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Biyolojik çeşitlilik, tüm canlı organizmalar arasındaki 
farklılıkları ortaya koyar ve üç bileşenden oluşur: genetik 
çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği. Çeşitlilik aynı 
zamanda kuvvettir, güçtür; değişkenliğe, olumsuz şartlara, 
hastalık ve zararlılara karşı direnç geliştirilmesine olanak 
sağlar. Biyolojik çeşitliliğin korunması iklim değişikliği, 
doğal kaynakların azalması ve açlık gibi tehlikelere karşı hem 
günümüzün sigortası; hem de geleceğimizin güvencesidir. 

Türkiye olağanüstü bir bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. 
Bunların arasında, insanoğlu için doğrudan ekonomik değer 
taşıyan, tarım ürünlerinin doğadaki yabani akrabaları ve 
insanlar tarafından seçilmiş eski yerel ürün çeşitleri özellikle 
öne çıkar.  Günümüz tarım ürünlerinin (tahıllar, baklagiller, 
yem bitkileri ve meyve ağaçlarının) yabani ataları Türkiye’nin 
doğasında yaşamaya devam ediyor. Rus bilim insanı N. I. 
Vavilov, dünya çapında tarımı yapılan ürünlerin hem yabani 
akrabaları  hem de eski yerel çeşitleri bakımından çok zengin 
sekiz merkez belirlemiştir. Türkiye, bu merkezlerden ikisinin 
içinde yer alıyor.   
 

ÖNSÖZ

BUĞDAY 
ÇEŞİTLİLİĞİMİZ 

İNSANOĞLU İÇİN 
YAŞAMSAL, 

EKONOMİK, TARİHİ, 
KÜLTÜREL VE 

SOSYAL AÇIDAN 
ÇOK BÜYÜK DEĞER 

TAŞIYOR.
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Uzun yıllardır, yerel buğday çeşitleri ve onların yabani 
akrabaları üzerinde yürütülen araştırmalar ve çalışmalar 
Türkiye’nin olağanüstü zengin buğday biyoçeşitliliğini 
ortaya koydu. Buğday çeşitliliğimiz insanoğlu için yaşamsal, 
ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyal açıdan çok büyük değer 
taşıyor. Ancak günümüzde eski yerel çeşitlerimiz, verimde 
ve birim alandan elde edilen net gelirde kültür çeşitleriyle 
rekabet edemiyor. Başta doğal yaşam alanlarının tahrip 
edilmesi olmak üzere, çeşitli tehditler nedeniyle yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu tehditler arasında 
yerel çeşitlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin 
olmayışı, devlet desteği kapsamı dışında tutulması, beslenme 
alışkanlıklarındaki değişimler ve buğday ürünleri üzerinde son 
zamanlarda medyada yer alan olumsuz haberler sayılabilir. 
Buğday çeşitliliğimizin korunması, buğdayın yabani akrabaları 
ve eski yerel çeşitlerin korunmasıyla mümkün. Bu da ancak, 
bütün ilgi gruplarının katılımı ve işbirliğiyle gerekli koruma 
önlemlerinin alınmasına bağlı.

WWF Türkiye, ETİ Burçak desteği ve ilgi gruplarının 
işbirliğiyle “Türkiye’nin Buğday Atlası” ve bu  kitapçığı 
hazırlamanın yanı sıra, yerel toplantılar düzenleyerek buğday 
çeşitlerimizin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Bu kitapçığın, insanların buğday çeşitliliğimiz konusunda 
bilinçlenmesine ve kaybolmaya yüz tutmuş çeşitlere sahip 
çıkmasına destek olacağını umuyoruz.      

Aslı Pasinli
Genel Müdür

WWF-Türkiye
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TÜRKİYE’NİN YEREL BUĞDAY 
ÇEŞİTLERİ 
Einkorn (=Siyez) ( T. monococcum) ve Emmer buğdayları 
(=Çatal siyez veya Gernik) (T. dicoccon), arpa, mercimek, 
bezelye ve keten ile birlikte dünyanın en eski tarım 
ürünleridir. Arkeobotanik araştırmalarda, ‘Bereketli Hilâl’ 
diye adlandırılan ve günümüzde İran, Irak, Türkiye, Suriye, 
Lübnan, İsrail ve Filistin’i kapsayan bölgedeki antik yerleşim 
alanlarında kalıntılarına rastlanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1:  Türkiye’de Bazı Kazı Alanlarından Çıkarılan Bitki 
Kalıntıları ve Ait Oldukları Dönemler (Harlan 1995, Van Zeitz ve De 
Roller, 1995; Karagöz ve ark., 2015)

Modern DNA parmak izi verilerine dayanan arkeolojik 
çalışmalar, Einkorn buğdayının ilk kez Güneydoğu Anadolu’da 
Karacadağ yakınlarında kültüre alındığına işaret eder. 
Cilalı Taş Devri ve Bronz Çağ’da tarımsal devrimi başlatan 
Einkorn ve Emmer buğdayları, buradan Akdeniz Havzası’na 
yayılmıştır. Eskiden temel gıda olarak çok yaygın üretimi 

Yaklaşık 
tarih (MÖ) Kazı yerleri Bitki kalıntıları

7500 Aşıklı Höyük Siyez, gernik, makarnalık buğday, arpa, 
mercimek, burçak, bezelye, nohut

7200–6500 Çayönü Yabani siyez, gernik ve arpa; kültüre alınmış 
siyez, gernik, bezelye, mercimek, fiğ ve keten

6750 Hacılar Yabani siyez; kültüre alınmış gernik

6500 Can Hasan Yabani siyez; kültüre alınmış siyez, gernik, 
buğday, arpa (2 sıralı), mercimek, fiğ

6000–5000 Çatal Höyük Kültüre alınmış siyez, gernik, buğday, arpa 
(çıplak), bezelye,  fiğ

6000–5000 Erbaba Kültüre alınmış siyez, gernik, buğday, arpa  
(2 sıralı ve çıplak), bezelye, mercimek, fiğ
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yapılan bu buğdaylar, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır.

Türkiye’de yerel buğday çeşitleri üzerinde ayrıntılı 
araştırmalar yapan ilk bilim insanlarımızdan Dr. Mirza 
Gökgöl, 18 bin tip ve 256 varyete tespit etmiştir (Gökgöl, 
1939). Türkiye’de 1948-1968 yılları arasında yaklaşık 100 bin 
ha olarak bildirilen yerel buğday çeşitleri toplam üretim alanı, 
1993 yılında 12.900 ha’ya düşmüştür (Karagöz, 1995).  
Harita 1, Türkiye’de ana tarımsal üretim bölgelerinde 1950’li 
yıllarda ekilen bazı yerel buğday çeşitlerini göstermektedir.

Yaklaşık 10 bin yıl önce Bereketli Hilal Bölgesi’nde doğup, 
günümüze kadar ulaşabilmiş yerel çeşitler; 20. yüzyılın 
başında modern çeşitlerin yaygınlaşmasıyla yok olmaya 
başlamıştır. Artık çok az sayıda yerel çeşidimiz yalnızca dağ 
köylerinde, engebeli ve kıraç arazilerde küçük çiftçilerin kendi 
olanaklarıyla yetiştirilmeye devam etmektedir. 

YEREL BUĞDAY ÇEŞİTLERİMİZ NEDEN ÖNEMLİ?

©
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12.900 HA
YEREL BUĞDAY 

ÇEŞİTLERİNİN 
ÜRETİM ALANI 

(1993)
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 İl Sınırı
 Coğrafi Bölge Sınırı
I Orta ve Kuzey Anadolu
II Batı Anadolu ve Ege
III Marmara
IV Akdeniz
V Kuzeydoğu Anadolu
VI Güneydoğu Anadolu
VII Karadeniz
VIII Orta Doğu Anadolu
IX Orta Güney Anadolu
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AFYON

ESKİŞEHİR

BİLECİKBURSA

BALIKESİR

ÇANAKKALE

İZMİR

OSMANİYE
GAZİANTEP

KİLİS

HATAY

AKSARAY

BOLU

BİNGÖLTUNCELİ

ELEZIĞ

DİYARBAKIR

GÜMÜŞHANE

VANMUŞ

BİTLİS

SİİRT

HAKKÂRİŞIRNAK
BATMAN

MARDİN

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

KAHRAMANMARAŞ

MALATYA

YALOVA

KARABÜK

Harita 1 : Tarımsal Üretim Bölgeleri ve Ekilen Yerel Buğday Çeşitleri (Çekel, 1960) 

Makarnalık Çeşitler: Akbaşak, 
Karakılçık, Tunus Buğday, Sarıbaşak, 
Köse Buğday, Arnavut Buğdayı, 
Kocabuğday, Kokana

Ekmeklik Çeşitler: Akbuğday, 
Sünter, Bindane, Kadiroğlu, Köse
Makarnalık Çeşitler: Sarı Buğday, 
Karakılçık, Kunduru, Üveyik, 
Şahman, Sarı Bursa, Akbaşak

Ekmek Çeşitler: Akbuğday, Akbarnaz, Çomak, 
Köse, Sivas Buğdayı, Germir, Akevli, Kamçı 
Buğdayı, Kızıl Topbaş
Makarnalık Çeşitler: Bolvadin, Sarı Buğday, 
Şahman, Karakılçık, Kızıl Havrani 

Ekmeklik Çeşitler: Akova, Kızılca, Akgernaz, Akça Rodos
Makarnalık Çeşitler: Sarıbaşak, Kunduru, Menemen, 
Karakılçık, Sarıçam, Akbaşak, Akpüsen, Çam Buğdayı, Sarı 
Buğday, Kırmızı Buğday, Fata Gökala

III

III

II

II

I

IX

IV

IX

I
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Ekmekllik Çeşitler: Mengen, Topbaş, Dimenit, Kırmızı, Sünter, Akça
Makarnalık Çeşitler: Rumeli / Yunan Buğdayı, İlik Buğday, Sarı Buğday, 
Akbuğday, Sarıbaş, Karakılçık, Üveyik, Rumeli, Sarı Hamza, Koçarı, Diş Buğdayı

Ekmeklik Çeşitler: Üveyik, Şam, Çalıbasan, Menceki, Kunduru
Makarnalık Çeşitler: Aşure, Akbuğday, Zerun, Gürük, Zerin, 
Dimenit, Yazlık, Kırik, Köse, Kırmızı, Tercan

Ekmeklik Çeşitler: 
Kırmızı Buğday, Kırik, 
Topbaş, Sarıbaş, Kızıl, 
Köse, Akbuğday
Makarnalık Çeşitler: 
Karakılçık, Hazerik
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V
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1. Türkiye’nin yerel buğday çeşitleri; yabani buğday 
akrabalarından doğal evrim, insan eliyle seçim ve doğal 
melezleme sonucu gelişmiştir. Yüzyıllar boyunca doğal 
seçilimle varlığını devam ettirmiş, geniş adaptasyon 
yeteneğine, üstün tane özelliğine sahip  nitelikli ve çok 
önemli genetik kaynaklardır. 

2. Yabani akrabalar, tarım ürünlerinin genetik havuzunu 
genişletmesi bakımından önemlidir. Bu anlamda ülkemiz, 
buğdayın birincil ve ikincil gen havuzunda bulunan 23 
yabani akrabasına (Triticum, Aegilops, Amblyopyrum, 
Dasypyrum vb.) ev sahipliği yapan çok önemli bir gen 
merkezidir (Cabi ve Doğan, 2012).

3. Yerel çeşitler, doğal popülasyon olmaları nedeniyle modern 
buğday çeşitlerine göre çevre koşullarına, hastalık ve 
zararlılara karşı daha dayanıklıdır. Türkiye’de yamaçlarda, 
kayalık alanlarda; diğer ürünlerin/modern buğday 
çeşitlerinin yetişemeyeceği arazilerde yetişir (Karagöz, 
1995).

4. Büyük ölçüde tarımsal ilaç ve gübre kullanılmadan doğal 
şartlarda üretilen yerel buğday çeşitlerimiz, insan sağlığı 
için faydalı özellikleriyle bilinçli tüketicilerin aradığı 
sağlıklı ürünler sınıfındadır.

5. Kaplıca grubu (kavuzlu) yerel buğday çeşitlerimizin 
üretimi, yüksek verimli modern buğday çeşitleriyle 
rekabet edemeyerek, 1960’lı yıllardan itibaren büyük bir 
hızla azalmaya başlamıştır. Kaplıca buğdaylarının ekiliş 
alanıyla ilgili bir araştırmaya göre 1992 yılında sadece 
altı şehirde ekilen Gernik ve Siyez, Türkiye’nin yıllık 22 
milyon ton olan buğday üretiminin on binde birini bile 
oluşturmamaktadır (Karagöz, 1995).

 
 

%0,0727 
GERNİK VE SİYEZ 

BUĞDAYININ 
TÜRKİYE’NİN 

BUĞDAY 
ÜRETİMİNDEKİ 

PAYI
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YEREL BUĞDAY ÇEŞİTLERİMİZDEN ÜÇ ÖRNEK:  
SİYEZ, GERNİK ve HAVRANİ
1. Siyez buğdayı (Triticum monococcum): 

Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılan siyez buğdayına 
verilen ilk adlardan biri, Hititçe bir kelime olan ‘Zız’dır. Daha 
sonra siyez ve kaplıca adları verilmiştir.

Tanelerini kaplayan sert bir başakçık kavuzu bulunur. Tane 
harman sırasında kendisine yapışık kavuzlardan zor ayrılır. 
Tanelerin kavuzlarından ayrılabilmesi için çeltiğin parlatılması 
gibi kabuk soyma işlemi gerekir. Eskiden altı sabit, üstü 
dönen iki taş silindirin arasında kabuğu soyulurdu, şimdilerde 
ise makineler yardımıyla kabuğu soyuluyor. Kavuzlu siyez 
buğdayından çoğunlukla bulgur olarak yararlanılır, buğday 
sapları ise hayvanlar için altlık veya saman olarak kullanılır. 
Sıcak suda kaynatılan siyez buğdayı doğal koşullarda 
kurutulur, suyla çalışan taş değirmenlerde kırılarak bulgur 
yapılır.

Başağı küçük ve yassı olup, taneleri sıkıca kaplayan sert 
başakçıkları içinde tek bir tane bulunur. Başakçıklar başak 
üzerinde sık oturur, kılçıkları uzundur (Çekel, 1960). Sıkı 
kavuz yapısıyla hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı, sıcak ve 
kurak ortamlarda ve fakir topraklarda yetişebilen rekabet gücü 
yüksek özel bir çeşittir.

Siyez bulguru, İtalya’da Slow Food Vakfı tarafından yürütülen 
ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerel ürün 
çeşitlerini korumayı ve bunların geleneksel yöntemlerle 
üretimini desteklemeyi amaçlayan Presidia Projesi 
kapsamında Türkiye’den seçilen üç üründen biridir.

 

2. Gernik buğdayı (Tiriticum dicoccon):

Başakları orta uzunlukta ve yassıdır, her başakçıkta iki tane ve 
iki kılçık bulunur. Başaklarının rengine göre muhtelif çeşitleri 
vardır (Çekel, 1960).  Kavuzu fazla ve serttir, bu yüzden 
hasadı ve kavuzlarının ayrılması diğerlerine göre biraz daha 
zordur. Gernik (=Kavılca) buğday çeşidi soğuk iklime uyum 

SİYEZ BULGURU 
İTALYA’DA SLOW 
FOOD VAKFI’NIN 

YÜRÜTTÜĞÜ 
PRESİDİA PROJESİ 
İÇİN TÜRKİYE’DEN 

SEÇİLEN ÜÇ 
ÜRÜNDEN BİRİ
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HAVRANİ 
BEDEVİLER 

VE ÇİFTÇİLER 
ARASINDAN 

TOHUM DEĞİŞİMİ 
YOLUYLA 

YAYILMIŞTIR. 

sağlamak için hem tohumu çevreleyen kavuz sayısını artırmış, 
hem başağındaki çatallarını daha da kalınlaştırmıştır. 
Kastamonu’nun Siyez’i, Gernik ile akraba olsa da iklim 
nedeniyle daha korumasız yapıdadır. Bu nedenle de Karslılar, 
Siyez’e ‘cıbıl arpa’ derler. Aynı şekilde Gernik, Siyez’in daha 
çatallısı anlamında ‘Çatal Siyez’ olarak da bilinir. 

Geleneksel olarak kaz eti yanında bulgur olarak tüketilen, 
lahana sarması ve süt çorbasında kullanılan Gernik, günümüz 
koşullarında, hasadının çiftçiye zor gelmesi, tanesinin 
kabuğundan zor ayrılması ve bulgur yapımının zahmetli 
olması gibi nedenlerle yok olmaya yüz tutmuştur. Ancak, 
2006 yılında Yer Gök Anadolu Derneği’nin öncülüğünde bir 
çiftçi ambarından yaklaşık 2 ton Gernik satın alınması ve az 
sayıda gönüllü çiftçiye yüzer kilo halinde dağıtılması sonucu, 
yerel üretim başarıyla canlandırılmıştır. Bugün Kars’ta 200’ün 
üzerinde çiftçiyle, her yıl 100 tondan fazla Gernik üretimine 
devam ediliyor (Şekercioğlu, 2012).   

3. Havrani buğdayı (T. durum Desf. ssp. durocompactum 
Flask, v. pseudo- hordeiforme Flask):

Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaygın olarak; Mardin ve Siirt’in 
bazı kesimlerinde ise az miktarda yetiştirilen yerel makarnalık 
buğday çeşididir. Bu topbaş çeşidin başakları sıktır, kılçığı 
kalındır, rengi açık sarı kremden, açık kahverengiye değişir. 
Taneleri fıçı biçiminde ve kehribar sarısıdır. Bu varyetenin 
diğer önemli çeşidi Sorgül’dür. Ancak Havrani tane 
morfolojisi ve camsılığı bakımından Sorgül’den biraz daha 
iyidir (Kün, 1981). Bu çeşit ‘Haurani’ veya ‘Hourani’ adıyla 
Suriye (Pagnotta ve ark., 2004; Di Fonzo ve ark., 1995), 
Ürdün (Al-Karaki, 2012), Lübnan (Karam ve ark., 2008) ve 
Irak’ta yetiştirilir. Yağışı 250 mm’den 825 mm’ye değişen 
ve denizden yüksekliği 230-1060 m arasındaki arazilerde 
yetiştirilmektedir. 

Suriye kaynaklı Havrani çeşidi adını ülkenin güneyindeki 
Hauran Platosu’ndan alır. Bu çeşit, bedeviler ve çiftçiler 
arasında tohum değişimi yoluyla yayılmıştır (Elings 1991, 
1992). Kısa zamanda tane dolduran, tane kalitesi iyi, birçok 
buğday hastalığına dayanıklı, orta erkenci bir çeşittir. Uzun 
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boylu ve bu nedenle yatma eğilimli, gübreye tepkisi azdır, 
ancak adaptasyon yeteneği çok iyidir. Yerel makarnalık çeşitler 
ile kültür çeşitlerinin karşılaştırıldığı Sayaslan ve ark., (2012) 
tarafından yürütülen bir çalışmada, Havrani çeşidi protein 
kalitesi ve miktarı bakımından üstün bulunmuştur. Yıldırım 
ve ark., (2011) ise, Havrani çeşidinin gluten değerinin yüksek 
olduğunu ve taşıdığı oksidatif enzimler sayesinde antioksidan 
özelliği içerdiğini bildirmiştir. 

BUĞDAY BİYOÇEŞİTLİLİĞİMİZİN KORUNMASI İÇİN  
NELER YAPILABİLİR?
Türkiye’nin buğday biyoçeşitliliği tehlike altında: i) endüstriyel 
tarım, ii) kimyasal tarım ilaçlarının aşırı kullanımı, iii)
meralarda ağır otlatma ve yangınlar iv) tarım alanlarının 
kentsel, endüstriyel ve turizm amaçlı yapılaşması v) mera, 
orman ve sulak alanların tahrip edilmesi, vi) küresel iklim 
değişikliği, vii) Türkiye’nin önemli biyoçeşitlilik merkezleri 
ve Önemli Bitki Alanları’nın (ÖBA) korunamaması gibi 
nedenlerle ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. 

KİLİS

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

HAVRANİ GERNİK SİYEZ

MARDİN

SİİRT

KARS

KAYSERİ

ÇORUM
ÇANKIRI

KASTAMONU

KARABÜK
SİNOP

ŞIRNAK

Harita 2: Siyez, 
Gernik ve Havrani 
Çeşitlerinin 
Günümüzde Bilinen 
Üretim Alanları
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Buğday biyoçeşitliliğinin korunması amacıyla tüm dünyada 
genel olarak, yerinde (in-situ) ve yeri dışında (ex-situ) 
olmak üzere, birbirini tamamlayan iki koruma yöntemi 
uygulanır. Yerinde koruma çalışmaları, bitkilerin doğal yaşam 
alanlarında korunmasını hedefler. Yeri dışında koruma ise, 
bitkilerin gen bankaları gibi özel yerler ve üretim alanlarında 
yaşamlarını sürdürmesi amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Türkiye’de buğday biyoçeşitliliğinin korunmasında;

1. Alınan tüm önlemler sürdürülebilir tarım ve doğa koruma 
ilkeleri ve uygulamalarına dayanmalıdır. 

2. Yerel buğday çeşitleri ve bunların yabani akrabalarının 
yanı sıra; geleneksel bilgiler ve tarım uygulamaları ile arazi 
kullanım yöntemleri de korunmalıdır.

3. Yerel buğday çeşitleri ve bunların yabani akrabaları geniş bir 
genetik havuz oluşturur, buğday çeşitliliğini devam ettirir. Bu 
bitkilerin gen havuzları yalnızca yerinde (in-situ) korunabilir. 

4. Yerel buğday çeşitleri ve buğday yabani akrabalarının 
bulunduğu doğal alanların koruma altına alınması; gerek 
gen kaynaklarının muhafaza edilmesi ve gerekse bu türlerin 
doğada diğer organizmalarla ilişkilerine devam edebilmesi 
açısından son derece önemlidir.

5. Modern buğday çeşitlerinin yaygınlaşmasıyla kaybolan yerel 
çeşitler, yaşamaya devam edebilmek için insana bağımlıdır. Bu 
çeşitlerin gen bankalarında muhafaza edilmelerinin yanı sıra, 
çiftçiler tarafından üretimlerine devam edilmesi için gerekli 
destek ve teşvik sağlanmalıdır.

YEREL BUĞDAY 
ÇEŞİTLERİ 

VE YABANİ 
AKRABALARI 

ÜZERİNDEKİ 
ARAŞTIRMALARA 

VE PROJELERE 
ÖNCELİK 

VERİLMELİDİR.
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6. Yerel buğday çeşitleri ve yabani akrabaları üzerindeki 
araştırmalara ve projelere öncelik verilmelidir. Üreticiler, 
tüketiciler ve genel kamuoyunda bilgilendirme ve farkındalık 
yaratma çalışmaları yapılmalıdır.

7. Bu amaçla kamu, bilim ve araştırma kurumları, özel 
sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ve 
işbölümü yapmalıdır. 

8. Yerel çeşitler bir an önce kayıt altına alınmalı, tescil ve 
sertifikasyon işlemleri kamu yararı ve çiftçi hakları gözetilerek 
yürütülmelidir.  

9. Organik ürün borsaları kurulmalı ve etkin bir pazarlama ağı 
oluşturulmalıdır.

10. Yerel çeşitler Bakanlığın tarımsal araştırma enstitülerinde, 
her yıl çiftçi koşullarında uygulanan yöntemler taklit edilerek 
küçük alanlarda ekilmeli ve evrim sürecinin devam etmesine 
olanak sağlanmalıdır. 

11. Yerel çeşitler ve yabani akrabalarının korunmasında, biy0-
teknolojik yöntemlerle ıslah çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
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YEREL BUĞDAY ÇEŞİTLERİMİZDEN,  
GELENEKSEL YEMEK ÇEŞİTLERİMİZE
Siyez, Gernik ve diğer yerel buğday çeşitlerimize ve bunlardan yapılan geleneksel 
yemeklere ilgi artmaya başladı. Son yıllarda, Anadolu’nun eski yemek kültürü ve 
zengin çeşitleri yeniden keşfedilmeye ve canlandırılmaya çalışılıyor.  Büyük çoğunlukla 
kırsal kesimde ve artık yalnızca yaşlı aile bireylerinin hafızalarında kalan bu geleneksel 
mutfak bilgileri ve tatlarına bir ışık tutmak, kayıtlara geçirmek ve tekrar sofralarımızda 
yer vermek amacıyla, bu kitapçıkta eskiden Siyez, Gernik ve Havrani çeşitleriyle 
yapılan ve artık unutulmaya yüz tutmuş bazı tariflere de yer vermek istedik.

Ekşili Siyez Pilavı

Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 
1 su bardağı siyez bulguru, 4 su 
bardağı su, 1 orta boy soğan, 1’er adet 
kırmızıbiber ve yeşilbiber, 2 yemek 
kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber, 
1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 
1 yemek kaşığı salça, yarım bağ ısırgan 
otu, dereotu, yeşil soğan, ebegümeci, 1 
bağın dörtte biri kadar taze nane, 5-6 
adet asma yaprağı

Ayran için: 1,5 su bardağı yoğurt, 1,5 
su bardağı su, 1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı: Bir tencerede, tereyağının 
yarısını ve önceden ince ince doğranmış 
kuru soğanı, yeşil ve kırmızı biberleri 
hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun. 
Daha sonra salçayı ekleyerek biraz 
daha kavurun. Bu karışımın üzerine 4 
su bardağı su ekleyerek kısa bir süre 
kaynamaya bırakın. Kaynayan suya 
önceden yıkanmış siyez bulgurunu ilave 
edin. Pişmeye yakın tuzu ve doğranmış 

yeşil otların tümünü ekleyin. Karışım 
piştiğinde, ocaktan almadan önce 
üzerine ayran ekleyip kaynayıncaya 
kadar karıştırın ve ocaktan indirin. Kalan 
yağı bir tavada eriterek pul biberi ve 
karabiberi ilave ettikten sonra bu karışımı 
da tencereye ekleyin. Karışımın biraz sulu 
olması tercih edilir, ancak ayran miktarı 
ekşi tercihine göre artırılabilir. Pilav 
birkaç dakika dinlendirildikten sonra 
sıcak servis edilir.

(Siyez Buğdayı ve Ürünleri, Dr. Burcu 
Emeksizoğlu )
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Ekşi Mayalı Siyez Unu Ekmeği 

Malzemeler: Siyez unu, peynir altı 
suyu, kaya tuzu, ekşi maya.

Hazırlanışı: Siyez ekmek hamurunu 
yoğurmadan önce doğal maya ile elde 
edilen ekmeklerde sadece un ve su ile 
yapılan ön mayalama işlemi olan otoliz 
gerekir. İlk hamur mayası geldiğinde 
yani otoliz işlemi tamamlandığında artık 
ekmek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Bu 
aşamada evinizde peynir altı suyu varsa 
su yerine onu kullanmak hamurunuzun 
daha lezzetli olması için iyi bir seçim 
olabilir. Un, su ve bir tatlı kaşığı kaya 
tuzu ilavesi ile çok akışkan olmayan, 
ama sert de olmayan, elinize kısmen 
yapışan bir kıvamda hamurunuzu 
yoğurun. Elde edilecek kıvam tam bir 
ekmek hamuru olmalı. Eğer hamurun 
su miktarı çok olursa ekmek fırında 
uzun da kalsa içindeki nemi kurutmak 

zorlaştığı için içi tam pişmez. Hamuru 
sert yoğurursanız da tuğla gibi bir 
ekmek elde edersiniz. Özellikle % 100 
siyez ve çavdar unu gibi çalışması zor 
olan unlar fazlaca pratik gerektiriyor. 
Tabi ticari ekmekler gibi içine normal 
buğday unu eklerseniz işiniz bir hayli 
kolaylaşır ama amacımız % 100 siyez 
unundan ekşi mayalı ekmek yapmak.

Yoğurduğunuz hamurun ağzını kapatıp, 
artık soğukta fermantasyon işlemini 
başlatabilirsiniz. Bu fermantasyon 
işlemi isteğe bağlı olarak 12 saat ile 48 
saat arası sürebilir. Fermantasyon ne 
kadar uzun sürerse ekmeğiniz lezzet ve 
sağlık açısından o kadar iyi olacaktır. 
Ekmeği ekşi mayalı ekmek tekniklerine 
göre yoğurup yaklaşık 2 gün soğuk 
fermantasyon uyguladıktan sonra kalıba 
alıp tepsi mayasını verip, ekmek taşında 
arada bir nemlendirerek pişirin.

(Fermente Mutfağım, Ferda Durusu)

©
 Ferda D

urusu



Anadolu’nun Buğday Mirası  18 

Siyez Çorbası

Malzemeler: 4 avuç siyez bulguru, 
1 su bardağı kese ya da süzme yoğurt, 
2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta, 1 
yemek kaşığı un, nane

Hazırlanışı: Siyez bulguru diğer 
bulgurlardan daha serttir bu nedenle 
bulguru bir gece önceden yıkayıp ıslatın. 
Islattığınız bulguru bir litre suyla 
tencerede kaynatın. Bir başka kapta 
yoğurt, yumurta ve unu iyice karıştırın. 
Bulgurun suyundan bir kepçe alıp yoğurt 
karışımına ekleyin. Elde ettiğiniz bu 
karışımı tencerenin kenarından karıştıra 
karıştıra çorbaya ekleyin. Dikkat 
edilmesi gereken nokta çorbayı asla 
fokur fokur kaynatmamak. Kısık ateşte 
yavaşça pişirilmeli. Bulgur yumuşayıp 
çorba koyulaşınca servis kasesine 
boşaltın. Bir kaşık tereyağını ateşte 
köpürtüp kuru nane ekleyin. 

(Çetin Demirhan)

Siyez Döğmesi

Malzemeler: 1 kilo siyez bulguru,  1 adet 
kuzu kol (kemikleri çıkarılmış), yeterince 
tereyağı, 2 baş kuru soğan, tuz, kimyon, 
maydanoz, 1 litre et suyu ya da su

Hazırlanışı: Bulguru bir gece önceden 
yıkayıp ıslatın. Bulabilirseniz bakır, 
yoksa çelik bir tencere kullanın. Yemeği 
sonuna kadar kısık ateşte pişirin. 
Yemeklik doğradığınız soğanları 
tereyağında hafifçe pembeleştirin. 
Yıkadığınız kuzu etini tencereye koyup 
kapağını kapatın. Bu aşamada su 
koymayın. Hatta etinizin yağlı tarafının 
hafifçe yanmasına izin verin. Başka bir 
tencereye bol su koyun. Süzüp sudan 
geçirdiğiniz bulgurları da ekleyip 
kaynamaya bırakın. Tuz ekleyin. Eti 
pişirdiğiniz tencereden hafif bir yanık 
kokusu geldiğinde kapağını açıp altüst 
edin. Bunu yaparken mutlaka tahta 
kaşık kullanın. Bulgur yumuşamaya 
başlayınca et tenceresine ekleyin. Ama 
bu aşamada yemeği sakın karıştırmayın. 
Suyunu çekmeye başlayınca tahta 
kaşığınızla yemeği karıştırın. Uzun 
uzun eti ve bulguru özleştirin. Bulgur 
iyice yumuşayıp et de tel tel ayrılınca 
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ocağınızı kapatın. Yemeğinizi ocaktan 
alıp pamuklu bezle sarın. Kendi kendine 
oda sıcaklığına gelince bakır bir servis 
tabağına tencereyi ters çevirin. Bir 
yemek kaşığı tereyağını kimyonla ateşte 
köpürtüp yemeğin üzerinde gezdirin. 
Taze soğanı, maydanozu ve naneyi ince 
ince kıyıp yemeğinizi lezzetlendirin. 

(Çetin Demirhan)

Siyezli İmambayıldı 

Malzemeler: 1 su bardağı siyez 
bulguru (akşamdan ıslatılacak, sabah 
da yumuşayana kadar pişirilecek), 4 
adet kemer patlıcan (közlenmiş), 4 adet 
domates, 200 gr biber, 2 adet kuru 
soğan, 4 baş sarımsak, tuz, karabiber, 
kimyon, 1/2 su bardağı zeytinyağı, 
yeterince su 

Hazırlanışı: Tencereye zeytinyağını 
koyup, eritin. Soğanları küp küp kesin. 
Sarımsağı bıçağın sırtıyla ezip, biberleri 
de halka halka doğrayın. Domateslerin 
kabuklarını soyup küp küp kesin. 
Tencereye önce soğanı ve biberi, 
sonra da sarımsakları atın. Soğanlar 

pembeleşince domatesleri de ekleyin. 
Tuzunu, biberini, kimyonu ekledikten 
sonra, ıslatıp haşladığınız bulguru 
ekleyin. Harcı iyice karıştırın. Soğuyunca 
közlediğiniz patlıcanları ortadan ayırın, 
boşluğa harçtan doldurun. Üzerine 
dilimlenmiş domates ve biber ekleyin. 
Zeytinyağı gezdirip fırında 180 derecede 
25 dakika pişirin. Bu yemeği soğuk ya da 
ılık tüketebilirsiniz.

(Çetin Demirhan)

Gernik Bulgurundan Risotto

Malzemeler: 1,5 bardak Gernik 
bulguru, 1 bardak maydonoz, 1 tatlı 
kaşığı tatlı kırmızı toz biber, acı pul 
biber, 1 çay kaşığı Karaman kimyonu 
tohumu, 1 kırmızı çarliston biber, 
2 kaşık kekik yağı, 2 orta boy beyaz 
soğan, 5 kaşık sızma zeytinyağı, 2 kaşık 
balsamik sirke, 1/2 çay kaşığı kimyon, 
1/2 çay kaşığı muskat (hint cevizi), 
tuz ve çekilmiş karabiber, 1 tatlı kaşığı 
worcestershire sos, 2 yemek kaşığı kemik 
suyu, bol ada çayı ile hazırlanmış 2 
bardak sıcak su, 2 tatlı kaşığı kuru nane

Hazırlanışı: Bulgur bol soğuk suda 
yıkanıp süzülür. Bulgur, kırmızı 
çarliston biberler, maydanoz, kırmızı 
toz biberler, 
kekik yağı, tuz, 
karıştırılır.  
Yaklaşık 10 
dakika kırmızı 
biberler suyunu 
bırakıncaya 
kadar karıştırılır. 
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2 orta boy soğan altı kalın bir tavada 
zeytinyağda kavrulur. Hafif sararmaya 
yüz tutunca balzamik sirke ilave 
edilir. Sonra kimyon, rendelenmiş 
muskat, çekilmiş karabiber ilave edilir. 
Baharatlar girince kavurma biter. Bir 
iki kere karıştırılır. İki kaşık konsantre 
kemik suyu atılır. Kemik suyu eriyip 
bir taşım kaynayınca bulgurlu karışım, 
1 kaşık worcestershire sos ile beraber 
bu suya atılır. Risotto gibi sürekli 
karıştırarak suyu çektirilir. Sonra başka 
bir yerde hazırlanmış iki bardak ada 
çaylı sıcak su yaklaşık 15 dakika içinde 
yavaş yavaş ilave edilerek ve bulgurlar 
şişene kadar karıştırılır. Bu işlem yüksek 
ateşte yapılır. Bulgurlar şişince üzerine 
iki kaşık kuru nane atılarak karıştırılıp 
havalandırılır. Servis tabağına alınarak 
üzerine bolca maydanoz ve zeytinyağ 
ilave edilerek servis yapılır.

(Mutfak Masam, Seba Kösematoğlu)

Gernik Unlu Krep

Malzemeler: (8 adet büyük boy krep)

3 su bardağı gernik unu, 3 yumurta, 2 su 
bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım çay 
bardağı sıvı yağ veya margarin, yeterince 
tuz (1,5 çay kaşığı)

Hazırlanışı: Gernik unu, süt ve su 
ile hiç topak kalmayana kadar iyice 
çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha 
çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir 
kıvamda hamur elde edin.  Tavaya 1 
çay kaşığı kadar margarin veya sıvı yağ 
koyup kızdırın. Tavaya 1 kepçe krep 

hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını 
çevirerek orta ateşte pişirin. İyi bir krep 
yapmak karışımdan çok el becerisi ister. 
Biraz pratik yapmanız gerekecektir. Bu 
arada hamura tuz koymazsanız reçel 
veya çikolata sürerek de tüketebilirsiniz. 
Tuzlu sevenlere ise önerim içine peynir 
sarılmasıdır. 

(Gernik, Üstüner Baki)

Gernikli Etli Pilav

Malzemeler: 2 baş soğan, 2 bardak 
Gernik bulguru, yarım kilo kuşbaşı dana 
eti, 2 domates, 6-7 sivri yeşil biber, bir 
tahta kaşık ayranı alınmamış manda 
tereyağı, bir tahta kaşığı soğuk sıkım 
sızma zeytinyağı

Hazırlanışı: Eti 1 lt su da haşlayın. 
Soğanı doğrayıp, bir tatlı kaşığı tuz ve 
1 tahta kaşık zeytinyağı ile kavurun. 
İçine biberleri doğrayıp ekleyin. Biraz 
da su ekleyip ağzını kapatıp iyice pişirin. 
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Üzerine domatesleri rendeleyip ekleyin. 
Haşladığınız eti de ekleyin. Etin suyunu 
da dökerek hepsini iyice pişirin. Etler 
iyice yumuşayınca, bulguru katarak 
karıştırın. Tereyağını da ekleyin. Suyun 
bulgurun üzerine çıkması gerekiyor, 
eğer kaynayarak azaldı ise sıcak su 
ekleyebilirsiniz. Gernik bulguru çok 
rahat 1’e 3 su çektiği için, su konusunda 
içiniz rahat olsun, bu pilavın lapa olması 
çok mümkün değil. Suyunu çektirip 
biraz da demlenmeye bırakın. Yemeden 
önce karıştırın ve tabaklara servis edin.

(Yeşil Anne, Işık Kırgız) 

Firik Pilavı

Malzemeler: 1,5 su bardağı firik 
bulguru, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 
yarım su bardağı yeşil mercimek, 1 
yemek kaşığı biber salçası, 1 adet soğan, 
yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek 

kaşığı dolusu tereyağı, 5-5,5 su bardağı 
tavuk suyu, karabiber, pul biber, tuz

Hazırlanışı: Yeşil mercimeği vaktiniz 
varsa ılık suda 3-4 saat bekletin. 
Vaktiniz çok yok ise tencerede hafif 
yumuşayana kadar pişirin. Soğanları 
yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile pilav 
tenceresinde kavurun. Üzerine firik 
ve bulguru koyarak kavurun. Yeşil 
mercimeği de ekleyerek 3-4 dakika 
daha kavurun. Üzerine salçayı ekleyin, 
kavurup baharatları (ben 1 çay kaşığı 
karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber 
kullandım.) ekleyin.  Tuzu  ve sıcak 
tavuk suyunu ilave edin. Kapağını 
kapatarak orta ateşte pişmeye bırakın. 
Suyunu biraz çektikten sonra kısık ateşte 
pişmeye bırakın. Suyunu tamamen çekip 
pişen pilavın altını kapatın, tereyağını 
ekleyerek karıştırın ve kapağın altına 
havlu kağıt koyarak demlenmeye 
bırakın. 15-20 dakika demlenen pilavı 
servis edebilirsiniz.

(Nefis Yemek Tarifleri, Elif Atalar)
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