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B

eenzer iş kolunda faaliyet gösteren firmaların aynı
coğrafi
ğ fi böl
bölgede yoğunlaşmasını ifade eden kümelenme modeli,
Avrupa ülkelerinden sonra Türkiye’de de son yıllarda hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Kümelenme, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de firmaların
rekabet gücünü artıracak en önemli konulardan biridir.
Kümelenme politikaları; rekabet edebilirliğin canlandırılması ve küresel rekabetin olumsuz etkilerine karşı konulması için
kullanılabilecek başlıca politikalardan birisidir. Kümelenme politikaları; KOBİ’lerin gelişimi, uluslararası rekabet edebilirlik,
ihracata dayalı büyüme, KOBİ’lerin uluslararası kimlik kazanması, inovasyon, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi dahil olmak
üzere farklı önceliklere sahip olabilmektir.
Kümelenme politikalarının temel gerekliliklerinden biri, ortak
bir vizyon ve hedef doğrultusunda, özel sektörü, akademik kurumları ve araştırma kurumlarını ve aynı şekilde paydaş kurumları dahil eden işbirliğine dayalı süreçtir. Ülkemizde kabul
edilen kümelenme vizyonu ise şu şekildedir:
“Türkiye’deki kümelerin, yerel rekabet gücü ve yenilikçilik için
iktisadi ve kurumsal işbirlikleri ve bilgi ağları yoluyla, küresel
ekonomik zorluklarla mücadeleye hazır ve yerel refahın kaynağı haline gelmesi”.

Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ile Mart 2007’de “Ulusal
Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” başlatılmıştır.
Projenin amacı, ulusal kümelenme politikasını oluştururken,
Türkiye’nin gelişmiş idari ve kurumsal kapasiteye sahip az sayıdaki ülke arasına girmesini sağlamaktır.
Maraş Biberi Kümelenme Projesi, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Program bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı hedeflemektedir. Böylelikle
Türkiye ekonomisi daha rekabetçi kılınarak AB ekonomisiyle
entegrasyon süreci hızlandırılacaktır. Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Projenin nihai yararlanıcısı Kahramanmaraş İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü’dür. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri ülkemizin dört bir yanında, sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı
ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar
belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek için çalışmalar yürütmektedir.
Maraş Biberi Kümelenme Projesi; Kahramanmaraş, Şanlıurfa,
Kilis, Adıyaman ve Gaziantep illerinde yürütülmektedir. Projenin hedefi, Bölgenin ve Bölge halkının ekonomik kalkınmasına

katkıda bulunmak, amacı ise Maraş Biberi sektörünün rekabet
gücünü arttırmaktır.
Üreticiler, biber işletmeleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, bölge üniversiteleri, kalkınma ajansları, il gıda tarım ve
hayvancılık müdürlükleri ve daha birçok sivil toplum ve kamu
kurumu bu projede bir araya geldi ve güçlerini birleştirdi.
Bölge ikliminden kaynaklanan eşsiz bir aroma ve verimli toprakların sunduğu ideal bir lezzete sahip olan Maraş Biberi artık
yükselen bir değer. Bu vesile ile Projede emeği geçen tüm paydaşlara, teknik destek ekibine ve çalışma ekibimize teşekkürlerimi
sunuyorum.
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yyüzyılda Amerika kıtasının keşfi ile Avrupa ve
Asya
A kıtasında
kt
d bbilinir olmaya başlayan biberin, ağız içinde yanma hissi uyandıran acı bir tadı vardır. Acı tadına rağmen biber,
eski dünya ülkelerinde de üretilip tüketilmeye başlanmış, zamanla sağlık yönünden olumlu etkileri de keşfedilince baharat skalasında önemli bir konuma ulaşmıştır.
Biberin, Avrupa ve Asya’da bilinir hale gelmesi ve üretiminin
artması, tarımın Amerika kıtasına oranla daha gelişmiş olmasına bağlıdır. Zaman içerisinde farklı genetik yapıdaki biberlerin
doğal şekilde çaprazlanmasıyla; fiziki şekillerinde ve renklerinde
çeşitlilik, çeper kalınlığına göre acı ve tatlı olarak da tür zenginliği
oluşmuştur.
İspanya’dan sonra Avrupa’ya yayılan ve Osmanlı topraklarına
ulaşan biber, bugün Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetiştirilmektedir. Her coğrafi bölgenin iklim farklılıkları ve alt iklim zenginliğinin sağladığı koşullar, biber meyvesinin şekli, rengi, acılık
düzeyi gibi farklılık gösteren özellikte, zengin bir biber çeşitliliğine
sahip olmamızın nedeni olmuştur.
Biberin, kan dolaşımını ve vücut ısısını artırma özelliği çok önceden beri biliniyordu. Kurtuluş savaşı sırasında Fransızlar tarafından işgal edilen Kahramanmaraş’ta erzak kıtlığı nedeniyle;
sadece az miktarda mercimek ve bol kırmızıbiberle yaptıkları
çorbayı içen askerlerin, karlı bir kış gününde üşümeden düşmana direnerek püskürtmeyi başardıkları biliniyordu. Bu hikayeyi

milis kuvvetleri çete reisi Dulkadirli Süleyman Bey’in kızı Hatice
Çitiloğlu’ndan dinlemiştim.
Bağırsaklarda özellikle yağ emilimini azaltması ve metabolizmayı hızlandırması nedeniyle zayıflama aracı olabilen biber, iştah
açıcı yönü ile de dikkat çekmektedir.
Orta acılıkta olan Maraş biberi, insan sağlığı için oldukça önemli
bir madde olan kapsaisin içermektedir. Kapsaisin, ilaç sanayisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Her ev hanımı nedenini bilmese de biber meyvesi kalın çeperli ise
tatlı, ince çeperli ise acı olduğunun farkındadır. Orta kalınlıkta
çeperli biberlerin acısı daha da makuldür. Biberin çeper kalınlığına göre değişen acılık oranı elbette genetik yapının belirlediği
bir karakterdir.
Mutfağa olan ilgimi, yemek yapma merakımı borçlu olduğum
usta bir aşçı ve tadım uzmanı olan canım anneannem, biberi
çok sever ve iştahla yemek yerken, katık ettiği biberle ilgili olarak
da “Hey kurban olduğum Allah’ım bizler için neler neler yaratmışsın, aha bu biber var ya Allah’a kahır ederek ‘beni neden acı
yarattın’ diye çok ağlamış. Ağladıkça acısı artmış ağladıkça acısı
artmış, bazı biberler ağlama biz de böyle güzeliz dedikçe dinlemeyen biberler yine ağlamış ve ağladığı oranda acısı daha da artmış.
Ağlamayan biberlerin Hak tarafından acısı tatlıya dönerken, az
ağlayan biberler daha az acı, çok ağlayan biberler daha fazla acı

olmuş’’ diyerek biberle ilgili bu efsaneyi bizlere naklederdi. Bu
efsanede yer alan gözyaşlarını yağmurla özdeşleştirdiğimde anneannemden öğrendiğim birçok şeyde gerçeklik payı olduğunu
anladım. Ağlayan biberlerin acılık oranı ile yakın ilgisinin olması
da bana halen çok ilginç gelmektedir.
Biberin şimdi kaybolmuş bir özelliği de, aileler henüz çocuk imparatorluğuna dönüşmeden önce, yani bizlerin çocukluk dönemimizde, ebeveynlerin yaramazlık esnasında çocuklara “Bak ağzına
biber sürerim.’’ şeklinde tehdit unsuru olmasıdır. Yine aynı dönemlerde kuzenlerin bol olduğu geniş aile sofralarında biber yiyen
büyüklere heveslenen çocukların, ortaya getirilmiş koca bir tabak
biber içinden biberin tatlısından isteyen çocuğa, muzip bir kuzen
tarafından tatlı diye uzatılan acı biberi ısırmasıyla sofrada kopan
ağıt dolu yaygara birçoğumuzun yaşadığı ama ve unutamadığımız anılarımız arasındadır.
Değdiği bölgede yanma hissi uyandıran biberin, A, B,C ve P vitaminlerince zenginliği ve yemeklerde renk ve lezzet harmonisi
oluşturması çok değişik kullanım şekillerine yol açmıştır. Özel
yöntemlerle işlenerek salça, kuru toz veya pul biber olarak yemeklere renk, lezzet ve sağlık katar. Bir diğer tüketim şekli de Urfa
usulü özel işlemlerden geçirilerek, biber havzasının ortak değeri,
çiğ köftenin olmazsa olmazı yanık biber olarak tüketim skalasında yerini isot adı ile alır.
Biberin bir diğer tüketim şekli de turşu yapımıdır. Öyle ki, ince
çeperli ve acı ama acılık değeri yıkıcı düzeyde olmayan Maraş
biberi, henüz kızarmadan turşu olarak tüketilmekten ziyade
acısı ile turşu suyunun lezzetlenmesi için tercih edilirken, Antep,

Adıyaman (Besni ilçesi) biberleri kalın çeperi ve gevrek yapısı ile
iyi turşuluk çeşitleri arasındadır.
Biberin yetiştiği ve çok fazla tüketildiği Adıyaman, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa tarım ve hayvancılığa çok
uygun bir coğrafi yapıya ve verimli topraklara sahiptir. Bu bölge
insanlık tarihinin başından beri birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Özel konumları gereği biber havzası olarak adlandırılabilecek olan bu bölgede bulunan illerimiz; kültürel ve lezzet
anlamında çok benzeşen ve birbirini tamamlayan bir mutfak kültürüne sahiptir.
Bizler de bu kitapçıkta, sizlere beş ilimizin mutfak kültüründen ve
Maraş biberi ile yapılan yemeklerinden örnekler sunduk. Sizler de
kendi mutfağınızda tariflerimizi yapmayı deneyebilirsiniz.
Tarlalarımızdan, ata tohumu ile ekilenlerimiz, mutfaklarımızdan biberli yemeklerin kokusu, sofralarımızdan sağlıklı ve lezzetli
yemeklerimiz, yemekleri paylaşacağımız aile bireylerimiz ve misafirlerimiz eksik olmasın.

Sabahat Küpelikılıç
Biyolog, Eğitimci, Yemek
Yazarı

D

ünyada
ü
n
gastronomi turizminin giderek popülerleşmesii il
ile hi
hiç olmadığı kadar önem kazanan yerel mutfaklar ve
coğrafi işaretli gıda ürünleri, bölgenin kalkınması adına özgün
ve sürdürülebilir bir güç unsuru oluşturuyor. Ülkemiz bu noktada çok önemli bir avantaja sahip, çünkü Türkiye, sahip olduğu
coğrafi zenginliğin yanı sıra farklı kültürlere ev sahipliği yapmasıyla çeşitlilik kazanmış köklü bir mutfak kültürünü barındırıyor. Özellikle Kahramanmaraş’tan Gaziantep, Kilis, Adıyaman
ve Şanlıurfa’ya uzanan coğrafya, sayısız uygarlığa ev sahipliği
yapması nedeniyle Türkiye’nin mutfak kültürünün zirve yaptığı
en önemli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.
Kebap, lahmacun, baklavadan da öte; yabani otlardan, köfte
çeşitlerine, kuruluk denilen kuru patlıcan, haylan kabağı, acur,
biberle yapılan nefis dolmalara, bulgurun en lezzetli halini yansıtan pilav çeşitlerine, coğrafi işaret almış ya da almaya hazırlanan sayısız özgün tadıyla yıldızlaşan bölge mutfağı, dünyanın
dört bir yanından lezzet tutkunlarının başını döndürecek nitelikte.
Bölgenin her bir ürünü aslında yapılacak doğru çalışmalar ve
tanıtım stratejileriyle tek başına bölgeye gastronomi turisti çekebilecek güce sahip. Maraş Biberi Kümelenme Projesi gibi başarıyla yürütülen ve Maraş Biberi özelinde sadece tarımsal olarak
değil, aynı zamanda bölge mutfağının gastronomi turizminde

öne çıkmasını sağlayarak kalkınmaya destek verecek projeler bu
anlamda büyük önem taşıyor.
Mutfak Dostları Derneği olarak bu tür projelere daima destek
veriyor ve ülkemizin gastronomi turizminde dünya markası olmasına katkıda bulunacak girişimlerin giderek artmasını diliyoruz.

Zeynep Kakınç
Mutfak
Dostları
Derneği
M f kD
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ği
Yönetim Kurulu Başkanı

Cık cıklı Basalla
Adıyaman
Malzemeler:
1) 1 kg kıyma, 800 g soğan, 3 servis kaşığı sadeyağ,
1 su bardağı doğranmış ceviz, karabiber, Maraş pul
biberi, reyhan, tuz.
2) 500 g yağsız çiğ köftelik kıyma, 5 su bardağı
bulgur, 1 su bardağı çiğ bulgur (kırma), 1 soğan,

1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan,
Maraş pul biberi, tuz.
3) 350 g kuşbaşı et, 1 çay bardağı nohut (haşlanmış),
1soğan, 2 yemek kaşığı karışık salça, sumak ekşisi,
yağ, tuz, nane.

İç kıymanın Hazırlanışı: Kıyma, az su ilavesiyle suyunu çekinceye kadar pişirilir. Doğranmış soğan ilave edilerek
karıştırılır. Soğan suyunu çekince tuz ve yağ eklenir ve bir süre kavrulur. Kavurma bitince yağı süzülüp, bu yağda
cevizler de kavrulur. Kavrulmuş ceviz, karabiber, pul biber ilave edilir, karıştırılır ve soğutulur.
Dış Köftenin Hazırlanışı: 2 no’lu malzemedeki kıyma, bulgur, doğranmış soğan, tuz, karabiber, pul biber, reyhan
elle karıştırılır. Kıymanın suyu ile köfte kuruyuncaya kadar yoğrulur. Su ilave edilerek et makinesinden geçirilir. Bu
işlemden sonra, el su ile ıslatılarak köfte yoğrulur. İkinci çekme işleminden önce çiğ bulgur ilavesi ile karıştırılır ve
çekilir. Köfte elle yoğrulur ve üzeri ıslak bezle kapatılır.
İçli Köfte ve Lölük Hazırlanışı: Köfteden bir miktar alınır ve su eklenerek cıvık hale getirilir. Cevizden koparılan
küçük parçalar elde veya makinede çekilerek oyulur, içine kavrulmuş et doldurulur ve ağzı kapatılır. İçli köfte tuzlu
suda haşlanır. Köfte hamuru su ile uygun kıvama getirilip nohut büyüklüğünde köfteler yuvarlanır (lölük).
Yemeğin Son Haline Getirilmesi: Kuşbaşı et yağda kavrulur, doğranmış soğan eklenir. Soğan soluncaya kadar
karıştırılır ve salça eklenir. Salça ile kavrulan etin üzerine kaynamış su ve tuz ilave edilir, tencerenin ağzı kapatılıp
et pişinceye kadar beklenir. Et haşlanınca tencereye lölükler eklenir. Lölükler 10 dk. kadar haşlanır. Nohut ve sumak
ekşisi ilave edilir. Servis sırasında cık cık adı verilen içli köfteler ilave edilir, yağda kızdırılmış nane üstüne dökülerek
servis edilir.
(Kaynak: Hayriye Sümer)

Karıştırmalı Pilav
Adıyaman

Malzemeler:
1.5 kg bulgur (orta irilikte)
500 g kadar tereyağı
2 kg doğranmış et (kavurma et)
100 g Salça(domates salçası)
100 g Maraş pul biberi
50 g karışık baharat
Bir miktar tuz
Hazırlanışı:
Et bir tencerede suyu çekene kadar pişirilir ve biraz kavrulur. Ardından salça eklenerek bir miktar daha
çevrilir. 1,5 litre su ile birlikte Maraş pul biberi ve baharatı da eklenerek, kaynamaya bırakılır. Bu aşamada
eklenen bulgur ile suyu çekene kadar pişirilir. Pilav servise hazırdır.
(Kaynak: Mehmet Öncü, Adıyaman Cemile Yemek Kitabı)

Erik Sulusu
Adıyaman

Malzemeler:
250 g kuşbaşı et
1 kg can eriği
1 iri soğan
1,5 yemek kaşığı karışık salça
yeterince yağ, tuz, karabiber ve
Maraş pul biberi
arzu edilirse sarımsak ve nane.
Hazırlanışı:
Et, soğanla birlikte yağda çevrilir. Salçası ve sıcak su ilave edilir ve etin iyice pişmesi sağlanır. Bıçakla biraz
çizilmiş can eriği ilave edilerek, yemek pişmeye bırakılır. Ardından üzerine Maraş pul biberi ve karabiber
dökülür. Arzuya göre bol maydonoz ve dövülmüş sarmısak da eklenebilir.
(Kaynak: Kerime Turgut)

Beyran
Gaziantep
Malzemeler:
1 kg kuzu gerdan veya kuzu but
500 g kuzu kaburga
1 küçük baş soğan
1 baş sarımsak

2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı karışık salça
her bir servis için 1 tatlı kaşığı Maraş pul biberi,
karabiber, sadeyağ veya zeytinyağı, tuz

Hazırlanışı:
Düdüklü veya normal tencerede haşlanan etin köpüğü alınır. Tuz, soyulmuş küçük soğan, birkaç diş sarımsak,
az kırmızıbiber ve bir kaç tane karabiber atılarak kaynaması beklenir ve altı kısılarak tencerenin kapağı
kapanır. Tencerede etin arzu edilen düzeyde pişebilmesi uzun bir süre gerektirdiğinden kontrol edilmek
koşulu ile 2-3 saati göze almak gerekir. Etin, tencerede pişme süresi 2-3 saati bulabileceğinden arada kontrol
ederek, pişirme sağlanır. Düdüklü tencerelerin pişirme sürelerinin daha kısa olduğu unutulmamalıdır.
Kemiğinden kolayca ayrılacak durumdaki etler, ayrı bir kaba alınır. Suyu süzülür, ayrılan bir miktar suya
yıkanmış pirinçler salınır ve lapadan diri pilavdan ölgün bir duruma gelecek şekilde haşlanır. Et suyuna salçası
ve dövülmüş sarımsaklar karıştırılıp tuzu ayarlanır. Beyran, her bir porsiyonu ayrı tabaklara hazırlanması
gereken bir yemektir. Bakır tabağın tabanına serilen pirinç üzerine, didiklenmiş et yerleştirilir. Porsiyonu
ayrı tabaklara hazırlanması gereken bir yemektir. Antep Beyranı, Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi
İşaretli ürün olarak tescillenmiştir.
(Kaynak: Mehmet Boynuyoğun, Görsel sahibi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Doğrama
Gaziantep
Malzemeler:
250 g kuşbaşı et
500 g patlıcan
1/2 çay bardağı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet orta boy kuru soğan
200 g nohut

2 adet orta boy domates
3 adet yeşil sivribiber
1 adet limon
Kuru nane
Maraş pul biberi
3-5 diş sarımsak
4 su bardağı su

Hazırlanışı:
Yarım çay bardağı yağ ile kuşbaşı etler kavrulur. Kavrulan etin üzerine eklenen diş diş doğranmış kuru
soğan ölünceye kadar kavrulur. Karışıma salça koyup karıştırılır. Ardından 4 su bardağı su eklenir ve
kaynamaya bırakılır. Yemek kaynamaya başladığında akşamdan ıslatılmış nohut eklenir. Et ve nohut kısık
ateşte pişene kadar kaynatılır. Yemek piştikten sonra kuşbaşı şeklinde doğranmış patlıcanlar, kabukları
soyulmuş doğranmış domatesler, yeşil biberler ve istenilen büyüklükte doğranmış sarımsaklar ilave edilir.
Malzemelerin hepsi pişinceye kadar kaynatılır. Pişmeye yakın 1 adet limonun suyu sıkılır. Diğer tarafta bir
tavada kızdırılmış yağın üzerine kuru nane ve Maraş pul biberi konur. Kızdırılmış yağ sıcak sıcak yemeğin
üzerinde gezdirilir. Yemek servise hazırdır.
(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Antep Yuvarlaması
Gaziantep
Malzemeler:
500 g pirinç
300 g yağsız çiğ köftelik et
1 baş kuru soğan
500 g kemikli veya parça et

1 bardak nohut
3 bardak süzülmüş yoğurt
1 yumurta
1 yemek kaşığı un
Yağ

Kuru nane
Maraş pul biberi
Su, tuz ve karabiber

Hazırlanışı:
Pirinç yıkanıp süzgece konulur. Soğan ince ince doğranır. Et, yıkanmış pirinç, tuz, karabiber ve pul biber
uygun bir kapta karıştırılıp et makinesinin 1 numaralı süzeğinde çekilir. Çekildikten sonra yuvarlanacak
kıvama gelinceye kadar yoğrulur ve yoğrulan hamurun üzeri ıslak bir bezle örtülür. Hamurdan koparılan
ceviz büyüklüğündeki bir parça, elde 10-15 cm. uzunluğunda bir çubuk haline getirilir ve sonradan 0,5
cm. uzunluğunda minik parçalara bölünür. (Bu işlemi yapanlar hamurun ele yapışmaması için ellerini çay
tabaklarına konulan sıvı yağa batırmalıdırlar) 0,5 cm. uzunluğundaki parçalar avuç ortasında iki el yardımıyla
yuvarlanır. Bütün hamur bitene kadar yuvarlama işlemi sürmelidir. Hamurların hepsi yuvarlandıktan sonra
suyun içerisine veya kaynayan bir su tenceresine oturtulmuş süzeğin içerisine yuvarlamalar konulup, çok fazla
pişmeyecek şekilde haşlanmalıdır. Haşlanan yuvarlamalar iyice soğutulur. Diğer tarafta kemikli et nohutla
iyice pişirilir. Daha sonra haşladığımız yuvarlamalar içine atılır. Yemeğin yoğurdu ayrı bir tencerede içine un ve
yumurta konur, iyice çırpılır ve karıştırılarak pişirilir. Kaynamaya yakın diğer tenceredeki malzeme yavaş yavaş
yoğurdun içerisine ilave edilir. Bir taşım kaynadıktan sonra ocak kapatılır. Bir tencerede yakılmış ve üzerine
kuru nane ve Maraş pul biberi dökülmüş yağ, pişirilmiş yemeğin üzerine ilave edilir. Yemek servise hazırdır.
(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Yoğurtlu Ülemeç Çorbası
Kahramanmaraş
Malzemeler:
200 g yağsız kıyma
2 su bardağı un
3 yemek kaşığı irmik
1 soğan
1 yumurta

250 g ufak doğranmış kuşbaşı et
1 su bardağı nohut (ıslanmış,
haşlanmış)
1 kg süzülmüş yoğurt
Yeterince karabiber, yağ, tuz,
nane ve Maraş pul biberi

Hazırlanışı:
İnce kıyılmış soğan kıyma ile suyunu çekinceye kadar pişirilir ve soğuduktan sonra, karabiber, Maraş pul
biberi, tuz, yumurta, un, irmik ilave edilerek iyice yoğrulur. Meydana gelen kıymalı hamur biraz dinlendikten
sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayrılır ve bezelerden biraz kalınca bazlamalar açılır. Bazlamalar
ısınmış yanmaz tavada ters yüz edilerek kesme işi kolaylaştırılır. Ayrıca çorba içinde hamurların şişmesinin
önüne geçilir. Bazlamalar incecik şeritler halinde kesilir, şeritler demet halinde toplanır ve küçük kareler
halinde kesilir. Elde edilen yaklaşık 5x5 mm boyutundaki parçalara ülemeç adı verilir. Diğer tarafta kuşbaşı
et haşlanır, nohut ve ülemeçler ilave edilir, Ülemeçler pişip malzemeler birbirini bulunca; yoğurt, yumurta
ve un ilave edilerek çırpılır ve yavaşça ilave edilerek, kesilmemesi için aralıksız karıştırılır. Üzerine yağda
kızdırılmış nane ve kırmızı Maraş pul biberi gezdirilir.
(Kaynak: Sabahat Küpelikılıç)

Ekşili Eya Sulusu
Kahramanmaraş
Malzemeler:
1 kg kaburga eti, (çok büyük
olmayan parçalar halinde eya
kemiği)
1 su bardağı nohut (ıslanmış,
haşlanmış)
300 g çiğ köftelik kıyma

3 yemek kaşığı karışık salça
1 soğan
2 yemek kaşığı un
Yeterince tuz, karabiber, nane,
Maraş pul biberi, sumak ekşisi

Hazırlanışı:
Kemikli eya eti kızgın yağda biraz çevrilir. Doğranmış soğan eklenerek sararana kadar çevrilir. Ardından
salça eklenir ve karıştırılır. Bu karışım üzerine sıcak su ilave edilir ve et haşlanmaya bırakılır. Diğer tarafta
kıyma, karabiber, kırmızıbiber, tuz, iki kaşık unla yoğrulur. Nohut gibi yuvarlanır. Bu arada kemikli et pişmiş
ise misket gibi yuvarlanmış kıyma da tencereye atılır. Köfteler piştikten sonra tuzu ve sumak ekşisi ayarlanıp,
üzerine az yağda Maraş pul biberi ve nane birlikte yakılarak ilave edilir. (Arzuya göre yemeğin içine sarımsak
da konabilir.) Bu yemeğin orijinali bu şekilde olmasına rağmen günümüzde eya eti kullanılmadan sadece
yuvarlanmış et köftesi ile de yapılmaktadır.
(Kaynak: Sabahat Küpelikılıç)

Ayşe Hatun Böreği
Kahramanmaraş
Malzemeler:
1 kg biftek
200 g sadeyağ (veya tereyağı)
6 tane yufka
1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı un
1 adet soğan
1 kâse sarımsaklı yoğurt
1 tatlı kaşığı Maraş pul biberi
1 çay kaşığı karabiber.

Hazırlanışı:
Biftek dört bardak su ile ateşe konur. Üzerine çıkan kef alındıktan; soğan, kırmızıbiber, karabiber, tuz ilave
edilerek düdüklü tencerenin kapağı kapatılır. Et piştikten sonra et suyundan süzülerek ayrılır ve iyice didilir.
Et suyu süzgeçten geçirilir. Bir kaşık un konularak ateşte koyulaştırılır.
Yufkalar dörde bölünür. Her bir parça, eritilmiş bir kaşık tereyağı ile yağlanır. Bohça şeklinde boş olarak
katlanır, tekrar yağlanır. Bohçalanmış yufkanın ortasına didilmiş et konur ve tekrar bohçalanır. Bohça kısmı
altta kalacak şekilde tepsiye yerleştirilir ve fırına sürülür. (Böreklerin yüzüne hiçbir şey sürülmez.) Yüzü
kızarınca servise hazırdır. Servis esnasında önce et suyu ile hazırlanmış sos, üstünden sarımsaklı yoğurt, en
üstüne de kızgın sadeyağ veya tereyağında yakılan nane ve kırmızıbiber dökülür. Börek tabaklara alınınca,
soslar dökülür. Arzu edilirse evde açılmış yufkayla da yapılabilir.
(Kaynak: Naciye Yüzbaşı)

Ekşili Patlıcan Kebabı
Kahramanmaraş
Malzemeler:
1 kg kıyma (ön kol veya döş
etinden)
2 kg kemer patlıcan
500 g domates
200 g taze yeşilbiber

1-2 baş soğan
yeterince karabiber, tuz, yağ ve
Maraş pul biberi
1çay kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı sumak ekşisi

Hazırlanışı:
Kıyma, karabiber, kırmızıbiber, tuz iyice yoğrulup köftelenir. Patlıcan soyulup iki parmak eninde kebaplık
şekilde doğranır. Çukur bir tepsiye bir et köfte, bir patlıcan şeklinde dizilir. (çöp şişe de dizilebilir.) Odun
ateşi ile yanan çarşı fırınında veya evde ev fırınında tavlanabildiği gibi, normal kebaplık şişlere dizilerek
mangal ateşinde de tavlanabilir.
Doğranmış biber ve soğan, zeytinyağında çevrilerek sarartılır. Küp şeklinde doğranmış domates, arzu
edenler için salça ve tuz ilave edilerek domatesli sos elde edilir. Sosa ekşi ilave edilerek derin bir kap
içerisine taşınmış tavlanmış patlıcanlar üzerine dökülür. Tekrar fırına sürülür veya kısık ateşte sosun tadı ile
patlıcanlar birbirini buluncaya kadar kısa bir süre pişirilir.
(Kaynak: Sabahat Küpelikılıç)

Kübbülmüşviyye
Kilis
Malzemeler:
3 su bardağı ince bulgur (simit)
300 g yağsız kıyma
250 g iç yağı (gömlek yağı)

1 kuru soğan
1 çay bardağı ceviz içi
2 çorba kaşığı nane
2 tatlı kaşığı Maraş toz biber
(biri köfteye)

1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
2 tatlı kaşığı tuz (biri köfteye)

Hazırlanışı:
Simit yani ince bulgur geniş bir tepsiye konur. Küçük küçük doğranmış soğan, tuz ve Maraş pul biberi ilave
edilir. 2 dakika yoğrulur. Ara sıra avuç avuç soğuk su alınarak simit yumuşayıncaya kadar 20-25 dakika
yoğrulur. Et ilave edilerek biraz daha yoğrulur. Tepsinin bir tarafına basılır. Et makinası ile yapılacaksa önce
ıslatılmış simit ve soğan iki kez çekilir. Sonra kıyma eklenir. Bir kez daha çekilerek kolayca hazırlanır.
İçinin hazırlanması: İçyağı makinada çekilerek kıyma haline getirilir. İçerisine kıyılmış ceviz içi, tuz, toz
biber, nane, karabiber, tarçın ilave edilerek yoğrulur. İki fındık büyüklüğünde parçalara ayrılarak bir cm
kalınlığında oval şekil verilir.
Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Islak elle yuvarlanarak işaret parmağı ile yarım cm kalınlığında
oyulur. Ortasına hazırlanan içten bir tane yerleştirilir. Ağzı çıkartılarak üçgen şeklinde kapatılır. Bütün
köftelere aynı şekil verilerek bir tepside biriktirilir. Mangalda ızgara üzerinde iki tarafı da pembeleşinceye
kadar pişirilir. (Pişerken sıcağın etkisiyle iç yağı eriyerek köfteye güzel bir lezzet verir.) Sıcak sıcak servis
yapılır. Pişirme işlemi istenirse teflon tavada ya da tost makinası üzerinde yapılabilir. Fakat ateşte pişirilen
makbuldür.
(Kaynak: Tuncay Belgin, Geçmişten Günümüze Kilis Yemekleri)

Oruk
Malzemeler:
Yarım kg orta yağlı kıyma
1 su bardağı ince bulgur (simit)
1 adet kuru soğan
4 diş sarımsak
2 çorba kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
3 çorba kaşığı Maraş pul biberi
1 tatlı kaşığı karabiber

Kilis

Hazırlanışı:
İnce bulgur tepsiye konur. Soğuk su ile ıslatılır. Soğan ve sarımsak ince ince doğranır. Tuz, nane, pul biber,
karabiber konur. 20-25 dakika yoğrulur. Et konarak biraz daha yoğrulur. (Et makinası varsa ıslatılmış simit
iki defa et makinasında çekilir.) Baharat ve et katılır. Biraz yoğrularak kolayca hazırlanır. Tepsinin bir
tarafına basılır. Yumurta büyüklüğünde parçalar alınır. Şişlere adana kebap gibi hazırlanır veya yuvarlak
1 cm kalınlığında köfte şekline getirilir. Mangalda kömür ateşinde şişlerle veya ızgara üzerinde bir tarafı
pişince öbür tarafı çevrilerek pembeleşinceye kadar pişirilir. (İstenirse az yağda teflon tavada ya da tost
makinasının üzerinde pişirilebilir). Sıcak servis yapılır. Not: Yağsız kıyma ile yapılmak istenirse, malzemeye
1 çay bardağı sıvı yağ eklenmelidir.
(Kaynak: Tuncay Belgin, Geçmişten Günümüze Kilis Yemekleri)

Kilis Tava
Kilis
Malzemeler:
1 kg koyun etinden orta yağlı kıyma
150 g taze yeşil biber
1 bağ maydanoz
2 orta boy soğan
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
3 adet orta boy patlıcan veya patates
3 adet orta boy domates
yeterince Maraş pul biberi
Hazırlanışı:
Soğan, taze biber ve maydanoz ince ince kıyılır. Tuz, pul biber ve karabiber katılır. Bu karışım etle iyice
yoğrulur. Daha sonra zırhla çekilir. Patlıcan veya patates soyulur, ince dilimler halinde dilimlenerek, az tuz
atılıp suyu sıkılır. Daha sonra patlıcan veya patatesler tepsiye dizilir. Üzerine yoğrulan kıyma yayılır. Etin
üzerine veya etrafına dilimlenmiş domates ve taze biber dizilir. Fırına verilir. Sıcak olarak servis yapılır.
(Kaynak: Tuncay Belgin, Geçmişten Günümüze Kilis Yemekleri)

İsot Çömleği
Şanlıurfa
Malzemeler:
300 g kuşbaşı kuzu eti
500 g acı Maraş pul biberi
500 g tatlı kırmızıbiber
500 g Yeşil tatlı biber
2 adet orta boy domates
1 orta boy soğan
tuz
1,5 servis kaşığı taze yağ veya zeytinyağı
Hazırlanışı:
Çömleğin veya güvecin içine etler yerleştirilir. Tohumu alınmış biberler ve soyulmuş domatesler irice
doğranır, doğranmış soğan, tuz, yağ ve bir miktar Maraş pul biberi ilave edilerek çarşı fırınına yollanır.
Fırının orta hararetli bölümünde pişirilir ve bulgur veya pirinç pilavı eşliğinde tüketilir.
(Kaynak: Sabahat Küpelikılıç)

Patlıcan Kebabı
Malzemeler:
1 kg orta yağlı iri kıyma(ön kol veya döş eti)
2 kg kemer patlıcan
1 kg domates
300 g yeşilbiber
tuz, karabiber, Maraş pul biberi

Şanlıurfa

Hazırlanışı:
Patlıcanlar üç parmak eninde doğranarak birbirinden ayrılmadan ve kendine has şeklini bozmadan şişe
geçirilir. Karabiber, Maraş kırmızı pul biberi, tuz ile iyice yoğrulan kıyma, köftelenir ve patlıcanların
aralarına yerleştirilir. Domates ve biberler de ayrı ayrı şişlere dizilerek, kömür ateşinde pişirilir. Pişen patlıcan
kebapları, domates ve biberler; domatesler ortaya olmak üzere çukurca olan bir leğene çekilir. Ağzı tepsi ile
kapatılıp terlemeye bırakılır.
Kebap eğer tepside yapılacaksa et az yağlı tercih edilir ve aynı yöntemle bir patlıcan bir et olmak üzere tepsiye
dizilir. Tepsinin orta yerine de doğranmış domates ve biber yerleştirilir. Çarşı fırınına yollanır veya iyice
ısıtılmış ev fırınında pişirilir. Patlıcan kabuklarının biraz geçmiş olması gerekir. Piştiği anlaşılınca fırının
çalışması durdurulur ve tepsideki kebap fırın içinde terleyerek patlıcanın kolay soyulması için kıvama gelir.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin patlıcanı ile yapıldığında daha leziz olur. Patlıcanlar soyulur, etle birlikte ince
lavaş ekmeğin arasına yerleştirilir, üzerine tuz, karabiber ve Maraş pul biberi serpilerek tüketilir.
(Kaynak: Sabahat Küpelikılıç)

Kengerli Etli Pilav
Şanlıurfa
Malzemeler:
250 g kuşbaşı et
250 g kenger
1 orta boy soğan

2 su bardağı bulgur
yeteri kadar su, tuz
2 servis kaşığı taze yağ
yeterince Maraş pul biberi

Hazırlanışı:
Etin kefi alınıp haşlanır, suyundan ayrılan et ince doğranmış soğan ve yağın bir kısmıyla kavrulur. Kengerler
dikenlerinden arındırıldıktan sonra, hafif haşlanır ve süzgece alınır. Daha sonra bir miktar yağda kavrulur
ve ayrı bir tabağa alınır. Bulgur tencerede kavrulur daha sonra kavrulan bulgurlara su, tuz, karabiber ve pul
biber ilave edilerek pişirilmeye bırakılır. Bulgurlar pişmeye yakın et ve kengerler ilave edilerek karıştırılır,
ateşten alınarak dinlenmeye bırakılır. Kalan yağ ile yağlanır. Daha sonra istenirse taze soğan ve nane ile
süslenir.
Kenger, biber havzasında yer alan illerde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa florasında yer alan dikenli
bir bitkidir. İlkbaharda ilk filizlendiği sıralarda takip edilir, filizler biraz büyüdüğünde daha yeşermeden
baş kısımları kartlaşmadan toplanır ve etli sulu yemeği veya pilavı yapılır. İlkbaharın sonuna doğru baş ve
saplarının yoğurtla boranisi yapılır veya çiğ olarak yenilir.
(Kaynak: Fettahlıgil Ailesi)

Borani
Şanlıurfa
Malzemeler:
1/2 su bardağı nohut
750 g pazı sapı
(1300 g kadar yapraklı
pazının sapı)
1/2 kg kuzu eti

4 çorba kaşığı sadeyağ veya
tereyağı
1/2 su bardağı börülce
1 çorba kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı domates salçası
5-6 diş sarımsak

Borani Köftesi Hazırlanışı:
Bulgur, kara et, pul biber, tuz ve 1 su bardağı su ile iyice
yoğrulur. Bulgur suyunu çekip kurudukça üzerine azar azar
su serpiştirilerek hamurlaşmadan yumuşayıncaya kadar
yoğrulur. Sona doğru 1 çay bardağı unu da katılarak, tamamen
karışıncaya kadar biraz daha yoğrulur. Yoğurma işlemi bittikten
sonra, harçtan küçücük parçalar alınır, nohuttan biraz büyük,
fındıktan biraz küçük olacak şekilde elde yuvarlanır. Boranı
köftesi yuvarlanan köfte çeşitleri içinde en küçük olanıdır.
Yuvarlama esnasında köfteler ele yapışmasın diye parmak
ucuyla ıslatmalıdır. Yuvarlama işi bittikten sonra köfteler kızgın
sıvı yağa atılarak kızartılır.

Borani Hazırlanışı:
Yemek yapmaya başlamadan 2 saat önce nohut bol suda
ıslatılır. Pazı sapları yaprak ve tel kalmayacak şekilde ayıklanıp
temizlenerek yıkanır. Uzunlamasına dilimlenerek ince kıyılır.
Etler fındık büyüklüğünde doğranır. Doğranan etler yağda
biraz kavrulur. Doğranan pazı ilave edilerek kavurmaya devam

1/2 kg koyun yoğurdu
1 tabak (350 g kadar)

Borani köftesi için:
1 kg köftelik bulgur
200 g dövülmüş kara et

150 g isot / Maraş pul biberi
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı un
2 su bardağı sıvı yağ

edilir. Pazılar solduktan sonra süzülmüş nohut, börülce, tuz
ve salça ilave edilerek pişirilir. Sarımsaklar bir çay kaşığı tuzla
dövülerek yoğurda eklenip yoğurtlu sarımsak hazırlanır. Yemek
ateşten alındıktan sonra, sıcakken tencereye borani köftesi
ilave edilir ve karıştırılarak tabaklara servis yapılır. Yahut
borani köftesi doğrudan tabağa konulur, üzerine pişmiş olan
yemek eklenir. Borani köftesi uzun müddet kalırsa yumuşar,
şişer ve dağılır. Onun için son anda konmalıdır. Tabakların
üzerine birer kaşık yoğurt sarımsak gezdirilerek yanında pirinç
pilavıyla servis yapılır.
Not: Nohut yeterince ıslanmamışsa tencereye önce nohut
konulur, 15-20 dakika sonra börülce (lolaz) eklenerek pişirilir
ki hepsinin pişme kıvamı aynı olsun. Pazılar haşlanarak da
konulabilir. Fazla pişmekten pazı etkilenmez. Arzuya göre salça
ekleyebilirsiniz.
(Kaynak: Urfa’da Pişer Bize de Düşer - Urfa Mutfağı/Halil Soran - Munise Yetkin
Soran/Alfa Yayınları/İstanbul/2009)

