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               FOÇA MUTFAĞI VE NURDAN ÇAKIR TEZGİN 

 

      Türk mutfağının zengin çeşnisinin gizleri, yöresel lezzetlerdedir. Bu 

bakımdan, yöresel yemeklerimizin ulusal mutfağımıza taşınması ve 

meraklısına tanıtılması, yeni birer keşif gibidir. 

 

      Nurdan Çakır Tezgin, kendisine “Aşçı Fok” diyen, yemek yapmanın 

hazzını içtenlikle yaşayan bir mutfak dostudur. Uzmanlaştığı alan ise 

genel olarak Ege yemekleri; Ege yemekleri içinde ise Foça yemekleridir. 

Yemek kültürümüzün, Anadolu, Rumeli ile Ege adalarında harmanlanan 

büyük bir birikimi vardır. Foça yemekleri de, o birikimin özgün 

ürünleridir. Foça Belediyesi olarak, Nurdan Çakır Tezgin’in kaleminden 

damlayan lezzetleriyle Foça yemeklerinin yer aldığı bu kitabı 

yayımlamaktan son derece mutluyuz. 

 

      Nurdan Çakır Tezgin’in bu kitabı, Foça kültürüne çok önemli bir 

katkı, Türk mutfak kültürüne sunulan bir belge birikimidir. 

 

      Sayın Tezgin’i bu çalışmasından ötürü içtenlikle kutluyor, kendisine 

teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

                                                                       Gökhan DEMİRAĞ 

                                                                      Foça Belediye Başkanı 
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Merhaba, 

 

       Foklar, balık ve balıkçılar diyarı 

Foça’ya yıllar önce yürek yelkenlerimi 

şişirerek gelmiştim. Kendime ‘Aşçı Fok’ 

ismini verdiğimde Foça ile böylesine 

bütünleşeceğim hiç aklıma gelmezdi. 

Antik Phokaia ülkesinin maviliğine 

vurulup kök salacağımı, ona dair 

güzellikleri yaşayıp yazacağımı ben de 

bilmiyordum önceleri.  Böylesi 

zorlamasız tutsaklığa gönüllü “evet” 

demek nasıl bir şey? Sanırım bir nevi 

aşk bu.  

 

      Aşk bu evet, bir bakarsınız gönül 

tencerenizde efsunlu balık yahnileri 

pişirir, bir bakarsınız kuzu etiyle kokulu 
 

ot yemekleri… Haydi, kaldırın tencerenin kapağını, bütün yıldızlar 

içindedir, bakın göreceksiniz!    

 

      Yıllardır hep söylediğim gibi Foça’nın aşksız yaşanamayacağını 

bilenlerdenim, bu öyle bir aşk ki; Sizi bir koca gün Küçükdeniz sahiline 

demir attırıp, kopez balığının ışığıyla esrikleştirir. O da yetmez, 

semirmiş bir Foça kedisinin kuyruğuna bağlar tüm hayallerinizi. 

Düşleriniz, bir balıkçı motorunun küt küt sesidir artık…  

 

      Geçmiş zamanların birinde Siren Kayalıkları’nda yorgunluktan 

uyuyup kalan bir balıkçı varmış. Kayığını tuttuğu pek çok ahtapotla 

dolduran balıkçı, yorgunluktan uyuklarken bir rüya görmüş. Rüyasında, 

kocaman bir anne fok balıkçının tuttuğu ahtapotları yavruları için birer 

birer tekneden aşırmaktadır. Uyandığında boş bir kayıkla karşılaşan 

balıkçının şaşkınlığı fok yanımın biçimlenmesinde rol oynamış mıdır 

bilemiyorum, ama aşçılığım tencere içindeki kakavya suyunun 

lezzetindendir onu biliyorum!  

 

Aşçı Fok  

Nurdan ÇAKIR TEZGİN 
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                      Foça Mutfağı üzerine söylence 
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      Arkeolojik geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Foça’nın, geleneksel 

mutfak kültürüne dair geçmişini bugünün verileriyle buluşturma çabası 

yeni bir kıtayı keşfetmek kadar heyecanlı. Bilinmeyene ulaşabilmek için 

bilinen ile yola çıkılması gerektiğine inandığımdan, bugünün bilineni ile 

geçmişin yerel değerlerine ışık tutmak üzere bir kez daha merhaba 

diyorum...   

 

      Bilinen ve yaşatılan sözlü tarih ile, söze dökülmeyen el yordamı diye 

tabir edilen geleneksel alışkanlıkların aktarımcısı olmak gibi bir görev 

üstlendiğimin farkındayım. Heyecanı bol bu mutfak serüveninde, izleğini 

sürdüğüm damak sırlarını kayıt altına alıp gelecek nesillere sunmaktan 

büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyorum.  

 

      Geleneksel Foça Mutfağı’nın bugünkü alışkanlıklarının işaretleriyle 

geçmişe yapacağımız yolculuklar, bizi eşsiz zenginliklere ulaştıracaktır. 

Bütün bu güzel lezzetleri hep birlikte görüp, öğrenip, tadacağız. Bu 

topraklarda yaşayan insanların “Her yiğidin yoğurt yiyişi başka, her 

kadının soğan doğrayışı farklıdır” gibi özlü atasözleri vardır. Bu 

anlamda; Klasik Ege Mutfağı’yla birçok benzerlikler gösteren Foça 

Mutfağı’nın o ince farkını Foçalı kadının otu doğrayışında, sebzeyi 

kırışında, belki de Foçalı balıkçının zeytinyağında kızarttığı balığın dip 

tortusunda bulacağız!  

 

      Phokaia antik kentinin görkemli tarihi mirasını üstlenip bugünlere 

taşıyan Foça, denizciler yurdu olmanın yanı sıra, bereketli Gediz 

Deltası’nın bütün nimetleriyle beslenmiş kıyılarındaki balık çeşitliliği ile 

üzüm bağları, doğal bitki örtüsü, zeytinlikleri ve mersinlikleriyle 

Tanrıların kutsadığı güneşli bir yeryüzü cennetidir.  

 

      Bin yılların antik kenti Foça’(Phokaia) nın geleneksel mutfak 

kültürünü ve yeme içme alışkanlıklarını tek bir kitaba toplayabilmek 

mümkün müdür? Elbette hayır. Ne ki, bir yerden başlamak gerekiyor!  

 

      Dağlarındaki keçilerinden, düzlüklerindeki koyunlarından, 

denizlerindeki balıklarından, hiç eksilmeyen tuzlu güneşinden başlamalı 

bu keyifli söylenceye…  

 

     Belki de bayır ve kırlarından, yemyeşil yenilebilir otlarından…  
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Foça mutfağı; toprakta yetişenler ile denizden çıkanların 

harmanlandığı, balığı bol, otu sebzesi zengin bir mutfaktır. Anlatmaya 

otların tazecik yeşilliği ile başlayalım…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[17] 
 

      Kırlara çıkan Foçalılar, ne kadar taze yenilebilir ot varsa toplarlar… 

Foçalı kadın, dağda bayırda hangi çalının dibinde hangi ot var, hangi 

yamaçta daha körpesi, hangi aydır yetişme zamanı iyi bilir.  

 

      Bilinen Ege otlarının hemen tamamı Foça’da da yetişmektedir.  

 

      Foça Mutfağı’nda ağırlıklı olarak kullanılan ot çeşitlerini sıralayacak 

olursak; Sıra (arapsaçı, rezene), tarakotu (iğnelik), turpotu (porike), 

çipista, kafkalida, hardal, cibes, şevket-i bostanotu, hindiba, radika, 

dalagan (ısırganotu), yaban ada pırasası, gelincik, ebegömeci, yabani 

pazı, aspariçe - filiz (yaban kuşkonmazı), sarmaşık (yumurtalık), istifno 

(it üzümü), deniz börülcesi, sirken, dana kulağı, hasankalfa, oğlankolu, 

semizotu gibi otlar belli başlılarıdır. Her birinin çiğ veya haşlanarak 

salatası, etli ve etsiz zeytinyağlı yemekleri, tepsi börekleri, yumurtalı 

biberli kavurmaları yapılmaktadır.  

 

      Foça’da yetişen salata olarak tüketilen otlar, genel olarak zeytinyağı, 

limon ve tuz ile tatlandırılır. Hardal, sarmaşık ve hindiba gibi acısı ve 

baharatı güçlü olan bazı otlara sadece zeytinyağı ve tuz koyar Foçalılar. 

Tarakotu, cibes, turpotu, bostanotu gibi daha tatlımsı otları limon, bazen 

sirke ve tarator ve hatta sarımsaklı yoğurtla da tatlandırdıkları olur.  

 

      Bu ot çeşitlerinin vazgeçilmezi, sızma zeytinyağıdır. Zeytinyağının 

mucizevi tadı; Tanrıların vatanı Batı Anadolu kıyılarında yetişen envai 

çeşit otun vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Bütün ot ve sebzeler ancak, 

zeytin meyvesinin güçlü iksiri olan zeytinyağı ile buluştuğunda kavuşur 

gerçek lezzetine.   
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      Bir antik kentin lezzet anılarına uzanmak 
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Zübeyde ÇETİN, Nur ATAKLI 

 

 

 

     

     _______________________________________________ 

 

      Foçalılarla yıllardır sohbetler ediyoruz, kâh sokak aralarında 

kâh kapı önlerinde. Hiç bitmeyecek uzun bir öykünün kahramanları 

arasında dolaşıp duruyorum. Bazen bu tatlı öykünün beyhude yere 

bitmesini beklediğimin farkındayım! Yıllardır Foça’yı dinliyor, 

Foça’yı yazıyorum; geleneklerini ve mutfak alışkanlıklarını…  

 

      Bitmeyecek bu öykü biliyorum.   

 

     ________________________________________________ 
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      Komşularının “Nadire Kız” diye hitap ettikleri 1927 doğumlu Nadire 

Teyze doğma büyüme Foçalı. Tatlı dilli, konuşkan, eskiye ait 

yaşanmışlıkları bugünlere aktarırken o günlere olan özlemini gizlemeyen 

sevimli yaşlı bir hanım. Eskiden Çınarlı Sokak diye anılan şimdiki 

Asmalı Sokak’ta oturuyor. Asma çardağındaki üzümlerin sokağa 

sarkmasıyla doğal gölgelik oluşturan asma ağacı, eski toprak diye tabir 

edilen bilge ve güngörmüş insanları gölgesinde serinletmeye bugün de 

devam ediyor.  

 

      Vaktiyle Foça’da tütün ekildiğini öğreniyoruz Nadire teyzeden…  

“Tütün, pamuk, susam, buğday ekerdik işimiz çoktu” diyen Nadire 

teyzenin, buğdaylarından çıkardıkları un ile yaptıkları ekmek ve kesme 

makarnalarının tadını özlemle anması oldukça manidar! Şimdiki 

itfaiyenin bulunduğu köşede eskiden kocaman bir su kuyusu ve 

değirmen varmış. Bu değirmenin rüzgârla dönen çarklarının gücüyle 

öğütürlermiş buğdaylarını. “Kendimiz elerdik buğdayın iri kepeğini, ince 

kalanları elemezdik kepekli kara un daha lezzetli olurdu. Bizim buranın 

kesme ve çekme makarnası lezzetli olsun diye o kara undan yapılır. 

Bugün bile kara un ararız makarna hamuru yoğurmak için” diyor Nadire 

teyze.  

 

      Çekme makarna piştikten sonra üzerine ufalanmış sert peynir yağda 

kızartılıp dökülürmüş.  Sağılır hayvanı olan evler, kızdırdıkları tereyağın 

içine doğum yapan hayvanın ilk gelen “ağız” denilen sütünden 

koyarlarmış. Bu koyu kıvamlı sütü tereyağında kahverengi olana kadar 

kavurup ondan sonra çekme makarnanın üzerine dökmek en sevilen 

tatlandırma yöntemiymiş. Makarna üzerine konuştuğumuz Foçalıların 

her biri, küçük farklılıklar olsa da genelde benzer şeyler anlatıyorlar. Sert 

kurutulmuş tulum peyniri ve tartı denilen süt kavurmasını da 

makarnalarında kullandıklarını öğreniyorum yaşlı Foçalılardan.  

 

      Cengiz Özgür, anne tarafı Selanikli, baba tarafı da Limni mübadili 

bir aileden geliyor. Doğma büyüme Foçalı. İki merakı var. Biri damızlık 

koyun yetiştirmek diğeri aşılı yemiş. Foça’nın merkezinde bu ikisini de 

başarıyla gerçekleştiriyor.  Ne zaman Cengiz Özgür’ün evinin önünden 

geçsem o bakımlı incir ağacına hayranlığımı engelleyemem. Nasıl bir 

gövde estetiği var bu güzel ağacın görmelisiniz, binaların yanında böyle 

sağlam ve bakımlı durabilmesine şaşmamak elde değil!  Aşılama 

evrelerinde ve incirin meyve zamanlarında çatlamaması için gövdesine 

attığı çiziklerle giderek seyirlik bir ağaç haline getirdiği incir ağacıyla 

gurur duyan Cengiz Bey; ağacını 1985 yılında ektiğini ve o gün 

bugündür yetişmesi için gözüne baktığını büyük bir ilgiyle anlatıyor. 

Temmuz ayında yemişler olgunlaşmaya başlamadan önce incir ağacını 
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tatlı suyla bir güzel yıkayıp tozlarından arındırdığını da anlatınca 

söylenecek söz bırakmıyor! Bebek gibi ihtimamla bakılan yemişlerin 

tadını varın siz tahmin edin artık…  

 

      Foça'da hayvancılık yapılırmış eskiden. Evlerde koyunların kuyruk 

yağını eritirlermiş. Neriman hanımın annesi Saliha Çakubey, kuyruk 

yağını eritirken güzel kokması için bir bütün elma atarmış içine. “Zeytin 

toplama zamanı zeytinliklerimize giderken bazı günler yemek yapacak 

zamanımız olmazdı, yanımıza tuzlanmış kuyruk yağı ve ekmek alırdık. 

Zeytinlikte çalı çırpıdan bir ateş yakar, sopalara geçirdiğimiz kuyruk 

yağlarını kızartırdık, bütün zeytinlik kuzu kızartıyormuşuz gibi kokardı” 

diyor Neriman Çakubey.   

 

      Yine bir Foçalı Nur Ataklı diyor ki; Tarla ve bahçelerin makyajı 

yağmurdur. Ne kadar sularsan sula, hiçbir şey yağmur suyuna benzemez. 

“Altmışlı yıllarda İstanbul’a gelin gitmiştim, o tarihlerde İstanbul 

pazarlarında ot satılmıyor, Ege ot ve sebzelerini bulmak bir hayal. Nasıl 

da canım çekiyor bizim Foça'nın otlarını… Hiç unutmam annem 

yollamıştı bir keresinde, ama kocamdan azar işitmiştim ot yemeği 

pişirdim diye! Eh zaten, o kocayı da daha sonra boşadım” diyen Nur 

hanıma otlar mı, eşiniz mi diye sorulmayacağını anlayınca yenilebilir ot 

çeşitlerinin Foçalı kadının mutfağındaki yerini anlamak daha kolay 

oluyor!  

 

      Şenay Fatma Kısa’nın çocukluk anıları arasında ise, geniş pamuk 

tarlaları oldukça yer tutuyor.  Foça yöresinde, eski dönemlerde 

şimdikinden daha çok pamuk ekilirmiş. Gediz ağzının bereketli 

düzlüklerinde pamuk tarlaları içine pamuk çekirdekleri ile birlikte belirli  

 

 

aralarla susam, minik ve uzunca küpe domatesi, ayçiçeği, mısır, kavun, 

karpuz ve süpürge otu çekirdekleri de bırakılırmış. Küçük tarlalar el ile 

ekilirken, büyükçe tarlalarda dalavere denilen bir tarım aleti 

kullanılırmış.      

 

      Şevki Akyar, annesinin hayatı boyunca hep iki keçi istediğini, 

keçinin birinin sütünden peynir, diğerininkinden de yoğurt yaptığını ve 

annesinin bunu çok önemsediğini dile getiriyor. O eski sepet peynirleri 

ve yoğurtların tadını unutamadığını da ilave ediyor.  

 

      Foçalı balıkçılardan Hüseyin Beytorun’a Kara Hüseyin diyorlar. 

Foça’nın dağını taşını, denizindeki balıklarını, dede yatırlarını anlatıyor:  
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      Top Dağı’nın hemen ardında bir yatır vardır. Orada eski zaman 

heykelleri vardı, heykellerin arasından süt gibi bir su akardı. İşte o su Süt 

Dede’nin suyuydu. Halk arasında Süt Dede diye bilinen yatırın kerameti 

suyundan olduğu için, sütü gelmeyen loğusa kadınlara içirilirdi.  

      Ayrıca, Beşkapılar’da Soğan Dede vardır. Yatırın başında hep bir 

miktar soğan ve dilek mumu bulunurdu eskiden. Dilek tutmak için soğan 

getirip mum yakılırdı, eğer dilek gerçekleşirse teşekkür için yine soğan 

getirilirdi.   
 

      Kara Hüseyin, dede yatırlarından bahsedince aklıma Makarna 

Dede geldi. Diğer adı da Çıplak Dede olan Makarna Dede’nin 

kerametini çok dinlemiştim…  

      Denizkent'in hemen alt tarafındaki Akkayalar mevkiinde bulunan 

Çıplak Dede, Cuma günleri kadınların akınına uğruyor. Müşkülü olup, 

dilekte bulunanlar makarna pişirip Dede'nin mezarı başında yiyor, artan 

makarnaları da kurda kuşa yem diye sağa sola döküyorlarmış... 

Kaymakamlık bilgilerine göre; yaşamında fakirliğinden dolayı Çıplak 

Dede adı verilen bu yatırın bilinen tarihi 1486-1487 yıllarına kadar 

uzanmaktaymış  

      Duyup okuduklarımdan yola çıkarak arayıp buldum Çıplak Dede'yi. 

Dede’nin mezarı adeta gizli bir vahadaydı. Foça’nın merkezinde 

olmasına rağmen, birçok kişi tarafından bilinmemekte. 

       İlk defa gelenler, ağaca bez bağlayıp dilekte bulunuyorlarmış, eğer 

ki dilekleri tutarsa bu defa kalabalık gelip mezar başında makarna yapıp 

yiyorlarmış!  

      Foça ve civar beldelerinin yatırları hayli fazladır.   

      “Çocukluğumda bizim mahallede bir Emine nine vardı, hiç 

evlenmemişti” diyor Dr. Recep Kefi ve devam ediyor; “Emine nineyle 

annem her sabah beraber kahvaltı yaparlar, ardından birkaç sigara 

tüttürürlerdi. Sonra da Uğur Mumcu Parkı’nın önünden eşeğine biner, 

Susa yoldan dağa tırmanır donanma koyuna inerdi Emine Nine. Oradaki 

sebze tarlasında akşama kadar çalışır akşam evine elleri kolları dolu 

dönerdi. Bayramlar hariç her gün gider gelirdi o yolu.”   

 

      Recep Bey’e bu defa ben soruyorum; “Anneniz, siz bebekken 

beşiğinizin dört bir yanına arapsaçı ya da rezene bağlarmış, karnınız 

ağrımasın diye, bu doğru mu?”  Recep bey; onun arapsaçı veya rezene 

tohumu değil, anason tohumu olduğunu söylüyor. Anasonun kokusunun 
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bile mide ve bağırsaklara sakinlik verdiğini ifade ederek, doğadaki 

otların eski zaman insanlarının yegâne ilacı olduğu gerçeğini bir kez 

daha dile getiriyor.  

      Ayla Aksoy, Şam tatlısı yapıldığını hatırlıyor çocukluğunda.  Bir de 

turunç ve gül reçelleriyle yazları yaptıkları erik ve kayısı hoşaflarını 

unutmuyor.   

        
 

      Şimdi biraz da Ruhi İyigün’e kulak verelim; “Çocukluğumda 

Foça’da en çok yapılan tatlılar kalbura bastı ve baklavaydı. Foçalıların 

büyük bir çoğunluğu o yıllar kışlık unlarını kendileri çıkarırdı. Kalitesini 

bildiklerinden hangi tatlı ve hamur işi daha güzel yapılır anlarlardı. 

Hatırlıyorum, birkaç komşu kadın bir araya gelir saatlerce zar gibi ince 

yufkalar açar baklava yaparlardı. O zamanlar Foça’da badem ve ceviz de 

boldu. Bizim evde en çok yapılan reçel ayva reçeliydi, herkesin az veya 

çok tarlası bahçesi vardı. En zahmetsiz yetişen meyveler; ayva, nar, incir 

ve kayısıydı. İncirleri kurutur, kışın içine badem koyar yerdik çocukken. 

Yazları serinlemek için evlerde limonata ve karadut suyu içerdik. Bir de 

mevsiminde evimizden erik hoşafı hiç eksik olmazdı…” 

      Ceren Dağlı da Foçalı bir genç kız. Yaşına bakıp onun eskiye dair 

anlatabileceği ne olabilir diyor insan ama; çocukluğunda meşhur Ege 
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lokmasını Şükrü ustanın döktüğünü ve şerbetli yediğini hatırlıyor. Bir de 

anneannesinin bayramlarda kalbura bastı, kadayıf, patlıcanlı ve kıymalı 

dilim böreği yaptığını belirtiyor.  

      Bazı yiyecekleri pek çok kişiden duymakla ortak fikir birliği 

etmişçesine seviniyorum. Yine çok genç bir Foçalı delikanlı olan 

Remzican Ergin de patlıcanlı kıymalı böreği bir bayram böreği olarak 

kabul ediyor. Kıymalı yaprak sarmasının tadına da ayrı bir önem veriyor. 

Babaannesi Nadire hanımın zeytinyağlı ve kıymalı dolmalarını 

anlatırken yüzüne yayılan mutluluğu tarif etmek gerçekten zor!  

 

      Şimdi de 85 yaşına rağmen hala dinç 

olup bahçesinde sebze meyve yetiştiren 

Hasan Taşlı dedenin anlattıklarına kulak 

verirsek: “Ben hiç boş durmam. Sürekli 

toprakta çalışırım. Bu yaşımda görür 

müyüm görmez miyim hiç düşünmeden 

yemiş ve zeytin ağacı ekerim. Her 

ektiğimin de meyvesini yerim çok 

şükür. Erkek işi kadın işi diye de ayrım 

yapmam. Gençliğimde hamur yoğurup 

pide bile pişirirdim. Odun ocağını yakıp 

pideyi pişirince, sıcakken ortasını açıp 

iç yağı sürerdim. İç yağı iyice eriyince 

bolca üzüm pekmezi de koyup öylece 

bekletirdim. Sonra pideyi olduğu gibi  

 

sofraya getirir çoluk çocuk yerdik. Yağ ve pekmez pidenin hamuruna 

iyice işleyip sünger gibi çeker pek güzel olurdu.” 

 

      Şenay Fatma Kısa; “Kış aylarında portakal ve limon kabuklarını 

soyar kuruturduk eskiden. İnce ince doğrayıp kuruttuğumuz portakal 

limon kabuklarını, güzel koksun diye kaynattığımız bütün hoşaflara 

atardık. Benim annem ve akrabalarımız üzüm hoşafına mutlaka bu 

kurutulmuş kabuklardan atarlardı, hatırladığım kadarıyla. Üzüm hoşafı 

ve koruk suyu en sevdiğimiz serinliklerimizdi, yazın koruk suyu, kışın 

üzüm hoşafı evimizden eksik olmazdı” diyor.  

      “Şimdiki Garajın karşı köşesindeki taş binanın üstü Esat Bey’in 

oteliydi. Altında da düğün salonu vardı. Foça’nın düğünleri ve kına 

gecelerinin çoğu orada yapılırdı” diyor Nuray Adalı.  Ve devam ediyor 

anlatmaya; “Tefçi (defçi) Sıdıka ve kardeşi Perili Fatma def çalıp şarkı 

söyler, cemiyeti şenlendirirlerdi. Oynamaya kalkanlar defçinin önüne 
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para atarlardı. Şarkıları ben söylemiş olsam daha güzel söyleyeceğimi 

düşünür, pek de beğenmezdim onları ama, Türk Sanat Musikisi sevgimin 

ilk oluşmasındaki katkılarını da inkar edemem.    

      Şevkî Bey’in hicaz makamı “Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz. 

Dünyada gönül yâresine çâre bulunmaz” dizelerini ilk dinlediğim 

günlerimi hala unutmam… Tabi, Esat beyin sinemasını da unutmayalım, 

haftada bir gelirdi film. Esat beyin bir yardımcısı vardı adı Yalçın. 

Kadınlar matinesi olduğu gün, filmin hangi saatte başlayacağını yüksek 

sesle haykırıp ‘haydee karilere sinemaaa’ diyerek elinde bir çıngırakla 

dolaşırdı Foça sokaklarını.” 

      Meral Ankın, Ayşegül Kapsal ve Mualla Biliktü üç kız kardeş. Anne 

ve babaları Limni mübadili olan kız kardeşler çocukluk zamanlarına 

ilişkin pek çok anıyı bugünlere taşırken, eskiden Foça’da kabak, salatalık 

ve acur tarlalarının olduğunu dile getirip, buz gibi dolap sularıyla sebze 

bahçelerinin sulandığı çocukluk zamanlarına gidiyorlar…  

 

      “Buzdolabımız yoktu, testi ve küplerimiz vardı. Soğuk su içmek için 

küplerimizi kuyulara sarkıtır oyun oynardık. Testilere içme suyu koyup 

sofraya getirmek bizim görevimizdi. Yaz günleri toz toprak içinde 

koşturup ağaç tepelerinde karadut, erik, yemiş yerdik” diyerek bir 

zamanlar çocuk olduklarının gerçeğiyle yüzleşmenin esrikliğine 

kapılıyorlar…   

 

      Foça Bağarası yöresinin antik zeytin ağaçlarına sahip olan atadan 

zeytinci Mümin Yavuz, “hurma zeytinimiz çok olurdu eskiden, 

Karaburun’dakinden bile daha lezzetli olurdu hem, ama şimdilerde pek 

kalmadı artık” diyor. Babası Avni Yavuz zamanında antik ağaçların 

zeytinyağını anforalarda sakladıklarını söyleyen Mümin Bey, babasının 

zamanında teknolojinin olmadığını, beygirlerle, torbalı sistemle 

çalıştıklarını, zamanın yetersizliğinden zeytin sıkma işinin uzadığını ve 

taze zeytinyağına ulaşmanın zor olduğunu anlatıyor…   

 

      Eski Ramazanlara öykünen Nadire teyze; “Günler önceden döverdik 

cevizleri tatlı için, fırında kuyruk olurdu tepsilerimiz, fırıncının hakkını 

da unutmazdı rahmetli annem. Bayram soğuklara geldiyse börekleri de 

bir gün önceden yapardık. Ah o, dibek sesleri yok muydu; Günler 

önceden dibekler evler arası gezerdi, kahvelerimizi çekerdik taze taze” 

diyerek eski bayramlara doğru uzanan bir ah çekiyor.  
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  Cengiz Özgür diyor ki; “Ramazan hazırlığı, Ramazan ayına günler kala 

başlardı evlerde. Fakirlere un, şeker, yağ başta olmak üzere kuru erzak 

yardımı yapılırdı. Kadınlarımız; tarhana, açma makarna, turşu, salça, 

kuru peksimet gibi yiyecekler hazırlardı. Şimdiki belediye meydanına 

bakan bir kara fırınımız vardı eskiden, odun ateşinde pişerdi ekmek ve 

pidelerimiz, işte o kara fırında sabahtan ekmek pişirilirdi, öğleden sonra 

da yemek. Kara fırında pişirilmek üzere toprak güveçler, tavalar ve 

tepsiler dolusu etli sebzeli yemekler hazırlardı Foça ahalisi. Kemikli et 

yahnileri, sebzeli güveçler mis gibi kokardı sokaklarda. Börek de 

getirirlerdi fırına, bol soğanlı balık pilakileri de”…    

 

      Şevki Akyar’ın eski Ramazanlara ilişkin hatırladıkları arasında ise, 

tarhana ve peksimet başı çekiyor. Bir de Ramazan ayına saygıdan, subye, 

ahtapot, karides, kalamar gibi deniz canlılarını yemediklerini söylüyor.  

Çidem Dirim; “Ramazan ayının ilk günü pişi dediğimiz, ekmek 

hamurundan kızarttığımız çöreklerden dağıtırız eşe dosta” diyor. 
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      Limni mübadillerinden Mustafa Adalı’nın kızı olan Nuray Adalı ile 

her fırsatta Foça’nın eski yıllarına gideriz. Nuray hanımın babası, 1950’li 

yıllarda bugünkü Foça Çarşısı’nda hem manifatura hem de bakkal işlevi 

gören “Ada Bakkaliyesi”ni işletiyormuş. Bakkaliyede her şey 

bulunurmuş. O zamanların eczanesi, zücaciye, turşucu, tatlıcısı, gazcısı, 

iğne iplikçisiymiş Ada Bakkaliyesi.  

 

      Nuray Adalı’yla, çocukluğu ve ilk 

gençliğinin Ramazan sofralarını 

konuşuyoruz bu defa; “Gerçek Foça 

Mutfağı mıydı bizimki bilemem” 

diyor Nuray Hanım. “Bizim evde ada 

mutfağının özellikleri vardı!”  

 

      Osmanlı döneminde İstanbullu 

paşalar Limni’ye sürgüne 

yollanırmış. O yüzden, İstanbul 

Mutfağı ve Rum Mutfağı’nın 

etkileriyle harmanlanmış bir Ada 

Mutfağı çıkıyor karşımıza ki, 

örneklerini Nuray hanımların mutfak 

alışkanlıklarında görmek mümkün. 

En basitiyle; mutfaklarda tereyağı,  
 

koyun eti, tavuk, tarçın, maydanoz, hamur tatlıları, börekler, susamlı 

yiyecekler ve çeşitli hoşafların kullanılmasından bu farklı etkileşimi 

anlayabiliyoruz… 

 

      Nuray Adalı “yaz veya kış, iftar sofralarının olmazsa olmazları vardı. 

Hurma, reçel çeşitleri, bal, peynir, bol maydanozlu ve tarçınlı 

tereyağında kıymalı yumurta, limonlu ve sirkeli tuzlu sardalye, et suyuna 

bir çorba mutlaka bulunurdu. Ardından mevsimine göre bir sebze 

yemeği, kemikli veya kemiksiz bir et yemeği, yanında mevsim 

salatalarından biri, çiğ ya da haşlama ot, mantı, börek, ekmek dolması, 

hamur tatlısı veya sütlaç iftar sofralarının vazgeçilmezleriydi.  

 

      Maydanoz ekili olurdu hep bahçelerimizde, oradan taze koparırdık 

her yemekte. Yemeklerin üzerine mutlaka maydanoz kıyardık. Et suyu 

çorbalarının üzerine maydanoz ve karabiber, tarçın serpmeden yemezdik.    
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      Tereyağında soğan ve kıymayı kavurup üzerine yumurta kırar bolca 

tarçın, karabiber ekerdik. Üzerine incecik maydanoz kıymayı da ihmal 

etmezdik…”  

 

      Ramazanların yaza ve kışa denk gelmesi yenilen yiyeceklerin 

çeşidini de belirliyor. Kışa gelen Ramazanlarda taze Temcit Pilavı ve 

erişte makarnası pişirilirmiş. Katı pişmiş yumurta ve çeşitli börekler de 

sahur yemeklerinin başında geliyormuş. Temcit pilavı, genelde iftarda 

yapılıp gece sahur yemeğinde ısıtılarak yenen pilava verilen ad olsa da, 

aslında böyle bir alışkanlık kalabalık aileler için geçerli değildir. Sahur 

saatinden bir saat önce kalkan evin gelini veya büyükannesi, oruç 

tutanları tok tutması için pilav ya da makarna pişirirmiş. Hatta; bu, gece 

pilavını pişiren hanıma evin beyi, “pilavlık” denilen bir hediye satın 

alırmış. Bu hediyenin en makbulü de sarı lira altınıymış, eski devirlerde.  

 

      Bayram gelip çattığında evin beyi, evin hanımına; “hakkını helal et, 

bize 30 Ramazan günü uykundan uyanıp pilav pişirdin” diyerek teşekkür 

edip helallik alırmış.  

 

      Foça’da, temcit pilavı ile birlikte kuru kayısı, üzüm hoşafı ve erik 

hoşafı içmek en yaygın sahur geleneğidir. Kış sahurlarının vazgeçilmezi 

olarak sütlaç türü sütlü tatlılar da önemli bir yer tutuyor.   

 

      Yaz sahurlarının ise en göze batan yiyeceği, nohut mayalı hamurdan 

yapılan anasonlu peksimet. Peksimet, sepet peyniri ve karpuz ile birlikte 

yenirmiş. Otlu, kıymalı ve peynirli börekler yaz ve kış sahurların 

demirbaşı sayıldığından, Ramazanların olmazsa olmazı olarak 

anlatılıyorlar…  
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Bir Ramazan klasiği Ekmek Dolması  

 

      Ekmek Dolması Ramazan ayına 

özgü bir iftariyeliktir. Her Ramazan 

ayında fırıncılar, Foça fırınlarında 

“dolma” adı altında yuvarlak özel 

ekmekler çıkarılır.  

 

      Bu yuvarlak ekmeklerin içi oyulup 

boşaltılır, zeytinyağı veya tereyağında 

ufalanmış ekmek içleri kıtır olacak 

şekilde   kızartılır.  Diğer tarafta  kuru 

 

soğanla kavrulmuş kıymaya, baharat, tuz ilave edilip kavrulmuş iç 

ekmeklerle karıştırılır. İçi boş dolma ekmeklere bu kıymalı iç doldurulur, 

yine ekmekten olan kapağı kapatılır. Diğer tarafta içi su dolu bir 

tencereye bir kapak konur, kapağın üzerine ıslanmayacak şekilde bu 

dolma ekmek yerleştirilir, kısık ateşte suyun buharı ile ekmeğin 

yumuşaması sağlanır.  

 

 Kıymalı ve kuşbaşılı hazırlandığı gibi peynir, sebze ve patates gibi farklı 

malzemeler kullanılarak da yapılır. Kıymalı hazırlanan ekmek 

dolmasının içine sürpriz olsun diye badem ve ceviz konduğu da olur. 

 

"Bir dolma istiyorum." diyor Foçalı, ekmek fırınına girince. Sadece 

"dolma" demek yetiyor, fırıncı hemen raftaki yusyuvarlak ekmeği 

uzatıyor. 

  

Ekmek dolması, İzmir'in birçok ilçesinde Ramazanlarda geleneksel 

olarak yapılır, fakat her ilçenin kendine özgü yapılış teknikleri vardır. 

Hiçbir baharat koymadan sadece kıyma soğan ile yapanlar olduğu gibi, 

kimi illa ki kuşbaşılı yapar, maydanoz ve nane koyan da vardır.  

 

Foçalılarınkinin özelliği, bademle zenginleştirilmesi diyebiliriz. Foça ve 

çevresinde eskiden oldukça fazla badem ağacı olduğundan, Bağarası 

yerlileri kıyma ve kuşbaşının arasına kabuğunu soyup ikiye ayırdıkları 

bademleri koyarak farklılık yaratıyorlarmış.  
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Foça’da Hıdrellez adetleri 

 

      5 Mayıs ile başlayıp 6 Mayıs ile gün boyu devam eden bir geleneğin 

izinde Foça notları. 

 

      Saffet teyzeyi kim bilmez? Yaşının bilinmediği, konuşmasının her 

yöne çekilebileceği, neşeli Saffet teyze Foça’nın yaşayan 

sembollerindendir. Bu yıl da Hıdrellez geldi çattı Saffet teyze diyorum; 

“Ne bee daa gelmedi ne sandın sen?” deyince anlıyorum ki gün sayarmış 

meğer! Eh anlat bakalım neler yapardınız Hıdrellezde diyorum; “Te be 

bacaklarım ağrır çıkamam tepeliklere artık, gençliğimde kaldı hep onlar, 

ama yumurta, kurabiye yeriz hıdrellezde, ısırgan süreriz kapılara”. 

  

      Foçalı Nur Ataklı diyor ki; “Hıdrellezde eğlenceler tertipler oğlak 

keserdik. Eski Osmanlı Mezarlığı’nın arasından Arnavut kaldırımlı bir 

yol geçerdi. O yola biz susa (şose) yolu derdik, yolun yamaçlı tarafındaki 

zeytinliklerin altına giderdik her hıdrellez. Akşama kadar yer içer, çaylar 

demler, salıncaklar kurardık.” 

 

      Babadan balıkçı kaptan Fevzi Bor ise; Hıdrellez deyince un 

kurabiyesi yapan Ali Baba’yı hatırlıyor. Kurabiyelerini bir gün önceden 

hazırlayan Ali Baba, Hıdrellez günü Bağarası Işıklar Köyü'ne kurabiye 

götürebilmek için el arabasıyla akşamdan yola çıkar, sabah ancak 

varırmış. Işıklar’a vardığında da kurabiye arabasını doğruca çeşmenin 

başına sürer bütün gün un kurabiyeleri satarmış. 
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      Çidem Dirim’in anlattıklarıysa oldukça ilginç; Yaşlı kocakarılar, 

evlenme çağına gelmiş ya da evde kalmış kızlar için Hıdrellez akşamı 

yabani yeşil soğan keserlermiş. Ne demek bu? Bildiğimiz taze soğandan 

iki tane ayırıp makasla aynı boy keserler, birine bu yıl evleneceksin, 

diğerine evlenemeyeceksin der sabahın olmasını beklerlermiş. 

Soğanlardan hangisi sabaha kadar uzarsa o dilek tutarmış, bu yüzden 

kızlar sabah olunca doğruca yeşil soğanların yanına gidip heyecanla 

sonucu görürlermiş!  

 

      Eski kocakarılar Çifte Kayalar’ın aşağısında yeşilliklere yatıp sarman 

kediler gibi sağa sola yuvarlanırlarmış. Kimi sırtını bacağını ağaçlara 

sürünür, kimi salıncak kurup sallanır, ateşten atlarmış dertler tasalar 

bitsin, ufunetler dağılsın diye… 

 

      Foça’nın Küçükdeniz sahilinde, şimdiki Yeşil Büfe’nin önünden 

uzanan kumlu sahile eskiden “banyolar” denirmiş. Foçalı kadınlar 

Hıdrellez akşamı bu banyolar sahiline gelip, önce paçalarını sıvayıp 

ayaklarını suya sokar sonra da hasta olmamak için el ve yüzlerini deniz 

suyuyla yıkarlarmış. Daha sonra, evlenmemiş genç kızlar ve kadınlar 

kumlar arasından kırk adet deniz taşı toplamaya koyulurlarmış. Her taş 

ile besmele çekip dualar okumak adettenmiş. Kırk taş toplayıp bir 

torbaya koyup içine de bir avuç deniz kumu atarlarmış ki bolluk ve 

kısmetler kum gibi çoğalsın… Bu torbayı bir yıl saklayıp Hıdrellez 

sabahı denize atıp, gelecek seneye de bu sene topladıklarını saklarlarmış.  

 

      Ayrıca gül dalına astıkları para şeklinde kesilen gazete parçalarını da 

kum ve taşların bulunduğu torbaya atıp Hızır’ın bereket saçmasını 

dilerlermiş. Toplanan taşlarla veya kumlara, ev, araba, tarla, tekne, gelin, 

damat, bebek, para pul silüetleri yapmanın Foça’da da uygulanan bir 

adet olduğunu görüyoruz. Hıdrellez gecesi herkes isteklerini düşlerinden 

yeryüzüne indirip elle tutulur bir şekle sokarak o düşün gerçekleşmesi 

için daha belirgin bir işarete ihtiyaç duyuyor, gelenekler böyle.  

 

      Çidem Dirim; “Hıdrellezde evlerimizdeki yağların, unların, şeker, 

tuz, pirinç ve bakliyatların kavanoz kapakları açık bırakılır. Bir gece 

önceden bütün yiyeceklerin kapağı açılır ki Hızır gelip bolluk bereketini 

bıraksın mutfaklarımıza”.  

 

      Bu, Anadolu’da da birçok yerde uygulanan bir gelenektir. Hıdrellez 

gecesi su güğümlerinin, buğday arpa ambarlarının kapakları hep açık 

bırakılır… Yumurta geleneği de aynı. Her hıdrellez sofrasında yumurta 

bulunmalı, çiğ yumurta sağlığı, pişmiş katı yumurta tokluğu ve bolluğu 
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simgelediğinden sabahtan itibaren yumurta ve yumurtalı yiyecekler 

yemek hıdrellezin vazgeçilmezlerindendir. 

 

      Yine, bir diğer gelenek; taze bahar otlarının en az yedi çeşidini 

sofralarda bulundurmak ve bu otlardan yapılan börek çörek kayganaları 

yemek. Isırgan otunun başı çektiği uygulamalar Foça’da da aynen 

sürdürülmekte. Evlerin kapılarına ısırgan ve gül dalları asmak, o evin 

insanlarını kem gözlerden, nazardan, iftiradan korumak adına halen de 

uygulanmakta… Gül dalına dilekler yazıp asmak, yine gül ağacının 

köküne dilek eşyaları gömmek uygulanagelen adetlerden. 

 

      Foçalıların hıdrellez kutlamalarını denize yakın yaşayanlarla iç 

tarafta yaşayanlarınki diye ayırmak gerek; Bağarası’nda Hıdrellez 

kutlamalarının Işıklar Dedesi ile özleştiğini duyarım yıllardır; eskilerden 

kime sorsam Işıklar yatırından dem vurur. 90 küsur yaşındaki süpürgeci 

amca Hüseyin Çetin, “Işıklar Köyü vardı bir zamanlar” diyor. Işıklar 

köyü, Işıklar Dedesi, Işıklar suyu, çeşmesi, yatırı ve bu yatırın 

kerametleri üzerine çeşitli hikâyeler Foça’da her zaman anlatılır…  

 

      Gelelim Hüseyin amcanın anlattıklarına; Işıklar Dağı’na giderdik biz 

çocukken” diyor. “Kocamemetler Köyü’nün altında Hayıt Dede vardı; 

Hıdrellezde kızlar, gelinler, analarımız çaput bağlardı o dedeye. Orada 

bir içme suyu vardı ki şimdi o su nerede? Alıpınar Suyu derdik.”  

 

      Alıpınar! Ilıpınar olmasın diyorum Hüseyin amcaya, “hayır Ilıpınar 

başka Alıpınar başka” deyip beni susturuyor! “Yağmur duasına giderdik 

Hıdrellez’de Işıklar’a, tütün ekerdik o vakitler biz, bir görecektin. Tütün 

ekmek için su şart, kurak geçtiyse bahar, yaşlılar yağmur duasına 

çıkarlardı. Niye anlattırıyorsun bunları bana de bakayım” diyor 

muzipçe…  

 

      Hüseyin amca çok sevimli, onu tanıdığım günden beri fırsat 

buldukça fotoğraflarını çekerim; giderek gözleri iyice görmez oldu. 

Çekip sandalyeyi ilişirim yanına ve muhabbet ederiz oradan buradan. 

Hıdrellez diyordum, “yenilen içilenler geride kaldı, suyun başında ateşler 

yanar kazanlar kaynardı, analarımız pirinç bulgur götürür pilav ederlerdi 

Işıklar’da. Ha bir de Hıdrellezde oğlak kesmek adetti, oğlağa gücü 

yetmeyen horoz keserdi.” Sanki biraz gözleri mi doldu bu yaşlı amcanın! 

Eski günlerin hüzünbaz bilgelikleri bunlar, yaşayıp özümsemese nasıl 

anlatsın bu ileri yaşında…  

 

      Hızır ile İlyas’ın zaman içinde dil yuvarlanmasıyla birleştirildiği 

Hıdrellez söylemi, aynı zamanda denizler ile karaların koruyucusu iki 
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değerli ruhun senede bir gün buluşma günüdür! Denizler ve karaların 

birleştiği yerleri niçin bunca önemsediğimizi düşünürüm! Kara 

parçasında yaşayan Hızır ile denizlerde yaşayan İlyas’ın buluşmasına bir 

öykünme olabilir mi? Kıyıdan ufka dalıp giden gözlerimizin ardında, 

yarım kalmış bir ruhun simgesel özlemi belki bu törenler!  

 

  
 

 

Ölümde helva, doğumda şerbet!  

 

      Her şeyin doğum ve ölüm arasında gerçekleştiği yaşamlarımızı 

yüzyıllardan beri süregelen adetlerle idame ettiriyoruz. Teknolojilerin 

katkısıyla değişime uğrasa da günümüze kadar ulaşan pek çok adet, 

Anadolu’nun birçok bölgesinde olduğu gibi Foça’da da kemikleşmiştir.  

 

      Anadolu coğrafyasında helva kültürü yüzyıllardır devam eder. 

Geçmişte doğumdan ölüme kadar her türlü önemli günde karılan un ve 

irmik helvaları, giderek ölüm ile bağdaştırılır olmuş.  

 

      Çidem Dirim’e göre; Foça’da ölen kişinin ardından yedinci gün 

ailesi tarafından helvası karılır. Bu yedinci gün helvası, genellikle ailenin 

en yaşlı kişisinin önderliğinde karılır, ölenin evine başsağlığına gelen 

yakınlarına dağıtılır. Bazıları ölüm olduğu gün veya üçüncü günü de 

helva kavurur. Bu tamamen o ailenin geleneğiyle ilgilidir.  
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      Cenazenin kırkıncı günü, hali vakti yerinde olanlar lokma döktürür. 

Fakirce olanlar helvayla yetinir. Ölenin arkasından 52. günü evinde 

mevlüt okutulur, helvası bir kez daha karılır. Ayrıca her sene, sene-i 

devriyesinde de helva dağıtma geleneği vardır. İsteyen lokma döktürür.  

 

      Helva, tereyağında bol fıstık ile kavrulan un ya da irmik helvasıdır.. 

Helvayı yapan yaşlıca kişi, helvayı kavururken aynı zamanda dini dualar 

da okur.  

 

      Ölümlerde helva kavurmak ne ise doğumlarda loğusa şerbeti de odur.  

“Bebek doğar doğmaz kırmızı loğusa şekeri satın alınır ve dövülüp 

sulandırılarak lohusaya içirilir” diyor Şenay Fatma Şen. Al basmasına 

önlem olarak kırmızı şerbetin hikmeti sual olunmasa da, şekerin 

lohusanın sütünü bollaştıracağına inanıldığından, hem lohusaya hem 

gözaydınına gelenlere bolca kırmızı şerbet ikram edilirmiş.  Şerbetin 

yanı sıra güllü ve fıstıklı lokum ikram etmek de adetmiş.  

 

      Eskiden Foça’da çocuğu olan kişi, kahvelerde oturanlara ve esnafa 

lokum dağıtırmış. Küçük çocuklara mendil içinde para ve lokum vermek 

adetlerimiz arasındaydı diyen Çidem Dirim,  hali vakti iyi olanlar lokma 

da döktürürlerdi diyerek eski adetleri anlatmaya devam ediyor; “Eskiden 

yaşlılar, çocuk doğduğunda ilk bezini evin eşiğinde saklarlardı. Bez 

orada 40 gün durur, sonra toprağa gömerlerdi. Bir de, çocuğu doğan 

anne baba mutlaka bir ağaç ekermiş eskiden. Ben de çocuğum Deniz için 

yedi zeytin ağacı diktim, ağaçlar oğlumun boyunca oldular şimdi.”   

 

      Ne güzel adetler bunlar. Ağaç dikmek, bir insan yavrusunun 

büyümesi için gerekli havayı suyu garantilemek demek biraz da.  Bu tür 

adetlerin çoğalmasını dilemek, dileklerin en güzeli olsa gerek! 

 

      Bihter Dinner de kırkı çıkan bebek ve loğusa gezmeye götürülür 

diyerek, ziyaretine gidilen evde uygulanan töreni şöyle anlatıyor; “ 

Bebeği ilk defa gören ev sahibi, bebek akça pakça nine dede olana kadar 

yaşasın diye yüzüne beyaz krem sürerlerdi. Ziyaret bitip evden ayrılma 

zamanı gelince, üç ya da beş tane taze yumurta ile kâğıtlı şeker konmuş 

bir mendili bebeğin battaniyesine iliştirirlerdi.”  

 

      Kırk uçurmak denilen loğusa ve bebeğin ilk ev dışına çıkışlarını 

değişik imgelerle zenginleştirmek, eski zamanların sosyalleşme gücünün 

önemli bir göstergesi. Unutulan kim bilir ne çok eski geleneğimiz var. 

Dileğimiz, bugüne ulaşanları unutmamak olsun…  
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Foça’nın Kutsal Salı’sı 

  

      Salı, Foçalıların sosyalleştiği en hareketli gündür. Haftada bir gün 

kurulan Salı Pazarı sebebiyle yediden yetmişe herkes sokaktadır o gün. 

Yaz kış sokakta oturmayı, yüzünü güneşe dönmeyi pek seven Foçalılar, 

Salı günleri sanki daha bir coşkulu, daha bir hayat dolu olurlar.   

  

      Ne zaman Salı Pazarı kalabalığının içine karışsam, eski zamanların 

Phokaia kadınlarının ayak seslerini duyarım. Foça'nın taş evlerle dolu 

dar ve serin sokakları arasından, tahta sandalet tıkırtılarını takip ederim. 

"Tık tık, tık kıdı tık" ritmiyle dolaşırım pazarcı tezgâhlarında.  

  

      Geçmiş zaman sesleri, karabulut uğultusu gibi karışır bugünün Salı 

Pazarı gürültüsüne. Mevsim yaz ise; Güneş tentelerinin, yolu bunaltan 

sıcağı içine hapsettiğinden fenalık geçirenlerin sayısı giderek artar, hele 

de öğle sıcağı saatlerinde çıkıldıysa pazara... Yaşlı hanımların canı yok 

mu? Onlar ki pazarda dolaşmayı gençlerden daha çok severler. İyi 

bilirler sebze ve meyvenin tazesini, yaşam sevincinin pazar yerine 

doluşan o eşsiz kokusunu. Yaşlılara, yaşama sevincinin kokusu nedir 

diye sorsalar, eminim pazardaki meyvelerin ve bahçelerdeki çiçeklerin 

kokusu diye tasvir edeceklerdir!  

  

      Yaz mevsimi Foça Pazarı'nda bulundunuz mu hiç? Bulunmalısınız. 

Zengin sebze meyve ve hububatın yanı sıra, elbise üst baştan, terlik, 

havlu mefruşata, ağaç fidanından karpuz kavuna, şambali tatlıcısından, 

gevrek ve soğuk buzlu su satıcısına, yufkacı, peynirci, zeytinci ve 

baharatçısına kadar her türlü ihtiyacın karşılanabildiği bir pazardır.  

  

      Haftalık sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak üzere son derece 

dikkatli bir alışveriş yoğunluğuna kapılan Foçalılar, Salı günleri başka iş 

yapmazlar, misafirliğe gitmezler ve kimseye söz vermezler, zira o gün 

evin iaşesinin eksiksiz tamamlanacağı kutsal gündür.  

  

      Foça'nın orta yerinden geçen tarihi su kemerinin yanı sıra kurulan 

Salı Pazarı, tarihin yıkık dökük yaşanmışlıklarını da taşır bugüne. 

Arkeolog Felix Sartiaux’un 1914'de yapmış olduğu Phokaia Antik Kenti 

Kazıları'ndaki bulgulara göre; Ortaçağdan günümüze değin ulaşabilmiş, 

Cenevizlilerden kalma yegâne eserlerden biridir bu su kemeri. 

Tepelerden inen küçük derenin vaktiyle bütün Phokaia kentinin su 

ihtiyacını karşılayan su kanalı olduğunu bilmek, kanal boyunca uzanan 

pazarı dolaşırken serinlik duygusu veriyor sanki insana!  
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      Salı Pazarı'nı gezerken yolu kısaltmak için geçtiğim su kemeri 

köprüsünde, bir Hellen kadını gibi hissetmek isterim bazen! Nasıldı 

yaşam o zamanlarda? Ne yer, ne içerlerdi, kazılarda bulunan seramik 

kalıntılarından olsa gerek, hep seramik küpler taşıyan kadınları hayal 

ediyorum su kanalı boyunca... Su, şarap ve zeytinyağı 

taşırlardı herhalde! Belki koskoca bir seramik güveç omuz üzerinde 

agoradaki ekmek fırınına götürülüyordu, kim bilir! Güvecin içinde 

parçalanmış koca bir mavraki kefal yatıyor olabilir mi, bol yabani 

soğanlı, defne ve rezene köklü, misler gibi zeytinyağlı...  

  

      Foça Pazarı hayal denizi sanrıları gördürür insana; Phokaialı 

kadınlar, dere kenarındaki sazlıklardan toplanan kamışlardan yapılmış 

hasır sepetlerini kollarına takıp pazar alış verişine çıkmışlar. Phokaia 

sikkeleri para keselerinde, kese de eteklerinin altında iç donlarına ilişik... 

Kat kat keten bezinden yapılmış etekler, el dokuması ince ceketler ki, 

ihtimal omuz başları serbestçe dökülüyor buğday tenlerine, saçlarında da 

kantaron çiçekleri, kollarda Griffon başlı bilezikler...  

 

      Hayal gücünüze kim engel?  

  

      Foça pazarları, her devirde keyifli olsa gerek; bunca anıyı 

canlandırıyorum derken, çoğu zaman sebzelerimi alamadan dönmüş 

oluyorum eve. Kutsal Salı büyülüyor mu ne! 
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Kutsal Salı’dan Yeryüzü Pazarı’na…  

 

      Yeryüzü Pazarı (Earth Market); Slow Food'un sağlıklı ve 

hakkaniyetli beslenme kurallarını hayata geçirmek adına kurulmuş iyi, 

adil ve temiz üretim yapan yerel üreticilerin satış yaptığı bir pazar 

modeli.  

 

      Merkezi İtalya'da bulunan bu zincir Pazar ağına her üretici ve satıcı 

kabul edilmediğinden, 2012 yılının Mayıs ayında Foça SF. Zeytindalı 

Yerel Pazarı’nın kabul edilmiş olması Foça için sevindirici bir gelişme. 

 

      Türkiye’den ilk Yeryüzü Pazarı olma hakkını kazanan, uluslararası 

network ağı içersinde minicik bayrağı ile “ben de varım” diyen Foça 

Yeryüzü Pazarı, her geçen gün üretici ve ziyaretçisini arttırarak 

büyümeye devam etmekte.    

 

      Yarıçapı 40 kilometrelik bir alan içinde yetişen yerel yiyecekleri 

üretip satma ve satın alma esasına dayalı bu pazarda neler var?  

 

      Başta doğal gübre, su ve toprak üçlüsünün üretimi Foça Bölgesi’nde 

yetişebilen bütün meyve ve sebzeler olmak üzere, yabani otlar, çiçekler, 

mantar ve baharatlar, peynir çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı, bal, bulgur, 

tarhana, sebzeli erişteler, zeytinyağı sabunları, salça, turşu ve reçeller, 

misler gibi kokan tahıl ekmekleri, gözlemeler ve daha niceleri…   

 

      Yeni ürünleri keşfetmeyi pazar ziyaretçilerine bırakmalı diyorum, ne 

dersiniz?    
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Foça ve salyangoz  

      Görmedim duymadım ama “yedim” dese biri, merak ederiz; neyi 

görmedi duymadı? Yediği neydi diye…   

      Foça’da eski zamanlardan beri süre gelen mutfak alışkanlıklarına, 

yenilen içilene merak sardığımdan her şeye dikkat kesiliyorum. 

Konumuz salyangoz. Diyorum ya, yıllardır Foçalılar ile hasbihal 

ediyoruz. Pişirip taşırdıklarını açık yüreklilikle anlatırlar, ama nedense 

salyangozun adı geçince susarlar! Bu çok ilgimi çekmişti ilk zamanlar. 

Neden susuyorlardı acep?  

      Oysa; ada kültüründe salyangoz yemeklerinin yapılıp yendiğini, pek 

çok ada mübadilinin baharda yağmur sonrası bayırlara salyangoz 

toplamaya çıktığını biliyoruz.  Yerlilerin anlattığı salyangoz 

hikâyelerinin arasında oldukça komik olanlar var.  

      Yerel ağızla adalılara öykünerek “İlimyeliler (Limni) yine salyangoz 

toplamaya gitti” diyor yaşlı kadın. Eski zamanlara dalıp giden bellek 

arşivini alçak sesle mırıldanırken “daha dün gibiydi” diyor. “Şu avlunun 

öte yanındaki komşular İlimyeliydi, bir sürü bekâr kızları vardı. Anaları, 

evlenme çağları gelip geçiyor diye sebepsiz dövünürdü bahçenin 

ortasında! Hızını alamaz toplar kızlarını çıkardı bayırlara. Ot, salyangoz, 

diken filan toplarlardı bütün gün. Ertesi gün garip sesler duyardım 

duvarın ötesinden, anlardım yine avlunun ortasına vurdular salyangoz 

kazanını! Ciyk ciyk sesleri gelirdi kaynayan kazanın içindeki 

salyangozlardan. Kızların neşeli bağrışmaları karışırdı salyangoz 

çığlıklarına, hey gidi o günler”…  

      Deniz tarafına bakan yan evin yaşlı ninesi hep homurdanırdı onların 

bu gürültülü bağrış çağırışlarına ve yüksek sesle duyurmaya çalışırdı öte 

avluya; “sattınız Limni’yi bir tepsi otlu böreğe koca İlimyeliler sizi” 

diye…  

      Limni mübadili bir ailenin orta yaştaki kızıyla sohbet ederim zaman 

zaman; Salyangoz yemeklerini sordum bir gün. Sağolsun kırmadı anlattı 

uzun uzun...  

       Nerelerde daha çok bulunduğunu, gün ışığında ıslak toprakta 

gezintiye çıktıkları en uygun yerleri ve nasıl pişirdiklerini anlatıyor. 

Topladıktan sonra kuru otların arasında birkaç gün beklettiklerini, 

canlıyken haşladıklarını söylüyor; tadının da, çok lezzetli olduğu 

konusunda ısrarlı.  
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      Annesi, salyangozların haşlama suyuna bahçelerindeki kokulu çiçek 

yapraklarından atarmış. Özellikle ıtır ve biberiye yaprakları… Sonra, 

salyangoz yahnisinin tarifini veriyor.  

      “Genellikle bahardaki ilk yağan uzun yağmurlardan sonra gideriz 

salyangoz toplamaya. Toplanan salyangozlara serin ve ışıksız bir odada 

saman ve kuru otlardan yatak yaparız. Orada birkaç gün bekletiriz ki 

kendi salyalarını bıraksınlar. Sonra bol su içinde kaynatmaya bırakırız. 

Dediğim gibi bu kaynatma suyuna kokulu otlar koyarız ki hem etraf 

güzel koksun hem de eti tatlansın.   

      Salyangozların piştiğini seslerinin kesilmesinden anlarız. Seslerin 

bittiğinin üzerine biraz daha kaynatıp bırakırız. Annem soğutmazdı pek, 

sıcak sıcağına pişirirdi yahnisini, bir de kuyruk yağı koyardı biraz, ben 

koymuyorum ağır geliyor artık.  

      Bu haşlanan salyangozları sıcakken suyunu süzüp ayıklarız. 

Kabuklarını da ezip bahçedeki çiçeklerin diplerine koyarız, iyi gelir 

çiçeklere hepsi birden coşarlar.  

      Bir tencereye bol soğan doğrarız, en az bir baş da sarımsağı diş diş 

koyarız tencerenin içine ve zeytinyağında güzelce kavururuz. Salçasını 

kimyonunu da koyunca ayıkladığımız salyangozları atarız içine. Biraz 

karıştırınca, tuzunu suyunu da katar kısık ateşte soğan ve sarımsağın 

eriyip kokusunu içine çekmesini bekleriz. Annemler ninemler filan, o 

kabuğunla haşlanan suyundan da koyarlardı yahninin içine, ben 

koymuyorum. Yılda bir defa mutlaka yapar yeriz, yemez isek baharı 

geldi saymayız…”  
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Yiyeceğini arayan salyangoz! 

      Nereden nereye…  

      Foçalıların salyangoz muhabbeti bu kadar mı? Değil elbet. Yıllar 

sonra dünyayı ağırdan dolaşan bir salyangoz türemiş! Bu salyangoz son 

derece felsefik bir salyangozmuş. Günün birinde dünyanın Avrupa 

denilen kıtasından ışıklar ve yaldızlar saçarak uzun bir yolculuğa çıkmış. 

Bilge antenlerini oynatarak yaşamın daha yaşanılır olmasını amaçladığı 

çok anlamlı bir yolculukmuş bu. Hem amaçlarını gerçekleştirmek hem 

de yiyeceğini temin etmeye dayalı meşakkatli bir yolculuk. Yolu nereden 

geçse oranın insanları tarafından hep kabul görmüş, sevilmiş 

sahiplenilmiş.  

      Bir de isim vermiş kendine “Slow Food”; yani, Türkçesi “Yavaş 

Yiyecek”. Her ne kadar bazı insanlar onun felsefesini anlamadan hemen 

“ay yavaş mı yiyeceğiz” gibi anlamsız yakıştırmalar yapmışlarsa da, 

zaman içinde ne demek istediğini son derece ağır adımlarla onlara 

anlatmayı başarmış.  

      Böyle yavaşça ilerlerken bir gün yolu Foça’ya düşmüş, düşüş o 

düşüş. Bu güzel balıkçı kasabası insanlarının uzattığı zeytindalına 

tutunup bütün bir kasabanın sevgisini kazanmış.  

      Dünyadaki binlerce kasaba ve topluluklarda benimsenen o güzel 

birlik ruhunun; “iyi - temiz - adil gıda” düsturunu Foça’da da hayata 

geçirmiş.   

      Hoş gelmiş, sefa gelmiş; SALYANGOZLU ZEYTİN DALI!  
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                                            2.BÖLÜM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Foça demek  
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                                                                         Foça’nın Saffet Teyzesi  
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Foça demek,  

 

Foça demek; enginar demek, bakla demek biraz.  

 

Börülce, kabak demek, sıra, şevket-i bostan, kupez, sarpa, kakavya, 

kalamar dolması demek!  

 

Topan kefal demek. Çekme makarna, hamursuz, yoğurtlu balık demek. 

  

Deniz demek, balık ve balıkçı demek Foça!  

 

Yemyeşil otların, taze nane, çiporta salatalarının kokusu demek, tava 

barbunun sevdası demek.  

 

Kısaca, yeşil ve mavinin aşkı demek; Güneşin en güzel battığı yeryüzü 

cenneti demek…  
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Balık gözlü kediler diyarı FOÇA’da olmak  

 

      Foça, günün her saati ve yılın her mevsimi türlü sürprizleri ile insanı 

şaşırtan bir kıyı kasabasıdır. Başınızı çevirdiğiniz her köşede bin bir 

lezzetle karşılaşırsınız. Foçalı kadınların dediğine göre; eskiden, o 

yokluk yıllarında bile hiç kimse aç kalmazmış Foça’da. Kıyıda iki diken 

kırıp karnını doyurmayana Foçalı da denmezmiş! Diken denilen şey 

bildiğimiz ‘denizkestanesi’.  

 

      Kıyılarda, güneşin oynaştığı taşlar üzerinde tertemiz sulardadır 

denizkestaneleri. Toplayıp içindeki göz gibi etli bölümü çıkarıp 

zeytinyağına yatırırlarmış. Ne tuz ister ne biber diyor Foçalılar, belki 

biraz limon...  

 

      Foça oylumlu koyları güvenli denizi, kendine özgülüğüyle Ege’nin 

tipik bir balıkçı kasabasıdır. Yerli halkın önemli bir kesimi geçimini 

balıkçılıkla sağlar. Balığın ve balıkçılığın antik çağlardan bu yana öne 

çıktığı Foça’da, geleneksel mutfak alışkanlıkları arasında denizden çıkan 

bütün canlıların çok çeşitli yemeklerinin yapılıp yenmesi son derece 

doğaldır.  

 

      Foça’nın en bilinen ve adıyla öne çıkan balıkları arasında; Kefal 

çeşitlerinden topan ve mavraki kefali, kopez (kupa), adabeyi, çipura, 

levrek, fener balığı, barbun, sardalya, sarpa, ada izmariti, elma balığı 

(minekop), tavuk balığı (mezgit), isparoz, karagöz, mercan, mırmır, 

akya, sinarit, dil, kolyoz gibi balıkları saymak mümkündür. Ayrıca 

kalamar, ahtapot, jumbo karides, çinçin, pitalita, midye, sübye, istakoz 

ve denizkestanesi de Foça’nın makbul deniz ürünleri arasındadır.  
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Foça,  

Balık  

Ve  

Foçalı Balıkçılar… 

 

      Varlığını yürekten desteklediğimiz Foçalı Balıkçılar, Foça’nın varlık 

nedenlerinden biri cefakâr insanlardır. Denizdeki bütün zorluklara 

rağmen dünyaya bakışları, neşeleri ve esprileriyle Foça’nın en güzel 

dekoru olan tekneleriyle, hayatta kalma mücadelesi veren özel 

insanlardır onlar.  

 

      Foça, balığıyla balıkçısıyla giderek öne çıkan bir değer. Turizm 

çarkının henüz mekanikleşmediği Foça’da balıkçılar ve balıkçılık, 

kasabanın can damarı olma halini koruyor. İnsanlar büyük kentlerden 

Foça’ya taze balık yemek için geliyorsa, balıkçıların nasıl bir görev 

üstlendiği tartışmasız ortadadır.  

 

      “Foçalı Balıkçılar” söylemi nasıl da yakışır Kıyı Ege’ye!  

 

      Hafta sonları kıyıdaki doğal dekorlarında ağ ören balıkçılarla sohbet 

etmek, küçük teknelerdeki capcanlı balıkçı yaşamını kurgusuz doğal 

maviliğiyle resmetmek, kedilerin balık bekleyişlerini seyretmek ve bütün 
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bunları anıların arasına katmak için heyecanlanıp fotoğraf makinelerine 

sarılmak, Foça’ya gelenlerin yaptıkları eylemlerin vazgeçilmezidir.  

 

      Bunca yıldır Foça’dayım ben bile Küçükdeniz’deki balıkçıların gün 

içindeki renklerini fotoğraflamadan duramıyorum. Günün farklı 

saatlerindeki ışığın peşinden koşturmak ve o coşkuya yenik düşmek 

kadar tatlı bir aldanış olabilir mi?  

 

      Günlerden bir gün; Sıradan bir Foça günü işte…  

  

      Balıkçılar toplanmış Süleyman’ın levreğini konuşuyorlar hararetle. 

Balıkçı Harun, Şevki, Baba Ali, Engin levreğe dair biriktirilmiş nice 

anıyı döküyorlar ağlarından ortaya… Balıkçı Süleyman altı buçuk 

kiloluk yakışıklı bir levrek tutmuş yine, nazar değmesin kırk bir kere 

maşallah... 

 

      Levreğin gözleriyle seyredesim geldi bugün Foça'yı. Nasıldır oradan 

burası? İnsanların iştahlı gözlerindeki ihtirasın levrekteki yansıması 

nasıldır? İnanın merak ettim ama hepsi o kadar. Merakım, bir deniz 

levreği ile ilgili lezzetli düşler kurmama engel değil yine de!  

 

      Kış ayları levreğin en lezzetli zamanıymış, bu yakışıklı levreği kim 

satın alıp yiyecekse şifalar olsun işi rast gitsin diyerek, balıkçılara kendi 

pişirme yöntemlerini soruyorum... 
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İşte balıkçı tarifleri  

 

           

 
 

      Balıkçı Harun Şipal’dan bir levrek tarifi dinledim aynen anlatıyorum: 

"500-700 gramlık büyük bir levrek temizlenip zeytinyağı ve tuz ile her 

yanı ovularak, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirilir. Balığın etrafına iri 

doğranmış ve yağlanmış patates dilimleri dizilip fırına verilir. Patatesler 

kızarınca balık da pişmiş demektir."  

 

      Eski balıkçı Engin Kudat’a da sordum levreği nasıl pişirdiğini; Onun 

tarifi basit ve çabuktu! “Ben balığı kayıktaki tüpte pişiririm, kayık 

sallanıp tüp devrilmesin diye en çabuk nasıl pişerse öyle. Tencereye 

soğan, domates, biber, yağ tuz koyup atarım ateşe, pişti mi ekmek 

hazırdır elimizde.”  

 

      Doğru söze ne denir!  
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      Balıkçı Arif’den (Arif Akçakoca) Fırın Levrek ve Çipura; Levrek ya 

da çipura temizlenip hafifçe tuzlanır ve zeytinyağıyla ovularak 

yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Levreğin baş ve karın kısımlarına 

yeşilbiber, defneyaprağı, maydanoz gibi arzu edilen yeşillikler konur ki, 

sebzelerin kokusu ve tadı balığı lezzetlendirsin. Yüksek ısıdaki fırında 

balıkları kurutmadan pişirilir.  

 

      Tuzda levrek bir Ege klasiğidir.  

 

      Törensel bir pişirme tekniği olduğundan ziyafet sofralarının 

yemeğidir. Tuzda pişirildiği için vaktiyle Foça’da bulunan tuz 

depolarıyla bir bağlantısı olabilir mi diye sorup soruşturmuştum. Foçalı 

eski insanlar tuz depolarındaki tuzun tuzda levrek ile ilgisi olmadığını 

söylüyorlar. Bana da kabul etmek düşüyor lakin, içimde bir ses; ilgisi var 

diyor!  

 

      Herkes ona ‘Baba Ali’ der, namı değer Ali Dayı. Her iki ismi de 

kabulüdür. Foça’da ilk tanıdığım balıkçı olmasının yanı sıra, bana ilk 

çiçek veren balıkçıdır da kendileri. Akılda kalmanın çeşitleri arasında 

çiçek verip almak nasıl da etkili oluyor!  Daima güler yüzlü, iki söyler 

bir güler ve “al sana adadan nergis topladım” deyip, avucuma bırakıverir 

misler gibi kokan ada nergislerini…  
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Gelelim Baba Ali’nin anlattığı Tuzda Levrek’in tarifine:  

 

      Tuzlanacak levrek iri olacak; bir buçuk iki kilo kadar. İçi 

temizlenecek ama dış pullarına dokunulmayacak ki tuzu emip etin tadını 

bozmasın. Levreğin boyuna ve kilosuna göre iki veya üç kilo kaya tuzu 

kullanılır.  

 

      Tuzu bir arada tutmak için iki üç tane yumurtanın akı kırılır, yarım 

fincan kadar da su konur. Tepsiye tuz hamuru düzgünce yayılır. 

Kurulanmış ve temizlenmiş levrek tuzun üzerine boylu boyunca yatırılır. 

Levreğin karın kısmına, önce iri taneli karabiber serpiştirilir, sonra marul 

ya da pazı yaprağı ile kapak yapılır, çünkü tuzla kaplayınca çıplak 

etinden tuzu çekmesin.  

 

      Balığın her yeri bu tuz hamuruyla kaplanır fırında bir saate yakın 

pişirilir. Bütün maharet balığın tuzunu düzgün kırıp eti fazla 

parçalamadan tabaklara almakta. Bu balığın olmazsa olmazı, bol 

zeytinyağı ile limon karışımını yerken üzerine gezdirmektir.  

 

      Kaptan Fevzi Bor’un İsparoz Tava tarifi; Fenerciler derlermiş onlara. 

Babası balıkçı İlyas gibi o da henüz genç yaşında balıkçılığı seçmiş. 

Altmışlı yaşlarını sürdüğünü söyleyen kaptan Fevzi Bor, Foça 

Küçükdeniz Limanı’na bağladığı Erişen isimli teknesiyle ekmeğini 

kazanmaya çalışıyor.  

 

      İsparoz balığını anlatıyor Fevzi kaptan…   

 

      “Bahar ve yaz ayları en güzel zamanlarıdır. Ayıklaması zor olduğu 

için biz balıkçılar isparozu temizlemeden pişiririz. Yağ da koymayız.  

 

      Tavaya balıkların sırtları yere, karnı yukarı gelecek şekilde dizeriz. 

Sırt tarafı nar gibi kızarmadan öte yanını çevirmeyiz. Pişince kafasından 

tutup karnından ikiye ayırınca temiz etini alır tuz ekip yanında soğanlı 

salata ile yeriz.”  
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Balıkçı İbo’nun Kakavyası 

 

      İbo'nun balıkçı teknesine bir torba 

taze ekmek gelince, oturduğum 

sandalyeden hızlıca fırladım. Balık 

ağlarının ardını dolandığımda taze 

ekmeklerin geliş nedenini anlamış 

oldum; İbo'nun teknesinden sahile 

iştah kabartan kokular yayılmakta, 

toprak güveç tenceresi duman duman 

tütmekte... 

 

      Güvecin içinde yeni ateşten inmiş 

kakavya var. İbo usulü kakavya. 

İbo'nun bir de misafiri var emekli 

Necati Bey. Elleri ilk lokmaya tam 

uzanırken 'durun' dedim, yok öyle 

sessizce yemek ortalık yerde, hem de 

tam  göbeğinde  Foça'nın, hem de   en     

özenilen en berrak, en mavi denizin üzerinde... 

 

Foça'nın, en kıskanılası yerinde lezzet tüten bir balıkçı sandalı, adeta 

lezzet beşiği...  

 

Buyur ediyorlar deniz üzerindeki balıkçı sofralarına , teşekkür edip 

isteklerimi sıralıyorum. Önce kakavyanın tarifi, sonra birkaç fotoğraf 

karesi.  

 

 

İbo'nun Kakavya tarifi kısa ve basit:  

 

"Az önce tutttuğum topan kefal ve iskorpitleri bol soğan, sarımsak, 

domates, yeşil biber, zeytinyağı, defne ve karabiberle güvecimde tıkır 

tıkır ağırdan pişirdim. Suyunu bol koydum ki rahat banalım 

ekmeğimizi."  
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Foçalı Latif Sülün’den Kakavya tarifi  

 

      Latif Bey, birkaç yıl önceki Foça Festivali bünyesindeki deniz 

ürünleri yemek yarışmasına katılmış. O yarışmadaki 39 katılımcı 

arasında tek erkek aşçı olarak “kakavya” yemeği ile dereceye girmiş. 

Yıllar önce Gediz ağzında balıkçılık yapan babasından öğrendiği bu 

topan kefal yemeğinin tarifi şöyle…  

 

      “Malzemeler; bir adet iri topan kefal, yarım kilo arpacık soğan, 4 

adet yeşil sivri biber, yarım kilo delice domates (cherry), bir salkım 

koruk, yabani nane, yeterince zeytinyağı, tuzdan ibaret.  

                

 
 

      Topan kefal temizlendikten sonra, kemiğini kesmeden sırtından 

dilimlere ayrılır. Derin bir tencereye zeytinyağı konur, iri kıyılmış 

biberler ve bütün olarak arpacık soğanlar biraz pembeleştirilir. Daha 

sonra balığın sırtı üste gelecek şekilde tencereye konur ve bir bardak su 

ile yeterince tuz ilave edilir. 20 Dakika pişirilir, sonra üzerine bıçağın 

ucu ile delinmiş delice domatesler ve koruk salkımı atılır. Beş dakika 

daha piştikten sonra servis için üzeri yabani nane ile süslenir.” 

 

      Kakavya her ne kadar Ege Denizi’ndeki adalara ait bir yemek olarak 

bilinse de bütün kıyı Ege’de yapılır ve çeşitli şekillerde hazırlanır. 

(Defne, sarımsak, patates gibi farklı malzemelerle de pişirilir.) Her kıyı 

kasabasının ve hatta her balıkçı ailesinin kendine özgü bir kakavya tarifi 

vardır. Kakavyanın da halk arasında söyleniş tarzı değişkendir, 
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çoğunlukla kakaviya, kakavye diye zikredilir. Ege’nin iç bölgelerine 

girildikçe, kakavyanın adı balık ekşilisine döner, balık ekşilisi, 

ekşilemesi… Mevsimine göre koruk ile ekşilik sağlandığı gibi, domates, 

sirke ve limon da kullanılır. 

  

      Foça'da biz ona kakavya diyoruz. Balıkçı kasabası Foça'da her 

balıkçının farklı bir kakavya tarifi vardır, sorduğunuzda hepsi benzer 

şekilde tarif etseler de her kakavya tenceresinde tatları farklı lezzetlerle 

karşılaşırsınız. Pişirilen tencere, güveç, tepsi, pişirilen ocağın ateşi bile 

bu meşhur balık yemeğine önemli ayrımlar getirir.  

 

      Kakavyayı, içine konulan farklı sebzelerle bile çeşitlemek 

mümkündür. patateslisi, kerevizlisi, defne yapraklı limonlusu en çok 

yapılanlardır. Havuç ve yerelması ile de farklı bir lezzet yakalandığını, 

haşlanmış bir avuç kuru börülce atılarak pişirildiğini de gördüm. 

Kakavya denince çoğunluğun aklına patatesli balık pilakisi geliyor fakat; 

Foçalı balıkçılarca asıl kakavyanın bol soğan, sarımsak ve taze domates 

ile koruğun doğal ekşiliğiyle yapıldığı söylenir hep.  

  

      Kakavya lezzetinde her ne kadar sebze ve yeşil baharatların rolü 

önemliyse de, asıl fark yaratan balığın çeşidi ve tazeliğidir. Balıkçılara, 

kakavya hangi balıklardan yapılır diye sorduğumda, adabeyi (iskorbit), 

fener, levrek ve özellikle topan kefalin öne çıktığını görüyorum.  

 

      Bir önemli ayrıntı daha var; mümkün olduğunca farklı çeşitteki 

balıklardan, yani en az iki çeşit balıktan yapılması tavsiye ediliyor. 

 

      ____________________________________________________ 

 

      Geleneksel mutfağımızın özgün tariflerini olduğu gibi muhafaza 

etmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek önemsediğim bir alan. Tabi, o 

eski yiyecek çeşitlerini de gelecek zamanlara aktarabilmek de çok 

önemli! Balığımızın çeşidini, sebzemizin lezzetini ve onu kotarıp 

tencereye koyacak insan yüreklerimizin şefkatini sıcak tutabilmek 

hepsinden önemli. Tanrı ağız tadımızı bozmasın!  

 

      Hayallah! Tanrı ağız tadımızı durup dururken niye bozsun, bozsa 

bozsa biz insanlar bozarız! Umarım gelecek nesillerimiz de topan kefali 

tanır ve kakavyanın suyuna ekmek banabilir… 

      ____________________________________________________ 
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Foça’nın Şeker Reis’i  

 

      Şeker lâkabı nerden geliyor var mı bir anısı diyorum, başlıyor 

anlatmaya; Vaktiyle Foça’da görev yapan bir Alay Komutanı vardı ismi 

Emin Şahinoğlu, onun Şeker adında çok sevdiği bir arkadaşı varmış işte 

ona benzetmiş beni.  İlk o “Şeker Reis” demeye başladı, sonra arkası 

geldi. Asıl ismim Tahir Gönülden.  

 

      Bütün balıkçılara sorduğum üzere, Şeker Reis’e de soruyorum 

Kakavya tarifini…  
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Şeker Reis’in Kakavya Tarifi  

 

      Malzemeleri şöyle; Bir kilo büyük balık, 5oo gram olgun domates,  

3-4 tane yeşilbiber,  sızma zeytinyağı, tuz, karabiber.  

 

      Önce balık iyice temizlenir. Büyük balık olacak, mümkünse topan 

kefali tercih etmeli. Balığın üzerini örtmeyecek kadar suyla tencerede 

pişmeye bırakılır. Üç beş dakika sonra bol domates ve taze acıbiber 

doğranır, balıkların üzerine atılır. Tuzu, karabiberi de ekilir, en son 

hakiki zeytinyağı gezdirilir.  

 

      Zeytinyağı deyince içten bir serzenişle “eskiden zeytinliklerimiz 

vardı kendi hakiki yağımızı koyardık balıklarımıza” diyor Şeker Reis.   

Ve devam ediyor; “Foça’nın Acı Liman mevkiinde zeytin ağaçlarımız 

vardı eskiden, şimdiki Amfibi’nin olduğu yer, her hanenin 100 – 150 

ağaç zeytini vardı. Herkes kendi zeytinyağını çıkarırdı, enfes yağlardı 

onlar…”   

 

      Reis, eskinin anılarına dalıp duygulanınca hemen konuyu değiştirip 

“peki ya; kakavyaya soğan, sarımsak hatta patates vs. koymaz mısınız 

diyorum, gürleyerek  “soğan, sarımsak konursa onun adı kakavya olmaz 

pilâki olur” diyor, Şeker Reis!  

 

 

Pitalita  

 

      Denizin içinde kendini taşlara vantuz gibi yapıştıran pitalita, bir çeşit 

deniz otu olan algleri yiyerek beslendiğinden çoğunlukla kıyı ve sığ 

sularda yaşar. Foçalı çocuklar için pitalita toplayıp deniz kenarında 

yakılan ateşte teneke üzerinde pişirmek oyunların en güzeliymiş; Şeker 

Reis öyle diyor.  

 

      Şeker Reis Tahir Gönülden ve ağabeyi Erdoğan Gönülden 

çocukluklarında bazı günler öyle çok pitalita tutup yerlermiş ki, akşam 

olup evlerine döndüklerinde “biz tokuz” deyip sofraya oturmaz, 

annelerinden azar işitirlermiş. Bugün bile Foça’nın bütün kıyı 

şeridindeki taşlık bölgelerde pitalita bulup yemek mümkün olduğunu 

anlatan Şeker Reis, “biz Foça’nın ilk balıkçılarıyız, babadan dededen 

balıkçıyız” diyor… 

 

      Şeker Reis ile söyleşirken hiç üşenmeden sandalına atlayıp Çinli 

şapkası gibi konik bir kabuklu olan pitalitaları taşlardan koparıp bana 

ikram ediyor.  
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      Deniz kenarında teneke üzerinde veya evde tava üzerinde yağsız 

pişirip yediklerini söyleyen Şeker Reis’in anlattıklarına ilaveten, kardeşi 

Erdoğan Kaptan bakın neler söylüyor…  

 

      “Vaktiyle Foça’ya pek çok katkısı olan bir tatil köyümüz vardı. 1965 

yılında gelip Foça’nın en güzel koyunda turizmi öğretmişti Foça’ya. O 

günlerden kalma bir tarifim var anlatayım:  

 

      Biz pitalitayı teneke veya tavada pişirir yerdik ama, tatil köyü aşçıları 

makarnayla pişirirlerdi. Makarnayı haşladıktan sonra, ayrı bir tencerede 

zeytinyağı, domates sarımsak, fesleğen yaprakları ve kabuklarıyla 

pitalitalar pişirilir. Bol karabiber, peynir rendesi ve kıyılmış taze fesleğen 

yaprakları ile servis edilirdi. Orada öğrendiğim şekliyle her zaman 

yapmaya devam ettim, öyle güzel oluyor ki.. .  
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Foçalı Balıkçı Şevki Akyar’dan iki tarif  

 

      Babası da balıkçı olan Şevki Akyar’ı benim gözümde farklı kılan pek 

çok yanı var. Bunlardan biri, Mayıs 2011’ deki Uluslararası Slow Fish 

Bienali’nde geleneksel kıyı balıkçısı olarak Foçalı balıkçıları temsil 

etmesi. İtalya’nın Cenova kentinde gerçekleşen, eko sistemin bütüncül 

parçaları olan dünya denizleri ve içindeki tüm canlıları kapsayan bu 

buluşmaydı o. Bienalden Foça’ya dönen Şevki Akyar, oradaki 

izlenimlerini Foçalı balıkçılar ile paylaşıp Foça habitatı için 

yapılabilecekler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.    

 

      Şimdi izninizle, Sevki Akyar’ın kendi elleriyle pişirdiği ve tadına 

bakma zevkine erdiğim iki güzel tarifi paylaşayım.  Biri tavada çimçim, 

diğeri karides sote.  

 

 
 

 

Karides sote  

 

      Bir büyük kuru soğan küçük doğranır sızma zeytinyağında kızartılır. 

Soğanların kokusu gelince ayıklanmış karidesler soğanın üzerine konur 

ve birlikte kızartmaya devam edilir.  

 

      Karidesler kendini toplayınca ince kıyılmış yeşilbiberler ilave edilip 

kızartmaya devam edilir, biberin kokusu duyulunca kabuğuyla 

doğranmış iki üç tane domates konup kısık ateşte pişmeye bırakılır.  

Ateşten indirmeye yakın, karabiberi, tuzu, az miktarda kırmızı toz biberi 

de konur sıcakken sofraya getirilir. Eller ayaklar bağlanır ve seyredilir…  
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Tavada Çimçim  

 

      Çimçim karidesler çiğken soyulup buzlu suda biraz bekletilir.  

Sonra kurulanıp bir tabakta isteğe göre kırmızı ve acı pul biber ile 

tuzlanır.  

 

      Daha sonra da unlanıp kızgın yağa bırakılır, nar gibi kızartılır 

sıcakken sofraya getirilir.  
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Ege’nin pembe güzeli Trança 

 

      Yakışıklı ve gösterişli bir balık olan trança, bir vakitler İzmir ve Foça 

mutfağının kıymetli balığıymış. Şimdi de öyle, ne var ki artık eskisi gibi 

bulunmuyor, o yüzden çok nadir de olsa, balıkçılar tuttukları trançayı 

Küçükdeniz’deki palmiyenin altına getirip herkesin görmesini sağlayıp 

gururlanırlar.  

 

Trança şiş  

 

      Pulları iyice temizlenen trançanın filetosu çıkarılır. Yıkanıp kurulanır 

ve şişe gelecek şekilde irice doğranır. Balığın kafası ve diğer 

kullanılmayan yerleri balık çorbası için ayrılır.  

 

      Doğranmış trança etleri, biraz süt, zeytinyağı, kıyılmış sarımsak, 

defne yaprağı, limon suyu ve tuz karabiber karışımına yatırılıp marine 

edilir, bir saat kadar bekletilir.  

 

      Bir sıra defne yaprağı, bir sıra trança eti, küpe domatesi ve yeşil 

biberler sırasıyla şişe geçirilir. Kömür ateşinde yüksek ısıda içi sulu 

kalacak şekilde ızgara yapılır. Foça’da buzlu badem eşliğinde yenir.    
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      Trança şiş, lüks sofraların anılarda kalan tarifi olarak tarihe geçeceğe 

benziyor. Bizler ve bizden öncekiler trança gibi yakışıklı bir balığı görüp 

yeme şansını yakalamış olsak da, bizden sonraki nesil için kaygı 

duymamak elde değil!   

 

 

Vejetaryen balık sarpa!  

 

      Pek itibar görmeyen ve ticari değeri düşük olan sarpa balığı Ege 

Deniz’ine ve özellikle Foça çevresinde bolca tutulan sarı çizgili yakışıklı 

bir balıktır. Etinin lezzetli olmadığı söylenirse de balıkçıların severek 

pişirdiği bir balıktır.  

 

      Sarpa için balıkların kralıdır diyen Foçalı balıkçı Fenni Sabancı, 

bakın bize sarpa pişirmenin püf noktasını nasıl anlatıyor;  “Sarpa en iyi 

kızartılarak yenir, tava pek az zeytinyağı ile yağlanıp kızınca tavaya 

yerleştirilir. Balığın suyunu kaybetmemesi için pişerken üzerine kapak 

kapatılır, bir tarafı iyice kızarınca diğer tarafı çevrilir iyice pişince 

ateşten alınıp ortadan kılçık boyunca ikiye ayrılır. İyi piştiğini anlamanın 

yolu kanının kararmasıdır ve bir de kılçığın etinden kendiliğinden 

ayrılmasıdır. Sıcakken ikiye ayırdığımız sarpaya bol limon, zeytinyağı 

ve karabiber serpilir.”  

 

      Balıkçı İbo’ya göre de: Sarpa, balıkçıların erişte ya da pırasalık 

dedikleri yosunlu sularda gezinip hep ot yediğinden balıkçılar arasında 

vejetaryen balık olarak adlandırılırmış. Sarpa nasıl balıktır diyen 

müşterilerine de “iyot iyot, iyiot, yani iyi-ot deriz ot gibi balık diyecek 

halimiz yok ya” diyor!  

 

 

 

Mırmır (Çizgili mercan)  

(Kaya Çakmak, Ayhan Kaya, ve Nur Ataklı’dan) 

 

      Foça’nın merkezi Küçükdeniz üçgeninde sabahları balıkçılarla 

sohbet etmek ayrı bir keyiftir. Balık yasağı olta balığının değerini iyiden 

iyiye arttırmış görünüyor ki, küçük balıkçının taze mevsim balıkları 

sabah ahalisi tarafından adeta kapışılıyor.  

 

      Balıkçı Kaya Çakmak ve Ayhan Kaya’nın tuttukları mırmırlar 

dikkatimi çektiyse, asıl ilgimin nedeni Nur Hanımdır. Doğma büyüme 

Foçalı olan Nur Hanım damak lezzeti gelişmiş biri olarak bu yaz 

günlerinde her gün mırmır yiyormuş! Durur muyum nedenini 
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soruyorum; “mırmırın en lezzetli zamanıdır o yüzden her öğlen bir tane 

yerim” diyor!  

 

      Balıkçı Ayhan, çizgili mercan tazeyken yenen balıktır zaten, bekledi 

mi tadı kaçar diyerek tecrübesini aktarıyor…  

      Balıkçı Ayhan’a mırmırın pullarını iyice temizleten Nur Hanım’a 

nasıl pişirdiğini soruyorum; “Tavaya pek az zeytinyağı koyuyorum, kısık 

ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişiriyorum” diyor. Balıkçı Kaya da 

usulca bir püf noktasını ilave ediyor; “Biraz tuz atacaksın tavadaki yağa, 

balığı tuzlamana gerek yok, yağdan çeker tuzunu daha lezzetli olur” 

diyerek gerekli ağırlığını koyuyor sohbete. Balıkçı Kaya Çakmak da 

ızgarasını öneriyor mırmırın, ama ızgarayı önce yarım soğanla iyice bir 

sileceksin” diyerek soğana keramet yüklüyor.  
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Sardalyenin Foça’sı  

 

      Sardalyenin gözündeki Foça olup Foça’yı onun gözleriyle anlatmaya 

kalksam; Bir gözüm Küçükdeniz’i, diğeri Büyükdeniz’i anlatırdı 

herhalde. Eskiden, bugünkü balıkçı barınağı yapılmadan önce, büyük 

balıkçı tekneleri Büyükdeniz Limanı’na yanaşırdı. Torbasını, kovasını 

kapan ahali soluğu limanda alır, balıkçılar boş çevirmezlerdi gelenleri. 

Herkese sardalye verirlerdi. Balıkçı ağlarında zıplayan sardalyeler 

bolluğun ve bereketin ihtişamıydı, balıkçı festivallerinin ekmek arası 

balığıydı.  

 

      Bir Kuzey Ege balığı olan sardalye, Ege’nin lacivert sularında yaz 

güneşi ışığıyla parıldamaya başladığında mevsimi gelmiş demektir. Bir 

elde soğanlı biberli sardalye tepsisi fırınlık, diğerinde kömürde yağları 
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kurumadan pişirilen ızgara sardalyeler. Yok, eğer sardalyenin yağlanma 

mevsimi geçtiyse, una bulayıp çıtır çıtır kızartılmış tavası.  

 

      Değişiklik olsun diyenler için, sardalyeyi asma yaprağına sarıp 

pişirmek, kılçığını çıkarıp şiş yapmak, fletosunu tütsüleyip kurutmak, 

pilakisini, salatasını yapmak, hemen hepsi Foça Mutfağı’nda sardalye 

aşkına yapılanlardır.  

 

 

Sardalye sırtı  

(Balıkçı Hüseyin Çetin’in pratik tarifi) 

 

      “Ağustos ve Eylül ayları sardalyenin en lezzetli zamanıdır. Şöyle, 

fazla pişirmeden sulu sulu ızgarasının lezzeti dillere destandır ama bir 

de, tepside yapılır ki onun da tadı bir başkadır.   

 

      Tepsi zeytinyağıyla yağlanır. Sardalyeler hiç ayıklanmadan sadece 

tuzlanıp sırtları tepsiye değecek şekilde dizilir. Üzerine zeytinyağı 

gezdirilip fırında kızarana kadar pişirilir. Yerken karınlarından tutup 

çekince çok kolay temizlenir. İşimiz çok olduğunda böyle pişiririz. 

Yanında da mutlaka tuzlama hurma zeytin yeriz.“ 

 

 

Sardalye salatası  

(Tarif; Raşit Türksönmez’den)  

 

      “1 kilo sardalye, bir fincan sirke,  8 - 10 tane limon,  bir fincan 

zeytinyağı,  tuzdan ibaret malzeme.   

 

      Taze sardalyeler kılçıkları çıkarılır, pullarından temizlenir. Fleto 

şeklinde kalan sardalyeler güzelce yıkanıp sirke ve limon suyuna 

yatırılır. Serin bir yerde en az 4 saat limonlu sirkede bekletilerek pişmesi 

sağlanır.  

 

      Süre bitiminde akan suyun altında bolca durulanır, suyu süzüldükten 

sonra sızma zeytinyağı, limonu ve tuzu konur sofraya getirilir. İstenirse 

kırmızı soğan ve maydanoz ile renklendirilir…  
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[69] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Foça'nın bütün balıkçılarına rastgele...  
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Foçalı balıkçılar 

Yaşar BALTA – Ceyhan ÇETİN 
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      Güçlendirin kandilleri, şaraplayın kupaları balıkçı festivalimiz 

başlıyor ey ahali! 

 

 

      Haydi rastgele…  

 

      Yaz mevsimi geçip zaman Eylül'e dayandığında, yaklaşan balıkçı 

festivalinin olta sesleri duyulur Foça kıyılarında. Giderek coşan insan 

sesleridir kıyılardan denize yayılan. Balıkçılarda bir kıpırtı, balıklarda bir 

bereket haydi hazırlayın mangalları; neredeyse dumanı tüttü tüter balık 

kokularının…   

 

      Rastgele Balıkçı Festivali’miz başlıyor dostlar, hazırlanın.  

 

      Şansın her türlüsü rast gelecek pek yakında. Herodot Baba'nın 

asırlara mâlolmuş tanımıyla; güneşin en muhteşem battığı, yeryüzünün 

bilinen en güzel iklimli yerinde Phokaia ülkesindeyiz.  

 

      Phokaialı balıkçıların tuzlu kirpiklerinden imbiklenen Eylül güneşine 

güzellemeler yapacağız hep birlikte... 
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      Bütün bakışlar milim sektirmeden aynı denize mıhlanmış, gözler tek 

çizgi ve ışığı kısılmış bir lambanın en dip fitili sanki. Soluklarımız 

sessiz, yudumlarımız büyükçe, bedenlerimiz ise topyekün duada.  

 

      Balık tutma, tekne boyama, ağ örme, olta bağlama yarışmaları, 

konser, panel, konferans ve balık pişirme etkinlikleriyle şenlikli bir 

balıkçı festivali bekliyor Foçalıları ve misafirlerini…  

      Güçlendirin kandilleri, şaraplayın kupaları balıkçı festivalimiz 

başlıyor ey ahali! Haydi rastgele… 
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                                       3. BÖLÜM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra geldi, Foçalıların mutfaklarına süzülüp 

pişirdiklerine göz atmaya…    
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                                                                                        Zübeyde ÇETİN 
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      Herhangi bir sokağa girip, o sokakta oturanların mutfaklarında pişen 

yemekleri merak ettiğiniz olur mu hiç? Zaman zaman Foça’nın lôş, dar 

sokaklarında dolaşırım. Sahilden sızan yosun ve tuzun koku kıpırtısı, hiç 

olmadık yemekleri getirip oturtur gözümün önüne! Patlıcan ve biberin 

keskin kızartma kokusu, kocasının kayığındaki çeşitli balıklarla terbiyeli 

balık çorbası pişiren Foçalı Kadın’ın tenceresindeki lezzete karışır. Tazı 

ürkekliğindeki koku kalkanlarım mesaidedir artık! Kalın taş duvarların 

ardını hissedebilmek güçtür oysa, çok bilmiş keskin bir burnunuz ve 

yediği şeyi hatırlayan koku belleğiniz varsa işiniz kolaylaşabilir tabi!  

 

      Foça’nın tarihi sokakları, denizden gelen rüzgârı eşit bir dağılımla 

evler arasında harmanlar. O hava akımının ürpertisi, sizi ocakların 

üzerindeki tencerelerden taşan yemek kokularıyla buluşturur. 

Mutfakların taş duvarlara sinen yemek kokuları, tencerenin içindeki 

yemeğin ne olduğu konusunda küçük ipuçları verir.  

 

      Soğan ve sarımsağın yoğun kullanıldığı yahniler, baklagiller, ot 

kavurmaları, balık çorbaları, altı üstü nar gibi kızaran otlu ev börekleri, 

daha neler neler…  
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Foça Yemekleri  
 

      Geldik en lezzetli bölüme…  

 

      Bu bölümdeki yiyecek ve içecekler, 2004 yılından bu yana not 

aldığım tariflerden oluşmakta. Her tarifin yanına kimden aldığımı da not 

etmiştim. Haydi, buyurun Foça sofralarına…   

 

 

 

      _________________________________________________ 

 

 

      Önce Sirke ile başlayalım desem, diyeceksiniz yemek beklerken 

nedir bu ekşi sirkenin kerameti? Eski zamanlarda sirke sofralarımızın 

baş tacı ve başlangıcı sayılırdı. Sirkenin iştah açıcı özelliği onu 

sofraların demirbaşı kılmıştır, o yüzden bu bölüme Foça’nın Bağarası 

üzümlerinden sirke tarifiyle başlamak uygun olacaktır…  

 

      _________________________________________________ 

 

 

 

Bağarası  sirkesi  

 

      Sirkeyi kendi üzüm bağlarındaki şaraplık üzümlerden yaptığını 

söyleyen Fatoş Zülfikardil, “hiçbir katkı maddesi koymayız biz sirkeye” 

diyor ve sirke yapımını anlatıyor; “Üzümü olgunlaştığında toplayıp 

sıkarız, 10 – 15 gün kadar çekirdeği ve posasıyla bekletiriz. Aynı şarap 

yapar gibi. Sonra tülbentten süzüp kendi köpüğüyle mayalanmasını 

bekleriz. Mayalanması için üzeri geniş bir fıçıda ince tülbent beziyle 

örtüp, gölgede sirke sineğinin oluşmasını bekleriz. Sirkeleşmeye 

başladığını anlayınca olgunlaşması için uzun bir süreyi göze alıp bir yıla 

yakın onu yok sayarız. 10 aydan önce kullanmayız.”  

 

      Foça ve çevresi üzüm bağları yönünden zenginmiş eskiden. Bağı 

olan sirke ve pekmezini kendisi yaparmış. Yazları da koruk suyunu 

serinlemek için sıkarlarmış. Limon ağacı her yerde yetiştirilemediğinden 

ekşi olarak turunç ekşisi ve sirke; salata ve turşuların vazgeçilmeziymiş.   
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Bakla gözlü Foça!  

 

      Bakla tek başına öncü kuvvet gibidir Foça Mutfağı’nda. Yaz kış dört 

mevsim farklı yemek çeşitleriyle sofralardan eksik olmaz.  

 

      Foçalılar baklayı öyle çok sever ki;  Sonbaharda ektikleri bakla 

tohumlarının Ocak Şubat aylarındaki yeşil filizlerinden salata bile 

yaparlar.  

 

      Henüz bakla vermeye dönmemiş en uç sürgün yapraklarından 

doğrarlar salatalarına. Bahar aylarında bahçelerindeki marul, roka, taze 

soğan, nane yapraklarıyla karışık olarak yapılan salatalara bakla yaprağı 

doğramak adettendir Foça’da…  

 

      Baklanın tazesi, kurusu, iç ve dış kabuklu türlü halleriyle yapıla 

gelen bazı yemek çeşitlerini sıralamak istiyorum: Fava ve şivrazma 

(bakla püresi), taze iç bakladan zeytinyağlı ve dereotlu yemeği,  

zeytinyağlı enginarlı iç bakla, arpacık soğanlı kuru iç bakla yemeği, yeşil 

kabuklu bakla yemeği.  
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Şivrazma (Soğanlı fava)   

(Lütfiye Şentürk’ün tarifi).  

 

      Kabuğu çıkarılmış kuru baklalar akşamdan ıslanır, çekeceği kadar su 

ile bir soğan, birer tatlı kaşığı tuz ve toz şeker ile yumuşayana kadar 

pişirilir.  

 

      Pişince çatalla veya eziciyle pürüzsüz hale getirilir buzdolabına 

konur. Hazırlanan favanın bir gece bekletilmesi uygundur.  

 

      Sofraya getirmeden önce soğanlı yağ hazırlanır ve soğuyunca 

favanın üzerine yayılarak dökülür. (Tekmil favadan farklı bir tarif bu, 

tekmilde soğanlar pişmeden kullanılır.)  

 

      Soğanlı yağın hazırlanışı da şöyledir; Bir kuru soğan rendelenir, 

zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra ateşten 

indirilen soğana iki çorba kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edilir.  

Bu tarif, Lütfiye hanımın Limni Adası’ndan göçmüş babaannesine aitmiş 
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Arpacık soğanlı kuru bakla yemeği  

(Sabire Yiğit Çam’ın tarifi) 

 

      "Biz yazları kuruyan iç baklaların tepe kısımlarını koparıp bol taze 

domates ve arpacık soğan ile pişiririz. Bu yemeği sıcak yaz günleri öğle 

yemeğinde yeriz, çünkü hazmını öğle uykusunda yapmak daha kolaydır. 

Üzerine de mutlaka karpuz keser yeriz, baklanın tadını sıyırır” diyor 

Sabire hanım. 

  

      Sabire Çam'ın anne dedesi de baba dedesi de Foça'nın yerlisiymiş. 

Foça'ya düşman güçleri (Sabire hanımın deyimiyle “gavur”) gelince, 

daha iç bölgede bulunan Bağarası'na kaçıp yerleşmişler.  

 

 

Bakla Filizi salatası  

(Semra Çam’ın tarifi) 

 

      Kış ortası itibarıyla taze sürgünler veren bakla filizleri ve taze uç 

yaprakları, bakla fidanına zarar vermeyecek şekilde kopararak bir demet 

kadar toplanır.  

 

      Yıkandıktan sonra doğranır ve marul, taze soğan yapraklarıyla 

salatası yapılır. Zeytinyağı, limon ya da sirke ve tuz ile tatlandırılır.  

 

      İsteyen salatanın üzerine biraz tatlı lor serpebilir. 
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Limni Mübadili İyigün’lerin avkus baklası  

 

      İki güzel insan, iki canlı tarih Necla ve Hüseyin İyigün ile bir Foça 

sabahına neşeyle günaydın diyoruz. Günaydın Foça, günaydın Necla 

hanım, günaydın Hüseyin bey ve bu coşkulu sabahın yaşanmasına kucak 

açan Ruhi İyigün size de günaydın... 

 

      1924 Limni mübadillerinden Hüseyin İyigün ile çok önceleri keyifli 

uzun bir sohbetimiz olmuştu, o zamandan aklıma takılan pek çok şey 

vardı; Henüz kundakta bir yaşında minicik bir bebekken Limni’den 

Foça’ya mübadil olarak gelen Hüseyin İyigün’ün avkus favasını 

anlatışındaki iştah açıcı zarafet, bir sabah vakti onun kapısını tıklatma 

nedenlerimden sadece biri.  

 

      Hüseyin İyigün avkus tohumundan söz ettiği günden beri bu tohumu 

merak ediyordum; Nedir, nasıl bir şeydir diye sorduğumda, mercimeğe 

benzer ama daha yuvarlak ve sarımsıdır demişti. Bu tohum, diğer adıyla 

ada baklası hakkında daha fazla bilgilenmek adına İyigün ailesinin 

fertlerini soru yağmuruna tutuyorum; Avkus, Limni mübadillerince 

bilinip sevilen bir yiyecekmiş. “Ben çocukken avkus favası yemeden 

karnım doymazdı” diyen Hüseyin İyigün; “eskiden ekip yetiştirdiklerini, 

şimdilerde eken olmadığını söylerken gözleri ışıldıyor ve Bodrum’dan 

getirdikleri avkus tohumlarını komşularının bahçesine ektiklerini 

söylüyor sevinçle. Bodrum’a yıllar önce ilk tohumları Limni’den 

getirenlerden biri de amcasıymış, Bodrumlular avkusa Bodrum baklası 

veya kombilya derlermiş. 

 

      Kombilya, gambili bir tohuma verilecek ne hoş bir isim değil mi?  

 

      İri ve yuvarlak mercimek görünümündeki avkus bana biraz kurumuş 

bezelyeyi de anımsattı. Anadolu’da özellikle Konya civarında yetişen 

termiye (acı bakla- Yahudi baklası) diye bir bakla çeşidi daha vardır, 

biraz ona da benzettim sanki!  

 

      Bir tohum serüvenidir zemheride kuş uçurtup toprakla buluşturan ve 

günümüzü aydınlatan… Eski zamanların kadim tohumunun yaşam 

enerjisiyle başlayan günümüz, toprağın bereketli gücüyle adeta yeniden 

yoğruluyor. Bir yiyecek tohumu bu kadar neşe saçar mı dünyaya diye 

düşünürken içim tarifsiz sevinçlerle doluyor…  

 

      90 Yaşındaki Hüseyin İyigün’ün etrafına yaydığı yaşam enerjisi, asıl 

bilgeliğin yaşanmışlıklarda gizli olduğu gerçeğini fısıldıyor sanki 

kulağıma! Canlı bir organizma olan avkus tohumunun baştan sona 
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hikayesini anlatıyor keyifle; “Tarlada olgunlaşıp kuruduğu zaman toplar 

döveriz, dövdükten sonra güneşte bırakıp savururuz, sonra da dış 

kabuklarını kepek gibi uçurur üfürürüz. Sıra gelir şıravuz taşında 

(değirmen taşı) bulgur gibi çekilerek ufaklamaya” diyen Hüseyin bey, 

avkus favasının epeyce zahmetli bir yemek olduğunu belirtirken topu 

sevgili eşi Necla İyigün’e atıyor!  

 

 
 

      Hanımların yaşı söylenmez ama, bilgeliğinden yararlandığımız 

büyüklerimizin yaşlarını iftiharla zikretmek, onlara yaşam nişanı vermek 

gibi kutsal geliyor bana; 85 yaşındaki Necla hanımdan avkus 

baklasından yapılan favanın tarifini dinliyoruz.  
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      “Bir avuç avkus pişirmezden 15 - 20 dakika öncesi suya konur 

bekletilir, sonra dörde bölünmüş bir kuru soğan, biraz zeytinyağı, tuz, 

toz şeker ve istenirse bir havuç koyup düdüklü tencerede pişirilir. Suyu 

göz kararı olacakmış ne eksik ne fazla; çünkü, merhem gibi olan kendi 

suyu ile blendıra tutulur” diyor Foça doğumlu Necla hanım. Hüseyin 

Bey dayanamayıp atılıyor hemen, “bir gece buzdolabında yada serin bir 

yerde durup sertleşecek sonra üzerine çiğ zeytinyağı ve limon 

gezdirilecek, ah yanına da tuzlu balık nasıl gider biliyor musunuz” diyor 

iştahla.  

 

      Büyüklerimizin deneyimlerine kulak verip, onların deneyimlerinden 

faydalanmayı bilmeli. Onlar bilgelik tohumlarını saklamayı ve 

paylaşmayı bilen erdemli insanlar, yeter ki biz sorup öğrenmeye hevesli 

olalım!  
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Enginara gelince…   

 

      Bakla gibi enginar da Foçalının bahçe demirbaşıdır. Ilıman 

bahçelerin kuytularında kış sonu itibarıyla yetiştirilen körpe enginarlar 

Foça Mutfağı’nda pek çok şekilde pişirilir. En bilineni kuzu etli 

enginardır. Yine zeytinyağlı bakla ile karışık etsiz pişirilir, dolması 

yapılır, bezelye ve patatesli türlüsü, taratorlu yaprak arası dolması, 

arapsaçlı otlusu yapılır.  
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Enginarlı iç bakla   

(Aynur Acar’ın tarifi)  

 

      Dört adet orta boy enginar, 500 gram ayıklanmış taze iç bakla, İki 

adet kuru soğan, bir yemek kaşığı un,  bir adet limon,  bir yemek kaşığı 

toz şeker, yarım demet dereotu, bir fincan zeytinyağı, yeterince tuz bu 

yemeğin malzemeleri.   

 

      Enginar ve iç baklanın aynı tazelikte olmasına dikkat etmeli ki, ikisi 

de aynı sürede pişsin.  

 

      Önce enginarlar istenilen şekilde kabuklu veya sadece iç tekerleği 

kalacak şekilde ayıklanıp unlu limonlu ve tuzlu suya atılır.  

 

      Kabuklu baklaların da içi çıkarılır bir kenarda bekletilir.  

 

      Diğer tarafta iki kuru soğan zeytinyağında kavrulup üzerine iki 

bardak su ilave edilir. Bu suya toz şeker ve tuz ile birlikte enginar ve iç 

baklalar da konup pişmeye bırakılır.  

 

      40 – 45 dakika kadar orta ısıda pişen yemek tenceresi ateşten alınır, 

üzerine kıyılmış yarım demet dereotu serpiştirilerek kapağı kapatılır. 

Soğuyunca yenmesi tavsiye edilir.  

 

 

 

Pirinçli enginar  

(Foçalı Vedia hanım ile Yenifoçalı Emine Dilsiz’in tarifi)  

 

      İriliklerine göre dört ya da beş tane enginar, bir su bardağı pirinç, 2 

kuru soğan, bir tutam dereotu, bir kaşık un, bir fincan zeytinyağı, birer 

kaşık toz şeker ve tuzdan oluşan malzemelerimiz bu kadar.   

 

      Enginarlar istenilen şekilde ayıklanıp temizlenince unlu limonlu suya 

atılır. Diğer yanda iki kuru soğan zeytinyağında iyice kavrulur.  

 

      Kavrulan soğanların üzerine enginarlar konur. İki su bardağı su, toz 

şeker ve tuzu ile birlikte kaynamaya bırakılır.  

 

      10 dakika kadar sonra enginarlar fazla yumuşamadan bir su bardağı 

pirinci de konup pişmeye bırakılır. Piştikten sonra biraz dereotu yıkanıp 

pirinçli enginarın üzerine kıyılır. Ilınınca sofraya getirilir.  
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Enginar Dolması  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Enginarların tüylü orta kısmı ve dış yaprakları koparılıp iyice 

temizlenir. (4-5 tane iri enginar) 

 

      Unlu, limonlu ve tuzlu suda bekletilir.  

 

      Diğer tarafta enginarların dolma içi şöyle hazırlanır; Beş altı tane 

taze soğan zeytinyağında kavrulurken yıkanmış bir bardak kadar pirinci 

ilave edilir. Pirinç bir çay bardağı su ile hafifçe çektirilir, ocağın altı 

kapatılıp kıyılmış bir demet dereotu, tuz ve karabiberi ilave edilir.  

 

      Unlu, limonlu ve tuzlu suda bekleyen enginarların oyuk 

kısımlarına bu hazırlanan pirinçli iç tepeleme doldurulur. Bir bardak su 

ile kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.  

 

      Enginar dolmasının pişmesine pek az bir süre kala yarım limon suyu 

ve bir çay bardağı zeytinyağı karıştırılıp dolmaların üzerine dökülür. Bu 

sayede enginarlar kehribar gibi sarı olur.  
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Kabak Tadından Öteye   

 

      Bir kez, bir kez daha Foça… 

 

      İniş çıkışların dağlık ve düzlüklerle bezendiği Foça’ya geliş yolunun 

son kertesinden önce, Top Dağı’na varmadan; “yeter gari kabak tadı 

verecek” demeye ramak kala nefesinizi tutan bir manzarayla sus pus 

olursunuz; Büyükdeniz ve Küçükdeniz’in koynundan, Ege Denizi’nin 

maviliklerine uzanan büyülü adalarla çevrili ışıklar içinde bir antik 

kentle karşılaşırsınız.  

 

      Adı; Phokaia Antik Kenti’dir. Bugünkü adıyla Foça, yani Eskifoça.   

 

      Phokaialılar döneminden kalma eski seramik işlerinden çıkan mutfak 

kab ve pişirme gereçlerinden anlaşıldığı üzere Phokaia’lılar seramiği iyi 

kullanan uygar insanlarmış. Hep merak etmişimdir; Acaba, o devirde 

kabak bitkisi biliniyor muydu? Kabak pişirmeyi biliyorlar mıydı? Su 

kabaklarından kullanım eşyası yapıyorlar mıydı? 

 

      Kabağın saltanat sürdüğü ender yerleşimlerdendir Foça. Yerel halk, 

kabağın çeşitlerini bilir ve yemeklerinde sıkça kullanır. Zaten bereketli 

Gediz Deltası’nın sulak topraklarında kabak yetişmez de ne yetişir!  

 

      Her sokağın her evi, her evin bereketli mutfağı, ocağı ve tenceresi 

farklı fokurdar Foça’nın sokak aralarında. Ortak noktaları ille de kabak, 

bakla ya da enginar, börülcedir, ottur, balıktır…   

 

      Kaldırın tencerelerin kapağını ve içinize çekin tenceredeki yemeğin 

kokusunu. Kapağı terlemiş kaç tencere var ocağın üzerinde? Sirke ile 

başladık, şimdi sirkeli kabak dersem şaşmayacağınızı biliyorum! 

Öncesinde çiçeği olsun; Kabak çiçeği. Haydi, afiyet olsun…  

 

                              



[88] 
 

Kabak çiçeği  

 

      Anlatıp paylaşılacak çok şey olunca insan nereden başlayacağını 

bilemiyor. Çiçek ya da tohum, ot, balık, meyve sebze derken yaşamın 

oluşumundaki minicik tohumları görmezden gelmek olmaz! Kabak gibi 

devasa büyüyebilen bir sebzenin minicik bir tohumdan yeşerdiğini bilip 

onun en başta çiçekleri olmak üzere her haliyle yenebildiğine tanık 

olmak yaşam mucizelerinden sadece biri.  

 

      İşte kabak çiçeği, onları toplayıp su dolu geniş bir kâseye 

koyduğunuzda nasıl da canlanırlar. Bir iki tanesini ister saçınıza takın, 

ister yakanıza! İster dolmasını, salatasını yapın, ister omletini, 

kızartmasını.  

 

      Kabak çiçeği kızartması, Foça’ya gelip yerleştiğimde ilk yaptığım 

yemektir. O yüzden anısı büyüktür bende. Kabak çiçeği kızartmasından 

sonra sirkeli kabak da var elbet! 
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Kabak çiçeği kızartması  

(Necibe Mandalin’in tarifi) 

 

      25-30 tane kadar kabak çiçeği,  3 yumurta, 3 yemek kaşığı un, 1 su 

bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı su veya süt, tuz ve karabiberden oluşan 

malzemelerimiz.   

 

      Kabak çiçekleri, sabahın ilk ışıklarıyla yapraklarını açtığından, öğle 

güneşine kadar toplanmalıdırlar. En uygun saatleri; sabah 08.00 ile 11.30 

arasıdır. Toplanan kabak çiçekleri bir güzel yıkayıp süzgeçte suyunu 

süzdürmeye bırakılır. 

 

      Diğer tarafta yumurtaları un, tuz ve karabiberle iyice çırpıp biraz su 

ya da süt ilavesiyle kıvamı belirlenir. Suları süzülen kabak çiçekleri, 

hazırlanan yumurtalı karışıma batırılır ve önceden kızdırılan 

zeytinyağına teker teker bırakılır. Her iki tarafı da nar gibi kızarana 

kadar çevrilmez, iyice kızaran çiçekler kağıt peçeteli servis tabağına 

alınır. 

 

 

Not: Kabak çiçekleri bahçeden toplandığı bir iki saat içinde kızartılırsa, 

açılmış daire şeklinde olur. Yok, eğer yarım günden fazla bir zaman 

geçtiyse çiçekler büzüldüğü için akşamsefası gibi kapanır, boru şeklini 

aldığından uzun şekliyle kızartılır.  
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Kabak Böreği  

 

      Balkabağı ile yapılan hamur işleri Rumeli Mutfağı’nın izlerini taşır. 

Ağırlıklı olarak Selanik ve Kavala’dan göç eden Foçalılarca yapılan 

kabak böreği; Sütlü sütsüz, soğanlı ya da şekerli olarak farklılıklar 

gösterir. Yazın ekilip sonbahara doğru olgunlaşan balkabakları kış 

mevsiminin kurtarıcısı olup, Foça Mutfağı’nda keskin ve önemsenen bir 

yere sahiptir.  

 

      

Soğanlı balkabağı böreği  

(Sabire Yiğit Çam’ın tarifi) 

 

      Tuz, un ve suyla yoğrulan hamurdan, ilk önce ince böreklik yufkalar 

açılır.  

 

      Diğer tarafta rendelenmiş bir kilo kadar balkabağı bir adet kuru 

soğan ile bir su bardağı zeytinyağında yakmadan kavrulur.  

 

      Balkabağı kavrulurken bir tatlı kaşığı toz şekeri, tuzu, karabiberi ve 

arzu edilirse biraz fındık fıstığı da konur.  
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      Yağlanmış tepsiye, bir sıra yufka, bir sıra hazırlanmış balkabağı içi 

koyarak kat kat döşenmiş bir tepsi böreği hazırlanır.  

 

      Üzerine bir yumurta sarısı, biraz pekmez ve zeytinyağı çırparak 

sürülür, fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.  

 

 

 

Sütlü balkabağı böreği  

(Mürvet Yıldırıcı’nın tarifiyle) 

 

      Balkabağı böreği sütlü olarak da hazırlanır.  

 

      Aynı, soğanlı balkabağı böreği gibi fakat bu defa, soğan koymadan 

süt ve yumurta ilave ederek hazırlanır. Bir de zeytinyağı yerine sadeyağ 

ya da tereyağı kullanılır.   

 

      Bir kilo kadar rendelenmiş balkabağı, üç yemek kaşığı sadeyağı, bir 

yemek kaşığı toz şeker ile yeterince tuzunu da koyarak hafifçe kavrulup 

yumuşaması sağlanır.  

 

      Yarım kilo kadar süt, ocakta yumuşayan kabakların üzerine dökülür, 

tuzu biberi de ilave edilip ocaktan indirilir soğumaya bırakılır.  

 

      Soğuyan kabak rendesinin içine iki yumurta kırılır karıştırılır.  

 

      Hazırlanan yufkaların aralarına bu karışımdan bolca dökülür. Son 

yufkanın üzerine bir yumurta sarısı, biraz pekmez ve zeytinyağı çırparak 

sürülür, fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.  

 

      Sütün balkabağı ve yumurtalar ile birlikteliği yumuşak ve krema 

havasında bir doku oluşturduğundan, bu tarz böreğe sütlü balkabağı 

pidesi de denir.  
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Kabak dolması  

 

      Foça Mutfağı’nda pek çok çeşidiyle kendine yer edinmiş bir sebze 

olan kabağın sakız çeşidinden de topanından da etli ve etsiz dolmalar 

yapılır.   

 

      Balkabağı kızartması, sakız kabağı kızartması, kabak çiçeği 

kızartması, sakız kabağı dolması, topan kabağı dolması, sakız kabağı 

kayganası (mücveri), pirinç ve naneli zeytinyağlı yemeği, kavurması, 

böreği, pidesi derken upuzun bir liste uzanır önümüze…  

 

      Foçalılar kabak dolmalarına bol soğan koyarlar. Etli ya da etsiz olsun 

bol soğanlı, kırmızıbiberli ve özellikle biber salçalı pişirirler. Taze yeşil 

soğan, taze nane, dereotu, maydanozuyla bol yeşillikli bir iç hazırlayıp 

önceden oyup tuzladıkları kabaklara doldururlar. Elbette zeytinyağı ile 

pişirirler…  

 

 

Susamlı balkabağı  

(Semra Çam’ın tarifi) 

 

      1 Kg. Balkabağı, bir demet taze soğan,  bir adet kuru soğan, bir 

bardak yoğurt, bir bardak mısır unu, bir fincan zeytinyağı, baharat ve tuz 
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malzemelerinden oluşan bu tarifin yapılışı da şöyle; Bir kilo kadar 

balkabağı rendelenir veya çok küçük doğranır, taze soğan, kuru soğan da 

ince kıyılır, bir bardak kadar yoğurt ve bir bardak mısır unu, bir fincan 

zeytinyağı, tuz ve istenilen baharatlar ile hepsi karıştırılır.  

 

      Yağlanmış büyük bir tepsiye incecik yayılır, üzerine bolca susam 

serpilir fırına verilir. Çıtır, çıtır olunca fırından çıkarılıp sıcakken yenir. 

 

 

                   

 

Balkabağı Yemeği ( Sinkostu)  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Balkabağı, patates doğrar gibi iki 

parmak kalınlığında doğranır ve yıkanır.  

 

      İrice doğranan iki baş soğan tepsinin 

üzerine yerleştirilir.  

 

      Soğanların üzerine de doğranmış 

balkabakları bir sıra daha konur, 

aralarına bir baş sarımsağın dişleri, acı 

ve tatlı kurutulmuş biberler yerleştirilir.  

 

      İki kaşık kadar un el ile tepsinin 

üzerine serpiştirilir.  

 
 

      En sonunda da bir çay bardağı zeytinyağı ve iki kaşık domates 

salçası karıştırılıp tepsiye gezdirilir.  

 

      Ocakta veya fırında pişirilir.  
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Çığırtma  

(Bağarası’ndan Nebahat Hanımın tarifi)  

 

      Çığırtma daha ziyade Bergama ve Aliağa yöresinde öne çıkan bir 

yemek olsa da Foça’nın Yenifoça, Gerenköy, Bağarası beldelerinde de 

yapılmaktadır. Nebahat Hanım iki çeşit yapıyormuş. Biri soğanlı, diğeri 

ise soğansız bol sarımsaklı.  

 

      Soğanlısı şöyle; 4 – 5 tane kemer patlıcanı verev biçimde enine 

doğru derinlik vererek soyulur. Yine pijama çizgisi korunur ama bu defa 

eninden çizgi olacak. Soyulan patlıcanlar tuzlu suya konur, acısı çıkınca 

kurulanıp bol zeytinyağında kızartılır.  

 

      Yağı fazla çekmeden kızartılan patlıcanlar boş bir tencereye alınır. 

Diğer tarafta bir adet kuru soğan iri doğranır biraz zeytinyağında 

öldürülür. Üzerine bir iki diş sarımsak, kıyılmış iki sivri biber ve 

yemeklik doğranmış domates ile hafifçe kavrulur. Tuzu biberi de ilave 

edilip kızarmış patlıcanların üzerine dökülür.  

 

      Patlıcanların verev kesilen yerleri pişince kendiliğinden açılır, pişen 

soğanlı domates o açılan yerlere dolacak şekilde dökülür. Yarım fincan 

su konup tıkırdayacak kadar 15 dakika pişirilir.    

 

      Sarımsaklısına hiç soğan konmaz. Domatesi ve diş sarımsağı daha 

fazla olur.  
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Taratorlu topan patlıcanı kızartması  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Topan patlıcanlar pijama deseni gibi soyulur, ayva dilimi gibi kesilip 

tuzlu suda bekletilir.  

 

      Suyu süzülüp kurulanan patlıcanlar bol zeytinyağında kızartılır. 

Geniş bir tabağa alınan kızarmış patlıcanların üzerine sıcakken sirkeli 

tarator gezdirilir. Foça’nın severek yenen yaz yemeğidir.  

 

 

 

 

 

Yayma börek (Patlıcanlı ve kıymalı)  

(Şenay Fatma Kısa’nın tarifi)   

 

      “Bu böreğe Foça’nın bayram böreği de denir. Üç hamur alta üç 

hamur üste olmak üzere altı yağlı hamur ile yapılan bu yayma böreğe 

sadece patlıcanlı iç hazırlandığı gibi kıyma ile karışık iç de hazırlanır. 

Eskiden kışları patlıcan olmazdı sırf kıymalı yapılırdı. Bu börek 

bayramların olmazsa olmazıdır Foça’da.  

 

      Kıyma topak olmayacak şekilde biraz zeytinyağında kavrulur, ince 

kıyılmış kuru soğan ilave edilip iyice kavrulduğunda küp şeklinde 

doğranmış patlıcanlar ve doğranmış taze yeşilbiberlerle pişirilir. 

Kıyılmış maydanoz, kırmızıbiber, karabiber ve tuzu da ilave edilince 

böreğin içi hazırlanmış olur.  

 

      Üç hamur bezesi yağlanıp oklavayla açılır, yağlanmış tepsiye yayılır. 

Üzerine kıymalı patlıcanlı iç yayılır. Kalan üç hamur bezesi de açılıp 

üzerine kapatılır. Bir kâse yoğurt, bir yumurta ve biraz zeytinyağı 

karıştırılarak böreğin üzerine sürülüp börek çiğ iken kare şeklinde 

bıçakla kesilip ondan sonra fırında pişirilir…”  
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Yumurtalı arapsaçı  

(Zerrin Sevimli’nin anlatımıyla) 

 

      Bir kuru soğan zeytinyağında kavrulur. Bir bardak su, tuz, 

kırmızıbiber ve bir demet kadar doğranmış arapsaçı ilave edilir.  

 

      Suyunu çekene kadar pişen arapsaçının üzerine çırpılmış iki veya üç 

yumurta dökülür. Pişince omlet gibi yenir.  
             
 
 
 
 
 

Yumurtalı, soğan cücüklü arapsaçı  

(Fatoş Zülfikardil) 

 

    Malzememiz; 7 - 8 tane soğan 

cücüğü, bir demet arapsaçı (sıra), 3 – 4 

tane yumurta, yarım fincan sızma 

zeytinyağı,  acı pul biber, tuz, 

karabiberden oluşuyor.   

 

      Boru şeklindeki soğan cücükleri 

doğranır zeytinyağında kavrulur. 

Yıkanıp doğranmış arapsaçları soğan 

cücüklerinin üzerine ilave edilip, pek az 

su ile tuzu biberi eklenir. Tencerenin 

kapağı kapatılıp yumuşayınca 

yumurtaları kırılıp karıştırılır. Acı pul 

biberi çok yakıştığından sofraya 

getirmeden bolca ekilir. 
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Arapsaçlı sakız kabağı  

(Sabire, Semra, Nermin, Ayşe, Berayet, Neriman, Faika ve Mualla 

hanımların hemfikir oldukları bir tarif) 

 

      Taze sakız kabağının turfanda olduğu ve arapsaçının her yerde bolca 

yeşerdiği bahar günlerine ait bir yemektir.  

 

      Malzemeleri şöyle; Bir kilo sakız kabağı, bir demet sıra, 4 – 5 adet 

taze soğan, bir adet kuru soğan, bir fincan zeytinyağı, kırmızı toz biber, 

yarım fincan pirinç, yeterince tuz.   

 

      Kuru soğan küp şeklinde yemeklik doğranır zeytinyağında kavrulur. 

Kabakların kabuğu soyulur uygun boyda doğranır. Kavrulan soğanların 

üzerine doğranmış kabaklar, kıyılmış arapsaçı, kırmızı toz biber ve 

yeterince tuz ile bir bardak su ilave edilip tencerenin kapağı kapatılır.  

 

      8 - 10 dakika kadar sonra ince kıyılmış taze soğanlar ile yarım fincan 

pirinç kabakların üzerine serpilir. Yarım saat kadar sonra ocağın altı 

söndürülür. Ilınınca yenir.  
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Kuzu Etli Arapsaçı (sıra)  

(Foçalıların ortak tarifi) 

 

       Bir kilo kadar arapsaçı, 400-500 gr. kuşbaşı doğranmış kuzu eti, bir 

demet taze soğan, bir adet kuru soğan, iki yemek kaşığı un, yarım su 

bardağı zeytinyağı,1 adet limonun suyu, tuz, karabiberden oluşan 

malzeme böyle.   

 

      Arapsaçı otları ayıklanıp büyük bir kabın içindeki suda bir-iki saat 

beklemeye bırakılır. Kuzu etleri zeytinyağında biraz çevrilip suyunu 

çekmesi beklenir. Daha sonra, kıyılmış kuru ve taze soğanlar ve 

arapsaçları etlerin üzerine konur, birkaç defa karıştırılır. Bir su bardağı 

sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişmeye bırakılır. Suyunu çekerse 

yeniden su eklenir, burada önemli olan yemeğin suyunun 

çektirilmemesidir. Çünkü; limonlu terbiye için yemeğin suyu gereklidir.   

 

      Ayrı bir kapta 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, bir limonun suyu ile 

ezilir. Bu karışıma yemeğin suyundan alınarak azar azar dökülür. Elde 

edilen karışım tenceredeki yemeğin ortasından yavaşça dökülür ve 

tencere 2-3 kez silkelenir (hafifçe sallanır). 5 Dakika daha kısık ateşte 

pişirilerek ocağın altı kapanır. İsteğe göre, yoğurt veya taze soğan 

salatası ile servis yapılır.  
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Neriman Çakubey’den kurufasulyeli arapsaçı  

 

      Anne tarafından Limni, baba tarafından da Girit kökenli bir mübadil 

kızıdır Neriman Çakubey. Kendisi Foça doğumlu olup, annesi Saliha 

Çakubey’den Foça ve ada mutfaklarının özgün tat ve tariflerini 

günümüze hakkıyla taşımış bir yemek severdir. Yaptığı yemekleri öyle 

güzel anlatır ki, her anlattığı yemeğe özenir “olsa da yesek” dersiniz.  

 

      Foça’da eskiye dair yemek tariflerinin yaşayan en önemli adresidir 

Neriman Hanım.  

 

 
 

      Bir demet arapsaçı, 5-6 tane taze soğan, bir fincan zeytinyağı, 2 

bardak haşlanmış kurufasulye ve tuzdan oluşan malzememizden sonra 

gelelim tarifine: 

 

      Beş altı tane taze soğan bir fincan zeytinyağında tencerede 

soldurulur. Bir demet arapsaçı yıkanıp kıyılarak bir bardak su ile 

soğanların üzerine konur, haşlanmış iki bardak kadar kuru fasulye ve 

biraz tuz da ilave edilip kısık ateşte arapsaçı pişene kadar tutulur.  

Suyunu çekip helmeleşince ateşten indirilir.  
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Karışık otlu tepsi böreği  

( Nur Ataklı’nın tarifi) 

 

      Un, su ve tuz ile yoğrulan hamurlar teker teker oklavayla açılır.  

 

      Biraz havalanan yufkalar yağlanmış tepsiye aralarına zeytinyağı 

sürülerek yerleştirilir, üç yufka aşağı üç yufka üst kısma yeterli 

olduğundan üçüncü yufkadan sonra mevsimine göre karışık Foça 

otlarından hazırlanan iç konur.  

 

      Otlar taze soğan ve yaban pırasasıyla zeytinyağında kavrulur, 

istenirse biraz peynir veya lor da otun içine karıştırılır. En üst yufkaya 

kızarması için yoğurtlu yumurtalı ve zeytinyağlı bir karışım sürülüp 

fırında pişirilir.  

 

 

Bulamaç  

(Şenay Fatma Kısa’nın tarifi)   

 

      4 – 5 su bardağı kadar soğuk su bir tencereye konur, 3 - 4 yemek 

kaşığı kadar un tenceredeki suya karıştırılarak pişirilir. Pişerken bir fiske 

tuzu da atılır, tencereden geniş bir tepsiye dökülür. Tepsiye yayılan 

bulamaç hamurunun üzerine ayrıyeten bir başka tencerede hazırlanan 

kuzu kavurması yayılarak konur. Kavurmanın içine bir tane soğan 

rendeleyerek kızartmak bulamacın tadını arttırır.  
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Cibes haşlaması  

(Pek çok Foçalının ortak tarifi) 

 

      Pazardan alınan cibeslerin dip kısımlarındaki kökleri ve sararmış 

yaprakları temizlenir.  

 

      Tencerede kaynamakta olan tuzlu suya atılır. Yedi sekiz dakika kadar 

haşlanan cibeslerin fazla erimemesine dikkat edilir.  

 

      Suyu süzülerek tabağa çıkarılır, sızma zeytinyağı, limon ya da sirke 

ve tuz ile dövülmüş bir diş sarımsaktan hazırlanan sos haşlanmış 

cibeslerin üzerinde gezdirilir. İstemeyen sarımsak koymaz.  
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Yumurtalı dalagan (Isırgan otu)  

(Hatice Mutlu’nun tarifi)  

 

      Isırgan otunu toplamak marifet ister, elini yakar insanın. Sonbaharla 

beraber yağmurlar yağdıkça taze ısırganlar topraktan kendiliğinden 

çıkmaya başlar. Bazı Foçalılar ısırgana elleri daladığı için dalagan derler.  

 

      “Şimdi pazarlarda satılıyor, biz para verip satın almayız. Kırlara 

gider kendimiz toplarız, yine de eskisi gibi pek ot toplayan yok, annemin 

zamanında çok toplardık” diyor Hatice Mutlu.  

 

      Bir demet kadar ısırgan otunun taze uç kısımları soğanla 

zeytinyağında kavrulur. İyice yumuşayan ısırganın üzerine ister çırparak 

ister tek tek kırılır yumurtalar. Tuz, karabiber ve kırmızıbiberin ayarı 

isteğe göredir.  
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Gelincikotu salatası  

(Oben Dinner’in tarifi) 

 

      Malzeme; Bir demet kadar gelincikotu, 2 adet taze soğan, 2 diş 

sarımsak, 2 adet kornişon turşu, 1 adet domates, iki kaşık sirke, 2 -3 

kaşık sızma zeytinyağı, tuz  

  

      Bütün malzeme istenilen boyda doğranır, sızma zeytinyağı, sirkesi ve 

tuzu da konur sofraya getirilir. Ama; gelincikotu çok taze uç 

kısımlarından olacak!  

 

      Ot zamanı gelince her gün elinde bir demet ot ile görürdüm onu; en 

çok da Foçalıların sıra dedikleri arapsaçıyla. Nereden biliyorsun bu 

otları, nasıl anlıyorsun yenip yenmediğini diye sordum bir gün. 

“Babaannemden (Pervin Dinner) öğrendim, Foça’da nerede hangi ot var 

hepsini bilir benim babaannem, o yüzden kendisi toplayamadığında bize 

söyler toplayıp götürürüz” dedi. Dededen (Murat Dinner) balıkçılık 

yapan bir ailenin torunu olan Oben’in babası da balıkçı. Oben henüz çok 

küçük, anca onikisinde filan…  

 

      Bir kış günü birlikte ot toplamaya çıktık kırlara. Soğuktan doğru 

düzgün büyüyemeyen otlar arasında yenilebilir olanlarını ayırt etmek 

gerçekten zordur. Dikkat isteyen bir iş olan ot seçmek Oben’in 

dünyasında çok kolay, hemen buluveriyor ve küçük çakısıyla 

koparıveriyordu. Kökünden çekmiyor ki, gelecek seneye de aynı yerde 

bulabilsin. Ne güzel… 

 

 

 

 

 

Kuşbaşı etli Ebegömeci  

(Zerrin Sevimli’nin anlatımıyla)  

 

      Malzemeleri şöyle; Yarım kilo koyun eti, bir kuru soğan,  2-3 demet 

ebegömeci, yarım limon, yeterince kırmızıbiber, tuz.   

 

      “Biz ebegömecini kuşbaşı etli yaparız, tıpkı etli bamya gibi olur.  

 

      Yarım kilo kadar koyun etini kuşbaşı doğrar, bir kuru soğan ile iyice 

kavururuz. Kavrulma işi bitince tuzunu, biberini ve aldığınca suyunu 

koyup pişiririz. Ocaktan indirmeye yakın önceden körpe dal ve 
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yapraklarıyla toplayıp ayıkladığımız ebegömeçlerini yıkayıp etin üzerine 

koyarız.  

 

      Yarım limonun suyunu sıkıp 15 dakika daha mum gibi ateşte 

pişiririz.”  

 

 

 

 

 

Pirinçli Şevket-i bostan türlüsü 

(Fehiman Koçdar)  

      Foçalı Fehiman Hanım; “Bizim evimizde Şevket-i bostanın etsiz 

zeytinyağlısı türlü gibi yapılırdı, içine pirinç atardık”  diyor.  

      Malzemeleri şöyle; 500 gr. Şevket-i bostan, bir demet kadar arapsaçı, 

bir demet taze soğan, bir adet kuru soğan, bir fincan zeytinyağı, iki 

yemek kaşığı pirinç, tuz, karabiber   

      Kuru soğan zeytinyağında hafifçe kavrulur. Ayıklanıp doğranmış 

bostanlar ilave edilerek pişmeye bırakılır. Epeyce yumuşayınca ayıklanıp 

doğranmış arapsaçları, taze soğan ve yıkanmış pirinç ile tuzu biberi ilave 

edilir.  İyice pişinceye kadar ateşte tutulur.  

 

 

Yoğurtlu Şevket-i bostan  

(Şenay Dirim’in tarifi)  

      Şenay Hanım Foça’nın yerlilerinden Ayşe Söylemezoğlu’nun kızı. 

Mutfak konusunda annesinden el almış bir hanım. İlginç bir Şevket-i 

bostan tarifi anlattı.  

      Önce malzemesi; 500 gr. Şevket-i bostan, 3- 4 kaşık zeytinyağı, 

kaşığın ucuyla domates salçası, bir çay kaşığı karabiber, tuz, bir kâse 

sarımsaklı yoğurt.    

      “Şevket-i bostan otu pazardan zaten ayıklanmış olarak satın alınıyor, 

fakat eskiden kadınlar kendileri toplarlarmış bin bir zahmetle. O yüzden 

temizleyip ayıklama faslı da uzun sürermiş. Gelelim tarifimize… 

      Yarım kilo kadar Şevket-i bostan yıkanıp ince şeritler halinde 

doğranır. Özellikle beyaz kök kısımları jülyen kıyılır. Ateşteki tencereye 
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3 – 4 çorba kaşığı zeytinyağı konur, doğranmış bostanlar solduruluncaya 

kadar pişirilir. Kavurma gibi bir işlem bu. Daha sonra yarım bardak 

kadar sıcak su, kaşığın ucuyla pek az domates salçası, tuz ve bol 

karabiber ile mümkünse düdüklü tencerede pişmeye bırakılır. Suyu ne 

çok ne de artacak kadar fazla olacak. Pişip servis tabağına alındığı vakit 

salçadan dolayı azıcık renklenen zeytinyağı görünecek fakat suyu 

görünmeyecek!  

      Biraz ılındığı vakit bolca karabiber serpilip üzerine sarımsaklı yoğurt 

dökülecek.”  

 

 
 

Kuzu etli şevketi bostan  

(Limni mübadili Zeynep Uçkun’un kızı Fatoş Hanımın anlatımıyla)  

 

      Fatoş Hanım malzemeleri tek tek yazdırıyor: 

 

      Bir kilo kadar Şevket-i bostan, 2 tane kuru soğan, 10 tane taze yeşil 

soğan, bir tatlı kaşığı ezilmiş (çekilmiş) sarımsak, yarım kilo kuşbaşı 
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kuzu kol, bir su bardağı zeytinyağı, yarım limonun suyu, 2 yemek kaşığı 

un, bir yemek kaşığı toz şeker, yeterince tuz.   

 

      “Bir gün önce şevketi bostanlar yeşillerinden temizlenip beyaz 

şeritler halinde kesilir limonlu suya yatırılır. Bütün yemeklik malzeme 

üzerini örtecek kadar su ile hepsi birden çiğden düdüklü tencereye konur, 

bir saat pişirilir.  

 

      Düdüklünün olmadığı zamanlarda annem kısık ateşte uzun süre 

pişirirdi. Piştikten sonra sebze ve etleri kepçeyle tencereden çıkarılır. 

Tencerede kalan yemek suyu tel çırpıcıyla çırpılır ve yemeğin üzerine 

dökülür. Bu işlem yemeğin kararmasını önler. Kuzu etli şevket-i bostana 

pul biber yakışır, servis ederken biraz ekilir.”   
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Pazı Kavurması  

 

      Bir demet kadar pazı dip kısımlarındaki kart yerlerinden ayıklanır, 

ikişer üçer santim kadar uzunlukta doğranır. Diğer tarafta bir tencereye 

bir adet kuru soğan tavla zarı gibi doğranır zeytinyağında kavrulur. 

Doğranmış pazılar soğanın üzerine ilave edilip kavrulmaya devam edilir.  

 

      İyice yumuşayan pazı kavurmasının üzerine doğranmış taze sarımsak 

ve taze soğan yapraklarıyla birlikte, bir yemek kaşığı kırmızıbiber ve 

tuzu konup iki üç dakika daha kavrulup ateşten indirilir.  

 

      Bu pazı kavurmasının üzerine, limon ya da turunç sıkılarak yendiği 

gibi, sarımsaklı yoğurt ile de sofraya getirilir.  

 

      Pazı kavurması ateşteyken, içine yarım fincan pirinç veya bulgur 

atılıp biraz da su ilavesiyle yemek gibi de pişirilir. İş ki, bahçende pazın 

olsun çeşitleri çoğaltmak mümkün. Foçalıların birçoğu bu saydığım 

çeşitleri sıkça yapıyorlar. Pazının içine diğer otlardan da karıştırmayı 

ihmal etmiyorlar tabi!  
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Yumurtalı Pazı  

(Pek çok Foçalının ortak tarifi) 

 

      Malzemesi; Bir demet pazı, 3 adet taze soğan, 2-3 adet taze sarımsak, 

bir fincan zeytinyağı, 4 adet yumurta, tatlı kırmızıbiber, karabiber ve tuz.  

 

      Pazılar yıkanıp doğranır. Kapaklı bir tavaya irice kıyılmış taze soğan 

ve taze sarımsaklar konur, zeytinyağında biraz öldürülür. Yıkanıp 

doğranmış pazılar suyu sıkılarak tavaya ilave edilir. Biraz kırmızıbiber 

(1 çay kaşığı) bu aşamada konur ve tavanın kapağı kapatılarak kısık 

ateşte kavrulur.  

 

      10 dakika kadar kavrulan pazıların üzerine önce bir yumurta kırılır 

ve karıştırılır tuzu, karabiberi eklenir. Diğer yumurtalar, dağılmaması 

için küçük havuzcuklar açılmış pazıların arasına dikkatlice kırılır. 

İstenilen kıvamda pişirilir. Eğer yumurtalar hafif sulu kalsın isteniyorsa 

tavanın kapağı kapatılmadan pişirilir ve hemen servis yapılır. Beklenirse, 

yumurtalar sıcaktan sertleşir! 

 

      Not: Pazı ile birlikte sevilen diğer otlardan da, ayıklarken 

karıştırılabilir. (Ispanak, ebegömeci, arapsaçı, tarakotu vs.) 
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Yumurtalı Aspariçe (yaban kuşkonmazı) 

 

     Adalı Foçalılar ona aspariçe diyorlar, yerliler ise filiz... 

 

     Malzemeleri; İki demet filiz, kuru soğan veya taze soğan, yumurta, 

kırmızı tatlı toz biber, karabiber, tuz.  

 

     El ile kırılıp 5 dakika kadar sıcak suda haşlanan filiz sürgünleri, 

süzülüp zeytinyağında bir baş kuru soğan veya birkaç taze soğan ile 

kavrulur. Kırmızı toz biber ve karabiber tuzu da eklenir, üzerine istenilen 

sayıda yumurta kırılır. Diğer bir bahar sürgünü olan sarmaşık da aynı bu 

şekilde yapılır.  
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Turpotu Salatası  

 

     Turpotları kök dibindeki sert kısımlarından ve uzamış büyük 

yapraklarından ayıklanıp, körpe yerleri kullanılmak üzere yıkanıp, irice 

doğranır. Kaynamakta olan tuzlu suya atılıp 2 – 3 dakika haşlanır, suyu 

süzülerek çıkarılır. Haşlama yapılırken tencerenin kapağı kapatılırsa 

otların rengi değişir, o yüzden açıkta haşlanır.  

 

     Ilıkken sofraya getirilir. Diğer bütün ot haşlamalarında olduğu gibi 

yeşil rengi kararmaması için zeytinyağı ve limon ile sofrada tatlandırılır.  
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Oğlan kolu salatası  

(Nur Ataklı’nın tarifi)  

 

     Foça dağlarında yetişen gövdesi ve yaprakları etli, tüylü bir ottur. 

Bolca toplanır, Kart ve kılçıklı tarafları sıyırarak ayıklanır. Tencerede 

kaynamakta olan suya atılıp 10 dakika kadar haşlanır.  

 

     Biraz yumuşaması yeterlidir. Rengi yeşil kalması için sofraya 

getirince üzerine sızma zeytinyağı tuz ve limon karışımı gezdirilir. 

Ilıkken yenmesi tavsiye edilir.  

 

 

 

 

Foça Usulü Tarator  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Malzemeleri; 2 yemek kaşığı un, bir çay bardağı zeytinyağı, 7 - 8 diş 

sarımsak, 1 veya 1,5 limonun suyu.  

  

      Sarımsaklar dövülür, zeytinyağı, limon suyu ve un ile iyice çırpılır. 

İstenilen yemek ya da salata da kullanılır.  
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Sirkeli Tarator  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Malzemeleri; İki yemek kaşığı un, bir çay bardağı zeytinyağı, 7 - 8 

diş sarımsak,  yarım çay bardağı sirke.   

 

      Sarımsaklar dövülür, zeytinyağı, sirke ve un ile çırpılır. İstenilen 

yemek ya da salata da kullanılır.  

 

 

 

Taratorlu Börülce Salatası  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Taze yeşil börülceler tuzlu suda haşlanıp süzülür ve bir tabağa 

çıkarılır. Üzerine tarator gezdirilir.  

 

 

 

 

 Mangır Çorbası  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Mantı kenarlarından artan yufka hamuruyla yapılan bir çorba 

çeşididir.  

 

      Erişte gibi küçük kulaklı kesilen yufkalar kaynayan suya atılır, 

pişince yumurta yoğurt, bir kaşık un ve yarım limon ile terbiyesi yapılır. 

Üzerine tereyağı kızdırılır.  

 

      Bazen kıyma ve soğanlısı da yapılır.  

 

 

 

 

Pirinçli Mantı  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Un, su, yumurta ve tuz ile bildiğimiz mantı hamuru yoğrulur ve 

mantılık yufka açılır.  
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      Bir tencerede kıyılmış kuru soğan, kıyma, pirinç ve tuzu karabiberi 

kavrulur. Mantı için kesilen hamurların ortasına bu kıymalı iç harcı 

konur ve bohça haline getirilip tepsiye dizilir, fırınlanır.  

 

      Fırında kızaran mantılar fırından çıkınca üzerine kaynamış et suyu 

dökülür. Bu pirinçli mantı Foça’daki Adalıların Ramazanlarda mutlaka 

yaptıkları bir hamur işidir. 

 

 

 

 

Perru mantı (peynirli ve naneli mantı)  

(Fehiman Koçdar)  

      Ada yemekleri konusunda epeyce bilgiye sahip olan Fehiman 

Hanımdan farklı bir ada mantısı tarifi bu. Bazı Egelilerin tatlı lôr ile 

yaptıkları piruhi ya da proyi dedikleri mantıya benziyor. İtalyanların da 

raviolisi gibi…  

      Mantının hamuru klasik mantı hamuru gibi hazırlanır, yalnız içine 

hamurun büyüklüğüne göre mutlaka bir iki yumurta kırılır. Dinlendirilen 

hamur açılıp kare şeklinde kesilir. Karelerin bir tarafına taze nane ile 

karıştırılmış peynir konur, üçgen şekilde kapatılıp kaynamakta olan suya 

atılıp pişirilir. Suyu süzülerek servis tabağına alınan mantıların üzerine 

tereyağı ve kırmızıbiber, kuru nane kızdırılıp dökülür. Arzu eden yoğurt 

ile de servis eder.   

 

 

 

Kandil Mantısı  

(Nuray Adalı’nın tarifi) 

 

      Yeterince un su ve tuz ile hamur yoğrulur. 2-3 milim kalınlığında 

açılır. İkişer santimlik kareler halinde kesilir. Biraz havalanması 

beklenir. 

 

      Yetecek kadar kıyma, bir soğan, bir küçük kâse kadar haşlanmış 

pirinç, tuz ve karabiber ile iç hazırlanır. Sonra, kesilmiş kare şeklindeki 

hamurların ortasına iç yerleştirilip iki yanından tutarak kapatılır.  

 

      Bir tencereye rendelenmiş domates veya domates salçası konup et 

suyu hazırlanır. Tıpkı çorba suyu gibi… Bu kırmızı renkli et suyu 

kaynayınca, hazırlanmış mantılar içine atıp pişirilir. Sulu olarak  yenir.  
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Kapkalidalı Bohçacık Böreği  

(Serpil Ulucan’ın tarifi)  

 

      Un, tuz ve su ile hamur yoğrulur, oklavayla açılır zarf (kare) şeklinde 

kesilir.  Her zarfın içine taze kısımlarından ayıklayıp doğradığımız 

kapkalida otuyla karışık peynir yerleştirilir. Tam ortasına iç konmuş kare 

yufkalar karşılıklı köşelerinden zarf şeklinde kapatılıp kızgın sıvı yağda 

kızartılır.  

 

      Bu böreğin bir kapak kenarı veya fincan tabağı kenarı ile yuvarlak 

kesilerek yapılan şekline de fincan böreği denir.  

 

 

 

Fincan Böreği  

(Havva Çalışkan Bazayit’in tarifi)  

 

      Önce un, tuz ve yeterince su ile yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamur 

ıslak bir bez altında yarım saate yakın dinlendirilir sonra oklavayla 

büyük yufkalar açılır. Dört yufkadan yapılan fincan böreği beş altı kişiye 

çok rahat yeter.  
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      Foçalılar, fincan böreğini genelde lôrlu veya sepet peynirli yaparlar. 

Yeşillik olarak da içine maydanoz ya da maydanoza benzeyen tüylümsü 

ve kokulu kafkalida otu koyarlar.  

 

      Bir yufkanın üzerine, hazırlanan peynirli börek içinden birer parça 

belirli aralıklarla bırakılır. Sonra ikinci yufka bu içli yufkanın üzerini 

tam kaplayacak şekilde örtülür. Geniş ağızlı bir fincan ile ya da keskin 

bir kapak yardımıyla tek tek kesilir.  

 

      Diğer tarafta zeytinyağı tavada kızdırılır. Kızgın yağa börekler atılır, 

her iki tarafı kızarınca yağı süzdürülerek bir peçete üzerine çıkarılır.  

 

 

 

 

Soğan cücüğü pidesi (Soğanlı ekmek) 

(Semra Çam) 

 

      Ekşi maya ile ekmek hamuru gibi bir hamur yoğrulur. Bir fırın 

tepsisini dolduracak kadar olan hamur bir kenarda mayalanması için 

dinlenmeye bırakılır.  

 

      Diğer yanda bir kiloya yakın taze soğanın irileşen yeşil cücükleri 

yüksük gibi doğranıp zeytinyağında kavrulur, istenirse içine biraz da 

pazı yaprağı doğranır. Kırmızıbiber, karabiber ve tuzu da konup 

soğumaya bırakılır.  

 

      Daha sonra fırın tepsisi yağlanır, hamurun tam yarısı tepsiye yayılır. 

Üzerine kavrulan soğan cücüğünün yarısından fazlası yayılır. Onun 

üzerine de kalan hamur yerleştirilir. Bu arada hamurdan iki kaşık kadar 

hamur sulandırmak için ayrılır.  

 

      Kalan soğan cücüğü ve iki kaşık hamur sulandırılarak tepsinin 

üzerine dökülür, biraz da susam serpilerek öylece fırına verilir. 

Kızarıncaya kadar pişirilir.  
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Çekme Makarna  

  

      “Hamur yemeden doymaz Foçalı çocukların karnı”  

 

       Foçalı yaşlı kadın, karnı aç gezen torununu görünce dövünürmüş ah 

vah ederek; "a be çızanum pişirivermedü mü  anan, sana kulaklu 

makarna bile?"  

 

      Hazırlaması zor olan çekme makarna yapmak zor ve zahmetlidir, 

ama kesme makarna kolayca yapıldığı için onu bile pişirmedi mi annen 

diyerek gelinine öykünürmüş kayınvalidesi.  

 

      Foça’nın geleneksel mutfağında, makarnanın kesme erişte gibi 

kulaklısı da çekmelisi de pek makbuldür Kesme makarna denilen erişte 

Anadolu’nun her yerinde yapıla gelen klasik bir hamur işi olduğundan, 

başka yörelerde pek yapılmayan çekme makarnayı tarif etmek istiyorum.  
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Çekme Makarna için gerekenler:  

(Semra Çam’ın tarifi üzerine) 

 

      Esmer un, tuz, su, sızma zeytinyağı, sepet peyniri veya İzmir tulumu.   

  

      Malzemeler göz kararıdır ama, genel ölçü bir kilo una göredir. Unun, 

esmer un denilen tam buğday unundan olması tercih edilir, çünkü; 

eskiden Foça bölgesinde rafine olmayan esmer un kullanılırmış. 

Günümüzde çekme makarnanın hamuru beyaz un ile kepekli tam buğday 

unu karıştırılarak hazırlanıyor.  

 

      Un, tuz ve su ile yumuşak bir hamur yoğrulur.  

 

      Elde edilen hamur iri ceviz büyüklüğünde bezelere ayrılır.  

 

      Her beze parçası, tombul solucan gibi uzun ve yuvarlak şeritler 

haline getirilir.  

 

      Bu hamur şeritleri, unlanmış hamur tahtasında bir ile iki santim 

arasında bir ölçüde bıçakla kesilir. (Makbul sayılan ölçü bir santimdir, 

becerikli kadınlar mümkün olduğunca küçük kesip çekerler!)  

 

      Kesilen her hamur parçasının orta kısmına parmakla bastırılarak, 

hamur yuvarlakça oyularak orta parmak çekiştirilir.  

 

      Ortası çukurumsu ve oyuk bir şekil verilen hamur parçalarının bir 

birlerine yapışmamaları için hemen unlanır, tepsiye dizilir. 

 

      Yoğrulan hamurun hepsi bu işlemden geçirilerek çekme makarnanın 

pişmemiş hali hazırlanmış olur.  

 

      Parmakla çukurlaştırılarak şekil verilen makarna hamurları tepside 

biraz dinlendirildikten sonra, ocakta kaynamakta olan tuzlu suya atılarak 

pişirilir.  

 

  

Şimdi sıra geldi, çekme makarnanın sosu olan peynirini hazırlamaya  

 

      Sıradan bir peynir değil bu. Foçalılar eskiden evlerde keçi ve koyun 

sütünden sepet peyniri yaparlarmış. Çekme makarna hazırlayacakları 

zaman bu peyniri rendeleyip birkaç gün kurutuyorlarmış ve kurumuş 

peyniri bol zeytinyağında kızartıp haşlanmış çekme makarnanın arasına 

ve üzerine döküyorlarmış.  
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      Foça ve Menemen yöresinin tartı denilen kaynamış süt tortusu da, 

günümüzde çekme makarnada kullanılmakta. Bazı evler, süt tartısını 

halen de mutfaklarında bulundurmaktalar. Şimdilerde çekme makarna, 

çoğunlukla tulum peyniri ile yapılmakta.  

 

      Küçük bir not: Çekme makarnanın hamuruna yumurta kıranlar da 

vardır Foça’da, Yumurtanın akı hamuru sertleştirdiği için sarısı tercih 

ediliyor, fakat büyük bir çoğunluk yumurta kullanmıyor.  

 

 

 

Tartı (tortu)  

 

      Foça mutfağında ve İzmir’in diğer ilçelerinde de kullanılan bir süt 

ürünüdür. Süt kaymağının karıştırılarak uzun süre kaynatılmasıyla elde 

edilir. Sabahtan akşama kadar odun ocağında, içine tuz atılarak kaynayan 

süt kreması dip kısmı kahverengi pütürlü, üst kısmı da tereyağı 

kıvamında tortu bırakan lezzetli bir katıktır. Adına “tartı” denmesi, 

büyük ihtimal tortu biriktirmesinden kaynaklanıyor olabilir.  

 

      Peki, ne yapılır bu tartı ile? Tereyağının severek kullanıldığı her 

yemekte rahatlıkla kullanılır fakat onu asıl meşhur eden; Kahvaltılarda 

ısıtıp içine kızarmış ekmek bandırılarak yenmesidir. Makarnalardaki, et 

ve tavuk kızartmalarındaki birlikteliği sofraların aranılan lezzetidir. 

Tartının içine kırılan yumurta, tartının lezzet ölçüsü gibidir, tıpkı 

zeytinyağında olduğu gibi. 
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                              Semra ÇAM, Sabire Yiğit ÇAM, Nurdan ÇAKIR TEZGİN 
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Foça Sepet peyniri  

 

      (Foça Fevzipaşa mahallesinden Feride Hanım ve Gerenköy’den 

Zehra Oğuz’un anlatımlarından derlendi.)  

 

      Eskiden keçi bolmuş Foça’da, peynir keçi sütünden yapılırmış. 

Sonraları keçi nüfusu azaldıkça koyun sütünden yapılmaya başlanmış.  

 

      Gelelim peynirin yapımına;  

 

      Önce sepet peynirinin mayasından söz etmeli; Henüz yem yemeyen 

sadece süt ile beslenen oğlak kesilir, midesi çıkarılır. Öyle ki, kesilip 

içine bakıldığında midesinde süt topakları görünür. Sonra bu mide iyice 

yıkanıp tuzlanır, kuruması için güneşe bırakılır. Zar gibi takır takır 

kuruyana kadar havadar bir yerde asılı tutulur. Artık maya için 

kullanılmaya hazırdır.  

 

      Yeterince süt sağıldıktan sonra kaynatılıp tenceresiyle bir kenarda 

soğumaya bırakılır. Soğuyunca, kuru oğlak midesinden bir parça, maya 

görevini yapması için sütün içine konur. Mayası tutunca mide parçası 

usulca çekip alınır. Mayalı pıhtılı süt pamuklu bir bez torbaya dökülüp 

suyunun süzülmesi beklenir. Suyunun iyice süzüldüğünden emin olunca 

istenilen ölçüde tuzlanır.  

 

      Tuzsuz peynirin çok dayanmadığı bilinir o yüzden bekletilecek 

olanlar mümkün oldukça bol tuzlanır. Suyu süzülüp tuzlanan peynir bez 

torbadan küçük sepetlere boşaltılır. Sepetlerin boyu istenilen ölçüdedir, 

en yaygın olan sepet şekli 20 -25 santim çapındakilerdir.  Birer kiloluk 

olduğu gibi üçer beşer kiloluk sepetler de vardır. Bu peynirin özelliği, 

sepetin şeklini alması ve çoğunlukla taze olarak yenmesidir.   

 

 

 

 

Yufkalı Tavuk (Limni yemeği) :  

(Nuray Adalı’nın tarifi) 

 

      Tavuk, uygun büyüklükteki parçalara ayrılır, istenirse derisi de 

temizlenir. Daha sonra parçalanmış tavuk, kıyılmış soğan ile arzu edilen 

yağda iyice kavrulur. Üzerine yeterince sıcak su konur, tavuklar pişmeye 

yakın domates salçası ve karabiberi, tuzu ilave edilir.  
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      Diğer tarafta normal böreklik yufkalar açılır, yufkalar biraz 

kurutularak katlanıp şeritler halinde kesilir. Yağlanmış tepsiye yayılıp 

kıtır kıtır olacak şekilde fırında pişirilir.  

 

      Kızaran yufkalar fırından çıkarılınca bolca tavuk suyu ile ıslatılır. 

Üzerine tavuk parçaları yerleştirilip tekrar fırına konur, biraz suyunu 

çekince sofraya getirilir.  

 

 

 

 

Soğanlı Ada Köftesi  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Bir kiloya yakın köftelik kıyma, biraz ıslak ekmek içi, bir yumurta, 

biraz kekik, kimyon, kuru nane, tuz, karabiber ile yoğrulur.  

 

      El ile şekil verilen köfteler tepsiye konmuş una biraz bulanıp 

kızartılır.  

 

      Köftelerin kızartıldığı kalan yağda irice doğranmış soğanlar biraz 

kavrulur, bir kaşık sulandırılmış salça ilave edilip tencereye konmuş 

köftelerin üzerine dökülür ve bir taşım kaynatılır. Foça sokaklarından 

kokusu duyulur.  

 

 

 

 

 

Pirinçli Köfte  

(Semra Çam’ın tarifi) 

 

      Yarım kilo orta yağlı koyun veya dana kıyması bir kuru soğan ve bir 

fincan az haşlanmış pirinç, tuz ve baharat ile yoğrulur.  

 

      Hazırlanan köfte hamuruna elde uzun şekiller verip tavada kızartılır. 

Kızaran köfteler tencereye sıralanır, köftelerin üzerine çıkacak şekilde 

salçalı su dökülerek kısık ateşte tıkırdatılır.  
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Tavşan Çullaması  

(Şenay Fatma Kısa’nın tarifi)  

 

      Şenay hanımın babası Halil İbrahim Şen vaktiyle iyi bir avcıymış. 

Foça ile Bağarası dağları arasında dişi ger denilen yaban ördeği, yeşilbaş 

erkek ördek, sığırcık ve kır tavşanı avlarmış.  

 

      Babası kır tavşanı avlayıp getirdiğinde, Şenay hanım tavşanın 

derisini soymada ona yardım edermiş. “Saçma kırıntıları ve tavşanın 

kanının iyice temizlenmesi için akşamdan suya yatırırdık” diyor ve Foça 

usulü çullamayı anlatmaya devam ediyor Şenay hanım; “Tavşanı biraz 

tuz ile haşlar soğumaya bırakırız. Diğer tarafta ekmek hamuru mayalarız 

ama biraz cıvık olmasına dikkat ederiz. Kaşıkla dökülecek akışkanlıkta 

olan bu mayalı hamurun içine küçük parçalar halinde tiftiklenmiş tavşan 

etlerini atar tuzunu karabiberini kontrol eder kızgın yağda birer kaşıklık 

lokmalar halinde kızartırız. Aynı mücver yapar gibi. Çullamayı 

soğutmadan ayran ya da üzüm hoşafıyla yeriz…”  

 

      Babası kır tavşanı avlayıp getirdiğinde kemikli kısımlarından tavşan 

yahnisi yaparlarmış, etli kısımlarından çullama yapıldığı gibi bazen de 

tavşan böreği yaptıkları olurmuş. Şenay Hanım tavşan böreğinin 

özelliğinin odun ateşinde pişirilmesi olduğunu üzerine basarak anlatıyor. 

“Annem, ateş karşısında böreği saç böreği gibi altını üstünü kontrol 

ederek çevire çevire pişirirdi. Ateşle ve börekle beraber annem de pişerdi 

sanki” diyor…  

 

 

 

 

Tarçınlı et  

(Nuray Adalı’nın anlatımıyla)  

 

      Kemikli ya da kemiksiz et biraz zeytinyağı ve doğranmış iri 

soğanlarla karıştırılıp bir süre bekletilir, bir nevi marine edilir.  

 

      Bekleyen et ve soğanlar tereyağında kavrulma şeklinde kızartılır ve 

aldığı kadar sıcak suyu konup pişirilir. Yarı pişince mevsimine göre 

domatesi veya salçası, tuzu, karabiberi konur. Et iyice pişince tarçın 

serpilip ocak kapatılır.  
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Yumurtalı kuzu böbreği  

(Gökhan Demirağ’ın tarifi) 

 

      İki üç tane kuzu böbreği, önce yağları sıyrılarak temizlenir.  

Sonra kuşbaşı şeklinde küçük parçalara doğranır ve bir tavada 

zeytinyağında kavrulur.  

 

      İyice kavrulan böbreklerin üzerine istenilen adet yumurta kırılır. 

Böbreğin o özel tadını hissedebilmek için tuzdan başka baharat ekilmez.  

 

 

 

 

 

 

Tombik (işkembe) Dolması  

(Sabire Yiğit Çam anlatıyor:) 

 

 

      “Benim rahmetli eşim celeplik 

yapardı; Bağarası’nda kasap 

dükkânımız vardı eskiden. Hayvan 

yetiştirir, kendi hayvanımızı keser 

satardık. Pek az da olsa dışarıdan 

hayvan aldığımız da olurdu…  

 

      Kendimiz kasap olduğumuz için 

evimizde etsiz yemek pişmezdi. 

Hayvanın her yerini değerlendirirdik. 

Çocuklar işkembeyi çok severlerdi, 

arada bir değişiklik olsun diye bizim 

buraların âdeti olan işkembe dolması 

yapardık.  

 

 

      İşkembeye tombik deriz biz.  

 

      Dana işkembesinin içi dışı önce çok iyi temizlenir, sonra iri parçalar 

halinde kesilir. Kesilen işkembe parçaları gece soğuk suda bekletilir. 

Sabah tekrar bir elden geçirilip durulanır. İşkembe dolması için dana 

işkembesi tercih edilir, çünkü kuzu işkembesi ince olduğundan pişerken 

parçalanabilir. 
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      Yıkanıp kar gibi beyaz olan işkembe parçaları yorgan iğnesiyle 

kesilen yerlerinden tekrar dikilir...  

 

      İşkembenin içini doldurmak için pirinçli iç ayrı bir yerde hazırlanır. 

Bir kuru soğan zeytinyağında kavrulur. Yaz ise bir tane domates, kış ise 

bir kaşık salça ve karabiberi konup işkembenin iriliğine göre sekiz on 

avuç pirinci de attıktan sonra biraz suyla çektirilir. Kapağını kapatıp 

demlendirilir. Demlenen pirince, isteğe göre yarımşar demet dereotu ve 

maydanoz kıyılır.  

 

      İçleri doldurulduktan sonra, açık yeri iyice dikilen işkembe parçaları 

büyükçe bir tencerede suyuna da tuz atarak iki saat pişirilir. Pişen 

işkembe dolması tencereden çıkarılır. Suyunun süzüldüğünden emin 

olunca, kızdırılmış zeytinyağı konmuş tavada önü arkası kızartılır. İyice 

pembeleşip çıtır çıtır olunca yenmeye hazırdır.  

  

  

 

 

 

Balık Dolması  

(Sabire Yiğit Çam’ın tarifi) 

 

      Genellikle bir kilonun üzerindeki büyük topan kefalden yapılır.  

 

      Balık temizlendikten sonra ciğeri soğan ve pirinçle zeytinyağında 

kavrulur. Maydanoz, dereotu, karabiber ve tuzu ilave edilir.  

 

      Büyük bir tavada kızartılan balığın karın kısmına hazırlanan bu 

pirinçli iç doldurulur. Bir fincan kadar su koyup kısık ateşte suyu çekene 

kadar pişirilir. Yerken limon sıkılır.  
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Kalamar Dolması  

(Foçalı Ayşe Kozoğlu’nun tarifi) 

 

 

 

      Foça’da kalamar dolması biraz 

irice kalamarlardan yapılır. Çok 

küçük olan kalamarlar ve 

diğerlerinin ayak kısımları kıyılıp 

kalamar kesesinin içine konur. 

Kalamarlar haşlanır ve yıkanıp 

suyu süzülmesi için süzgeçte 

bırakılır.  Diğer tarafta dolma içini 

hazırlamak için zeytinyağında 

soğan kavrulup, bir fincan kadar 

suyu, pirinci, kıyılmış maydanozu, 

dereotu, tuzu, biberi ve kıyılmış 

kalamarları da ilave edilir. İç 

demlenince kalamar keselerine 

doldurulur. Bacakları dışarıda 

kalmasın diye kesenin içine alınır. 

İsteyenler    pirince   karabiber  ile  

tarçın da koyarlar. (Foçalılar dolma içine kuşüzümü fıstık koymazlar.) 

 

Doldurulan kalamarlar aynı patlıcan dolması gibi tencereye dik olarak 

yerleştirilir, yeterince su konup pişirilir. Pişirme suyuna tuz ve 

zeytinyağı da koymak gerekir. İsteyen bu pişmiş kalamar dolmalarını 

fırın tepsisine dizerek beş on dakika fırınlayabilir.   

 

 

 

 

Kara Topan pilakisi  

(Şenay Fatma Kısa’nın anlatımıyla) 

 

      “Foça kefalinden pilaki yaparız, topan kefalden. Biz turunç koyardık 

eskiden pilakiye. İri kara topandan çok güzel olur, şöyle iri iri parçalar 

halinde kesersin balığı, kulaklarının ve kafasının içine de dörde 

bölünmüş kuru soğan koyarız. Maydanoz, karabiber, zeytinyağı ve bir 

buçuk su bardağı kadar su koyarız.  

 

      En sonunda da iki çıngıl koruk yayarız balıkların üzerine. Koruk 

mevsimi değilse turunç suyu sıkarız biraz.”   
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Yediveren koruğuyla Kakavya  

(Zerrin Sevimli’nin tarifi) 

 

      Mübadil olmayan yerli Foçalıların Kakavyası (Balık yahnisi)  

 

      Önce malzemeleri; 3 adet kuru soğan, 2 – 3 adet domates, bir kaşık 

domates salçası, bir çay bardağı,  zeytinyağı, bir adet mavraki veya topan 

kefal, bir iki adet farklı balık çeşidi, bir küçük dal yediveren koruğu, tuz 

ve karabiber.  

 

      Soğanlar ve domatesler irice doğranır biraz salçayla tencerede 

kavrulur. Üzerine başta mavraki ya da topan kefal parçaları olmak üzere 

farklı balıklar temizlenip yerleştirilir. Yetecek kadar suyu, tuzu, biberi, 

yediveren koruğu ilave edilip 20- 25 dakika kadar pişirilir.   

 

 

 

 

 



[130] 
 

 

Gemici usulü Kakavya  

 

      Deniz adamlarından duymayı bekleyeceğim bir gemici yemeğini 

Zerrin hanımdan dinlemek ilginç!  

 

      (Foçalı Zerrin Sevimli’nin anlatımıyla)  

 

      Deniz ne kısmet ettiyse o balıklar gelir ağlara, o yüzden hangi 

balıklar tutulmuşsa onlar ayıklanıp temizlenir, yağsız suyun içinde 

öylece pişirilir.  

 

      Pişerken tencereye, ayıklanmış iki üç tane bütün soğan atılır. Ayrıca 

birkaç kuru defneyaprağı ve bir demet maydanoz konur, tuzu biberi 

ekilerek yağsız yenir. Limon sıkılması iyi olur. Pişirilen yer ihtimal ki 

teknedir!  

 

 

 

 

Topan kefal pilavı  

( Zerrin Sevimli’nin anlatımıyla) 

 

      Büyükçe (bir kiloya yakın) topan kefal temizlenip dilimlenir, hafifçe 

kızartılır. Kuşaneye kızarmış balıklar dizilir, üzerine de orta boy kâse 

dolusu yıkanmış pirinç ve tuzu konur.  

 

      Bire iki suyu da ilave edilip kısık ateşte pişirilir, demlenince üzerine 

tereyağı haşlanır. Geniş bir tepsiye ya da tabağa kuşane ters çevrilir.  

 

      Böylece balıklar üstte kalmış olur, bu şekilde sofraya getirilir.  

 

 

 

 

Adabeyi çorbası   

(Zerrin Sevimli’nin anlatımıyla) 

 

      Adabeyi (Foça iskorpiti) temizlenip soğan ve zeytinyağıyla 

birlikte haşlanır.  
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      Haşlanan adabeyinin etleri kılçıklarından ayrılıp bir kenara konur, 

suyu tel süzgeçten süzülür. Süzülen su kaynamak üzere tekrar ocağa 

oturtulur, kaynayınca içine bir avuç pirinç atılır.  

 

      Pirinçler pişince bir yumurta sarısı ve limon ile terbiye yapılır. 

Balığın etleri ayıklanıp çorbanın içine atılır, üzerine de kıyılmış 

maydanoz eklenir. İstenirse üzerine biraz sızma zeytinyağı gezdirilir.  
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Kestirmeli Fener Balığı  

(Emine Akyar’ın tarifi)  

 

      Orta boy fener balığı ayıklanıp temizlendikten sonra pek az su ile 

haşlanır.  Haşlama suyundan süzülüp ayrı bir yerde etleri ayıklanır.  

 

      Bir yumurtanın sarısı oda sıcaklığında biraz bekletildikten sonra, bir 

limonun suyu ve biraz tuz ile karıştırılıp çırpılır. Balığın suyu ile 

yumurtalı karışım kestirilir. Ayıklanmış fener balığının üzerine dökülür. 

Diğer tarafta biraz zeytinyağı ve margarin tavada kızdırılır balığın 

üzerine dökülür.  

 

 

 

 

 

Soğanlı Ahtapot 

(Nurhan Beytorun’un tarifi)  

 

      Orta irilikte bir ahtapot deniz kıyısında vura vura dövülür.  Köpüğü 

çıktığına iyice emin olunca deniz suyuyla yıkanır temizlenir, daha sonra 

doğruca evin yolu tutulur. Bir tencereye bir çay bardağı sirke konur 

ahtapot ile pişmeye bırakılır. Su konmaz.  Pişip pişmediği çatal batırarak 

anlaşılır. Soğuyunca piştiği tencereden çıkarılıp derisi soyulur ve kesilir, 

parçalara ayrılır.  

 

      Diğer tarafta bir tencereye doğranmış ahtapotlar konur ve yine 

suyunu çekinceye kadar çevrilir, zeytinyağı bu sırada konur. Yağını 

koyunca birer adet yeşil ve kırmızı tatlı biberler,  bir adet kuru soğan ve 

bir demet yeşil soğan kıyılarak ilave edilir. Biraz kimyon, kekik, pul 

biber ile birlikte en sonunda üç tane de domates doğranarak pişmeye 

bırakılır. Domateslerle beraber tencereye iki diş sarımsak da kıyılır. 

Tencerenin kapağı kapanmaz.  

 

      Domatesin suyunu çekince tuzu da ilave edilir, ocağın altı kapanır. 

Yarım demet kıyılmış maydanoz yemeğin üzerine serpilerek sofraya 

getirilir.  
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Ahtapot salatası  

(Arif Akçakoca’nın tarifi) 

 

      Foça’nın ahtapotu da boldur. Derler ki; Akşam olup gün çekildiğinde 

gelirler Foça kıyılarına. Bin bir kol bacak dolanır gece denize 

girenlere…  

 

      Neler yapılmaz ki o vantuz düğmeli kol ve bacaklardan!  

 

      Avlandıktan sonra iyice dövülüp köpürtülen ahtapot, yumuşayıncaya 

kadar sirkeli suda haşlanır. (Foçalılar ahtapotu sirkeyle yumuşatırlar, 

kalamarı da sodayla.) Ondan sonra istenilen şekilde tüketilir sofrada.  

Salatası, ızgarası ve soğanlı yahnisi en bilinen yeme şeklidir.  

 

      Ahtapot salatası damağına düşkün denizcilerin lezzetidir. “Çekirdeği 

çıkarılıp ince kıyılmış yeşil kalamata zeytini, birkaç doğranmış salatalık 

turşusu ve sızma zeytinyağına tuzlanıp yatırılmış ahtapot parçaları bir 

araya gelince muhteşem olur. Üzerine de biraz limon sıkacaksın ki” 

diyor Balıkçı Arif.    
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Sarımsaklı Karides  

(Anonim) 

 

      İki üç diş sarımsak ince kıyılıp tereyağında kokusu çıkana kadar 

kızartılır. Ayıklanıp kurulanmış karidesler tereyağlı sarımsağa ilave 

edilip, karideslerin içine tereyağın iyice çekmesi sağlanarak kızartılır. 

 

      Ocaktan indirmeden kırmızı pul biber, karabiber ve tuzu kararınca 

eklenir.  

 

 

 

 

Yoğurtlu Barbun Kızartması  

(Neriman Çakubey’in tarifi) 

 

      Barbun balığını biraz unlayıp zeytinyağında kızartırız. Kızarmış 

barbunların üzerine sarımsaklı yoğurt dökeriz. Yoğurdun üzerine de, 

barbunları kızarttığımız yağda kızdırdığımız pul biberini dalga dalga 

gezdiririz. Barbunun rengi yağına çıktığından, sırf bunun için bile 

görülmeye değerdir.  
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      Kopez balığını da aynı böyle yaparız, Foça’da yoğurtlu balık yapmak 

âdettendir.  

  

 

  

 

 

Yoğurtlu Kopez (kupa)  

( Foçalı Zerrin Sevimli’nin anlatımıyla) 

 

      Kopez, Foça’yı temsil eden bir balıktır. Foça’nın yoğurtlu balığı 

olarak ünlenmiştir. 

  

      Soğuk mevsimlerde ılıman sularda avlanan bir balık olan kopez, 

pulları ayıklanıp temizlenerek kızartılır. Deri kısmı sert olduğu için 

kızarınca çıtır bir görünümü olur.  

 

      Kızaran balıklar tavadan alınır alınmaz üzerine hemen sarımsaklı 

yoğurt dökülür. Yoğurt çok soğuk olmamalıdır. Yoğurdun üzerine de 

balıkların kızartıldığı kızgın yağ biberlenerek gezdirilir.  

 

 

 

 

 

Bamya kalamarı 

      "Bamya kalamarının tadına bakmak ister misin" diyen Foçalı 

Zübeyde'nin sesiyle irkiliyorum. Elinde, güzel kokular saçan bir koca 

tabak tutuyor. Etrafı kalabalık, ben diyeyim on, siz deyin onbeş kişi. 

Hemen herkesin elinde bir parça bamya kalamarı! Dedikodu ağacının 

altına toplanmışlar yine; balıkçılar ve onlara ağ örüp paragat yapımında 

yarenlik edenler... Bir taraftan Zübeyde’nin ikramını yiyip diğer taraftan 

Foça ahvalini kurcalıyorlar!  

 

      Dedikodu ağacının altında, yani Foça Belediye Meydanı’ndaki 

meşhur palmiyenin altında kurulur asıl Foça Borsa’sı! Borsa dediysem, 

sadece balık borsası değil! Yan bakıp ayak sürüyenin, evde sıkılıp dili 

şişenin, ev haliyle olduğu gibi gelip geçenin ve hatta öte âleme göçüp 

gidenin bile konuşulduğu Foça’nın sosyal borsasıdır burası. Son derece 

günceldir. Güncellikten öte ancaldır! Hatta; palmiye altı için ayaklı 

Twitter ya da Facebook denilebilir!  
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      Foçalı Zübeyde’nin ısrarla tattırmak istediği şeye biraz temkinlice 

bakıyorum, zira; “bamya kalamarı” diyorlar, ne menem bir şey 

bilmiyorum! Diğerleri de destekliyor onu, “hadi ye ye, bak çok güzel”.  

 

      Ay, meğer kalamar dedikleri bildiğimiz bamyaymış!  

 

      En iri taze kınalı bamyaları birer ikişer unlu bulamaca batırıp 

kızartınca oluyormuş bamya kalamarı! Zübeyde’nin, çocukluğunda 

yediği ve sonraları kendi çocuklarına pişirdiği bir yemekmiş bu. Urlalılar 

da ıspanağı hamur bulamacına batırıp kızartıyorlar adına da “ıspanak 

balığı” diyorlar, eh karşı kıyının kardeş insanları arasında olacak tabi bu 

kadar benzerlik…  

 

      Bamya kızartması bilinen bir kızartmadır aslında, bamyanın 

yetiştirildiği her bölgede farklı şekillerde de olsa yapıla gelir. Kimi, una 

beleyip kızartır üzerine sarımsaklı domates sosu döker, kimi unlu 

yumurtalı bulamaca batırıp tavada ya da fırında kızartıp yoğurtlu ya da 

limonlu sarımsaklı sos ile sofraya getirir. Adına kalamar benzetmesi 

yakıştırmak deniz insanlarına özgü bir tavır, olacak o kadar… 

 

      Bamya Kalamarı Malzemeleri; Yarım kilo kadar ortalama on 

santimlik iri ve taze kınalı bamya, 2 Adet yumurta, 3 tepeleme yemek 

kaşığı un, bir su bardağı içme suyu (veya bira, soda), tuz, karabiber, bir 

su bardağı kızartmalık zeytinyağı. 

  

      Bamyalar önce bir güzel yıkanıp kurulanır, sonra şapkalarından huni 

şeklinde kesilip ayıklanır. Diğer tarafta bir kâseye yumurta kırılıp 

çırpılır, suyu, unu, tuzu biberi de konup boza kıvamında bir sos elde 

edilir. Zeytinyağı tavada kızınca bamyalardan birer ikişer alınıp bu sosa 

batırılarak kızartılır. Büyükçe parçalar halinde olması için, iki ya da üç 

bamyayı sosun yoğun kıvamında bir arada tutarak kızartabilirsiniz. 

Böylece bacaklı kalamara benzer şekiller elde edersiniz.  
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                                        4. BÖLÜM  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arapsaçının ince tellerine dokunan  

Foçalı kadınlardır onlar!  
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Arapsaçının ince tellerine dokunan Foçalı kadınlardır onlar!  

 

      Sonbahar yağmurlarıyla yeşillenmeye başlayan doğanın Ege 

kıyılarında  kış uykusu yoktur pek. Kışlarının orta ılıklıkta hüküm 

sürdüğü Foça zemheride de yemyeşildir. O yüzden, ot mevsimi de 

uzundur. Her ne kadar Mart ve Nisan aylarıyla birlikte doğa yemyeşil 

coşkun bir panayıra benzese de, Kasım ayından Hazirana kadar uzanan 

genişçe bir ot dönemi vardır…   

 

      Ot toplayan kadınlar iz süren bir avcı gibidir, avcıya av olmadan 

mesafeli ve uzun soluklu bir süreçte öğrenirler yenen ve yenilmeyen 

otları. Ot çeşitlerine dair içgüdüsel dürtülerimi annemden aldığım için 

keyifli bir iz sürme benimki. Önce, hep yeşilin özüne dokunup 

yeşerttiğim bahçelerde geziniyorum, sonra da; denize akan bir nehir olup 

Foça sokaklarında serinliyorum. Birden bire kokular sarıyor her yanımı, 

yönsüz ve kıblesiz kalıp kokuların iç titreten müziğini dinliyorum...  

 

      Sokaktaki evlerden birinin önündeyim, mutfaktan sokağa taşan çok 

tanıdık bir kokuyu çekiyorum içime; arapsaçı kokusu bu. İnsanı 

genzinden yakalayan anason kokan arapsaçı; soğanın yanık tenine 

vurulunca, allanıp pullanan gelin olan arapsaçı!  
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Arapsaçı (sıra) 

 

      Foça’nın yerlileri ona sıra derler.  

 

      Foçalı kadınların çok sevdiği ot olan arapsaçı, keskin aromatik 

kokusuyla pek çok yemeğin aranılan hatırlı baharatıdır. En başta kuzu 

etli arapsaçı en bilinen yemek çeşididir. Ayrıca zeytinyağlı baklalı, 

bezelyeli, kuru fasulyelisini de yaparlar. Bazı çorba ve böreklerde tat 

verecek kadar kullanırlar. Her girdiği ortamı kendine benzeten haylaz 

zıpır çocuklar gibidir bizim arapsaçı, etlisi eti dönüşüme uğratır, 

sebzelisi ona keza, zaten karışık ot yemeklerinde ayarı fazla kaçırırsanız 

bildiğiniz arapsaçı yemeği olur kaçarı yoktur.  

 

      Yerlilerin deyimiyle sıra karışık otlu böreklerin olmazsa olmazıdır. 

Nasıl ki bir tutam ot keçiyi yardan uçurursa; bir tutam arapsaçı otu da 

böreği tepsisinden lezzetiyle uçurur!  

 

      Börek yapacak olan Foçalı kadınlar ellerinde küçük çakılarıyla 

çıkarlar kırlık bayırlara ve diğer otlarla birlikte, açık yeşil renkteki taze 

arapsaçı sürgünlerinden bir avuç kadar mutlaka toplarlar. Yetiştiği yeri 

ezbere bildikleri bütün otları hazine arar gibi köklerinden eşelerler.  

 

      Körpeciklerini anlamanın yolu, toplarken orta ve dip kısımlarındaki 

açık yeşil renkli olan kısımlarına dikkat etmektir. Dışında kalan sert ve 

koyu yeşil iğne yapraklar karttır, bilenler kullanmazlar. Arapsaçını yılan 

tükürünceye kadar toplayıp yerler. Mayıs sonu itibariyle yılanlar uyanıp 

otların arasında gezinirken, arapsaçı bitkisinin dip kısmına sümüksü 

köpükvari beyaz bir sıvı bırakırlar, işte o sıvıyı gören Foçalılar; "a yılan 

tükürmüş yenmez artık" derler. 

 

 

 

Şevket i bostanotu  

 

      Şevket-i bostana ot yerine kök demek daha uygun olur. Asıl 

kullanılan kısmı toprağın altındaki köklerin kabuğu soyulmuş halidir. 

Her ne kadar toprak üstündeki körpe dal ve yaprakları kullanılıyor olsa 

da, beyaz kemik gibi duran köklerinin lezzeti ve sağlığa olan yararları 

anlatmakla bitmez. Böbreklerin dostu olduğu söylenir.  

 

      Ege Bölgesi’nde ve Ege Denizi adalarında severek kullanılır. Kuzu 

veya oğlak etlisi, arapsaçı ve arpacık soğan ile türlüsü, zeytinyağlı 

pirinçlisi, haşlayarak salatası, turşusu ve taratorlu mezesi yapılır.  
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Kafkalida (kokar ot)  

 

      İlkbaharın ilk müjdecilerinden, tüylü yapraklı esansı yoğun bir ottur. 

Beyaz çiçekleri henüz açmadan toplanır, böreklere ve karışık ot 

kavurmalarına konur.  

 

      Foçalılarca en yaygın kullanımı fincan böreği ve bohçacık 

böreklerinin iç harcıdır. Yoğun kokusu nedeniyle bazı evlerde pek 

sevilmediğinden aile arasında tartışmalara neden olduğu söylenir. Tıpkı 

arapsaçı gibi baskın bir kokusu vardır, girdiği ortamı kendine benzetir! 

Taze gelincik otuyla karışık kavurmasını yapmak, Foça’da bazı evlerin 

vazgeçilmezidir.  

 

 

 

 

 

 



[142] 
 

Filiz (aspariçe – asfaraca - yabani kuşkonmaz)  

 

      Foça pazarında bir görür bir kaybedersiniz onu! Foça’nın yerlileri 

filiz demeyi tercih ederken, adalılar aspariçe derler. Kıymetli mi kıymetli 

bir yaban sürgünüdür. Dikenli çalıların arasından körpecik baş verişiyle, 

yaşamın bütün dengesizliklerini altüst eden uysal bir kabulleniş sunar 

fark edenlere!  

 

      Foçalıların kıymetlisi, dağda bayırda çalı diplerinde yetişen yaban 

kuşkonmazıdır o. Çalılıklara gizlendiğinden ve aslında kendisi de çok 

dikenli bir çalının taze sürgünü olduğundan ender bulunur.  

 

      Genç sürgünler çok çabuk kartlaşıp odunsulaştığından sadece 

bilenler tarafından toplanır. Nisan, Mayıs aylarıyla sınırlı bir sürede 

toplanabilir, tazesi makbuldür, kartlaşmış olanı odunsu bir tat verdiği 

için kullanılmaz.  
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İstifno (stifno, it üzümü)  

 

      İstifno yaz mevsimine özgü bir ot çeşididir. Yazları sulanan sebze 

bahçelerinin ıslak toprağında kendiliğinden yetişir. Foçalılar it üzümü ya 

da köpek üzümü de derler. Semizotu ve pazıyla karıştırılarak pirinçli 

yemeği pişirilir. En çok da Girit Kabağı ile zeytinyağlı yemeği yapılır, 

sıcak yaz günlerinde serinletici olduğu söylenir.  

 

      Yaz böreklerinin de değişmez tadıdır. Ayrıca zeytinyağında tek 

başına soğanlı ve biberli kavurması yapılır. Kavrulan istifnoya istenirse 

yumurta kırılır veya sade olarak yanında sarımsaklı yoğurt ile yenir.  
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Hardal otu ve Turp otu 

 

      Ege’nin bu iki sultanının benzerliği! 

 

      Hardal, deli mi deli, arsız mı arsız bir ottur. Sonbahar ve kış 

aylarından itibaren bahar ortalarına kadar uzun bir toplama mevsimine 

sahiptir. Sıcak havalar ile beraber sarı çiçeklerini açmaya başladığında 

gövdesi ve yaprakları kartlaşır kullanılmaz. Bu defa, Foçalıların çipista 

dedikleri körpe sarı çiçekli uç dalları toplanıp yenir.   

 

 
 

      Hardal ve turpotu da radika ve hindiba gibi kullananlarca çok sık 

karıştırılan bir ottur.  

 

      Hardal; daha açık yeşil sap ve yapraklara sahiptir, daha boylu 

posludur ve gövde kalınlığı boru gibi olup kartlaştıkça içinin boşaldığı 

görülür. Baharatlı bir tadı vardır turp gibi kokar, Foçalılar sıcak suda beş 

dakika kadar haşlayıp, ılıkken sofraya getirir zeytinyağı ve tuzunu 

sofrada ilave ederler. Hardala limon koymazlar!  

 

      Turpotu (Porike); daha kısa boylu, yere paralel yayılan bir bitkidir. 

Köküne yakın kısımlarında kızılca renkli saplara sahiptir. Turpotu da 

hardal gibi yenebilir sarı çiçekler açar ve her ikisinin kokusu da bir 
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birine çok benzer, bu yüzden karıştırılması doğaldır. Aynı hardal gibi 

salatası yapılır fakat limonu da eksik edilmez.  

 

 

 

Radika ve hindiba  

 

      Radika ile hindibağı kime sorsanız üç kişiden ikisi mutlaka karıştırır. 

Halk arasında daha acımsı olana hindiba, biraz daha tatlımsı olana radika 

denir. Son yıllarda ekilerek yetiştirilmeye başlansa da doğada 

kendiliğinden çıkan yabani bir salata otudur.  

 

      Foçalı Zerrin Sevimli hanıma göre; Hindiba ve radika aynı şey; 

kırmızı bacaklısı tatlı, beyaz bacaklısı acı olur diyor. Nur ve Zübeyde 

hanımlar hindibağa hindibahar demeyi tercih ediyor ki, zaten pek çok 

Foçalı “hindibahar” sözcüğünü kullanıyor! 

 

      Hem radika hem de hindiba, kaynayan suya atılıp 10 dakika kadar 

haşlanarak süzülür ve zeytinyağı limon ile tatlandırılarak yenir. 

Radikanın haşlama suyuna tuz konurken, daha acı olan hindibağınkine 

tuz haşlanırken konmaz, sofrada yenileceği zaman serpilir.  

 

 

 

 

 

Pazı 

 

      Pazı, özellikle yabani pazı Foça Mutfağı’nın el altı otudur. Her evin 

bahçe kenarlarında kendiliğinden çıkan yabani pazılar Foçalı kadının 

yardımcısıdır. Üç beş yaprak toplarsın böreğin içine destek olur, bir 

demet kadarından pirinçli yemeği olur, soğanlı kavurması, boranisi, 

yumurtalısı, sarması - dolması, mücveri, çorbası, omleti olur.  

 

      Yabani pazı ve şimdilerde tohum serpilerek yetiştirilen bahçe pazısı, 

Foça’da ıspanaktan daha fazla tüketilen bir yeşilliktir.  
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                                                                                                     Nur ATAKLI 

 

 

 

 

 

 

 

       ___________________________________________________ 

 

 

Foçalı hanımların püf noktası:  

 

      Bütün haşlanmış ot salatalarına limon ve sirke sofrada ilave edilirse, 

otlar yeşilliklerini son dakikaya kadar korumuş olurlar.   

 

 

      ____________________________________________________ 
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Cibes  

 

      Bildiğimiz beyaz lahananın ve kırmızı salatalık lahananın tarla 

dökümü denilen son hasadından sonraki büyümeyen haline cibes denir. 

Her iki çeşidi de yemek gibi pişirilse de çoğunlukla haşlanıp salatası 

yapılarak tüketilir. Kaynayan suda eritmeden haşlanır ve henüz ılıkken 

zeytinyağı, limon tuz ile tatlandırılır. Ayrıca kıymalı yemeği de yapılır.  

 

      Bütün bir kış pazarlarda bolca bulunduğu gibi, ilkbaharın son 

günlerine kadar da pazar tezgâhlarında ona rastlamak mümkündür.  

 

 

 

 

Sarmaşık  ( Yumurtalık – avronyes – avrones - acı ot)  

 

      Her ne kadar acı ot olarak adlandırılsa da, yaprakları açık yeşil 

olanlar acımsı değildir. Çoğunlukla yumurta kırarak pişirildiğinden 

Foçalılar sarmaşığa “yumurtalık” derler. Pazarda sarmaşık satın alan 

Foçalının satıcıya “yumurtalığın demeti kaç lira?” diye sorduğuna tanık 

olmak olağandır.  
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      Sarmaşığı 10 dakika kadar suda haşlayıp zeytinyağı ve limon ile 

tatlandırarak salatasını da yapan Foçalılar genellikle soğan ile kavurup 

üzerine yumurta kırarlar.  

 

 

 

Sirken  

 

      Tıpkı istifno gibi yaz mevsimi otudur sirken. Ekili tarla ve bahçelerin 

nemli toprağında sulandıkça coşan yabanıl bir ot olarak, kurak geçen 

yazların kurtarıcısıdır. Malûm, Egeli otsuz yapamaz, kış aylarının ot 

bolluğundan sonra yazların ot fakirliği az sayıdaki yeşil ot çeşitlerini 

ister istemez öne çıkarır.  

 

      Sirken otu, pazı ve ıspanağın kullanıldığı her yemekte rahatlıkla 

kullanılır. Ota meraklı Foçalılar, yaz aylarında sirken otunu da haşlayıp 

zeytinyağı ve sirke sarımsak ile tatlandırıp salatasını yaparlar.  

 

 

 
                                                                                                       Zerrin SEVİMLİ 
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Ada pırasası  

 

      Foça’nın yerlileri “ada” deyince, Fener, Orak ve İncir adalarını 

akıllarına getirirlerken, mübadil Foçalılar ise göçüp geldikleri adaları 

hayal ederler. Ada pırasası deyince de, yine her iki tarafın ada 

anlayışındakiler geçerli olur! Denizin tuzuyla yetişen yaban pırasasıdır 

ada pırasası. (Bazı yörelerde özellikle güney Ege’de körmen deseler de, 

asıl yabani sarımsağa körmen denildiği daha doğrudur.) 

 

      Ada pırasası yandan çarklı, yuvarlak kafası ak saçaklı! 

 

      Bir gürültü bir kıyamet, sevinç nidaları doldurdu bulunduğumuz 

kahveyi… Yemyeşil devasa bir demetin ardında kaybolmuş ufak tefek 

bir kadın kollarındaki yeşillikleri sürükleyerek yan masaya gelip oturdu!  

 

      Foçalı Zübeyde Çetin’di gelen, canı ada pırasası istemiş! 

 

      Kendi gidemediği için Balıkçı Burhan’dan isteyip. “Topla getir biraz 

adadan” demiş, eh o da birazcık toplamış işte… 

 

      Öyle çoktu ki, benim nasibime bile iki yemeklik pırasa düştü. 

Foça’nın Fener ve Orak adalarının kayalık çakıllı alanlarında yetişirmiş 

bu tür pırasa. Çakılların dibinden deniz suyuyla beslendiği için daha bir 
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lezzetli. “Sardalye balığının yanında zeytinle kırar yeriz pırasayı soğan 

aramayız, alışkın olan seneden seneye mutlaka yemek ister” diyor 

Zübeyde.  

 

      Bir de, kargıya döndüğü (kartlaştığı) zaman yenilmez diyor. Toplama 

süresi, ekilip satın alınanlardan daha kısaymış, Şubat ile Nisan arası.  

 

 

      Nasıl pişireceksin bu pırasaları diye sordum Zübeyde’ye  

 

      “Pırasaların dış yaprakları iyice temizlenir, körpe yerleri ince ince 

doğranır. Zeytinyağında kavrulur, içine kırmızıbiber atılır. Soğan 

koymayız pırasaya. Ağzını kapatırız yumuşasın diye. Sonra 3- 4 tane 

yumurtayı çırpıp dökeriz pırasaların üzerine. Tuz karabiber ekip yeriz.”  

 

      Ada pırasasından börek de yaptıklarını anlatan Zübeyde, bütün 

karışık ot yemeklerinin içine kattıklarını, ayrıca etlisini de pişirdiklerini 

söylüyor.  
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Menengiç Ağacı (çitlembik)   

 

      Foça çevresinde bol miktarda menengiç ağacı vardır. İlkbaharda yeni 

sürgün veren dalların pürçüklerinden salata yapılır. Hafif haşlayarak 

yapıldığı gibi, çok taze filizleri marul ve roka salatalarının içine 

doğranarak baharatlı bir lezzet yakalanır.  

 

      İlkbaharın özellikle hıdrellez döneminde menengiç pürçeği dişlemek 

Foçalıların eski geleneklerindendir. Dişlerin arasında çiğnenen melengiç 

yapraklarını yutmadan tükürseniz de ağızda mavru ve hafif uyuşukluk 

veren bir tat bırakır. Bu tadın ardından içilen bir bardak suyun çok tatlı 

olduğunu söyleyen Bağaralı Sabire hanım; “şekerli bir uyuşukluk 

hissederiz dilimizde, o yüzden her bahar birkaç defa mutlaka menengiç 

filizi çiğneriz, daha olmadı salatalarımıza doğrarız bir avuç” diyor.  

 

 

 

Çitlenbik 

 

      Menengiçin meyvesi olan çitlenbik Akdeniz ve Ege’de kurutularak 

çerez olarak yenir özellikle kuru incirin içinde veya bazı susamlı 

tatlıların içinde kullanılır. Bazı yörelerde kahvesi de yapılır. Ben bazı 

yemeklerimin içine tıpkı tane karabiber gibi de atarım...  
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Foça’nın karabiber ağaçları  

 

      Hayranı olduğum kırmızı pembe meyvecikleriyle bütün hücrelerine 

kadar baharat kokan karabiber ağaçları için “aklımı başımdan alan ağaç” 

diyorum… Onların rüzgara karışan baharat esintisi, perilerin dansı 

hissini verir bana. Öylesine nazlı salınırlar ki, sanırsınız çok narin ve 

kırılgandırlar! Oysa; ne gezer, yaz ve kış capcanlı görünümleriyle 

hayatın masalını anlatırlar yanından geçip altına oturanlara…  

 

      Düşler kurduğum, onlarla sohbet ettiğim anlarda bu iştah açan 

kokularıyla neler yapılıyor acaba diye çok sormuşumdur kendi kendime. 

Foçalılara da soruyorum, “onları yemeyiz, süstür” diyorlar.  

 

      Oysa ben ne çok kullandım o pembe tanecikli yemyeşil yapraklı 

baharat kokan dalları… Izgara yapmak için yaktığınız ateşin içine birkaç 

dal atıp kokusunu değiştirmeniz mümkün, ayrıca etleri pişirmeden önce 

boş ızgarayı karabiber dallarıyla ovuştursanız pişirdiğiniz etin tadına 

doyamazsınız…  
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Zeytin ağaçlarından üzüm bağlarına  

 

      Phokaia Antik Kenti'nde şarapla başlayan yolculuklar zeytinyağı 

ile devam eder 

      Gediz’in döküldüğü İzmir Körfezi’nin tuzlu nemi, Bağarası ve 

Ilıpınar düzlüklerinin esen yeliyle bütünleşerek Ege’nin kutsal ürünleri 

olan zeytin ve üzümü kuvvetlice basar bağrına.   

 

      Balık çeşitliliği ve deniz ürünleriyle öne çıkan Geleneksel Foça 

Mutfağı, büyük ölçüde iç ve kıyı Ege’nin yemek kültürünü yansıtır. 

Karşılıklı yapılan mübadiller ile vaktiyle Osmanlı İmparatorluğuna bağlı 

olan adalardan göçmen olarak gelen adalılar, doğal olarak Foça’ya kendi 

mutfak kültürlerini taşımışlardır. Osmanlı sarayının sürgün yeri sayılan 

Ege adalarına gönderilen İstanbullu paşalar sayesinde Osmanlı Saray 

Mutfağı alışkanlıkları adalara da yansımıştır. Özellikle kıyı Ege ve 

adalardaki Rum, Ermeni ve sefarad mutfak alışkanlıklarının izlerine bu 

gün de halen rastlamak mümkündür Foça’da.  

 

      Foça Mutfağı’nın demirbaş yağı, kutsal zeytin ağacının zeytin 

meyvesi ve o meyvenin suyu olan zeytinyağıdır. Etli ve etsiz bütün 

yemeklerde kullanılan zeytinyağının alternatifi, hayvancılığın da yoğun 

olarak yapıldığı dönemler için tereyağı idi. Zeytinyağı, tereyağı ve 

kuyruk yağı dışında başka bir yağ bilinmez kullanılmazdı Foça’da. Lakin 

önemli de bir ayrıntı var ki atlamamak gerek; Adalılar susam ektikleri 

için susam yağı kullanırlarmış Limni’de. Adalı Foçalılar, ilk zamanlar 

zeytinyağına mesafeliymişler, daha sonraları alışmışlar…  

 

      Foça’nın Bağarası, Yeniköy ve Kozbeyli köyleriyle Yenifoça 

arasında kalan topraklarında bol miktarda antik zeytin ağacı vardır. 

Zeytin ağacının yanı sıra üzüm bağlarının varlığı da vaktiyle dişe 

dokunur yoğunluktaymış. Rumlar zamanında şaraplık üzüm yetişen 

bağlar, zaman içinde bakımsızlıktan ve çok yağışlı mevsimlerde hasadın 

az olması nedeniyle kesilip yerine pamuk, tütün ya da susam ekilir 

olmuş. Bağarası bağlarında şaraplık üzümün yanı sıra kuru üzüm de 

yetiştirilmiş. Eskilere dair benim konuşabildiğim Foçalıların belleğinde, 

sözlü tarihe ilişkin belirgin bir üzüm ismi yok. Karafoça (Foça Karası 

Üzümü) on küsur yıldır Volkan Sucukçu ve bazı meraklı yetiştiriciler 

tarafından deneme bağlarında hayata geçirilmiş bulunmakta. İlk 

üretimler, son üç beş yıldır yoğun çalışmalarla şarap üretimine olanak 

sağlamakta.  
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       Foça’nın şaraplık üzüm belleği, zeytinyağı kadar şanslı değil. Zeytin 

ağacı binyılların mirası olarak kutsal meyvesini bu topraklara cömertçe 

dağıtmaya devam ediyor. Umalım ki; canlandırılan Foça Karası üzümü 

de, eski belleğini hatırlamada daha fazla gecikmez.  
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                                          5. BÖLÜM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşça hoşça Aşçı Fok’ça derken, gelelim 

Foça’nın ağız tatlılıklarına…  
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      Ege’ye özgü tatlıların hemen hepsi Foçalılarca da biliniyor ve halen 

de yapılıyor. Ne var ki, bazıları daha bir benimsendiğinden sıkça yapılır 

olmuş. Klâsik baklavadan sarı burmaya, ekmek kadayıfına, tel 

kadayıftan sütlü tatlılara, kalbura bastıdan, un kurabiyesine, lokma 

tatlısına, un ve irmik helvasından susamlı tatlılarla peynir tatlısına kadar 

hepsi Foça’da da bilinip yapılan tatlılardır.  

 

      Tatlıların dışında reçeller, içecekler, kompostolar nelerdir, sıklıkla 

yapılanlar hangileridir hep birlikte öğreneceğiz.  

 

      Biliyor musunuz, yağlı ekmeğin üzerine şeker döküp yeme geleneği 

Foça’da da varmış! Pek şaşırdım duyunca, az yemedik çocukken…   

 

  

      Foçalı Asuman Babaç diyor ki; “Benim çocukluğumda, bizim 

evimizde daha çok sütlü tatlılar yenirdi. Evimizde süt boldu. Annem 

tuzsuz peyniri evde kendisi yaptığından, peynir tatlısı da hazırlardı 

şuruplu çok güzel olurdu. Bir de kalbura basma yapılırdı. Biz evde 

lokma yapmazdık, dışarıda dökülen lokmaya daha çok şerbet veya pudra 

şekeri serperdik. Bazen lokmayı peynirle de yerdik.   

 

      Çilek, vişne, ayva, şeftali, kayısı reçelleri çocukluğumdan 

hatırladığım en çok yapıp yediğimiz reçellerdi. Komposto da yapardık, 

en çok kırmızı erik ve üzümden. Yazları kırmızı eriğin marmelâtını da 

yapardı annem, ekmeğimize sürerdik… Bir de şekerli ekmek çok yerdik, 

ya sadece şeker serperdik ya da yağlı ekmeğin üzerine dökerdik şekeri.”   
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Kumerika marmelâtı  

 

      Kocayemişe kumerika der Foçalılar. Sonbahar gelince Yenifoça ile 

Foça arasındaki bütün koyların mersinliklerinde rastlanır kocayemişe. 

Ekim ayında yeşil ve sarıya dönen meyveler Kasım ayı ile Aralığa kadar 

kızarma dönemi geçirirler. Çalıların denize dönmüş yüzlerindeki 

meyvecikler kızarmaya başladığında olmuş oldukları anlaşılır. Foçalı 

kadınlar, kocayemişten reçel, marmelât yaparlar.  

 

      Olgunlarından toplanan kumerikalar yıkanıp bir tencereye konur. 

Meyve miktarından biraz daha az tozşeker ile yarım saat kadar 

kaynatılır. Kaynarken köpükleri bir kaşıkla alınıp atılır. Ateşten 

indirmeden miktarın çokluğuna göre yarım ya da bir bütün limonun suyu 

ile kestirilir.  
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Hamursuz Kurabiye  

(Nuray Adalı’nın tarifi)  

 

      Foça’nın meşhur hamursuzunu eski kuşaktan herkes biliyor, pek çok 

Foçalı hanımdan bir birine benzer tarifler almak mümkün, lakin Nuray 

Adalı’nın anlattığı belki anlatış tarzından olsa gerek, bana daha anlaşılır 

geldi.  

 

1 Su bardağı sızma zeytinyağı  

1 Su bardağı küllü su  

2 Su bardağı tozşeker  

1 Tatlı kaşığı dolusu cep sodası  

Aldığı kadar un  

 

“Bu kurabiyeye hamursuz denmesinin nedeni mayasız olmasındandır. 

Cep sodası dediğimiz bildiğimiz karbonatla kabartırız. Genellikle 

düğünlerde yapılan bir kurabiyedir, kına gecesinde gelen misafirlere 

çerez ile birlikte ikram edilir.  

 

Mutlaka zeytinyağı ile yapılmalıdır ki zeytinyağının o mis gibi kokusu 

kurabiyeye lezzet versin. Zeytinyağı, bir gün önceden hazırlanmış odun 

külünün durulmuş suyu, tozşeker, kabartma sodası ve aldığı kadar un ile 

yumuşakça bir hamur yoğrulur. Kek hamuru gibi akışkan olmamalıdır. 

Yağlanmış tepsiye bu hamur yayılır üzeri düzlenir. İsteyen üzerine 

yumurta sarısı sürer ve üzerine de bol susam serpilir. Eskiden susam bol 

olurdu Foça’da, Gerenköy ovasında çok ekilirdi.  

 

Fırında üzeri kızarıncaya kadar tutulur, piştikten sonra soğuyunca 

baklava şeklinde kesilir. Püf noktası küllü sudur. Daha sonraları küllü su 

koymayanlar normal su, yumurta ve yoğurt gibi ilavelerle yapmaya 

başladılar.”  
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      Kalbura bastı yada kalbura basma diye tanımlanan tatlı bütün 

Anadolu’da olduğu üzere Foça’da da bilinip sevilen bir tatlı. Pek çok 

farklı tarifi var, aslı, eskiden kül suyu ile yapılırmış… Aşağıda iki farklı 

tarifi var.  

 

                   
                                                              Nurten DEMİRAĞ 

 

Kalbura bastı  

(Nurten Demirağ’ın tarifi)    

 

2 bardak zeytinyağı, 

Bir bardak yoğurt,  

Bir yumurta,  

Bir tatlı kaşığı karbonat  

Aldığı kadar un 

100 gram ceviz içi  

 

      Zeytinyağı, yoğurt, yumurta karıştırılır, alabildiği kadar un ve 

karbonat ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğrulur, elde 
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parçalar ayrılıp yuvarlak veya elips şekiller verilir. Yağlanmış tepsiye 

dizmeden önce hamurlar rendenin tersine bastırılıp çekilir, her birinin 

üzerine birer yarım ceviz konur. Daha sonra 180 dereceli fırında 45 

dakika pişirilir, soğumaya bırakılır.  

 

      Şerbeti için; 3 Bardak içme suyu ve 3 bardak toz şeker kaynatılır, 

ılınınca önceden pişirip soğuttuğumuz kalbura bastı kurabiyelerinin 

üzerine dökülür.   

 

 

 

Kalbura basma  

(Özcan Tuncel’in tarifi)  

 

Önce malzemeleri;  

 

Bir bardak yoğurt  

Bir bardak irmik  

Bir bardak tozşeker  

Bir buçuk bardak zeytinyağı  

Bir  çay bardağı küllü su  

2 yumurta  

Bir tatlı kaşığı karbonat  

Aldığı kadar un  

Bir fiske tuz  

Bir bardak ceviz içi  

      Şerbeti için: 3,5 Su bardağı tozşeker, 3,5 su bardağı içme suyu,  bir 

çay kaşığı limon suyu.   

      Bağarası’ndan Özcan hanımın kalbura basma tarifi geleneksel tarz 

küllü su ile yapılıyor. Meşe ağacının külü, su dolu bir kab içinde külün 

dibe çökmesi ve suyun durulması için bekletilir. Mümkünse akşamdan 

sabaha kadar bekler, kabın üzerine biriken duru suyu tülbentten 

süzülerek bir bardak kadarı kalbura basma hamuru için ayrılır.  

      Yoğurt, irmik, tozşeker, zeytinyağı, küllü su, yumurtalar, tuz ve 

karbonattan oluşan kalbura bastı malzemelerinin hepsi karıştırılıp orta 

yumuşaklıkta bir hamur elde edilir. (Yalnız karbonatını eklerken birkaç 

damla limon suyu karbonata damlatılırsa daha sonra kokması 

engellenmiş olur.)  
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      Hamurdan birer ceviz iriliğinde parçalar koparılır, bu arada elimizi 

küllü su ile ıslatmak hamurun kıtır olması için iyidir derler. Bu hamur 

parçaları eskiden kalbur şimdilerde ise rende yada kevgirin sırtından 

çekerek bastırılır. İç kısmına yarım ceviz konarak iki ucundan kapatılıp 

tepsiye ters çevrilir. Orta ısıda kızarana kadar pişirilir.  

      Diğer tarafta önceden hazırladığımız soğumuş şurup sıcak kalbura 

basmaların üzerine dökülür. Tepsinin üzeri kapatılır şurubun çekmesi 

beklenir. Şurubu pişirirken birkaç damla limon sıkmak şekerlenmesini 

önleyecektir.   

 

 

Mamalinga  

(Şenay Fatma Kısa’nın anlatımıyla) 

 

      Un ile su muhallebi kıvamında pişirilir. Sıcakken tepsiye dökülür. 

Hemen üzerine bal veya pekmez gezdirilir sıcak sıcak biri diğerine 

karışması sağlanır. Ilınınca kaşıkla yenir.  

 

 

 

 

Şekerli ekmek tatlısı  

(Şenay Fatma Kısa’nın anlatımıyla) 

 

      “Ekmek içi, köfteye ufalanır gibi belki biraz daha irice ufalanır. Pek 

az zeytinyağı veya tereyağında ufalanmış ekmek içleri kavrulur. Üzerine 

bolca tozşeker dökülüp, şeker karamelize olana kadar ateşte karıştırılarak 

tutulur. Ilıkken kaşıkla yenir. Eski zamanların çerezlik tatlısıdır bu 

Foça’da.”  

 

 

 

 

Susamlı pekmez tatlısı  

(Zehra Oğuz’un tarifi)  

 

      Bu tatlı, Foça’da üzüm bağlarının bol olduğu zamanlardan kalma.  

 

      Üzüm pekmezi, ıslatılmış tepsiye ince bir tabaka halinde dökülür. 

Yayılan pekmezin üzerine bol susam serpilir. Susamlar kızarıncaya 
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kadar fırında bekletilir. Soğuyunca şeritler halinde kesilip rulo ya da 

köşeli katlar yaparak şekil verilir.  

 

    
 

 

Oklavadan sıyırma tatlısı (Sarı Burma)  

(Şenay Fatma Kısa’nın tarifi)   

 

      “Baklavalık yufkalar açılır havalandırılır, her yufkaya kavrulmuş 

susam ve dövülmüş ceviz karışımı serpiştirilir. Oklavadan destek alarak 

oklava boyunca sarılır ve sarılı yufkanın her iki yanından da 

büzüştürerek oklavadan sıyrılır. Birer lokma halinde dik şekilde 
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yağlanmış tepsiye dizilir. Tepsi dolunca eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı 

ile üzerinden gezdirilerek yağlanır, fırında kızartılır.  

 

      Soğuyunca 3 bardak şeker ve 4 bardak su ölçüsüne göre hazırlanmış 

tatlı şurubu dökülür.”  

 

 

 

 

 

Şekerli susam  

(Şenay Fatma Kısa’nın anlatımıyla) 

 

      “Susamı bir tencerede kavurup sonra da döveriz. Ayrıca tozşekeri de 

döveriz biraz havanda, bu dövdüğümüz toz şeker ile susamı karıştırır 

kaşık ile yeriz. Eskiden pudra şekeri olmazdı, ya da biz bulamazdık 

buralarda, o yüzden toz şekeri döverek kullanırdık tatlılarda!”  

 

 

 

 

Şambali tatlısı  

(Özcan Tuncel’in tarifi)  

 

      Küçük bir tepsi için bir ölçülük malzemeleri aşağıdaki gibi. Daha 

büyük tepsi için ölçüler iki katına çıkartılır.   

 

Bir su bardağı irmik  

Bir su bardağı yoğurt  

Bir su bardağı tozşeker  

Bir fiske tuz  

Bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu veya karbonat  

100 gram badem  

 

      Şerbeti için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker ve birkaç damla 

limon suyu.  

      İrmik, yoğurt, tozşeker, tuz ve kabartma tozu iyice karıştırılıp akıcı 

kıvamda bir hamur elde edilir. Yağlanmış bakır veya aliminyum bir 

tepsiye dökülür. Sıcak suda kabukları çıkarılmış bademler ortadan ikiye 

bölünerek hamurun üzerine dizilir. Orta ısıdaki fırında üzeri nar gibi 

kızarıncaya kadar pişirilir.  
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      Fırından çıkarılan pişmiş şambali bir gece dinlendirilir, ertesi gün 

bademlerinin hizasından düzgünce kesilir. Şerbeti sıcakken dökülür ve 

üzerine bir başka tepsi kapatılıp şerbetini çekmesi beklenir.  

  

 

Koruk suyu  

 

      Günsel Göksu’ya göre her üzümden koruk suyu yapılmazmış! 

“Koruk asması morumsu olur pek tatlanmaz” diyen Günsel hanım, koruk 

suyu yapımını annesinin yaptığı şekliyle anlatıyor. “Koyulaşması 

beklenmeyen koruklar zedelemeden toplanır. Tane ve saplar ayrılır, 

taneler bir Amerikan bezi torbasına konur. Su değmemesi için koruk 

tanelerini yıkamazdık eskiden, bağımızdan topladığımız gibi sıkardık. 

Şimdi bu pek mümkün değil, çünkü; doğa eskisi kadar temiz değil! Artık 

koruklarımızı topladıktan sonra iyice yıkayıp kurutuyoruz, biz koruk 

suyunu çok sevdiğimiz için her yıl bu geleneği devam ettiriyoruz.  

 

      Bez torbaya doldurduğumuz korukları biz çocukken tahta nalın ile 

çiğnerdik. Koruk suyunu ayırır, torbada kalanların üzerine taş koyup bir 

süre bekletirdik. Sonra bütün koruk suyunu tülbentten süzer şekerleyip 

kaynatır, yine biraz bekletirdik. En sonunda şişelere koyar, şişenin 

kapağa yakın yerine biraz zeytinyağı damlatarak mühürlerdik. Bu şekilde 

istediğimiz kadar bozulmadan beklerdi koruk suyu. İçeceğimiz zaman 

isteğimize göre sulandırır serin serin içerdik.”  

 

      Şenay Fatma Kısa’nın tarifi de şöyle; Onlar koruğu yıkayıp iyice 

kurusun diye bir bez üzerinde akşamdan sabaha kuruturlarmış. Ertesi 

gün, büyük ve geniş bir tencerenin içinde tahta havan veya kalın cam 

şişenin dibiyle ezerlermiş. Koruk çok asitli olduğundan ellerin derisine 

zarar vermesin diye el ile dokunmazlarmış pek. İyice ezilip suyu çıkan 

koruğun posasını tülbentten süzüp kalanına şeker koyarlarmış. Bu süzme 

işlemini koruk suyu billurlaşıncaya kadar tekrarlar, taze koruk suyunu 

serin yerde saklayıp birkaç günde içip bitirirlermiş.  
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Karabaşotu çayı  

 

      Benim, ilk kez Foça da öğrenip 

hazırlamaktan keyif aldığım bir çaydır 

karabaşotu çayı.  

 

      Taze toplayıp sıcak su dolu bir 

fincana çiçeğiyle birlikte atılan karabaş 

otu meyvecikleri, ilk önce çivit mavi bir 

renk alır. Daha sonra biraz limon 

sıkıldığında bardağın içindeki mavi 

rengin şarabi renge dönüşümü adeta bir 

renk armonisidir. Sırf bu rengin 

güzelliğine vurularak bile içilir…  

 

      Bütün Kıyı Ege’nin mor çiçekli şifalı  
 

kızıdır karabaşotu. Hoş kokulu çiçek ve yapraklarıyla pazarların 

vazgeçilmezidir. Foça’nın, başta Fener Burnu olmak üzere bütün 

yamaçlarında ve İngiliz Burnu’nda bolca bulunur. 

 

Kıyıların dağlık yamaçlarında yetişen karabaşotunu Foçalılar geçmişte 

sadece çay olarak kullanmışlar. Reçel, marmelat gibi tatlı denemelere 

girmemişler pek. Karabaşotu reçelini yapmayı Karaburunlulardan son 

zamanlarda öğrenmişler. Bu, mürver çiçeği için de geçerli. Konuştuğum 

Foçalılara hep sorardım; mürver reçeli ve mürver şerbeti yapıyor 

musunuz diye, bilmediklerini ama yeni zamanlarda yapanlar olduğunu 

söylüyorlardı.  

 

Foça’ya dışarıdan gelenler tarafından son zamanlarda pek çok çiçeğin 

reçeli, şurubu yapılmakta. Lâf aramızda en başta Aşçı Fok; katırtırnağı 

başta olmak üzere, karabaşotu, mürver çiçeği, akasya çiçeği, ebegömeci 

çiçeği, ballıbaba gibi farklı çiçeklerden reçel yapmayı seviyor!  

 

 

 

Çitlenbik dövmesi  

(Şenay Fatma Kısa’nın anlatımıyla) 

 

      Foça ve köylerinde menengiç ağacı boldur. Menengicin meyvesi olan 

çitlenbikten de çerezlik bir tatlımız vardır. Çitlenbik kurutulup havanda 

dövülür. Yine dövülmüş tozşeker ile karıştırılıp yenirdi biz çocukken. 

Bazen toz şeker yerine kuru üzüm ile yerdik çitlenbiği. 
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Çitlembikli susam tatlısı  

(Zehra Oğuz’un tarifi) 

 

      “Belli miktarda toz şeker ve su kaynatılıp ağda şerbeti hazırlanır.  

Şerbetin içine en az şerbet kadar, hafif kavrulmuş susam konup 

karıştırılır. Macuna benzer bir kıvam tutturulur. (Bazıları bu macuna 

sıkılaşsın diye birkaç kaşık nişasta da koyar.) 

 

      Bu macunun içine çitlembik ve kuru üzüm taneleri atılıp geniş bir 

tepsiye yayılır. Biraz bekleyip sertleşince muska ya da baklava şeklinde 

kesilir. Rahat kesilebilmesi için bıçak nişastaya batırılır.”  
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Lokma tatlısı  

 

      “Lokma dökmek” Ege’ye mahsus bir deyimdir.  

 

      Yetişkin birini sorduğunuzda “onun Lokması bile döküldü” 

dendiğinde birçoğu hiçbir şey anlamazken, Egeli bilir ki; o kişi ölmüş ve 

hatta üzerinden 7 gün ya da 40 - 52 gün bile geçmiş!  

 

      Lokma döktürüp hayır olarak dağıtmak her ne kadar ölen kişinin 

ardından yapılıyor olsa da, doğan çocuklar için, iyileşen hastalar, 

kutlamalar ve müşkülü olanlar için hayır yapmak üzere uygulanan Ege 

Bölgesi geleneğidir. Bu arada sünnet düğünlerini de unutmamak gerek. 

Sünnet olacak çocuğun sünnet töreninde mevlit okunmaya başlayınca, 

sünnet evinin sokağına lokma kazanları çoktan gelip kurulmuş olur. 

Mevlit bitmeden lokma kokusu ortalığı sarar, tören bitince de gülsuyu ve 

şerbetli lokmalar gelen konuklara ikram edilir.  

 

      1988 yılından beri Foça’da Lokmacılık yapan Şükrü Usta, eskiden 

lokmayı ekmek hamurunun ekşi mayasından yaptıklarını söylüyor; 

ekmek mayasından her pişirmede biraz ayrılıp ekşitilir, lokma hamuruna 

maya olarak katılırmış. Daha sonraki yıllarda lokmayı bira mayası 

denilen kuru maya, en sonunda da hazır satılan kalıp şeklindeki yaş 

mayalar ile yapar olmuşlar. İsteyenin peynirle yediği lokma, genellikle 

üzerine şerbet dökülerek ikram ediliyor.  

 

       Elbette, yoğurmaktan tutun da, miktarına, malzemenin kalitesine, 

ateş ayarına göre lezzeti değişse de “Su, un, tuz ve mayadan ibaret olan 

lokma hamuruna en az tuz kadar şeker de koymak gerekir ki tadı yerinde 

olsun” diyor Şükrü Usta.   
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                                           6. BÖLÜM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Biterken 
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      Son bir iki söz daha… 

 

      Işık, insanın gün içindeki ruh halini nasıl değiştirerek yansıtırsa, ben 

de Foça’nın geleneksel mutfak alışkanlıklarını yansıtma çabalarımda 

ışığı kovalayan bir şaşkındım! Sabahki betimlemem akşamkine uymadı, 

ikindi ışığında gördüğüm dolma tenceresinin yeşil rengi, akşamın 

alacasında nefti gülleler gibi oturdu yüreğime! Ne yapmalıydım da ortak 

bir dil oluşturmalıydım! Bunca gecikmişliğim hep bu gibi tasalarla 

oyalanmamdan olsa gerek…    

 

      Hiçbir zaman “tamam, oldu, eksiklerimi tamamladım” diyemedim. 

Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Şimdi paylaşma zamanı dediğim 

andan itibaren gözümün önüne paylaşılacak niceleri diziliyordu. Zaten 

hep öyle olmaz mı; Biri biterken diğeri aklımızdadır...  

 

      Foça’nın geleneksel mutfak alışkanlıkları, tıpkı diğer her şeyde 

olduğu gibi zaman içindeki unutulmaya yüz tutmuş davranışlar olarak 

öne çıkıyor. Sorunca dile gelmiyor, görünce anlaşılmıyordu! Tıpkı bir 

avcı gibi iz sürmeyi gerektiriyordu. Yaşlı nine, dedelerin gönlünü hoş 

etmeyi, uygun saatlerini kollamayı... Biter mi? Bitmiyor elbet; bir 

söyleşi için aylarca bekliyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz camiden selâsı 

veriliyor rahmetlinin!  

 

      Söyleştikten sonra kaybettiğimiz ve söyleşmemizin kısmet olmadığı 

aramızdan ayrılan yaşlı Foçalıları rahmetle anıyorum. Yaşayanlara da 

sağlıklı uzun ömürler diliyorum.  

 

      Ne Foça’nın eskiye dair bilinmezlikleri biter ne de, yeme içme 

tariflerindeki farklılıkları. Ben sadece yaşam çorbamıza bir fiske tuz ile 

iki fiske şeker atayım dedim…  

 

      Bitmez, bitmesin…  

 

      Yaşça, hoşça, Aşçı Fok’ça 
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Teşekkür ediyorum  

 

      Seviyorum teşekkür etmeyi… 

  

      Yaşamımı paylaştığım can yoldaşıma günde kırk kere teşekkür 

ederim! Şimdi de edeceğim; yaşama sevincimi her daim canlı tutmamda 

bana ayna olduğu için, bu kitabı hazırlamamda beni sürekli 

yüreklendirdiği için teşekkür ediyorum Turgay Tezgin, iyi ki varsın.   

 

      Ayrıca, başta Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ olmak üzere, 

dağarcıklarındaki yemek tariflerini ve eski yeme içme adetlerini can-ı 

gönülden paylaştıkları için bütün Foçalılara teşekkürü borç biliyorum. 

Benim için keyifli bir süreçti. Her birinden pek çok güzel şey öğrendim.  

 

      Arif Akçakoca, Asuman Babaç, Ayhan Kaya, Ayla Aksoy, Aynur 

Acar, Ayşegül Kapsal, Bahriye Atalay, Bihter Dinner, Cengiz Özgür, 

Ceren Dağlı, Ceyhan Çetin, Çidem Dirim, Emine Akyar, Engin Kudat, 

Erdoğan Gönülden, Fatoş Zülfikardil, Fehiman Koçdar, Fevzi Bor, Figen 

Şenkaya, Gökhan Demirağ, Günsel Göksu, Harun Şipal, Hasan Taşlı, 

Hatice Mutlu, Hatice Mutlu, Havva Çalışkan Bazayit, Hüseyin Beytorun, 

Hüseyin Çetin, Hüseyin İyigün, İbrahim Ayyıldız (Balıkçı İbo), İsmail 

Fehmi Sabancı, Kadriye Şenkaya, Kaya Çakmak, Latif Sülün, Leman 

Erdem, Lütfiye Şentürk, Meral Ankın, Mualla Biliktü, Mürvet Yıldırıcı, 

Nadire Ergin, Nadire Karaaslan, Necibe Mandalin, Necla İyigün, 

Neriman Çakubey, Nezaket Baltacı, Nur Ataklı, Nuray Adalı, Nurhan 

Beytorun, Nurten Demirağ, Oben Dinner, Özcan Tuncel, Raşit 

Türksönmez, Reha Midilli, Remzican Ergin, Ruhi İyigün, Sabire Çam, 

Semra Çam, Serpil Ulucan, Süleyman Kemiksiz, Şenay Dirim, Şenay 

Fatma Kısa, Şevki Akyar, Şükrü Taner, Tahir Gönülden  (Şeker Reis), 

Yaşar Balta, Zehra Oğuz, Zerrin Sevimli, Zübeyde Çetin  

 

      Ve sokaklarda kapı önü söyleşilerimiz sırasında sadece adını 

söyleyip soyadını belirtmeyen Foçalı Nermin, Fatoş, Ayşe, Berayet, 

Neriman, Faika, Saffet, Muammer, Saadet, Vedia, Emine, Afet, Zeynep, 

Nebahat ve Mualla hanımlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.  

 

      Söyleşiler yapıp pek çok yararlı bilgiye ulaşmamızı sağlayan, bugün 

hayatta olmayan bütün Foçalıları da saygıyla anıyor, Allahtan rahmet 

diliyorum.  

 

      Bu satırlar burada bitsin ki, yenilerine yelken açalım. Yeniden, 

yeniden merhaba Foça!  

 



[176] 
 

      Sevgi ve en derin hürmetlerimle…  

 

Aşçı Fok 

Nurdan Çakır Tezgin  

 

www.ascifok.com  
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