
ZUMRUT tatlilari..-- KAYSERİ SİNEMALARI Yazısında geçen Şakir Kiebabı üzerine Yavuz O ‘57’nin isteği 

Tuncaycigim, 

Su Sakir Kebab muhabbetini de acsana...!! Biraz istahimiz kabarsin.  Bakarsin Gayseri yakinindan felan 
geceriz. Bir " detour" diyip, gaza bastik mi, kebabcida buluruz kendimizi.. Belki birkac eski Talas'li, 
gonul verip, kebab yemeğe gelir.. Baska bir konu olmaktan cikartta, akan salyalarla, paspasa  
baslayalim. Korkma, sel felan olmaz.. Talas'i sel basmaz, zaten dere yatagi.. bir vadi.. 
Herkese sevgiler, 
YavuzO '57 
 

Tuncay Sergen >  

Babamla öğleleri giderdi giderdik. Akşam çalışmazdı. Öğlede kuyruk olurdu. Şakir’in yeri İkaapılı 
Cami’yle Kapalıçarşı arasında eski taş bir binadaydı. Bir kapısı kapalı çarşıya bir girişi kale tarafındaydı. 
Yani Zümrüt’e 100 metre.  

Babam “Benim istediğim et bir koyundan 2-3 kilo çıkar, o yüzden ben de kasaptan et alırım” demişti. 
“Goyunun girisini nidiyim” derdi. Küçük yassıca kesilmiş kuş başını 50x100 cm gibi, kenarı 5 cm düz, 
kara, kalın sacdan özel yapılmış bir tavaya koyardı. Sanıyorum biber ve tuzla eti tavada kavururdu. 
Şömineye benzer bir ocağın altında odun ateşi yanardı. Lokanta hafiften odun, fazlaca kebap kokardı. 
Arada bir ateşin tavını bulmak için bir tutam kuru otu ateşin üzerine atar “pallah virirdi“ 

Etler pişince tabağın ortasına koyar, etrafına daire şeklinde kıyılmış soğan ve maydanozu dizerdi. 
Sonra 7 milim gibi ince pideyi et kavurduğu tavaya yatırıp hafif bastırır, etin yağını emdirirdi. 
Arkasından o pideyi alttaki ateşe eliyle tutar üstünde gevrek bir kabuk tabaka meydana getirirdi. 
Böylece pidenin içi yağlı ve yumuşak ama dışı çıtırdardı. Bu pideyi iki parmak kalınlığında , 10 cm 
uzunluğunda dilimlerdi. 

O dilimleri, hazırladığı etrafı soğanla çevrilmiş kebabın üzerine kümbet gibi düzgünce sırayla dizerdi. 
Pide kababı tamamen kapatır, kebabın çabuk soğumasını engeller, görünüşe de bir cazibe katardı. 
Kebap hazırlanır, o heyecan ve iştahla bir parça pide alırsın, o açılan boşluktan soğan ve kebaba 
ulaşırsın. 

Benim aklımda kebaptan çok Şakir’in pidesi kalmıştı. 

Babama bir defasında sormuştum: 

“Baba Şakir Amca’dan yalnız pide istesek olmaz mı ? “ 

TUNCAY SERGEN  

 

Bu yazıya Soğman Sakarya’dan katkı 

Degerli hemşerim merhaba,  
Musaadenizle bende bu listeye iki ilave yapayim. Ikiagpili caminin hemen bogrunde Şakir Agha 
(kebapci) var idi ki onun kebabindan yemiyen kebap yemis sayilmaz..Bildigin gibi halen kendi ogullari 
ve gardasinin ogullari (Adem baba) isi yurutuyorlar. Şakir agaya ve hanimina takma dis 
yapmistik dolayisiyle biraz torpilli sayilirdik. Bazi oglenler kebap almiya gittigimde tanimazsa Zekeriya 
efendinin (Zakar abim) ordan geliyom dedigim gibi akar sular dururdu yapar eder hazirlar veriridi 
acelesinden biraz da elim yanaraktan Kicikapinin yolunu tutardim.  

Zumrut pastanesi ise ayni isimle ve ayni ailenin sahipliginde Erciyes'te devam ediyor.Limonata var 
fakat sizin piramit pastadan haberim yok. Guru gaymah ise zaten yeryüzünden gaybolmus.Erciyes'e 
büyük de yatirim yapmislardi teleferik de dahil. Sagolsun Hilmi'yle bana ikram izzette bulundular Üçlu 
bir muhabbetimiz oldu ve tabii ki eskilere gedip donup dolasdiydih..  



Hoscakalin  Sogman 
 


