
ORUCUN BÜYÜĞÜ

Leyleklerin uzun aradan sonra çan kulesindeki yuvada yerini alması baharın 
müjdecisiydi. Leylekler sadece baharın müjdesini değil, sevincini de beraberinde 
getiriyordu. Herkes cemrelerin toprağa, suya, havaya düşmesini beklerken biz sa-
dece leyleğin gelmesini bekliyorduk. Biliyorduk ki, leylekler geldi mi, kışın bitmesi, 
havaların ısınması yakındır.

Havaların ısındığı bu günler, bizlerin Medz Bahk dediğimiz Paskalya Yortusu’nun 
yaklaşmakta olduğunu hatırlatırdı, bu da, türlü hazırlıkların yerine getirilmesi 
gerektiği anlamına geliyordu. 

Hoş biz çocuklara göre hava yine hoştu da, büyüklerimiz için aynı şey 
söyleyemezdik.

Medz Bahk, yani Büyük Oruç, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süreçte 
oruç tutulduğu, orucu açtıktan sonra ise yağ, süt, yumurta, et, tavuk, balık gibi 
hayvansal hiçbir ürünün tüketilmediği bir zaman dilimiydi. Bazı özel nedenlerle 
oruç tutulmasa bile hayvansal besinlerin tüketilmediği bu özel –ve de vegan– gün-
lerde, nefs ve irade terbiye edilirdi.

Bu özel günlerin hazırlıkları da özeldi. Hepsinden önemlisi, bütün bir yıl boyu 
içinde sadeyağlı, etli yemeklerin pişirildiği bakır kap kacak kalaya gider, eve terte-
miz pırıl pırıl gelirdi. Bakır kaplar kalaydan gelene kadar kullanılacak tencerelerse 
odun külüyle ovalanarak oruçta kullanılmaya hazır hale getirilirdi.

Büyük Oruç zamanı, özellikle de sabah kahvaltılarında yiyecek ürünler sınırlı 
olunca, büyük ölçülerde zahter ve kharpuğhaş (zeytinyağlı cevizli biber) hazırla-
nır, kilerde kavanozlarda bekletilirdi. Hazırlanan zahter sabah kahvaltısında içinde 
zeytinyağı olan küçük bir kâseyle servis edilir, kharpuğhaş ise ekmeğe sürülerek 
zeytine eşlik ederdi. Bir parça ekmeği önce zeytinyağına, ardından da zahtere ba-
narak afiyetle yerdik.

*
Paskalya Yortusu hazırlıkları yapıldıktan hemen sonra sıra, Pargentang (Pare-

gentan) yani oruç öncesi karnaval kutlamasına gelirdi. Pargentang, büyük oruç 
öncesindeki pazar günü birçok yemeğin yapılan, konu komşu, hısım akraba bir 
araya gelinen, yenilip içilen gündü. Hemen ertesinde yedi hafta sürecek Büyük 
Oruç başlardı.

Biz Diyarbakırlıların mutfağında pişen yemeklerin çoğu etli olduğundan, Büyük 
Oruç zamanı tabir caizse, “Eyvah, aç kalacağız, doymayacağız!” türünden endişe-
ler oluşurdu. Ancak Allah Baba, Toprak Ana bu çığlıkları duyar, güneşin ilk sıcak 
ışınlarını Karacadağ’a yollayıp karları eritirdi. Böylelikle yemyeşil ot filizlerinin 
topraktan fışkırmasına, soframıza gelmesine yardımcı olurdu. Karlardan arınan, 
güneşin sıcaklığında ısınan toprak, kenger, ebegümeci, ışgın, çiriş ve ağbandıra ha-
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yat verirdi. Toprağın bu cömertliği sayesinde taze bakla, erik, çağla, taze sarımsak, 
ardından da taze yeşil fasulye, kabak gibi sebzeler tezgâhlarda yerini almaya baş-
lardı. Bütün bunlar çıktıktan sonra toprağın bereketi ve verimliliği artar, sırasıyla 
tüm yazlık sebze ve meyveler ardı ardına çıkmaya başlardı.

Bu dini oruç veya hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bu özel günlerde seb-
zeli yemeklerin eti soğan olurdu. Her türlü yemeği bol soğanla pişiriyor, soğanla 
lezzetlendiriyorduk. Perhiz yemeklerimize, özellikle de şehriyeli bulgur ve pirinç 
pilavına karaş dediğimiz kuru üzümle yaptığımız, hoşaptan kalın, özlü komposto 
eşlik ediyordu. Arada misafir geldiğinde ise karaş hemen sulandırılır, seyreltilir ve 
misafir ikramlığına dönerdi.

*
Büyük Oruç boyunca etten uzak, ot, hububat ve sebze ağırlıklı bir beslenme 

düzenine gireceğimiz için, Pargentang’de, en leziz ve eti en bol yemekler yapı-
lıdı. Pargentang’ın bir diğer adı badrıman Giragi yani “patlanan pazar”dı. Boşuna 
“patlanan pazar” demiyorlardı, patlayana kadar yemeğin yenildiği, çatlayana kadar 
içkinin içildiği gündü çünkü.

Pazar günü kutlanacak olan Pargentang için çarşamba gününden itibaren ha-
zırlıklara başlanır, hummalı bir çalışma pazara kadar aralıksız sürerdi. Yemeğin baş-
langıcı kelle paça çorbası yapılır, ardından meftune, daha sonra içli köfte, sumaklı, 
parça etli kuru dolma ve en sonunda da bademli, kuş üzümlü, kuşbaşı etli iç pilavla 
doldurulan kaburga dolması gelirdi (kuş üzümü bugünün kaburga dolmasında ne 
yazık ki unutuldu). Ve bütün bu lezzetli yemeklere eşlik eden testiler ya da bakır 
bakraçlar dolusu... Ab-ı hayat, yani şarap. 

Şarap için Çüngüş’ün meşhur Boğazkere üzümleri toplanır, bez serilmiş toprak 
damda 1-2 gün serilir, böylece hem hafif kurumuş, hem de üzümdeki şeker mik-
tarı artırılmış olurdu. Bu işlemden sonra, hemen her evin avlusunda bulunan Kara-
cadağ’ın dişi denilen gözenekli bazalt taştan oyulmuş büyük şarap curununa alınır, 
genç kızların narin ayakları altında ezilmeye başlanırdı. Üzümler genç kızlar tara-
fından ezildikce curunun alt tarafında bulunun küçük delikten üzüm şırası akardı...

Taş curundan akan üzüm şırası, kilerdeki en tombul ve sadece şarap yapımı için 
kullanılan küple buluşurdu. Arada küpün dibine birkaç avuç çekirdekli üzüm posası 
bırakılırdı. Biz Diyarbakırlılar, baharata düşkün bir toplumuz. Üzümün topraktan 
aldığı baharat ve rayiha ne kadar yeterli olursa olsun, atalarımızdan aldığımız gene-
tik bilgiyi asla es geçmezdik. Üzüm şırasını kilerdeki küplere yerleştirildikten sonra 
kabuğuyla birlikte birkaç ceviz veya birkaç minik meşe dalı kor ateşte yakılır, iyice 
yakılan ceviz veya meşe dalının alevi henüz üzerindeyken “cosss!” diye küpe atı-
lırdı. Böylece şarabın isli-füme tadı yakalanmış, doğal yöntemle rayihalandırılmış 
olurdu. Bunun yanı sıra üzüm şırası küple buluştuğu an bazen meşe palamudu, 
bazen ardıç tohumu, bazen meşe mazısı, bazen de bir tutam karanfil küpe atılırdı. 
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Ardından küpün üzerine önce bir tülbent sımsıkı gerilir, sağlam bir lastikle bağlanır, 
daha sonra da üstüne ince dokunmuş elek yerleştirilirdi. Buna kaynama (yani, fer-
mentasyon) dönemi derlerdi. Hatta biriyle bu konuda konuştukları zaman böbür-
lenerek “Bizim şarap küpünden bıkır, bıkır kaynama sesi geliyor. Kilerimizde yüz 
sarhoş uyumuş gibi kokular çıkıyor...” derlerdi.

Şarap kilerde uyumaya bırakıldıktan sonra değişmeyen, “aybaşı olduğunuzda 
küpün önünden geçmeyin! Hatta kilere girmeyin, şarap bozulur!” cümlesi günde 
birkaç kere tekrarlanırdı. Bir kilise khoranına (apsis) aybaşı iken çıkılmazdı, bir de 
şarap küpünün... İkisi de kutsaldı çünkü ve hâkim yargılar ataerkildi ne yazık ki.

İşte böyle, kilerdeki tombul küplerde muhafaza edilen kıpkırmızı şarapların ba-
kır bakraçlarla veya killi topraktan mamul testilerle kilerden sofralara durmaksızın 
taşındığı gündü bu gün.

Ve tabii ki rakılar... Çeşit, çeşit ev yapımı rakı. Geçmişte, Anadolu’nun her 
yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da evlerde rakı yapılırmış. Derler ki, Hıristiyan-
lar evde rakı yapacakları zaman, gerekli olan distilasyon aracını, yani bakır imbiği 
mülki idareden kiralamak durumundaymış. Bu, Müslümanlar için dinen yasak olan 
içkinin evde yapılmasını engellemeye yönelik bir sistemmiş. Çünkü mülki idare 
tarafından kiraya verilen bakır imbik, kiraya verildikten sonra mülki amir tarafından 
ev ev kontrol edilir, üretilen rakı vergilendirilirmiş. Demek ki, ister evde yap, ister 
hazır al, içki vergisi her zaman başa bela olmuş bu topraklarda.

Fakat bizimkiler bu vergiden kaçınmanın da yolunu bulmuş. Mahalleden bir 
aile imbik kiralar, 8-10 aile ardı ardına aynı imbiği kullanır ve sadece bir kullanımlık 
vergi ödenirmiş. Bakır imbik, mahalleye adım attı mı, tek tek bütün evleri ziyaret 
etmeden mahalleden ayrılmazmış.

Yöremize özel, özlü, yumuşak ve baldan tatlı üzümler, sonbaharda sadece 
rakı yapımı için kullanılan dört-beş adet koca küpe doldurulurmuş. Ardından 
Diyarbakır’ın yumuşaklığıyla ünlü Hamravat Suyu’nu ılık hale getirip üzümlerin 
bir karış aşağısına denk gelecek şekilde küplerin kenarından döker ve her 12 saatte 
bir, uzun ahşap küreklerle dikkatlice karıştırırlarmış. Kış aylarında ise yine şeker 
oranı çok yüksek olan yerli kuru üzüm kullanılırmış. 

Bu üzüm ve su karışımının, yani maişenin karıştırılma işlemi mevsime bağlı 
olarak değişkenlik gösterse de, küpün yüzeyinde kabarcık ve baloncukların kesildiği 
an, mayalanmanın tamamlandığı, sıvının damıtılmaya hazır hale gelmiş olduğu 
bilgisi değişmezmiş. Diyarbakır’ın kavurucu yaz sıcaklarında yaş üzüm yaklaşık 1 
haftada fermente (maişe) olurken, zemheri soğukların yaşandığı kış aylarında ise 
bu 25-30 gün sürermiş. Ve bütün bu süreç sonunda kuru ya da yaş üzümün bütün 
özü, özütü, suya geçermiş.

Bu aşamada mülki idareden kiralanan bakır imbik devreye girer, altına yakılan 
odun ateşi ile maişe buharlaştırılır ve ince bakır borulardan geçirilerek damıtılır, 
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alkol elde edilirmiş. Elde edilen alkol tekrar damıtılır ve böylelikle derecesi yüksek 
alkol elde edilirmiş. İkinci damıtma sonrası seyreltilen alkol kâfi miktarda ardıç ve 
anason tohumu ilave edilip bir-iki gün bekletildikten sonra tekrar bakır imbiklerden 
geçirilip damıtılır, elde edilen rakının lezzeti böylelikle artırılırmış.

Sadece keyif için değil, ilaç niyetine kullanılan, adına leği plu (acı ilaç) denilen 
bir şurup da üretiliyormuş Diyarbakır’da. Örneğin karın ağrısı, hazımsızlık, mide 
rahatsızlığı için iki kez distile edilen ve seyreltilen alkole zafaran (safran), rezene, 
meryemhort (meryem otu), kakule gibi baharatları ilave edip, belirli bir süre 
bekleterek, doktor ve ilaca kolay ulaşılmadığı zamanlarda ilaç olarak kullanılırmış. 

Ve yine aynı şekilde, küpte mayalandırılan üzüm suyu (maişe), bakır imbikte 
iki kez damıtıldıktan sonra içine anason, rezene, karanfil, kolıncan (havlıcan), 
kakule, zencefil, hindistancevizi, çörekotu, tarçın ve kebabiye gibi baharatlar ilave 
edilir, baharatların özü, tadı ve kokusu tamamen alkole geçene kadar beklenirmiş. 
Baharatlarla iyice tatlanan, özleşen alkol, önce seyreltilir ve yine, yani üçüncü kez 
distile edilirmiş. Bu üç damıtma sonrasında elde edilen sıvıyı roh diye adlandırır ve 
bunun en değerli rakı olduğuna inanılırmış. Roh, baharatlı bir rakıymış. Kadınların 
bir araya geldiği sazlı-sözlü günlerde, çiftetellilerin oynandığı, halayların çekildiği 
ve envai çeşit yemeklerin yenildiği, khınçuyk, yani eğlencelerde en çok içilen 
baharatlı roh, gül ya da menevşe, yani menekşe rohu olurmuş. 

Diyarbakır gülleriyle meşhur olduğu kadar, bir zamanlar Mardin Kapı’dan çıkar 
çıkmaz ucu bucağı görünmez meşhur kokulu menevşelerin (menekşelerin) de 
diyarıymış bir zamanlar. Gülün ve kokulu menekşenin bu kadar çok olduğu bir 
yerde, yemeğe ve içmeye bu kadar meraklı olan insanlar gül ve menekşe rakısı 
yapmaz mıydı? Elbette ki yapardı. Diyarbakır’da, üzümden üretilen rakının yanı 
sıra kokulu menekşe, gül ve mezeki, yani sakız rakısı da üretilirdi. Gül ve kokulu 
menekşe rakısı, daha doğrusu rohu, gülün ve menekşe yapraklarının ikinci damıtma 
sonrasında seyreltilen alkolde bekletilip sıvının tekrar damıtılması sonucu elde 
edilirken, damla sakızı yüksek dereceli alkolde bekletildikten sonra alkol seyreltilir 
ve üçüncü kez damıtılarak elde edilirdi. Bu arada, Diyarbakırlı atalarım çeşit çeşit 
içki üretme hususunda o kadar başarılı olmuş ki, 1893 yılında Amerika’da Şikago 
Dünya Fuarı’na katılmış ve yaptıkları ürünler büyük beğeni toplamış. 

Pargentang’ın bir diğer adının “Patlanan Pazar” olduğunu belirtmiştim. Bu 
yılların süzgecinden geçip bu günlere ulaşmış bir tanımlamadır. Biz Ermeniler 
“Patlanan Pazar” diyorduk, aynı toprağı birlikte paylaştığımız Süryani ve Keldaniler 
de Khemis Sekere, “Perşembe sarhoşları” veya “Sarhoşların Perşembesi” diyordu. 
Süryanilerin o güne özel yaptıkları bir içli köfte türü olan, büyükçe, neredeyse 
bir avuç büyüklüğünde ve yassı bir şekilde yaptıkları içli köftenin adı kıteldi. Bu 
bayramın her toplumda bir tek anlamı vardı, o da yemenin ve içmenin sınırının, 
limitinin olmayışıydı. 
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Diyarbakır’da kadınlar çarşıya, pazara alışverişe gitmezdi, bu onlara yasak ol-
duğundan değil, evin erkekleri tarafından görülen bir iş olduğundan kadınların git-
mesine gerek kalmazdı. Şunu da belirtmekte fayda var, öğle yemeği malzemeleri 
sabah işe giden babalarımız tarafından alınır, bazen kendileri eve bırakır, bazen bir 
çırak, bazen de yemeğin malzeme çeşitliliğine göre bir küfe ile eve gönderirlerdi.

Analarımızın eli yemeğe ve lezzete yatkındı, güzel yemek yaparlardı ama ba-
balarımız da etin, sebzenin, yani yemeğe girecek malzemelerin iyisinden anlardı. 
Hangi yemeğe hangi etin alınacağını, etin hangi bölgesi ile hangi yemeğin yapıla-
cağını, kısacası yemeğin nasıl lezzetli olacağını çok iyi bilirlerdi.

Babam ve annem bir gece önceden yarının yemeğini konuşurlar mıydı? Bilmi-
yorum. Bildiğim, babam bazı sabahlar işe gitmeden alışverişi yapar, aldıklarını kimi 
zaman kendi getirir, bazen de bir çırak yardımıyla o günün yemek malzemelerini 
eve gönderirdi. Annemin akşam ne yapacağını bilmiyor olsak bile, biz bile gönde-
rilen malzemeleri görünce yapılacak yemeği anlardık.

Örneğin, yemek malzemelerinin içinde patlıcan, sivri biberin yanı sıra 
maydanoz varsa ve maydanoz sapları normalinden uzunsa beli bağlı (karnıyarık) 
yapılacağını anlardık. Ya da patlıcan, kabak, dolmalık biber, domatesin yanında 
bıçak kıyması varsa, karışık sebze dolması yapılacağını bilirdik. Taze fasulye, taze 
sarımsak, kabak ve erik, çağla varsa, sebzenin yanında kemikli kuzu eti de varsa, 
fasulye türlüsü yapılacağını hemen anlardık. 

Bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Demem o ki, yemek, eti, sebzesi, yağı ve 
emeğiyle bir bütünler zinciridir. Ne kadar iyi aşçı olursanız olun, malzemeniz iyi, 
taze ve mevsim sebzesi olmadıktan sonra yapacağınız yemek vasatın üzerinde ol-
mayacaktır. Bugün ben, kasaba gittiğimde yapacağım yemeğe göre kasaba sipariş 
verdiğim zaman kasap “Bunu pek fazla insan bilmez, istemez, demek ki siz etten 
anlıyorsunuz” diyorsa, bunu, yemeği ve yemeğe girecek olan malzemeyi bilen ve 
bana aktaran büyüklerime borçluyum. 
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ZAHTER

1/2 kg. küncü (esmer susam, simit susamı) • 350 gr. tuzsuz leblebi • 3 yemek kaşığı kişniş (taze 
öğütülmüş) • 3 yemek kaşığı zahter (taze öğütülmüş, bir tür yabani kekik) • 1-1,5 yemek kaşığı 

acı kırmızı biber (acı lezzetli ve iştah açıcı oluyor)

Küncüyü birkaç su yıkayıp süzün ve bir mutfak bezinin üzerine yayarak kurutun. Kuruttuğu-
nuz küncüyü kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun, küncüler “çıt, çıt” diye çıtlamaya başla-
yınca ocağı kapatın ama bir müddet daha karıştırmaya devam edin. Küncüler hafif ılıyınca ron-
dodan geçirin. Ardından tuzsuz leblebi öğütün ve eleyin. Kişniş ve zahteri de aynı şekilde tazecik 
öğütün. Küncü, leblebi ve tüm baharatları karıştırın, tadını tuzunu ve acısını (zahter ve kişnişte 
bilgece, acıda ise cömert davranın, zahter acıyı sever) kontrol ederek cam kavanozda saklayın. 
Zahteri yanında küçük bir kap içine koyacağınız iyi kalitede bir zeytinyağı ile birlikte servis edin. 

KHARPUĞHAŞ - KIŞ EZMESİ

40 adet kuru biber (yaklaşık 110 gr., Antep’in etli çarliston biberi, arada birkaçı acı olabilir)
40 adet kuru domates dilimi (yaklaşık 140 gr.) • 1,5 su bardağı kıyılmış (dişe gelecek gibi) 

ceviz • 1 tatlı kaşığı isot veya pul biber • 1 tatlı kaşığı reyhan • 1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kişniş • 1-1,5 yemek kaşığı nar ekşisi • 3-5 diş sarımsak

6-8 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru biber ve domatesi içine bir miktar tuz koyduğunuz kaynar suda yumuşayana kadar 
haşlayın. Haşlanan kurutmalıkları kevgir yardımıyla çıkarıp soğuk suya alın ve süzgeçte elinizle 
bastırarak iyice süzün. Ardından rondodan (krem gibi olmasın, çatala gelecek gibi) geçirin.

Sarımsağı bir miktar tuzla birlikte tazecik dövün. Daha sonra tüm baharatları, nar ekşisi-
ni, sarımsağı ve zeytinyağını ilave edip güzelce karıştırın. Kharpuğhaş, yani kış ezmesini ister 
kahvaltıda ekmeğe sürerek ister meze olarak servise sunabilirsiniz.

Not: Bu yemeği yaz aylarında, közlediğiniz taze biber, patlıcan ve olgun domatesle 
yapabilirsiniz.

SUD KÜFTE (BEDZ BAHKİ) - YALANCI KÖFTE (ORUÇ KÖFTESİ)

Dış harç malzemeleri: 2 su bardağı köftelik bulgur • 2 su bardağı sımındırig (dövme ufağı,
sefer kıtel) veya irmik • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber • 1 tatlı kaşığı taze öğütülmüş kişniş

İç harç malzemeleri: 750 gr. soğan (incecik kıymakta sorun yaşıyorsanız miktarı azaltın)
1 su bardağı küncü (esmer susam, simit susamı) • 1,5 su bardağı ceviz (dişe gelir şekilde 

kıyılmış, ezilmemiş) • 1/2 su bardağı zeytinyağı • 5-6 kaşık tahin
1 çay kaşığı yenibahar • 1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı kişniş • 1/2 çay kaşığı tarçın

Küncüyü, yani susamı kısık ateşte kavurun. Susam taneleri “çıt çıt” çıtlamaya başlayınca 
ocağı kapatın ama bir müddet daha karıştırmaya devam edin. Susam ılıyınca baharat öğütü-
cüsü veya rondoda çekin (un ufak olmamasına dikkat edin). Cevizleri minik ama dişe gelecek 
şekilde dövün.
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Dış harç malzemelerinin tümünü bir miktar tuzla karıştırın, kuru kuru harmanladıktan 
sonra bulguru soğuk suyla ıslatıp bekletin.

Soğanı incecik kıyın. Kıydığınız soğanı bir miktar tuzla birlikte suyunu salıp çekene kadar 
karıştırın, pişirin. Soğan suyunu çekince zeytinyağını ilave edin ve yaklaşık 10-15 dakika ba-
şından ayrılmadan soğanı kavurun.

Öğüttüğünüz susamı, dövdüğünüz cevizi ve baharatları ilave edin, hepsini şöyle bir çevirin 
ve ocağı kapatın. İç harcı soğumaya bırakın.

Islattığınız bulguru arada ellerinizi ıslatarak güzelce yoğurun. Bulgur harcı ezilmeye ve 
birbirini tutmaya başlayınca dış harç hamuru hazır demektir. Yoğurma işlemi tamamlanınca 
ılıyan iç harcın tahinini ilave edip karıştırın.  

İçli köfteleri açmaya başlamadan önce arada parmaklarınızı ıslatacağınız uygun bir kâse-
nin içine 1 tatlı kaşığı tuz ve soğuk su koyun.

Bulgur harcından ceviz büyüklüğünde 1 parça alarak avuçlarınızda yuvarlayın. Arada par-
mağınızı ve avuç içinizi ıslatarak sağ elinizin işaret parmağı ile yuvarladığınız harcın tam orta 
yerinden bir oyuk açın. Açtığınız oyuğu (elinizi ıslatmayı unutmadan) büyütün. Daha sonra 
sağ elinizin işaret ve orta parmağıyla birlikte oyuğu büyütmeye, bulguru inceltmeye çalışın. 
Açtığınız oyuk yeterli inceliğe ulaşınca bir avucunuzun içinde oyuğu dik tutarak iç harcı (bu 
harç kıyma harcı kadar çok doldurulmuyor) doldurun, açık olan iki tarafı da birleştirerek ka-
patın.

Yaptığınız içli köfteleri havsız bir bez yayılmış tepside veya bu iş için özel olan doğal hasır 
tabakada istifleyin.

İçli köfteleri haşlamak için geniş bir tencerede suyu kaynatın, tuz ilave edin. İçli köfteleri 
kaynayan suya ne çok ne da az, tam kararında katın. Ocak harlı olmalı ve içli köfteler karıştı-
rılmamalı. Bir müddet sonra pişen köfteler su yüzüne çıkarak piştiğini haber verecektir zaten. 
Bu aşamada ocağı kapatın ve bir bardak soğuk su ilave edin, birkaç dakika (bu işlem içli köf-
telerin diri kalmasını ve içinin sulanmasını sağlayacaktır) bekleyip kevgir yardımıyla çıkarın. 
Daha sonra tekrar ocağı açın, su kaynadıktan sonra içli köfteleri atın. Her haşlama esnasında 
aynı işlemi üşenmeden tekrarlayın.

Hazırladığınız içli köfteleri ister sıcak, ister ılık, isterseniz soğuk meze olarak servis edin.

KARAŞ - KARA AŞ

1/2 kg. iri taneli ve çekirdekli kuru üzüm • 1 su bardağı pekmez • 1/2 çubuk tarçın
3-4 adet karanfil

Kuru üzümü güzelce yıkayın ve ardından 8-9 su bardağı suyla ateşe oturtun. Kuru üzümler 
tombul tombul şişene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayıp ocağı kapatın. Ardından tarçın ve 
karanfili ilave edin ve ılımaya bırakın.

Hafif ılıdıktan sonra altına bir tencere yerleştirdiğiniz süzgece alın ve süzün. Kuru üzüm 
tanelerini de çekirdekleri kalana dek avuç içinizle ezin ve süzgeçten geçirin. Süzgecin altında 
yoğun kıvamda bir hoşaf suyu olacak. Daha sonra arzu ettiğiniz miktarda pekmez ilave edin ve 
güzelce karıştırın. Soğuk soğuk servis edin.
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İMAM BAYILDI (Diyarbakır usulü)

7-8 adet patlıcan • 3 adet kuru soğan • 2+1 domates • 4+8 adet sivri biber
1 su bardağı pirinç • 1/3 su bardağı zeytinyağı • 5-6 diş sarımsak

1/4 demet maydanoz • 1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı pul biber
kızartmak için yağ

Sarımsakları soyun, büyüklüğüne göre ikiye veya dörde uzunlamasına bölün. Patlıcanları 
alacalı soyun, kabuklu kalan tarafına küçük 3-4 çentik atın ve sarımsakları içine gömün. Acı 
suyunu salması için tuzlayıp bekletin. Pirinci yıkayın, biraz tuz ilavesiyle yarım saat sıcak suda 
bekletin.  

Soğanları piyazlık doğrayıp bir tutam tuzla birlikte ateşe oturtun. Soğanlar suyunu salıp 
çekince zeytinyağını ilave edin, güzelce kavurun. Ardından küçük küçük doğradığınız sivri bi-
berleri katıp kavurun.

Daha sonra pirinci ilave edin ve kavurun. Pirinç kavrulunca 2 adet domates rendesini, 
incecik doğradığınız sarımsağı, yarım su bardağı sıcak suyu ve baharatları ilave ederek pişmeye 
bırakın.

İç harç yarım pişince incecik doğradığınız maydanozu da katıp karıştırın ve dinlenmeye, 
soğumaya bırakın.

Patlıcanları bir mutfak beziyle kurulayın, her tarafını güzelce kızartın ve fazla yağını bırak-
ması için kağıt havlu üzerine alın. Patlıcan sayısı kadar olan sivri biberleri de kızartıp bekletin.

Kızarttığınız patlıcanların ortasına dikkatlice bir yarık açın, parmaklarınız yardımıyla iç 
harcı koyacak bir yuva oluşturun ve bu yuvayı işaret parmağınızın ucuyla tuzlayın. Daha sonra 
bu yuvalara iç harcını doldurun. Her patlıcanın üzerine kızarttığınız biberi ve bir domates dili-
mini yerleştirin, en fazla bir su bardağı suyla kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. 

İmam bayıldıyı ılık ılık veya bir gün sonra soğuk meze olarak servis edin.
Not: Bu iç harçla zeytinyağlı biber dolması da yapabilirsiniz.

KELLE PAÇA

1 adet tütsülenmiş kuzu kelle • 8 adet tütsülenmiş kuzu ayağı • 1 adet kuzu işkembesi
6 adet ardala kemiği (kuzu kol ve butlarının en alt bölgesi, jelatinin yoğun olduğu kemik)

1/2 kg. kulak tozu (ciğercilerde satılır ve bu isimle bilinir) • 1 baş sarımsak

Kelle ve ayaklar üzerindeki kılları alevde (ayakları kemik ile et arasından şişe geçirilerek) 
ütün. Kellenin burun bölümünü sert tezgâh üzerine vurarak temizleyin, bu işlemi sıvı akıntı 
bitene kadar tekrarlayın. Ardala kemiklerinin üzerinde kıl varsa dikkatlice temizleyin. 

İşkembeyi doğrama tahtası üzerine alarak sarı zarları ve varsa fazlalıkları temizleyin. Te-
mizlediğiniz her şeyi soğuk suda bekletin, birkaç kez suyu (suyu ne kadar çok değiştirirseniz 
paçanız o kadar beyaz olur) değiştirin, yenileyin.

Malzemeleri içinde beklettiğiniz suyu duru hale gelene kadar değiştirmeye devam edin. 
İşkembeyi tekrar doğrama tahtası üzerine alarak 4-5 cm boyunda parçaları ayırın.
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Kelle paça pişirmeye uygun bir tencereye hepsini güzelce yerleştirin ve malzemelerin üstü-
nü 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edin ve tencereyi ateşe oturtun. Kelle paça kaynamaya 
başlayınca üzerinde oluşan kefi, yani köpüğünü alın. Daha sonra tuzunu ilave ederek kısık 
ateşte pişmeye bırakın.

Kelle paça pişmek ve et kemikten ayrılmak üzereyken ocağı çok kısık hale getirin veya bir 
süreliğine söndürün. Tencerenin içinden kelleyi, ayak ve ardalaları çıkarın. Ardalalar çorbaya 
gereken jelatini verdiği için bir kenara alın, kullanmayın. Ayakları mümkün mertebe kemiklerin-
den arındırın ve etleri tekrar tencereye aktarın. Kelleyi dikkatlice temizleyin, beyni küçük par-
çalara ayırın, dilin üzerindeki deriyi soyun, küçük parçalara bölerek tekrar tencereye aktarın.

Kelle paça tenceresini tekrar ateşe oturtun ve ağır ateşte pişmeye bırakın. Sarımsakları 
bir tutam tuzla tazecik dövün. Kelle paçayı arzu ettiğiniz miktarda sarımsakla birlikte sıcak 
sıcak servis edin.

KITEL

Dış harç malzemeleri: 3 bardak çiğköftelik bulgur • 1,5 bardak sımındırig (sefer kitel) 
veya irmik • 1/2 kg. yağsız, sinirleri iyice temizlenmiş ve birkaç kez çekilmiş çiğköftelik kıyma

1 yemek kaşığı kişniş (taze öğütülmüş) • 1 tatlı kaşığı pul biber

İç harç malzemeleri: 1 kg. orta yağlı kuzu kıyma • 750 gr. soğan • 1 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kişniş (taze öğütülmüş) • 1 tatlı kaşığı pul biber • 1 tatlı kaşığı yenibahar 

1 çay kaşığı karabiber • 1 çimdik tarçın

Yoğurmaya uygun bir sahanda çiğköftelik bulgur, sımındırig veya irmiği, pul biber, kişniş ve 
tuz ilave ederek karıştırıp ıslatın. Islattığınız bulguru yarım saat şişmeye, demlenmeye bırakın.

Soğanları bir pirinç tanesi boyunda incecik kıyın. Maydanozu da incecik kıyın. Soğanı bir 
miktar tuzla hafifçe ovun, ardından kıymayı, kalan tüm baharatları ve maydanozu ilave edin. 
Yoğurduğunuz kıymaya 1 fincan su (kıtelin içinin sulu olmasına yarıyor) ekleyip tekrar yoğu-
run. Kıtelin kıyma harcını beklemeye alın.

Islattığınız bulguru önce kuru kuru yoğurmaya çalışın. Ardından arada ellerinizi ve hamuru 
ıslatarak yoğurmaya devam edin. Yoğurduğunuz kıtel hamurunu bir kenara çekerek, boş alana 
çiğköftelik kıymayı yerleştirin, ete bir miktar tuzla birlikte kişniş ve pul biber ilave edin. Bulgur 
harcı için olan yağsız kıymayı önce baharatlarla yoğurun, ardından kenara aldığınız bulgurla 
birleştirin, gerektiğinde elinizi, harcınızı ıslatarak güzelce yoğurun.

Küçük bir kâseye bir miktar tuzla birlikte soğuk su (arada ellerinizi ıslatmak için) koyun. 
Bulgur harcından iri mandalina boyutunda parçalar alarak avuçlarınızın içiyle yuvarlayın. Yu-
varladığınız harcı sağ elinizin işaret parmağı yardımıyla oymaya başlayın. Ardından orta par-
mağınızı da devreye sokarak daha geniş bir oyuk açmaya çalışın. Sadece sefer kıtel açılırken 
işaret, orta ve yüzük parmağının yanı sıra orta parmak da kullanılır. Eğer kıtel açma beceriniz 
varsa, en son üç parmakla açın ve açtığınız kıteli sol avuç içine yerleştirip ardından içine kâfi 
miktarda kıyma harcı yerleştirin ve iki açık ucunu birbirine birleştirerek ağzını kapatın ve avuç 
içlerinizle çevire çevire yuvarlayıp yassılaştırın.
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Yaptığınız kıtelleri temiz ve havsız bir bez üzerinde, birbirlerine değmeyecek şekilde istif-
leyin. Kıtelleri kaynatmaya uygun büyük ve derin bir tencereyi içine yarısını geçecek kadar 
su doldurarak ateşe oturtun. Su kaynayınca tuzunu ilave edin ve yaptığınız kitelleri dikkatlice 
tencereye yerleştirin. Kıtelleri tencereye yerleştirdikten sonra bir kevgir yardımıyla tencere-
nin kenar dibinden şöyle bir halka şekli çizer gibi karıştırın ve yaklaşık 8-10 dakika pişmeye 
bırakın.

Kıteller pişince tencereyi ocaktan alın, 1 bardak soğuk su (bulgurun diri kalması ve içinin 
sulu olması için) katarak birkaç dakika bekledikten sonra tencereden dikkatlice çıkarın. Ten-
cereyi tekrar ateşe oturtun ve su tekrar kaynayınca bu işleme devam edip kıteller bitene kadar 
pişirin.

Yaptığınız kıtelleri sıcak sıcak servis edin.  

SUD DOLMA (YALANCI DOLMA) - ZEYTİNYAĞLI DOLMA

30 adet kuru patlıcan • 30 adet kuru biber (yarısı acı olabilir) • 1 kg.+2 adet kuru soğan
2,5 su bardağı pirinç • 1,5 su bardağı zeytinyağı • 1 su bardağı tane sumak

1 demet maydanoz • 1 yemek kaşığı domates salçası • 1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı nane • 1 yemek kaşığı reyhan • 1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber • 1 tatlı kaşığı yenibahar

Pirinci yıkayın, ılıktan az sıcak suda bekletin. Dört bardak sıcak suya bir miktar tuz koyun 
ve sumağı bu suda ıslatın.

Kuru dolmalıkları kaynatmak için derin bir tencereyi ateşe oturtun ve su kaynayınca içine 
bir miktar tuz attıktan sonra kuru patlıcanları ilave edin. Kuru patlıcanlardan birkaç dakika 
sonra kuru biberleri de aynı tencereye katın, her ikisi de yumuşayınca ocağın altını kapatın ve 
bir kevgir yardımıyla süzgece alın.

Süzdüğünüz kuru dolmalıkları soğuk su dolu bir yere alın (siyah sularını salması için) ve 
arada suyu değiştirin ve süzün. 1 kg. kuru soğanı (ilave olan 2 adeti doğramayın) incecik doğ-
rayın ve kavurmaya uygun bir tencerede bir miktar tuzla birlikte ateşe oturtun.

Soğanlar suyunu salıp çekene kadar karıştırın. Suyunu çeken soğan tencereye yapışır gibi 
olunca zeytinyağını azar azar katın ve karıştıra karıştıra kavurun.

Soğanın kavrulması bitince süzdüğünüz pirinci ekleyip kavurun. Ardından salçaları ilave 
edin ve tekrar birlikte kavurun. Daha sonra beklettiğiniz sumak suyundan bir su bardağı alın 
ve yemeğe ekleyin. Pirinç suyunu çekince incecik doğradığınız maydanozu ve tüm baharatları 
ilave edip ocağın altını kapatın. Dolma harcını bir süre demlenmeye bırakın.

Kullanmadığınız 2 adet soğanı soyun ve halka halka doğrayıp dolmayı pişireceğiniz tence-
renin altına yerleştirin. Çünkü zeytinyağlı dolma dibi tutmaya fazlaca meyillidir. Alta koyulan 
soğan hem dibinin tutmasını önlüyor, hem de dibi tutarsa soğanın karamelize olması yemeğe 
ayrı bir lezzet katıyor.

Tencereye soğan halkalarını yerleştirdikten sonra dolmaları üst kısmında bir parmak boş-
luk bırakarak doldurun. Doldurduğunuz dolmaları bir patlıcan bir biber gelecek şekilde, ağız-
ları iç içe geçirin ve tencereye yerleştirin.
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Dolmaların doldurulması bitince üstüne dolma taşı veya sıcağa dayanıklı bir tabak yerleş-
tirin. Kalan sumak suyunu süzerek yemeğe ilave edip ateşe oturtun.

Dolma kaynamaya başlayınca altını kısın, tadını tuzunu ve ekşisini kontrol ederek ağır ağır 
pişmeye bırakın. Dolma pişince 1 saat kadar demlenmeye, dinlenmeye bırakın. Sud dolmayı 
ılık ılık sunacağınız gibi ertesi gün soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

Not: Bu yemeğe sud dolma yani yalancı dolma denmesinin sebebi, içinde et olmayan 
bir yemeğin gerçek yemekten sayılmayacağı, ancak yalancı bir yemek olacağı düşünce-
sinden dolayıdır.

 
ZEYTİNYAĞLI BAKLA 

(Aluce=erik, çakala=çağla, taze soğan ve sarımsaklı)

750 gr. bakla • 250 gr. çağla • 250 gr. erik (küçük ve ekşi olmasına dikkat edin)
2 adet büyük boy kuru soğan • 6 dal taze sarımsak • 8 dal yeşil soğan

1/2 su bardağı zeytinyağı • 1 adet limon • 1 yemek kaşığı un

Baklaları temizleyip yıkayın, içine 1 kaşık un koyulmuş ve 1 limon sıkılmış soğuk suda bek-
letin. Kuru soğanları piyazlık, yeşil soğan ve sarımsakları (sarımsakların yeşil bölgesi kartlaş-
mışsa kullanmayın) da 3-4 cm boyunda doğrayın.

Yayvan bir tencereyi ateşe oturtun. Zeytinyağını ilave edin, yağ cızır cızır olmaya başlayın-
ca kuru soğanları ekleyip güzelce kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra yeşil soğan ve sarım-
sakları ilave edip birkaç dakika daha karıştırarak kavurmaya devam edin. Ardından baklaları 
da tencereye alarak hepsini birden baklaların rengi koyu yeşil olana dek karıştırıp kavurun.

Kavurma işlemi sonrasında 2-2,5 bardak unlu-limonlu sudan alarak yemeğe ilave edin. 
Yemeğin tadını tuzunu kontrol edin, kaynamaya başlayınca altını kısın ve yemeğin üstüne 
(baklaların kararmaması için) yağlı kağıt gererek kapağını kapatın.

Bu aşamada çağlaları ikiye bölün, iç bademlerini çıkarıp atın. Temizleme işlemi bittiğinde 
çağlaları yemeğe ilave edin. Yemeğin pişmesine 3-5 dakika kala erikleri bütün olarak atın ve 
çok fazla pişmemesine (dağılmamasına) dikkat edin.

Zeytinyağlı bakla yemeğini ikram edeceğiniz tabağa alın, kendi yerinde, yatağında soğu-
masını sağlayın. Her zeytinyağlıda olduğu gibi bir gün sonra soğuk bir şekilde servis edin. 

Not: Bu reçeteyi (un ve limonlu su kullanmadan) taze fasulyeye de uygulayabilirsiniz.

HEDİG (Süryanice: DONEKE)

1 su bardağı buğday • 1/2 su bardağı nohut • 1/2 su bardağı zeytinyağı
2 adet soğan • 1 tatlı kaşığı un • yarımşar yemek kaşığı domates ve biber salçası (tercihen)

1 tatlı kaşığı zahter veya kekik • 1 çay kaşığı kişniş

Buğdayı ve nohudu yıkayın, akşamdan ıslatın. Ertesi gün üzerini 2-3 parmak geçecek ka-
dar suyla (gerekirse sıcak su ilave edin) haşlayın. Buğday ve nohut pişmek üzereyken zeytinya-
ğını uygun bir tencerede kızdırın ve incecik doğradığınız soğanları kavurun, ardından unu ilave 
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edip kavurmaya devam edin. Salça kullanacaksanız bu aşamada ekleyin. Buğday suyundan bir 
kepçe alarak kavrulan soğan sosuna ilave edin. Kavrulmuş soğan sosuna baharatlarını katıp 
pişmek üzere olan buğday ve nohutla buluşturun ve 1-2 taşım birlikte kaynatarak ocağı ka-
patın.

Hedig yemeğini ister sıcak, ister ılık, isterseniz soğuk ikram edin.
Not: Hedig’in bir diğer adı ‘diş buğdayı’dır. Bebeklerin ilk dişini çıkarması vesilesiyle 

yapılan kutlamada yenir. Hedig hem sulu yemek hem de kuru olarak hazırlanır. Kuru 
hazırlanan hedigde buğday ve nohut iyice haşlanır, süzülür. İçine ceviz, şeker, çedene, çıt 
çıt şekeri, rezene şekeri gibi bilumum şekerlemeler katılır ve arzuya göre tarçın serpilerek 
servis edilir. 

   

SİSEROV KÜFTE - NOHUTLU KÖFTE

2 su bardağı nohut • 1/2 su bardağı sımındırig (sefer kıtel) veya irmik
1 adet orta boy patates • 1 tatlı kaşığı kişniş • 1 tatlı kaşığı nane • 1 tatlı kaşığı reyhan

1 tatlı kaşığı pul biber • 1/2 çay kaşığı kimyon • 1 tatlı kaşığı şeker 
1 adet yumurta (tercihen) • 1+ 4-5 yemek kaşığı un • bir tutam maydanoz

2-3 adet taze soğan • 1-2 adet limon ve üzerine gezdirmek için zeytinyağı

Nohutu akşamdan ıslatın. Ertesi gün şeker ve tuz katarak güzelce pişirin ve süzün. Nohut 
henüz sıcakken robottan geçirin, püre olmasını sağlayın ve soğutun. Patatesi haşlayın, soyun, 
soğuyunca rendeden geçirin. Sımındırigi ıslatın, 20 dakika bekletin.

Yoğurma kabına sımındırigi alın, tüm baharatları, 1 yemek kaşığı ununu ve tuzu katın, 
yoğurun. Ardından nohut püresi ve rendelenmiş patatesi ilave edin, tekrar yoğurun. Yoğur-
duğunuz nohut püresi köfte gibi yuvarlanacak ama çatlamayacak kıvama gelince yoğurmayı 
bırakın. (Bu yemek, dini oruç ve perhizlerde yapıldığı için yumurta asla kullanılmaz. Ancak, 
çatlama olursa bir yumurta kırabilirsiniz.)

Bir tepsiye 4-5 kaşık un serpin. Nohut harcından mandalina büyüklüğünde parçalar alın, 
gerektiğinde ellerinizi ıslatın, avuç içinizde güzelce yuvarlayıp, un serptiğiniz tepside istifleyin. 
Harcınız bitince tepsiyi hafifçe ileri-geri sallayın, köftelerin her tarafının una iyice bulanma-
sını sağlayın. Maydanoz ve yeşil soğanı incecik doğrayın.

Köfteleri haşlamaya uygun bir tencereyi ateşe oturtun, yarısına gelecek kadar su koyun, 
kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuz ilave edin, formu bozulan köfteler varsa tekrar yuvar-
layın ve kaynayan suda (gerekirse iki parti) haşlayın. 

Karıştırmayın. Elinize kevgir alın, kevgirin ters tarafını tencerenin iç çeperine değdire-
rek tur atın, sadece suyu hareketlendirin. Köfteler su yüzüne çıkınca, hatta biraz su üstünde 
salınınca pişmiş demektir. Köfteleri kevgirle çıkarın ve servis edeceğiniz tabağa alın. İncecik 
kıydığınız maydanoz ve yeşil soğanı üzerine serpiştirin.

Siserov küfteyi ister sıcak, ister ılık, isterseniz de ertesi gün dilimleyip üzerine zeytinyağı 
ve limon gezdirip servis edin.

Not 1: Bu yemeğin orijinal hali bu. Ama arzu ederseniz 3-4 yemek kaşığı nohutu püre 
olmaktan kurtarın, bekletin. Yuvarladığınız köftelerin ebadını küçük tutun ve 2-3 adet 

189189

YEMEKLİ DİYARBAKIR TARİHİ



soğanı zeytinyağında güzelce kavurduktan sonra nohutları ilave edin. Ardından köfteleri 
haşladığınız sudan 2-3 kepçe ilave ederek bir sos yapın. İster köfteleri bu sosa alın, ister 
köftelerin üstüne bu sosu gezdirin.

Not 2: Zeytinyağı ve limona tazecik dövülmüş birkaç diş sarımsak ilave edip iyice çır-
pın. Bu sosu köftelerin üzerine dökün (özellikle soğuk yenecek köfteye çok yakışacaktır.)

KEÇEL KARKAZ (KEL KARKAZ) - TOPİK (TOPTOPİK)

Dış harç malzemeleri: 1 su bardağı nohut • 1 su bardağı köftelik bulgur • 1 su bardağı 
sımındırig (sefer kitel) veya irmik • 1 tatlı kaşığı kişniş • 1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı biber

İç harç malzemeleri: 1 su bardağı nohut • 4-5 adet soğan • 1/2 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı kıyılmış (ezilmemiş, dişe gelecek gibi) ceviz • 5-6 yemek kaşığı tahin

1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı yenibahar • 1/2 çay kaşığı tarçın

2 su bardağı nohudu bir gece önceden ıslatın ve bir miktar tuzla birlikte pişirin. Sonrasında 
suyunu süzün, soğutun. Nohutları ikiye bölün (hem iç hem de dış harçta ayrı ayrı kullanıla-
cak.) Böldüğünüz nohudun birini baharat öğütücüsü veya rondodan geçirip bekletin. Diğer 
nohutların da kabuğunu soyup bekletin.

Bulguru yoğuracağınız kaba alın, tuz ve baharatlarla önce kuru kuru harmanlayın, ardın-
dan soğuk suyla ıslatıp yaklaşık yarım saat bekletin.

Soğanları piyazlık doğrayın ve bir tutam tuzla birlikte soğanlar suyunu salıp çekene kadar 
karıştırın. Soğan suyunu çekince azar azar zeytinyağını ilave edin, tahta kaşık yardımıyla hem 
kavurun hem de ezin. Ardından kabuğunu soyduğunuz nohudu katın, karıştırın ve yaklaşık 
yarım bardak sıcak su katıp baharatları ilave edin. 

Harç suyunu çekince kıyılmış cevizi katıp karıştırın, ocağı kapatın ve ılımaya bırakın.
Islattığınız bulguru ellerinizi arada ıslatarak yoğurmaya başlayın. Bulgur hafif yumuşayın-

ca ezdiğiniz nohut püresini katın ve tekrar arada ellerinizi ıslatarak yoğurun. Dış harç içli köfte 
gibi açılacak bir hamur olmalı.

Açmaya başlamadan önce içine bir tutam tuz attığınız kâsede soğuk su hazırlayın.
Ilıyan iç harca tahini katın ve güzelce karıştırın.
Hamur harcından küçük portakal boyutunda bir parça alıp avuç içinizle yuvarlayın. Ara-

da hem parmağınızı hem de avuç içinizi ıslatmayı unutmayın. Yuvarladığınız hamur harcında 
önce işaret parmağınızla bir oyuk açın, ardından orta parmak ile oyuğu avuç içinizde çevirip 
büyütün (elinizi ve avuç içinizi ıslatmayı ihmal etmeyin) ve yüzük parmağınızı da oyuğa dahil 
edip yuvayı büyütün. Açtığınız bu yuvayı avuç içinde dik tutun, dolu dolu bir yemek kaşığı iç 
harç doldurun ve ağzını döndüre döndüre toplayıp kapatın. Daha sonra iki avucunuzun içi ile 
yuvarlayıp yuvarlak, tombul köfteler (yaklaşık 9-10 adet) yapın.

Yaptığınız köfteleri temiz, havsız bir bez serilmiş tepsi üstünde istifleyin.
Hazırladığınız topikleri haşlayamaya uygun bir tencereye sıcak su doldurun. Su kaynama-

ya başlayınca tuz atın ve köfteleri çok fazla üst üste gelmeyecek şekilde (gerekirse birkaç parti 
haşlayın) kaynayan suya atın ve yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Köfteler pişince ocağı kapatın ve 
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bir bardak soğuk su (bulgurun toparlamasını sağlayacak) içinde birkaç dakika bekletin ve bir 
kevgir yardımıyla çıkarın.

İkinci parti köfteleri pişirmek için tekrar tencereyi ateşe oturtun ve hepsini bu şekilde 
pişirin.

Keçel karkazları, yani topikleri ister sıcak ister ılık, isterseniz ertesi gün soğuk meze olarak 
servis edin.

 Not: İstanbul topiğinin ana maddesi olan patates, 1890’larda Berlin-Bağdat Demir-
yolu yapımı sırasında bu topraklara gelmiş. O tarihten önce patates Osmanlı’da bilinen 
bir sebze değil. Buğdayın anavatanı ise Anadolu. Topiğin yüzyıllardır manastırlarda yapıl-
dığını göz önünde bulundurarak, acaba patates gelmeden önce topik bu tarifte olduğu 
gibi bulgurla mı yapılıyordu?  
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SÜRGÜNÜN DİLİ

Biz Diyarbakırlılarda her öğünün hakkı verilir, hiçbir öğün atlanmazdı. Babam, 
her sabah öğlen yemeği malzemelerini gönderir, öğlen saatinde de mutlaka yeme-
ğe gelirdi. Sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeklerimiz, hep birlikte oturup hep 
birlikte kalktığımız sofralardı. 

Babam taş ustasıydı ve sabah sağlam bir kahvaltı etse dahi, beden ve kol gü-
cüyle çalıştığı için enerjisini duvar duvar ördüğü taşlarla tüketir, taşları alın teri 
ile ıslatırdı. İşini özveri ve ciddiyetle yürütürdü. Bazen aldığı işi zamanında teslim 
edebilmek için öğle yemeğine gelmezdi. Bu durumda iş bize düşerdi. Anam elimi-
ze bir sefertası dolusu yemek tutuşturur, biz de yemeğini babamın çalıştığı yere 
götürürdük. Babamın taşları ilmek ilmek işlediği, taşa hayat verdiği o nasırlı ve 
tozlu ellerini yıkamasını, yemeği yemesini bekler, arada yaptığı işe bakarken başı-
mız göğe ulaşır, “Babamız ne güzel taş evler yapıyor!” diye gururlanırdık. Babam 
harcadığı yoğun efor nedeniyle yemeği büyük bir iştahla hemencecik yer, bitirirdi.

Öyle uzun boylu, yapılı, cüsseli biri değildi. Kısa boylu, zayıf yapısına rağ-
men koca koca taşları bir hamlede kaldıracak güce sahipti. Kıyafetinde onunla 
bütünleşmiş, vücudunun doğal bir parçası olmuş iki parça vardı. Bunlardan biri se-
kiz köşeli kasketi, bir diğeri ise her daim giydiği kalın ve uzun kollu ekose gömlekti. 
İşe giderken hep kalın kumaştan dikilmiş, rengi solmuş bir pantolon ve Diyarba-
kır’ın yakıcı yaz sıcağında dahi uzun kollu, kalın kumaştan dikilmiş ekose gömlek 
giyerdi.

Babamın uzun kollu gömlek giymesinin nedeni Karacadağ’ın zımpara gibi 
sert volkanik bazalt taşlarıydı. Hele ki genellikle avlu zemininde (yaz sıcaklarında 
avlu yıkanınca dişi bazalt taşların gözenekli dokusu suyu bir müddet içinde tutar, 
serinliği bir miktar uzatırdı) kullanılan taşların dokusu keskin zımpara gibi sivri, bı-
çak gibi keskindi. Babam eli ve kollarıyla çalışıp taşları ilmek ilmek dokuyup, taşa 
can verdiğinden kollarını bu zımpara gibi taşlardan korumanın yolunu uzun kollu 
ve kalın kumaştan dikilmiş ekose gömlek giymekte bulurdu. 

Biz çocuklar babamızla ve yaptığı işlerle büyük bir gurur duyuyorduk. Babamın 
yaptığı evlerin bulunduğu sokaklarından geçerken göğsümüz kabarırdı. Diyarbakır 
küçelerinde babamın emeğinin geçmediği, evden babamın çalıştığı yere yemek 
taşımadığımız bir mahalle kalmamıştır diye düşünüyorum. Biz babamıza yemek 
götürür, yemeği bitiren babamsa cebimize harçlık koyarak bizi yolcular, işine dö-
ner, bıraktığı yerden devam ederdi. Yol üstünde bazen elmalı şeker, bazen şekerle-
me, bazen de kuruyemiş alır, elimiz dolu, cebimiz boş, eve dönerdik.

Babamın Türkçesi de Ermenicesi de Diyarbakır’da bu dilleri konuşan herkes-
ten farklıydı, bizim konuştuğumuz Türkçe ve Ermeniceyle uzaktan yakından ilgisi 
yoktu.
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Herkesin babası “geliyığh, gidiyığh, yeyiyığ, içiyığh” derken babam “geliyoruz, 
gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz” der ve konuştuğu Türkçeyle diğerlerinden ayrılırdı. 
Biz çocuklar, neden babam diğer babalar gibi konuşmuyor diye üzülür, acımasızca, 
keşke babam hiç konuşmasa ve sussa diye düşünüyorduk. Herkesin babası aynı 
Türkçeyi konuşurken bizim babamız neden garip bir Türkçe konuşuyordu, bilmi-
yorduk tabii ki. Gerçeği öğrenebilmemiz için büyümemiz gerekiyormuş.

Anadili Ermenice olan babam Türkçeyi Sasun’dan sürgüne gönderildiği, hiç 
Hıristiyan’ın olmadığı, Yörük ve Türkmenlerin yoğun yaşadığı Afyon Sandıklı’da-
ki 10 yıllık sürgün hayatında öğrenmişti. Dolayısıyla Türkçeyi Sandıklı’dakiler gibi 
ağır, tane tane konuşuyordu. Tabii biz bu inceliği anlamıyor, babamızın konuştuğu 
garip Türkçe karşısında üzülüp kahroluyorduk.

Bugün bakınca anlıyorum ki, nasıl ki her toprak kendi iklimsel ve coğrafi şart-
larına uygun ürün veriyorsa, o toprak üzerinde yaşayan insanların yüzyılların süz-
gecinden geçirip bugüne taşıdığı, yaşattığı dil de özel ve kendine ait olandı. Ama 
babam, Türkçeyi ait olduğu topraklarda öğrenmemiş, sürgüne gönderildiği yerde, 
sürgünün dilini öğrenmişti. Hatta, Diyarbakır’da yaşamaya başladığında, Türkçeyi 
ve Ermeniceyi kendisinden başka şekillerde konuşan kalabalığın yanında, ikinci, bu 
kez ömür boyu sürecek bir sürgünün tam ortasına düşmüştü.  

TAŞ EKMEĞİ

1/2 kg. un (tam buğday unu) • 1/3 paket yaş maya (yaklaşık 15 gr.)
1-1,5 yemek kaşığı sadeyağ • 1 tatlı kaşığı şeker ve tuz

Sosu için: 1 su bardağı küncü (sarı susam, simit susamı) • 1 çay bardağı pekmez
1 bardak su 

Susamı kısık ateşte karıştırarak kavurun. Susam “çıt çıt” ses çıkarmaya başlayınca ocağın 
altını kapatın ama bir müddet karıştırmaya devam edin. Kavurduğunuz susamları bir rondoda 
çekin ama unufak etmeyin, arada bütün susam kalsın. Öğütmüş olduğunuz susama pekmezi 
ve suyu ilave edin, kaynatın ve yoğun sos kıvamına getirin. 

Yağı eritin, bekletin. Maya, şeker, tuz ve yaklaşık 4-4,5 su bardağı ılık suyu iyice karıştırın, 
mayayı çözeltin. Ardından azar azar un ilave edip çırpın. Bu hamuru mikserle çırpabilirsiniz 
ama ben tıpkı eski günlerdeki gibi parmaklarımı açarak, hamuru havalandıra havalandıra çırp-
tım. “Elin lezzeti olduğunu unutmayın” derim. Bu hamurun krep hamuru gibi akışkan kıvamda 
olması gerekiyor. Yoğurduğunuz hamurun üstünü örtün ve 1-2 saat hamur üzerinde kabarcık-
lar oluşana dek mayalanmaya bırakın. 

Mayalanan hamuru şöyle bir karıştırıp havalandırın.
Krep pişirmeye uygun bir tavayı ateşe oturtun ve iyice kızmasını sağlayın. Tava yeterli ısıya 

gelince 1 kepçe hamuru (tavanın büyüklüğüne göre değişebilir) tavaya dökün ve tavayı sağı 
sola döndürerek hamurun eşit yayılmasını sağlayın. Hamurun üstü göz göz olunca spatulayı 
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hamurun altına hafifçe koyun, tavanın ekseninde tur atın, hamuru tavadan kurtarın ve çevirin. 
Her iki tarafı da pişince taş ekmeğini bir tabağa alın ve fırçayla (eskiden temiz bez parçasıyla 
yapılırdı) her tarafını yağlayın. Pişirdiğiniz taş ekmeklerini üst üste koyun, her pişirmeden 
sonra üstünü yağlayın, bekletin. 

Taş ekmeği ve sosunu ayrı ayrı (sos içine bandırıp yenecek gibi) servis edebilirsiniz. 
Not: Taş ekmeği, zeytinyağıyla yapıldığı dini oruç günlerinin en değerli tatlısıydı.
Bu yemek, hamuru gerçek taş üzerinde pişirildiği için taş ekmeği olarak anılıyor. Bu 

taş kimin evinde varsa herkes bu ekmeği pişirmek için o taşı ister ve evine taşırdı. Belki de 
taş, sahibi olduğu ev sahibinden çok geziyor, evden eve dolaşıyordu. 

Üstüne sade pekmez, şeker ve reçel koyarak da servis edebilirsiniz.
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XIRSIZ MECO

Diyarbakırlıların isminin önünde, bazen de arkasında mutlaka birtakım sıfatlar 
kullanırlardı. Bu, bazen ailenin meşgul olduğu meslek olurdu: Arabacıgil, Palancı-
gil, Meyğhanacıgil, Çulcugil ya da Fırıncı Tümes, Kalaycı Sahak, Sobacı Nigoğos, 
Kuyumcu Şükrü, Demirci Khaço, Terzi Hagop, Şalvarcı Anto gibi. 

Kişinin mesleği adıyla o kadar özdeşleşirdi ki, kimi zaman adı dahi unutturur, 
önüne geçerdi. Örneğin, hamam eşyalarını taşıyan, taşıdığı eşyaları hamama yer-
leştiren, bir nevi hamama gideceklerin yerini rezerve eden kadınlara natura denir-
di. Melik Ahmet Hamamı naturası Bacı Seyran’ın adını hatırlayan yoktu, o civarda 
“natura” dediniz mi akla Bacı Seyran gelirdi. Hamamda yıkayıcı görevi olanlara 
vlanoğ denirdi. Onlara sadece isimleriyle seslenilmez, Vlanoğ Tüme, Vlanoğ Mı-
nuş, Vlanoğ Zöre diye hitap edilirdi.

En ilginç unvanlardan biri dendigindi. Her ne kadar dendiginin kelime anla-
mı “ev hanımı” olsa da bizim dendiginlerin işi hep dışardaydı. Diyarbakır’da den-
digin olmadan ne vaftiz ne nişan ne düğün yapılabilir ne de cenaze kaldırılabilirdi. 
Dendiginler yerine göre çöpçatan, yerine göre düğün organizatörü, yerine göre 
catering hizmeti veren kişi işlevi görürdü. Diyarbakır’da bizlerin hayatını dendi-
ginsiz düşünmek imkânsız olduğu gibi tatsız, tuzsuz ve yavan olur.

Bu işe gönül ve emek veren Dendigin Glor Enno, Dendigin Topal Tüme, Den-
digin Nıvart, Dendigin Meryem Bacoları anmadan geçmek Diyarbakır’ı eksik 
anlatmaktır.

Bu sıfatların yanı sıra yaşını, başını almış, yaşadığı tecrübelerden hayatı dene-
yimlemiş ve bilgeleşmiş yaşlılarımıza da “Baco” diyorduk. İncik Baco, Enno Baco, 
Lüsye Baco, Ankin Baco, Hanım Baco, Bayzar Baco, Meryem Baco gibi.

*
İşte o bacolarımızdan biri de Bayzar Baco’ydu. Bayzar Baco’nun yaşadığı ma-

hallede hırsızlığı ile ünlenmiş, adeta nam salmış Xırsız Meco adında bir adam vardı. 
Diyarbakır’daki birçok mahallede bilinen, tanınan Meco, insanların uzak durmaya 
çalıştığı bir adamdı aynı zamanda. Ama Xırsız Meco’yla aynı mahalleyi paylaşan 
mahalle sakinleri “bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” düşüncesiyle, pişir-
dikleri yemekten ara ara ona pay çıkarır, yaptıkları bu iyilik karşısında Meco’yu 
kendilerinden ve evlerinden uzak tutmaya çalışırlarmış.

Bayzar Baco da Meco’ya tabak tabak yemek götüren, Meco’yu besleyenler-
den biriymiş. Bir gün Bayzar Baco çamaşırını yıkamış, dama asmış, aşağı inmiş ve 
mutfakta yemek hazırlıklarına giriştiği sırada kapısı çalınmış. Kapıyı açan Bayzar 
Baco karşısında Xırsız Meco’yu görünce önce bir korkmuş, ardından korkusunu 
gizlemeye çalışarak sert bakışlarla Xırsız Meco’ya bakmış. Xırsız Meco kapıdan içe-
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ri doğru bir adım atmış ve “Bayzar Baco, kuşum damınıza kaçtı!” demiş. Bayzar 
Baco da “dama çığh al” diyerek cevaplamış; kendince Xırsız Meco’yu kazasız bela-
sız başından savmış diye de pek sevinmiş.

Xırsız Meco dama çıkmış ama bir daha geri gelmemiş. Diyarbakır damları bi-
tişik nizam olduğu için Xırsız Meco damdan dama yürüyerek artık kaç mahalle 
ilerlemiş, hangi mahallede damdan aşağı inmiş bilinmiyor. Gün akşam üstüne yak-
laşınca Bayzar Baco kuruyan çamaşırlarını toplamak üzere dama çıkmış, bir de 
bakmış ki çamaşır mamaşır yok, hak getire. Çamaşır ipi bomboş sallanıyor. Hırsla 
aşağı inmiş “Yoğh bacım yoğh, bu bele olmi, yedırıyiğh, içirıyiğh gene de olmi, valla 
karakola gidecağham, Meco’yi şikayet edecağham!” demiş. Üstünü, başını giymiş, 
doğruca Fatih Paşa Karakolu’na gitmiş ve komiserin karşısına dikilmiş:

Komser beg, komser beg 
Eçkıt korna (gözün kör ola) komser beg     
Bayzar Baco, kuş dalğhasi 
Xırsız Meco dama çığhti
verdig, şebig (Don gömlek) aldi, kaçti!
Meco dedığh, miçug (dolma) verdığh
Şideg ase (Doğru söyle) komser beg
Heç mi ğhatır çige (kalmadı)? 

diyerek, bırakın adaleti “hatır”ı bile karakolda aramış; yarı Ermenice yarı Türkçe, 
tekerleme gibi şikâyet dilekçesini sözlü vermiş ve sözü ta bugüne kadar ulaşmış.

Dikmenlerin evinde, bir kutlama yemeğinden.
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ÇIRTMA

1 kg. sakız kabağı • 4-5 adet orta boy soğan • 6-7 adet sivri biber
1 çay bardağı zeytinyağı • 5-6 diş sarımsak • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber veya pul biber

Soğanları, sivri biberi yemeklik, kabakları ise 1x1 veya 1,5x1,5 cm’lik küpler halinde doğra-
yın. Zeytinyağı koyduğunuz hafif yayvan (pilavlık tencere gibi) tencereyi ateşe oturtun. Yağ 
cızırdamaya başlayınca soğanları ilave edip yaklaşık 10-15 dakika kavurun. Soğanlar kavru-
lunca sivri biberleri ilave ederek kavurmaya devam edin. Ardından küçük küpler halinde doğ-
radığınız kabakları, pul biberi ve tuzu ilave edin, kavurun. Yemek kaynamaya başlayınca ateşi 
olabildiğince kısın, yemeği susuz (çok gerekirse en fazla 1 çay bardağı su ilave edin) pişirmeye 
çalışın.

Çırtma yemeği pişince 15 dakika dinlendirin. Sarımsakları bir tutam tuz yardımıyla tazecik 
dövün ve 2 yemek kaşığı suyla seyreltin. Seyrelttiğiniz sarımsağı yemeğe ilave edip karıştırın.

İster sıcak ister ılık isterseniz de ertesi gün soğuk meze olarak servis edin. 
Not 1: Çırtma yemeğini bu haliyle tüketebileceğiniz gibi, yemek piştikten sonra ocak-

tan almadan birkaç göz açıp, üzerine 5-6 adet yumurta (yumurtalı çırtmada zeytinyağı 
yerine sadeyağ kullanın) kırıp karıştırarak da sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Not 2: Yine bu reçeteyi patlıcan kullanarak (patlıcan çırtması) da uygulayabilirsiniz. 
Patlıcanlı çırtmayı da yumurtalı pişirebilirsiniz.
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KUTSAL HAFTA

Paskalya öncesi Büyük Oruç yedi hafta sürer, yedinci hafta bayram arifesi, 
yani Kutsal Hafta olduğu için, kiliselerde neredeyse her gün dini ayin olur, in-
sanları akın akın kiliseye giderdi. O hafta her evde hummalı bir çalışma hüküm 
sürerdi. Evlerde zahfel dediğimiz büyük temizliğe girişilirdi. Evin tüm eşyası avlu-
ya çıkarılır, havalandırılır, oda bomboş bırakılır, simsiyah olan tavan direkleri sanki 
beyazlayacakmış gibi uzun uzun silinirdi. Avluda bulunan tüm eşyalar, sedir döşek-
leri, yastıkları uzun uzun dövülür, tozdan arındırılırdı. Sedir örtüleri, upuzun beyaz 
danteller işlenmiş sedire ait yastık kılıfları yıkanır, kolalanır, ütülendikten sonra 
sedir yastıklarına geçirilirdi. Evin yatağı, yorganı, perdeler, kilimler, misafir tabak-
ları, her şey bir bir yıkanır, tertemiz bir şekilde yerli yerine yerleştirilirdi.

Diyarbakır terzileri bayram zamanları asla boş kalmaz, neredeyse sabahlarlardı. 
Diyarbakır’ın hem kadın hem de erkek terzilerinin çoğu Hıristiyan’dı ve işlerinde 
ehil insanlardı. Babalarımız, bayramda giyeceği katlık dediğimiz takım elbiselerini 
erkek terzilerine diktirirdi. Vartuhi Ablamın da çıraklığa gittiği, çırak olarak kabul 
edilmenin bile çok büyük bir artı olarak görüldüğü, ablam gibi tam 75 kıza terzilik 
öğreten Terzi Ojen, sadece o da değil, Terzi Azniv, Terzi Tuntuş, Terzi Janet, Terzi 
Anjel, Terzi Siranuş, Terzi Helen Ayten gibi zanaatkârlar bayrama iş yetiştirmek 
için özel çaba harcardı.

Bayram, biz çocuklar için bambaşkaydı. Öncesinde yaşanan tatlı telaş, kumaş-
çıları gezip beğendiğimiz kumaşları terzilere götürmemiz, arada büyük insanlar 
gibi provaya gitmemiz, provalarda rahat durmamamız, elbiseler teğelliyken bile 
iki elimizle elbisenin fırfırlı eteklerinden tutup bir sağa, bir sola dönmemiz, kısaca 
prova yapılırken bile sevinçten yerimizde duramamamız… Ah, o günler. Terzi pro-
vasından çıkıp, o yeni elbisenin altına giymemiz için alınan kırmızı rugan papuçların 
ve yine o papuçların içine giyeceğimiz ponponlu çorapların verdiği sevinç ve mut-
luluk. Mutluluğun kolay, basit ve ucuz olduğu günlerdi o günler.

Bayram haftası çarşamba gününe kadar büyük temizliğin bitmesi gerekirdi. 
Çünkü çarşambadan itibaren kilise ayinlerini kaçırmamamız, dini ritüelleri eksiksiz 
yerine getirmemiz gerekirdi. Perşembe günü öğleden sonra kiliseye gidilir, eve 
dönülür, o akşama özel usbov şorba pişirilirdi (İsa’nın çarmıha gerildiği gün mutlaka 
mercimek pişer, her bir mercimek tanesinin Meryem Ana’nın gözyaşları olduğu-
na inanılırdı). Akşam ayinine neredeyse her aile katılır, kilise adeta dolar, taşardı. 
Surp Giragos Kilisesi khoranının bulunduğu alanın ön tarafında, demir trabzanların 
üst bölgesinde, bir sütundan diğer bir sütuna kalın demir zincirlerle uzanan, renkli 
camlarla dantel gibi işlenmiş tam 40 adet gümüş kandil asılıydı.
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O gece khavarum yani “karartma” ayini icra edileceği için, kilisenin hiçbir ışığı 
açılmaz, o koca kiliseyi gümüş kandillerin ışığı aydınlatırdı sadece. Büyük el işçi-
liğiyle dantel gibi işlenmiş kandillerin minik deliklerinden süzülerek kırılan binler-
ce ışık huzmesi kilise duvarlarına yansıdığında, olağanüstü ışık oyunları oluşurdu. 
Kandillerin uzandığı sütunların altı, rengârenk halılarla donatılmıştı. O gece hiç 
kimse kilise sıralarında, sandalyelerde oturmazdı. Kilisenin sağında ve solunda bu-
lunan tüm sıralar yılda bir defa, sadece o gece bomboş kalırdı. Kilise cemaati yere 
diz çökerek oturur, insanlar iki elini gökyüzüne açar, af dilenir, tam kırk kez “Der 
Voğormiya,” yani “Merhamet ya Rab” diye Tanrı’ya yakarırdı.

Yüreğin derinliklerinden süzülen her bir “Der voğormiya” ile kilise zangoçu 
kandillerden birini söndürürdü. Söndürülen kandil sayısı arttıkça kilise duvarların-
daki renkli ışık hüzmeleri de bir bir azalırdı. Kırkıncı ve en son “Der voğormiya”nın 
söylendiği an son kandil de söndürülürdü. Koca kilise bir anda zifiri karanlığa ve 
sessizliğe gömülürdü. İnsanlar kendileriyle ve günahlarıyla baş başa kalır, o karanlık 
ortamdan aydınlığa ulaşabilmek için Tanrı’dan “Tövbe ve af” dilerdi. Ayin bittiğin-
de hepimiz sırtımızda taşıdığımız yükün bilinciyle, büyük bir sessizlik ve suskunluk 
içinde ağır adımlarla evlerimizin yolunu tutardık.

Babalarımız Avak Urpat, yani “Büyük Cuma” günü işe gitmez, dükkân açmaz, 
tüm aile eksiksiz bir şekilde kiliseye giderdik. O gün sabahtan itibaren, daha önce 
evlerde tohumladığımız, çimlendirdiğimiz fasulye, nohut, mercimek filizlerini Surp 
Giragos Kilisesi’ne taşırdık. İsa’nın tabutunu simgeleyen, dört uzun tahta direk 
üzerine oturtulmuş, tabut görüntüsü verilmiş ahşap sanduka evlerden taşınan 
çimlendirilmiş filiz ve Aşefçiler Çarşısı’ndan satın alınan fesleğenlerle güzelce süs-
lenirdi. 

Ayin sırasında tüm erkekler, sembolik sandukanın yerleştirildiği dört direğin 
bir ucundan tutabilmek için birbiriyle yarışırdı. Kutsal sanduka kilisenin dört ta-
rafında ilahiler eşliğinde dolaştırılır ve en sonunda khoranın önünde yüksekçe bir 
yere yerleştirilir, bırakılırdı. Bundan sonrası kadınlarla çocukların sırasıydı artık. 
Hepimiz tam üç kez tabutun altından geçer, haçımızı çıkarır ve tabutu simgeleyen 
sandukanın üstünde bulunan, doğuşu, dirilişi, var olmayı, yeni hayatı simgeleyen 
taptaze filizlerden bir parça almaya çalışırdık.

Tohumun toprakla buluşmasını biz evlerde gerçekleştirmiş, ölü bir tohumun 
toprakla buluşup yeniden doğuşuna, hayat buluşuna, var oluşuna, yeşerip gelişme-
sine günbegün tanık olmuştuk. Paskalya Bayramı da dirilişin simgesi ve yeniden 
var oluşun ta kendisiydi.

Cuma günü kilise töreninden sonra eve geldiğimizde analarımız kilolarca una, 
çeşit çeşit baharat ve yağ katarak bayram çöreğini yoğurur. O gece hamurun 
teştten, yani leğenden taşmaması için neredeyse nöbet tutar, sabah ilk iş olarak 
hamur açılır, çeşitli şekiller verilerek, Ermeni Fırıncı Tümes veya Süryani Fırıncı 
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Sağdo’nun fırınına gönderilirdi. Diyarbakır’da yaşayan Hıristiyanlar günden güne 
azalmasına rağmen hâlâ hatırı sayılır bir nüfus vardı ki, bütün şehir mahlep, tarçın 
ve rezene kokusuna keserdi.

Bayram ikramlıkları arasında önemli yer tutan hasse ve lebzunya (lebzuniye), 
namı diğer badem ezmesi günler öncesinden hazırlanır, bayram gününe saklanırdı. 
Cumartesi sabahı, yani bayram arifesinde mutlaka yapılan yemeklerden biri de 
tanabur, yani ayran aşı (Kürtçe mehir) denen yemekti.

Anam, sabahtan bakır bakraçlar içinde babamın getirdiği koyun yoğurdunu bez 
torbaya doldurur, birkaç saat süzer, süzdüğü yoğurdu daha sonra sulandırır, ka-
lın ayran kıvamına getirdikten sonra akşamdan ıslattığı dzedzadzla, yani aşurelik 
buğdayla buluştururdu. Koca bakır kazanı odun ateşi üzerine oturttuğu sacayak 
üzerine yerleştirir, tanabur kaynayana kadar büyük bir sabırla sürekli karıştırırdı. 
Kaynadıktan sonra altındaki odun miktarını azaltır, kazanın kapağını asla örtme-
den, ağır ağır pişmeye bırakırdı.

Paskalya Bayramı arefesinde yapılan tanabur, özel bir ritüele de sahne olurdu. 
Her yıl Mart ayının 25’inde Müjde Bayramı’nı kutluyorduk. Bu, başmelek Mi-
kail’in Meryem Ana’ya Kutsal Ruh ile dolacağını, İsa Mesih’i doğuracağı haberini 
verdiği gündü. O gün Diyarbakır Hıristiyanları akın akın Meryem Ana Süryani 
Kilisesi’ne gider ayine mutlaka katılırdı. Kilise khoranında bekletilen metrelerce 
ince ve renkli ipliğin üzerine saatlerce dualar okunurdu.

Okunmuş ve kutsanmış renkli iplikler daha sonra evlere dağıtılır, burum burum 
burulur, herkesin bilek ölçüsüne göre kesilir ve bileğe bilezik misali takılırdı. Bu 
renkli ipin adı basımbardı. Yine aynı günün akşamı Süryanilerde balık yemek adet-
tendi. Diyarbakır’ın Süryani balıkçıları Dicle Nehri’ne attıkları ağları Süryanilerin 
kısmetine atardı o gün. Artık nehirden ne çıkarsa… Basımbarı Mart’ın 26’sında 
büyük bir sevinçle kolumuza takıyor, Paskalya arifesine kadar bileklerimizde taşı-
yorduk. Diyarbakır uzun bir süre bileklerine renkli iplikler takmış insanlarla dolup 
taşıyordu. Paskalya arifesi, o güne kadar büyük bir mutlulukta kolumuzda taşı-
dığımız, basımbarlarımızla vedalaştığımız gündü. Anam hepimizi çağırır, “Hade 
basımbarlarınızı çıkarın, tanabur kazanının altında yakacağız,” derdi. Biz çocuklar 
büyük bir sevinçle taşıdığımız renki basımbarı çıkarmak istemez, üzülürdük. 

Anam tanaburu ateşle buluşturduğu sıralarda, babam elinde Dicle Nehri’nin 
büyük ve lezzetli balıklarından biri olan şabbotla gelirdi. O akşamki yemeğimiz 
balıktı. Anam koca balığı bir güzel temizler, dilimler, tuzlar ve bakır süzgeç üzerine 
yerleştirirdi. Şabbot büyük bir balık olduğu için kafası da kocamandı. Balığın dilim-
lenmiş gövdesi una bulanarak kızartılır, başından da bol soğanlı balık yahnisi yapılır, 
ekmeğimizi bana bana yiyeceğimiz güzel bir pilaki olurdu. Şabbot demişken, bir 
zamanlar özel yemek davetlerinde soğanlı, maydanozlu, bademli şabbot dolması 
yapılır ve pişirmek üzere mahalle fırınına gönderilirdi. 
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Balık hazırlığı sonrasında bayram yemeğinin malzemesini taşırdı babam. Aslın-
da o arife günü babam eve sürekli bir şeyler taşırdı. Paskalya’da mutlaka kaburga 
dolması yapılırdı. Anam, babamın getirdiği kaburgayı bir güzel harmanladığı ba-
harat ve tuz karışımıyla terbiyeler, ertesi güne kadar bekletirdi ki baharatı ve tuzu 
içine çeken et lezzetlensin. Babamın sipariş ettiği sadeyağlı ve bol cevizli kadayıf 
tepsisi eve ulaştığı an, babamın alışveriş işi, bayram hazırlığı bitmiş demekti

Bütün kış toplanan soğan kabuklarıyla Paskalya yumurtaları boyanır, bazen o 
soğan kabuklarının bulunduğu soğanlı su, bütün bir mahalleyi dolaşır, herkes aynı 
su ile yumurta boyardı (Ninem, soğan kabuğundan elde ettiği kırmızının yanı sıra, 
Kürtçe kıne-bıre denilen ve dere kenarlarında toplanan bir otla yeşil renkte yu-
murta da boyarmış).

Yumurtalar boyandıktan sonra sıra hamama gitmeye gelir, hamamdan sonra 
mezar ziyareti yapılır, rengârenk kokulu güllerin gonca gonca açıldığı ve etrafa 
mis kokular yaydığı mezarlıkta yakılan günlüğün kokusu eşliğinde ölülerin canı için 
dualar okunurdu.

Ve tabii ki, yedi hafta oruç tutulan Paskalya Yortusu’nun son günü olan cu-
martesi akşam kilisede gerçekleşecek olan Cırakaluys ayininde birçoğumuz kutsal 
komünyon alır, kilisenin bitimiyle birlikte ellerimizdeki mumları söndürmemeye 
çalışarak evlerimize giderdik.

Bayram arefe akşamına Khıtman Kişer, Navagadig kişer diyor ve o geceye özel 
besleniyorduk. Yani arife akşamı bütün Hıristiyanların yemeği balık, tanabur ve 
perşembe akşamı haşlanan yumurtadan ibaretti. Et ve etli yemekler yenmezdi o 
akşam.

Bayram akşamı evimizin hem görüntüsü hem de kokusu başka türlü olur-
du. Evimizin her köşesi, taş duvarları dahi bayram kokardı. Evlerimizde giyinme 
odaları, duvardan duvara uzanan gardroplar yoktu. Bir duvardan diğer bir duvara 
gerdiğimiz iplik üzerine, bayram sabahı kiliseye giderken giyeceğimiz elbiselerimiz 
sıralanırdı. Biz çocuklar, ponponlu beyaz çorap kırmızı rugan papuçlarımızı yastık 
altında saklarken, bir taraftan da ipe gerili elbisemizi hayranlıkla seyre dalar, sabah 
olmasını büyük bir heyecanla beklerdik. 

Biz çocuklar bayramlıklarımızı ilk kez giyecek olmanın büyük heyecanıyla ne-
redeyse bütün geceyi göz kırpmadan geçirirdik. Anam da erkenden uyanır, kilise-
ye gitmeden önce bayram yemeğimiz olan kaburga dolmasının iç pilavını hazırlar 
ve yemeği maltıza oturturdu ki bizler kilise ayininden dönünceye dek yemek ağır 
ağır pişsin.

Anam kaburga dolmasını ateşle buluşturur, bizler de uykularımızı kaçıran, yas-
tık altında sakladığımız kırmızı rugan pabuçlarımız, ponponlu çoraplarımız ve bay-
ramlık elbiselerimizle buluşurduk. Hepimiz, yani neredeyse bütün Hıristiyanlar, 
bayram hazırlıklarımızı tamamlamış halde, tertemiz kıyafetlerimizle kapılardan çı-
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kar, el ele tutuşur, Diyarbakır’ın dar ve kıvrımlı sokaklarından geçer, Surp Giragos 
Ermeni Kilisesi’ne doğru akardık.

Daha kilise avlusunun kapısındayken sokağa taşan ilahileri duymaya başlardık ve 
heyecanımız doruğa ulaşırdı. İçeri girdiğimizdeyse bütün kiliseye hâkim olan buhur 
kokusu yüzümüze çarpardı. Bayram ayininde herkes büyük coşkuyla dua ve ilahi-
lere katılırdı. Bayram coşkusu sanki o kocaman kiliseye sığmıyor gibiydi. Herkes 
birbirine sevgiyle yaklaşır, kilisemizin bakmakla yükümlü olduğu fakirlerimiz için 
elinden geldiğince yardım elini uzatır, paylaşmanın erdemine inanırdı.

Bayram sabahı kilisenin avlusu koca bir ağaca tünemiş yüzlerce kuşun çıkardığı 
cıvıltılar gibi, biz çocukların cıvıltısıyla dolardı.

Ayinden sonra, herkesin adeta şıklık yarışına girdiği avluda ayak üstü bay-
ramlaşılır, herkes birbirini bayram yemeğine davet ederdi. Bunu öylesine edilmiş 
davetler sanmayın sakın, komşular akrabalar birbirlerini elinden eteğinden tutup 
çekiştirir, yalvarır gibi ısrar ederdi. 

İşhan dediğimiz kilise mütevvelli heyeti kilise ayininden çıkar çıkmaz önce o 
sene evlerinden ölü çıkmış olan Hıristiyanları evlerinde ziyaret eder onların yasını 
paylaşır, her zaman yanlarında oldukları mesajını verirlerdi. Ardından papaz da aynı 
şekilde ilk bayram ziyaretini yas tutulan evlere yapar, daha sonraki günlerde ise 
bütün Diyarbakırlı Ermenilerin evlerini ziyaret ederek, dualarla evi ve ev halkını 
kutsardı.

Bayramları, özel olarak da Paskalya Bayramı’nı dört gözle bekleyen misafir-
lerimiz de vardı. Bu misafirler diğer misafirlerimiz gibi değildi. Evimize gelirken 
tedirgin adımlarla hızlı hızlı yürür, etraflarını sürekli kolaçan eder, son bir kez kim-
selere görünmediklerinden emin olduktan sonra kapımızı çalar ve avlumuza ayak 
bastıkları an derin bir nefes alırdı.

Bu misafirlerimiz Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeni kadınlardı ve sayıları hiç de az 
değildi. 

Bizimkilerle bayramlaştıktan sonra anamın verdiği bayram çöreği ve kırmızı 
yumurtaları bir mendile sarıp çarşaf veya pardösülerinin içine saklarlardı. Birçok 
evin böyle gizli misafirleri vardı ama kimse bu konu hakkında, özellikle de biz ço-
cukların önünde konuşmazdı. Suskunluk sanki yazılı olmayan bir yasaydı ve sorun-
suz bir şekilde işliyordu. Zira herkes öyle veya böyle bir şekilde hayatına devam 
ediyor, kimse bu konu hakkında konuşarak hayatlarının akışını bozmak istemiyor-
du. Anam bu misafirleri uğurladıktan sonra bir çiti, yani yazmayı alnının üzerinden, 
başının arkasına doğru sımsıkı bağlardı. Anamı bu halde gördüğümüzde anlardık ki 
başı ağrıyor. Anamın baş ağrısının en etkili ilacı buydu. Arada “Ah khain felek! Ah 
kara yazgı!” diye derince iç geçirir, “Ne derderin dzuğ en, ne melleyin muğ en,” 
yani “Ne papazın kömürü, ne melle (imam) dumanıdırlar,” diye laflar mırıldanır ve 
böylesi bir yaşamın ne kadar zor olduğunu söylemeye çalışırdı.
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LEBZUNYA (LEBZUNİYE) - BADEM EZMESİ (Süryanice: LOZİYE) 

1/2 kg. yerli çiğ badem (Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Malatya bademi)
375 gr. şeker • 2 yemek kaşığı rakı (tercihen)

3 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu veya tadı çok bastırmasın diye 
suyla seyreltilmiş gülsuyu

Bademleri yıkayın, kaynayan suda kabuğu soyulacak kadar birkaç dakika haşlayın, süzün 
ve yine soğuk suda birkaç dakika bekletin, süzün (bademlerin kararmasını önler.)

Bademlerin kabuğunu çıkarın. Temiz, havsız bir bez yerleştirdiğiniz süzgeç içinde kabuğu 
soyulmuş bademleri istifleyin. Soyduğunuz bademleri 10-12 saat bekletin ki bademler biraz 
kurusun.

Bademleri mutfak robotunda (baharat öğütücüsü daha uygun) güzelce öğütün. Ardından 
toz şekeri de pudra şekeri olacak gibi robottan geçirin.

Badem ezmesini ve pudra şekerini bir kapta güzelce karıştırın. Ardından tekrar robottan 
geçirin.

Bu aşamadan sonra, evinizde tunç havan var ise havanda, tunç havanınız yoksa uygun bir 
yerde güzelce dövün, ezin. Bademin yağı hafiften çıkmaya başlayınca olmuş demektir. Daha 
sonra yoğurma kabına aldığınız malzemelere sıvı malzemeleri ilave ederek, tüm malzemeler 
birbirini tutuncaya, hamur kıvamı alıncaya dek yoğurun. 

Evinizde mermer zemin varsa mermerde, yoksa düz bir yüzeyde merdane ile 1-1,5 cm ka-
lınlığında hamuru açın, keskin bir bıçak yardımıyla üçgen dilimler halinde kesin.

Ancak evde büyüklerinizden kalma bir lebzunya kalıbınız varsa şanslısınız demektir. Ka-
lıptan geçirdiğiniz lebzunyalarınızı şık bir tepsi veya şık bir lokumluk içinde servis edebilirsiniz.

Not 1: Çok eskiden Diyarbakır’da üç çeşit (üç renk) lebzunya yapılırmış: sade, güllü, 
menekşeli.

Not 2: Bu reçeteyi fıstık ezmesi için de uygulayabilirsiniz.

BAYRAM ÇÖREĞİ

1 kg. un • 250 gr. sadeyağ (bulamazsanız tereyağı) • 1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı ılık süt (tercihen, sadece suyla da yoğurabilirsiniz)

1-1,5 su bardağı ılık su (sadece suyla olursa yaklaşık 2-2,5 su bardağı)
2 yemek kaşığı rezene • 1 yemek kaşığı anason • 1 yemek kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı çörek otu • 1 tatlı kaşığı tuz • 1 tatlı kaşığı şeker • 1 çay kaşığı tarçın
bir çimdik karanfil • 1 çimdik kakule • l paket yaş maya (42 gr.)

1 yumurta • 1 tatlı kaşığı pekmez

Mayayı şeker ve 2-3 kaşık ılık süt ile kabartın. Yağı eriyene kadar hafif ısıtın ve ılıklaşmasını 
bekleyin. Unu hamuru yoğuracağınız yerde eleyin ve tüm baharatlarla birlikte kuru kuru karış-
tırıp harmanlayın.

Unun ortasına havuz gibi bir boşluk oluşturun ve bu boşluğa maya dahil tüm sıvıları yer-
leştirin. Bu aşamada dairesel hareketlerle sıvıları un ile karıştırın ve ardından iki elinizle birlikte 
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hamuru yoğurun (yaklaşık 10 dakika.) Çörek hamuru kulak memesi kıvamından biraz daha sert 
olmalı. Yoğurduğunuz çörek hamurunu evin sıcak bir yerinde mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar alın ve bu hamur parçalarını iki elinizle ileri-geri hareket-
lerle yuvarlayın ve 3 eşit parçaya bölün. Bu parçaları saç örgüsü gibi örün ve bu örgünün her 
iki tarafına da yuvarladığınız (örgü hamurdan biraz daha kalın) bir parça yerleştirin. Hamurun 
her iki tarafını kesin ve baş ve işaret parmağınızla sıkı sıkı birleştirin. Hamurdan düz ve burma 
halkalar yapın. Hamuru şekillendirmek sizin yaratıcılığınıza bağlı. (Biz çocukken anam bir parça 
hamur verir, “Haydi kendinize çörek yapın,” der, biz de hamurdan bebek yapardık. Şimdi bu 
geleneği kızımla sürdürüyoruz.)

Yumurtayı pekmezle çırpın ve çöreklere (arzu ediyorsanız bir çimdik çörek otu ve susam 
serpin) sürün.

Bayram çöreğini önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

 
TANABUR - AYRAN AŞI 

(Kürtçede: MEHİR) (Süryanicede: LEBENİ)

2 kg. yoğurt (tercihen ev yapımı) • 1 su bardağı dzedzadz, yani dövme (aşurelik buğday)
1 yumurta • 1 yemek kaşığı un

Dövmeyi yıkayın, üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ve bir miktar tuzla birkaç taşım 
kaynatın, bir gece bekletin.

Yoğurdu uygun bir kese içinde veya süzgece yayacağınız bir bez üzerinde birkaç saat süzün.
Süzdüğünüz yoğurdu yumurta ve un katarak güzelce çırpın. Ardından (kaynattığınız döv-

mede varsa su miktarını hesaba katın) yoğurdu ayran kıvamında sulandırın ve dövmeyi ilave 
edin.

Tencereyi ateşe oturtun ve kaynamaya başlayana kadar sürekli (yoğurdun kesilmemesi için) 
karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, dövme pişince (yemeğin tuzunu pişmeye 
yakın atın) ocağın altını kapatın.

Tanaburu şu şekillerde servis edebilirsiniz.
1- Kış aylarında yağda yaktığınız nane ve kırmızı biber ile sıcak olarak.
2- İlkbaharda pişmek üzereyken içine atacağınız 1-2 avuç kenger veya yarpuz (yabani nane) 

ile hem sıcak hem soğuk olarak. 
3- Yine ilkbahar ve yaz aylarında üzerine gezdireceğiniz pekmez ile soğuk olarak.
4- Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında ise içine atacağınız 1-2 parça buz ve incecik doğra-

dığınız bir tutam nane veya taze kişniş (otu) ile soğuk olarak.

ŞABBOT BALIĞI PİLAKİSİ

1 adet şabbot balığı kafası veya pilaki yapımına uygun etli balık • 2-3 adet kuru soğan
3-4 adet sivri biber • 3 adet domates veya 1 tatlı kaşığı salça (kış aylarında)

1 çay bardağı zeytinyağı • 3-4 diş sarımsak • 1/2 limon
3-4 adet defne yaprağı (tercihen) • 1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı pul biber
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Soğanları piyazlık doğrayın. Zeytinyağını pilaki yapımına uygun tencereye alın, yağ cızırda-
maya başlayınca soğanları ilave edin, güzelce kavurduktan sonra sivri biberleri de katıp karış-
tırın. Daha sonra domatesi, sarımsağı, baharatları (defne yaprağı kullanacaksanız bu aşamada 
yemeğe katın) ve tuzunu ekleyin. Domatesler hafifçe yumuşayınca balığı ve kabuğunu soyup 
ince dilimlediğiniz limonları katarak tadını tuzunu kontrol edin ve ağır ateşte karıştırmadan 
pişmesini sağlayın.

Şabbot balığı pilakisini ister sıcak ister ılık, isterseniz ertesi gün soğuk yemek olarak servis 
edin.

Not: Nişan, düğün, damat tarafının verdiği ‘ğınami badiv’, yani ‘dünürü onurlandırma’ 
ve bundan hemen sonra gelinin ailesi tarafından verilen ‘pesa badiv’, yani ‘damadı onurlan-
dırma’ yemeklerinde, sofranın baş köşesinde şabbot balığı dolması olurdu. Şabbot balığını 
İstanbul’da bulamadığım için ölçülendirip reçeteye geçiremedim maalesef. Ama en azın-
dan bir bilgi olarak vermek istedim.

KABURGA DOLMASI 

1 adet kolu da dahil olmak üzere kaburga • 1 yemek kaşığı sadeyağ
1 yemek kaşığı domates salçası • 1 yemek kaşığı biber salçası • 1/2 çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı tane yenibahar • 1 tatlı kaşığı tane karabiber 
8-10 adet çıtlatılmış tane kakule • Dikmek için iğne ve iplik

Terbiyesi için: 1 çay kaşığı yenibahar • 1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı pul biber
1 çimdik tarçın • 1 çimdik kakule • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 yemek kaşığı biber salçası • 1/2 yemek kaşığı tuz (yaklaşık)

İç pilav için: üç su bardağı pirinç • yarım kilo kuşbaşı et • 2 yemek kaşığı sadeyağ • 1 tatlı 
kaşığı domates salçası • 1 tatlı kaşığı biber salçası • 1 su bardağı tuzsuz badem • 1/3 su bardağı 

taze Antep fıstığı (özgün kaburga dolmasında yoktur, çok yakıştırdığım için 
ben tercih ediyorum) • yarım su bardağı sultaniye üzümü • maydanoz • 1 çay kaşığı yenibahar

 1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı pul biber • 1 çay kaşığı tarçın • 1 çimdik kakule

Terbiye bölümünde bulunan baharatları harmanlayın ve zeytinyağı ile sos haline getirin. 
Kaburga etinin iç (iç pilavı dolduracağınız yer) çeperi başta olmak üzere her tarafını bu sosa 
bulayın ve sosu çekmesi, lezzetlenmesi için bir gece bekletin.

Badem ve Antep fıstığını bir taşım kaynatın, hemen soğuk suya alın ve süzüp kabuklarını 
çıkarın. Sultaniye üzümünü ılık suda bekletin, şişince suyunu süzün. Uygun tavada bir çimdik 
yağ ile birlikte badem ve fıstığı kavurup pembeleştirin, ardından üzümü de katıp karıştırın.

Pirinci yıkayın ve bir miktar tuz ilavesiyle birlikte ılıktan az sıcak su ile 20-30 dakika ıslatın.
Pilav pişirmeye uygun bir tencereyi ateşe oturtun ve yağı ilave edin. Yağ cızırdamaya başla-

yınca eti koyun ve güzelce kavurun. Kavurduktan sonra 2 bardak sıcak su verin ve etin pişmesini 
sağlayın. Et pişip yağa kalınca pirinci süzün ve tavaya ilave edip kavurun. Pirinci kavurduktan 
sonra salçaları ekleyip kavurun. Pirinci yarım pişirecek kadar 1-1,5 bardak sıcak su ilave edin. 
Daha sonra tüm baharatları ve kavurmuş olduğunuz badem, fıstık ve üzümü katın. İç pilavın 
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tadını tuzunu kontrol edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav pişince incecik kıydığınız may-
danozu (üstünü süslemek için 2-3 yemek kaşığı ayırın) ilave edin, karıştırın ve demlenmeye, 
soğumaya bırakın.

Kaburgayı doldurmak üzere bir tepsiye alın. İç pilavı kaburganın iç çeperine doldurun. Her 
tarafını aynı miktarda doldurun, ne az ne de çok olmasına dikkat edin. İç pilavı doldurduktan 
sonra 1 bardak su ilave edin, açık olan kısmı iğne ve iplik yardımıyla güzelce dikin.

Kaburga dolmasını pişireceğiniz tencereyi ateşe oturtun ve yağı ilave edin. Yağ cızırdamaya 
başlayınca kaburganın her tarafını güzelce, eşit şekilde kızartın. Salçalarını ilave edip kavurun. 
Ardından doldurduğunuz taraf altta kalacak şekilde, yarısına gelecek kadar sıcak su koyun, an-
cak dikkat edin 1,5 litreyi geçmesin. Tane baharatları ister baharat bohçası içinde, ister serbest 
bir halde tencereye aktarın. Kaburganın iç pilavla doldurduğunuz tarafı dip tutmaya elverişlidir. 
Bunun için her yarım saatte bir yerinden kaydırıp oynatın. Bir saat bu şekilde pişirdikten sonra 
doldurduğunuz taraf üstte olacak şekilde ters çevirin. Yemeğin tadını tuzunu kontrol edin ve 
kısık ateşte 2,5-3 saat pişmeye bırakın.

Kaburga dolması pişince bütünlüğünü bozmadan ipliğini çözün, dikkatli bir şekilde servis 
etmek üzere tabağa alın. İç pilavlı bölümünü yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru kesin. 
Pilavın açığa çıkmasını sağlayın ve ayırdığınız maydanozu pilavın üzerine serpin.

Kaburga dolmasını iç pilav ve etle birlikte sıcak sıcak servis edin.  
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