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Sabırtaşı markasının hikayesi, Kah-
ramanmaraşlı Ali Topçuoğlu’nun 
memlekette bir arkadaşına kefil 
olmasıyla başlar. Kefil olduğu ar-

kadaşı borcunu ödeyemeyince tüm borç Ali 
Topçuoğlu’na kalır. Borcunu ödeyebilmek 
için İstanbul yollarına koyulan Ali Bey, aile-
siyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’tan 
İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda eşinin yap-
tığı içli köfteleri satmaya başlar. Kahraman-
maş’tan İstanbul’a uzanan başarı hikayesinin 
temelleri de böylece atılmış olur. Ali Topçu-
oğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Sabırtaşı’ 
markasını kurarak tüm İstanbullulara içli köf-
teyi sevdirmeyi başarır. İstiklal Caddesi’nin 
sembolü olan Ali Topçuoğlu, rahmetli olduk-
tan sonra içli köfte işini babasından devralan 
Mustafa Topçuoğlu, aynı azim ve sabırla Be-
yoğlu’ndaki Sabırtaşı Restaurant’ta eşi Fatma 
Hanım’ın yaptığı lezzetli içli köfteleri satma-
ya devam eder. Kahramanmaraş mutfağını ve 
kültürünü İstanbullulara en iyi şekilde tanıtan 
Mustafa Topçuoğlu, adeta Kahramanmaraş’ın 
İstanbul’daki ‘kültür elçisi’ olur. Mustafa Top-
çuoğlu, üniversitelerde kendisinin ve babası 
Ali Topçuoğlu’nun başarı hikayesini öğrenci-
lere anlatıyor. Sabırtaşı, Sokak Lezzetleri’nde 
İstanbul’un en iyisi konumunda. ‘Sabırtaşı: 
Beyoğlu’nda Bir Bey Oğlu’ adlı bir kitap da 
yazan Mustafa Topçuoğlu, iki kitabın daha 
hazırlıklarına başlamış durumda. Sabırtaşı 
Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu ile 
Sabırtaşı markasının doğuşunu, başarı hikaye-
sini ve Kahramanmaraş mutfağını konuştuk.  

 Kahramanmaraş’tan İstanbul’a geliş 
öykünüzü ve Sabırtaşı markasının doğuşu-
nu kısaca anlatır mısınız?

Kahramanmaraş’ta toptancılık yaparken 
babam Ali Topçuoğlu, bir arkadaşına kefil 
oluyor. Kefil olduktan sonra arkadaşı borcu-
nu ödeyemiyor ve bütün borç babama kalıyor. 
Borcunu ödeyebilmek için babam Ali Topçu-
oğlu ailesiyle beraber İstanbul’a geliyor. Be-
yoğlu İstiklal Caddesi’nde Sabırtaşı Restau-
rant’ta eşinin yaptığı içli köfteleri satarak tüm 
borcunu ödüyor. Annemle babam çok büyük 
bir dayanışma gösterdiler. Biz de dayanışmayı 
ailemizden gördük. Daha sonra evlendim ve 
annemin babama gösterdiği tevazunun aynı-
sını eşim Fatma Hanım bana gösteriyor. Be-
raber çalışıyoruz ve kazanıyoruz. Babamdan 
devraldığım Sabırtaşı bayrağını en iyi şekilde 

dalgalandırmaya devam ediyorum.

“KAHRAMANMARAŞ KÜLTÜRÜNÜ 
YAŞATIYORUZ”

 Kahramanmaraş’tan İstanbul’a uzanan 
bir başarı hikayesi ve lezzet serüvenine 
imza attınız. Başarınızın sırları nelerdir?

Babam Ali Topçuoğlu, “Önce insan olun, 
dürüst esnaf olun, Hakka hukuka dikkat edin, 
asla yanlış yola girmeyin, karşınızdaki kişiyi 
kendiniz gibi görün” derdi. Biz de babamın 
dediklerine uyduk. Onun yolundan gidiyoruz. 
Babamız rahmetli olduktan sonra bu işi devam 
ettirdik. Kahramanmaraş kültürünü, Kah-
ramanmaraş mutfağını, Kahramanmaraş’ın 

geleneksel günlerini Sabırtaşı’nda yaşatmaya 
çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ın geleneksel 
kültür oyuncaklarını misafirlerimize hediye 
ediyorum. Anadolu ve Kahramanmaraş kül-
türünü buradaki insanlara aşılamaya çalışı-
yorum. İşimizi en iyi şekilde yapmayı istiyo-
rum. Herkes bildiği işi yapmalı. Ama severek 
yapmalı. İnsanlar kendilerine hedef koymalı. 
Bunlar olmadan başarıya ulaşılamaz. İşimizi 
seveceğiz ve çok çalışacağız. Önümüze hedef 
koyacağız ve sabretmesini de bileceğiz. Aile 
olmamız, insani değerleri ön plana çıkarma-
mız, Türk kültürünü ve Anadolu insanını ta-
nıtmamız, başarıya ulaşmamızda çok etkili 
oldu. Sabırtaşı artık çok farklı bir yere geldi. 
Ticarethane olmaktan çıktı, gönülhane oldu. 
O yüzden diyorum ki; Sabırtaşı artık ticaret-
hane değil, gönülhanedir.

“GİTTİĞİM HER KONFERANSTA 
BABAMI YAŞIYORUM”

 Üniversitelerde öğrencilere konferanslar 
veriyorsunuz. Öğrencilere hangi konuları 
anlatıyorsunuz?

Bizim hikayemiz Sabırtaşı’nın, Babam Ali 
Bey’in bir girişimcilik hikayesi. Genç öğren-
cilere bunları anlatmak, benim için mutluluk 
ve gurur verici. Gittiğim her konferansta ba-
bamı yaşıyorum. Öğrencilere babamı, ailemi, 
kültürümü ve Kahramanmaraş’ı anlatıyorum. 
Büyük ilgiyle karşılaşıyorum. Öğrenciler çok 
merak ediyorlar. Doğallığımı çok seviyorlar. 
Profesyonel bir anlatıcı değilim ama öğren-
ciler bende kendi doğallıklarını buluyorlar. 
Onun için bana çok doğal yaklaşıyorlar. Ar-
tık gastronomi okullarına gitmeye başladım. 
Gastronomi liselerinden beni davet ediyorlar. 
Gidip özellikle içli köfteyi öğrencilere uygula-

malı olarak anlatıyorum. 

“İKİNCİ KİTABIMI
 YAZMAYA BAŞLADIM”

 ‘Sabırtaşı Beyoğlu’nda Bir Bey Oğlu’ 
adlı kitabınızın satışları nasıl gidiyor? İkin-
ci bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz?

Kitabımın satışları umduğumun da üze-
rinde çok iyi gidiyor. Kahramanmaraş Kitap 
Fuarı’na katıldım ve en çok kitap imzalayan 
bendim. Kahramanmaraşlıların bana ilgi gös-
termesi çok hoşuma gitti. Kahramanmaraş ba-
sınının beni fuarın en iyi yazarı seçmesi beni 
çok onurlandırdı. Şu anda ikinci kitabımı yaz-
maya başladım. Annemin ve eşimin ismi de 
Fatma. Kitabın ismi de Fatma Ana ve Gam-
zeli Gelin olacak. Ben eşime hep Gamzeli 
diye hitap ediyorum. Onun için iki Fatma’nın 
hayatını yazıyorum. Anneler Günü’ne yetiştir-
meye çalışıyorum. Ayrıca üçüncü kitap olarak 
Kahramanmaraş lezzetlerini anlatan bir kitap 
yazıyorum. İçimde bir yazma hevesi oluştu, 
artık devamlı yazacağım.

 Sabırtaşı olarak kendi markanızla başka 
restaurantlar açarak zincirleşme hedefiniz 
var mı?

Şubeleşirsek kalitenin düşeceğini düşü-
nüyorum. İstiklal Caddesi’ndeki mağazamız 
5. katta olduğu için misafirler zorlanıyor. Bu 
yüzden ikinci restaurant olursa düşünebilirim. 
Yine Beyoğlu’nda istiyorum. Çünkü artık Be-
yoğlu’nun sembolü haline geldik. Beyoğlu 
bizsiz, biz Beyoğlu’suz olamayız. Beyoğlu 
ile özdeşleştik iyice. Beyoğlu’nda olmaktan 
çok mutluyum. Beyoğlu’nu çok seviyorum. 
Beyoğlu hakikaten çok farklı bir yer. Biz de 
Beyoğlu’nun parçası ve simgesi olmaktan 
mutluyuz. 

 Kahramanmaraş mutfağından hangi ye-
mekleri misafirlerinize servis ediyorsunuz?

Sabırtaşı’nda içli köfteyle başladık ama 
Kahramanmaraş mutfağını en iyi şekilde 
temsil etmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraş 
kültürünü İstanbul Beyoğlu’nda yaşatıyoruz. 
Sabırtaşı’nda 20’ye yakın Kahramanmaraş 
mutfağının yemeklerini servis ediyoruz. Eşki-
li köfte, eşkilaya sulusu, sömelek köftesi, içli 
köfte, tarhana çorbası, eşkili çorbası, yağlama 
pilavı, eli böğründe yemeği, Afşin tava ye-
meklerimizden bazıları.  

“İSTANBUL’UN EN İYİ 
SOKAK LEZZETİYİZ”

 Sabırtaşı, ‘Sokak Lezzetleri’nde de 
önemli bir yere geldi. Biraz da bundan bah-
seder misiniz?

Eskiden insanlar sokak lezzetlerine çok 
önem vermiyorlardı. Sokakta yenildiği için 
çok yanaşmıyorlardı. Bu olgu babam Ali Bey 
ile değişti. Babamın İstiklal Caddesi’nde be-
yaz önlüğüyle duruşu, insanlara gösterdiği 
sevgi ve saygı, içli köfteyi sunuşu, insanların 
çok hoşuna gitti. Babam rahmetli olduktan 
sonra onun beyaz önlüğünü ben devraldım. 
Şu anda İstanbul’un en iyi sokak lezzetiyim. 
Sokak lezzetleri festivalinde ilk aranılan mar-
ka olduk. E

Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu, babası 
Ali Topçuoğlu’ndan devraldığı ‘Sabırtaşı’ mirasına İstanbul 

Beyoğlu’nda en güzel şekilde sahip çıkıyor. Mustafa Topçuoğlu, 
“Kahramanmaraş kültürünü ve yemeklerini misafirlerimizle 

paylaşıyoruz. Sabırtaşı bir ticarethane değil gönülhane” diyor.

            SABIRTAŞI; ‘TİCARETHANE’ 
DEĞİL ‘GÖNÜLHANE’

Mustafa Topçuoğlu, babasından devraldığı mirasa, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde en iyi 
şekilde sahip çıkıyor.

Mustafa Topçuoğlu, “Bizim hikayemiz Sabırtaşı’nın, Babam Ali Bey’in girişimcilik 
hikayesi. Genç öğrencilere bunları anlatmak, benim için mutluluk ve gurur verici. 
Gittiğim her konferansta babamı yaşıyorum” diyor.

Gastronomi liselerinden beni davet ediyorlar. Gidip özellikle içli köfteyi öğrencilere 
uygulamalı olarak anlatıyorum.

SÖYLEŞİ I MUSTAFA TOPÇUOĞLU


