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TEŞEKKÜR

Bu kitap, çalışmanın içinde yer alan bütün kadınların katkısı, 
bilgisi, anıları ve yaşanmışlıkları ile oluşmuştur. Bu bilgileri ve 
hayatlarına ait eşsiz, çok renkli ve farklı anekdotlarını, kendi 
samimi açıklamaları sayesinde sizlerle paylaşabiliyorum. Fark-
lılıkların nasıl da birbirlerini tolere edebildiğini, hayatlarımızı 
nasıl zenginleştirdiğini bizzat hep beraber okuyacağız bu ki-
tapta. Bana bu şansı verdikleri, değerli zamanlarını ayırdıkları, 
kalplerini açtıkları, anılarını paylaştıkları, fikirlerini ve bakış 
açılarını yansıttıkları için bütün bu saygıdeğer, kıymetli kadın 
kahramanlarımın ellerinden, yanaklarından öpüyor, tüm kal-
bimle teşekkürlerimi sunuyorum…

Beni kitabımın editörü Yazar Ece Levi ile tanıştıran Sn. Ma-
rio Levi’ye teşekkürlerimi sunuyorum…

Kitabı ilk andan itibaren sevgiyle kucaklayan ve bu çalışma-
nın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu bana her an hissetti-
ren sevgili Ece’nin kendisine de teşekkür ediyorum…

Mentorluk ve Eğitim Koçluğu alanında yaptıkları işlere 
çok inandığım ve saygı duyduğum Sola Unitas Academy ve 
Sola Yayınları sahibi dostlarım Umut Kısa ve Şirin Aydıner’e 
çok teşekkür ediyorum…

Yayın ve dağıtımda emeği geçen tüm Sola Yayınları ekibine 
teşekkürlerimi sunuyorum…

Akıl veren, destekleyen, yol gösteren, yardım eden sevgili 
dostlarıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum…

Her zaman bana inanan ve yanımda olan sevgili aileme tüm 
kalbimle teşekkür ediyorum… 

Ve tabii ki siz sevgili okurlarımın kalbimdeki yeri apayrı, bu 
kitabı okuduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum.





Annemize….
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ÖNSÖZ

İstanbul’u İstanbul yapan özelliklerinden en önemlisi hiç kuş-
kusuz coğrafi ve jeopolitik önemi, Asya ile Avrupa’yı birbiri-
ne bağlıyor olması ve tarih boyunca birçok imparatorluklara 
başkentlik yapmış olmasıdır. Bu İstanbul hakkında hepimizin 
ta ilkokul çağlarından öğrenmeye başladığımız bir genel kül-
tür bilgisidir. Hepimiz İstanbul hakkında konuşmaya başladı-
ğımızda veya bir soru yöneltildiğinde ilk kelimelerimiz az çok 
bunlara benzer.

Ama hepimiz aynı zamanda çok iyi biliyoruz ki İstanbul’un 
önemi, özelliği, farklılığı, büyüsü, cazibesi uzun bir cümle ile 
açıklanabilecek kadar basit değil… İstanbul isminin derinliği, 
ağırlığı ve anlamı kısıtlı kelimelere sığmaz… Bu öyle bir olu-
şum ki aurasındaki bileşimini ayrıştırmaya kalksak belki de 
buna gücümüz yetmeyecektir… Çünkü bu büyülü aurada, pek 
çok farklı din, farklı felsefeler, farklı inançlar, farklı birçok etnik 
kökenli topluluklar, imparatorluklar, savaşlar, barışlar, antlaş-
malar, anlaşamamalar, entrikalar, büyük aşklar, çok renkli ha-
yatlar, göçler; yangınlar, depremler, sevinçler, bambaşka müzik-
ler, değişik ezgiler, türküler, ağıtlar, valsler, tangolar, halaylar, 
kutlamalar, bayramlar var… Pek çok farklı dil, lehçeler, farklı 
lisanlar, birbirinden zengin mutfaklar, lezzetler, tatlar, kokular, 
kültürler, sanatlar, mimariler, zanaatlar, çok farklı kökler ve kö-
kenler var… Öyle farklı ve öyle derin konular çıkar ki bunların 
hepsini araştırmaya belki de ömrümüz yetmez... 

Ama yine de “Elimizden gelen bir şeyler varsa yapılmalı-
dır.” diye düşünerek ben kendi adıma gastronomik derinlik-
lerine inmeye çalıştım bu özel tarihi kültürel mirasın… Daha 
önceki kitaplarımda da farklı gastronomik özelliklerine değin-
miştim. İstanbul yeme içme sektörüne Rum insanının etkisini, 
oluşturduğu lezzet markalarını araştırmıştım ve sizlerle dün-
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den bugüne İstanbul Mutfağı’na ait çok özel reçete ve yemek 
tarifleri paylaşmıştım. Şimdi de bu renkli mozaiğe ait kadın-
larla birlikte, mutfak sohbetleri yoluyla bir nevi gastronomik 
zamanda yolculuğa çıktık… Bu kadınlar farklı etnik kökenle-
re sahip, farklı mesleklerden ve farklı ailelerden, farklı eğitim 
almış, farklı görgüyle büyütülmüş kadınlar… Rum, Ermeni, 
Bulgar, Levanten, Yahudi, Azeri, Çerkez, Süryani, Karadenizli, 
Hataylı, Gökçeadalı kadınlar. Hepsinin ailelerinden aldıkları ve 
günümüze taşıdıkları bilgi ve kültürleri çok farklı… Hepsinin 
annesi, babası, âdeti, geleneği farklı… Hepsinin yaşadığı semt-
ler, komşuları, yaşam şartları farklı… Bütün bu farklılıklarına 
rağmen, birçok ortak noktada birleştiklerini de göreceğiz kendi 
hayat hikâyelerinin içinden. Çocukluk dönemlerindeki mutfak 
kültürlerini ve sonra çalışan kadınlar olarak mutfakla ilişkile-
rini ve şu anki mutfakla olan bağlarını okuyacağız… Yani bu 
zamanda yolculuğun içinde soracağız her birine “Acaba neler 
değişti?” diye. O çocukluğumuzun mis gibi İstanbul kokan, eğ-
lenceli, hayat dolu, keyifli mutfaklarından günümüzde geriye 
neler kaldı? Yaşatabildik mi o güzellikleri yoksa kaybolmasına 
izin mi verdik?.. Geleceğe bir şeyler bırakabilecek miyiz bu ma-
nevi mirastan? Hem çalışan başarılı kadın olup hem mutfağı-
nı seven kaç kadın kaldı? Mutfaklarla birlikte hayatlar da mı 
değişti yoksa hayatlarla birlikte mutfaklar mı değişti ve değiş-
meye devam ediyor? Hayat şartları bu güzel ritüelleri yok mu 
etti? Neler olup bitti? Kadının toplum içindeki rolü değiştikçe, 
beklentiler değiştikçe, hayat şartlarımızda neler değişti? Neler 
yaşandı? 

Geçen zaman ve değişen hayat şartları İstanbul’un bu çok 
kültürlü etnik farklılıklarıyla birlikte kadınların ve devamında 
ailelerin ve çocukların hayatlarını ve mutfaklarını nasıl etkiledi? 
Şimdilerde bu konuya nasıl yaklaşılıyor? Mutfak alışkanlıkları 
değişince beraberinde neler değişiyor? İstanbul bu değişimler-
den ne kadar etkilendi? Nasıldı, nasıl oldu? İyi mi, kötü mü 
oldu? Biz kadınlar olarak ne kadar kotarabiliyoruz bu değişim-
leri, kendimizi evire çevire, türlü şekillere sokarak, her yere ye-
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tişmeye çalışırken acaba bildiklerimizi ne kadar yaşatabiliyoruz 
kendi ailelerimizde?..

İstanbul’un çok kültürlü bir mutfağa sahip olması, kendisi-
ne -yani İstanbul’a- ve bizlere, İstanbul’da yaşayanlara ne kazan-
dırdı, ne kazandırmaya devam ediyor?

Konularım bu çerçevede olup amacım bir yandan bu canlı 
röportajlar sayesinde tarihe dürüst bir şahitlik bırakabilmek, bir 
yandan da her biri ayrı renk ve tattaki kadınlarımızın aile ve 
toplum içindeki önemini ve rolünü hem eş, hem anne, hem 
çocuk, hem de çalışan bir kadın olma özelliğini ve her birinin 
kendi bireysel mücadelesini bilerek elimizden geldiğince empa-
ti yaparak anlayabilmek… 

Kitabın ikinci bölümünde ise, bu etnik cemaatlerle ilgili 
kısa, tarihi bilgiler var. 

Umarım hepiniz en az benim kadar kitabı zevk alarak ve 
severek okursunuz. 

Keyifli okumalar dilerim.

Meri Çevik Simyonidis



RÖPORTAJLAR
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ELİSAVET DONDOĞLU ÇEVİK

ANNEM

“İstanbul, hem çok güzel hem çok kutsal bir şehirdir… İstanbul’da 
cuma günleri camilerde, cumartesi günleri havralarda, pazar günle-
ri kiliselerde dualar okunur… Bu güzel memleketi bu dualar koru-
yor… Bu çok büyük bir zenginlik…”

Tanıyabilir miyiz sizi?

1945 yılının Aralık ayında İstanbul’un Halıcıoğlu semtinde 
doğdum. Büyük bir ailenin içinde dünyaya gözlerimi açtım… 
Ailem Anadolu Rumları’ndandır... Niğde Derinkuyu’dan göç 
ederek İstanbul’a yerleşmişler. Anneannem disiplinli sert bir 
kadındı… Ben ve erkek kardeşim, annem ve babamdan ziyade 
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dayımızdan çekinirdik… Babamızı çok erken yaşta kaybettik 
maalesef. Kalp krizinden. Annemin kendi babasından kalma 
geliri ve kiralanmış evleri, dükkânları vardı… Dedem Yorgo 
Ladopulos çok çalışkan, işini iyi yapan bir bozmacıydı. “On-
dan kalanlarla geçinirim, hiç evlenip de çocuklarımın başına 
üvey baba getirmeyeyim.” dedi ve 29 yaşında dul kaldıktan 
sonra bir daha da evlenmedi. Ayrıca dikiş dikmeyi de iyi bilir-
di. Biraz da ona ve bu varlıklara güveniyor olabilir… Babamın 
ölmeden önce Balık Pazarı’nda, Beyoğlu’nda havyar ve füme 
balıklar satan meze dükkânı vardı.... Likorinos, lakerda, tuzlu 
sardalyalar, havyarlar evimizden eksik olmazdı çocukluk yılla-
rımda. Hemen hemen her akşam sofralarımızda bir çeşit mut-
laka bulunurdu bunlardan. Babam öldükten sonra gerçekten 
çok büyük zorluklar yaşamaya başladık… Annemin elindeki 
Perşembe Pazarı’ndaki kiradaki dükkânları Bedrettin Dalan 
döneminde yol yapımı çalışmalarında istimlak oldu ve çok az 
para karşılığında dükkânları kaybettik. Hasköy’deki müstakil 
bahçeli evler de yol çalışmalarına gidince annem çok zor yıllar 
yaşamaya başladı. Terzilikle bizi büyüttü diyebilirim… Akra-
balarımızın çoğu Atina’ya göç ettiler ve birdenbire bir yalnız-
lıkla, fakirlikle mücadele başladı…

Çocukluğunuz nasıl, nerede geçti? 

Çocukluğumda her şey çok güzeldi… Aile sofraları, hep 
beraber bayram kutlamaları, Ada’da kamplara giderdik yazın, 
çok arkadaşlarımız vardı… Danslar, eğlenceler, şarkılar unu-
tulmaz… Tarabya’da teyzemin yazlığı vardı. Yazın gider denize 
girerdik Tarabya Plajı’ndan… Ne günlerdi… Sahilden taze ba-
lıklarımızı alır, sonra eve gider pişirir yerdik. Yollar öyle kalaba-
lık değildi… Huzur vardı… Teyzem Varvara’nın kocası Jirayir 
ilk hususi otomobil alanlardandı. Öyle herkesin arabası yoktu 
o zaman. Chevrolet marka bir otomobil almıştı… Her gün to-
zunu alırdı… Öyle düşkündü arabasına… Her gün de bir yere 
götürürdü Allah rahmet eylesin. Bir gün Pendik’e gider bıldır-
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cın yerdik, bir gün Kanlıca’ya geçerdik yoğurt yemeye, başka 
bir gün Sarıyer’de Kavaklar’da midye yemeye giderdik… Sı-
kıldık mı aynı denizden aynı plajdan, “Atlayın,” derdi “Bugün 
Florya Plajı’na gidiyoruz.” Hazırlardık çantaları, ‘sandviçleri’, 
suları, giyerdik mayolarımızı Florya’ya giderdik… Tabii bütün 
günümüz eğlenceyle geçer akşam yorulmuş bir hâlde eve gelir 
yatardık… Küçükken Kınalı Adası’ndaki Hristos Tepesi’ndeki 
çocuk kampına da giderdik bir haftalığına… Yayam gitmemizi 
çok isterdi nedense… Anneme “İlle çocuklar kampa gitsin… 
Orada terbiye, nizam disiplin öğreniyorlar.” diyordu. Yazın laç-
kalığını pek sevmiyordu galiba… 

Sonra genç kızlık dönemlerimde Büyükada’daki Ergazomena 
Koritsia (Çalışan Kızlar) adındaki kampa da gitmişimdir. Çok 
güzel arkadaşlıklarımız oluyordu… Hem dikiş nakış öğreniyor-
duk hem eğleniyorduk… Patrik Athenagoras’ın zamanıydı… 
Evlenen kızların çeyizini de armağan ediyordu sayın Patriğimiz. 

Bayramlarda Hasköy’deki kilisemizde toplanıyorduk tüm 
Rum Cemaati… Agia Paraskevi Kilisesi... Evlendiğim kilisedir 
o… Ve çocuklarımın da vaftiz olduğu kilise… Kiliseye giderken, 
bir gün öncesi hepimiz yıkanır, paklanır, en temiz giyisilerimi-
zi giyerdik... Zaten çan sesi köyde her yerden duyuluyordu… 
Evden çıkar kliseye giderdik. Pasha ve Hristugenna (Noel) gün-
leri, huzur ve mutluluk dolardı evler… Bayram havası eserdi… 
Hediyelikler alınsın diye Eminönü’ne inilirdi, Mahmutpaşalara 
gider, alışverişler yapılırdı… Peynir, yağ, pastırma, sucuk, kuru-
yemiş ve meyveler alınırdı… Tüm komşulara dağıtılırdı. Evler, 
gümüşler temizlenir. Çörekler yapılır, yumurtalar boyanırdı; 
annem bize yeni elbiseler dikerdi… 

Annem mahallenin tüm hanımlarına dikerdi… Zevk sahibi 
ve gustosu olan bir kadındı… Diktiklerini genellikle beğeni-
yorlardı… Madam Sara da, Yufkacı Hatçe Hanım da, Emine 
Hanım da, Madam Hayganuş da, Madam Eleni de bizdeydi-
ler.. Yani ev boş kalmıyordu… Biri provaya gelir, öteki elbisesi-
ni almaya… Güzel bir ‘heyecan’ vardı hep evimizde… Annem 
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sürekli dikiş diktiği için evde yemekleri yayamız yapıyordu. Ve 
de yoruluyordu tabii ki... Yemeklerini beğenmememiz gibi bir 
şansımız yoktu… Beğendik beğenmedik o yemek bitecekti… 
Ekmeğimiz son lokmasına kadar bitecekti… Yemekten sonra 
elimiz yıkanacak yatağa giderken herkes birbirini öpecekti... 
Bayramlarda büyüklerin eli öpülürdü… Harçlık alsak da alma-
sak da el öperdik… 

Komşular bizi çok sever, korurdu… Kimse bize doku-
namazdı zaten... Herkes kardeş gibiydi. Buydu güzel olan... 
Güven vardı, sevgi vardı… Komşular birbirine anahtarlarını 
bırakır giderdi çarşıya pazara… O Hıristiyan, bu Müslüman, 
şu Ermeni gibi konuları biz konuşmazdık… Duymazdık da 
annelerimizden ve babalarımızdan… Güzel olan işte bu hep 
beraber yaşayabiliyor olmaktı… Hiç sıkılmazdık ki biz, bu-
gün benim bayramım, yarın senin bayramın, öteki gün öte-
kinin bayramı… Hep kutlama, hep bir eğlence içindeydik… 
Bu kaç memleketin yaşadığı bir şeydir ki? Bundan daha güzel 
ne olabilir ki? Bunun kıymetini bilmek gerekmez mi? Mozaik 
dediğimiz o güzel renkli görüntü artık yok… Maalesef kalma-
dı… Herkes korku içinde yaşıyor… 

Mesela 6-7 Eylül Olayları’nda saklanmıştık biz evde, ya-
yamın bir sandalye alıp kapının önüne oturmuş, “Ben zaten 
yaşlı bir kadınım öldürün beni de…” diye bağırdığını hatırlı-
yorum… Ama kimse yayamıza bir şey yapmadı… Çivi çiviyi 
söker misali… Ben 10, erkek kardeşim 8 yaşındaydı.. Sonra ta-
bii ki bambaşka oldu İstanbul’daki hayat.. Keyifler kaçtı.. Bizler 
korkuyla girer çıkar olduk evlerimize… 

Biraz büyüyünce çalışmak istedim. Beyoğlu’nda Haris Ma-
ğazası vardı. Ünlüydü… Gelinlikler ve düğün şekerleri yapıyor-
du… Ben de oraya girip çalışmaya başladım… Beyoğlu harikay-
dı… Markiz Pastanesi, Le bon Pastanesi, İnci pastanesi… Balık 
Pazarı’nın o renkli, ışıltılı, gösterişli hâlini seyretmek yeterdi! 
Çiçek Pasajı’nı, Madam’ın akordeon çalışını kim unutabilir… 
Krepen Pasajı’ndaki meyhaneleri, Zahariyadis Mağazasını, San-
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ta Maria Kilisesi’ne giren çıkanları, Madam Katia’nın şapka-
cı dükkânını… Saint Antuan Klisesi’ndeki Noel Ayinleri’ni... 
Maksim Gazinosu’nda çıkan şarkıcıların boy boy posterlerini, 
Atlas Sineması’nda oynayan filmlerin reklamlarını, Saray’da ye-
nen muhallebileri, hangi birini hatırlayayım bilmiyorum… 

Biz bile işe giderken ne giyeceğimize çok özen gösteriyor-
duk. Çünkü Beyoğlu’na inerken herkes çok önemsiyordu ne 
giyeceğini. Kadın olsun erkek olsun… Eldivensiz, şapkasız ge-
len yoktu… Biz de onun için her zaman bakımlıydık dükkâ-
nın içinde de… Müşterilerle konuşurken kibar ve güleryüzlü 
olmamız istenirdi… Bay Haris çok iyi ve anlayışlı bir beyefen-
diydi… Çok severdik hepimiz… Ve her derdimizi çekinmeden 
anlatırdık patronumuza… Dert ortağımızdı âdeta… Çok iyi 
bir ustamızdı…

Sonra Maçka’daki Taşlık Gazinosu’na gider müzik dinlerdik 
arkadaşlarla… Yeniköy’de Alekoya’ya veya Tarabya’daki garaja 
gider yemek yerdik her pazar ailece mutlaka…

Peki evlendikten sonra çalışma hayatına devam ettiniz mi?

Evlendikten sonra eşim çalışmamı istemedi… Çalışmaya 
alışmış olan ben çok zorlandım… Ama çocukların doğumuyla 
tabii ki annelik vazifeleri beni çok oyaladı… Çalışmak güzel 
şeydir ama… Ben kadınların çalışmasından yanayım… Ama 
öyle çok yorucu işlerde değil… Keyifli işler yapsınlar… Yıpran-
masınlar… Kadınlar hassas yapıya sahiptir zaten… Vaktinden 
önce yaşlanmasınlar çok çalışıp da… Yani harçlığını çıkaracak 
kadar… Kimseye muhtaç olmaması çok güzel bir şey… Eşleri 
de bunun kıymetini bilmeli, onlara yardım etmeliler. Eşim ye-
mek yapmayı çok severdi… Mutfağa girer şarkılar söyleyerek 
mezeler yapardı... Yani çok zevk alırdı… Ama başka iş yapmaz-
dı yardım etmek için… Pazar günleri de alışveriş de yapardı…

Bizim zamanımızda çocuk ne hata yapsa anneye dönüp ba-
kılırdı. Sanki çocukları saadece anneler yetiştiriyor gibi… An-
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nelik zor iş… Çok kıymetli ama mesuliyetli iş... Bu mesuliyet 
paylaşılmalı eşler arasında… Bizim ailemizde eşim ailenin reisi 
olduğunu sanırdı… Tabii ki hepimizin ona karşı saygısı son-
suzdu... Ama hepimiz biliyoruz ki bir aile annesiz de babasız da 
kalmamalı… Her ikisinin de yeri ayrıdır… Anne üç gün hasta-
lansa ev evlikten çıkar… Evin reisi, evin direği tabii ki erkekmiş 
gibi görünse de karı-koca bir bütündür… Hele ki bir de anne 
çalışıyorsa sorumluluklar muhakkak paylaşılmalıdır… Annele-
rin yüzü gülmelidir ki ailede herkesin yüzü gülsün… 

Sizce yemek kültürü aktarılmalı mıdır?

Tabii ki bu yemek kültürünü sadece bilmek yetmiyor… 
Bunları toplamak lazım, yazmak lazım; unutulmamalı tüm 
bunlar… Çünkü unutulacakmış gibi bir his var içimde… Es-
kiden yoktu bu his… Şimdi artık çok farklı yaşamaya başladı 
insanlar… Yani eskisi gibi değil hiçbir şey… Çok değişti… O 
yüzden yazılmalı, anlatılmalı ki unutulmasın…

Peki nedir sizce değişen?

Eski günleri arar olduk… Sevgi ve saygı kalmadı… Her-
kes ekmek derdine düştü ve komşuluk da kalmadı… Anlayış 
kalmadı... Muhabbet kalmadı... İstanbul, hem çok güzel hem 
çok kutsal bir şehirdir… İstanbul’da cuma günleri camilerde, 
cumartesi günleri havralarda, pazar günleri kiliselerde dualar 
okunur… Bu çok büyük bir zenginlik… Bu memleket hepi-
mizin vatanı, ve hayatımız burda geçti… Sevmemeye imkân 
yok… İyi günlerini de gördük anlattığım gibi kötü günlerini 
de görüyoruz. Ama annemizi iyi kıyafeti ile de severiz, eskimiş 
kıyafetleri ile de çok severiz… Bu da böyle bir şey…

Duam odur ki Allah sizlere güzel günler göstersin… Barış ve 
huzur içinde ömrünüzü yaşayasınız… 
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BETÜL MARDİN

HALKLA İLİŞKİLER DUAYENİ

“Mısır’da yaşayan babam İstanbul’da yaşayan annem ile evlenin-
ce o zamanlar çok gözde olan ‘Şişli’de bir apartmanda oturmuş-
lar. Doğduğum zamanlarda devrin müzik dâhilerinin bestelediği 
Lüküs Hayat Opereti’nin şarkısı bizim evimizde benim dünyaya 
geldiğim saniyelerde yan odada bestelenmiş.” 
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Betül Hanım, sizi hepimiz mesleğinize olan bağlılığınız ve 
başarılı kariyeriniz neticesinde tanıdık… Halkla ilişkiler 
duayeni sayılıyorsunuz ve bunun için çok uzun yıllarınızı 
verdiniz… Sizi biraz daha yakından tanımak istesek neler 
anlatırsınız bizlere?

Kastamonu’da önceleri turşu yaparak ün kazanmış bir aile-
nin kızının kızıyım. Babamın ailesi Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in kızı Sittin Fatma ile Hz. Ali Abu Talib’in küçük 
oğuları Hz. Hüseyin’den geliyor, dolayısıyla El Seyid lakabına 
haiziz. Mısır’da yaşayan babam İstanbul’da yaşayan annem ile 
evlenince o zamanlar çok gözde olan ‘Şişli’de bir apartmanda 
oturmuşlar. Doğduğum zamanlarda devrin müzik dâhilerinin 
bestelediği Lüküs Hayat Opereti’nin şarkısı bizim evimizde, 
benim dünyaya geldiğim saniyelerde yan odada bestelenmiş. 
Dört yaşına kadar Şişli civarında yaşadıktan sonra büyük ba-
bamın Cihangir’deki konağına taşındık. Okuluma Cihangir’de 
otururken gitmeye başladım. Yazları, yine annemin babasının 
Necmettin Molla Kocataş’ın Sarıyer’deki yalısında otururduk. 

Mutfağımızda bir baş aşçı, üç yamak aşçı çalışırdı. Her öğün 
çorba ile başlar, genelde mercimek çorbası veya sebze çorba-
sı olurdu. Sonra ya bir et ya bir balık ya da bir tavuk yemeği 
olurdu. Akabinde bir sebze, mesela genelde türlü, zeytinyağlı 
fasulye gibi. Arkasından da bir pilav veya börek yenilirdi... Bu 
Türk usulüydü, hani hamur işi yemeğin sonunda gelirdi ve de 
tatlı… Vişne tatlısı, irmik tatlısı, baklavalar… En güzeli masaya 
20-24 kişi otururduk…

Büyükbabam, baş garson ve aşçı ile konuşup haftalık menü 
yapardı. Ona göre de Karaköy’de alışveriş yapılırdı. Büyükba-
bam ve baş garson beraber alışveriş yapardı…. Kredi kartı yok 
peşin para!

Büyükbabamın sağlığında Cihangir’de konak ve yalıda ya-
şadığımız için her iki binada da mutfak özel bir konumdaydı. 
Cihangir’de konağın alttaki bütün bir katı mutfak kaplıyordu. 
Sarıyer’de de yalının alt katında bahçeye bakan büyük bir bö-
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lümü kapsıyordu. Mutfaklarımızda televizyon o dönemde tabii 
ki yoktu. Yemeklerimiz kocaman tencerelerde 20-30 kişilik pi-
şerdi. Mutfaktan yemek odalarına, odaların arka bölümünde 
olan sadece tabakların ve yemeklerin, tepsilerin sığacağı küçük 
yemek asansörleri vardı. 

Her öğünün sonunda genelde babamdan dolayı Mardin bö-
reği çok sık yerdik. Haldun’la evlendikten sonra oyun sonrası 
evde yapılan yemeklerde kolay ama doyurucu ve lezzetli olan 
annemin mantısı çok özeldir. Hâlâ her hafta yerim. Annem 
mutfağa meraklıydı ama babam mutfağa girmezdi, iş adamıydı.

Liseden sonra Akşam Kız Sanat Okulu’na gitmiştim. İlk ev-
liliğimin ilk senelerinde mutfağa sık girerdim ve yemekler ya-
pardım ama sonraları mutfaktan ayrıldım ve hâlâ yanımda çalı-
şan yardımcılarım mutfağa girmeye başladılar. Yemek yapmayı 
severim ama yapmam.

Evimizde, 24 kişilik kocaman, yuvarlak bir masada oturur-
duk. Masanın başında büyükbabam ve sağında solunda en kü-
çük torunlarından ikisi otururdu. Büyükbabam kendisini on-
ların yemeklerinden mesul tutardı. Mesela ben onlardanım… 
4-6 yaşına gelen torun büyür, o iki yana daha küçükler gelirdi. 
Sağdaki torunun yanına büyükannem otururdu ama büyükba-
bamla koltukları eş biçimdeydi. Büyükbabamın soldaki toru-
nunun yanına ise o gün kim misafir geldiyse o otururdu. Ye-
mek masasına otururken ciddi giyinmiş olurduk. Temiz gömlek 
etek ceket gibi. Masada küçükler konuşmaz sadece dinlerlerdi. 
Saçlarımız taralı ve düzgün bir biçimdeydik. Hâlâ masa adabı 
devam eder ama daha az kişi ile…

Bana sorarsan, ben hiçbir zaman tam olarak mutfağa gi-
ren bir kadın değildim. Ben her zaman çalıştığım için mut-
fağımda yardımcılarım vardı ve hâlâ benimleler. Mutfağa da 
kim yakışır daha çok diye sorarsan bence ikisi de yakışıyor. 
Hayat müşterek…
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İstanbul bir kültür mozaiği olarak size ne kazandırdı?

Bu kültürel mozaik İstanbul’a sunulmuş en büyük zengin-
liklerden biridir. Şahsen ben dört yaşından sonra Fransızca’yı 
Türkçe kadar rahat konuşurdum. Annemin Almancası Türkçe 
kadar kuvvetliydi. Ya babam? Türkçe-Arapça-Fransızca ve İngi-
lizce konuşur, Almanca konuşamadığı için üzülürdü… 

Aile geleneklerinize göre misafir ağırlamak nasıl oluyordu 
Betül Hanım?

Bizlere misafir gelir gelmez kahveyi nasıl içtiğini sorar kah-
vesini getirttirirdik. O arada tatlı takımları vardı, o dolaşırdı. 
Yani bir tarafta kaşıklar, ortada reçel, diğer taraftaysa su olurdu. 
Her misafir bir kaşığı alır, ortadaki reçelden bir kaşık alır, ağ-
zına koyar, ardından kirlenmiş olan kaşığı suyun içine koyardı. 
Sonra çaylar ve çeşitli kurabiyeler, börekler gelirdi. Çünkü pasta 
çok sonradan çıktı, o zamanlarda yoktu. Şimdi bana gelirsek 
ben de misafirlerimi aynı şekilde ağırlamaya devam ediyorum, 
artı olarak pastalar ve çikolatalar masada yerlerini alıyor.

Çalışan bir kadın olarak ailevi sorumluluklarınızla iş so-
rumluluklarınızı nasıl dengelediniz? Bağlı kaldınız mı ge-
leneklerinize?

Ailemi çok severim. Onları mutlu etmek için çalışmayı da 
çok severim. Sevmenin önemini biliyorum…. Böylece denge 
kuruluyor. Şimdi aile yemeklerinde daha bir samimiyet, sevgi, 
muhabbet var. Eski sert kaideler kalmadı. Eskiden evin reisi tabii 
ki babamdı. Yemek kültürleri yaşam şartlarına göre değişir. Ama 
olabildiğince bağlı kalınmalı diye düşünürüm, unutulmamalı.
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Neden İstanbul?

Çünkü burada yaşadım, doğdum, büyüdüm, çalıştım ve İs-
tanbul’da yaşamaya devam ediyorum. 

Sizlere annemin mantısının tarifini vermek isterim;

Gerekli Malemeler:

• 1 kg yufka (5 adet)
• Yarım kg kıyma
• 1 baş kuru soğan
• 1 demet maydanoz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 su bardağı et suyu
• Yoğurt
• Kırmızı biber
• 2 yemek kaşığı terayağ

Yapılışı:

Soğanı küp küp doğradıktan sonra tavaya atıyoruz. Üstüne 
bir kaşık tereyağı koyuyoruz.

Soğanı iyice kavuruyoruz, ardından yarım kiloluk kıymayı 
üstüne ekliyoruz. Bu sefer ikisini harmanlayarak kavuruyoruz. 
Ardından tavadaki harcımıza doğranmış maydanozumuzu ve 
baharatlarımızı ekliyoruz. Pişiriyoruz.

Bu sırada yufkalarımızı büyük bir masaya serip ikiye katlı-
yoruz yani yarım ay şeklini alıyor yufkalar. Ardından yufkaları 
üçgen şekilde değil, normal biçimde dörde bölüyoruz.

Diklemesine kesiyoruz yufkaları. Ardından kıymaları ucuna 
koyuyoruz ve gül şekli gibi sarıyoruz. Gül şeklini verdiğimiz 
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mantılarımızı fırın tepsisine diziyoruz. Her mantının tepesine 
bir çay kaşığı büyüklüğünde tereyağı koyuyoruz ve kızarana ka-
dar pişiyor. Sonra mantıları büyük bir tencereye alıp bir bardak 
kaynar et suyumuzu mantıların üstüne döküyoruz. Ocağın üs-
tüne tenceremizi alıyoruz altını yakıyoruz 10-15 dakika pişip 
suyunu çekince servis tabağına alıyoruz. Üstüne yoğurt ve kı-
zarmış kırmızı biberli yağ döküyoruz, ardından servis ediyoruz. 
Afiyet olsun efendim…



İstanbul… Asırlar boyu farklı kültürlerin, dillerin, hayatların bir 
arada, zenginliğine zenginlik katarak yaşandığı şehir. Ondan ne 
insanlar, ne hikâyeler, ne renkler, ne sesler, ne kokular ve tatlar 
geçti. Hepsi de hafızalarda derin ve unutulmaz izler bıraktı. 
Şimdiyse birer birer silikleşerek yok olmaya yüz tuttular.

Meri Çevik Simyonidis alanında ilk olan bir araştırmaya imza 
atarak mesleklerinin önde gelen isimlerinden 32 kadınla yaptığı 
röportajlarla farklı kültürler ve unutulmaz lezzetler arasında bir 
yolculuğa çıkarıyor okuru. İstanbul tarihine ve sosyolojisine 
evlerin en özel, en samimi ve yaşanan kültürü en çok yansıtan 
mekânından, mutfaklarından bakıyor. Anılar, özlenen tatlar, 
sofralar, restoranlar, misafirlikler, arkadaşlıklar, olaylar… Hepsi 
dün gibi yeniden canlanıyor bu röportajlarda.

Meri Çevik Simyonidis’in İstanbul’a dair bu eşssiz lezzet, kültür 
ve tarih yolculuğunu, hatırlamanın verdiği mutluluk ve kimi 
zaman da özlemin buruk tadıyla bir solukta okuyacaksınız.

Ece Erdoğuş Levi

9 786257 406260
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