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Yemek

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yayını

Yemek beni çocukluğumdan beri çok heyecanlandırıyor. Sadece yemek yemek değil, yemek yapmak, yeni tarifler, teknikler öğrenmek, sofra kurmak, yemeği paylaşmak en büyük zevklerim arasında yer alıyor. Annemin ve anneannemin yaptığı yemeklerle büyüyen bir çocuk olarak yemekle
ilk ilişkim evimde başladı diyebilirim. Ve çocuk yaşta evde cezvelerde yaptığım deneysel yemeklerle bu merakımı üretime çevirme şansım oldu. Buna olanak sağlayan ve beni hep destekleyen
anneme ve anneanneme tekrar teşekkür etmek isterim. İcat çıkarmanın pek de makbul olmadığı
kültürümüzde bana destek olmaları çok önemliydi.
Evde yemek yapma serüvenim, dünya mutfaklarına ilgim yüzünden, Türk mutfağı dışındaki yemekleri yapmakla devam etti. Annem ve anneannem daha geleneksel yemekler pişirdikleri için
onların yapmadığını ben yapmaya başlamıştım. Örneğin bir dönem evde makarnaları hep ben
yaptım. Bu vesileyle sofra kurmanın ve yemeği paylaşmanın da keyfini öğrenmiş oldum. Daha
sonraki yıllarda benim gibi yemek yapmayı seven arkadaşlarımla birlikte yemekler pişirdik, sofralar kurduk. Akademisyen olarak bu merakımı öğrencilerimle de paylaştım, okulda mutfak atölyeleri düzenledik, olmayacak yerlerde yemek pişirerek o mekânların mutfağa dönüşümünü ve
mutfak olduğunda insanları nasıl biraraya getirdiğini gözlemledik.
Bir mimar ve akademisyen olarak mimarlığa dışarıdan bakmayı severim. Yemeğin mekânla, mimarlıkla kurduğu ilişki de bu yüzden beni hep çok heyecanlandırdı. Yemek başlı başına bir kültür.
Bu kültürü oluşturan birincil unsur da beden. Mimarlık, sanat, tıp, tarih, tasarım gibi bedenle ilişkilenen bütün alanlar da dolayısıyla yemekle ilişki kuruyor.
Yemek, yaşamsal bir gereksinim olmasının ötesinde insanla, doğayla, diğer canlılarla, dolayısıyla
bedenle yakından ilişkili. Ne yediğimiz kadar ne yemediğimiz de bizi tanımlıyor. Doğayla ve diğer
canlılarla ilişkilenme biçimimiz, dünyada kendimizi konumlandırma hâlimiz, etik değerlerimiz, yemek üzerinden de kendimizi tanımlamamıza aracılık ediyor. Kendi bireysel yeme kültürümüz, bu
seçimlerimize ek olarak içine doğduğumuz toplumun yemek kültürü tarafından da şekilleniyor.
Toplumların bulundukları coğrafya ve kendi ritüellerine göre şekillenen yemek kültürü, mekânsal
olarak yeni oluşumların ortaya çıkmasına aracılık ediyor. Yemek yenilen mekânların farklılaşmasına ek olarak yemeğin pişirildiği mekân olan mutfağın kurgusu da farklı kültürlere göre çeşitleniyor. İç veya dış mekân olabilen mutfaktaki pişirme araçları da yine mekânsal açıdan farklılıklar
ortaya koyuyorlar. Örneğin kuzine, içinde yer aldığı yaşam alanını mutfağa dönüştürürken, tandır
bir dış mekânı ekmeklerin pişirilme süreci boyunca bir toplanma, sosyalleşme ortamına çeviriyor.
Küresel ölçekte gıdanın yetiştirilmesi, nakliyesi, hazırlanması, tüketilmesi ve atığa dönüşmesi de
başka döngüleri, mekânsal örgütlenmeleri ve etik, politik meseleleri gündeme getiriyor.
Betornart’ın 64. sayısında bütün bu ilişkilere değinerek mimarlık, sosyoloji, tasarım, tarih ve sanatı yemek ekseninde aynı masaya yatırıyoruz. Yemekle kurduğum ilişki hep aile ortamında şekillendi. Bir editör olarak bu konuyu ele almama vesile olan ve beni destekleyen Betonart aileme, heyecanımı paylaşan ve davetimizi kırmayarak yazılarıyla tartışmayı genişleten bütün yazar
arkadaşlarıma ve kendi mimarlık pratiklerine yemek üzerinden bakmalarını teklif ettiğim mimar
arkadaşlarıma beni kırmadıkları ve katkıda bulundukları için çok teşekkür ederim.
Ozan Avcı
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Yemek insanlık varolduğundan bu yana en
temel uğraşlarımızdan biri. Karın doyurmak,
beslenmek, yemek, kültürün en önemli unsurlarından biri aynı zamanda. Yemek ihtiyaçlar
hiyerarşisinde en üst sırada yer alır ancak çok
katmanlı bir insan eylemi olarak psikolojik,
kültürel, ekolojik, ekonomik, politik ve sosyolojik boyutlara sahiptir. İnsanlık tarihinde
yemek, belki de günümüzdeki kadar üzerine
konuşulan, yazılan, görünür kılınan, görüntüsü kaydedilen ve paylaşılan bir şey olmadı.
Günümüz toplumlarında ise üzerinde çokça
konuşulan, paylaşılan; geleneksel medyada,
yenimedya araçlarında tüketilen bir mevzu
haline gelmiş durumda. Gastronominin popülerleşmesi, herkesin yemek üzerine konuşması,
tüketim mekânlarının pek çoğunun yeme içme
mekânlarından oluşması, dışarıda yemek olgusunun artması, dışarıda kahvaltının vazgeçilmez hale gelmesi, kahvecilerin pek çok kentte
uğrak noktası olması ve kahve kültürünün hızla değişmesi gibi uzatılabilecek olgusal gerçeklikler yemeği hayatın merkezine yerleştirmiş görünüyor. Aslında hepimiz ekmeğimizin
peşindeyiz, bir nevi mütemadiyen yemekteyiz.
Ezelden beri boğaz derdimiz var; dolayısıyla

yemek için yaşadığımızı söyleyebiliriz. “Boğaz derdi”1 olduğu sürece bir yandan abartılı
ziyafetler zenginliğin, statünün gösterilmesinde bir araç olmaya devam ederken; yoksulluk
sınırı da besin maddelerinin asgari düzeyde
karşılanması için gerekli olan parasal gelir temelinde belirlenmeye devam ediyor.
yemek sosyolojisi
Öte yandan gıda/yemek çoğunlukla politik bir
mesele, her zaman kültürün önemli bir parçası,
sağlığın bir konusu, boş zaman ve dinlencenin
bir nesnesi, medya endüstrilerinin bir kaynağı2, beslenceyle3 ilişkili ve elbette günlük yaşamın en temel gereksinimlerinden biri. Gıda/
yemek sosyolojisi disiplinlerarası bir çalışma
alanı olarak 1980’ler sonrasında ortaya çıkmış
görece yeni bir disiplin. Gıda/yemek sosyolojisi yeni bir araştırma alanı olarak gittikçe önem
kazanıyor. Bu yeni araştırma alanı gıda sisteminin işleyişinden, tüketim kültürlerine, küreselleşme ve yerelleşme tartışmalarına kadar
geniş bir spektrumda çalışmalar yürütüyor.
Araştırmalar son zamanlarda göç hareketleri
ve göçmen kültürlerine odaklanabildiği gibi,
sağlık ve beden sosyolojileriyle, biyopolitika
tartışmalarıyla kesişen ve sağlık, beden politikalarını biçimlendiren alanlara kadar genişleyebiliyor. Dahası küreselleşme ve yerelleşme
dinamikleriyle birlikte kimlikler, milliyetçilikler
yemek kültürlerine göre yeniden anlam kazanıyor. Böylesi geniş yelpazede bir alanın sınırlarını belirlemek oldukça güç. Ancak şöyle
kapsamlı bir tanım yapabilmek mümkün: Gıdanın üretim ve tedarik sürecinden başlayarak dağıtım, bölüşüm, tüketim ve gıda atığına
dönüşümünü kapsayan tüm süreçleri analiz
etmeye çalışan bir alan. Böylesine geniş bir
yelpazede tarladan sofraya ve hatta atığa
dönüşene kadar yemeğin her aşaması sosyolojinin çalışma/araştırma alanı içinde olabilir.
Defne Karaosmanoğlu’na göre “yemeğin aynı
zamanda bir ürün olması, çevre, tarım, insan
vücudu ve sağlık ilişkisi, yani sosyal ve insani
bilimlerin ötesini de ilgilendirmesi, disiplinlerarası bir kuramsal bakış ve yöntemle çalışılması
gerektiğinin bir göstergesidir”.4 Bir başka yö-

nüyle sosyoloji, özelde de yemek sosyolojisi
“günlük hayatta yeme alışkanlıklarında sağlıkla ilgili kaygıların yeri ve rolü ne; modern zamanlarda birçok insan yeme, açlık ve tokluk
üzerine ne tür problemler yaşıyor; organik yiyecekler yeme alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor
gibi sorulara cevap arar”.5 Son yıllarda yeme
içme etkinlikleri ve gıda tüketimine odaklanan
çalışmalar artarken6, yeni toplumsal hareketler bağlamında değerlendirilebilecek veganlık,
vejetaryenlik gibi çevre, ekoloji, hayvan etiği
ve refahı gibi pek çok duyarlılıkla biçimlenen
yemek hareketleri giderek sosyolojik araştırma
nesnesi haline gelebiliyor. Sağlıklı beslenme ve
İlkay Kanık’ın gastro endişe7 olarak tanımladığı, esas itibarıyla gıda korkuları/kaygılarından
kaynaklı duyarlılıklar çerçevesinde pek çok
olgu yemeğin sosyolojik perspektiften değerlendirilebilmesinin önünü açan gelişmeler olarak kaydedilebilir.
toplumsal eşitsizlikler ve beslenme
Toplumda çok farklı eşitsizlik biçimlerinden
bahsedilebilir. İnsan ihtiyaçları hiyerarşisinde en tepede yer alan beslenme ihtiyacı söz
konusu eşitsizliklerin en çarpıcı biçimde görülebileceği alanlardan biridir. Farklı coğrafyalarda farklı insan topluluklarının coğrafi koşullara göre gıdaya erişimi doğal sınırlılıklar
içinde farklılaşabilir. Verili bir toplumsal düzende farklı toplumsal sınıfların gıdaya erişimi arasında da birtakım eşitsizlikler bulunmaktadır.
Alt sınıfların şeker tüketimi, karbonhidrat tüketimi, et tüketimi ile üst sınıfların bu besinleri
tüketimi arasında belirgin birtakım farklılıklar
olduğunu söylemek mümkündür.8 Toplumların
gıda tüketim alışkanlıklarında sınıfsal farklılıklara koşut bir biçimde değişim görülebilmektedir.9 Büyük miktarlarda üst sınıflar tarafından
tüketilen bazı yiyeceklerin farklı dönemlerde
sınıflar arasında yer değiştirdiği görülür. Değişen beslenme rejimleri, artan sağlık kaygıları
nedeniyle pek çok yiyecek üst sınıfın kontrolünden ve egemenliğinden, alt sınıflara doğru
hareketlilik gösterir. Toplumsal sınıflar arasında
beğeniler akışkanlaşarak, dikey bir hareketlilik
içerisine girer. Beslenme her zaman bir toplumun geleceğini, sağlıklı olma halini ve gelecek
kuşaklarını ilgilendiren bir konudur. Beslenme ve yemek biçimleri, sınıfsal örüntülerle
ve kültürel pratiklerle yakın ilişki içerisindedir.
Sosyo-ekonomik statü, gelir düzeyi, sınıfsal
pozisyon beslenme tarzlarında, besin tercihlerinde etkili olabilmektedir. Farklı toplumsal
sınıflarda, gıda ve beslenme, ev içi tüketim, dı-

şarıda yemek gibi durumlar toplumsal statü ve
yaşam tarzının göstergesi haline gelmektedir.
Toplumsal eşitsizlikler gıdaya erişimde nitelikli,
besleyici ürünlere ulaşmada, gıda endüstrisinin ürünlerine mecbur kalmama biçiminde de
yaşanabilir. Eşitsizlikler açısından bakıldığında
bir önemli kavram da gıda güvencesi(zliği)
[food(in)security] kavramıdır. Gıda güvencesi,
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
tarafından “tüm insanların, aktif ve sağlıklı yaşama sahip olabilmek için gerekli besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek
amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici
gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli
erişebilmeleri” olarak tanımlanmıştır.10 Yoksullar, alt sınıflar, göçmenler, sığınmacılar herhangi bir toplumda gıda güvencesizliği sorununu
en çok yaşayan dezavantajlı kesimler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
kentleşme ve gıdanın/yemeğin değişen
anlamları
Yalnızca Türkiye’yi göz önünde bulundurduğumuzda bile, kentleşme akıl almak boyutlara ulaşmıştır. Kır ve kent dağılımında nüfusun
yüzde doksanlar seviyesinde kentte yaşaması üretim-tüketim dengesinde ister istemez
birtakım sorunlar oluşturmuştur.11 Kentleşme
oranının bu düzeye ulaşmasının gıda açısından en önemli sonuçlarından biri kentlerde
gıda tedarik sorunlarının yaşanmaya başlamasıdır. Türkiye’de benimsenen tarım politikaları sonucunda üretimde yaşanan birtakım
sorunlar kentlerin beslenememesi gibi önemli
bir sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kentlerin yalnızca tüketim alanları olarak
değil aynı zamanda üretime katkıda bulunacak şekilde tasarlanması için dünyada farklı
girişimler gelişmeye başlamıştır. Kent bahçeciliği, kentsel tarım, topluluk destekli tarım
gibi sıralanabilecek oluşumlarla kentli insanların yerel yönetimler, sivil toplum inisiyatifleriyle birlikte el ele güvenilir, sağlıklı ve ucuz
gıdaya erişim hakkı üzerinden yeni siyaset
biçimlerinin ortaya çıktığı bir döneme girmiş
bulunmaktayız. Kentlerin çeperlerinde, kentsel tarım kentli insanın artık yalnızca tüketici
değil türetici olması gerektiği, kent bilincine
sahip pek çok insan tarafından benimsenmeye başlanmıştır. İstanbul’da alternatif gıda
oluşumları haritalandırılmış; gıda toplulukları,
gıda ve tüketim kooperatifleri, kolektif mutfaklar, üretici pazarları, kent bahçeleri12, ekolojik topluluklar ve dernekler gibi oluşumlar
gerçeğe dönüşmüştür.
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ferahlatıcı, nefes aldırıcı, keyif verici ortamlarına dönüşüyor. Dolayısıyla yemek salt karın
doyurmanın ötesine geçerek keyif arayışının
bir parçası haline geliyor. İşte tam da burada
beslence kavramı açıklayıcı bir araç olarak kullanılabilir. Zira belirli toplumsal sınıfların yaşam
tarzlarıyla örtüşen bir biçimde yemek, kitle
eğlencesinin önemli bir bileşeni oluveriyor. Yemek, beslenme gibi işlevsel, pratik bir amaçtan
daha fazlasına seslenmeye başlıyor. Eğlence
ve yemek biraraya gelerek beslence arayışına neden oluyor. Beslence (foodatainment)
kavramıyla yemek, bilhassa dışarıda yemek,
gündelik sıradanlıktan uzaklaşmış, kitle eğlencesinin bir parçası haline gelmiştir. Toplumsal
statü arayışındaki kentli bireyler, sembolik ve
kültürel sermayelerini/değerlerini yansıtan,
yemek modalarına uygunluk ile ilişkilendirilen bir eğlenceyi karşılamaktadır. Dolayısıyla
beslence, yemek ve eğlencenin bir bileşimini
ifade eden, günümüzün dışarıda yemek kültürünü anlatan önemli bir kavramsallaştırmadır.
Büyük kentlerdeki, alışveriş merkezlerindeki
yeme içme mekânlarının pek çoğu yalnızca
karın doyurma amaçlı tüketilen mekânlar değildir artık. Özellikle beslence kavrayışını iyi
çözümlemiş, yeme içme mekânlarının ve markalarının seçiminde yemek ve eğlenceyi biraraya getirme başarısını yakalamış olanlar öne
çıkmaktadır.

Fotoğraflar
Erhan Akarçay
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beslence
Kentleşme ile yemek arasındaki ilişki günümüzde yeni anlamlar kazanmıştır. Kapitalizmin
günümüzdeki formunda çalışma yaşamlarının
tekdüzeliği, kentlerde sıkışmışlığımız bizi kent
ortamında farklı biçimlerde bize sunulmuş tüketim mekânlarında yeni arayışlara itmektedir.
Çalışma rutinleri, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama artan katılımı yemek pratiklerinde değişime neden olmuştur. Dışarıda yemek
olgusu giderek orta ve üst sınıflar için özellikle önemli bir tüketim unsuru haline gelmiştir.
Tüketim kültürünün başat olduğu günümüzde
dışarıda yemek yemenin kendisi daha önce
belirtilen sınıflar için önemli bir tüketim amacına;13 yemek mekânları ise kapitalist çalışmanın

gastronominin popülerleşmesi ve medya
aracılığıyla yemeğin sunumu
Gastronomi alanı lezzetli bir dünya olarak belki
de küresel ölçekte altın çağını yaşıyor. Aşçılık,
bu mesleği alaylı, zanaatkâr olarak icra edenlerin dışında iyi eğitim görmüş profesyonellerin
de alana girişiyle tarihinin en parlak döneminin
içinde bulunuyor. Gastronomi dünyasında olağanüstü rekabet koşulları, buna bağlı olarak
farklılaşma, en iyi olma ve mekândan tabağa
her aşamasında bir tasarım arayışı var. Nihai
olarak tabakta önümüze gelen yemeğin görünümü, sadece lezzetten ziyade, içinde kullanılan malzemelerin bir hikâyesini temsil ediyor.
Aynı zamanda, o yemeğin pişirme tekniği ve
tabak içindeki yerleşimi de bir bütün olarak tasarımı tamamlıyor. Farklı gastronomik akımların moda haline gelmesi ve popülerleşmesinin,
bu tasarım anlayışının mutfak dünyasına sirayet etmesiyle yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Böylelikle yemek yeme, toplumdaki ayrıcalıklı kesimler için, basit anlamda fizyolojik bir
ihtiyaç olmaktan çıkarak, karmaşık bir yapıya
bürünüyor. Rafine beğeniler, öncelikle göze

hitap eden, ressam elinden çıkan bir tabloya
benzeyen tabaklar, yemeğin lezzetinin önüne geçiyor. Tüketicilerin pek çoğu için gastronomik tasarımın kendisini tüketmek önem
kazanıyor. Daha önce belirtildiği gibi medya
endüstrileri görsel kültür aracılığıyla kültürün
yeniden biçimlenmesinde rol oynuyor. Günümüz toplumlarında görsel kültür, yazılı ve sözlü kültürden daha çok değer verilir hale gelmiş
durumda. Yaşadığımız kentlerin, caddelerin,
binaların, mekânların işlevselliğinden ziyade
tasarımı, bireylerin dış görünümleri, yemeğin
lezzetinden kahvenin niteliğinden ya da aromasından çok sunumu öne çıkıyor. Tasarıma
dayalı bu yeni kültürel iklimde, “gösterişli” bir
dünyada, görsel kültür toplumsal yaşamlarımıza egemen oluyor.
İnsanlar, yemeğin tadına bakmadan önce mekânın ve yemeğin görüntüsünü sosyal medya
aracılığıyla paylaşıyorlar. Burada iki önemli
unsur bulunuyor: Birincisi artık fiziksel gerçeklik dünyasında yemek yediğiniz, kahve
içtiğiniz, masada karşınızda oturan insanlarla
sosyalleşmenin kendisinin önemini yitirmesi;
daha çok sanal dünyadaki sosyal çevreyle
ilişkiye girme arzusu. İşte bu noktada seslendiğimiz, hitap ettiğimiz sosyal çevrenin
mekânsal olarak sanallaştığı bir dönemde yaşıyoruz. İkincisi, böylesi bir toplumsal gerçeklikte yenen yemeğin tadının, içilen kahvenin
lezzetinin öneminin azalması. Artık insanlar
için Moda’daki, Karaköy’deki, Cihangir’deki
nezihleşme süreci sonunda ortaya çıkan üçüncü dalga kahvecilerde içilen kahvenin lezzeti öncelikli olmaktan çıkıyor. Öncelikli amaç
mekânın kendisini ve görüntüsünü tüketmek
haline geliyor. Sosyal medya aracılığıyla birbirimizi gözetliyoruz. Yediğimizi, içtiğimizi
“foodporn” olarak etiketleyip, özelimizi gözetlenmek arzusuyla paylaşıyoruz.14
sonuç yerine
Yemek, Türkiye’de ölçüsüzleşen tüketim standartlarının bir aynası olarak görülebilir. Toplumsal sınıflar arasında gelir uçurumunun bir
hayli fazla olduğu ülkemizde, bir kesim ihtiyacından fazla kırmızı et tüketirken, hemen
hemen haftanın her günü dışarıda yemek
yerken, bir başka kesim ise böylesi mekânları
neredeyse hiç tüketememektedir. Gösterişçi tüketimin en önemli alanlarından popüler
yeme içme mekânları sınıfsal aidiyetlerin, kimliklerin yeniden kurulduğu ortamlar olarak işlevsellik kazanmaktadır. Yemek modaları ve

yemek beğenileri, tüketim sosyolojisi ve yemek sosyolojisinin birarada anlam kazanacağı
yeni çalışmalar için davet niteliği taşımaktadır.
Steakhouse’lar, gurme burgerciler, suşiciler,
kahveciler, geleneksel yemeklerin rafine beğenilere göre yeniden tasarlandığı mekânlar
tüketim gücü olan toplumsal sınıflar için sınıf
içi bütünleşme ve sınıf içi ayrışma mekânları
olarak da işlev görürler.15 Kentsel dönüşümle birlikte mutenalaşan kentlerde, nezihleşen
tüketim mekânlarının büyük bir kısmını yeme
içme mekânları temsil etmektedir. İşte böylesi
yeme içme mekânlarında gösterileşen bir yemek dünyası içinde, gösteri toplumunun16 bir
parçası olarak yemek yemenin kendisi gösterişçi tüketimin17 önemli göstergelerinden biri
haline geliyor.
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belirtmek gerekiyor.
12	Caner Murat Doğançayır, “Umut Arşivi: Alternatif Gıda
Mekanları Haritası”, beyond.istanbul: Mekanda Adalet ve
Gıda, İstanbul, 03:2018.
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adil gıda, “üstün başarı”
Özlem
Ünsal

Yemeğin hiçbir zaman yalnızca yemek olmadığını bana hatırlatan en güçlü görüntülerden
biri 2013 yılı Gezi protestoları sırasında kurulan yeryüzü sofralarına ait. Anti-Kapitalist
Müslümanlar’ın açık çağrısıyla hem iktidar sahiplerinin lüks ve şaşaa içindeki iftar davetlerini protesto etmek, hem de direniş süresince
ortaklaşan sivil iradeyi “kutlamak” için kitlesel
bir iftar buluşması gerçekleşmişti. Katılımcıların türlü malzeme ve mütevazı yiyeceği paylaşarak oturduğu bu sofralarda din, dil, ırk, sınıf,
cinsel yönelim ve siyaset ayrımları geçersizleşmişti. Gözün görüp görebildiği Galatasaray Meydanı’ndan Tünel’e uzanan bir çizgide
buluşmuş, paylaşan, dayanışan ve daha iyi bir
yer ve zamanı birlikte tahayyül eden rengarenk kalabalıklardı. Kısa sürede bu sofralar
İstanbul’un sınırlarını aşmış, Türkiye’nin büyüklü küçüklü şehirlerinde, sokaklarda kurulur
olmuştu. Yemek, bu mizansenin yalnızca altlığını oluşturuyordu; ama güçlü bir altlık!
Yemeği gastronomik bir meta veya kültürel bir
sembolden ziyade toplumsal mücadele ve dayanışma süreçlerinin bir parçası olarak düşünebilmek için bu coğrafyadan biraz uzaklaşıp
The Observer Food Monthly Awards (OFM)
yemek ödülleri platformunun spesifik bir kategorisine odaklanmak istiyorum. İngiliz The Observer gazetesinin en popüler aylık eklerinden
biri olan The Observer Food Monthly, 2003
yılından bu yana yemek dünyasının en prestijli sayılabilecek yemek ödüllerinden birini aynı
başlık altında dağıtıyor. Hem okuyucular hem
de jüri üyelerinin seçimleriyle, aralarında en iyi
lokanta, en etik girişim, en iyi üretici, en iyi bağımsız işletme, en iyi genç şef de olmak üzere
toplam 16 kategoride ödül dağıtılıyor.
Outstanding Achievement kategorisi, 2005
yılından bu yana mevcut. Ben bu ifadeyi Türkçeleştirirken “üstün başarı” seçeneğinde karar
kıldım. The Observer, verdiği kısa tanımda kategori için “İngiliz yemek dünyasını dönüştüren
kişi ve kurumları tanımak için bir fırsat” sözlerini kullanmış. Gerçekten de, ödüllerin verildiği 17 yıllık sürece baktığımızda bu kategoride
Britanya yemek endüstrisinin farklı kulvarlarına
emek vermiş ve bu dünya içinde hatırı sayılır bir
şöhret sahibi olmuş isimler görülebiliyor. Ancak
aynı 17 yıllık sürece baktığımızda, bu kategori-
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de ödül alanların 2000’li yıllara damgasını vurmuş çeşitli çevresel, siyasal ve ekonomik dinamikleri aynaladığını gözlemlemek zor değil. Bir
başka deyişle, “Üstün Başarı” kategorisi dahilinde ödül alan kişi ve kurumlara bakarak 2000’li
yıllarda toplumsal hayatın hassasiyet kazanan
farklı veçhelerini okumak mümkün.
Bunu söylerken özellikle son (neredeyse) on
yıl içerisinde ödül almış kişi ve kurumların,
yemeği bir tüketim nesnesinden çok toplumsal, çevresel, ekonomik ve politik mücadele
süreçlerinin bir aracı olarak değerlendirdiğine ayrıca dikkat çekmek gerekiyor. 2010 yılı
öncesinde Jamie Oliver (2006) ve Fergus
Handerson (2009) gibi şefler ile Sheila Dillon
(2010) gibi yemek programcılarının bu kategoride ödül aldığı görülüyor. Bu isimler her ne
kadar konvansiyonel profesyonellerin kategoride öne çıkabileceğine dair bir algı oluştursa
da yakın bir okuma, ödüllendirilen asıl unsurun ticari başarının ötesinde bir niteliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ödüllerin sahiplerini
bulmasının ardından The Observer veya The
Guardian’da yayımlanan müteakip makaleler,
yemeğin kamu sağlığıyla ilişkisine vurgu yapan (Jamie Oliver’ın “Okul Yemekleri” kampanyası); onu soyut kültürel miras bağlamına
oturtan (Fergus Handerson’ın başını çektiği
otantik İngiliz mutfağı hareketi) ve “haber değerine sahip bir olgu” olarak inşa eden (Sheila
Dillon’ın Radio 4’da yayımlanan programı The
Food Programme) girişimlerin ödüllendirildiğini ortaya koyuyor. Fakat bu paragrafın başında ileri sürdüğüm sava dönecek olursam,
2010 yılı sonrasında kategorinin daha apaçık
bir şekilde yemeği türlü toplumsal mücadele
süreçleri içerisinde araçsallaştıran ve bundan
yeni dayanışma örüntüleri yaratan sivil örgütlere alan açtığı görülüyor.
Son on yıl içerisinde ödül mekanizmasında bu
denli bariz bir eğilimin tezahür etmesi elbette
bir tesadüf değil. İleri kapitalizmin vuku bulduğu tüm coğrafyalarda olduğu gibi Britanya’da
da sosyal devlet mekanizmalarının ciddi ölçüde erozyona uğradığını ve ağır kemer sıkma politikalarının geniş bir yelpazeye yayılan
toplumsal marazlar doğurduğunu biliyoruz.
Bu marazlar arasında öne çıkan yoksullaşma,
yersizleşme ve evsizleşme süreçleri, küresel

iklim krizi ve geçtiğimiz on yıla damgasını vuran uluslararası göç dalgaları ile de iç içe geçiyor. Büyük kentleri sosyal adaletsizliğin ana
mekânı haline getiren bu dinamikler, “gıda güvencesizliğini” de beraberinde getiriyor. Günümüzün sivil toplum kuruluşları için yemeği
erişilebilir kılmak ve bunun farklı yollarını icat
etmek, söz konusu adaletsizlik ve güvencesizliklerle mücadelede etkili bir kanalın zeminini
kuruyor. OFM Ödülleri’nin geçtiğimiz on yılına
baktığımızda da, “Üstün Başarı” kategorisinde
bu misyonla hareket eden oluşumların ön plana çıktığını görüyoruz.
gıda artığı ve bir skandal olarak
“gıda kaybı”
Feedback örgütü, Londra’nın Trafalgar
Meydanı’nda yenilebilir sebze, meyve ve diğer
artık gıdaları (surplus food) kullanarak 5000
kişilik bir yemek organizasyonuna giriştiğinde
yıl 2009 idi. Bu tarih, aynı zamanda Kopenhag kriterleri için görüşmelerin başladığı döneme denk geliyordu. Amaç, küresel ölçekteki
gıda kaybı ve israfına dikkat çekmek ve hane
başına düşen zayiatı azaltacak toplumsal farkındalığı yaratmaktı. İptal edilmiş siparişler,
üretim fazlası ve estetik nedenlerle süpermarketlerde tüketici karşısına çıkmayan tüm
gıda artığını organizasyona bağışlamayı kabul
eden toptancılarca ulaştırılan kilolarca meyve
ve sebze, yüzlerce sivil toplum gönüllüsünün
dayanışmasıyla bir ziyafete dönüşmüştü.1 Dönüştürülemeyenler de benzer hedeflerle çalışan başka kuruluşlarca ülkenin başka noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı.

rının farklı aşamalarına ve en nihayet hanelere uzanan bir zincirde gerçekleşiyor. Belli bir
refah seviyesine ulaşmış ulusların, mevcut nüfus ihtiyacının neredeyse dört katından fazla
gıda üretimine gittiği biliniyor. Dolayısıyla süt
ve hayvan ürünleri endüstrisine pompalanan
tonlarca soya fasulyesi, mısır ve buğday; tarım
alanları, depolar ve ulaşım hatlarında altyapı
eksikliği, teknik aksamalar ve insan hataları
sonucunda raf ömrü kısalan veya doğrudan
çürüyen sayısız tarım ürünü; estetik standartlar gereğince süpermarketlerin kapısından
dahi içeri giremeyen kolilerce taze meyve ve
sebze; yemek servis edilen tüm işletmelerde
çöpe giden binlerce öğün ve en sonunda da
tüketicilerin yaşam alanlarında, yani evlerinde zamanında değerlendirilemeyen tüm yiyecekler Stuart’ın sözünü ettiği skandalın bir
parçasını oluşturuyor. FAO’ya göre küresel ölçekte üretilen toplam gıdanın %14’ü tarladan
toplandıktan sonra ve satışa çıkmadan önce
kaybediliyor.2

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Feeding the 5000
(5000 Kişiyi Beslemek) dünyanın 50 ayrı noktasında, bu noktalardaki yerel örgütlerin inisiyatifi ile gerçekleştirildi. Feedback’in başında
bulunan ve aynı zamanda Waste: Uncovering
The Global Food Scandal (İsraf: Küresel Bir
Yemek Skandalını Açığa Çıkarmak) kitabının
yazarı olan Tristram Stuart, 2012 yılında yayımlanan TED konuşmasında süregiden küresel gıda israfının skandal boyutunu rakamların
ötesine taşıyan unsura dikkat çekmişti: Çöpe
giden aslında çürümüş, kullanılamayacak durumda olan değil, tam aksine yenilebilir gıda.
Stuart, 2011 yılında OFM’in Üstün Başarı ödülünü alan isim oldu.

The Waste and Resources Action Programme’ın (Atık ve Kaynaklar Eylem Programı
[WRAP]) 2020 Ocak’ında yayımladığı rapor,
Britanya’da toplam gıda israfının yıllık 4,4
milyon tona denk geldiğini gösteriyor.3 Geçtiğimiz üç yılın istatistiklerine göre bu rakam
kişi başına %7 oranında bir iyileşmeye tekabül etse de, aslında yenilebilir durumda olan
ve toplam değeri 14 milyar sterlini bulan yiyecek çöpe gidiyor. Üstelik bu kaybın %70’i
hanelerde gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler’in
belirlediği 2030 sürdürülebilirlik hedeflerine
göre söz konusu rakamların yarıya inmesi gerekiyor. WRAP yöneticilerinden Marcus Gover,
“iklim krizinin geldiği nokta ve her yıl açlıkla
yüz yüze kalan kişi sayısına” dikkat çekerek
bu hedefe ulaşmanın aciliyetini vurguluyor.4
Gover’ın endişesini paylaşan pek çok İngiliz
hayır kuruluşu, geçtiğimiz on yıl içinde gıda
israfına karşı mücadele hedefiyle örgütlenmiş
durumda. Üreticilerden tedarik edilen, değerlendirilmediği takdirde çöpe gidecek meyve,
sebze, baklagil ve diğer malzemeleri dayanışma yemeğine dönüştüren ve benzer durumdaki gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran farklı
ölçeklerdeki pek çok “bağışlanabilir yemek
inisiyatifi” artık Britanya sivil toplum hayatının
önemli bir parçası.

Gıda kaybı ve israfı yalnızca lokantalar, süpermarketler ve evlerimizde değil, küresel ölçekte
tarladan başlayıp gıda tedariği mekanizmala-

Gelgelelim, gıda artığı ile mücadele Britanya
sınırları içinde tartışmalı boyutlara da sahip.5
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diği artıkları toplayıp değerlendirmek, yani
‘freeganism’, etik nedenlerle oldukça yaygınlaşmışsa da mevcut yasal düzenlemeler bu tür
pratikleri suç kapsamına almış durumda.6 Öte
yandan, yemek ve restoran sektörünün tercih
etmediği veya yabanıl ortamlardan toplanan
yenilebilir, mütevazı malzemeleri yaratıcı şekillerde değerlendirmek çoktan gastronomi
dünyasında etik bir tavra dönüşmüş durumda. Şef David Everitt-Matthias ve eşi Helen’ın
Cheltenham’daki iki Michelin yıldızlı lokantası Le Champignon Sauvage, bu tavrın güçlü
sembollerinden.7
David ve Helen, lokantalarının bulunduğu
Cotswolds’un yakın coğrafyasında topladıkları malzemeleri mutfakta değerlendirebilmek
amacıyla çeşitli deneyler yapmışlar. Ördek kalbinden meşe palamuduna, papatya ve maydanoz kökünden horoz ibiğine, kalburüstü lokantaların fazla itibar etmediği pek çok yiyecek
Le Champignon Sauvage menüsünde yerini
almış. David’in mutfak sanatında geliştirdiği
bu özgün tavır, Britanya’ya taşındığı 1987 yılını
etkileyen ekonomik kriz süreciyle şekillenmiş.
Lokantaların sinek avladığı bu dönem, klasik
Fransız mutfağı eğitimli şefi sakatatlar ve etin
ucuz parçaları gibi daha mütevazı malzemelerle tanıştırmış. Halen levrek yerine uskumru kullanmayı tercih eden David, 2013 yılında
OFM’in Üstün Başarı ödülüne layık görülmüş.
gıda yoksulluğu ve “yemek bankaları”
Skandal boyutlarda gıda artığından bahsettiğimiz bir yer ve zamanda gıda açlığından
ve güvencesizliğinden söz etmek ne derece
mümkün olabilir? 2014 yılında yayımlanan
Channel 4 belgeseli, Breadline Kids (Yemek
Kuyruğundaki Çocuklar), Britanya’da yaşanan gıda yoksulluğunu çocukların gözünden
anlatıyor. Geçtiğimiz on yıl içerisinde okula
aç gitmek zorunda kalan çocukların yerleşik
bir profil oluşturmasıyla beraber Ulusal Okul
Müdürleri Derneği okullarda “bedava kahvaltı kulüpleri” açılması için hükümete çağrıda
bulunmuş. Bugün ilkokul çağında ve ihtiyaç
sahibi pek çok çocuk, hafta araları kahvaltı
ihtiyaçlarını bu kulüplerde gideriyor.8 Bununla
paralel olarak, düşük gelirli veya devlet desteğine bağımlı pek çok aile, gıda ihtiyaçları için
sayıları hızla artan yemek bankalarından (foodbanks) destek alıyor.
2017 yılında OFM’in Üstün Başarı ödülüne layık görülen Trussell Trust, söz konusu
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gıda bankaları arasında en geniş ağa sahip
– öyle ki, ülke çapındaki dağıtım noktalarının %65’i Trussell Trust kapsamında.9 Ancak
The Observer’da yayımlanan bir makalede de
ifade edildiği gibi, kuruluşun “elde ettiği başarı ile gurur duyması oldukça güç”.10 2003
yılından bu yana aktif olan Trussell Trust, Nisan 2016-Mart 2017 tarihleri arasında 1,2 milyon adet gıda yardım paketi dağıtmış. Yaz
döneminde talep o kadar artmış ki, 42 adet
bankada stoklar erimiş ve acil gıda bağışı için
çağrıda bulunulmuş. 2019 yılının Nisan-Eylül
aralığında ise gıda yardımında rekor rakamlara ulaşılmış. Sosyal yardım desteklerindeki kesinti ve gecikmelerin hızlı artışıyla birlikte altı
aylık dilimde 823.145 adet paket dağıtılmış.
Bunların 301.653’ü salt çocuklara ulaştırılmış.11
2010’lu yılların başından bu yana kahvaltı kulüpleri ve yemek bankalarının artması elbette
ki bir tesadüf değil. Trussell Trust’ın 2017 yılında hazırladığı rapor, sosyal devlet mekanizmalarının hızlı erozyonu; Cameron yönetiminin
uygulamaya başladığı kemer sıkma politikaları; 2012’de yürürlüğe giren yeni reform paketi ve gıda bankalarının yükselişi arasındaki
ilişkileri açıkça ortaya koyuyor.12 Yerleşik devlet yardım sistemlerinin ortadan kaldırılması
ve bu kesintilerin yeni reformlarla telafi edilmeye çalışılması, yapılan araştırmalara göre
Britanya’da yeni yoksulluk ve gıda güvencesizliğinin temelini oluşturmuş. Sistemde yaşanan gecikmeler yemek bankalarına yönelimi
pompalarken, yardımlara başvuru sürecinin
dijitalleştirilmesinden kaynaklı erişim problemleri; ödemelerin taksitlere bölünmesi; başvuru sahiplerinde aranan yeni koşullar ve idari
aksamalar varolan yoksulluğa yeni katmanlar
eklemiş. Dolayısıyla aslen bir acil eylem planı
olarak tasarlanan yemek bankaları, derinleşen
yoksulluk karşısında pek çok aile için kalıcı bir
destek mekanizmasına dönüşmüş.
2018 yılında Birleşmiş Milletler’e bağlı İleri Yoksulluk ve İnsan Hakları birimi raportörlerinden
Philip Alston’un Britanya’nın farklı bölgelerinde yaptığı keşif gezisi sonucunda yayımladığı rapor, Trussell Trust’ın yeni yoksullukla ilgili
bulgularını ve bunların son on yılda gerçekleşen devlet politikaları ile ilişkisini teyit ediyor.13
Yaklaşık 14 milyon kişinin, yani toplam nüfusun
beşte birinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak ölçüde yoksullaştığına vurgu yapan rapor, yemek bankaları önünde uzayan kuyruklar;
yaygınlaşan evsizlik; okul bütçelerine yapılan

kesintiler; mağdurların deneyimlediği izolasyon
ve toplumsallaşan çaresizliğe vurgu yapıyor. Bu
manzara karşısında muazzam bir dayanışma
örneği gösteren sivil yardım kuruluşlarının ise
bir “salgın hastalık” veya “doğal afet durumu”
varmışçasına çalıştığına dikkat çekiyor.
Bu kuruluşlardan bir diğeri, 2018 yılında
OFM’in Üstün Başarı ödülünü alan Nishkam
Swat. Randeep Lall tarafından 2008 yılında
kurulan Southall-Middlesex menşeli Sih sivil
toplum örgütü, gençler arasında bağımlılık
konularına ilişkin farkındalık yaratma hedefiyle yola çıkmış.14 Ancak 2009 yılında 200 kişilik
bir evsizler grubuyla yolları kesiştiğinde misyonları yeniden tanımlanmış. Ağır yoksulluk,
zorunlu göç, bağımlılık ve zihinsel travmaların
iç içe geçtiği bu durum karşısında yerel yönetimler, dini kuruluşlar ve polis gibi otoritelerle
işbirliği yapmanın yollarını deneyip en sonunda yalnız ilerlemeye karar vermişler. Yalnızca kendi bölgeleri değil, aynı zamanda daha
kentsel merkezlerdeki evsizler için de pozitif
bir değişim yaratabilmek amacıyla haftada bir
gün Londra’nın Trafalgar Meydanı’nda yaklaşık 300 evsiz için yemek dağıtmaya başlamışlar. Bu organizasyonu daha sonra Londra’nın
başka bölgelerine de taşımışlar. Bugün yaklaşık 750 kişiden oluşan gönüllü ağlarının da
desteğiyle aralarında Reading, Oxford, Colchester ve Brighton da olmak üzere 21 ayrı
noktada haftada 28 oturumda binlerce evsize
sıcak yemek servis ediyorlar.
Sih inanışının bir parçası olan langar, Swat’ın
evsizler projesinin çıkış noktası.15 İhtiyaç sahiplerine karşı koşulsuz yardım ve merhamet üzerine kurulu bu anlayış, pek çok Sih
ibadethanesinde icra ediliyor – bedelsiz yemek yardımı bunlardan yalnızca biri. Ancak
Lall, projeyi şekillendirirken langar’ı sokağa
taşımaya hedeflediklerini anlatıyor. Swat gönüllüleri çeşitli lokanta, toptancı, market ve
çeşitli yardımsever bağışlarından elde edilen
yiyecekleri servis ederken, ihtiyaç sahipleri ile bir diyalog da kuruyor. Bu şekilde hem
acil ihtiyaçlar ile ilgili bilgi ediniliyor, hem de
iş arayanlar için uygun bağlantılar devreye
sokuluyor. “Herhangi bir başvuru yapabilmek
için gerekli adres bilgisi dahi pek çok kişide
yok” diyor Lall; “Kurslara kayıt yaptırmak isteyenlere, aldığı bir işi tamamlamak için destek
arayanlara veya üniforma, çizme gibi malzemelere ihtiyacı olan herkese yardım etmeye
çalışıyoruz.” Dolayısıyla hedef yalnızca karın

doyurmak değil, erişebildikleri kişileri içinde
bulundukları yoksulluk sarmalından çıkarmak.
yemeği paylaşarak yeni köyler yaratmak
Feedback örgütünün düzenlediği Feeding the
5000 ve Niksham Swat’ın yemek servislerini
ortaklaştıran öğelerden biri Trafalgar Meydanı, yani mekân seçimi. Binlerce ofis çalışanı
ile turist güruhunun göbeğinde yaşanan bu
buluşmalar, Londra’nın en büyük ve kamusal alanlarından birinde gerçekleşen oldukça
sembolik ve politik jestler olarak da okunabilir.
Ancak bu etkinlikleri ortaklaştıran bir diğer ve
belki de daha önemli unsur, yararlanıcılarının
büyük çoğunluğunun evsiz olması. Bu ortaklık da elbette rastlantısal değil. Evsizlik veya
yersizlik, Britanya çerçevesinde resmettiğimiz
yeni yoksulluğun hem en kritik katmanlarından, hem de gıda güvencesizliğinden muzdarip kesimlerin en büyük ortak bileşenlerinden
biri.
Ülkenin evsizlikle mücadele konusunda öne
çıkan sivil toplum kuruluşlarından Shelter,
2018 yılında düzenlediği raporda Britanya’da
320.000 civarında evsiz bulunduğunu söylüyor.16 Bu da adada her 200 kişiden birinin
evsiz olması anlamına geliyor. Sokakta (rough
sleepers) ve geçici konutlarda (temporary
accommodation) yaşayanlardan elde edilen
istatistikleri baz alan rapora göre, bu rakamın 295.000’i geçici konutlarda yaşayanlarca
temsil ediliyor.17 Öte yandan “gizli evsizliği”,
yani her gün farklı bir evin kanepesi veya kayıtdışı barınaklar ile arabalarda konaklayanları
tespit etmek mümkün olmadığından raporda
yer alan rakamlar evsizliğin tam boyutunu
gösteremiyor. Kesin olan bir şey var ise o da
evsizlik ve konut güvencesizliğinin Londra’nın
geleneksel merkezinden Britanya’nın dört bir
yanına doğru genelleşmesi, yani yükselen kiralar ve sosyal yardım kesintilerinin toplam etkisinin dalga dalga yayılıyor olması.
Bu durumda yemek paylaşım inisiyatiflerinin,
mağdur kesimler için gıda bağışının ötesine
geçen daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedeflemesi de kaçınılmaz hale geliyor. 2016 yılında OFM’in Üstün
Başarı ödülünü alan İskoçya menşeli Social
Bite (Sosyal Lokma) da bu yaklaşımla hareket
eden örgütlenmelerden biri. Kendini bir “sosyal işletme” (social business) olarak tanımlayan Social Bite, elde ettiği kârın tamamını bağış amaçlı kullanıyor. İskoçya’da bir zincir cafe
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ve lokantaya sahip işletmenin temel mantığı
müşterilerin “askıda yemek” (pay forward)
formülüyle, yani önceden ödeme yoluyla evsiz bir kişinin gıda harcamasını üstlenmesi.
Cafe’de bu bütçe dahilinde evsizlere yiyecek
ve içecek sağlanırken, lokanta pazartesi öğleden sonraları sadece evsizlerin bedava yemek
yediği bir alana dönüşüyor. Bu şekilde yılda
140.000 yiyecek ve içeceği ihtiyaç sahibine
ulaştıran Social Bite, evsizler için kendi bünyesinde iş olanakları da oluşturuyor.

lına kadar 20,000 Suriyeli göçmene yerleşim
vereceğini açıklamış ve Haziran 2019 itibarıyla
17,051 kişiye bu olanağı sağlamış.19 Ancak Britanya Suriyeli göçmenlerin yanısıra, başka ülkelerden gelen sığınma taleplerinin de destinasyonu. Yine UNHCR rakamlarına göre, 2018
yılında Britanya’daki toplam sığınmacı nüfusu
126.720 iken, değerlendirilen başvuru sayısı 45.244, devletsizlerin sayısı ise 125 imiş.20
Bu rakamların toplamı, Britanya nüfusunun
%0,26’sını oluşturuyor.

Social Bite kurucuları Josh Littlejohn ve Alice
Thompson, iş imkânı ve gıda sağlamanın evsizlerin hayatında pozitif bir değişim için başlangıç olacağını düşünmüş. Ancak iş gücündeki fireler, onlara evsizlerin yaşamında kalıcı
bir fark yaratabilmenin yegâne yolunun erişilebilir ve güvenli yaşam alanları oluşturmaktan geçtiğini göstermiş. Bu şekilde “Social
Bite Village”a (Sosyal Lokma Köyü) dair ilk fikirler filizlenmeye başlamış. İskoçya’da “küçük
evler” (tiny house) üzerine denemeler yapan
tasarımcı Jonathan Avery ile yolları kesişince
fikirler olgunlaşmış. Projeyi fonlayabilmek ve
evsizliğe ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla
iki büyük “Dışarıda Uyku” (Sleep Out) etkinliği gerçekleştirmişler; İskoçya’nın önde gelen
iş insanlarını bir gece parkta uyuyup proje için
bağışta bulunmaya davet etmişler. Bu şekilde
300 kişiyi biraraya getirip “Social Bite Village” için 750.000£ değerinde bir fon oluşturmayı başarmışlar. Bugün “Social Bite Village”
32 yerel yönetim kurumunun da dahil olduğu
“Housing First” (Önce Konut) programı çerçevesinde, ilk etapları Aberdeen, Edinburgh,
Dundee, Glasgow ve Stirling’de tamamlanmış
ve 216 evsize yaşam alanı sağlamış durumda.

Bu bilgilerden hareketle adanın tarihsel olarak
uluslararası göç ağlarının merkezinde durmaya devam ederken zorla yerinden edilenlerin
de sığınma noktalarından biri olageldiğini
akılda tutmak gerekiyor. Dolayısıyla evsizlik
ve yersizlik, adanın yerli nüfusunu aşan bir
olgu. 2019 yılında OFM’in Üstün Başarı ödülünü alan Refugee Community Kitchen [Mülteci Cemaat Mutfağı (RCK)], tam olarak bu
genelleşen yersizleşme durumuyla mücadele
ederken odağına yemeği yerleştiriyor. 2015
yılında binlerce kişinin yaşam alanlarını terk
edip Avrupa’da güvenli bir yaşam arayışına
girmesiyle birlikte dört arkadaş (Steve, Paula,
Sam ve Janie), sahip oldukları tüm becerileri
müşterek bir mutfak kurmaya ve Calais, Dunkirk ve Kuzey Fransa’daki mülteci kampları
ile geçici barınaklarda yaşam süren göçmenlere gıda desteği vermeye kanalize etmişler.
2015 Aralık’ından bu yana yirmi bin civarında
gönüllünün desteğiyle iki milyonun üzerinde öğün servis etmenin yanısıra, Calais’deki
kampta yaşayanların kendileri için yemek yapabilecekleri müşterek mutfaklar ve kadınlara
özel bir de dayanışma merkezi kurmuşlar.21

Öte yandan, evsizliği en nihayetinde bir “yersizleşme” sürecinin sonucu olarak anlamak
ve kapsamını geniş tutmak gerekiyor. Keza,
geçtiğimiz beş yıla damgasını vuran ve en
başta Avrupa’yı etkisi altına alan mülteci krizinin yansımalarını Britanya sınırları içinde de
görmek mümkün. Aslına bakılacak olursa, Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye
ve Lübnan gibi ülkelerin deneyimiyle kıyaslanacak olursa Britanya’da herhangi bir mülteci
krizinden söz etmek mümkün değil. UNHCR
rakamlarına göre 2014 yılında Avrupa’ya
220.000 göçmen ve mülteci varırken, 2015
yılında yalnızca Yunanistan’a 750.000 kişi
ulaşmış.18 Coğrafi ve bürokratik anlamda erişimi daha çetrefilli olan Britanya ise 2020 yı18 | yemek | betonart

Calais’de kirletilmiş boş bir arazi üzerine kurulu kampa ilk vardıklarında Eritre, Afganistan
ve Suriye’den gelen 4000 kadar sığınmacıyla
karşılaşmışlar. Ancak bir yıllık sürecin sonunda Fransız hükümeti gittikçe kalabalıklaşan
bu kampı yıkmış. Kampın geleceği belirsizliğini korurken tıpkı göçmenler gibi yola düşüp onların izinden gitmeyi dahi düşünmüşler,
ancak Stavrinides’in deyişiyle, “İhtiyaç hiçbir
yere gitmemiş.” Dağıtılan kamplar kısa sürede
yeniden toplanmış. Yaklaşık 20 yıldır Kuzey
Fransa’daki mülteci kamplarının tamamı bu
şekilde yaşam sürdüğünden RCK da bu ritme
adapte olmuş: Calais ve Dunkirk bölgelerinde dönemsel olarak yıkılıp yeniden filizlenen
kamplarda yaşayanlar için onlara bağışlarla
ulaşan yiyecekleri servis etmeye devam edi-

yorlar. Diğer yandan, elde ettikleri deneyimi
Britanya’nın farklı noktalarındaki evsizlere de
yönlendirmeye karar vermişler. Halen haftanın
beş gecesi olmak üzere Londra’nın dört ayrı
noktasında ve Edinburgh’da evsizlere sıcak
yemek dağıtıyorlar.22
sonuç yerine
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coğrafya ve tarihin izinde
osmanlı döneminde
istanbul mutfağı
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Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul mutfak
kültürünün yeri ve konumu ayrıcalıklıdır. 15.
yüzyıl ortalarından 20. yüzyılın başlarına değin Osmanlı saray mutfak kültürünün etrafında çağlar boyunca değişerek zenginleşen
İstanbul mutfağı, 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren yazıya dökülmeye başlayan Türk mutfak
geleneğinin temelini oluşturmuştur. İstanbul
mutfağı, merkezi mutfağı temsil eder çünkü
Osmanlı başkentinin mutfağıdır. 15. yüzyıldan
20. yüzyıl başlarına kadar İstanbul mutfağı
farklı evreler geçirmiş, çoğalmış, zenginleşmiş
ve günümüz Türk mutfağını şekillendirmiştir. İstanbul mutfağının oluşumunda merkezi
iktidarın kentte bulunması ve dolayısıyla sürekli talep eden bir saray mutfağının varlığı
önemlidir. Diğer yandan İstanbul mutfağının
oluşumunda etkin olmuş başka önemli dinamikler de vardır: kentin geçmişten gelen farklı
yemek kültürleri miraslarının buluşma noktası
olması, İstanbul’un başkent olarak İmparatorluk genelinde sahip olduğu siyasi ve ekonomik ayrıcalıklar, fetihlerle beslenen zenginlik
ve kentin önemli bir ticaret merkezi olması
ve aynı zamanda İstanbul’un çok kültürlü, çok
dinli kozmopolit nüfus yapısı. Belirtmek gerekir ki sıraladığımız tüm bu dinamikler, tarihsel bir süreç içinde tamamen İstanbul’a özgü
coğrafi şartların sunduğu imkânlar dahilinde
oluşmuştur. Bizans başkenti Konstantinopolis
ve Osmanlı payitahtı İstanbul en başta bulunduğu coğrafyanın sunduğu avantaj sebebiyle
tercih edilen ve süreç içinde gelişen bir kenttir. İstanbul, Avrupa ve Asya arasındaki geçiş
yeridir; ayrıca Karadeniz’den Akdeniz’e de
geçişi sağlar. Karadeniz’den Ege ve Marmara
denizlerinden kente ulaşım sağlanır. İstanbul’a
hem karadan hem de denizden ulaşım mümkündür. İstanbul coğrafi olarak güvenli bir liman olma özelliğine sahiptir. Özellikle Haliç,
sert poyraz veya sersemletici lodosun etkileriyle Karadeniz ve Marmara denizinin dalgalarından uzak doğal bir sığınma limanıdır.1
İstanbul sahip olduğu coğrafi şartlar, iklim

özellikleriyle misafirperver bir yerleşim alanıdır. İstanbul’un sahip olduğu coğrafi nitelikler
kentin iki imparatorluğa evsahipliği yapmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Bunun sonucunda Doğu’dan ve Batı’dan gelen ticari
yolların kesiştiği bir liman kenti olarak mutfak
kültürünü besleyen zengin ve çeşitli gıda malzemelerinin aktığı bir yerleşim yeri olmuştur.
Ve aynı zamanda İstanbul, Robert Mantran’ın
deyimiyle her zaman bir “mide-kent”2 olmuştur; İstanbul üretmez ve çok tüketir. Sadece
Osmanlı sarayı kendi başına dev bir tüketicidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kentin iaşesi, yönetimin kontrolünde olan birincil
konuma sahip bir meseledir. İaşe ağı merkezi
yönetim aracılığıyla vergiler yoluyla belirlenir.
Zira kent nüfusu çoktur ve sürekli artar. Kent
sahip olduğu coğrafyanın sağladığı meyve,
sebze, balık ve süt ürünlerinin dışında gıda
malzemesi tedarikine her zaman muhtaçtır.
istanbul coğrafyasının sağladığı gıda
çeşitliliği
İstanbul bir Roma kasabası olduğu Byzantion döneminden beri her zaman, hem Bizans
hem de Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde balık çeşitlerinin zenginliğiyle öne çıkmış
bir yerdir. Farklı cinsten suların birleştiği Boğaz, deniz canlıları için özel bir yaşam alanı
sunar ve balıkların geçiş yaptığı bir koridor
teşkil eder. İstanbul ve çevresindeki sular
balık bakımından çok zengindir. İzmit Körfezi, Gemlik Körfezi, Marmara Denizi aşırı balık doludur; üstelik Boğaziçi’ne Karadeniz’e
gidip gelen balık göçleri çok sıktır. 19. yüzyıl
kaynaklarına göre İstanbul pazarında yetmiş
çeşidin üzerinde balık bulunuyordu.3 Piyasada
satılan balık türleri mevsime göre değişirdi.
İstanbul’da avlanan balıklara örnek olarak palamut, lüfer, torik, uskumru, hamsi, yılan balığı,
istavrit sayılabilir. Boğaz’da yakalanan büyük
mersin balıkları, havyarı nasıl hazırlayacağını
bilen keşişlerin bulunduğu Rus manastırlarına
satılırdı. Ayrıca İstanbul’daki Büyük Çekme-

ce Gölü’nde tutulan kefallerle mükemmel bir
mumlu balık yumurtası hazırlanırdı. Boğaz kıyılarında istiridye, karides, midye, ıstakoz, deniz kestanesi gibi bolca kabuklu deniz ürünü
bulunurdu.4 İstanbul coğrafyasının sağladığı
başka bir yiyecek türü de av etiydi. Asya yakasında bıldırcın, sülün, çulluk, keklik, geyik,
yaban domuzu ve tavşan; sonbaharın sonuna doğru ise bol miktarda bıldırcın avlanırdı.5
19. yüzyılın başlarında İstanbul’u ziyaret eden
Pouqueville’in ifadesine göre, “Esas olarak av,
Belgrad adı verilen ormanda bulunan keklik
ve sülünlerden; Prens Adaları’nda bulunan yaban tavuğu, yaban domuzu, sülün ve tavşandan oluşuyordu.”6
Osmanlı döneminde İstanbul’u beslemek için
gereken sebze ve meyvelerin çoğu kent ve
kent çevresinde yetiştirilirdi. İstanbul’un bostanları, bağ ve bahçeleri kentin pazarlarına
sebze ve meyve sağlardı. Başkent nüfusunun
beslenmesinin ana bölümünü oluşturan İstanbul içinde ve çevresinde üretilen sebze “yerli”
olarak nitelendirilirdi. Bu yerli ürünler pazarlara nisan sonunda gelmeye başlardı ve kasım
ayına kadar devam ederdi. Kentin Asya tarafında Kadıköy’den Pendik’e kadar olan banliyö
olarak nitelendirilebilecek bölge sebze üretiminde en verimli olanıydı. Ayrıca Bayrampaşa,
Alibeyköy ve Bakırköy ilçelerinde de sebzeler
bol miktarda bulunuyordu.7 Bostanlar 20. yüzyıla kadar aynı kalan Langa ve Davutpaşa gibi
kent surlarının içine de yerleştirilmişti. Bostanlarda yetişen bu marul ve sebzeleri seyyar
satıcılar kent sokaklarında gezerek satardı.8
Eyüp ilçesi yakınlarındaki eski surların arkasında kalan alanlarda da bahçıvanlar tarafından
sebze yetiştirilirdi. Sebze bostanları, meyve
bahçeleri ve mahalleleri saran üzüm bağları
dışında, İstanbul’daki tüm evlerin, en mütevazı
olanların dahi 20. yüzyıla miras kalan bahçeleri vardı. Yaz mevsiminde sıcağın altında gölge
veren farklı üzüm türleri veren asmalar; meyve
ağaçları ve gül, yasemin, hanımeli gibi çiçekler
evleri güzelleştirirdi. İstanbul’da yetişen meyveler arasında vişne, kiraz, farklı üzüm çeşitleri, çilek, dut, erik, incir yer alıyordu. Boğaz’ın
Arnavutköy ilçesinde özel bir tür pembe ve
kokulu çilek yetiştirilirdi. Dereotu, nane, maydanoz ve su teresi, marul, soğan, asma kabakları bahçelerde yetişirdi. Boğaz’daki özel
konak ve yalıların daha büyük sebze bostanları ve meyve bahçeleri, kış için çiçek seraları,
tavuk kümesleri, küçükbaş hayvanlar için ağılları vardı.9 Osmanlı sarayları da bostanlar ve

meyve bahçelerine sahipti. Örneğin 19. yüzyıla
ait arşiv belgelerine göre Beylerbeyi Sarayı,
Çırağan Sarayı, Feriye, Topkapı, Aynalıkavak
ve Ortaköy bostan ve bahçelerinde yetiştirilen
sebze ve meyveler, Beşiktaş Sarayı mutfaklarına gönderilirdi.10 İstanbul ve yakın çevresinde
peynir, kaymak ve yoğurt gibi süt mamulleri
de üretilirdi. Eyüp, Kanlıca, Sütlüce, Kasımpaşa, Ortaköy, Üsküdar’da yoğurt, kaymak ve
taze peynir üretilmekteydi.11 Üsküdar semtinde üretilen kaymak ve tereyağı çok meşhurdu
ve Saray’a sürekli bu ürünler tedarik edilirdi.

İstanbul
kartpostalları,
Özge Samancı
Arşivi

payitahta ulaşan imparatorluk zenginliği
Osmanlı döneminde hem Asya’da hem de
Avrupa’da bulunan İmparatorluk eyaletleri
İstanbul’un iaşesine katkıda bulunmak zorundaydılar. Kent hem merkezi yönetime hem de
karışık ve yoğun bir nüfusa evsahipliği yapıyordu. Dahası kentin doğal kaynakları ve en
yakın çevresinden iaşe kaynakları yeterli değildi. İstanbul bu sebeple sadece kendi coğbetonart | yemek | 21

rafyasının değil farklı coğrafyaların mutfaklarının da hayat bulduğu bir merkez mutfak
olmuştur. İstanbul’a birçok gıda hammaddesi
ve bitmiş ürün İmparatorluk’un farklı bölgelerinden sağlanırdı: tahıllar, canlı hayvan, bal,
kahve, zeytinyağı, sadeyağ, yaş ve kuru meyveler, sebze, baharat gibi. Unkapanı, Bal kapanı, Yemiş İskelesi gibi çoğunluğu Haliç’te yer
alan kapan ve iskeleler bu gıdaların dağıtım
yeriydi. Gıdalar öncellikle sarayın ve ordunun
ihtiyaçlarına göre dağıtılır sonrasında esnaf
ve tüccarlara esnaf teşkilatı kurallarına göre
verilirdi. Gıdaların fiyatları narh esasına göre
sabitlenirdi. 19. yüzyılın birinci yarısına kadar
narh sistemi uygulamasına İstanbul’da devam
edildi.12 Kent, hem Bizans hem de Osmanlı döneminde öncelikle zengin ve bereketli
Trakya’nın tarım ve hayvancılık ürünleriyle
beslendi. Ayrıca karadan Balkanlar’dan ve Küçük Asya’dan kente iaşe sağlanırdı. Akdeniz ve
Karadeniz’den deniz yollarıyla yine İstanbul’a
ürünler ulaşırdı. Tahıl, en başta buğday hem
Trakya ve Ege’den hem de Tuna bölgesi, hatta Kırım ve Güney Rusya’dan ve deniz yoluyla
güneyde Mısır’dan İstanbul’a getirilirdi. Buğday kadar önemli bir gıda malzemesi olan
koyun eti, öncelikle Trakya ve Balkanlar’dan,
ikincil olarak Orta Anadolu ve Kilikya bölgesinden şehre sağlanırdı. Tavuk ve yumurta Doğu
Trakya ve İzmit bölgesinden gelirdi. Zeytin ve
zeytinyağı Batı Anadolu’dan; sadeyağ ağırlıklı
olarak Kefe’den ve Kuzey Karadeniz’den; bal
Eflak, Buğdan veya Atina’dan; müselles (kaynatılmış üzüm suyu) ve pekmez Trakya’dan;
şarap Trakya, Ege Bölgesi’nde İzmir civarı
ve Ege Adaları’ndan; kahve Yemen’den Mısır
üzerinden; şeker, kolonyal şeker çıkana kadar
Mısır’dan İstanbul’a getirilirdi. Baharat gibi
uzaktan gelen denizaşırı ürünler Karadeniz
yoluyla Hindistan, Çin, Orta Asya’dan; Akdeniz deniz ticaret yollarıyla Arabistan, Mısır,
Habeşistan’dan kente ulaşırdı.
Sebze ve meyve de dışarıdan sağlanırdı. Meyveler Güney Marmara ve Batı Anadolu olmak
üzere her yerden; narenciye ağırlıklı olarak Ege Adaları’ndan; kuru meyve Şam’dan
İstanbul’a gönderilirdi.13 Sebze ağırlıklı olarak
İstanbul ve çevresindeki bostanlardan tedarik
edilirdi ve aynı zamanda Marmara’nın doğusu
ve güneyinden (örneğin Darıca’dan enginar,
Gemlik’ten taze bakla ve asma yaprağı) sebze
sağlanırdı. Özellikle saray mutfaklarına şerbet veya şerbet yapımında kullanılacak meyve suyu, çiçek özleri gönderilirdi: Mısır’dan
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bir tür limon suyu olan hummas şerbeti,
Şam’dan hurma suyuyla yapılan ribas şerbeti, Bursa’dan nar şerbeti, Yanbolu’dan kadıntuzluğu şerbeti, Edirne’den kırmızı gül, Sakız
Adası’ndan gül ve limon şerbeti ve İstanköy
ve Alanya’dan limon suyu.14
istanbul mutfağı
İstanbul mutfağında İmparatorluk’un farklı
eyaletlerinden gelen Mısır pirinci, Kefe yağı,
Eflak tuzu, Atina balı, Şam fıstığı, Rumeli cevizi, Amasya bamyası gibi malzemeler kullanılmış ve yemeklere bu ürün çeşitliliği ve kalitesi lezzet vermiştir. İstanbul’un başkent olma
ayrıcalığı İmparatorluk’un en önemli ticari
merkezlerinden biri olmasını ve bu nedenle
de şehre zengin gıda çeşitliliği ve sürekliliği
akışını sağlamıştır. 16. yüzyıl başlarından itibaren Kolomb’un Amerika kıtasını keşfi sonrası yeni kıtadan eski dünyaya zaman içinde
girmeye başlayan yeni yiyecek maddeleri, İstanbul mutfağının değişim sürecine önemli bir
katkıda bulunmuştur. Domates, patates, sakız
kabağı, yeşil fasulye, kırmızı ve yeşil biber,
sakız ve bal kabağı ve mısır gibi Amerika kökenli bitkilerin üretim ve tüketimi 19. yüzyılda
yaygınlık kazanmıştır. İmparatorluk’un son döneminde de İstanbul zengin gıda çeşitliliğinin
devam ettiği bir merkezdir ve aynı zamanda
19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa ile
artan ticari ilişkiler sonucu ithal edilen yeni
ve işlenmiş gıda ürünleri mutfak repertuarını
zenginleştirmiştir.
Osmanlı döneminde İstanbul mutfağının şekillenmesinde rol oynayan geniş ölçekli gıda
iaşesi kadar diğer önemli unsur tarihten süzülen yemek kültürü mirasıdır. İstanbul mutfak kültürü uzun bir tarihsel geçmişin mirasını
yansıtır. Bu mutfak, Orta Asya göçebe Türk
mutfağının izlerini (yoğurt, yufka tekniği gibi),
Ortaçağ Arap-Fars geleneğini (helva, kadayıf
gibi) Selçuklu mirasının, Bizans mirasının (lakerda, paskalya çöreği, tarama gibi) izlerini
taşımaktadır. İstanbul mutfağı 15. yüzyıldan
19. yüzyıl sonlarına kadar değişimler geçirerek evrimleşmiştir. İmparatorluk’un son döneminde ise Batı’ya açılan kapılardan Osmanlı
mutfak kültürü de nasibini almış ve yeni etkileşimlere gebe kalmıştır. Osmanlı döneminde
İstanbul mutfağının oluşumunda önemli bir
diğer dinamik, farklı dini cemaatlerin kentte birarada bulunuşudur. Rumlar, Ermeniler,
Museviler ve Müslümanlar İstanbul’da ortak
bir lezzet mirası yaratmışlardır. Yüzyıllar boyu

İstanbul’da yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve
Musevi cemaatlerin yemek kültürleri birbirleriyle karşılıklı alışveriş içinde bulunmuş ve ayrı
ayrı cemaat mutfakları yerine ortak paylaşılan
bir İstanbul mutfağı ortaya çıkmıştır. Bu mutfağın içinde en önemli farklılıklar dini yasaklar
ve dinle ilgili ritüeller etkisiyle ortaya çıkan yemekle ilgili alışkanlıklardır. Örneğin Hıristiyan
cemaatin oruç dönemlerinde geliştirdikleri
yağsız ve etsiz yemek örnekleri gibi. Yalancı
dolma, topik, pilaki, papaz yahnisi (balık şarap ve sirke), paskalya çöreği, deniz ve balık
ürünleri bu yemeklere örneklerdir. Bu farklılıkların birçoğu, zaman içinde ortak paylaşılan
İstanbul mutfak kültürü içinde karışmıştır. 19.
yüzyılda İstanbul’da basılmış olan yemek kitapları bu paylaşımı doğrulamaktadır. Osmanlı Türkçesi yayınlanmış olan yemek kitaplarının dışında aynı dönemde İstanbul’da basılan
Ermeni harfli yemek kitapları içerik yönünden
birbirleriyle benzerlik gösterir. Ancak Musevi
cemaatine özgü bazı yemek tarifleri patlıcanlı
börek, pırasa köftesi, ekşi erik ile pişirilen gelincik balığı gibi kendi çevreleri içinde sınırlı
kalmıştır. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul’a göç
eden Kafkas, Rumeli göçmenleri de İstanbul
mutfağını özgün lezzetlerle zenginleştirmişlerdir: peynirli bir mantı türü olan “piruhi”,
Çerkez tavuğu gibi.
Cumhuriyet döneminde İstanbul mutfağı geçmiş yüzyılların birikimiyle şekillenen Osmanlı
mutfak kültürünü yaşatmaya devam etmiş ve
aynı zamanda önemli değişimler sergilemiştir.
19. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan
geleneksel (alaturka) ve modern (alafranga)
mutfak ikilemi Cumhuriyet döneminde İstanbul ve kent merkezli Türk mutfak kültüründe
iyice belirginleşmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İstanbul’da açılmaya başlanan
Avrupa tarzındaki restoranlar Cum-huriyet
döneminde yaygınlaşmıştır. Böylelikle esnaf
lokantaları, aşevleri ve seyyar yiyecek satıcıları dışında Batı modelindeki restoran kültürü
tanınmaya başlanmıştır. 1950’lerden itibaren
hızlanan kırsal kesimden kentlere olan göç hareketi kentlerdeki mutfak kültü-rüne yenilikler
getirmiştir. 1950’li ve 1960’lı yıllarda İstanbul
kebap, lahmacun, içli köfte gibi Türkiye’nin
yöre mutfaklarını yansıtan yemeklerle tanışmıştır. Cumhuriyet döneminde gelişen gıda
sanayi Türk halkının beslenme alışkanlıklarının
değişimine etki etmiştir. Konserve sanayinin
gelişimiyle salça, yağ sanayinin gelişimiyle
margarin, içecek sanayinin gelişimiyle gazlı,

gazsız içecekler gibi yeni tüketim maddeleri
Türk halkının gündelik hayatına girmiştir. 1980
sonrası Türkiye’de ekonominin dışa açılmasıyla bir-likte kentlere ithal gıda ürünleri de
girmeye başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren
artan yemek yayınları ve medya programları
hem kent ve kırsal mutfak kültürlerini birbirine
yakınlaştırmış hem de küreselleşmenin etkisiyle dünya mutfak kültürleri en başta İstanbul
olmak üzere kentlerde tanınmaya başlamıştır.
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taş çorbası

Aslıhan
Demirtaş

Evvel zaman içinde bir keşiş yolculuğa çıkmaya karar verir. Yanına küçük bir çanta alır,
karısına veda eder ve yola koyulur. Kimselere
rastlamadan tüm gün yürür ve akşam vakti
küçük bir köye varır. “Sanırım geceyi burada
geçireceğim” der kendi kendine.
Köy meydanında birkaç köylüyle karşılaşır ve
kendini tanıtır. “Ben basit bir gezginim” der,
“uyumak için güvenli bir yer ve sıcak bir yemek arıyorum.”
“Size uyuyacak bir yer sunmaktan memnuniyet duyarız” der köylüler, “ama çok az yiyeceğimiz var. Bu yıl çok az mahsul aldık ve köyde
yiyecek fazla bir şey yok. Çoğumuz zorla geçiniyoruz.”
“Bunu duyduğuma üzüldüm” der yaşlı keşiş,
“ama beni beslemek konusunda endişelenmenize gerek yok. Zaten ihtiyacım olan her
şeye sahibim. Aslına bakarsanız beraber içmek üzere taş çorbası pişirmeyi düşünüyordum.”
“Taş çorbası mı?” diye sorar köylüler. “O da
ne? Taş çorbasını hiç duymadık.”
“A, daha da iyi!” der yaşlı keşiş. “Hayatta tattığım en iyi çorbadır. Bana bir çorba kazanı
ve biraz su getirirseniz, hepimiz için biraz yaparım.”

Fotoğraflar
Taş Çorbası Serisi /
“Stone Soup Series”,
Khora Office
(Ali Cindoruk,
Aslıhan Demirtaş),
@2020
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Köylüler evlerine giderler ve büyük bir çorba
kazanı, ateş için odun ve su ile geri gelirler.
Ateş yanıp da su kaynamaya başladığında,
yaşlı keşiş küçük bir ipek keseden pürüzsüz,
yuvarlak bir taş çıkarır. Taşı dikkatlice kaynar
suya bırakır. Köylüler hevesle izler. Yaşlı keşiş
tencerenin içindekileri yavaşça karıştırmaya
başlar, çıkan buharı koklar ve hevesle dudaklarını yalar.
“Bu taş çorbasına bayılıyorum” der. “Hele lahanalı taş çorbası; işte o bambaşkadır.”

Bir köylü, “Biraz lahana bulabilirim,” der. Evine koşar ve kilerinde sakladığı küçük bir lahana ile döner.
“Olağanüstü!“ der yaşlı keşiş, lahanayı kazana
atarken. “Bu bana bir zaman yediğim lahana
ve kavurma etli taş çorbasını anımsattı. Tadı
muazzamdı!”
Bir an sessizlikten sonra köyün kasabı der
ki: “Az da olsa kavurmayı nasıl bulacağımızı
biliyorum.” Dükkâna koşup kavurmayla geri
döndüğünde, yaşlı keşiş kavurmayı çorba kazanına ekler ve karıştırmaya devam eder.
“Biraz soğan ve belki birkaç patates. Bir ya
da iki havuç ve biraz da mantar olsaydı bu
çorbanın nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? Krallara lâyık bir yemek olur!”
Bu sözlerin ardından çorba kazanı, köyün erkekleri, kadınları ve çocukları tarafından getirilen her türlü sebzeyle (havuç, patates, mantar,
soğan, şalgam, fasulye, pancar ve kereviz) dolar. Üstüne üstlük, köyün fırıncısı da biraz taze
ekmek ve tereyağı ile çıkagelir. Çorba ateşin
üzerinde yavaşça kaynadıkça, harika kokusu
köyde yayılmaya başlar. Herkes gevşer, sohbete başlar, şarkı türkü söyler, hikâyeler anlatır ve
şakalaşıp gülüşür. Çorba piştiğinde yaşlı keşiş
kaselere koyup dağıtır. Herkesi ziyadesiyle doyuracak kadar çorba hazırdır. Yemeğin sonunda herkes çorbanın bugüne kadar yedikleri en
lezzetli yemek olduğunu söyler.
Köy muhtarı, yaşlı keşişi kenara çeker ve sessizce ona tılsımlı taş için büyük miktarda para
teklif eder, ancak yaşlı keşiş satmayı reddeder. Ertesi sabah erkenden uyanır keşiş ve
eşyalarını toplar. Köyden ayrılırken yol kenarında oynayan bir grup çocuğun yanından
geçer. En küçüğüne taşı içeren ipek keseyi
verir ve fısıldar: “Tılsım taşta değil, biraradalığımızdaydı.”
…
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Yukarıda okuduğunuz “Taş Çorbası” hikâyesinin, birçok anlatıda olduğu gibi, farklı versiyonları var. Keşişin yerini bazen bir
Rus askeri, bazen fakir bir yolcu veya evsiz
barksız bir adam alıyor. Taşın yerine çorbaya,
kâh çivi, kâh balta veya düğme gibi yenilemeyen bir nesne konuluyor. Hikâyenin aslının
ise Portekiz’in Almeirim kenti civarlarında
çıktığı öne sürülüyor; zira hâlen bu şehirde
hikâyedekiyle aynı isme sahip olan “Sopa de
Pedra” yapılıyor. İçinde taş yok!
Niyetim yapı malzemeleriyle yemek yapma tarifleri vererek deneysel bir metin üretmek değil. Taş çorbasının hikâyedeki yapılış
usulünün üzerinde biraz durmak istiyorum.
Mekânsal pratiklerin, iklim krizi, doğal afetler,
zorunlu göçler ile gölgelenmiş bu zamanlarda ihtiyacı olan dönüşüme ve kendini yeniden
tanımlamaya faydası olabilecek kıssadan hisseler içerdiğini düşünüyorum.
Hikâye, bir çorbanın nasıl yapılacağına dair
bir tarif vermiyor. Önce ateş yakın, temiz bir
kazana su koyup kaynatın, akabinde bir güzel
taş parçasını atın ve karıştırdıktan sonra lahana ve havucu ekleyin şeklinde bir taş çorbası reçetesi yok. Aynı şekilde, birarada çorba
nasıl pişirilir sorusuna cevaben her seferinde
tekrarlanacak adımları sayarak tarifli ve detayları sabitlenmiş bir yol haritası da çıkarmıyor. Kasap eti getirsin, çocuklar havuç bulsun,
siz taşı tedarik edin türünden bir tavsiye mevcut değil.
Bu satırları yazarken mimar Yona Friedman,
20 Şubat 2020’de, 96 yaşında vefat etti.
Ölüm haberiyle birlikte kendisiyle yapılmış
birtakım söyleşi videoları da önüme düşmeye başladı ve mimarın, yazının başındaki hikâ-yeyle ilgili düşünmeyi istediğim ilk
kavrama dair bir cümlesine denk geldim:
“Ana akım mimarlık ‘süreci’ unuttu.”1 Yona
Friedman’ın mimarlıkta unutulduğunu söylediği süreci, taş çorbasındaki taşın, keşişin
ve köylülerin rolleri üzerinden takip edelim,
çorbaya bu vesileyle Friedman da eklenmiş
olsun.
Çorba “elde ne var ne yoksa” ile ve bir tarif
içermeden işbirliğiyle yapılıyor. Evet, keşiş
lahana da olsaydı diyerek yönlendiriyor diyebilirsiniz ama yine de çorba, köylünün erzağında halihazırda varolanlardan, kendi rıza ve
istekleriyle bağışladıklarıyla pişiyor.
26 | yemek | betonart

Mekân bir çorbaysa eğer, çorbanın malzemelerinin ve yapılma şeklinin, çorbayı içeceklerin
doğaçlamasıyla ve isteğiyle (ve hatta şevkiyle) birarada tayini ve icrası, mevcut durumda,
mekân tasarımcısının önceliği değil2. Öncelik,
ulaşılacak tat ve görüntünün en başta bireysel tahayyülü ve bunun birebir icrası. Tahayyülün icrası olarak tanımlanan süreç birebir
uygulamaya indirgenmiş. Yona Friedman’ın
hatırlatmasına kulak verecek olursak, ana
akım mimarlık hâlâ detaylı çorba tarifi veriyor diyebiliriz; lahananın hangi cins olacağını,
ne şekilde ve büyüklükte kesileceğini, başka
sebzelerle ne şekilde biraraya geleceğini ince
ince betimliyor ve tarifin birebir uygulanması için başında duruyor. Tarifin en iyi şekilde
icrası çorbanın ve tarifi verenin başarısını tayin ediyor. İşbirliği bir muhteva olarak varolsa
bile, yine tasarımcının direttiği yöntemlerle
tarif ediliyor. Ortaya bir taş koyarak çorba
yapmayı, süreci kurgulamak olarak tasarıma
tercüme edebilir miyiz?
Taşı pasif bir nesne olarak değil; et getiren
kasap gibi sürece doğrudan etki eden bir aktör olarak düşünelim. Hatta hikâyenin diğer
versiyonlarındaki diğer nesneleri de taşın yerine koyabilirsiniz isterseniz: çivi, balta, düğme. Tüm bu şeyler yemek pişirme dünyasının
dışından: yenmiyorlar ya da kap kacak, kaşık
gibi ilgili aletler değiller. Bu dünyaya yapma
ve araştırma şekilleri ve sınırları tanımlanmış
alan anlamında disiplin3 diyelim: mesela mimarlık disiplini ya da tasarım disiplini. Taş, yemek disiplininin bir parçası değil. Öte yandan
tüm çorba sürecini kazanın ortasına konan bu
taş örgütlüyor. Keşişe ve köylülere de gelecek sıra ama öncelikle taş yoksa, tüm çorbayı
kapsayacak kazan, onu ısıtacak ateş ve her
şeyin içinde pişeceği su da yok. Disiplinötesi veya disiplindışı olan bu taş, etrafını çevreleyen ve kendisine kazanın ağzından bakan
köylüler için bir tarifin “temel taşını” oluşturuyor. Hareketsiz bir “şey”, köylünün öncesinde
olmayan bir hevesle dört bir yana koşturup,
imkânlarını harekete geçirmesine yol açıyor;
hem de kendi istek ve inisiyatifleriyle. Mekân
yapma pratiğinde, cansız nesneleri ve hatta
insanötesi varlıkları, toprağı, kayayı, yağmuru,
kuşu birer müellif olarak görmeye başlayarak
tasarım tanımını ferahlatıp hafifletirsek mesleği ne şekillerde dönüştürebiliriz?
Süreci esas keşiş kurguladı diyerek insan
merkezci bir okuma için yanıp tutuşanlara

gelirsek: Keşiş, elindekinin kendinden başka
birini doyurmaya yetmeyeceğini düşünen ve/
veya elindekini paylaşmaya sıcak bakmayan
köylüleri, birlikte zevkle oyun oynayarak harekete geçirdi diyebiliriz. Tek bir köylüye yemek vermesi için ısrar etmek veya onu ikna
etmeye çalışmak yerine ipek kesesinden bir
taş çıkararak bir oyun kuran keşiş, öncelikle
merak uyandırıyor, müspet bir gerilim yaratıyor. Köylüler oyuna merakla, ve gönüllü olarak dahil oluyorlar - hikâyeye girmemiş muhalif köylüler olduğuna da adım gibi eminim,
bunu da başka bir yazı için not düşeyim.
Oyun deyip Johan Huizinga’yı anmamak olmaz. Huizinga, Homo sapiens (akıllı insan)
ve Homo faber (yapımcı insan) tanımlarına
karşı Homo ludens kavramını 1938 yılında
Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme adındaki kitabında4 ortaya
atar. “Oyun, özgürce razı olunan, ama tamamen emredici kurallara uygun olarak belirli
zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile ‘alışılmış hayat’tan
‘başka türlü olmak’ bilincinin eşlik ettiği, iradi
bir eylem veya faaliyettir.”5 Oyun, kültürden
önce varolan, insan ve hayvanın ortak özelliklerinden olan ve topluluk halinde yapılan
en eski faaliyet. İçinde zevk ve eğlence var.
“Oyun dahil eder ve serbest bırakır. Özümler.
Yakalar, başka bir ifadeyle, cezbeder.”6 Taştan
çorba yapma fikri cezbedici. Köylüyü lahanasını getirmeye, çorbaya dahil olmaya teşvik ediyor, lakin köylü bunu kendi iradesiyle
yapıyor, ikna ve ısrar yok. Önemli bir detay
ise çorbanın ortak olması, dahil olan çorbanın
yapımına da çorbanın kendisine de ortak.

kullanıcıları mekânı zevkli bir işbirliğiyle beraber ortaya çıkarıyor. Mekân yapma pratiğini
taşla, toprakla, kullanıcıyla, mimarla oynanan
bir oyuna dönüştürerek, katılımcılık ve özgürlüğe alan açıp üzerine sürekli inşa edip durduğumuz kriz içindeki dünyaya söz ve faaliyet hakkı verebilir miyiz?
Soru sorup durduğum yazımı son bir soruyla
bitireyim: Çorbayı taş mı, keşiş mi, köylü mü
yaptı?

1	Yona Friedman’ın videosu için: https://vimeo.com/
230572062?ref=fb-share&fbclid=IwAR1ZCqrPbad5
QX10saLv0zEmmSliF0EtxZvso7EXWBDUijTHN5s2
bP_JFKs, (Son erişim: 09.03.2020).
2	Yona Friedman’ın altını çizdiği üzere ana akım mimarlıktan bahsediyorum. Farklı pratikleri olanlar alınmasın
lütfen.
3	
https://pdfs.semanticscholar.org/7dce/1516df5eef12ffc1
e51b99d83138330941d1.pdf
http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/35/
matters-of-discipline
4	Johan Huizinga, Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı
Yayınları, 1995. İngilizce metne pdf olarak erişebilmek
için: http://art.yale.edu/file_columns/0000/1474/
homo_ludens_johan_huizinga_routledge_1949_.pdf,
(Son erişim: 09.03. 2020).
5	
A.g.y., s. 50.
6 A.g.y., s, 28
7	Oyun, mimarlık ve kent konularının birarada ele alındığı
iyi bir kaynak için bkz.: Rodrigo Pérez de Arce, City of
Play: An Architectural and Urban History of Recreation
and Leisure, Bloomsbury Visual Arts, 2018.

Huizinga’nın oyun kavramını, mekân üretimi
ve birlikte paylaşımının merkezine alan, “iş,
oyundur”7 diyen Yona Friedman’a ikinci selamı verelim. Mekân kullanıcılarının kendi yaşam
alanlarının tasarımcısı olması gerektiği fikrini
1958’deki Architecture Mobile manifestosuyla işlemeye başlayan Friedman için esneklik,
fiziksel ortamı değiştirebilme gücü ve olasılığı önemli. Oyun, işbirliği ve karşılıklı iletişim
zeminini kuruyor. Oyununun içerdiği öngörülemezlik, uzman olmayanların ve kullanıcının
güçlü ve etken kılınmasına ortam sağlıyor. Lahana yerine pırasa koymak istiyorum diyeni
dışlamıyor, tersine kuralın ta kendisi herkesin
kişisel tercihi, rızası ve imkânı doğrultusunda
katılması. Mekân bir çorbaysa eğer, mekânın
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Avanoğlu – Marc
Leschelier, 2020.
[1-Peynir, Badem ve
Bretzel ile Natürmort,
Mauritshuis Müzesi,
Clara Peeters, 1615.
2- The Belly of an
Architect filminden
bir sahne, Peter
Greeanaway, 1987.
3- Mağaraya iniş
tasviri, Mundus
Subterraneus, Vilnius
University Library,
Athanasius Kircher,
1678. 4- Çizim, İpek
Avanoğlu, 2020.]
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“Bunun bulanık bir yankısı Kutsal Daire’ye
ulaşmıştı. ‘Ve dedim ki, fikrimce, her şey kaostan ibaretti; toprak, hava, su ve ateş biraraya
tutturuverilmişti; ve bu birliktelikten bir kütle
zühur etmişti -nasıl ki peynir sütten elde ediliyor ise - ve kurtlar içinde beliriveriyor ise, ve
onlar ki meleklerdi…”1
16. yüzyıl Avrupası’nda peynirin yenilebilirliği
sorusu etrafında gerçekleştirilen düşünsemeler bizi belki de en karmaşık kozmolojilerden
biriyle karşılaştırır. Bu soruya cevabın, peynirin kendisinden ziyade, asıl olarak sütün
peynir bedenine doğru geçirdiği başkalaşım
sürecinin sembolik evreninde çözümlenmeye
çalışıldığı görülür. Sütün geçirdiği başkalaşım, henüz kokuşma ve mayalanma2 arasındaki farkın ayırdedilememesi sebebiyle son
derecede paradoksal, gizemli ve muğlaktır:
Mysterium Casei.3 Peynir bir yandan sütün
çürümesine karşı zafer ilan eden mucizevi bir
dirilme ayinidir diğer bir yandan kokuşması
sebebiyle şeytani bir vahamet olarak lanetlenir. Litürjik okumalar içerisinde peynirin
kozmolojisi oldukça karanlık hikâyeler içerisinde devinir: Arketipik özsu, şarap, süt, yeraltı, kurtlar, dönüşüm, melekler, başkalaşım,
kokuşma, mayalanma, et, dirilme ve mucize
gibi kavramlar buluşur. Bu sembolik düşünsemeler öyle bir raddeye gelir ki sütün peynire
başkalaşım süreci evrenin bir mikrokozmosuna bürünür, bir ansiklopedi olur.
Peynir etrafında gerçekleştirilen düşünsemeler, belki de her şeyden önce, bize Homo
Edens’ı anımsatacaktır ve Homo Edens’ın
zengin ve karmaşık kozmolojisini. Belki de karından düşünmenin kurduğu sembolik evreni
ve mimarlığı…
gizillikler evreninde peynirle yüzleşme
“Peynirde dehşet verici bir nitelik hissedilir, süt
pıhtılaşmasına pıhtılaşmıştır, ancak bu baş-

kalaşıma sebep olan gizemli süreç, içerisinde
mesken ettiğine inanılan birtakım gizil canavarımsı güçlere karşı korku uyandırıvermiştir.”4
Peynirin bir rastlantı sonucu keşfedildiği ileri
sürülür: Yolculuk sırasında hayvanların iç organları içerisinde saklanan sütün bu organlarda bulunan enzimlerle etkileşerek peynire
dönüştüğü, böylece peynirle beklenmedik
bir şekilde bir karşılaşma yaşandığı anlatılır.5
Peynirle yüzleşme anı hayret verici ve korkutucudur: Süt gizemli kuvvetler altında daha
uzun ömürlü, yüksek besin değerine sahip,
doğaüstü bir bedene ve tüketime yatkın ekonomik bir değere dönüşmüştür.6 Ancak bu
başkalaşım, tabiata galip gelen faydalarına
karşın sütü son derece tehlikeli ve nahoş kokan bir bedene büründürmüştür. Bu nitelik
peyniri adeta “çürük kokulu tüm sapkınlıklarla”7 eşleştirir. Peynirin kurtlanması, kokuşması, asitli ve keskin tadı, hazımsızlığa, şişkinliğe
ve ağız kokusuna sebep olması gibi çeşitli etkenler peynire karşı güçlü bir muhalif inancın
hâkim olmasına neden olur. Peynir lanetlenir;
“… iç organların karanlık girdaplarında… zaten
halihazırda varolan kokuşmayı artırır, minik
tiksindirici canavarlar yaratır.”8 İtalyan filozof,
teolog Tommaso Campanella’nın (1568-1639)
kaleminden şu şekilde okuruz: “... Ne zaman
görünürde ve kokuda nahoş bir pislik hissedilirse, işte buna bağlı olarak kanda veba, kokuşma ve ruhta ağırlık hortlar.”9
Kokuşma ve mayalanma arasındaki farkın 17.
yüzyılın sonunda Alman hekim Johann Joachim Becher (1635-1682) tarafından saptanmasına kadar,10 peynirin etrafında netleştirilmesi hiç de kolay olmayan, çelişkili, gizemli
bir hare oluşuverir. İşte peynirin ardındaki gizil bilgi kozmolojik düşünseme içerisinde keşfedilmeye çalışılır. Kozmolojik kurgular analojik ilişkiler-benzerlikler üzerinden oluşturulan
karşılıklılıklar (correspondence) üzerine inşa

1

edilir. Karşılıklılıkların “ayna tutma” (mirroring), “yansıma” (reflection) gibi kavramlarla
ilintilendiği göze çarpar. Kozmolojik analojide
aralarında karşılıklılık kurulan nesneler arasında ölçek, yapay-doğal, canlı-cansız gibi ayrımlar söz konusu değildir. Karşılıklılıklar evreni modern epistemoloji içerisinde kaotiktir.11
İşte bu analoji içerisinde kokuşma, mayalanma, dönüşüm, başkalaşım, sindirim ayrıştırılmaz. Asıl benzerlik ilişkileri içerisinde evrenin
gizil bilgisinin açığa çıkacağına inanılır. Böylece, peynir sembolik düşünsemeler diyarında

açımlanmaya çalışılır. Ve sütün peynire doğru
başkalaşımı devasa bir kozmolojiyle örülür.
sütün öteki bedeni
“Öyle inanılırdı ki, insan bedeni bir tohumdan
düşen üç damla ve biraz kandan doğmuştu,
tıpkı sütün akıtılıp peynire kesilmesi gibi.”12
Sütün, şarap gibi, arketipik bir özsu13 olarak
teolojik anlatılar içerisinde yer alması, peynir
etrafında kurulan kozmolojiyi de kaçınılmaz
olarak teolojik okumalarla sarmalar. Peynirin
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karmaşık sembolik evreninin, asıl olarak kutsal sayılan ve masumiyetin önemli bir imgesi
olan sütle ilişkisinden kaynaklandığı söylenebilir: Peynir böylece sütün “öteki” bedeni olur.
Teolojik okuma içerisinde, şarap gibi sütün de
yaşamın özsuyu olan kanla kaçınılmaz olarak
ilişkilendiği görülür. İtalyan dilbilimci ve hekim
Girolamo Mercuriali (1530-1606) şöyle yazar:
“Süt iyice kaynatılmış kandan başka bir şey
değildir.”14 Tarihçi ve antropolog Piero Camporesi (1926-1997) bu kanıdan yola çıkarak,
sütün kanın damıtılmış bir hali olarak ele alındığını belirtir.15 Bu analojik okuma içerisinde,
peynir pıhtılaşmış kan oluverir; gece yıldızıyla
(güneşin doğurgan refakatçisiyle) eşleşir.16 İnsan bedeninin doğumu ve sütün peynire kesilmesi arasında karşılıklılık kurulur.17
Peynirin bu anlatılarda, sütün belirli bir süre
karanlıkta bekletilerek dirildiği ikinci bedeni
olarak aktarıldığını okuruz. Bu başkalaşım,
canlılara özgü kaçınılmaz çürüme evresine
karşı başarılı bir şekilde başkaldıran mucizevi
bir olayın modeli gibidir. Süt kendi tabiatına
karşı koyar. Bu sebeple peynirin doğrudan
uzun yaşam, doğum, yeniden doğum, dirilme
gibi kavramlarla ilişkilendiği görülür: “Ay ile
çağrışımsal bir birliktelik kurar, … tıpkı Artemis gibi, peynir de tükenir, çöker, yeniden doğar ve kendini belli aralıklarla yeniler.”18
2 Homo Edens
ve Sembolik
Düşünsemeleri,
Kolaj-Trialog: Bahar
Avanoğlu - İpek
Avanoğlu – Marc
Leschelier, 2020.
[1- The Belly of an
Architect filminden
bir sahne, Peter
Greeanaway, 1987. 2“Bon Appetit, Marcel”
(The White Queen)
Baked dough with
spine of partridge,
silverware, plate,
glass with wine
remnants, oil cloth
chessboard, napkin,
32 x 32 x 10 cm.
Collection of Foster
Golstrom, satın
alma 1990. Fotoğraf:
Chris Puttere, Meret
Oppenheim, 1966.
3- Cuccagna arch of
bread, cheese, and
suckling pigs, made
in honor of Duke
Antonio Alvarez di
Toledo, Viceroy of
Naples, on the Feast
of Saint John the
Baptist, Woodcut, 8
1/2 x 6 1/4, The Getty
Research Institute,
Francesco Orilia, 23
Haziran 1629, 1630.]
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Peynir, bir ayine, ritüele; yeniden doğum, yenilenme, dirilme safhalarına ulaşmak için bir
çeşit alçalma safhasından geçmenin mikrokozmolojik bir anlatısına bürünür. Bu tür analojik okumalarda, peynirin yeraltı dünyasıyla
ilintili öykülerle, gömme inanışlarıyla ilişkilendiğini görürüz.19 Yeraltında karanlıkta bekletilen süt, arınmış olarak tekrar gün ışığına
çıkartılır. Peynirin gizil bir yaşam barındırdığına inanılır. Bu sembolik evren, batıl inançlarla
fazlasıyla pekiştirilen bir alan oluverir; sütün
dirileceği biçim -peynirin formu- da böylece
başlı başına bir soru olur.20
Teolojik ve mitik okumaların yanısıra, peynirin kozmolojisinin, tadından çok, kokusundan
beslenmesi özellikle dikkat çekicidir. Peynirin kokusunun, belki de peyniri tarifleyen en
baskın niteliklerinden birisi olduğu görülür.
Peynir, daha önce de belirttiğim gibi, nahoş kokulu şeylerle ilintili tüm ahlâksızlıklar21
üzerinden analojik olarak açımlanır. Bu karşılıklılıklar evreninde, sütün birbirine zıt iki te-

mel sureti olduğuna inanıldığına değinmek
gerekir:22 Sütün kaynatılması ile elde edilen
kaymak ve tereyağı sütün meleksi ve masum ikincil bedeni kabul edilir. Tereyağı hem
az bulunur hem de pahalı olması sebebiyle
mutfaktan ziyade eczacılarda ve yatak odalarında kullanılan bir ürün olur.23 Sütün bu işlemlerden arda kalan kısmının “gömülmesi”
ile elde edilen peynir ise tereyağının zıt, belki
de karanlık suretidir: Kaba saba, pis kokulu ve
lanetlidir. 1643 yılında Alman hekim Johannes Petrus Lotichius’un (1598-1669) peyniri
binlerce hastalığın kaynağı olarak gösterdiği
okunur.24 Ona göre, gübre ile peynir arasındaki tek fark renkleridir.25
Tereyağı insanlıkla ve medeniyetle ilintilenen
bir alegori olarak kullanılırken, peynir -caseus
blasphematus (lanetli peynir)26- ise basit ve
yabanıldır. Peynirden “şekilsiz bir kütle, şeytani kokulu süt posası” olarak bahsedildiği
görülür.27 Peynir “bayağı” barbar halkın gıdası
olarak “aşağılanır”.28 Gerçekten de, 1491-1492
Kuzey Hollanda isyancıları, “peynir ve ekmek
insanları” olarak isimlendirilmiştir.29 17. yüzyıl
Flemenk natürmortlarında sıkça karşılaşılan
peynir imgesi bu sebeple başlı başına ilginç
açılımlar gösterir.30
homo edens ve sembolik evreni
“Ah oburluk, oburluk,… öyle tatlı, öyle hoş
gelecektir ki sana bu yemeğin tadı, ama ah
keder, bunun tadına hiçbir zaman varamayacaksın.”31
Sütün peynire başkalaşımı, kokusu dolayısıyla özellikle sindirimle bir benzerlik kurar gibidir: Peynirin posa ve dışkıya benzetilmesi,
iç organların girdaplarında mesken ettiğinin
düşünülmesi gibi birçok anlatı, peyniri insan
bedeni özellikle de batın bölgesiyle yakından ilişkilendirir. Bedenin asil organları olarak
kabul edilen kalp, göğüs ve baş kısmına32 kıyasla karın (gula) ile ilintilenir. Latince gula,
İngilizce’de gluttony, oburluk, pisboğazlık,
açgözlülük kavramlarıyla ilgilidir. Gula, Golias ailesiyle, Ortaçağ’da Katolik Kilisesi’nin
teolojik bağnazlığına karşı kurulan bir tarikatla, bağlantılıdır.33 Sarhoşluk, kumarbazlık,
çığrından çıkmış arzularla ilintilenir, yeme
eyleminin kozmolojisiyle kesişir. Yemek yemek ise çocuklukla ilişkilenir: “[Dali] ‘Yenilesi mimarlık’ derken, çocukluktaki narsisistik
hale dönüşe dair saplantılı bir fikre dayanır;
arzunun kaynağı buradadır. Çocuk sevgi nes-

2

nesini ağzına alıp yutmak, kendine katmak
ister. Freud’a göre ‘sevgi nesneleri’ ile ilişki
hep insanın kendi bedeninin ve annesinin bedeninin simgesel anlamları üzerinden kurulur.
Mimarlık da öncelikle bedenle ilişkilenen, ev,
mağara ve mezar gibi mekânlarla anlam yüklenir; mimarlığa dair arzuları bu bağlantılar
koşullandırır.”34

sıyla karşılaşılır. Bize Homo Edens’i ve onun
kurduğu sembolik evreni anımsatır ve karınla
doğrudan ilişkilenen evrenin kozmolojik serüvenini okuyabileceğimiz bir “hiyeroglif”e35
bürünür.
* Latince yiyen insan anlamına gelir.
Ayşe Şentürer, Aslıhan Şenel, Erdem Ceylan, Fur-

Böylece, peynir belki de asıl olarak gula’nın
hafızasını taşır gibidir. Peynirin sembolik evrenine yapılan bu teşrihte, gula’nın hafıza-

kan Balcı, İpek Avanoğlu, Marc Leschelier ve Nizam
O. Sönmez’e katkıları ve görüşleri için çok teşekkür
ederim.
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mutfak günlükleri
genişleyen mutfak, 1981 finike
Evin kapısından girince, orta holde büyük bir
telaş. Bir çiğ hamur kokusu geliyor burnuma.
Anlıyorum ki, makarna kesme vakti gelmiş.
Kış boyu tüketilecek ev makarnası üretiliyor.
Evdeki kadın sayısından daha fazlası aynı
anda evde, holde çalışıyor. Orta hol, evin merkezidir. Hayat daha çok orada geçer. Mutfak
da küçük bir yer değildir ama zaman zaman
holle birleşir ve daha büyük bir yere dönüşür.
Hol, bazen bir atölye ruhuna bürünür, herhangi bir günde yemek saatlerinde yemek odasıdır, okul sonrası ödev yaptığım yerdir. Kışları
sıcaktır, yazları evin diğer kısımlarına göre
görece daha serin.

evin dönüşümü ile de yaşarsınız bizim evde.
Ve Finike’deki belki her evde.
durmayan mutfak, 1990 antalya
Nezahat ile anlaştık. Ben okuldan dönünce
nokul yapacağız. Nezahat’in çok yoğun, durmayan bir mutfağı var. Sabah namaz saatinden itibaren gece tekrar uyuyana kadar hep
ne pişireceğini düşünür. O günün menüsü hep
zaten bir gün önceden düşünülmüş olur. Bu
menünün yanına, boş kaldığı anda pişirecekleri eklenir: hızlıca yapılabilecek pandispanya,
biber kebabı, kurabiye gibi. Bir de davetsiz
misafir gelirse ne mutlu olur. Başkalarına ik-

Burcu
Serdar
Köknar

1 Genişleyen
mutfak, 1981,
Finike
2 Durmayan
mutfak, 1990,
Antalya

Bizimkiler ne ara karar verdiler de giriştiler
bu işe bilmiyorum ama bildiğim tek şey az
sonra çiğ çiğ hamurları ağzıma atacağım.
Sonra ardından, ben de yapmak isteyeceğim.
Özellikle kesme kısmına bayılıyorum. Dikkatle
kesme denemelerim genellikle iyi sonuç verir
ama çok yavaş olur. Sabrım da yetmez. Nazife beni üzmez, kesmeme izin verir ama bir
yandan da için için karışmamamın iyi olacağını düşünür. Çünkü hamur kuruyordur.
Nazife’nin oklavası mı iyi değil yoksa seniti mi
bilmiyorum; yuvarladıkça avcunun altında ses
çıkarıyor. Üst üste konulan hamurları bir başkası özenle her bir parça eşit olacak şekilde
kesiyor. Hamur ne çok kuruyacak ne de çok
yaş olacak. Hamur kesildikçe, oklava senit sesine bir de bıçağın senitle buluşmasının sesi
eklenip bir tempo tutturuyor.

1

Senitler yanyana dizilmiş, oklavalar birbirlerine çarpmamalı. Müthiş bir yapma bilgisi
birikimine dayalı organizasyon bir anda holün yeniden yapılanmasını sağlar. Orta masa
kalkar, halının üstüne sofraaltı serilir, üstüne
senitler konur. Büyük büyük alüminyum tepsiler getirilir. Kesilen makarnalar evin her bir
yanına, bir süre birlikte yaşanacak şekilde,
kumaşların üstünde kurumak üzere serilirler.
Evin yaşantısına bu şekilde dahil olan bergamot, turunç reçeli, arabaşı çorbası hamuru,
yufka ekmek, göce tarhanasının yapım süreçleri vardır. Mevsimleri yiyecek hazırlıkları için

2

betonart | yemek | 33

3 Deneysel mutfak,
1993, İstanbul
4 Profesyonel mutfak,
1995, Bozcaada

ram sevgisi ve masadaki ısrarcılığı ile tanınır,
hazırladıklarının tüketilmesi en büyük zevkidir. Puf böreği en beğenilen yemeklerinden
biridir. Kendisi Burdurlu olmasına rağmen
İbrahim’in memuriyet hayatı nedeniyle çokça hareket etmişler; mutfağı da bu hareketlerden etkilenmiş, biraz karışmış. Bir yandan

Burdur yemekleri yapmayı sürdürürken diğer
taraftan Antalya, Finike yemekleri, reçelleri
yapar; İstanbul’dan eve Cemilzade Lokumu
gibi lezzetleri sipariş etmeyi de ihmal etmez.
Diğer taraftan fazla değişiklikten hoşlanmaz
Nezahat. Bildiğini yapmayı sever; denemeler
çok nadirdir ve zaman ister. Ama yapmayı bildiklerinden de asla sıkılmaz.
Çocukluğumdan bu yana birlikte hamursuz
ve nokul yapmak büyük eğlence oldu benim
için. Özellikle hamursuzun üzerine yumurtayı
sürmeden hemen önce bıçak veya çatalla şekillendirilmesi işi benim görevimdir, deneme
üzerine deneme yaparım. Sanki her seferinde
çok özel bir keşif yapıyormuşcasına çalışırım
bir parça hamur üzerinde. Hamursuz, ismine
ters, karanfil kokulu mayalı bir hamur parçasının fırınlanması ile yapılıyor. Pişerken sadece mutfak değil, tüm ev hamursuz kokusu ile
dolar. Mekânın özel bir işaretleyicisi gibidir bu
koku.

3

Ben eve vardığımda Nezahat nokul hamurunu hazırlamış. Üzerinde temiz ıslak bir bez
duruyor. Cevizleri, karanfilleri dövüyor, mutfaktaki düzenimizi kuruyoruz. Ben hamurları
dikkatlice ölçerek kesiyorum, beze yapıyorum. O da bezeleri büyük bir maharetle açıyor. Sabırsızlığından kenarları eşit kalınlıkta
olmuyor. Bu işleri mutfaktaki yirmi yıllık, çok
da büyük olmayan dikdörtgen mavi masanın
üzerinde yapıyoruz. Fırın hazır. Yağ ve tahini sürüp, cevizleri de ekleyerek sardığımız
hamurları kesip, hazırladığımız tepsilere alıyoruz. Üzerlerine desenlerini yapıp, yumurtalarını sürüp, fırına veriyoruz. Mutfak tüm
bu işlemler için rahatça hareket edilebilecek
büyüklükte. Masa tezgâhtan daha uygun bir
çalışma ortamı sunuyor, etrafında ayakta hareket edebiliyoruz. Masanın hemen yanındaki
pencere güzel bir aydınlık sağlıyor. Düzenimizi çok iyi biliyoruz. Nezahat’in hareketlerinin ardından benimkiler geliyor, sonra tekrar
onunkiler ve nokullar fırına giriyor. Toplanma
süreci de hazırlık süreci kadar tanımlı. Her şey
belli bir tempo ile temizlenip, yerlerine yerleştiriliyor. Bu arada nokul kokusu yavaş yavaş
yoğunlaşıyor. Bir Türk kahvesini hakettik, fırında pişenler çıkmadan önce.
deneysel mutfak, 1993 istanbul
Aklıma koydum, Antalya’dan getirdiğim çanlar ile dolma yapacağım. Tam da hatırlayamıyorum tarifini ama yapacağım. Kıymasını
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kavuruyorduk, onu hatırlıyorum. Olmazsa
Nezahat’i arar sorarım. Anlatır bana uzun
uzun sıkılmadan. Çan, Antalya ve çevresinde
kuru patlıcana verilen isim. Antalya’dan gelirken Nezahat zorla bavuluma koymuştu bir
dizi çanı.
Düşündüm ki, belki de sormadan yaparsam
bildiklerime yeni bir yorum ekleyebilirim.
Bilmediğim kısımları kendi yorumlarım ile
tamamlarım. Öğrenci evinin mutfağı çok küçük, alet edevat iki anne evinden derlendi.
Çanları haşlayacak büyüklükte bir tenceremiz var neyse ki. Sıralamayı da iyi yaparsam
ortalık çok karışmaz. Akşam Banu ve Didem
ile güzel sofra kurar, yanına da çoban salatası yaparız. Önce içini hazırlayayım. Yok, önce
çanları haşlayayım. Evde kıyma yok ama yeşil
mercimek var. Onu haşlarsam iç olarak kullanabilirim.
Küçük mutfakta ocak ile eviye arasında kalan otuz santimetrelik kısma yerleştirdiğim
tahta üzerinde kesme işlerimi tamamlayıp,
haşladığım mercimekle birlikte tüm malzemelerimi arkadaki küçük masanın üzerine
yerleştiriyorum. Sonra ocak üzerinde hepsini
biraraya getiriyorum. Hazırladığım içi tekrar büyük bir kaseye alıp, masanın üzerine
koyuyorum. Sonra da bir miktar tuzlu su ile
çanları haşlayıp, süzüp biraz soğumaya bırakıyorum. Çanınki garip bir koku. Balkonun
kapısını açarak havalandırsam iyi olacak.
Ocağımız iyi ama iki gözü olmasına rağmen
üzerine iki tencere koymak zor. Bu arada
kirlettiğim kap kacağı temizliyor ve mutfağı iyice toparlıyorum. Hem iç hem de çanlar
hazır olunca, arka masanın yanına çektiğim
tabureye oturarak, salondaki radyoyu açıp
çanları sarmaya başlıyorum. Bizim memlekette çan doldurulmaz da, sarılır çünkü. Pilav
tenceresine dizip koyuyorum ateşe. Çan dolması sıkılmış limon suyuna konmuş ezilmiş
sarımsak ile servis edilir, onu da unutmasam
iyi olacak.
Deneme fikri iyi geldi bana. Başka neler yapabilirim acaba?
profesyonel mutfak, 1995 bozcaada
Günlerdir mutfağın kapısının önünde kıvranıyorum. Ben de bir girsem içeri diye can
atıyorum. Profesyonel mutfağa bilmiyordum
bu kadar meraklı olduğumu ama içeride neler olup bittiğini çok merak ediyorum. Büyülü

bir yere dönüşüyor kafamda, her geçen gün.
Murat içeri girmeme izin vermiyor, bir kişi tökezlerse herkes düşermiş. Öyle diyor.
Restoranın yaklaşık altmış beş kişilik bir kapasitesi var. Ama genelde en fazla kırk beş elli
kişi için rezervasyon alınıyor. Masalarda beyaz
örtüler, peçeteler. Güzelce kızarmış ekmeklerin konulduğu sepetler, her biri aynı biçim ve
ölçü düzeniyle yerleştirilmiş bardak, tabak,
çatal ve bıçaklar bütüncül bir algı oluşturuyor. İskemleler bildiğiniz basit ahşap kahve
iskemleleri.
Bu akşam, başka akşamlardan farklı. İtalyan
bir grup özel olarak rica etmiş; altmış kişi için
rezervasyon alınmış. Telaşlı bir hava hâkim.
Biraz da gerginlik var. Murat gelip önlüğü
uzatıyor, mutfağa girmemi işaret ediyor. O
ana kadar can atarken, bir anda korkuyorum,
heyecanlanıyorum.
Kendimi soğuk büfesinin yanında buluyorum.
O akşamdan sonra her gün mutfaktayım; salataları hazırlayıp, mezeleri tabaklara “porsiyonluyorum”. Bir de, ilerleyen saatlerde tatlı
tabaklarını hazırlıyorum. Her akşam sipariş
edilen kremkaramellerden bir tanesini özel kabından çıkarmayı deniyorum. Başarılı olursam
ve yeni bir sipariş gelirse bir tanesini daha çıkarmayı deniyorum. Başaramazsam biçimini
bozduğum krem karameli ben yiyorum en
son. Ama gittikçe daha iyi beceriyorum.
Yetişemediğimde Servet el atıyor benim tarafa. Semiha her zaman kendi kararlı bölgesinde, sıcaklar ile uğraşıyor. Ayşe de zaman
zaman duruma göre, çok yoğunsak bize
katılıyor; ofisteki çizim masamızdan mutfak
tezgâhına, birlikte üretmenin tadını çıkarıyoruz.
Zamanlama çok önemliymiş meğer. Her masanın kendine özgü bir hızı oluyor. Mutfaktan
hissedebiliyorsunuz bu hızı. Soğuklardan sıcaklara geçilirken doğru zamanlamayı birlikte
yapmak gerekiyor mutfakta. Her akşam ayrı
bir adrenalin seviyesi yaşanıyor mutfakta.
Müthiş bir birliktelik var; mutfaktaki herkes
herkesin ne anda ne yapacağını öyle iyi biliyor ki. Bir anda sanki pek çok şeyi birarada
yapar gibi oluyorsun. Göz ucuyla yakaladığın
hareketler ile sanki tüm mutfak senin bedeninin bir parçası oluyor ya da kalabalık bir ekibin birlikte dans etmesi gibi bir şey bu.
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5 Paylaşılan mutfak,
2010, Moda
6 Öğreten mutfak,
2017, Maslak

paylaşılan mutfak, 2010 moda
Bugün yine harika bir pazardı. modamutfak
günü. modamutfak, yemek yapmanın ve modanın mikro-politikalarıyla ilgilenen bir atölye
serisi. Evren ve Otto’nun davet ettiği yaratıcı
pratiklerden kişiler biraraya gelip yemek ve
tasarım zanaatkarlığı üzerine bilgi paylaşımı

yapıyorlar. Evren ve Otto bu workshopları bir
zamandır pazar günleri kendi evlerinde organize ediyor. Ben ilk kez katılacağım. Balkan
da yanımda olacak; herhalde o da bana eşlik
edebilir bir biçimde diye düşünüyorum.
Bildiğim kadarıyla bugün bir koldan makarna yapılırken diğer taraftan da dikiş dikilecek:
Spaghetti&Sewing. Dikiş dikmeyi de isteyebilirim ama düşününce makarna yapma fikri daha iyi geldi bana. Çiğ hamur kokusu ve
tadını yeniden alacağım. Belki deneysel bir
makarna sosu ile de katılabilirim ortama diye
düşünüyorum.
Açık bir mutfak tezgâhı ile birleşen salondaki
yemek masasının üzerinde birlikte geçireceğimiz birkaç saat boyunca yiyip içebileceklerimiz duruyor. Bunlar birbirine benzemeyen
kaplarda ama birliktelikleri bir harika. Masada bir de farklı tiplerde şamdanlar var: büyük
küçük, metal porselen… Mutfak fayansları pek
de ev sahiplerinin zevkinin eşlikçisi gibi değil.
Bu fayansların evin önceki kullanımından kalma olduğunu anlıyorum sonra; bir kısmı yeni
kullanımla birlikte kırılıp atılmış, bir kısmı ise
özelikle bırakılmış gibi duruyor. Epeyce etkileniyorum.

5

Tezgâh çok yüksek. Evsahiplerinin ikisi de
çok uzun boylu, hele Otto. Ben çalışmakta
zorluk çekiyorum, zaman zaman masaya taşınıp masada hazırlıyorum malzemeleri. Ozan
da yemek ekibinin içerisinde, ilk defa birlikte
yemek yapıyoruz. Balkan heyecanla makarna
hamurunun hazırlıklarının ve kesiminin peşinde. Kesim masada yapılıyor. Beş altı kişi birlikte aynı hamuru tutarak, makarnaları hazır
ediyoruz haşlamaya. Ispanak ve zerdeçal da
kullanıyoruz, renkli olanları da var. Asıyoruz
makarnaları.
Başta şüpheyle, “Bakalım nasıl bir üretim
deneyimi olacak?” derken yıllardır beraber
çalışırmışız gibi senkronize oluveriyoruz her
safhada. Bir yandan sohbetler de koyulaşıyor.
Günün sonunda kurulan büyük sofrada dikişlere de bakıyor, onları da konuşuyoruz. modamutfak günlerinde, her yaşanan an her ne
hikmetse birkaç kere yaşanmış gibi kaydediliyor diye hissediyorum.

6
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öğreten mutfak, 2017 maslak
Ne zamandır Ozan ile her fırsatta yemek yapıyor, yaptığımız yemeklerin paylaşılan sof-

ralarda servis edilmesine gayret ediyoruz.
Menümüzün hazırlıkları birkaç gün sürüyor:
Ne yapacağız, nasıl yapacağız, malzemeleri
nereden nasıl temin edeceğiz. Garip bir heyecan hâli. Ara ara mutfak üzerine uzun uzun
konuştuğumuz da oluyor.
Bu dönem üniversitede bir workshop haftası
düzenlenecek. FADA Workshop Week dedik
adına. Tasarımla ilgili birçok alandan ve mümkün olduğu kadar fakülte dışından kişilerin
de düzenlediği atölyeler planladık. Bu atölyelerin bir parçası olarak Ozan’la yaptığımız
mutfak denemelerimizi öğrenciler ile birlikte
çoğaltabiliriz diye düşündüm. Davet ettim,
kabul etti. Kürşad da süreç belgelemesi ve
post production konusunda birlikte çalışmayı
kabul edince üç kişilik ekip olduk, MUTFAK
atölyesine niyet ettik.
İki günlük bir atölye kurguladık. Birinci gün
üç sefer servis edilecek şekilde tek lokmalık
yemekler yapıp, herkesle paylaşmayı düşündük. Ertesi gün Kürşad ile birlikte önceki günün haritalaması yapılacak. Mutfağı da okulun
tam göbeğine kurmaya karar verdik. Okula
laboratuvar makinelerinin sevkinde kullanılan
ahşap kutular ile geçici bir mutfak kurabiliriz
dedik. İkinci katın asansör holüne mutfağı kurarsak hem herkesin mutfağı görmesini hem
de kokunun her yere erişebilmesini sağlarız
dedik. Soğan kokuları bakalım nerelere kadar
ulaşabilecek.

Büyük servis tabakları ile holden geçenlere
sunuyoruz. Gelip geçenler okulun orta yerinde niye böyle bir mutfak var diye garipsiyorlar ya da gelip soruyorlar. Biz de anlatıyoruz
ne düşündüğümüzü. Hoşumuza gidiyor. Ayrıca servis ettiğimiz humuslu lokmalarımız için
de iyi yorumlar alıyoruz.
Böyle böyle devam ediyoruz. Mantı da açılıyor, farklı içler ile ve farklı pişirme yöntemleri
deneniyor. Tadımlar, ardından servis. Güzel
bir düzen kuruldu ve herkes gittikçe ne yapacağını daha iyi bilir oldu. Sabahtan bu yana
herkes birbirini daha iyi tanımış gibi. Biraz
beller ağrıyor ama gülüşmeler çoğalıyor.
Son olarak, akşam üzeri olduğunda, kendi
fındık kremamızı yapıp kreplere sürüyoruz.
Ruloları kesip servis ediyoruz. Sanırım herkes
fındığın ezilmesine katkıda bulunuyor. Yağı
çıkıyor fındıkların. Bal ile tatlandırıyoruz. Tüm
gün kaç kişiye servis yaptık tam bilmiyoruz.
Temizlik yapıp, mutfağı topluyoruz.
Gün sonunda, yaptıklarımızı değerlendiriyoruz, notlar alınıyor. Paylaşım ve dayanışma üzerine bir sürü cümle kuruluyor. Yarın, çalıştığımız ahşap kutunun yani mutfak
tezgâhımızın üstüne Kürşad bir günlük haritalama yaptıracak. Bakalım neler çıkacak.

On iki öğrenci ile buluşuyoruz. Getirilen gereçler ortaya bırakılıyor. Süreci, mekân olarak
mutfağı, organizasyonel durumunu, zaman
ile ilişkisini, ekip ruhunu konuşuyoruz. Herkes tam ne yapacağını bilemese de, tatlı bir
heyecan ile işe koyuluyor. Biz de Ozan ile ilk
defa hem yönetip hem de çalışıyoruz. Önce
mutfağı kuruyoruz. Yiyeceklerin nerede ayıklanıp, nerede temizleneceğini, nasıl kesileceğini, nerede pişirileceğini ve nasıl servis edileceğini organize edip mekânı oluşturuyoruz.
Yıkama işleri çeşmeli bir bidondan akan su ile
yapılıyor. İşin en zor kısmı kirli suyun aralıklar ile gidilip boşaltılması oluyor. Elektrikli tek
göz ocağımızın da yeterli olmasını umuyoruz.
Hazırlıklar başlıyor. İşler bölüşülüyor. Bazlama hamuru hazır, tek lokmalık bazlamaları
pişirmek vakit alacak. Diğer taraftan kırmızı
humus neredeyse hazırlandı bile. Pişen bazlamalara humuslar sürülüyor. Tadımlar yapılıyor.
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bedenleşmiş eğilimler:
bir mutfak reddi mimarlığı
Natalija
Subotincic

Çeviren
Yağmur Yıldırım

Fotoğraflar
Natalija Subotincic

Senelerdir koleksiyonunu toplamakla meşguldü. Normalde saklanmaya değer bulunan
şeyler değildi biriktirdikleri. “Neden bunları
topluyorsun?” – bu soruyu asla yanıtlayamazdı. Böyle bir koleksiyonun altında yatan mantıklı gerekçe neydi, bilmiyordu. Bunu yapması
gerektiğini iliklerine kadar hissediyordu yalnızca.
Her şey bir akşam, yemeğini bitirdikten sonra
başlamıştı. Tabağındaki kemiklere bakıp şöyle
düşünmüştü: Neden kemikleri atıyoruz? Daha
da önemlisi, kendisi neden bu ufak harikaları gözden çıkarıyordu? Bir yemeğin sonunda
etrafınızdakilerin tabaklarına hiç göz attınız
mı? Yemeğinin kalıntılarına bakarak birisi
hakkında yeterince şey söyleyebilirsiniz; özellikle de kemiklerini nasıl temizlediğine dikkat
ederseniz.
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Yediği her hayvanın kemiklerini saklamaya
başladı. Her lokanta yemeğinde, arkadaş evlerindeki her mangal partisinde, evde yemek
pişen her zaman kemikler toplanıyor; istenmedikleri kaderlerinden kurtarılıyorlardı. Eğer
evden uzaktaysa, onları bir peçetenin içinde
taşıyordu. Evde akşam yemeğinden sonra ilk
iş bulaşıkları yıkıyordu, ardından görev bilinciyle kemikleri bir diş fırçasını kullanarak
titizce temizliyordu. Kemikler, bulaşıkların
yanındaki bir rafta kurumaya bırakılıyordu.
Bulaşıklar kaldırıldıktan sonra, artık temiz ve
kuru olan kemikleri tıpkı bir tahnitçi gibi depolamaya hazırlıyor, türlerine göre ayırıyordu.
Tüm bunlar ev işlerinin alışıldık bir kısmı haline gelmişti.
Hem titizlik gerektiren hem de çok basit olan
bu adanmışlıkla, çöp sayılacak şeyleri gittik-

çe büyüyen bir ufak harikalar koleksiyonuna
dönüştürdü. Ulusal tarih müzelerinde sergilenenlerden daha az zarif olmayan bu kemikler,
radikal bir yeniden sınıflandırmayla değerlerine kavuşuyordu. Bu koleksiyon numuneleri,
biçimleri ve varlıkları üzerinden hem yaşamın
mucizesini hem de ölümlülüğün gerçekliğini
yayıyordu.
Biriktirmeye başlayalı birkaç sene olmuştu
ki, muhafaza süreci ile aslında koruduğundan fazlasını yok ettiğini farketti. Kemikleri
yalnız basitçe temizlemiyordu; tabağındaki
kurgudan onları teker teker çekip alıyordu. Birbirinden ayrılan bu kemiklerin depolandıkları kutularda dilsizce yattıklarını
düşündü. Bu halleriyle artık yemekleri hatırlatmıyorlar; ya da onun hangi özellikteki
anatomiye sahip hangi hayvanı nasıl yediğini anlatmıyorlardı.

Böylece kemikleri birbirinden ayırmayı bıraktı,
bunun yerine, onları her yemeğin sonunda birarada bulundukları kurguda korumaya başladı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı zamanlar, mahalle marketinde bulunan tavukların boyutları onu hayrete düşürürdü. Tahnitçilik dersleri almaya ve evcil bir tavuğu “tertip
etmeye” karar verdi.
Tahnitçinin yönlendirmesiyle, özgün biçimini
kayıt altına almak için tavuğu x ışınlarıyla taradı ve alçıdan bir kalıbını çıkardı.
Sıradaki adımlar, kadavrayı kimyasal bir çözeltide bekletmek -maserasyon- ve çürüyen
eti kemiklerden ayırmaktı, bunu yaparken kas
ve kemik yapıları ve bağlantıları üzerinde titizlikle çalıştı. Kadavranın anatomik bütünlüğünü bozmamak istiyordu.
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Tabaklanmış deri kurudukça büzülerek kalıbın biçimini aldı. Köpüğü çıkardığında ince
ve kırılgan deri, tavuğun içi boş bir suretini
ortaya çıkarmıştı.
Ardından, yeni biçimlenmiş tavuk derisinin
içine biraraya getirdiği iskeleti yerleştirdi.
Boşluğun merkezine bir ışık kaynağı koydu,
böylece, iskeletin gölgesi dışındaki deriye
düşecekti. Yemek masası için bir aydınlatma
yapmıştı.
Bu ilk proje, yolunu aydınlatacaktı…
Yedi yıl boyunca yediği yemeklerden kemikleri saklamış ve ne için olduğunu bilmeden
onları hazırlamıştı. Biriktirdikçe biriktirmişti,
artık durmanın ve koleksiyonuyla bir şeyler
yapmanın vakti açıkça gelmişti.
Birgün, oldukça berrak bir anda, o ana dek
zihninden silinmiş olan ilk hatıralarından biri
aklına gelmişti: büyükannesi ve büyükbabasının yemek masasında toplanılan pazar
akşamı yemekleri. Kendisini kelimelerle tam
olarak ifade edemediği ve yemek masasında
oturmak için çok küçük olduğu bir yaştaydı,
kolunu uzatıp masanın etrafında çemberler
çizerken sınırlı kelime dağarcığıyla “mesa,
mesa”, “et, et”, diye ağlıyordu. Çağrıları, uzanan kolların sunduğu kemiklerin üzerindeki
et kalıntılarıyla ödüllendirilecekti. Bu hazinelerle, masanın altında bacaklardan oluşan bir
ormanın içinde inzivaya çekilecekti. Karanlıktı
ama orada memnundu. Kendi yerini bulmuştu. Bu, ilk mimarlık eylemiydi.
Bu hatıranın aklına düşmesiyle birlikte artık
ne yapması gerektiğini biliyordu; ailesi için,
aydınlatmaya eşlik edecek bir yemek masası yapacaktı. Aile masasının yeme eylemi ile
bir şekilde daha yakından ilişkili olmasını istiyordu; önceki yemeklerden geriye kalanların
oluşturduğu koleksiyonu ile de.
Akşam yemeği ritüellerinin ve yemek masalarının tarihi üzerine araştırma yapmaya başladı.
Tavuğun derisini bütün halinde koruyabilmek
için gövdesinden tek parça halinde çıkardı ve
kimyasallarla tabakladı. Çıkardığı alçı kalıbı
kullanarak, köpük malzemeden tavuğun biçimine sahip yeni bir kalıp yaptı ve tabaklanmış
deriyi bu köpük-tavuğun üzerine gerdi.
40 | yemek | betonart

“Erkekler nadiren yemek pişirirler, fakat akşam yemeğindeki en saygın yemekleri genellikle onlar pay ederler; tıpkı rostoyu aile
reisinin dilimlemesi gibi. Masanın ‘başında’
erkek oturur, eşi ise ‘ayakucunda’ ya da sağındadır.”1

Erkek ve kadının yemek masasındaki geleneksel yerleşimi ona Albrecht Dürer’in bir
perspektif aygıtını resmettiği 1525 tarihli
“Bir kadının perspektif çizimini yapan teknik
ressam”ını hatırlatmıştı. Dürer’in masasında, erkek masanın “baş”ındadır, kadınsa diğer ucunda uzanmıştır. Erkek, kadını çizmek
üzeredir. Kompozisyonda hayat bir anlığına
durmuştur – bir şeyler olmak üzeredir. Kadının geriye doğru uzanmış vücudu, yumuşak
yastıklarla nazikçe desteklenmektedir. Kadın
duruşunu ayarlamakta gibidir; sol kolu, vücudunun alt kısmını örten örtüyü çekmek ya
da görülmesini ve çizilmesini istemediklerini
gizlemek üzere uzanmıştır.
Her birinin arkasında birer pencere bulunur.
Bu pencerelerin çerçevelediği dünyalar çok
şey anlatır. Erkeğin pencere pervazında bir
sürahi ve geometrik biçimde budanmış bir
bitki vardır. Gözü bakış çubuğuyla sabitlenmiştir, arka planda ufuk çizgisi dümdüz uzanır. Bir yelkenli seyir halindedir. Erkeğinki sınırlama ve kontrol dünyasıdır.
Kadının penceresinden görünen tepeler aşağı doğru dökümlerle doğal bir liman oluşturur, girintili çıkıntılı kıyının ortasına küçük bir
köy yerleşmiştir. Kadının dünyası kıpır kıpırdır,
dizginlenmemiştir.
İkisinin arasında perspektif gridi durur. Erkek,
kadının hareketsiz yatmasını beklemektedir;
böylece, onu kâğıda aktardığı gridine çizmeye başlayabilecektir. Onu yakalayıp kendi
koşullarında sabitlemeyi arzular, fakat kadının
hareket hali sürecini şaşırtmakta ve geciktirmektedir. Erkek, kadının zamanda durağan
olmasına ihtiyaç duyar, kadın içinse zaman
hareket halindedir. Bu görüntü, bir perspektif aygıtının basit bir illüstrasyonundan çok

daha fazlasıdır; bir tür varoluşun ötekine karşı
hikâyesidir bu. Sonunda kadını yakaladığında
ne yapacaktır? Masayı temizleyip yemek mi
yiyecektir?

Çizim
Albrecht Dürer,
“Uzanmış Kadını
Çizen Adam”, 1525.

“Yemek odası masaları, dikdörtgen biçimli [yemek] odalarımıza uyması için genellikle
dikdörtgendir; bu biçim dört kenar oluşturur
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ve bunların ikisine normalde tek kişi oturabilir.
Böylece bu kişi, masanın uzun kenarında oturanlardan ayrılır… Masa, üzerine meyledilen,
üzerinde hareket edilen bir şeydir, herkesin ortak yanlarını açığa çıkarır… Aynı zamanda tabakların (sahneye) giriş ve çıkışlarını yapacağı
bir aralıktır; üstelik herkesi belirli bir yere sabitleyerek etrafında oturan herkesi hem birleştirir hem de birbirinden ayırır. Yemek yiyenler
düzenli bir şekilde dağılmış ve birbirinin görüş
alanındadır, kimse kaçamaz, çünkü herkes yemeğini bitirene ve topluca kalkmaya karar verilene kadar masadan ayrılmak yasaktır.”2
Masa için hangi kemikleri kullanabileceğini
görmek için koleksiyonunu taramaya başladı. Tavuk kemiklerine karar verdi; yıllar içinde
kaydadeğer miktarda tavuk yemişti. Önce,
kemikleri masa boyunca tavuğun anatomisinin ön ve arka görünüşlerini oluşturacak şekilde dizdi, tam ortadan omurga geçiyordu.
Çıplak kemikleri, beyaz Portland çimentosundan etsi bir yatağa yerleştirdi. Bu yemek
masasının “başı” ya da “ayakucu” yoktu; zira
artık tavuklar süpermarketlerde başları ve
ayakları kesilmiş halde satıldığından ötürü,
koleksiyonu başlar ve ayaklardan mahrumdu.
Bu anatomik ev teşhiri, temperli camdan bir
yüzeyin altına nazikçe yatırıldı. Tıpkı bir peyzaj gibiydi, bir arkeolojik kazı yerini andırıyordu.
Koleksiyonundaki buluntu kurguları, “merkezi parça” olarak masanın ortasına yerleştirdi.
Omurgayı masanın bir ucundan diğerine uzanacak şekilde bıraktı.
Buradaki yemek sonrası kurguları bir şeyler
yaşandığının kanıtlarıydı; paylaşılan yemeklerin, edilen sohbetlerin, misafirlerin… Ayrıca
onun artıklarını, alışkanlıklarını, psikanalitik
psikoterapist Paul Zeal’in deyişiyle “tanıdık
ve ailevi ‘ötekiler’in ev sahipliğini ve hayaletlerini” taşıyorlardı.3 Merkezi parçanın etrafını
görece özerk bir halde saran tekil kemiklerin,
anatomik olarak sınıflandırılmış incelikli dizilimi onlara karmaşık, esrarengiz bir cazibe
veriyordu. Bu gizemli, tuhaf şeyler, insanın
dikkatini yemek yeme ritüellerinin alışıldık kurallarındansa yeme eylemine çekiyordu.
Yemek masasını imal ettikten sonra, Dürer’in
olaylarını kendi yorumuyla yeniden canlanbetonart | yemek | 43

dıran küçük bir maket yaptı; teknik ressamın
gridinin yerini bir mekân almıştı, ne bir açılış
ne de bir perde arası olan geçici bir süreydi
bu. Açılış, masanın iki ucundaki cam paneller
kaldırılıp şaşırtıcı bir figürü ortaya çıkardığında gerçekleşiyordu: bir beçtavuğu “hayalet”
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şimdi bu mekânsal kapanı doldurmuş, masanın her iki ucunu da gözlüyordu.
Bu iskelet totem, hem kendi ölümünü doğruluyor hem de yaklaşan olayların haberini
veriyordu. Kişinin dikkatini yeniden yönlendi-

riyordu; algı şimdi, ilk hatıralarına dek uzanan
geçmiş yemeklerin ete kemiğe bürünmüş bir
arkeolojisi ile hakkında kesin bir şey söylenemeyen bu mekânsal perde arası arasında gidip geliyordu.
Yemek masasını, bu bedenleşmiş yapıyı toplayıp birleştirmesi uzun bir oyunun sezgisel
sonucuydu; senelerce biriktirmiş, hazırlamış,
imal etmişti. Mimarlık, geçici olarak sabitlenmiş anlarda yakalanamaz, dünyadaki yerimizi
anlamlandıran yaşam boyu ilişkilerden oluşur.
Seneler süren sabırlı bir emeğin ardından
masa nihayet hazır. İstediğimiz yere oturabiliriz. Yemeğin servis edilmesini beklerken
geçmişe dönüp bakarız. Annenin yemekleri.
Artık burada olmayan et annenin eti olmuştur. Akşam yemeği için hazırladığı ete güçlü
bir mevcudiyet kazandırılmıştır.
Yemeğin bedeni şimdi hem bedenlerimizde
korunuyor hem de yemek masasının bedeninde varoluyor. Yaşam ve ölümlülük, içimizdeki mucize, temel fedakârlık; güzel, komik
ve ürpertici.
1	
Margaret Visser, The Rituals of Dinner – The Origins,
Evolution, Eccentricities and Meaning of Table Manners,
Harper Collins Publishers Ltd., Toronto, s. 133, 1991.
2	A.g.y., s. 130/271, 1991.
3	“Tek bir fiziksel bedenimiz olduğu gerçeği, bir insanı
tek bir kişi olarak görme aldatmacasını yaratır. Fakat bu
insanın içinde tanıdık ve ailevi ötekilerin evsahipliği ve
hayaletleri bulunmaktadır, bunlar ilişki kurma biçimlerimizde içselleştirilir ve yönelimlerimizde cisimleşir… Başkaları, bizi kendi yönelimlerine göre duyar ve okur, fakat
hikâyelerimiz bedenlerimize işlenmiştir ve davranışlarımız yoluyla onları dünyaya işlemeye çalışırız.” Paul Zeal,
“Hazards to desire”, Thresholds between Philosophy
and Psychoanalysis – Papers from the Philadelphia
Assoc, Free Association Books, Londra, s. 171, 1989.
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en iyi parti her zaman
mutfakta olandır!
Berçin
Damgacı
Ece
Pazarbaşı

Field Kitchen Academy bildiğimiz kavramlara
birebir sığmayan, sığmak da istemeyen mobil
bir proje. İsmini savaş esnasında cephede sıcak yemek sağlayan mobil mutfak aracından
alan bu proje, merkezkaçına yemeği alarak
farklı disiplinlerarası alanlarda farklı perspektifler yaratıyor. Bu misafir sanatçı programı,
deneysel bir bakış açısı altında eğitim, festival, etkinlik ve sergiler serisini içeren fark-

lı katmanlardan oluşuyor. Bu formatla Field
Kitchen Academy’nin açık bir zihinle yeni
yaklaşımların, deneysel formatların ve yeni
uygulamaların ortaya çıktığı bir alan olduğunu söyleyebiliriz.
İlk edisyonu, geçtiğimiz sene Almanya’nın
Brandenburg yöresinde, Berlin’den iki saat
uzaktaki Wüsten-Bucholz isimli 100 kişilik
bir köyde gerçekleşti. Almancada “Gutshaus” olarak tanımlanan eski bir “malikane
konağından” mimar evsahibi tarafından bir
yaşam alanına dönüştürülen yapı, programa
mükemmel bir mekân sağladı. Sınırları içinde insan yapımı bir ada, eski tarımsal yapılar,
ahırdan dönüştürülmüş yaşam mekânlarını da
bulunduran kompleks, zaman zaman konserler, stüdyolar, yemekler ve diğer yaratıcı aktiviteler için kullanıldı.
field (alan, saha, tarla) | fi:ld | isim
Field Kitchen Academy’nin her edisyonu, misafir programı süresini, özellikle seçilmiş bir
konsept üzerine bir saha araştırması için kullanır. Katılımcılarının odak noktasına ulaşmak
için pastoral veya karakteristik olarak benzersiz kentsel alanlarda yer almayı seçer.
Field Kitchen Academy’nin her edisyonu,
saha araştırması, deney, tartışma, deneme ve
yanılma, deneme ve yamulma, bilginin ilerlemesi, bilgi birikimi, yaratıcılık ve sanatsal üretim için bir “laboratuvar” (yani “mutfak”) oluşturan farklı konseptlerden biraraya geliyor.
Field Kitchen Academy’de mutfak, deneylerin
yapıldığı ancak bir laboratuvardan farklı olarak hem deney sürecinin hem de deneylerin
sonuçlarının proje katılımcıları ve izleyicilerle
daha lateral bir hiyerarşi üzerinden paylaşıldığı bir alanı temsil ediyor. Bu bağlamda incelikle planlanan her bir edisyon, sanatsal pratiği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyecek yeni
alanları ve araştırma biçimlerini teşvik etmeyi
amaçlıyor. Proje süresi içinde katılımcılarına
kendilerini biraz daha tanıyabilecekleri, daha
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iyi yansıtabilecekleri ve programın içeriği vasıtasıyla kendi sanatsal ve yaşama dair duruşlarını evirip, dönüştürüp ilerletebilecekleri
bir ortamda alan tutuyor. Bunu yaparken de
birlik, beraberlik, destek ve yaratımsal merak
değerlerini baz alıyor.
Disiplinlerarası bir yaklaşımla her edisyonu
başka bir konsept altında gerçekleşen Field
Kitchen Academy, seçilen konseptte çalışan
altı uzman ve sanatçıyı, misafir programına
başvurup kabul edilen 11 sanatçı ve/veya yaratıcı zihin ile sakin ama bir o kadar da samimi bir ortamda buluşmaya davet ediyor. Burada bahsi geçen samimiyeti kurmak için de
yemek ve mutfağı bağlayıcı birer araç olarak
kullanıyor.
Yaklaşık bir ay süren her bir edisyonda, belirlenen konseptin üç alt başlığının üç farklı
uzman/sanatçı ile ele alındığı birer haftalık
beraber düşünme, üretme ve deney yapma
süreçleri bulunuyor. Her haftanın sonunda
ise, bir önceki hafta boyunca çalışılan ortak
üretim süreçleri bazen o konsept ile ilgilenen,
bazen de sadece meraktan orada bulunan izleyiciye sunulurken, aynı gün disiplinlerarası
başka bir konuk konuşmacı söz konusu konsepte kendi ışığını tutarak, konunun farklı bir
bakış açısından değerlendirilmesini sağlıyor.
Ayrıca her hafta sonu konsepte paralel olarak
düzenlenen kavramsal akşam yemekleri de
aynı niteliği, saha araştırmasını ve içgüdüsünü deneysellik ile destekliyor.

kentsel ve kırsal alanların farklı geçmişlerinden gelen izleyicileri ve sanatçıları aynı deneyime dahil etmek, deneysel ve çağdaş sanatsal konulara erişilebilirlik ve kapsayıcılık
yaratmak için aracı olarak kullanıyor.
Neredeyse bir ay boyunca aynı “evde” yaşayıp çalışan/üreten bu kişiler için mutfak tahminlerin ötesinde bir yer ediniyor. İlk günlerde birincil işlevi insan doyurmak olan mutfak,
zaman içinde doğası gereği gayriresmi yapısıyla, birbirine yabancı insanların tanıdık ya
da egzotik kokular içinde rahatlayıp birbirleri
ile kaynaştıkları bir mekâna dönüşüyor: Evet,
sonuçta en iyi partiler her zaman mutfak sınırları içinde buluyor kendini! Sabah erken
kalkanlar, gece atıştıranlar, gün içinde hızlı bir
kahve molası verenler illa ki o mutfak masasında plansız buluşuyor.

Yeni fikirlerin, zihin açıcı tartışmaların ve yeni
pratiklerin deneyimlendiği, fokur fokur kaynayan harlı bir üç haftadan sonraki üç gün ise
ateşin altının kısıldığı ve katılımcıların “demlenmeye” yani hiçbir şey yapmamaya davet
edildiği bir dönem.
kitchen (mutfak) | ,k:t::n, -t: (ə) n | isim
Field Kitchen Academy iki boyutta işler. Bir
yandan deney, tartışma, deneme ve başarısızlık, hararetli ve açık zihinli tartışmaların
olabileceği, bilgi ve yaratıcılığın gelişmesini
destekleyen bir eğitim laboratuvarıdır. Diğer
bir taraftan da yaratımın desteklendiği bir disipinlerarası misafir programı.
Field Kitchen Academy, yemeğin en iyi sosyal zamk olduğuna inanırken, mutfak da bu
süreçte toplumdaki hiyerarşilerin üstesinden
gelmenin sembolüne dönüşüyor. Yemekleri,
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Lojistik ekip ile katılımcıların -kimi zaman
aynı dili konuşmasalar da- herhangi bir iletişim sorunu yaşamaksızın beraber ahenk içinde yemek yaptıklarını görüyoruz. Malzemeler
ortak, mutfakta yapılan tüm eylemler bir şekilde tanıdık. Field Kitchen Academy, mutfağın ve yemeğin bu birleştirici, yapıcı gücünü
biliyor ve yapısını hem soyut hem de somut
anlamda bu mutfağın etrafında kurguluyor.
Field Kitchen Academy, hararetli ve açık zihinli tartışmaların gerçekleşebileceği bir deneyim değişimi ve üretim platformu olarak
öne çıkıyor. Mutfak, mutfak masası, yemek ve
şef aşçı ise tam da bu değerlerin sağlanması
ve pekiştirilmesi amacı ile projenin bel kemiğini oluşturuyor. Onlar, hem her edisyonda
değişmeden sabit kalan hem de söz konusu
konsepte ayak uyduran, adapte olan, bazen
de konsepti yöneten/somutlaştıran sabit elemanlar.
Her haftanın sonunda, hafta boyunca çalışılan, parçalanıp yeniden toparlanan, dönüştürülen ya da oluşturulan fikirlerin yansımalarını
mutfakta doğranıp, yoğrulup, yeniden şekillendirilirken, pişirilip paylaşılırken de görüyoruz. Haftaiçi tüm katılımcıların beslenme
ihtiyaçlarını karşılayan mutfak, haftasonu ise
aynı grubun destekleyicisi olarak daha büyük
bir rol alıyor.
kitchen table (mutfak masası) | ,k:t::n, -t: (ə)
n | | Te:b (ə) l | isim
Field Kitchen Academy’de mutfak masası, geleneksel eğitim hiyerarşilerini birleştirmek ve
üstesinden gelmek için bir semboldür. Mutfak
masası, akademik dünyanın dışından “alaylı”
bilgiye ve deneyime sahip olanların da bilgeliklerini programın katılımcılarıyla paylaştığı
bir eşitlik ve deneyim alışverişi platformunun
öne çıkan unsurudur.
Field Kitchen Academy her seferinde, haftasonu izleyiciye sunulan çalışmalara ek olarak,
isteyenlerin dışarıdan da katılabildiği, o haftanın çalışmasının yansıtıldığı “kavramsal öğle ya
da akşam yemekleri” de planlıyor. Beslenme
ihtiyacını destekleyen mekânın uzantısı olan
mutfak ve yemek masasının bir sanat eseri ya
da performans alanı haline gelişine bir örnek
olarak; geçtiğimiz Field Kitchen Academy’nin
Silence with the Consent of Sound (Sesin İzniyle Sessizlik) edisyonundaki etkinliklerden
biri, Almanya’da avangart müziğin en önemli
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isimlerinden Robert Lippok’un, katılımcıları ve
misafirleri bir grissini kıtırdatma orkestrasına
dönüştürmesi sayılabilir.
Dünyada birçok önemli yapının tasarımını
yapmış, üniversitelerde mimarlık derslerinde
okutulan Eyes of the Skin, The Thinking Hand
kitaplarının yazarı, ünlü Finlandiyalı mimar
Juhani Pallasmaa’nın proje konsepti dahilinde
çok-duyulu algılama üzerine verdiği iki günlük konuşma da tat, duyma ve temas konusuna dokundu. Pallasmaa’nın hemen ardından
Ali M. Demirel ve Robert Lippok’un “cycle.
silence.rhythm” başlığı altında başlayan
7 günlük çalışma döneminde, Pallasmaa’nın
mimari bakış açısı elektronik ve akustik müzik
ve görsellik konularına çekildi. Bu bir haftalık dönemde katılımcıların ortaya çıkardıkları çalışmaların konsepti mutfak tarafından
(mutfak ekibi Türkiye’den olduğu için Türkçe)
yansımalı birer sözcük ile ”katır-kutur”a uyarlandı. Ses ve yemek arasındaki ilişkiyi araştıran mutfak, tat alma duyusundan çok duyma
duyusuna yoğunlaşarak, yerken katırtı, çatırtı, şapırtı gibi sesleri çıkaran bir menü ortaya koydu. Bireysel yemek yeme deneyiminin,
insanın kendi çıkardığı ya da diğerlerinden
duyduğu sesler ile bazen rahatsız edici bazen
komik ama çoğunlukla iştah açıcı toplu bir
deneyime dönüşmesi hedeflendi. Yemek saati geldiğinde, birleştirilen masalar üzerinde
kurgulanan coğrafi yeryüzü motifleri üzerinden işleyen konseptte, rengarenk sebze cipsi
dağları, upuzun grissini dalları, farklı sos gölleri, kuş yuvası kadayıfları, planlanandan daha
fazla misafiri -oturacak yer kalmamış bile
olsa- masa başına topladı. Robert’in yönlendirmesi ile hem ekip hem katılımcılar hem de
misafirler masadan “en çok sesi çıkaracağını”
düşündükleri bir yiyecek parçasını seçti, tam
sessizlik sağlandı. Önce yine Robert’in elindeki grissiniyi ısırarak başlattığı performans,
herkesin sırası geldiğinde bir ısırık almasıyla
devam etti. Her ısırık ile sessizlik azaldı, garip
katırtılar, çıtırtılar ve şapırtılarla orada bulunan herkesin eşlik ettiği bir senfoniye, birlikte
üretilen bir ses performansına dönüştü. Yemek yemeyi sadece doyma fikrinden uzaklaştırıp, toplumsal üretim sürecine dönüştüren
bu performans, mutfağın ve temelde yemeğin gücünü en iyi ortaya koyan örneklerden
biri olabilir.

rin bizleri formatlayarak yarattığı maskeleri
ve düşünme modellerini etkisiz kılmak için
doğada, şehirden uzak alanlarda veya benzersiz kentsel ortamlarda yer alıyor. Katılımcıların olağandışı ortamlarda, ait oldukları
mekânlardan uzaklaşarak biraraya gelmesi,
hem kentten hem de yaşadıkları yerlerden
ayrılması, kırsal alanlardaki topluluklarla birlikte çalışmalarını sağlamak, vizyonlarını ve
perspektiflerini değiştirmek anlamında önem
taşıyor. Proje aynı zamanda daha fazla bilgi, daha eşsiz algılama stratejileri yaratmak
ve sanatsal potansiyelleri serbest bırakmak
amacıyla doğayı ve şehirde olduğu kadar kırsaldaki toplumları da destekleyen bir formatı
benimsiyor.
Field Kitchen Academy 2020 Ağustosu’nda
da aralarında Bill Fontana, Hans Peter Kuhn,
Hans Rosenström gibi tanınmış sanatçıların
bulunduğu deneysel “eğitim” ekibiyle ve tabii
ki yemeğin yardımıyla yeni oluşumlar, projeler,
fikirler ve alanlar açmaya Brandenburg’da devam edecek. 2019’daki proje dahilinde öğrenilen en önemli şey; sanat ve yemeğin aslında
bir aileninki kadar güçlü bağlar kurmada en
büyük etkenlerden biri olduğuydu. 2021 yılı
itibarıyla da biri Berlin’de diğeri kentten uzak
mekânlarda olmak üzere senede iki defa gerçekleşmeye başlayacak. Yeni mekânlar, konseptler, tatlar, yemek ve sanat vasıtasıyla kurulan yeni bağlar ile yayılmaya devam edecek.

Field Kitchen Academy, insan psikolojisinin,
olağan okul alışkanlıkları ve sosyal çevrelebetonart | yemek | 49

akşam yemeğini toplamak:
istanbul’un yenebilir otları
Yağmur
Yıldırım
Fotoğraflar
Yağmur Yıldırım

1 Soldan sağa,
üstte: ebegümeci,
yabani pazı, ortada:
acı turp, karabaş
otu, karahindiba,
kaya koruğu,
yabani kuşkonmaz
(tilkimen), aşağıda:
kazayağı
2 Kazayağı ve
karahindiba
3 Kaya koruğu
1
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Bizim evde kendimi bildim bileli masada neredeyse her gün ot bulunur. Haşlanır meze
edilir, böreği yapılır, kahvaltıda yenir. Yorgun
akşamlarda üzerine yumurta kırılır, ana yemek olur. Pazardan getirilen otların masaya
serilmesi, birkaç kere yıkanması, zahmetli bir
süreçle ayıklanması, pişen otların kokusunun
tüm odaları sarması, geçen haftanın ya da
beriki satıcının otlarıyla yenilerinin kıyaslanıp
fikir birliğine varılması evde gündelik hayatın
alışıldık döngülerindendir. Belki de bu kanıksama yüzünden, yenen otlara ilgim sonraları,
İstanbul’a yerleştikten sonra arttı. Yıllardır evden çantalar dolusu ot taşıyıp dondurucumu
doldururum ki, bu otların bir kısmıyla aynı şehirde yaşadığımızı farkettim.1 Bir kere farkettikten sonra da, en hareketli yol kenarlarından
kaldırım taşlarına kadar beklenmedik yerlerde bu otlarla karşılaşır oldum. Betonart’ın ye-

meği konu eden bu sayısı çıktığında otların
cömert mevsimi başlamış olacağından, bu
yazıyla İstanbullu okurlarla yaşadığımız şehirdeki yenebilir yabani otları paylaşmak istedim.
Birkaç sene önce sanat ve tasarım öğrencilerini bir proje gezisi için Marmara’nın güneyine
götürmüştük. Arazide gün boyu süren çalışmalar sırasında yorgunluk atmak ve biraz da
vakit geçirmek için ebegümeci ve karahindiba toplamaya dalmıştım. Beni gören Sait Ali
Köknar “cadı işte,” dediğinde çok hoşuma
gitmişti. Şifalı bitkilerle arası her zaman iyi
olmuş cadıların tarihini, Silvia Federici kapitalizm tarihi üzerinden anlatır. Feodalizmden
kapitalizme geçiş toprağın mülksüzleştirilmesini, tarımın ticarileşmesini ve bunların
sonucunda kitlesel yoksullaşmayı getirmişti.

Federici’ye göre, kıtlığı ve bağımlılığı “hayatın
yapısal koşulları” haline getiren kapitalizme
geçiş, topraktan, yiyecek üretiminden, bilginin ve işbirliğinin nesiller arası aktarımından
sorumlu kadınlara karşı savaş açmayı gerektirmişti.2 Bu kadınların, yoksullara doğal ve
toplumsal çevrelerini idare edebilme yetisi
sağlaması iktidar için bir tehdit oluşturuyordu.3 Böylece 16. yüzyılda doruğa ulaşan “cadı
avı”, Avrupa’da bütün bir kadın pratikleri ve
kolektif ilişkiler dünyasını yok etmişti.4 Toprağın özelleştirilmesine karşı verilen köylü
savaşlarını bastırmış, doğanın ve emeğin
sömürüsüne dayalı yeni bir örgütlenme kurmuştu. Cadıların, yani “heretik, şifacı, itaatsiz
eş, yalnız yaşamaya kalkışan kadın, efendisinin yemeğine zehir katan ve kölelerin isyan
etmesine ilham veren kadın”ların yenilgisiyle,
kapitalizmin cinsiyete dayalı iş bölümü kurulmuştu.5 Bu iş bölümü, kadınların yeniden üretim etkinliklerini değersizleştirerek yeni bir
kadınlık modeli ortaya çıkarmıştı: “edilgen,
itaatkâr, tutumlu, az konuşan, hep işiyle meşgul, sadık, ideal bir kadın ve eş”.6 Kapitalizmin
cadılara, bu düzensiz, kontrol edilemez her
şeyin cisimleşmiş hâli olan “vahşi varlıklar”a
karşı savaş açmasını Carolyn Merchant, doğal
dünyanın kapitalist sömürüsü ile ilişkilendirir.
Merchant’a göre Kartezyen ilerleme odaklı
modern bilim, kadını ve yeryüzünü “sürekli kaynaklar”a indirgeyen bir dünya anlayışı
yaratmış ve bunları fethedilmesi, manipüle
edilmesi gereken varlıklar olarak tanımlamıştır.7 Bu yeni paradigma, doğanın döngülerine göre yaşamayı reddederek, gelişme
odaklı mekanik bir dünya algısı yaratmıştır.
Bu nedenle cadı avı, Merchant’a göre kültür
ve doğa ikiliğini -ya da, kent ve doğa ikiliğiniyaratan projedir.8

2

Bugün bu ikilikler üzerine kurulu politik, toplumsal ve ekonomik sistemlerde yaşıyor olsak
da bir cadının nezdinde kent ve kültür doğadan keskin sınırlarla ayrılmış yapılar değildir.
Doğa, ne kentin sınırında başlayan akıl sır erdirilemez vahşidir, ne de ehlileştirilerek kente
bahşedildiği sınırlı alanlar haricinde varlığına
özlem duyulan ötekidir. Hareketli bir caddedeki kaldırım taşlarının arasında bitmiş bir
karahindiba, gören gözlere içinde bulunduğumuz bizzat yaşamın dinamik ve karmaşık
ilişkiler ağını düşündürür. Kendisini dışladıkları üzerinden tanımlayan ikili yapıların aksine,
bu ağ benlik ve başkaları arasındaki kapsamlı
karşılıklı bağlardan müteşekkildir.
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Şehirdeki karahindibanın akşam yemeği olması, yiyeceklerin gözlerden uzakta işlenerek
sofralara geldiği ve her mevsimde her yiyeceğin seralar, melez tohumlar, tarım ilaçları, GDO’lar, suni gübreler eliyle bol miktarda
bulunabildiği günümüzde belki de bu yüzden
“cadı işi”dir. Uygun koşulları beklemek, gözlemlemek, koklamak, dokunmak, rıza göstermek, ilişkilenmek gerektirir. Dünyada varolmamız için birbirimize ihtiyacımız olduğunu
hatırlatır. Bu yüzden, mart ayında İstanbul’da
toplanabilecek yenebilir otlardan bildiklerimi
bir liste ile paylaşmak isterim:
Ebegümeci: İstanbul’un hemen hemen her
köşesinde kendisine rastlamak mümkün.
Hem bol bulunan hem de mevsimi uzun olan
bu bitkiyi Yunan şair Hesiodos kıtlık zamanlarında “fakirlerin besini” olarak kutsamış.9
Geniş, yuvarlak yapraklarıyla ayırdetmesi kolaydır. Pembe üzerine mor çizgili hoş çiçekleri
vardır, çiçeklendikten sonra kartlaştığından
yemek için tercih edilmez. Özellikle yağmurlardan sonra çıkar, kıştan yaza kadar toplanabilir. Körpe yapraklarının kavurması ve çorbası yapılır, geniş yaprakları sarma yapmak için
kullanılır. Pırasa ve kapya biberle kavurması
bizim evde pek sevilir, tek başına ya da diğer
otlarla kavrulunca börek içlerine çok yakışır.
Sindirim ve solunum rahatsızlıklarına faydalıdır; A, B, C vitaminleri içerir. Gübreli toprakları çok sevdiğinden dikkatle yıkamakta fayda
var.
Karabaş otu: Yabani lavanta olarak da bilinir,
bahar ortasından itibaren toplanabilir. Görüntüsü ve kokusu lavantaya benzese de rengi
daha soluktur, biberiyeyi andıran yapraklarının daha otsu bir aroması vardır. Astıma iyi
geldiği söylenir. Reçeli ve çayı yapılır, bence
fırınlanmış sebzelere ve yahnilere çok yakışır.
4

Karahindiba: “Radika” olarak da bilinir, papatyagillerdendir. Sivri dişli yaprak kenarlarından
ve yuvarlak sarı çiçeklerinden ayırdedilebilir. Sonrasında bu sarı çiçekler, çocukların
rüzgârda üflemeyi çok sevdiği tüylü beyaz
kürelere dönüşür. Haşlanıp zeytinyağı ve limonla tatlandırılınca çok lezzetli olur, diğer
otlarla karıştırılıp salatası da yapılır. Kansızlığa ve karaciğere faydalıdır; sodyum, potasyum, kalsiyum içerir.
Kaya koruğu: Denize inen kayaların arasında,
taşlık sahillerde çıkar. Soluk yeşil etli yaprak-
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ları deniz suyuyla yıkandığından mis gibi iyot
kokar. Yaz ortasında yeşile çalan sarı çiçekler
açar, çiçeklendikten sonra kartlaşıp lezzetini
kısmen yitirir. C vitaminince zengindir, antioksidan özelliktedir. Sirke ve limon dilimleriyle
turşusu yapılır. Turşuyu bekleyemez de hemen akşamına yemek isterseniz, sirkeli suda
on beş dakika kadar haşlayıp sarımsak ve limon ekleyerek “yalancı turşu”sunu yapabilirsiniz. Güney İtalya’da kayalık bir sahilde kaya
koruğuna rastlayıp akşam yemeğine pişirince
misafir olduğum aile çok şaşırmıştı, bense o
kadar cömert bir coğrafyada yabani otları
yeme kültürünün olmayışına şaşırmıştım.
Kazayağı: Maydanoz ailesindendir, kimileri onu “yabani maydanoz” olarak bilir. İsmini
yapraklarının kazın ayağına benzeyen biçiminden alır. Yol ve orman kenarlarını, çayırları,
sulak yerleri sever. Yaz ortasında ufak beyaz
çiçekler açar, sonrasında kartlaşır. Çiğ olarak
yenebileceği gibi kavurması, haşlaması, turşusu da yapılır. A ve C vitaminlerince zengindir. Çiçeklenmiş kazayağı, zehriyle Sokrates’i
öldüren baldırana çok benzediğinden dikkatle toplamak gerekir. Baldıran, gövdesindeki
kırmızı lekeler ve kötü kokusu ile kazayağından ayırdedilebilir.
Labada: Karabuğdaygillerdendir. Yaprakları
kuzukulağına benzer, fakat daha büyüktür.
Çorbası, kavurması, geniş yapraklarından
sarması yapılır. A ve C vitaminince zengindir.
Labada ve ısırgan genellikle birbirinin komşusudur. Ben labada otu ile İstanbul’da tanıştım.
Turp otu: Yabani turbun kökü oluşmadan
önce boylanan yapraklarıdır. Haşlanıp limon
ve zeytinyağı ile yapılan salatası bizim evde
kış boyunca neredeyse her gün yenir. Potasyum, kalsiyum, A ve C vitaminleri açısından
zengindir, mide asidini azaltıcı etkisi vardır,
karaciğere faydalıdır. Turp otunun yenebilen
farklı türleri bulunur; kış boyu turp otu, bahar
başından itibarense ondan biraz daha acı bir
tadı olan acı turp toplanabilir. Sarı çiçekli hardal otu ile birbirlerine benzeseler de turp otu
gövdesinin tüylü oluşu ve çiçeklerinin beyaza
çalan rengi ile ayırdedilebilir.
Yabani kuşkonmaz: Ben kendisini “tilkimen”
olarak tanırım, kimileri de “tilkişen” der. Görüntüsü, acı bir tadı olan değerli sarmaşık
otuna benzediğinden “tatlı sarmaşık” da denir. Kültür kuşkonmazından daha ince ve na-

rindir, çalımsı bir gövdesi vardır. Taze sürgünleri iki üç parmak uzunluğunda koparılarak
toplanır, sapın kolayca kırılmayan odunsu dip
kısmı yenmez. A, C, E vitaminleri, kalsiyum,
potasyum, fosfor, demir açısından zengindir.
Sarımsakla kavrulunca çok lezzetli olur.
Yabani pazı: Yabani pancar olarak da bilinir. Yaprakları pazıdan biraz daha küçüktür.
A ve C vitaminleri, kalsiyum, demir, folik asitçe zengindir. Ispanak ya da pazının olduğu
her yemekte kullanılabilir.
Otoyol kenarlarındaki, inşaat alanlarındaki
otların yenmemesi sağlık açısından faydalı
olur, toplanan otlar sirkeli suda birkaç kere
yıkanarak temizlenir. Yaprakların yalnız körpe
ve sağlıklı olanlarının toplanmasına dikkat etmek gerekir. En önemlisi, otların sürgün vermeye devam etmeleri için köklerinden koparılmaması, yalnız ihtiyaç duyulduğu kadarının
toplanmasıdır. Afiyet olsun.
1	Benim İstanbul’un otlarıyla tanışmam, Adalar’ın doğal
ve kültürel mirası üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları
Dünya Mirası Adalar ve Arka Güverte’nin düzenlediği
bir ot toplama gezisi sayesinde olmuştu. Heybeliada’da
Terk-i Dünya Manastırı ve Fransız Koyu civarlarında
en güzel otların bulunabildiğini bu gezide öğrendim.
Ot toplamak için baharda buraları ziyaret etmenizi öneririm.
2	Silvia Federici, Caliban ve Cadı: Kadınlar, Beden ve
İlksel Birikim. İngilizce’den çeviren Öznur Karakaş, Otonom, s. 170, İstanbul, 2012.
3	
A.g.y., s. 249.
4	
A.g.y., s. 151-152.
5	
A.g.y., s. 22.
6	
A.g.y., s. 152.
7	Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women,
Ecology, and the Scientific Revolution. Harper & Row
Publishers, San Francisco, s. XXI ve 164, 1983.
8	
A.g.y., s. 143.
9	Tijen İnaltong, Mutfaktaki Yaban, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul, s. 128, 2009.

4 Kaya koruğu
turşusu yapılırken
5 Kaya koruğu
turşusu
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Bu sayıya özel bir “yapı tarifleri” bölümü hazırladık. Bölümde Melike Altınışık, Kerem Piker,
Erhan Vural, Alexis Şanal ve Aslı Şener projelerini bir yemek tarifi verir gibi anlattılar.

369 metrelik
kutlama pastası tarifi
Melike
Altınışık

(15 milyon kişilik – Tüm İstanbul Halkı)
hazırlık süresi: 12 ay
pişirme süresi: 1200 gün

İstanbul TV ve Radyo
Kulesi, 2011
devam ediyor
Mimar
Melike Altınışık
Architects (MAA)
Görseller
MAA

54 | yemek | betonart

malzemeler:
İstanbul rüzgârı
İstanbul doğası
İstanbul manzarası
Asya – Avrupa
Telekomünikasyon
Yayın sinyalleri

Katmanlar için:
GRC Cephe kaplaması
Cam pencereler
Beton ve çelik (ihtiyaç kadar)
Bazalt taş
Aydınlatma
Süsleme için:
Sedum, murale, roseum,
Çam, fıstık, kızaran sumak ağacı, sakız ağacı
Dağ çileği, erguvan

tarif:
İstanbul doğası, rüzgârı ve manzarası birlikte
iyice yoğurularak bir “baz” oluşturulur.
Pastanın merkezine 200 m’lik beton çekirdek
kondurulur ve çelik katmanlar merkez strüktürün çevresinde hazırlama safhası tamamlandıktan sonra eklenir.
Katmanların içine biraz hayat, biraz keyif, biraz manzara, biraz bazalt taş serpilir.
Dış kaplama - 2500 farklı kalıp ile üretilmiş /
GRC (cam elyaf katkılı prekast beton) cephe
kaplaması dijital fabrikasyon yöntemleri kullanılarak hazırlanır.
Her kalıba ayrı ayrı önce cam elyaflar yerleştirilir ve üstüne dökülen beton ile 2-3 cm kalınlığındaki GRC paneller elde edilir.

GRC paneller beyaza yakın bir griye boyanır.
GRC panellerin arasına gece kullanımlarında
kutlama sırasında görsel bir şölen sağlaması
için aydınlatma elemanları yerleştirilir.
Bir katmanı oluşturan “Çelik strüktür + GRC
cephe kaplamaları + Cam pencereler”, 3-4
katlı dilimler halinde aşağıda biraraya getirilip merkezdeki çekirdek boyunca yukarı çekilirler.
Panaromik 2 adet asansör 200 m boyunca
dikey olarak beton pasta iskeletinin 2 yanına
yerleştirilir.
Bazayı örten ve pastayı çevreleyen çayır alanına süsleme için ayrılan malzemelerin tamamı dikilir, nadasa bırakılır. Üzerine bir tutam
“İstanbul rüzgârı ve güneşi” serpiştirilir.
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servis/sunum önerisi:
Küçük Çamlıca Korusu içindeki sakız ağacından üretilen sakızlı kahve eşliğinde ışıkları yanarken İstanbul manzarasına servis edilir.

56 | yemek | betonart

betonart | yemek | 57

mimarlık ve yemek üzerine
Kerem
Piker

Palanga Açık Mutfak,
Mehmet Ali Bey
Palangası, Erzincan
İşveren
Kutluğ Ataman
Mimar
KPM Kerem Piker
Mimarlık
Görseller
KPM Kerem Piker
Mimarlık
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Bütün iyi yemeklerin bir reçetesi vardır. Mutfak
kültürü, tıpkı müzik gibi, ölçülemeyenin ölçülebilir hâle getirilmesi üzerine kurgulanmıştır.
Reçete bir tür notasyon olarak görülebilir:
2 adet soğan küp küp doğranacak, kısık ateşte
bir çay kaşığı zeytinyağında pembeleşene dek
kavrulacak; ardından ikinci kemanlar / pardon
yeşilbiberler girecek... Sadece bir defalık bir
icra için üretilmiş olan müzik, yok hükmündedir; müzik her defasında yeniden icra edilerek
varlığını sürdürebilir; pilav gibi. Pilav vardır ve
varlığını tekrar edilebilir olmasına, her defasında aynı reçete ile üretilebilmesine borçludur.
Yalnızca kötü yemekler, bir defaya mahsus
üretilirler. Lezzetsiz bir yemeği tekrar etmek
için geçerli bir sebebiniz olamaz. Kötü bir
reçete, yok hükmündedir. Kötü yemeklerin
reçetesini tutmak anlamlı değildir. Ancak iyi
yemekler reçeteyi hakeder.
Mimarlık ise reçete ile üretildiği takdirde yavanlaşır. Tekrar edilebilir, reçetesi yapılabilir
olduğu anda gazı kaçar, heyecanı sönümlenir. Demek ki bu yanıyla iyi mimarlık, iyi bir

yemekten ziyade kötü bir yemeğe daha yakındır. Ağızda bıraktığı tat ne olursa olsun, bir
defaya mahsustur.
Ancak kötü bir yemek yapar gibi de mimarlık
yapamayız. Kötü yemeğin arkasında pek çok
sebep olabilir; bir tür özensizlik, malzemenin
kötü kullanımı, kötü malzeme kullanımı, ölçüsüzlük ya da ölçeksizlik bir yemeği berbat etmeye yeter de artar bile. Buradan da kolayca
anlaşılabileceği gibi kötü bir yemekten de iyi
bir mimarlık çıkmaz.
Üstelik bir yemeği tek seferlik yapan, yemeğe ilişkin bir memnuniyetsizlik iken mimarlık
ürünü bir memnuniyetsizlik yaratmadığı, hatta hatırı sayılır bir memnuniyet sağladığı halde tekrar edilmeyebilir. Dolayısıyla mimarlıkla
kötü yemeği birbirine yaklaştırabilir gibi görünen ve teknik olarak yanlış olmayan önerme, ne doğru ne de kullanışlıdır.
Doğru önerme belki de şudur: Mimarlık yapmak yemek yapmaya benzemez. Ancak mimarlık yemek yaparken işe yarayabilir.

palanga’daki açık mutfak
Palanga’daki açık mutfak, mimarlığın yemek
yapma ile ilişkisini özgün bir tecrübeye dönüştürme çabası olarak görülebilir.
Her defasında üç aşağı beş yukarı aynı
araçlarla yeniden kurulan bugünkü mutfak
mekânının, Frankfurt mutfağının bir varyasyonu olduğunu iddia etmek sanırım yanlış olmaz. Temel motivasyonu, eve ayrılmış alanda
gündelik pişirme pratiğine en uygun payı kullanan mekânı kurmak olan mutfak tasarımı,
pratiğin gündelik yaşam içerisinde işgal etti-

ği zaman dilimine paralel olarak dönüşmeye
devam ediyor. Söz konusu zaman, pişirmenin
kendisine ilişkin tariflerin de yeniden yapılmasını sağlayan bir ölçüt. Zira böyle düşünüldüğünde Nagakin’de bir kapsülde yemek pişirmek, soğan kavurmak anlamına gelmeyebilir.
Kapsüle indirgenmiş bir ev yaşantısı, pişirme
etkinliğinin de kavramsal olarak bir kapsüle
sıkıştırılması demektir. Bu ev artık diz kırıp
oturduğunuz, hamur açtığınız, sarma yaptığınız bir ev değil. Dolayısıyla ev neyse yaşantı
o, yaşantı neyse yemek de, mutfak da o.
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Tekrar eden bir reçetenin varyasyonları olarak anılabilecek mutfak modülü ve onun
mekânı, günlük pişirme etkinliğinin tamamlayıcısı olarak Erzincan’da, Mehmet Ali Bey
Palangası’nda da gündelik hayattaki yerini
aldı, alıyor. Ancak Palanga’da bir mutfak daha
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var. Açık mutfak, her gün yemek pişirilecek
bir yer değil. Elbette her gün yemek pişirmenin önünde bir engel yok; ancak açık mutfak
her gün pişmesi gereken yemeğin piştiği bir
yer değil. Bu bakımdan mutfağın kendi zamanı var. Hatta pişirmenin de kendi zamanı

var. Mutfak, kabiliyetlerini pişirmenin farklı
zamanlarına, türlerine ve kültürlerine göre tarif ediyor. Bu mutfakta büyük ateşler yanıyor.
Tandırlarda ekmek pişiriliyor. Su bir oluktan
akıyor, nebat oluğun yanındaki kuytuda yetişiyor. Dolapları, masası, oturağı, tezgâhı hep

aynı malzemeden; bu yüzden belki açık mutfak aslında hep oradaymış gibi.
Mutfak, Munzur Dağı’nın yamacında, oturduğunuz yerden ovayı gördüğünüz, bir miktar
rüzgârdan saklandığınız şenlikli bir sofra.
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ekşi maya
Erhan
Vural

Royal Garden Kartal
Residences,
2013-2019
Mimar
Erhan Vural, Hasan
Sıtkı Gümüşsoy
- ABOUTBLANK
Mimarlık & Kentsel
Tasarım
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Tasarladığı bir yapının inşa edilip hayatın içinde bir aktör olmaya başlaması ve kullanıcısı ile
buluşması, biz mimarlar için oldukça heyecan
ve haz veren bir durum. Yapının önüne geçip
gururla ona bakarken, bu anın gerçekleşme-

si için verdiğiniz emeği ve sonuna geldiğiniz
o çok uzun süreci düşünüyorsunuz. Fikrinizi
geliştirmek için onlarca farklı girdiyi ve disiplini koordine ettiğiniz, uygulama aşamasında
da hassas zamanlamalar yapmanız gereken

bir süreç bu. Ve öylesine interaktif bir süreç
ki, geçmişte gözünüzden kaçan ufak bir detayın, sonuca giderken katettiği yolu ve şimdi
karşınızda kanlı canlı “ben hatayım!” diyerek
varolduğunu görüyorsunuz. Ortaya çıkan yapının suretinde tüm hassasiyetlerinizi, özverilerinizi, doğrularınızı ve yanlışlarınızı ayırdedebiliyorsunuz. Bu yönleri ile bence mimarlık
yapmak ile ekmek yapmak arasında kesinlikle
müthiş bir benzerlik var!
Bir süredir araştırmakta ve yapmakta olduğum ekşi mayalı ekmeğin yapım süreci de
oldukça uzun ve hassas. Yaklaşık bir tam gün
süren hamurun hazırlığı ve ertesi gün de pişirilmesi ile rekora koşan bir sürede yapılıyor.
Malzemelerin hassas ölçüler ile biraraya gelişi
ve tam zamanında yapılması gereken fiziksel
müdahaleler ile hamurun geçirdiği değişim,
sonunda ortaya çıkacak olan ekmeğin kalitesini ve görünümünü doğrudan etkiliyor.
Mesela mayayı beslediniz ama biraz fazla mı
beklettiniz? Geçmiş olsun, ekmeğiniz yeterince kabarık olamayacak. Hamur çok yapışkan
geldi biraz daha un mu eklediniz? Yumuşak
bir ekmeğe güle güle deyin, ağır ve sert bir
ekmeğiniz olacak. Vaktiniz dar, 4 saatlik hamur katlama ve dinlendirme aşamasını kısalttınız mı? Gözenekli bir ekmek dilimini çok özleyeceksiniz. Az mı yoğurdunuz? Gluten açığa
çıkamadı ve yine ekmeğiniz kabarmayacak.
Çok mu yoğurdunuz? Tüm gluteni parçaladınız ve yine dümdüz tahta gibi bir ekmek… Kısacası bu süreçte rolünüz çok büyük. Sabrınız
çok önemli. Her şey sizden bekleniyor. Tüm
doğruların ve yanlışların sorumluluğu size ait.
Ve sizin projenize uymayan, bildiğini okuyan
bir müteahhidiniz var; “saccharomyces cerevisiae”, nam-ı diğer “ekşi maya!”
2013 yılında ilk eskizlerine başladığımız ve
ancak 2019 yılında tamamlanan Royal Garden
Kartal konut projemiz de, 6 yıllık tasarım ve
uygulama süreci ile ekşi mayalı ekmeği aratmayacak cinsten. Araştırma, konsept tasarım,
sunum, revizyon, yeni bir konsept, tekrar sunum derken ilk 2 senenin fikri geliştirmek ve
olgunlaştırmak için kullanıldığı bir süreç bu
(“mayalanma”). Bu aşamada sabırlı olup ne
kadar çok araştırma, deneme, analiz, model,
eskiz yaparsanız, yer ve bağlam ile ne kadar
çok iletişim kurarsanız ve konuyu ne kadar içselleştirirseniz, ortaya çıkacak olan yapı da o
kadar çok içinize sinen bir hal alıyor. RG Kartal projesinin de mayalanma süresi bu anlambetonart | yemek | 63
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da “lezzetli” sonuçlar verecek kadar yeterli idi
bizim için.
Bu iki senenin ardından olgunlaşan fikrin yerel
yönetime aktarılması aşamasında imar yönetmeliği değişti. Oluşan kaos ortamında, yeni
yönetmeliği anlamak, konsepti geliştirmek
ve uyarlamak için 1 sene daha çalıştık (“katlama”). Bazı ekmekçilere göre mayalanma aşamasından sonra hamur direkt kalıba alınabilir.
Fakat bazılarına göre ise mayalanmadan sonra
her saat başı hamuru 4 köşesinden katlayarak
bekletmek gerekir. Bu aşama hamurun yüzey
gerilimini arttırarak şeklini daha iyi korumasını
sağlar. Ayrıca hamurun içine ekstra hava girmesini de sağladığı için daha gözenekli ve lezzetli bir ekmek diliminiz olur. RG Kartal projesini
değişen imar yönetmeliğine uyarlama süreci
de bizim için adeta bir “katlama” aşaması oldu.
Projemiz geldiği nokta itibari ile ruhsat alabilecekken, üzerinde biraz daha fazla çalışarak yeni
yönetmeliğin sunduğu fırsatları tasarıma olumlu yönde yansıtabilmeyi başardık. Bu sayede
çok geniş balkonlu, kullanım alanı daha dengeli
ve keyifli konutlar elde edebildik.
Hamur her ne kadar özenli hazırlansa da, güzel mayalansa da iş orada bitmiyor. Asıl mevzu tabii ki onu güzelce pişirebilmek. Koyu
karamel renginde çıtır çıtır bir kabuğun altındaki yumuşacık, bol gözenekli ekmek dokusu kimin hoşuna gitmez ki? Bu işe başlayan
herkesin hedefi ve hayali tabii ki bu kıvamda
pişen bir ekmek. Fakat pişirdiğiniz ortamın
ısısı ve nem dengesi yeterli ve homojen değil
ise sonuç maalesef yine hüsran. Aynı cümleler proje ve inşası için de söylenebilir elbette.
Her ne kadar özenle çizilmiş, hiçbir detayı atlanmamış projeniz olsa da, asıl konu onu doğru uygulayabilmek, uygulatabilmek de değil
mi? Ortamın ısısı ve nemi çok kere değişmiş,
fırının kapağı sürekli açılmış kapanmış olsa
da, 3 senelik bir inşa sürecinin ardından RG
Kartal tamamlanıp kullanıcısına kavuşmuş bir
yapı olarak artık karşımızda (“pişirme”).
Siz belki göremezsiniz ama karşısına geçtiğimde “ekşi mayanın” bildiğini okuyan tutumu bana hep göz kırpıyor. Karamelimsi parlak
kabuğunun altındaki eksik gözenekleri birer
birer sayabilirim. Fakat bunlar size vereceği
lezzetten ödün verdiği anlamına gelmiyor
tabii ki. Bu yapı bir yemek olsaydı, kesinlikle
lezzetli bir ekşi mayalı tam buğday ekmeği
olurdu! Afiyet olsun!
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üç servisten oluşan brunch
için temel bir yemek
Alexis
Şanal

Meydan,
herhangi bir yer
tarihsiz
Mimar
SANALarc

içindekiler:
Tuğla döşeme
Kaldırım taşı
Granit kenar profili
Dekoratif ağaçlar
Renkli betonarme
Ahşap gölgelikler
Cam paneller
Güneş panelleri
Dış mekân kauçuk zemin kaplama

ön hazırlıklar:
1. Topografya ve yerleşim üzerine arşivlere
bakın.
2. Tarihi dokuyu dikkatlice ortaya çıkarın.
3. Tüm yolları, araç diyetine sokun.
4. Tüm büyük, özel ağaçları işaretleyin.
5. Mevcut sosyal altyapıyı haritalayın.
6. Arazide yapılması planlanan projeleri ve
gelecek spekülasyonlarını tanımlayın.

pişirme süresi 6 yıl:
2 yıl vizyon geliştirme
1 yıl kent tasarım programları
6 ay yapı tasarımı
3 ay teklif süreci
2 yıl inşaat
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tarif:
• Tuğla döşemeyi alın ve yaya akışı için
kaldırımın bölünmediği sürekli bir yüzey
oluşturun.
•

•

•

Görsel aksların vurgulandığından emin
olun, kot farkının olduğu yerlerde konforlu
eğimler sağlayın ve yayalara en kısa, belirgin ve zevkli kaldırımları sunun.
Kesintisiz yüzeyde basamaklar, yollar, dinlenme mekânları, çiçeklikler ve anıtların sınırlarını granit bitirme profilleri ile tanımlayın.

•

Bu temel yemeğe eşlik edecek üç servislik
sosyal altyapı brunch’ının; ilgi çekici yerler
ve yemek, alışveriş ve arkadaşlarla buluşmaya uygun mekânlarla bağlantısını kurmayı unutmayın.

•

Bu kesintisiz kamusal yüzey boyunca, kioskların yanısıra umumi tuvaletler ve toplu
taşımaya konforlu erişim gibi kolaylıklarla farklı çeşni ve tatlar eklediğinize emin
olun.

•

Güneş enerjisi üretiminin yanında, yağmur
ve rüzgâra karşı koruma sağlayan cam
kaplamalar ve ahşap gölgelikler gibi doğal
malzemeler kullanın.

•

Yaşlıları, bebekleri ve kamusal hayattaki
yetenek farklılıklarını gözetmeyi unutmayın.

•

Çocuklara oynamaları için yumaşak yüzeyler, yaşlılara tiyatro salonundaymış gibi
kamusal hayatı izleyebilecekleri yüksek
kalitede koltuklar sağlayın ve yüzeyin engelli bireyler için de davetkâr ve konforlu
olduğuna emin olun.

Yayaların karşıdan karşıya geçtiği ana yollarda, yüksek ve geniş kaldırımlardan kaçının.

•

İnsanları izlemek, gölgede oturmak, dinlenmek veya insanlarla tanışmak için en
uygun yerleri saptayın.

•

Oturma alanlarını ve sosyal ortamı banklar
ve kent mobilyaları ile tanımlayın.

•

Yer yer dekoratif ağaçlar ve renklendirilmiş beton banklar ekleyin.
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pozitif enerjili, müzikli ofis
Aslı
Şener

Kabataş’ta bir ofis,
2013
Mimar
anonim.istanbul
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Bugüne kadar içinde bulunduğum tüm projeleri düşündüğümde, pek çoğunun bir yemeği
ortaya çıkarma süreci ile benzer katmanlaşma içerdiğini, tecrübe ile gelişen biraraya getirebilme ve yapabilme becerisi ile eş zamanlı
planlama ve sorun çözme pratikleri gerektirdiğini görüyorum. Tasarlarken tatları yanyana getirebilmek için öncelikle onları iyice
tanımak ve anlamak gerekir, ama tasarımın
başarısı ve orijinalliği içerdiği tanıdıklık ile
deneysellik arasındaki dengeye bağlıdır çoğu
zaman. Tasarımı uygularken ise kararlılık, soğukkanlılık, sabır ve presizyon ile birlikte dozunda bir ısrarcılık-esneklik karışımı gerekir,
tıpkı yemek yaparken olduğu gibi.

Bazen en baştan bir yemek yaratmanız gerekir, bazen tarifteki kurallara aynen uyarsınız,
bazen de mevcut tarifi elinizdeki yeni koşul
ve malzemelere göre uyarlar özünü kaybetmeden yaratıcı dokunuşlarla yeni bir yemek
elde etmeyi amaçlarsınız. Aşağıda tarifini
yapmaya çalıştığım proje işte bu son kategoride bir yemek olarak düşünülebilir.
(66 kişilik)
hazırlık süresi:
2 ay
pişirme süresi:
Ön hazırlıklar + 4 ay

malzemeler:
Base (Baz Malzemesi):
3 ayrı dönemde pişirilmiş hazır altlık
Zemine eşit yayılacak miktarda self levelling
beton karışımı
Aldığı kadar alçıpan
“Yosun” karo halı (yaklaşık 100 kutu)
120 m2 meşe parke (3 cm kalınlığında ve yüzeyi önceden fırçalanmış olmalı)
50 m2 porselen zemin karosu
40 m2 seramik duvar karosu (geometrik şekilli ve muhtelif renklerde)
Havalandırma ekipmanları (tüm paket: borular, cihazlar, tüm ara parçalar, menfezler vs.)
Elektrik ekipmanları (kablolar, anahtar prizler,
switch, modem vs.)
Sıva
Boya

bazın hazırlanışı:
Önceden hazırlanmış self levelling beton karışımı dökülür ve zeminde düz bir yüzey oluşturacak şekilde yayılıp kuruması için 2 gün
beklenir. Sonrasında hazırlık sürecinde kararlaştırılmış duvar yerleri zeminde işaretlenip
alçıpan duvar imalatına başlanır. Duvarların
çerçevesi oluşturulup bir yüzleri kapatıldıktan sonra sırasıyla havalandırma boruları ve
elektrik kabloları yerlerine yerleştirilir. Tüm
bu işlemler bitip duvarların içi doldurulduk-

Filling (Dolgu Malzemesi):
78 adet huş kontrplak, 40 adet mdf panel
60 m2 cam
125 m muhtelif alüminyum doğrama profili
(önceden boyanmış, hazırlanmış)
Lavabo (5 adet), Klozet (6 adet),
Musluk (6 adet), Eviye (1 adet)
Çalışma koltuğu (66 adet)
Toplantı masaları (3 adet, muhtelif boylarda)
Bilumum yaşamsal eşya (bardak, çanak, kalem, kağıt vs.)
Topping (Üst Malzeme/Süslemeler):
Pozitif enerji
Kırmızı metal müzik kutusu
Küçük parıldayan ampuller
Her yere yayılan lamba (önceden başka bir
tezgâhta hazırlanmış)
Çeşitli duvar yazıları, posterler
ön hazırlıklar:
(İhtiyaç listesi, alışveriş ve mis en place)
Öncelikle gerekli malzemelerin miktarlarını da
içeren bir liste yapılır. Malzemelerin önceden
işlem görmesi ve başka tezgâhlarda (marangoz tezgâhı, doğramacı tezgâhı vs.) hazırlanması gerekenler ve diğer hazır malzemelerin
temini için gerekli araştırmalar, çalışmalar yapılır; siparişleri verilir diğer tezgâhlarda benzer hazırlıklar sürerken pişirme alanında mis
en place hazırlıkları yapılır. Bu sırada ürünün
pişeceği alan itinayla boşaltılır.
Hazır altlıktaki tüm mevcut zemin, tavan ve
duvar katmanları ve değişecek doğramalar
sökülüp temizlenir.
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tan sonra diğer yüzleri de kapatılır, bu arada
diğer bir tarafta hazırlanıp alana getirilmiş
olan dış doğramalar yerlerine takılır. Tüm alan
önce sıvaya, akabinde boyaya hazır hâle gelir.
Sıva ve boya da bittikten sonra halılar ve parkeler eş zamanlı olarak döşenirken, ıslak hacimlerin olduğu alanlarda zeminlere porselen
karolar döşenir, duvarlar geometrik fayanslarla renklendirilir. Tüm bu işlemlerden sonra
beton kalan yüzeyler epoksi boya ile boyanır,
ve ardından alan, kuruması için dinlendirilir.
öneri: Bazı hazırlarken duvarlar ortaya çıkar
çıkmaz bir taraftan diğer tezgâhlarda hazırlıkları başlamış ahşap işleri, cam ve alüminyum bölücüler için yerinde kesin ölçüleri alıp
final imalatları başlatırsanız zaman kazanmış
olursunuz.
dolgu malzemesinin hazırlanışı:
Kesin imalatları önceden başlatılmış, ahşap
ve doğrama işlerinin diğer tezgâhlardaki hazırlıkları tamamlanıp alana geldiklerinde yerlerine yerleştirilip montajları yapılır. Masalar,
sandalyeler yerlerine yerleştirilir. Lavabolar,
klozetler ve tüm benzeri aksamlar monte edilir. Böylece lezzeti verecek ve genel yoğunluğu sağlayacak dolgu malzemesi alana yayılır.
süslemeler:
Alan tüm gerekli dolgu malzemeleri ile doldurulduktan sonra en ortaya tüm çevresine
lezzet vermesi için kırmızı bir müzik kutusu
yerleştirilir. Bu lezzeti parlatmak için kollarıyla
alanın büyük bir kısmının üzerine yayılan organik aydınlatma, küçük parıltılı ampuller ve
diğer aydınlatmalar tavanlara asılır. Mekânın
tadını artırmak ve çeşitlendirmek için duvarlara, camlara yazılar yazılır, posterler asılır.
sunum önerileri:
İçine eklenen tüm tat ve renklerle piştikten
sonra ürünün içini dolduran aktivenin ana
kaynağı olan müzikle sunulması önerilir.
Bu proje bir yemek olsaydı tabanı önceden ve
ayrı pişirildiği ama aynı zamanda içine girebilecek çok farklı lezzetlere bir baz oluşturabildiği ve birbirine geçmiş sofistike lezzetler
içerdiği halde, her birinin tadını ayrı ayrı ortaya çıkartarak bütünleştirebildiği için; içinde
barındırdığı kültür daha az bilinen ama daha
sıradışı lezzetleri de kapsadığı ve ağır olmadan derin olmayı başarabildiği için keçi peynirli, kuşkonmazlı bir kiş olabilirdi mesela.
70 | yemek | betonart

aydınlık bir öğle yemeği
için mekân
Yemeğin ne olduğu kadar nerede yendiği de
önemli. Beyaz yakalılar çok özel bir durum
yok ise, çalışma saatleri gereği, öğle yemeklerini günün en aydınlık olduğu saatlerde,
işyerinde yiyor. Bu yüzden günışığının yemek mekânına nasıl ve ne kadar girdiği çok
önemli. Mekânın eni, boyu, yüksekliği ile bu
ışık altında nasıl göründüğü, yemeğin lezzetini tutturmak kadar ince ayar gerektiren bir
durum. Aynı işyerinde diğer çalışanlarla günde en azından bir kez karşılaşma olasılığının
bir yemek masasında gerçekleşebilir olması,
mekânın lezzetinin de yemeğin lezzeti kadar
önemli olduğunu fısıldıyor. Bu yüzden ofis
yapılarında en çok özendiğimiz yerlerden biri
yemek salonları. Burada da öyle. Tümüyle

toprağın altında, birbirini gören iki kattan oluşan salon olağan kullanım vakitlerinde tamamen günışığı ile aydınlanıyor. Seminer salonlarının fuayesiyle bitişik olması hem mekânın
ferahlığını hem de yemek öncesi ve sonrasında serbest oturma imkânını sağlıyor. Yapının
tam ortasındaki merdiven ve asansörlerden
ulaşılan ve yemeğe gelenlere az önce ayrıldıkları çalışma mekânlarından farklı bir yere
geldiklerini hatırlatan fuaye, yemek salonunun da giriş mekânı.

Nevzat
Sayın
Doğan Holding
Yönetim Yapısı,
2010
Mimar
Nevzat Sayın
Mimarlık
Hizmetleri
Fotoğraf
Engin Gerçek /
Studio Majo

Bir an önce nikotine kavuşmak isteyenler dışında yemeğini bitirenlerin mekânı terketmek
için acele etmemelerinden anlayabiliyorum
burada olmaktan memnun olduklarını.
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Food and Architecture: At The Table
Editör: Samantha L. Martin-McAuliffe • Bloomsbury Academic • 2016 • İngilizce • Karton Kapak • 304 sayfa •
15,5 x 23,5 cm
Editörlüğünü University College Dublin’de öğretim görevlisi olan Samantha L. MartinMcAuliffe’nin üstlendiği Food and Architecture mimarlık ve yemek disiplinlerinin hem
teorisini hem de pratiğini birarada ele alıyor. Şefler, yemek tarihçileri ve mimarların
katkıda bulunduğu kitap, yemek ve mimarlığın kesişiminde dört bölümden oluşuyor:
Yerellik (Regionalism), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Zanaat (Craft) ve Özgünlük
(Authenticity). Bu başlıklar; Yunanistan’da domuz kesimi ve çiftlikler konusundan Amerikan mutfağının özgünlüğü ve mirasına, yükseköğrenimde gıda ve sürdürülebilirlikten
kafe ve bar sandalyelerine, akağaç şuruplarının haritalanmasından peynir yapma işçiliğine uzanan oldukça geniş bir çerçevede seçilen örnek vakalar üzerinden makale, anı
gibi farklı türlerde veya pratiğe dayalı araştırma, söylem analizi gibi farklı yöntemlerle
inceleniyor.
Ken Albala, Lisa Cooperman, Nicola Camerlenghi, Amy Trubek, Aglaia Kremezi, Máirtín
Mac Con Iomaire, Fanny Singer, Jamie Horwitz, Kevin Donovan, William Rubel, John
Tuomey, Heather Paxson, Tom Hudgens, Henriette Steiner ve Ruth Lo’nun katkıda bulunduğu kitapta her bölümün sonunda Samantha Martin-McAuliffe’ın başlıca temaları ve bağlantıları yorumladığı bir
incelemesi yer alıyor. Kitabın sert kapaklı versiyonunun yanısıra e-kitap formatı da mevcut.

OLIO
olioex.com

Evler ve yerel işletmelerde artan yemeklerin ziyan olmasını
engellemek amacıyla kurulan OLIO, insanların komşularıyla bağlantı kurmasını ve paylaşımda bulunmasını sağlıyor.
Marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan yiyecekler, evde
yetiştirilmiş fazla sebzeler, fırınların artan ekmekleri veya
şehirdışına çıkanların buzdolaplarında kalacak ürünlerin
değerlendirilmesi için başlatılan uygulama, kullanıcıların
isteği üzerine mobilya, giyecek, kişisel bakım ürünleri gibi
gıda dışı ev gereçlerinde de kullanılabilir hale getirilmiş.
Dünya çapında kullanıma uygun olan OLIO’da bir yemeği
paylaşmak için fotoğrafını çekmek, açıklamasını eklemek
ve teslimat için bir yer ve saat belirtmek gerekiyor. Yemeğe ulaşmak için ise konuma göre arama yapmak ve paylaşan kişiyle özel mesaj yoluyla iletişime geçerek teslimat
detaylarını kararlaştırmak yetiyor.
Kolektif bir paylaşım ortamı yaratarak büyük bir değişime
önayak olmayı hedefleyen uygulama bugüne kadar 50’den
fazla ülkede 1.862.383 kullanıcıya ulaşmış; yaklaşık 3,5 milyon tabak yemek ve 500 milyon litreden fazla suyun ziyan
olmasını engellemiş.
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Data Cuisine
data-cuisine.net

Veri temsil paradigmalarını yerel
mutfaklara adapte eden ve yemeğin kendisini bir
mecra olarak kullanan Data Cuisine, verinin yemek
pişirme ile ilgisini deneysel yöntemlerle araştırıyor ve
alternatif bir veri temsili sunuyor. Susanne Jaschko tarafından kurulan ve yönetilen sanat ve tasarım inisiyatifi
prozessagenten’in projelerinden biri olan Data Cuisine,
veri görselleştirme uzmanı Moritz Stefaner’ın yürütücülüğünde yerel inisiyatiflerin işbirliğinde gerçekleştirilen
gıda ile ilgili verilerin temsiline yönelik birtakım deneysel atölye çalışmaları temelinde ilerliyor. Data Cuisine
Atölyeleri kapsamında kamuya açık yerel veriler, gıdaların renk, form, doku, koku, tat, besin değeri, kökeni gibi
içkin özellikleriyle temsil ediliyor. Yemek menülerine ve
kitaplarına dönüşen atölye çıktıları Data Cuisine’in web
sitesinde paylaşılıyor. Yürütücüler ve katılımcılar, veri ve
yemek arasındaki sınırları silikleştiren, kolektif bir araştırma deneyimi sunan bu atölye çalışmaları bugüne kadar
Helsinki, Barselona, Basel, Berlin, Boston ve Priştine gibi
şehirlerde gerçekleşti. Proje 2016 yılında “The Kantar Information is Beautiful Awards”un Veri Projesi kategorisinde altın ödülün de sahibi.

Eating Architecture
Editörler: Jamie Horwitz, Paulette Singley • The MIT Press • 2004, İngilizce • 386 sayfa • Sert Kapak • 20 x 23 cm
Yemek ve mimarlık arasındaki ilişkiyi inceleyen metinlerden oluşan kitap, yiyeceklerin
hazırlanışı ve mekânların üretimi konularının (genellikle mecazi) kesişim noktalarını
inceleyerek nelerin öğrenilebileceğini araştırıyor. Yemek kanalları ve ünlü şeflerin öne
çıktığı günümüz kültüründe yemek, bir saplantının yanısıra alternatif bir sanat biçimine dönüştü. Eating Architecture’da yer alan 19 metin ve “Tarifler Galerisi” (Gallery
of Recipes) bölümü, mutfağın anımsattığı kimlik, ideoloji, eğlence, bellek ve kayıp
konularıyla sanat ve mimarlığın nasıl bağ kurduğunu sorguluyor.
Kitapta yer alan metinler, okuyucuyu peyzajdan mutfağa, masaya ve sonunda ağza
doğru yönlendiren dört bölümden oluşuyor. “Servis Takımları” (Place Settings) isimli
ilk bölüm, kuliner sömürgeciliğin ve küresel turizm ekonomisinin yemek ve yer arasında doğurduğu ilişkiyi inceliyor. “Mutfakta Felsefe” (Philosophy in the Kitchen) bölümü, zencefilli kurabiyeden ev gibi sanat, yemek ve mimarlıkta estetik üzerine deneyler yapmaya alan yaratan rutinlerin izini sürüyor. Yemek yemenin mekânsal ve performatif yönlerini ele alan “Masa
Kuralları” (Table Rules) bölümündeki metinler, yemek paylaşmanın yokolma tehlikesi altındaki ve korunması gereken
kültürel artefaktların başında geldiğine dikkat çekiyor. “Cisim Bulmuş Tat” (Embodied Taste) isimli bölüm ise yemeğin
duyusal tahayyülünü ve bir sanat işini tüketmenin ne anlama geldiğini değerlendiriyor. Kitap, çağdaş mimarlardan toplanan, konuyla ilgili görsellerin biraraya getirildiği “Tarifler Galerisi” (Gallery of Recipes) ile son buluyor.

Non-Referential Architecture
Yazarlar: Valerio Olgiati, Markus Breitschmid • Park Books •
2019 • İngilizce • 144 sayfa • Sert Kapak • 11,5 x 18 cm

Pasta by Design
Yazar: George L. Legendre • Thames&Hudson • 2011
• İngilizce • 208 sayfa • Sert Kapak • 20 x 24 cm

İlk baskısı 2018 yılında Simonett
& Baer tarafından yapılan NonReferential Architecture, içerik
ve tasarım açısından revize edilmiş yeni versiyonuyla 2020’de
yeniden yayımlandı. Virginia
Teknik Üniversitesi’nde ders
veren kuramcı Breitschmid ve
İsviçre’de mimarlık pratiğini sürdüren Olgiati’yi biraraya getiren
kitap, mimarlığın provokasyona
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu; yapıların birer
kabuk ve kendilerinden başka
bir şeyin sembolü olarak işlev görmesini bekleyen geleneksel
düşüncenin ötesinde yeni bir yol bulunması gerektiğini savunuyor.

1994’te Harvard Graduate School of Design’dan
mezun olan, 2008’den itibaren aynı okulda ders veren ve 2004 yılında Londra merkezli IJP Architects’i
kuran mimar ve öğretim görevlisi George L. Legendre tarafından yazılan Pasta by Design makarnayı bir matematik problemi olarak ele alıyor. “Tüm
makarna şekilleri periyodik denklemlerle tanımlanır” önermesinden yola çıkan kitapta 90’dan fazla
makarna formu çizimlerle, fotoğraflarla, matematik
formülleriyle inceliyor ve her birine pişirme önerileri sunan
kısa bir metin eşlik
ediyor.
Önsözünü
MoMA NYC’nin küratörlerinden Paola
Antonelli’nin yazdığı
kitapta tüm fotoğraflar ise Stefano
Grazini tarafından bu
kitap için çekilmiş.
2012 yılında kitabın
Almanca versiyonu basılmış. 2014 yılında ise Springer yayınlarından Michele Emmer editörlüğünde
çıkan Imagine Maths 3: between Culture and Mathematics adlı yayında yazarın “Pasta Mathematica,
The Mathematics of a best-loved Foodstuffs” isimli
bir makalesi de yayınlanmış.

2005 yılında tanışmalarından itibaren bu konu üzerine tartışan
Olgiati ve Breitschmid, yeni bir mimarlık için manifesto niteliği
taşıyan kitabı, gittikçe her türlü manifestoyu reddeden bir dünyada katı ideolojilerden bağımsız, radikal ve yeni bir yaklaşım
olarak sunuyor. Kitapta, göndergesel olmayan yapıların, sabit
semboller ve imajlar dağarcığı ile onların tarihsel çağrışımlarının dışında, kendi başlarına anlamlı varlıklar oldukları öne sürülüyor. İdeoloji ve referanslardan bağımsız bir dünyada yeni
bir mimarlık yaklaşımı hayal eden kitap, geleceğin mimarlık için
neler getireceğini merak edenlere bir kaynak oluşturuyor.
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Yapı Tasarım Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Çimento
Endüstrisi
İşverenleri
Sendikası’nın (ÇEİS) çimentonun inşaat projelerindeki kullanım alanlarına ve şekline ilişkin önyargıları yıkmak
ve yenilikçi kullanım alternatiflerine
dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez
düzenlediği “Yapı Tasarım Yarışması”
sonuçlandı. Teması “Kamusal Alanda
Yenilikçi Adımlar” olarak belirlenen
yarışma kapsamında katılımcılardan,
kentte ortak kullanıma imkân veren
ve farklı kentsel mekânlara uyum
sağlayabilecek, rekreatif potansiyeli
düşünülen ve “müştereklik/kamusallık, adaptif olma/uyarlanabilir olma
ve taşınabilirlik/mobilite” kriterlerine cevap veren bir pavyon tasarlamaları istendi. Ahmet Topbaş, Cem
İlhan, Dürrin Süer, Ömer Selçuk Baz
ve Tomris Akın’dan oluşan jüri tarafından bu kriterlere göre değerlendirilen projeler arasından kazananlar
belirlendi. Profesyonel kategoride
190 bin, öğrenci kategorisinde 70 bin
olmak üzere toplamda 260 bin TL
ödül verildi.
Öğrenci kategorisinde Eren Temel ve
Büşra Ebrar Sayan’ın (MEF Üniversitesi) “Ardışık Dolaşım” isimli projesi
birinci; Ayşenur Naçar ve Zeynep
Yüksel’in (MEF Üniversitesi) “Beklenmedik Orman” isimli projesi ikinci;
Damla Erdoğan’ın (Yıldız Teknik Üni-

versitesi) “Yeşil Kutu” isimli projesi
üçüncü oldu. Arda Coşan (İstanbul
Teknik Üniversitesi) “BetoNatur”;
Kıvılcım Yavuz, Furkan Özata, Furkan Şahin ve Aleyna Koyuncu (Yaşar
Üniversitesi) “AGREGARCH Zamanın
Döngüsel Gücü”; Ruhin Alibayli (Bursa Uludağ Üniversitesi) ve Elchin Aliyev (Danışman) “Akışkan Kütle”; Resul Emre Kaba, Sümeyye Nur Öztürk
ve Gamzenur Kurel (MEF Üniversitesi) ise “Mod-6” adlı projeleriyle eşdeğer ödüle layık görüldü.
Profesyonel kategoride Emrah Akpınar, Mete Keskin “Kentsel Katalizör” isimli projeleriyle birincilik;
Kubilay Şahinler ve Ozan Yetkin “Namütenahi” projesiyle ikincilik; Aktan

Türkiye’de Modern İç Mekânlar Sempozyumu
DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu ve DOCOMOMO Türkiye
İç Mekân Komitesi, “Türkiye’de Modern İç Mekânlar” teması altında 8-9
Haziran 2020 tarihlerinde Özyeğin
Üniversitesi’nde bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyum’a özet gönderimi için son tarih 15 Nisan 2020.
Katılmak
isteyen
araştırmacılar,
Türkiye’de modern iç mekânları konut, kamusal mekânlar (eğitim, ulaşım, ticaret, endüstri, sağlık, eğlence,
dinlence mekânları vb.), plastik sanatlar, sinema/Türk sineması, edebiyat, tarih yazımı, araştırma yöntem74 | haber | betonart

leri odağında inceleyen çalışmalarını
anlatan en fazla 350 kelimelik özetlerini ve 150 kelimelik kısa özgeçmişlerini docomomo.icmekân2020@ozyegin.edu.tr adresine 15 Nisan 2020
tarihine kadar iletebilirler.

Acar ve Yıldırım Yazganarıkan “Yeşil
Beton” projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. Oğulcan Çakıcı ve
Damla Kobak “Keşif”; Dilara Demiralp ve Beril Demirel “Kinetik Durak”;
Hakan Tüzün Şengün, Seda Kurt Şengün ve Oğuz Cem Çelik (Danışman)
“Hasat Okulu”; Mustafa Salih Yıkar
ise “Congrid” isimli proje ile eşdeğer
mansiyon aldı.
12 Mart’ta SALT Galata’da düzenlenmesi planlanan ödül töreni ve
kolokyum COVID 19 (Yeni Koronovirüs) salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Yapı Tasarım Yarışması kazananlarına ve jüri raporuna
yapitasarimyarismasi.com adresinden ulaşılabilir.

GEMSS, Londra Mimarlık Festivali kapsamında RIBA’da Gösterilecek
Türkiye’de 40 yaş altı yaratıcı genç
mimarların projelerini geniş kitlelerle buluşturan ve çağdaş mimari
ifadeler için yeni bir platform sunan
Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi,
1-30 Haziran 2020 tarihlerinde, her
yıl yaklaşık 500.000 kişinin ziyaret
ettiği Londra Mimarlık Festivali kapsamında RIBA’ya (Royal Institute of
British Architects) taşınıyor. Geleceğin mimarisine yön verebilecek ve
halihazırda uluslararası alanda da
etkili olmaya başlamış 16 mimarların yer alacağı GEMSS RIBA sergisi,
mimarların sadece projelerini değil,
mimarlığa dair bütüncül yaklaşımlarını da içeriyor ve böylece günümüzde mimari yaklaşımlara dair bir harita çiziyor. Ziyaretçilere Türkiye’nin
çağdaş mimarisini yakından tanıtmayı hedefleyen sergi kapsamında,
mimarların projelerinin derlendiği
kitapçık da içeriğin uluslararası bir
perspektiften değerlendirilmesine
imkân tanıyor.

GEMSS RIBA’da yer alacak mimarlar arasında Alper Derinboğaz (Salon Architects), Bihter Çelik (-trak),
Birge Yıldırım Okta (Oktaa), Burak
Pekoğlu (BINAA), Buşra Al (Plug
Ofis), Cihan Sevindik (OfficePan),
Evren Başbuğ (Studio Evren Başbuğ), Emre Şavural ve Fatih Yavuz
(Frea Mimarlık), Ferhat Hacıalibeyoğlu (İkiartıbir Mimarlık), Ilgın Avcı
(CAA Studio), Melike Altınışık (Melike Altınışık Architects), Oral Göktaş ve Sevince Bayrak (SO?), Ramazan Avcı (SCRA Mimarlık) ve Zuhal
Kol (Openact) bulunuyor. Saitali
Köknar’ın küratörlüğünde gerçekleştirilen GEMSS’in seçici kurulunda Antonio Cosentino, Cem Sorguç, Dürrin
Süer, Hüseyin Kahvecioğlu, Murat
Tabanlıoğlu, Serdar Güçar ve Zuhal
Ulusoy görev aldı. Binat İletişim &
Danışmanlık’ın proje danışmanlığını
üstlendiği GEMSS’in kurucu ve destekleyicisi ise AVCI Architects.
thecircle-o.com/gemss

Ytong Mimari Fikir Yarışması Sonuçlandı
Türk Ytong tarafından bu yıl 20.
kez düzenlenen Ytong Mimari Fikir
Yarışması’nın kazananları belli oldu.
“Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık
Okulu” temasıyla mimarlık eğitimine
odaklanarak, eğitim ortamına eleştirel
bir mesafe ile yeniden bakmayı ve sınırlarını tartışmayı öneren yarışmada
katılımcılardan alternatif bir mimarlık
eğitimi ve onun mekânsal altyapısına
dair öneriler beklendi.
Yarışmaya başvuran 209 fikir projesi
Semra Uygur, Melike Altınışık, Celal
Abdi Güzer, Ömer Selçuk Baz ve Nevzat Sayın’dan oluşan jüri tarafından
değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda “Flaneur” isimli projeleriyle Nusret İrfan Uşun (Mimar - Dokuz
Eylül Üniversitesi), Muhammed Harun
Beyhan (Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi), Mehmet Akif Mayuk (Mimar
- Dokuz Eylül Üniversitesi); “Mim-Ahi
Değirmeni” projesiyle Mustafa Necati

Erdemir (Mimarlık Bölümü Öğrencisi
- İTÜ), Muhammed Alp Gürbüz (Mimar - İTÜ), Hayreddin Haldun Bozkurt,
(Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Doğuş
Üniversitesi) ve “Ship of Architecture”
isimli projeleriyle Mustafa Emre Uzun
(Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi), Muharrem Alper
(Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi) ve Efecan Zeybek

(Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi) eşdeğer ödüle layık
görüldü.
Yarışmada kazanan ekipler, jüri üyeleri
ile birlikte Almanya’nın Dessau şehrinde bulunan; mimarlık, tasarım ve sanat
dünyasında önemli bir yere sahip olan
Bauhaus okulu binalarını ve Bauhaus
Müzesi’ni ziyaret edecek.
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English Summary
sociology of food, foodatainment and more
Erhan Akarçay | Sociology of food, as a relatively new discipline, is interested in a wide range of topics from operation of food system to consumer culture, from debates on
globalization to localization, from food policies to health
policies. Scholars focusing on eating and drinking habits
and consumption of food increase each day. Food movements such as veganism and vegetarianism associates with
new social movements in relation to environment, ecology,
animal welfare and ethics. Food (in=security) urbanization,
eating out, foodatainment, presentation of food through
social media and changing food practices are some of the
new phenomena that require to be understood in a changing society.
fair food, “outstanding achievement”
Özlem Ünsal | This article focuses on the “Outstanding Achievement” category of The Observer Food Monthly Awards
in order to consider food as an integral part of social struggle and solidarity movements, rather than a gastronomical
commodity, or cultural symbol. The category, which seeks to acknowledge “the individual, or organization that has
transformed the food world in the UK” for the past 17 years, indeed provides us with an array of renowned names that
have greatly contributed to the British food industry. However, a closer look at the same period also reveals that some
award winners mirror the environmental, political and economic dynamics that have marked the 2000s. In other words,
it is possible to read some of the most sensitive issues of social life in the United Kingdom within the past two decades
by looking at who was awarded for what reasons within the context of the “Outstanding Achievement” category.
culinary culture of istanbul during the ottoman era: tracing
geography and history
Özge Samancı | Istanbul, the capital city of two great empires, a port city where commercial roads from East and
West intersect, has become a city where rich and diverse
food items enriched and formed its culinary culture during the Ottoman era. The geographical conditions that are
unique to Istanbul, dictated firstly the formation of food
culture in the city. Capital city of two Empires, Istanbul was
a city preferred because of its geographical advantages. It
was the transit place between Europe and Asia; providing
the transition from the Black Sea to the Mediterranean.
stone soup
Aslıhan Demirtaş | This article articulates alternative ways
of thinking about and practicing architecture by way of
a comparative reading of the “Stone Soup” tale, Johan
Huizinga’s concept of Homo ludens and Yona Friedman’s
appropriation of the concept into architectural design.
Through the mentioned comparative lenses architecture is
discussed as a process rather than a product and as a practice of collaboration, co-authorship, play and participation
of human and non-human actors alike.
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homo edens and cheese: symbolic reflections on an archetypal metamorphosis
Bahar Avanoğlu | The metamorphosis of milk - the archetypal juice - into cheese
makes us encounter one of the most complicated and paradoxical cosmologies
in 16th century: Cheese was regarded on one hand as a miraculous resurrection
ritual concurring decaying processes. On the other hand it was considered to
be a diabolical peril. The symbolic reflections on cheese came to a point where
the metamorphosis of milk into cheese was interpreted as a metaphor for the
creation of the whole cosmos. Perhaps these symbolic reflections will remind
us foremostly of Homo Edens and Homo Edens’ rich cosmology. And perhaps
its relation to architecture…

incarnate tendencies: an architecture of culinary refuse
Natalija Subotincic | For years she was engaged in amassing a collection. What she was collecting would not normally be considered
worthy of keeping. She could never really answer the question, “Why
are you collecting that?” The rationale underlying this collection
eluded her. She simply felt in her bones that she needed to do it.
It all began one evening just after finishing up a meal, when she
looked down at the bones on her plate and began wondering, why
do we throw the bones away? And more to the point, why was she
throwing away these little wonders? Have you ever glanced at the
plates of others around the table at the end of a meal? You can tell
quite a bit about a person from the vestiges of their meal, and in particular, how they clean their bones…
the kitchen logs
Burcu Serdar Köknar | “The kitchen logs” is about six kitchens and
fragments of stories from these kitchens. The first log is the “The
Expanding Kitchen”, the second is “The Non-Stop Kitchen”, the third
is “The Experimental Kitchen”, the fourth is “The Professional Kitchen”, the fifth is “The Shared Kitchen”, and the sixth is “The Teaching
Kitchen”. All these pieces of stories are about the organization of a
kitchen and the life of these kitchens in question as experienced by
the author. As the scene of the event, it is argued that the kitchen
sometimes becomes a place of a shared space, a place where there
is always something happening, sometimes a personal experiment
laboratory, a very tense place which tries to host others, a place of
collective production and sometimes a place that makes people
learn and reflect other processes...
“collecting” the dinner: edible plants of istanbul
Yağmur Yıldırım | Istanbul is a generous place from whom is interested in “collecting” the dinner. Although it is generally overlooked
in today’s configurations where the food is processed out of sight
and brought to tables via complex operations, we cohabit with edible plants even in the busiest streets. This text aims to share the
edible wild herbs which could be collected in Istanbul in March.
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