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Tovmasyan’›n Yedikule
Kale Kap›s›’ndaki
gazinosu (1935).

Mutfa¤›n› Çorlulu
babaannem Takuhi’nin
çekip çevirdi¤i gazino
bir k›r gazinosu gibi
çal›fl›r, hatta berber
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gazinoya akflamc›lar
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eflli¤inde demlenirlerdi.

Resimde biz torunlar›n›n
Takuhi yaya dedi¤i
Takuhi Tovmasyan 
(oturan, soldan ikinci),
kendisini ziyarete gelen
Çorlulu h›s›mlar› ve
Garbis amcam (solda) ile
gazinonun bahçesinde.



u s u l  g e r e ¤ i
Sofran›z fien Olsun, Takuhi Tovmasyan’›n çocuklu¤u ve

ilkgençli¤i döneminde ninelerinden ve di¤er aile büyüklerinden
ö¤rendi¤i otuzu aflk›n yemek, meze, salata, tatl› ve içecek tarifi
ile yazar›n bu yemeklere, yaflad›¤› yerlere ve çevresindeki insan-

lara dair an›lar›ndan olufluyor.

Kitapta yer alan foto¤raflar›n büyük ço¤unlu¤u Tovmasyanlar›n
aile albümünden seçildi. Yemekleri haz›rlamak için gerekli

malzeme her bölümün sonunda liste halinde verildi. Metinde
geçen Ermenice kelimeler italik dizildi; baz› kavramlar ise (*)

iflaretiyle gösterilerek 149. sayfada aç›kland›.

Türkçe yaz›mda, Adam Yay›nlar›’n›n Ana Yaz›m K›lavuzu’na
uyulmaya çal›fl›ld›. 

y a y › n c › n › n  n o t u



SOFRANIZ ŞEN OLSUN 
ninelerimin mutfağından

damağımda, aklımda kalanlar



Aras Yay›nc›l›k
‹stiklal Caddesi, H›divyal Palas 231/Kat 1

34430 Tünel, Beyo€lu-‹stanbul
Tel: (0212) 252 65 18 - 243 06 02

Fax: (0212) 252 65 19
info@arasyayincilik.com
www.arasyayincilik.com

Sertifika No: 44967

––––––––––––––––
ARAS - ԱՐԱՍ 70––––––––––––––––

Sofranız Şen Olsun
ninelerimin mutfağından

damağımda, aklımda kalanlar
Takuhi Tovmasyan 

Tasarım
İnci Batuk

Teknik Uygulama
Sayat Ayık

Kapak Fotoğrafı
Florya bahçesinde Çorlulular pikniği, 1928

© Aras Yayıncılık, 2004

ISBN 9789757265702

Baskı
Sena Ofset: 2. Matbaacılar Sitesi 4NB7-9-11 Topkapı-İstanbul

Tel: (0212) 613 38 46 / Sertifika No: 45030

1. Baskı: Ekim 2004, İstanbul
13. Baskı: Ekim 2022, İstanbul



SOFRANIZ ŞEN OLSUN 
ninelerimin mutfağından

damağımda, aklımda kalanlar

TAKUHİ TOVMASYAN



‹‹ççiinnddeekkiilleerr

Yemek bahane… Oflin Çilingir..................................................................................9
Sofran›z fien Olsun ............................................................................................................13

Topik............................................................................................................................................15
Midye Dolmas› ................................................................................................................19
Uskumru Dolmas› ....................................................................................................23
F›r›nda Palamut ............................................................................................................25
Patates Salatas›................................................................................................................31
Fasulye Pilakisi ..............................................................................................................35
Ci¤er Bohças› ..................................................................................................................40
Fasulye Paças› ..................................................................................................................44
Havidz ......................................................................................................................................48
Midye Salmas› / Pilakisi / Tavas›................................................................51
Dalak Dolmas› ................................................................................................................57
Mercimekli Yaprak Dolmas› ..........................................................................61
Piliçli Patl›can..................................................................................................................64
Petaluda ..................................................................................................................................68
Kuzu Kapama ..................................................................................................................72
Akabi Yaya Böre¤i: “Kocagörmez” ......................................................80
Çullama ..................................................................................................................................83
Cizleme ....................................................................................................................................88
Ç›lb›r ..........................................................................................................................................95
Patl›can K›zartmas› / Peksimet / Salyangoz Yahnisi..........99
Anuflabur ............................................................................................................................103
Zerde ........................................................................................................................................108
Pintikar› Böre¤i ............................................................................................................114
Jamkap›s› ..............................................................................................................................119
Viflne Likörü / Çevirme Tatl›s› ................................................................121
‹rmik Helvas›..................................................................................................................127

Takuhi Tovmasyan Zaman....................................................................................143
Aç›klamalar ..............................................................................................................................150



9

Yemek bahane…

OOflfliinn ÇÇiilliinnggiirr

Takuhi, yaklafl›k iki y›l önce, ‘Ninelerimin Mutfa¤›ndan’
ad›n› verdi¤i çal›flmas›n› okuyup de¤erlendirmem için bana
vermiflti. Ben de, Ermeni mutfa¤›n›, geleneksel yemek kita-
b› kal›plar›n›n çok ötesinde, ilginç bir bak›fl aç›s›yla anlatan
bu çal›flmay› k›sa zamanda okumufl, çok be¤enmifltim.

Takuhi aradan geçen iki y›lda bofl durmam›fl, metin üze-
rinde zenginlefltirici çal›flmalar yapm›fl, bu alanda gerçekten
de benzersiz bir ürün ortaya ç›karm›flt›r; entelektüel anla-
t›mdan uzak, naif ve içtenlikli!

Takuhi’nin do¤ufltan gelen bir anlat› yetene¤i var. K›rk
y›ll›k bir yazar gibi rahat yaz›yor. Süslü püslü, artistik cüm-
leler yerine düz ve yal›n cümleler kullan›yor, içinden nas›l
geliyorsa öyle yaz›yor. Bu da yazd›klar›na ak›c›l›k sa¤l›yor. 

Takuhi, okuru bazen mutfakta kabul ediyor, ama daha
çok sofrada a¤›rl›yor. Sohbet edercesine anlat›yor öyküsü-
nü. Yemek tariflerini hep k›sa kesiyor, hemen muhabbe-
te dal›yor; önce k›y›dan kenardan bafll›yor, ard›ndan de-
rinlere iniyor, yak›n tarihin bir panoramas›n› çiziyor. Biz
bu panoramada oldukça zengin bir insan manzaras›yla
karfl›lafl›yoruz.

Takuhi için yemek gerçekten bir bahane. O, bu vesiley-
le Ermeni sofralar›ndaki yaflam› aktar›yor as›l; hüznün se-
vinçle, gülüflün a¤lay›flla sarmaland›¤› eski zaman yaflanm›fl-
l›klar›n› duyumsat›yor bizlere. Geçiflleri öyle belli belirsiz ki,
komik ya da trajik bir öyküden bir yeme¤in tarifine ne za-
man ve nas›l geçti¤inin ayr›m›na varam›yoruz. 
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Takuhi’yi dinlerken biz, salt tad›na doyum olmaz Erme-
ni yemeklerinin tariflerini ö¤renmekle kalm›yor, ayn› za-
manda 20. yüzy›lda ‹stanbul ve Çorlu’da yaflayan Ermeni-
lerin günlük yaflam›n›n tarihsel tan›kl›¤›n› da paylafl›yoruz.
Bu nedenle bu kitap sosyolojinin, sözlü tarihin, dinsel yafla-
m›n, folklorun, kültürün, yaflama ve beslenme biçiminin,
t›pk› yemekte oldu¤u gibi iç içe geçti¤i, her parçan›n di¤eri-
ni tamamlad›¤› bir sentezdir.

Sinema yönetmeni olsayd›m e¤er, dingin bir a¤ustos
günbat›m›nda uçsuz bucaks›z bir k›rda, çimenlerin üzerine
uzun bir sofra kurar, Tovmasyan ailesinin befl kufla¤›n› bu
sofrada bir araya getirirdim. Ölenler, öldürülenler, kaybo-
lanlar ve Der Zor* sürgününde telef olanlar› sofran›n bafl
köflesine oturtur, çocuklar› da çimenlere salard›m. Sofray›
çeflit çeflit Ermeni yemekleriyle çiçek gibi süsler, sonra da
bir bir konufltururdum bu güzel insanlar›. Her birine kendi
öyküsünü anlatt›r›r, sa¤ken söylemekten sak›nd›klar› ger-
çekleri söyletirdim onlara.

Kameram› Küçük Mardik’in yüzüne odaklar, bu yüzde
insanl›¤›n trajedisini sorgulard›m. Gazinocu ⁄azaros Efen-
di’nin flefkate muhtaç Bayan Ersinya’y› ve çocuklar›n› ziya-
retindeki insani boyutun alt›n› çizer, bu ziyaretlerden ha-
berdar olan kar›s› Takuhi Yaya’n›n* y›llar sonra yatalak
olan kocas›na, "Haydi bakal›m ça¤›r Ersinya’y› da gelsin se-
ni temizlesin!" yollu i¤neleyici sitemine ⁄azaros Efendi’nin
gözyafllar›yla karfl›l›k veriflinde fon müzi¤i olarak kesinlikle
Udi H›rant’›n “Hastay›m, yafl›yorum!” adl› hicaz flark›s›n›
kullan›rd›m.

Takuhi’nin yemekten çok yedirmeyi seven babas›n›n
eve tenekeyle bal›k getirdi¤i günlerde, kar›s› Mari’nin “A
be Bedros, bunca bal›¤› mahalleye mi yedirece¤iz?” itira-
z›n›, Bedros’un “Bak Mari, ben öyle taneyle bal›k alamam...
‹ster kedilere yedir, ister kilise kap›s›nda fakirlere da¤›t!”
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diye yan›tlamas›ndaki filozofça eday› yans›tabilmek için
özel bir görsel efekt gelifltirirdim.

Takuhi’de öyle çok öykü var ki, hangisini seçece¤imi fla-
fl›rd›m. ‹yisi mi, birbirinden ilginç bu güzellikleri siz ondan
dinleyin. 

‹flte size Fellini’nin Amarcord’unu an›msatan duygulu
mu duygulu bir an›lar senfonisi! 

Takuhi’nin Ermeni sofras›n›n Halil ‹brahim (Hayr Ap-
raham) bereketi var. Bu sofrada herkese yer var. 

Muhabbetiniz bol, sofran›z flen olsun!

Eylül 2004
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Sofran›z fien Olsun

Kimi evde, yemek, yaflamak için yenir. Kimi evde, ye-
mek için yaflan›r. Bizim evde ise yemek, muhabbet olsun
diye yenirdi. Sofra muhabbet için kurulur, yine muhab-
betle kald›r›l›rd›. 

Yedi¤imiz yemeklerin tariflerini yazma fikri, iflte böyle
bir yemek muhabbetinde do¤du. Bildiklerimi, piflirdikleri-
mi anlatacak-yazacak ve çocuklar›ma miras b›rakacakt›m.
Bu fikri tereddütsüz benimsedim. Sofra muhabbetlerimizi
aynen yazacakt›m. Yemek yemek gibi, yemek yapmak gi-
bi, sofra muhabbetlerimiz gibi, ola¤anüstü bir tat ald›m
bütün bunlar› yazarken. 

Dü¤ün-bayram sofralar›m›z›n vazgeçilmezlerinden
s›radan salatalara, tatl›dan tuzluya, etliden sütlüye, her-
hangi bir ayr›m yapmadan, bir düzen kayg›s› gütmeden,
öylesine, içimden geldi¤i gibi yazd›m. 

Ne zeytinya¤l›lar-tereya¤l›lar diye bir ayr›m yapt›m, ne
de Anadolu veya Trakya mutfa¤› diye bir bafll›k düflün-
düm, sofram›zdan resimler çizmeye çal›flt›m sadece.

Ne kadar Ermeni, ne kadar Rum, ne kadar Türk, ne
kadar Arnavut, ne kadar Çerkes, ne kadar Patriyot, ne
kadar Çingene yemekleri bunlar, bilmiyorum. Ama bildi-
¤im bir fley var, o da, bunlar› Çorlulu Akabi ve Takuhi ya-
yalar›mdan, yani ninelerimden ö¤rendi¤imdir. 

Ruhlar› flad olsun…
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Topik

Çocuklu¤umda, y›lbafl›na üç dört gün kala Yedikule so-
kaklar› so¤an kokusundan geçilmezdi. Ben so¤an kokusu-
nu hiç sevmez, o günlerde bir bahane bulup evden kaçar,
komflumuz Ankine yengemlere s›¤›n›rd›m. S›¤›n›rd›m da
ne olurdu; ya¤murdan kaçay›m derken doluya tutulur-
dum; Ankine yengem, k›z› Sofik’le önümüze bir çuval so-
¤an› koyar, ay›klamam›z› isterdi. Sofik’le iki gözümüz iki
çeflme, so¤anlarla bo¤uflur dururduk.

Nedense, bizimkilerin mezeciden haz›r meze almak
gibi bir âdetleri yoktu. Yedi¤imiz her yeme¤i ana baba, ço-
luk çocuk hep beraber yapard›k. E¤lenmez de de¤ildik
hani. Babam annesinin eline hiçbir kad›n›n su dökemeye-
ce¤ini savunurken, anam da kendi annesinden ö¤rendik-
lerinden en ufak bir taviz vermeye niyeti olmad›¤›n› çok
kararl› bir flekilde ortaya koyard›. Sonunda, hepimizin yü-
zünü güldüren, dama¤›m›za pek hofl gelen lezzetler ortaya
ç›kard›. San›r›m bunun nedeni, büyükannelerimin, daha
anam babam ortalarda yokken, çok muhabbetli iki arka-
dafl olmalar›yd›. ‹kisi de Çorlulu. Biri Takuhi Han›m, di-
¤eri Akabi Han›m; çok sevgili kocas›n›n tabiriyle, Akabi
Sultan.

‹kisi de sevinerek girdikleri mutfaktan övünerek ç›kar-
lard›. Övünç kayna¤› Çorlulu olmalar›yd›. Onlar için, bir
ayr›cal›kt› bu. Ne var ki doya doya yaflayamam›fllard› o çok
sevdikleri, hatta tapt›klar› Çorlu’yu. Birinci Dünya Savafl› 
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y›llar›nda dayat›lan flartlara uyarak ayr›lm›fllard› oralardan,
ama bulunduklar› yerlerde de sonuna kadar Çorlulu olarak
yaflad›lar. Biz torunlar› da bu miras› sizlerle paylaflmak is-
tedik. Nas›l m›? Birlikte mercimek dolmas›, kapama, boh-
ça, petaluda, kocagörmez, pintikar›, çullama, ç›lb›r, havidz,
jamkap›s›, cizleme, fasulye paças›, topik yaparak...

Topik, ad›ndan da anlayaca¤›n›z gibi top fleklinde bir
meze çeflidi. D›fl› nohut ve patates ezmeli, içiyse so¤anl›,
baharatl›, tahinli bir kar›fl›m.

Gün evvelinden ›slat›lm›fl yedi yüz elli gram nohudu
iyice hafllar, süzer, üzerlerindeki zar› p›tlatarak ç›kard›ktan
sonra ezeriz. Soyulmam›fl dört befl patatesi iyice y›kad›ktan
sonra hafllar, ay›klar, ezer ve nohuda kar›flt›r›r›z. Bu kar›-
fl›ma bir tatl› kafl›¤› tuz, bir tatl› kafl›¤› tozfleker, bir tatl›
kafl›¤› tarç›n ve bir çay barda¤› tahin ilave eder, iyice yo¤u-
ruruz. Böylece topi¤in d›fl› haz›rd›r. Gelelim içine...

Üç kilo so¤an› piyazl›k do¤rar, bir tatl› kafl›¤› tuz ile
k›s›k ateflte ara s›ra kar›flt›rarak iyice pifliririz. Piflen so-
¤an, do¤rad›¤›m›z so¤an›n üçte biri kadar kal›r. Suyunu
çeken, hatta biraz da dibini tutan so¤ana, önceden ay›kla-
y›p ›slatt›¤›m›z ellifler gram dolmal›k üzüm ve çamf›st›¤›n›
ilave ederiz. Dört tatl› kafl›¤› tarç›n, iki tatl› kafl›¤› yeniba-
har, bir buçuk iki tatl› kafl›¤› karabiber, iki tatl› kafl›¤› toz-
fleker katarak iyice kar›flt›r›r ve so¤umaya b›rak›r›z. ‹yice
so¤uyan so¤ana yar›m kilo tahin ilave eder, bir güzel ka-
r›flt›r›r›z. Mendil büyüklü¤ünde on-on iki “streç” naylon
haz›rlar›z. Nohut ezmesini ve iç malzemeyi göz karar›yla
bir o kadar parçaya böleriz. Her bir strecin üstüne bir bö-
lüm nohut ezmesini portakal kabu¤u kal›nl›¤›nda, tabak
gibi yayar›z. Bir bölüm iç malzemeyi, yayd›¤›m›z nohut ez-
mesinin tam ortas›na top gibi b›rak›r›z. Strecin de yard›-
m›yla dört ucunu birlefltirerek yuvarlak bohçalar yapar›z.
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Bir gün buzdolab›nda beklettikten sonra strecinden ç›kar-
d›¤›m›z topikleri bir meze taba¤›na yerlefltirir, b›çakla dör-
de ya da sekize böleriz. Üzerine iki tatl› kafl›¤› limon suyu
ve zeytinya¤› döküp, bir fiske de tarç›n serptik mi topik-
ler yenmeye haz›r demektir. 
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1953, Yedikule.
Takuhi Han›m ve
torunlar›. Çorlulu
Sarm›sakl›yan ailesinin
k›z› Takuhi.
Yani, mutfa¤a olan
merak› kadar an›
b›rakmay› ve an›lmay›
da seven Takuhi
Tovmasyan. Meline,
Yetvart, Hazarik, Arto,
Sofik, ve kucakta
adafl› Takuhi.




