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istanbul işi
İstanbul, insan ayağının ilk basışıyla değilse de bir-iki adım sonra “meskûn”
hâle gelmiş olmalı. Çünkü güzel bir şehir. Öylesine güzel ki, yüzyıllardır
kırdık, döktük, betonlaştırdık bitiremedik. Mağaralarının duvarlarında kürek çekilen kayık resimleri olduğuna göre, belki de ilk konukları kayıklarla
denizden gelmişti. O da, Slavların, misaﬁr ağırlamanın en saygılı türü olan
tuz-ekmek tepsisi gibi, deniziyle yeşiliyle gülümsemişti gelenlere.
Ben hep o fırından yeni çıkmış ekmek somunu ve porselen kâsede ışıldayan tuz zerreciklerini süslü bir tepside uzatan sarışın kızı hatırlıyorum,
Fatih’in İstanbul’a girişinde. Biri zafer kazanmış askerleri böylece “tuzekmek kardeşliğine” çağırmış olmalı. Yoksa onca birbirinden farklı inanç,
ulus, halk yanyana nasıl yaşadı yüzyıllarca?
Rumlar, Cenevizliler, Galatalılar, Museviler; mahallelerinden kovulmazlarsa Fatih Sultan Mehmed’in tersanelerine kıyamete kadar çivi yapmak için
söz veren demirci Çingeneler... Ve halkı tarafından âdeta boşaltılmış şehri
yeniden şenlendirsin diye Anadolu’dan göç ettirilen onca halk: Türkmenler,
Kürtler, Ermeniler, Anadolu Rumları, Rumca bilmeyen Karamanlı Rumlar...
Özgürlüklerini yitirmiş köleler: Kafkasyalılar, Afrikalılar, Avrupalılar.
Bu halkların, ulusların, inançların bir araya gelişinin oluşturduğu bir
kavram İstanbulluluk.
Bir şehir, insanlarıyla birlikte inançları da biriktirir. (Bu inançlar halkbilim sınırları içindedir.) Her yeni göçten bir inanç kırıntısı, bir yemek ayrıntısı, bir koku alıp birikimine katar ve yeni göçen herkesi yavaş yavaş eski
“sakinlerine” dönüştürür.
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İstanbul’un da artık var olmayan bir folkloru vardı. (1970’lerde İstanbul
Şehir Müzesi’nde inanılmaz çeşitlilikte bir nazarlık koleksiyonu sergilenirdi.
Şehrin kapılarından birinde asılı deniz kaplumbağası kabuğunun da nazara
karşı konduğu söylenirdi.)
İstanbul’a ayak basan ilk insanla birlikte türküleri, inançları, masalları
da geldi. Birikti, çeşitlendi, değişti... ve tükendi.
Edebiyatın tanıklığıyla kimi ayrıntılarını biliyoruz. Bugün İstanbul şehir
olarak yok, âdeta küçük bir ülkeden söz ediyor gibiyiz.
İstanbul her gün değişen, bir özelliğini yitirirken yeni bir ayrıntı edinen
“büyük şehir” ya da metropol; artık gerek yüzölçümü gerek nüfusuyla bir
Orta Avrupa ülkesiyle (örneğin, Hollanda) karşılaştırılabilir. Ancak folklorunun, kendine özgü yeme-içme kültürünün, müziğinin, elsanatlarının, bitki örtüsünün bu kadar hızla ve sık, moda ve ithallerin de etkisiyle değiştiği/
değiştirildiği bir coğrafyaya pek sık rastlandığını sanmıyorum.
Değişimleri saptayabilmek için en iyi belgeler, anılar, öyküler ve romanlar... Öyle olmasa bir zamanlar İstanbul’da Mısır usulü çiğköftenin, önce sıcak
suda haşlanıp üstüne sıcak yağ dökülerek yapıldığını nereden bilecektik?
“İstanbul işi”, Türkçe’de “ince, uygar, güzel” anlamına da gelir. Nâzım

istanbul işi

Hikmet’in Yolcu piyesindeki adamın, istasyon şeﬁnin evinde içtiği çorbayı
nitelendirişi de öyledir: “İstanbul işi olmuş, ince.”
Vağinag Pürad Mükemmel Yemek Kitabı’nda puf böreğini Anadolu, Rumeli, İstanbul diye üçe ayırır.
İstanbul Puf Böreği
Özlü unun ortasını açıp tuz, bir miktar küllü su ve adi su ile pek yumuşak olmak
üzere bir hamur yoğurmalı.
Bu hamuru mümkün olduğu kadar çok yoğurmalı ve bir saat dinlendirdikten
sonra tekrar yoğurup ikiye ayırarak bir gümüş kuruş kalınlığında açmalı ve arzu
edilen içi koyup istenilen şekli vermeli.

Kül suyu, meşe odunu yakıldıktan sonra geriye kalan külün suyla karıştırılıp süzülmesinden elde edilir. Bir kap içersinde elenmiş 1 ölçek meşe odunu külü ile
2 ölçek soğuk su karıştırılır. Karışım bir süre bekletilir, süreç içerisinde kül, tabana çöker ve üst kısmında berrak kül suyu kalır. Bu berrak su, tülbent yardımıyla
süzülür ve hamur yoğurma işleminde kullanılır.
Mangal kullanılan dönemlerde mutfakta bir çömlek, kül suyu için ayrılırdı.
Temiz kül bu küpte sulandırılarak bekletilirdi.
Kül suyu geçmiş tarihlerde “daha çok” temizlik malzemesi olarak (deterjan
yerine) ve hamurişlerinin yapımında kullanılmıştır. Kül suyuyla yoğrulan hamurdan yapılan tatlılar gevrek olur.
“Komşu komşunun külüne muhtaç” sözü bu kül kullanımından çıkmış olmalı.
9
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İlk baskısı 1926 yılında Ermeni harﬂeriyle Türkçe yapılan bu kitabın pek
çok temel yemek kitabının mayası olduğunu biliyoruz.
Porselenlerinin, cam işlerinin “eser-i İstanbul” diye adlandırıldığı, çeşitli
kadife ve benzeri kumaşların semt adlarıyla (örneğin, “Üsküdar çatması”)
anıldığı, yazmaların Kandilli’de basılıp deniz suyuyla yıkanarak, kıyıda kurutulduğu bir İstanbul’u özlemek için artık çok geç. Deniz kenarı evlere salkım
salkım asılmış çirozlar da yok.
Endüstri müzesi yapılabilecek fabrikalar, tersaneler çoktan turistik
mekânlara dönüştürüldü. Yoğurdunun Silivri, enginarının Bayrampaşa, marulunun Yedikule, salatalığının Çengelköy, çileğinin Arnavutköy olduğu bir
İstanbul zaten yok artık. Belirli yemekleri keyiﬂe yemek için belli semtlere
gidilmesi de (paça yemeye Beykoz’a, yoğurt yemeye Kanlıca’ya, kurufasulye
için Süleymaniye’ye, börek yemek için Sarıyer’e gitmek, Emirgân’da çay,
Vefa’da boza içmek) çoktan unutuldu.
Fatih’in sarayında “haşerat-ı bahriye” (deniz haşeratı) denilen, balık
dışındaki deniz yaratıklarının (istiridye, karides vb) yenilmesi yaygınmış.
Fatih dönemi yemeklerini mutfak defterlerinden saptayan Prof. A. Süheyl
Ünver, bazı aylarda istiridye alındığını görmüş. Örneklersek, 1473 yılının
şaban ayı boyunca hemen her gün dört akçelik istiridye alınmış.
Yazar, istiridyelerin belki de Müslüman olmayan saray halkı için alındığını ileri sürüyor. Bu tez pek inandırıcı değil. Çünkü, balığa benzemeyen, kabuklu deniz hayvanları (midye, istiridye, karides, ıstakoz, yengeç) Museviler
ile Müslümanların yalnızca Haneﬁ mezhebindekiler için yasaktır. (Haneﬁler
için haram değilse de mekruh/hoş sayılmayan yiyeceklerdendir.) Hıristiyanlar yanında, Haneﬁlik dışındaki mezheplerden (Maliki, Hambeli, Şâﬁî) saray
çalışanı olmaması düşünülemez. Fatih gibi saraya resmi ve ressamı sokan bir
padişahın, yemek yasağı ayrıntısında tutucu olacağı da akla gelmez.
Ayrıca ünlü yemek kitabı Melceü’t Tabbâhin’de istiridye pişirilmesi de
tarif edilir. Fatih Devri Yemekleri adlı incelemesinde Prof. A. Süheyl Ünver
istiridye ızgarasının ve pilakisinin tariﬁni alıntılar.
10

geleneksel tıp anlayışı ve baharat
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İstiridye boş kabuğu atılarak diğer kabuğunun içine birkaç damla zeytinyağı, tuz
ve biber konularak tek tek ızgara üzerine dizilir. Tamam kabuğuna yapışıp gibi
olup kızardıkta, ızgaradan indirip kabuğuyla bir tabağa dizilip yenirken limon sıkılıp kabuğundan ayrılarak yenilir. (...)
İstiridye kabuğu açılır, içinden usuliyle çıkarılır. Bir tencereye zeytinyağı konulup iyice yandıktan sonra üzerine doğranmış maydanoz ve biraz su ile bir-iki
taşım (5-10 dakika) kaynatılır, indirilir. Tabağa konarak limon sıkılıp yenilir.
Kendi suyu ile yumurta terbiyesi de yapılır. Yahut maydanoz ve su ile kaynayıp
soğuyunca üzerine limon konulursa daha haﬁf olur.
Haliç’ten, IV. Murad döneminde bile tutulan istiridyeler, Haliç’in taban
çamurunun dalgıçlarca sürekli çıkartılarak kiremit ve seramik yapımında
kullanılışı, Evliyâ Çelebi’nin saptadığı uzak bir tarihin ayrıntıları.
İçme suları da İstanbul’a artık Bursa, Toroslar gibi şehir aşırı yerlerden
12
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taşınıyor. Tomruk, Karakulak, Çırçır, Hünkâr, Sırmakeş, Taşdelen akla gelmiyor bile.
Ahmet Mithat Efendi’nin Müşahedat’ında (ilk basım 1890) şehrin sebzelerinin “hal”e (büyük olasılıkla Yemiş İskelesi olmalı) gelişinin anlatıldığı
bir bölüm vardır. Bu bölümde henüz güneş doğmamış bir şehirde belediyecilerin kontrolleri anlatılır. Bu itiş kakışın içinde sesler de duyulur.
Sıcak pideler!”, “Közlemeci!”,“Sütlü çay!” Anlaşılan seyyar satıcılar müşteri
aramaktadır. “Bu arada seyyar kahveci kendi etrafında kimisi ufak iskemlelere,
kimisi yerlere oturmuş bulunan çiftçilere, hamal, kayıkçı ve madrabaz karışımı
topluluklara kahve pişiriyor. Burada bir seyyar berber yine bunlardan birisinin ya
kafasını ya çenesini tıraş ediyor. Ya Langa, Yedikule gibi taraﬂardan yük getirmiş
veya Aksaray, Beyazıt, Fatih gibi semtlere yük götürecek olan birtakım katırlar
kuyruk salladıkça, yakınlarında olan insanların yüzlerine geliyor.
Bu kalabalığa neler satılıyor acaba? “Sıcak pideler” diye seslenen, pideci olmalı. Belki de ramazan pidesi gibi boş pideler. Közleme, sebze, et ve hamurun
küllü ateş üstünde pişmişinin adı. Sabah sabah kimsenin patlıcan, biber ya da
külbastı yiyecek hâli yok. Olsa olsa bu satılan, hamurişi yani bozulmuş söyleyişiyle, gözleme.
Benim asıl merak ettiğim, sahlep rahatlığıyla satılan “sütlü çay”. Bir zamanlar
çocuklara süt içirmek için evlerde uygulanırdı, yaygındı. Kırım Savaşı’nda
İstanbul’a gelip gitmek bilmeyen mütteﬁklerimizden (Birinci Dünya Savaşı’nda
şehri işgalleri de var) kalmış da olabilir.
Ama sokak satıcılarına düşüşü nasıl olmuş... bulamadım.
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ikram nedir?
İkram, sözlük anlamı olarak, “ağırlamak, hürmet etmek, saygı göstermek”tir.
Fiyatta indirim yapmak da aynı adla anılır. Ama benim en yadırgadığım
ikram, Mahmud Paşa’nın kimi konuklarına yaptığı ikramdır. Fatih Devri Yemekleri kitabından alıntılayabiliriz.
Fatih’in sadrıazâmı Mahmud Paşa da sarayında kendisine yakın ulemâ, devlet
adamları, ordu erkânı ve paşalardan bazılarına, tanıdık ve itibarlı misaﬁrlere haftada
bir, yemek yedirir ve mutadı üzere pilavı nohutlu yaptırır ve aralarına nohut büyüklüğünde altun koydurur. Bu kimin kaşığına tesadüf ederse onun olur. “Servete nâil
her kimsenin ağzında daima ibzâl için altun bulunmalıdır” demesi mu’tâdı imiş.1
Bu bana ikramdan çok gösteriş gibi geliyor. İkram bence biraz alçak gönüllü
olmalı. Hani anlatıla anlatıla fıkraya dönmüş olaydaki gibi, yoksulun biri
çat kapı konuk gelen beye sunacak bir şey bulamayınca, “Bey, evimde sana
layık bir şeyim yok, istersen sana bir oynayıvereyim” demiş ya...
Fatih’in ikram tarzı da sultani.
1456’da Fatih Sultan Mehmed, Edirne’de oğulları Şehzade Bayezid ve Şehzade
Mustafa’yı sünnet ettirmiş ve davetli ulema ile birlikte yemek yemiştir. Tepsilere
doldurulmuş şekerlemeler ikram olunduğu gibi bu meyve şekerlemeleri kutulara da
konarak yemeğe gelenlere kutu kutu verilmiştir.
1

“ ‘Zenginliğe ulaşabilmiş herkesin ağzında daima cömertçe harcaması için altın bulunmalıdır’ demesi alışkanlığıymış.”
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Şekerleme ve şerbet, kısaca tatlı armağanı, Osmanlı’da geleneksel olmalı.
1809 yılında Osmanlı topraklarına, 1810 yılının 28 Haziran’ında İstanbul’a
ayak basan Lord Byron, İstanbul’u annesine, “Atina’nın, Efes’in, Delﬁ’nin
harabelerini gördüm, Türkiye’nin birçok yerlerini gezdim, Avrupa’da, bir
kısmı da Asya’da çok şeyler gördüm ama Yedikule’den Haliç’e kadar uzanan
iki taraﬂı görünüme yaklaşan ne bir doğa ne de bir sanat yapıtıyla karşılaşmadım” diye anlatır.
Vezir Tepedelenli Ali Paşa’yı da annesine şöyle tanıtır:
(...) ve anneme saygılarını bildirmemi istedi; işte size Ali Paşa namına saygılarını
sunuyorum. Türkiye’de kaldığım sürece kendisini bir baba olarak tanımamı, onun
da beni oğlu olarak bildiğini söyledi. Gerçekten de bir çocuğa karşı gibi davranarak
bana günde yirmi kez bademler, şerbetler, meyve ve şekerlemeleri gönderdi durdu.
Lord Byron’a armağan olarak neler yollandığını ayrıntılarıyla bilemiyoruz
ama gönderilen şekerlemeler arasında damlasakızlı lokum mutlaka vardı.
Melceü’t Tabbâhin (Aşçıların Sığınağı) adlı efsanevi kitaptan bugünkü dille
tariﬁni özetleyelim.
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Damlasakızlı Lokum
1 kg tozşeker (yaklaşık 5 su bardağı)
1 lt içme suyu (yaklaşık 4 su bardağı)
2 g krem tartar (tartarik asit, 1 tepeleme çay kaşığı)
2 g damlasakızı (beş nohut tanesi kadar)
200 g buğday nişastası (yaklaşık 2 su bardağı)
Orta boy bir tencereye tozşekeri koyun, şekeri, bir parmak geçecek kadar
içme suyu ekleyerek kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra krem tartarı ilave
edip iyice karıştırın, ardından damlasakızını da atıp karıştırmaya devam edin.
İki yüz gram buğday nişastasını eleyin. Bir bardak suyla ezerek pürüzsüz hâle
getirin. Krema kıvamına gelince kaynayan karışımı ateşten alın, üzerine karıştırarak ekleyin. Özleşene kadar bu şekilde karıştırın. Sonra tekrar kısık ateşe alın.
Hep aynı yöne ve aynı hızla en az 15 dakika karıştırarak kıvamlandırın. Lokumunuzun tam kıvamına geldiğini anlamak için kaşığı kaldırarak bakın. Kaşığı kaldırdığınızda lokum ince uzun sivri kalırsa çiğ, düğme gibi olursa pişmiş demektir.
Lokumun bir parçasını buzlu suya atın, orada yumuşak ve erimeye meyilli tepki
veriyorsa henüz olmamış demektir. (Bunun için, bir adet hazır lokumu fikir
vermesi için suya atabilirsiniz.)
Lokumu dökeceğiniz kabı, lokumu pişirmeye başlamadan hazır etmelisiniz.
Bir tepsiye fırın kâğıdını serip üzerine nişasta serperek lokumu dökün. Kabaca yayın. Sonra biraz daha nişasta serpip fırın kâğıdını üstüne kapatın. Merdaneyle bir buçuk santim kalınlığında açın.
İyice soğumasını bekledikten sonra istediğiniz şekilde kesin. Üzerine pudra
şekeri ve nişastayı eşit ölçüde karıştırarak serpin.
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kaybolan istanbul folkloru
Okumuş yazmışlar, İstanbul’daki kadınları okuryazar saymama alaycılığıyla,
onların kimi inançlarının kaynağının, “tandırnâme”ler (tandır kitapları)
olduğunu söylerdi.
Kadınların tandırnâmesine göre, salıyı çarşambaya bağlayan gece yapılan bazı
işler Çarşamba Karısı’nı kızdırırmış.
Aslında bu tür inançların bazıları (belirli günlerde çamaşır yıkamamak, yün
eğirmemek vb) günlük program yapmanın kolay yoluydu.
Şehrin özellikle çöp, pis su, çirkef su benzeri kirliliklerinin cinlerin işgalinde olduğuna inanıp onlara değmemek için buralardan “destur” diye seslenerek geçilirdi. Bu inanış bir süre sonra oranın temizlenmesini sağlayabilir.
Gece aynaya bakmak, tırnak kesmek, sofra bezini bahçeye vb silkeleme yasakları da belli tedbirlerden doğmuş olmalı.
Unutulan inançlar bu kadar değil: Yeni taşınılan eve önce şeker ve ekmekle girilmesi, evin bahçesine (ayakaltı olmayan yerine) akşam ezanından
sonra şerbet dökülmesi, turfandanın ilk tadımının cömert birinin elinden
olmasına dikkat edilmesi, bu tadımda “eski ağza yeni taam, ha ha hay” gülüşü, doğdu doğalı ilk kez sokağa çıkmış (kırk uçurmaya çıkmış) misaﬁr bebeğe yumurta armağanı, nikâhlara bekâr kızların götürülmemesi, götürülürse
saçlarının, düğmelerinin çözülmesi. (Bu inançlarda yumurtanın bir değişim
aracı oluşu, evlenmekte olan çiftin evine bekâr kızın götürülmesinin hiç
değilse kaynananın aklının çelinmesine yol açabileceği hatırlanmalı.)
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Arada nazarı değdiğine inanılan kişinin pabucundan bir kıymık deri kesimi de var. Bu deri nazar değdiğine inanılan kişiye
yapılacak tütsüye katılıyor.
Tütsü günümüzde daha çok Budizm inancına yatkın
olanların kullandığı bir şey. Artık istenilen kokuda, mum
biçiminde tütsüler ve bunların yakılacağı tütsülükler var.
Eskiden kuru bitki ve ağaç kabuklarından, bitkilerin tohumlarından, reçine gibi salgılarından yapılırdı tütsüler ve özel
kaplarda yakılırdı... Cenaze evlerinde, mevlit gibi kalabalık
toplantılarda, hatta cuma namazlarında mikrop öldürmek, insanları güzel kokuyla yatıştırmak için buhurdanlıklarda tütsü olarak
güzel kokulu maddeler (sandal ağacı, öd ağacı, buhur, üzerlik, kabuk
tarçın vb) tüttürülürdü. Bu da unutulan geleneklerden, ikramlardan...
Lord James Caulfeild Charlemont, Yunanistan ve Türkiye’ye yaptığı
yolculuklarını anlattığı anılarda bu tür ikrama değinir. 1749 yılının haziranında Reisülküttap Naili Efendi’nin onu ağırlayışını Priscilla Mary Işın’ın
Gülbeşeker kitabından alıntılıyorum: (Charlemont, çevirmeninin ikazıyla
bir kaşık dolusu marmelat /çevirme yer. Bu tatlının kahve için şeker yerine
geçtiğini de söyler. Ziyareti sonlandırma isteğini misaﬁri olduğu Naili Efendi reddeder. Onu layık olduğu biçimde ağırlamak istemektedir. Misaﬁre
buzlu şerbet de sunulur, sonrası biraz trajikomiktir.)
(...) sonra hizmetçilerden biri uzun ve çok dar boyunlu bir gümüş şişeden ellerime ve giysilerime gülsuyu serpti ve bir başkası Katolik kiliselerinde kullanılan
buhurdanlıklara benzer şekilli, kapağı delikli bir gümüş vazo sundu. Meğer içi
yanan kokulu maddeler doluymuş ama bilemediğim için maalesef elimi kapağa
dokundurup parmaklarımı yaktım. (...) Sonra Pisani, vazoyu iki elimin arasında
tutarak robamın altına sokup kendimi nasıl parfümleyeceğimi gösterdi. Şerbetin
ve parfümlerin bu şekilde sunulması Türklerin itibar göstermek istedikleri saygın
misaﬁrlere en yüksek nezaketi sayılıyor.
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istanbul’da yanyana yaşamanın yitimi
Aramızda kalsın ama İstanbul’un çok kültürlülüğü çoktandır sözde kalmış
durumda. Ticaretle uğraşan Rum, Ermeni, Museviler çocuklarına Müslümanlara benzer adlar koyuyor, adlarını Türkçe’ye benzer adlarla değiştiriyor
ya da takma adlar kullanıyorlar. (Levantenler Avrupalılığa sığınıyor.) Aynı
şey sahne sanatçıları arasında da yaygın.
Ayazmalara hastalıklarına göre şifa aramaya giden, kenarda asılı adak
ögelerini alarak, adak adayan Müslüman kadınlar da, geçmeyen hastalığını
hocaya okuttuktan sonra bir de papaza okutan sofular da yok. (Büyükada’da
tepeye tırmananlarla Unkapanı’ndaki Ayın Biri [Meryem Ana] Kilisesi’nden
anahtar alanlar Oruç Baba’nın dengesi olarak duruyor.)
Oysa Ahmed Cavid’in Tercüme-i Kenzü’l-İştihâ (İştah Hazinesi Tercümesi) adlı kitabı, bize bu çok halklı, çok kültürlü şehirde yemek alışkanlıkları arasındaki farkları da gösterir. Bu eser, İranlı şair Mevlânâ Ebû Ishak
Hallâc-i Şirâzî’nin (ö. 1423 ya da 1427) Kenzü’l-İştihâ (İştah Hazinesi) adlı
mesnevisindeki yemeklerle ilgili deyimlerden oluşan bir sözlüktür. Bu yapıtın bizim için asıl önemi yazarın kendi zamanına ait gözlemleridir. Yazar
bize 17. yüzyılda İstanbul’a tulum peynirinin Mengen ve Bolu’dan geldiğini,
“mâhîce” (aylık, ay gibi) denilen hazır makarnanın Venedik’ten ithal edilip
kışın en yoksul evlerde bile pişirildiğini anlatıyor.
Ahmed Cavid, sadece kendi yaşadığı saray çevresinin değil, toplumun
çeşitli kesimlerinin hangi yemek ve yiyecekleri seçtiğini de yazar. Frenklerin kaplumbağa eti, yoksul Türklerin Kurban Bayramı’nda, “mentu” denen
şirden dolması yediklerini ondan öğreniyoruz. Yoksulların burçaktan ekmek
yaptıklarını, “bersum” denen bir tür kuru hurmayı sevdiklerini, Ermenilerin

23

istanbul’un eski ikramları

yaban kerevizi denilen “berk-i kazrûnî” ile Ermeni hıyarı “bergestu”suz yapamadıklarını da...
Cavid, ramazana özgü yemekleri anlatırken vezir kapısında yeniçeri ağasına verilen yemekte sunulan ve yağ ördeği denilen bir tür barsak (şirden)
dolmasıyla, tavuk dolmasından, keçi barsağından yürekle yapılan bumbardan söz ediyor. Yemekle ilgili çeşitli gelenekleri de sıralıyor: Çocukların ilk
dişleri çıkınca yapılan diş buğdayı (dânek), çöreotunun nazar takımı denilen ıvır zıvırla çocuklara takılması (bugnec) ve arası açılan dostları barıştırmak için verilen yemek (âştî huvare) bunlardan.
Eski yazarlar, etnik yemeklerin, örnekse bir Ermeni tatlısı olan “havidz”in
(haviç) esnaf lokantalarında yenebildiğini söyler. Bugün esnaf lokantaları
azaldı, etnik yemek de pek yok. Ancak topik gibi meze olarak da sunulan
yemeklerin yalancılarının (günümüz tabiriyle çakmalarının) teşriﬁ, mezecilerde büyük bir tantanayla bildirilir: “Topik yarın geliyor...”
Aklımızdayken “Havidz”i, Takuhi Tovmasyan’ın Sofranız Şen Olsun adlı
kitabından alıntıladığımız gibi tarif edelim.
Beş kişilik tatlı için, 6 çorba kaşığı un, 1 su bardağı tozşeker, 125 gram tereyağ,
yeterince su daha iyisi süt, 1 ﬁske tuz, tarçın.
Orta boy bir tencerede yağı eritiyoruz. (Tovmasyan, tatlı misaﬁr için değilse yağın margarin olabileceğini söylüyor.) Yağa kattığımız unu çok kısık ateşte
hiç durmadan karıştırarak 15-20 dakika ve yavaş yavaş kavuruyoruz. Un sütlü
kahve rengini aldığında yavaş yavaş su ya da süt katıp karıştırmaya başlarız. Sıvıyı
una yedirdikçe katı olan havitz sulanarak ‘güp güp’ pişer, biz de bu muhallebiyi
istediğimiz kıvama getiririz. Kıvamına getirdikten sonra bir ﬁske tuzla bir bardak
şekeri ekleyiveririz. Üstüne de tarçın.
Havitzin yapımı bu kadar ama misaﬁr için yapıyorsak cam bir kabı tereyağla
yağlayıp galeta tozu serpip havitzi üstüne döker, sıcak fırında yarım saat bekletiriz.
Galeta tozları kızarınca bir spatülle kesip kızarmış yanı üste getirerek servis yaparız.
Beyoğlu’nda turistik özellikler de taşıyan ulus özellikli doyum evleri bir an24
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lamda tükendi. İtalyan lokantası (Degüstasyon) binasıyla yıkıldı. Pizza, makarna ustası İtalyanları Amerikalılar temsil ediyor. Laternalı, radika mezeli
Rum meyhaneleri yerlerini ocakbaşlarına bırakalı epey oldu. İstanbul’un iki
Rus lokantası da Slav özelliklerini yıllar önce yitirdi.
Rus yemeklerinden lezzetli ama yapımı zor olanlarından biri Kiev usulü
tavuktur. Yani Kievski.1
Kievski (1 kişilik)
200 g tavuk göğsü
4 yemek kaşığı tereyağ

1’er çay kaşığı toz zencefil, beyaz toz biber, tarhun
Yeteri kadar tuz

Pane için:
Un
4 yumurta

Galeta unu

Kızartmak için:
Ayçiçek yağı
Servis için:
Yarım patates, haşlanmış
Haşlanmış sebze (havuç, brokoli, brüksel lahanası, kabak)
2 yemek kaşığı ıspanak püresi
1 tatlı kaşığı ekşi sos (ekşi krema)
Tavuk göğsü bıçakla ince açılır. Yağı, siniri ayıklanır. Sonra et dövme poşetinin
içinde, et döveceğiyle et parçalanmadan inceltilir. Zencefil, toz beyazbiber, tarhun ve tuz etin üstüne serpilir. Dövülmüş tavuk göğsünün ortasına yerleştirilen
tereyağ rulo şeklinde sıkı sıkıya sarılır ve gastronom kap içinde buzdolabında 0
1

Tarif, Rejans’ın ustası Server Mersin’den.
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derecede muhafaza edilir. Buzdolabında en az 2 saat, en çok 4 gün bekletilir.
Hazırlanan kievski, sırasıyla un, yumurta, galeta unu, yumurta ve tekrar galeta ununa batırılır. Daha önceden 150° C ısıtılmış tenceredeki çiçek yağının
içine atılır. Yaklaşık 15 dakikada pişirilir. Et maşasıyla alarak kâğıt havlu üzerinde
yağı süzdürülür.
Sunum için, haşlanmış patates ortadan ikiye bölünür. Düz durması için
altı biraz kesilir. Patates tabağın ortasına, kiveski patatesin üzerine yerleştirilir.
Kievski’nin bir yanına haşlanmış sebzeler konulur. Diğer yanına ıspanak püresi,
pürenin üzerine de ekşi sos (ekşi krema) yerleştirilir.
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Rus yemeği denince akla ilk gelen, çorbadan çok, suluca bir yemek olan
Borç’tur.
Borç
1 büyük pancar
4 diş sarmısak
1 patates
2 çorba kaşığı (silme) tereyağ
3 büyük soğan
3 kereviz
1 demet maydanoz
1 defne yaprağı
Tuz

Yarım çorba kaşığı tozşeker
1 yeşil biber
2 bardak su
8 bardak et suyu
Yarım bardak ekşi krema ya da
yarım bardak süzme yoğurt
Yarım fındık büyüklüğünde limon tuzu
200 g lahana

Kabukları soyulmuş ve kibrit çöpü şeklinde kesilmiş pancara, doğranmış sarmısakları ekleyerek iyice karıştırın. Üstlerine yarım fındık büyüklüğünde limon tuzu
koyarak pancarları bir tarafa bırakın.
Bir tavaya 2 silme çorba kaşığı tereyağ ile küçük doğranmış soğanları koyarak, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra buna pancarları ilave
ederek, pancarlar iyice ölene kadar kavurun.
Kavrulan sebzeleri bir tencereye aktarıp üstlerine yarım parmak en ve boylarında doğranmış kereviz, demet hâlinde bağlanmış maydanoz, 1 defne yaprağı, yarım çorba kaşığı tozşeker, 1 yeşil biber, 2 bardak su ile et suyunu katın.
Sebzeler hafif pişmiş bir hâl alana kadar orta ateşte pişirin.
Sonra tencerenin kapağını açarak içindeki maydanozu çıkartın, yine küçük
kesilmiş patatesi ekleyerek 30 dakika daha pişirin. Servis kâsesine alarak, yanında çiğ/ekşi krema ya da süzme yoğurt olduğu hâlde servis yapın.
Sebzelerin donduğu bir coğrafyanın yemeği borschtsch (borç) varlıklı evlerde
(ve elbet lokantalarda) et eklenirse tam bir ziyafet oluyor.
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Ama yanına kıymalı börek olan pirojki (‘piroşki’ ve içecek olarak sarı votka)
eklemek daha yaygındır.
Piroşki
Hamuru için:
125 ml ılık su
2 çorba kaşığı şeker
470 g un
1 çay kaşığı tuz
1 yumurta + 1 yumurta sarısı

125 g ayçiçek yağı
125 ml süt
1 kutu krema (200 ml)
1 paket kuru maya (7 g)

İç malzemesi:
1 küçük soğan, ince doğranmış
375 g orta yağlı kıyma

Tuz ve karabiber

Kuru mayayı içine attığımız ılık suya 2 kaşık şeker ilave ederek 5 dakika kadar
çözünmeye bırakıyoruz
Karıştırma kabına, un, tuz, yumurta, yağ, süt, krema ve mayayı alarak kulak
memesi kıvamına gelene dek iyice karıştırarak bir saat kadar mayalansın diye
dinlendiriyoruz
Piroşkinin harcı için küçücük doğradığımız soğanlar ile kıymayı karıştırıp tuz
ve karabiber ekliyoruz. Bu harcı çiğ kullanacağız.
Hamurdan ufak toplar yaparak incecik açtıktan sonra kıyma ve soğan karışımlı içten koyup kenarlarını açılmayacak biçimde kapatıyoruz.
Eğer fırında pişireceksek akını aldığımız yumurta sarısını çırpıp hazırlıyoruz.
Hamurun kapatılan yeri alta gelecek şekilde tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta
sürdükten sonra önceden 180° C ısıtılmış fırında 25 dakika pişiriyoruz. Ya da
kızgın yağda kızartıyoruz. Borç çorbasıyla servis yapıyoruz.
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İstanbul’a şinitzeli tanıtan tek Alman lokantasının yerinde yeller esiyor.
Nil, Bohem gibi canlı müzikli, daha doğrusu piyano çalınan, orta hâlli, gerçekten makul ﬁyatlı, bahçeli lokantalar yok oldu. 1970’lerde kapısında kuyruklar oluşan Çin lokantası kapandı, yerine artık tüm Uzak Doğu’yu ortak
temsil eden (Kore, Japon, Vietnam) melez yemek mekânları açıldı.
Tatil beldesi Polonezköy, Lehlerin gidişi ve pansiyonları devredişiyle
yerlileşti.
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Tamara Talbot Rice’ın Bizans’ta Günlük Yaşam adlı incelemesine göre, Bizans dönemindeki İstanbul, seyyar satıcıların (bu arada müneccim, büyücü
ve falcıların da) kalabalık olduğu bir şehirdir.
İmparatorun Hıristiyanlığı kabulüyle birlikte halkın din değiştirmesi Bizans’taki yaşamı çok değiştirmez. Yıllık manastır ve kutsal sayılan mekânları
tavaf etmelerin yanında, vaftiz, nişan, nikâh, manastıra girme, hacdan dönüş, bir araya gelme ve kutlama nedenleri durumuna gelir. Ad olarak alınan
aziz ve azizelerin yortularındaki kutlamalar da önemlidir.
Halk için en önemli kutlama günleri arasında Paskalya da bulunmaktadır. Paskalya kuzusu pişirme önemli bir törendir. “Hz. Meryem’in Göğe
Kabulü” ise delikanlıların “ateşten atlaması” ile anılır.
Bizans’ta kızlar on iki, erkekler on dört yaşlarında evlendirilebilirdi. Delikanlılar bu yaşta vatandaş sayılırlar ama büluğ çağından önce et yiyemezler. Düğün ziyafetinde genellikle üç çeşit yemek vardır: Ordövr tabağı, gakos
denilen sosun eklendiği balık ya da kızarmış et, tatlı. Bizanslılar domuz, işkembe, ördek ve kuş çeşitlerini yemektedir. Zeytin ve enginar da tükettikleri besin maddelerindendir. Yemekleri değilse de yemek aletleri, örneğin
ziyafetlerde sofraya konan iki dişli çatallar, Avrupalıları da şaşırtmaktadır.
Şehirde dikilitaşlar kadar dikkati çeken başka bir şey, bu tür taşların üstüne çıkıp hiç aşağı inmeden çile dolduran çilekeşlerdir. Bu çilekeşler onlara bağış yapanların, rüzgârın ya da kuşların getirdiği meyve ve benzerleriyle
beslenirlerdi.
Bizansta orta hâlli halkın evi bahçelidir. Zengin evlerindeyse bahçe dü31
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zenlemesine önem verilir. Saray tabanındaki mozaiğin ortasında bitkilerin
dikilmesi için ayrılmış toprak bir bölüme rastlamak olağandır. Meyve bahçelerine meyvelerin yağmalanmasını önlemek için tuzak olarak düzenlenmiş havuzlar yapılmıştır.
Bizans döneminde İstanbul’da günlük yaşamı renklendiren unsurlardan
biri olan bayramlardan bazıları dinsel olayların yıldönümü, bazılarıysa imparatorluk düğünleri, zaferler ya da doğal afetlerden sonra yapılan çeşitli
törenlerden oluşurdu. Panegryreis (panayır) denen bu önemli günler, 1166
yılında, I. Manuel tarafından yapılan listeye göre altmış altı panayır ve yirmi
yedi ana bayramdan oluşmaktaydı. İ. Hrisostomos’a göre dinsel bayramlar
4. yüzyıldan beri İstanbul’da kutlanmaktaydı ve pek çok bayrama imparator
katılmaktaydı.
Ortaçağ seyyahlarının en ünlüsü İbn Batuta (1304-1368), 1325 yılında çıktığı yolculukta gördüğü Kostantine’yi de anlatır. Ancak bir tür resmî
konuk oluşu, şehri törenle dolaşması, her hareketinin izlenişi, onu günlük
yaşamın ayrıntılarını izleyip anlatmaktan alıkoymuştur.
Bu şehir sonsuz derecede büyük! İki bölüme ayrılmıştır. İki taraf arasında, Mağrip’teki Selâ vadisine benzeyen, sularında gelgit yaşanan büyük bir nehir vardır.
Eskiden üzerinde köprü kuruluymuş ama harap olmuş. Şu anda karşıdan karşıya
büyük kayıklarla geçiliyor. Söz konusu nehrin ismi Absumi’dir (Haliç).
“Astanbûl” (İstanbul) denen kısım, nehrin doğu yakasıdır. Hükümdarla devlet erkânı burada oturuyor, nüfusun büyük bölümü de buraya yerleşmiştir. Çarşıları taşla döşelidir ve gayet geniştir. Her zanaat erbabı kendi başınadır, başkalarıyla karışık değildirler. Her çarşının ayrı kapıları vardır; geceleyin kapatılır. Ve
enteresan bir nokta, çarşı esnafının ve zanaatkârların çoğu kadındır!
Şehir denize doğru dokuz mil girmiş bir dağ eteğine kuruludur. Enlemesine
dağılışı da yine aynı ölçülerde, belki biraz fazla. Üstünde küçük bir kale ve hükümdarlık sarayı vardır. Şehrin surları, tepenin eteklerini her yandan çeviriyor;
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denizden kimse içeri giremiyor. Şehirde on üç kalabalık mahalle ve olağanüstü
büyük bir kilise var.
Şehrin öteki kısmı ‘Galata’ adını taşıyor. Demin bahsettiğim suyun batı yakasıdır burası. Nehre açılan kapılarıyla burası, bizim Ribâ-tu’l-Feth’i andırıyor.
Bu yakaya, hepsi de tüccar olan Frenk (Avrupa) taifesi yerleşmiştir. Galata’da
nüfus Cenova, Venedik, Roma ve Fransız’dan oluşuyor. Onlar da Kostantiniye
hükümdarının hâkimiyeti altında yaşıyorlar. Hükümdar onların başına kendilerinin razı olduğu birini atamaktadır; o adama kums (konsolos) derler. (...) Bu
taife tümüyle ticarete gömülmüştür; sahip oldukları liman, dünyanın en işlek limanlarındandır. (...) Bu tarafta çarşılar gayet renkli ve zengin olmasına rağmen
çok pis! Çarşıları birbirinden ayıran küçük dere sade lağım akıtıyor desem yeridir!
Galatalıların kiliselerinde de hayır yok; revnaksız ve sessiz.
Batuta’ya bahçeler içindeki pek çok manastırı gezdirmişler. Manastırdaki
genç ve yaşlı rahibeleri, izletilen ayinleri anlattıktan sonra, “Ne garip” diyor, “böyle kalabalık bir şehirde halkın çoğu rahipler, münzeviler ve keşişlerden oluşuyor!”
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