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Al dilim mest eyle...
Ela GÜRMAN TEKİN
ela.gurman@trt.net.tr

H

ayır! Diyetlerden bahsetmeyeceğiz. Bin bir çeşit rejimlere inat, gördükçe, tattıkça,
yaptıkça bizi mutlu eden, renklerin
coşkulu cümbüşüne, tatların karşı
koyulamaz çekiciliğine dikkatlerimizi vereceğiz. Haleti ruhiyenizin
zembereklerinden biri olan yemeklerin dünyasından, geleneksel Türk
Mutfağı’na farklı bir bakışla tanışacağız. Damak tadımızı şımartan bir
isimle, mutfağımızın yeni nesil temsilcilerinden Refika Birgül ile…
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Yaban mersinli, kuşkonmazlı,
pekmezli, incirli, zencefilli, hurmalı önerileriyle klasik tariflerimize
ezber bozduran Refika Birgül formülleriyle al dilim mest eyle diyor.
O “Tat, yaratıcılık, estetik, paylaşım
ve bunları hem ayrı ayrı hem de bir
arada yaşamının verdiği haz” olarak
tanımlıyor mutfağın onda bıraktığı
duyguyu. Ve devam ediyor “Tüm
bu duyguları bana yaşattıran Türk
Mutfağı, insanı şaşırtan, heyecanlandıran, kıskandıran, öğrendikçe

ne kadar az bildiğini yüzüne vuran
köklü bir mutfak kültürü… Yüzyıllardır kendi kendine yetmiş bir toplumun olağan ve tatlı şımarıklığına
sahip. Köklü kültürlere sahip başka
toplumlarla birleşip servetine servet eklemiş. Rengârenk ve şaşırtıcı
bu mutfak, hayal bile edemediğim
malzeme ve yemeklerle dolu. Bir de
bu güzel ülkenin herhangi bir köşesine bir tek tohum ektiğinizde, toprak size fışkıran bir bollukla cevap
veriyor.”

“Türkiye benim
yemeklerimin içinde
döküm tencerede pişen
incirli ete benziyor.
Ancak henüz tam pişmemiş.
Çok özel ve kaliteli malzeme
olmalı, birbiri ile aykırı gibi
gözüken pek çok şeyin
birleşip inanılmaz bir lezzete
dönüştüğü bir yemek.
Ancak henüz kıvamında değil.
Herkesin kendini bir
tencereye bırakıp
suyundaki tadını
içine alması gerekiyor.”

Mutfak laboratuvarı

Salatalar, tatlılar, pilavlar, çorbalar,
atıştırmalıklar Refika’nın Mutfağı’nda
projelere dönüşüyor. Birgül, Refika’nın
Mutfağı’nın adı itibariyle restoran değil bir mutfak laboratuvarı olduğunu
vurguluyor. Orada Türk Mutfağı’nın
gizli kalmış, unutulmuş ya da hiç akıllara gelmemiş tariflerinin izini sürdüklerini söylüyor. Zeytin ağacının
gölgesinde, çiçek kokulu annelere
içindeki sesi dinlettiriyor kısacası. O
bize tariflerini sunarken yanında balık
pazarlarını, mahalle kasaplarını, semt
fırınlarını hatırlatıyor. Kültürlüyle,
gençliği ve modern tarzıyla mutfağa

bir başka yakışıyor. Refika Birgül
Akdeniz Mutfağı’na benziyor aslında. Yaklaştıkça samimi, sıcak
ve mütevazı…
İlk olarak sohbete hayatınızın tarifiyle başlayalım. Neler
kattınız, nasıl yoğurdunuz ve
bu kıvama ulaştırmak için hayatınızı ne kadar pişirdiniz?
Valla halen altı kısık ateşte pişiyor... İçinde Robert Kolej, Koç
Psikoloji ve arada Londra’da İşletme ve liderlik üzerine eğitimler
var. Ama ben Bahçe’den başka
sebeple toplanmış, farklı niyetle
pişmeye hazırlanmış, tam pişecekken kaderin çizgileri ile bambaşka şekil almışım diyebilirim.
Bu sebepten bana baktığınızda
alışılmışın dışında, bıçak darbeleri ile kesilmiş malzemeler görebilirsiniz.
Kendinizi ne zaman bulduğunuz ve lezzet dünyasının farkındalığına ne zaman vardınız?
Kendimi en kaybettiğim zamanda diyebilirim. Hülya Ekşigil
bir yazısında “Su çatlağını, yolunu
bulur” diye bahsediyor. Ben kendimi ‘normal’ olanı yapmak için
epey zorladım. Ama tam bunlar
benim bünyeme ağır geldiğinde
kitabım bir hobinin parçası olarak çıkmıştı. Okuyanlar çok benimsemiş olacak ki gazete yazarlığı teklifi projeyi takip etti.
Sanki yemekten, mutfaktan
yola çıkmış bir kültür avcısı gibisiniz, gıdaların köklerini takip etmek nasıl bir duygu?
Az evvel bahsettiğim başka bir
yemek için hazırlanmış olmanın
parçası, aşkım bu. Sosyal Psikoloji eğitiminin üzerine bir yemeğe başladığınızda onun kültürler
arası farkı ve benzerlikleri aklınıza
geliyor. Ya da ağzınıza attığınızda
çocukluğunuza götürüyorsa bu
başka anlamlar ifade edebiliyor

bana. Avcılık, görülmeyen bağlantıları kurabilmek de aynen
sevdiğim bir şey.
En mucize lezzetinizi buldunuz mu? Hâlâ arıyor musunuz?
Benim yolculuğumda bulunca
hemen sonrasında kaybetmek ve
tekrar aramak var. Kanımca yolculukların güzel sonları olması iyi
ama asıl olan yolun nasıl kat edildiği. Mucizevi olanda bu!
“Refika’nın Mutfağı’nın bizim
mutfaklardan farkı nedir?” diyenlere ne diyeceksiniz?
Bir taraftan farkı olmaması
diyebilirim. Ben evlerde bulunmayan malzemeler kullanmak
istemiyorum. Doğallık, evde nasıl yapılırsa aynen öyle, alışverişi
de mahalleden yapıyorum. Farkı
dersek; elindeki ile seyahatlere
çıkmak, çocukluğa götürmek,
aşık etmek, tutkularına dört elle
sarılmalarını sağlamak, değerlerimize sahip çıkmak, kuralları yıkmak istiyorum.
Mutfak projelerinden bahsedersek neler söylersiniz?
Projelerin enerjileri dağılmasın
diye susmak isterim.
Refika Birgül dost meclislerine nasıl sofralar hazırlar? Misafirlerini nasıl ağırlar?
En büyük sorunlarımdan biri
devamlı ayağa kalkıp bir şey
yapmak istememdir. Bir gün büyüyeceğim umarım. Dost meclis
sofraları geç saatlere kadar sürer.
Koltuğa çekilmek yerine, çaylar
kahveler ile uzar da uzar. Arada
yemekler ellerle diğerlerine ikram edilir.
Yemek son halini Refika’nın
mutfağında
mı
yoksa
Refika’nın masasında mı alır?
Nefis soru, bazen masasında, bazen uykusunda, bazen
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de yaparken alır. Ama her aşamada bir sürpriz yapma ihtimali vardır
Refika’nın. (Gülüyor) Bir anda aklıma
eser, tarife bir şey ekleyebilirim veya
çıkarabilirim. Ama kafamdan yemek
yapmayı da çok severim. Yazar nasıl
bir karakter oluşturur, onu giydirir,
yazdığına benliğini katar, ben de
öyle yemekler yapıyorum. Yazardan
daha şanslı olduğum taraf karakterlerimi gerçeğe çevirebiliyorum.
Refika’nın mutfağı dünya mutfaklarından hangisine daha fazla
göz kırpıyor?
Sanırım Refika’nın Mutfağı yerel
mutfağımıza takmış durumda. Bazen Uzak Doğu’ya koşup hemen hızla geri dönüyor. Bazen İtalya, Fransa
ama tüm yolculuklar kendi malzemesine farklı bakabilmeyi sağlamak
için.
Türkiye bir yemek olsaydı ne
olurdu?
Benim yemeklerimin içinde dö-

da en rahat ettiğimiz ve en çok kullandığımız. Daha ne olsun!
Kokusu dokusu ve tadıyla sizi
çocukluk günlerinize götüren
başlıca yemeğiniz hangisi? Çocukluğunuzda evde yemekleri
kim yapardı? Anne eli değmiş
gibi, babaanne kokusu sinmiş
gibi terimleri kimle özdeşleştiriyorsunuz?
Kitapta da olan bulgur pilavı tarifi
sanırım. Benim annem de babam da
doktor, çok uzun saatler ve günler
çalıştıklarından ancak hafta sonları
bir arada olup yemek yaparız. Babam Nevşehirli ve bulgurla büyümüş. O hep bulgur pilavı yapar. Ben
de bulgur pilavı yapmayı ondan öğrendim. Bizim evde yemekleri bizi
büyük anne gibi sahiplenen Zefure
Teyzem pişirirdi, hala benimle yaşı-

“Tat, yaratıcılık, estetik, paylaşım ve bunları
hem ayrı ayrı hem de bir arada yaşamının
verdiği haz.”
küm tencerede pişen incirli et olurdu. Ancak henüz tam pişmemiş. Çok
özel ve kaliteli malzeme olmalı, birbiri ile aykırı gibi gözüken pek çok
şeyin birleşip inanılmaz bir lezzete
dönüştüğü bir yemek. Ancak henüz
kıvamında değil. Herkesin kendini
bir tencereye bırakıp suyundaki tadını içine alması gerekiyor.
Dünyada ve Türkiye’de gurme
anlayışı nedir?
“Gurmelik nedir?” üzerine kafa
yormamaya çalışıyorum. Yemeğime
yukarıdan bakan bir görüş girsin istemiyorum.
Tatların uyumundan bahsedersek neler söyleyebilirsiniz?
Zıt kutupların birbirini çektiğini,
farklılıkların ahenginin hepsinin yerel olduğunu… Mesela siyah ve beyaz en zıt renklerdir. Renk skalasında
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yor. Anneannemin ismi de Refika,
hâlâ yemekleri bolca konuşulur.
Kuzenlerim anlata anlata bitiremez. Refika Hanım ben doğmadan
ölmüş. Benim de içimde hep bir
ukdedir. Çok yakın arkadaşlarımın
anneannelerine çok giderim. Onların ellerinden çıkmış yemeklerin
tadı gerçekten bir başka. Bir de yenge ve teyzelerim var. Onların kendi
çocuklarına yaptıkları yemekleri de
hatırlıyorum. Şimdi torunlarına yaptıklarını da…
Yiyeceklerin sizde bıraktığı ruh
halinden yola çıkarsak bu kelimeleri hangi yemeklerle ile özdeşleştirirsiniz? Huzur, Mutluluk,
Sağlık?

Kök sebzelerden düdüklü ziyafeti
Malzemeler: Üç adet büyük havuç, iki adet orta
boy pancar, iki adet orta boy soğan, bir çorba kaşığı
karbonat, bir çorba kaşığı tuz, 125 gram tereyağı, bir
litre soğuk su
Yapılışı: Neden düdüklü tencereye ihtiyacımız var
derseniz; genelde karamelize etmek diye adlandırdığımız işlem Maillard reaksiyonu olarak da bilinir.
Huzur benim için çorba. Yoğurt
çorbası sanırım. Mutluluk köfte.
Çocukluğumda bana her zaman en
büyük ödül kuru köfteydi. Sağlık da
sanırım sabah içilen 2 elma, 1 zencefil, 1 limon ve kaynar su.
Ne tür yemekler tatlı ile ne tür
yemekler meyve ile sonlanmalı
sizce?
Uzun devam edilecek yemekler
tatlı, hızlı bitecekler meyve ile sonlanmalı kanımca. Ben ziyafetlerde
ikisini karıştırmayı çok seviyorum.
Meyvenin başrolde ve büyük rollerde olduğu tatlılar favorim.
İtalyan mutfağı, Çin mutfağı,
Meksika mutfağı tüm dünyada
isim yapmışken çok renkli ve lezzetli bir çeşitliliğe sahip olan Türk
mutfağı neden hak ettiği yerde
değil?

Yemeğin bir taraftan kahverengileşirken tadının da
bambaşka haller alması reaksiyonu aslında. Aminoasit ve şekerlerin birlikte reaksiyona girip küçük zincirlere dönmesini sağlıyor. Hoş görünen kahverengimsi
bir hal alıyor.
Bu reaksiyon yüksek ısıda olabiliyor. Tavada yaptığımızda sadece yiyeceğin dış kenarına etki ederken basınçla ısının yükseldiği ismini çok sevdiğim düdüklü
tencerede besinin tamamının bu reaksiyona girmesi
mümkün. Böylece küçük bir tat bombası oluyor. Üç
büyük havuç, iki orta boy pancar ve iki orta boy soğanı yarım santimlik parçalar halinde doğrayın. Havuçları uzunlamasına önce ikiye sonra tekrar ikiye kesin.
Ortalarındaki rengi farklı odunsu kısmını katmayın.
Pişince bir acılık veriyor. Düdüklü tencereye 125 gram
tereyağını koyup eritin. (Tereyağı çok geliyor biliyorum, çekinenler biraz azaltabilir, çorbanın tam hakkı
bu kadar) pancar, havuç ve soğanları yerleştirin.
Bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı karbonat da
ekleyip, tencerenin kapağını kilitleyin. Buhar ayarında 20 dakika pişirmeniz yeterli. 20 dakika sonra kapağını açtığınızda sebzelerin aldığı renk ve tada inanamayacaksınız. Klasik kural sıcak bir yemeğe sıcak su
eklemek ancak karamelize hallerini bozmamak için
bir litre soğuk su ekleyip şoklayın, el blendırıyla püre
haline getirin ve kaynatın. Afiyetle içerken de beni
hatırlayın.

Sanırım yeterince kendi değerlerimize sahip çıkmadığımız, kendi
özgünlüğümüz yerine birilerinin bir
şeylerini kopyalamakta ferahlık bulduğumuzda oluyor bunlar. Bugün
Taşköprü sarımsağı varken Çin’den
sarımsak ithal edip bundan övgü ile
bahsediyorsak, daha epey yolumuz
var demek.
Lezzetli yemeğin sırrı nedir?
İçine katılan sevgi ve bunları
transfer etmek için kullanılacak eller. Güzel yemeğin tadı ellerden geçen eneri ile kat kat artıyor.
Hayattaki en mükemmel tat nedir sizce?
Sevdiğimiz insanı öpmek!
Türk mutfağına sahip çıkan bir
isim olarak kitabınızda bildiğimiz
yanlışların üzerine gidiyor, unut-

tuklarımızı hatırlatıyorsunuz bu
misyonu üstlenmek çok değerli
olsa gerek neler söylersiniz?
Benim için gerçekten çok değerli.
Aslen bu benim tercih ettiğim bir
yol değil. Annemiz bizi böyle yetiştirdi. Her ne yaparsak buna dikkat
ederek yapmaya çalışıyorum. Örneğin ünlü bir mağazaya girip bir ceket sorduğunda bu ithal kumaştan
denilince bırakıp çıkardı, tezgahtarı da azarlardı. Büyüdükçe neyin
mücadelesini verdiğini her geçen
gün daha da iyi anlıyorum. Kendi
konumda buna ne kadar ihtiyaç
olduğunu görüyorum. 10- 15 sene
sonra dünyada çok önemli bir trend
olacak bu. Modaya uyarak sahip
çıkacağız değerlerimize. Umarım o
güne kadar çok geç olmaz bazı şeyler için.

www.twitter.com/refikabirgul
www.refikaninmutfagi.com
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