
BBOO⁄⁄OOSS PP‹‹RRAANNYYAANN

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›be-
ti 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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u s u l  g e r e ¤ i
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).

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›.  

Kitabın baskıya hazırlanması sırasındaki katkı ve önerilerinden ötürü
Turgut Kut’a, Brian Johnson’a, Murat Bilir’e, Arsen Yarman’a, Vera ve
Sona Punarcıyan’a, Vangelis Kechriotis’e, Ayşe Yetişkin Kubilay’a,

Garo Aprahamyan’a ve Anahit Astoyan’a teşekkürlerimizi sunarız.
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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.)



NNoorr  KKhhoohhaarraarr’’››  OOkkuurrkkeenn……

ZZAAFFEERR YYEENNAALL*

Yeme¤i haz›rlarken kifli kendi de yemekle birlikte ve yemek gibi
“piflmezse” o yeme¤in tad› yavan olur. Güzel bir bahçe, ancak sa-
hibinin nefesiyle yeflerir. Yemek de lezzetini ve rayihas›n› onu ha-
z›rlayandan al›r. Temiz ve zevkli yemek haz›rlayabilmek için temiz-
lik ve zevk gerekir. Tek sözle, yeme¤i zihinle piflirmemiz gerekir –
aflç›n›n zihniyle. 

BBo¤os Piranyan’›n Nor Khoharar (Yeni Aflç›) kitab›na yazd›¤› ön-
sözden 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 ken-
disi. Biraz dikkatlice düflününce Piranyan’a kat›lmamak olanaks›z.
Hangi yeme¤i sevip sevmedi¤imizden tutun da, neyi nas›l piflirdi¤imi-
zin bir dizi kültürel tercih ya da toplumsal koflulla flekillendi¤i çok
aç›k. Bu yüzden, yeme-içme edimine sadece biyolojik ya da fiziksel zo-
runluluklardan 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 ne-
den, 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›nda-
ki yeme-içme davran›fllar›ndaki farkl›l›klara bakarak, s›n›fsal, etnik,
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ulusal ya da toplumsal cinsiyetle ilgili eflitsizliklere, hiyerarflilere ve
çat›flmalara iliflkin önemli ç›kar›mlarda bulunmak mümkün. Yine
benzer flekilde, yeme-içme davran›fllar›ndaki benzerlikler, süreklilik-
ler ya da kopukluklar bize toplumlar ya da toplumsal gruplar aras›n-
daki etkileflimin ve iliflkilerin boyutu ve niteli¤i hakk›nda da önemli
ipuçlar› verebilir. Çünkü müzik, e¤lence, giyinme, bar›nma gibi temel
edimlerin yan› s›ra yemek de insanlar için toplumsal ve kültürel kim-
li¤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 bura-
dan bak›ld›¤›nda da yeme-içme pratiklerinin sadece toplumsal olan›
yans›tma aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda toplumsal olan› kurma anla-
m›nda da çok merkezi bir yerde durdu¤unu düflünebiliriz. 

Öte yandan yemek, çok uzun bir süre sosyal bilimlerin ve tarih ça-
l›flmalar›n›n çeperinde kalm›fl bir konu. Ekonomik süreçler, siyasi sis-
temler, devlet yap›lar› gibi daha ciddi ve önemli bulunan meselelerin
yan›nda yemek gibi daha ziyade tüketimle ve kültürel alanla ilgili ko-
nular›n uzunca bir süre nadir olarak araflt›rmac›lar›n ilgisini çekti¤ini
görüyoruz. Bununla birlikte, özellikle 1960’l› y›llarla birlikte baflta fe-
minizm ve ›rkç›l›k karfl›t› hareketler olmak üzere süregiden sistem-
karfl›t› siyasi hareketlerin de etkisiyle, kültürel kimlikler, tüketim, ev
içi emek gibi konular›n yavafl yavafl sosyal bilimlerin gündemine gir-
meye 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›k ya 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 olufltur-
du¤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 ol-
ma 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 pi-
flirme gibi derslerle genç k›zlar›n gelece¤e haz›rlanmas›n›n gerekti¤ini
anlat›yor. Piranyan ayr›ca kitab›n›n bu yolda “samimi bir bafllang›ç”
olmas› temennisinde bulunuyor. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itiba-
ren Amerika ve çeflitli Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dün-
yan›n birçok yerinde kad›n e¤itimi konusunda özellikle “kad›nlara
mahsus” okullar›n aç›lmas› yoluyla önemli giriflimler oldu¤unu biliyo-
ruz. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 1865 y›l›nda k›z sanayii mekteple-
riyle bafllayan bu tür giriflimler Türkiye Cumhuriyeti döneminde k›z
enstitüleriyle devam ediyor. Yine ayr›ca ayn› dönemlerde birçok ko-
lejde s›rf k›z ö¤rencilere mahsus çeflitli dersler verildi¤i de hat›rlana-
cak olursa, Piranyan’›n kitab› bu alanda da önemli bir tarihsel tan›k-
l›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. Ha-
kikaten 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 yay-
g›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” olmad›-
¤›n›n, birçoklar› için kültürel kimliklere ve dolay›s›yla da süregiden
toplumsal çat›flmalara dair önemli semboller, imgeler ve anlamlar ta-
fl›d›¤›n›n bir göstergesi olarak düflünülebilir.

Bu sorulara h›zl›ca verilen kestirme cevaplar, bu sembollerin ve
imgelerin nas›l da varolan hegemonik yap›lar ve söylemler taraf›ndan
flekillendirilmeye çal›fl›ld›¤›n›n bir iflareti olarak yorumlanabilir. Aksi
takdirde, genelde Güneydo¤u Anadolu’yla özdefllefltirilen ve son dö-
nemlerde büyük flehirlerde görüldü¤ü iddia edilen kültürel yozlaflma
ve kirlenmenin bafll›ca sembollerinden biri olarak gösterilen lahma-
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cunla, zengin ve Bat›l› hayat tarzlar›na göndermeleriyle hat›rlanan vis-
kinin birlikteli¤i bu kadar çok insan için böylesine imkâns›z ve sorun-
lu 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 farkl›
gruplar› anlamakta kullan›lan özcü, milliyetçi ve ›rkç› kategorileri s›ra-
danlaflt›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 et-
ti¤im fliddet, daha ziyade sembolik bir fliddet. Hegemonik söylemin
içinde kendini s›k s›k gösteren kelimeler, kavramlar, çözümlemeler va-
s›tas›yla belirli toplumsal gruplar›n, halklar›n ma¤duriyetine sebep
olan bir fliddet. Bu fliddet, gücünü belirli tarihsel olaylar›n, iktidar mü-
cadelelerinin, 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 kültü-
rel pratiklerin, Türkiye’de yayg›n flekilde konufluldu¤u gibi üstünkö-
rü, basmakal›p ve yüzeysel olarak de¤il de, daha derinlikli ve tarihsel
süreçlere duyarl› bir flekilde tart›fl›lmas› çok önemli. Bu tür tart›flma-
lar sayesinde, yemek ve yemek tarihi alan›nda özcü ve d›fllay›c› milli
kategorilerin d›fl›na ç›kabiliriz. Elbette bu tür tart›flmalar›n yayg›nla-
flabilmesi ve belirli bir olgunluk düzeyine eriflebilmesi, ancak bu ko-
nularla ilgili yap›lan tarihsel, sosyolojik ve antropolojik çal›flmalar›n
ço¤almas›yla ve bu konulardaki düzeyli yay›nlar›n artmas›yla müm-
kün olabilir. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti devleti s›n›rlar› içinde
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kalan topraklarda yaflayan ve yaflam›fl olan farkl› topluluklar aras›n-
daki tarihsel etkileflimlerin niteli¤i ve bunlar›n yemek alan›na nas›l
yans›d›¤› sorusuna cevaplar üretebiliriz. Bu noktada Bo¤os Piran-
yan’›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›n-
da 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 gel-
di¤i düflünülen Frans›z mutfa¤›n›n ancak 19. yüzy›l›n ortalar›ndan iti-
baren “ulusallaflmaya” bafllad›¤›n› biliyoruz. Bu konuda yap›lan arafl-
t›rmalar, yemek kitaplar›, dergiler, gazeteler, fuarlar, panay›rlar, hari-
talar yoluyla birbirinden çok farkl› yiyecek piflirme, saklama, sunma
özelliklerine sahip yöresel, yerel mutfaklar›n giderek daha “ulusal”
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
muftak” kavram›n›n da geriye dönük olarak “icat edilmifl” bir fikir ol-
du¤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 fazlal›k-
lara ve örtüflmezliklere örnek olarak, Bo¤os Piranyan’›n kitab›nda bir-
çok yemek tarifleriyle karfl›lafl›yoruz. Ço¤u insan için “Türk mutfa¤›-
na” aidiyeti tart›fl›lmaz tarhanal›, iflkembeli çorbalar; farkl› sebzeler-
den yap›lan bast›l› yemekler, kebaplar (çoban, tava, tas, vs.), köfteler (‹z-
mir, Antep –tariften içli köfte oldu¤u anlafl›l›yor, kad›nbudu, vs.), musakkalar
(patl›can, kabak, vs.), dolmalar (yaprak, lahana, vs.) ya da irmik helvas›,
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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 ye-
niden 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 flekilde
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›nda ne kita-
b›n önsözünde ne de verilen tarifler içerisinde bu kitapta yer alan
yemeklerin “Ermenili¤ine” dair tek bir kelimeye ya da vurguya rast-
lamak 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 umu-
runda olmayan bir olguyu bu kitab› tan›mlayan en önemli özellik
olarak kullanaca¤›z. Bu olas› durumun, kitab›n kültürel ve tarihsel
olarak içerdi¤i zenginli¤i bir miktar törpüleme ve bu zenginli¤in
mümkün k›ld›¤› farkl› okumalar›n önünde bir engel oluflturma riski
tafl›yaca¤› da kuvvetle muhtemel. Bu riski bertaraf etmenin bir yo-
lunun, 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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YYaammaa¤¤››nn  SSöözzüü

TTAAKKUUHH‹‹ TTOOVVMMAASSYYAANN*

MMutfakta 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 tat-
l›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 gönül-
lü 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
sofralar›, ‹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, sa-
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* Sofran›z fien Olsun / Ninelerimin Mutfa¤›ndan Dama¤›mda, Akl›mda Kalanlar adl›
yemek-an› kitab›n›n yazar› (‹stanbul: Aras Yay›nc›l›k, 2005 [4. bask›]). Aflç›n›n Kitab›,
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ilk çeviri çal›flmas›d›r.




