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Yaflam›hakk›ndagünümüzeulaflanbilgilerçokazd›r.1896’dan
1915’edek,Merzifon’dakiAnatoliaCollege’›n(AnadoluKoleji)
aflç›l›€›n› yapt›€› bilinmektedir. 1915 tehciri s›ras›nda Kolej’de
kalan sonErmenilerdenbiri oldu€ukaydedilmifltir; ancakak›
beti hakk›nda kesin bilgiye ulafl›lamam›flt›r.Aflç›n›n Kitab›’n›n
1914’teMerzifon’da,HagopM.S›rabyan’›nsahibioldu€uAna
toliaMatbaas›’ndayap›lanErmenicebas›m›,bezcilt(7,5kurufl)
vekartonkapak(5kurufl)olaraksat›flasunulmufltur.
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Bukitap,MerzifonAmerikanKolejiaflç›s›

Bo€osPiranyan’›nNorKhoharar (YeniAflç›)adl›Ermeniceeserininçevirisidir
(Merzifon:D›bakrutyunAnatolia[HagopM.S›rabyan],1914).

Okurun,NorKhoharar’›nbas›ld›€›dönemedairarkaplanadahakolaynüfuz
edebilmesiiçinkitapçeflitlieklerlezenginlefltirilmeyeçal›fl›ld›.Buamaçla,

metninbafllang›çk›sm›na,ZaferYenal’›n,“NorKhoharar’›Okurken”,
TakuhiTovmasyan’›n“Yama€›nSözü”,TurgutKut’un“Bo€osPiranyan’a

veEskiYemekKitaplar›naDairBirNot”adl›makalelerieklendi.
Ayr›ca,kitab›nsonunda,NazanMaksudyan’›nkalemeald›€›

“MerzifonAnadoluKoleji’ninK›saTarihçesiveAflç›Bo€osPiranyan”
bafll›kl›incelemeyeveçeflitlifoto€raflarayerverildi.

Türkçebas›mda,yazar›nözgünmetindeErmeniced›fl›ndakidillerdeifade
etti€isözcükleritalikolarakdizildi.Metiniçindetaraf›m›zcayap›lan

eklemelerköfleliayraçiçindebelirtildi.

Günümüzokurlar›n›ntariflerdendahakolayyararlanabilmesiiçin,
yazar›n“okka,dirhemvs.”gibieskiölçülerleifadeetti€ide€erler,metin

içindeilkgeçtikleriyerlerdedipnotlarlaaç›kland›,dahasonraki
k›s›mlardaiseyenikarfl›l›klar›ylaverildi.Metindeyeralandipnotlar,

aksibelirtilmedikçe,taraf›m›zcaeklendi.Kitab›nsonunda,metindeyeralan
yemekadlar›,malzemelerveözeladlarlailgilidizinlereyerverildi.
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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 Kho ha rar’› Okur ken…

ZAFERYENAL*

Yeme€ihaz›rlarkenkiflikendideyemeklebirlikteveyemekgibi
“piflmezse” o yeme€in tad› yavan olur. Güzel bir bahçe, ancak
sahibininnefesiyleyeflerir.Yemekdelezzetiniverayihas›n›onu
haz›rlayandan al›r. Temiz ve zevkli yemek haz›rlayabilmek için
temizlikvezevkgerekir.Teksözle,yeme€izihinlepiflirmemizgere
kir–aflç›n›nzihniyle.

B o€os Piranyan’›n Nor Khoharar (Yeni Aflç›) kitab›na yazd›€›
önsözden al›nma bu sat›rlar, bize yemek piflirmenin sadece teknik
birmesele olmad›€›n› hat›rlat›yor.Öyle ki, Piranyan’a göre ocakta
piflen sadece yemekde€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€imizinbirdizikültüreltercihyadatoplumsalkoflullaflekillen
di€içokaç›k.Buyüzden,yeme-içmeediminesadecebiyolojikyada
fizikselzorunluluklardankaynaklananmaddibirsüreçolarakbakmak
meseleyifazlabasiteindirgemekolur.Bugünbirçoksosyalbilimcinin
yeme€i bir araflt›rma konusu olarak ele almas›n›n alt›nda yatan en
önemlineden,hiçkuflkusuz,yeme€intoplumlar›ngündelikhayat›n›
oluflturanenönemlikültürelpratiklerinbafl›ndagelmesi.

Belirlibirdönemde,belirlibiryerde,toplumsalgruplararas›ndaki
yeme-içmedavran›fllar›ndakifarkl›l›klarabakarak,s›n›fsal,etnik,ulu

* Bo€aziçiÜniversitesiSosyolojiBölümü’ndeö€retimüyesi.Tarihselsosyoloji,kal
k›nmasosyolojisi,kültürveyemeksosyolojisikonular›ndaderslerveriyor.Türki
ye’detar›m,yeme€intarihi,popülerkültür,tüketimveinsanhaklar›alanlar›nda
araflt›rmalar›veyay›nlar›var.
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salyadatoplumsalcinsiyetleilgilieflitsizliklere,hiyerarflilereveçat›fl
malarailiflkinönemliç›kar›mlardabulunmakmümkün.Yinebenzer
flekilde,yeme-içmedavran›fllar›ndakibenzerlikler,süreklilikleryada
kopukluklarbizetoplumlaryadatoplumsalgruplararas›ndakietki
lefliminveiliflkilerinboyutuveniteli€ihakk›ndadaönemli ipuçlar›
verebilir.Çünkümüzik,e€lence,giyinme,bar›nmagibitemeledim
lerinyan›s›rayemekdeinsanlariçintoplumsalvekültürelkimli€in
çokönemlibirveçhesinioluflturur.TamdaPiranyan’›nsöyledi€igibi
kokusuyla,tad›yla,zihindevevücuttab›rakt›€›izlerleyemek,bedene
vebedenselpratiklerebiranlamdanakflolur.Meseleyeburadanbak›l
d›€›ndadayeme-içmepratiklerininsadecetoplumsalolan›yans›tma
aç›s›ndande€il,ayn›zamandatoplumsalolan›kurmaanlam›ndada
çokmerkezibiryerdedurdu€unudüflünebiliriz.

Öte yandan yemek, çokuzunbir süre sosyal bilimlerin ve tarih
çal›flmalar›n›nçeperindekalm›flbirkonu.Ekonomiksüreçler,siyasi
sistemler, devlet yap›lar› gibi daha ciddi ve önemli bulunanmese
lelerinyan›ndayemekgibidahaziyadetüketimlevekültürelalanla
ilgilikonular›nuzuncabirsürenadirolarakaraflt›rmac›lar›n ilgisini
çekti€inigörüyoruz.Bununlabirlikte,özellikle1960’l›y›llarlabirlikte
baflta feminizm ve ›rkç›l›k karfl›t› hareketler olmaküzere süregiden
sistem-karfl›t›siyasihareketlerindeetkisiyle,kültürelkimlikler,tüke
tim,eviçiemekgibikonular›nyavaflyavaflsosyalbilimleringündemi
negirmeyebafllad›€›söylenebilir.

Bugeliflmedeelbettekültürgibisosyalde€iflimsüreçlerineancak
dolayl›olaraketkisioldu€uvarsay›lanvebuhaliyledeönemsizbulu
nanalanlar›niktidarvetoplumsaliliflkileraç›s›ndankurucurolünün
farkedilmesibüyükroloynad›.Bugeliflmelereparalelolarak,ulusla
raras› literatürebakt›€›m›zdasonyirmiy›ld›ryemekvemutfakkül
türlerihakk›ndakiçal›flmalardabirart›flgözeçarp›yor.Türkiye’dede
durumçokfarkl›say›lmaz.Göreceazolsada,sonzamanlardagiderek
artansay›datarihçininyemekvemutfakkültürlerikonusundaçal›fl
malar yapt›€› gözleniyor.Bu çal›flmalar›nortaközelli€i, ‹stanbul ve
saraymutfa€›üzerine yo€unlaflmalar›.Osmanl› co€rafyas›n› olufltu
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randi€erbölgelerleilgiliçal›flmalarhemenhemenyokdenecekkadar
az.Dolay›s›yla,‹stanbulharicindekiyerlerdes›radaninsanlar›nneler
yedi€ini,neyinas›lpiflirdi€inivebukonulardafarkl›etnikvedinsel
topluluklararas›ndakifarkl›l›kyadabenzerlikleripekbilemiyoruz.

Budurumunasl›ndadi€erülkelerleilgilitarihselçal›flmalardada
karfl›m›zaç›kangenelbirsorunoldu€usöylenebilir.Siyasiveiktisadi
iktidar›ellerindebulundurangruplar›nhayatlar›yla,yaflamabiçimle
riyle,sorunlar›yla,arzular›ylailgiliayr›nt›lar›ntarihselbelgelereakta
r›lmas›çokdahayayg›noldu€uiçin,budurumasl›ndaflafl›rt›c›de€il.
‹flte bu yüzden, ö€rencilerin büyük ço€unlu€unuErmenilerin olufl
turdu€uMerzifonAnadolu(Anatolia)Koleji’nde18y›laflç›l›kyapan
Bo€osPiranyan’›nyazd›€›NorKhoharar,çokönemlibirtarihselbelge
olmaözelli€initafl›yor.BukitapbizeOsmanl›‹mparatorlu€u’nunson
dönemlerinde ‹stanbul d›fl›nda bilinen yemekler ve bu yemeklerin
niteli€ihakk›ndaönemlibilgilerveriyor.NorKhoharar’›ayn›dönem
lerde yaz›lm›fl ve genellikle ‹stanbul’da bas›lm›fl yemek kitaplar›yla
karfl›laflt›rmaksuretiyle,geçdönemOsmanl›‹mparatorlu€u’ndarast
lananyemekkültürlerihakk›ndadahaderinlikliveanlaml›analizler
yapmakmümkün.

Öteyandan,PiranyanNorKhoharar içinyazd›€›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€inianlat›yor.Piranyanayr›cakitab›n›nbuyolda“samimibirbafl
lang›ç”olmas›temennisindebulunuyor.19.yüzy›l›nikinciyar›s›ndan
itibaren Amerika ve çeflitli Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere
dünyan›nbirçokyerindekad›ne€itimikonusundaözellikle“kad›n
laramahsus”okullar›naç›lmas› yoluylaönemli giriflimleroldu€unu
biliyoruz.Osmanl› ‹mparatorlu€u’nda 1865 y›l›nda k›z sanayimek
tepleriylebafllayanbutürgiriflimlerTürkiyeCumhuriyetidöneminde
k›zenstitüleriyledevamediyor.Yineayr›caayn›dönemlerdebirçok
kolejde s›rf k›z ö€rencileremahsus çeflitli dersler verildi€i dehat›r
lanacak olursa, Piranyan’›n kitab› bu alanda da önemli bir tarihsel
tan›kl›kolarakgörülebilir.
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Kitab›okurkentarihselaç›danbenimilgimiçekenbaflkabirkonu
da, özellikle tatl›lar ve kekler bölümünde karfl›laflt›€›m, Avrupa ya
daAmerikamenfleliolduklar›kuflkugötürmezçeflitlitarifler.Bunlar
aras›nda “pandispanya”, “limonlu pay”, “elmal› pay” ya da “don›t
(donut)”say›labilir.ButürBat›l›tatl›lar›nyadakeklerinTürkiye’de
genellikle Cumhuriyet döneminde bilinir hale geldigi varsay›l›r.
Hakikatende19.yüzy›lsonlar›ndayaz›lm›flço€uyemekkitab›ndabu
türtatl›tarifleripekyeralmaz.Dolay›s›ylaNorKhoharar,Türkiye’de
yayg›nolarakcumhuriyetdönemindebilindi€ivepiflirildi€ivarsay›lan
tatl›lar›n geçmifli veOsmanl› topraklar›na girifl yollar› hakk›nda da
önemliipuçlar›sa€l›yor.

ÖteyandanBo€osPiranyan’›nkitab› sadecedünüde€ilbugünü
dedahaiyianlamakiçinçokönemlibireserolmaniteli€initafl›yor.
Türkiye’ninyak›ntarihinebakt›€›m›zdayemekleilgilimeselelerins›k
s›k“tart›flma”konusuoldu€unugörüyoruz.“Lahmacunlaviskiiçilir
mi/içilmezmi?”sorusundantutunda,“baklavan›naslenhangimil
leteaitoldu€u?”sorusunakadartaligibigörünenbirçokmeselenin
herf›rsattakendinegazetelerde,dergilerde, televizyondayerbuldu
€unu;“uzmanlar›n”bukonulardas›ks›kgörüflbelirtti€inibiliyoruz.
Biraz daha yak›ndan bak›ld›€›nda, bu görüfllerin milliyetçili€e ve
s›n›fsalhiyerarflileresadakatleyak›ndaniliflkiliolanyüksekdozlarda
önyarg›lar, saptamalar, kestirme sonuçlar bar›nd›rd›€›n› fark etmek
mümkün.Butürmeselelerinbirersoruolarakgündemegelmesibile,
asl›nda lahmacunundabaklavan›ndasadecebirer“yiyecek”olma
d›€›n›n,birçoklar›içinkültürelkimliklerevedolay›s›yladasüregiden
toplumsal çat›flmalara dair önemli semboller, imgeler ve anlamlar
tafl›d›€›n›nbirgöstergesiolarakdüflünülebilir.

Bu sorulara h›zl›ca verilen kestirme cevaplar, bu sembollerin ve
imgelerinnas›l da var olanhegemonik yap›lar ve söylemler taraf›n
dan flekillendirilmeye çal›fl›ld›€›n›n bir iflareti olarak yorumlanabilir.
Aksitakdirde,geneldeGüneydo€uAnadolu’ylaözdefllefltirilenveson
dönemlerde büyük flehirlerde görüldü€ü iddia edilen kültürel yoz
laflma ve kirlenmenin bafll›ca sembollerinden biri olarak gösterilen
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lahmacunla, zengin veBat›l› hayat tarzlar›na göndermeleriyle hat›r
lananviskininbirlikteli€ibukadarçokinsaniçinböylesineimkâns›z
vesorunluolmazd›.Nedeyüzy›llard›rbirçokfarkl›co€rafyadafarkl›
flekillerde piflirilen, içinde Ermenisinden, Rumuna, Arab›na birçok
farkl›etnikvedinitoplulu€unetkilerinitafl›yanbirtatl›n›n“Türkifli”
olarakbukadarkolaygösterilmesiveçabukkabulgörmesimümkün
olurdu.

Örnekleri ço€alt›labilecekbu tür tart›flmalar, toplumsal sonuçlar›
itibariylehiçdeönemsizyadageçiciolarakgörülemez.Çünkübutür
tart›flmalardakiüslupvekullan›landil,ço€uzamanbirbirindenfark
l› gruplar› anlamakta kullan›lan özcü,milliyetçi ve ›rkç› kategorileri
s›radanlaflt›r›yorvebunlar›niçindebar›nd›rd›€›fliddetigündelikhayat
düzeyine tafl›y›p yeniden üretiyor ve sürekli k›l›yor. Burada sözünü
etti€imfliddet,dahaziyadesembolikbirfliddet.Hegemoniksöylemin
içinde kendini s›k s›k gösteren kelimeler, kavramlar, çözümlemeler
vas›tas›ylabelirlitoplumsalgruplar›n,halklar›nma€duriyetinesebep
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.Öteyandanda,toplumsalhaf›zan›nvegündelikhayat›niçin
deki “biz” ve “öteki” tan›mlamalar›n› do€rudan flekillendirdi€i için
sembolikfliddetin,Türkiye’des›ks›kkarfl›m›zaç›kanhadiselerdede
(sonzamanlardakilinçgiriflimleri,6-7Eylül1955Olaylar›,1934TrakyaVakas›,

vs.)görüldü€ügibi,fizikselfliddetedönüflmesihiçdezorolmuyor.

Dolay›s›yla, yemekgibi gündelikhayat›nmerkezindedurankül
türelpratiklerin,Türkiye’deyayg›nflekildekonufluldu€ugibiüstün
körü, basmakal›p ve yüzeysel olarak de€il de, daha derinlikli ve
tarihsel süreçlereduyarl›bir flekilde tart›fl›lmas›çokönemli.Butür
tart›flmalarsayesinde,yemekveyemektarihialan›ndaözcüved›flla
y›c›millikategorilerind›fl›naç›kabiliriz.Elbettebutürtart›flmalar›n
yayg›nlaflabilmesivebelirlibirolgunlukdüzeyineeriflebilmesi,ancak
bu konularla ilgili yap›lan tarihsel, sosyolojik ve antropolojik çal›fl
malar›nço€almas›ylavebukonulardakidüzeyliyay›nlar›nartmas›yla
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mümkün olabilir. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti devleti s›n›rlar›
içindekalan topraklarda yaflayanve yaflam›fl olan farkl› topluluklar
aras›ndaki tarihsel etkileflimlerin niteli€i ve bunlar›n yemek alan›
nanas›lyans›d›€› sorusunacevaplarüretebiliriz.BunoktadaBo€os
Piranyan’›nkitab›n›nöneminidahaiyikavramakmümkün.

Piranyan’›nkitab›,Türkiye’desondönemlerdeçoks›kgündeme
gelen“Türkmutfa€›”,“Osmanl›mutfa€›”gibitan›mlamalarhakk›n
dayenidendüflünmekvebutan›mlamalaradahaelefltirelyaklaflmak
içinçokiyibirbafllang›çnoktas›.Yemeksosyolojisivetarihialan›nda
yap›lan birçok araflt›rma, “ulusal”mutfak fikrinin, ço€unlukla ulus
devletleflmesüreciylebirlikteortayaç›kt›€›konusundahemfikir.Örne
€in, bugün dünyan›n en rafine, en geliflmifl mutfaklar›n›n bafl›nda
geldi€idüflünülenFrans›zmutfa€›n›nancak19.yüzy›l›nortalar›ndan
itibaren “ulusallaflmaya” bafllad›€›n› biliyoruz. Bu konuda yap›lan
araflt›rmalar,yemekkitaplar›,dergiler,gazeteler, fuarlar,panay›rlar,
haritalaryoluylabirbirindençokfarkl›yiyecekpiflirme,saklama,sun
maözelliklerinesahipyöresel,yerelmutfaklar›ngiderekdaha“ulu
sal”birrepertuvariçerisindekodlanmayabafllanmas›n›nbir“Frans›z
mutfa€›n›n” oluflmas›nda büyük rol oynad›€›n› gösteriyor. Sadece
Fransaiçinde€il,birçokbaflka“ulusalmutfa€›n”ortayaç›kmas›nda,
dahado€rubirdeyiflle “kurgulanmas›nda”benzer süreçlerdenbah
setmekmümkün.Dolay›s›yla,uluskavram›ndaoldu€ugibi,“ulusal
mutfak”kavram›n›nda geriyedönükolarak“icat edilmifl”bir fikir
oldu€unusöyleyebiliriz.Birulusuns›n›rlar›içindekis›n›fsalveetnik
çeflitlilikdüflünüldü€ünde,“ulusalmutfak”adland›rmas›alt›ndaher
zamanbuadland›rmaylauyumluolmayanfazlal›klarveörtüflmezlik
leroldu€ukestirilebilir.

Bugün “Türkmutfa€›” olarak sunulan kurgunun içerdi€i fazla
l›klaraveörtüflmezliklereörnekolarak,Bo€osPiranyan’›nkitab›nda
birçokyemektarifleriylekarfl›lafl›yoruz.Ço€uinsaniçin“Türkmut
fa€›na”aidiyetitart›fl›lmaztarhanal›,iflkembeliçorbalar;farkl›sebze
lerdenyap›lanbast›l›yemekler,kebaplar(çoban,tava,tas,vs.),köfteler
(‹zmir,Antep–tarifteniçliköfteoldu€uanlafl›l›yor,kad›nbudu,vs.),musakka
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lar(patl›can,kabak,vs.),dolmalar(yaprak,lahana,vs.)yadairmikhelvas›,
lokma,telkaday›fgibitatl›larbuyemekkitab›ndayeral›yor.Sadece
isimleriylede€il,haz›rlamavepiflirmeyöntemleriyledebuyemekler,
Türkiye’deyaflayanveyemekpiflirenbirçokinsanaçoktan›d›kgele
cek.Dolay›s›yla da bu kitap “Türkmutfa€›” tan›mlamas› üzerinde
yenidendüflünmekvebutan›mlaman›n,üzeriniörterekyada“milli”
terimlerle içererek tektiplefltirmeye çal›flt›€› etnik ve yerel çeflitlili€i
hat›rlamakiçinokurlar›naçokiyibirf›rsatsunuyor.

Bununla birlikte,meseleye “öteki” taraftan da benzer bir flekil
de yaklaflmak mümkün. Elbette kitapta dalak dolmas›ndan tutun
da, zeytinya€l›p›rasadolmas›na, tz›vaze€’e yadaherisa’yavar›ncaya
kadar bugün genellikle “Ermeni mutfa€›yla” özdefllefltirilen birçok
yeme€inyadaiçece€intarifivar.Öteyandan,Piranyan’›nkafas›nda
Türk, Ermeni ya daArapmutfa€› gibi ayr›mlar olmad›€› çok aç›k.
Yazar›n›nErmeniveorijinalininErmeniceyaz›lm›flolmas›n›nd›fl›n
danekitab›nönsözündenedeverilentarifler içerisindebukitapta
yeralanyemeklerin“Ermenili€ine”dairtekbirkelimeyeyadavur
guya rastlamak mümkün de€il. Ama bugün muhtemelen bu kitap
hakk›nda konuflulurken “1914 y›l›nda yaz›lm›fl bir Ermeni yemek
kitab›”diyebahsedilecek.YaniPiranyan’›nbukitab›yazarkenbelki
çokdaumurundaolmayanbirolguyubukitab›tan›mlayanenönem
liözellikolarakkullanaca€›z.Buolas›durumun,kitab›nkültürelve
tarihselolarakiçerdi€izenginli€ibirmiktartörpülemevebuzengin
li€inmümkünk›ld›€›farkl›okumalar›nönündebirengeloluflturma
riskitafl›yaca€›dakuvvetlemuhtemel.Buriskibertarafetmeninbir
yolunun, kitab›n her türlü “özcü” yorumlamadan imtina edilerek
okunmas› oldu€unu düflünüyorum. Böylelikle Piranyan’›n kitab›n›,
milliyetçived›fllay›c›kategorileriçindede€ilde,haketti€igibiözgür
lefltiricibirflekildeokumakmümkünolabilir.
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Ya ma €›n Sö zü

TAKUH‹TOVMASYAN*

M utfaktaokkayla,dirhemlehiçiflimolmad›.Bentaneyle,gramla
ölçülenzamanlarayetifltim.Amaöylegramla,say›ylade€ildemutfak
tabolbolmalzemeyleçal›flmay›dahaçoksevdim.Meselasepetsepet
baklayadabezelyeay›klamaya,demetdemet›spanak,semizotuy›ka
maya, reçel yapmak için 300-400 tane yeflil incir ay›klamaya, viflne
tatl›s›yapmakiçinviflnelerinçekirdekleriniç›karmaya,çileky›kamaya,
enginarlar›nkabuklar›n›yolmaya,minikminikmuskaböre€isarmaya,
onyumurta ilepetaluda yapmaya,befl-alt›kiloundanZadig (Paskalya) 
çöre€imayalamaya,mezelikmisketköfteyuvarlamaya,topikliknohut
lar›nzarlar›n›‘teeekteeek’p›tlatmaya,çaveladolusubal›kay›klamaya
hiçüflenmem,seveseveyapar›m,yeterkisevdiklerimyan›mdaolsun.

Çocuklu€umda,a€ustosaylar›n›ns›ca€›nda,baflkapekçokgönüllü
aileyle birlikte Beykoz Surp Nigo€ayos Kilisesi’nin geleneksel sevgi
sofras›n›nhaz›rl›kçal›flmalar›nagünevvelindenkat›l›rd›k.Sevgisof
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 cemaatmensuplar› hep birlikte bir sofraya oturup kurban eti
yervebuaradakiliseniny›ll›kbütçesinindenklefltirilmesi içinba€›fl
toplan›rd›.‹lkolarakBeykoz’dakikiliseninmutfa€›ndagörmüfltümo
koskocaman,boyboykalayl›bak›rkazanlar›,süzgeçleri,kepçeleri,sat›r

* Sofran›z fienOlsun /NineleriminMutfa€›ndanDama€›mda,Akl›mdaKalanlar adl›
yemek-an›kitab›n›nyazar›(‹stanbul:ArasYay›nc›l›k,2005[4.bask›]).Aflç›n›n
Kitab›,ArasYay›nc›l›k’taErmenicedizgigörevlisiolarakçal›flanTakuhiTovmas
yan’›nilkçeviriçal›flmas›d›r.
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veb›çaklar›.Mutfak,y›ldasadecebir ikikerekullan›ld›€› için ifle ilk
öncetemizliklebafllan›rd›.B›€›lb›€›ly›kan›rd›bütünçatalb›çak,bar
dak,tabakçanak,kapkacak,nevarsa;ensonundadamutfak…Mut
fakdediysem,sizgözünüzünönüneflimdikimutfaklar›getirmeyin.

Anlatay›m…Kilise, ‹stanbul’unAnadolu yakas›nda, Beykoz’da,
flimdikiMehmet YavuzCaddesi’nde, 1777’de infla edilmifl. 1834’te
isedöneminöndegelenlerindenCanikAmira’n›nba€›fllar›sayesinde
büyükbirtadilatgeçirmifl.Bumütevaz›kiliseninenönemliözelli€i,
‹stanbul’dakiErmenikiliseleri içindekhoran›, yani suna€› tamamen
sedefkakmaolantekkiliseolmas›d›r.Tarihkitaplar›nabakarsan›z,
Beykoz’da 17. yüzy›ldan beri Ermeni cemaati vard›r, ama bizim
zaman›m›zda‹stanbul’unbuuzakköflesindepekErmenikalmam›flt›.
Kilisenin bahçesinde, sonraki dönemlerde, çeflitli amaçlarla kulla
n›lmaküzereyap›lanekyap›larvard›:pangal,yanimumsat›lanoda,
papazodas›,küçükbirtoplant›odas›.Kiliseninarkabahçesindemut
fakdiyekulland›€›m›zbölümdeoldukçaeskibiryap›yd›.

Kilisenin sevgi sofras› içinkurbanedilecekkoyunlarüçbeflgün
kiliseninbahçesindemisafiredilir,çocuklartaraf›ndansevilir,besle
nirdi.Derken, cumartesi akflamüstü, k›sa süren bir ayinden sonra,
koyunlarsemtinkasab›taraf›ndankurbanedilirdi.Edilirdidiyorsam,
bu manzaray› görmüfllü€üm yoktur hiç. Ayinden sonra arkadaflla
r›mlabirliktekuzular›sonbirkezsevipokflarvehemenard›ndano
koskoca bahçede saklanacak delik arard›m. Daha do€rusu kiliseye
s›€›n›rd›m,çünküeneminyeroras›yd›.

Kuzular kesilip, derileri yüzülüp, temizlenip, parçalara bölünüp,
kazanlarayerlefltirilip,kaynay›pdamutfaktanhafllamakokular›gel
meye bafllad›€›nda, ben de yavafl yavafl ortaya ç›kar, büyüklerimin
getir götürifllerindekofluflturmayabafllard›m.

Mutfaktakazanlarkaynarkenbahçeyedetahtamasalaryerlefltiri
lirdi.Masalar,üçgenayaklarüzerinedizilen,uzun,geniflkalaslardan
ibaretti. Masalar kurulduktan sonra, ertesi gün gelecek misafirleri
günefltenkorumakiçin,a€açtana€aca,dermeçatmabirtentegerilirdi.
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Kuzuetlerikazanlardaodunateflindepiflerken,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,
çoklezizbirmenühaz›rlan›rd›.Kuzugömle€inesar›l›ci€er›zgaras›,
yürek,böbrekyahnisi…Biryandandahafllananetlertepsilereal›n›r,
büyüklerelleriyanatutufla,etlerikemi€inden,ya€›ndanay›r›r,didik
didikeder,tuzvekarabiberleharmanlard›.Etsular›tülbenttensüzü
lüpertesigünpilavpiflirmekiçinserinbiryerdesaklan›rd›.

Buhengame ta flafak sökenekadarböylece sürergiderdi.Sabah
olup semtin bakkal› çakkal›,manav› kepenk aç›nca son al›flverifller
yap›l›rd›.Salatalar,meyveler,içeceklervebunlar›so€utmakiçin,talafl
aras›nda sat›lankal›pkal›pbuzlarkiliseye tafl›n›r,büyükbirvarilin
içineyerlefltirilirdi.Sonolarakdaf›r›ndans›caks›cakekmekal›n›rd›.

Bütün bu haz›rl›klar tamamland›ktan sonra art›k Badarak, yani
ayin-i ruhani vakti gelmifl, papaz vemuganniler k›yafetlerini giyin
mifl,haz›rlanm›flolurlard›.SurpNigo€ayos’un200y›ll›komuhteflem
kampanas› ahaliyi kiliseye davet etmek için “daaan dan” çalarken,
KalustyanPatrik’leS›vac›yanHayrsurp,“H›raflapar”ilahisiilekilise
yegirerlerdi.Badarak’tanç›kanherkese,hafllanm›fl,dördebölünmüfl
yumurtalarlasüslüfasulyepiyaz›, tazeso€an,bolsalata,zeytin-pey
nir, üstüne de “mada€ (yani ‘kurban’) pilav›”yla “mada€ eti” ikram
edilirdi.Buyemekleresürahilerdolususo€uksu,ayranve–enucu
zundan–flarapefllikederdi.

***
Amerikal› misyonerler taraf›ndan kurulan Merzifon Anadolu

Koleji’nin aflç›s› Bo€os Piranyan’›n 1914’te yay›mlananNorKhoha
rar (YeniAflç›)adl› kitab›n› ErmenicedenTürkçeye tercüme etmeye
çal›flt›€›mda,bütünbuanlatt›klar›mgözümünönündecanlan›verdi.
Çocuklu€umda, büyüyünce kocaman bir mutfakta çal›flmay› hayal
edipdururdum,amabugünekadarhiçnasipolmam›flt›.‹fltebutercü
meifli,biranlamdabuhayalimigerçeklefltirdi€imhissinekap›lmama
vesileoldu.Sankiaylard›rMerzifon’dayd›m,Kolej’inkocamutfa€›n›
“yuvam”,Bo€osPiranyan’›da“ustam”bellemifltim.
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1910’luy›llar›nbafllar›…Heryer,herfleygüllükgülistanl›k;toz
pembeAnadolu’nuntopra€›,ba€›,bahçesi,bostan›;dizboyubolluk-
bereket… 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
kiPiranustamla, tatl›s›ndantuzlusuna,etlisindensütlüsüne,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
sevinçleryaflad›kbirlikte…Dilekolay,hergünüçyüzkiflininkarn›n›
doyuracaks›n, müdüründen ö€retmenine, misafirinden müfettifline,
ö€rencisinden müstahdemine kadar hepsinin nabz›na göre flerbet
sunacaks›n…

Ustamlabirazdahasamimiolursam,yemekleriniçinekatt›€›ya€,
yumurta,et,flekeroranlar›na,ya€dak›zartmalara,k›zartmaya€lar›n›
tekrartekrarkullanmas›naburnumusokup,“Olur… Olmaz!”diyeifli
nekar›flmay›,birazdakendibildiklerimionasöylemeyidüflünüyorum.

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€yakocaday›m›nçullamas›ndan,Lusiyengemincizlemesinden,
Ankineyengeminuskumrudolmas›nakadar…E€ersohbetimdens›k›l
mazsa,ÇorluluErmenikad›nlar›n›nkuzugömle€indennas›lci€erboh
ças›yapt›klar›n›daanlat›r›mbelki.Sözbohçadanaç›lm›flken,niceÇor
lulugençk›z›naç›lamam›flçeyizbohçalar›n›daaçar›mbelkiustama…

Ama,yaodayüre€iniaç›piçinidökersebana?Tehciryolculu€u
naç›kmamakiçin,diflindent›rna€›ndanesirgeyipbiriktirdi€ialt›nlar›
yetkililere rüflvetolarakverdi€ihalde, yinede tehcire tabi tutulaca
€›n›ö€rendi€inde,kendinenas›lzehirhaz›rlad›€›n›,onuiçmeyenas›l
kalk›flt›€›n›anlatmayakalkarsa…Yoook!‹fltebunadayanamam.‹yisi
mibenhiçbueskibohçalar›kar›flt›rmayay›m.

Hem,akflamyeme€ikampanas›dahaçald›haçalacak,birazdan
çocuklaryemekhaneyedoluflur…
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