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şehrin simgelerinden olan Gaziantep
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Kalesi’nin karşısında, binbir zahmetle
WDULKLGRNXVXQX
elde işlenen her türlü bakır eşyayı bulaNRUXPX%D\D]
bileceğiniz Bakırcılar Çarşısı görülmeye
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değer. Burada bakır işleyen ustaları iz\HPHLGHQH\LQdHLW
lemeniz de mümkün olabiliyor. ZinciroHLWHOHQFHGHQ
li Bedesten ise hem bakırcılar hem de
ROXDQNDIHEDU
IDVOUHVWRUDQLULOL baharatçıları bir arada bulabileceğiniz
İslam dönemi eserlerinden tarihi bir
XIDNOGNNDQODUQ
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yer. Buraya halk arasında 'Kara BasaDYOXEXUDV<|UHVHO mak Bedesteni' deniyor. Üç farklı kapısı
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var. İçindeki 73 dükkanda, yemeniden
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kutnuya, baharattan bakıra, ahşap süs
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eşyasından çantaya envai çeşit ürün satılıyor. Yemeni, sanıldığı gibi başörtüsü
manasına gelmiyor. Yemeni, deriden
yapılan sağlıklı bir tür ayakkabı. Altı

62

asırdır devam eden bu sanatı yapanlara
da köşger deniyor. Kutnu ise dokumacılığıyla ünlü Gaziantep’e has bir kumaş.
Kutnu da Osmanlı’dan günümüze taşınmış bir sanat.
ANTEP FISTIKLI BAKLAVA
Çağrışım oyunu oynansa, Gaziantep
dendiğinde ardından ilk akla gelen
kelime fıstık olur kuşkusuz. Almacı
Pazarı’nda satılan bu meşhur fıstıktan
almadan dönülmez Gaziantep’ten. Şehrin ismiyle anılan bu fıstıkla yapılan baklavası ise apayrı meşhur. İncecik katlar
arasında bol tereyağlı, bol fıstıklı bir Gaziantep baklavasına kim hayır diyebilir?
En tanınmış baklavacı ustası ise İmam
Çağdaş. Fıstık için Almacı Pazarı’na gidemediyseniz baklava için mutlaka buraya geleceksiniz. Hediyelik fıstığınızı
buradan da alabilirsiniz. Vitrinde de çeşit çeşit boy boy baklava, tabii ki hepsi
de bol kaymaklı. Ancak baklava alacaksanız erken gideceksiniz çünkü hemen
tükeniyor. Burası sadece baklavacı değil, arka salonda kebap, lahmacun da
yiyebiliyorsunuz. Gaziantep usulü, sarımsaklı lahmacun, Ali Nazik ve Simit
Kebabı başta olmak üzere unutulmaz
lezzetlere hazır olun.
Bu kadar yedikten sonra Gaziantep’teki
eski kahve kültürünü yaşamak ve menengiç kahvesi içmek için gideceğiniz
yer ise, otantik havasını hala koruyan,
yarım binyıllık tarihi Tahmis Kahvesi.
Zincirli Bedesten'e oldukça yakın iki
katlı bir yapı. Tahmis, 'kahve dövülen
yer' anlamına geliyor. Gaziantep’e has
yabani fıstıktan yapılan sütlü menengiç
kahvesini deneyin.
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