MEKÂN

Meyhane kültürüne renkli
bir dokunuş: Bidaha Meyhane

Beyoğlu’nun en yenisi, Bidaha Meyhane kapılarını açtı. Midpoint bünyesinde meyhane kültürüne yeni bir soluk getiren Bidaha
Meyhane’nin, denize karşı modern çizgilerin hâkim olduğu dekorasyonu Mimar Engin Özmen, gecenize eşlik eden müzikleri
İşletmeci Ataberk Oral, füzyon mezeleri ise Midpoint Ar-Ge Şefi Rıza Belenkaya imzası taşıyor.

K

lasik meyhane kültürü elbette
günümüzde de yerini koruyor. Ancak
genç kitlenin son yıllarda meyhane
kültürüne merak salmasıyla hayat bulan yeni
nesil meyhaneler de bu kültürü besliyor.
İstanbul’un çeşitli noktalarında konumlanan
yeni nesil meyhaneler gerek konseptleri gerek
lezzetleri ile pek çok insanın en sık tercih
ettiği yeme-içme mekânları oluyor. Yeni nesil
meyhanelerin en yenilerinden biri de geçtiğimiz
Midpoint bünyesinde kapılarını açan Bidaha
Meyhane. Bidaha, modern çizgilerin hâkim
olduğu renkli mekân tasarımı ve birbirinden özel
lezzetleriyle kısa sürede gönülleri fethetmeyi
başardı. Bidaha’nın kuruluş hikayesini İşletmeci
Ataberk Oral’dan, klasik meyhane kültürüne
meydan okuyan füzyon mezelerini ise mekânın
mutfağının usta ismi Midpoint Ar-Ge Şefi Rıza
Belenkaya’dan dinledik.

“Yeni nesil nostaljiyi seviyor”
Son yılların popüler mekân konseptlerinden
biri de yeni nesil meyhaneler. Bidaha’nın kuruluş
hikayesini ve konseptini anlatan Ataberk Oral,
“Bence meyhane kültürü eski parlak günlerine
geri dönüyor. Yeni nesil meyhane fikri uzun
zamandır aklımızdaydı. Yeni neslin gerçek
Türk meyhanesi kültürü ile tanışmasını istedik.
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Her klasik Türk meyhanesinde olduğu gibi
beyaz masa örtülerimiz, klasik meze ve çeşitli
meyhane lezzetlerimiz var. Klasik kültürü
yansıtan modern bir meyhaneyiz. Mimarımız
Engin Özmen kendine has çizgileriyle bizim
için çok özel bir konsept yarattı. Müzikte ise
genelde pop’tan yanayız. Çünkü yeni neslin
90’lara özel bir ilgisi var. Nostaljiyi hissediyor ve
seviyorlar.”

Cesaretle yoğrulmuş lezzetler
Misafirlerine mezesinden balığına kadar
kaliteli ve günlük ürün sunmayı amaçladıklarını
belirten Belenkaya, leziz menülerini ise şöyle
anlatıyor: “Klasiğin yanında alışılmışın dışında
füzyon lezzetleri de misafirlerimiz Bidaha’da
tadabilecek. Anadolu’da unutulmaya yüz
tutmuş, lokal ürünlerle hazırlanan mezeleri de
gün yüzüne çıkarıp konuklarımızın beğenisine
sunuyoruz. Menümüz mevsimsel ürünlere
göre şekil alıyor. Fırınlanmış kırmızı soğanı
zahterli beyaz peynir ile dolma yapıyoruz.
Girit Ezmesi, muhammara, şakşuka gibi klasik
mezeler var. Fresh mezeler tercih ediyoruz.
Örneğin, şakşuka malzemelerini kızartmak
yerine fırında pişiriyoruz. Yağı çekmiyor ve
malzemelerin lezzeti damaklara ulaşıyor.
Elmalı, fesleğenli levrek marin, ızgara patlıcana

sarılı cevizli peynir, ceviz, çam fıstığı ve yoğurt
karışımlı kuzu kulağı, kaz ayağına sarılı ahtapot
özel lezzetlerimizden. Humusu küçük toplar
haline getirdik, paneledik ve yağda kızarttık.
İçerisinden tahin akıyor. Bu da çok sevilen bir
lezzet. Dünya mutfağı yapıyorsanız füzyon
konusunda cesur adımlar atabiliyorsunuz.
Ancak bu noktada yerel mutfak kültürüne
ve yerel ürünlere de hâkim olmak gerekiyor.
Bizim mezelerimizin hepsi cesaretle yoğrulmuş
lezzetlerden oluşuyor. Bir fark yaratmak
istiyorsanız cesur olmakta fayda var.”

“Lezzetimiz lokal ürünlerden geliyor”
Lokal ürünlerin lezzetine inandıklarını ifade
eden Belenkaya, mutfaklarında kullandıkları
lokal ürünleri ise şöyle anlatıyor: “Domatesimiz
Çanakkale’den geliyor. Peynirimiz klasik Ezine
peyniri. Sarımsak Taşköprü’de, nohut Konya’dan
geliyor. Tarladan direkt masalara getirmeyi
tercih ediyoruz. Deniz ürünlerinde ise günlük
balık ve deniz ürünleri geliyor.”

“Türkiye’de insanlar yeme-içme
konusunda bilinçlendi”
Türkiye’de yeme-içme kültürünün son yıllarda
farklı bir boyut kazandığını ve insanların artık
doğru ve kaliteli ürünü tanıdıklarını dile getiren
Belenkaya, “Servisiyle olsun yemeğiyle olsun
doğru ve kaliteli hizmetin her zaman alıcısı
olur. Bu iş ayrıntılı bir iş. Su bardağına kadar
her şeyi tüm detayıyla düşünmek ve doğru
seçimler yapmak gerekiyor. Biz içeceğin önüne
geçmeyecek şekilde, fresh ve günlük mezeler
hazırlıyoruz. Dolayısıyla insanlar buradan mutlu
ayrılıyor. Kısa sürede aldığımız bu olumlu geri
dönüş doğrultusunda yakın zamanda yine bir
deniz kenarında ikinci şubeyi açabileceğimizi
söyleyebilirim” diyor.
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