Ta r İ h İ

ya r ı m a da da

lez zet avı
Bizans, Roma, Osmanlı… Üç imparatorlukta eriyen yüzlerce farklı kültür… Ve bu karışımın doğal sonucu,
dünyanın en zengin mutfaklarından Türk mutfağı… Cebimizde kaşığımız, asırların canlılığını bozamadığı tarihi
yarımadada lezzet avına çıkıyoruz. Bakalım yemeğin merkezi Eminönü’nde nerede ne yiyebiliriz?
Mısır Çarşısı’ndaki Arifoğlu’nun özelliği, geleneksel baharatların, otların, şarküteri ürünlerinin yanı sıra alkol içermeyen birbirinden zarif

m e t i n
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şişelerdeki rengârenk esanslar.
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enim hiç öyle ‘çocukluktan beri yemeyi
severdim’ gibi bir hikâyem yok. 12 yaşımda bir
makarna yapmışlığım var, hepsi o” diyor
rehberimiz Banu Özden. ABD’deki işletme
eğitimini tamamladıktan sonra kalbinin sesini
dinleyip yemek işine girmiş. Bir restoranda mutfaktan
sorumlu yönetici pozisyonuna kadar yükselmiş ve
Türkiye’de dönmüş. Aslında tam da zamanında dönmüş.
Çünkü Türk yemeklerini yeterince bilmemekten
huzursuzluk duyduğu bir sırada, Türk ve Akdeniz mutfağını
araştıran, öğreten, servis eden Istanbul Culinary Institute’nin
kurulmakta olduğunu duymuş. Oluşumunda yer aldığı
kurumun bünyesinde başlattığı gastronomik turu, turizmde
ciddi bir iş kolu olacağı öngörüsüyle artık bağımsız olarak
yapıyor (http://spooninmypocket.com). Biz de bugün onun
peşine takıldık. Üç imparatorluk görmüş tarihi yarımadanın
yemek merkezi Eminönü’ndeyiz. Burada, hem İstanbul’un
yüzlerce yıldan süzülen kültürüyle ortaya çıkan lezzetleri
tadacağız, hem de akıl almaz bir çeşitlilik sunan Türk
mutfağına en iyi malzemeyi sunan mekanları gezeceğiz.
Eminönü güne yeni uyanırken, Banu küçük bir öykü
anlatıyor. Öykümüzün kahramanı, Urfa Birecikli Hamdi
Arpacı… 1960’ların başlarında, “taşı toprağı altın” diyerek
İstanbul’un yolunu tutanlardan biri. Gelir gelmez de Yeni
Camii’nin yanındaki otoparkı mekân tutup, ilk tezgâhını
burada açmış. Bir küçük ızgara ve seyyar tezgâhıyla yedi
yıl boyunca esnafa ve gelen müşterilere leziz kebap
çeşitlerini sunmuş. Kebapları günden güne ünlenen Hamdi
Usta, aynı otoparkın köşesinde Hamdi Et Lokantası’nı
kurmuş. Güneydoğu Anadolu’nun benzersiz lezzetteki
kebaplarını otantik özellikleri ve hazırlanış biçimleriyle
tatmak istiyorsanız, size Hamdi’nin teras katını öneririz.
Böylece damak ziyafetinizi, Galata, Eminönü, Sultanahmet,
Boğaz’dan oluşan göz ziyafetiyle tamamlamış olacaksınız.
Ama gözleriniz bu kadim kentin her daim kalbi olan
manzarayı içerken, damağınızda Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’nun tadı dolanacak. O coğrafyanın birçok kentinin
adını taşıyan kebaplar arasından seçmeler yapmanız
gerekecek. Ancak masanızdaki tabaklardan birisinde de
mutlaka Hamdi’nin spesyalitesi olan Birecik kebabı
bulunmalı. Birecik kebabı Adana kebabına benzese de, özel
bir et karışımına sahip.
Hamdi’nin hemen yanında, İstanbul’un tek koşer
restoranı olan Levi var. Eski bir hanın ikinci katındaki Levi
Restoran, kurucusunun adını taşıyor. Burada işin başında
bir haham duruyor. Sabah gelip ateşi yakıyor, yemek
kontrolü yapıyor. Haham tarafından kutsanmış, özel kesilmiş
etlerle yapılan yemekler… Levi Restoran’ın müşterileri daha
çok civardaki Musevi esnaf. O nedenle restoran hafta
sonları kapalı.
Turumuza devam ediyoruz. Yeni Camii tarafına doğru
kısa bir yürüyüşle, günün erken saatine rağmen tıklım tıklım

B

Banu Özden’in Türk mutfağına ilgisi üniversite yıllarında başlamış. Türk
ve Akdeniz mutfağını araştıran Istanbul Culinary Institute bünyesinde
başlattığı gastronomik turu artık bağımsız olarak sürdürüyor.

İstanbul’un tek koşer restoranı olan Levi’de, sabah gelip ateşi yakan
hahamın kutsadığı yemekler servis ediliyor.
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Kahvenin adresi Kurukahveci Mehmet Efendi, tarihinden izleri yansıtan
minik bir müze gibi.

Mısır Çarşısı her şeyiyle doğal karakovan balı en leziz örneklerini
bulabilirsiniz.

olan Mısır Çarşısı’na ulaşıyoruz. Adımımızı atar atmaz başka
bir âleme girdiğimiz hissine kapıldığımız kapının hemen
solundaki merdivenlere dönüyoruz. Bir çırpıda çıkmak
mümkün değil. Çünkü önce, turkuaz çinilerle çevrili,
yüzyılların izleriyle aşınmış taş basamakları seyrediyoruz.
Bu basamaklar bizi, üzerine konulan bir dilim dönerle servis
edilen patlıcan böreği ve hünkâr beğendisi dillere destan
Pandeli’ye çıkaracak. Ön pencerelerinden Eminönü
Meydanı’nı, Galata’yı arkada pencerelerinden Mısır
Çarşısı’nı seyredebileceğiniz restoran, üç kubbeyle örtülü
bir çini müzesi gibi. Önceleri çarşı bekçilerinin yaşadığı
mekân, daha sonra esnafın birbiriyle ve ahaliyle arasındaki
anlaşmazlıkların çözüldüğü kadılık binasına dönüşmüş.
1940’daki büyük yangın ardından onarılıp esnaf lokantası
olmuş. 1956’da ise Niğdeli Pandeli Çobanoğlu’nun elinde
bugünkü haline dönüşmüş. Burası Çobanoğlu’nun üçüncü
dükkânı… Çobanoğlu, İstanbul’a önce küçük bir yer açıp,
köfte piyazla işe başlamış. İyi giden işleri, Balkan Savaşı,
İkinci Dünya Savaşı derken bozulmuş. Niğde’ye dönmüş
ama tekrar gelip ikinci bir deneme yapmış ama bu kez de
6-7 Eylül olayları sırasında dükkânı yağmalanmış. Bir süre
ara verip bugünkü restoranı kurmuş. Pandeli’nin Mustafa
Kemal’in de aralarında bulunduğu müdavimleri yanı sıra,
Kraliçe II. Elizabeth, İspanya Kralı Carlos ve Kraliçe Sofia,
Robert De Niro, Audrey Hepburn, Tony Curtis gibi ünlü
konuklarının ardı arkası kesilmemiş.
İstemeye istemeye Pandeli’nin merdivenlerini inmeye
başlıyoruz. Şimdi Mısır Çarşısı’nın yedi kapısından biri olan
Yeni Camii kapısındayız. İstanbul’un en eski kapalı
çarşılarından olan Mısır Çarşısı, 1660 yılında Turhan
Sultan tarafından yaptırılmış. Hala tarihi boyunca her derde
deva olmuş kurutulmuş bitkilerin, çeşit çeşit otların ve
yüzlerce tür baharatın buluştuğu dev bir pazar. Ama
geleneksel ürünlerinin haricinde gıda maddeleri de satılıyor.
Rehberimiz Banu da, birazdan ziyaret edeceğimiz
Ayfer Kaur’u, bu özellikleri harmanladığı için tercih ettiğini
anlatıyor. Ayferkaur’u kuran Cevat Bey Girit’ten İstanbul’a
göç etmiş. Beraberinde, daha çok ilaç yapımında kullanılan
baharat ve otlar getirmiş. Burayı kurup, kızı Ayfer’in ismini
vermiş. Bir nevi lokman hekim gibi çalışırmış. Kendisi artık
hayatta değil ama dükkânda hala aynı konsepti
bulabilirsiniz.

Sırada Kanaat Bakkaliyesi var. Ancak burası Banu için
küçük bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü çok kısa bir süre önce
çarşının geleneksel mimarisini yansıtan minik dükkân,
tadilattan geçmiş ve modern bir yüze sahip olmuş. Burada
Doğu Anadolu’dan gelen ürünler var. Özellikle karakovan
balı meşhur. Karakovan balını diğer ballardan ayıran, doğal
yapım metodu. Siirt, Kars ve Erzincan taraflarından getirilen bu ballarda ne petekleri arıcı yapıyor ne de arılara şekerli
su veriliyor. Bu ballar, her şeyiyle doğal.
Banu, “Yabancı misafirler mutlaka bir kebapçıya gitmiş
oluyor. Orada masaya önce tereyağı, tulum peyniri ve lavaş
ekmeği geliyor. Bana ‘biz bir peynir yedik, neydi o?’ diye
soruyorlar” derken, bizi cam bir vitrinin önüne getiriyor,
“İşte o peynir, bu.” Evet, belki bizler teorik olarak o leziz
peynirin tulum içinde oluştuğunu biliyoruz, ama ilk kez
burada görüyoruz. Keçi tulumunda mağaralarda bekletilen
peynirin kekremsi tadı, bekletildiği aşamada hafif oksijen
alması ve keçi tulumundaki iyi organizmaların katkısıyla
oluşuyor. Ancak artık “tulumda tulum peyniri”ni çok az
yerde görebiliyoruz.
Şimdi komşuya geçiyoruz. Burası Arifoğlu. Özelliği,
geleneksel baharatların, otların, şarküteri ürünlerinin yanı
sıra esanslar bulundurması. Dükkânın arka taraflarındaki
raflar, birbirinden güzel biçimli, rengârenk şişelerle dolu.
İçlerinde alkol bulunmayan esansların kokusu, bu nedenle
çok yoğun… Arifoğlu’nun ziyaretçilerine bir başka sürprizi
de Yunanistan’ın sakız adasından gelen sakızlar. Osmanlı
mutfağında pilavda bile kullanılan sakız, günümüzde sadece sütlaç ve muhallebide aklımıza geliyor.
Mısır Çarşısı’nın içlerine doğru ilerliyoruz. Sırada
Malatya Pazarı’nın İstanbul’daki ilk dükkânı var. 1870’lerde
kayısı cenneti Malatya’da doğup sonraki asırda Mısır

Mısır Çarşısı her şeyiyle gerçek tulumda hazırlanan tulum peyniri
ve pastırmanın en leziz örneklerini bulabilirsiniz.
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Mısır Çarşısı, asırlardır olduğu gibi bugün de her derde deva kurutulmuş bitkilerin, çeşit çeşit otların ve yüzlerce tür baharatın buluştuğu dev bir pazar.

Çarşısı’na uzanan Malatya Pazarı’nın kuruyemiş ve kuru
meyve çeşitleri baş döndürücü. Ama buradaki en ilginç
ürün, henüz katı haldeki, inci bir kolye gibi ipe dizilmiş
salep. Soğuk kış gecelerinin iç ısıtan içeceği, sıcak yaz
günlerinin serinleten dondurmalarının özü, zarif orkide
çiçeğinden doğan salebi de ilk kez burada ham haliyle
görüyoruz. Salebin toz haline getirilmesi için yedi kez
öğütülmesi gerekiyor.
Banu yabancı misafirlerin en çok kayısı, dut kurusu,
cevizli sucuk, pestil ve incire ilgi gösterdiğini anlatıyor.
Yanımızdaki paketler giderek ağırlaşırken, çarşının yan
kapısında mis gibi bir kokuya çıkıyoruz. Hemen ileride, bu
kokuya meftun uzun bir kuyruk var. Kuru Kahveci Mehmet
Efendi’nin kahverengi gömlekli personeli hummalı bir
çalışma içinde. İçerisi adeta bir kahve müzesi gibi…
Kahve, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yemen
Valisi Özdemir Paşa tarafından Osmanlı’ya gelmiş.
Ama dibek, cezve ve pişirme biçiminde Osmanlı imzası var.
Önceleri insanlar çiğ kahve tohumlarını alır, evinde kavurur,
dibekte döver ve pişirirmiş. Ta ki Mehmet Efendi 1871’de
işi babası Hasan Efendi’den devralana kadar. Mehmet
Efendi kahveyi kavurup dövdükten sonra satmaya
başlamış. Bu kolaylık “Kurukahveci Mehmet Efendi”
ismini yaratmış. İlerleyen yıllarda kahveyi ambalajlayarak
satar olmuşlar. Eskiler, çayın hâkimiyetini henüz bu denli
kurmadığı yıllarda bol bol içtikleri kahveyi bakır cezvelerde
ve 16 kez köpürterek fincanlarına koyarlarmış.
Türkiye’nin en eski ve en bilinen kahvecisinin hemen
karşı çaprazına, bilinen en eski şarküterilerimizden birisine
geçiyoruz. 1923’te Naim Mepa’nın kurduğu Namlı,
gerçekten de alanında namlı. Orta Asya’daki gezgin
Türkler’in avladıkları hayvanları etlerini eğerlerinin altına
koyarak sürtünme ısısıyla pişirdikleri, bu bastırma yöntemi
nedeniyle pastırma adını alan bu geleneksel lezzet,
Namlı’nın da alameti farikası… Mepa işe pastırma satarak
başlamış ve çeşitlerini giderek artırmış. İçinde
bulunduğumuz orijinal dükkân da zamanla büyütülmüş.
Naim Mepa’nın üç çocuğu Türkiye’de ilk şarküteri-kaferestoran konseptini hayata geçirmiş. Yani vitrinde
gördüğünüz zeytinyağlı yemekleri ve salataları tabağınıza
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doldurup tarttırarak üst katta ziyafet çekme şansınız
var. Daima kasada oturan sevimli hanım da, Naim Mepa’nın
kızı Emel Kurt.
Biraz ağzımızı tatlandırmanın zamanı geldi. Akide ve
lokumun evi Hacı Bekir’deyiz. Tepeden çekilen
kurdelelerle paketlerin bağlandığı, eski havasını koruyan
orijinal dükkânın bir köşesinde, lokum yapımında
malzemeler duruyor. Mucidimiz Hacı Bekir Efendi, 1777’de
Kastamonu’dan gelerek işe başlamış. Önce şekeri
dibeklerde düvüp karanfil, tarçın gibi baharatlar veya
gülsuyu katarak akide şekerini yapmış. 1811’de nişastanın
bulunmasıyla birlikte ünlü tadını yaratmış. Nişasta, şeker
ve türlü aromalarla lokumu icat etmiş. Bir İngiliz turistin
yüklü miktarda aldığı ve “Turkish delight” dediği lokum,
dünyada bu isimle anılır olmuş.

Akide şekeri ve Türk lokumunun mucidi Hacı Bekir, kişiliğini
koruyan bir dükkân.

Son durağımıza doğru yola çıkarken, Filibe Köftecisi’ne
uğruyoruz. Sirkeci’deki dükkâna ismini veren Filibe,
Bulgaristan’ın en büyük ikinci şehri… Zaten meşhur
köfteleri de tam Balkan köftesi; küçük, içi sulu, dışı çıtır.
Biber, domates ve piyazla servis ediliyor. Yanına bir de
ayranla, ideal bir öğlen yemeği… Ocak, eldeki köfteler
bittiği an kapanıyor. Yani bu iki katlı küçük dükkân, bir esnaf
lokantası gibi çalışıyor.
Sirkeci Garı’nın önündeyiz. Burası aynı zamanda
Eminönü ve Sirkeci’ye yaptığımız lezzet turumuzun son
durağı. Orient Express’in başladığı veya bittiği yer olan
Sirkeci Garı’nın 1890 tarihli nostaljik, şirin restoranındayız.
Prusyalı Mimar Jasmund tarafından tasarlanan, Orta
Avrupa’daki tüm tren istasyonlarının tasarımına esin
kaynağı olan bu bina, Avrupa’nın en önemli isimlerini
ağırlamış. Cumhuriyet yıllarında ise Bab-ı Ali’nin ünlü yazar
ve çizerlerinin, çevre esnafın uğrak yeri. O zamanki adı ile
Gar Lokantası... Altın çağını 1950-60 yılları arasında
yaşamış. Basının ve edebiyat dünyasının ünlüleri oturmuş
sandalyelerinde. 1995’te işletmeciliğini Alaattin Seyhan
üstlenmiş. Yenilenen mekân Orient Express Restaurant
adıyla hizmete devam etmiş. Konuklarını Türk mutfağından
seçilen 150’yi aşkın yemekle ağırlıyor. Yemeğinizi yerken,
kahvenizi yudumlarken belki kendinizi bir Agatha
Christie’nin romanında bulacaksınız, belki eski bir Yeşilçam
filminde... Keyfini çıkarın, kendinizi Orient Express
Restaurant’ın, Eminönü’nün, İstanbul’un büyüsüne bırakın.

Orient Express’in başladığı veya bitti yer olan Sirkeci Garı’ndaki

1890 tarihli restoranda tarihi koklayarak Türk mutfağının lezzetini
alabilirsiniz.
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