BO⁄OS P‹RANYAN
Yaﬂam› hakk›nda günümüze ulaﬂan bilgiler çok azd›r. 1896’dan
1915’e dek, Merzifon’daki Anatolia College’›n (Anadolu Koleji)
aﬂç›l›€›n› yapt›€› bilinmektedir. 1915 tehciri s›ras›nda Kolej’de
kalan son Ermenilerden biri oldu€u kaydedilmiﬂtir; ancak ak›
beti hakk›nda kesin bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Aﬂç›n›n Kitab›’n›n
1914’te Merzifon’da, Hagop M. S›rabyan’›n sahibi oldu€u Ana
tolia Matbaas›’nda yap›lan Ermenice bas›m›, bez cilt (7,5 kuruﬂ)
ve karton kapak (5 kuruﬂ) olarak sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
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Bu kitap, Merzifon Amerikan Koleji aﬂç›s›
Bo€os Piranyan’›n Nor Khoharar (Yeni Aﬂç›) adl› Ermenice eserinin çevirisidir
(Merzifon: D›bakrutyun Anatolia [Hagop M. S›rabyan], 1914).
Okurun, Nor Khoharar’›n bas›ld›€› döneme dair arka plana daha kolay nüfuz
edebilmesi için kitap çeﬂitli eklerle zenginleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. Bu amaçla,
metnin baﬂlang›ç k›sm›na, Zafer Yenal’›n, “Nor Khoharar’› Okurken”,
Takuhi Tovmasyan’›n “Yama€›n Sözü”, Turgut Kut’un “Bo€os Piranyan’a
ve Eski Yemek Kitaplar›na Dair Bir Not” adl› makaleleri eklendi.
Ayr›ca, kitab›n sonunda, Nazan Maksudyan’›n kaleme ald›€›
“Merzifon Anadolu Koleji’nin K›sa Tarihçesi ve Aﬂç› Bo€os Piranyan”
baﬂl›kl› incelemeye ve çeﬂitli foto€raflara yer verildi.
Türkçe bas›mda, yazar›n özgün metinde Ermenice d›ﬂ›ndaki dillerde ifade
etti€i sözcükler italik olarak dizildi. Metin içinde taraf›m›zca yap›lan
eklemeler köﬂeli ayraç içinde belirtildi.
Günümüz okurlar›n›n tariflerden daha kolay yararlanabilmesi için,
yazar›n “okka, dirhem vs.” gibi eski ölçülerle ifade etti€i de€erler, metin
içinde ilk geçtikleri yerlerde dipnotlarla aç›kland›, daha sonraki
k›s›mlarda ise yeni karﬂ›l›klar›yla verildi. Metinde yer alan dipnotlar,
aksi belirtilmedikçe, taraf›m›zca eklendi. Kitab›n sonunda, metinde yer alan
yemek adlar›, malzemeler ve özel adlarla ilgili dizinlere yer verildi.
Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un Ana Yaz›m K›lavuzu (Epsilon Yay.)
temel al›nd›, Necmiye Alpay’›n Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›.
Kitab›n bask›ya haz›rlanmas› s›ras›ndaki katk› ve önerilerinden ötürü
Turgut Kut’a, Brian Johnson’a, Murat Bilir’e, Arsen Yarman’a, Vera ve
Sona Punarc›yan’a, Vangelis Kechriotis’e, Ayﬂe Yetiﬂkin Kubilay’a,
Garo Aprahamyan’a ve Anahit Astoyan’a teﬂekkürlerimizi sunar›z.
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Bo€os Piranyan, Nor Khoharar (Yeni Aﬂç›), Merzifon: Anatolia Matbaas› (Hagop M. S›rabyan), 1914.
(13.5x19.5 cm, 96 s.)
“Verdi€i eme€in karﬂ›l›€›n› leziz, besleyici ve güzel yemekler haz›rlayarak almak isteyenlerin,
bu de€erli ve benzersiz kitaptan mutlaka bir adet edinmesi gerekir.”

Nor Khoharar’› Okurken…

ZAFER YENAL*
Yeme€i haz›rlarken kiﬂi kendi de yemekle birlikte ve yemek gibi
“piﬂmezse” o yeme€in tad› yavan olur. Güzel bir bahçe, ancak
sahibinin nefesiyle yeﬂerir. Yemek de lezzetini ve rayihas›n› onu
haz›rlayandan al›r. Temiz ve zevkli yemek haz›rlayabilmek için
temizlik ve zevk gerekir. Tek sözle, yeme€i zihinle piﬂirmemiz gere
kir – aﬂç›n›n zihniyle.

B

o€os Piranyan’›n Nor Khoharar (Yeni Aﬂç›) kitab›na yazd›€›
önsözden al›nma bu sat›rlar, bize yemek piﬂirmenin sadece teknik
bir mesele olmad›€›n› hat›rlat›yor. Öyle ki, Piranyan’a göre ocakta
piﬂen sadece yemek de€il, nefesiyle, zihniyetiyle, kültürüyle aﬂç›n›n
ta kendisi. Biraz dikkatlice düﬂününce Piranyan’a kat›lmamak ola
naks›z. Hangi yeme€i sevip sevmedi€imizden tutun da, neyi nas›l
piﬂirdi€imizin bir dizi kültürel tercih ya da toplumsal koﬂulla ﬂekillen
di€i çok aç›k. Bu yüzden, yeme-içme edimine sadece biyolojik ya da
fiziksel zorunluluklardan kaynaklanan maddi bir süreç olarak bakmak
meseleyi fazla basite indirgemek olur. Bugün birçok sosyal bilimcinin
yeme€i bir araﬂt›rma konusu olarak ele almas›n›n alt›nda yatan en
önemli neden, hiç kuﬂkusuz, yeme€in toplumlar›n gündelik hayat›n›
oluﬂturan en önemli kültürel pratiklerin baﬂ›nda gelmesi.
Belirli bir dönemde, belirli bir yerde, toplumsal gruplar aras›ndaki
yeme-içme davran›ﬂlar›ndaki farkl›l›klara bakarak, s›n›fsal, etnik, ulu
*

Bo€aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ö€retim üyesi. Tarihsel sosyoloji, kal
k›nma sosyolojisi, kültür ve yemek sosyolojisi konular›nda dersler veriyor. Türki
ye’de tar›m, yeme€in tarihi, popüler kültür, tüketim ve insan haklar› alanlar›nda
araﬂt›rmalar› ve yay›nlar› var.
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sal ya da toplumsal cinsiyetle ilgili eﬂitsizliklere, hiyerarﬂilere ve çat›ﬂ
malara iliﬂkin önemli ç›kar›mlarda bulunmak mümkün. Yine benzer
ﬂekilde, yeme-içme davran›ﬂlar›ndaki benzerlikler, süreklilikler ya da
kopukluklar bize toplumlar ya da toplumsal gruplar aras›ndaki etki
leﬂimin ve iliﬂkilerin boyutu ve niteli€i hakk›nda da önemli ipuçlar›
verebilir. Çünkü müzik, e€lence, giyinme, bar›nma gibi temel edim
lerin yan› s›ra yemek de insanlar için toplumsal ve kültürel kimli€in
çok önemli bir veçhesini oluﬂturur. Tam da Piranyan’›n söyledi€i gibi
kokusuyla, tad›yla, zihinde ve vücutta b›rakt›€› izlerle yemek, bedene
ve bedensel pratiklere bir anlamda nakﬂolur. Meseleye buradan bak›l
d›€›nda da yeme-içme pratiklerinin sadece toplumsal olan› yans›tma
aç›s›ndan de€il, ayn› zamanda toplumsal olan› kurma anlam›nda da
çok merkezi bir yerde durdu€unu düﬂünebiliriz.
Öte yandan yemek, çok uzun bir süre sosyal bilimlerin ve tarih
çal›ﬂmalar›n›n çeperinde kalm›ﬂ bir konu. Ekonomik süreçler, siyasi
sistemler, devlet yap›lar› gibi daha ciddi ve önemli bulunan mese
lelerin yan›nda yemek gibi daha ziyade tüketimle ve kültürel alanla
ilgili konular›n uzunca bir süre nadir olarak araﬂt›rmac›lar›n ilgisini
çekti€ini görüyoruz. Bununla birlikte, özellikle 1960’l› y›llarla birlikte
baﬂta feminizm ve ›rkç›l›k karﬂ›t› hareketler olmak üzere süregiden
sistem-karﬂ›t› siyasi hareketlerin de etkisiyle, kültürel kimlikler, tüke
tim, ev içi emek gibi konular›n yavaﬂ yavaﬂ sosyal bilimlerin gündemi
ne girmeye baﬂlad›€› söylenebilir.
Bu geliﬂmede elbette kültür gibi sosyal de€iﬂim süreçlerine ancak
dolayl› olarak etkisi oldu€u varsay›lan ve bu haliyle de önemsiz bulu
nan alanlar›n iktidar ve toplumsal iliﬂkiler aç›s›ndan kurucu rolünün
fark edilmesi büyük rol oynad›. Bu geliﬂmelere paralel olarak, ulusla
raras› literatüre bakt›€›m›zda son yirmi y›ld›r yemek ve mutfak kül
türleri hakk›ndaki çal›ﬂmalarda bir art›ﬂ göze çarp›yor. Türkiye’de de
durum çok farkl› say›lmaz. Görece az olsa da, son zamanlarda giderek
artan say›da tarihçinin yemek ve mutfak kültürleri konusunda çal›ﬂ
malar yapt›€› gözleniyor. Bu çal›ﬂmalar›n ortak özelli€i, ‹stanbul ve
saray mutfa€› üzerine yo€unlaﬂmalar›. Osmanl› co€rafyas›n› oluﬂtu
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ran di€er bölgelerle ilgili çal›ﬂmalar hemen hemen yok denecek kadar
az. Dolay›s›yla, ‹stanbul haricindeki yerlerde s›radan insanlar›n neler
yedi€ini, neyi nas›l piﬂirdi€ini ve bu konularda farkl› etnik ve dinsel
topluluklar aras›ndaki farkl›l›kya da benzerlikleri pek bilemiyoruz.
Bu durumun asl›nda di€er ülkelerle ilgili tarihsel çal›ﬂmalarda da
karﬂ›m›za ç›kan genel bir sorun oldu€u söylenebilir. Siyasi ve iktisadi
iktidar› ellerinde bulunduran gruplar›n hayatlar›yla, yaﬂama biçimle
riyle, sorunlar›yla, arzular›yla ilgili ayr›nt›lar›n tarihsel belgelere akta
r›lmas› çok daha yayg›n oldu€u için, bu durum asl›nda ﬂaﬂ›rt›c› de€il.
‹ﬂte bu yüzden, ö€rencilerin büyük ço€unlu€unu Ermenilerin oluﬂ
turdu€u Merzifon Anadolu (Anatolia) Koleji’nde 18 y›l aﬂç›l›k yapan
Bo€os Piranyan’›n yazd›€› Nor Khoharar, çok önemli bir tarihsel belge
olma özelli€ini taﬂ›yor. Bu kitap bize Osmanl› ‹mparatorlu€u’nun son
dönemlerinde ‹stanbul d›ﬂ›nda bilinen yemekler ve bu yemeklerin
niteli€i hakk›nda önemli bilgiler veriyor. Nor Khoharar’› ayn› dönem
lerde yaz›lm›ﬂ ve genellikle ‹stanbul’da bas›lm›ﬂ yemek kitaplar›yla
karﬂ›laﬂt›rmak suretiyle, geç dönem Osmanl› ‹mparatorlu€u’nda rast
lanan yemek kültürleri hakk›nda daha derinlikli ve anlaml› analizler
yapmak mümkün.
Öte yandan, Piranyan Nor Khoharar için yazd›€› önsözde “kad›n
e€itiminin” öneminden bahsediyor ve ev ekonomisi ya da yemek
piﬂirme gibi derslerle genç k›zlar›n gelece€e haz›rlanmas›n›n gerek
ti€ini anlat›yor. Piranyan ayr›ca kitab›n›n bu yolda “samimi bir baﬂ
lang›ç” olmas› temennisinde bulunuyor. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan
itibaren Amerika ve çeﬂitli Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere
dünyan›n birçok yerinde kad›n e€itimi konusunda özellikle “kad›n
lara mahsus” okullar›n aç›lmas› yoluyla önemli giriﬂimler oldu€unu
biliyoruz. Osmanl› ‹mparatorlu€u’nda 1865 y›l›nda k›z sanayi mek
tepleriyle baﬂlayan bu tür giriﬂimler Türkiye Cumhuriyeti döneminde
k›z enstitüleriyle devam ediyor. Yine ayr›ca ayn› dönemlerde birçok
kolejde s›rf k›z ö€rencilere mahsus çeﬂitli dersler verildi€i de hat›r
lanacak olursa, Piranyan’›n kitab› bu alanda da önemli bir tarihsel
tan›kl›k olarak görülebilir.
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Kitab› okurken tarihsel aç›dan benim ilgimi çeken baﬂka bir konu
da, özellikle tatl›lar ve kekler bölümünde karﬂ›laﬂt›€›m, Avrupa ya
da Amerika menﬂeli olduklar› kuﬂku götürmez çeﬂitli tarifler. Bunlar
aras›nda “pandispanya”, “limonlu pay”, “elmal› pay” ya da “don›t
(donut)” say›labilir. Bu tür Bat›l› tatl›lar›n ya da keklerin Türkiye’de
genellikle Cumhuriyet döneminde bilinir hale geldigi varsay›l›r.
Hakikaten de 19. yüzy›l sonlar›nda yaz›lm›ﬂ ço€u yemek kitab›nda bu
tür tatl› tarifleri pek yer almaz. Dolay›s›yla Nor Khoharar, Türkiye’de
yayg›n olarak cumhuriyet döneminde bilindi€i ve piﬂirildi€i varsay›lan
tatl›lar›n geçmiﬂi ve Osmanl› topraklar›na giriﬂ yollar› hakk›nda da
önemli ipuçlar› sa€l›yor.
Öte yandan Bo€os Piranyan’›n kitab› sadece dünü de€il bugünü
de daha iyi anlamak için çok önemli bir eser olma niteli€ini taﬂ›yor.
Türkiye’nin yak›n tarihine bakt›€›m›zda yemekle ilgili meselelerin s›k
s›k “tart›ﬂma” konusu oldu€unu görüyoruz. “Lahmacunla viski içilir
mi / içilmez mi?” sorusundan tutun da, “baklavan›n aslen hangi mil
lete ait oldu€u?” sorusuna kadar tali gibi görünen birçok meselenin
her f›rsatta kendine gazetelerde, dergilerde, televizyonda yer buldu
€unu; “uzmanlar›n” bu konularda s›k s›k görüﬂ belirtti€ini biliyoruz.
Biraz daha yak›ndan bak›ld›€›nda, bu görüﬂlerin milliyetçili€e ve
s›n›fsal hiyerarﬂilere sadakatle yak›ndan iliﬂkili olan yüksek dozlarda
önyarg›lar, saptamalar, kestirme sonuçlar bar›nd›rd›€›n› fark etmek
mümkün. Bu tür meselelerin birer soru olarak gündeme gelmesi bile,
asl›nda lahmacunun da baklavan›n da sadece birer “yiyecek” olma
d›€›n›n, birçoklar› için kültürel kimliklere ve dolay›s›yla da süregiden
toplumsal çat›ﬂmalara dair önemli semboller, imgeler ve anlamlar
taﬂ›d›€›n›n bir göstergesi olarak düﬂünülebilir.
Bu sorulara h›zl›ca verilen kestirme cevaplar, bu sembollerin ve
imgelerin nas›l da var olan hegemonik yap›lar ve söylemler taraf›n
dan ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›ld›€›n›n bir iﬂareti olarak yorumlanabilir.
Aksi takdirde, genelde Güneydo€u Anadolu’yla özdeﬂleﬂtirilen ve son
dönemlerde büyük ﬂehirlerde görüldü€ü iddia edilen kültürel yoz
laﬂma ve kirlenmenin baﬂl›ca sembollerinden biri olarak gösterilen
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lahmacunla, zengin ve Bat›l› hayat tarzlar›na göndermeleriyle hat›r
lanan viskinin birlikteli€i bu kadar çok insan için böylesine imkâns›z
ve sorunlu olmazd›. Ne de yüzy›llard›r birçok farkl› co€rafyada farkl›
ﬂekillerde piﬂirilen, içinde Ermenisinden, Rumuna, Arab›na birçok
farkl› etnik ve dini toplulu€un etkilerini taﬂ›yan bir tatl›n›n “Türk iﬂi”
olarak bu kadar kolay gösterilmesi ve çabuk kabul görmesi mümkün
olurdu.
Örnekleri ço€alt›labilecek bu tür tart›ﬂmalar, toplumsal sonuçlar›
itibariyle hiç de önemsiz ya da geçici olarak görülemez. Çünkü bu tür
tart›ﬂmalardaki üslup ve kullan›lan dil, ço€u zaman birbirinden fark
l› gruplar› anlamakta kullan›lan özcü, milliyetçi ve ›rkç› kategorileri
s›radanlaﬂt›r›yor ve bunlar›n içinde bar›nd›rd›€› ﬂiddeti gündelik hayat
düzeyine taﬂ›y›p yeniden üretiyor ve sürekli k›l›yor. Burada sözünü
etti€im ﬂiddet, daha ziyade sembolik bir ﬂiddet. Hegemonik söylemin
içinde kendini s›k s›k gösteren kelimeler, kavramlar, çözümlemeler
vas›tas›yla belirli toplumsal gruplar›n, halklar›n ma€duriyetine sebep
olan bir ﬂiddet. Bu ﬂiddet, gücünü belirli tarihsel olaylar›n, iktidar
mücadelelerinin, toplumsal eﬂitsizliklerin yaratt›€› ac›lar›, s›k›nt›lar›
unutturmaktan, üstünü örtmekten, hiç olmam›ﬂ gibi göstermekten
al›yor. Öte yandan da, toplumsal haf›zan›n ve gündelik hayat›n için
deki “biz” ve “öteki” tan›mlamalar›n› do€rudan ﬂekillendirdi€i için
sembolik ﬂiddetin, Türkiye’de s›k s›k karﬂ›m›za ç›kan hadiselerde de
(son zamanlardaki linç giriﬂimleri, 6-7 Eylül 1955 Olaylar›, 1934 Trakya Vakas›,
vs.) görüldü€ü gibi, fiziksel ﬂiddete dönüﬂmesi hiç de zor olmuyor.

Dolay›s›yla, yemek gibi gündelik hayat›n merkezinde duran kül
türel pratiklerin, Türkiye’de yayg›n ﬂekilde konuﬂuldu€u gibi üstün
körü, basmakal›p ve yüzeysel olarak de€il de, daha derinlikli ve
tarihsel süreçlere duyarl› bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmas› çok önemli. Bu tür
tart›ﬂmalar sayesinde, yemek ve yemek tarihi alan›nda özcü ve d›ﬂla
y›c› milli kategorilerin d›ﬂ›na ç›kabiliriz. Elbette bu tür tart›ﬂmalar›n
yayg›nlaﬂabilmesi ve belirli bir olgunluk düzeyine eriﬂebilmesi, ancak
bu konularla ilgili yap›lan tarihsel, sosyolojik ve antropolojik çal›ﬂ
malar›n ço€almas›yla ve bu konulardaki düzeyli yay›nlar›n artmas›yla
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mümkün olabilir. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti devleti s›n›rlar›
içinde kalan topraklarda yaﬂayan ve yaﬂam›ﬂ olan farkl› topluluklar
aras›ndaki tarihsel etkileﬂimlerin niteli€i ve bunlar›n yemek alan›
na nas›l yans›d›€› sorusuna cevaplar üretebiliriz. Bu noktada Bo€os
Piranyan’›n kitab›n›n önemini daha iyi kavramak mümkün.
Piranyan’›n kitab›, Türkiye’de son dönemlerde çok s›k gündeme
gelen “Türk mutfa€›”, “Osmanl› mutfa€›” gibi tan›mlamalar hakk›n
da yeniden düﬂünmek ve bu tan›mlamalara daha eleﬂtirel yaklaﬂmak
için çok iyi bir baﬂlang›ç noktas›. Yemek sosyolojisi ve tarihi alan›nda
yap›lan birçok araﬂt›rma, “ulusal” mutfak fikrinin, ço€unlukla ulus
devletleﬂme süreciyle birlikte ortaya ç›kt›€› konusunda hemfikir. Örne
€in, bugün dünyan›n en rafine, en geliﬂmiﬂ mutfaklar›n›n baﬂ›nda
geldi€i düﬂünülen Frans›z mutfa€›n›n ancak 19. yüzy›l›n ortalar›ndan
itibaren “ulusallaﬂmaya” baﬂlad›€›n› biliyoruz. Bu konuda yap›lan
araﬂt›rmalar, yemek kitaplar›, dergiler, gazeteler, fuarlar, panay›rlar,
haritalar yoluyla birbirinden çok farkl› yiyecek piﬂirme, saklama, sun
ma özelliklerine sahip yöresel, yerel mutfaklar›n giderek daha “ulu
sal” bir repertuvar içerisinde kodlanmaya baﬂlanmas›n›n bir “Frans›z
mutfa€›n›n” oluﬂmas›nda büyük rol oynad›€›n› gösteriyor. Sadece
Fransa için de€il, birçok baﬂka “ulusal mutfa€›n” ortaya ç›kmas›nda,
daha do€ru bir deyiﬂle “kurgulanmas›nda” benzer süreçlerden bah
setmek mümkün. Dolay›s›yla, ulus kavram›nda oldu€u gibi, “ulusal
mutfak” kavram›n›n da geriye dönük olarak “icat edilmiﬂ” bir fikir
oldu€unu söyleyebiliriz. Bir ulusun s›n›rlar› içindeki s›n›fsal ve etnik
çeﬂitlilik düﬂünüldü€ünde, “ulusal mutfak” adland›rmas› alt›nda her
zaman bu adland›rmayla uyumlu olmayan fazlal›klar ve örtüﬂmezlik
ler oldu€u kestirilebilir.
Bugün “Türk mutfa€›” olarak sunulan kurgunun içerdi€i fazla
l›klara ve örtüﬂmezliklere örnek olarak, Bo€os Piranyan’›n kitab›nda
birçok yemek tarifleriyle karﬂ›laﬂ›yoruz. Ço€u insan için “Türk mut
fa€›na” aidiyeti tart›ﬂ›lmaz tarhanal›, iﬂkembeli çorbalar; farkl› sebze
lerden yap›lan bast›l› yemekler, kebaplar (çoban, tava, tas, vs.), köfteler
(‹zmir, Antep –tariften içli köfte oldu€u anlaﬂ›l›yor, kad›nbudu, vs.), musakka

12

lar (patl›can, kabak, vs.), dolmalar (yaprak, lahana, vs.) ya da irmik helvas›,
lokma, tel kaday›f gibi tatl›lar bu yemek kitab›nda yer al›yor. Sadece
isimleriyle de€il, haz›rlama ve piﬂirme yöntemleriyle de bu yemekler,
Türkiye’de yaﬂayan ve yemek piﬂiren birçok insana çok tan›d›k gele
cek. Dolay›s›yla da bu kitap “Türk mutfa€›” tan›mlamas› üzerinde
yeniden düﬂünmek ve bu tan›mlaman›n, üzerini örterek ya da “milli”
terimlerle içererek tektipleﬂtirmeye çal›ﬂt›€› etnik ve yerel çeﬂitlili€i
hat›rlamak için okurlar›na çok iyi bir f›rsat sunuyor.
Bununla birlikte, meseleye “öteki” taraftan da benzer bir ﬂekil
de yaklaﬂmak mümkün. Elbette kitapta dalak dolmas›ndan tutun
da, zeytinya€l› p›rasa dolmas›na, tz›vaze€’e ya da herisa’ya var›ncaya
kadar bugün genellikle “Ermeni mutfa€›yla” özdeﬂleﬂtirilen birçok
yeme€in ya da içece€in tarifi var. Öte yandan, Piranyan’›n kafas›nda
Türk, Ermeni ya da Arap mutfa€› gibi ayr›mlar olmad›€› çok aç›k.
Yazar›n›n Ermeni ve orijinalinin Ermenice yaz›lm›ﬂ olmas›n›n d›ﬂ›n
da ne kitab›n önsözünde ne de verilen tarifler içerisinde bu kitapta
yer alan yemeklerin “Ermenili€ine” dair tek bir kelimeye ya da vur
guya rastlamak mümkün de€il. Ama bugün muhtemelen bu kitap
hakk›nda konuﬂulurken “1914 y›l›nda yaz›lm›ﬂ bir Ermeni yemek
kitab›” diye bahsedilecek. Yani Piranyan’›n bu kitab› yazarken belki
çok da umurunda olmayan bir olguyu bu kitab› tan›mlayan en önem
li özellik olarak kullanaca€›z. Bu olas› durumun, kitab›n kültürel ve
tarihsel olarak içerdi€i zenginli€i bir miktar törpüleme ve bu zengin
li€in mümkün k›ld›€› farkl› okumalar›n önünde bir engel oluﬂturma
riski taﬂ›yaca€› da kuvvetle muhtemel. Bu riski bertaraf etmenin bir
yolunun, kitab›n her türlü “özcü” yorumlamadan imtina edilerek
okunmas› oldu€unu düﬂünüyorum. Böylelikle Piranyan’›n kitab›n›,
milliyetçi ve d›ﬂlay›c› kategoriler içinde de€il de, hak etti€i gibi özgür
leﬂtirici bir ﬂekilde okumak mümkün olabilir.
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Yama€›n Sözü

TAKUH‹ TOVMASYAN*

M

utfakta okkayla, dirhemle hiç iﬂim olmad›. Ben taneyle, gramla
ölçülen zamanlara yetiﬂtim. Ama öyle gramla, say›yla de€il de mutfak
ta bol bol malzemeyle çal›ﬂmay› daha çok sevdim. Mesela sepet sepet
bakla ya da bezelye ay›klamaya, demet demet ›spanak, semizotu y›ka
maya, reçel yapmak için 300-400 tane yeﬂil incir ay›klamaya, viﬂne
tatl›s› yapmak için viﬂnelerin çekirdeklerini ç›karmaya, çilek y›kamaya,
enginarlar›n kabuklar›n› yolmaya, minik minik muska böre€i sarmaya,
on yumurta ile petaluda yapmaya, beﬂ-alt› kilo undan Zadig (Paskalya)
çöre€i mayalamaya, mezelik misket köfte yuvarlamaya, topiklik nohut
lar›n zarlar›n› ‘teeek teeek’ p›tlatmaya, çavela dolusu bal›k ay›klamaya
hiç üﬂenmem, seve seve yapar›m, yeter ki sevdiklerim yan›mda olsun.
Çocuklu€umda, a€ustos aylar›n›n s›ca€›nda, baﬂka pek çok gönüllü
aileyle birlikte Beykoz Surp Nigo€ayos Kilisesi’nin geleneksel sevgi
sofras›n›n haz›rl›k çal›ﬂmalar›na gün evvelinden kat›l›rd›k. Sevgi sof
ralar›, ‹stanbul’daki Ermeni kiliselerinde, kiliseye ad›n› veren azizin
an›s›na y›lda bir kez toplanan bir tür dayan›ﬂma yeme€iydi. Pazar
sabah› yap›lan dini ayinden sonra, ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinden
gelen cemaat mensuplar› hep birlikte bir sofraya oturup kurban eti
yer ve bu arada kilisenin y›ll›k bütçesinin denkleﬂtirilmesi için ba€›ﬂ
toplan›rd›. ‹lk olarak Beykoz’daki kilisenin mutfa€›nda görmüﬂtüm o
koskocaman, boy boy kalayl› bak›r kazanlar›, süzgeçleri, kepçeleri, sat›r
*
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ve b›çaklar›. Mutfak, y›lda sadece bir iki kere kullan›ld›€› için iﬂe ilk
önce temizlikle baﬂlan›rd›. B›€›l b›€›l y›kan›rd› bütün çatal b›çak, bar
dak, tabak çanak, kap kacak, ne varsa; en sonunda da mutfak… Mut
fak dediysem, siz gözünüzün önüne ﬂimdiki mutfaklar› getirmeyin.
Anlatay›m… Kilise, ‹stanbul’un Anadolu yakas›nda, Beykoz’da,
ﬂimdiki Mehmet Yavuz Caddesi’nde, 1777’de inﬂa edilmiﬂ. 1834’te
ise dönemin önde gelenlerinden Canik Amira’n›n ba€›ﬂlar› sayesinde
büyük bir tadilat geçirmiﬂ. Bu mütevaz› kilisenin en önemli özelli€i,
‹stanbul’daki Ermeni kiliseleri içinde khoran›, yani suna€› tamamen
sedef kakma olan tek kilise olmas›d›r. Tarih kitaplar›na bakarsan›z,
Beykoz’da 17. yüzy›ldan beri Ermeni cemaati vard›r, ama bizim
zaman›m›zda ‹stanbul’un bu uzak köﬂesinde pek Ermeni kalmam›ﬂt›.
Kilisenin bahçesinde, sonraki dönemlerde, çeﬂitli amaçlarla kulla
n›lmak üzere yap›lan ek yap›lar vard›: pangal, yani mum sat›lan oda,
papaz odas›, küçük bir toplant› odas›. Kilisenin arka bahçesinde mut
fak diye kulland›€›m›z bölüm de oldukça eski bir yap›yd›.
Kilisenin sevgi sofras› için kurban edilecek koyunlar üç beﬂ gün
kilisenin bahçesinde misafir edilir, çocuklar taraf›ndan sevilir, besle
nirdi. Derken, cumartesi akﬂamüstü, k›sa süren bir ayinden sonra,
koyunlar semtin kasab› taraf›ndan kurban edilirdi. Edilirdi diyorsam,
bu manzaray› görmüﬂlü€üm yoktur hiç. Ayinden sonra arkadaﬂla
r›mla birlikte kuzular› son bir kez sevip okﬂar ve hemen ard›ndan o
koskoca bahçede saklanacak delik arard›m. Daha do€rusu kiliseye
s›€›n›rd›m, çünkü en emin yer oras›yd›.
Kuzular kesilip, derileri yüzülüp, temizlenip, parçalara bölünüp,
kazanlara yerleﬂtirilip, kaynay›p da mutfaktan haﬂlama kokular› gel
meye baﬂlad›€›nda, ben de yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kar, büyüklerimin
getir götür iﬂlerinde koﬂuﬂturmaya baﬂlard›m.
Mutfakta kazanlar kaynarken bahçeye de tahta masalar yerleﬂtiri
lirdi. Masalar, üçgen ayaklar üzerine dizilen, uzun, geniﬂ kalaslardan
ibaretti. Masalar kurulduktan sonra, ertesi gün gelecek misafirleri
güneﬂten korumak için, a€açtan a€aca, derme çatma bir tente gerilirdi.

15

Kuzu etleri kazanlarda odun ateﬂinde piﬂerken, biz “çal›ﬂanlar”a
da akﬂam yeme€i haz›rlan›rd›. Ertesi gün sevgi sofras›na ç›kmaya
cak olan, kuzu sakatatlar›ndan, çilingir sofras›n› and›ran türden,
çok leziz bir menü haz›rlan›rd›. Kuzu gömle€ine sar›l› ci€er ›zgaras›,
yürek, böbrek yahnisi… Bir yandan da haﬂlanan etler tepsilere al›n›r,
büyükler elleri yana tutuﬂa, etleri kemi€inden, ya€›ndan ay›r›r, didik
didik eder, tuz ve karabiberle harmanlard›. Et sular› tülbentten süzü
lüp ertesi gün pilav piﬂirmek için serin bir yerde saklan›rd›.
Bu hengame ta ﬂafak sökene kadar böylece sürer giderdi. Sabah
olup semtin bakkal› çakkal›, manav› kepenk aç›nca son al›ﬂveriﬂler
yap›l›rd›. Salatalar, meyveler, içecekler ve bunlar› so€utmak için, talaﬂ
aras›nda sat›lan kal›p kal›p buzlar kiliseye taﬂ›n›r, büyük bir varilin
içine yerleﬂtirilirdi. Son olarak da f›r›ndan s›cak s›cak ekmek al›n›rd›.
Bütün bu haz›rl›klar tamamland›ktan sonra art›k Badarak, yani
ayin-i ruhani vakti gelmiﬂ, papaz ve muganniler k›yafetlerini giyin
miﬂ, haz›rlanm›ﬂ olurlard›. Surp Nigo€ayos’un 200 y›ll›k o muhteﬂem
kampanas› ahaliyi kiliseye davet etmek için “daaan dan” çalarken,
Kalustyan Patrik’le S›vac›yan Hayrsurp, “H›raﬂapar” ilahisi ile kilise
ye girerlerdi. Badarak’tan ç›kan herkese, haﬂlanm›ﬂ, dörde bölünmüﬂ
yumurtalarla süslü fasulye piyaz›, taze so€an, bol salata, zeytin-pey
nir, üstüne de “mada€ (yani ‘kurban’) pilav›”yla “mada€ eti” ikram
edilirdi. Bu yemeklere sürahiler dolusu so€uk su, ayran ve –en ucu
zundan– ﬂarap eﬂlik ederdi.
***
Amerikal› misyonerler taraf›ndan kurulan Merzifon Anadolu
Koleji’nin aﬂç›s› Bo€os Piranyan’›n 1914’te yay›mlanan Nor Khoha
rar (Yeni Aﬂç›) adl› kitab›n› Ermeniceden Türkçeye tercüme etmeye
çal›ﬂt›€›mda, bütün bu anlatt›klar›m gözümün önünde canlan›verdi.
Çocuklu€umda, büyüyünce kocaman bir mutfakta çal›ﬂmay› hayal
edip dururdum, ama bugüne kadar hiç nasip olmam›ﬂt›. ‹ﬂte bu tercü
me iﬂi, bir anlamda bu hayalimi gerçekleﬂtirdi€im hissine kap›lmama
vesile oldu. Sanki aylard›r Merzifon’dayd›m, Kolej’in koca mutfa€›n›
“yuvam”, Bo€os Piranyan’› da “ustam” bellemiﬂtim.
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1910’lu y›llar›n baﬂlar›… Her yer, her ﬂey güllük gülistanl›k; toz
pembe Anadolu’nun topra€›, ba€›, bahçesi, bostan›; diz boyu bollukbereket… Halimi sorarsan›z, keyfim yerinde, f›rdönüyorum ustam
Bo€os Efendi’nin etraf›nda. Kulaklar›m› dikmiﬂ, gözlerimi de dört
açm›ﬂ›m, bir dedi€ini iki etmiyorum. ﬁu k›sac›k sürede o mutfakta
y›llarca çal›ﬂm›ﬂ gibi hissediyorum kendimi. Neler neler piﬂirmedik
ki Piran ustamla, tatl›s›ndan tuzlusuna, etlisinden sütlüsüne, k›zart
mas›ndan haﬂlamas›na. Kimi zaman kolay›na kaç›p pratik bir ﬂey
ler uyduruverdik, kimi zaman da özendik bezendik, ne telaﬂlar, ne
sevinçler yaﬂad›k birlikte… Dile kolay, her gün üç yüz kiﬂinin karn›n›
doyuracaks›n, müdüründen ö€retmenine, misafirinden müfettiﬂine,
ö€rencisinden müstahdemine kadar hepsinin nabz›na göre ﬂerbet
sunacaks›n…
Ustamla biraz daha samimi olursam, yemeklerin içine katt›€› ya€,
yumurta, et, ﬂeker oranlar›na, ya€da k›zartmalara, k›zartma ya€lar›n›
tekrar tekrar kullanmas›na burnumu sokup, “Olur… Olmaz!” diye iﬂi
ne kar›ﬂmay›, biraz da kendi bildiklerimi ona söylemeyi düﬂünüyorum.
Bütün bu telaﬂ içinde bir gün f›rsat bulursam ona yayalar›mdan,
yani ninelerimden bahsedece€im. Takuhi yayam›n “fasulya” pilakisi
tarifinden tut da, gizli feminist Akabi yayam›n kocagörmez böre€i
ne, Ye€ya kocaday›m›n çullamas›ndan, Lusi yengemin cizlemesinden,
Ankine yengemin uskumru dolmas›na kadar… E€er sohbetimden s›k›l
mazsa, Çorlulu Ermeni kad›nlar›n›n kuzu gömle€inden nas›l ci€er boh
ças› yapt›klar›n› da anlat›r›m belki. Söz bohçadan aç›lm›ﬂken, nice Çor
lulu genç k›z›n aç›lamam›ﬂ çeyiz bohçalar›n› da açar›m belki ustama…
Ama, ya o da yüre€ini aç›p içini dökerse bana? Tehcir yolculu€u
na ç›kmamak için, diﬂinden t›rna€›ndan esirgeyip biriktirdi€i alt›nlar›
yetkililere rüﬂvet olarak verdi€i halde, yine de tehcire tabi tutulaca
€›n› ö€rendi€inde, kendine nas›l zehir haz›rlad›€›n›, onu içmeye nas›l
kalk›ﬂt›€›n› anlatmaya kalkarsa… Yoook! ‹ﬂte buna dayanamam. ‹yisi
mi ben hiç bu eski bohçalar› kar›ﬂt›rmayay›m.
Hem, akﬂam yeme€i kampanas› da ha çald› ha çalacak, birazdan
çocuklar yemekhaneye doluﬂur…
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