave ederseniz eski İstanbul mutfağı tadını yakalarsınız.
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ZEY TİNYAĞLI YERELMASI

Malzemeler 
6  Kişilik

• 150 ml sızma zeytinyağı
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 1 adet orta boy havuç, 
 halka halka doğranmış
• 1 kg yerelması, soyulmuş ve iri doğranmış
• 120 ml su
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı toz şeker
• 50 g pirinç, 30 dakika suda bekletilmiş
• 1 adet limonun suyu
• ½ demet dereotu, ince kıyılmış

1. Zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın, soğanı ilave ederek 
2-3 dakika kavurun. 
2. Ardından havuç ve yerelmasını ekleyin, hafif  ateşte yerelmalarını 
zedelemeden 5 dakika pişirin. Üzerine 120 ml su, tuz, şeker, pirinç ve limon 
suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın.
3. Kısıkateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar 30-35 dakika pişirin.
4. Tencerenin kapağını açmadan soğutun, daha sonra üzerine dereotunu 
serperek servis edin.

Yerelması Amerika kıtasından gelen bir sebze. Türk mutfağına oldukça geç girmiş bir lezzet. 
Topraksı tada sahip bu kök sebzenin zeytinyağlı olarak pişirilmesi sadece Türk mutfağına 
özgüdür. Pişerken ilave edilen az miktarda pirinç tüm pişme suyunu çeker, yemeğin suyu kıvamlı 
bir sos gibi kalır. Bu yemek, zeytinyağlı pişirme tekniğinin yerelması gibi Anadolu’ya sonradan 
gelen sebzelerle bile ne denli lezzetli uyarlanabileceğini gösterir.

ZEY TİNYAĞLI PIR ASA

Malzemeler 
6  Kişilik

• 1 kg pırasa
• 150 ml sızma zeytinyağı
• 1 adet orta boy havuç, 
 halka halka doğranmış
• 240 ml su
• ½ tatlı kaşığı tuz
• ½ adet limonun suyu
• 20 g pirinç, 30 dakika suda bekletilmiş

1. Pırasaları bir kat soyup, yeşil kısımları da dahil 4 santim genişliğinde verev 
parçalar halinde kesin ve yıkayıp süzün.
2. Bir tencereye zeytinyağını koyun ve havuçları ilave edip 2 dakika kavurun. 
Ardından pırasayı ekleyip 2-3 dakika rengi dönene kadar kavurun ve 
tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte ara sıra pırasaları zedelemeden 
karıştırarak 7-8 dakika, pırasa bıraktığı suyu çekinceye kadar pişirin.
3. Tencereye 240 ml su,, tuz ve limon suyu ilave ederek kısık ateşte 25 dakika 
pişirin. 
4. Pirinci ilave edin ve 10-15 dakika daha pişirip ocaktan alın. Tencerenin 
kapağını açmadan soğumaya bırakın ve daha sonra servis edin.

Zeytinyağlı yemeklerin tadı soğanla çıkar. Ancak pırasanın kendisi soğan ile akraba bir sebze 
olduğundan soğansız pişirilmesi esastır. Limon ise pırasanın tatlımsı tadını dengeler. 

ŞEFİN NOTU: Pırasaları aynı kalınlıkta seçerseniz aynı sürede pişmelerini sağlarsınız. 
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ZEY TİNYAĞLI TAZE FASULYE 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1.5 kg taze fasulye, 
 uçları ve kenarları ayıklanmış
• 2 adet orta boy soğan, kabukları soyulmuş
• 200 ml sızma zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 4 adet orta boy domates, 
 çekirdekleri çıkarılmış ve 
 küp küp doğranmış
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 300 ml su, kaynar

1. Orta boy sığ bir tencereye fasulyeleri avucunuzun içinde deste yapar gibi 
daire şeklinde düzgünce dizin. Soğanları tencerenin ortasına yerleştirin. 
2. Üzerine zeytinyağı, tuz, domates ve şekeri ekleyin. Kapağını kapatarak kısık 
ateşte 10 dakika pişirin. 
3. Daha sonra fasulyeye 300 ml su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak 
kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
4. Fasulye pişince kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. 
5. Fasulyeyi servis etmeden önce soğanları tencereden çıkartın. Kalan suyunu 
yavaşça tencerenin kenarından akıtıp bir kaba alın. Sonra fasulyeyi bir 
servis tabağına ters çevirin. Süzdüğünüz suyunu tekrar fasulyelerin üzerine 
gezdirerek dökün. Soğuk veya ılık servis edin.

ŞEFİN NOTU: Zeytinyağlı fasulye tencereye dizilmeden ince kıyılmış soğan, domates, tuz, şeker ve zeytinyağı 
ilavesiyle kısık ateşte pişirilebilir. Tencereye dizerek pişirecekseniz, çalı fasulye tercih etmelisiniz. 

Zeytinyağlı taze fasulye Türk mutfağında bir klasiktir. Bazı evlerde bol domatesli yapılsa da 
eskiden tencere ortasına tek bir bütün soyulmuş domates konur, fasulyeler etrafına yelpaze gibi 
dizilir, yemek sadece yağına kalana dek pişirilirdi. Soğuyup demlenince servis tabağına şekli 
bozulmadan çevrilir ve son derece şık bir misafir yemeği olurdu. 
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ZEY TİNYAĞLI ISPANAK KÖKÜ

Malzemeler 
6  Kişilik

• 2 kg körpe ıspanak
• 150 ml zeytinyağı
• 1 adet büyük boy soğan, ince doğranmış 
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz

1. Ispanakları bol suda yıkayın. Yapraklarını dip kısmından keserek başka bir 
yemekte kullanmak üzere ayırın. 
2. Ispanağın kök ve saplarını 2-3 parmak genişliğinde kesin, tekrar bol suda 
yıkayarak süzgece alın.
3. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın, soğanı ilave edin ve sararıncaya kadar 
kavurun. 
4. Ardından ıspanak kökünü, tuz ve şekeri ilave edin. Kendi suyunda kısık 
ateşte pişirin. Suyunu çekerse az miktarda  (100 ml kadar) su ilave edin ve 
ıspanak kökleri yumuşayınca ocaktan alın. 
5. Soğuduktan sonra sade olarak veya üzerine sarımsaklı yoğurt koyarak  
servis edin.

Ispanak Türk mutfağında çok çeşitli şekillerde kullanılan bir sebzedir. Yapraklarından yemek 
yapılmasının yanı sıra, gözlemelere ve börek içlerine girer. Yapraklar kullanıldıktan sonra sap 
ve kök kısımları ziyan edilmez. Hatta yapraklar, sap ve kök bütün kalacak şekilde kesilir, kök ve 
sap kısmı ayrıca pişirilir. Ispanağın kök kısmının tatlımsı bir tadı vardır ve soğanla zeytinyağlı 
pişince son derece özel bir yemek olur.

ŞEFİN NOTU: Ispanak yaprakları soğanla kavrularak yumurtalı ıspanak hazırlanabilir veya börek harcı 
olarak kullanılabilir. Ispanak kökü pişirilirken 1 çorba kaşığı yıkanıp ıslanmış ve süzülmüş pirinç eklenebilir. 
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ZEY TİNYAĞLI PORTAKALLI  KEREVİZ

Malzemeler 
6  Kişilik

• 1 kg kereviz, elma dilimi 
 şeklinde doğranmış
• 1 adet limonun suyu
• 20 g un
• 600 ml su, kerevizi bekletmek için
• 250 g arpacık soğan, ayıklanmış
• 1 adet büyük boy havuç, verev doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çorba kaşığı toz şeker
• 150 ml sızma zeytinyağı
• 200 ml taze sıkılmış portakal suyu
• ½ adet portakalın kabuğu, 
 ince rendelenmiş
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış

1. Kerevizi kararmaması için limon suyu ve unla karıştırdığınız suda bekletin. 
2. Bir tencereye, kereviz, arpacık soğan ve havucu koyun. Tuz, şeker ve 
zeytinyağını ilave edin. 
3. Üzerine portakal suyu ve sebzelerin üzerine çıkacak kadar su ilave edin. 
Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte sebzeler hafif  yumuşayana kadar 
pişirin. 
4. Ardından portakal kabuğu rendesini ekleyin. Kısık ateşte tüm sebzeler 
yumuşayıncaya kadar pişirin.
5. Tencerenin kapağını açmadan oda sıcaklığında soğutun. Daha sonra servis 
tabağına çıkarın. Maydanozla servis edin. 

Kereviz iyice demlenerek pişmesi gereken sebzelerin başında gelir. Fazla pişip dağılmamalıdır. 
Kerevizi portakal suyuyla pişirmek son yıllarda yaygınlık kazanan yeni bir uygulamadır. 
Portakal suyu kerevize hem mayhoş bir tat verir, hem de kerevizin kendine has kokusuna 
meyvemsi bir boyut kazandırır. 
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ZEY TİNYAĞLI KORUKLU BAMYA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g bamya
• ½ adet limonun suyu
• 500 ml su, bamyayı bekletmek için
• 4-5 ufak salkım koruk, ham üzüm 
• 100 ml sızma zeytinyağı
• 1 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış
• 4-5 diş sarımsak, ikiye bölünmüş
• 2 adet orta boy domates, 
 küp küp doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 300 ml su

1. Bamyayı yıkayıp tepe kısımlarını külah biçiminde, bamyayı delmeden 
bıçağı döndürerek kesin. Ayıkladığınız bamyayı limon suyu ilave edilmiş suda 
bekletin.
2. Koruğu iyice yıkayın ve derin bir kaba alıp hafifçe ezin. 
3. Bir tencereye zeytinyağı, soğan ve sarımsağı koyun. Pembeleşene kadar 
kavurup domatesi ekleyin.
4. Ardından tuz, bamya ve koruğu sırasıyla tencereye ekleyip; tencerenin 
kapağını kapatın. Kısık ateşte kapağını açmadan 15 dakika kadar pişirin. 
5. Bamyaları zedelemeden hafifçe karıştırın. 300 ml suyu ilave edip bamya 
yumuşayana kadar pişirin.  
6. Tencerenin kapağını açmadan soğuyana kadar beklettikten sonra servis edin.

ŞEFİN NOTU: Koruk yerine yarım limonun suyunu da kullanabilirsiniz. Bamyayı ayıkladıktan sonra 
limonlu suya atmadan, doğrudan tencerede kaynayan ekşili yemek suyuna ekleyerek de pişirebilirsiniz.

Bazı zeytinyağlı yemeklerde ekşi kullanımı çok sevilen ve yaygın bir lezzet tercihidir. Ekşi, 
bamyaya da çok yakışır. Bu tarifte ekşi olarak limon yerine koruk kullanılmaktadır.

ZEY TİNYAĞLI HAVUÇ

Malzemeler 
6  Kişilik

• 1 kg küçük boy havuç, soyulmuş
• 140 ml sızma zeytinyağı 
• 3 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 15 diş sarımsak, iri doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber 
• 400 ml su 

1. Havuçları ortadan tamamen ayırmadan uzunlamasına önce ikiye sonra 
dörde bölün. 
2. Zeytinyağını ısıtın ve soğanları yumuşayıncaya kadar pembeleştirin. 
Sarımsakları ekleyin. 2 dakika pişirin. 
3. Havuçları tencereye ilave edin. Havuçların kesilmiş kısımlarına soğan ve 
sarımsakları doldurun. 
4. Tuz, karabiber ve suyu ekleyin. Kaynayınca altını kısın ve havuçlar 
yumuşayıncaya ve tencere dibinde sadece yağı kalıncaya kadar pişirin. 
5. Soğuduktan sonra servis edin. 

Osmanlı mutfağının neredeyse unutulmuş bir tarifidir. Genelde zeytinyağlı yemeklere sebzenin 
bünyesindeki tatlılığın ortaya çıkması için az miktarda şeker eklenir. Bu tarifte havuç ve soğanın 
içindeki doğal şekerden dolayı şeker ilave etmeye gerek yoktur.



Dolmalar ve sarmalar eski Osmanlı coğrafyasındaki pek 
çok ülkenin mutfağına Türkçe adıyla geçmiş, hatta Osmanlı 
sınırlarının ötesindeki mutfakları bile etkilemiştir. Bugün 
İsveç’ten Polonya’ya, Balkan ülkelerinden Mağrip ülkelerine, 
Ortadoğu’dan Orta Asya’ya kadar uzanan çok geniş bir 
coğrafyada dolma ve sarma yemekleri vardır ve çoğunlukla 
Türkçeden alıntı kelimelerle anılırlar. 

Et ve sebzenin bir arada yorumlandığı dolmalar, Osmanlı 
mutfak kültüründen miras kalan ince lezzetlerdir. 1539 
yılında düzenlenen sünnet şenliğinde misafirlere, diğer 
yemekler yanında patlıcan ve asma kabağı dolmaları da 
ikram edilmiştir. 16. yüzyılda Topkapı Sarayı’nda hekim 
tarafından mutfaklarda pişirilmesi önerilen yemekler arasında 
patlıcan dolması, koruklu kabak dolması, soğan dolması ve 
elma dolması vardır. 17. yüzyıla ait narh listelerinde, patlıcan 
ve kabak dolmaları ile lahana ve asma yaprağı sarmaları 
İstanbul lokantalarında satılan yemekler arasında sıralanır.

Dolma sözcüğü eski Türkçe, Uygur dilinde tol kökeninden 
gelen dolu kelimesinden türemedir. Balkabağından sakız 
kabağına, patlıcan, biber, domates başta olmak üzere 
oyulabilen tüm sebzelerin, hatta ayva, kuru erik, elma, 
kavun gibi meyvelerin dolması yapılır. Bütün kuzu dolmaları 
yanında piliç, hindi gibi kümes hayvanları dolmaları ile 
uskumru, midye ve kalamar dolmaları gibi çeşitli balık ve 
deniz mahsullerinin kullanıldığı ürünler, teknik olarak aynı 
dolma kültürünün uzantısıdır. 

Sarma, asma yaprağından lahanaya, sebze ve meyve 
yapraklarından yabani otlara dek pek çok yaprak türüne 
sarılarak yapılan yemeklere verilen genel bir addır. Dolma ve 
sarmaların çeşitlemeleri çoktur; etli, etsiz, pirinçli, bulgurlu 
pek çok çeşidi yapılır, zeytinyağlıları ise apayrı bir zenginlik 

oluşturur. İstanbul’da ve Anadolu’nun kimi yerlerinde 
sarmalara, özellikle de zeytinyağlı olanlara dolma dense de 
isimlendirme için genellikle sarma sözcüğü kullanılır. 

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde bahar aylarında doğadan 
toplanan ebegümeci, labada gibi yabani otlardan, ya da 
fasulye yaprağı, dut, ayva, kiraz yaprakları gibi meyve 
ağaçlarının körpe yapraklarından sarma yapılabilir. Etli 
sarmalarda iç harcın içine bakla veya kırık nohut eklemek ya 
da sarmaları tencereye dizerken altına bir kat pirzola koymak, 
aralara can eriği, kuru mürdüm eriği pestili yerleştirmek gibi 
farklılıklar dikkati çeker. Zeytinyağlı sarmalarda ise harç içine 
yaprak sarmada vişne, lahana sarmada haşlanmış kestane 
veya birer adet midye eklemek gibi farklı uygulamalar vardır.

Dolma ve sarma harcında, etli veya etsiz olmasına 
bakılmaksızın bir miktar pirinç veya bulgur bulunur. Özellikle 
etli dolmalar için kırık pirinç veya bulgur tercih edilir. 
Zeytinyağlı dolmalarda ise iç harcın tane tane olabilmesi için 
pilavlık pirinç kullanılabilir. Kırık pirinç kullanmak ekonomik 
olmanın yanı sıra lezzet ve kıvam açısından da daha 
uygundur. Özellikle etli dolmalarda kırık pirincin içindeki 
nişasta dolma suyuna daha rahat geçer, böylece hem pirincin 
bağlayıcı ve kıvam koyulaştırıcı özelliği daha etkin hale gelir 
hem de kıymanın lezzeti pirinç tarafından daha kolay emilir.  

Dolmalar hem yaş hem de kuru sebzelerle hazırlanabilir. 
Kuru patlıcan, kuru kabak, kuru acur, kuru biber veya kuru 
domates özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde dolma yapımında kullanılır. Bu bölgelerde etli 
veya etsiz dolma ve sarmalar kırmızıbiber, nar ekşisi, sumak 
ekşisi, turunç ekşisi gibi acı ve ekşi tatlarla birleştirilir. Dolma 
ve sarmaların iç harçları bölgelere göre değişen baharat 
profilini ve ekşi tonlarını yansıtır.

D o l m a l a r  ve  s a r m a l a r,  Tü r k  m u t fa ğ ı n a  h a s  ye m e k l e rd i r.  D o l m a 
ve  s a r m a  ke l i m e l e r i  Tü r k  m u t fa ğ ı n ı n  ge n i ş  b i r  c o ğ ra f yaya  h e d i ye 

e t t i ğ i  i k i  ke l i m e d i r.

D O L M A L A R  V E  
S A R M A L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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VİŞNELİ  YAPR AK SARMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• ½ adet limonun suyu
• 125 g taze asma yaprağı 
• 150 g pirinç
• 100 ml zeytinyağı
• 3 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 15 g dolmalık fıstık
• 25 ml vişne suyu
• 100 ml su
• 15 g kuş üzümü, ayıklanmış ve yıkanmış
• ½ tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı toz şeker
• ½ tatlı kaşığı tarçın
• ¼ tatlı kaşığı yenibahar
• 3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 2-3 dal dereotu, ince kıyılmış
• 400 g vişne, yarısının çekirdekleri 
 çıkarılmış, yarısı 100 ml vişne suyu için 
 ezilmiş ve süzülmüş

1. Geniş bir tencerede 500 ml su ve limon suyunu kaynatın. 
2. Asma yapraklarını kaynayan suda 2 dakika kaynatın ve soğuk suda biraz 
beklettikten sonra süzün. 
3. Pirinci bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyip 3-4 defa kırmadan 
nişastalı suyu çıkana kadar yıkayın. Son suda 15-20 dakika bekletin ve süzün.  
4. 75 ml zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve dolmalık fıstıkları soğanlar 
pembeleşip karamelize olana kadar kavurun. 
5. Pirinci de soğana ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurun. 25 ml vişne suyu ve 
25 ml suyu ilâve edin, karıştırın.
6. Tencerenin kapağını kapatın ve pirinç suyunu çekinceye kadar yaklaşık  
7-8 dakika kısık ateşte pişirin.  
7. Dirice pişmiş pirince kuş üzümü, tuz, şeker, tarçın, yenibahar, maydanoz ve 
dereotu ekleyip karıştırın. 
8. Yayvan bir tencerenin dibine büyük ve damarlı birkaç asma yaprağı ve 
ayıkladığınız asmaların saplarını yerleştirin. 
9. Dolmaları sarmak için asma yapraklarını birer birer tezgâhın üzerine mat 
kısmı içeride kalacak şekilde serin. 
10. Sap ve damarlı kısmını bıçak yardımı ile çıkarın. İçine bir tatlı kaşığı 
dolmalık iç harcı koyup 7-8 santim uzunlukta ve 1,5-2 santim eninde rulo 
şeklinde sarın. 
11. Tencerenin dibine dolmaları tek tek dizerek aralarına vişneleri serpiştirin. 
12. Dolmaların üzerine yapraklar açılmasın diye küçük bir tabak yerleştirin. 
Kalan suyu, vişne suyunu ve zeytinyağını ekleyerek tencerenin kapağını örtün.
13. Dolma suyunu çekene kadar önce 1 dakika harlı ateşte daha sonra yaklaşık 
35-40 dakika kısık ateşte pişirin. 
14. Dolmalar soğuduktan sonra vişnelerle birlikte servis edin. 

Asma yaprağı, Türk mutfağında hem etli, hem de zeytinyağlı sarma yapımında en çok 
kullanılan yaprak türüdür. Osmanlı dönemine ait bir reçeteden geliştirilen vişneli yaprak sarma 
tarçın kokulu, bol fıstık ve üzümlü, tatlı-ekşi tatların bir arada bulunduğu bir İstanbul lezzetidir. 
Günümüzde vişnenin verdiği ekşiliğin yerini limon dilimleri almıştır. Zeytinyağlı yaprak sarması 
her bölgede ve her evde farklı baharatla, bazen tatlı, bazen hafif  acı ama her zaman ekşi bir 
tonda pişirilir.

ŞEFİN NOTU: Salamura asma yaprağıyla yapacağınız zaman asma yapraklarını bir gece önceden bol sıcak 
suda ıslatın. Ertesi gün suyunu 2 defa yıkayarak değiştirip süzdürün. Yoksa çok tuzlu olacaktır. Arzu ederseniz 
soğanı kavururken toz tarçın yerine 1 adet kabuk tarçın kullanabilirsiniz. Sararken kabuk tarçını harcın içinden 
çıkartıp atmayı unutmayın. Servis ederken sarmaların üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
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ENGİNAR D OLMASI 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet körpe enginar, büyük boy
• 2 adet limon
• 15 g un
• 6 adet taze soğan, ince kıyılmış
• 1 demet dereotu, ince kıyılmış
• 6 dal taze nane, ince kıyılmış
• 90 g pirinç
• 1 tatlı kaşığı tuz  
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 120 ml zeytinyağı
• ¼ litre su

1. Enginarları keskin bir bıçakla üçte iki yükseklikten kesin. Saplarını 
yaprakların hemen dibinden kesin. 
2. Dışta kalan yapraklarını ayıklayıp, enginarın orta kısmını açın. Tüylü 
kısmını çıkarın. 
3. Limonla ovduktan sonra bir kaba koymuş olduğunuz limonlu unlu suya atın. 
4. Taze soğan, dereotu, nane, pirinç, ½ tatlı kaşığı tuz, karabiber ve şekeri bir 
kapta karıştırın. 
5. Sudan çıkardığınız enginarların ortasını ve yaprak aralarını bu harçla 
doldurun. 
6. Enginarları bir tencereye dizin. 75 ml zeytinyağı, ½ adet limonun suyu,  
½ tatlı kaşığı tuz ve su ekleyerek orta ateşte 30 dakika pişirin. 
7. Kalan zeytinyağını üstüne dökerek oda sıcaklığında ılık olarak servis edin.

Türk mutfağında genellikle daha çok sadece çanak kısmı pişirilen enginar, dolma olarak 
yapılınca yapraklı olarak kullanılır. Böylelikle pirinçli, bol taze soğanlı ve otlu harç, enginarın 
pişme suyunu iyice içine çeker, sebzenin bütün tadını alır. Yapraklarını sıyırarak pirinçli harç ile 
yemek son derece lezzetli olur. Özellikle Ege mutfağına has bir lezzettir. 
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ZEY TİNYAĞLI BİBER D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

İç Harcı için

• 180 g pirinç
• 150 ml sızma zeytinyağı
• 15 g dolmalık fıstık
• 4 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 15 g kuş üzümü
• 200 ml su, sıcak
• ½ tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı toz şeker
• ½ tatlı kaşığı tarçın
• ½ tatlı kaşığı yenibahar
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• ⅓ demet taze nane, ince kıyılmış
• ⅓ demet dereotu, ince kıyılmış 

Dolma için

• 12 adet orta boy dolmalık biber
• 1 adet büyük boy domates, çekirdekleri  
 çıkarılmış ve biberleri kapatacak boyda  
 üçgen kesilmiş
• ½ tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı toz şeker
• 50 ml zeytinyağı
• 200 ml su, sıcak

1. Pirinci bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyip 3-4 defa kırmadan 
nişastalı suyu çıkana kadar yıkayın. 20 dakika kadar son suda bekletin. Sonra 
yıkayıp süzün. 
2. Tencereye zeytinyağını koyarak ısıtın. Dolmalık fıstıkları ve soğanları ekleyin. 
Pembeleşerek karamelize olana kadar kavurun. 
3. Pirinci de ilave edip fıstık ve soğanla birlikte yaklaşık 5 dakika çevirin.  
Pirinci kırmamaya özen gösterin. 
4. Kuş üzümlerini ılık suda bir süre bekletip şişmelerini sağlayın, süzün ve 
pirince karıştırın. Sıcak suyu, tuzu ve şekeri de ekleyip karıştırın ve tencerenin 
kapağını kapatıp ateşi kısarak yaklaşık 10 dakika pişirin. 
5. Yarı diri kalmış pirince suyunu çekince baharatları ekleyin ve karıştırın. 
Soğuduktan sonra taze nane ve dereotunu ekleyin.
6. Dolmalık biberlerin sap kısımlarını, kenarlarına parmaklarınızla bastırarak 
fakat parçalamadan, biberden ayırın. Sonra dikkatlice çekirdekleriyle beraber 
çekip çıkarın. 
7. Biberleri yıkayıp süzün ve önceden hazırladığınız dolma içini elinizle hafif  
bastırarak, fazla sıkı olmayacak şekilde doldurun. 
8. Domateslerden biberlerin üzerini kapatacak büyüklükte kapaklar kesin. 
Sonra doldurduğunuz biberlerin üzerine, domateslerin kenarları biberlerin 
içine girecek şekilde kapatın. 
9. Hazırladığınız dolmaları alacak büyüklükte bir tencereye, domatesli kısımları 
üste gelecek şekilde yerleştirin. 
10. Tuzu, toz şekeri ve zeytinyağını gezdirerek döküp sıcak suyu da ilâve edin. 
11. Yağlı kâğıdı hafif  ıslatıp suyunu sıkın ve tencerenin içine dolmaların üzerini 
kaplayacak şekilde serin. 
12. Tencerenin kapağını kapatıp önce yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin. 
Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve yaklaşık 25 dakika, suyunu çekip 
biberler yumuşayıncaya kadar pişirin. 
13. Ocaktan aldığınız tencereyi kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. 
14. İyice soğuduktan sonra servis tabağına dizin ve limon dilimleriyle 
süsleyerek servis edin. 

ŞEFİN NOTU: Zeytinyağlı biber dolmasını, isterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz 
dolmaları yüksek kenarlı bir fırın tepsisine dizin. Zeytinyağını, tuzu, toz şekeri ve suyu üzerine gezdirerek dökün. 
Önceden ısıtılmış 200 ℃ fırında 20-25 dakika pişirin. En son üzerindeki yağlı kâğıdı çıkartıp biberlerin 
hafifçe kızarmasını sağlayıp fırından çıkartın.

Pek çok kişinin aklına ilk gelen dolmalardan biri biber dolmasıdır. Zeytinyağlısı kadar etlisi de 
sevilir. İnce cidarlı dolmalık biber, her ikisi için de en makbul olan türdür. Zeytinyağlısı için orta 
boy ya da nispeten küçük olanlar tercih edilir. Harcındaki tarçın, yenibahar gibi sıcaklık hissi 
veren veren baharatları dereotu, nane gibi ferahlatıcı otlar dengeler. Taze nane yerine bir tatlı 
kaşığı kuru nane de kullanabilirsiniz. 

      

ETLİ  KABAK D OLMASI     

Malzemeler 
6 Kişilik

• 50 g pirinç
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 400 g kıyma, dana ve kuzu eti karışık
• 2 adet orta boy domates, 
 küp küp doğranmış
• ¼ demet maydanoz, ince kıyılmış
• ¼ demet taze nane, ince kıyılmış
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 kg sakız kabağı, çizerek soyulmuş
• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 300 ml su
• ¼ demet dereotu, ince kıyılmış

1. Pirinci üzerini geçecek kadar suyla ıslayın.  
2. Soğanı kıymaya katın. Domateslerin dörtte birini kıymaya ilave edin. 
3. Maydanozu ve taze naneyi de kattıktan sonra tuz, karabiber ve kuru nane 
ilave edin. 
4. Pirincin suyunu süzüp harcınıza kattıktan sonra iyice karıştırın. Yumuşatmak 
için gerektiğinde biraz su ilave edin.
5. Kabakların baş ve dip kısımlarını kesip içlerini oyun ve boşaltın. İyice 
yıkayıp süzdükten ve kuruttuktan sonra hazırladığınız dolma harcıyla içlerini 
doldurup tencereye yerleştirin.
6. Yağı tavada eritip, kalan domatesleri 1/2 tatlı kaşığı tuzla 1-2 dakika 
kavurun. 300 ml su ilave edip karıştırın ve kabakların üstüne dökün. 
Tencerenin kapağını kapatıp, orta ateşte 40 dakika pişirin. 
7. Üstüne dereotu serperek sıcak olarak yoğurtla servis edin.

Kabak dolması çok tipik bir esnaf  lokantası yemeğidir, evlerde de sık sık yapılır. Kabak 
dolmasının pek çok yöresel çeşitlemesi vardır. Çok basit gibi görünen kabak dolması pek çok 
püf  noktası içerir. Mükemmelini yapmak hayli zordur. Kabak çok pişerse dağılıp ezilebilir; 
iç harcının malzeme dengesi tutturulamazsa kabağın yumuşaklığına göre içi kuru veya sert 
kaçabilir; baharatı, otu iyi ayarlanmazsa tadı sası olabilir. Genellikle yoğurtla birlikte ya da cacık 
eşliğinde yenir. İçi ziyan edilmez, mutlaka mücver yapılır. 
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KABAK ÇİÇEĞİ D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 140 g pirinç
• 24 adet kabak çiçeği
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 4 adet taze soğan, ince doğranmış 
• 4-5 dal taze nane
• 10 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 1 adet büyük boy domates, ince doğranmış
• 100 ml zeytinyağı
• ½ çay kaşığı karabiber
• 1½ çay kaşığı tuz
• 30 ml limon suyu 
• 400 ml su

1. Pirinci bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyip 3-4 defa kırmadan 
nişastalı suyu çıkana kadar yıkayın. 20 dakika kadar son suda bekletin. Sonra 
yıkayıp süzün. 
2. Kabak çiçeklerinin içlerinde, en ortasındaki beyaz uzantıyı dikkatlice 
koparıp temizleyin. Çiçeklerin dışında sap kısmına yakın bulunan yaprağa 
benzer ince çıkıntıları ayıklayın. Soğuk su dolu bir kapta bekletin. 
3. İç harcı için soğan, taze soğan, taze nane, maydanoz ve domatesleri geniş 
bir kâsede pirinç, 30 ml zeytinyağı, karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyerek iyice 
karıştırın. 
4. Kabak çiçeklerini hazırladığınız karışımla eşit şekilde doldurun. Çiçeklerin 
açık kısmını çevirerek kapatın.
5. Çevirip kapadığınız kısımlar üste gelecek şekilde dik olarak geniş bir 
tencereye dizin. 
6. Limon suyunu 70 ml zeytinyağı, ½ çay kaşığı tuz ve 400 ml suyla karıştırın. 
Kabak çiçeklerinin üzerine gezdirin.
7. Yağlı kâğıtla üzerini kaplayın ve tencerenin kapağını kapatın.  
Kısık ateşte 30 dakika pişirin. 
8. Servis etmeden önce 30 dakika dinlendirin. 

Kabak çiçeği dolması, bahçeden sofraya tazeliğin timsalidir. Kabak çiçekleri sabah erkenden 
güneş yükselmeden en canlı halleriyle toplanır. Özellikle Ege bölgesinde yaz aylarının en tipik 
dolmalarından biridir. Soğuk meze gibi yenebildiği gibi, ılık olarak yanında sarımsaklı yoğurtla 
hafif  bir öğle yemeği yerine de geçebilir. 
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SO ĞAN D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 4 adet büyük boy soğan, sarmak için 
• 400 g pirinç
• 45 g kuş üzümü
• 2 kg soğan, ince doğranmış, iç harcı için
• 400 ml zeytinyağı
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı nane
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı karabiber 
• 1 çorba kaşığı tuz
• 1 çorba kaşığı şeker

1. Bir tencerede su kaynatın. 4 adet büyük soğanı soyup bıçakla uzunlamasına 
ortadan kesik atın, ikiye yarılmamasına dikkat edin. Soğanları kaynayan suyun 
içine atın. 
2. Yumuşadıktan sonra (yaklaşık 30 dakika) kaynayan sudan çıkarın ve buzlu 
suya koyun. Bir süre bekletin. 
3. Soğuduktan sonra soğanları kat kat ayırın. Aralarındaki ince zarları 
temizleyin ve süzülmesi için bir süzgece alın.
4. Pirinci ve kuş üzümünü yıkayıp ıslatın. 
5. İnce doğranmış soğanı 300 ml zeytinyağıyla birlikte bir tencereye alın. Kısık 
ateşte karamelize olana kadar (yaklaşık 1 saat) pişirin.
6. Tüm baharatları, tuzu, şekeri tadına bakarak ve kontrollü şekilde damak 
zevkinize göre ekleyin. Islanan pirinç ve kuş üzümünü de süzerek karışıma 
ekleyin. 
7. Ocaktan alın. Tencereye bir kapak kapatın ve bir süre demlenmesi için 
bekleyin. 
8. İç harç oda sıcaklığına geldikten sonra önceden hazırlanan soğanları iç 
harçla sarın. 
9. Pişirmek için bir fırın tepsisine dizin. Üzerine 100 ml su ve 100 ml zeytinyağı 
ekleyin ve yağlı kâğıtla kapatın.
10. Tepsiyi önce ocakta 5 dakika kaynatın. Ardından 200 derece fırında 
40 dakika (30 dakikadan sonra kontrol ederek) pişirin. 
11. Fırından çıkarıp kâğıdı alın. Üzerinin kızarması için 
5 dakika tekrar fırına verin. 
12. Kızardıktan sonra fırından alıp soğutarak servis edin.

Türk mutfağında soğan dolması, hem etli olarak sıcak, hem de zeytinyağlı ve soğuk olarak 
hazırlanabilir. Zeytinyağlı soğan dolması, soğanın pişince verdiği tatlı lezzetle baharatlı pirincin 
bir arada uyumu yakaladığı güzel bir örnektir.  

Hazır layan:  ŞEF SİNEM ÖZLER
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YEŞİL  D OMATES D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 18 adet yeşil domates
• 240 g kırmızı pirinç
• 240 ml zeytinyağı
• 20 g dolmalık fıstık
• ½ adet taze soğan, ince kıyılmış
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ çay kaşığı karabiber
• 10 g kuş üzümü
• 10 g zereşk
• 20 g taze fesleğen, ince kıyılmış 
• 20 g taze reyhan, ince kıyılmış
• 1/2 tatlı kaşığı kuru reyhan

1. Domateslerin üstünden bir kapak kesin, içini oyup çıkarın ve ayrı bir tabakta 
saklayın.
2. Pirinci yıkayın, nişastasından arındırın ve süzülmeye bırakın.
3. 200 ml zeytinyağını tavada ısıtın. Dolmalık fıstığı koyup kavurduktan sonra 
taze soğanı ekleyin. Tekrar hafifçe kavurun.
4. Yenibahar, tarçın, tuz, karabiberi tavaya ekleyin ve düşük ateşte birlikte 
kavurmaya devam edin.
5. Daha sonra kuş üzümü, zereşk ve pirinci ekleyip karıştırın.
6. Ayırdığınız domateslerin içlerini küp küp doğrayın ve karışıma ekleyin. 
Domateslerin suyu varsa su eklemeden, yoksa biraz sebze suyu ekleyerek bu 
karışımı yarı pişirin.
7. Soğuduktan sonra karışıma taze fesleğen ve reyhanı ekleyerek karıştırın.
8. Domatesleri hazırladığınız karışımla sıkı olmayacak şekilde doldurun ve 
tencereye dizin.
9. Üzerlerine 40 ml zeytinyağı, kuru reyhan, tuz ve karabiber gezdirin.
10. Domateslerin tabanından bir parmak geçecek kadar su koyun.
11. Domateslerin kapaklarını kapatın. Orta ateşte başlayıp kısık ateşte 25 
dakika pişirmeye devam edin.
12. Soğuttuktan sonra servis edin.

Amerika kıtasının kıymetli hediyesi domates, kırmızı hallerinden önce yeşil rengiyle Osmanlı 
sofralarına girer. Yeşil domates yemeği, turşusu ve kavurması kadar elbet dolması da bilinirdi 
İstanbul mutfağında. Şefimizin kendi yorumunu kattığı bu özgün tarifte eskiden Osmanlı 
mutfağında çok kullanılan amberbaris yani zereşk dolmaya farklı bir lezzet veriyor.

ŞEFİN NOTU: Geleneksel olarak Akdeniz mutfağında zeytinyağlı yemekler soğuk servis edilir. Domates 
dolmalarını pişirdikten sonra buzdolabına koymadan önce soğumalarını bekleyin. Bu yemek en iyi pişirildikten 
bir gün sonra servis edilir. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirin.

Hazır layan:  ŞEF ŞERİFE AKSOY 
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KURU PATLICAN D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 12 - 14 adet kurutulmuş patlıcan, dolmalık
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 7-8 diş sarımsak, ince kıyılmış
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 70 g biber salçası
• 1 çay kaşığı karabiber, tepeleme
• 1 çay kaşığı yenibahar, tepeleme 
• 1 çay kaşığı acı pul biber, tepeleme
• 1 çay kaşığı sumak, tepeleme
• 1 çorba kaşığı tuz
• 450 g kuşbaşı et, küçük doğranmış
• 80 g pirinç
• 2 adet dana kaburga kemiği,    
 parçalanmamış 
• 200 ml zeytinyağı

Sumak Suyu için

•  600 ml su, kaynar
•  2 çorba kaşığı tane sumak, hafif  ezilmiş

1. Sumak suyunu hazırlamak için 200 ml kaynar suya 2 çorba kaşığı 
tane sumak koyup 1 saat bekletin ve süzün.
2. Patlıcanlar için bir tencerede su kaynatın. Kaynayan suya kuru patlıcanları 
koyun, yumuşayana kadar, yaklaşık 10-15 dakika bekletin. 
3. Patlıcanları kaynayan sudan çıkarın ve buzlu suyun içine koyun. 
Birkaç dakika beklettikten sonra süzün ve kenara alın.
4. İç harcı için bir yoğurma kabının içerisine soğan, sarımsak ve maydanozu 
koyun. Salçanın yarısını, baharatı, tuzu ekleyin ve yoğurun. 
5. Etleri bu aşamada ilâve edin. Bir süre de bu şekilde yoğurun. 
6. Son olarak pirinci ekleyin ve karıştırın. 
7. Önceden haşlanmış patlıcanları, hazırlanan iç harcıyla doldurun. 
Tencerenin alt kısmına önce kaburga kemiklerini dizin. Dolmaları üzerine 
yerleştirin.
8. 600 ml sumak suyunda erittiğiniz salçanın kalanı ile hazırladığınız 
sosu ve yağı üzerine gezdirin ve ocağa alın. 
9. Önce 15 dakika yüksek ateşte, sonra 45 dakika kısık ateşte pişirin. 
Servis edin.

Kış hazırlıkları için kuruluk hazırlamak Anadolu’nun her yerinde önemli bir faaliyettir. 
Sebzeler kuruyunca dokuları sıkılaşır ve tatları yoğunlaşır, böylece lezzet olarak daha üstün hale 
geldikleri gibi içlerindeki harcı da daha iyi taşırlar. Bu, özellikle patlıcan kurusu için geçerlidir. 
Ayrıca patlıcanı kurumaya bırakmadan önce oyulan patlıcanın oyulan içi ve kesilerek alınan 
sapına yakın kısmı asla ziyan edilmez; bu kısımlar ayrıca kurutulur. Kışın yemeklere katılır, 
pilava konulur, kuru patlıcan aşı yapılır. 

ŞEFİN NOTU: : Tencerenin altına dizmek için kaburga kemiği yerine iri kesilmiş havuç ve soğan karışımı da 
kullanabilirsiniz.
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ETLİ  L AHANA SARMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 1 çorba kaşığı domates salçası 
• 60 g pirinç
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 15 ml zeytinyağı
• 320 ml su
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 çay kaşığı karabiber
• 500 g kıyma, dana ve kuzu eti karışık
• 2 kg, 1 adet orta boy, dolmalık lahana
• 3 diş sarımsak, soyulmuş
• 30 g tereyağı veya sadeyağ

1. Bir tencerede soğanı domates salçası, pirinç, nane, zeytinyağı, 70 ml su, tuz, 
karabiber ve kıyma ile iyice karıştırın.
2. Lahana yapraklarını bir tencerede kaynayan suya batırıp 10 dakika tutun. 
Yaprakları süzüp soğuk sudan geçirin. 
3. Yaprakların damarlı kısmını çıkarın ve yaprağın büyüklüğüne göre, iki ya da 
üçe bölün. İçlerine bir çorba kaşığı harçtan koyarak 6-7 santim uzunlukta 
ve 2-3 santim eninde rulo şeklinde sarın. 
4. Tencerenin dibini yapraklarla kapladıktan sonra sardığınız lahanaları dizin. 
Aralarına sarımsakları yerleştirin. Üzerine yağ parçaları koyun.
5. 250 ml su ekleyerek, önce yüksek sonra hafif  ateşte ortalama 30 dakika 
pişirin. 
6. Limon suyu ve sumakla birlikte sıcak servis edin.

Kış aylarının doyurucu lahana sarması, tarihin ilginç yemek hikâyelerinden birine konu 
olmuştur. Bugün İsveç mutfağında sevilen bir yemek olan “koldolmens” yani lahana dolması, 
bir süre Osmanlı himayesine sığınmak zorunda kalan Demirbaş Şarl olarak bilinin İsveç Kralı 
XII. Carl ve maiyetinin Osmanlı mutfağından İsveç’e götürdüğü lezzetlerden biridir. Benzer 
şekilde Macar ve Polonya mutfaklarına da etli lahana sarması Osmanlı etkisiyle geçmiştir.

ŞEFİN NOTU: Dolmalık lahana genelde büyük boy, içi sıkı olmayanlardan seçilir. Lahananın dış 
yapraklarını sarma için, iç kısmını kapuska, turşu veya salata tariflerinde kullanabilirsiniz. Lahana sarmasını 
sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz.
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KAVUN D OLMASI

Malzemeler 
2 Kişilik

• 50 g pirinç
• 30 g kuş üzümü
• 650 g, 1 adet tatlı küçük boy kavun, 
 tam olgunlaşmamış 
• 200 g kuzu kıyma 
• 50 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 adet orta boy soğan
• ¼ tatlı kaşığı yenibahar
• ½ tatlı kaşığı tarçın
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı şeker
• 30 g badem, kabuğu soyulup kavrulmuş 
• 30 g dolmalık fıstık, kavrulmuş

1. Pirinci bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyerek 3-4 defa kırmadan 
nişastalı suyu çıkana kadar yıkayın. 20 dakika kadar son suda bekletin. Sonra 
yıkayıp süzün. 
2. Kuş üzümünü suda bekletin. 
3. Kavunu tepesinden kapak gibi kesin ve çekirdeklerini çok az içiyle birlikte 
çıkarın. 
4. Kıymayı tavada yağ ve soğanla birlikte güzelce kavurun ve sonra pirinci 
ekleyin. Soğan ve pirinç yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.
5. Baharat, tuz, şeker, üzüm, badem ve fıstıkları ekleyin. 
6. Kavunu hazırladığınız içle doldurun. Kapağını bir kürdanla tutturun. 
7. 200 derece fırında yaklaşık 40- 50 dakika pişirip çıkartın. 5 dakika bekletip 
kürdanları çıkarttıktan sonra servis edin.

Osmanlı mutfağının gösterişli yemeklerinden kavun dolması, aynı zamanda meyveli etli 
yemekler geleneğine de güzel bir örnek teşkil eder. Bunun için çok olgun olmayan yarı ham 
kavun tercih edilir. Kavunun ferah, hafif  tatlımsı ve taze tadıyla etli harç tezat oluşturur ve 
birbirini tamamlar. 

ŞEFİN NOTU: Kavunu ikiye bölüp iç harcını eşit taksim ederek servis edebilirsiniz. 
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KAR AL AHANA SARMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 40 adet karalahana yaprağı, 
 8x10 cm ebadında
• 50 g tereyağı veya sadeyağ

İç Harcı için

• 200 g pilavlık bulgur 
• 300 g dana döş kıyma, yağlı
• 3 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 1 çay kaşığı acı pul biber 
• 2 çay kaşığı kuru nane
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ litre su

1. Karalahana yapraklarını 2 litre suda 5 dakika pişirin.  
Süzün ve bir kenara alın. 
2. Harcını hazırlamak için bulguru suda bir defa yıkayıp süzdürün. 
3. Bir kâse ya da tepside kıyma, soğan, pul biber ve nane ile karıştırın. 
Karabiber ve 1/2 tatlı kaşığı tuz ekleyerek tekrar karıştırın.
4. Karışımı 40 eşit parçaya bölün.
5. Düz bir zemine karalahana yapraklarını damarlı kısımları üste gelecek 
şekilde yayın. İç harcını uzun kısmına çizgi halinde yerleştirin. Yaprağı bir tam 
tur kenarlarını içine katlayarak 2,5-3 santim eninde sarın. 
6. Kalan karalahana yapraklarını tencere dibine yerleştirin. Üzerine sarmaları 
dizin. 
7. ½ litre suyu, yağ ve ½ tatlı kaşığı tuzla sos tenceresinde beş dakika ısıtın. 
Sarmaların üzerine gezdirin. Sarmaların üzerini ters çevirdiğiniz bir tabakla 
kapayın. 
8. Tencere kapağını kapamadan orta ateşte 10 dakika pişirin.  
Daha sonra kısık ateşe getirerek kapağı kapalı olarak 45 dakika - 1 saat pişirin.  
Sıcak servis edin.  

Karadeniz bölgesinin en tipik iki sebzesi bu yöresel sarmada buluşur. Karalahana asma yaprağı 
yerine geçer, mısır ise pirinç ya da bulgurun yerini alır. 

ŞEFİN NOTU: : Doğu Karadeniz’de geleneksel olarak mısırla (korkota) pişirilen bu tarifi, bulgur yerine 
mısır yarması kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Pirinç kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Sarmadan artan 
karalahana yapraklarını çorba için saklayabilirsiniz. 

ETLİ  YAPR AK SARMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 100 g pirinç
• 300 g kıyma, dana ve kuzu eti karışık
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 2 adet orta boy domates, 
 küp küp doğranmış 
• ¼ demet maydanoz, ince kıyılmış
• ¼ demet taze nane, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 300 g asma yaprağı, salamura ise 
 tuzu alınmış
• 100 g tereyağı veya sadeyağ

1. Pirinci üzerini geçecek kadar suyla ıslayın. 
2. Kıymayı geniş ve çukur bir kabın içine koyun. 
3. Soğan, domates, maydanoz ve taze naneyi ilave edin. Tuz, karabiber, 
kuru nane ile birlikte suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyin. Kaşıkla iyice ezip 
karıştırın. 
4. Her bir asma yaprağını bir tatlı kaşığı hazırladığınız harçla doldurun. 
Yaprakları 4x2 santim ebadında rulolar halinde sarın. 
5. Tencerenin dibine damarlı yaprakları yerleştirin. Sarmaları üzerine dizin.
6. Yağ, tuz ve sarmaların üzerini örtecek kadar su ekleyerek üstlerini bir asma 
yaprağıyla örtün. Yağlı kâğıt koyun ve pişerken açılmamaları için en üste 
porselen bir tabak yerleştirin. Tencerenin kapağını örtün. 
7. Orta ateşte 45-50 dakika pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra geniş bir servis 
tabağına alarak yoğurtla birlikte servis edin.

Yaprak sarma ufak farklılıklarla birlikte Anadolu’nun hemen her yerde yapılır. Anadolu’nun 
köklü bağ kültürünün bir parçasıdır. En makbul yaprak ise, Tokat’ın “narince” üzümünün ipek 
gibi ince, narin yaprağıdır. Baharda taze yaprakla yapılabildiği gibi, salamura yaprakla yıl boyu 
sarma yapılır. 

      



Türk mutfağının omurgası ekmektir. Ekmek, Türk mutfağında 
kutsallık atfedilen bir önemdedir. Hayatın her anında ekmek 
ile ilgili bir deyiş vardır. Hayatını kazanmak ekmek parası 
kazanmaktır, ekmek tuz hakkı deyişi vefa borcunu ifade 
eder. Ekmek nimettir. Ziyanı atılması en büyük günah olarak 
görülür. Türk mutfağında kahvaltıdan meze sofrasına, tencere 
yemeğinden kebaba, her durum için uygun bir ekmek vardır. 
Ekmeksiz sofraya oturulmaz. 

Ekmek türleri çok çeşitlidir. Mayalı veya mayasız hamurdan 
yapılabilir, incecik yufka gibi olanından devasa boyutta olan 
fırın ekmeklerine kadar uzanan pek çok farklı çeşidi vardır. 
Çoğunlukla buğday unu kullanılmakla beraber mısır, çavdar 
gibi tahıl unlarından da ekmek yapılır. Ekmek yapımında 
kullanılan mayalar çok çeşitlidir. Yöreye göre her bölgenin 
mayası o yörenin havasının suyunun, doğasının tadını taşır. 
Ekşi maya, nohut mayası, çiçek mayaları gibi farklı mayalar 
yöresel ekmeklere özgün tadını verir. 

Ekmek, Anadolu’da tarihin ilk dönemlerinden itibaren 
önemli olmuştur. Buğdayın ilk yetiştirildiği yer olan Yukarı 
Mezopotamya Türkiye sınırları içinde yer alır.  Bu sebeple 
siyez buğdayı gibi en eski buğday türleri bu coğrafyada 
yetişir. Anadolu’da ekmek neolitik dönemde önemli olduğu 
gibi Hitit uygarlığında da son derece önemlidir. Milattan 
önce 2000’lerin başından itibaren Anadolu’ya hakim olan 
Hitit döneminde toplum için ekmek son derece önemli bir 
gıda maddesidir. Döneme ait çivi yazılı kaynaklarda yaklaşık 
180 çeşit ekmek türü yer almaktadır. Ekmek, Orta Asya’dan 
Anadolu’ya göç eden Türklerin kültüründe de başat bir 
öneme sahiptir. 

Göçebe Yörük kültüründe en önemli mutfak araçları yufka 
ekmek ve gözleme yapmak için oklava, hamur tahtası ve sac 

olmuştur. Bu kültürün devamı olarak Anadolu mutfağında sac 
üstünde pişen mayasız hamurlu düz ekmek türleri son derece 
gelişmiştir. Bunun da uzantısı olarak yufka veya lavaş ekmeğe 
sarılarak yenen dürüm başlı başına bir kültürdür. Kırsalda 
biraz katıkla, bazen peynir, çökelek, tereyağı ve yeşillik otlarla 
kahvaltı veya öğün olabilir dürüm, bugün sokak yemeklerinin 
de önemli bir parçasıdır. 

Ekmek gerek Selçuklu ve gerek Osmanlı dönemlerinde 
herkes için en önemli gıda tüketim maddesidir. Osmanlı 
döneminde kentlerde ekmek üretimi sıkı kurallarla 
denetlenirdi. Dünyanın ilk gıda standardı kabul edilen 16. 
yüzyıl Bursa nizamnamesinde ekmek ile pek çok tanım 
bulunmaktadır. Fırınlar çok çeşitli ekmekler çıkarır, çarşıda 
ve sokakta simit, poğaça gibi fırın ürünleri seyyar satıcılar 
tarafından satılırdı. Osmanlı ordusunun gizli bir gücü de 
orduya yiyecek iaşesini ustaca idare etmekten gelirdi. Ordu 
lojistiğinde en önemli unsurlardan biri orduya taze ekmek 
temini olmuştur. 17. yüzyılda tüm Osmanlı coğrafyasını 
gezerek günümüze zengin bir yazılı literatür bırakan Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesinde bazlama, çavdar ekmeği, darı 
ekmeği, lavaşa, somun, yulaf  ekmeği anasonlu, çörek otlu, 
susamlı, haşhaşlı, rezeneli ekmekler, pişi, bazlama, gibi çok 
zengin bir ekmek çeşitliliği yer alır. Bu ekmeklerin içinde 
saray için en has beyaz undan hazırlanan has ekmek (nan-ı 
hass) en kıymetli ekmektir.

Türkiye’de ekmek yemeklere eşlik ettiği gibi, kimi zaman 
kendisi bir yemeğin malzemesi olur. Ekmeğe atfedilen 
kutsallıktan ötürü ekmek asla ziyan edilmez, bayat ekmek 
türlü şekillerde değerlendirilir. Bu yüzden bayat veya kuru 
ekmekle yapılan tirit, papara, bandırma gibi yemekler Türk 
mutfağında çok yaygındır. 

E K M E K L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant

Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

EV PİDESİ

Malzemeler 
1 adet büyük pide

• 500 g un
• 350 ml su, ılık
• 30 g yoğurt
• 1 tatlı kaşığı şeker 
• 10 g tuz
• 1 tatlı kaşığı kuru maya

Üstüne

• 1 yumurtanın sarısı
• 40 g yoğurt 
• 25 ml zeytinyağı
• 1 çorba kaşığı susam 
• 1 çorba kaşığı çörekotu

1. Unun ortasını havuz biçiminde açın.
2. Hamur malzemelerini havuza koyup karıştırın. 
3. 6-7 dakika kadar yoğurun. Ele yapışan bir hamur olacak ama un eklemeyin. 
Ilık bir yerde 30 dakika dinlendirin.
4. Hamuru alttan bir ucundan tutup yukarı doğru esneterek kendi üzerine 
katlayın. Bu şekilde hamurun dört bir tarafını katlayın. 
5. 30 dakika aralıkla bu katlama işlemini iki kez daha tekrarlayın. 
6. Son katlamadan sonra 30 dakika bekletin. 
7. Bir fırın kâğıdını tezgâha serin. Üstünü bolca unlayın. 
8. Hamuru kâğıda alın. Parmak uçlarınızı ıslatarak hamuru inceltin. Sonra 
parmaklarınızla bastırarak pide şekli verin. 
9. Yumurta sarısı, yoğurt ve yağı çırpın, fırçayla hamurun üstüne sürün. Susam 
ve çörekotu serpiştirin. 
10. Kâğıdıyla birlikte dikkatlice tepsiye aktarın. 
11. Fırının tabanına bir tas su koyun ve 230°C’de ısıtın.
12. Hamuru fırının alttan ikinci rafına yerleştirin. Fırın sıcaklığını 210°C’ye 
düşürün. Üstü pembeleşene kadar, yaklaşık 20-25 dakika fırınlayın. 

Pide, Türk mutfağının en tipik ekmeklerinden biridir. Parmak uçlarıyla bastırılarak 
yüzeyinde şekil verilen tırnak pidesi özellikle kebapçıların tercih ettiği özel bir pidedir. 
Tırnak pidesi kullanım amacına göre küçük bir tabak büyüklüğünden geniş bir tepsi 
büyüklüğüne kadar değişebilir. Özellikle de Ramazan zamanı çıkan Ramazan pidesi ise yıl 
boyu özlenen bir lezzettir.

ŞEFİN NOTU: Fırının içine koyduğunuz su kabı ortamı nemlendirerek ekmeğin daha iyi kabarmasına 
yardımcı olacaktır. 
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MISIR EKMEĞİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 75 g tereyağı, eritilmiş
• 375 g mısır unu
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 240 ml süt, kaynar

1. Fırını önceden 180°C’de ısıtın. Pişirme tepsisini 25 gram tereyağı ile 
yağlayın. 
2. Mısır unu ve tuzu geniş bir kapta iyice karıştırın. Sütü ve kalan tereyağını 
ekleyin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. 
3. Karışımı pişirme tepsisine alın. Üzerini bir bezle örterek 30 dakika 
dinlendirin.
4. Hamurun üzerine bıçakla derin olmayan bir çarpı yapın. 
5. Fırında 35 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edin. 

Mısır ekmeği, Karadeniz için neredeyse hayati önemdedir. Dağlık coğrafyası ve nemli iklimi 
yüzünden başka tahılların yetişmediği bu bölgede en çok yetişen tahıl mısır olmuştur. Mısır 
ekmeği çabuk bayatladığı için günlük yemek gibi pişirilir. Mısırda glüten olmadığı için ufalanan 
bir yapısı vardır, bu dokusundan ötürü ekmek tavası ya da tepsisinde kuzinelerde pişirilir. Pileki 
taşında asma, fındık ya da kestane yaprağına sarılı olarak pişirildiği de olur. Sıcakken tek başına 
tereyağı ile yenmesi çok sevilir. Karadeniz’de hamsilisi de yapılır. Mısır tarımının çok yapıldığı 
Trakya bölgesinde de değişik mısır ekmeği türleri vardır.
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BAZL AMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 350 ml su, ılık
• 1 tatlı kaşığı kuru maya
• 500 g un
• 1 tatlı kaşığı tuz

1. Suyu mayayla karıştırıp 5 dakika bekletin.
2. Una 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın.
3. Üzerine mayalı suyu dökün. İyice özleşene kadar karıştırın.
4. Hamuru tezgâha alıp işlemeye başlayın. Ezerek değil, havaya kaldırarak 
yoğurun.
5. Önce hamura yuvarlakça bir şekil verin. Ardından iki elinizle ortadan 
kaldırın. Hamuru hafifçe tezgaha vurup elinizdeki kısmı kendinize doğru 
çekerek gerin ve tezgâhtaki kısmın üzerine atın.
6. Bu şekilde 7-8 dakika işleyince hamur esneklik kazanarak pürüzsüzleşecektir.
7. Hamuru kâseye geri koyup üzerini nemli bir bezle örtün. 1 saat boyunca ilk 
mayalanmaya bırakın.
8. 1 saatin sonunda hamuru unlanmış tezgâha alın.
9. Geniş dörtgen şeklinde elinizle açıp, uzun kenarlarından ortaya doğru 3’e 
katlayın ve çevirin.
10. Hamuru yaklaşık 140 gramlık 6 bezeye ayırın.
11. Her bir bezeyi yuvarlak şekilde yaklaşık 1 karış çapında, merdane 
kullanarak açın. Hamuru aşırı unlamayın. İlk açışta un serpmeniz yeterlidir. 
12. Hamurları pamuk veya keten bir beze yerleştirip üzerlerini kurumasın diye 
bezle örtün.
13. Bu şekilde de 15-20 dakika beklettikten sonra tavayı ocağa koyun ve altını 
kısık orta ateşte açın. Hamurları bezden alırken, bezle birlikte hamuru kaldırın 
ve diğer elinizi üstüne yerleştirip hamuru çevirin.
14. Tavaya koyup her bir tarafını 3-4 dakika renk alana kadar pişirin.
15. Sıcak servis edin.

Bazlama, Anadolu’da özellikle de Orta Anadolu’da yaygın olarak yapılan bir ekmektir. Daire 
şeklinde ufak bir tabak büyüklüğünde, bir parmak kalınlığında açılan hamurlar sac veya tandırda 
pişirilir. Bazı yörelerde daha ince açıldığı da olur.  Bazlamanın pişmiş kalınlığının iki parmak 
kadar, renginin de beyaz kalmış, yanmadan yer yer pembeleşmiş olması gerekir. Bazlamanın 
kabuk tutmaması ve içinin adeta süngersi gözenekli ve yumuşacık olması makbuldür. Bu yumuşak 
dokusuyla yemeklerin yanında veya kahvaltıda aranan bir ekmek türüdür. 

ŞEFİN NOTU: Biraz yapışkan bir hamur olacak; endişe edip ayrıca çok fazla un eklemeyin. Çok yüksek 
ateşte içi pişmeden dışı yanacaktır.
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YUFKA EKMEĞİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g tam buğday unu, bir miktar ekstra
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 250-300 ml su, ılık

1. Un ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. 
2. Ortasına bir havuz açın ve 250 ml suyu dökerek 10 dakika yoğurun.  İhtiyaç 
görürseniz 50 ml su daha ekleyebilirsiniz. 
3. Üzerini bezle örterek 30 dakika dinlendirin. 
4. Hamuru 12 eşit parçaya bölün. Üzerini tekrar bezle örterek 20 dakika daha 
dinlendirin. 
5. Unladığınız düz bir zeminde her parçayı oklavayla incecik yufka halinde 
açın.  
6. Sacı orta ateşte 10 dakika ısıtın. Dökme demir tava da kullanabilirsiniz. 
7. Yufka ekmeklerin her iki tarafını 50 saniye pişirin. Hemen servis edin. 

Yufka ekmeği, kırsal kesimde mutfağın temel direğidir. Hasat sonrası, un değirmenlerde 
çekilince imece usulü yufka ekmek yapılır, kurutularak saklanır. Eski Türk evi mimarisinde 
evlerin kiler bölümünde tavana askı gibi iplerle asılı salıncak gibi ekmek askılarında saklanır, 
böylece hem nemden, hem de her türlü haşarattan korunur. Kullanılacağı zaman su serperek 
canlandırılır, dürüm yaparak yenir, ya da şerit şerit kesilerek banduma, bandırma gibi 
yemeklerde kullanılır, ufalanarak ovmaç gibi salatalara katılır. 

ŞEFİN NOTU: Ekmekler kuruduktan sonra yenileceği zaman üzerine hafif  su serperek katlayın, 
yumuşayacaktır. 
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NOHUT MAYALI EKMEK

Malzemeler 
6 Kişilik

• 50 g nohut 
• 500 ml su, kaynar
• 1 çorba kaşığı yarma buğday, yıkanmış
• 650 g un
• 13 g tuz
• 15 ml zeytinyağı, tepsiyi yağlamak için

1. Nohudu havanda döverek irmik şekline getirin. 
2. Kaynar suyun içine nohut ve yarma katarak üstünü kalın bezlerle örtün. 
Sıcak bir yerde 12 saat mayalandırın. 
3. Bu süre sonunda göz göz kabarmış olmalıdır, kuvvetli bir kokusu olur. 
4. Nohut mayasına 30 g un ekleyin, karıştırın ve 15 dakika bekletin. 
5. Kalan unu ve tuzu mayalı karışıma katarak yumuşak bir hamur elde edene 
dek, 8 dakika kadar yoğurun.
6. Tepsiyi yağlayın, hamuru tepsiye yayın. Sıcak bir ortamda iki katı kabarana 
kadar bekletin. 
7. Önceden 210°C’de ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Nohut mayalı ekmek, farklı, adeta çiçeksi mis gibi kokusuyla hemen fark edilir. Nohut mayası 
için kırık nohut parçaları sıcak su ile karıştırılarak bir süre bekletilir ve suyun köpürmesi 
sağlanır. Bu su ile hamur tutulur. Nohut mayası ile başka hamur işleri de yapılır. En çok Ege 
bölgesinde yaygındır, Nevşehir civarında da Ürgüp simidi gibi sandviç ekmeğine benzeyen 
ekmeklerde kullanılır. Batı Trakya göçmenleri tarafından da yapılır. Maya hazırlandıktan sonra 
komşulara da dağıtılır. Köylerde, topraktan yapılan köy fırınlarında pişirilir.



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

L AVAŞ EKMEKTANDIR EKMEĞİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 600 g un
• 400 ml su 
• 2 çay kaşığı tuz

Malzemeler 
6 Kişilik

• 7,5 g kuru maya
• 750 ml su
• 1 kg un
• 20 g tuz 
• 25 g susam 
• 30 ml zeytinyağı

1. Bir kâsede bütün malzemeleri karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir 
hamur elde edin.
2. Tezgâhta ileri geri itip çekerek yoğurursanız hamur kıvama çok daha kolay 
gelecektir.
3. Yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde yoğurun.
4. Ardından 100 gramlık bezelere ayırıp yuvarlayın. 
5. 10 dakika üzerini nemli bir bezle örtüp hamurun gevşemesi için bekletin.
6. Beklemiş hamurlardan birini önünüze alıp altını üstünü unlayın.
7. Lavaşı yaklaşık 25-30 santim çapında açın.
8. Sacı ters bir şekilde ocağın üzerine koyun ve ateşe direkt değmesin diye 
altına yükseltmek altına bir sahan koyun.
9. Sacı ısıtıp lavaşı üzerine yerleştirin. Önce bir yüzü renk alana kadar bekleyin 
ve arada kendi etrafında çevirin.
10. Ardından arka yüzünü çevirip pişirmeye devam edin. Diğer lavaşları da 
pişirdikçe beze koyun.

1. Mayayı 100 ml suda eritin. 
2. Unu bir kaba alın ve tuzla karıştırdıktan sonra ortasına havuz açın. 
Sulandırılmış mayayı dökün. 550 ml su ilave ederek yoğurun. 
3. Mayalanması için üzerine bir bez örterek sıcak bir yere bırakın. 1-2 saat 
bekletin. 
4. Susamı bir tatlı kaşığı unla karıştırın. 100 ml su ve 30 ml zeytinyağı ilâve 
edin. Bulamaç haline getirin. 
5. Hamur mayalandıktan sonra elma büyüklüğünde bezelere ayırın.
6. Bezelere un atmadan elle ekmek tahtasının üzerinde 15 santim çapında ve 
1,5 santim kalınlığında açın.
7. Tandırın içini tandır taşları beyazlaşıncaya kadar ateş yakarak ısıtın. Közleri 
ortaya toplayın. 
8. Kolunuza kalın bir bez sarın ve ellerinizi ıslatın. Açılan ekmeklerin üzerine 
susamlı bulamaçtan sürerek tandıra yapıştırın. 
9. Ekmeklerin hepsi tandıra yapıştırıldıktan sonra altı pişenleri tandırdan alın. 
Kızarmayanları közde kızartabilirsiniz.
10. Sıcak servis edin. 

Mayalı ya da mayasız hamurdan tandırda pişirilerek yapılan, yufka ekmeğe benzer, yapıldığı 
yere göre şekli ve büyüklüğü değişen ince bir ekmek türüdür. Genellikle sac eni uzunluğunda 
büyük oval bir şekli olur. Lavaş, dürüm yapılarak yemek için, kebap altına sermek için ideal 
bir yumuşaklık ve dokuya sahiptir. Lavaş ekmeği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 
listesine Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve  Kırgızistan’ın ortak kültür mirası olarak 
girmiş bir ekmek türüdür. 

Tandır, yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırındır. Tandır ekmeği, gömme tandır denilen 
tandırlarda yapılır. Gömme tandır, pişmiş topraktan yapılmış, tabanı geniş ve düz, ağzı dar 
yarım koni biçiminde büyük bir küpe benzer. Tandır başka coğrafyalarda küp gibi ayakta 
duran formlarda olsa da, Anadolu’da ısıyı kaybetmemek için toprağa veya üstünde oturulup 
çalışılabilen bir seki içine gömülü olarak inşa edilir. Tandırda çalı çırpı yakılabildiği gibi 
genellikle tezek yakılır. Ateş tandırın taban kısmında yakılarak duvarları ısınır. Hamur tandırın 
duvarında düşmeden kalabiliyor ise tandır tavında demektir. 

ŞEFİN NOTU: Bu tarife 1 çay kaşığı kuru maya ekleyerek tombik lavaş da yapabilirsiniz. Hamuru 
dinlendirme aşamasında mayalanması için en az 20 dakika bekletin. Fırını altlı üstlü çalıştırıp 280°C’de 
önceden ısıtın. Bir kürekle hamuru fırına yerleştirdiğiniz taşın üzerine alın ve kabarıp şişmesi için 5-6 dakika 
pişirin. Fırın taşınız yoksa döküm tencere, tava veya fırın tepsisinin tersini de kullanabilirsiniz.
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BANDUMA 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet yufka ekmeği, kalınca hazırlanmış
• 1 kg hindi veya tavuk göğüs eti
• 1 litre su
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 80 g tereyağı veya sadeyağ, eritilmiş
• 150 g ceviz, iri doğranmış

1. Yufka ekmeklerini rulo şeklinde yuvarlak sarın, parmak uzunluğunda 
parçalar halinde kesin.
2. Hindiyi bir tencereye aldığınız suda tuzu da ilave ederek haşlayın. Etlerini 
bir tabağa didin ve sıcak tutun.
3. Tepsiyi yağlayın. Yufkaları hindinin piştiği suya batırıp tepsiye ortası boş 
kalacak şekilde üst üste dizin. Her sıranın arasına yağ ve ceviz serpin. 
4. Tepsiyi 5 dakika ateş üzerinde tutun, daha sonra 180°C fırında 15 dakika 
pişirin. 
5. Üzerine sıcak hindi etlerini didin ve servis edin.

Kuru yufka ekmeğini bir ziyafet haline getirmenin bir yolu bandırma, banduma, bandıma gibi 
adlarla anılan yemeklerdir. Tavuk, hindi gibi kümes hayvanları Anadolu’da önemli bir ikram 
yemeğidir. Özellikle hindinin haşlama suyu yağlı olur ve yufka ekmeği bu suya banılır, haşlama 
suyunun lezzetini içine çeker. Hindi suyuna banılan yufkalar ile didiklenmiş hindi eti bir araya 
gelince tam bir ziyafet yemeği haline gelir.   Banduma, kaz veya ördek eti kullanılarak da yapılır 
ve son derece lezzetli olur. 
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PATLICANLI TİRİT

Malzemeler 
6 Kişilik

• 3 adet patlıcan
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz 
• 80 g tereyağı veya sadeyağ 
• 5 adet orta boy soğan, 
 yarım halka doğranmış
• 150 g kıyma
• 7 adet sivri yeşilbiber, ince doğranmış 
• 4 adet orta boy domates, ince doğranmış
• 500 ml su, kaynar
• 1 çay kaşığı karabiber 
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 3 adet tandır ekmeği veya 
 ½ adet ekmek, bayat

1. Patlıcanları alaca soyun. Uzunlamasına yarıya böldükten sonra ya-rım halka 
biçiminde incecik dilimleyin. ½ tatlı kaşığı tuzla ovun ve 20 dakika bekletin.  
2. Tavaya yağ, soğan ve 1/2 tatlı kaşığı tuz koyun ve soğan pembele-şene kadar 
kavurun. 
3. Kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra biber, do-mates ve 
tuzu yıkanıp süzülmüş patlıcanı katın. 5 dakika daha pişi-rin. 
4. Su ve karabiberi ekleyin. Tuzuna bakıp gerekirse biraz daha ekleyin. 
Patlıcan yumuşayana kadar pişirin. 
5. 10 dakika kadar ilk sıcaklığının geçmesi için bekletin. 
6. Ekmekleri 2,5 santim eninde kare lokmalar halinde kesin ve bir tep-siye alın. 
Üzerine patlıcanlı karışımı gezdirin. Maydanoz serperek servis edin. 

Tirit bayat ekmekleri değerlendirmek için her türlü malzemeyle yapılabilen çok geleneksel 
bir yemektir. Genellikle et suyu ve haşlama et ile birlikte düşünülse de, bu tarifteki gibi 
sebzeli hazırlanan örnekler vardır. Patlıcanları dilerseniz fındık gibi ufak küpler halinde 
doğrayıp önce yağda da kavurabilirsiniz. Bu durumda soğanlar ve biberler de patlıcana 
eklenir, önceden kavrulmuş olan kıyma ile karıştırılır, en son domates eklenir. 

EKMEK D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 adet dolmalık ekmek  
• 200 g kıyma, tercihen dana kıyma 
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış    
• 60 g tereyağı 
• 2 çay kaşığı tuz
• 1 adet orta boy patates, 
 halka halka dilimlenmiş
• 1 çay kaşığı karabiber
• 400 ml et suyu 

1. En az 2 gün bekleyip bayatlamış olan dolmalık ekmeğin ortasına 10 santim 
çapında bir kapak açın. İçini güzelce oyun ve çıkardığınız ekmek içlerini küçük 
küçük tiftik edin. 
2. 30 gram tereyağını tencerede ısıtın. Kıymaları ekleyerek kavurun. 
3. Tiftiklediğiniz ekmekleri de ilave edip birlikte kavurmaya devam edin. 
Ekmekler ve kıymalar tane tane olduğunda tuzunu karabiberini, maydanozları 
katın ve karıştırın.
4. İçini boşalttığınız ekmeğin içine hazırladığınız harcı doldurup açtığınız 10 
santimlik kapağı üzerine kapatın. 
5. Patates dilimlerini bir tencereye dizin. Üzerine doldurduğumuz ekmek 
dolmasını koyun. 
6. Kalan 30 gram tereyağını üzerine sürün ve et suyunu gezdirin.
7. 15 dakika orta ateşte pişirin ve sıcak servis edin.

Ekmek dolması, daha çok Ege bölgesinde yapılan, özellikle Aydın ve civarına ait bir yemektir.  
Yöreye ait dokusu sert ve tok ekmekler bayatladıktan sonra ekmek dolması yapımında kullanılır. 
İki, üç günlük bayat ekmek bu yemekte çok iyi sonuç verir zira dağılıp hamur olmaz, et suyunu 
daha iyi çeker. Yemek yörede o kadar sevilmiştir ki sırf  bu yemek için özel dolmalık ekmek 
üretilir olmuştur. 

PAPAR A

Malzemeler 
6 Kişilik

• 60 g tereyağı veya sadeyağ 
• 5 adet orta boy soğan, 
 yarım halka doğranmış 
• 600 ml su, kaynar
• 250 g tulum peyniri
• 4 adet tandır ekmeği veya 
 350 g ekmek, bayat, küçük doğranmış 

1. Yağı tavada kızdırın. Soğanları ekleyerek kavurun. 
2. Su ilave ederek karıştırın ve kaynatın. 
3. Peyniri ekleyerek 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ateşten alın. Ilınması 
için bekleyin. 
4. Ilınınca doğranmış ekmeklerin üzerine dökün ve servis edin. 

Türk kültüründe ekmeğe saygı büyüktür. Ekmek, nimet olarak görüldüğünden ziyan 
edilmesinden, atılmasından kaçınılır. Bu yüzden bayat ekmeği değerlendirmek için papara, 
tirit, bandıma gibi yemekler yapılır. Kuru ekmek parçaları çorba, sulu yemek, hatta yoğurt içine 
doğranır, o şekilde yenir. Papara, kuru ekmeğin üzerine et suyu, et parçaları, bazen kavrulmuş 
kıyma konarak yapılır. Et suyu ile yapılanı çok bilinse de  bu tarif  etsiz bir seçenek olarak 
lezzetli bir papara çeşididir. 



Kahvaltı sözcüğünün, Osmanlı yeme içme kültüründe çok 
önemli bir yere sahip olan kahve ile doğrudan bağlantılı 
olduğu bilinmektedir. Kahve, 16. yüzyılın ilk yarısından 
itibaren İstanbul’da tüketilmeye başlanan bir içecek olarak 
kendi kültürünü yaratmakla kalmamış aynı zamanda Türk 
kahvaltı kültürünün de oluşmasına zemin hazırlamıştır. 
Kahvaltının ortaya çıkışından önce, Osmanlı toplumu biri 
kuşluk vakti, diğeri ikindi ve akşam vakti arasında olmak 
üzere günde iki öğün yemek yerdi.  Ayrıca kırsal bölgede 
yaşayan ve sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmaya giden 
kesim için şafak vakti yenilen bir tas çorba, ekmek veya 
akşamdan kalan yemekten oluşan kısa bir öğün de vardı. 
Kahvaltı için başlangıçta tercih edilen yiyecekler şekerleme 
ağırlıklı olsa da hafif  bir öğün olarak kendini gösteren 
kahvaltının bir ana öğün haline gelişi zaman almıştır. 
Kahveye altlık olarak yani kahveyi aç karına içmemek için 
icat edilmiş olan “kahve altı” nın birkaç yüzyıl boyunca 
seher vaktine özgü bir öğün olarak kaldığı bilinmektedir.  

20. yüzyıl başlarında modernleşme ve sanayileşmeyle 
hayat temposunun değişmesi, Batı’da olduğu gibi 
bizde de öğünlerin tekrar tanımlanmasına neden 
olmuştur. Ve ardından ‘kahvaltı’ çok daha ayrıcalıklı 

bir yere kavuşmuştur. Kahvaltının yıldızlaşması, asıl 
olarak Cumhuriyet döneminde çay üretimine başlanıp 
1940’lı yıllarda tüketimimizin iyiden iyiye artmasıyla 
gerçekleşmiştir. 

Peynir çeşitleri, zeytin, bal-kaymak, mevsimine göre 
salata-domates-yeşil biber gibi sebzelerle yapılmış bir 
söğüş tabağı, tereyağına kırılmış veya sucuk ya da pastırma 
ile hazırlanmış tavada yumurta klasik bir kahvaltının 
olmazsa olmazları olsa da günün diğer öğünlerinde 
olduğu gibi kahvaltının malzemesini esasen yaşadığımız 
coğrafyanın şartları etkiler. Kahvaltıda aslolan malzemenin 
kalitesidir. Dolayısıyla bazen sadece bir yayla tereyağı 
ile florasının özelliğini taşıyan bir bal bile öğününüzü 
ziyafete dönüştürebilir. Ya da sıcacık bir bazlamaya 
eşlik eden, geleneksel yöntemlerle yapılmış bir tulum 
peyniri… Yöreden yöreye değişen kahvaltılıklarımız da 
işte hep coğrafyanın sağladığı özel malzemelerin bir araya 
getirilmesiyle ortaya çıkan lezzetlerdir. Bu sebeple Türk 
kahvaltısının sunduğu lezzetler çok zengindir. Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde üretilen peynir, bal, sucuk, pastırma 
ya da zeytin gibi kahvaltılık ürünler bugün her kahvaltı 
sofrasında yer alabilmektedir. 

G e re k  ç e ş i t  a ç ı s ı n d a n  z e n g i n l i ğ i  ge re k s e  m a l z e m e  k a l i t e s i y l e  Tü r k 
k a hva l t ı s ı  a d ı n ı  d ü nyaya  d u y u r m u ş t u r.  Ö z e l l i k l e  h a f t a  s o n l a r ı 

ya p ı l a n  z e n g i n  k a hva l t ı  ç o ğu  ke z  gü n ü n  e n  ö n e m l i  ö ğü n ü n ü 
o l u ş t u r u r.

K A H VA LT I

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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Anadolu insanı asırlar boyu güne bir çorbayla başlamış. 
Hem düşük maliyetli olan hem de ekmek bol tüketildiğinde 
karın doyuran çorbalı kahvaltı bilhassa Anadolu’da halen 
pek çok yerin vazgeçilmezidir. Geleneksel kahvaltı çorbaları 
arasında en bilinenlerinden biri, sadece kahvaltı için 
hazırlanan ve etli bir çorba türü olan Gaziantep ‘beyran’ıdır. 

Her bölgenin kendine ait ayrı, özel kahvaltılıkları ve 
kahvaltı alışkanlıkları olması dünyada eşine kolay rastlanır 
bir durum değildir. İklim ve doğa şartları ürün çeşitliliğini 
belirlerken, yaşam koşulları ve kültürel bakış açıları kahvaltı 
alışkanlıklarını şekillendirir. İşte tam da bu sebeplerden 
Karadeniz’den Güneydoğu’ya, Ege’den Doğu Anadolu’ya 
türlü zenginlikte kahvaltılar karşılar bizi. İç Anadolu’da 
yoğun tatlardaki olgunlaşmış peynirlere katmer, kete gibi 
türlü çeşit, üstelik de yapımı epeyce meşakkatli hamur işleri 
eşlik eder. Karadeniz’de yüksek rakımlı yaylalarda üretilen 
tereyağı ve bal çeşitleri yanında bir dilim mısır ekmeği 
ile bile başlı başına bir ziyafet haline gelebilir. Ege’de 
ise yemeklerin pişirilmesinde başı çeken zeytinyağının 

kahvaltıda da özel bir yeri vardır; sıcacık taze ekmek veya 
bazlamayı zeytinyağına banarak yemek adettendir. Bir de 
zeytinyağına pul biber ve kekik eklediniz mi sıradışı bir 
tatla karşı karşıya kalırsınız. Güneydoğu bölgesinin mutfak 
kültürünün baskın özellikleri  kahvaltısına da yansımıştır. 
Bazen ızgara ciğer, çorba, baklava hamuru ile yapılan 
katmer veya humus buradaki kahvaltı sofrasında karşınıza 
çıkabileceklerden sadece birkaçıdır.

Türk toplumunun kahvaltıya verdiği önemi, son yıllarda 
iyice kendini gösteren müstakil kahvaltı mekânları veya 
bir kafenin, kimi yiyeceklerin satıldığı bir mekânın, bir 
lokantanın ya da simit başta olmak üzere çeşitli unlu 
mamulleri üreten ve satan dükkânların günün tamamında 
veya belli bir bölümünde kahvaltı hizmeti sunmalarından 
da anlamak mümkündür. Ayrıca çalışma şartları dolayısıyla 
hafta içinde evde kahvaltı yapma imkânı bulamayanlar, yol 
üzerinde bir dükkândan veya seyyar satıcıdan simit, poğaça, 
açma ya da arasına bal kaymak konulmuş sandviç ekmekler 
alma veya hızlı bir şekilde çorba içme imkânına sahiptir. 
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K A H VA LT I
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Peynir ve zeytin klasik Türk kahvaltısının en vazgeçilmez lezzetleridir. Peynir 
çeşitliliği açısından çok zengin olmakla birlikte her bölgede kahvaltıda yenen 

peynir türü o yörede üretilen çeşitlere göre farklılık göstermektedir. Zeytin 
olarak da “sofralık” diye tabir ettiğimiz ve sadece sofrada tüketilmek üzere 

çizme, salamura, sele gibi farklı tekniklerle üretilen siyah ve yeşil zeytin tüketilir. 
Geçmişi çok eskiye dayanan bir çeşit işlenmiş et olan pastırma ve yine işlenmiş 
bir et ürünü olan sucuk da üzerine kırılan yumurta ile kahvaltı sofralarını bir 

anda ayrı bir boyuta taşır. Ağırlıklı olarak tuzlu ürünlerin tüketildiği kahvaltıda 
bazı vazgeçilmez tatlı birliktelikler de vardır: bal-kaymak ve tahin-pekmez gibi. 

Bunun yanında gül, incir, mürver çiçeği, patlıcan, turunç gibi çok özel reçel 
çeşitleri de özellikle hafta sonu kahvaltılarını tatlandırır.  
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Çay, sudan sonra dünyada en çok tüketilen 
sıvıdır. Türkiye, dünyadaki en büyük çay üreticisi 
olmasa da istatistiklere göre çay tüketiminin 
en fazla olduğu ülkedir. Çayın anlamı Türk 
toplumu için apayrıdır. Çayın yerini kolay kolay 
başka bir şey tutmaz.  Çay Türkiye’de dostluk ve 
misafirperverliği simgeler. Ve her şeyin ötesinde 
çay toplumsal olarak her kesimin sevdiği ve 
tükettiği, herkesi  bir araya getiren, birleştirici 
sosyal işlevi olan bir içecektir.  Çay Türkiye’de 
demlemesinden sunumuna bir kültür yaratmıştır.

Modern öncesi dönemde Osmanlılar, çeşitli 
bitkileri demleyip çay olarak içiyorlardı. 
Ancak günümüzde Türkiye’de yaygın tüketime 
sahip olan siyah çaya rağbet, 19. yüzyılın 
ortalarında hem Avrupa kültürünün etkisiyle 
hem de İstanbul’a gelen İranlı Türkmenlerin 
gayretleriyle başladı. Doğu Karadeniz 
bölgesindeki çay üretimi ve tüketiminin ise 
Rus, Azeri ve İran etkisiyle ilişkili olduğu 
sanılmaktadır. Nitekim İstanbul’da  ilk 
çayhanelerin İran menşeli Azeriler tarafınan 
açılıp yaygınlaştırıldığı bilinmektedir. 

Türkiye’de çay ziraatı çalışmaları Osmanlı 
döneminin sonlarında  başlamış, Cumhuriyet 
döneminde hız kazanmıştır. 19. yüzyılın 
üçüncü çeyreğinden itibaren özel teşebbüsün 
gayretleriyle Hopa ve Arhavi’de görülen çay 
üretimi, Doğu Karadeniz’in kimi bölgelerine 
yayılmıştır. Yüzyıl sonlarından itibaren de devlet 
himayesi altında Bursa’da başlayan denemeler, 
zamanla başka şehirleri de içine alacaktır. 

1946’da Rize’de ilk çay fabrikasının kurulması 
önemli bir dönüm noktasıdır; bu tarihten sonra 
çay üretimi ve tüketemi  ciddi şekilde artmıştır. 

1950’ye gelindiğinde tüketim üç katına çıkmış,  
1950 ve 60’lı yıllarda ise çay Doğu Karadeniz 
ile özdeşleşen bir bitki ve içecek haline 
gelmiştir. Rize coğrafyası tamamen değişmiş, 
deyim yerindeyse dağ taş çayın yeşil örtüsüne 
bürünmüştür. 

Açılan çayhane ve çay bahçeleri şehir ve 
kasaba hayatının bir parçası haline gelmiştir. 
Uzun yaz günlerinde özellikle çay bahçeleri 
yerleşim yerlerinin önemli toplanma ve 
sosyalleşme mekânlarına dönüşmüştür. Demlik 
veya semaverle çayın sunulduğu bu mekânlarda 
aileler saatler boyunca çayın ve sohbetin 
keyfini sürmeye başlamış ve böylece  “Aile Çay 
Bahçesi” deyimi ve bu adla anılan bahçeler 
ortaya çıkmıştır. Kamusal alanda aile boyu 
bir arada olunabilen bu yerler, aslında bir 
anlamda toplumsal birliktelik ve bütünleşmeye 
imkân sağlamıştır. Geçmişi eskilere dayanan 
ve erkeklerin sosyalleşme mekânı olan 
kahvehaneler bile ağırlıklı olarak çay içilen 
yerler haline dönüşmüştür. Ev ziyaretlerinin 
de temel içeceği olan çay, toplumun farklı 
kesimlerini kucaklayan, kadın-erkek ayrımını 
eriten birleştirici bir güç sergilemiştir. Çayın bu 
denli benimsenmesinin ardında aslında teklifsiz, 
mütevazı hali yatmaktadır. Herkesin erişebildiği, 
içi ısıtan samimiyeti ile insanlar arasında köprü 
kurulmasına aracı olabilen çay, kahvenin aksine 
daha eşitlikçi, paylaşımcı bir ortam oluşturur. 
Bu sebeple çay ve simit Türkiye  için sınıfları 
ortadan kaldıran bir simge haline gelmiştir… 

Demleme şeklinden sunumuna “Türk usulü 
çay” kavramı  tüm dünyaya mal olacak derecede 
özeldir.

Çayın iki ana malzemesi ve tek bir edevatı 
var; su, çay yaprakları ve çaydanlık. Leziz bir 
çay hazırlamak hem çok kolay hem de çok 
zordur. İyi demlenmiş ve lezzetli yani Türklerin 
deyimiyle tavşan kanı çay demleyebilmek bir 
düzeyde ustalık ister. Dünyada ileri düzeyde ve 
köklü çay kültürüne sahip ülkelerin geneline 
baktığımızda demlemede bizden farklı 
yöntemlere sahip olduklarını görmekteyiz. 
Bunun en büyük sebebi çay çeşidindeki 
farklılıklar. Bizim çayımız demini geç verir. Bu 
yüzden de 3-4 dakika yerine ortalama 15 dakika 
demlenmesini bekleriz. Demleme yöntemimiz 
ise Rusların semaver tekniğinden hareketle 
geliştirmiştir. 

• İyi kalitede içme suyu çaydanlığa konur, 
üzerine demlik yerleştirilir. 
• Su, kaynamaya başladığı an oksijenini 
kaybetmemesi için ateş kısılır. 
• Isınmış olan demliğe kuru çay yaprakları 
konur. Bir kişi için bir yemek kaşığı idealdir. 
• İdeal demleme süresi ortalama  
13-15 dakikadır. 30 dakikadan fazla ocakta 
tutarsak çayımız bayatlamaya başlar, 
içerisindeki tanenler daha fazla açığa çıkar ve 
bu da oldukça buruk ve gittikçe acılaşan bir tat 
verir.
• Her ne kadar fincan kullananlar olsa da 
usulünce Türk çayı ince belli cam bardaklarda 
servis edilir. 

Nas ı l  demlenir?

TÜRK ÇAYI
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Dünya kahve tarihinde Osmanlıların payı 
büyüktür. 1500’lü yıllarda Kızıldeniz’in iki 
yakası ve Yemen’in ele geçirilmesiyle Osmanlılar 
kahveyi tanımışlardır. Kahve ilk kez İstanbul’a 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yemen 
Valisi Özdemir Paşa tarafından getirilmiştir. 
Kahvenin Yemen’den İstanbul’a gelmesiyle 
birlikte kahve hemen benimsenmiş, çok 
kısa sürede toplumun tüm katmanlarında 
yaygınlaşmış ve bir anlamda imparatorluk 
içeceği olmuştur. 1550’li yıllarda İstanbul’da 
ardı ardına kahvehaneler açılmaya başlanmıştır. 
Evliya Çelebi seyahatleri boyunca Osmanlı 
topraklarında ziyaret ettiği yerlerde sayısız 
kahvehane anlatır. 1630’larda, İstanbul’da 55 
kahvehaneden bahseder; bu kahvelerde yaklaşık 
100 ocakçı ve çırak çalışmakta, en azından 500 
kişi kahve işinden para kazanmaktadır. 

Kahvenin Avrupa’ya yayılması da Türkler 
aracılığı ile olmuştur. Osmanlı sınırları 
dahilindeki Avrupa topraklarında kahve zaten 
tanınmaktaydı. Osmanlı sınırları dışında 
kahvenin yayılmasında İstanbul ile yakın ticari 
ilişkiler içinde olan Venedik ilk adımlardan 
biri oldu. 1582 yılında İstanbul’daki Venedik 
elçisi İstanbul’da herkesin gün içinde sık sık bir 
araya gelip kara renkli sıcak bir içecek içtikleri 
mekanlardan bahsetmiştir. Aynı yıl Sultan III. 
Murad’ın oğlu şehzade Mehmet için yapılan 
sünnet düğünü  şenliklerinde kahveci esnafı 
da yer alır. Padişahın önünden geçen alayı 
resmeden Surname-i Hümayun’da tekerlekler 
üzerinde alaya katılan kahvehane tasviri de 
vardır. Kahveciler ilk kez bir resmi geçitte yer 

almıştır. Kahvenin Avrupa’ya yayılışı çoğu 
kez anlatıldığı gibi 1683 yılındaki Viyana 
kuşatmasıyla olmamıştır. Bu tarihten çok önce 
pek çok Avrupa kentinde kahve bilinmekteydi ve 
kahvehaneler açılmıştı. 

Türk kahvesinin hazırlanış ve ikram biçimleri 
de zaman içinde değişime uğramıştır. Kahve 
ilk başta daha çok kamusal alanda içilir ve 
büyük ibriklerde kaynatılarak yapılır, ilk kahve 
fincanları da neredeyse çorba kâsesi kadar 
büyük olurdu. Zaman içinde cezveye geçiş 
olmuş, kahve kapları küçülmüştür. Fincanlar 
18. yüzyıldan itibaren önce zarf  içinde kulpsuz, 
yıllar sonra da kulplu olarak ortaya çıkar. Bütün 
bu süreçte, en önemlisi kahve ikramı adeta bir 
ritüel haline gelmiştir, Türk usulü kahve ikramı 
apayrı bir kahve kültürü oluşturmuştur. Bir 
fincan kahve içmek aynı zamanda bir iletişim 
aracıdır. Türk kahvesi, kahvenin kavrulmasından 
öğütülmesine, pişirilmesinden sunulmasına, 
kahve yudumlanırken yapılan sohbetten kahve 
falı bakmaya uzanan bambaşka bir dünya 
sunar. Bütün bu ritüelleri ve gelenekleriyle Türk 
kahvesi UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras listesine girmiştir. 

Günümüzde Türk kahvesi günlük telaş içinde 
bir nefes alma molası gibidir. Türk kahvesi ayak 
üstü içilen, ele alıp sokakta yürürken içilen bir 
kahve değildir. Çok kısa da olsa bir itina ister, bir 
yudum kahve için birkaç dakika bile olsa zaman 
durur, o bir yudum kahvenin hakkı verilir. Bir 
fincan kahvenin kırk yıllık hatırı var denir, bir 
fincan Türk kahvesinin ise tarihten bu yana 
süzülen kültürüyle öğreteceği çok şey vardır.

• 1 kahve fincanı (70 ml) su, suyu   
 kullanacağınız kahve fincanıyla ölçerek 
 cezveye aktarabilirsiniz.
• 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
• ½ tatlı kaşığı şeker

1. Cezveye suyu, kahveyi ve şekeri sırasıyla 
ekleyin. 
Kısık ateşte kahveyi iyice karıştırın.
2. Başından ayrılmadan 2-3 dakika kısık ateşte 
pişirmeye devam edin. 
3. Kabaran ilk köpüğü hızla fincana aktarın.
4. Cezvede kalan kahveyi tekrar ocağa koyup bir 
taşım daha pişirin ve fincandaki köpüğe ekleyin. 
5. Yanında su, şerbet ve lokumla birlikte servis 
edebilirsiniz. 

Not: Tarif  orta şekerli Türk kahvesi için yazılmıştır. 
Şeker miktarını artırabilir, tamamen şekersiz sade olarak 
da pişirebilirsiniz. 

Nası l  p i ş i r i l i r?

TÜRK KAHVESİ



Osmanlı döneminde yumurtalı yemekler önemli bir öğün 
kalemi olarak görülürdü. Yumurta Ramazan döneminde 
ayrı bir önem kazanırdı. Özellikle iftariyeliklerden sonra 
içilen çorbanın ardından, ana yemeklerden önce mutlaka 
yumurtalı bir yemek servisi yapılırdı. Bu, günümüzde 
esnaf  lokantalarında halen sık rastlanan ve evlerde de çok 
yapılan kıymalı ya da ıspanaklı yumurta olabildiği gibi, artık 
unutulmuş olan hurmalı yumurta gibi Ramazan’a özel bir 
yemek de olabilirdi. Yumurtalı tirit olarak da geçen çılbır bu 
tür yemeklerin içinde öne çıkanlardan biriydi. 17. yüzyılda, 
Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirilen divan yemeklerinde çılbır 
bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet’in sofrasına sunulan 
yemekler arasında soğanlı, peynirli, asma kabaklı, şalgamlı 
yumurta yemekleri yer almaktaydı. 

Yumurtalı yemeklerin içinde en önemlisi kuşkusuz soğanlı 
yumurta idi. Hünkâr yumurtası adıyla bilinen soğanlı 
yumurta saray mutfaklarında kalfalıktan ustalığa geçişte 
sınama yemeklerinden biriydi. Halka halka kesilmiş soğanlar 
mum ışığı kadar kısık ateşte sadeyağda saatlerce pişirildikten 
sonra, soğanlar göz göz açılır, yumurtalar kırılır, biraz sirke, 
tuz, karabiber ve tarçınla lezzetlendirildikten sonra servis 
edilirdi. 

Günümüzde giderek genişleyen ve zengin çeşitlerin 
sunulduğu bir hal alan kahvaltıda mutlaka yumurta olur. 
Yumurta sadece haşlama olarak değil, omlet, sahanda 
yumurta veya bol domatesli menemen olarak da kendine 
yer bulur. Sahanda yumurta bazen sade olarak bazen de 
peynirli, sucuklu, pastırmalı ya da kavurmalı olarak sofraya 
gelir. Sahanda yumurta çeşitleri çabucak hazırlanan bir 
öğün niteliğine de bürünebilir. Bu, özellikle dünyada da hızla 
ünlenmeye başlayan menemen ve çılbır için de geçerlidir. 
Kahvaltının baş tacı olan menemen, tatminkâr bir öğle 
veya akşam yemeğine de dönüşebilmektedir. Benzer şekilde 
çılbır da hafif  ve dengeli klasik bir öğle yemeği olarak tercih 
edilebilir. 

Anadolu mutfak kültürünün önemli bir parçası olan 
yenilebilir yabani otlar yumurta ile mükemmel yemeklerin 
ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Otlar ve mantarlar yağda 
soğanla kavrulur, yumurta eklenerek çevrilir ve yufka ekmekle 
yenir. Ayrıca nergizleme, yumurta piyazı gibi yumurta 
salataları Nevruz, Hıdırellez gibi bahar kutlamalarının 
değişmez sembolik yemekleridir. Bu tür yemekler aslen 
doğanın yeniden canlanış coşkusunun yaşandığı bahara özgü 
yemeklerdir. 

Yu m u r t a  ç e ş i t l e r i  k a hva l t ı  o l s u n ,  ç a b u k  b i r  ö ğl e  ye m e ğ i  o l s u n 
gü n l ü k  h aya t t a  s ı kç a  ye r  a l ı r,  h a t t a  b a z e n  z e n g i n  b i r  i f t a r 

s o f ra s ı n ı n  p a rç a s ı  o l a ra k  k a r ş ı m ı z a  ç ı k a r.  Yu m u r t a l ı  o t  ve  s e b z e 
k av u r m a l a r ı ,  A n a d o l u’n u n  h e r  ye r i n d e  s e v i l i r  ve  ç o k  fa r k l ı 

ç e ş i t l e r i  va rd ı r.

Y U M U RTA L I  Y E M E K L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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Ç ILBIR

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 diş sarımsak, 
 biraz tuzla birlikte ezilmiş
• 400 g yoğurt 
• 800 ml su
• ½ çorba kaşığı tuz
• 30 ml sirke
• 6 adet yumurta
• 45 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çay kaşığı pul biber 

1. Sarımsağı yoğurtla karıştırın. Ilınması için oda sıcaklığında bekletin.
2. Geniş ve derin bir tencereye suyu koyun. Tuzu ilave edin. 
3. Kaynamaya başlayınca sirkeyi ilave edin.
4. Su kaynayınca altını kısın. Sadece su ateşin üzerinde hafifçe dalgalansın 
(kaynarsa yumurtalar dağılır).
5. Yumurtaların her birini bir kepçe veya küçük kâse içerisine kırın; sonra 
dikkatlice dağıtmadan kısık ateşteki suya yavaşça bırakın.
6. 2 dakika boyunca kısık ateşte kapağı açık, akı pişip sarısı akışkan kalacak 
şekilde pişirin.
7. Yumurtaları kevgirle çukur bir tabağa çıkarın. 
8. Sarımsaklı yoğurdu yumurtaların üzerine dökün. 
9. Yağı tavada kızdırın, hafif  kahverengi olunca ocaktan alın ve pul biberi 
katın. Hazırladığınız çılbırın üzerine gezdirerek servis edin. 

Çılbır, Türk mutfağındaki en ilginç, bir o kadar da geçmişi eskilere giden yumurtalı 
yemeklerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, bu yemeğe rağbet eder, sofrasında bulundururdu. 
Sonraki yüzyıllarda saray ziyafetlerinde ve Divan üyelerinin öğle yemeklerinde de yer almıştır. 
Günümüzde çoğu kez kolay bir öğle yemeği yerine geçer. Poşe edilmiş yumurtanın sarımsaklı 
yoğurt ve kızdırılmış tereyağı ile buluşması müthiş bir lezzet uyumu oluşturur. İstenirse lokma 
lokma doğranmış pide üzerinde de servis edilebilir. 
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PASTIRMALI YUMURTA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 120 g pastırma, çemenli veya 
 çemensiz, ince dilimlenmiş 
• 50 ml su 
• 6 adet yumurta
• ¼ tatlı kaşığı tuz

1. Tavada yağı eritin. Pastırmaları tavaya dizin ve suyu ilave edin.
2. Pastırmalar suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kapağını örterek kaynatın. 
3. Pastırmaların aralarını açarak yumurtaları düzgün şekilde ortalarına kırın. 
Yumurtaların üstüne tuz serpin ve yine kapağını örtün.
4. Çok kısık ateşte yumurta akları beyazlaşıncaya kadar pişirin ve servis edin.

Bakır sahanda tereyağlı yumurta, Türk usulü kahvaltının önemli bir öğesidir. İnce belli bardakta 
çay, simit ve sahanda yumurta üçlüsü tam bir kahvaltı klasiğidir. Biraz daha özel durumlarda 
sucuklu, pastırmalı ve kavurmalı olarak hazırlanabilir. 
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MENEMEN 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 50 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 4 adet sivri yeşilbiber, çekirdekleri   
 temizlenmiş, ince halka doğranmış 
• 5 adet orta boy domates, çekirdekleri  
 ayıklanmış, küp küp doğranmış
• ½ tatlı kaşığı tuz 
• 8 adet yumurta

1. Yağı bir tavaya koyun, soğanı ekleyin ve kavurun.
2. Biberleri ekleyerek orta ateşte 2 dakika kavurmaya devam edin. 
3. Domatesleri ve tuzu ilave ederek orta ateşte 7-8 dakika kaynatarak pişirin. 
4. Yumurtaları bir kaba kırın. Bir fiske tuz ekleyip akıyla sarısı birbirine 
karışıncaya kadar çırpın ve domatesli harca ilave edin.
5. Birkaç kez karıştırarak yumurtalar çok sertleşmeden hafif  sulu kıvamdayken 
ateşten alıp servis edin.

Menemen, son yıllarda dünyada da ünlenmeye başlayan bir yemektir. Yumurtalı yemekler 
arasında ayrı bir yere sahip olan menemen, soğanlısı ya da soğansız olarak iki türlü de yapılır. 
Hangisinin tercih edileceği zevke göre değişse de genellikle kahvaltıda soğansız, öğle yemeği 
olacaksa soğanlı tercih edilir. Tadını domates ile yumurtanın eşsiz uyumundan alır.  
Bu yüzden, evlerde domatesin en olgun olduğu aylarda kavanozlar dolusu kışlık menemen 
karışımı hazırlanır. 
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KAYGANA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet yumurta
• 75 ml süt
• 1 ½ çorba kaşığı un 
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 5-6 adet taze soğan, ince kıyılmış
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 45 g tereyağı veya sadeyağ

1. Yumurtaları bir kâseye kırın ve çırpın. 
2. Sütü ve unu ekleyip karıştırın. 
3. Tuz, taze soğan ve maydanozu ilave edip tekrar karıştırın. 
4. 25 santim çapında bir tavada 15 gram yağ eritin.
5. Yumurtalı karışımın üçte birini tavaya dökün. Kapağını kapatın, altı 
pembeleşince çevirin, diğer yüzünü de kızartın. Karışımın kalanını da aynı 
şekilde pişirmeye devam edin. 
6. Pişmiş parçaları üst üste koyun, üçgen şeklinde altı parçaya bölün.
7. Sıcak servis edin.

Batı mutfaklarındaki omlet ve krep tariflerinin Türk mutfağındaki karşılığı kayganadır. Sade 
yapıldığı zaman bal reçelle, otlu soğanlı yapıldığı zaman peynirle veya olduğu gibi yenebilir. 
Kahvaltıdan çay saatine kadar ana ve ara öğünlerde tek başına veya yemek eşlikçisi olarak 
sofralarda yer alır. 
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I SPANAKLI YUMURTA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 g ıspanak 
• 1 litre su 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 3 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 40 g tereyağı veya sadeyağ
• ¼ tatlı kaşığı karabiber
• 6 adet yumurta 

1. Ispanakları ayıklayın, bol suyla en az 4 kez yıkayın. Suyunu süzün. 
2. Bir tencereye 1 litre su ve 1/2 tatlı kaşığı tuz koyup kaynatın.
3. Kaynayınca ıspanakları içine atın. 10 saniye tutup soğuk su dolu başka bir 
kaba çıkartın. Suyunu süzdürün ve ıspanakları avucunuzun arasında sıkarak 
suyunu iyice çıkarın. 
4. Soğanı yayvan yumurta sahanında yağla birlikte hafif  pembeleşene kadar 
kavurun. Ispanakları ilâve edin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyerek 
kapağını kapatın. 
5. Kaynayınca aralarını hafif  açarak yumurtaları kırın. Tuz, biber serperek 
yine kapağını örtün. 
6. Yumurta akları beyazlaşınca ateşten alın ve servis edin.

Ispanaklı yumurta bir diğer tipik esnaf  lokantası yemeğidir. Ispanak yerine başka yeşillikler ya 
da yabani otlar da kullanılabilir. Mevsiminde çiriş veya körpe pırasayla yapıldığında da çok 
lezzetli olur. 
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NERGİZLEME 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 12 adet yumurta
• 10-12 adet taze soğan, ince kıyılmış 
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış 
• 65 ml limon suyu
• 65 ml sızma zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 tatlı kaşığı sumak

1. Yumurtaları katı haşlayın. 
2. Taze soğan ve maydanozu harmanlayın. 
3. Limon suyunu zeytinyağı, tuz, pul biber ve sumakla karıştırarak sosunu 
hazırlayın. 
4. Yumurtaları soyup önce enine sonra boyuna keserek sekiz parçaya bölün. 
5. Sosun yarısını maydanoz ve soğan karışımına dökün, karıştırın ve geniş bir 
servis tabağına alın. 
6. Üzerine yumurta parçalarını yerleştirin ve kalan sosu yumurtaların 
üzerine gezdirin.
7. Servis edin.

Yumurta piyazı, baharda kırlara eğlenmeye çıkıldığı zaman yufka ekmekle dürüm yapılıp 
yenen bir bahar lezzetidir. Taze soğanla yapıldığında nergis çiçeğinin beyaz sarı çiçeğine ve 
yeşil sapına benzerliği nedeniyle nergizleme olarak anılır. Bazı yörelerde nevruz kutlamalarının 
vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. 
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SO ĞANLI YUMURTAKIYMALI YUMURTA (MIKL A)

Malzemeler 
6 Kişilik

• 8 adet büyük boy soğan, halka halka 
 doğranmış ve tuzlanmış 
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 50 ml su 
• 20 ml sirke
• ½ tatlı kaşığı esmer şeker
• ¼ tatlı kaşığı yenibahar
• 6 adet yumurta 
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• ½ tatlı kaşığı tarçın

Malzemeler 
6 Kişilik

• 400 g kuzu veya dana kıyma 
• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 2 adet sivri yeşilbiber, ince doğranmış
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 150 ml su, kaynar
• 6 adet yumurta 
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• ½ tatlı kaşığı toz kırmızıbiber (istenirse)

1. Soğanları tuzundan arındırmak için yıkayın ve süzün.
2. Yayvan bir tavada yağı eritin. Soğanları ekleyerek sararana kadar kısık ateşte 
10 dakika kavurun. 
3. Tuzu ve suyu ilave edip yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişirmeye 
devam edin.
4. 1 saat sonra sirkeyi, şekeri ve yenibaharı ekleyin. 
5. Aralarını açarak yumurtaları düzgün şekilde kırıp kapağını örtün.
6. Çok kısık ateşte yumurta akları beyazlaşıncaya kadar 5 dakika pişirin.
7. Üzerine karabiber, tarçın ve tuz serperek servis edin.

1. Kıymayı tavada suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.
2. Kıymaya yağı ve soğanı ilave edip 4-5 dakika kavurun.
3. Biberleri ekleyin ve soğan iyice pişinceye kadar kavurun. 
4. Tuz ve kaynar suyu ilave edin. Hafif  su kalıncaya kadar 8-10 dakika pişirin.
5. Tavada yumurtaları göz göz kırmak için kıymanın içinde yer açın.
6. Yumurtaları gözlere muntazam şekilde kırıp akları hafif  pişinceye kadar 
kapağı kapalı olarak 3-4 dakika pişirin.
7. Üstüne maydanoz serpiştirin. Karabiber veya kırmızıbiber  
ilavesiyle servis edin.

Osmanlı döneminde apayrı bir kıymet verilen soğanlı yumurta layıkıyla yapması sabır isteyen 
bir yemektir. Soğanın çok kısık ateşte çok uzun süre hiç yanmadan kavrulması gerekir. Soğanın 
tatlılığı biraz sirke ilavesiyle kesilir, eskiden bir arada kullanımı çok yaygın olan karabiber ve 
tarçın ikilisiyle lezzet dengesi tamamlanır. 

Kıymalı yumurta, esnaf  lokantalarında sık sık karşımıza çıkan bir yemektir. Evlerde ise çoğu 
kez başlı başına ana yemek gibi yenir. Bir zamanlar daha çok mıkla olarak adlandırılan bu 
tür yemekler, kıymalı ya da kavurmalı bir karışımın içine göz göz yumurta kırılmasıyla yapılır, 
yumurtalar malzeme içine adeta mıhlanır. Mıh, yuvarlak irice başı olan büyük çivilere  
verilen addır. 

      



Türk mutfağında hamur işi kültürü, özde mayasız bir 
ekmek olan yufka ile başlar, yufka ve iç harcı zengin 
yufka katlarından oluşan böreklerle devam eder ve mayalı 
hamurlarla yapılan hamur işlerine uzanan çok geniş bir 
yelpaze sunar.

Böreğin tarihsel gelişiminde temel olarak un, tuz ve sudan 
oluşan yufka ekmeği vardır. Eski Türkçede yufka kelimesi, 
11. yüzyıla ait Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı ilk Türkçe lügat 
olan Divan-i Lügat-it-Türk’te herhangi bir şeyin en ince olanı 
olarak açıklanır. Ayrıca ince ekmek anlamında da kullanılır. 
Orta Asya Türk ve Anadolu Selçuklu mutfağında yer alan 
yufka ve yufkayla hazırlanan gözleme, katlama, erişte, mantı, 
tutmaç gibi hamur işlerinin yanı sıra Osmanlı döneminde 
hazırlanması daha uzun ve incelikli börek çeşitleri ortaya 
çıkmıştır. Börek Osmanlı coğrafyasında Balkanlar’dan Kuzey 
Afrika’ya yayılmış bir lezzettir. Türklerin Orta Asya’dan 
Anadolu’ya taşıdıkları yufka açma geleneği Anadolu Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinde geliştirilen bohça böreği, fincan 
böreği, ıspanaklı börek, tavuklu börek, pırasa böreği, 
soğan böreği, su böreği gibi bin bir çeşit böreğin temelini 
oluşturmuş ve günümüze miras kalmıştır. 

Türk kültüründe börek, mantı, erişte ve yufka için hamur 
açmak, son derece yaygın bir eylemdir. Evlerde oklavayla 
yufka ve gözleme açmak, Türk toplumunda göçer kültürün 
izlerini temsil eder. Anadolu’dan Asya’nın ortalarına dek 
izi sürülebilen mantı, farklı çeşitleriyle her evin sevilen 
yemeğidir. Kesme erişte kışlık erzak olarak kilerde yer alır, 
çabucak hazırlanarak kış günlerinin kurtarıcısı olur. 

Börekler un, su ve tuz ile yapılan yufkayla hazırlanabildiği 
gibi yumurta ve yağla zenginleştirilmiş hamurla da açılarak 
hazırlanabilir. Günümüz kent yaşamında böreğin temel 
malzemesi olarak hazır yufka bakkal ve marketlerde 

satılmaktadır. İncecik yufkalar yağlanarak kat kat tepsiye 
döşenebildiği gibi, muska veya bohça gibi katlanabilir. 
Yufkalar rulo yapılıp burma veya gül şekli verilebilir. Fırında 
veya tavada pişirilebilir, yağda kızartılabilir. Tepsi içinde 
hazırlanan börekler ateş üzerinde veya fırında pişirilebilir. 
Puf  böreği, çiğ börek gibi börek çeşitleri yağda kızartılarak, 
gözleme ise sac üzerinde pişirilir. Hem haşlama hem de 
fırında pişirme teknikleri uygulanan su böreği, börek çeşitleri 
içinde en incelikli olanlardan biridir. Böreklerin iç harçları 
türlü türlüdür. Kıyma, küçük kuşbaşı et, peynir, patates, 
ıspanak, patlıcan, pırasa, kabak, bal kabağı, yabani ot gibi 
her türlü malzeme börek içinde kullanılabilir. Börek bu 
yönüyle yaratıcılığa son derece açık, sonsuz çeşitlemeye 
olanak sağlayan bir yemek türüdür. Türk kültüründe börek 
kendi başına doyurucu bir öğün olabildiği gibi kahvaltıdan 
çay saatine, gün içinde ayaküstü atıştırmalıktan bayram 
sofralarına, zengin misafir yemeğinden ara sıcak olarak 
lokanta menülerine her ortamda boy gösterir. 

Mayalı hamurdan hazırlanan bir tür yassı ekmeğin 
harçla zenginleştirilmiş hali olan pideler, Türkiye’nin her 
bölgesinde bilinir ve yörelere has özellikler taşır. Hamur, 
yöresine ve üstüne konacak malzemenin cinsine göre uzun 
kayık gibi ya da yuvarlak açılır, üzerine peynirli, etli, kıymalı, 
sebzeli, yumurtalı çeşitli harçlar konularak fırına verilir. Bu 
şekilde hazırlanan pide, etli ekmek ve lahmacun gibi hamur 
işleri en sevilen lezzetlerdir. Bazen harç evlerde hazırlanır, 
pideci fırınına gönderilir ve pide ya da lahmacun fırıncıya 
hazırlatılır. Bu gelenek ev ile çarşı işbirliğinin en güzel 
örneğidir. Bu tür mahalle fırınları enerji tasarrufunu gözeten, 
bir hane halkı için fırın yakmayı ziyan sayan yaklaşımın, 
geleneksel yaşam modelinin sürdürülebilirliğine emsal teşkil 
eder.  

Tü r k  m u t fa ğ ı n ı n  e n  ö n e m l i  y i ye c e k  k a l e m l e r i n d e n  b i r i  ku ş ku s u z 
h a m u r  i ş l e r i d i r.  Maya l ı  ve  m aya s ı z  h a m u r l a  h a z ı r l a n a n  b i n  b i r 

ç e ş i t  t u z l u  h a m u r  i ş i ,  Tü r k i ye’n i n  h e r  kö ş e s i n d e  b i l i n i r  ve  yö re l e re 
gö re  d e ğ i ş ke n l i k  gö s t e re n  m a l z e m e  ve  t e k n i k l e r l e  h a z ı r l a n ı r.

B Ö RE K  V E  H A M U R  İ Ş L E Rİ

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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PUF B ÖREĞI 

Malzemeler 
6 kişilik

Börek Hamuru için

• 500 g un 
• 1 adet yumurta 
• 1 çorba kaşığı tuz 
• 50 g tereyağı veya sadeyağ, eritilmiş
• 15 ml sirke 
• 250 ml su
• 100 g tereyağı veya sadeyağ, 
 oda sıcaklığında

Harcı için 
• 200 g beyaz peynir, sert, yağsız ve 
 tuzsuz, ufalanmış 
• 100 g kaşar peyniri, rendelenmiş
• 1 adet yumurta, çırpılmış 
• 12 dal maydanoz, ince kıyılmış 

Hamuru Açmak için
• 100 g un 

Kızartmak için 
• 500 ml ayçiçek yağı

1. Unu bir tezgâhın üzerine eleyin ve ortasını havuz gibi açın.  
İçine yumurtayı kırın. 
2. Tuzu, eritilmiş yağı ve sirkeyi ilâve ederek parmaklarınızla karıştırın. İçten 
dışa doğru una yedirin. 
3. Suyu da yavaş yavaş yedirerek, kulak memesi sertliğinde bir hamur elde 
edinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün, 10 dakika dinlendirin. 
4. Hamuru tezgâh üzerinde ileri geri yuvarlayarak rulo şekli verin. 7 eşit 
parçaya bölün. 
5. Tezgâhı unlayın. Parçaları yuvarladıktan sonra merdaneyle tabak 
büyüklüğünde açın. Tekrar oklavayla incelterek hepsinden 30 santim çapında 
hamurlar elde edin. 
6. Yumuşamış tereyağını, fırçayla açılmış her hamura sürün ve bunları üst üste 
yerleştirin. En üste koyduğunuz hamuru yağlamayın. 
7. Hepsini unlanmış bir tepsiye yerleştirin, üstü örtülü olarak buzdolabında 
yaklaşık 1 saat bekletin.
8. Bir kâsede beyaz peyniri, kaşar peynirini, yumurtayı, maydanozu karıştırarak 
böreğin harcını hazırlayın.
9. Buzdolabından çıkardığınız hamuru unlanmış tezgâhın üstüne alın. 
10. Hamuru unlayın, oklavaya sarıp yuvarlayarak açın. Çok ince bir hamur 
elde edinceye kadar açmaya devam edin.
11. Hamurun alt kenarından dört parmak ilerisine, belirli aralıklarla 1 tatlı 
kaşığı peynirli harç yerleştirin. Aralarına fırçayla su sürün. 
12. Hamurun altta kalan dört parmaklık kenar kısmını peynirlerin üzerine 
kapatın. Islanmış yerlerin yapışması için ellerinizle hafifçe kenarlarından 
bastırın. 
13. Kahve fincanı veya bir hamur ruletiyle peynirli kısımları ortada bırakacak 
şekilde yarım ay hamurlar kesin. Hamurda oluşan fazlalıkları kesip düzeltin. 
Aynı işlemi hamur bitene kadar tekrarlayın.
14. Derince bir tavada yağı kızdırın ve börekleri içine atın. Arada karıştırın ve 
börekler kabarıp altın sarısı bir renk alana dek kızartın. 
15. Kâğıt havlu üzerine aldığınız böreklerin yağını süzdürün. Sıcak servis edin.

Puf  böreği, sofraya geldiği zaman özellikle çocuklar için her zaman sevinç kaynağı olur. 
Börekler içinde hamuru en gevrek olanı kuşkusuz puf  böreğidir. Adına yansıyan balon gibi 
kabarma özelliği, çarpıcı bir görsellik taşır, bu açıdan önemli bir ikramlıktır. Çoğu kez evlerde 
öğle yemeği için hazırlandığında yanında sadece ayran olur, miktarı bol tutulur, başka  
yemek yenmez. 
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TEPSI  B ÖREĞI

Malzemeler 
1 adet (25 santim tepsi için) 

• 3 adet taze yufka

Börek harcı için
• 500 g taze ıspanak, 
 yıkanıp temizlenmiş, kabaca doğranmış
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış 
• 15 ml zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz 
• 1 çay kaşığı karabiber 

Yufkaları Islatmak için

• 1 adet yumurta, çırpılmış 
• 100 ml süt
• 60 g eritilmiş tereyağı veya zeytinyağı

Üzeri için

• 1 adet yumurtanın sarısı, çırpılmış

1. Ispanakları üzerlerini kaplayacak kadar kaynar suya atarak haşlayın. Sudan 
alıp iyice sıkarak süzün ve bekletin.
2. Tavada soğanı zeytinyağında soteleyin. Ispanağı, tuz ve biberi ekleyin. 2-3 
dakika soteleyin ve bir kenara alın.
3. Yufkaları ıslatmak için malzemeleri iyice çırpın ve kenarda hazır bekletin.
4. Fırını 200°C’ye ısıtın. Tepsiyi hazırladığınız yağ ve yumurta karışımıyla 
fırçalayın.
5. Birinci yufkayı kenarları boşta kalacak şekilde tepsiye serin. Hamur fırçası 
yardımıyla yağ ve yumurta karışımından yufkaya bolca sürün. 
6. İkinci yufkanın yarısını tepsiye buruşturarak serin ve üzerine tekrar yağ 
karışımından fırçayla sürün. Diğer yarısını da aynı şekilde buruşturarak 
işlemleri tekrar edin. 
7. Ispanaklı harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. 
8. Kalan yufkayı aynı şekilde aralarına yağlı karışımdan sürerek tepsiye serin. 
9. Tepsinin dışında kalan yufka uçlarını bohça gibi içine kapatın. Üzerine fırça 
yardımıyla çırpılmış yumurta sarısını sürün. 
10. Börek tepsisini fırının orta katına koyun. Börek altın renginde kızarana dek 
25 dakika pişirin. 

Tepsi böreği evlerde en sevilen ve sık yapılan börek türüdür. Elde açma hamurla daha güzel olsa 
da çoğu kez yufkacıdan hazır alınan taze yufkayla zahmetsizce hazırlanır. İçi peynirli, kıymalı 
olabileceği gibi ıspanak, kabak gibi sebzelerle de yapılabilir. Yufka aralarına bolca konan süt, 
yağ, yumurta karışımı sayesinde börek yumuşacık olur. Yufkayı aralarda boşluklar oluşacak 
şekilde buruşturarak koymak böreğin hamur olmaması için önemli bir püf  noktasıdır. 

ŞEFİN NOTU: Yufkaları tepsiye hafif  buruşturarak dalgalı dizmek önemlidir; böylelikle yufkalar birbirine 
yapışmaz ve börek daha iyi kabarır. 
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OTLU PEYNIRLI  GÖZLEME

Malzemeler 
6 adet

Hamur için

• 300 g un
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 150 ml su 

Harcı için
• 350 g taze ıspanak
• 300 g taze hardal otu veya tercihe 
 göre seçilen mevsim otları
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 25 ml zeytinyağı
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• ½ tatlı kaşığı karabiber 
• 175 g beyaz peynir, ufalanmış
• 8-9 dal maydanoz, ince kıyılmış

Gözlemeyi Yağlamak için 
• 60 g tereyağı

1. Unu ve tuzu bir kâseye eleyin. Ortasını havuz şeklinde açıp suyu ekleyin. 
2. Kapta yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın ve elastik olana dek 
yoğurup pürüzsüz bir hamur elde edin. 
3. Üzerine nemli bir bez örtüp 10-15 dakika dinlendirin. 
4. Ispanak ve hardal otunu yıkayıp iyice arındırın ve süzün. Üzerlerini 
kaplayacak kadar kaynar suda ½ tatlı kaşığı tuzla birlikte haşlayın. 1 dakika 
sonra geri çıkarıp önceden hazırladığınız soğuk su dolu bir kaba alın.
5. Soğuk sudan çıkartıp suyunu sıkın ve kabaca doğrayın.
6. Yağı tavada ısıtın. Soğanı pembeleşinceye kadar tavada kavurun. Ispanağı ve 
otları ekleyip kısık ateşte bir dakika kavurarak pişirin. 
7. ½ tatlı kaşığı tuz, karabiber ekleyip karıştırın, ocaktan alın. Bir kaba koyup 
soğumaya bırakın. 
8. Soğuyunca peynir ve maydanozu ilave edin. 
9. Hamuru 6 bezeye ayırın. Sonra her bezeyi unlanmış hamur tahtasında 2 
milim kalınlığında, 20-25 santim çapında daireler halinde açın. 
10. Harcı hamur dairesinin yarısına yayın. Hamurun boş tarafını üzerine 
kapatıp iyice bastırın.
11. Sacı veya teflon tavayı iyice ısıtın. Gözlemenin bir yüzünü altın rengi 
oluncaya kadar pişirin. Daha sonra diğer yüzünü pişirin. 
12. Sıcak gözlemeyi iyice yağlayın ve hemen servis edin. 

Gözleme, kökeni göçer Yörük kültürüne dayanan, Anadolu’nun her bölgesinde, özellikle 
köylerde çok yapılan, günümüzde kentlerde de çok sevilen, çay bahçelerinin vazgeçilmezi bir 
hamur işidir. Gözleme yapmak için mutfak düzeni gerekmez. Tüm işlemler, mutfak tezgâhı 
olmaksızın yerde bağdaş kurarak yapılır. Hamuru açmak ve pişirmek için üç alet yeterlidir. 
Hamuru açmak için kısa ayaklı yuvarlak bir hamur açma tahtası, uzun ve ince bir oklava ve 
pişirmek için dışbükey ince metal bir sac. Açık havada ateş yakmak için çoğu kez doğadan 
kolaylıkla toplanan çalı çırpıdan yararlanılabildiği gibi, kapalı ortamda veya kentlerde bu iş için 
geliştirilmiş gazlı veya elektrikli aparatlar da kullanılabilir. 

ŞEFİN NOTU: İhtiva ettiği harç bakımından en yaygın tercih edileni otlu peynirli olanıdır. Diğer taraftan 
kavrulmuş kıyma, soğanla kavrulmuş ıspanak, yabani otlar, haşlanmış patates veya bal kabağı gibi çok çeşitli 
içler de gözlemeye yakışmaktadır. 
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SU B ÖREĞI 

Malzemeler 
6 Kişilik 

Hamuru için
• 600 g un
• 5 adet yumurta
• 2 adet yumurtanın sarısı
• 30 ml su
• 1 çorba kaşığı tuz

Hamuru Açmak için

• 125 g un 
• 100 g nişasta 

Hamuru Yağlamak için

• 250 g tereyağı veya sadeyağ, eritilmiş

Haşlamak için

• 3 litre su 
• 1 ½ çorba kaşığı tuz 
• 15 ml zeytinyağı

Kıymalı İç Harcı için

• 400 g kıyma, yağlı
• 3 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 15 g tereyağı veya sadeyağ
• 20 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber

Peynirli İç Harcı için

• 400 g beyaz peynir, küçük parçalar 
 halinde kesilmiş
• 20 dal maydanoz, ince kıyılmış

1. Kıymalı iç harcı için kıyma ve soğanı yağda birlikte kavurun. Maydanoz, tuz 
ve karabiber ilave ederek çevirin. Ateşten alıp bir kenarda bekletin.
2. Peynirli iç harcıyla hazırlamak için peynir ve maydanozu karıştırın.
3. Hamuru hazırlamak için unu eleyin, ortasını havuz şeklinde açın. İçine 
yumurtaları kırın, suyu ilave edin ve tuz atın.
4. Yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Üstünü örtüp 30 dakika 
dinlendirin.
5. Yeterince dinlenen hamuru, ovalayarak 4- 5 santim kalınlığında bir rulo 
haline getirinceye kadar inceltin.  10 eşit parçaya bölün. 
6. Hamurları elinizin ayasıyla hafifçe bastırarak bezeler halinde hazırlayın ve 
üzerini örterek 20 dakika daha dinlendirin.
7. Tezgâha un ve nişasta serpin ve bezeyi oklavayla açın. Açtığınız hamurun 
üzerine de un ve nişasta serpin. Yaklaşık 30 santim çapında yufka açın. 
8. Yufkayı oklavanın kenarlarından bastırarak 8-10 defa ileri geri yuvarlayın 
ve genişletin. Tekrar yufkayı oklavadan çıkartıp arasına un ve nişasta karışımı 
serpiştirin. Bu işlemi yufka 1 milim kalınlığında ve 50-60 santim çapında kâğıt 
gibi olana kadar en az 2 veya 3 defa tekrar ederek yufkayı inceltin. 
9. Hazırladığınız yufkayı temiz ve kuru bir bez üzerinde bekletin. 
10. Eş zamanlı olarak geniş bir tencerede su, tuz ve zeytinyağını kaynatın. 
Başka bir tencereye soğuk buzlu su koyun.
11. Börek tepsisini yağlayın, açtığınız ilk yufkayı kuru bir şekilde tepsiye yayın 
ve üzerine 1 çorba kaşığı yağ gezdirin.
12. Daha sonra 4 bezeyi daha 7 ve 8 numaralı işlemleri tekrar ederek teker 
teker açın. Açtığınız her yufkayı dinlendirdikten sonra dörde bölün. 
13. Dörde bölünen hamurları kaynar suya teker teker atın ve 20-30 saniye 
haşlayın. 
14. Ardından hemen soğuk buzlu suya atın ve sudan çıkartıp üstüne bez 
serilmiş bir süzgece alın. 
15. Hamurun suyu süzüldükten sonra tepsiye hafif  büzgülü, dalgalı bir şekilde 
döşeyin. 2 parça hamuru tepsiye döşedikten sonra üzerine 1 çorba kaşığı yağ 
gezdirin. Diğer 2 parça hamuru da tepsiye döşeyerek tekrar üzerine yağ koyun.
16. Açtığınız ve dörde böldüğünüz yufka parçalarını 13, 14 ve 15 numaralı 
etapları tekrar ederek tepsiye döşeyin ve üzerine peynirli ya da kıymalı harcı 
yayın.
17. Daha sonra 4 bezeyi açın. 13, 14 ve 15 numaralı etapları tekrar ederek 
tepsiye döşeyin.
18. En sona kalan 1 bezeyi 60 santim çapında açıp kuru bir şekilde 
hazırladığınız böreğin üstüne serin. 
19. Böreğin üstünü yağlayıp 200°C fırında iç sıcaklığı 160°C’ye gelene kadar 
20-25 dakika pişirin.

Ustalık isteyen bir börektir. Diğer böreklerden farkı yufkasının yumurtalı olması, bir nebze 
daha kalın açılması ve hamurunun tepsiye döşenmeden önce tuzlu suda haşlanmasıdır. Hamur, 
aralara erimiş tereyağı konarak tepsiye dizilir, araya da bir kat harç konur. Pek çok yörede, 
örneğin Karadeniz bölgesinde peynirli iç koymak yaygınken, bazı bölgelerde, örneğin Konya’da 
kıymalı iç kullanılır, bazen de ıspanaklısı yapılır. Çarşıda yapılan su böreğinin altına ve üstüne 
bir kat baklava hamuru koyarak altının ve üstünün çıtır olması sağlanır. 
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S IGAR A B ÖREĞI

Malzemeler 
24 adet

• 2 adet taze yufka 

Harcı için
• 150 g beyaz peynir, suda beklemiş ve 
 tuzu alınmış
• 1 adet yumurtanın sarısı, çırpılmış
• 6-7 dal maydanoz, ince kıyılmış

Kızartmak için 

• 200 ml zeytinyağı veya ayçiçek yağı 

1. Beyaz peyniri ve yumurta sarısını çatalla ezin. Maydanozu ilâve edin.
2. Yufkayı ortadan iki eşit parçaya bölüp parçaları üst üste koyun. Sonra üçgen 
şeklinde altı eşit parçaya kesin. 
3. Bir tatlı kaşığı peynirli harcı üçgenin geniş tarafına koyup yufkayı harcın 
üzerinden yuvarlayarak sigara sarar gibi sarın. Sivri ucu suyla ıslatıp yapıştırın. 
Tüm malzeme bitinceye kadar bu işlemi tekrarlayın. 
4. Yağı tavada kızdırın. Börekleri kızgın yağda her tarafı altın sarısı bir renk 
alıncaya kadar kızartın.
5. Kâğıt havlu üzerine alın ve 2 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak  
servis edin. 

Yapılması en çabuk ve kolay börektir. Kahvaltıdan çay saatine, hatta meze sofrasına kadar en 
sevilen böreklerdendir. Genellikle içi maydanoz, dereotu ve beyaz peynirli olur, bazen kıymalı 
da yapılır. Evlere böreklik yufka alınırken genellikle bir iki yufka fazla alınır, birkaç sigara böreği 
hemen sarılır, gerektiğinde çay yanına veya öğüne ek olarak kızartılıp sıcak sıcak yenir. 
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KEŞLI  CEVIZLI  ERIŞTE

Malzemeler 
6 kişilik

• 1 litre su
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 750 g erişte
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 150 g ceviz, ayıklanmış ve 
 kabaca doğranmış
• 180 g keş, rendelenmiş

1. Derin bir tencereye suyu alın ve tuzunu ekleyip kaynamaya bırakın.
2. Kaynayan suya erişteleri ekleyin ve pişmeye bırakın. 
3. Bir tavada yağı eritin, üzerine cevizi ve keşi ekleyerek kavurun. 
4. Pişen eriştenin suyunu süzün, yarısını servis tabağına alın. Üzerine 
kavurduğunuz keş ve cevizin bir kısmını serpin. 
5. Kalan erişteyi üzerine yayın ve en son üzerine kalan keş ve cevizi dökün. 
6. Sıcak servis yapın.

Bugün daha çok Bolu mutfağında yaşayan keş, yoğurdun tuzlanarak kış için kurutulmasıyla 
yapılır ve peynir gibi rendelenerek yemeklere tat vermesi için kullanılır. Kesme erişte ise 
Türk mutfağının temel kış hazırlığı yiyeceklerinden birisidir. Rendelenen keşin tereyağında 
kızartılarak eriştenin üstüne serpilmesi halinde hem daha güzel bir görüntü hem de olağanüstü 
bir lezzet ortaya çıkar. Keşli cevizli erişte soğuk kış günlerinde güç kuvvet verici ideal bir 
yemektir. 

ŞEFİN NOTU: Keş, yoğurdun kurutulmasıyla elde edilen bir süt ürünüdür. Çok sert bir beyaz peynir kalıbına 
benzer. Ancak rendelenip yağ veya suyla karıştığı zaman yumuşayarak erime kıvamına gelir. Keşin kökeni Orta 
Asya Türk mutfak kültürüne dayanır. Aynı ürün Orta Asya’da ve Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurut, 
Bolu ve çevresinde keş olarak bilinir. 
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P IŞI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 5 g kuru maya
• 200 ml su, ılık
• 15 g şeker
• 250 g un
• 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için 

• Ayçiçek yağı

1. Bir karıştırma kabının içerisine kuru maya, su ve şekeri ekleyip karıştırın. 
Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.
2. Ayrı bir karıştırma kabının içerisine un ve tuzu ekleyin ve ortasını havuz 
olacak şekilde açın.
3. Hazır olan mayalı karışımınızı içerisine ekleyin ve bir çatal yardımıyla 
karıştırın. Ardından un serptiğiniz tezgâhınızda elinizle yoğurun. Yumuşak, ele 
yapışmayan bir hamur olmalı. 
4. Hamurunuz hazır olunca karıştırma kabına alın. Bir şeffaf  folyoyla hava 
almayacak şekilde ağzını kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.
5. Mayalanan hamurunuzu hafif  un serptiğiniz tezgâhınıza alın ve yoğurun.
6. Hamuru oklavayla 1 santim kalınlığında açın.
7. 7-8 santim çapında dairelere kesin ve her bir dairenin ortasına delik açın. 
Tezgâhta bu şekilde 15 dakika dinlendirin.
8. Tavayı ocağa alın ve yağı ilave edip ısıtın.
9. İyice ısınan yağın içerisine hazırladığınız hamurları ilave edip önlü arkalı 
kızartın.
10. Kahvaltıda peynir ve reçelle birlikte sıcak servis edin.

Pişi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde, ekmek gibi sabah kahvaltısı veya ikindi kahvaltısı 
için yağda kızartılarak hazırlanan, ufak tabak büyüklüğünde bir hamurdur. Hem tuzlu olarak 
peynirle, hem de tatlı olarak reçel ve balla yenir. Pişi, günlük hayatta her fırsatta yapıldığı gibi, 
özel günlerde de hazırlanarak konu komşuya dağıtılır.  Konya’da kandil gecelerinde, susam 
yağında kızartılan pişi kalın yufka ekmeği şebitin içine konularak dağıtılır. sarılarak paylaşılır. 
Bazen hamuru çörekotu ve hatta Bozcaada’da olduğu gibi sakız ve karanfille tatlandırılabilir. 
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MANTI

Malzemeler 
6 kişilik

• 500 g un
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 15 ml zeytinyağı
• 1 adet yumurta 
• 60 ml su 

Harcı için
• 250 g koyun veya dana kıyma
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• ½ tatlı kaşığı karabiber 
• 1 adet orta boy soğan, çok ince kıyılmış

Mantıyı Haşlamak için 
• 3 litre su 
• 1 çay kaşığı tuz
• 15 ml zeytinyağı

Domates Sosu için
• 80 g tereyağı veya sadeyağ
• 30 g domates salçası veya 
 2 adet büyük boy domates, rendelenmiş
• 60 ml mantının pişme suyu 

Üzerine 
• 600 g yoğurt 
• 6 diş sarımsak, ezilmiş 
• ½ tatlı kaşığı tuz 

1. Unu bir kaba koyup ortasını havuz şeklinde açın. İçine tuzu, yağı, yumurtayı 
ve suyu ilâve edin. Elle karıştırarak malzemeyi una yedirin. 
2. Sertçe bir hamur elde edinceye kadar iyice yoğurun. Hamurun üstünü bir 
bezle örtüp yarım saat dinlendirin. 
3. Harcını hazırlamak için tüm malzemeyi kıymaya katıp iyice yoğurun. 
4. Hamuru iki eşit parçaya kesin. Birinin üstünü tekrar örtün. Tezgâhı unlayın. 
5. Diğer hamuru oklavayla 3 milim inceliğinde genişçe açın ve sonrasında  
2,5 santim eninde uzun şeritler halinde kesin. 
6. Bu şeritleri yine 2,5 santim genişlikte enine şeritler halinde keserek 2,5x2,5 
santimlik hamur kareleri elde edin.
7. Kestiğiniz hamur karelerinin ortasına, bu harçtan bir çimdik koyun. Hamur 
karelerinin ortasını hafif  bastırarak karşılıklı kenarları bohça gibi birleştirin. 
8. Mantıları hafif  yağlanmış ve unlanmış bir tepsiye dizin. Birbirlerine 
yapışmamalarına dikkat edin. 
9. Mantıları haşlamak için tencerede tuz ilave ettiğiniz suyu kaynatın.
10. Tepsiye dizdiğiniz mantıları 180°C fırında 10 dakika pişirin.
11. Fırında hafifçe kızarttığınız mantıları kaynar tuzlu suya atın. Birbirlerine 
yapışmamaları için bir iki kere yavaşça karıştırın. 
12. Kaynadıktan 15 dakika sonra mantılar suyun üstüne çıktığı zaman pişmiş 
demektir. 
13. Domates sosunu hazırlamak için orta boy bir tavada yağı eritin. Domates 
salçasını mantı suyuyla sulandırıp yağa ilâve edin. (Domates rendesi 
kullanıyorsanız biraz da tuz serpin.)
14. Ayrı bir kapta ezilmiş sarımsakları yoğurtla karıştırın.
15. Mantıları kevgirle süzüp çukur bir servis tabağına alın. Biraz pişme 
suyundan da ilave edin. Çukur tabaklarda servis ettiğiniz sıcak mantıların 
üzerine önce sarımsaklı yoğurdu sonra yağlı domates sosunu dökerek hemen 
servis edin.
16. Mantıyı sumak, kuru nane ve pul biberle sunun.

Un, su ve tuz ile, bazen de yumurtalı hazırlanan basit bir hamurun açılıp türlü şekillerde kesilip 
katlanarak içinin bir harç ile doldurulması ve suda haşlanması pek çok ülke mutfağında olan 
bir gelenek. Ancak Orta Asya’dan neredeyse tüm yönlere dağılan bu geleneğin kökeninde 
mantı olduğu söylenebilir. Mantı bu bağlamda Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir kültür 
köprüsü gibidir. Günümüzde çoğu kez sarımsaklı yoğurtlu olarak yenir, üzerine kırmızıbiber 
ile erimiş tereyağı gezdirilince lezzeti tamamlanır. Bölgelere göre çok çeşitleri vardır, haşlama 
dışında fırında da yapılabilir. Mantı tek başına bir öğündür, sofrada mantı olunca başka yemek 
aranmaz. 

ŞEFİN NOTU: Tercihe göre domates sos yerine bir tavaya kişi başı 15 g gelecek şekilde tereyağı koyun. 
Kahverengi renk almaya başlayınca ocaktan alıp içine 1 çay kaşığı pul biber ekleyerek karıştırın. Yoğurdun 
üzerine bu yağlı sosu gezdirip kuru nane serpiştirerek servis edin.
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L AHMACUN (GAZIANTEP USULÜ)

Malzemeler 
6 kişilik

• 150 g un, hamuru açmak ve 
 altına serpmek için

Hamur için

• 20 g yaş maya veya 5,5 g kuru maya
• 275 ml su, ılık, mayayı eritmek için
• 375 g un
• 1 tatlı kaşığı tuz 

İç harcı için

• 425 g kuzu eti, orta yağlı, 
 sinirleri ayıklanmış, zırhla kıyılmış
• 3 adet domates, ince doğranmış
• 3 adet kırmızıbiber, ince doğranmış 
• 15 diş sarımsak, ince doğranmış
• 1 ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 2 ½ tatlı kaşığı domates salçası
• 6 tatlı kaşığı biber salçası
• 6 tatlı kaşığı pul biber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı karabiber

1. Küçük bir kâse içerisinde mayayı ılık suda eritin. 
2. Hamuru hazırlamak için un ve tuzu bir kapta karıştırın. Unun ortasına bir 
havuz açın ve maya karışımını dökün. 
3. Karıştırıp 5 dakika pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar kulak memesi 
kıvamında bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bezle örterek 30 dakika 
dinlendirin.
4. Dinlenmiş hamuru 12 eşit parçaya bölün ve bezeler hazırlayın. Üzerini yine 
örterek 5 dakika daha dinlendirin. 
5. Geniş bir kapta bütün harç malzemelerini elinizle karıştırın. Karışımı 12 eşit 
parçaya bölün.
6. Fırını 250°C’de ısıtın. 
7. Tezgâha un serpin. Elinizle hamur bezesini tezgâh üzerinde yassılaştırın. 
Sonra merdane kullanarak parçaları önce 15 santimlik daireler haline getirin. 
8. Her bir parçaya harcı bölüştürüp kenarlarına kadar yayın. Hamuru elinizle 
20 santim olacak kadar esnetin. 
9. Pişirme tepsisine yerleştirin. Kızgın fırında 4-5 dakika pişirip çıkartın.
10. Bekletmeden yanında maydanoz, limon veya soğan piyazıyla hemen 
servis edin.

Lahmacun ince hamur üzerine zırhta soğan, sarımsak, domates, biber gibi çeşitli malzemelerin 
kıyma ile buluşmasıyla hazırlanır. Genellikle yuvarlak olsa da hamurun oval açıldığı da olur. 
Aslen Güneydoğu illerine ait olsa da artık tüm Türkiye’de çok sevilerek yenen bir sokak 
yemeğidir. Mevsime ve bölgesine göre içeriği değişebilir, baharda taze sarımsaklı ya da bol 
yeşillikli yapılır, yazın taze domatesi bol olur, arasına söğürme patlıcan konarak yenir. Üstüne 
bol maydanoz koyarak limon sıkılıp katlanarak yenmesi adettendir. Yanına en çok ayran veya 
şalgam suyu yakışır. 

ŞEFİN NOTU: Lahmacun için fırının içine tepsi boyutunda fırın taban taşı kestirebilirsiniz. Taşın ısınması 
için en az 20 dakika 250°C’de bekletin. Hazırladığınız lahmacunları tahta bir kürek üzerine koyup taşın 
üzerine kaydırarak dikkatlice aktarırsanız 2-3 dakika içerisinde lahmacununuz daha güzel pişecektir. 
Arzu ederseniz 30 santimlik döküm tavayı ocak üzerinde iyice kızdırıp üzerine bir kapak kapatarak da 
pişirebilirsiniz.
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PEYNIRLI  PIDE

Malzemeler 
6 kişilik

Pide Hamuru için

• 375 g un
• 1 ½ tatlı kaşığı şeker
• 1 ½ çay kaşığı tuz
• 20 g yaş maya veya 5,5 g kuru maya
• 275 ml su, ılık, mayayı eritmek için

Harcı için

• 450 g beyaz peynir, ufalanmış
• 6 adet taze soğan, ince kıyılmış
• 1 ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 8 dal dereotu, ince kıyılmış
• 3 adet yumurta, çırpılmış
• 1 ½ çay kaşığı pul biber (isteğe göre)

Üzeri için

• 150 g un, serpmek için
• 75 g tereyağı veya sadeyağ, eritilmiş

1. Hamuru hazırlamak için un, şeker ve tuzu bir kâsede karıştırın.
2. Ayrı bir kâsede mayayı suyla eritin. Unun ortasına bir havuz açıp maya 
karışımını dökün. Karıştırıp 5 dakika yoğurun. Üzerini bezle örterek 30 dakika 
bekletin. 
3. Beklemiş hamuru 6 eşit parçaya bölün ve top şeklinde yuvarlayın, üzerlerini 
örtün ve 15 dakika daha dinlendirin.  
4. Harcı için peyniri bir kâseye alın. Taze soğan, maydanoz ve dereotuyla 
birlikte tüm harç malzemesini ekleyin. Arzu derseniz pul biberle tatlandırın. 
5. Elinizle nazikçe karıştırın. Karışımı 6 eşit parçaya bölün.
6. Fırını 240°C’ye ısıtın. Ellerinizi ve hamurları unlayın. Hamurları elinizle 
düzleştirin. Her birini 10x25 santim oval olacak şekilde esnetin. 
7. Her bir parçaya eşit şekilde iç harcı yayın. Hamurun kenarlarını 2 santim 
katlayın ve kısa kenarların köşelerini birleştirerek oval bir şekil verin. 
8. Pideleri pişirme kâğıdı serdiğiniz bir tepsiye atın. Fırında 9-10 dakika pişirin. 
Her birinin eşit piştiğinden emin olun. 
9. Fırından alıp üstlerine fırçayla erimiş yağ sürün ve sıcak servis edin.

Pide, odun fırını gerektirdiğinden hep pidecilerde yapılır. Pide ustaları yıllar süren çıraklıktan 
sonra hamur açma, hamur-harç dengesini ayarlama ve en önemlisi pideyi tam kararında 
pişirmede ustalaşırlar. Evlerde ise pide harcını evden yollayarak hamurunu mahalle fırınında 
yaptırmak yaygın bir gelenektir. Pideyi evde yaparken fırını önceden çok iyi kızdırmak ve 
mümkünse pizza taşı bir zemin kullanmak pide tabanının iyi pişmesini sağlar. Pide üstü için 
kullanılan malzemeler tek veya karışık olarak peynir, kıyma, kuşbaşı et, yumurta, pastırma, 
ıspanak olabilir, ancak son yıllarda çeşitlemeleri oldukça artmıştır. 
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TAL AŞ B ÖREĞI

Malzemeler 
6 kişilik

• 1 adet küçük boy havuç, soyulmuş
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 1 adet küçük boy soğan, 
 yarım halka doğranmış
• 300 g kuzu kuşbaşı et 
• 60 g haşlanmış iç bezelye
• ½ çay kaşığı karabiber, arzuya göre
• ½ tatlı kaşığı tuz  
• ½ tatlı kaşığı kekik
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 1 adet yumurta, çırpılmış
• 6 adet milföy hamuru                                                                                                   

Dekor için

• 2 adet milföy hamuru

1. Havucu ortadan ikiye bölün. Uzunlamasına üç eşit parçaya ayırın ve küçük 
küçük doğrayın. 
2. Yağı tavada eritip kızdırın. Sarımsağı katıp çevirin. Havucu ilave ederek 
rengi hafifçe dönünceye kadar kavurun. 
3. Soğanları ekleyin ve 2 dakika kavurup kuşbaşı doğranmış etleri tavaya 
boşaltın. Karıştırarak 4-5 dakika pişirin. 
4. Bezelyeleri ilave edip karıştırarak kavurmaya devam edin. Karabiber, tuz 
ve kekik ekip, karıştırarak biraz daha kavurun. Et yumuşayıncaya kadar, 30-35 
dakika pişirin.
5. Ocağı söndürüp, hazırladığınız harcı geniş bir kaba boşaltın. Maydanozları 
ilave edip harmanlayın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
6. Bir fırçayla milföy hamurlarının kenarlarına çırpılmış yumurtadan sürüp, 
ortalarına hazırladığınız harcı koyun.
7. Uçlarını bohça şeklinde birleştirin. Açılmaması için yumurta sürdüğünüz 
milföy hamurlarının kenarlarını iyice birbirine yapıştırın ve ters çevirerek 
tepsiye dizin. Üstlerine yumurta sürün.
8. Bir milföy hamurunu 1 santim eninde şeritler oluşturacak şekilde kesin ve 
böreklerin üstüne çapraz olarak yerleştirin. Üstlerine tekrar yumurta sürün. 
9. Önceden 200°C’ye ısıtılmış fırının orta rafında 20 dakika pişirin.  

Talaş böreği, geleneksel böreklerden farklı olarak katlama hamur tekniğiyle yapılan bir börektir. 
Milföy adı verilen bu tür hamur yapma tekniği Batılılaşma etkisiyle Türk mutfağında 19. 
yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Sonraları yaprak hamur adını da alan milföyle 
yapılan börekler Nemse (Nemçe, Avusturya) böreği olarak adlandırılmıştır. Talaş adı ise börek 
yenirken hamurun yaprak yaprak dökülüp talaş gibi saçılmasından kaynaklanır. 
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Ç IĞ B ÖREK

Malzemeler 
6 kişilik

Hamuru için

• 600 g un 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 15 ml sirke 
• 75 ml su

Harcı için
• 300 g kıyma, az yağlı
• 1 adet büyük boy soğan, rendelenmiş
• ½ tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı karabiber 
• 60 ml su

Kızartmak için

• 400 ml ayçiçek yağı

1. Geniş bir kapta unu, tuzu, sirkeyi, yağı karıştırın. 
2. Su ilave ederek kulak memesi kıvamına gelinceye dek yoğurun. 
3. Üzerine nemli bir bez örtün. 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. 
4. Bu sırada kıymaya soğan, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı suyla 
yumuşatarak kıymada hiç ezilmemiş parça kalmayıncaya kadar yoğurun. 
Ne çok sulu ne de katı bir kıvamda olmalıdır.
5. Hamurdan elinizle ceviz büyüklüğünde bezeler yuvarlayarak yaklaşık 
20 santim boyutunda açın. 
6. Hamurun yarısına 1 çorba kaşığı harcından koyup iyice yayın. Kenarlara 
doğru dağılmamasına dikkat edin. 
7. Hamuru yarım ay şeklinde katlayın. Kenarını iyice kapatın. Fazla kenarlarını 
kesin. Kesmek için tabak kenarı da kullanabilirsiniz. 
8. Elinizle bastırarak açık yer kalmaması için kontrol edin. Kalan hamurlar için 
aynı işlemleri tekrar edin.
9. Derin bir tencerede bol miktarda yağı kızdırın. Börekleri arkalı önlü altın 
rengi alıncaya kadar kızartın. Arada delikli kepçeyle üzerine hafifçe bastırarak 
böreklerin kabarmasına yardımcı olun.
10. Sıcakken yanında ayranla birlikte hemen servis edin. 

Kırım mutfağı etkisiyle gelen çiğ börek, Kırım göçmenlerinin yerleştiği Eskişehir’in marka 
yemeği haline gelmiştir. Yarım ay şeklinde katlanan tabak büyüklüğündeki hamurun içine 
sulandırılmış çiğ kıyma ve soğanla yapılan bir harç konur. Böreğin kızartılması maharet ister, 
böreğin yağ emmemesi, dışı çıtır, içi sulu olması makbuldür.  

ŞEFİN NOTU: Artan hamurları kızartıp çorbanızın üzerinde kıtır olarak servis edebilirsiniz.



Tek bir kapta pek çok lezzeti birleştiren tencere yemekleri, 
aynı zamanda son derece sağlıklı ve dengeli bir beslenme 
modelinin parçasını oluşturur. Bir tencere yemeğinde esas 
olan sebze veya bakliyattır, tencereye az miktarda kuşbaşı 
veya kıyma girer. Bu açıdan tencere yemekleri lif  yönünden 
zengin ve besleyicidir. 

Tencere yemeklerinin yapılışı teknik olarak çok karmaşık 
değildir. Tencerede biraz soğan kavrulur, domates veya 
domates salçası ve az miktarda kuşbaşı et veya kıyma 
katılarak sebzelerle birlikte az su ilavesiyle pişirilir. Etsiz 
olarak da tencere yemeği yapmak mümkündür. Tencere 
yemekleri, pişirme tekniğindeki ince farklılıklarla Türk 
mutfağında bastı, kalye, silkme, türlü ve musakka gibi farklı 
adlarla anılırlar. İçerdiği tüm malzemeler bir arada yavaş 
yavaş piştiği için tüm lezzetler harmanlanır; sebzenin, 

bakliyatın, etin tüm tadı suyuna geçer. Bu nedenle suyunun 
tadına doyum olmaz ve halk arasında tencere yemeklerine 
sulu yemek de denilir. Suyuna ekmek banmanın zevki 
bambaşkadır. Bu yüzden ağırlıklı olarak tencere yemekleri 
sunan esnaf  lokantalarında sofrada kule gibi dizilmiş 
dilimlerle dolu ekmek sepeti olmazsa olmazdır.  

Tencere yemeklerinin bir başka eşlikçisi pilav grubudur. 
Bazen tereyağlı sade pilav, bazen şehriyeli, bazen de 
domatesli pilav tencere yemeğine eşlik eder. Kimi zaman 
da bulgur pilavının da devreye girdiği olur. Klasik olarak 
tencere yemeği - pilav ikilisini hoşaf  tamamlar. Hoşaf  hem 
ferahlatır, hem de damağı temizleyen bir hoşluk olarak 
lezzetleri dengeler, iştahı artırır. Ne yazık ki günümüzde 
hoşaf  geleneği büyük oranda meşrubatın sofralara girmesiyle 
eski yaygınlığını kaybetmiştir. 

Tü r k  m u t fa ğ ı n ı n  e n  gü ç l ü  yö n l e r i n d e n  b i r i ,  e n  a l ç a k  gö n ü l l ü 
ye m e k  g r u b u  o l a n  t e n c e re  ye m e k l e r i d i r.

T E N C E RE  Y E M E K L E RI

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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PASTIRMALI KURU FASULYE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 350 g kuru fasulye
• 75 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış
• 30 g salça 
• 1.6 litre et suyu veya su
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 200 g çemensiz pastırma, ince dilimlenmiş 

1. Fasulyeyi geceden yıkayın ve üzerine dört parmak geçecek kadar su koyun.  
2. Sabah fasulyeyi yıkadıktan sonra tekrar üzerine iki parmak geçecek kadar su 
ilâve edin, orta ateşte 30 dakika haşlayın. Süzgece dökerek süzdürün.
3. Bir tencereye 75 gram yağı koyun ve eritin. Soğanı ekleyip hafifçe 4-5 dakika 
renk alıncaya kadar kavurun ve salçayı ilave edin.
4. Tencereye fasulye, et suyu ve tuzu ekleyin. Kapağını kapatın. Ağır ateşte 
fasulyeler dağılmadan yumuşacık oluncaya kadar yaklaşık 1 saat pişirin.
5. Pastırmaların her bir dilimini dört eşit parçaya bölün. Bir tavada 25 gram 
tereyağında 1 dakika hafif  kızarana kadar harlı ateşte kavurun. Pastırmayı kuru 
fasulyeye ekleyip yemeği bir taşım kaynatıp servis edin.

ŞEFİN NOTU: Kuru fasulye yemeğine bir iki adet acı Arnavut biberi ilave edebilirsiniz. Fasulye, pastırma 
yerine soğanla birlikte kavrulmuş 200 gram kuşbaşı kuzu etiyle de pişirilebilir. Etli kuru fasulye yemeğini 
nohutla da, pişme süresini biraz daha uzun tutarak aynı şekilde hazırlamak mümkün. Baklagilleri tereyağı veya 
sadeyağ yerine zeytinyağıyla pişirerek vejetaryen bir seçenek sunabilirsiniz.

Kuru fasulye Amerika kıtası kökenli bir bakliyat olmasına rağmen Türk mutfağında çabuk 
kabul görmüş, neredeyse milli yemek haline gelmiştir. Pastırmalı kuru fasulye en sevilen 
örnektir. Pastırma yerine Türk mutfağının en tipik et ürünlerinden sucuk da kullanılabilir. Kuru 
fasulyenin iki vazgeçilmez eşlikçisi vardır. Bu vazgeçilmez eşlikçiler tereyağlı pirinç pilavı ve 
karışık turşudur. Kuru fasulye-pilav ikilisine özellikle sivri biber ve lahana turşusu yakışır. 
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ERİKLİ  KUZU İNCİK

Malzemeler 
6 Kişilik

• 400 g arpacık soğan, soyulmuş
• 90 g tereyağı veya sadeyağ
• 6 adet kuzu incik 
• 2 adet büyük boy soğan, 
 soyulmuş ve ikiye bölünmüş 
• 1 adet defne yaprağı
• 1 adet küçük boy havuç
• 2 lt et suyu veya su, kaynar
• 500 g siyah erik kurusu, 
 çekirdekleri çıkartılmış
• 150 g ceviz içi
• 10 g mercanköşk 

1. Bir tencerede 30 gram yağı eritin ve arpacık soğanları renk alana kadar 
kavurun. Bir tabağa alın. 
2. Aynı tencerede kuzu incikleri mühürleyin ve sıcak suyu ilave edip bir taşım 
kaynatarak köpüğünü alın.
3. Ardından soğan, defne yaprağı ve havuç katıp kapağını kapatın ve ağır ateşte 
2 saat boyunca pişirin.
4. Etlerin pişmesine 25 dakika kala erik kurusunu ve renk aldırdığınız arpacık 
soğanları etin içerisine atın ve birlikte pişmeye bırakın.
5. Kuzu incik piştikten sonra ocaktan alın ve içerisine 1 gün sütte bekletilmiş 
ceviz ve mercan köşkü otu ekleyin.
6. 30 dakika dinlenmeye bırakın ve servis edin.

Erikli et yemekleri, Türk mutfağının kadim lezzetleri arasında ayrı bir yere sahiptir.  
Et yemeklerini kuru veya taze meyvelerle pişirmek çok eski bir gelenektir. Özellikle kuru erik 
gibi mayhoş meyvelerin tercih edilmesi et ile müthiş bir uyum sağlar. Bu tarifin ekşi kuru kayısı, 
kuru siyah üzüm veya mevsiminde ayva gibi meyvelerle farklı çeşitlemeleri de yapılır.  

Hazır layan:  ŞEF SAVAŞ AYDEMİR

ŞEFİN NOTU: Eğer mevsimiyse taze ceviz kullanabilirsiniz. 
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HÜNKÂRBEĞENDİ

Malzemeler 
6 Kişilik

Tas Kebabı için
• 100 g tereyağı veya sadeyağ 
• 750 g kuşbaşı kuzu eti, temizlenmiş, 
 yağları alınmış 
• 2 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış
• 2 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• ½ çay kaşığı tane karabiber 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 litre su
• 2 adet orta boy domates, 
 çekirdekleri çıkarılmış ve ince doğranmış

Beğendi için
• 1.5 kg çekirdeksiz iri kemer patlıcanı
• 50 g tereyağı veya sadeyağ
• 50 g un  
• 750 ml süt 
• ½ tatlı kaşığı tuz 
• 90 g eski kaşar peyniri, rendelenmiş
• Tat vermek için çok az muskat rendesi

1. Yağı bir tencereye koyup kızdırın, eti ilâve edin. Et suyunu bırakıp çekene 
kadar 8-10 dakika kavurun. 
2. Soğan ve sarımsağı katın. 2 dakika daha kavurun ve salçayı ekleyin. 
Karabiber, tuz ve suyu katın. 
3. Ağır ateşte 15 dakika pişirip domatesi ilâve edin. Etler yumuşayıncaya kadar 
kısık ateşte ağır ağır pişirin. 
4. Beğendiyi hazırlamak için patlıcan saplarının etrafındaki yaprakları 
temizleyin, sonra bıçağın ucuyla patlıcanları birkaç yerinden hafifçe delin. 
Küllenmiş kömürde veya kömür ızgarası üzerinde ya da kızgın bir ocak 
üzerinde patlıcanı çevirerek elinizle dokunduğunuz zaman hamur gibi 
oluncaya kadar pişirin. Bir kaba alın. 
5. Patlıcanı sapından tutun. Bıçağın ucuyla yukarıdan aşağı etine dokunmadan 
soyun. Sapını kestikten sonra patlıcanların üzerinde kalan yanık kabukları 
dikkatlice temizleyip bıçakla kıyın.
6. Bir tencereye yağı koyup eritin. Unu ilâve ederek bir yumurta çırpma 
teliyle karıştırın. 2 dakika orta ateşte kavurup ateşten alın. 5 dakika sonra hafif  
soğuyunca sütü kaynar olarak ilâve edin. Ağır ateşte 2-3 dakika iyice karıştırıp, 
doğradığınız patlıcanları ekleyin. 
7. Ezerek ve karıştırarak tuzunu koyup 5 dakika pişirin. Peynirini ilâve edip 
ateşten alarak sıcak muhafaza edin. Ağır ateşte pişen etleri sosuyla birlikte 
beğendinin üzerinde servis edin.

Hünkârbeğendi, adı üstünde, sultanlara layık bir yemektir. Davetlerde sunulan gözde bir misafir 
ağırlama yemeğidir. Türk mutfağında patlıcanın közlenerek etinin püre haline getirilmesi çok 
yaygın bir uygulamadır. Ancak meyaneyle yoğunlaştırılarak bir nevi beşamel sosu tekniğiyle 
buluşması ve bol peynirle lezzetlendirilmesi Batılılaşma dönemi izlerini taşır. 
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KESTANELİ  YAHNİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 600 g kuzunun kol veya but kısmından et,  
 ceviz büyüklüğünde doğranmış 
• 500 g kestane 
• 3 tatlı kaşığı toz şeker
• 1 1/2 tatlı kaşığı tuz
• 2 adet büyük boy soğan, rendelenmiş
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 çubuk tarçın

1. Etleri tencereye koyduktan sonra üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bir taşım 
kaynatın. Kaynarken etin üzerinde biriken köpüğü alın.
2. Kestaneleri çizin. 2 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzla haşlayın. 
Soğuduktan sonra ayıklayın. 
3. Etleri sudan alın ve süzgece koyun. Et suyunu daha sonra kullanılmak üzere 
saklayın. 
4. Soğan rendesini süzgeçten geçirerek iyice suyunu çıkartın. Soğan suyunu 
etlerle karıştırın. 10 dakika dinlendirin.
5. Yağı yayvan bir tencerede eritin. İyice kızdıktan sonra etleri yağda çevirerek 
kızartın. Bir tabağa istif  edin.
6. Kalan yağda rendelenmiş soğanın posasını pembeleştirin. Daha sonra 
kestaneleri ekleyerek bir iki dakika ateşte karıştırın.
7. Et, et suyu, tarçın çubukları, 1 tatlı kaşığı şeker ve yarım tatlı kaşığı tuzu 
ekleyin. Yahniyi kısık ateşte, yaklaşık 1 saat etler iyice yumuşayıncaya kadar 
pişirin.

Kestanenin tuzlu yemeklerde kullanılması, hafif  tatlımsı doyuruculuğu ile et yemekleriyle 
eşleşmesi, Türk mutfağının güzel ancak giderek unutulan özelliklerinden biridir. Kestane kimi 
zaman pirinç veya bulgur pilavında boy gösterir, kimi zaman bir lahana sarmanın içinden 
göz kırpar. Bu yemekte ise etle birlikte pişirilir. Kestane yerine kuru kayısı veya kuru erik de 
kullanılabilir. Bu yahni safranlı pilavla servis edildiğinde tam bir Osmanlı lezzeti yakalanır.

SEMİZOTU YEMEĞİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,5 kg semizotu
• 90 ml zeytinyağı
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 3 adet orta boy olgun domates, 
 küp küp doğranmış
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 40 g pirinç, yıkanmış

1. Semizotunun kök kısımlarını ve kalın saplarını ayıklayın. Bir başka yemekte 
kullanmak üzere saklayın. 
2. Semizotunu bol suda 2-3 kere iyice yıkayın ve lokma büyüklüğünde 
doğrayın.
3. Zeytinyağını bir tencereye koyun. Soğanı ilave edin ve pembeleşinceye kadar 
kavurun. Domatesi ilave edin.
4. Semizotu, tuz ve pirinci ilave edin. Hiç su koymadan kapağını örtün. 
Önce harlı ateşte kaynamasını bekleyin. Sonra ateşi kısın ve pirinç 
yumuşayıncaya kadar pişirin.
5. Sarımsaklı yoğurtla sıcak olarak servis edin.

Semizotu Türk mutfağında çok sevilen bir sebzedir. Yabani olanı doğadan toplanarak pazarlara 
getirilir, bostanlarda yetiştirileni ise taze demetler halinde satılır. Salatalardan mezelere, 
zeytinyağlılardan sıcak, etli, kıymalı yemeklere kadar pek çok tarifi vardır. Bu etsiz pişirilen sıcak 
yemek şekliyle sebze odaklı beslenmenin iyi bir örneğidir.

ŞEFİN NOTU: Semizotunun ayıkladığınız köke yakın kısımlarını ve kalın saplarını havuç, sarımsak, pirinç 
ilavesiyle zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz.
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İ SLİM KEBABI

Malzemeler 
6 Kişilik

Et için

• 30 g tereyağı veya sadeyağ  
• 1 kg kuşbaşı kuzu eti, 24 parça
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış 
• 2 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 2 adet büyük boy domates, 
 çekirdekleri çıkarılmış ve küp şeklinde  
 doğranmış veya 
 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• ½ tatlı kaşığı tane karabiber
• 1 litre su, kaynar

Patlıcan Bohçası için 

• 1.5 kg iri ve uzun kemer patlıcanı
• 40 g tuz, patlıcanın acısını çıkartmak için
• 400 ml zeytinyağı 
• 1 adet orta boy domates, dilimlenmiş
• 1 adet dolmalık yeşilbiber, 
 çekirdeği çıkarılmış ve 
 kare parçalara bölünmüş 

1. Yağı bir tencereye koyup eritin. Eti ilave edin ve pembe bir renk alıncaya 
kadar kavurun. 
2. Soğan ve sarımsağı ekleyerek 2-3 dakika daha hafif  pembeleşene kadar 
kavurun. 
3. Domatesi, tuzu, karabiberi ve suyu ilâve edin. Kaynamaya bırakın.
4. Ağır ateşte kapağını kapatarak 1 saat 20 dakika pişirin ve ateşten alın. Etleri 
bir kaba çıkarıp sosunu bir kenara ayırın.
5. Patlıcanların kabuklarını alaca soyup saplarını kesin. Sonra birer santim 
kalınlığında ince uzun dilimler halinde kesin. Bir kaba koyun. Üzerine tuz 
serpin ve tuzu patlıcanlara yedirin. 30-45 dakika sonra acısı çıkmış patlıcanları 
yıkayıp, suyunu hafif  kurulayın. 
6. Patlıcanları kızgın yağda altın renk alıncaya kadar çevirerek kızartın. 
Kızaranları kâğıt havlu serilmiş bir tabağa alın. 
7. Sonra bir çay fincanının içine uçları dışarı sarkıtarak karşılıklı çapraz kafes 
gibi 3 dilim patlıcanı yerleştirerek içerisine 4 parça et koyun. Patlıcanların 
uçlarını etlerin üzerine karşılıklı kapatıp sarın.
8. Küçük bir tepsiye ters çevirerek hazırladığınız tüm patlıcan bohçalarını dizin 
ve tepelerine 1 dilim domates ve 1 parça biber koyarak kürdanla sabitleyin. 
9. Tepsiye etin sosunu ilâve edip üzerine ıslatılmış bir yağlı kâğıt kapatın. 200 
derecede önceden ısıtılmış fırında veya ağzı kapalı olarak ocağa koyduğunuz 
tencerede 15-20 dakika pişirin. 
10. Kürdanları dikkatlice çıkararak kendi sosuyla servis yapın.

Esnaf  lokantalarının yıldızı, bohça gibi sarılmış islim kebabıdır. Hem albenili görüntüsüyle 
cezbeder, hem de içinde saklı lezzetiyle. Yumuşacık pişmiş etin kızarmış patlıcan dilimleriyle 
sarmalanıp birlikte tekrar pişmesiyle ortaya klasik bir başyapıt çıkar. 

ŞEFİN NOTU: Bu yemeği kuşbaşı et yerine köfteyle de aynı usulde yapabilirsiniz.
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KABAK YEMEĞİ 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 kg sakız kabağı
• 45 ml zeytinyağı 
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 3 adet orta boy domates, 
 çekirdekleri çıkarılmış ve 
 küp doğranmış veya 1,5 tatlı kaşığı salça
• 6-7 dal taze nane, ince kıyılmış
• 6-7 dal dereotu, ince kıyılmış

1. Kabağın dikenli sap kısmını ve alt ucunu kesin, kabuğunu bıçakla kazıyın. 
Bir parmak kalınlığında halka halka dilimleyin. 
2. Orta boy yayvan bir tencereye yağı koyun, soğanı ekleyin ve kavurun. 
3. Kabak, tuz, domates veya salça ekleyin. 
4. Hiç su koymadan kısık ateşte 40 dakika pişirin. 
5. Pişmesine yakın kıyılmış nane ve dereotunu ekleyin.
6. Yoğurtla servis edin.

Türk mutfağında her türlü sebze etli veya etsiz olarak pişirilebilir. Bu tarifte izlenen teknikle, 
fasulye, patlıcan, karnabahar gibi tüm sebzeler hazırlanabilir. Bu yemeklerin lezzet sırrı, 
sebzenin tencerede domates ilavesiyle hiç su eklenmeden kısık ateşte usul usul pişmesindedir.

ŞEFİN NOTU: Bu yemeğe haşlanmış nohut veya pirinç ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.
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TERBİYELİ  KEREVİZ KUZU KAPAMA 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 g kereviz
• 1 adet limonun suyu, 
 kerevizi bekletmek için
• 1 çorba kaşığı un, kerevizi bekletmek için
• 2 adet orta boy patates
• 2-3 adet orta boy havuç
• 60 ml zeytinyağı 
• 250 g arpacık soğan, soyulmuş
• 600 ml su, kaynar
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış

Terbiye için

• 1 adet yumurta sarısı 
• 1 çorba kaşığı un 
• 1 adet limonun suyu 
• 200 ml pişirdiğiniz yemeğin kaynar suyu

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 adet 1kg’lık yağlı kuzu kol, 
 6 parçaya bölünmüş
• 400 ml su 
• 15 adet taze soğan, kabaca doğranmış
• 1 adet orta boy marul veya kıvırcık, 
 boyuna göre ikiye veya üçe bölünmüş
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 1 demet nane, ince kıyılmış
• 1 demet dereotu, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ çay kaşığı karabiber

1. Kerevizlerin kabuklarını soyduktan sonra ortadan ikiye sonra dörde bölüp, 
iri parçalar halinde doğrayın. Kararmaması için limonlu ve unlu suyun içinde 
bekletin. 
2. Patatesin kabuğunu soyduktan sonra kereviz ebadında doğrayın. Havucun 
dış kabuğunu bıçakla kazıyın ve orta kalınlıkta halka halka doğrayın.
3. Orta boy bir tencereye zeytinyağını koyup ısıtın. Arpacık soğanları ekleyin ve 
3-4 dakika kavurun. Ardından havucu ve patatesi ekleyin. 2-3 dakika sebzeleri 
kavurduktan sonra üzerine kaynar su ve tuzu ilâve edin. 20-25 dakika sonra 
patates tam pişmeden içine kerevizi ilave edin. 
4. Küçük bir kâsede yumurta sarısı, un ve limon suyunu çırpın. Devamlı 
karıştırarak yemeğin suyunu azar azar yedirin. 
5. Hazırladığınız terbiyeyi kerevize ilave edip hemen ateşten alın. Yemeği 
maydanozla süsleyerek servis edin.

1. Eti tencerede suyla kaynatın. Kaynamaya başlayınca üzerinden kevgirle 
köpüğünü alın.  
2. Üzerine taze soğanı, marul yapraklarını, maydanoz, nane yapraklarını ve 
dereotunu koyun. Tuz ve karabiber ilâve ederek et yumuşacık oluncaya kadar 
yaklaşık 1 saat pişirin. 

Terbiyeli kereviz yemeği esas olarak kuşbaşı kuzu etiyle hazırlanır. Etsiz seçeneğiyle bu tarif, kış 
sebzesi kerevizin ekşili bir terbiyeyle lezzetlendirilmiş zarif  bir yorumudur.

Bu yemek klasik Türk mutfağında bahar dönemini simgeleyen bir yemektir. Türk mutfağında 
üç ot vazgeçilmezdir. Taze nane, maydanoz ve dereotu. Hepsinin kullanım yeri farklıdır, bazen 
kuzu kapamada sadece dereotu kullanılır; bazen de bu tarifte olduğu gibi üç ot bir aradadır, 
tercihi zevke göre değişir. Ama bu yemeğin olmazsa olmazı taze soğandır. Bu tarife baharın 
diğer sebzeleri taze sarımsak ve taze bezelye de ekleyebilirsiniz. 

ŞEFİN NOTU: Terbiyeye lezzet vermek için küçük bir diş ezilmiş sarımsak ilave edebilirsiniz. ŞEFİN NOTU: Kuzu kapamaya piştikten sonra arzu ederseniz 2 yumurtanın sarısı, 1 limonun suyu, 1 çorba 
kaşığı unla hazırlanmış terbiye ilâve ederek suyuna kıvam verebilirsiniz.
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KARNIYARIK

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet kemer patlıcanı
• 40 g tuz, patlıcanın acısını çıkartmak için
• 500 ml zeytinyağı, 
 patlıcanları kızartmak için

İçi için

• 30 g tereyağı veya sadeyağ 
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış 
• 250 g yağlı dana kıyma 
• 2 adet orta boy domates, soyulmuş, 
 ince doğranmış veya 1 çorba kaşığı salça
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 400 ml su, kaynar
• ½ demet maydanoz, kıyılmış 

Süslemek için

• 1 adet orta boy domates, 
 altı dilime bölünmüş
• 3 adet sivri yeşilbiber, 
 boydan ikiye bölünmüş 

1. Patlıcanların saplarını 2 santim yukarıdan kesip atın. Sapın dibindeki 
yaprakların fazlalıklarını külâh biçimi keserek sapını koparmadan 
temizledikten sonra patlıcanın altından 1 santim kesin. Alt ve üst kısmından 
2’şer santim kabuk bırakarak bir bıçakla tamamen ve dikkatlice boyuna soyun.  
Boyundan dikey olarak patlıcanı yarın.  
2. Hazırladığınız patlıcanları bir kaba koyup tuzunu serpin. 1 saat tuzda 
yatırdıktan sonra yıkayıp bir tabağa çıkarın. 
3. Tavada zeytinyağını iyice kızdırdıktan sonra patlıcanları ilâve edin. 
Yakmadan sarı bir renk alıncaya kadar 5-6 dakika çevirerek kızartın ve bir 
kâğıt havluya çıkartıp fazla yağının süzülmesi için 30 dakika bekletin.
4. Küçük bir tencereye yağ ve soğanı koyup orta ateşte 4-5 dakika kavurduktan 
sonra kıymayı ilâve ederek karıştırın. 4-5 dakika daha kavurun. 
5. Domates, tuz ve biberini ilâve edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra 
suyunu ekleyin. 15 dakika ağır ateşte pişirin. Kıymaya maydanozunu da ilâve 
edip karıştırın.
6. Patlıcanları pişireceğiniz tepsiye yağsız olarak çıkarın. Bir kaşığın tersiyle 
yarık kısımlarına basarak açın ve içini kıymayla doldurup üzerlerine bir dilim 
domates ve bir parça yeşilbiber koyun. 
7. Kıymanın süzülmüş salçalı suyunu da üzerine gezdirin. Kapağını kapatarak 
kısık ateşte 30 dakika pişirip servis edin.

İmambayıldı yemeği zeytinyağlıların en sevileniyse, karnıyarık da kıymalı yemeklerin en önde 
gelenidir. Hem görüntü olarak cezbeder, hem de tadına doyum olmaz. Bu tarifi patlıcanı 
kızartmadan yapmak mümkündür ancak patlıcanın tadı bu ön kızartma yapılmadan ortaya tam 
olarak çıkmaz. Pek çok Türk yemeğinde uygulanan çift pişirme tekniği yemeğin tadını artırır. 
Fırınlandığı takdirde lezzet daha da yoğunlaşır. Karnıyarığın yanına tereyağlı pirinç pilavı ve 
cacık en çok yakışan eşlikçilerdir.

ŞEFİN NOTU: Daha yoğun bir lezzet elde etmek için bu yemeği tepside ocakta pişirdikten sonra önceden 
ısıtılmış 200 ℃ fırında 15-20 dakika fırınlayabilirsiniz. Bu yemeğe eski usul bir lezzet vermek için kavrulmuş 
kıymaya 1 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık ve 1 tatlı kaşığı kuş üzümü ilâve edebilirsiniz.
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P İLİÇLİ  BAMYA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 g taze bamya 
• 45 g tereyağı veya sadeyağ 
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 800 g piliç but 
• 3 adet orta boy domates, 
 kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış
• 3 adet tatlı sivri yeşilbiber, 
 küp küp doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ çay kaşığı karabiber 
• 30 ml limon suyu 
• 400 ml su, kaynar

Bamyaları Bekletmek için

• 150 ml sirke
• 40 g tuz 

1. Bamyaların başlarını külah gibi ayıklayın ve sirkeli, tuzlu suda 30 dakika 
bekletin.
2. Tencereye yağı koyup eritin, soğanı ilave edin, kavurun ve pilici ekleyip 
çevirerek 5 dakika kızartın.
3. Güvece yağıyla birlikte pilici dökün. Üzerine domates ve biberi ilave edin ve 
bamyayı başları dışa doğru olmak üzere pilicin üzerine dizin. 
4. Tuz,  karabiber ve limon suyunu ilâve edin, kapağını kapatın, orta ateşte 
bamyalar suyunu salıncaya kadar 10-15 dakika pişirin ve sonra et suyunu ilave 
edin.
5. Yemeğin üzerine önce küçük bir tabak sonra tencere kapağını kapayarak  
45 dakika pişirin.  

Bamya ile tavuğun uyumu bambaşkadır. Bunda her ikisinin de birbirine baskın çıkmayan 
tatlarının ve birbirine uyumlu yumuşak dokularının payı olabilir. Tavuklu bamyanın 
tamamlayıcısı çoğu kez domatesli pilavdır. 
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Ş İVEYDİZ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g kuşbaşı kuzu eti
• 1.2 litre su 
• 80 g nohut, bir gece önceden suda 
ıslatılmış 
• 1½ tatlı kaşığı tuz
• 2 kg taze soğan 
• 2 kg taze sarımsak
• 600 g süzme yoğurt 
• 1 adet yumurtanın sarısı 
• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çorba kaşığı kuru nane 
• 1 çay kaşığı karabiber

1. Eti yıkayın ve üzerini aşacak kadar suyla birlikte tencereye koyun. 
Kaynamaya başlayınca suyun yüzeyinde oluşan köpükleri etin suyuna 
karıştırmadan kevgirle toplayıp alın. 
2. Etin üzerine nohudu ve tuzu ekleyin. Et ve nohut iyice yumuşayıncaya kadar 
pişirin. Taze soğan ve sarımsağı temizleyin. Beyaz kısımlarını yeşil bölüme 
kadar yaklaşık 3 santim uzunluğunda doğrayın. 
3. Et pişince tencereye doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyin. Kısık ateşte 
soğan ve sarımsaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.
4. Yoğurdu yumurta sarısı ile pürüzsüz olana dek karıştırın. Kısık ateşte sürekli 
aynı yöne doğru karıştırarak ısıtın. Yoğurdu ısıtırken içine azar azar yemeğin 
pişme suyundan ilâve edin ve iyice ısınıp kabarmaya başlayınca karıştırarak 
yemeğe ekleyin. Karıştırmaya devam ederek bir iki taşım kaynatın ve altını 
kapatın. 
5. Yağı küçük bir tavada kızdırın, ateşten alıp hemen naneyi ekleyin. Nanenin 
yeşil rengi çıkmalı ama asla yanmamalıdır. Naneli yağı şiveydizin üzerine 
gezdirin. Karabiberini ekleyin ve servis yapın. 

Şiveydiz, Gaziantep mutfağının özgün yemeklerinden biridir. Bahar zamanı taze sarımsak ve 
taze soğan çıkar çıkmaz, adeta bahar kutlaması gibi yapılır. Yoğurt bazlı tencere yemeklerine 
de iyi bir örnektir. Soğan ve sarımsak miktarları gözünüzü korkutmasın, yeşil kısımlar ayrılıp 
başka yemekler ve salatalarda kullanılmak için saklanır. Bu yemekte sadece beyaz kısımlar 
kullanılır. Bir kilo sarımsak ve soğandan bu yemek için ancak 300 gram kadar beyaz kısım çıkar. 
Sarımsak-soğan oranları evden eve, zevke göre değişebilir. Mevsiminde sadece körpe pırasa 
kullanarak da yapabilirsiniz. 

ŞEFİN NOTU: Şiveydiz yaparken artan taze soğanın ve sarımsağın yeşil kısımları bulgurlu köfte, piyaz gibi 
başka yemekler için de kullanılabilir. Bunların başında bir nevi mücver olan öcce gelir.
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ŞEFİN NOTU: Bu yemeği güveç veya döküm tencerede hiç ön pişirme yapmadan tüm malzemeleri karıştırarak 
önceden ısıtılmış 200 ℃ fırında da yaklaşık 1.5-2 saatte pişirebilirsiniz. 

YAZ TÜRLÜSÜ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 büyük enginar çanağı, 
 6 parçaya bölünmüş
• 240 g taze körpe bakla, 
 uçları ve kenarları incecik kesilmiş 
• 50 g tereyağı veya sadeyağ
• 250 g kuşbaşı kuzu eti, yağlı
• 2 adet orta boy soğan, 
 halka halka doğranmış
• 240 g taze fasulye, 
 uçları ve kenarları incecik kesilmiş 
• 250 g sakız kabağı, halka halka doğranmış
• 2 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 2 adet büyük boy domates, 
 küp küp doğranmış

Enginar ve Baklalar için

• ½ adet limonun suyu
• 1 tatlı kaşığı tuz

Tencerenin Kapağını Sıvamak için

• 150 g un
• 125 ml su

1. Enginar çanağını ve ayıklanmış baklaları limonlu tuzlu suda bekletin. Bu 
sırada diğer malzemeleri hazırlayın.
2. Toprak bir tencerede harlı ateşte yağı eritin ve orta ateşte kuşbaşı kuzu etini 
pembeleşinceye kadar pişirin. 
3. Eti tencereden alın ve kalan yağda soğanları pembeleşinceye kadar pişirin. 
4. Tencereyi ateşten alın. Önce etleri daha sonra sebzeleri üzerine ilave edin ve 
tencereyi tekrar ateşe koyun. 
5. Tuz, karabiber ve domatesi ekleyin. Kapağını kapatın. 
6. Unu suyla karıştırarak yumuşak bir hamur yapın. Tencere kapağının etrafını 
bu hamurla iyice kapatın. 
7. Kısık ateşte, sebzeler suyunu salıp sonra çekinceye kadar 45-50 dakika 
yavaşça pişirin.
8. Sıcak servis edin. 

Türlü adı üstünde, türlü türlü sebzenin bir arada piştiği yemeklerdir. Hangi sebzelerin 
kullanılacağı tamamen zevke bağlıdır, genellikle evde ne varsa o kullanılır. Türlüyü kış 
mevsiminde kereviz, patates, havuç gibi kış sebzeleriyle hazırlayabilirsiniz. 

PATLICAN MUSAKKA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 kg patlıcan
• 40 g tuz, patlıcanın acısını çıkartmak için
• 500 ml zeytinyağı, 
 patlıcanları kızartmak için
• 2 adet orta boy soğan, ince doğranmış
• 250 g az yağlı kuzu veya dana kıyma
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• 3 adet orta boy domates
• 200 ml et suyu

1. Patlıcanları alaca soyun ve halka halka doğradıktan sonra tuzlayın.  
30 dakika bekleterek acısını alın. Yıkadıktan sonra kurulayın.
2. Patlıcanları kızgın yağda kızartın. Yağının süzülmesi için bir kâğıt havlu 
üzerinde bekletin.
3. Soğanı kıymayla kavurun. Tuz ve karabiber ilave edin.
4. Patlıcanları küçük bir tepsiye yan yana dizin, üzerine kıymayı döşeyin.
5. Domatesi ezerek suyunu et suyuyla birlikte çoğaltarak yemeğin üzerine 
dökün. Fırında orta ateşte 20-25 dakika pişirin. Tepsiyle sofrada servis edin.

Musakka Osmanlı mutfağından miras kalan bir etli sebze pişirme tekniğidir. Sebzeler önce 
kızartılır, daha sonra kavrulmuş kıymayla birlikte hafifçe pişirilir. Kabak, patates, pırasa, şalgam 
ve benzeri  her türlü sebzeyi aynı şekilde pişirmek mümkündür. 



Prinç pilavı, Türk mutfağında en azından Selçuklulardan 
bu yana varlığı bilinen yemeklerden biridir. Türklerin Orta 
Asya’dan Anadolu’ya olan yolculuğunda İran mutfağıyla olan 
etkileşimi yansıtır. Osmanlılar, pirinçli yemeklere, özellikle 
de pirinç pilavına o kadar çok rağbet etmişlerdir ki, yabancı 
bir gözlemci “Eğer pirinç yoksa, buna Türk usulü yemek 
demiyorlar” diyecektir.

Türk usulü pilav dünyada ün kazanmıştır. Ünlü 
İtalyan yazar ve gezgin Edmondo de Amicis İstanbul 
seyahatnamesinde pilavı dünyanın tanıması gereken bir 
lezzet olarak sayarken çok sayıda seyyah da notlarında pilav 
tarifine yer verir. Türk usulü pişirme tekniği olarak pilav, 
Auguste Escoffier’nin 1903 yılında yazdığı ve bugünkü Fransız 
mutfağının temel referans kitabı kabul edilen “Le Guide 
Culinaire” adlı kitapta “Pilaf  à la Turque” (Türk Pilavı) 
adıyla geçer. 

Kuşkusuz pilav çeşitleri Osmanlı döneminde çok 
zenginleşmiş ve tüm Osmanlı coğrafyasında yayılmıştır. Bir 
nevi aşevi olan ve ihtiyaç sahiplerini doyuran imaretlerde her 
gün çorba ve pilav verilir, bu iki temel yiyecek eksik edilmezdi. 
. Pilav da aynı zamanda bayram günlerinde imaretlerin 
değişmez yemeklerinden biri olmuştur.  Topkapı Sarayı 
mutfak kayıtlarında dâne-i pirinç olarak geçen pirinç pilavı 
sade olarak hazırlandığı gibi, etli, sebzeli veya şehriyeli olarak 
da pişirilirdi. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğullarının sünnet 

düğünü için 1539 yılında At Meydanı’nda düzenlenen şenlik 
ziyafetlerinde “dâne-i birinc, dâne-i şa’riyye, dâne-i nardeng, 
saru dâne, yeşil dâne, kızıl dâne” gibi çeşit çeşit renkli pilavlar 
sunulmuş; pilav üstü zerde nam-ı diğer dane-i zerde bir sevinç 
ve kutlama ifadesi olarak şenliğe katılan herkese dağıtılmıştır.    

Pilavda pirinç tanelerinin birbirine yapışmaması ve tabağa 
tane tane düşmesi gerekir. Bunun için de aşçı, hem pirinç 
cinsini tanımalı hem de ne kadar su kaldıracağını bilmeli, 
kısaca işinin ehli olmalıdır. Osmanlı mutfağında pilav, 
kalfalıktan ustalığa geçişte yaptırılan bir imtihan yemeğidir. 
Tecrübe, maharet ve dolayısıyla ustalık ister. Pilavın tane tane 
olması için önce akan su altında fazla nişastası yıkanır, sonra 
tuzlu suda bekletilir. Pilav yeterince su içinde tüm suyunu 
çekecek kadar pişirilir. Eski yöntemlerde yağı sonradan 
eklenirken, günümüzde pirinç önce yağ ile kavrulur, sonra 
kaynar su eklenir. Pilav yaparken pirinç cinsleri de önemlidir, 
Türk pilavında tombul ve orta uzunlukta pirinç cinsleri tercih 
edilir. 

Pirinç tüm kültürlerde bereketi simgeler. Bu yüzden 
kutlamalarda, düğün ve bayramlarda bolluk ve refahı 
temsilen kazanlar dolusu pilav pişirilir. Türk mutfağında tek 
bir pirinç tanesi bile ziyan edilmez. Pişirilen pilav artarsa, 
bir sonraki öğünde, yayla çorbası, ezogelin çorbası gibi 
çorbalarda, kadınbudu köfte gibi pirinç kullanılan yemeklerde 
mutlaka değerlendirilir. 

P i l av  Tü r k  m u t fa ğ ı n ı n  t e m e l  t a ş ı d ı r.  He m e n  h e r  s o f ra d a  ye r  a l ı r, 
p e k  ç o k  ye m e ğ i n  e ş l i kç i s i ,  ö ğü n ü n  t a m a m l ay ı c ı s ı  o l u r.  Ki m i  z a m a n 

b a ş l ı  b a ş ı n a  b i r  a n a  ye m e k  o l a c a k  k a d a r  z e n g i n  ç e ş i t l e r i  va r ke n , 
k i m i  z a m a n s a  ö ğü n ü n  ke n d i s i n i  o l u ş t u r u r. 

P İ L AV L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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SADE PIRINÇ PIL AVI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g pirinç
• 500 ml su, pirinci ıslatmak için
• 2 ½ tatlı kaşığı çorba kaşığı tuz
•  100 g tereyağı veya sadeyağ
• 1½ tatlı kaşığı toz şeker
• 650 ml et suyu veya tavuk suyu, kaynar

1. Pirinci bir kaba koyun, 500 ml su ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip 30 dakika 
bekletin. Suyunu süzüp, pirincin suyu berraklaşıncaya kadar soğuk suyun 
altında yıkayın. Süzülmesi için bir kenara bırakın.
2. Orta boy yayvan bir tencerede yağı eritin, içine pirinci ilâve edin.  
Orta ateşte tahta bir kaşıkla yavaş hareketlerle karıştırarak kavurun. 
3. Pirinçler kaşıktan kurtulmaya başlayınca kavurmayı bırakın, pirinçlerin 
kırılmamasına özen gösterin. ½ tatlı kaşığı tuzu, şekeri ve et suyunu ekleyip bir 
kez daha karıştırarak tencerenin kapağını kapatın. 
4. Kaynamaya başlayınca hemen ateşi kısıp ağır ateşte suyunu çekinceye kadar 
yaklaşık 18-20 dakika pişirin. Pilavın üzerinde göz göz delikler oluştuğunda 
ocaktan alın. 
5. Tencerenin kapağını açmadan 15 dakika dinlendirin. 
6. Pilavı bir kevgir veya tahta kaşık yardımıyla dikkatlice kenarlarından ortaya 
doğru çevirerek karıştırın. 
7. Üzerine temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu örtün ve kapağını kapatıp  
15 dakika beklettikten sonra servis edin.

ŞEFİN NOTU: Pirinci kavurmadan önce tencereye 60 gram tel şehriye veya arpa şehriye koyup kavurarak 
şehriyeli pilav yapabilirsiniz.

Tereyağı veya sadeyağı ile pırıl pırıl parlayan sade pirinç pilavı, Türk mutfağının en temel 
lezzetlerinden biridir. Her sofrada mutlaka olan sade pilav, özellikle tencere yemeklerinin 
vazgeçilmez eşlikçisidir. Günümüzde eşlikçi olma özelliği öne çıksa da, bir zamanlar öğün 
sonunda hoşafla ana yemeğin arkasından yenirmiş. 
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SAFR ANLI PIL AV

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g pirinç
• 500 ml su, pirinci ıslatmak için
• 2 ½ tatlı kaşığı tuz
• ¼ tatlı kaşığı safran, 
 50 ml sıcak suda bekletilmiş
• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 600 ml et suyu veya su, kaynar

1. Pirinci bir kaba koyun, 500 ml su ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip 
30 dakika bekletin. İyice yıkayın ve süzün. 
2. 50 ml sıcak suda beklettiğiniz safranı suyun rengi kırmızıya çalan sarı bir 
renk aldığı zaman süzün. 
3. Pilav tenceresinde yağı eritin. Pirinci ilâve edin. 
Sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.
4. Et suyunu, ½ tatlı kaşığı tuzu ve safranlı suyu pirince ekleyin ve karıştırın.
5. Kaynamaya başladığında altını kısın. Yaklaşık 18-20 dakika 
suyunu çekene dek pişirin. 
6. Ocaktan alın. Üzerini temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havluyla örtün. 
Kapağını kapatarak bu şekilde 15 dakika dinlendirin. Servis edin.

Safranlı pilav Osmanlı mutfağında, özellikle de Saray mutfağında en önemli ikram 
yemeklerinden biridir. Safran son derece değerli bir baharat. Dolayısıyla konuklara safranlı 
pilav ikram etmek, her zaman misafirperverliğin ve misafire atfedilen değerin bir göstergesi 
olmuştur. Safranlı pilav sofraya getirildiğinde altın gibi parıltısıyla görsel bir şölen sunar, sofrayı 
ve etrafındakileri şenlendirir.  
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TAVUKLU NOHUTLU PIL AV

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g tavuk göğüs eti
• 500 g pirinç
• 500 ml su, pirinci ıslatmak için
• 2 ½ tatlı kaşığı tuz
• 80 g tereyağı veya sadeyağ
• 650 ml tavuk suyu, kaynar
• 200 g haşlanmış nohut
• 1 çay kaşığı karabiber

1. Tavuk göğüs etlerini bir tencereye alın ve üzerine 1 litre su ilave edip 
yumuşayana kadar pişirin. 
2. Tavuk etleri pişince suyun içinden çıkarın. Ilındıktan sonra didip  
bir kenarda bekletin. Suyunu da pilavda kullanmak üzere ayırın.
3. Pirinci bir kaba koyun, 500 ml su ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip 30 dakika 
bekletin. Pirinci yıkayıp suyunu süzdürün. 
4. Pilav tenceresinde yağı eritin, pirinci ilave edin ve kavurmaya başlayın. 
5. Pirinçler saydam bir renk almaya başlayınca ayırdığınız tavuk suyundan 
650 ml alıp pirinçlerin üzerine ilave edin. 
6. Haşlanmış nohutları, ½ tatlı kaşığı tuz ve karabiberi ekleyerek tencerenin 
kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve pirinçler suyu 
tamamen çekinceye kadar, 18-20 dakika pişirip ocaktan alın. 
7. Üzerine temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu kapatıp pilavı  
15 dakika demlenmeye bırakın. 
8. Pilav demlenince tavuk etlerini ilâve edip karıştırın ve bekletmeden 
servis edin. 

Tavuk suyuyla pişmiş nohutlu pilav, haşlanmış tavuk etiyle birlikte en dengeli ve tatminkâr 
yemeklerden biridir. Esnaf  lokantalarından gece vakti dolaşan seyyar pilavcılara kadar birçok 
yerde karşımıza çıkan bu çok sevilen lezzetin saraya uzanan bir geçmişi var. Fatih Sultan 
Mehmet döneminde Sadrazam Mahmut Paşa iftar yemeklerinde konuklarına nohutlu pilav 
ikram eder, sarı altın gibi parıldayan nohutların arasına gerçek altın nohut katarmış. Kaşığına 
altın nohut denk gelen bunu diş kirası olarak alıp götürürmüş.  
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IÇ  PIL AV

Malzemeler 
10 Kişilik

• 750 g pirinç
• 2 çorba kaşığı tuz
• 35 g kuş üzümü
• 250 g tavuk veya kuzu ciğeri 
• 150 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 35 g dolmalık fıstık
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 litre et suyu veya su, kaynar
• 1 çorba kaşığı toz şeker
• 1 demet dereotu, ince kıyılmış

1. Pirinci bir kaba koyun. Üstünü örtecek kadar su ve 1 çorba kaşığı tuz 
ekleyin. Pirinçleri 30 dakika bekletin. Sonra birkaç kez bol suda yıkayıp süzün.
2. Kuş üzümlerini ılık suya basıp şişmelerini sağlayın ve süzün. 
3. Kuzu ciğeri kullanacaksanız, üstündeki ince zarı soyup yıkayın. 
Tavuk ciğeri kullanacaksanız bu işleme gerek yoktur. Daha sonra ciğeri küçük 
küpler halinde doğrayın.
4. Tencerede yağı eritin, soğan ve dolmalık fıstıkları ilâve edip hafif  
pembeleşinceye kadar çevirin. 
5. Önce ciğeri, sonra pirinci ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın ve biraz kavurun. 
6. Kuş üzümünü ve baharatları da ekleyip karıştırın. 
7. Ardından et suyunu, 1 çorba kaşığı tuzu ve toz şekeri ilâve edip bir kez 
karıştırın. 
8. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca hemen ateşi kısın ve 
yaklaşık 18-20 dakika pişirin.
9. Pirinçler suyunu çekerek pişip üzeri göz göz olduktan sonra tencereyi 
ocaktan alın. 
10. Kapağını açın, tencerenin üzerine temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu 
serin, kapağı tekrar kapatıp 15 dakika dinlendirin.
11. Pilavın üstüne dereotu serpiştirin. Tahta bir kaşıkla kenarlarından içeriye 
doğru dikkatlice karıştırın. 1-2 dakika daha dinlendirdikten sonra servis edin.

İç pilav ifadesi, dolma içi anlamında olup kuzu dolmasına gönderme yapar. Kuzu içine çeşitli 
çeşnilerle pirinç doldurularak yapılan kuzu dolması, en önemli ziyafet yemeklerinden biridir.  
İç pilav bu ziyafet yemeğinin günlük sofralara yansımış halidir. Bu yüzden de en çok kuzu tandır 
ile birbirini tamamlar.  

ŞEFİN NOTU: Hazırladığınız iç pilav; kuzu tandır, fırında tavuk veya hindi ile birlikte servis yapılabilir.



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

D ÖVME PIL AVID OMATESLI  PIL AV

Malzemeler 
6 Kişilik

• 150 g aşurelik buğday
• 600 ml su veya et suyu
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 150 g nohut, haşlanmış
• 50 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çay kaşığı karabiber    

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g pirinç
• 500 ml su, pirinci ıslatmak için
• 3 tatlı kaşığı tuz
• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 adet orta boy domates, 
 küp küp doğranmış
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 650 ml et suyu veya su, sıcak

1. Buğdayı ayıklayın, elinizle ovarak yıkayın ve süzün.  
2. 600 ml su veya et suyu ve tuzla birlikte orta ateşte, buğday suyu çekip 
yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencerenin kapağını kapatmayın,  
köpürüp taşabilir. 
3. Buğday istediğiniz kıvamda değilse biraz daha su ve tuz ekleyebilirsiniz. 
4. Buğday kıvamına geldiğinde nohudu ilave edin.  Ateşi iyice hafifletin ve 
tencerenin kapağını kapatın. 
5. Yağı bir tavada açık kahverengi oluncaya kadar yakmadan kızdırın.
6. Pilavın üzerine gezdirin. Dilerseniz tereyağını parça parça pilavın üzerine 
yerleştirip karıştırabilirsiniz.  
7. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alın. Karabiber serperek 
servis yapın. 

1. Pirinci bir kaba koyun ve 500 ml su ile 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip  
30 dakika ıslatın. 4-5 defa, suyu berraklaşana kadar yıkayıp süzün. 
2. Bir pilav tenceresine yağı koyup eritin. Domatesleri ilâve edin ve iyice 
yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. 
3. 1 tatlı kaşığı tuzu, toz şekeri, et suyunu ekleyip kaynatın. Pirinci ilâve edip 
bir kez karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. 
4. Kaynamaya başlayınca hemen ateşi kısın ve pirinç suyunu çekip üzeri göz 
göz oluncaya kadar 18-20 dakika pişirin. 
5. Ocaktan alın ve pilavın üzerine temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu 
örtüp tencerenin kapağını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. 
6. Pilavı tahta bir kaşıkla, kenarlardan ortaya doğru dikkatlice çevirerek 
karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın, 5 dakika daha beklettikten sonra  
servis yapın.

Pilav tekniği ile buğday tanesi pişirmek özellikle tarıma dayalı kırsal kesimde sıkça görülen bir 
uygulamadır. Buğdayın ilk yetiştirildiği yer olan Anadolu’da buğdayı tane olarak pişirmenin 
köklü bir geçmişi vardır. Bu tarifte pilav pişirmede eskiden çok yaygın olan bir yöntem 
kullanılıyor, tahıl önce suyunu iyice çekene kadar haşlanıyor ve son anda yağı ekleniyor.

Domatesli pilav, yaz sofralarının en sevilen yemeklerinden biridir. Güneşte olgunlaşmış 
domatesin hafif  mayhoş tadı bu pilava apayrı bir lezzet katar. Hele biraz dibi tutarsa, o gevrek 
kısım sofrada paylaşılamaz. Yaz yemekleri, özellikle karnıyarık, yaz türlüsü, patlıcanlı yemekler 
ve tavuklu bamya yemeği ile benzersiz bir uyumu vardır. Beraberinde cacık oldu mu mükellef  
bir yaz sofrası hazır demektir. 
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HAMSILI  PIL AV

Malzemeler 
10 Kişilik

• 750 g pirinç
• 2 ½ çorba kaşığı tuz
• 2 çorba kaşığı kuş üzümü
• 160 g tereyağı veya sadeyağ
• 1½ kg hamsi
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 20 g dolmalık fıstık
• 2 çorba kaşığı kuru nane
• 550 ml su, kaynar
• 2 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı karabiber
• ½ demet dereotu

1. Pirinci derin bir kaba koyun. Üzerini örtecek kadar su ve 1 çorba kaşığı tuzu 
ekleyip 30 dakika bekletin. Soğuk suyun altında, pirincin suyu berraklaşıncaya 
kadar yıkayıp süzün. 
2. Kuş üzümlerini de ılık suya basıp şişmelerini sağlayın ve süzün. 
3. Fırına girebilecek yuvarlak bir kabı 10 gram yağ ile iyice yağlayın. 
Hamsilerin baş ve kılçık bölümlerini çıkarıp iki yana açın. Sonra yıkayıp süzün 
ve 1 çorba kaşığı tuzla tuzlayın.
4. Gümüşi sırtları alta gelecek şekilde, yağladığınız kabın dibine ve yanlarına, 
hiç aralık bırakmadan dizin. En kenardaki balıkların kuyruklarının yukarıya 
doğru olmasına dikkat edin.
5. Bir tencerede 150 gram yağı eritin, soğan ve dolmalık fıstığı ekleyip soğan 
pembeleşene kadar kavurun. 
6. Pirinci ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. Naneyi ve kuş üzümlerini de 
katın. 
7. 300 ml sıcak su ve 1/2 çorba kaşığı tuz ilâve ederek tencerenin kapağını 
kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. 
8. Yenibaharı, karabiberi ve ince kıyılmış dereotunu ilâve edip bir kez karıştırın 
ve pilavı balıkla kapladığınız fırın kabına boşaltın. 
9. Kalan balıkları, gümüşi sırtları üste gelecek şekilde, ortadan kenara doğru 
yıldız şeklinde dizin. 
10. Kalan 250 ml kaynar suyu da üzerine dökerek önceden ısıtılmış 160 derece 
fırına verin. 
11. Yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkartıp bir servis tabağına tersyüz edin 
ve hemen servis yapın.

Karadeniz’in meşhur hamsili pilavı tek başına bir şölen gibidir. Kalıp içinde yapılıp ters çevrilir, 
böylece dibine yelpaze gibi döşenen balıklar çıtır çıtır pişer. Pilavın harcındaki dolmalık fıstık, 
üzüm, baharatlar ve otlarla lezzeti harmanlanır, tam bir ziyafet yemeği olur. 
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TEKKE PIL AVI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 400 g pirinç
• 30 g badem
• 750 g kuşbaşı kuzu veya koyun eti 
• 80 g tereyağı veya sadeyağ
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 750 g büyük boy havuç, 
 çok ince doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• ½ tatlı kaşığı karabiber 
• 1 çay kaşığı tarçın 
• 1 çay kaşığı yenibahar 
• 1 litre su, sıcak

1. Pirinci biraz tuzla birlikte üstüne çıkacak kadar suda ıslatın. Ilınıncaya kadar 
bekleyin. 
2. Bademi üstünü geçene kadar suda bir taşım kaynatın, soğutun ve süzün, 
yumuşayan kabuklarını soyun.
3. Eti tencerede suyunu salıp çekinceye kadar çevirin. Üstüne yağın yarısını, 
soğan ve havucu ekleyin. Soğan sararıp, havuç renk değiştirinceye kadar 
kavurun. 
4. Tuz, karabiber, tarçın ve yenibaharı ekleyerek karıştırın. 1 litre sıcak su 
ekleyin ve pişmeye bırakın.
5. Et tamamen pişip yumuşayınca, pirinci süzün ve iyice yıkayın. Pirinci 
tenceredeki etin üstüne ekleyin. 
6. Bu sırada tenceredeki etin suyu biraz azalmış ve pirincin miktarına denk 
gelecek gibi, yaklaşık 800 ml kadar kalmış olacaktır. Su miktarını pirincin su 
kaldırma kapasitesine göre ayarlayabilirsiniz. Hafif  ateşte pirinç suyunu çekene 
kadar pişirin. 
7. Pilav kendini çekince üstü için kalan yağı eritin. Bademleri yağda biraz renk 
alana kadar çevirin ve pilavın üstüne döküp ocaktan alın.
8. Kapağının altına temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu koyarak tekrar 
kapatın ve 15 dakika kadar demlenmeye bırakın. 
9. Kaynar sıcaklığı geçmiş ve demlenmiş pilavı servis tabağına alın.

Tekke pilavı imaretlerde, tekkelerde yapılan etli pilavlara iyi bir örnektir. Osmanlı döneminde 
Özbek pilavı olarak da bilinen bol soğan, havuç, badem ve çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen 
bu pilav tek başına bir ziyafet yemeği olabilecek kadar zengindir. Ramazan’da Üsküdar Özbek 
Tekkesi başta olmak üzere birçok yerde iftar yemeği olarak ziyaretçilere sunularak bu güzel 
gelenek yaşatılmaktadır. 
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PATLICANLI PIL AV

Malzemeler 
6 Kişilik

• 450 g pirinç
• 3 tatlı kaşığı tuz
• 4 adet kemer patlıcanı, alaca soyulmuş
• 350 ml zeytinyağı
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış 
• 50 g dolmalık fıstık
• 40 g kuş üzümü
• ¼ adet limonun kabuğu
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı kuru nane
• 500 ml su, kaynar
• 1 demet dereotu, ince kıyılmış

1. Pirinci bol su ve 1 tatlı kaşığı tuzla ıslayın.
2. Patlıcanları 1 tatlı kaşığı tuz kullanarak tuzlayın. Bir kevgirde kenara 
koyarak kısa bir süre bekletin.
3. Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Pilavı pişireceğiniz tencerede 1-1.5 parmak 
kalınlığı geçmeyecek, 250 ml kadar zeytinyağında kızartın ve kâğıt havlu 
üzerine alın.
4. Tencerede kalan yağı ayırın. Yeniden aynı tencereye 100 ml zeytinyağını ve 
soğanı koyun. 
5. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek kavurmaya başlayın. Soğanların renkleri 
değişmeden yumuşayıncaya kadar kavurun.  
6. Dolmalık fıstıkları, kuş üzümlerini ve limon kabuğunu katın. 2-3 dakika 
sonra diğer baharatları katıp kavurmaya devam edin.
7. Bu aşamada pirinci soğuk suyla iyice yıkayın ve süzün. Tencereye ilâve edin. 
8. Pirinç iyice kavrulunca kâğıtta bekleyen kızarmış patlıcanları ve 500 ml suyu 
katın.
9. Tencerenin kapağı kapalı olarak orta-kısık ateşte göz göz oluncaya 
kadar pişirin. 
10. Göz göz olunca karıştırıp, üstünü temiz bir pamuklu bez veya kâğıt 
havluyla örtün ve kapağı kapayın. Altına amyant koyun. Ateşi iyice kısın, 
10 dakika demlenmesine izin verin. 
11. 10 dakika sonra ateşi kapatın ve hiç üstünü açmadan 1 saat bekletin.
12. Kapağını açıp havalandırın. İçine dereotu katıp karıştırdıktan sonra servis 
tabağına alın.
13. Kendi kendine oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Servis etmeden önce 
tekrar dereotuyla süsleyebilirsiniz.

Zeytinyağlı patlıcanlı pilav, hayvansal yağ kullanılmadan yapıldığı için soğuk, oda sıcaklığında 
ya da ılık yenebilir. Geleneksel Türk mutfağının vegan beslenme açısından da ne kadar zengin 
olabileceğine dair güzel bir örnektir. 

ŞEFİN NOTU: Patlıcanların hepsi aynı anda kızarmaz. Kısım kısım kızartın.  
Gerekiyorsa yağ ekleyebilirsiniz ama mümkün mertebe az yağ kullanmaya çalışın.

Hazır layan:  ŞEF ŞEMSA DENIZSEL



Türkiye coğrafyasında tarih boyunca bulgur öncelikle 
kırsal kesim için temel besin maddesi olmuştur. Buna karşın 
Osmanlı Saray mutfağında da bulgur tüketilmiştir. İstanbul, 
Edirne gibi şehirlerde bulunan Fatih, Süleymaniye, Atik 
Valide Sultan ve Bayezid imaretlerinde her gün ikram 
edilen çorbalar arasında bulgur çorbası sıklıkla yapılan 
bir çeşittir. Bulgur, Osmanlı döneminden itibaren köklü 
geçmişiyle Anadolu mutfağında çok çeşitli şekillerde 
kullanılmıştır. Günümüz Türk mutfağında çorbadan salataya, 
pilavdan dolmaya ve köfteye kadar pek çok yemekte bulgur 
kullanılmaktadır. 

Geleneksel bulgur üretme biçiminde, önce buğday sap ve 
samanından ayrılarak ayıklanır. Bu şekilde ayıklanmış buğday 
haşlanarak pişirilir ve soğumaya bırakılır. Bu esnada pişme 
suyunu da içine çeker, böylece pişme suyu içindeki besin 
değerleri de dökülüp ziyan olmaz, tekrar buğday tarafından 
emilir. Buğday soğuduktan ve haşlama suyunu çektikten sonra 
geniş yaygı bezlerinin üstüne serilerek güneşte kurutulur. 
Kurutulan buğday kabuğundan ayrılır ve taş değirmende 
öğütülür, farklı kalınlıklarda eleklerden geçirilerek çeşitli 

boylarda bulgur elde edilir. İri bulgurlar pilavlık, ince olanlar 
ise köftelik olarak ayrılır. Her bölgede yöresel bulgurlu 
yemekler için tercih edilen ayrı bir boy vardır. Bazı bölgelerde 
pilavlarda orta boy bulgur da kullanılır. Bu yüzden bulgur 
bazen mutfakta kullanılacağı alanlara uygun isimler alır; 
pilavlık bulgur, köftelik bulgur gibi sınıflandırmalar yapılır. 

Görüldüğü gibi bulgur önceden pişirilmiş bir üründür. Bu 
nedenle çok kısa sürede pişer, hatta ince olanları çiğ köfte 
gibi yemeklerde pişmeden kullanılır. Bulgur bu özelliğiyle çok 
çeşitli kullanımlara imkân veren bir üründür. Anadolu’da pek 
çok yerde özellikle buğdayın ilk yetiştirildiği Güneydoğu’da 
dolma içleri mutlaka bulgurlu olur, çok çeşitli pilavları 
yapılır, çorbalara katılır, kimi zaman da ot kavurmalarına, 
zeytinyağlılara eklenir. İnce bulgurun hamur haline gelebilen 
ve şekil alabilen yapısı sayesinde köfteler, içli köfteler 
yapılır. Bulgur önceden pişmiş bir ürün olduğu için özellikle 
ince olanı kısır gibi salatalarda sıcak suda ıslatıldıktan 
sonra kullanılabilir. Bu özellikleri ve kullanım alanlarının 
çeşitliliğiyle bulgur, Türk mutfağında vazgeçilmez bir yere 
sahiptir.  

Tü r k  m u t fa ğ ı n d a k i  e n  ö n e m l i  t a h ı l  ü r ü n ü  o l a n  b u l gu r,  b u ğd ay ı n 
ö n c e  h a ş l a n m a s ı ,  s o n ra  d a  ku r u t u l a ra k  k ı r ı l m a s ı y l a  e l d e  e d i l i r. 

B u ğd ay ı n  M.Ö.  1 0.0 0 0  y ı l l a r ı n d a n  i t i b a re n  i l k  ye t i ş t i r i l d i ğ i 
c o ğ ra f ya n ı n  A n a d o l u  ve  Me z o p o t a mya  o l m a s ı  n e d e n i y l e ,  b u l gu r u n 

d a  b u  t o p ra k l a rd a  ç o k  kö k l ü  b i r  ge ç m i ş i  va rd ı r.

B U L G U RL U  Y E M E K L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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ANALI  KIZLI

Malzemeler 
6 Kişilik

Köfte için

• 170 g ince köftelik bulgur
• 60 g un
• 250 g kıyma, yağsız 
• 2 adet yumurtanın akı
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı kimyon
• 1 çorba kaşığı biber salçası
• 100 ml su

Harcı için

• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 150 g kıyma
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı biber salçası veya pul biber
• ½ çay kaşığı şeker
• 40 g tereyağı veya sadeyağ

Yemeğin suyu için

• 1 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 1 çorba kaşığı biber salçası 
• 1 tatlı kaşığı un
• 600 ml et suyu veya su
• 100 g nohut, haşlanmış
• 1 adet limonun suyu veya 
 1 çorba kaşığı nar ekşisi 
• ½ tatlı kaşığı kuru nane

1. Harcı için soğanı kıyma, tuz, salça, şeker ve yağ ile bir tavada ateşe alın. 
2. Kıyma suyunu bırakıp tekrar çekinceye ve tencerenin dibinde yağ kalıncaya 
kadar kavurun. 
3. Ateşten alın. İyice soğumasını bekleyin. 
4. Köfteyi hazırlamak için bulgur, un, kıyma, yumurta akları, tuz, kimyon ve 
biber salçasını bir kâseye alın. 
5. 100 ml suyu azar azar ilâve edip bulgur iyice yumuşayıncaya kadar yoğurun.
6. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlayın.  
Sol avucunuzu hafifçe ıslatın. Yuvarladığınız bir adet topu alın, sağ  elinizin 
işaret parmağıyla içini açarak genişletin. 
7. İçine soğuk kıymalı harcı doldurun. Ağız kısmını toplayın. İçine su 
girmeyecek şekilde yapıştırın. 
8. Yuvarlayın. Küçük top şekli verin. Bir tabağa dizin. Hamurun yarısından bu 
şekilde köfteler yapın. 
9. Diğer yarısını nohut büyüklüğünde parçalara ayırın ve yuvarlayın. 
Yuvarlama işini yaparken avuç içlerinizi ara ara hafifçe ıslatın.
10. Bir çorba tenceresinde soğanı yağda 1-2 dakika kavurun.
11. Domates ve biber salçasını, hemen arkasından unu ilave edin. 1-2 dakika 
daha kavurun.  
12. Et suyunu ekleyin. Karıştırıp kaynamaya bırakın.   
13. Nohut ve küçük köfteleri dikkatle suyun içine bırakın. Hafifçe karıştırın. 
14. 2-3 dakika sonra büyük köfteleri ilave edin. 10 dakika pişirin. 
15. Limon suyu ve naneyi katın. Dilerseniz tuz ekleyebilirsiniz. Ateşten alın.
16. Servis yaparken her tabağa küçük, büyük köfte ve nohut gelmesine dikkat 
edin. 

Bu tarifte bulgur köftesi için hazırlanan karışımdan iki tür köfte yapılır. Nohut büyüklüğünde 
olan küçükler kızı, ceviz büyüklüğünde ve içli köfte gibi olanlar ise anayı temsil eder. Bu yemek 
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde önemli bir misafir ağırlama yemeğidir. Farklı kentlerde küçük 
farklılıklar içeren çeşitlemeleri vardır. Kimi yerde kuşbaşı etli yapılır, kimi yerde bol ekşi eklenir, 
bazen mor reyhanla tatlandırılır ama her biri yemeğin esas tadını korur ve yansıtır. 

ŞEFİN NOTU: Yemeğin suyu bekledikçe koyulaşabilir. Gerekirse bir miktar sıcak su ekleyin.
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MERCİMEK KÖFTESİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 60 ml zeytinyağı
• 3 adet orta boy soğan, rendelenmiş
• 300 g kırmızı mercimek 
• 600 ml su
• 250 g ince köftelik bulgur 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 çay kaşığı pul biber 
• 2 çay kaşığı kimyon 
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 7 adet taze soğan, ince kıyılmış 
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış 
• ½ demet dereotu, ince kıyılmış 

1. Geniş bir tavada yağı eritin. Soğanı kavurun. 
2. Ayrı bir tencerede mercimeği 600 ml suyla birlikte haşlayın. 
3. Sıcakken üzerine bulguru ilave edip karıştırın. Kapağını kapatarak bulgurun 
kabarmasını bekleyin. 
4. Bulgur kabarmaya başlayınca, kavrulmuş soğan, tuz, pul biber, kimyon, 
salça ekleyerek yoğurun. 
5. Taze soğan, maydanoz, dereotunu ekleyerek iyice karıştırın.
6. Karışımdan tombul ve oval köfteler yaparak tabağa dizin. 

Açık hava gezmelerinden hamam keyfine, komşuların bir araya geldiği çay toplantılarına kadar 
her ortamda yeri vardır mercimek köftesinin. Bol marul yapraklarıyla yenildiğinde içindeki 
bulgur, mercimek ve yeşilliklerle son derece dengeli bir yemektir. 
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BULGUR PİL AVI

Malzemeler 
6 Kişilik

•  500 g pilavlık bulgur
•  100 g tereyağı veya sadeyağ
•  2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
•  3 adet orta boy domates, çekirdekleri  
 alınmış ve küp küp doğranmış
•  2 adet küçük boy dolmalık veya 
 çarliston biber, çekirdekleri 
 temizlenmiş ve ince doğranmış
•  1 tatlı kaşığı tuz
•  ½ çay kaşığı karabiber
•  900 ml et suyu veya su, kaynar

1. Bulguru bol suda yıkayıp süzün.
2. Bir pilav tenceresinde yağı eritin, önce soğanları ekleyip pembeleşene kadar 
kavurun. 
3. Sonra bulguru ilâve edin, 5 dakika kadar tahta kaşıkla karıştırarak çevirin. 
4. Domates ve biberleri de ekleyin. Biraz daha karıştırarak pişirin. 
5. Tuzunu ve karabiberini koyun, sıcak et suyunu ilave edin. Bir kere karıştırıp 
tencerenin kapağını kapatın. 
6. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve bulgur suyunu çekip, üzeri göz göz 
oluncaya kadar pişirin. 
7. Ocaktan alın, kapağın altına temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu örtün. 
Kapağı kapatıp 15 dakika dinlendirin. 
8. Tahta kaşıkla kenarlardan başlayarak ortaya doğru karıştırın. Bulgur tane 
tane dağılacaktır. 
9. Kapağı tekrar kapatın ve 5 dakika daha dinlendirip servis yapın.

Bulgur pilavı, Anadolu’nun gerçek gıdasıdır. Kimi zaman sade yapılır, kimi zaman soğanlı olur, 
kimi zaman da bu tarifte olduğu gibi domates, biber ve salçayla renklenir. Yazın içine küp küp 
kızarmış patlıcan konulabilir. 

ŞEFİN NOTU: Temel bulgur pilavı tarifine dilediğiniz malzemeyi katarak çeşitlendirebilirsiniz.  
Genelde suyla hazırlansa da et suyu veya tavuk suyu ile de pişirebilirsiniz. 
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SARIMSAKLI  KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 350 g ince köftelik bulgur
• 225 ml su, sıcak
• 140 g kepekli un
• 1,5 çorba kaşığı biber salçası veya 
 pul biber 
• 1,5 tatlı kaşığı kimyon
• 1 tatlı kaşığı tuz

Sos için

• 100 ml zeytinyağı
• 2 çorba kaşığı biber salçası veya 
 pul biber
• 1-12 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 2-3 adet taze sarımsak, ince kıyılmış,  
 mevsimi ise
• 100 g ceviz, kabaca doğranmış

Üzeri için

• 8 dal maydanoz, ince kıyılmış 

1. Bulguru yoğurma kabına alın. Üzerine sıcak su dökerek 5-10 dakika 
bekletin. 
2. Ardından un, biber salçası, kimyon, tuz ilave ederek yoğurun. Bulgur ince 
olduğu için fazla yoğurmanız gerekmeyecektir. 
3. Elde ettiğiniz hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinizi 
hafifçe ıslatın. Köfteleri yuvarlayın. Ortalarını parmağınızla hafifçe bastırın. 
4. Hazırladığınız köfteleri geniş bir tepside biriktirin. 
5. Genişçe bir tencerede bol su kaynatın. Kaynayan suya köfteleri bırakın. 
10 dakika haşlayın. 
6. Bu sırada sosu için başka bir tencerede 30 ml zeytinyağında salçayı ve 
sarımsakların yarısını 1-2 dakika kızdırın. 
7. Kevgirle süzdüğünüz köfteleri sos tenceresine alın. Karıştırın ve ateşten alın.
8. Kalan sarımsak ve zeytinyağını ilave edin. Cevizi ekleyin. 
9. En az 15-20 dakika bekletin. Birkaç kez karıştırıp bütün köftelerin sosa 
bulanmasını sağlayın. 
10. Tabağa çıkardıktan sonra üzerine maydanoz serperek veya sarımsaklı 
yoğurtla servis edin.

ŞEFİN NOTU: Eskiden bulgur el değirmenlerinde çekildiğinde kendinden biraz unlu olduğu için, klasik 
tarifte köfte yapılırken aslında un eklenmez. Günümüzde ise artık bulgurun kıvamını tutturmak için birkaç 
kaşık kepekli un ilavesi gerekiyor. Adana’da etsiz sarımsaklı köfte içli köfte yapıldığı gün artan bulgurlu hamuru 
değerlendirmek için yapılır.

Sarımsaklı köftenin temelindeki bulgur köftesi pek çok şekilde karşımıza çıkar. Bulgur köftesi 
en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgesinin doğu illerinde yapılır. Genelde iki 
türlü olur, içine bir miktar kıyma koyulduğu da olur, sadece bulgurla yapılan çeşitleri de vardır. 
Bu tarif  ikinci türe iyi bir örnek teşkil eder. Bulgur köftesi mevsimine göre çok çeşitli şekilde 
farklı sos veya altlık ile servis yapılabilir. Çoğu kez altına sarımsaklı yoğurtlu, semizotu veya 
pazılı koyu cacık ya da domates ezme hazırlanır. Bu tarifteyse salçalı sarımsaklı sosla benzersiz 
bir tat kazanır. 
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İÇLİ  KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

Köfte için

• 1 adet orta boy soğan, çok ince kıyılmış
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 800 g ince köftelik bulgur 
• 400 g köftelik kıyma, yağsız 
• 2 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
• 2 çorba kaşığı un 

Harcı için 

•  500 g kıyma, yağlı
•  2 çorba kaşığı tereyağı veya sadeyağ 
• 3 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış 
•  1 tatlı kaşığı tuz
•  1 çay kaşığı karabiber 
•  1 çay kaşığı yenibahar
•  100 g ceviz, havanda iri dövülmüş 
•  50 g Antep fıstığı, bir taşım kaynatılmış 
 ve kabukları soyulmuş
 
Kızartma için

•  800 ml zeytinyağı 

1. Harcı için kıymayı bir tencerede yağda kavurun, soğanı ekleyin. Soğan 
şeffaflaşıp yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edin. 
2. Tuz, karabiber ve yenibaharı ekleyerek bir iki kez daha çevirin. Kıymayı 
ateşten alın. 
3. Ceviz ve Antep fıstığını kıymaya ekleyin. Alt üst ederek soğumaya bırakın. 
4. Hamur yoğurmaya uygun geniş bir tepsi veya kapta soğanı tuzla 
harmanlayın. Soğanın üzerine bulgur, kıyma ve toz kırmızıbiberi koyun. 
5. Ellerinizi azar azar suyla ıslatarak karışım macun gibi olana dek yoğurun.
6. Karışım biraz toparlanınca unu ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Köfteler 
avuç içinde dağılmadan şekil alabilecek sakız gibi bir kıvama gelinceye kadar 
yoğurun. 
7. Her seferinde elinizi ıslatarak köfteden küçük limon büyüklüğünde parçalar 
koparın ve avuç içinde işaret parmağınızla bastırarak köftenin içini oyun. 
8. İyice soğumuş olan harcından elinizdeki köfteye sığacak, ceviz büyüklüğünde 
bir parça alın ve oyulmuş köftenin içine koyarak ağzını kapatın. İnce uzun şekil 
verip uçlarını yuvarlayın. 
9. Hazırladığınız içli köfteleri birbirine değmeyecek şekilde bir tepside 
biriktirin. 
10. İçli köfteleri kızgın zeytinyağında kızartın. Dilerseniz, köfteleri yağda 
kızartmak yerine 10-15 dakika buharda da haşlayabilirsiniz.

İçli köfte, ustalık ve deneyim isteyen bir yemektir. Köftenin dışı için hazırlanan bulgurlu 
karışımın kolay şekil alması için çok iyi yoğrulması gerekir. Asıl maharet, bu karışımı elde 
oyarak içini doldurmaktadır. Daha çok Doğu Akdeniz ve Güneydoğu coğrafyasına ait olan 
içli köfte bölgesel farklılıklar gösterir. Kimi yerde iki ucu iyice sivriltilir, kimi yerde ise hafif  küt 
bırakılır. Haşlama, buharda pişirme veya kızartma yöntemleriyle hazırlanabilir. Bu tarifteki gibi 
kızartma olanı sıkça tercih edilen türüdür. 

ŞEFİN NOTU: Köfteyi kolay doldurmak için, iç harç soğuk, hatta yağı donmuş olmalıdır. İçli köfteyi bolca 
hazırlayarak saklama kabına birbirine değmeyecek şekilde yerleştirip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin 
dondurucudan çıkardığınız içli köfteleri hiç bekletmeden kızartabilir veya haşlayabilirsiniz.
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K ISIR

Malzemeler 
6 Kişilik

• 450 g ince köftelik bulgur 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 600 ml su, kaynar
• 1 adet orta boy soğan, rendelenmiş
• 2 çay kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı kimyon, arzuya göre
• 1 çorba kaşığı biber salçası 
• 7-8 adet taze soğan, ince kıyılmış 
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• ½ demet dereotu, ince kıyılmış
• ½ demet taze nane, ince doğranmış
• 3 adet orta boy domates, küçük doğranmış 
• 4-5 adet sivri yeşilbiber, küçük doğranmış 
• 100 ml zeytinyağı 
• 2 adet limonun suyu
• 50 ml nar ekşisi
• 1 adet marul, yapraklarına 
 ayrılmış ve yıkanmış

1. Bulguru ve tuzu bir kaba koyun, üzerine 600 ml kaynar su döküp 
karıştırarak kapağını kapayın. 15 dakika bu şekilde bekletin. 
2. Bulgur kabarınca rendelenmiş soğan, pul biber, kimyon ve salça ekleyin. 
Biraz yoğurun. 
3. Taze soğan, maydanoz, dereotu, domates ve biberi katın. Zeytinyağı, nar 
ekşisi ve limon suyu ilave ederek karıştırın. 
4. Temizlenmiş marul yapraklarıyla veya haşlanmış lahana yapraklarıyla  
servis edin.

Bulgur önceden pişirilerek kurutulduğu için özellikle ince çekilmiş olanının pişmesi gerekmez, 
sadece kaynar suyla ıslatılarak bir süre bekletilerek şişmesi sağlanır ve bu haliyle salatalarda 
kullanılabilir. Bu tür bulgurlu lezzetlerin  en sevileni kısırdır. İçine konan bolca taze soğan, 
maydanoz başta olmak üzere taze otlar, olgun domates, bazen kırmızı biber, limon suyu veya 
nar ekşisiyle hem ferahlatıcı, hem de doyurucudur. Her evin ayrı bir kısır tarifi vardır. Çay 
saatlerinde özellikle aranır, adeta ara öğün yerine geçer.

ŞEFİN NOTU: Maydanoz ve dereotuyla birlikte bol taze nane kullanabilirsiniz. Kış aylarında domates biber 
olmadan, salçası daha bol olarak hazırlanır. Haşlanmış lahana veya asma yaprağıyla birlikte yenebilir. 



KESTANELİ  BULGUR PİL AVI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g pilavlık bulgur
• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 750 g kestane, haşlanmış ve 
 kabuklarıyla iç zarları soyulmuş
• 900 ml su, sıcak

1. Bulguru bol suda yıkayıp süzün.
2. Yağı geniş bir tavada orta ateşte ısıtın. Soğanları ilave edin ve 3 dakika 
kavurun. 
3. Bulguru, tuzu ve kestaneleri ekleyerek 3 dakika daha kavurun. Altını kısın. 
4. 600 ml sıcak su katın ve 15 dakika pişmeye bırakın. 
5. 2 dakika dinlendirin. Hafifçe karıştırarak servis edin. 

Kestaneli bulgur pilavı Topkapı Sarayı mutfaklarında kaydı olan bir yemektir. Fatih Sultan 
Mehmet’in sofrasında yer aldığı bilinmektedir. Soğan ve kestanenin hafif  tatlımsı tadı bulgurun 
adeta fındıksı ve topraksı tadıyla birleşince son derece lezzetli bir uyum oluşturur. 
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KUZUGÖBEĞİ MANTARLI  
BULGUR PİL AVI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g pilavlık bulgur
• 900 ml su
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış
• 350 g kuzugöbeği mantarı, 
 dörde bölünmüş

1. Bulguru bol suda yıkayıp süzün.
2. Geniş bir tencerede 600 ml suyu tuzla birlikte orta ateşte kaynatın.  
Altını kısın.
3. Bulguru ekleyin ve kapağını kapayarak 20 dakika pişirin.   
4. Bu sırada yağı geniş bir tavada orta ateşte ısıtın. 
5. Soğanı ekleyerek 5 dakika kavurun. 
6. Mantarları ilave edin. 20 dakika daha sürekli karıştırarak kavurun. 
7. Karışımı bulgur pilavının üzerine dökün. Karıştırıp servis edin. 

Bulgur pilavı, özellikle bol mantar bulunan ormanlık bölgelerde mevsimine göre çeşitli 
mantarlarla yapılabilir. Kullanılan mantar türü bölgeye ve mevsime göre değişir. Yurt dışında 
morel olarak da bilinen kuzugöbeği mantarı en fazla ihraç ettiğimiz mantar türlerinden biridir.
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MERCİMEKLİ  BULGUR PİL AVI 

Malzemeler 
6 Kişilik

•  250 g yeşil mercimek
•  600 ml su
•  1 tatlı kaşığı tuz
•  1 tatlı kaşığı domates salçası
•  1 tatlı kaşığı biber salçası
•  150 g pilavlık bulgur 
•  60 ml zeytinyağı 
•  15 g sadeyağ veya tereyağı
•  1 çorba kaşığı pul biber 
•  1 çay kaşığı karabiber

1. Mercimeği yıkayın ve 600 ml su ile tencereye koyun.
2. Dağılmadan yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 
3. Tuzunu mercimek piştikten sonra ekleyin. Mercimeğin suyuna domates ve 
biber salçasını ekleyin ve karıştırın.
4. Bol suda yıkanıp süzülmüş bulguru ilave edin, bulgur şişip pişme suyunu 
emene kadar pişirin. Mercimekler çok fazla pişerse kabuklarından ayrılır ve 
tadı kaçar. Pişme ayarına dikkat edin.
5. Yumuşamaya başladığı anda bulguru katın. 
6. Yağları birlikte ısıtın, pul biberi yağda çevirin ve mercimekli bulgur pilavına 
dökün.
7. Pilavı 10 dakika kadar dinlendirin, üstüne karabiber serpip alt üst ederek 
servis yapın.

Mercimekli bulgur pilavı, hemen hemen her yörede bulunabilen ve Anadolu mutfağının köklü 
geçmişine işaret eden bir yemektir. Yörelere göre mercimek ve bulgur oranları değişebilir. 
Üzerinde yağda kavrulmuş bol soğanla servis edildiğinde hasbeli aş, gazel aşı veya müceddere 
gibi farklı adlarla da anılır.

FİRİK PİL AVI

Malzemeler 
6 Kişilik

•  1.2 litre et suyu veya su 
•  300 g firik 
•  150 g pilavlık bulgur
•  1 tatlı kaşığı tuz 
•  90 g tereyağı veya sadeyağ
•  1 çay kaşığı karabiber

1. Et suyunu bir tencerede kaynatın. 
2. Kaynamaya başlayınca önce firiği koyun. 10-15 dakika pişirin. 
3. Daha sonra bol suda yıkanıp süzülmüş bulguru ve tuzunu ilâve edin. 
Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
4. Yağı tavada kızdırıp eritin.
5. Firik pilavı suyunu çekince üstüne yağı gezdirin. Ocaktan alın. 
6. Kapağın altına temiz bir pamuklu bez veya kâğıt havlu yerleştirerek yaklaşık 
15 dakika kadar dinlendirin. 
7. Pilavı servis tabağına alın ve karabiber ekerek servis yapın.

Firik, dünya şeflerinin keşfetmesi gereken Mezopotamya Ovası’na ait çok özgün bir lezzettir. 
Tarlada henüz sararmamış yeşil buğdayın ateşte tütsülenip kabuklarından temizlenmesiyle elde 
edilir. Kabukları yakılarak yapıldığı için yoğun bir is tadı taşır. Bu yüzden pilavlarda çoğunlukla 
bulgurla harmanlanarak kullanılır. Aksi takdirde tadı çok baskın ve hazmı zor olur. Arzu edenler 
firik ve bulgur oranını kendi tercihine göre değiştirebilir.



Türkiye’nin her ilinde sokaklarda ve çarşı-pazar yerlerinde 
mutlaka bir köfteciye rastlanır. Pek çok il köftesiyle 
meşhurdur, çoğu coğrafi işaret tescili almıştır. Yöre adıyla 
ünlenmiş köfteler, tadını o bölgenin etinin lezzeti kadar, 
ustaların nesilden nesile aktara geldikleri deneyiminden de 
alır. Osmanlı dönemi için varlığını en azından 15. yüzyıla 
kadar götürebildiğimiz köfte kültürünün ilk örneklerinin 
köfteli yemekler olduğu anlaşılmaktadır. 18. yüzyıla ait bir 
kaynakta geçen kebap köfte, kimyonlu köfte, kadınbudu, susuz 
köfte, maydanozlu köfte ve terbiyeli köfte, Osmanlılardan 
miras kalan en eski tariflerdendir.

Ustalık, etin seçiminden başlar. Etin sinirlerinden 
ayıklanması, et ve yağ dengesinin ayarlanması, kıyılması, 
yoğrulması, şekil verilmesi köftenin tadını belirleyen 
unsurlardır. Yöreye göre dana, kuzu eti tercihi değişir, kimi 
zaman karışık et kullanılır. Kimine yumuşak olması için 
ekmek içi konur, kimi lezzetini soğanla kazanır. Kökeni Farsça 
olan köfte çiğnenmiş, ezilmiş, dövülmüş anlamına gelir. 
Köfte, ismini bu dövülme eyleminden almış bir yemektir. 
İçine katılan soğan, sarımsak, ekmek içi, maydanoz, baharat 
gibi malzemeler, et ile iyice yoğrulmalı, birbirine işlemeli, 
etle bütünleşmelidir. Köftelerde kullanılan baharat ve çeşni 
çeşitleri yöreye göre değişir. Yoğurulduktan sonra şekil 
verilen köftenin yapım sürecinde ustalık isteyen ikinci aşama 
pişirmedir. Yakmadan ve kurutmadan, hem sulu hem de 
pişkin bir köfte yapmak herkesin harcı değildir, sırrı ustanın 
deneyiminde gizlidir. 

Evlerde yapılan köfte dünyası daha da genişler. Çocukların 
en sevdiği yemek annelerin yaptığı cızbız köftedir. Kuru köfte 

açık hava gezmelerinin, pikniklerin gözdesidir, yolculukların 
yoldaşıdır. Harcında pirinç olan kadınbudu köfte, bir önceki 
öğünden kalan pilav veya günün pilavı ile yapıldığında 
hem bir başka lezzetlidir hem de hiçbir şeyi ziyan etmeyen 
ve kıymet bilen bir kültürün temsilcisidir. Benzer şekilde 
evlerde bayat ekmek hiçbir zaman atılmaz, köftenin harcına 
girer, köfteye yumuşaklık verirken israfın da önüne geçilmiş 
olur.  Köfteler evlerde tencere yemeklerinde, sahanlarda, 
sini tepsilerde başka malzemelerin de eklenmesiyle çoğalan 
ve zenginleşen bir hale dönüşür. Bu haliyle artık köfte yalnız 
değildir; çeşitli sebzeler, patates, domates, biber gibi katkılar, 
salça gibi lezzet katıcılar devreye girmiştir. Hepsinin özü 
tencerenin, tepsinin, sahanın dibinde toplanır. Suyuna ekmek 
banılan köfte yemeğinin kendisi mi daha lezzetlidir, özlenmiş 
suyu mu daha caziptir, ayırt etmek zordur. Hele terbiyeli 
sulu köftenin o mayhoş suyuna ekmek banmak eşsiz bir 
deneyimdir. 

Köfte türleri çarşı köftelerinden evde yapılanlara, farklı 
bölgelere göre pek çok farklı çeşitler sergileyen geniş bir 
yelpaze sunar. Köfteler kimi zaman saatler gerektiren emek 
ister, kimi zaman da kaçamak bir yemek gibi birkaç dakika 
içinde hazır olur. Her durumda hazırlanması hep bir sevinç 
vesilesidir. Köfte sadece sevilen bir lezzet değildir, biraz da 
muhabbet aracıdır, birleştiricidir. Çiğ köfte gibileri ise kimi 
zaman yenmesinden çok hazırlanması ile muhabbetin ta 
kendisi olur, yapılışı da yenmesi de başlı başına bir ritüeldir. 
Yoğurulurken sohbet sürer, kimi zaman sohbet eğlence 
ile taçlanır. Köfte kıvama geldiğinde hep beraber yemeye 
başlanır, devam eden sohbetin de etkisiyle tadı bir başka olur. 

Tü r k  m u t fa ğ ı ,  d ü nya  m u t fa k l a r ı  i ç i n d e  kö f t e  ç e ş i t l i l i ğ i  a ç ı s ı n d a n 
b a ş ı  ç e ke r.  L o k a n t a l a r ı n  va z ge ç i l m e z i  o l a n  ve  e v l e r d e  b a ş  t a c ı 

e d i l e n  kö f t e n i n  s o k a k  l e z z e t l e r i  a ra s ı n d a  d a  a p ay r ı  b i r  ye r i 
b u l u n m a k t a d ı r.

KÖ F T E L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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KURU KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 g orta yağlı dana döş kıyma, 
 iki defa çekilmiş
• 100 g bayat ekmek içi, ıslatılmış
• 1 adet büyük boy soğan, ince rendelenmiş
• 8 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• ½ tatlı kaşığı kimyon

Kızartmak için

• 300 ml zeytinyağı

1. Kıymayı bir kaba alın. 
2. Ekmeklerin suyunu sıkın ve kıymaya ilave edin.
3. Soğan, maydanoz, tuz ve baharatı ilave edin ve iyice yoğurun. 
4. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın. Islak avuç arasında 
yuvarlayıp bir parmak kalınlığında şekil vererek köfteleri hazırlayın. 
Buzdolabına koyun.
5. Servise 15 dakika kala yağı bir tavada kızdırın. Köfteleri arkalı önlü kızartın 
ve sıcak servis edin.

Kuru köfte hem sıcak, hem soğuk yenebilen bir köftedir. Yanında parmak veya halka halka 
kızarmış patatesle çocukları en sevindiren yemektir. Kızartılarak yapıldığı için bir seferde önce 
patates sonra köfte kızarır, ikisi bir arada sofraya gelir. Biraz bolca yapıldığında okul çantasına 
yolluk olur. Pikniklerin en sevilen  lezzetidir. Tıpkı cızbız köftedeki gibi içindeki ot ve baharat 
çeşitleri zevke göre değişebilir. 

ŞEFİN NOTU: Kuru köfte, arzu edilirse una bulandıktan sonra kızartılabilir.
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İZMİR KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 g koyun kıyma, orta yağlı, 
 iki defa çekilmiş
• 120 g bayat ekmek içi, ıslatılmış
• 2 adet orta boy soğan, ince rendelenmiş
• 5 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 1½ tatlı kaşığı tuz
• ½ tatlı kaşığı karabiber
• 3 adet büyük boy patates
• 1 çorba kaşığı sadeyağ veya tereyağı
• 2 adet orta boy domates, küçük doğranmış 
• 200 ml su, sıcak
• 5-6 adet çarliston biber, çekirdekleri 
 çıkarılmış ve dörde bölünmüş
• 1 adet orta boy domates, 
 elma dilim doğranmış

Kızartmak için 

• 200 ml zeytinyağı

1. Kıymayı bir kaba alın. Ekmeklerin suyunu sıkıp soğanla birlikte 
kıymaya ilave edin. 
2. Maydanoz, tuz ve baharatlarını katarak iyice yoğurun. 
3. Hazırladığınız bu köfte harcından iki ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın, 
ıslak avcunuzun arasında oval şekil vererek bir parmak kalınlığında 
köfteler hazırlayın.
4. Patatesleri köfte büyüklüğünde elma dilimleri şeklinde kesin. 
5. Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve patatesleri önlü arkalı kızartıp 
bir tepsiye dizin. 
6. Aynı yağda köfteleri de kızartıp patateslerin aralarına yerleştirin.
7. Ayrı bir tavaya 1 çorba kaşığı yağ koyun; eridikten sonra içine küçük 
doğranmış domatesleri ekleyerek 1-2 dakika pişirin. 
8. Üzerine 200 ml su ekleyerek kaynatın.
9. Köfte ve patateslerin aralarına dikey şekilde biber ve domatesi yerleştirin.
10. Hazırlamış olduğunuz sosu tepsideki köftelerin üzerine dökün.
11. Önceden ısıtılmış 200 ℃ fırında domates ve biberler kızarana kadar, 
yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 

Bu yemek tepside yapılan köfte yemeklerinin en sevilenlerindendir. Lezzetini tüm malzemelerin 
önce tavada ayrı ayrı kızartılması, sonra da tepside birleştirilerek tekrar fırında pişirilmesinden 
alır. Özellikle suyu ekmek banmak çok lezzetli olur. İçinde patates olduğu için doyurucudur, 
ayrıca yanına pilav gerekmez. Domatesin koyulaşan suyu ise köfteye yakışan güzel bir sos halini 
alır. İstenirse köfteye kekik de konur. 
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EKŞİLİ  KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

Köftesi için

• 500 g koyun kıyma
• 25 g pirinç, yıkanmış
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 1 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ½ çay kaşığı karabiber
• 2 litre et suyu veya su

Terbiyesi için
• 30 g un
• 2 adet yumurtanın sarısı
• 1 adet limonun suyu
• 60 ml su

1. Kıymaya pirinç, maydanoz, soğan, tuz ve biberi koyup iyice yoğurun.
2. Köfteleri fındık büyüklüğünde yuvarlayıp unlu bir tepside biriktirin.
3. Et suyunu derin bir tencereye koyup kaynatın. Köfteleri ilave edin, tam 
kaynayacağı zaman üzerinde toplanan köpüğü alıp atın. Kısık ateşte 20 dakika 
pişirin.
4. Terbiyesi için bir kâsede unu, yumurta sarısını, limon suyunu ve suyu çatal 
yardımıyla çırpın. 
5. Kaynayan köfte suyundan yarım kepçe alarak terbiyeyi ılındırın ve kaynayan 
köfteye ilave edin. 5 dakika kaynatın ve ocaktan alın.

Köfteyi tencerede sulu yemek gibi haşlayarak yapmak da bir yöntemdir. Özellikle bu tarifte 
olduğu gibi pişme suyuna limon, yumurta sarısı ve un karışımıyla ekşili terbiye yapılması 
yemek suyunun lezzetli bir sos halini almasını sağlar. Dileyen suyuna veya köfte içine 
maydanoz koyabilir. 

ŞEFİN NOTU: Köfteyi aynı şekilde hazırlayıp pişirirken, içine minik küpler halinde kestiğiniz havuç, patates 
ve kereviz eklediğinizde sebzeli terbiyeli ekşili köfte yapmış olursunuz.
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C IZBIZ KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 120 g bayat ekmek içi, ıslatılmış
• 2 adet orta boy soğan, 
 ince rendelenmiş
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 125 g kuzu boşluk kıyma
• 500 g dana döş kıyma

1. Bayat ekmek içinin fazla suyunu sıktıktan sonra ufalayın.
2. Tüm malzemeyi derin bir kaba alın. Kıymaları ekleyin ve iyice yoğurun. 
3. Ellerinizi hafif  ıslatarak, köfte harcından istediğiniz büyüklükte parçalar alın 
ve avucunuzda yuvarlayın. Hafifçe bastırarak yassılaştırın. Köfte harcı bitene 
kadar aynı işlemi tekrarlayın.
4. Hazırladığınız köfteleri kömürlü veya elektrikli ızgarada ya da yapışmaz 
yüzeyli bir tavada alt üst ederek kızartın ve hemen servis edin.

ŞEFİN NOTU: Köfte harcını uzun uzun yoğurmak kıvamının daha güzel olmasına yardım eder. 

Anne köftesi diye de anılan bu köfte, evlerde yapılan özgün ve tipik bir köfte çeşididir. Hane 
halkının zevkine göre her evde bir başka yapılır. Bu temel tarife çoğu kez bir yumurta eklenir. 
Kimi zaman ekmek içi sütle ıslatılır, kimi zaman maydanoz bolca konur, kimi zaman da hiç 
konulmaz. Bazen de kimyon ve sarımsak ekiyle tadı sucuk gibi olur. En güzeli ise içinde kimyon, 
kişniş, yenibahar, tatlı ve acı kırmızıbiber, karabiber gibi birçok baharatın karışımı köfte 
baharatı katkısıyla olur. 
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KADINBUDU KÖFTE

Malzemeler 
5 Kişilik

• 350 ml zeytinyağı
• 1 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış 
• 2 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 500 g dana kıyma
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• ½ tatlı kaşığı yenibahar  
• 1 çay kaşığı kuru nane
• ½ tatlı kaşığı kimyon
• ½ çay kaşığı karabiber 
• ½ çay kaşığı pul biber
• 25 g kuru üzüm
• 100 g pirinç 
• 1 tatlı kaşığı maydanoz, ince kıyılmış  
• 200 g un 
• 2 adet yumurta, çırpılmış

1. Tavaya 1 çorba kaşığı yağ dökün. Soğan ve sarımsakları ekleyerek pişirin. 
2. Kıymanın yarısını tavaya alıp pişirmeye devam edin. Kıyma ilave edildikten 
sonra orta ısıda devam edilmelidir. Kıymanın su bırakmamasına dikkat edin. 
3. Pişirme işlemi bittikten sonra sıcak kıymaya tuz, yenibahar, kuru nane, 
kimyon, karabiber, pul biber ve kuru üzüm ilave edin. Soğumaya bırakın.
4. Ayrı bir kapta pirinci bol suyla yıkayın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin 
ve 8 dakika kadar orta ateşte pişirin. 
5. Pirinç suyunu çektiğinde soğumaya bırakın. 
6. Kenara aldığınız kıymalı, baharatlı karışıma, pirinç, kalan çiğ kıyma ve 
maydanozu ilave edin.
7. Bütün harcı iyice karıştırdıktan sonra 1 saat dinlendirin. 
8. Şekil vermek için harcı 50 gram ağırlığında toplar halinde yuvarlayın. 
30 dakika dinlendirin. 
9. Dinlendirdiğiniz köfteleri, önce un sonra yumurtaya bulayıp 180 ℃ ısınmış 
zeytinyağında 4-6 dakika kızartarak servis edin.

Kadınbudu köfte Türk mutfağının en ilginç, bir o kadar da lezzetli köfte tariflerinden biridir. 
Hem sıcak yemek olarak sevilir, hem de soğuk olarak meze sofrasında bulunur. Tarifindeki 
haşlanmış pirinç yerine çoğu kez bir gün önce pişen pilavın artanından konur.  Bu yönüyle 
kadınbudu köfte, Türk mutfağının ziyan sevmeyen ev ekonomisinin tipik bir örneğidir. 
Kadınbudu köftenin içinde zaten pirinç olduğundan yanına pilav yakışmaz, genellikle 
patates püresiyle eşleştirilir. Zaten bir önceki gün sofrada pilav olduğundan, artık sıra patates 
püresinindir. Bu tarif  klasik kadınbudu köfte için şefin kendi yorumudur. 

      

Hazır layan:  ŞEF FATİH TUTAK

ŞEFİN NOTU: 100 g pirinç yerine bir gün önceden kalan pilavınızdan 200 g kullanabilirsiniz.
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Ç İĞ KÖFTE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 adet büyük boy soğan, çok ince kıyılmış
• 50 g pul biber
• 400 g köftelik ince bulgur 
• 400 g çiğ köftelik dana but kıyma, 
 yağsız, sinirsiz, soğutulmuş 
• 1 çorba kaşığı biber salçası 
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 2 tatlı kaşığı tuz
• 1 adet orta boy domates, 
 olgun, rendelenmiş
• 5 adet taze soğan, çok ince kıyılmış
• 5 adet taze sarımsak, ince kıyılmış
• 2 demet maydanoz, ince kıyılmış

Servis için

• Marul yaprakları 
• Maydanoz

1. Metal, tırtıklı çiğ köfte leğenine kuru soğan, pul biber ve köftelik ince  
bulgur koyun. 
2. Avuç yardımıyla bulgurla soğanları 4-5 dakika kadar iyice yoğurun. 
3. Kıymayı, salçaları, karabiber ve tuzu ekleyin. 
4. Mevsimindeyse rendelenmiş domates ekleyin. Domatesin suyu bulgur 
tarafından emilecektir. Domates kullanmıyorsanız, yoğururken birkaç parça 
buz ekleyebilirsiniz.
5. 15-20 dakika bulgur yumuşayıncaya kadar yoğurun. Yoğururken ellerinizi 
arada bir buzlu suyla ıslatın. Kolayca şekil verilebilen bir hamur kıvamı 
almalıdır. 
6. Taze soğan, taze sarımsak ve maydanoz ekleyerek 5-6 dakika daha yoğurun. 
7. Ellerinizi ıslatıp harcı avucunuzda sıkarak köfte şekli verin. 
8. Marul yaprakları üzerinde servis tabağına dizin ve pul biber serpin. 
9. Bekletmeden bol maydanoz ve marulla servis yapın.

Çiğ köfte başta Urfa ve Gaziantep gibi Güneydoğu bölgesindeki kentlerin paylaşamadığı bir 
yemektir. Hazırlanışı ustalık ve güç gerektirir. Bulgurun etin suyuyla şişip özlenmesi için iyi 
yoğrulması gerekir. Özellikle yaz aylarında tüm malzemeyi soğuk hazır etmek gerekir. Etin, 
yoğurma esnasında ortaya çıkan ısı ile bozulmasını önlemek için ara ara buz katıldığı da olur. 
Eskiden çiğ köftede kırmızıbiber, pul biber ve karabiber dışında baharat pek fazla kullanılmazdı. 
Şimdilerde hazır karışımlarda kimyon, tarçın, yenibahar ve benzeri yedi-sekiz çeşit baharat 
bulunabilmektedir. Dileyen beş türlü, ya da yedi türlü diye adlandırılan bu baharat karışımlarından 
da ekleyebilir. Hiç bekletmeden yenir, “çiğ köfte ölmesin” denir. Yanında mutlaka ayran olur. Çiğ 
köfte tabağının süslü ve gösterişli olması önemsenir; marul, turp, salatalık mevsime göre hangi sebze 
varsa bunlardan bolca kullanılır. Bu tarif  Gaziantep usulüdür. 

      



Türk mutfağını dışarıdan tanıyanlar, kebap ağırlıklı bir mutfak 
olduğunu düşünürler. Gerçek böyle olmamasına rağmen Türk 
mutfağının dışa vuran yüzünde kebapların önemli bir yer 
tuttuğu muhakkaktır. Kebap alışkanlığının Türk toplumunda 
tarihsel kökenleri oldukça gerilere gitmektedir. Orta Asya 
Türk topluluklarına kadar inen kebaba yönelik ilginin 
Selçuklular ve Osmanlılarda da devam ettiği bilinmektedir. 
Kırmızı et, kümes hayvanı veya av etiyle hazırlanan kebaplar 
Osmanlı sofralarında sokaktan konak sofralarına her daim 
itibar gören yemekler olmuştur. Osmanlı saray mutfağındaki 
aşçılar arasında kebapçı ustalarının bulunması, kebaba olan 
düşkünlüğün seçkinler arasında da olduğunun göstergesidir. 
Günümüzde de Türkiye’nin her bölgesinde çocuğundan 
yaşlısına, fakirinden zenginine herkesin sevdiği bir yemek 
türüdür kebap.

Kebap, susuz olarak kuru ateşte pişirme tekniği olarak 
tanımlanabilir. Genellikle balık dâhil tüm et çeşitleri, 
kümes ve av kuşları için kullanılan bir tekniktir. Geleneksel 
olarak Türkiye’de çoğunlukla küçükbaş hayvan etinin 
kebabı hazırlanır. Kebap, kuşbaşı etin veya kıymanın şişe 
geçirilmesiyle yapıldığı gibi doğrudan etin fırında kuru ateşte 
pişirilmesiyle de hazırlanabilir. Tandır kebabı, kuyu kebabı 
gibi kapalı bir fırın ortamında pişirilen kebaplar, özel bir 

düzenek gerektirdiğinden daha çok çarşı yemeklerine ait 
örneklerdir. Aslında evlerde de mangalda ızgara et yani kebap 
yapılsa da, günümüzde kent yaşamında kebaplar daha çok ev 
dışı yemek kültürüne aittir. Etin seçiminden işlenmesine ve 
pişirilmesine uzanan her safhada tecrübe ve ustalık gerekir. İyi 
et seçimi, hayvanın cinsinden ve beslenmesinden başlar. Bahar 
otlarıyla beslenmiş, doğal ortamda yetişmiş kuzu ve koyunun 
eti bambaşka bir lezzete sahip olur. Kebabın tadı, et seçimi ve 
etin hazırlanmasındaki maharet kadar, etin pişirilmesine de 
bağlıdır. 

Türkiye’de kebap kültürü her şehre özgün çeşitleriyle 
çarşı yemekleri içinde yaşar. 1940 ve 50’li yıllardan itibaren 
Anadolu’nun her bölgesinden İstanbul’a olan göçün etkisiyle 
büyük kentlerde yöre mutfaklarını yansıtan lokantalar, 
kebapçılar açılmaya başlamıştır. Böylelikle kebap çeşitleri de 
temsil ettikleri şehirlerin adıyla Adana kebabı, Urfa kebabı 
gibi İstanbul’da yaygınlaşmıştır. Bu yeni lezzetler hâlihazırda 
var olan şiş kebap ve döner kebap gibi geleneksel lezzetlere 
ek olarak kebap dünyasının zenginleşmesine yol açmıştır. 
Sokakta, çarşıda sık rastlanan ekmek içi dönerden ocakbaşı 
kebapçılarının yaptığı şiş kebaplara ve lokantalarda tadılabilen 
İskender kebaba uzanan geniş bir yelpazede örnekleri olan 
kebaplar, Türk mutfağının adeta alâmet-i fârikası olmuştur.

Ke b a p  a l ı ş k a n l ı ğ ı n ı n  Tü r k  t o p l u m u n d a  t a r i h s e l  kö ke n l e r i  o l d u kç a 
ge r i l e r e  g i t m e k t e d i r.  O r t a  A s ya  Tü r k  t o p l u l u k l a r ı n a  k a d a r  i n e n 
ke b a b a  yö n e l i k  i l g i  ö n c e  S e l ç u k l u l a r  ve  Os m a n l ı l a rd a  ş i m d i  d e 

gü n ü m ü z d e  d e va m  e t m e k t e d i r.

K E B A P L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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KUZU TANDIR

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1.5 kg kuzu kol, 1 adet kemikli bütün
• 1 çay kaşığı tuz
• 30 g tereyağı 
• 5 diş sarımsak
• 2 adet defne yaprağı
• 1 çay kaşığı tane karabiber
• 400 ml su

Sunum için
• 2 adet orta boy domates, 
 ortadan ikiye kesilmiş
• 2 adet sivri yeşilbiber

1. Tuz serptiğiniz bir tabağa kuzu kolu yerleştirin. Her bölgesine gelecek 
şekilde tereyağını sürün ve iyice yedirin.
2. 3 parmak derinliğinde bir pişirme tepsisinin içine sarımsakları bütün halde 
atın. Kuzu kolu ekleyin. Defne yaprağı, tane karabiber ve suyu katın. 
3. Yağlı pişirme kağıdıyla kuzunun üstünü kapatın. Hiçbir şekilde hava 
almadığından emin olun.
4. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 3 saat pişirin.
Domatesleri ve bütün halde bıraktığınız sivri biberleri ızgarada önlü arkalı 
pişirin ve tandırla birlikte servis edin.

Tandır sözcüğü zemine gömülü fırınlara verilen addır, ama aynı zamanda bu fırında pişen ekmek 
veya ete verilen isim olur. Tandır fırınında olmasa bile genellikle fırında bütün olarak susuz pişen 
et tandır olarak adlandırılır. Tandırın lezzeti etin uzun sürede yavaş yavaş pişmesinden gelir. 
Yanına iç pilav yakışır.
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PATLICAN KEBABI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 12 adet büyük boy patlıcan
• 1.5 kg kuzu eti, orta yağlı
• 1½ tatlı kaşığı tuz 
• 2 adet etli kırmızı biber, kabaca doğranmış
• 6 adet küçük boy domates
• 12 adet sivri yeşilbiber
• 12 adet lavaş 

1. Patlıcanların saplarını kestikten sonra 5-6 santim uzunluğunda parçalar 
halinde enine doğrayın.
2. Kuzu etine tuz ve etli kırmızı biber ekleyerek kıyma kıvamı alana kadar 
zırhla kıyın ve hepsini birden yoğurun.
3. Kuşbaşı şişine önce patlıcanı, sonra kıymadan alınan ceviz büyüklüğündeki 
parçayı, sırasıyla bir patlıcan, bir et olarak dizin. Son parça gene patlıcan 
olmalıdır. 
4. Hazırladığınız patlıcan kebaplarını köz durumundaki ateşte 12-15 dakika 
arasında pişirin.
5. Domates ve biberleri közleyin.
6. Pişen patlıcanlı kebapları şişten çekip bakır kaba yerleştirin.
7. Közde pişen domates ve biberleri üzerlerine ekleyerek kapağını kapatın.
8. 10 dakika boyunca kısık ateşte terlemeye bırakın.
9. Bakır tabağında üzerine lavaş kapatarak servis edin.

Patlıcan kebabında, etin seçimi kadar patlıcan cinsi de önemlidir. Patlıcan körpe olmalı, dokusu 
yumuşak, rengi koyu ve parlak olanlardan seçilmelidir. Mevsim sonu sert ve açık renkli olan 
tohuma kaçmış patlıcanlar iyi sonuç vermez. Zırh kıyması ise diğer kebaplara göre biraz daha 
yağlı olmalıdır. Bu tarifte et ve patlıcan ayrı, domatesler ve biberler ayrı ayrı şişlere dizilir ve 
ayrı ayrı pişirilir. Sonra hepsi bir arada tepside terletilip, lavaş ekmekle dürüm yapılıp yenir.
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K İLİS  TAVA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet patlıcan, kabukları soyulmuş ve 
 ince dilimler halinde kesilmiş 
• 1 kg kuzu kıyma 
• 2 adet etli kırmızı biber, kabaca doğranmış
• 2 adet köy biber, kabaca doğranmış 
• 2 adet küçük boy soğan, kabaca doğranmış
• 10 diş sarımsak, ince kıyılmış
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış 
• 2 çorba kaşığı tatlı biber salçası 
• 2 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı karabiber

1. Patlıcanları ince bir tepsiye dizin.
2. Kıymayı doğranmış tüm sebzeler, salça, tuz ve karabiberle yoğurun.
3. Tepsinin üzerine kıymayı yayın. Dilerseniz kıymanın üzerini ayrıca domates, 
biber ve soğanla süsleyin.
4. Önceden 200°C’de ısıtılmış fırında tüm sebzeler pişene kadar 25-30 dakika 
pişirin. 

Tepsi kebabında zırhtan geçirilmiş kebap karışımı tepsiye yayılır ve çarşıda kızgın fırında 
pişirtilir. Antakya gibi kentlerde kasaplar tepsi kebabı için gerekli karışımı sipariş üzerine 
hazırlar ve komşu fırına gönderir. Çarşı içinde esnaflar arasında tepsi kebabı sıkça ısmarlanan 
çok sevilen bir lezzettir. Kilis usulü tepsi tavada ise tepsiye kıyma yayılmadan önce altına ince 
patlıcan dilimleri serilir.

Hazır layan:  ŞEF ÖMÜR AKKOR
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SO ĞAN KEBABI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1.3 kg kuzu eti, orta yağlı
• 1½ tatlı kaşığı tuz  
• 2 adet etli kırmızı biber, kabaca doğranmış 
• 36 adet küçük boy soğan 
• 60 ml nar ekşisi 
• 1 adet limonun suyu
• 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası 
• 1 çay kaşığı kuru nane 
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• ½ çay kaşığı karabiber 
• 12 adet lavaş 

1. Kuzu etine tuz ve etli kırmızı biber ekleyerek kıyma kıvamı alana kadar 
zırhla kıyın ve hepsini birden yoğurun.
2. Soğanların uç kısımlarını alın ve ikiye bölün.
3. 2 parça soğan arasına ceviz büyüklüğündeki kıymayı boğum boğum şişlere 
dizin. 
4. Hazırladığınız soğanlı kebapları köz durumundaki ateşte 12-15 dakika 
arasında pişirin.
5. Pişen kebaplardan soğan kabuklarını ayıklayın ve şişten çekip bakır kaba 
yerleştirin.
6. Ayrı bir kapta nar ekşisi, limon, salça, nane, pul biber, karabiber ve 100 ml 
suyu karıştırın ve sos elde edin.
7. Bu sosu kebapların üzerine dökün, kapağını kapatarak kısık ateşte 10 dakika 
terlemeye bırakın.
8. Soğanlı kebabı bakır kabında yanında lavaşla beraber servis edin.

Soğan kebabının lezzeti soğanı terletmekten gelir. Ateşte pişen soğanlar bir sahan içinde biraz 
su ve nar ekşisi ile üzerine ikinci bir sahan kapatılarak mangalın kenarında bir süre bekletilir. 
Böylece soğanlar iyice yumuşar ve tadı demlenir. Lavaş ekmek ile dürüm yaparak yenir. 
Dürüm yaparken maydanoz piyazı eklenirse çok yakışır. Yanında genellikle turp, tere ve ayran 
ikram edilir.
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ALİNAZİK 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1.2 kg kuzu eti, orta yağlı
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 adet etli kırmızı biber, kabaca doğranmış
• 40 g tereyağı, küçük küpler halinde kesilmiş
• 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
• 1,5 kg patlıcan 
• 750 g süzme yoğurt
• 6 diş sarımsak, ezilmiş

Sunum için

• 3 adet küçük boy domates, dilimlenmiş 
• 6 adet küçük boy sivri yeşilbiber
• 3 adet tırnaklı pide, dilimlenmiş

1. Kuzu etine tuz ve etli kırmızı biber ekleyerek kıyma şeklini alana kadar 
zırhla kıyın ve karıştırın.
2. Hazırlanan harcı bir tavaya koyun ve üzerine tereyağı parçaları ve toz 
kırmızıbiberi ekleyin. 
3. Taş fırında köz ateşte veya normal fırında 180°C’de 10–15 dakika pişirin.  
4. Patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. İnce ince kıyın. Bir bardak altıyla 
ezerek pürüzsüz kıvam almasını sağlayın. 
5. Bir tencerede, kısık ateşte yoğurdu karıştırarak ısıtın. Patlıcanı ilave edip 
ısınıncaya kadar karıştırın. En son sarımsağı ekleyin. 
6. Bakır tabaklara ince bir tabaka halinde yoğurtlu patlıcanı yayın. Üzerine de 
kıymayı paylaştırın.
7. Domates, biber ve tırnaklı pide ile servis edin.

Alinazik ya da Alenazik, Gaziantep mutfağının meşhur lezzetlerinden biridir. Zırh kıyması yerine ufak 
doğranmış sotelik et ile de yapıldığı olur. Kimisi eti veya kıymayı kavururken içine küçük doğranmış 
domates ve yeşilbiber gibi eklemeler yapar. Alinazik, kebapçılarda şişte pişirilmiş kıyma kebap ile de 
yapılabilir. Evlerde ise hazır alınmış kıymayı tavada kavurarak kolay usül yapan da vardır.
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K IYMA KEBABI

Malzemeler 
6 Kişilik

Harcı için

• 1,2 kg kuzu eti, orta yağlı
• 1 adet etli kırmızı biber, kabaca doğranmış
• 2 adet sivri biber, kabaca doğranmış 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1½ tatlı kaşığı pul biber 

Sunum için
• 2 adet küçük boy soğan, 
 yarım halka doğranmış
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 2 tatlı kaşığı sumak 
• 6 adet küçük boy domates
• 6 adet sivri yeşilbiber
• 6 adet lavaş

1. Kuzu etine etli kırmızı biber, sivri biber, tuz ve pul biber ekleyin. İyice 
karıştırın.
2. Karıştırdığınız malzemeleri kıyma kıvamı alana kadar zırhta kıyın ve 
yoğurun. 
3. Etleri 200 gramlık porsiyonlar halinde bölün ve içinden küçük parçalar 
alarak kebap şişine saplayın. Kıymanın şişin etrafında düşmeden durması için 
hafif  ıslatılan avuç ve parmaklar yardımıyla eti şişe iyice yapıştırın ve kıymanın 
şişten dökülmemesi için yer yer hafif  boğumlar yapın. 
4. Hazırladığınız şişleri birbirine değmeyecek şekilde tepsiye dizin ve serin bir 
yerde bekletin.
5. Şişleri köz durumundaki ateşte 8-10 dakika arasında çevirerek pişirin.
6. Soğan ve maydanoza sumak ekleyin ve karıştırın.
7. Domates ve biberleri közleyin.
8. Sunum tabaklarına lavaşları serin, kebapları üzerine yerleştirin. Yanına 
sumaklı soğan ve pişmiş domates biber ekleyerek servis edin. 

Kebaplar için et makinesinden çekilmiş kıyma kullanılmaz, zırh ile kıyılmış bıçak kıyması ya 
da zırh kıyması tabir edilen elle kıyılmış et tercih edilir. Böylece et suyunu kaybetmez ve lezzeti 
daha iyi alınır. Zırh kullanmak büyük ustalık ister. Zırh kıyması için sinirsiz ve yağsız, kara et 
tabir edilen et ile birlikte döş eti kullanılır. Kebaba lezzetini veren ayrıca eklenen kuyruk yağıdır. 
Kullanılan kuyruk yağının et ile oranı ustasına göre değişir. Et kıyılırken içine kebabın cinsine 
göre, biber, taze otlar gibi ekler de konur, birlikte kıyma işlemi yapılır, böylece lezzetler birbirine 
iyice geçer.
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KUZU ŞİŞ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1.2 kg yağlı kuzu şiş, 2 santim küpler 
halinde
• 4 adet büyük boy soğanın suyu 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı karabiber, taze çekilmiş 
• ½ tatlı kaşığı kimyon

1. Kuzu etini soğan suyu, tuz, karabiber, kimyon ve tarçınla birlikte 
5-6 saat buzdolabında bekleterek terbiye edin. 
2. Mangalda kömür ateşini hazırlayın.
3. Etleri şişe geçirin ve mangal ızgarasının üzerine koyun.
4. Etler kızarmaya başlayınca çevirerek pişirmeye devam edin. 
5. Sıcak servis edin. 

Şiş kebabı, Türk mutfağının en ünlü kebaplarından biridir. Bu tarif  İstanbul mutfağında eski usul 
soğan suyu ile terbiye edilen şiş kebap tariflerinden uyarlanmıştır. Eski reçetelerde etin terbiyesine 
tarçın da konur, istenirse bir tutam tarçın eklenebilir. Soğanı önce rendeleyip sonra tülbentten 
sıkarak suyunu rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

ŞEFİN NOTU: Kuzu şişi pide lokmaları üzerinde tabağın bir köşesinde yoğurt ve üzerine gezdirilmiş 
kırmızıbiberli kızgın tereyağıyla servis edebilirsiniz. Bu şekilde servis yapıldığında yemeğe  
“yoğurtlu kebap” denir.
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TAVUK ŞİŞ 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1.5 kg tavuk but, kemiksiz
• 200 ml zeytinyağı
• 50 g yoğurt 
• 60 g biber salçası, tatlı
• 1½ tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber 
• 6 adet küçük boy domates 
• 6 adet sivri yeşilbiber 
• 6 adet tırnaklı pide

1. Tavuk but etini ceviz büyüklüğünde parçalara bölün.
2. Zeytinyağı, yoğurt, salça, tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın ve 
dinlendirin. 
3. Terbiye edilmiş tavuk etlerini şişlere dizerek köz halindeki ateşte çevirerek 15 
dakika pişirin.
4. Domates ve biberleri şişe saplayarak közde pişirin.
5. Pişen tavuk şişleri servis tabağına alın. Pişmiş domates, biber ve tırnaklı pide 
ile birlikte servis edin.

Tavuk şiş, şiş kebabın tavuk eti ile yapılanı gibi düşünülse de terbiyesinde zeytinyağı, salça 
ve yoğurt olmasıyla farklılaşır. Terbiye içinde bekleyen tavuk son derece lezzetli olur. Çok 
kurutmadan ama içi asla çiğ kalmayacak şekilde suyunu kaybetmeden pişirmek maharet ister. 



Bugünkü Türkiye coğrafyasını oluşturan Trakya ve Anadolu 
denizler ile çevrilidir. Trakya’nın Karadeniz, Marmara ve 
Kuzey Ege denizleri olmak üzere üç denize ulaşım imkanı 
vardır. Anadolu ise dev bir yarımadadır. Kuzeyde Karadeniz, 
batıda Ege ve güneyde Akdeniz ile çevrili olduğundan her 
denizin bereketi kıyısındaki bölge mutfaklarına yansımıştır. 
Marmara ise Türkiye için denizlerin en özelidir, çünkü 
dünyada tek bir ülkenin sınırları içinde bulanan tek tuzlu 
iç denizdir. Marmara denizi, Trakya ve Anadolu arasında 
yer alan, bir başka ifadeyle Avrupa ile Asya arasındaki sınırı 
oluşturan, iki ucundaki Çanakkale ve İstanbul boğazları ile 
Karadeniz ile Ege’yi birleştiren bir köprü konumundadır. 
Denizlerin ötesinde Türkiye coğrafyası göller, ırmaklar ve 
dereler gibi tatlı su kaynakları açısından da oldukça zengindir.

Bu coğrafi konum, Türk mutfağına birbirinden çeşitli 
ve ilginç balık ve deniz ürünü yemekleriyle yansımıştır. 
Karadeniz’de hamsi adeta bir yaşam biçimi gibidir. 
Karadeniz kalkanı, derya kuzusu diye adlandırılacak denli 
kıymetlidir. İstanbul boğazındaki lüfer her İstanbullu için en 
özel lezzettir. İzmirli için barbun, çipura gibi Ege balıklarının 
yeri başkadır. İskenderun karidesi namlıdır. Bu liste böyle 
uzar gider. Denize uzak bölgeler de deniz mahsullerinin 
lezzetlerinden mahrum kalmazlar. Deniz balıklarının ötesinde 
ırmaklar ve göller de tatlı su balıkları açısından zengindir. 
Soğuk derelerin benekli alabalıkları, Van gölünün incili kefali, 
Dicle nehrinin şabot balığı gibi sevilen yöresel türler çoktur. 

Özellikle İstanbul ve Çanakkale boğazları, Karadeniz ve 
Ege denizleri arasındaki gelgitten ötürü çok özel bir balık 

takvimine sahiptir. Eskiden mevsimi dışında balık asla 
yenmezdi, her balığın ayrı zamanı vardı, bu kurala bugün 
av yasaklarıyla uyulmakta, bu sayede her balık mümkün 
olduğunca zamanında taze taze tüketilmektedir. İşin erbabı 
olan balık meraklısı, hangi balığın ne zaman  yeneceğini 
bilir, hatta balığın avlandığı döneme göre nasıl pişirileceği 
hususunda da kesin görüş sahibidir. Balık çoğunlukla bütün 
olarak ızgara pişirilir ya da tavası yapılır. Balığın kendi tadını 
almak esastır; sos gibi ekler ile balığın tadının maskelenmesi 
istenmez ancak birkaç dilim limon ile servis yapılabilir. 
Yanına garnitür aranmaz, birkaç dilim kırmızı soğan, tere 
veya roka yaprağı çoğu kez yeterli görülür. 

Bir zamanlar İstanbul balıkpazarında balık pişirici esnafı 
da bulunurdu. Bunlar balık dışında ayrıca midye, tarak, 
istiridye gibi deniz mahsullerini de pişmiş halde satarlardı. 
Diğer taraftan şehrin muhtelif  semtlerinde balık ve diğer 
deniz mahsullerini çiğ veya pişmiş olarak satan esnafa da 
rastlamak mümkündü. Günümüzde balık lokantaları ve 
sokaktaki balık-ekmek ve midye dolma satıcıları işte bu 
geçmiş kültürün uzantısıdır. Balık kültürü anlatılırken elbette 
unutulmaması gereken önemli bir kalem de işlenmiş balık 
ve deniz ürünleridir. Bir zamanlar İstanbul’da Ramazan 
sofralarında balık yumurtası ve havyar ikram edilirdi fakat bu 
adet günümüzde unutulmuştur. Kaybolan bu alışkanlıklara 
karşılık lakerda, çiroz, salamura sardalye gibi tuzlanmış 
ürünler ile ahtapot salatası, kalamar tava, karides güveç gibi 
deniz mahsulleri halen İstanbul gibi sahil şehirlerindeki balık 
lokantalarında meze olarak sunulan ve aranan lezzetlerdir.

Üç  t a ra f ı n ı n  d e n i z l e r l e  ç e v r i l i  o l m a s ı  b u  c o ğ ra f yaya  t ü r l ü  b a l ı k 
ve  d e n i z  ü r ü n l e r i  z e n g i n l i ğ i  s a ğl a m ı ş t ı r.  B u  ü r ü n l e r  d e  Tü r k 

m u t fa ğ ı n a  b i r b i r i n d e n  fa r k l ı  ve  l e z z e t l i  ye m e k l e r l e  ya n s ı r.

B A L I K L A R  V E  
D E N İ Z  M A H S U L L E Rİ

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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AHTAPOT SAL ATASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 kg ahtapot, dövülmüş                                     
• ¼ demet maydanozun sapları
• 3 adet defne yaprağı
• 5 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 2 adet çarliston biber
• 100 ml zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı tuz
• ¼ demet roka, kabaca parçalanmış
• ¼ demet dereotu, ince kıyılmış                                                 

Sos için                                     

• 200 ml sızma zeytinyağı
• 1 adet limonun suyu  
• 1 tatlı kaşığı tuz 

1. Temizlenmiş ve dövülmüş ahtapotu sudan geçirin. 
2. Geniş bir tencereye yarısını dolduracak kadar su koyup kaynatın. 
3. Maydanoz sapları, 1 adet defne yaprağı ve kabukları soyulmamış 3 diş 
sarımsakla birlikte ahtapotu orta ateşte 1 saat 30 dakika pişirin. 
4. Biberlerin çekirdek yataklarını temizleyin. Baş ve dip kısımlarını ayırıp ince 
şeritler halinde kesin. 
5. 2 diş sarımsağı tavada kızdırdığınız zeytinyağında hafifçe kavurun. 
Dilimlediğiniz biberlerle birlikte 1 adet defne yaprağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave 
edip kısık ateşte 5-6 dakika pişirin. 
6. Geniş ve derin bir kabın içinde sos malzemesini iyice karıştırın. 
7. Pişen ahtapotu, buzlu suya aktarıp derilerini temizleyin. Kafa kısmını ayırın. 
8. Önce, 3 santim uzunluğunda küçük parçalara ayırın, sonra da kalın 
parçacıkları, ortalarından ikiye bölün. 
9. Hazırladığınız sosun içine koyup iyice karıştırın. 1 adet defne yaprağı ilave 
ettikten sonra, biberleri de katıp karıştırın. 
10. 1 gün beklettikten sonra roka ve dereotuyla süsleyerek servis yapın.

Ahtapot Türkiye’de özellikle Akdeniz’e kıyısı olan sahil şeridinde balık lokantalarında ustalıkla 
hazırlanıp sunulan bir deniz ürünüdür. Ahtapot pilakiden, salataya ve ızgarasına türlü şekilde 
hazırlanabilir. Mühim olan ahtapotun lokum gibi yumuşacık pişirilmesidir. Bunun için en önemlisi 
ahtapotun pişirilmeden önce iyi dövülmesidir.
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ASMA YAPR AĞINDA SARDALYA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,5 kg sardalya, yaklaşık 72 adet içi 
 temizlenmiş, kılçığı alınmış, kafası üzerinde
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz
• 72 adet taze asma yaprağı, 
 ayıklanmış ve damarları alınmış
• 45 g tereyağı veya sadeyağ
• 3 adet limon, kabuksuz ve 
 çekirdeksiz, küçük dilimlenmiş
• 3 adet orta boy domates, kabuksuz ve 
 çekirdeksiz, ince dilimlenmiş

1. Ayıklanmış sardalyaları tuzlayın.
2. Taze asma yapraklarını teker teker düz bir zemine açın. ½ çay kaşığı yağı, 
limon ve domates dilimlerini yaprakların orta kısmına gelecek şekilde koyun. 
3. Tuzlanmış sardalyaları asma yapraklarının üzerine 1’er adet gelecek şekilde 
yerleştirin. 
4. Kömür ızgarasında harlı ateşi hazırlayın. Asma yaprağında balıkları 
pişirerek kişi başı 12 adet olacak şekilde servis edin.

Çanakkale- Gelibolu yöresinin alameti farikası sardalye Ağustos sonlarından itibaren taze asma 
yaprağıyla buluşur ve sofralara şenlik getirir. Hafif  ekşi taze asma yaprağı içine sarılı yağlı 
sardalyeler ızgarada kendi buğusunda yumuşacık pişer. 

Hazır layan:  ŞEF SEZAİ ERD O ĞAN

ŞEFİN NOTU: Taze asma yaprağı bulunmadığı zaman salamura yaprak kullanılabilir. Bu yemek için 
Temmuz ve Ağustos aylarında tutulan Çanakkale sardalyasını tercih ederseniz çok daha lezzetli olur.
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MİDYE D OLMA 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 40 adet kabuklu midye, temizlenmiş
• 50 ml zeytinyağı
• 200 ml su, sıcak
• 1 adet limonun suyu, taze sıkılmış

İç Pilav için

• 200 g pilavlık pirinç
• 1 çorba kaşığı kuş üzümü, arzuya göre
• 120 ml zeytinyağı
• 4 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 50 g dolmalık fıstık
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 tatlı kaşığı limon suyu, taze sıkılmış
• 1 çorba kaşığı toz şeker
• 200 ml su, sıcak
• ¼ demet dereotu, ince kıyılmış

1. Bir fırça yardımıyla dış kısmını fırçalayarak midyelerin kötü yerlerini 
temizleyin. 
2. Daha sonra midyelerin bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan 
keskin bir bıçak yardımıyla uç kısımlarından açın.
3. Tüylü kısımlarını elinizle veya bıçak ucuyla çekerek alıp kabuklu midyeleri 
soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletin. Bol suda yıkayıp, kumundan 
arındırın ve sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin.
4. Ayıklanmış pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Kuş 
üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.
5. Suyunu süzdüğünüz pirinci duru su çıkana kadar durulayın.
6. Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp soğan ve dolmalık fıstığı hafif  
bir renk alana kadar kavurun.
7. Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmaya devam edin. Suyu süzülmüş 
ve durulanmış kuş üzümleri, tuz, karabiber, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu 
ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
8. 200 ml sıcak su ilave edip kısık ateşte pirinç hafif  diri kalacak şekilde pişirin. 
Dereotunu ekledikten sonra ılık pilavı bir kenara alıp dinlendirin.
9. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç 
pilavla doldurup sıkıca kapatın.
10. Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde bir tencereye dizin. Üzerlerine 
zeytinyağı gezdirin. Ağırlık yapması adına üzerlerine porselen bir tabak kapatıp 
200 ml sıcak su gezdirin.
11. Kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirdiğiniz midye dolmaların üzerine taze 
sıkılmış limon suyu gezdirip tercihen soğuk olarak limon dilimleri eşliğinde 
servis edin.

Midye dolması İstanbul’un en gözde sokak yemeklerinden biridir. Ayrıca Türkiye’nin sahil 
kasabalarında gün boyu deniz sonrası iştahla atıştırılan bir lezzettir. Midye dolmasının pirinçli 
harcı klasik usulde az tarçınlı, bol baharlı, fıstık ve üzümlü olabildiği gibi Ege usulünde az 
baharatlı da olabilir. Midye dolmasının keyfine yenirken içine bolca sıkılan limonla varılır.

ŞEFİN NOTU: Kabuğu açık olan, önceden hava almış midyeleri kullanmamaya dikkat edin. 
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TAR ATORLU KAL AMAR TAVA

Malzemeler 
5 Kişilik

• 1 şişe maden suyu
• 1 adet limonun suyu
• ½ çay kaşığı karbonat
• ¼ çay kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 1,2 kg kalamar, ayıklanmış, 
 halka doğranmış

Kızartmak için

• 50 g un
• 1 çorba kaşığı mısır unu
• 400 ml zeytinyağı

Tarator sos için

• 50 g bayat ekmek içi, ufalanmış 
• 100 g iç badem
• 30 ml zeytinyağı 
• 2 diş sarımsak, ezilmiş
• 30 ml limon suyu
• 50 ml su 
• ¼ çay kaşığı tuz

1. Derin ve geniş bir kabın içinde maden suyu, limon suyu, karbonat, tuz ve 
şekeri çırparak karıştırın. Kalamarları bu karışıma ekleyin. 
2. Kalamarları parçalamayacak şekilde 2-3 dakika karıştırın. 1-2 saat kadar 
karışımda bekletin. 
3. Bu esnada tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini cevizle birlikte 
mutfak robotunda çekin veya hafifçe havanda dövün. Zeytinyağı, sarımsak, 
limon suyu, su ve tuzla karıştırdıktan sonra dinlenmesi için buzdolabında 
bekletin.
4. Un ve mısır ununu düz bir servis tabağına alıp karıştırın.
5. Marine karışımında bekleyen kalamarları süzdürün, ama durulamayın. 
6. Kalamarların her bir tarafını una bulayın.
7. Yağı derin bir tencerede 185°C’de kızdırın. Una buladığınız kalamarları 
kızgın ve derin yağda renk alana kadar kızartın. 
8. Fazla yağlarını bırakması için 1 dakika kadar kâğıt havlu üzerinde bekletin. 
Servis tabağına alın.
9. Buzdolabında bekleyen ve kıvam alan tarator sosla birlikte servis edin. 

Eski usul tarator özde dolmalık fıstık, badem, fındık ya da ceviz içiyle hazırlanan zarif  bir sostur. 
Tarator ızgara balığa eşlik edebileceği gibi derin yağda kızarmış kalamar ya da midye tavaya eşlik 
eder. Kalamar tava meze sofrasının en aranan ara sıcak yemeklerinden biridir.
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USKUMRU D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet uskumru

İç malzemesi

• 300 ml zeytinyağı
• 2 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
• 2 adet orta boy soğan, 
 yarım halka doğranmış
• 1 tatlı kaşığı tuz, silme
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 5 adet kakule tanesi, dövülmüş
• 3 adet karanfil, dövülmüş
• 1 çay kaşığı tarçın
• 2 tatlı kaşığı kuş üzümü
• 1 çay kaşığı toz şeker
• 100 ml su, kaynar
• 4 dal taze nane, kabaca kıyılmış
• 5 dal maydanoz, kabaca kıyılmış
• 6 dal dereotu, kabaca kıyılmış

Üzerini kaplamak için

• 30 g un
• 1 adet yumurta, çırpılmış
• 100 g galeta unu veya ekmek kırıntısı

1. Uskumru balıklarının yüzgeçlerini bir makasla derisine kaçırmadan kesin. 
Kuyruk kısmından kılçığını kırın. Kafa kısmından solungaçlarını elinizle 
çekerek çıkartın. 
2. İç organlarını düzgünce temiz bir pense veya balık cımbızı yardımıyla kafa 
boşluğundan çekerek çıkartın. Suya tutarak yıkayın. 
3. Kesme tahtasının üzerine balığı koyun. Kuyruk kısmından başlayarak 
ovalama yöntemiyle balığı sıvazlayarak yukarı doğru eti kılçığını bırakana 
kadar ovun. Bunu yaparken kesinlikle derisini zedelememeniz gerekiyor. 
4. Daha sonra baş kısmından da kılçığı kırın ve pense yardımıyla düzgünce 
kılçığı tutarak yavaş yavaş çekip çıkartın. 
5. Kılçığı çıkardıktan sonra tatlı kaşığı yardımıyla, yine derisini zedelemeden 
düzgünce balığın tüm etlerini çıkartın ve bir tabağa ayırın.
6. Harcı için tencereye 100 ml zeytinyağını koyun. İlk önce dolmalık fıstıkları 
altın sarısı renk alıncaya kadar kavurun ve soğanı ekleyip tekrar kavurun. 
7. Bu arada balığın içinden çıkan etlerin ince kılçıklarını kontrol edip soğana 
ekleyin. Tuz, karabiber, yenibahar, kakule, karanfil ve tarçını ilave ederek 
kavurun.  
8. Kuş üzümü, şeker ve kaynamış içme suyunu da ekleyip kapağını kapatarak 3 
dakika pişirin ve daha sonra ateşi kapatın.
9. Kapağı kapalı olarak 20 dakika iç harcı demlendirerek soğumaya bırakın. 
10. Hafif  ılınmış olan balıklı harcın içine taze nane, maydanoz ve dereotunu 
ekleyip karıştırın. 
11. Hazırladığınız bu karışımı içini çıkarttığınız uskumruların içine doldurun. 
Daha sonra uskumru balığını ilk önce una sonra yumurtaya ve en son da 
yumurtadan çıkartıp her tarafını galeta ununa bulayın. 
12. Bir tavaya 200 ml zeytinyağını koyup kızdırın. Uskumru dolmasını yağda 
güzelce altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın ve yağdan çıkartıp fırın 
tepsisine koyun. Fırını önceden 200 C°’de ısıtın. Kızarmış olan balığı fırına 
atıp 5 dakika kadar pişirerek fırından çıkartın.
13. Kızarmış uskumruyu halka halka dilimleyin ve her bir servis tabağına 3’er 
dilim pay edin. Yanında yeşil salatayla servis edebilirsiniz.  

Unutulmuş bir klasik İstanbul lezzeti olan uskumru dolmasının yapımı ustalık ve maharet ister. 
Yemeğin en önemli püf  noktası balığın kılçığının tek hamlede kırılmadan içinden çıkarılmasıdır.  
Hafif  tatlı ve baharatlı iç dolgusu Boğazın bu mütevazi balığını bir lezzet şölenine dönüşür.  Sıcak 
ya da soğuk servis edilebilir.

Hazır layan:  ŞEF AYDIN DEMİR
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HAMSİ  KUŞU

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,5 kg hamsi, temizlenmiş
• 2 adet orta boy soğan, çok ince kıyılmış
• 1 demet taze soğan, ince kıyılmış
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış
• 300 g mısır unu
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı kuru nane
• 1 çay kaşığı karabiber
• 4 adet yumurta
• 400 ml zeytinyağı

1. Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız hamsileri fileto haline getirin. Bol 
suda yıkayıp fazla sularını kâğıt havlu yardımıyla alın.
2. İç harcı için kuru soğan, taze soğan, maydanoz, 2 tatlı kaşığı mısır unu, tuz 
ve baharatı bir kâsede harmanlayın.
3. Yumurtaları ayrı bir kâsede iyice çırpın.
4. Fileto haline gelen hamsilerden iki tanesini tezgâha alın. Hazırladığınız iç 
harcı üzerine yayıp tamamen kapatacak şekilde iki hamsiyi yapıştırın.
5. Avucunuzun içinde sıkarak uzunlamasına köfte şekli verin. Malzeme bitene 
kadar aynı işlemi tekrarlayın.
6. Hazırladığınız hamsi yumrularını önce çırpılmış yumurtaya sonra mısır 
ununa bulayın. 
7. Kızgın yağda renk alıncaya kadar yaklaşık 2- 3 dakika ya da fırının ızgara 
bölümünde 3-4 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.

Hamsi, Karadeniz mutfağının olmazsa olmazıdır. Her türlü yemeği yapılır, ama her halde hamsi 
kuşu en çok bilinendir. Kılçığından ayıklanmış iki hamsinin birbirine yapıştırılarak kızartılır. Birbirine 
yapıştırılan hamsiler neredeyse uçan bir kuş görüntüsü alır. Hamsi kuşu bol bol yapılır, yığın halinde 
sofraya geldiği an biter demek doğru olur, o denli sevilir. 

Hazır layan:  ŞEF ZEKİ AÇIKÖZ 
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LÜFER IZGAR A 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet lüfer, pulları kazınmış ve 
 içi iyice temizlenmiş
• 60 ml zeytinyağı 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 6 adet defne yaprağı
• 1 adet büyük boy kırmızı soğan, 
 ince doğranmış 
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış 

Sos için 

• 100 ml zeytinyağı 
• 1 adet limonun suyu 
• ½ çay kaşığı tuz 

1. Lüferlerin karın kısmının kenarına yaklaşık 7 santim uzunluğunda ve  
2 santim derinliğinde kesik atın. 
2. Balıkları akan suda yıkayın. Her iki tarafına zeytinyağı sürdükten sonra biraz 
tuz serpin ve yardığınız yerden her balığın içine bir defne yaprağı yerleştirin. 
3. Balıkları varsa kömür ızgarasına, yoksa elektrikli ızgaraya koyun. Bir tarafı 
5-6 dakika piştikten sonra diğer tarafını çevirin. 
4. Her iki tarafı da pişince balıkları servis tabağına alın. 
5. Soğanı tuzla ovun, yıkayıp elle hafifçe sıkın. Sonra maydanozla karıştırıp 
balıkların yanında sofraya getirin. 
6. Sosu hazırlamak için tüm sos malzemesini karıştırın. Balığın yanında servis 
edin. İsterseniz sosa kıyılmış maydanoz da ilâve edebilirsiniz.

ŞEFİN NOTU: Balığın yanında taze roka, tere ve turp da servis edebilirsiniz. Eğer fırında ızgara yapmak 
isterseniz fırın tepsisine zeytinyağı sürüp balıkları da yağlayarak önceden 220°C’de ısınmış fırında yaklaşık 
8-10 dakika pişirebilirsiniz. 

Lüfer balığı İstanbul ve Boğaziçi’yle özdeşleşmiştir. İstanbul kültüründe lüferin yeri apayrıdır. 
Lüfer balığı Ağustos sonlarından itibaren Karadeniz’den Ege’ye tersine göç ederken 
Boğaziçi’nde dinlenir ve sofralarımızı da şenlendirir. Lüferin makbulü ızgarasıdır; eşlikçisi bol 
ekşili limonlu roka ve yeşil bir salata ve kırmızı soğandır. Lüferin en küçüğüne “defne” artık 
bulunamayan en büyüğüne ise “kofana” adı verilir.   Lüferi sürdürülebilir kılmak için en az 18 
cm boyunda olan balıkları seçmek gerekir.
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KALKAN TAVA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1200-1500 g kalkan
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 100 g un
• 300 ml zeytinyağı
• ½ demet maydanoz, ince kıyılmış 
• 2 adet limon, ikiye bölünmüş 

1. Balığın kenarındaki tırtıllı deriyi ve kuyruğunu bir makas veya bıçakla 
keserek atın. 
2. Balığın kulaklarını ve kulaklarıyla beraber bağırsaklarını çıkarın, 
iyice yıkayıp kurulayın. 
3. Balığı iri parçalara bölün.
4. Balık parçalarını tuzlayıp alt ve üstünü una bulayın. Kızgın yağda 8’er 
dakika altını ve üstünü kızartın. 
5. Servis edeceğiniz tabağa çıkarın ve maydanoza batırılmış limon dilimleriyle 
servis edin.

Kalkan için derya kuzusu da denir. Türkiye sularında avlanan düğmeli kalkan balığı okyanus 
çeşitlerinden daha farklı ve lezzetlidir. Kalkan gerçekten de kuzuya benzetilecek denli etli bir 
balıktır, pahalı sofraların en kıymetli balığıdır. Balık takvimine göre mevsimi Şubat ortaları gibi 
başlar, Mart en iyi zamanıdır, ideal mevsimi 15 Nisan’a kadar sürer. Kalkan balığının erkeği 
makbuldür.
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PAL AMUT TAVA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet palamut
• 2 tatlı kaşığı tuz
• 60 g un
• 300 ml zeytinyağı

1. Palamutları halka halka doğrayın. 2 tatlı kaşığı tuz döktüğünüz suda biraz 
bekletin ve yıkayın. 
2. Kızartmak için balıkları una bulayın.  
3. Kızdırdığınız zeytinyağında ağır ağır kızartın. 
4. Kızartırken yağın çok az olmamasına ve içinin iyi pişmesini sağlamak 
amacıyla hızlı kızartmamaya dikkat edin. 
5. Palamut kızartmasında önemli olan, dışının gevrek, içinin yumuşak 
olmasıdır.
6. Sıcak servis edin.

ŞEFİN NOTU: Palamut tava, kırmızı soğan piyazıyla birlikte sunulursa şahane olur. 

Palamut lüferden sonra İstanbul ve Boğaziçi’nin en aranan balığıdır. Yaz ortalarından itibaren 
“çingene palamudu” adı verilen küçük palamutlar avlanmaya başlanır. Çingene palamudu en 
güzel bol zeytinyağında tavada veya zeytinyağlı pilaki olarak çok lezzetli  olur. Sonbaharda 
avlanan palamut irileşir; ızgarası, tavası, fırını hazırlanır. Daha da irileşen palamut torik adıyla 
en güzel lakerda yapımında kullanılır.

LEVREK BUĞUL AMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 50 g tereyağı veya sadeyağ
• 6 parça levrek fileto, her biri 
 250 g, kılçıksız, derisiz
• 30 ml elma sirkesi
• 6 adet orta boy domates, 
 çekirdekleri çıkarılmış ve ince doğranmış
• 2 adet sivri yeşilbiber, halka doğranmış
• 1 adet defne yaprağı
• 6 dilim limon, kabukları soyulmuş
• ½ tatlı kaşığı tuz 
• 1 çorba kaşığı maydanoz, ince kıyılmış

1. Isıya dayanaklı cam pişirme kabını ya da güveci ateşe koyun. Hafif  kızdırıp 
yağı ve balıkları ilâve edin. Bir dakika alt üst ederek kavurun. 
2. Sirke ilave edin. Domatesleri balıkların üzerine koyun. Biberleri ve defne 
yaprağını ekleyin. 
3. Her balığın üzerine bir dilim limon yerleştirin. Tuzunu ekleyin.
4. Ağzını sıkıca kapatarak kısık ateşte 10 dakika hafif  kaynatın. 
5. Pişen balığı maydanoz serperek servis edin.

Levrek balıkların incisidir. Denizin dibinde yol almayı seven levreği avlanmak kolay değildir. 
Levrek ızgara çok zarif  bir lezzet olduğu gibi levrek buğulama da çok keyiflidir. Buğulama balığı 
zedelemeden pişirmek için uygulanabilen pilakiye benzeyen iyi bir tekniktir.



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

KARİDES GÜVEÇ BALIK PİL AKİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 40 ml zeytinyağı
• 1 adet orta boy soğan, 
 küçük küpler halinde doğranmış
• 5 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 5 adet tatlı sivri yeşilbiber, çekirdekleri 
 ayıklanmış, halka doğranmış
• 4 adet orta boy domates, küp doğranmış
• 900 g karides, ayıklanmış
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı pul biber
• 130 g rendelenmiş kaşar peyniri
• 40 g tereyağı veya sadeyağ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet orta boy patates, 
 küçük küp doğranmış
• 1 adet küçük boy kereviz 
• 200 ml zeytinyağı 
• 3 adet orta boy soğan, halka doğranmış
• 5 diş sarımsak, ince kıyılmış 
• 2 adet orta boy havuç, ince doğranmış
• 3 adet orta boy domates, 
 çekirdekleri çıkarılmış, ince doğramış
• 300 ml su, sıcak
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı toz şeker 
• 2-3 adet defne yaprağı 
• 1 demet maydanozun sapları 
• 800 g palamut fileto, dilimlenmiş
• 1 ½ adet limon
• 2 adet yeşilbiber, sapları ve 
 çekirdekleri ayıklanmış, ince dilimlenmiş

1. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Sırasıyla, soğan ve sarımsakları renk alana 
kadar kavurun.
2. Doğranmış yeşilbiber ve domatesleri ekleyin. Kavurma işlemini sürdürün.  
3. Son olarak; ayıklanmış karidesleri ekleyin ve tüm malzemeyi orta ateşte  
2-3 dakika kadar kavurun.
4. Tuz, karabiber ve pul biber katarak karıştırın. Karides karışımını güveç 
kaplarına paylaştırın. 
5. Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Yağı altı eşit parçaya bölüp, 
peynirlerin üzerine yerleştirin.
6. Önceden ısıtılmış 200°C fırında peynir eriyip, nar gibi kızarana kadar  
3-4 dakika fırınlayın. Sıcak olarak servis edin. 

1. Patatesleri kararmaması için suda bekletin. 
2. Kerevizin yapraklarını kesip çıkarın. Kökünün kabuklarını soyup küçük 
doğradıktan sonra unlu ve limonlu suda bekletin.
3. Bir tencerede zeytinyağını kızdırdıktan sonra soğan ve sarımsakları ilâve 
edin. Pembeleşinceye kadar çevirin. 
4. Havuçları ilâve edin, biraz daha çevirdikten sonra domatesleri ekleyin. 
Domatesler suyunu bırakıp çekince su ekleyerek kapağını kapatın, 
kaynamaya bırakın. 
5. Havuçlar yumuşamaya başlarken kereviz ve patatesleri ilâve edin. Tuzu, 
şekeri ve defne yapraklarını da katın. Maydanoz saplarını iple sıkıca bağlayın, 
lezzet vermesi için tencerenin içine atın. Tüm sebzeler pişince tencereyi ateşten 
alın.
6. Malzemenin bir kısmını bir fırın tepsisine veya ateşe dayanıklı büyük bir cam 
kaba suyuyla beraber döşeyin. 
7. Balıkları sebzelerin üstüne düzgünce yerleştirin. Kalan sebzeleri suyuyla 
beraber en üste yayın. 
8. Bir limonun kabuklarını soyun, ince ince dilimleyin, balıkların üzerine 
yerleştirin. Kalan yarım limonun suyunu sıkarak üstüne gezdirin. 
9. Biberleri üzerine yerleştirin. Yağlı kâğıdı ıslatıp sıkın. Düzeltip kenarları 
kabın veya tepsinin içinde kalacak şekilde yemeğin üstüne örtün.
10. Önceden 165C°’ye ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkınca 
yemeğin içindeki maydanoz demetini çıkarın. Sıcak veya soğuk servis edin. 

ŞEFİN NOTU: Eğer ısıya dayanıklı cam tepsi kullandıysanız, içinde soğutarak sofraya getirebilirsiniz. Fırın 
tepsisi kullandıysanız, yemeği servis kabına alıp soğuyunca servis yapabilirsiniz. Arzu edilirse üzerine çekilmiş 
karabiber serpilebilir. Palamut yerine sert beyaz etli diğer balıklar da kullanılabilir.

Karides güveç, balık lokantalarının geliştirdiği, ama şimdi neredeyse bir klasik haline gelmiş bir 
yemektir. Küçük kaplarda tek kişilik porsiyonlar olarak yapılsa da bazen paylaşım için ortaya 
sunulur. Karides güveç ev mutfaklarında yer almasa da, deniz mahsulleri sunan meyhane ve 
balık lokantalarının klasikleri arasına girmiştir. 

Bir zamanlar Ortodoks cemaatin sadece perhiz yemeği olan pilakiler günümüzde meze 
sofralarının aranan lezzetlerdir. Pilaki balıkla hazırlanabildiği gibi aynı zamanda midye, istiridye 
gibi deniz ürünleri veya kuru fasulye, barbunyadan da hazırlanır. Soğan, sarımsak, sirke veya 
limon suyu, maydanoz ve zeytinyağı pilakinin ana malzemelerdir.  Patates, havuç ve kereviz 
yemeğin lezzetini artırır. Tüm  malzemeler az su ilavesiyle zarifçe kısık ateşte ocakta veya bu 
tarifte olduğu gibi fırında pişirilir.



Anadolu toprakları tarımda olduğu gibi tarihte hayvancılıkta 
da öncü konumda olmuştur. M. Ö 10 000 yıllarında tarım 
devrimiyle birlikte hayvanların da evcilleştirilmesine 
başlanmış;  güvenlik ve nakliye alanlarında kullanılmasının 
yanında hayvanların yünü, derisi, sütü ve etinden de ziyan 
etmeden yararlanmayı bilen bir kültür oluşmuştur. Anadolu 
mutfak kültüründe, ciğer, yürek, böbrek gibi sakatatla 
yapılmış yemekler eskiden beri var olmuştur. Anadolu’nun 
kadim uygarlıklarından Hititlerde sakatat yemekleri özel gün 
ritüellerinde önemli bir yere sahiptir.

Osmanlı döneminde, sakatat yemekleri halkın tamamının 
rağbet ettiği çeşitlerdi. Yalnızca sıradan insanların değil, 
seçkinlerin de sakatat tüketme alışkanlığı belirgindi. Neredeyse 
her sakatat türü için ayrı dükkânlar bulunmaktaydı. Ayrıca 
kesilen hayvanın sakatatını küçük sırıklara asan ve  sokak 
sokak dolaşarak satan ciğerciler önemli bir esnaf  kolunu 
oluşturmaktaydı. Sadece sakatat üzerine uzmanlaşmış 
kasaplar, ciğerciler hâlâ yaşayan bir kültürdür. Sakatat 
sokak yemekleri arasında önemli bir yere sahiptir. Tek bir 
sakatat türü üzerine uzmanlaşmış lokantalar da bu kültürün 

uzantısıdır. Kent sokaklarında hayvanın hiçbir yerinin ziyan 
edilmediğini izlemek kolaydır. Baş ve ayaklar ekmek içine 
kelle söğüş sandviç veya çorba olur, bağırsaklar kokoreççilerde 
bambaşka bir lezzete dönüşür. İncecik çıtır çıtır tava ciğerin 
en iyisi için ülkenin en batı sınırındaki Edirne’ye yolculuk 
etmek çoğu lezzet düşkününün hayalidir. Bahar ayları 
kuzu uykuluk zamanıdır. Uzun gece gezmelerinde yeme 
içmeyi fazla kaçıranlar mideyi rahatlatmak için son olarak 
işkembecide işkembe çorbası içerler. Güneydoğu’da Urfa, 
Gaziantep gibi yazın oldukça sıcak olan kentlerde sabahın ilk 
ışıklarıyla ciğer kebap tezgâhları kahvaltı edenlerle dolar taşar. 

Hayvan kesildiği zaman öncelikle çabuk bozulan sakatatın 
pişirilmesi esastır. Bu yüzden Kurban Bayramı yemekleri çoğu 
bölgede etten önce sakatat yemekleri olur. Trakya bölgesinde 
Edirne saray mutfağının da etkisiyle ciğer sarma yapılırken, 
Güneydoğu’da bumbar dolması bayram yemeği olur. Kuyruk 
yağı pek çok yemekte aranır, kebaplara apayrı bir lezzet verir. 
Özetle Anadolu mutfağında gerek sokakta, gerek evlerde 
kesilen hayvanın başından kuyruğuna her yeri değerlendirilir, 
hepsi adeta ziyafet yemeği gibi baş tacı edilir. 

A n a d o l u  m u t fa k  kü l t ü r ü n d e ,  c i ğe r,  y ü re k ,  b ö b re k  g i b i  s a k a t a t l a 
ya p ı l m ı ş  ye m e k l e r  e s k i d e n  b e r i  va r  o l m u ş t u r.  A n a d o l u’n u n 

k a d i m  u yga r l ı k l a r ı n d a n  Hi t i t l e rd e  s a k a t a t  ye m e k l e r i  ö z e l  gü n 
r i t ü e l l e r i n d e  ö n e m l i  b i r  ye re  s a h i p t i r.

S A K ATAT L A R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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İ ŞKEMBE Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 kg dana işkembe, temizlenmiş 
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz 
• ½ adet limonun suyu 
• 1 adet orta boy soğan, dörde bölünmüş
• 4 diş sarımsak, soyulmuş

Terbiye için

• 30 g un 
• 1 adet limonun suyu 
• 2 adet yumurtanın sarısı 
• 100 ml su 

Servis için 

• 30 g tereyağı veya sadeyağ
• 1 çay kaşığı kırmızıbiber 
• 100 ml üzüm sirkesi
• 4 diş sarımsak, dövülmüş

1. İşkembeyi bol suda birkaç su yıkayın. Tencereye alıp üzerine üç parmak 
çıkacak kadar su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. 
2. Yarım limonun suyunu, soğanı ve sarımsakları ekleyerek işkembeyi 
yumuşayana kadar haşlayın.
3. Haşlanan işkembeyi delikli kepçeyle tencereden çıkarın. Tercihen 1,5 santim 
ebadında küp küp doğrayın. 
4. Tuzlama usulü isterseniz kesme şeker büyüklüğünde, klasik usulde isterseniz 
de ince kıyım şeklini tercih edin. 
5. İşkembenin suyunu tel süzgeçten bir başka tencereye alarak kaynatın.
6. Bu sırada terbiyeyi hazırlayın. Una, limon suyu, yumurta sarısı ve 100 ml su 
ilave ederek pürüzsüz kıvama gelene dek çırpın. 
7. Karışımı kaynamakta olan işkembe suyuna azar azar ve sürekli 
karıştırarak dökün. 
8. Doğranan işkembeleri ve tadına bakarak ½ tatlı kaşığı tuzu ekleyin. 
Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 5 dakika daha kaynatın.
9. Yağı kızdırıp kırmızıbiberi ilave edin. Sirkeyi sarımsakla karıştırın. Çorbanın 
üstüne biberli yağ gezdirip sirkeli sarımsakla servis edin. Üstüne dilediğiniz 
baharatları serpiştirin. 

Sakatat çorbaları Osmanlıların da çok fazla rağbet ettiği yemeklerdir. Genel inanışa göre her 
sakatatın ayrı bir yararı vardır. Hayvanın midesi olan işkembenin de midevi olduğuna inanılır. 
O yüzden gece gezmelerinde yemeyi içmeyi abartanlar sabaha karşı soluğu işkembecilerde alır. 
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C İĞER GÖMLEK SARMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 400 g ciğer, ince doğranmış
• 900 ml et suyu 
• 70 g kuş üzümü 
• 1 ½ tatlı kaşığı tuz 
• 1 ½ tatlı kaşığı karabiber 
• 1 ½ tatlı kaşığı tarçın
• 70 g dolmalık fıstık 
• 2 adet büyük boy soğan, ince kıyılmış 
• 450 g pirinç, 15 dakika 
 tuzlu suda bekletilmiş
• 1 parça kuzu gömlek yağı, 
 kaynar suda ıslatılmış

1. Tencerede 10 g yağ eritin ve ciğeri kavurun. 200 ml et suyu, kuş üzümü, tuz, 
karabiber ve tarçın ilave ederek bir taşım kaynatın.
2. Başka bir tencerede kalan yağı eritin. Fıstık ve soğanı kavurun. Yıkanmış 
pirinci ilâve edin ve kavurmaya devam edin. 
3. Önceden hazırladığınız ciğerli harçla birlikte 700 ml kaynar et suyunu 
pirince ekleyin. Kapağını kapatarak bir taşım harlı ateşte kaynatın.
4. Ateşin altını kısıp yaklaşık 10 dakika demlendirerek pişmeye bırakın. 
5. Kapağını açmadan 10 dakika daha demlendirerek dinlendirin. 
6. Fırını 200ºC’de ısıtın. 
7. Ciğerli pilav içini karın zarının (gömlek yağının) ince kısımlarına bütün veya 
birer kişilik olmak üzere doldurarak sarın.
8. Yağlanmış bir tepsiye yerleştirin. Fırında yaklaşık 10 dakika pembeleşinceye 
kadar kızartın.

Ciğer gömlek sarma Trakya bölgesinde tipik bir kurban bayramı yemeğidir. Özellikle eski 
Osmanlı başkenti Edirne’de bayram ciğer sarma sofraya geldiği anda başlar. Kuzu ciğeri minik 
küpler halinde kızartılıp soğan, pirinç, dolmalık fıstık, üzüm, tarçın ve karabiber gibi baharatlar 
ile harmanlanır, bu harç gömlek zarı içine bohça gibi sarılır, dışı iyice çıtır çıtır olana kadar 
fırında kızartılır. Böyle bir lezzet sofraya geldiğinde bayram zamanı olmasa bile bayram gelmiş 
gibi olur. 

ŞEFİN NOTU: Gömlek yağı veya karın zarı bağırsakların dışını çepeçevre saran dantel görünümlü, yağlı 
yapıda bir zardır. Pek çok nefis yemeğin hazırlığında kullanılır. 
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YAPR AK CİĞER

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 g kuzu karaciğeri, zarı temizlenmiş
• 150 g un
• 15 g tuz 

Kızartma için 

• 250 ml zeytinyağı

1. Kuzu ciğerini buzlukta hafif  katılaşana kadar bekletin, böylece daha rahat 
kesilecektir. 
2. Yaprak şeklinde yaklaşık 1/2 santim inceliğinde dilimleyin. Un ve tuzu 
karıştırın, dilimlenmiş ciğerleri bu karışıma bulayın ve fazla ununu silkeleyin.
3. Tavada kızdırdığınız yağda, dış kısmı çıtır çıtır olana dek 2 dakika kızartın. 
Bekletmeden hemen servis edin. 

İncecik, çıtır çıtır kızarmış yaprak ciğer tava başlı başına bir lezzettir. Yanına mutlaka çiğ olarak 
incecik kesilmiş soğan ile servis yapılır. Üstüne bir iki adet özel olarak kurutulmuş bütün kırmızı 
biber de kızartmak şarttır.

ŞEFİN NOTU: Ciğeri kimyon, pul biber ve kızarmış acı Arnavut biberiyle servis ederseniz iyi birer eşlikçi olacaklardır.
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İ ŞKEMBELİ  NOHUT YAHNİSİ 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 3 adet küçük boy soğan, ince kıyılmış
• 5 diş sarımsak, ince doğranmış
• 4 adet küçük boy dolmalık biber, 
 ince doğranmış 
• 3 adet orta boy domates, 
 küp küp doğranmış
• 600 ml su, sıcak
• 1 çay kaşığı pul biber
• 250 g nohut, haşlanmış
• ½ tatlı kaşığı tuz 

İşkembe için

• 600 g işkembe, temizlenmiş
• 3 litre su, kaynar 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 60 ml üzüm sirkesi
• ¼ adet limonun suyu 
• 3 diş sarımsak, soyulmuş
• 1 adet küçük boy soğan, soyulmuş
• 15 ml zeytinyağı  

1. İşkembeyi bol suda iyice yıkayın, iri parçalara bölün ve 3 litre kaynar suya 
atın. İçine tuz, sirke, limon suyu, sarımsak, soğan ve zeytinyağını da ilâve edin.
2. İşkembe iyice yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Piştikten sonra 
ateşten alın, suyunu süzüp bir kenarda bekletin. Soğuduktan sonra kuşbaşı 
şeklinde doğrayın. 
3. Tencerede yağı eritin. Soğan, sarımsak ve biberleri içine ilave edip 2-3 
dakika kavurun. 
4. Soğan pembeleşince, işkembeyi ilâve edip biraz çevirin ve domatesi ekleyin. 
Domates suyunu verip çekinceye kadar pişirmeye devam edin. 
5. 600 ml sıcak su, 200 ml işkembe suyu, pul biber ve haşlanmış nohutları 
yemeğe karıştırın. Tadına bakarak ½ tatlı kaşığı tuz ilave edin. 
6. Kaynayınca, ateşi kısıp orta ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. 
7. Nohut iyice pişince ateşten alın.

İşkembeli nohut yahnisi, sakatatın tencere yemeklerinde de kullanılmasına çok güzel bir örnek 
teşkil eder. Yumuşacık nohut ile işkembe, bir arada son derece midevi ve rahatlatıcı bir yemek 
oluşturur. 

ŞEFİN NOTU: İşkembeli nohut yahnisini tirit şeklinde hazırlamak için kuru ekmek dilimleri  
lokmalık parçalar halinde derin bir tepsiye doğranır. Kaynar haldeki yahni kuru ekmeklerin üzerine  
dökülerek sofraya getirilir. 



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

BUMBAR (MUMBAR) D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g kıyma, orta yağlı 
• 300 g pirinç, yıkanmış 
• 1 çorba kaşığı domates salçası 
• 1 çorba kaşığı biber salçası 
• 1 çay kaşığı karabiber 
• 1 çay kaşığı yenibahar 
• 1 tutam tarçın 
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 30 g tereyağı veya sadeyağ

Bumbarı Hazırlamak için 

• 2-3 adet koyun bumbarı
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• ½ adet soğan, ince doğranmış 

1. Bumbarları iyice temizleyip yıkayın. Ters çevirip tekrar suyun altında 
bıçakla kazıyarak temizleyin. 
2. Tuz ve soğanla ovun. Suyunu akıtıp süzgeçte bir gece buzdolabında bekletin. 
3. Kıymayı pirinç, salça, baharat ve tuzla karıştırıp içini hazırlayın. 
4. Bumbarları tekrar yıkayarak yağlı kısmı içe gelecek şekilde dolma oyacağı 
yardımıyla çevirerek doldurun. 
5. Uçlarını bağlayın ve birkaç yerinden şişle delin. İsterseniz, ayrıca birer karış 
aralıklarla sucuk gibi bölümlere bağlayabilirsiniz. 
6. Tencereye dizip üstünü geçecek kadar su ilave edin ve pişmeye bırakın.
7. Pişince bumbarları sudan çıkartarak tavaya alın, yağı ekleyin ve iyice 
kızartın. 
8. Bekletmeden hemen servis yapın. 

Bumbar, Farsça bağırsak demektir. Bumbar dolması, Güneydoğu Anadolu’da bayramlarda 
sevilen bir yemektir. Kalın bağırsaktan daha kısa ve tombul dolmalar olur, ince bağırsaktan ise 
daha ince uzun dolmalar çıkar. Bumbar dolması pirinç yerine bulgurla da yapılabilir. Bölgesine 
göre değişmekle birlikte, genelde ince bağırsak bulgurlu, kalın bağırsak ise pirinçli harçla 
doldurulur. Bumbar dolması pişerken yırtılmaması için diğer dolmalar gibi fazla doldurulmaz, 
aksi takdirde harcındaki bulgur ya da pirinç şişince bumbarı patlatır.
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KUZU UYKULUK VE PATATES LOKMA

Malzemeler 
6 Kişilik

• 600 g kuzu uykuluk 
• 400 ml süt
• 30 g tatlı toz kırmızıbiber
• 1 tatlı kaşığı tuz, tepeleme 
• 1 çay kaşığı tane beyaz biber  
• 3-4 dal taze kekik  
• 100 ml zeytinyağı, kızartmak için

Patates lokma için

• 1 kg patates, büyük boy
• 1 adet yumurtanın sarısı
• 60 g eski kaşar peyniri   
• 10 g mısır nişastası
• ½ tatlı kaşığı tuz 
• 100 ml zeytinyağı 
• 100 ml süt

Garnitür için

• 8-10 adet kuşkonmaz    
• 1 adet sakız kabağı
• 100 ml zeytinyağı
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 1-2 adet keme mantarı  
• 3-4 dal taze fesleğen veya mercanköşk

1. Kuzu uykulukları üzerini kaplayacak kadar kaynayan suya bırakın ve 1 
dakika haşlayın.
2. Bir kaba koyduğunuz buzlu suya alarak soğutun. Süzerek dışındaki zarları 
elle temizleyin.
3. Süt, kırmızıbiber, tuz, beyaz biber ve taze kekikle marine ederek bir gece 
dolapta bekletin.
4. Beklettiğiniz kuzu uykulukları tuz ve zeytinyağı ile lezzetlendirerek orta 
ateşte ısıtılmış bir tavada her yeri eşit kızarana kadar pişirin. 
5. Lokma için patatesleri yıkayın ve kabuklu şekilde tencereye yerleştirip üzerini 
kaplayacak kadar soğuk su doldurun. 
6. Bir tutam tuz ilave edip orta ateşte 45 dakika, içleri yumuşayana kadar 
haşlayın. 
7. Patatesler ılınınca kabuklarını soyun. Tam soğumadan patates ezeceği veya 
büyük bir kaşıkla iyice ezin.
8. Patates ezmesinin içerisine yumurta sarısı, kaşar peyniri, nişasta ve tuz ilave 
ederek karıştırın. Elle küçük küçük lokmalar yapın.
9. Patates lokmalarını kaynar suda 40-50 saniye kadar haşlayın ve soğuk suya 
alarak soğutun. Suyunu süzün. 
10. Isıtıp zeytinyağı ilave ettiğiniz bir tavada patates lokmalarını ağır ateşte 
kızartın.
11. Kızaran lokmaların üzerine süt ilave edin ve tuzla lezzetlendirerek  
kenara alın. 
12. Garnitür için kuşkonmaz saplarının sert kısımlarını kırarak ayırın. 
Yumuşak kısımları kullanmak üzere kenara alın.
13. Sakız kabağını uzunlamasına ikiye bölün ve 1 santimlik parçalar 
halinde kesin. 
14. Kabak ve kuşkonmazları üzerlerini kaplayacak kadar kaynayan suda 
1 dakika haşlayın.
15. Bir kaba koyduğunuz soğuk suya alarak soğutun ve süzün. 
16. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kuşkonmaz ve kabakları ekleyerek kavurun. 
Tuz ilave edip lezzetlendirin.
17. Geniş bir tabağın altına hazırlanan kremalı patates lokmalarını koyun. 
Üzerine kızartılmış sebzeleri ve kuzu uykulukları yerleştirin. 
18.En üstüne yemeği kaplayacak kadar keme (domalan) mantarı rendeleyin. 
Son olarak taze otların yapraklarıyla süsleyerek servis edin.

Kuzu uykuluk, tam bir bahar lezzetidir. Bir zamanlar İstanbul’da bahar aylarında süt kuzu 
kesimi başladığında Sütlüce’deki mezbahanın yakınındaki ciğerciler uykuluk  yaparlar, 
meraklıları kentin dört bir yanından gelirdi. Dünyada sakatat yemeklerine giderek artan ilgi 
sayesinde, şefler de bu tür lezzetlere şık lokantalarda yer vermeye başladılar. 

Hazır layan:  ŞEF YILMAZ DEMİR
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KELLE PAÇA Ç ORBASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 adet koyun ya da kuzu kellesi 
• 6 adet koyun ya da kuzu paçası 
• 1 adet büyük boy soğan, soyulmuş
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 litre su 
• 30 g un 
• 1 adet yumurtanın sarısı 

Servis için 

• 6 diş sarımsak, dövülmüş  
• 150 ml üzüm sirkesi

1. İyice yıkanmış kelle ve paçaları düdüklü tencereye alın. Üzerine 1 adet 
soğan, tuz ve 2 litre su ilave ederek yaklaşık 40 dakika haşlayın. 
2. Düdüklü tencereniz yoksa yaklaşık 2 saat boyunca ara ara kaynar su ilave 
ederek haşlayabilirsiniz.
3. Pişen kelle ve paçaları tencereden alın, biraz soğumasını bekledikten sonra 
üzerindeki etleri kemiklerinden ayırın ve küpler halinde doğrayın. 
4. Tencerede kalan haşlama suyunu süzerek başka bir tencereye aktarın. 
5. Üzerine doğranmış kelle paça etini ilâve edip altını açarak tekrar kaynamaya 
bırakın.
6. Bu sırada terbiyeyi hazırlayın. Una, yumurta sarısı ve 100 ml su ilave ederek 
pürüzsüz kıvama gelene dek çırpın.
7. Kaynamaya başlayan çorba suyundan 1 kepçeyi yavaşça terbiyenin üstüne 
döküp iyice karıştırın. Bu terbiye sosunu tencereye yavaş yavaş ekleyin. 
8. 5 dakika süreyle karıştırarak tekrar kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır. 
Ezilmiş sarımsak ve üzüm sirkesi ile servis edebilirsiniz. 

Sağlık açısından en fazla önem atfedilen çorbalardan biridir. Özellikle hastalara güç vermesi, 
içindeki jelatinli yapısıyla kemikleri güçlendirmesi açısından kelle paça çorbası eşsizdir. Elbette 
etin ve kemiğin tüm lezzeti bu çorbada birleşir, insana kuvvet verirken damağı da tatmin eder. 
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ARNAVUTCİĞERİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet büyük boy patates, 
 küp doğranmış ve kızartılmış 
• 2 adet kırmızı soğan, yarım halka 
 doğranmış ve tuzla ovulmuş
• 1 demet maydanoz, ince kıyılmış
• 1 kg kuzu karaciğeri, zarı temizlenmiş, 
 iri küp doğranmış
• 120 g un 
• 2 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı pul biber 
• 1 tatlı kaşığı kimyon 
• 12 adet kuru Arnavut biberi

Kızartma için 

• 250 ml zeytinyağı

1. Bir servis tabağının ortasına kızarmış patates, kenarlarına soğan ve 
maydanoz karışımı koyup bir kenarda bekletin. 
2. Ciğeri tel süzgece alın. Fazla kanı varsa süzülecektir, asla yıkamayın.
3. Kızartma yağını, derin çelik tencereye alıp kızmasını beklerken derin bir 
kapta un, tuz ve pul biberi karıştırın. 
4. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın ve kızgın yağa bırakın. 
5. Tencerenizin genişliğine göre hareket edin, aynı anda yağın alabileceği 
miktardan fazla ciğeri tavaya koymayın, yoksa zorlanırsınız. 
6. İçlerini kurutmadan toplamda 3-4 dakika bir kez karıştırarak pişirin. 
7. Daha sonra pişmiş ciğerleri patateslerin üzerine alın. Dilerseniz üzerine 
kızartma yağından 2-3 çorba kaşığı gezdirin. 
8. Eğer hemen yemeyecekseniz üzerini kapatarak dinlendirin. Bu şekilde 
arnavutciğeriniz yumuşacık olacaktır. 
9. Servis etmeden önce kimyon, kızarmış Arnavut biberi ve dilediğiniz 
baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

Arnavutciğeri en klasik mezelerdendir, soğuk büfelerin vazgeçilmez yemeklerindendir. 
Günümüzde bile hala, giderek sayısı azalsa da, Arnavut ciğeri sokakta taşınabilir seyyar 
camekan askılarda satılmaktadır. 

ŞEFİN NOTU: Ciğeri kimyon, pul biber ve kızarmış acı Arnavut biberiyle servis ederseniz 
iyi birer eşlikçi olacaklardır.



E S N A F  L O K A N TA L A RI
V E

S O K A K  Y E M E K L E Rİ



Tarih boyunca her toplumda ev dışında dışarda yemek 
yemek ihtiyaçtan doğan bir kültür olmuştur. Büyük 
kentlerde yakacak odunun pahalı ve zor bulunur olması, 
bazı yiyeceklerin odun fırın gibi özel pişirme düzeneği 
gerektirmesi ya da özel ustalık gerektiren yemekler olması 
gibi nedenlerle çarşıda hazırlanan yemekler önemli bir 
esnaf  grubunu doğurmuştur. Gündelik hayatın koşuşturması 
içinde esnaf  büyük ölçüde sokakta karnını doyurmuş, evde 
yapılamayacak bazı zahmetli yemekler ise hep çarşıya ait 
olmuştur.

Osmanlı kentlerinde ticaretin döndüğü, zanaatkârların 
sanatını icra ettiği çarşıda, hem esnafa, hem de müşterilere 
servis yapan seyyar yemek satıcıları olurdu. Bunlar kimi 
zaman simitçi gibi gezgin olur, kimi zaman da tezgâhını işlek 
bir köşede açar, önüne bir iki tabure koyar, adeta anında 
kurulmuş seyyar bir lokanta gibi gelen geçeni doyururdu. Bu 
şekilde sokakta çöp şiş veya döner düzeneği kurulduğu bile 
olurdu. Şerbetçiler, limonatacılar hemen etrafta biter, içeceği 
de onlar karşılardı. Tatlıcılar da eksik olmaz, muhallebici 
bile yuvarlak sini gibi tezgahını kapar gelirdi. Siniden kestiği 
su muhallebisini minik tabaklara koyup üzerine şekerini, 
şurubunu, gül suyunu dökerdi. Böylece sokağın ortasında bile 
mükellef  bir şekilde karın doyurmak mümkündü. 

Seyyar satıcılar ve sokak tezgâhlarında yemek satanlar 
gibi sulu ev yemeği yapan esnaf  lokantaları da kent halkının 
beslenmesinde önemliydi. Bu tür aşçı dükkânlarında çorba, 
pirinç pilavı ve beş altı çeşit tencere yemeği bulunurdu. 
17. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı gezgini Evliya Çelebi 

ESNAF VE USTA 
LOKANTAL ARI 

İskender Kebap

Döner

Köfte



İstanbul’da 555 adet aşçı esnafı dükkânı olduğunu kaydeder. Ayrıca kelle-
paça yapan 90 başçı esnafı, 300 işkembeci, kuzu büryan yapan 155 biryancı, 
100 yahnici ve 50 dolmacıdan söz eder. 400 dükkân ile köfte ve kebapçı 
esnafı da önemli bir sektör oluşturuyordu. Balıkpazarı ise kendine özgü birç 
aşçı esnafına sahipti. Balıkpazarı aşçılarının günümüzün balık lokantalarının 
temelini oluşturmuştur. Ayrıca yemekten ziyade arada atıştırmalık niyetine 
açlık bastırmak ve keyif  için yenecek börek, çörek, gözleme, kurabiye, kâhke, 
lokma, simit yapan esnaf  vardı. Bütün bu dükkânlara ilâveten tatlıcılar vardı. 
En ilginci ise ayrı bir hoşafçı esnafı olmasıydı. Zerdeci ve sütlü aş yapan 
aşçılar günümüz muhallebicilerinin temelini oluşturmuştur. Ayrıca çeşitli 
helvalar sunan 170 adet helvacı vardı. Görüldüğü gibi yüzyıllar öncesinin aşçı 
esnafı, bugünün esnaf  ve usta lokantalarının temelini oluşturmuştur.  

Bugünün esnaf  lokantalarının temeli tencere yemeği sunan aşçı 
dükkânlarıdır. Gene günümüzün tek tip yemek satan lokantaları da bir 
zamanların uzmanlaşmış usta esnafı dükkânlarıdır. Günümüzde kentlerde 
köftecilerden muhallebicilere uzanan geniş bir esnaf  ve usta lokantası 
yelpazesi mevcuttur. Bazı yemekler bölgelere göre farklılık göstermekte, 
örneğin köfteciler ve pideciler her ilde farklılaşabilmektedir. Bir kent ziyaret 
edildiğinde o kent ile özdeşleşen yemeği yemeden oradan dönülmez. 
Edirne’de ciğer tava, Bursa’da İskender kebap, Konya’da etli ekmek, Adana’da 
kebap, Antep’te baklava, Antakya’da künefe, Siirt’te büryan kebabı yemek 
için sırf  o kentlere giden ziyaretçi az değildir. Bu tür çarşı yemekleri özel 
ustalık gerektiren, evde yapılması zor yemeklerdir. Çarşı yemeklerinden evlere 
de sipariş verilir, bazen malzemesi evden gönderilerek yaptırılır. Örneğin 
pideciler çoğu kentte evin uzantısı gibi işler, evden gönderilen tepsilerle yemek 
pidelerin piştiği taş fırınlarda pişirilir. 
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Geleneksel bir esnaf  lokantasında her gün türlü 
çeşit sulu yemek satışa çıkar 
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Esnaf  ve tek tip yemek sunan usta lokantaları dışında da 
sokaklarda karın doyurmak için sayısız seçenek vardır. 
Ayaküstü alınıp gidilecek yiyecekler sunan pek çok yer ve 
seyyar satıcı kentlerin renkli yiyecek dünyasını yansıtır. 
Gün çoğu kez simitçiden alınan bir simit ile başlar. 
Simitçiler aynı zamanda çoğu kişinin işe yetişirken kahvaltı 
niyetine aldığı poğaça, açma gibi hamur işlerini de satarlar. 
Elbette sabah erken saatlerden itibaren açık olan ve fırın 
mamulleri satan yerleri unutmamak gerek. Ekmek fırını 
ile pastane arasında bir yerde konumlanan bu tür yerler 
her türlü poğaça, tahinli açma, çörek, kurabiye ve börek 
çeşitleri satarlar, çoğunun ev yapımı limonatası olur. 
Soğuk sandviççiler ve tost büfeleri de sokakların önemli 
bir parçasıdır. Çoğu büfe tost ve sandviçin yanına ayran, 

SOKAK YEMEKLERİ

meşrubat, sıkma portakal suyu gibi içecekler de sunar. Meyve 
suyu sıkan özel büfelerin de ayrı bir yeri vardır. Portakal 
suyunun ötesinde nar suyu başta olmak üzere her türlü meyve 
suyunun karışımlarıyla tam bir vitamin deposu görevini 
üstlenirler.

Ekmek arasına koyularak elde yenen sokak yemeklerinin 
çeşitliliği de çoktur. Döner, kokoreç, köfte bazen taze somun 
ekmek içine girer, bazense ince lavaş ekmek ile dürüm yapılır. 
Bunları yapan yerler önünde öğle saatlerinde çoğu kez 
kuyruklar oluşur. Deniz kenarı yerlerde ızgarada taze balık-
ekmek yapan tezgâhlar da kentin renkli görüntülerindendir. 
Kimi bölgelerde sac üzerinde kavrulan bir tür et kavurma 
olan tantuni, ya da kelle etinden soğuk söğüş de ekmek 
arasında sunulan lezzetlerdendir. 

En çok tüketilen sokak yemeklerinden biri olan köfte sokaklarda ekmek arası 
yapılarak satıldığı gibi sadece köfte satan lokantaların da sayısı epeyce çoktur.

Kokoreç



Son yıllarda ortaya çıkarak yaygınlık kazanan bir lezzet ise 
kumpir olmuştur. Közlenmiş patates içine sonsuz çeşitlilikte 
konan malzeme ile her zevke hitap eden bir seçenek 
oluşturur. Bu arada her ne kadar çoğu yerinde yeme seçeneği 
sunsa da, pide, lahmacun ve börek gibi hamur işleri de alıp 
götürülebilen, iş yerine evlere ısmarlaması adetten olan sokak 
yemekleri arasındadır. Bu gruba tatlıcıları da eklemek yerinde 
olur. Gece geç vakit ortaya çıkan tavuklu nohutlu pilav 
satıcıları da gececileri aç bırakmaz. 

Sokaklar acıkanın açlığını bastıracak atıştırmalık seçenekleri 
açısından da çok seçenek sunar. Yazın haşlanmış süt mısır ya 
da közde mısır, kışınsa közde kestane satıcıları meydanları 
doldurur. Özellikle açık hava gezinti güzergahlarında, 
parklarda çocuklara yönelik seyyar satıcılar da eksik olmaz. 
Kağıt helva, koz helva, susam helva, elma şekeri, pamuk şeker 
gibi lezzetler ile seyyar helvacılar sadece çocukların değil, 
pek çok kişinin aklını çeler. Yazın sayfiye yerlerinde bu renkli 
görüntülere kimi zaman turşu suyu da satan turşucular katılır. 
Lokmacılar ise en sevilen sokak tatlıları arasındadır. Anında 
kızartılarak şerbete atılan lokmanın kokusunu duyunca uzak 
durmak zordur. Kimi bölgelerde lokma, pişi gibi kızartma 
tatlar hayır niyetine kaybedilen bir yakının anısına halka 
bedava dağıtılır. 

Elbette dondurmacıları unutmak olmaz. Seyyar 
dondurmacılar kadar ufak bir dükkândan gelen geçene 
külahla dondurma satan  dondurmacılar kent hayatının en 
renkli tatlı sokak lezzetlerinin başında gelir. Özellikle Maraş 
usulü dondurmanın eğlenceli satış biçimi neredeyse bütün 
dünyada nam tutmuş turistik bir öğe haline gelmiştir. 

Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

Midye Dolma

Balık Ekmek

Simit

Macun



Tatlılar, Türk mutfağının sevimli yüzünü oluşturur. Şekerin 
henüz çok yaygın olmadığı zamanlarda sadece bayram, 
düğün gibi özel günlerde yenen lezzetlerdi tatlılar. Ayrıca 
misafirlere verilen kıymeti gösteren önemli ikramlıklardı.  
Geleneksel Türk mutfağındaki tatlı repertuarının iştah 
açan zenginliği, Osmanlı mutfak kültürü mirasına dayanır. 
Bu kültürde tatlıya verilen özel önem, Saray mutfaklarına 
bağlı helvahane adında bir birimin bulunmasıyla da kendini 
gösterir. Helvahane, sadece tatlı ve helvalar, şekerlemeler, 
şerbet ve şuruplar, lokumlar, macunlar ve reçellerin değil 
envaitürlü sebze ve meyvelerden turşuların da hazırlandığı 
bir mutfaktı. Helvahanenin bir diğer sorumluluğu da, sağlık 
ve şifa için türlü baharat karışımlarından ilaç gibi kullanılan 
şurupları ve çeşit çeşit macunları hazırlamaktı. Bu anlamda 
helvahane sarayın eczanesi gibi bir işlev de üstlenirdi. 

Geleneksel Türk mutfağındaki tatlı türleri, teknik açıdan 
son derece geniş bir çeşitlilik sunar. Bu yüzden tatlıları pişme 
biçimi ve içeriğine göre farklı sınıflarda değerlendirmek en 
doğrusudur. En geniş grubu sütlü tatlılar ve şerbetli tatlılar 
oluşturur. Bunlara ilâveten şeker, bal veya pekmez ile pişen 
helvalar ve meyveli tatlılar da vardır.  

Sütlü tatlılar, sütün içine nişasta, pirinç, pirinç sübyesi, 
dövülmüş badem gibi kıvam artırıcı malzemeler katılmasıyla 
elde edilen muhallebi ve türevleridir. 

Bunlar, yemek sonrası yenebilen hafif  bir seçenek 
olabilecekleri gibi, öğün aralarında ağzı tatlandıran bir ara 
öğün olarak da tercih edilebilir. Sosyal buluşma mekânları 
olarak da işlev gören sütlü tatlı çeşitleri sunan muhallebiciler, 
İstanbul gibi kentlerde bu nedenle ortaya çıkmıştır. 
Muhallebicilerin vazgeçilmez lezzeti tavukgöğsü olduğundan, 
bu tür yerlerin bazıları zaman içinde tavuk suyuna şehriyeli 
çorba, tavuklu pilav ve sahanda yumurta sunan, gün boyu 
karın doyuran mekânlar olarak gelişmiştir. Pelteler Türk 
mutfağındaki tatlılar içinde en hafif  grubu oluşturur. Hepsi 
de Farsçadan gelen pelte, palûde veya palûze, inceltilmiş, 

süzülmüş anlamına gelir. Nişasta ile çok katı olmayacak 
şekilde kıvam kazanan pelteler, meyve suyu veya usaresi ya da 
sade suyla hazırlanır; şeker, bal veya pekmezle tatlandırılır; 
yerine göre baharat, gül suyu veya çiçek suyu ilavesiyle 
rayiha kazanır. Servis edilirken ufak pelte kâseleri kullanılır. 
Günümüzde pelte giderek unutulan bir lezzettir. 

Şerbetli tatlılar, kızartılmış veya fırında pişirilmiş hamur 
işinin üzerine şerbet dökerek yapılır. Yassı kadayıf, ekmek 
kadayıfı ve tel kadayıf  olmak üzere üç çeşit olan kadayıf, 
Osmanlı’nın erken dönemlerinden itibaren Türk mutfak 
kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Kadayıf  ve 
baklava gibi şerbetli tatlılar Osmanlı sarayında en önemli 
tatlılar arasında yer alırdı. Baklava, Osmanlı döneminden 
günümüze, saraydan kırsala her kesimin en özel tatlısı 
olmuştur. Günümüzde ince yufkayla yapılan şerbetli tatlılar 
oldukça zengin bir çeşitlilik sunar. Ayrıca fırından çıkınca 
üstüne şerbet verilen hurma tatlısı, kalburabastı, şekerpare, 
revani, şambali, yoğurt tatlısı gibi çeşitler ile lokma, tulumba 
gibi yağda kızartılarak hazırlanan şerbetli hamur tatlıları da 
vardır. 

Türk tatlı kültüründe mühim bir yer tutan helvaların 
kutlamalarda ve özel günlerde simgesel bir anlamı vardır. 
Türk mutfak geleneğinde meyveler yaz ve kış, taze ve kuru 
olarak öğün aralarında tüketildiği gibi tatlıcılık ve şekercilikte 
de kullanılmaktadır. Reçel, şerbet, şurup, hoşaf  gibi tatlı 
yiyecek ve içeceklerdeki kullanımlarının dışında meyveler, 
bazı tatlılarda yalnızca şekerle birlikte yer alırlar. Ayva tatlısı, 
elma tatlısı, erik, kayısı veya hurma dolması, şeftali tatlısı 
veya kabak tatlısı bu tür tatlılardan birkaçıdır. Ayrıca taze 
meyvelerle hazırlanan türlü türlü meyve şekerlemeleri, meyve 
ve şekerin kaynatılmasıyla elde edilen çeşit çeşit marmelatlar 
tatlı kültürünü zenginleştiren unsurlardır. Kuru veya yaş 
meyvelerin az şeker ilavesiyle suda kaynatılması suretiyle 
hazırlanan hoşaflar, özellikle pilav ile birlikte ikram edilen ya 
da yemek sonunda tatlı yerine tüketilebilen ince lezzetlerdir. 

G e l e n e k s e l  Tü r k  m u t fa ğ ı n d a k i  t a t l ı  re p e r t u a r ı n ı n  i ş t a h  a ç a n 
z e n g i n l i ğ i ,  Os m a n l ı  m u t fa k  kü l t ü r ü  m i ra s ı n a  d aya n ı r.  B u  kü l t ü rd e 

t a t l ı ya  ve r i l e n  ö z e l  ö n e m ,  S a ray  m u t f a k l a r ı n a  b a ğl ı  h e lva h a n e 
a d ı n d a  b i r  b i r i m i n  b u l u n m a s ı y l a  d a  ke n d i n i  gö s t e r i r. 

TAT L I L A R  V E  KU R A B İ Y E L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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SU MUHALLEBİSİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 150 g pirinç, sübye yapımı için
• 500 ml süt
• 500 ml su
• 2 çorba kaşığı gül suyu veya gül şurubu
• 100 g pudra şekeri 

1. Sübye için pirinci tencereye alın. Üzerini 5 santim aşacak kadar suyla 
doldurup bir gece bekletin. 
2. Sabah hiç karıştırmadan tencereyi eğip pirinç seviyesine kadar suyunu 
süzdürüp dökün.
3. Pirinci mutfak robotunda çekerek koyu bir süt haline getirin. Kullanmadan 
önce süzgeçten geçirin.
4. Muhallebi için süt ve suyu bir tencerede kaynatın. Hızlıca karıştırarak 
sübyeyi içine yedirin. Bir ileri bir geri karıştırıp kaynatarak 20 dakika pişirin. 
5. 30 santim çapında yuvarlak bir tepsiyi kaynar suya batırıp kuruladıktan 
sonra muhallebiyi sıyırarak tepsiye boşaltın. Soğuduktan sonra buzdolabına 
koyun.
6. Servis için kare şeklinde porsiyonlara ayırın.
7. Üzerine gül şurubu ve pudra şekeri koyarak servis edin.

Su muhallebisi aslında bir nevi şekersiz sade peltedir, ama sadece su ile değil yarı yarıya sütle 
yapılmışı yaygınlık kazanmıştır. İçine şeker konmaz, üstüne pudra şekeri ekilir ve gül suyu serpilir. 
Klasik muhallebicilerin en klasik muhallebi türüdür. Bazı yerlerde pembe renkli gül şurubu 
dökülerek sunulduğu da olur. Günümüzde çeşitli meyveli şuruplar ile servis yapılması da giderek 
yaygınlaşmıştır.

ŞEFİN NOTU: Pudra şekeri yerine pekmez veya balla da servis edebilirsiniz.
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L İMONLU PELTE

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1300 ml su
• 5 adet limonun suyu 
• 250 g şeker
• 1 adet limon kabuğu rendesi
• 45 g buğday nişastası, 100 ml suda eritilmiş

Üzeri için

• File badem, Antep fıstığı veya kuş üzümü

1. Su, limon suyu, şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu bir tencereye koyun. 
Ateşe oturtarak 1 dakika kaynatın.
2. Çırpma teliyle karıştırarak suda ezilmiş nişastayı yedirip bir kez kaynatıp 
ateşten alın ve kâselere boşaltın. 
3. Soğuduktan sonra dolaba koyun ve 1 saat daha bekletin. 
4. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

Osmanlı mutfağında meyve suları ile yapılmış pelteler en zarif  tatlılar arasındaydı. Ferahlatıcı 
lezzetleriyle yemek sonrası damakları rahatlatır, bazen de gün içinde hoş bir ikram olarak da 
tadına varılırdı. Bazen pelteler meye suyu olmadan sade suyla yapılır, baharatlar ya da çiçeklerle 
rayiha verilirdi. Limon peltesi bu tür pelteler içinde en canlandırıcı, en ferahlatıcısı olanıdır.

ŞEFİN NOTU: Pelteyi portakal suyu, vişne suyu gibi dilediğiniz meyve suyuyla ya da sade olarak 
hazırlayabilirsiniz.



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

F IRIN SÜTL AÇ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 165 g pirinç
• 1250 ml süt                                     
• 200 g toz şeker    
• 2 adet yumurtanın sarısı
• 1 çay kaşığı vanilya

1. Sübye için 75 gram pirinci tencereye alın. Üzerini 5 santim aşacak kadar 
suyla doldurup bir gece bekletin. 
2. Sabah hiç karıştırmadan tencereyi eğip pirinç seviyesine kadar suyunu 
süzdürüp dökün.
3. Pirinci mutfak robotunda çekerek koyu bir süt haline getirin. Kullanmadan 
önce süzgeçten geçirin.
4. 90 gram pirinci üzerini kapatacak kadar suyla birlikte tencereye koyun ve 1 
saat bekletin.
5. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra bir tencerede pirince azar azar sütü 
karıştırarak bir taşım kaynatın. Karıştırarak 30 dakika pişirin.
6. Önce şeker ilave ederek 5 dakika daha pişirin. Ardından sübyeyi ekleyerek 
bir 5 dakika daha ağır ağır karıştırarak pişirdikten sonra ateşten alın. 
7. Ayrı bir kapta yumurta sarısını biraz vanilya ile karıştırın. İçine pişmiş 
sütlaçtan bir kepçe koyarak yedirin ve karışımı tencereye ekleyin.
8. Sütlacı ateşe dayanıklı kâselere pay edin.
9. Fırın tepsisinin içine biraz su koyarak kâseleri tepsiye dizin. Üstten ısı veren 
200°C’ye ısıtılmış fırına yerleştirin.  
10. 15-20 dakika pişirin. Üzeri kızarınca fırından çıkarıp dinlendirin. 
11. Soğuttuktan sonra servis yapın. 

Sütlaç, Osmanlı mutfağının en gözde süslü tatlılarından biriydi. Avrupa’da da Türk usulü sütlü 
pirinç olarak ünlenmişti. Günümüzde sütlaç en sevilen sütlü tatlıların başında gelir. Sütlaç 
fırınlanacağı zaman içine yumurta sarısı konur, böylece üzerinde oluşan ince deri gibi bir 
kaymak tabakası oluşur ve fırında nar gibi kızarır.

ŞEFİN NOTU: Arzu ederseniz sütlacı üzerinde kabaca doğranmış fındık ya da fıstıkla servis edebilirsiniz. 
Sübye yerine 1,5 çorba kaşığı pirinç unu kullanılabilir. 
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KEŞKÜLTAVUK GÖ ĞSÜ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 100 g badem
• 1250 ml süt
• 75 gram pirinçle yapılmış sübye veya 
 40 g nişasta
• 200 g şeker
• 1 adet yumurta

Üzeri için

• 25 g hindistancevizi rendesi
• 25 g Antep fıstığı, file

Malzemeler 
6 Kişilik

• ¼ adet tavuk göğsü, haşlanmış
• 1 lt süt
• 150 g pirinçten yapılmış sübye
• 200 g şeker
• 1 çay kaşığı tarçın

1. Bademi 1 dakika kaynatıp süzdükten sonra kabuklarını soyun ve mutfak 
robotunda un haline getirin. 
2. 250 ml sütü bademe ekleyin ve karıştırın. 
3. Kalan sütü tencereye koyun ve içine badem unu karışımını ilave edin. Şekeri 
de ekledikten sonra ağır ağır karıştırarak sübyeyi katın. Muhallebi kıvamına 
gelinceye kadar devamlı karıştırarak pişirin. 
4. Yumurtayı çırpma teliyle 3-4 dakika çırpın, içine 1 kepçe keşkül yedirdikten 
sonra karışımı keşküle karıştırın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli 
karıştırarak birkaç dakika pişirin. Ocaktan alın.
5. Keşkülü servis kâselerine paylaştırın.
6. Hindistancevizi ve Antep fıstığıyla süsleyerek soğuk servis edin.

1. Haşlanmış tavuk etini soğuk suyun içinde soğuyana kadar bekletin. Tavuk 
sıcaklığını kaybedince sudan çıkararak göğüs etini ovun ve tavuğun etlerini tel 
tel ayırıp soğuk suya koyun. 
2. Tencereye süt ve sübyeyi koyun. Sürekli karıştırarak 20 dakika pişirin. 
3. Şekeri ilave edin. Devamlı karıştırarak kaynayıncaya kadar, 10 dakika daha 
pişirin. 
4. Suyu iyice süzülmüş, didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin. Tekrar 10 dakika 
kaynayana dek karıştırarak pişirmeye devam edin.
5. Tepsiyi kaynar suyla çalkalayıp, tavukgöğsünü 3 santim kalınlığında düzgün 
şekilde dökün. 
6. Tepsiyi ateşe oturtun. Çevire çevire tavukgöğsünü spatulayla kenardan 
ortaya çekerek altını kızartın. 
7. Soğuyunca 8x6 santim boyutlarında kesin.
8. Bu dilimleri spatulayla dikkatlice kazımak suretiyle en altında kızarmış olan 
kısmıyla birlikte alıp rulo haline getirerek servis tabaklarına alın. 
9. Üstüne tarçın serperek soğuk servis edin. 

Badem ile sütün uyumu bu bir nevi bademli muhallebi olan tatlıyı çok özel kılar. Bir zamanlar 
dervişler boyunlarına asılı keşkül kabı dedikleri deniz kabuğundan yapılmış bir kap ile kapı 
kapı dolaşıp tekke için para dışında pirinç ve türlü yiyecekler toplarlardı. Keşkül tatlısının da 
dervişlerin keşkül kaplarıyla toplayıp tekkeye götürdükleri türlü yemişlerin birleştirilmesinden 
yapıldığı söylenir.

Tavuk ile tatlı yapmak bugün pek çok ülkede akla gelecek son şey olabilir. Oysa Ortaçağ İslam 
mutfağından başlayarak batıya uzanan, ortaçağ Avrupa mutfaklarında da yer bulan tatlılarda 
et kullanma adeti vardı. Et kullanılarak yapılan tatlıların başında tavuk etiyle yapılan sütlü 
tatlılar gelirdi. Fransız mutfağında Blanc Mange olarak ünlenen tatlı, aslında doğudan gelen 
geleneğin devamıydı. Bu tür tavuk eti kullanılarak yapılan sütlü tatlı, bugün sadece Türkiye’de 
yaşamaktadır. Tavuk etinin bu tatlıdaki rolü kıvam ve doku kazandırmaktır.
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İNCİR UYUTMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1lt süt, tercihen keçi sütü
• 250 g kuru incir
• 2 çorba kaşığı ceviz, dövülmüş, isteğe bağlı

1. Tencerede sütü kaynatın. 50°C sıcaklığa gelene kadar soğutun.
2. İncirlerin saplarını kesin ve ince ince doğrayın. Sütün içine ilave edin.
3. Tahta bir kaşıkla inciri sütün içinde iyice ezin. İncirler sütü emene kadar 30 
dakika ezmeye devam edin. Bu işlem için mikser de kullanabilirsiniz.
4. Tencereyi yoğurt yapar gibi bezle iyice örterek 1 saat bekletin. 
5. Kâselere pay edin ve buzdolabında 24 saat beklettikten sonra servis edin.
6. Arzu ederseniz cevizle servis edin. 

Kuru incir ile yapılan incir uyutması Anadolu mutfağının en kolay yapılan, fakat kolaylığına rağmen 
tadıyla fark yaratan bir tatlısıdır. Kuru incirler sıcak süt ile ezilerek hemhal olur, bir süre birlikte uyur, 
incir yoğurt mayası gibi bir etki yapar, incirli yoğurt gibi kıvamlı bir tatlı haline gelir. Uyutma adı süt 
ile incirin bir arada dinlendirilmesinden gelir.
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KAYMAKLI KAYISI  TATLISI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g kuru kayısı 
• 250 g şeker
• 250 g kaymak
• 120 g badem, kabukları soyulmuş

1. Kayısıyı akşamdan bol suda ıslayın.
2. Sonra suyunu değiştirip yıkayarak süzdürün. Bir tencereye koyarak 
üzerlerini kapatacak kadar su ilâve edin. 
3. Bademleri ekleyin. Ağır ateşte 20 dakika kaynatarak pişirin. Bademleri 
içinden alın ve kenara ayırın. 
4. Pişme suyunun dörtte üçü kadarını süzdürerek alın.
5. Şekeri kayısıların üzerine serperek ekleyin. Tencereyi sağa sola sallayarak 
şekerin erimesini sağlayın. Ağır ağır kaynatıp 25 dakika daha pişirerek ateşten 
alın. 
6. Aynı tencerede kayısıları soğuttuktan sonra bir kevgirle kayısıları tabağa 
çıkarın ve dinlendirin.
7. Her bir kayısıyı yarısına kadar açın ve içine yarım ceviz büyüklüğünde 
kaymak doldurun. Kayısıların üzerine ayırdığınız bademleri yerleştirin. 
8. Kaymaklı kısmı yukarı gelecek şekilde servis tabağına dizin. Üzerine piştiği 
şurubundan hafifçe gezdirin. Yanında kalan şurupla birlikte servis edin.

Türkiye dünyanın birinci kayısı üreticisi ülkesidir. Malatya kayısısı Coğrafi Tescil almış ve 
uluslararası kurumlar tarafından da listelenmiştir. Kuru kayısı ile yapılan en lezzetli tatlılardan 
biri içi lüle kaymak ile doldurulmuş kayısı tatlısıdır. Kaymağın sütlü tadıyla meyvenin tatlı mayhoş 
tadının birleşimi müthiş bir denge oluşturur.
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AY VA TATLISI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet ayva, soyulmuş, ikiye ayrılarak 
çekirdekleri çıkarılmış 
• 120 g şeker
• 75 ml su
• 6 adet karanfil

1. Ayvaları yayvan bir tencereye birkaç ayva çekirdeği ve kabuğu ile birlikte 
koyun. 
2. Ayvaların içine birer çorba kaşığı şeker ekleyerek 1 saat bu şekilde bekletin.
3. Tencereye suyu ve karanfili ilave edin. Mum ışığı gibi yaktığınız çok kısık 
ateşte 2-2,5 saat ayvaların rengi pembeleşinceye kadar pişirin. Arada sırada 
ayvaları zedelemeden ters çevirebilirsiniz.
4. Ayvalar piştikten sonra soğumaya bırakın.
5. Arzuya göre kaymak eşliğinde servis edin. 

Ayva tatlısı derin pembe kızıl bir renge sahiptir, öyle ki Türkçede pişmiş ayva rengi diye bir 
tanımlama vardır. Bu rengin sırrı ayvanın çok uzun süre kısık ateşte pişmesinden kaynaklanır. 
Pişme sırasında içine konan kabuk ve çekirdekler ise içerdiği pektin sayesinde  ayva tatlısının 
suyunun billur cam gibi donmasını sağlar. 
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KABAK TATLISI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 ½ kg balkabağı
• 300 g toz şeker
• 400 ml su
• 4-5 adet karanfil
• 100 g ceviz, ince doğranmış

1. Balkabağının çekirdek yatağını iyice temizleyin. Dilimleyip küçük parçalara 
ayırın. 
2. Yeşil kısmının kalmamasına özen göstererek kabuklarını kalınca bir şekilde 
soyun. 
3. Yıkayıp suyunu süzdükten sonra ateşe dayanıklı, kenarları yüksek bir kaba 
düzgün bir şekilde yerleştirin. Şekerin tamamını üzerine dökün. Suyu ve 
karanfilleri ilave edin.
4. Kabın üstünü pişirme kâğıdıyla kapatın. 200°C’ye ısıtılmış fırının orta 
kısmına yerleştirin. 
5. Hava alabilmesi için kâğıdı bir kürdan ile delerek 1 saat pişirin. Piştikten 
sonra üzerini açıp soğumaya bırakın. 
6. Cevizleri serptikten sonra kaymak eşliğinde servis yapın.

Balkabağı tatlısı için kullanılan helvacı kabağı ya da kestane kabağı yoğun ve sıkı etli olmalıdır. Lifli, 
pişince gevşeyen ve püre gibi dağılan kabak türleri uygun değildir. Sonbahar gelince esnaf  lokantaları, 
adeta kullandıkları kabağın kalitesini müşterilerine kanıtlamak istercesine, bal kabaklarını lokanta 
girişinde vitrin önüne yığarlar.
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PATLICAN TATLISI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 6 adet küçük boy patlıcan
• 400 g şeker
• 400 ml su
• 5 g karanfil, tane
• ⅓ adet limonun suyu

Kireç kaymağı için
• 250 g sönmemiş kireç taşı
• 2 litre su

1. Kireç kaymağı için kireci bir kaba alın ve oda sıcaklığındaki suyla karıştırın. 
Karışımın bulanık bir hal alması gerekir. Bu işlem yaklaşık bir saat kadar 
sürecektir. Sonra üst kısımda kullanacağımız temiz su, alt kısımda tortusu 
oluşur.
2. Kaptaki suyu yavaşça başka bir kaba eğerek temiz suyu alın ve kenarda 
bekletin.
3. Küçük patlıcanları sap kısımları kalacak şekilde aralık bırakmadan soyun. 
Sap kısmındaki yeşillikleri de alın. 
4. Patlıcanları kireç kaymağının içine atın ve 4 saat bekletin. Suya tam olarak 
batmaları için üzerlerine bir ağırlık da bırakın. 
5. Kireç kaymağından aldığınız patlıcanları temiz suyla iyice yıkayın. Bir 
tencereye koyun ve üzerini kaplayacak kadar suda 5 dakika kaynatın. 
6. Başka bir tencerede şeker, su ve karanfilleri kaynama derecesine getirin. 
Temiz suda kaynattığınız patlıcanları bu şerbetin içine atın. 
7. Kısık ateşte 1 saat yavaş yavaş kaynatın. Patlıcanlar pişip şerbet kıvam 
almaya başladığında limon suyunu ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra 
ocaktan alın. 
8. 1 gün dinlendirerek servis edin. 

Türk mutfağının özgün tatlı, reçel veya şekerleme yapma tekniklerinden beri kireç kullanmaktadır. 
Kireç kaymağı suda çözülerek eritilir. Kirecin çökmesi beklenir, üstünde kalan duru su süzülür,  
tatlısı yapılacak meyve veya sebze bu duru suda bekletilir. Kireç sebzenin hücre yapısını sertleştirir 
ve şerbet içinde dağılmamasını sağlar. Bu şekilde yapılan tatlı veya şekerlemeler cam gibi bir 
görüntü alır, dokusu diri olur. Bu yöntemle bal kabağı dilimleri, uzun etli domates, karpuz 
kabuğunun beyaz kısmı da yapılabilir. 
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AY VA HOŞAFI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet ayva, dilimlenmiş
• 150 g şeker 
• 1 adet çubuk tarçın 
• 4 adet karanfil 
• 1 adet büyük boy nar, taneleri ayıklanmış

1. Ayva dilimlerini üzerini iki kat geçecek kadar suya koyun ve  kaynamaya 
bırakın. 
2. 15 dakika pişirdikten sonra ayvaları tencereden çıkarın.
3. Kaynamaya devam eden suya şekeri ekleyin. Birkaç dakika kaynattıktan 
sonra ayva dilimlerini yeniden şerbetin içine ekleyin. 
4. 10 dakika daha pişirdikten sonra tarçın ve karanfil ekleyin. 2 dakika kaynatıp 
ocaktan alın. 
5. Karanfilleri ve tarçınları çıkarın. 
6. Kâselere böldüğünüz hoşafı üzerine nar taneleri serperek ılık ya da soğuk 
servis edin.

Hoşaflar kimi zaman içecek, kimi zaman da tatlı gibi görülen ve sofrada da öyle yenen bir 
lezzettir. Ayva mayhoş tadıyla kış meyveleri içinde hoşaflara en yakışanlardan biridir.  
Ayva hoşafının suyu yemeğin yanında kaşık kaşık tadılarak meşrubat gibi içilebilir, taneleri de 
yemeğin sonunda tatlı gibi yenebilir.
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MEY VE HOŞAFI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 140 g kuru kayısı 
• 80 g kuru erik 
• 100 g kuru üzüm 
• 1,2 lt su 
• 160 g şeker
• 2 adet elma, dilimlenmiş 
• 4 adet karanfil 
• 1 adet nar, taneleri ayıklanmış

1. Kuru meyveleri güzelce yıkayın. Ayrı kaplarda geceden ıslatın. Büyük kuru 
meyveleri ıslatmadan önce uygun büyüklükte kesebilirsiniz.
2. Su ve şekeri karıştırın. İçine akşamdan ıslattığınız meyveleri ekleyin, 
kaynamaya bırakın. 
3. 15 dakika kadar sonra kuru meyvelerin yumuşaklığını kontrol edin. 
Yumuşamış olan kuru meyvelere elmaları ekleyin. 
4. 7-8 dakika daha kaynattığınız hoşafa karanfil ekleyerek ocaktan alın. 
5. Kâselere servis edin. 
6. Soğuduktan sonra kâselere birer avuç nar tanesi serpin. Arzuya göre servis 
ederken karanfilleri çıkarabilirsiniz.

Hoşafların kuru meyvelerle yapılanı pilav ile çok iyi gider. Sadece kuru kayısı, kuru erik, ya da kuru 
üzümle yapılan hoşaflar da vardır ancak hepsi karışınca ortaya adeta bir sonbahar demeti çıkar, kuru 
meyvelerin birbirini tamamlayan tatlı ekşi tatları hoşaf  suyunu daha da lezzetli yapar.

SALEPLİ  D ONDURMA 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 lt süt, tercihen günlük
• 1 çorba kaşığı toz salep 
• 250 g şeker

1. Bir tencereye 1 litre sütü, salep ve şekeri koyun. Tel çırpıcıyla çok iyi 
çırparak salepin eriyip çözülmesini sağlayın. 
2. Karıştırarak orta ateşte kaynatın ve şekerin tamamen erimesini sağlayın. 
Bu aşamada kıvamının koyulaşması gerekmiyor. Bir kenarda 10-15 dakika 
dinlendirin.
3. Karışımı el blender’ından geçirip pürüzsüz kıvama getirin.
4. 1 saat dinlendirin ve tekrar blender’dan geçirip üzerini şeffaf  folyoyla 
sararak buzluğa koyun. 
5. 30 dakika sonra yeniden blender’dan geçirin ve tekrar buzluğa koyun. 
Karışım dondurma kıvamına gelene dek bu işlemi 5-6 kez tekrarlayın. 
6. Üzerini dilediğiniz meyvelerle süsleyerek servis edin.

Türk mutfağında, dondurmanın içine kıvam kazandırmak için yumurta ya da krema gibi 
ilaveler konmaz. Ama gene de müthiş bir yoğunluğu ve adeta sakız gibi uzayan bir dokusu 
vardır. İşte bu dokunun ve kıvamın sırrı saleptedir. Doğada yabani olarak yetişen orkide 
çiçeklerinin yumrusundan elde edilen salep dondurmaya bu sakızımsı yoğun kıvamı kazandırır. 

ŞEFİN NOTU: Blender kullanmak yerine sağlam bir tahta kaşıkla dondurma karışımını karıştırabilirsiniz. 
Dondurma donup sertleştikçe karıştırmak zorlaşacaktır. 
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VİŞNELİ  EKMEK TATLISI 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 200 g tereyağı veya sadeyağ
• 10 dilim kuru ekmek
• 1 kg vişne, çekirdekleri çıkarılmış
• 300 ml su
• 400 g şeker

1. Yağı tavada kızdırın. Ekmekler pembeleşinceye kadar kızartıp süzgece 
çıkartın ve tepsiye dizin. 
2. Vişneleri suyla bir taşım kaynatın ve şeker ilave ederek karıştırın.
3. Çok hafif  ateşte 10 dakika kapağını kapamadan kaynatın.
4. Tepsideki ekmeklerin üzerine vişne taneleriyle beraber vişne şurubunu 
dökün.
5. Soğuyunca kaymakla beraber veya sade olarak servis edin.

Eskiden vişneli ekmek tatlısına vişneli tirit denirdi. Çünkü tirit tekniği ile yapılır,  bayat ekmekler 
vişneli şurupla ıslatılır Bayat ekmekler tereyağında kızarır ve taze vişne ile hazırlanan şurupla 
birleşince son derece lezzetli bir tatlıya dönüşür. Tıpkı vişne konmadan sade koyu şerbetle olarak 
hazırlanan ekmek kadayıfı gibi kalın bir kaymak dilimiyle servis yapılır.

ŞEFİN NOTU: Vişne tiridi için içi tok bir ekmek cinsi tercih edilmelidir. Daha hafif  bir tatlı için ekmekleri 
hafif  yağlayarak fırında arkalı önlü kızartabilirsiniz.
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TEL KADAYIF

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g tel kadayıf
• 250 g tereyağı veya sadeyağ
• 50 g Antep fıstığı 
• 100 g Antep fıstığı, çekilmiş

Şerbeti için

• 500 ml su
• 375 g toz şeker
• 1 tatlı kaşığı limon suyu

1. Şerbeti için tencereye su ve şekeri ekleyin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. 
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.
2. Şerbete limon suyu ekleyin. 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Soğuması için 
ayrı bir yerde bekletin.
3. Tel kadayıfı yayvan bir tepsiye alın. Kadayıfları elle açıp havalandırın. 
4. Yağı kısık ateşte eritin. Ilınması için bir kenarda bekletin. 
5. Kullanacağınız tepsiyi erittiğiniz yağın yarısı ile bolca yağlayın. Bütün 
haldeki Antep fıstıklarını yağlanmış fırın tepsisine serpiştirin.
6. Yağlanmış ve fıstıkla kaplanmış fırın tepsisinin tabanını tel tel açılan 
kadayıfların yarısıyla kaplayın. Bu esnada kadayıfları azar azar serpiştirin ve 
tereyağına iyice yapışmalarını sağlayın. Sıkışması için bir tepsiyle bastırarak 
üzerinden geçin. 
7. İnce çekilmiş Antep fıstıklarını kadayıfların üzerini örtecek şekilde tepsiye 
serpiştirin.
8. Kalan kadayıfları da azar azar ekleyerek sıkışması için aynı işlemleri 
tekrarlayın. Kalan eritilmiş yağ ile tatlının üzerini yağlayın.
9. Fıstıklı kadayıfı önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 
10. Üst kısmı kızaran tatlıyı dikkatli bir şekilde ters çevirip, diğer tarafını da 10 
dakika kızartın.
11. Her iki tarafı da nar gibi kızaran kadayıfı fırından alıp ılınması için 2-3 
dakika bekletin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti azar azar yedirerek 
gezdirin.
12. Şerbetini içine çeken kadayıfı dilimlendikten sonra servis edin. 

Tel kadayıf  sarayda en kıymetli tatlılar arasındaydı. Kadayıf  telleri, ince krep hamuru gibi 
hazırlanan sulu bir hamuru sac bir tavaya özel yapılmış bir aletle ip gibi akıtılarak yapılır. Tel 
kadayıf  yöresine göre bohça gibi şekil verilerek, tepsiye börek gibi döşenerek, ya da burma 
şeklinde burularak yapılabilir. Tel kadayıfın iki tarafının da kızarması ve iyice gevreyerek kıtır kıtır 
olması makbuldür.



KALBUR ABASTI REVANİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 140 g tereyağı veya sadeyağ, 
 oda sıcaklığında
• 80 ml zeytinyağı
• 100 g yoğurt
• 1 adet yumurta
• 70 g irmik
• 2 tatlı kaşığı kabartma tozu
• 350 g un
• 80 g ceviz, kabaca doğranmış 

Şerbeti için

• 700 ml su
• 450 g şeker
• 1 parça limon kabuğu

Malzemeler 
6 Kişilik

• 4 adet yumurta
• 150 g şeker
• 250 g yoğurt
• 200 ml zeytinyağı
• 150 g irmik
• 250 g un
• 2 tatlı kaşığı kabartma tozu
• 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Şerbeti için

• 450 g şeker
• 1 lt su
• ½ adet limonun suyu

Üzeri için 

• Hindistancevizi rendesi

1. Şerbet malzemelerini 20 dakika kaynatıp ılıtın.
2. Karıştırma kabına yağları, yoğurdu, yumurtayı, irmiği ve kabartma tozunu 
alıp karıştırın.
3. Üzerine azar azar un ilave edip yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir 
hamur elde edin.
4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Kullanacağımız 
rende üzerine hamurları koyup elinizle bastırarak biraz açın.
5. Ortalarına ceviz koyup kenarlarını kapatın ve tepsiye dizin. Tüm hamura 
aynı işlemi uygulayın.
6. Önceden ısıtılmış 180°C fırında kızarıncaya kadar pişirin. 
7. Fırından aldığınız tatlının ilk sıcaklığı gittiği zaman ılık şerbeti üzerine 
gezdirin. Ara ara çevirerek iyice şerbeti almalarını sağlayın.
8. Servis edin.

1. Şerbet için şeker ve suyu kaynatın. Limon suyunu ekleyin ve bir iki taşım 
daha kaynatın. 
2. Şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın. 
3. Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın.
4. Yoğurt, yağ, irmik, un, kabartma tozu ve limon kabuğu rendesini ekleyip, 
tüm malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. 
5. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün. 
6. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30 dakika kadar pişirin. Ortasına 
batırdığınız kürdan temiz olarak çıkmalı.
7. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti bir kepçe yardımıyla gezdirin. 
Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde kesin. 
8. Üzerine hindistancevizi serpin ve servis yapın.

Kalburabastı, kurabiye gibi fırında pişirilmiş hamur işlerine şerbet verilerek yapılan tatlılara iyi 
bir örnektir. İsmini hamura şekil verilme biçiminden alan bu tatlı kevgir gibi kullanılan kalbura 
bastırılarak şekillenir. Kalburun elek kısmındaki doku hamura girintili çıkıntılı bir şekil verir. 
Günümüzde bu doku rendenin sivri uçlu kısmıyla sağlanır.

Bir nevi kek hazırlanıp fırından çıktıktan sonra üzerine şerbet verilmesiyle yapılan revani nispeten 
kolay tatlılardandır, zira hamur açma gibi zahmetli ve maharet isteyen bir işlem gerektirmez. 
Revani hamuru irmik kullanılarak yapıldığından ilginç kumlu bir dokuya sahiptir, diğer taraftan 
yoğurttan gelen bir hafiflik içerir. Fırın tepsisinin yağlanmış olması önemlidir, çünkü bu revaninin 
tabanının iyi kızarmasının sağlar. 
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UN KUR ABİYESİ 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 250 g tereyağı veya sadeyağ
• 200 g pudra şekeri
• 1 çay kaşığı vanilya 
• 500 g un

1. Yağ, pudra şekeri ve vanilyayı bir mermerin üzerinde elinizle 3-4 dakika 
iyice karıştırın.
2. Unu ilâve ederek el tabanınızla bastıra bastıra ve kar gibi elinize 
yapışmayacak hale gelinceye kadar 8-10 dakika yoğurun. Elinizi bir spatula ile 
sıyırıp hamuru bir yere toplayın. 
3. Hamuru 30 gramlık cevizden büyük parçalara bölerek 12 santim 
uzunluğunda yuvarlak kalem gibi yuvarlayın ve iki ucunu birleştirip hafif  
uçlarını sıkarak halka gibi tepsiye dizin. 
4. 150°C’de önceden ısıtılmış fırına verin ve beyaz olarak pişirin. Dinlendirip 
servis edin.

Anadolu’nun ve Balkanlar’ın pek çok yerinde özel günlerde yapılan, nişan için gönderilen, ya da 
bayram hediyesi olan un, şeker ve tereyağı ile yapılmış bembeyaz kurabiyeler vardır. Bir zamanlar 
yağın hasının, beyaz şeker ve beyaz unun zor bulunduğu dönemlerde, bu üçlünün birleşiminden 
yapılan ve güzel şekiller verilen kurabiyeler de çok kıymetliydi. Un kurabiyesi bu geleneğin devamı 
niteliğinde kabul edilebilir. Klasik pastanelerin ve fırınların değişmez tadıdır.

ŞEFİN NOTU: Kurabiyenin muhakkak beyaz pişmesi gerekir. Beyaz pişmesi için fırının sıcaklığı alttan 
gelmelidir. Gerekiyorsa fırının kapağı açık bırakılabilir. 
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MAMÜL

Malzemeler 
6 Kişilik

• 250 g sadeyağ
• ½ çay kaşığı karbonat 
• 200 ml süt, oda sıcaklığında
• 350 g irmik, çok ince

Harcı için

• 300 g hurma, geceden suda bekletilmiş
• 250 g pudra şekeri 
• 75 ml su, soğuk

1. Hurmaları pudra şekeri ve 75 ml suyla birlikte rondodan geçirerek pürüzsüz 
bir harç haline getirin. Bir kenarda bekletin. 
2. Sadeyağa karbonatı ilâve edin. Çırpma teliyle vurarak köpürtün. Çırpma 
teliyle devamlı kuvvetlice karıştırarak, oda sıcaklığındaki sütü sicim gibi 
akıtarak yedirin. 
3. İrmiği ilâve edin ve 1 dakika iyice karıştırın. 
4. Hazırladığınız karışımı 50’şer gramlık parçalara bölüp, küçük bir top gibi 
yuvarlayın. 
5. Hamurları teker teker sol avucunuzun içine alıp, sağ elinizin başparmağıyla 
tam ortasına bastırın, sağa sola çevirerek hamurun içinde bir kahve fincanı içi 
gibi boşluk meydana getirin. 
6. Bu boşluğun yarısından fazlasını harç ile doldurup, üzerini büzerek ve 
parmağınızla hamuru iterek kapatın. 
7. Sert ağaçtan bir kepçe gibi oyulmuş, içi muhtelif  şekilde tırtıllanmış mamul 
kalıbının içine elinizle bastırarak hamuru yerleştirin. Sonra kalıbı hafifçe 
masaya vurarak kurabiyeyi kalıptan çıkarın. 
8. 2’şer santim arayla bir tepsiye dizin. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra 
225°C’de önceden ısıtılmış fırında alt ve üstü hafif  renk alacak ölçüde pişirin. 
Fırından alıp dinlendirin.
9. Soğuyunca arzuya göre üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

İçi dolgulu kurabiyelere iyi bir örnek mamuldür. Dışı irmikli bir hamur, içi ise hurmalı bir harç 
olan mamul, oymalı ahşap kalıplar ile kalıplanıp şekillenir. Uzun süre dayanır. İçinin harcına 
portakal çiçeği suyu ya da tarçın, kakule gibi baharalar katılabilir.
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ACIBADEM KUR ABİYESİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 125 g tatlı badem 
• 20 g acıbadem
• 200 g pudra şekeri
• 3 adet yumurtanın akı
• 8 adet tatlı badem, üstü için

1. Tatlı ve acıbademleri üzerini kaplayacak kadar suyla bir taşım kaynattıktan 
sonra sudan alın, dinlendirin. 
2. Kabuklarını soyun. İnce dişli badem makinesinden geçirerek en az 2 defa 
çektirin. Bu işlem için mutfak robotu da kullanabilirsiniz. 
3. Çekilen bademleri küçük bir tencereye koyun. 200 gram pudra şekeriyle 
birlikte 3 adet yumurta akını ilâve edin. Tahta spatulayla iyice karıştırın.
4. Ateşi yükseltin. Tencerenin dibini kazırcasına spatulayla sürekli ve kuvvetli 
karıştırarak pişirin. Parmağınızı batıramayacağınız sıcaklığa gelince hazır 
demektir. 
5. Tencereyi ateşten alarak karışımı yayvan bir kaba ya da düz mermer bir 
zemine yayın. İyice soğutun.
6. Geniş duylu bir sıkma torbasına karışımı koyarak yağlı kâğıt serilmiş bir fırın 
tepsisine 3 santim çapında yuvarlaklar sıkın. Aralarında 2’şer santim boşluk 
bırakın. 
7. Hazırladığınız kurabiyelerin ortasına 1 adet badem koyun.
8. Sonra tepsiyi orta hararette ısıtılmış fırına verin ve fırın hararetini yarıya 
kadar kısarak 40 dakika pişirin. 
9. Tepsiyi fırından alın ve kurabiyeleri soğuduktan sonra servis edin. 

Acıbadem kurabiyesi için bugün dünyada çok popüler olan Fransız makaronun atası denilebilir. 
Diğer taraftan İtalyanların acı badem tadı yoğun amaretti bisküvilerini andırır. Dövülerek adeta 
un haline getirilmiş badem ile yumurta akı ve şeker ile yapılan bu kurabiye dışı çıtır içi yumuşak 
olur. Acı badem tadının yoğun olması isteniyorsa, içine konan bademin birazını acı olan badem 
cinsinden seçmek gerekir.  

ŞEFİN NOTU: Tepsi fırına sürüldükten sonra, fırın kapağı 20 dakika açılmamalıdır.
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Şeker kamışından elde edilen şekerin 7. Yüzyıldan itibaren 
Asya’dan Akdeniz coğrafyasına gelişiyle Ortadoğu mutfak 
tarihinde önemli bir dönem başlar. Önceleri çok az miktarda 
sağlık amacıyla ilaç, macun, şerbet ve şurup yapımında 
kullanılan şeker zamanla tatlı ve şekerlemelerin yapımında 
kullanılır. Şeker endüstriyel üretimin başladığı 19.yüzyıla 
kadar tüm dünyada yüzyıllar boyunca az miktarda üretilen 
ve tüketilen nadir bir lezzet olmuştur. Bu sebeple Osmanlı 
döneminde tatlı yiyecekler ve şekerlemeler bayram, düğün, 
sünnet gibi özel günlerde nadiren tüketilen lezzetlerdir. 
Geleneksel Türk mutfağında yer alan bin bir çeşit tatlının 
yanında şekerleme yapımı da çok gelişmiştir. 17. yüzyıl 
İstanbul’unu anlatan meşhur gezgin Evliya Çelebi İstanbul’un 
şekerci esnafının ustalığını renkli bir şekilde aktarırken şekerci 
dükkânlarında satılan şekerle kaplanmış badem, fıstık, zencefil, 
fındık, leblebi, üzüm, turunç kabuğu şekerlemelerini, peynir 
şekeri, akide şekeri, miskli akide şekeri, tarçın, karanfil, 
anason, amber, kişniş şekerlemeleri, macunları anlatır. Bu 
lezzetler halen Türk şekerleme sanatının önemli unsurlarını 
oluşturur.

Osmanlı şekercilik sanatında, huzur, bağlılık ve anlaşmayı 
temsil ederek simgesel bir anlama sahip olan akide şekeri 
dini ve toplumsal kutlamaların bir parçası olarak düğünler, 
Ramazan bayramı, kandiller gibi özel günlerde mutlaka 
ikram edilirdi. 17. yüzyılda yaygınlaşan mevlit geleneğinde 
inananların Allah’a ve peygamberlere içten bağlılıklarının 
göstergesi olarak kokulu şurup ve şerbetlerin yanında akide 
şekeri ikram edilmesi de bir gelenek olarak yerleşmişti. Eskiden 
akide şekeri kelle şekeri olarak bilinen kalıp şekerlerin havanda 
dövülüp, odun ateşinde, bakır kazanlarda eritilip pişirilmesiyle 
hazırlanırdı. Soğuma sırasında şeker ağdasına misk, gülsuyu, 
bergamot, limon gibi meyve özleri, tarçın, karanfil,  nane 
gibi aromalar katılarak çeşitli tat ve görünümlerde akide 
şekeri imal edilirdi. Akide şekeri zaman içinde şekerci ustaları 
tarafından çeşitlendirilip renklendirilmiş ve yuvarlak, yassı, 
ortası çukur olarak ve hatta üzerinde “maşallah” yazılı  
mühürlü halleriyle değişik şekillerde yapılmıştır. 19. yüzyıl 
ortalarında ise şeker ağdasının mermer tezgâh üzerinde çubuk 
biçimine getirilip köşeli, yuvarlak doğranması ile “Hacıbekir 
kesimi” denen akide türü ortaya çıkmıştır. Tarçınlı, fındıklı, 

Ş e ke r  e n d ü s t r i ye l  ü re t i m i n  b a ş l a d ı ğ ı  1 9 .y ü z y ı l a  k a d a r  t ü m  d ü nya d a 
y ü z y ı l l a r  b o y u n c a  a z  m i k t a rd a  ü re t i l e n  ve  t ü ke t i l e n  n a d i r  b i r 

l e z z e t  o l m u ş t u r.  B u  s e b e p l e  Os m a n l ı  d ö n e m i n d e  t a t l ı  y i ye c e k l e r 
ve  ş e ke r l e m e l e r  b ay ra m ,  d ü ğü n ,  s ü n n e t  g i b i  ö z e l  gü n l e rd e  n a d i re n 

t ü ke t i l e n  l e z z e t l e rd i r.  G e l e n e k s e l  Tü r k  m u t fa ğ ı n d a  ye r  a l a n  b i n 
b i r  ç e ş i t  t a t l ı n ı n  ya n ı n d a  ş e ke r l e m e  ya p ı m ı  d a  ç o k  ge l i ş m i ş t i r. 

L O KU M ,  A K I D E  
V E  Ş E K E RL E M E L E R
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güllü, limonlu, portakallı, menekşeli, naneli rengârenk akide 
şekerleri özellikle Ramazan bayramı öncesi cam kavanozlar 
içinde başta çocuklar olmak üzere alıcılarını beklerlerdi. 

Lokum Osmanlı mutfak kültürünün Orta Doğu ve Balkan 
coğrafyasına bıraktığı yemek kültürü mirasının önemli bir 
örneğidir. Gırtlağı rahatlatan, boğazdan rahatça geçen 
anlamına gelen “rahatü’l-hulkum” tamlaması zamanla “rahat 
lokum” , “lati lokum” gibi değişikliklere uğramış ve sonraları 
kısalarak yalnızca lokum olarak anılmıştır. Rahatü’l hulkum 
bir terim olarak 17. yüzyıldan itibaren kaynaklarda geçmeye 
başlar. Önceleri şeker yerine bal veya pekmez kullanılarak 
da yapılan lokum, 18. yüzyıl sonlarından itibaren şekerle 
yapılmaya devam edilerek yaygınlaşmıştır. Su, şeker ve nişasta 
ile hazırlanan lokuma aroma vermek için en çok gül suyu ve 
sakız katılırdı.

Lokum, klasik gül ve sakız lezzetleri dışında nane, portakal, 

limon, tarçın gibi aromalarla lezzetlendirilir, ya da sade olarak 
yapılır, içine fındık ve ceviz gibi kuru yemişler katılır. Çifte 
kavrulmuş olanına ise Antep fıstığı konur. Kış mevsiminde 
içine kaymak sarılanı ise çok özel bir lezzettir. 

Kahve yanına tatlı bir lokma tatlı  bir şey yemek adettendir. 
Şekerlemeler ve tatlı yiyecekler lokum ve akide şekeri ile sınırlı 
değildir. Badem ezmesi Osmanlı mutfağından miras çok 
önemli bir şekerleme türüdür. Osmanlı döneminde levzine 
bir türlü badem helvasıydı. Bugünkü badem ezmesinin sıcak 
yenileni gibi olan bu helva bugün unutulmuşsa da badem 
ezmesi Edirne ve İstanbul’da yaşayan son derece kıymetli 
bir ikramdır. Bademin şeker ile kaplanmasıyla yapılan 
badem şekeri de kahve yanına ikram edilen ikramlardan 
biridir. Benzer şekilde fıstıklı draje, leblebi şekeri ve şeker 
kaplı kişniş şekeri ve Mardin’in rezene şekeri de kahve yanı 
ikramlardandır.  

Ayrıca sokaklarda seyyar satıcılar tarafından satılan şeker, 
şekerleme ve helva türleri vardır. Şimdi neredeyse yerini 
tamamen lolipopa bırakan horoz şekeri çok sevilirdi. Bir 
başka sevilen şeker ise kıpkırmızı elma şekeridir. Bugün hala 
klasik pastanelerde bulunun elma şekeri sokak helvacıları 
tarafından da satılır. Bir zamanlar panayır, mesire yerlerinde, 
mahalle aralarında dolaşan macuncular ise giderek azalmıştır. 
Macuncu mahalleye geldiği zaman bir bayram havası eser, 
bütün çocuklar oyunu bırakır, macuncunun göz göz macun 
tablasının başına üşüşür, değişik meyve özleriyle yaptığı 
rengarenk macunlardan seçmeye çalışırdı. Seçilen macun 
çeşitleri bir çubuk ucuna sarılır, çocukların aklını başından 
alırdı. Günümüzde kağıt helva ve pamuk helva hala çok 
sevilen sokak lezzetleri arasındadır. Sokak helvacıları susam 
helva, koz helva gibi lezzetler de satar. 

Evlerde tatlı olarak helva dışında bir de çarşı helvaları 

vardır. Tahin helvası gibi helva türleri evde yapması zor, 
ustalık isteyen, bu yüzden de hazır alınan helvalardır. 
Günümüzde nadir rastlansa da pekmezlisi de yapılır. Sade, 
fıstıklı, veya kakaolu türleri vardır. Tahin helvasının beyaz 
rengi helvacı kökü de denilen çöven bitkisinden gelir. Çöven 
kökünün usaresi içine katıldığı şeker ağdasını beyazlatır. 
Çarşıdan alınan tatlılardan biride pişmaniyedir. Pişmaniye 
bir zamanlar uzun kış gecelerinde evlerde sohbet eşliğinde 
yapılırdı. Şeker ağdası halka haline getirilir, pek çok kez 
katlanarak çekilir, sonra da aynı işlem tereyağı ile kavrulmuş 
un üzerinde tekrarlanır, iyice incelen şeker ağdası un ile 
kaplanınca lif  lif  dökülür. Bu yüzden çekme helva olarak 
anıldığı da olur. Pişmaniye bazen kalıplanarak çeşitli şekillerde 
kesilir. Mudurnu saray helvası, Kastamonu çekme helvası, 
Eskişehir met helvası gibi çeşitler bu tür kalıplanan pişmaniye 
kökenli helvalardır. 



Türk mutfağında içecekleri anlatmak için öncelikle 
sulardan başlamak doğru olur. Türkiye tatlı memba suları 
ve doğal mineral suları açısından zengin bir coğrafyadır. 
İstanbul başta olmak üzere Anadolu’daki çok sayıda şehir, 
çeşmelerinin bolluğu ile bilinir. Hayrat (halkın yararlanması 
için yapılan okul, çeşme, hastane vb. yapı) olarak inşa edilen 
çeşmelerin bazıları, Topkapı Sarayı’nın hemen girişinde 
bulunan III. Ahmed Çeşmesi örneğinde olduğu gibi birer 
mimari başyapıttır. Antik dönemden beri çeşmelerin suyu, 
kentlere su getirmek için kurulan su yolları vasıtasıyla 
sağlanmıştır. Köy yerinde çeşme başı aynı zamanda önemli 
bir sosyalleşme yeri olagelmiştir.

Eskiden damak zevki sahibi kişiler suyun geldiği membaın 
menşeini bilecek kadar içtikleri suyu tanır ve ayırt ederlerdi. 
Bugün de herkesin kendi zevkine göre tercih ettiği sular 
var. Mutfak kültüründe önemli bir yer tutan içeceklerin, 
şurup ve şerbetlerin, hatta aynı zamanda bir içecek olan 
hoşafların temelinde iyi su kullanılması yatar. Aynı zamanda 
içecek olarak da sofralarda yer alan hoşaf, aslında hoşâb 
kelimesinden gelmektedir, içimi hoş olan su demektir. Su 
kadar, iyi kalite temiz buz da hep önemli olagelmiştir. 
İstanbul’da şehir halkı, şerbetleri şehir çevresinden ve değişik 
yörelerden getirilen kar ve buzlarla soğutarak içmekteydiler. 
Karcıların şehre getirdikleri kar kuyularda, buz ise soğuk 
mahzenlerde depolanır, ihtiyaca göre ilgililer tarafından 
buralardan alınıp tüketiciye ulaştırılırdı. 

Günümüz Türk toplumu, içecek alışkanlığını son derece 
gelişkin bir içecek kültürüne sahip olan Osmanlılardan 
devralmış fakat eskiden yoğun tüketimi olan içeceklerin 
bir kısmına ilgisini azaltırken bazısına da yüksek rağbet 
göstermeye başlamıştır. Kahve tüketiminin sınırlanıp yerine 
çayın ikamesi, şerbet içme alışkanlığının neredeyse terk edilip 
yerine gazlı içeceklerin tüketiminin artması bu değişimi 
anlatan örneklerdir.

İçeceklerin pek çoğunda tatlı-ekşi dengesi, aranan ve 
sevilen bir özelliktir. Keskin ekşi ile tatlı tadı birleştiren 
lezzetlerden en eskisi kuşkusuz sirkencebin olmalıdır. Bal 
ya da şeker ve sirkeyle yapılan bu şerbetin Mevlana’nın en 
sevdiği içeceklerden olduğu söylenir. Tatlı ve ekşi tadın hâkim 

olduğu içecekler arasında limonata, demirhindi şerbeti, 
sumak şerbeti, nar ya da vişne gibi ekşi meyvelerin şerbetleri 
vardır. Çiçek ve baharat kokuları da şuruplarda aranan 
rayihalar arasındaydı. Her türlü çiçeğin ve baharatın şurubu 
hazırlanırdı. Gül, menekşe, yasemin, narenciye gibi bitkilerin 
çiçekleri, misk-i amber, sakız, tarçın, karanfil, zencefil, 
zerdeçal, havlıcan gibi baharatlarla şerbetler hazırlanırdı.
Günümüzde şurup ve şerbetler, çeşitli yeni meşrubatların 
ortaya çıkması ile eski popülerliğini kaybetmiş gibi gözükse 
de, son yıllarda görünür bir canlanma söz konusudur.

Eskiden içeceklerin, şurup ve şerbetlerin aynı zamanda 
sağlık için iyi olduğuna inanılıyordu. Bazıları harareti 
gidermek ve hazmı kolaylaştırmak için tüketiliyorken 
diğerleri, herhangi bir rahatsızlığı gidermek üzere, ilaç 
niyetine, şurup olarak kullanılıyordu. Sağlık açısından 
fermente içecekler de ayrı bir öneme sahipti. Fermente 
içeceklerin çeşitliliği şaşırtıcıdır. Ayran fermente olmuş 
bir süt ürünü olan yoğurttan yapıldığı için bu kategorinin 
başında yer alır. Ayran hem harareti keser, hem de hazmı 
kolaylaştırır. Turşu suyu, şalgam suyu gibi bazıları tuzludur. 
Şıra ve hardaliye gibi yarı fermente üzüm suları ise zarif  
tatlarıyla dikkati çeker. Boza ise fermente içecek dünyasının 
esas içkisidir. Osmanlı döneminde her şehir kendi bozasını 
üretir, bozahane denilen dükkânlar ya da seyyar bozacılar 
vasıtasıyla satış yapılırdı. 17. yüzyılın ortalarında yüzün 
üzerinde bozacının faaliyet gösterdiği Osmanlı İstanbul’u 
bu kültürün temsilinde özel bir yere sahipti. Günümüz 
Türkiye’sinde de kendi bozasını üreten birçok şehir 
bulunmaktadır. 

Boza, şıra, meyve suları gibi soğuk içilenler yanında sıcak 
içecekler de Türk toplumunun gündelik hayatının önemli 
bir parçasıdır. Kahvaltı bölümünde etraflıca anlatıldığı gibi, 
ancak 20. yüzyılın ortalarında toplumun tüm kesimlerine 
ulaşan çay, bugün Türkiye’de adeta milli içecek haline 
gelmiştir. Çayın devreye girmesiyle tüketimi azalsa da kahve 
hâlâ bir keyif  içeceği veya sohbetleri koyulaştıran bir sihirli 
araçtır. Ihlamur, adaçayı gibi bitki çayları her mevsim günlük 
hayatta yer bulsa da, salep gibi sıcak sütlü içecekler ancak 
soğuk kış aylarında içimizi ısıtırlar. 

G ü n ü m ü z  Tü r k  t o p l u m u ,  i ç e c e k  a l ı ş k a n l ı ğ ı n ı  s o n  d e re c e  ge l i ş k i n 
b i r  i ç e c e k  kü l t ü r ü n e  s a h i p  o l a n  Os m a n l ı l a rd a n  d e v ra l m ı ş  fa k a t 

e s k i d e n  yo ğu n  t ü ke t i m i  o l a n  i ç e c e k l e r i n  b i r  k ı s m ı n a  i l g i s i n i 
a z a l t ı r ke n  b a z ı s ı n a  d a  y ü k s e k  ra ğ b e t  gö s t e r m e ye  b a ş l a m ı ş t ı r.

İ Ç E C E K L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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Meyan bitkisinin kökü doğal olarak 
şekerli bir tada sahiptir. O yüzden ayrıca 
şeker eklenmeksizin şerbeti yapılabilir. 
Meyan kökleri baharda toplanır, yaz 
boyu iyice kurutulur, kurutulmuş 
kökler tokmakla dövülerek veya taş 
değirmenden geçirilerek ezilir, liflere 
ayrılır ve bu şekilde satılır. Meyankökü 
liflerini özü iyice çıkacak kadar uzun 
süre ıslatmak gerekir. Evde yapması zor 
olduğu için genellikle sokakta dolaşan 
şerbetçilerden içilir.

Malzemeler 
15-20 Kişilik

• 50 g meyankökü, lif  halinde  
• 3 lt su

1. Şerbeti yapmaya geceden başlayın. 
2. Meyan köklerini sudan geçirin. 1 
litre soğuk suyun içine koyup 30 dakika 
bekleyin. 
3. Sonra 1 litre buzlu suyun içine 
bırakın. Saat başı, soğuk suyun içindeki 
meyan köklerini tahta kaşıkla hafifçe 
ezerek karıştırın, içine bir-iki parça buz 
ilave edin. 
4. Sabah meyan köklerini elinizle sıkın. 
Kapta kalan şerbeti sık dokumalı bir 
tülbente koyarak süzün. 
5. Damak tadınıza göre, sulandırarak ya 
da doğal haliyle içebilirsiniz.

ŞEFIN NOTU: Güneydoğu’da çok sevilen bu 
içeceğin hammaddesi olan meyan bitkisi, kolanın 
da hammaddesini teşkil etmektedir. Tadını 
yumuşatmak için yapım aşamasında içine çubuk 
tarçın ve karanfil ekleyebilirsiniz.

Gül ile tatlandırılmış tatlılar, şerbetler, 
şuruplar Osmanlı döneminde çok 
revaçtaydı. Osmanlı tıbbına göre gül 
kokusunun sakinleştirici ve huzur verici 
etkisi vardır. Bu yüzden gül şurubu ile 
yapılan içecekler sadece lezzet olarak 
değil ruhen de son derece ferahlatıcı 
olarak kabul edilir ve bu yüzden en 
nadide, en gözde ikramlar arasındadır. 

Malzemeler 
20-30 Kişilik

• 400 g gül çiçeği yaprağı
• 2 It su 
• 2 adet limonun suyu 
• 2 kg şeker 

1. Gül yapraklarının diplerindeki beyaz 
kısımları makasla kesin ve dikkatlice 
yıkayın. Bir kavanoza yerleştirin. 
2. 400 ml su ve limon suyunu gül 
kavanozuna boşaltın. 
3. Kavanozun ağzını tülbentle bağlayıp 
kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu 
gölgeye koyun ve bir hafta kadar 
bekletin. Bu süre içinde güller rengini ve 
kokusunu suya salacaktır. 
4. Buruşan gül yapraklarını kavanozdan 
çıkarın. 300 gram şeker katıp karıştırın 
ve bir hafta daha dinlendirin. 
5. İkinci haftanın sonunda geri kalan 
şekeri ve suyu katın. Şurubu iyice 
karıştırın, sonra süzün ve şişelere 
aktarın. 
6. Şerbet olarak servis etmek 
istediğinizde bir bardağa iki-üç parmak 
kadar şurup koyun. Üzerine su ve buz 
ekleyin. 
7. Şurubu buzdolabında uzun süre 
saklayabilirsiniz.

Sumak, Türk mutfağının en özgün 
tatlarından biridir. Kebap, mantı 
gibi pek çok yemeğin eşlikçisidir. 
Limonun bugünkü kadar yaygın 
olmadığı dönemlerde, pek çok yörede 
mutfakta ekşi kaynağı olarak sumak, 
sumak demlemesi veya sumak ekşisi 
kullanılmıştır. Sumak şerbeti sumağın 
içindeki tanenlerden ötürü biraz ağız 
buran bir yapıya sahiptir. Ancak bu 
buruk tat iştahı kamçılayan bir etki 
yaratır. Bu yüzden sumak şerbeti yağlı 
kebapların yanında çok yakışır, tek 
başına ise son derece etkili bir hararet 
gidericidir. 
 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 200 g tane sumak 
• 1.2 lt su, kaynar
• 150 g şeker

1. Sumakları geniş bir kâseye alın. 
Üzerine kaynar suyu dökün. 
2. Kapağını kapayarak bir gece oda 
sıcaklığında bekletin. 
3. Ertesi gün sumak tanelerini sudan 
alıp ellerinizle iyice sıkın. 
4. Suyunu süzdürün. Şekeri katın ve  
3 dakika boyunca karıştırın. 
5. Üzerini kapayarak buzdolabında  
4 saat bekletin. Serin servis edin. 

1 

2

3

1. Meyankökü Şerbeti 2. Gül Şurubu 3. Sumak Şerbeti

MEYANKÖKÜ  
ŞERBETİ

GÜL ŞURUBU SUMAK ŞERBETİ
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1. Demirhindi Şerbeti 2. Sübye 3. Limonata

1 

2

3

Demirhindi sözcüğü Hint hurması 
anlamına gelir. Arapça hurma anlamına 
gelen “tamr” sözcüğünden türemiştir. 
Hindistan’dan gelen demirhindi şeklen 
keçiboynuzuna benzer, ince dış kabuğu 
içinden çıkan çekirdeklerin etrafı etli 
olur. Demirhindi bu çekirdeklerin 
etrafındaki etli kısımlardan elde edilir. 
Günümüzde bu etli kısım macun 
halinde bloklar haline getirilmiş olarak 
da bulunabilir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 200 g demirhindi
• 2 lt su
• 1 adet çubuk tarçın
• 2-3 diş karanfil
• 2-3 santim taze zencefil 
• 2-3 adet yıldız anason
• 150 g şeker

1. Kabuklu demirhindi kullanıyorsanız 
kuru dış kabuklarını ayıklayın ve yıkayın. 
Süzdükten sonra tencereye alın.
2. Üzerine suyu ekleyip kapağını kapatın 
ve 1 gece bekletin.
3. Ertesi gün tenceredeki demirhindiye 
tarçın, karanfil, zencefil, yıldız anason ve 
şeker ekleyin.
4. Orta ateşte su fokurdadıktan sonra  
10-15 dakika daha kaynatın. Ocaktan 
alın ve soğumaya bırakın.
5. Derin bir kâsenin veya tencerenin 
ağzına ince tel bir süzgeç yerleştirin. 
Süzgecin içine temiz bir tülbent sererek 
şerbeti süzün. 
6. Buzdolabında soğuttuktan sonra 
arzuya göre buz ilavesiyle servis edin.

ŞEFIN NOTU: Tercihe göre şeker 
miktarını azaltıp arttırabilir veya yerine 
bal kullanabilirsiniz. Bal kullanacaksanız 
şerbet kaynayıp ılındıktan sonra ekleyin. 
Aktarlarda ezme haline getirilmiş demirhindi de 
bulabilirsiniz.   

Sübye badem ile yapılan somataya çok 
benzer. Farkı kavun çekirdekleri ile 
yapılmasıdır. İzmir ve Ege bölgesinde 
yaşayan Sefarad Yahudilerinin tipik 
bir içeceğidir. Yaz boyunca yenen 
kavunların çekirdekleri yıkanarak 
kurutulur, eylül ayında dövülerek sübye 
yapılır. Eylül ayında tutulan 24 saatlik 
Yom Kipur orucunu sübye ile açmak 
gelenektir. Günümüz İzmir mutfağında 
ise, gene bir Sefarad mutfağı lezzeti 
olan, bir nevi börek olan boyoz ile 
eşleştirilmektedir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 adet orta boy kavunun çekirdeği 
• 1 lt su 
• 600 g şeker

1. Kavun çekirdeklerini yıkayın ve bir 
tepsiye alıp güneşte kurumaya bırakın. 
2. Çekirdekleri havanda dövün. Hafif  
irice kalacak kadar dövmeniz yeterlidir. 
3. Bu sırada suyu kaynamaya bırakın. 
Kaynayan suya çekirdekleri ekleyin. 
4. Bir taşım kaynadıktan sonra şekeri 
ekleyin. İyice karıştırın. Temiz bir 
tülbentten geçirerek süzün. 
5. Şerbeti cam şişelere, sürahilere koyup 
soğutun. 

ŞEFIN NOTU: Bu geleneksel tarifi, tüm 
malzemeyi mutfak robotuna koyup çekerek de 
yapabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvama getirip 
tülbentten geçirerek süzün ve sürahiye koyarak 
soğutun.

Limonata, yaz aylarının en sevilen serin-
leticilerindendir. Eski usul pastanelerde 
mutlaka bir köşede soğuyan limonata 
çeşmesi vardır. Limon kabuklarıyla 
birlikte taze nane de şekerle birlikte 
dövülürse çok daha ferahlatıcı olur. Bu 
şekilde naneli yapılan limonata çoğu kez 
saray usulü olarak anılır.  

Malzemeler 
6 Kişilik

• 5 adet limon
• 30 g şeker
• 1 lt su
• 1 demet taze nane veya 
 fesleğen, yaprakları ayrılmış
• 10 adet buz

1. Limonların kabuklarını yalnızca sarı 
kısımlarını alacak şekilde rendeleyin.
2. Şekeri kabukların üzerine serpin 
ve iyice karıştırın. Üzerini kapatarak 
buzdolabında 1 gece bekletin.
3. Kabuklarını aldığınız limonların 
suyunu sıkın ve bir kaba alın.
4. Bir gece dolapta beklettiğiniz 
karışımın üzerine limon suyunun 
tamamını ilave ederek karıştırın ve 
süzün.
5. Süzdüğünüz suyu uygun şişeye alın.  
1 litre su ilave edin ve karıştırın.
6. Dilerseniz taze nane ya da fesleğen 
yaprağı ilave edebilirsiniz.
7. Bolca buz ekleyerek servis edin.

DEMİRHİNDİ 
ŞERBETİ

SÜBYE LİMONATA
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Sirkencebin için zıtlıkların uyumu 
denebilir. Sirkencebin, tatlı ile ekşinin 
birleşimi, yumuşak ile keskin lezzetlerin 
birbirini dengelediği sirke ve balın bir 
araya gelmesiyle yapılan bir şerbettir. 
Benzerleri Antik Yunan, Ortaçağ İran 
ve Bizans mutfaklarında da yapılırdı. 
Mevlana’nın en sevdiği içeceklerden 
olduğu söylenir. İçinde kullanılan balın 
ve sirkenin tadı sirkencebini doğrudan 
etkiler. Hoş kokulu bir çiçek balı ve çok 
keskin olmayan bir sirke kullanılması 
tavsiye edilir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 120 g bal
• 30 ml üzüm sirkesi  
• 1,2 lt su

1. Derin bir kaba sirke, bal ve suyu 
alarak iyice karıştırın. 
2. Karışımı soğutun ve kırık buzla servis 
edin. 
3. Şerbeti taze nane yaprakları ile servis 
edebilirsiniz. 

Kış aylarında, özellikle de kışı sert 
geçiren kentlerde geceleri karanlık 
sokakların değişmez sesi seyyar 
bozacının “boza” diye seslenişidir. 
Seyyar bozacılar giderek azalsa bile, 
boza artık çarşıda şişelerde de satılan, 
çok sevilen bir kış içeceğidir. Fermente 
edilen tahıldan yapılan boza son derece 
besleyicidir, güç kuvvet verir, uzun 
süre tok tutar. Kimisi hafif  ekşi sever, 
kimisi tatlı tercih eder. Boza evlerde 
de kolaylıkla yapılabilir. Sarı leblebi ile 
tarçın serperek içilmesi âdettendir. 
 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g darı veya bulgur
• 100 g pirinç
• 6 lt su
• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
• 200 g beyaz üzüm pekmezi veya 
 250 g şeker  

1. Darı veya bulguru ve pirinci soğuk 
suda en az iki kez iyice yıkayın. Daha 
sonra büyük ve derin bir tencereye alın. 
Üzerine suyu ekleyin ve tencerenin 
ağzını temiz bir tülbentle örtün.
2. 1 gece karışımı tencerede bekletin.
3. Ertesi gün orta ateşte önce 4-5 dakika 
kaynatın. Üzerindeki köpüğü kevgirle 
alın. Ocağın altını kısın ve 1 saat 
karıştırarak iyice yumuşayıncaya kadar 
pişirin.
4. Karışımı süzün. İçine sirke ve 
pekmezi veya şekeri ekleyin.  
5. 2 gün oda sıcaklığında bekletin. 
6. 2 gün sonra buzdolabına alın ve  
5 saat beklettikten sonra üzerine tarçın 
serperek leblebiyle birlikte servis edin. 

SİRKENCEBİN

Günümüzde moda olan vegan sütlerin 
atası somata olabilir. Ortaçağ Arap 
mutfağından Endülüs mutfağına da 
geçmiş olan bademli serinletici içecekler 
Akdeniz’in pek çok yerinde, özellikle 
yaz günlerinde çok sevilen meşrubatlar 
arasındadır. Tatlı badem ile aroma 
vermesi için acı badem birlikte dövülür, 
su içinde biraz bekler ve ince tülbentten 
geçirilir. Bu şekilde badem özü elde 
edilmiş olur. Badem posası kurabiye 
yapımında, özü ise şerbetlerde kullanılır. 
Somata yazın soğuk, kışın ise sıcak 
olarak çay gibi içilir. 
 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 50 g acı badem 
• 200 g tatlı badem
• 1 lt su
• 500 g şeker 

1. Bademleri sıcak suda bekletip 
kabuklarını soyun. 
2. İyice kuruladıktan sonra havanda 
incecik dövün. 150 ml suyla karıştırıp 
bir tülbentten geçirerek süzün.
3. Kalan posayı tekrar havanda dövüp 
150 ml suyla karıştırarak tülbentten 
geçirin. Kalan posayı kurutup kurabiye 
yapımında kullanmak üzere saklayın.
4. Bir tencereye badem suyunu, şeker 
ve kalan suyu koyup kısık ateşte sürekli 
karıştırarak kaynayana kadar pişirin. 
5. Karışım süt rengini alınca ocağın 
altını kapatın. Hazırladığınız şurubu 
cam bir şişeye doldurun ve saklayın.
6. İçeceğiniz zaman yarım su bardağı 
somataya yarım su bardağı su ilave edin. 
Sıcak veya soğuk içilebilir. 

SOMATA B OZ A Boza
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1. Turşu Suyu 2. Şalgam 3. Ayran 4. Şıra

1 

2

3

4

Turşu suyu acılı acısız olarak içinde 
bol miktarda karışık turşu parçalarıyla 
canlandırıcı bir içecektir. Turşu 
sevenler, turşucuda alışveriş ederken 
dayanamayıp bir de turşu suyu içerler. 
Yeni gelinin canı turşu veya turşu suyu 
çekerse hamile olduğuna delalet eder. 
Özellikle yazın, çarşı pazarda, sayfiye 
yerinde turşu suyu terlemeyle vücuttan 
kaybedilen mineral ve tuzları yerine 
koyan, adeta imdada yetişen bir içecek 
olarak kabul görür. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 lt su, kaynamış 
• 90 g kaya tuzu 
• 100 ml üzüm sirkesi 
• ½ adet limonun suyu 
• 1 tatlı kaşığı şeker 
• 4-5 adet nohut 
• 3 diş sarımsak 
• ½ kg salatalık, uçları kesilmiş 
• 250 g havuç, kabuğu kazınmış 
• 250 g lahana, iç kısmından 

1. Kaynamış sıcak suyu genişçe bir 
karıştırma kabına alın. Kabın içerisine 
turşuluk tuzu, sirkeyi, limon suyunu ve 
şekeri de ekleyin.  
2. Karıştırarak tuzunu tamamen 
erittiğiniz karışımı soğumaya bırakın.  
3. Kullanacağınız cam kavanozun dibine 
nohut ve sarımsakları yerleştirin.  
4. Ardından hazırladığınız sebzeleri iri iri 
doğrayarak kavanoza doldurun.  
5. Son olarak soğumaya bıraktığınız 
sirkeli karışımı da kavanoza ilave ederek 
kapağını sıkıca kapatın.  
6. Karanlık ve serin bir yerde iki hafta 
kadar bekletin.  
7. Turşunuz hazır olduğunda suyunu 
süzün. Bardaklara servis edin. Dilerseniz 
bardakların içine bir iki adet turşu 
katarak da servis edebilirsiniz.

Türk mutfağında içecekler her zaman 
şekerli olmaz. Tuzlu içeceklerin 
apayrı bir yeri vardır, bunlar içinde en 
ilginçlerinden biri de şalgamdır. Kara 
havuç olarak da anılan mor havuç ve 
şalgam turpunun birlikte fermente 
edilmesiyle yapılır. Maya olarak bulgur 
veya ekşi mayalı bir ekmek kullanılabilir. 
Acılı acısız olarak iki türlü yapılır. 
Kebapların yanında vazgeçilmez bir 
eşlikçidir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 baş sarımsak, 
 dişlere ayrılmış, soyulmuş
• 2 adet orta boy şalgam turbu, 
 doğranmış
• 1 kg mor havuç, kalem gibi doğranmış
• 2 çorba kaşığı kaya tuzu
• 2 çorba kaşığı limon suyu

Mayası için

• 2 lt su, kaynamış ve soğutulmuş
• 3-4 dilim ekmek, ekşi mayalı

1. Öncelikle mayayı hazırlayın. 2 litrelik 
cam bir kavanoza suyu koyun. İçine 
ekmek dilimlerini bütün olarak ilave 
edin. 
2. Ekmeklerin su üstüne çıkmaması 
için başka bir su dolu cam kavanozla 
ekmeklere baskı yapın. Son olarak ağzını 
hava alabilecek şekilde tülbentle kapatın. 
Kullandığınız ekmeğin ekşi mayalı olması 
salamura için önemlidir.
3. Bu şekilde serin bir ortamda 2 gün 
bekletin. 
4. 2 gün bekleyen mayayı süzerek 
ekmeklerden ayırın.
5. 3 litrelik bir kavanozun içine önce 
sarımsakları sonra şalgamları ve 
havuçları atın.
6. Mayanıza tuz atarak tadını ayarlayın 
ve sebzelerin içine dökün. Limon suyunu 
katın. 
7. Aynı şekilde sebzelerin suyun dibinde 
kalmalarına dikkat edin. 
8. Ağzını sıkıca kapatın ve serin, karanlık 

TURŞU SUYU

AYR AN

ŞALGAM

bir ortamda 20 gün kadar bekletin.
9. 20 günün sonunda ince bir süzgeçten 
geçirin. 
10. Soğuk olarak, arzu ederseniz içindeki 
havuç parçalarıyla servis edin.

ŞEFIN NOTU: Şalgam için kullanılan 
kabın cam olması tadı bakımından son derece 
önemlidir.

Ayran, Türkiye’de en sevilen içeceklerin 
başında gelir. Soğuk bir tuzlu ayran 
kadar insanın hararetini gideren 
içecek azdır. Kebapların, lahmacunun, 
köftenin en büyük eşlikçisi ayrandır. 
Damağı rahatlatan ve serinleten 
yapısıyla acılı yiyeceklerin yanına bire 
birdir. Çalkalanarak köpürtülmüş yayık 
ayranı bol köpüğü ile çok sevilir. Klasik 
olarak ayran sadece yoğurt, su ve tuz ile 
yapılsa da, günümüzde fesleğen, nane 
gibi taze otlarla daha da ferahlatıcı 
bir tat elde etmek yaygınlaşmaya 
başlamıştır.

Malzemeler 
6 Kişilik

• 750 gram yoğurt
• 600 ml su, soğuk
• 1½ tatlı kaşığı tuz

1. Yoğurdu derin bir kaba koyun. 
Çatal veya el mikseri yardımıyla çırpın. 
2. Azar azar suyu ve tuzu ekleyerek 
karıştırın.
3. Soğuk servis edin. 



1 

2

3

4

1. Salep 
2. Zahter Çayı 

3. Kaynar 
4. Ihlamur Çayı
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Şıra sözcüğü kelime olarak meyvelerin 
ezilmesiyle elde edilen meyve suyuna 
dense de, daha çok üzümün sıkılan suyu 
ve üzüm suyundan ekşitilerek yapılan 
içecek için kullanılır. Şıra çoğunlukla 
kuru siyah üzümden yapılıp, fıçılarda 
bekletilir. Fermantasyonu erken 
kesilirse tatlımsı, eğer bekletilirse daha 
ekşimsi olur. İskender kebap yemeğinin 
değişmez eşlikçisidir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 2 kg siyah üzüm 
• 1 lt su

1. Üzümleri yıkayın ve saplarından 
ayırın. Derin bir kaba koyun ve bir 
havaneli yardımıyla vurarak ezin. 
2. Ezilen üzümlerin içine kaynayan suyu 
ekleyin. Bir gün böyle bekletin. 
3. Ertesi gün bir tülbent içine alarak 
üzümleri iyice süzün. 
4. Elde ettiğiniz suya şeker ekleyin ve 
eritin. Buzdolabına alın ve soğutun. 
5. Soğuk servis edin.

ŞEFIN NOTU: Şıra kışın kuru, yazın yaş 
üzümle hazırlanır. Çıkan üzüm posasından 
sirke yapılır.

Salep, kış aylarının iç ısıtan içkisidir. 
Yabani orkide yumrularından elde 
edilen salep, kıvam kazandırıcı bir 
özelliğe sahiptir. Salep tozu sütle 
kaynatıldığında süte boza gibi koyu bir 
kıvam verir, yazın dondurma yapımında 
kullanılır, kışın ise sıcak olarak en 
sevilen içecek olur. Eskiden zencefil, 
tarçın, gül suyu, çiçek suyu gibi tatlarla 
sunulsa da, bunların çoğu zaman içinde 
unutulmuştur, günümüzde sadece tarçın 
ekilerek servis yapılır. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 100 g şeker
• 5 g doğal salep, toz
• 1,5 litre süt, soğuk
• 1 tatlı kaşığı tarçın

1. Orta boy bir tencerede önce şeker ve 
salebi iyice karıştırın. 200 ml süt ilave 
edip topak kalmayacak şekilde karıştırın. 
30 dakika bekletin. Bu süre içinde salep 
yumuşayıp eriyecektir. 
2. Kalan sütü de tencereye alın. Hepsi 
soğukken tel çırpıcıyla çok iyi çırpın. 
3. Tencereyi ateşe oturtun. Devamlı 
karıştırarak orta-kısık ateşte 
kaynamasını bekleyin. 
4. Hem tencerenin dibinin tutmaması 
hem de iyice sütle birleşmesi için kıvam 
alıncaya kadar karıştırmaya devam 
edin. Bu süre 20 ila 40 dakika arasında 
değişebilir. Köpük oluşmaya başlaması, 
kıvamın koyulaşması zamanın geldiğinin 
işaretidir.
5. İstenen kıvama gelince önceden 
ısıtılmış fincanlara döktüğünüz salebi 
üzerine tarçın serperek servis edin.

Zahter çayı hazım için birebir kabul 
edilir. Özellikle Güneydoğu bölgesinde 
bol kepçe yemeklerle dolu bir sofra veya 
kebap keyfinden sonra içilen bir iki 
bardak zahter mideyi yatıştırır, hazmı 
kolaylaştırır. Bir tür yabani kekik türü 
olan zahter son derece keskin bir tada 
sahiptir. Bu yüzden son derece kısa 
demlenmelidir, aksi takdirde acılaşır.

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,2 litre su
• 3 tatlı kaşığı zahter

1. Suyu tencerede kaynatın. 
2. İnce bir süzgeci derin bir kabın 
üzerine yerleştirin. 
3. Süzgece koyduğunuz zahterin 
üzerinden kaynattığınız suyu geçirerek 
çayını yapın.  

ŞIR A
 

SALEP
 

Z AHTER ÇAYI

KAYNAR

IHL AMUR ÇAYI 

Kaynar içeceği adı üstünde kaynar 
sıcaklıkta içilir, pek çok baharatın 
tadını harmanlayan sıcak bir içecektir. 
Dövülmüş ceviz ile sunulması diğer bitki 
ve baharat çaylarına göre ilgi çekici bir 
ayrıntıdır. Kaynar, yeni doğum yapmış 
anneler için yapılan tarçın ve karanfil 
yağıyla tatlandırılmış lohusa şerbetinin 
bir benzeridir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,2 litre su
• 500 g şeker 
• 2 adet çubuk tarçın
• 1 çay kaşığı zencefil
• 1 adet havlıcan
• 1 adet kök zerdeçal
• 5 adet kakule
• 3 adet yenibahar
• 40 g ceviz, dövülmüş

Ihlamur en sevilen bitki çaylarının 
başında gelir. Yaz başında yol 
kenarlarında, parklarda mis gibi kokan 
ıhlamur ağaçlarından çiçek toplamaya 
çalışan çok olur. Ihlamur çiçeği bazen 
sadece çiçek, bazen de yapraklı olarak 
toplanır. Kış aylarında sadece içi 
ısıtan bir içecek olarak değil, göğsü 
yumuşatan, boğaz ağrısını rahatlatan, 
öksürüğe iyi gelen şifalı bir içecek 
olarak görülür. Bal ile tatlandırılarak 
içildiğinde ıhlamurun çiçek tadı daha da 
vurgulanmış olur. Günlük kullanımda 
içine elma konmadan yapılsa da, elmalı 
olanı da sevilir. 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1,2 litre su
• 1 adet elma, kabuklu 
 olarak doğranmış
• 18 adet ıhlamur yaprağı, 
 çiçeğiyle birlikte kurtulmuş

1. Suyu ve elma parçalarını bir sos 
tenceresine alıp kaynatın.
2. İçine ıhlamurları bırakın. 
3. Ocaktan alın ve üzerini kapatarak 
dinlendirin.
4. Bir süzgeç yardımıyla süzün ve servis 
edin.

ŞEFIN NOTU: Ihlamur kesinlikle 
kaynatılmaz; kaynamış suyun içine ilave 
edilerek üzeri kapatılır ve dinlendirilir.

1. Orta boy bir tencereye su ve şekeri 
ekleyerek kaynatın. 
2. Baharatları bir tülbentle sarın ve 
iyice yıkayın. Tencereye ilave ederek 10 
dakika kadar kaynatın. Kenara alın. 
3. Baharatları içinden çıkarıp kaynarı 
dinlenmeye bırakın. 
4. Fincanda sıcak olarak üzerine ceviz 
döküp servis edin.



Özel günler, özel yiyeceklerle kutlanır. Bayramlar, düğünler 
hep en özel, en sevilen, en kıymetli yiyeceklerin paylaşıldığı 
günlerdir. Özel günler sadece bayramlarla kısıtlı değildir. 
İnsan hayatındaki doğumdan ölüme uzanan geçiş 
dönemlerinde hep belirli semboller taşıyan yiyecekler yenir. 
Sadece insan hayatındaki geçiş dönemleri değil mevsim 
dönümleri ve doğa olayları da insanlığı etkileyen kritik eşikler 
olarak kutlama vesilesidir. Özel günlerde özel yiyeceklerin 
paylaşılmasıyla bazen sevinç, bazense matem paylaşılmış olur, 
geleceğe dair umut tazelenir. 

Özel günlerin başında bayramlar ve Kandil geceleri gibi 
kutsallık atfedilen günler gelir. Ramazan bayramında hep 
tatlı yiyecekler önceliklidir, tüm ülkede tepsilerle baklavalar, 
yerel tatlılar yapılır. Konuklara şekerlemeler, lokumlar ikram 
edilir. Bu yüzden Ramazan bayramı Şeker bayramı olarak 
anılagelmiştir. yerin kendine özgü bir bayram yemeği vardır. 
Bayramın ilk günü o yemek pişer, ailecek yenir. Örneğin 
Gaziantep’te her evde yuvalama yapılır. Kurban bayramında 
ilk gün kurban kesilir. Bayram yemeği kurban eti kavurma 
olur. Kurban bayramı için de yöresel olarak mutlaka yapılan 
yemekler vardır. Örneğin Edirne’de ciğer sarma olmadan 
Kurban bayramı sofrası tamam sayılmaz. Kandil günlerinde 
kandil simidi eksik olmaz. Ramazan boyunca sofralarda 
güllaç olur. Muharrem ayına girildiğinde artık aşure 
zamanıdır. 

Baharın gelişiyle kutlamalar açık alana taşınır. Nevruz 
ve Hıdrellez’de baharın gelişinin sevinci yaşanır, haşlanmış 
yumurtalar tokuşturulur, süt içilir, küpler dolsun diye 

dolmalar, sevilenler sarmalansın diye sarmalar yenir. Baharın 
körpe yeşillikleri bahar kutlamalarında tabiat coşkusunu 
hissettirir. Mevsimler döndükçe mevsimin gereklerine göre 
bazen yağmur duasına çıkılır. Yılın en uzun gecesi gece 
boyunca eski mevsimin kuru yemişleri yenerek geçirilir, yeni 
yılın bereketli geçmesi için bereketin simgesi nar patlatılır. 

İnsanın doğduğundan itibaren geçirdiği her eşik başka 
önemdedir. Lohusa anneyi ziyaret edenlere lohusa şerbet 
ikram edilir. Bebek ilk diş çıkardığında diş buğdayı yapılır, 
komşulara akrabalara gönderilir. Erkek çocukların ergenliğe 
geçişi sünnet düğünüyle kutlanır, en nadide yiyeceklerle 
çalgılı çengili eğlenceli düğün yapılır, sünnet pilavı eksik 
olmaz. Kız istenirken kahve ikramı yapılır. Söz kesme, nişan 
gibi vesilelerde iki taraf  birbirine özel kurabiyeler, hediyeler, 
yemişler, tatlılar gönderir. Düğün ise keşkek zamanıdır. 
Öyle ki damada düğün ne zaman sorusu yerine keşkeğini 
ne zaman yiyeceğiz diye sorulur. Diş buğdayı, aşure, keşkek 
gibi özel gün yiyeceklerinde buğday tanesinin sembolizmi 
çok önemlidir. Bolluk ve bereketi simgeler. Düğünde ayrıca 
et ve pilav da önemlidir. Yöresine göre başka yöresel düğün 
yemekleri de vardır. Ölüm ise matem zamanıdır. Cenaze 
arkasından helva yapılır, bazı bölgelerde pişi veya lokma 
dağıtılır. Helva kavrulurken, pişi ve lokma kızarırken yükselen 
yağ kokusunun ölmüşlerin ruhunu beslediğine, onları mutlu 
ettiğine inanılır. Bütün bu özel günlerde paylaşılan ve birlikte 
yenen yiyecekler birlik içinde geleceğe dair olan umutları 
besler, herkesi sevinç ve üzüntüde ortak kılar. 

Ö z e l  gü n l e r i n  b a ş ı n d a  b ay ra m l a r  ve  Ka n d i l  ge c e l e r i  g i b i  ku t s a l l ı k 
a t fe d i l e n  gü n l e r  ge l i r.  R a m a z a n  b ay ra m ı n d a  h e p  t a t l ı  y i ye c e k l e r 

ö n c e l i k l i d i r,  t ü m  ü l ke d e  t e p s i l e r l e  b a k l ava l a r,  ye re l  t a t l ı l a r  ya p ı l ı r. 
Ko n u k l a ra  ş e ke r l e m e l e r,  l o ku m l a r  i k ra m  e d i l i r. 

Ö Z E L  G ÜN  Y E M E K L E Rİ

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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PERDE PİL AVI 

Malzemeler 
4 Kişilik

Harcı için
• 250 g pirinç 
• 2 çay kaşığı tuz 
• 30 g kuş üzümü 
• 30 ml zeytinyağı
• 60 g tereyağı veya sadeyağ
• 30 g dolmalık fıstık
• 40 g badem, soyulmuş
• 1 adet orta boy soğan, 
 küp şeklinde doğranmış
• 1 tatlı kaşığı yenibahar 
• 1 tatlı kaşığı tarçın 
• 1 çay kaşığı karabiber
• 300 ml tavuk suyu, kaynar
• ¼ demet dereotu, ince kıyılmış
• 350 g tavuk göğüs eti, kemikli ve derili 
şekilde haşlanmış ve eti didiklenmiş

Hamuru için

• 220 g un 
• 2 adet yumurta
• 60 ml zeytinyağı
• 50 g tereyağı veya sadeyağ, 
 eritilmiş
• 60 g yoğurt
• 1 çay kaşığı tuz 
• 50 g badem, soyulmuş

1. Un, yumurta, yağ, yoğurt ve tuzu yoğurarak parlak, esnek bir hamur 
elde edin. 
2. Hamuru, üzerini nemli bir bezle kapatarak yaklaşık yarım saat buzdolabında 
bekletin. 
3. Pirinci birkaç su yıkayın. Üzerini kapayacak kadar suya 1 çay kaşığı tuz 
atarak oda sıcaklığında 15 dakika bekletin. 
4. Kuş üzümlerini ayrı bir kapta üzerini kaplayacak kadar sıcak suya koyun ve 
şişene kadar bekletin. 
5. Pilav tenceresine yağları ekleyip dolmalık fıstık ve bademleri atın. Altın sarısı 
renk alıncaya kadar kavurup soğanları ekleyin. 
6. Kavrulan malzemelerin üzerine süzülmüş pirinci ekleyip kavurmaya devam 
edin. Pirinç kavrulurken yenibahar, tarçın, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kuş 
üzümü ilâve edin. 
7. Malzemelerin üzerine sıcak tavuk suyunu gezdirin. Pirinç suyunu çekene 
kadar kısık ateşte kapağı kapalı halde 10 dakika pişirin. 
8. 12-14 santim çapında, 19 santim yüksekliğinde bakır perdeli pilav kalıbının 
içini oda sıcaklığındaki tereyağıyla bolca yağlayın. 5 dakika buzdolabında yağın 
donmasını sağlayın. Sonra donan yağa bademleri yapıştırarak eşit bir şekilde 
dizin. 
9. Hazırlanan hamuru bir merdane yardımıyla pilav kabını kaplayacak 
büyüklükte açın. Açılan hamuru dizilen bademlerin üzerine yerleştirin. 
10. Pilav demlendikten sonra içerisine dereotunu ekleyip karıştırın. 
11. Hazırlanan pilavı hamurun üzerine bir kat pilav bir kat tavuk eti şeklinde 
dizerek doldurun. 
12. Kenarlardaki hamuru pilavın üzerini örtecek şekilde kapatın. 200°C’de 
yaklaşık 20-25 dakika fırınlayın.
13. Pişen pilavı servis tabağına ters çevirerek yerleştirin. Dilimleyerek sıcak 
servis edin.

Siirt perde pilavı, düğünlerde yapılır. Kalıp gibi olan özel perde pilavı tenceresinde pişer, kalıbın 
içine hamur döşenir ve pilav içine doldurulur, nar gibi kızaran perdeli pilav siniye ters yüz edilir. 
Pilavın perdesi, yani hamuru yeni geline kestirilir. Burada yeni geline pek çok mesaj verilir. 
Hamur evi temsil eder, evin hem koruyucu zırhıdır, hem de sır perdesidir. Hanede olan hanede 
kalır. Mahremiyet bir evin en önemli unsurudur. Pirinç, bolluk, bereket ve zenginliği temsil eder. 
Kullanılan keklik, horoz veya tavuk genelde damadı veya çocukları, bademler oğlan çocukları, 
dolmalık fıstık kız çocukları, dolmalık üzüm, tatlılık, mutluluk ve sıhhati simgeler. Baharatlar, 
tatlısıyla acısıyla hayatın tadı tuzudur. Ama asıl önemli olan mesaj karabiberdir. Karabiber 
kaynanadır. Evliliğin her anında varlığı hissedilir. Dozunu ayarlamak önemlidir, fazla olursa tat 
kaçırır, kararında olursa tadına doyulmaz. 

Hazır layan:  ŞEF EYÜP KEMAL SEVİNÇ
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KEŞKEK

Malzemeler 
8 Kişilik

• 500 g aşurelik buğday
• 500 g kuzu gerdan
• 2 adet tane karabiber 
• 5 adet sarımsak 
• 2 lt su
• 30 g tuz
• 300 g tereyağı veya 
 200 g kuzu kuyruk yağı
• 1 tatlı kaşığı kimyon
• 1 tatlı kaşığı tarçın

1. Buğdayı bir gece önceden ıslatın.
2. Kuzu gerdan, tane karabiber, sarımsak ve suyu bir tencereye koyun. Et 
yumuşayıncaya kadar pişirin. 
3. Pişmeye yakın gerdanı et suyundan çıkartın. Kemiklerinden, sinirlerinden ve 
kıkırdaklarından ayırın.
4. Et suyunu tülbentle süzüp içerisine buğdayı ekleyin ve tuzunu katın. 
Ayıklamış olduğunuz gerdan etlerini buğdayın üzerine ekleyin.
5. Önce harlı, sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başlayın.
6. Lapa kıvamında olmasına dikkat edin, gerekli görürseniz kaynar et suyu 
veya su ilâve edin.
7. Kıvama ulaştığında tahta tokmakla dövmeye başlayın. Bunu daha pratik bir 
şekilde mikserinizin hamur yoğurma ucunu kullanarak da yapabilirsiniz.
8. Dövme işlemi esnasında 100 g tereyağını küp küp kesip yavaş yavaş 
yedirebilirsiniz. Bir miktar daha ılık et suyu ekleyip kıvamı ve lezzetini kontrol 
ederek dövme işlemini sonlandırın. Servis tabağına alın.
9. Kalan tereyağını esmerleşinceye kadar kısık ateşte ısıtıp ocaktan alın. 
Kimyon ve tarçın ekleyip bekletmeden keşkeğin üzerine dökerek servis edin.

Keşkek, öncelikle düğün yemeğidir. Düğünler dışında, her türlü kutlamada, yağmur duasından 
asker göndermeye kadar pek çok toplu ortamın yemeği keşkektir. Keşkek, buğday ve etin birlikte 
adeta hemhal olarak pişmesiyle yapılır. Buğdayın dövülmesinden ayıklanmasına, tokmakla 
vurularak pişirilmesine kadar her aşamasında toplu bir emeğin ürünüdür. Keşkekte kullanılan etin 
cinsi bölgesine göre değişir, örneğin Ege’de bazı yerlerde tavukla yapılır. Keşkek yemeği, bütün 
ritüelleriyle birlikte UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesine alınmıştır.

Hazır layan:  ŞEF ALİ  RONAY

ŞEFİN NOTU: Kuzu gerdan kullanmamızın amacı kemikli etin daha yoğun lezzet vermesidir. Tereyağı 
yerine eskiden yapıldığı gibi taze kuyruk yağını kıkırdak gibi minik doğrayıp ateşte yağının yarısı çıkana kadar 
kavurarak çıkan yağı keşkeğe ekleyebilirsiniz. Tercihe göre keşkeğin üzerine dökmek için erittiğiniz tereyağına 
kırmızıbiber koyabilir; daha zengin bir lezzet için yağa ceviz de ekleyebilirsiniz.
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EV BAKL AVASI

Malzemeler 
10 Kişilik

Şerbet için

• 600 g şeker
• 500 ml su
• 10 ml limon suyu

Hamur için

• 500 g un
• 2 adet yumurta
• 80 ml su
• 15 ml zeytinyağı 
• 10 ml limon suyu
• 1/4 tatlı kaşığı tuz80 g nişasta
• 220 g Antep fıstığı veya ceviz, 
 kabaca ezilmiş
• 500 g tereyağı veya sadeyağ

1. Şerbet için şekerle suyu küçük bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte 
karıştırmaya devam ederek şekeri eritin. 5 dakika hafif  kaynatın. Limon 
suyunu ekleyin ve 1 dakika daha kaynatmaya devam edin. Bir kenarda 
bekletin.
2. Geniş bir kaba unu eleyin. Ortasına bir çukur açın ve yumurtaları kırın. Su, 
zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyin. İyice yoğurun ve orta sertlikte bir hamur 
elde edin. Hamuru yuvarlayıp 20 eşit parçaya bölün. Parçaları beze şekline 
getirin. Bir bezle üzerlerini örtün. 
3. Her bir hamur bezesini kâğıt kadar ince olacak şekilde oklava ile açın. Her 
açışta hamuru nişasta serperek inceltin. 
4. İlk 10 hamuru aralarına nişasta serperek üst üste yerleştirin. Bir kenarda 
bekletin. Kalan hamurları da açın. 
5. Kenara aldığınız ilk 10’lu hamuru yağlanmamış 38-40 santimlik yuvarlak 
bir tepsiye tek tek alın. Hamurları yerleştirirken nişastalarını fırçalayarak 
temizleyin. Hamurları tepsinizin boyutuna göre sarkan kısımlardan kesin. 
6. Ceviz veya fıstığı hamurların üzerine yayın. Kalan hamurları aynı şekilde 
tepsiye yerleştirin. Artan parçaları eşit şekilde kesin. Yaydığınız hamurları 
keskin bir bıçakla 4-5 santimlik elmaslar şeklinde dilimleyin. Kare şeklinde de 
kesebilirsiniz. 
7. Erittiğiniz yağı üzerine gezdirin. 200°C’de ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 
dakika, altın rengi alana dek pişirin.
8. Fırından alın. Hazırlayıp beklettiğiniz şurubu sıcakken üzerine dökün. 
Üzerini kapatıp serinlemeye bırakın.  

Baklava, Orta Asya Türk mutfak geleneğini temsil eden yufka açma tekniği ve bu yufkaları kat 
kat arasına harçlar koyarak yapılan tatlı tuzlu hamur işleri ile Ortaçağ Arap ve İran mutfak 
geleneğinde yer alan şerbetli tatlı geleneğinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bayramlarda, özellikle 
de şeker bayramında baklava yapmak köylerden kentlere her yerde gelenektir. Günümüzde 
baklavacılarda yapılan ile ev baklavası incelik açısından farklı olur. Ev baklavalarında geleneksel 
olan ceviz tercih edilirken, çarşı baklavalarında Antep fıstığı öncelik kazanmıştır.
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HELVAL AR
Türk mutfak kültürünün geleneksel tatlı çeşitlerinden bir tanesi 
olmanın ötesinde, ölüm ve doğum ritüelleriyle birlikte anılan simgesel 
anlamlarla yüklü bir yiyecektir. Helva Selçuklular döneminden itibaren, 
Türk mutfak kültüründe bilinen ve yapılan önemli bir tatlıdır. Arapça 
tatlı anlamına gelen “hulv” kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Helva, 
Osmanlı saray mutfaklarında reçel, şurup, macun gibi tatlı çeşitlerinin 
hazırlandığı helvahane ocağında hazırlanırdı.  “Helvaciyan-ı hassa” 
saray aşçılarından tatlıcılar için kullanılan genel tabirdir. Osmanlı 
mutfağında, un, pirinç unu, nişasta, sade yağ, şeker, bal, pekmez, 
badem, fıstık, gülsuyu, süt veya şerbetle hazırlanan helvalar farklı 
isimlerle anılmıştır. 

Un Helvası
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UN HELVASI SÜTLÜ İRMİK HELVASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 225 g tereyağı veya sadeyağ
• 20 g dolmalık fıstık
• 280 g un
• 600 g şeker
• 800 ml su

Malzemeler 
6 Kişilik

• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 250 g irmik
• 50 g badem, kabuğu soyulmuş 
• 450 ml süt
• 250 g toz şeker

1. Dibi yuvarlak bir tencerede yağı eritin. Fıstığı ve unu ilâve edin. Çok hafif  
ateşte fıstıklar pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun.
2. Şekeri suyla bir taşım kaynatın. 
3. Kavrulan kıvamı gelmiş meyaneye şekerli şurubu dökün. 
4. Tencereye yapıştırmadan karıştırarak kavurup tanelendirin. Helva 
tencerenin içinde yekpare bir top gibi toparlanmaya başlayacaktır. Bu kıvama 
gelince ateşten alın. 
5. Kapağı kapalı vaziyette en az 10 dakika demlenmeye bırakın.
6. Biraz dinlendikten sonra tabağa kabarık kubbe şeklinde dökerek servis 
edebilir ya da kaşıkla şekil vererek küçük parçalar halinde sunabilirsiniz. 

1. Yağı yayvan bir tencerede eritip irmik ve bademi ekleyin. Orta ateşte 
yaklaşık 15-20 dakika pembeleşinceye kadar devamlı karıştırarak kavurun. 
2. Süt ve şekeri küçük bir tencerede kaynatın. 
3. Şekerli kaynar sütü irmiğe yavaşça karıştırarak ekleyin ve orta ateşte 
yaklaşık 5 dakika pişirin. 
4. Helva tenceresinin kapağını kapayın. 10 dakika kısık ateşte demlendirin. 
Ilık servis edin. 

Un helvası şekerin olmadığı zamanlarda pekmez ile yapılır ve kara helva olarak anılırdı. İrmik 
helvası gibi un helvası da kandillerde veya ölünün ardından duayla yapılan bir helvadır. Unu 
tereyağında kavururken çıkan yağ kokusunun ölünün ruhunu doyuracağına inanılır. Un helvası, 
Kars’ın omaç helvasından, Konya’nın kara helvasına çeşit çeşittir. İçine yöresine göre badem, 
fıstık veya ceviz konur.

İrmik helvası da un helvası gibi kandillerde ve ölünün ardından yapılan helvalardandır. Sütlü 
olanı daha lezzetlidir. Ölü ardından yapılırken cenaze evinde en tecrübeli kadın dua ederek irmiği 
kavurmaya başlar,  irmik kavrulurken helvayı sırayla ölen kişinin tüm yakınlarının kavurması 
ritüeldir. Cenaze günü yapıldığı gibi ölünün ardından kırkıncı günde de yapılır. Sütlü irmik helvası 
daha çok İstanbul mutfağına ait bir helvadır.

ŞEFİN NOTU: Helvanın meyanesinin geldiği fıstığın pembeleşmesinden anlaşılır. Helvanın taneli olması 
istenirse şurubu meyaneye kaynar halde, krema gibi olması istenirse soğuk halde dökülür. Helva meyanesi ne 
kadar hafif  ateşte ve geç kıvama getirilirse o kadar lezzetli olur. 
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GÜLL ABİYE HELVASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 300 g bal
• 100 g tereyağı veya sadeyağ
• 120 g buğday nişastası
• 200 ml su
• 60 g badem, kabuğu soyulmuş, 
 kavrulmuş ve doğranmış
• 2 tatlı kaşığı gül suyu

1. Yayvan bir tencereye balı koyup ısıtın. Tereyağını ekleyip eriyinceye kadar 
karıştırın. Eridikten sonra ateşten alın.
2. Karıştırma kabında nişastayı önce az miktar suyla ezerek karıştırın. Kalan 
suyu yavaş yavaş kaba ilave ederek pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar 
karıştırın.
3. Nişastalı su karışımını yavaşça bala ekleyin. İyice karıştıktan sonra içine 
bademleri ve gül suyunu ekleyin ve tencereyi tekrar ateşe koyun. 
4. Helvayı orta ateşte karıştırarak 15-20 dakika pişirin. Helvanın rengi saydam 
bir sarıya dönüşüp  tencerenin içinde yekpare bir top gibi toparlanmaya 
başladığında kıvama gelmiş demektir.
5. Piştikten sonra küçük yayvan bir tepsiye dökün. Soğuduktan sonra baklava 
şeklinde keserek servis edin.

Güllabiye, eski Osmanlı helvalarından biridir. Güllabiye, şeker yerine bal ile yapılır ve gül suyu ile 
tatlandırılır, ayrıca un yerine nişasta kullanıldığı için son derece ince bir dokusu ve zarif  bir lezzeti  
vardır. Bu helva mutlu, müjdeli günlerde yapılır, yenmesi sevinç vesilesi olurdu.
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SAR AY LOKMASI

Malzemeler 
10 Kişilik

Hamuru için

• 220 g un, elenmiş
• ½ çay kaşığı tuz 
• 200 ml su, ılık 
• 10 g yaş maya 
• 1 tatlı kaşığı pudra şekeri 

Kızartmak için 
• 1 lt zeytinyağı veya ayçiçek yağı

Şerbeti için 

• 1 kg şeker 
• 600 ml su
• 1 adet limon dilimi

Sunum için

• 1 tatlı kaşığı tarçın 

1. Şerbeti için şeker ve suyu geniş bir tencereye alın ve karıştırıp 10 dakika 
kaynatın, limon dilimini ekleyip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
2. Hamur için küçük bir kapta unu tuzla karıştırın. 
3. Bir başka kapta suyun yarısını, maya ve pudra şekeriyle karıştırın. İçine 
geriye kalan suyu ve un-tuz karışımını ilâve ederek un iyice özleşene kadar 
yoğurun. Ele yapışan, cıvık bir hamur olacak. 
4. Hamuru kendisinden üç kat büyük bir tencereye koyup tencerenin kapağını 
kapatın. 30 dakika mayalandırın.
5. Derin ve geniş bir tencereye yağı koyup orta harlı ateşte ısıtın.
6. Mayalanmış hamuru elinizle avuçlayıp alabildiğiniz kadar hamuru alın. Üst 
parmaklarınızı gevşek tutarak alt parmaklarınızla hamuru hafif  sıkın ve üstten 
hamur çıkarken yağa batırılmış bir tatlı kaşığının burnu ile bir küçük lokma 
kadar hamur alıp yağın içine atın. 
7. Seri halde aynı şekilde devam ederek elinizle sıkıp kaşıkla kestiğiniz 
lokmaları yağın içine atın. 
8. Ateşin altını açın ve karıştırarak eşit kızarmasını sağlayın. 

Ölü ardından cenazeden sonra, ya da üçüncü, yedinci, kırkıncı günlerde lokma döktürerek 
dağıtma geleneği vardır. Lokma ayrıca hayır olarak da dağıtılır, bazen Cuma namazından sonra 
bir dileği gerçekleşen hayır sahibi lokma veya yöresine göre benzeri bir kızarmış yiyecek dağıttırır. 
Lokma gibi şerbetsiz tuzlu olan pişi de benzer amaçlarla yapılıp dağıtılır. Bunların temelinde 
ruhları doyurmak için yağ kokutma geleneği yatar. Bayram arifelerinde, üç ayların başında, kandil 
günlerinde veya hayır için lokma veya pişi dağıtılır.
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GÜLL AÇ

Malzemeler 
12 Kişilik

• 2 lt süt
• 350 g şeker
• 300 g yaprak güllaç, 10-12 yaprak
• 200 g ceviz, irice çekilmiş
• 30 ml gül suyu, isteğe bağlı

Sunum için

• 30 g Antep fıstığı, kabaca doğranmış
• 30 g ceviz, kabaca doğranmış
• 60 g nar tanesi

1. Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtın. Şekeri tamamen eritin. Sütü oda 
sıcaklığında ılınmaya bırakın. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur.  
El yakmayacak ısıda olmasına dikkat edin. 
2. Güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. 
Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün. Beş güllaç yaprağı 
için aynı işlemi tekrarlayın.
3. Altıncı katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin. Üzerine diğer güllaç 
yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin. 
4. Kalan şekerli sütten 100 ml kadar alın. İçerisine gül suyu ekleyip tatlının 
üzerine gezdirin. Tatlıyı buzdolabında muhafaza edin. En az 2-3 saat 
dinlendirin. 
5. Üzerini fıstık, ceviz ve narla süsleyerek servis edin.

Güllaç ile Ramazan Türkiye’de özdeşleşmiştir. Öyle ki, güllaç yapraklarını başka zamanlarda 
piyasada bulmak zorlaşır. İncecik kırılgan güllaç yufkaları sac tavalar üstünde nişastalı akıtma 
bir hamurla yapılır, kurutulur ve ağılık altında düzleştirilir. Bu güllaç yaprakları gül suyu ile 
tatlandırılmış süt ile yumuşatılarak kat kat tepsilere yayılır, aralarına bölgesine göre ceviz veya 
badem döşenir. Sütlü tatlılar içinde en zarif  lezzetlerden biridir.

ŞEFİN NOTU: Hazırladığınız güllacı 24 saat içinde tüketmeye çalışın. Daha fazla beklerse güllaç yufkası 
sütün içinde ufalanmaya başlar. 
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AŞURE

Malzemeler 
20 Kişilik

• 400 g aşurelik buğday 
• 100 g kuru fasulye 
• 100 g nohut
• 50 g kuru üzüm, ayıklanıp yıkanmış
• 4 litre su
• 3 dilim portakal kabuğu, ince kıyılmış
• 100 g kuru kayısı, küçük doğranmış
• 800 g şeker
• 6 adet kuru incir, küçük doğranmış 
• 1 tatlı kaşığı gül suyu, isteğe bağlı

Sunum için

• 2 tatlı kaşığı tarçın 
• 100 g fındık veya ceviz içi, 
 kabaca doğranmış 
• 30 g dolmalık fıstık
• 30 g kuş üzümü
• 60 g nar tanesi

1. Bir gece önceden aşurelik buğdayı, kuru fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı 
kaplarda ıslayın. 
2. Ertesi gün, nohudu ve kuru fasulyeyi süzüp yıkayın. Ayrı ayrı tencerelerde 
yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Nohutların kabuklarını çıkartın. Aşurelik 
buğdayı yıkayıp süzün. 
3. Kuru üzümü ayrı bir kapta 10 dakika kaynatıp süzün. 
4. Büyükçe bir tencereye 4 litre suyu ve buğdayı koyun. Su kaynayınca altını 
kısıp ağır ateşte, kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. 
5. Buğday iyice yumuşayınca kapağını açın ve haşlanmış kuru üzümleri ilâve 
edip orta ateşte, yaklaşık 5 dakika, arada bir karıştırarak kaynatın. 
6. Portakal kabuklarını ilâve edin. Sonra haşlanmış nohut ve kuru fasulyeyi 
de katıp sürekli karıştırarak yaklaşık 5 dakika daha kaynatın. Kayısıları ve toz 
şekeri de içine ekleyerek kaynayıncaya kadar sürekli karıştırmaya devam edin. 
7. Aşure pişerken kıvamının koyu olmaması gerekir. Bu aşamada aşure akıcı 
ve suluca bir kıvamda değilse, bir miktar daha sıcak su ilâve edebilirsiniz. 
Buğdayın cinsi, suyunu çekmesini etkileyen bir faktördür; ne kadar su 
ekleyeceğiniz buna bağlıdır. 
8. En son kuru inciri de katıp yaklaşık 5 dakika karıştırarak kaynatın ve ateşten 
alın. Gül suyunu ilave edin. 
9. Üstünün kabuk tutmaması için arada bir karıştırarak bir süre kapağı yarı 
kapalı durumda piştiği tencerede soğutun. 
10. Kepçeyle servis yapılacak kaplara boşaltın. Soğuyup üstü kabuk tutunca 
tarçın, kuruyemiş, dolmalık fıstık, kuş üzümü ve nar taneleriyle süsleyerek  
servis edin. 

Aşure, geleneksel olarak İslam takviminde birinci ay olan Muharrem ayının 10. gününde yapılan 
bir nevi tatlı aştır. Bolluk ve bereket timsalidir. Bol miktarlarda yapılıp komşular, arkadaşlar ve 
akrabalarla paylaşılır, evden eve gönderilir. Aşurenin temel malzemesi buğdaydır. İçine ayrıca 
tercihe göre pirinç, nohut, kuru fasulye, kuru bakla, gibi bakliyat ile kayısı, kuru üzüm başta 
olmak üzere kuru meyveler konur. İçine konan malzemelerin miktarı farklı inanışlara göre yedi, 
on iki veya kırk bir türlü olabilir. Üzeri kuş üzümü, fıstık, ceviz ve nar taneleri ile süslenir. Aşure, 
içine konan malzemelerin çeşitliliği ile Nuh’un efsanesine bağlanmış, bu yüzden yabancı dillerde 
Nuh’un tatlısı olarak anılagelmiştir. Aşure geleneği bugün bütün canlılığıyla yaşayan bir gelenektir, 
ayrıca aşure zamanı dışında da muhallebicilerde bulunan sevilen bir tatlıdır.  

ŞEFİN NOTU: Aşureyi kâselere dağıtmadan önce haşlanıp soyulmuş kestane de ekleyebilirsiniz. 
Kuru inciri erkenden atarsanız aşurenizin rengi kararacaktır. 
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corercit officia quo eos asit volectur serum eum qui aut velis 
illesseque as estrum is ipis incieni muscips apictint plaborro 
berum quo est labori recearumquis dellab illoria qui autem 
fugia doluptat quatibus, omnis aut es que net ut atet exerum 
corisimi, simusanda ducipsu ntotaqui dit, corporepuda 
quuntur? Quide et odiandel in ne volest quodiatibus, sam 
nessunt veruptate net quia doluptasinis vita corion remquis 
pliquas sitaspe volorempelis adia ipsum que nobit la evendan 
digendest, sitiument quo omnis modisinimaio que mint 
ipicitati doluptatecto dolupta speritibus, ut aut alit od et 
odia sitati nobis nis doluptae. Alit, siti reiume de voloreh 
enimend ucident quasperum ad quo omnitate nihic tem fuga. 
Nequamus viderum rem eum eatis molupta peliat.

Exerum aceptatur? Ebitem aliquatur?
Disque dolesti busdanis doluptatis quas inctotasped ex esci 

il in rem. Musanimet ommodip idendun debition pro con 
non exera sitis maiora excepratque peliquam cor se restrum 
acepre, experatur, conet aut maxim as sint est, ullaborro et et 
aut dercide senimin tiusdae di ut molor reped eaqui aut ide 
dionsed moluptata delis dercia aut oditinciet et ute optatur 
aliciis quo tem quos inus enditis dolorrum eos aut omnimus 
cipsumquamus iunto beati cus audandis eum velit harum 
vendaec uptinte mporescit, non eserundae labore pa volorpo 
reptate poressi nventio restios derisciliqui odipsap iciisquod 
ut accust re volumquam sum dis peremquid quissun tiistium 
aspe venis dolupic to temqui adit rem que nus.

Hici nonem utectiur sit rerunte acest optatet

L e n d a n t i a  n e t  re r o  vo l o r  re m  a u t  d o l u p t i  re s t i a m  fa c i i s  d o l o r p o 
re r u m e  p o s  e t ,  c u p t a t e m  ex p l a m ,  t e c t a t i  a s i n t ,  s u m  ve l e n i h i l l a b 

i p s a m u s  q u o  d e l e n i  i l l i q u e  s e q u e  a u t e m .  Mo l u p t a t u r,  s e re  d o l u p t a 
t q u u n t  i d u s a p e d  e t  re m p o re  s e n i s i t  o d  m i ,  c u l l i q u i a  q u a m  d i t a t u r

T.C .C . B  KÜ L L I Y E S I 
M U T FA Ğ I N DA N

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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İŞTAH AÇICILAR
TAZE ZAHTERLİ ZEYTİN SALATASI

TULUM PEYNİRLİ KÖZ BİBER SARMASI

ZEYTİNYAĞLILAR
SİYEZ BULGURLU KEREVİZ DOLMASI

PIRASA DOLMASI

ARA SICAKLAR
TEPSİ MANTISI

SALATA
TAZE ENGİNAR SALATASI

ANA YEMEK
AYVALI KUZU SIRTI

Keşkek, Mürdüm eriği, Demi-glace sos

TATLI 
LEBLEBİ HELVASI

Kaymaklı dondurma, Osmanlı çileği sos

ŞERBET
ZENCEFİL ŞERBETİ
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TAZE Z AHTERLİ  ZEY TİN SAL ATASI 

Malzemeler 
6 Kişilik

• 1 demet taze zahter
• ½ tatlı kaşığı tuz
• 250 g biberle doldurulmuş yeşil zeytin
• 60 ml sızma zeytinyağı
• 30 ml nar ekşisi
• 1 adet limonun suyu
• 1 çay kaşığı tatlı pul biber

1. Taze zahterleri ayıklayın. Yarım tatlı kaşığı tuzla ovup yıkayın ve süzün. 
Acısını biraz almış olursunuz.
2. Zeytinleri iyice yıkadıktan sonra halka şeklinde doğrayın ve zahterle 
karıştırın.
3. Karışıma kalan malzemeleri ekleyin ve tekrar karıştırın.
4. Sunum tabağına alarak servis edin.

ŞEFİN NOTU: İsteğe göre limon dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.
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TULUM PEYNİRLİ  KÖZ BİBER SARMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

•  10 adet etli kırmızı biber
•  300 g tulum peyniri, ezilmiş
•  100 g ceviz içi, iri kırılmış
•  2 diş sarımsak, ezilmiş
•  1 dal taze kekik, ince kıyılmış veya 
 ⅓ tatlı kaşığı kuru kekik
•  6 dal dereotu, ince kıyılmış

Üzeri için

•  60 ml sızma zeytinyağı
•  2 dal taze reyhan veya fesleğen
•  50 g ceviz içi

1. Kırmızı biberleri közleyin. Kabuğunu soyun, çekirdeklerini temizleyin.
2. Biberlerin bütünlüğünü bozmadan bir kenarından kesin ve düz bir zemine 
açın.
3. Ayrı bir kapta peynir, ceviz ve sarımsağı karıştırarak harcını hazırlayın. Bu 
harca taze kekik ve dereotunu da ilave edin.
4. Biberlerin iç kısmına bu harçtan koyarak rulo şeklinde sarın.
5. İstenilen formda kesin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
6. Reyhan ve ceviz içiyle süsleyerek servis edin.
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TAZE ENGİNAR SAL ATASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 4 adet taze enginar, soyulmuş
• 1 adet büyük boy marul 
• 10 dal dereotu
• 10 dal maydanoz
• 10 dal roka
• 6 dal reyhan
• 6 dal kişniş
• 6 dal tere
• 1 adet domates, küp doğranmış
• 1 adet salatalık, küp doğranmış
• ¼ adet portakal, ince dilimlenmiş

Salata sosu için

• 50 ml zeytinyağı
• 2 adet limonun suyu
• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
• 1 çay kaşığı erik ekşisi
• 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
• 1 çay kaşığı tuz

1. Enginarların kararmaması için limonlu suyun içerisine bırakın. 
2. Temizleyip yıkadığınız bahçe yeşilliklerini bıçak kullanmadan elinizle lokma 
büyüklüğünde parçalara bölün. 
3. Domates ve salatalıkları bir kap içerisinde yeşilliklerle karıştırın. 
4. Bu karışıma enginarları ince dilimleyerek ilave edin. 
5. Sos için bütün malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. 
6. Servis tabağına hazırladığınız salatayı koyun. Üzerine sosu gezdirip 
karıştırdıktan sonra portakal dilimleriyle servis edin.

ŞEFİN NOTU: Soyduğunuz taze enginarların yapraklarını değerlendirmek üzere ayırın. Yaprakları yıkayıp, 
buhar tenceresinde 8 dakika haşlayın ve soğutun. Salatanın yanında salata sosuyla beraber servis edebilir, salata 
sosuna batırarak tüketebilirsiniz.



TEPSİ  MANTISI

Malzemeler 
6 Kişilik

Hamuru için

• 360 g un
• 115 ml su
• 1 adet yumurta
• 1 çay kaşığı tuz 

İç harcı için 

• 50 g dana eti, but kısmından, çift çekilmiş
• 50 g kuzu eti, but kısmından, çift çekilmiş
• 2 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• ¼ çay kaşığı tuz 
• ¼ çay kaşığı karabiber
• ¼ çay kaşığı toz kırmızıbiber

Mantı sosu için 

• 1 çorba kaşığı biber salçası
• 1 çorba kaşığı domates salçası
• 50 g tereyağı
• 60 ml zeytinyağı
• 1 lt et suyu, kaynar
• 1 tatlı kaşığı tuz

Sunum için

• 400 g süzme yoğurt
• 1 çorba kaşığı pul biber
• 1 çorba kaşığı sumak
• 1 çorba kaşığı kuru nane

1. Hamur için uygun bir kaba un, su, yumurta ve tuzu koyarak iyice yoğurun. 
Sert bir hamur elde edin. 
2. Hamuru yuvarlak bir top şekline getirin ve 30 dakika dinlendirin. 
3. İç harcı için bütün malzemeleri karıştırıp yoğurun. 
4. Hamuru oklava yardımıyla 2 milim kalınlığında açın. 2 cm x 3 cm ebadında 
kesin. 
5. Kestiğiniz hamurların ortasına aldığı kadar kıymalı harçtan koyun. Kayık 
şeklinde katlayarak ortasını açık bırakın. 
6. Bu şekilde hazırladığınız mantıları bakır kalaylı tepsiye, açık tarafları üstte 
kalacak şekilde yan yana bitişik dizin. Önceden 170°C’de ısıtılmış fırında 
kızarana dek, yaklaşık 20 dakika pişirin. 
7. Sos için bir tencerede biber ve domates salçalarını tereyağı ve zeytinyağıyla 
birlikte kısık ateşte, salçaları yakmadan kavurun. 
8. Et suyunu kavrulan salçaların üzerine dökün. Tuzunu serpin. 20 dakika 
daha kaynatın. 
9. Pişen tepsi mantısını ocağa alın. Üzerine kepçeyle kaynayan salçalı sostan 
gezdirin ve pişirmeye devam edin. Bu şekilde azar azar sostan ilave ederek 
mantı hamuru yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve baharatlarla birlikte 
sıcak servis edin. 

ŞEFİN NOTU: Tepsi mantısını 5 dakikadan fazla bekletmeden servis edin. Fazla bekletirseniz, mantılar 
yumuşar. Ocakta pişirme işlemini misafirleriniz masadayken yapıp hemen servis edebilirsiniz. 

Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

ZEY TİNYAĞLI KEREVİZ D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 3 adet orta boy kereviz, yarıya bölünmüş
• 200 ml zeytinyağı
• 12 adet arpacık soğan
• 2 adet havuç, küp doğranmış
• 4 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 1 adet orta boy patates, küp doğranmış
• 5 adet portakalın suyu
• 1 adet limonun suyu
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 6 adet pazı

Kereviz için

• 1 lt soğuk su
• 2 adet limonun suyu
• 1 çorba kaşığı un

İç harcı için

• 4 adet orta boy soğan, ince kıyılmış
• 5 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 200 ml zeytinyağı
• 160 g siyez bulguru, yıkanmış
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı kuru reyhan
• 1 tatlı kaşığı kuru nane
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çorba kaşığı sumak ekşisi
• 600 ml su, sıcak
• 2 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 2 dal dereotu, ince kıyılmış
• 2 dal taze nane, ince kıyılmış

1. Kereviz için su, limon suyu ve unu bir kapta çırpma teliyle çırpın. Çanak 
şeklinde oyarak hazırladığınız kerevizleri kararmaması için bu sosun içerisinde 
bekletin. 
2. Dolma harcı için bir tencereye soğan, sarımsak ve zeytinyağını koyun. Kısık 
ateşte kavurun.
3. Siyez bulgurunu, tuzu, baharatları ve sumak ekşisini ilave edin. 3 dakika 
daha kavurup sıcak su ekleyin ve kapağını kapatın. 
4. Siyez bulguru yumuşayıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Suyu az 
gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. 
5. Piştikten sonra ocaktan alıp dinlendirin. Taze otları da içine katarak 
karıştırın. 
6. Kerevizleri beklettiğiniz sudan çıkarın ve yıkayın. 
7. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Sırasıyla arpacık soğan, havuç, sarımsak 
ve patatesi 5 dakika kavurun. Portakal ve limon suyu ile tuzunu ilave edip 
kaynatın. İçerisindeki malzemeler pişmeye yaklaştığında kerevizleri kaynayan 
sosa ekleyip yarı pişirin ve soğumaya bırakın.
8. Yarı pişmiş kerevizleri sosundan çıkararak daha önce hazırladığınız siyez 
bulgurlu dolma içiyle doldurun. 
9. Pazı yapraklarıyla kerevizlerin tamamını kaplayacak şekilde kapatın. Geniş 
bir fırın tepsisine dizin. 
10. Kerevizi pişirdiğiniz sosu içerisindeki malzemelerle birlikte dolmaların 
üzerine gezdirin. Yağlı kâğıtla veya bir kapakla kapayın. 160°C’de ısıtılmış 
fırında 20-25 dakika pişirin. 
11. Fırından alıp soğuttuktan sonra servis edin.

ŞEFİN NOTU: Pazı seçilirken çok damarlı olmamasına dikkat edilmelidir. 

ZEY TİNYAĞLI PIR ASA D OLMASI

Malzemeler 
6 Kişilik

• 5 adet orta boy pırasa
• ½ adet orta boy pırasa, kabaca doğranmış
• ½ adet orta boy havuç, kabaca doğranmış
• ½ adet orta boy soğan, kabaca doğranmış
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• ¼ adet limon, dilimlenmiş
• 100 ml su

İç harcı için

• 4 adet soğan, ince kıyılmış
• 5 diş sarımsak, ince kıyılmış
• 200 ml zeytinyağı
• 160 g siyez bulguru, yıkanmış
• 1 çorba kaşığı biber salçası
• 1 tatlı kaşığı domates salçası  
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı kuru reyhan 
• 1 tatlı kaşığı kuru nane 
• 1 çay kaşığı karabiber 
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çorba kaşığı sumak ekşisi
• 600 ml su, sıcak
• 2 dal maydanoz, ince kıyılmış
• 2 dal dereotu, ince kıyılmış
• 2 dal taze nane, ince kıyılmış

1. Harcı için soğan ve sarımsağı zeytinyağıyla kısık ateşte kavurun. 
2. Siyez bulgurunu ve salçaları katıp 1 dakika daha kavurun. Tuz ve baharatları 
ekleyip 3 dakika daha kavurun. Sumak ekşisi ve su ekleyerek kapağını kapatın. 
Siyez bulguru yumuşayıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Suyu az 
gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. 
3. Piştikten sonra ocaktan alın ve dinlendirin. Taze otları katarak karıştırın. 
4. Pırasa dolması için pırasaları uzunlamasına ortadan ikiye ayırın. 
5. Pırasaları, üzerine çıkacak kadar kaynar suya atarak 5 dakika haşlayın. 
Ardından soğuk suya çıkarın. 
6. Pırasaları tane tane ayırıp uygun bir tepsiye alın. Hazırladığınız harcı 
pırasalara yeterli miktarda bölüştürerek üçgen şekilde katlayın. Bu işlemi tüm 
pırasalar bitene kadar tekrarlayın. 
7. Tencere altına çiğ olarak doğranmış sebzeleri dizin ve tuz serpin. Üzerine 
üçgen sarılan pırasa dolmalarını açılmayacak şekilde dizin. Şeker ve 
dilimlenmiş limon ilave edin. 
8. 100 ml su gezdirip kısık ateşte 1 saat kadar pişirin. 
9. Dinlendirip soğuttuktan sonra servis edin.
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AY VALI  KUZU SIRTI  FIRIN

Malzemeler 
6 Kişilik

•  1,5 kg kemiğinde kuzu sırtı
•  4 dal taze kekik
•  1 dal biberiye
•  1 tatlı kaşığı tuz
•  1 adet büyük boy soğan, doğranmış
•  3 diş sarımsak, soyulmuş
•  1 adet büyük boy havuç, doğranmış
•  1 adet büyük boy patates, doğranmış
•  25 g tereyağı veya sadeyağ
•  25 ml zeytinyağı
•  1 çay kaşığı karabiber

Keşkek için

•  150 g buğday
•  750 ml et suyu
•  2 adet orta boy soğan, ince doğranmış
•  4 diş sarımsak, ince doğranmış
•  45 g tereyağı veya sadeyağ
•  1 çay kaşığı tuz
•  ½ çay kaşığı karabiber

Ayva için

•  600 ml su
•  ½ çay kaşığı zerdeçal
•  ½ çay kaşığı safran
•  ½ adet limonun suyu
•  1½ adet ayva, çekirdekleri 
 çıkarılmış ve dilimlenmiş
•  12 adet mürdüm eriği, 
 çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş
•  1 çorba kaşığı tereyağı veya sadeyağ
•  30 g iç badem, kabuğu soyulmuş
•  1½ çorba kaşığı şeker

1. Kemikli kuzu sırtına taze kekik, biberiye ve tuz ilave ederek kızgın tavada 
mühürleyin.
2. Soğan, sarımsak, havuç ve patatesi geniş bir fırın kabı içerisine alın. Üzerine 
yağları koyun. Kuzu sırtını bu sebzelerin üzerine yerleştirin. Tuz ve karabiber 
serpin.
3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kapalı olarak yaklaşık 1-1.5 saat, etler 
kemiğinden kolay bir şekilde ayrılana kadar pişirin.
4. Et piştikten sonra kemiğinden ayırarak porsiyonlara bölün.
5. Fırın kabında bulunan sebzeleri, kuzu kemiğini ve dibinde bulunan suyu ayrı 
bir tencereye alarak kaynatın. Bir miktar çektirdikten sonra tuz-karabiberle 
tatlandırın, pürüzsüz bir sos elde etmek için ince tel süzgeçle süzdürün.
6. Keşkek için ayrı bir tencerede önceden ıslattığınız buğdayı iyice yıkayın ve 
süzdürün.
7. Et suyunu ilave ederek pişmesini ve buğdayların patlamasını sağlayın. Bir 
müddet bu şekilde kaynatın ve özleştirin.
8. Ayrı bir tavada soğan ve sarımsakları yağda ağır ateşte renk alana kadar 
kavurun. Bu karışımı özleşmekte olan buğdaya ilave ederek pişirmeye devam 
edin.
9. Bir ahşap tokmak yardımıyla buğdayı dövmeye başlayın. Bir macun haline 
gelene kadar döverek ağır ateşte pişirin. Bu işlem en az 1 saat sürecektir. 
İstenilen kıvama gelen keşkeğin tadına bakarak tuz ve karabiberini ayarlayın.
10. 600 ml suyun içerisine zerdeçal, safran ve limon suyu ilave ederek ayva ve 
erikleri ekleyin. 3 dakika haşlayın.
11. Renklenen ayva ve erikleri etin pişme kabında bulunan et ve sebze suyunda 
yumuşayana kadar kaynatarak lezzetlendirin.
12. Tavada yağı eritin ve bademleri ekleyerek 1 dakika kavurun. Erik ve 
ayvaları ilave ederek şekerle karıştırın ve renk aldırın.
13. Etleri hazırladığınız bu sosla birlikte tabaklayarak keşkekle birlikte servis 
edin.

ŞEFİN NOTU: Anadolu’da yöreden yöreye değişik tarzda hazırlanan keşkekte tavuk eti, kuzu ve dana gerdan 
eti de kullanılmaktadır.
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LEBLEBİ  HELVASI ,  
ORMAN MEY VESİ  SOSU VE  
EV YAPIMI D ONDURMA 

Malzemeler 
6 Kişilik

Helva için
• 250 g tereyağı veya sadeyağ
• 250 g sarı leblebi unu 
• 300 g toz şeker 
• 500 g su 
• Nane yaprağı, servis için

Sade dondurma için

• 840 g manda sütü 
• 2 tatlı kaşığı saf  sahlep, silme
• 200 g toz şeker 

Orman meyveleri sosu 

• 200 g toz şeker 
• 140 ml su 
• 80 ml vişne kompostosu
• 2 salkım frenk üzümü  
• 60 g yabanmersini
• 60 g ahududu 
• 50 g nişasta 

1. Helva için geniş bir tencerede yağı eritin. Leblebi ununu esmerleşinceye 
kadar kısık ateşte kavurun.
2. Şeker ve suyu ayrı bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar ısıtın. Her ikisi 
de sıcakken kavrulan malzemenin içerisine dökün ve sürekli karıştırın. Altını 
kapayın ve 15 dakika dinlenmeye bırakın.
3. Dondurma için manda sütü soğukken sahleple iyice çırparak karıştırın. 
Devamlı karıştırarak kaynamasını bekleyin.
4. Ocaktan indirdikten sonra şeker ilave edin, iyice karıştırın ve soğumaya 
bırakın.
5. Soğuduktan sonra ev usulü dondurma makinesinde karıştırın. İstenilen 
kıvama geldiğinde dondurucuda saklayın. 
6. Sosu için ayrı bir tencerede şeker ve suyu kaynatın. İçerisine vişne 
kompostosu ve orman meyvelerini ilave ederek 3 dakika daha kaynatın.
7. Meyveli karışıma nişasta ekleyerek bağlayın ve soğumaya bırakın.
8. Sunum için helvayı dilediğiniz bir servis tabağına aktarın. Bir top 
dondurma, nane yaprakları ve sos ilave ederek servis edin.

ŞEFİN NOTU: Anadolu’da yöreden yöreye değişik tarzda hazırlanan keşkekte tavuk eti, kuzu ve dana gerdan 
eti de kullanılmaktadır. 
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ZENCEFİL ŞERBETİ

Malzemeler 
6 Kişilik

• 500 g taze zencefil
• 2 litre su
• 4 adet limonun suyu
• 150 g toz şeker
• 1 adet vanilya çubuğu

1. Zencefilleri 2 litre suyun içerisine rendeleyin. Limon suyu ve şeker ilave edin. 
Bu şekilde 30 dakika bekletin.
2. Karışımı süzdürün ve vanilya çubuğunu ilave edin.
3. Hazırladıktan 1 gün sonra servis edin ve buzdolabında muhafaza edin.
4. Şerbetin tadına bakarak su ve buz ilavesi yapabilirsiniz.

ŞEFİN NOTU: Özelliği gereği bu şerbet içildiği zaman boğazı biraz yakar. Bekledikçe lezzeti artacaktır. Şeker 
oranı isteğe göre ayarlanabilir. Buzdolabında muhafaza edilip beş gün içerisinde tüketilmelidir.
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Kiler sözcüğü eski Yunancadan Türkçeye geçmiş kelimelerden 
biridir. Mahzen, hücre gibi anlamından gelir ve yiyeceklerin 
saklandığı yer anlamında kullanılır. Kış ayları için her türlü 
hububat, kurutulmuş, tuzlanmış veya başka şekillerde işlenmiş 
yiyecek saklamak son derece önemli olmuştur. Topkapı 
Sarayı’ndaki kilâr-ı âmire saray mutfağına alınan gıda 
maddelerini muhafaza etmek için kullanılırdı. Aynı zamanda 
sarayın iaşesinden sorumlu önemli bir idari birimdi. 

Osmanlı döneminde bölgelere göre değişkenlik gösterse de 
geleneksel konut mimarisinde yiyeceklerin saklanması için 
serin ve havadar bir kiler bölümü her zaman vardı. Evlerde 
kaba kiler adı verilen bu serin odacıklarda hasat sonrası 
çuvallarla alınan un, tahıl ve bakliyat depolanmasının yanı 
sıra yağ, bal, şeker, kuru meyve ve sebzeler, kurutulmuş yufka 
ekmek, erişte gibi hamur işleri, kavurma, sucuk, pastırma gibi 
işlenmiş et ürünleri, kuru kaymak, sadeyağ, keş, kurut, küpe ya 
da tenekeye basılmış peynirler.. gibi mutfakta ihtiyaç duyulan 
her türlü erzak bulundurulurdu. Kilerde her şey kapalı ya 

da askıda  saklanırdı.  Ayrıca bazı evlerde günlük tüketilecek 
kahvaltılık gibi yiyeceklerin ve daha itina ile saklanacak 
ürünlerin saklandığı ikinci bir kiler de bulunurdu. İnce kiler 
adı verilen  bu bölümde peynir, kaymak, zeytin, reçeller, 
şuruplar, turşular, salçalar, ekşiler saklanırdı.  

Günümüzde buzdolabı ve dondurucu teknolojisinin 
gelişmesiyle evlerdeki kilerler bölümü kalkmış olsa da, içerdiği 
lezzetler son derece canlı olarak yaşamaktadır. Günümüz 
Türk mutfağına tipik lezzet profilini ve özgün karakterini 
veren malzemelerin çoğu bu temel kiler yiyeceklerinden 
kaynaklanır. Kırsal bölgelerde yufka ekmeği, tarhana, pestil 
gibi kışlık yiyecek hazırlıkları  eş, dost, komşu bir arada imece 
usulüyle hazırlanır.  Kırsaldaki kadar olmasa da kentlerde 
de pek çok yiyecek evlerde kışlık hazırlanır. Günümüzde bir 
kilerde olması gereken pek çok ürün artık endüstriyel olarak 
üretilmekle birlikte, halen bu lezzetleri geleneksel yöntemlerle 
yaparak satan yerel üretici, kooperatif  gibi oluşumlar da 
bulunmaktadır. 

G ü n ü m ü z  Tü r k  m u t fa ğ ı n a  t i p i k  l e z z e t  p r o f i l i n i  ve  ö z gü n 
k a ra k t e r i n i  ve re n  m a l z e m e l e r i n  ç o ğu  a s ı r l a rd ı r  t e m e l  k i l e r 

y i ye c e k l e r i n d e n   ge l m e k t e d i r. 

K I L E R

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. Türk kültüründe kahvaltı, yakın zamana kadar bir tas çorba ile 
yufka ekmekten ibaretti. Bugün her esnaf  lokant
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Buğday: Kuşkusuz Türk mutfağının en önemli tahılı 
buğdaydır. Türk mutfağının temelini buğday unundan 
hazırlanan ekmek, bulgur ve hamur işleri oluşturur. 
Anadolu coğrafyasında Siyez, Gernik ( Çatal Siyez) gibi 
endemik buğday türleri bulunmaktadır. Buğday, sadece un 
yapmak için değil, bütün olarak da tahıl olarak çorbalardan 
tatlılara uzanan bir yelpazede kullanılır. Düğün ve önemli 
günlerin yiyeceği keşkek ve Nuh’un  tatlısı olarak ünlenmiş 
aşure bütün buğday tanesi ile yapılan en tipik yiyeceklerdir. 
Çocukların ilk diş çıkardığı zaman yapılan diş buğdayı veya 
hedik hala yaşayan bir gelenektir. Bütün buğday, piyasada 
aşurelik buğday ya da yarma adıyla satılır. 

Bulgur: Bulgur, önceden pişirilmiş ve kurutulmuş bir 
üründür. Buğday haşlanır, kurutulur, kurutulan buğday 
kabuğundan ayrılır ve değirmende öğütülerek kırılır. 
Öğütülen buğday farklı kalınlıklarda eleklerden geçirilerek 
çeşitli boylarda bulgur elde edilir. Her yemek türüne göre 
uygun boy bulgur tercih edilir. İri bulgurlar pilavlık, ince 
olanlar ise köftelik olarak ayrılır. Pilavlarda baş bulgur 
denilen kırılmadan bütün bırakılmış buğday da kullanılır. 
Dolmalarda iri veya orta boy tercih edilir. İnce çekilmiş 
bulgur ise bulgur köfteleri ve çiğ kullanım için uygundur. 
Anadolu’da buğdayın ilk türlerinden olan siyez (Triticum 
monococcum), bulgur yapımında hala kullanılmaktadır ve 
eski tahıllara artan ilgiden ötürü günümüzde en revaçta 

olan bulgur türlerinden biridir. Kullanılan buğday türüne 
göre bulgur boz renkli, sarı veya esmer olabilir. 

Firik: Firik, tarlada henüz sararmamış yeşil buğdayın 
ateşte tütsülenip kabuklarından temizlenmesiyle yapılır. 
Bulgur gibi buğdayın işlenmesiyle yapılan bir ürün olduğu 
için bulgur kategorisinde değerlendirilse de, önceden 
pişirilmediği için teknik olarak bulgur değildir. Kabukları 
yakılarak yapıldığı için yoğun bir is tadı taşır. Bu yanıksı 
tadın baskın olmaması için bulgur ile harmanlanarak 
kullanılması yaygındır. 

İrmik: Buğdayın çok ince çekilmesinden elde edilen irmik 
en çok tatlılarda, özellikle de irmik helvası yapımında 
kullanılır. Yöresel olarak çiğ simit dendiği de olur. 

Pirinç: Anadolu’da pirincin köklü bir geçmişi vardır. 
Pirinç, saray mutfağında her zaman birincil önemde 
bir tahıl olmuştur. Türk mutfağında, özellikle pilav için 
kullanılan pirinç orta boyda, tombul pirinçtir. Türkiye’de 
tarihten bu yana kullanılan Karacadağ, Sarıçeltik, Akçeltik 
gibi pirinç türlerinin yanı sıra Türk mutfağı gereksinimlere 
uygun olarak pirinç türleri geliştirmiştir. Osmancık ve Baldo 
türleri bu tür pirinçler olup Türk usulü pilav pişirmek için 
idealdir. Çorba ve etli dolmalarda ise ikincil bir ürün olan 
kırık pirinç de kullanılabilir. 

TA H I L L A R
Sed eos doluptatus is nos doluptate venem et andiosam et et que pa dolo 
endaerfere dolut autem et odi voloris maios et modis explabor sed mos 

natist, nim endes si

Yufka Ekmek: İncecik yufka şeklinde açılmış yufka ekmek 
kışlık saklanır, kullanılacağı zaman üzerine su serpilerek 
yumuşaması ve kırılganlığının gitmesi sağlanır. Ekmek olarak 
ya da dürüm gibi yendiği gibi kuru yufka ekmeği ile yapılan 
bandıma, tirit gibi yemekler de vardır. 

Erişte: Erişte, Farsça şerit anlamına gelen rişte sözcüğünden 
gelir. Kısa çöp gibi kesilir, ancak minik üçgen ya da kare 
şeklinde kesilmişleri de vardır. Çorbalarda ve kesme hamurlu 
mercimek yemeği gibi bazı sulu yemeklerde kullanıldığı gibi 
pilav gibi ya da makarna gibi de pişirilir. 

Tel şehriye: İnce tel şehriye çorbalarda en çok kullanılan 
şehriye türüdür. Kavrularak pirinç pilavlarına da katılır. 
Yöresel olarak bulgur ile birlikte karışmış olarak satılan türü 
de vardır. Kavrulmuş şehriyeli bulgur Mardin mutfağına has 
yöresel bir malzemedir. 

Arpa şehriye: Arpa şehriye çok çeşitli kullanım alanına 
sahiptir. Çorbalarda, özellikle de tavuk suyuna olan 
çorbalarda kullanıldığı gibi, az bir miktar kavrularak pilav 
içine de konur, ayrıca tamamı arpa şehriye ile yapılan arpa 
şehriye pilavı da pişirilir. Arpa şehriye pilavı Ankara tavasının 
vazgeçilmez parçasıdır.  

KU RU T U L M U Ş  H A M U R  I Ş L E RI
Anadolu mutfağında ekmek ve hamur işleri de imece usulü birlikte yapılır, 

kurutularak saklanırdı. Evlerin kiler bölümlerinde yufka ekmeği kuru olarak 
saklamak ve farelerden korumak için salıncak gibi askılar olurdu. Benzer şekilde 
şehriye, erişte gibi kurutulmuş hamurlar ve tarhana gibi ürünler bez torbalarda 

asılarak saklanırdı. Günümüzde bu ürünler artık piyasadan hazır olarak alınabilse 
de, evde yapma geleneği özellikle kırsal bölgelerde devam etmektedir. 

Yufka Ekmek
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Nohut: Nohut, Türk mutfağında kendi başına yemeği 
yapılsa da, en çok tencere yemeklerinde boy gösterir. Etli 
sebzeli yemeklere katılan nohut, hem yemeğin doyurucu 
olmasını, hem de beslenme açısından dengeli olmasını sağlar. 
Nohutlu pilav, saray mutfağından sokak yemeklerine uzanan 
geçmişiyle Türk mutfağında nohut kullanımına tipik bir 
örnektir. Anadolu’da, özellikle yöre mutfaklarında, nohut 
kullanılacağı yemeğe uygun olarak büyüklüğüne göre seçilir. 
Koçbaşı nohut, en iri türdür ve daha çok nohut tek başına 
yemek olarak pişirildiği zaman tercih edilir. Nohutlu pilav 
için orta boy ve ince kabuklu türler tercih edilir. Küçük boy 
nohutlar tencere yemeklerinde tercih edilir. 

Mercimek: Mercimek, menşei Anadolu olan ürünlerden 
biridir. Yemek için yeşil mercimek, çorba için genellikle 
turuncu veya sarı mercimek tercih edilir. Yöresel mutfaklarda 
tercih edilen yerel türler de vardır. Örneğin Gaziantep 
mutfağında küçük ve çabuk pişen kahverengi bir tür olan 
Antep mercimeği tercih edilir. 
Kuru fasulye: Kuru fasulye, Amerika’nın keşfinden sonra 
gelen bir ürün olmasına rağmen Türk mutfağında çok 
benimsenmiş, kuru fasulye-pilav ikilisi adeta milli yemek 
haline gelmiştir. Pek çok fasulye türü bugün yerli tür kabul 
edilecek kadar benimsenmiş, hatta yetiştiği yerin adıyla anılır 
olmuştur. Örneğin boncuk gibi küçük olan İspir fasulyesi kuru 
fasulye yemeği için en makbul türlerden biridir. Tahinli piyaz 
için Çandır fasulyesi tercih edilir. Meze olarak yapılan fasulye 
pilaki için iri boyda, atom tabir edilen fasulye tercih edilir. 

Kuru Bakla: Günümüzde meze sofrasının 
vazgeçilmezlerinden olan fava kuru baklanın en 
önemli kullanım alanıdır. Bunun dışında kuru bakla 
yöresel yemeklerde, örneğin etli yaprak sarma içinde 
kullanılmaktadır. 

Börülce: Pek çok yerde karnıkara olarak da anılan börülce 
daha çok salatalarda piyaz olarak tüketilir, ya da sulu 
yemeklere katılır. 

B A K L I YAT
Anadolu nohut ve mercimek gibi pek çok bakliyatın ilk yetiştirildiği çıkış 
noktasıdır. Bu yüzden baklagiller Türk mutfağında önemli bir yer tutar. 

E T  Ü RÜN L E RI
Kilerde kış ayları için saklanan et ürünleri önemli bir yer tutar. Bir 

zamanlar bazı yörelerde hasat ya da bağ bozumu zamanı bir kurban 
kesilir, kış için kavurma hazırlanır küplere basılır, kış boyu et gerektikçe bu 
kavurma kullanılırdı. Benzer şekilde daha küçük bıçak kıyması kesilen et 
ile kuru kıyma da hazırlanırdı. Kuru kıyma, topaç gibi topaklar halinde 
veya küpe basılarak saklanabilirdi. Bu gelenek giderek yok olmuş, ancak 

bazı yörelerde kırsalda uygulanan bir yöntem olarak kalmıştır. 

Kavurma: Kavurma, teknik olarak kuşbaşı kesilen etin 
kendi yağında kavrulması ve bu yağ içinde saklanması 
ile yapılır. Günümüzdeki daha çok iri bir silindir gibi 
şekil verilerek satışa sunulmaktadır. Kavurma, yemeklere 
katılabildiği gibi söğüş dilimlenerek de yenilebilir.

Pastırma: Pastırma, çiğ etin tuzlanarak ağırlık altında 
kanının akıtılması, sonra çemenli veya çemensiz olarak 
kurutulması ile yapılır. Et, genelde büyük baş hayvan etidir. 
Et önce çemensiz olarak bir süre kurutulur, çemen koruyucu 
ve lezzet verici olarak etin etrafına sıvanır ve kurutulmuş ek 
bu şekilde asılarak saklanır. Pastırmanın çemen sürülmeden 
saklandığı da olur, bu durumda çemenli pastırmaya göre 
daha kuru bir dokusu olur. Çemen karışımı,  tuz, sarımsak, 
kırmızı toz biber ve çemen otu başta olmak üzere çeşitli 
baharatların karışımından oluşur.

Sucuk: Sucuk, çiğ etin kıyılarak, tuz ve çeşitli baharatlar ile 
harmanlanarak bağırsak içine doldurularak kurutulmasıyla 
yapılır. Etin doldurulacağı  bağırsak şişirilerek kurutulmuş 
şekilde piyasada satılır. Sucuk karışımı doldurulacağı zaman 
ıslatılarak yumuşatılır. Et olarak büyük baş veya küçük baş 
hayvan eti kullanılabilse de, esas olarak sığır eti kullanılır. 
Manda sucuğu özellikle lezzetlidir. Sucuk baharatı yöreye 
göre değişebilir, acılı acısız olarak yapılabilir. Sucuğun iki ucu 
birbirine bağlanarak yuvarlak kangal şeklinde form verilir, 
ancak mangal için kısa parmak sucuk olarak da yapılır. 
Bağırsak içine değil, bez kese içine basılarak yapılan Tokat 
bez sucuğu yöresel bir lezzettir. Geleneksel sucuk fermente 
bir ürün olsa da, endüstriyel olarak üretildiğinde ısıl işlem 
uygulaması yapılmaktadır. 

Pastrıma



Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  Asır l ık  Tar i f ler le  Türk Mutfağı     |     14  

Z E Y T I N,  Z E Y T I N YA Ğ I
Türkiye dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. 

Türkiye’nin Marmara ve Ege bölgeleri zeytin üretiminde başı çeker. Bunu 
Akdeniz ve Güneydoğu takip eder. Türkiye’de 122 kadar tescilli zeytin türü 

yetişmektedir. Zeytin türleri genellikle sofralık ve yağlık olarak sınıflanır. 

Sofralık Zeytin: Sofralık zeytinler kabaca sınıflanırsa siyah 
zeytin ve yeşil zeytin olarak yapılır. Türkiye’de kahvaltının 
vazgeçilmez bir parçası zeytindir, o yüzden sofralık tabir 
edilen zeytin kategorisi çok önemlidir. Sofralık zeytin 
salamura, çevirme veya tuzlanarak kuru sele yöntemi ile 
saklanır. Zeytinler istenilen sofralık türüne göre yeşil, ala 
olgun pembe, ve siyahken toplanır. Yeşil zeytin çizme yöntemi 
ile salamura yapılabileceği gibi, taşla ezilerek kırma zeytin 
olarak da yapılabilir. Pembe çizme zeytin genellikle Ayvalık 
türünden yapılır. Siyah zeytinler içinde en yaygını Gemlik 
türüdür, çoğu kez kuru sele işlenir. Ege’de Çekişte türü, 
Güneydoğu, Doğu Akdeniz gibi sıcak bölgelerde yetişen 
Halhalı zeytini kırma olarak yapılır. 

Zeytinyağı: Yağ oranı fazla olan zeytinler, sofralık olabilse 
de genellikle yağ sıkımı için kullanılır. Başlıca yağlık zeytinler 
Ayvalık, Memecik, Domat, Çekişte, Erkence, Gemlik 
gibi zeytin türleridir. Bölgelere göre tercih edilen farklı 
zeytin türleri de vardır. Antalya civarındaki Tavşan yüreği, 
Gaziantep ve Kilis civarında Nizip yağlısı, Eğriburun, Kilis 
yağlısı, Antakya civarında Halhalı, Saurani, Adana ve Tarsus 
civarının Sarıulak, Mardin’in Derik gibi yerel zeytin türleri 
sadece kendi bölgelerinde yetiştirilmektedir. Zeytinyağı türleri 
ise genellikle rafine Riviera ve Natürel Sızma Zeytinyağı 
olarak sınıflansa bile, özellikle sızma zeytinyağlarında zeytin 
türü, bölgesi, hasat zamanı, örneğin erken hasat olması gibi 
nitelikler tüketiciler tarafından tercih sebebi olan niteliklerdir.

TA RH A N A
Tarhana, Türk mutfağının en özgün buluşlarından biridir. Türkiye’de pek 
çok tarhana çeşidi vardır. Hepsini listelemek imkansız olsa da genellikle 

tarhanalar iki ana gruba ayrılır. Tane buğday ile yapılan göce tarhanası ve 
un ile yapılan un tarhanası teknik olarak Tarhanalar genellikle evlerde kış 
hazırlığı olarak yapılır ama ticari olarak yapılarak satılan çeşitler çoktur, 

hatta hazır çorba olarak da üretilmektedir. 

Göce tarhanası: Göce tarhanası, bütün halde aşurelik 
buğdayın haşlanarak yoğurt ile karıştırılarak çeşitli şekillerde 
kurutulması ile yapılır. Şekil bölgelere göre değişmekle 
birlikte, genellikle avuçta sıkılarak köfte gibi şekil verilir. Bu 
grupta farklı olan Beyşehir tarhanası ya da Maraş yaprak 
tarhana örnekleri gibi buğdaylı bulamacın neredeyse yaprak 
gibi ince kurutulduğu örneklerdir. Bu örneklerde buğday tane 
halinde kalmaz, adeta macun haline gelir ve tarhana karışımı 
tabaka halinde kurutulur. 

Un tarhanası: Un tarhanası, un, yoğurt, domates, biber 
gibi pek çok malzemenin bir araya gelerek fermente edilmesi 
ve bir nevi ekşi maya ekmek hamuru gibi olan bu hamurun 
kurutularak kurudukça ufalanması ve en sonunda toz haline 
gelmesiyle elde edilir. Genellikle hasat mevsimi sonunda 
mevsimin en olgun domatesleri, biberleri de değerlendirerek 
yapılır. İçine sarımsak, soğan ve çaşitli aroma verici otlar, 
özellikle de tarhana otu denilen ot katılır Farklı yörelere göre 
içeriği değişebilir, içerdiği malzemelere göre rengi değişebilir, 
bazen açık krem rengi, bazen de canlı mercan kırmızısı olur. 
Uşak tarhanası gibi yapıldığı yöreye göre ün kazananları 
vardır. Kastamonu’da yaş tarhana örneğinde olduğu gibi 
bazen kurutulmadan kavanozlarda yaş olarak saklanır. 
Kızılcık meyvesi ile yapılan kızılcık tarhanası bu grubun farklı 
örneklerinden biridir. Fermente bir ürün olduğu için sağlık 
açısından da son derece faydalıdır.

Tarhana
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S Ü T  Ü RÜN L E RI
Bis quidunt la nes molorro vendes num veni undit amus natus prepta nimil 

mil iditi quiatem harchicia que aut laut harum haris volorati re dent.
Temporum quia nonectur, ex eaquaestis ende voluptius, et renda sit 

dolorem porest officta simet lis vidisimin elignatur, nonetum voluptataest

Tereyağı, Sadeyağ: Türk mutfağında sıcak yemeklerde 
genellikle sadeyağ kullanılırdı. Sadeyağ, tereyağının ısıtılarak 
yağ kısmı ile sulu kısmın ayrılmasıyla elde edilir. Sadece 
yağ kısmı kalan tereyağı hem yanmaz, hem de uzun süre 
dayanırdı. Bu yüzden küplere basılarak serin kilerlerde uzun 
süre saklanabilirdi. Daha sonraları tereyağının endüstriyel 
olarak üretilip piyasaya hakim olmasıyla tereyağı daha 
çok kullanılmaya başlandı. Sadeyağın tadı tereyağına göre 
daha yoğundur ama yemeği çok lezzetli yapar. Tercihe göre 

tariflerde tereyağı yerine sadeyağ kullanabilir. Günümüzde 
sadeyağına giderek artan bir ilgi vardır, yeniden keşfediş 
sürecine girilmiştir. 
 
Peynir: Türkiye’de çok geniş bir peynir çeşitliliği vardır. 
Peynir yapımında koyun, keçi, manda ve inek sütleri kullanılır. 
Geleneksel olarak yaygın olan koyun ve keçi sütüdür. 
Ancak endüstriyel peynirlerde inek sütü ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. Peynirler hem kahvaltı ve meze sofralarının önemli 

parçasıdır, hem de özellikle börek ve hamur işlerinde çeşitli 
peynirler kullanılır. Başlıca peynir türleri beyaz peynir, kaşar 
peyniri, dil peyniri, lor peyniri, çökelek, tulum peyniri, gravyer 
şeklinde özetlenebilir. Beyaz peynir kahvaltı ve meze sofraları 
için elzemdir. Koyun sütünden yapılanı klasik lezzettir. Lor ve 
çökelek hamur işlerinde çok kullanılır. Taze lor reçel ve balla 
da birlikte kahvaltı sofrasında bulunabilir ya da tatlı olarak 
servis yapılabilir. Dil peyniri ve Çerkez peyniri olduğu gibi 
yenebildiği gibi sıcakta eriyen özelliği ile tost için tercih edilir. 
Kaşar peyniri son yıllarda taze kaşar olarak yaygınlık kazansa 
da, taze kaşar tost ve yemeklerde kullanım için daha uygundur. 
Kahvaltılık veya iftar sofrasında eski kaşar makbuldür. Tulum 
peyniri kategorisi çok çeşitlidir. Erzincan deri tulum, Bergama 
teneke tulumu, Kargı tulum peyniri, Divle obruk peyniri 
gibi çeşitler en bilinen türler. Bu sonuncusu aynı zamanda 
küflü yapısı ile farklı bir lezzettir. Küflü peynir türleri çok 
çeşitli olmasa da Konya küflü peyniri ve içine konduğu ot 
baharatlarla farklı bir yapısı olan Antakya Sürk peyniri 
ilginç yöresel örneklerdir. Diyarbakır örgü peyniri ve Antep 
peyniri sıcak suda yumuşatılarak ve fazla tuzu alınarak yenen 
peynirlerdir. Doğu Anadolu’ya özgü Van otlu peyniri, Kars 
gravyeri ve tel tel ayrılan Çeçil peyniri de aranan peynirler 
arasındadır. 

Yoğurt: Türk mutfağının temel taşlarından biridir. Yoğurt 
olduğu gibi yenildiği gibi çoğu kez çorbalardan tatlılara pek 
çok yemeğin önde gelen bir malzemesi olur, çoğu yemeğin 
de değişmez eşlikçisidir. Yoğurt koyun, keçi, manda ve inek 

sütünden yapılabilir. Endüstriyel olarak inek sütü yaygınlık 
kazanmış olsa da koyun, keçi ve manda sütü de üstün kaliteleri 
ve farklı lezzet profilleriyle aranır. Bu durumlarda yoğurt 
koyun yoğurdu, keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi kullanılan 
sütün cinsine göre adlandırılır.  Günümüzde endüstriyel 
üretimde homojenize yoğurt üretilse de, geleneksel yoğurt 
üzerinde ince deri gibi bir yoğurt kaymağı tabakası olur. 
Yoğurt metal tepsi, çömlek gibi kaplarda yapıldığında tepsi 
yoğurdu, çömlek yoğurdu gibi isimlerle de anılır. Yoğurt torba 
içine konup fazla suyu süzülerek akıtılır ve normal yoğurda 
göre çok daha kıvamlı süzme yoğurt yapılır. Süzme yoğurt 
neredeyse yoğun krema gibi dokusuyla yemeklerde kullanım 
için tercih edilir,  özellikle yoğurt bazlı mezelerin yapımı 
için çok uygundur. Sıra dışı yoğurt örnekleri ise Antakya’da 
tuzlanıp ısıtılarak yapılan tuzlu yoğurt  ve Denizli’de yoğur 
yapılan sütün dibi tutturularak yanıksı bir tat kazanan yanık 
yoğurt örnekleri sayılabilir. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan 
bir gelenek ise yoğurdun kurutularak saklanmasıdır. Keş ve 
kurut yoğurdun tuzlanıp süzdürülmesi ve kalıplanarak veya 
elle şekil verilerek kurutulmasıyla elde edilen çok sert bir 
peyniri andıran bir süt ürünüdür. Keş genellikle şekil olarak 
sabun kalıbına benzer. Kurut ise aynı ürünün yuvarlak ya da 
topaç gibi formlarda olur. Her ikisi de rendelenerek peynir 
gibi ya da yemeklerde kullanılacaksa tekrar suda çözdürülerek 
kullanılır. Kurutulmuş yoğurt türlerinin kökeni Orta Asya 
Türk mutfak kültüründe dayanır. Orta Asya’da ve Türkiye’de 
Doğu Anadolu bölgesinde kurut, Bolu ve çevresinde keş 
sözcüğü daha yaygındır.

Yoğurt
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M E Y V E  V E  S E B Z E  Ü RÜN L E RI
Türk mutfağında kış aylarına hazırlık konusunda meyve sebzelerin ayrı 

bir önemi vardır. Yaz aylarında güneşte olgunlaşan bahçe ve bostan 
ürünleri, mevsiminde lezzetinin doruğunda olan meyveler, sebzeler, hatta 
yeşilliklerin kış aylarına saklanması için türlü koruma yöntemleri vardır.  
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Salça

Salçalar: Salça, geleneksel olarak kazanlarda kaynatarak 
suyu uçurulmuş ve güneşte çektirilmiş domates ve kırmızı 
etli biber konsantresidir. Türk mutfağında sıcak tencere 
yemeklerinin çoğunda domates salçası, ayrıca pek çoğunda 
ilaveten biber salçası kullanılır, hatta bu yüzden endüstriyel 
olarak ikisinin bir arada olduğu domates-biber karışık salçalar 
da üretilmektedir. Geleneksel üretim salçalarda koruyucu 
amaçla tuz kullanılsa da, konserve endüstriyel salçalarda 
tuz olmayabilir. Bu yüzden salça kullanırken içindeki tuz 
oranına dikkat ederek kullanmak gerekir. Güneşte çektirilen 
ve adeta koyu bir macun haline gelen domates ve biber 
salçaları özellikle lezzetlidir ve bazen kahvaltıda sade veya 
ceviz, zeytinyağı ve otlarla karıştırarak ekmeğe sürülmek için 
kullanılır. Geleneksel salça üretiminde Urfa, Antep, Hatay gibi 
bölgeler önemli üreticilerdir. Ayrıca Çerkez mutfağının tuz ve 
baharatlarla dövülmüş biberden yapılan acuka, Urfa’nın yerel 
biberden yapılan salça isot reçeli gibi özel ürünler vardır.  

Ekşiler, Sızmalar, Sirkeler: Türk mutfağında ekşi 
kullanımı son derece önemlidir. Özellikle limonun yaygın 
olmadığı dönemlerde nar, erik, yabani erik, elma, zereşk, 
koruk, turunç gibi ekşi meyvelerden ya da sumaktan ekşiler 
ya da daha tatlı olan incir, armut, dut gibi meyvelerden 
sızmalar yapılır, bunlar yemeklere lezzet vermek için 
kullanılırdı. Günümüzde en yaygın ekşi türü nar ekşisi olup, 
piyasada geleneksel usul kazanlarda kaynatılarak yapılan ya 
da endüstriyel olarak suyu kontrollü olarak suyu çektirilerek 
yapılan türleri mevcuttur. Kastamonu bölgesinin erik ekşisi ve 
çeşitli bölgelerin elma ekşisi de yerel ürünlerdir. Ekşilik kadar 
keskinliği için de çok kullanılan bir ürün de sirkelerdir. Genel 
olarak üzüm sirkesi kullanılsa da, elma sirkesi de oldukça 
yaygındır. Son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel 
sirkeler canlanmaya başlamış, alıç sirkesi gibi sirkeler piyasada 
yer almıştır. 

Turşular, Salamuralar: Sofrada turşunun yeri çok 
önemlidir. Sofrada damak canlandırıcı olarak bir kase 
içinde turşu bulundurulur. Kuru fasulye, köfte gibi yemekler 
yanında mutlaka turşu ikram edilir. Türkiye’de turşular 
karmaşık baharatlar ve şeker içermez. Lezzet verici 
kullanımı ise kereviz yaprağı, dereotu gibi otlar ile sarımsak 
ve bazen acı biber ile sınırlıdır. Fermantasyonu başlatmak 
için nohut kullanımı yaygındır. Turşu kurmak için sadece 
tuzlu salamura kullanıldığı, ya da limon veya sirke ilavesi 
yapıldığı da olur. Bazı yörelerin turşusunun meşhur olması 
o bölgenin suyunun özelliğinden kaynaklanır. En yaygın 
turşu türleri lahana turşusu, sivri biber turşusu ve salatalık 
turşusu olup, ya da karışık turşudur. Pancar turşusu, yeşil 

domates turşusu, acur turşusu, kelek turşusu, havuç turşusu, 
yeşil fasulye turşusu, can eriği turşusu, bamya turşusu, bütün 
sarımsak başı turşusu gibi pek çok turşu türü vardır. Bunlara 
kaya koruğu, gebere yani kapari gibi kendi başına meze 
olarak tüketilebilen özel turşular da eklenebilir. Patlıcan 
dolma, kırmızı biber dolma ve lahana sarma turşuları 
kırmızı biber ve kereviz yapraklarıyla dolma gibi sarılarak da 
turşu yapılır. Yöresel olarak üzüm, kiraz, can eriği, mürdüm 
eriği, ham kayısı gibi meyvelerin de turşusu kurulur. Kuru 
fasulye, köfte gibi pek çok yemeğin eşlikçisi olarak mutlaka 
turşu olur. Ayrıca Karadeniz bölgesinde beyaz kiraz, fasulye 
turşusu gibi turşulardan bol soğanlı kavurma yemek de 
yapılır. 
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Reçeller, Marmelatlar: Meyveleri, hatta bazı sebzeleri 
korumanın en güzel yönü reçel yapmaktır. Türk mutfağı 
reçeller konusunda çok büyük bir zenginlik gösterir. Geçmişte 
her türlü çiçek ve meyveden reçel yapılırken bugün bazıları 
unutulmuştur. Klasik reçellerden önde gelenleri gül reçeli, 
ham yeşil incir reçeli, turunç kabuğu reçeli, çilek reçeli, vişne 
reçeli, kayısı reçeli, şeftali reçeli, ayva reçeli gibi reçellerdir. 
Bunların dışında karpuz kabuğu reçeli, küçük patlıcan reçeli, 
ham ceviz reçeli, domates reçeli gibi örnekler dikkati çeker. 
Yöresel olarak bazı bölgelerde yapılan pelverde ya da perverde 
ise ayva, erik, elma gibi meyvelerden çok koyu kıvamlı macun 
gibi hazırlanır. 

Pekmez, pestil, şire türleri: Anadolu’da bağ bozumu 
zamanı kiler için pek çok ürün üretilir. Bunların başında 
pekmez gelir. Pekmez pek çok meyveden hazırlanabilir. Ama 
en yaygın olanı öncelikle üzüm pekmezi, sonra bazı yörelerde 
dut pekmezidir. Pekmez yapımı için meyveler teknelerde 
çiğnenerek ezilir, suyu sıkılır. Sert meyveler presten geçirilir. 
Üzüm suyu sıkmak için bir tarafından şıranın aktığı bir 
kanal olan özel tekneler vardır. Çıkarılan şıra kazanlarda 
kaynatılarak suyu uçurularak pekmez elde edilir. Kaynatma 
sonuna doğru pekmezin tortularının çökmesi, ekşiliğinin 
gitmesi ve alkali hale gelmesi için kazana ak toprak da denen 
pekmez toprağı serpilir. Bazı yörelerde pekmez çırpılarak 
beyazlatılır, koyu kıvamlı katı bir pekmez elde edilir. Antep 
pekmezi, Tokat Zile pekmezi böyle yarı akışkan kristalize 
olmuş bal gibi pekmezlere örnektir. 
Üzüm şırası (suyu) ile tatlı çerez olarak yenen pek çok ürün 
yapılır. Üzüm suyu belirli bir kıvam alana kadar kaynatılır, 
belirli bir aşamada kıvam verici bir nişasta kaynağı ile 
karıştırılır, kıvan kazanan üzüm şırası soğuyunca donar ve 
kurutulur. Bu tür tatlı atıştırmalık ürünler bastık, pestil, tatlı 
cevizli sucuk, orcik, tatlı tarhana, köftür, köfter, muska, kesme, 
dilme olarak sıralanabilir. 
Pestil, farklı meyvelerden yapılabilir. Dut veya üzüm ile 
yapıldığı zaman kıvam kazanması için şıra nişasta ile 
kaynatılır, koyulaşan şıra temiz bezlere ve çarşaflara sürülerek 
kurutulur. Kayısı ve erik gibi meyvelerde meyve püresi ince 
bir tabaka halinde bez üstüne dökülerek kurutulur. Kurutma 
işlemi güneşte ya da sıcak hava kurutucularla gerçekleştirilir. 

Kuru üzüm: Çeşitleri bölgelere göre değişmekle birlikte, en 
çok üretilen ve ihraç edilen Sultaniye üzümlerinden yapılan 
çekirdeksiz Sultani kuru üzümdür. Çekirdekli üzüm türleri 
yöresel olarak başlıca Besni üzümü, Horozkarası, Dimrit ve 
Rumi olarak sayılabilir. Kuş üzümü veya dolmalık üzün diye 
anılan çeşit ise Korint cinsi üzümdür. 

Kuru kayısı: Piyasada iki türlü olur, parlak turuncu renkli 
kuru kayısı kükürtleyerek kurutulur. Koyu kahverengi olan 
kayısılar ise gün kurusu olarak anılır ve güneşte kurutulur. 
Bir de genelde yaprak kayısı olarak anılan ikiye yarılmış ve 
açılmış olarak kurutulan ekşi kayısı vardır. Ekşi yaprak kayısı 
daha çok hoşaflık kullanılır. 

Kuru incir: Genellikle Aydın ve İzmir civarında yetiştirilen 
Sarılop incirden yapılır. İncir hafif  preslenerek yassı 
kurutulduğu gibi olduğu gibi de kurutulabilir. Bozulmayı 
önlemek için fumigasyon işleminden geçirilir. Son yıllarda 
dağ inciri, siyah incir kurusu da popüler olmaya başlamıştır. 

Kuru erik türleri: Oldukça çeşitlidir. Mürdüm eriği 
kurusu, sarı erik kurusu, ekşi erik kuruları hem çerez, 
hem de hoşaflık olarak kullanılır. En makbul hoşaflık erik 

kurularından biri soyularak kurutulan Kastamonu Üryani 
eriği mayhoş tadıyla çok makbuldür. 

Kuru yemişler, çerezler: Türkiye fındık, ceviz, Antep 
fıstığı, badem gibi kuruyemişler yönünden çok zengin bir 
çeşitliliğe sahiptir. Fındık üreticisi olarak dünyada lider 
konumundadır. Ceviz, hem yemeklerde, hem tatlılarda çok 
kullanılır. Datça bademi önde gelen badem türleri arasındadır. 
Antep fıstığı hem çerezlik, hem tatlılarda kullanmak amacıyla 
üretilir. Tatlılarda kullanılan erken hasat boz fıstık tatlımsı 
ve parlak fıstık yeşili renkli yüksek kaliteli bir üründür. Siirt 
fıstığı daha çok çerezlik tüketilir. Yer fıstığı, botanik olarak sert 
kabuklu yemişlerden sayılmasa ve aslen bir tür baklagillerden 
olsa da, kuruyemiş kategorisindedir. Önde gelen yemişlerden 
biri de kestanedir. Aydın kestanesi Avrupa Birliği tarafından 
Coğrafi İşaret tescili almıştır. Çerez grubunda leblebiyi de 
anmak gerekir. Leblebi, kavrulmuş nohut olup sarı ve beyaz 
leblebi çeşitleri vardır. Leblebisiyle meşhur pek çok yer 
vardır. Bu ayırım daha çok işleme biçiminden kaynaklanır. 
Türkiye’de çerez olarak kavrulmuş ay çekirdeği ve kabak 
çekirdeği de çok yaygındır. Bunlara ek olarak kırsalda 
kış gecelerinde tüketilmek üzere mısır kavurgası, buğday 
kavurgası, çetene gibi eğlencelik çerezler de yapılmaktadır. 

KU RU  M E Y V E L E R ,  
KU RU  Y E M I Ş L E R ,  Ç E RE Z L E R 

Türkiye kuru meyveler bakımından dünya pazarında çok önemli bir yere sahiptir. Kuru 
üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünya lideri konumundadır. Malatya kayısısı ve Aydın 

inciri Avrupa Birliği tarafından da listelenmiş coğrafi işaretli ürünlerdir. Ayrıca dut ve 
erik çeşitleri başta olmak üzere, elma, armut, vişne gibi meyvelerin kuruları yapılır. 
Dut kurusu ve dut kurusundan yapılan dut unu Gümüşhane ve Erzincan gibi illerde 

tatlandırıcı olarak kullanılır. 

Gül Reçeli

Pestil
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En eski yiyecek saklama yöntemlerinden biri olan sebzeleri 
kurutma geleneği kış için ihtiyaç gereği bir hazırlık olarak 
ortaya çıkmışsa da, zaman içinde bir lezzet tercihi haline 
gelmiştir. Kuruma esnasında sebzelerin yoğunlaşan tadı ve 
sıkılaşan dokusu özellikle dolmalarda aranan bir özelliktir. 
Sebzeler çeşitli şekillerde doğranıp dilimlenerek kurutulabildiği 
gibi, özellikle dolma yapmak için içi oyularak da kurutulabilir. 
Gaziantep mutfağında kuruluklar olarak anılan dolmalık 
kurutulan sebzeler, kuru patlıcan, haylan kabağı, tüylü acur ve 
dolmalık biberdir. Patlıcan ve kabak ayrıca dilim veya lokmalık 
parçalar halinde de kurutulur. Dolmalık kurutulan dışında 

acı ve sivri biberler bütün olarak yemeklere katılmak üzere 
kurutulur. 
Yeşil fasulye özellikle Karadeniz bölgesinde bütün olarak 
kurutulur. Bütün olarak kurutulan bir sebze de küçük çiçek 
bamyadır. Henüz yeri çiçek açmış olan bamya çiçekleriyle 
toplanır, iplere dizilerek kurutulur, özellikle bamya çorbası 
için kullanılır. Bunlar dışında bazı otlar da kurutularak yemek 
yapılmak üzere saklanır. Bunların başında yabani semizotu 
olan pirpirim gelir. Ayrıca ebegümeci, ısırgan, madımak, çiriş, 
mülhiye gibi otlar da sebze gibi yemeklerde kullanılmak üzere 
kurutulur.

S E B Z E  KU RU L A RI

B A H A R AT L A R ,  KU RU  O T L A R

Yaz aylarında güneşte olgunlaşan sebzelerin tadını kışa taşımanın en sağlıklı 
yollarından biri kurutmaktır. Kurutma yöntemi sağlıklı ve çevre dostu bir 

koruma biçimidir. Gerek kurutmada, gerekse de saklamada enerji harcaması 
sıfır olduğu için sürdürülebilir bir yiyecek saklama biçimidir. 

Türk mutfağında baharat kullanımı dengelidir. Yemeklerde ot ve baharat 
kullanımı hiç bir zaman yemeğin ana malzemelerinin kendi tadını 

maskeleyecek şekilde kullanılmaz, ancak bazı baharatlar bazı yemekler için 
elzemdir. Baharat karışımları ise azdır, zaman içinde bazı yemekler için 

birlikte kullanılmasına alışılmış baharatlar bir arada dolma baharatı, köfte 
baharatı gibi isimlerle piyasada geçerlik kazanmıştır. Ancak bu iki bileşim 

dışında baharatlar ve otlar hemen hemen genellikle ayrı ayrı yemeğe katılır, 
ayrıca bazıları damak tadına göre sofrada da yemeğe eklenebilir. 

Anadolu tarih boyunca  ipek yolu ticaretinin geçtiği 
güzergahlardan biri olarak her zaman baharat ticareti 
açısından önemli olmuştur. Dolayısıyla Hindistan ve 
Uzakdoğu hattından gelen pek çok baharat Bizans 
döneminden başlayarak Osmanlı mutfağında da yer almıştır. 
Bunlar arasında karabiber, tarçın, karanfil, zencefil, zerdeçal, 
küçük Hindistan cevizi, kakule, havlıcan sayılabilir. 
Öte yandan, kökeni Anadolu coğrafyası olan pek çok baharat 
vardır. Bunlar da Anadolu medeniyetlerinde kullanılagelen 
baharatlar olmuşlardır. Bunlar arasında kimyon, rezene, 
anason, kişniş, çörekotu, hardal tohumu, haşhaş tohumu, 
sumak yanı sıra nane, kekik türleri, zahter, biberiye, reyhan, 
mercanköşk,  dereotu, defne gibi otlardır. 
Amerika’nın keşfinden sonra dünyaya yayılan bazı baharatlar 
da Türk mutfağında önemli yer edinmiştir. Bunların arasında 
tarçın, karanfil, zencefil kokularının toplamını çağrıştıran 
yenibahar önemli bir yer edinmiştir ve zeytinyağlı dolmaların 
önemli bir baharatı haline gelmiştir. 
Sonradan gelen bu yeni lezzetler arasında en önemlisi 
kuşkusuz kırmızı biber türlerdir. Kırmızı biber ve türleri ise 
Türk mutfağında çok benimsenmiş ve özellikle Güneydoğu 
bölgesinde olduğu gibi bugünkü yerel mutfağa karakterini 
verecek kadar önemli olmuştur. Bugün Antep, Urfa, Maraş 
biberleri il adıyla anılacak kadar yerel önem kazanmıştır. Tatlı 
ve acı toz kırmızı biber, pul kırmızı biber, isot gibi pek çok 
kırmızı biber türü Türkiye’nin önemli baharatları arasındadır.  
Baharatların mutfaktaki kullanım biçimlerine bakarsak Türk 
mutfağına tipik lezzetini veren önemli eşleşmeler görürüz. 
Bazı yemekler belirli baharatlardan ayrı düşünülemeyecek 
şekilde o lezzetlerle bütünleşmiştir. Kuru nane, sumak, pul 
biber, kekik pek çok sofrada tuz, biber gibi yer alır. 
Nane, sumak, pul biber üçlüsü mantı yanında sofrada 
bulundurulur. Kekik, kimyon, sumak ve pul biber ise köfte 
yanında yer alır. 
Türk mutfağında sütlü tatlılar ve salep gibi içeceklerde 
mutlaka tarçın kullanılır. Özel bir yabani sakız ağacının 
reçinesinden elde edilen sakız ve yabani mahlep kirazının 
çekirdeğinden elde edilen mahlep ikilisi özellikle kurabiye, 

ve fırın ürünlerinde kullanılan son derece özgün tatlardır. 
Damla sakız sütlü tatlılar ve dondurmada da önemli bir lezzet 
öğesidir. 
Çörekotu pide ve poğaça gibi fırın mamullerinin önemli 
bir ekidir, susamsız simit düşünülemez. Susam sadece fırın 
ürünlerinde değil, tahinin ana maddesi olarak da son derece 
önemlidir. Tahin pek çok yemeğin ve mezenin önemli bir 
malzemesi olduğu kadar pekmez ile birlikte kahvaltı sofrasının 
en önemli ögelerinden biridir. Benzer şekilde hamur işlerinde 
haşhaş sürtmesi olarak bilinen haşhaş sürtmesi de önemli bir 
Anadolu lezzetidir. 
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