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önsöz
İnanışa göre ilk iki insan olarak tanımlanan Âdem ile Havva’nın hikâyesin
den zamanımıza kadar gelebilen diğer iki aktörün biri “şeytan” diğeri ise
“yılan”dır. Arka planda ise “elma” yer almaktadır. Elma yemek içindir ve
sonunda Âdem “elma”yı yer. Ancak, tadı biraz “ayva”yı andırmaktadır.
Aslında belki de “ayvayı yemiştir.” Yemeli midir, yememeli midir? Binlerce
yıldır milyarlarca mevta ve şimdinin fanileri bunu tartışagelmişlerdir.
Âdem’in yediği, altı üstü bir elma. Karnı açmış, yemiş. İyi etmiş, beslenmiş,
üretmiş ve sonunda bizlere hayat yolu açılmış.
Zamanımızda dünyada en çok satan kitapların başında din kitapları,
ikinci sırada yemek tarifi kitapları yer almaktadır. Bu durum, garip ama ger
çektir. Seks kitapları üzerinden toplum baskısı kalksa, onun sıralamada otu
racağı yeri tahmin etmek zor değil. Ancak, ben hâlâ insanın en temel gerek
sinimiyle ilgili yemek kitaplarının neden birinci değil de, ikinci sırada yer
aldığını anlayabilmiş değilim. Olsa olsa insanı diğer canlılardan ayıran belki
de en önemli özelliği olan “merak” dolayısıyladır. İnsanoğlunun “yaradılış ve
ölüm sonrası hayat” merakı ya da korkusu ağır basmakta ve dünya hayatı
için gerekli olan yemek konusuna verdiği önemi ikinci plana itmektedir.
Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. Bu, günlük hayatı devam
ettirmek ve üremek için elzemdir. Anlaşılan odur ki “Yaratan” içgüdüsel
düzenlemeyi yaptıktan sonra (açlık hissi ve seks arzusu) yetinmemiş, işi sağ
lama almak için insanın ağzına ve üreme organına birer parmak zevk balı
çalmıştır.
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Ancak, şimdilerde altı milyara dayandığı söylenen dünya nüfusunun
2050 yılında on milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Anlamaktayız ki
birinin balı fazla kaçmıştır.
Bu kitap, insanın ağzına sürülen balla ilgilidir.
Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri adlı çalışmasının birin
ci cildinin 39 sayfalık giriş bölümünü kültürün tarifine ayırmıştır. Sonuçta
“kültür, doğa tarafından meydana getirilmiş olanlardan farklı olarak insan
eliyle ortaya çıkmış şeylerin tümüdür” der. Yemek kültürüne de bu tanım
lama doğrultusunda bakarsak her değişik coğrafyada bulunan insan toplu
luklarının, o coğrafyada yetişen besin maddeleri ağırlıklı yemek kültürle
rinin oluşmakta olduğunu, bunun ayrıca değişik inançlar doğrultusunda da
biçimlendiğini görmekteyiz.
Avrupa Topluluğu’na girmek konusunda toplumumuzun bir bölümü
ayak diretmektedir. Başkaca ağırlıklı nedenler yoksa, gereken kültür deği
şimi yerine geleneklere sıkı sıkıya bağlılık, yani statükoyu korumanın
kolaycılığı ağır basıyor olabilir. Değişim zorunluluğunun tarihte insanları
hep korkuttuğunu hatırlıyor olmalıyız.
Toplumumuzun bir bölümü ise Avrupa Topluluğu’na girme konusunda
ortadaki engellerin kaldırılmasını ve uyum için gerekli yasa ve düzenleme
lerin yapılarak adaylık sürecinin kısalmasını istemektedir.
Düşündüm ki biz önümüzdeki süreçte Avrupa’yla ilişkilerimizi arttıra
caksak Batı kültürüne de yakınlaşmalıyız. Din farkı bu yakınlaşmada bir
büyük engel olabilir ama yine de Avrupa Topluluğu’na bir gün katılacak
sak diğer kültür ögeleriyle birlikte Avrupa’da ne yenir ne içiliri de öğren
meliyiz. Bu uzun vadeli bir beklenti.
İhracatımızın yarıdan fazlası daha şimdiden Avrupa ülkelerine olduğun
dan malımızı satmak için, mal almak için ya da turistik amaçla sıkça Avru
pa’dayız. Bizim sofralarımızın ağız tadının, kültür farkı dolayısıyla oradaki
sofraların ağız tadı anlayışıyla pek örtüşmediği durumlar olabiliyor.
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Yabancı bir yiyecek içecek şirketinin Türkiye ve Romanya tepe yöne
ticisi olarak yaklaşık 20 yıl boyunca Avrupa’daki ağırlama sofralarına çok
rahat uyum sağlayan Türkler gördüğüm gibi bazılarının davranışının bizler
adına kötü örnek olduğuna da şahit oldum.
Örneğin Fransa’nın Nantes şehrinde Fransızlar bir Türk şirketinin
yönetim kurulunu şehrin en lüks restoranında ağırlıyor. Türk yönetim
kurulu başkanı (ki bir önceki görevi bir kamu bankası genel müdürlüğü)
menüyü eviriyor çeviriyor, gayet bilgiç bir edayla steak tartare ısmarlıyor.
Karşı taraf hemen lafı geçiriyor: “Geçmişinizi inkâr etmediğiniz ve sizin
kültürünüzün bize kalan mirasını ısmarladığınız için minnettarım.”
Çünkü tartare Fransızca’da Tatar demek. Tarihte Fransızlar kuzeyden
gelen Orta Asyalı akınlara, tam kökenine (Hun, Türk, Moğol) bakmaksı
zın Tatar demişler.
Asıl sorun ana yemek servisi sırasında yaşanıyor. Bir şef garson servis
arabasıyla Türk yönetim kurulu başkanının yanına geliyor. Yaklaşık 150
gram kıymaya iki yumurta kırıyor, biraz karabiber, biraz tuz. Başlıyor karış
tırmaya, 1015 dakika karıştırıyor. Tabii bu arada bize servis yapılmıyor.
Steak tartare hazır olduğunda hepsi aynı anda yapılacak. Sonunda garson o
çiğ kıymayı başkanın önüne koyuyor. Bizim tabaklar da geliyor ama baş
kan bir lokma alıyor ve öyle kalıyor. Hemen biz Türkler biraz tadalım
bahanesiyle birer kaşık tabaklarımıza alıyoruz da başkanın tabağındaki hiç
olmazsa yarıya iniyor.
İşte, bu kitabı Avrupa’da iş seyahatine, turistik yolculuğa çıkacak olan
lar için, ağzının tadına para yatırmayı sevenler için, bir de ölmez sağ kalıp
da Avrupa Topluluğu’na bir gün girersek işe yarayabilir, diye yazdım.
Dayanamadım lakerda ve pastırmayı da bizden cabası diye kervana kattım.
Sürçi lisan ettiysek affola…
Abdullah Deniz Gürsoy
İstanbul, 2013
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altın
Bütün sarılar topraktan biter
 Tarlaların olgun başakları
 Parmağındaki altın
Ve bütün sarılar toprağa döner
 Saçları şu İsveçli kızın
Ya da Ming
Sarı Nehir kıyısında pirinç eker.
Zahrad (Zareh Yaldızcıyan)

Altın deyince akla ilk gelen Midas’ın hikâyesi: Mitolojinin şarap tanrısı
Diyonisos şarabın iyisinin nasıl imal edildiğini öğrenmek için başyardım
cısı olan Silenos’la birlikte Frigya Kralı Midas’a misafir olur. Dönüşte Sile
nos bir çeşmenin başında sarhoşluktan sızıp kalıverir. Oradan geçen köy
lüler Midas’a haber verirler. Midas da, Silenos’u bir müddet daha misafir
edip Diyonisos’a gönderir.
Midas’ın bu centilmenliğine karşı Diyonisos krala bir lütufta bulunmak
ister ve “Neye dokunursan altın olsun!” der. Midas buna çok sevinir ancak
bu sevinci karnı acıkıncaya kadar sürer. Yemek yiyeceği sırada bu ayrıca
lığın azaba dönüştüğünü anlamakta gecikmez, çünkü her lokma bir altın
külçesi hâline gelir.
Midas sonunda açlıktan ölmeden Diyonisos’a başvurur ve bu ayrıcalığı
ondan geri almasını rica eder. Diyonisos da kabul eder, Midas’a Paktol’da
(Bozdağ’dan doğan Sard Çayı) yıkandığı taktirde bu ayrıcalığın derhal
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“La mesa del Rey Midas” (Kral Midas’ın Sofrası), Frans Francken II, el Joven.

kaybolacağını bildirir. Midas hemen soluğu Sard Çayı’nda alır ve bir güzel
yıkanır. Garip ayrıcalığından eser kalmamış ama Sard Çayı’nın suları altın
tozuyla dolmuş. Asırlar boyunca Sard Çayı altın tozu taşımaya devam
etmiş. Lidya Kralı Krezüs’ü (Karun’u) muhteşem hazinelerin sahibi yapmış
ama bizim Midas, yalnızca eşek kulaklarıyla ünlenmiştir.
Şu anda Türkiye’nin yegâne altın madeni işletmesinin bu hikâyenin
geçtiği yörede olması bir tesadüf olmasa gerek.
Altın’ın bu dünyadaki değerini hepimiz biliyoruz. Ya öbür dünyada?
Fazla değil bundan 15001800 yıl önce bu topraklarda yaşamış olan ilk
Hıristiyanlar’ın mezarlarındaki bulgular çok ilginç. Hepsinin ağzında o
yüzyılda kullanılan sikkeler bulunuyor. Tabii zenginlerin ağızlarında altın
sikke. Peki, ölünün ağzına konulan bu paranın hikâyesi ne? Bu, Hıristi
18

altın

yanlık’tan önceki çoktanrılı döneme ait bir inancın devamıydı. Zeus’un
Tanrıların Tanrısı olduğu Olimpos dünyasında ölünün cennete girebil
mesi, cansız bedenini bir ırmağın karşı kıyısına geçirebilmesiyle müm
kün olabilecekti. Karşı kıyıya geçebilirse yeniden dirilebilecekti. İşte
ağızdaki altın para da ölüyü karşıya geçirecek sandalcının ücretiydi.
Sanat tarihçilerinin diliyle “Hades parası.” Bir de tutturmuşlar “kefenin
cebi yok” diye.
Bugün İstanbul’da Sadberk Hanım ya da Ankara’da Etnografya müze
lerinde görebileceğiniz, Osmanlı dönemi boyunca elden düşmeyen peş
kirlere (yemekten önce ve sonra yıkanan eli silmek için kullanılan bez)
ya da havluların dokumasına ve püskülleri içine serpiştirilmiş altın iplik
ler vardır. Estetik amaçların ötesinde altının insan tenine arada sırada
değmesinin insan sağlığı için yararlı olacağına inanma geleneği vardı
Osmanlı’da.
Altın da yenir mi? Parayı bol bulunca altın da yenir, herze de. Altının
yemekte kullanılması fikrinin Çin’de ya da Hindistan’da doğduğu söyle
nir. Tabii Hindistan’ın İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinden çok
öncelere dayanıyor bu gelenek. O dönemlerde, altın yenince vücuttaki
insan sağlığına zararlı maddelerin dışarıya kovulduğuna inanılırdı. Bu
nedenle olsa gerek imparatorların yemeğine ara sıra toz altın serpilirmiş.
Altının mutfaktaki yeri, daha çok, yapılmış olan bir yemeğe daha asil
görünüm vermek için garnitür ya da süsleme amacıyladır. Giriş tabakla
rında pek kullanılmaz. Ana yemekte, ender olarak sosunda ebru deseni
üzerine toz olarak ya da tabağın boş kısımlarına yaprak motifi olarak
işlenebilir. Altın varak ya da folyo daha fazlaca tatlılarda kullanılmakta
dır. Pastaların üzerine yaprak biçiminde, özellikle de çikolatalı pasta ya
da çikolata mus üzerine süsleme olarak. Hatta milföy pastasını beş katta
bir altın kat olarak hazırlayanlar da var. İstanbul’da özellikle bir pastane,
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altını pastalarında çok kullanıyor: Kuruçeşme’deki Dolçe Pastanesi. Ben
İstanbul’daki bazı beş yıldızlı otellerin yılbaşı balosu özel menülerinde
tanıtım amaçlı detay kullanımlar dışında Türkiye’de altınlı bir yemek
çeşidine rastlamadım.
Yemeğe altın koyma geleneği eskiden bizde de varmış. Ancak yemeği
süslemek amacıyla değil de, ziyafette sürpriz yaratmak için: Fatih’in sadra
zamı Mahmud Paşa, sarayında kendisine yakın din, devlet adamı, ordu
erkânı ve paşalardan bazılarına, tanıdık ve itibarlı misafirlere haftada bir
yemek yedirir ve mutadı üzere pilavı nohutlu yaptırır ve aralarına nohut
büyüklüğünde altın koydurturmuş. Bu altın kimin kaşığına isabet ederse
altın onun olurmuş. Mahmut Paşa, “servete kavuşan herkesin ağzında
daima ikbal için altın bulundurması gereklidir” dermiş. Kimbilir belki de
ziyafetlerde “diş kirası” geleneğinin kökü bu olaya kadar uzanmaktadır.
İsviçre’nin dünyaca ünlü aşçıbaşısı Anton Mosimann, bugünkü ününü,
belki de altın varağa sararak servis yaptığı bıldırcın yumurtasına borçlu.
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New York’taki meşhur Hint restoranı Tabla’da (11 Madison Caddesi,
25. Sokak, New York. Tel: 8890667) yemeğin üzerine garsonun tavsiye
sine uyarak ısmarladığım kulfi adlı tatlıyı unutamıyorum. Kulfi bir dondur
ma çeşidi ama içine yumurta konulmadan yapılıyor. Tabakta biri kahveli,
biri vanilyalı, üzerlerine kan portakalı ve çilek parçaları serpiştirilmiş iki
top kulfi geliyor. Onun üzerine de üçbeş tane altın yaprak süslemesi seril
miş. Daha bitmedi. En üstten de toz altın üflenmiş. Altınlarıyla birlikte
mideye indirdim. Belki de midem biraz asilleşmiştir.
Peki, içkiye altın konulur mu? Evet, içkiye de konuluyor. İçkinin içinde
altın gördüğüm anın şokunu size tarif etmeye çalışacağım. Bu hikâye de New
York’tan, davet sahibi, bizi Dylan Prime (62 Laight St. Tel: 334.2274) diye
bir yere götürdü. Tribeca steak house imiş. Orada aperatif olarak Golden Mar
tini söyledik.
Derin dondurucudan yeni çıkmış bir bardağın dibinde kocaman altın
çökeltili bir sıvı geldi. Nedir dedik? Naneli votka shaker’da buzla sallan
dıktan sonra bardağa süzülüyor ve 24 karat altınla kaplanmış zeytin tanesi
içine atılıveriyor. Hepimiz martiniyi salladıktan sonra zeytinlerin kabuğu
nu soymak enayiliğini yapmadan ağzımıza attık.
Tabii siz şimdi tam havaya girmişseniz ve nişan yüzüğünüzü çoktan
çıkarmış, tavaya koymuş, erimesini beklerken, eşiniz sizi o anda basar, arbe
de çıkarsa sorumlusu olmak istemem. Onun için size hemen her havaala
nında gümrüksüz mağazalarda satılmakta olan, İsviçre ürünü, Goldschlä
ger adlı içkiyi tavsiye edeceğim. Bir yurtdışı seyahatinizde bunu alın,
evdeki barınıza koyun. Koyun ki ara sıra altın sıtmanız tuttuğunda aşağı
daki tarifi yapabilesiniz. Size tavsiye ettiğim Goldschläger, sert bir tarçın
likörü. Ancak, sürpriz kısmı, şişedeki likörün içinde milyonlarca altın
parçası yüzmekte olduğu.
Polonya’nın eskiden adı Danzig olan ama şimdi Gdansk denilen şeh
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rinde 1598’den bu yana imalatı sürdürülen Polmos Goldwasser şişesinde
de altın parçaları yüzmekte. Ancak, bu likörün tadında anason ve kerevi
ye (Karaman kimyonu) ağır basıyor. İsterseniz aşağıdaki tarifte bu likörü
de kullanabilirsiniz.

GOLdschLÄGGeR’Lİ BİR LİKÖR

2 cc Maker’s Mark Whiskey
1 cc Goldschlägger
3 cc Ginger ale

Yukarıdaki üç sıvıyı shaker’a koyun. Buz ilave
edip sallayın. Bir martini bardağına süzün. İçi
ne altın kaplanmış bir badem atın ve hemen
servise sunun.
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Havyar bir rüyadır.
Armen Petrossyan

Kimi “lezzet incisi” demiş, kimi “damağa asalet getirdiğini” iddia etmiş.
Rüyanızı bozmak istemem ama alt tarafı, mersin balığının yumurtası. Az
bulununca mı “nimetten” oluyor acaba?
“Balık” sözcüğü Türkçe’ye Rusça’dan girmiş. İşin ilginç tarafı balığın
yumurtasına havyar adını da biz vermişiz. Mersin balığının yumurtasına
verilen ad olan havyar sözcüğü Türkçe’den bütün diğer dillere geçmiş.
Bunun mutlaka bir hikâyesi vardır ama ben bilmiyorum. (Bilen varsa söy
lesin, sonraki baskıya eklerim.) Ruslar havyara çok kısa bir ad takmışlar.
“İkra” diyorlar. Yunanlar ise avyarion. İngilizce’si bu yüzyılın başına kadar
caviare iken sondaki “e” harfi sallanmış, caviar olmuş.
Havyar aslında bir zamanlar ucuz bir yiyecekmiş. Örneğin 19. yüzyılda
Rusya’da demiryolu işçilerinin tayınında, kara ekmeğin yanında havyar da
veriyorlarmış. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da ilk alafranga resto
ranı açan Rus göçmeni Karpiç her masaya önce bir kâse havyar koyuyor
muş. Ancak, müşterilerinin çoğu burun kıvırır, bu yeniliği benimseyeme
diklerinden yemezlermiş. Bazıları da havyara kaşıkla yumulur, bir daha
istermiş. Tabii lafını esirgememesi ile bilinen Baba Karpiç kaşlarını çata
rak, “Doyumluk değil beyim, tadımlık” diye çıkışırmış.
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Şimdi İstanbul’da birkaç beş yıldızlı otel ve Bebek’teki Ambassadors
restoranı Baba Karpiç’in havyar mönüleri geleneğini devam ettirmekteler.
Nereden nereye gelmişiz? XV. Louis, Rus elçisi kendisine bir kutu hav
yar hediye ettiğinde tadına bakıp tiksintiyle “balık reçeli” demiş ve ağzın
dakini Versailles Sarayı’nın nadide halısı üzerine tükürmüş.
Yirminci yüzyılın başında Bolşevik İhtilali’nde Rusya’dan Fransa’ya
kaçan havyar tüccarı Malkolm ve Mougçey Petrosyan kardeşlerin hatırı
için Paris’teki ünlü Ritz Oteli’nin yemek listesine havyarı da katan Cesar
Ritz, bu yiyeceğin geleceğinden hiç umutlu değilmiş. Oysa bugün bir kilo
Beluga havyarı 5060 şişe şampanya fiyatına işlem görmekte. Mezarından
doğrulabilse herhalde Sayın Ritz şaşkınlıktan geçireceği kalp sektesinden
üç saniyede yine geldiği yeri boylardı.
Havyar deyip geçmeyin. Seçkinler için yiyeceklerin en seçkini havyar.
Onun da iyisi, en iyisi var.
Havyar için genel kural şudur: “Gerçek havyar balık değil, deniz kokar.”
Bugün iyi havyarın sınıflandırılması için bu konuda üstatlaşmış kişiler var.
Rusça’da bu kişilere ikrjanschik adı veriliyor. Yani caviar master. Biz havyar
connaisseur’ü diyebiliriz. Havyarın kategorizasyonu iki tür yapılıyor. Birinci
si, içinden çıkartıldığı balığa göre: Temelde, mersin balığının havyarına
“havyar” deniyor. Yani bu balığın havyarını söylerken başına mersin balığı
ibaresi koymaya gerek yok. Havyar denince mersin balığının havyarı olduğu
otomatik olarak anlaşılıyor. Diğer balıkların havyarını ifade etmek için başı
na balığın adını yazmak gerekiyor. Esasen mersin balığının dışında herhangi
bir balıktan elde edilen havyarı ayırt etmek için “balık yumurtası” demek
gerekir. İngilizler bu işi çok iyi çözmüşler: Havyar dışındakilere fish roe diyor
lar. Bizim ülkemizde Bafra havyarı ve Somon balığı havyarı, lump fish hav
yarı (ki İskandinavya ülkelerinde bulunuyor) diyoruz. White fish, (altın beyaz
balığı havyarı) Amerika’daki Büyük Göller bölgesinde ve Kanada’da çıkı
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yor. Uçan balıktan çıkan ve Japonlar’ın Tobiko dediği sushi’lerde gıda boya
larıyla parlak oranj, kırmızı ve yeşil renklere boyanarak kullanılan havyarla
ra hep balık yumurtası demek gerek.
Bir de sazan balığından çıkan pembe havyar var ki, işte bu havyarla
İstanbul mutfağının vazgeçilmez mezesi “tarama” yapılıyor. Tabii bu arada
yine İstanbul’un seçkin mezelerinden olan botargonun da kefal balığının
havyarından yapıldığını belirtmekte yarar var. Tarama da botargo da
mezecilerde ve İstanbul Balık Pazarı’nda yol kenarındaki seyyar camekân
larda satılmakta.
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TARAMA

200 g sazan yumurtası
1,5 bardak zeytinyağı

1 dilim ekmek içi
1 kahve fincanı limon suyu

Bayat ekmek içini avcunuzda ufalayın. Büyükçe bir kâse için
de yumurtalarla karıştırın. Azar azar zeytinyağı damlatın,
yumurtaları zeytinyağıyla ezerek bütün yağı yumurtalara ve
ekmek kırıntısına yedirin. Tarama küçük balık yumurtaların
dan meydana gelir. Ezerken bu yumurtaları çatlatıp zeytinya
ğıyla karıştırmak gerekir. Onun için güçlü ve uzun süre ezmek
gerekir. Yağı yedirme işlemi bittikten sonra, limon suyunu
taramaya azar azar akıtarak iyice karıştırın. Bu evrede, hafif
pembe olan tarama hafif beyazlaşacaktır. Tam beyaz olan
tarama makbul değildir. Hafif pembesi lezzetlidir, çünkü tara
ması bol, ekmeği az olmuş demektir. Yaptığınız bu taramayı
servis tabağına koyarak iri siyah zeytinlerle süsleyin. Kızarmış
küçük ince ekmek dilimleriyle ikram edin.
Şimdi geliyoruz havyarın ikinci kategorizasyonuna. Bu yalnızca mersin
balığının havyarı için yapılıyor. Hazar Denizi, Avrupa ile Asya arasında
yer alan bir iç deniz, bir tuz gölü. Kıyılarında Azerbaycan, Rusya, Kazakis
tan, Türkmenistan ve İran yer almakta. Volga, Ural ve Kura nehirleri bu
denize dökülüyor.
1983’te Ayetullah Humeyni dinî yasağı kaldıran fetvayı yayımlayana
kadar İranlılar mersin balığını ve havyarı yiyemezdi, Hazar Denizi’nde
kıyısı olmasına rağmen havyar ticareti yapamazdı. Şimdi havyar imalatın
da Rusya’yı yakalamış durumdalar.
Hazar Denizi’nde yaşayan mersin balığı dünyanın en pahalı balığı. Kro
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mozom sayısının insanınkinden fazla olduğu söyleniyor ama fiyatının
pahalı olması, bu üstünlüğünden değil, yumurtasının çok aranan bir gast
ronomi ürünü olmasından kaynaklanıyor.
Mersin balığının hikâyesi hazin. Dinozorlar zamanından yadigâr olan
bu balığın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş. İÖ 600 yılın
dan beri devam ediyor katliamı. Fenikeliler için büyük ticaret metadır
mersin balığı ama yalnızca eti için.
Romalı şair Ovidius bu balığı “asil” olarak tanımlıyordu şiirlerinde.
Hatta Roma İmparatoru Severus bu “asil” balığı boynunda çiçeklerden
yapılmış bir gerdanlık, gül yaprakları üzerine sereserpe uzanmış bir biçim
de masaya getirtirmiş. Yine bu iltifatların hepsi eti için. İyi pişirilmiş bir
mersin balığını yerken yemeğin süt danasından yapıldığını sanabilirsiniz.
Sonra, İÖ 4. yüzyıl civarında etinin yanı sıra “hava kesesi” değerlenir
bu balığın. Çünkü bu haznenin içinde isinglass denilen suda kaynatınca
ortaya çıkan jelatimsi bir madde vardır. İşte bu madde şarap imalatında
şarabın tortusunun çökeltilmesi işleminde en iyi sonucu verir. Aynı işlem
için kan ve yumurta akının da işe yarayacağının bulunması için bin yıl
daha geçmesi beklenecektir. Tabii bu arada mersin balığı katliamına
devam edilmiş. Ruslar, ayrıca bu balığın belkemiğinin içindeki jelatin
kıvamında olan iliği çıkarır (visigia), kurutup saç örgüsü hâline getirir, çor
basını yaparlar. Pek lezzetli olur. Mersin balığı eti ve iliği karıştırılarak
yapılan kulebiaka ya da coulibiac denilen bizim talaş kebabına benzeyen
börek de mahir bir elden çıkınca çok lezzetli oluyor. Havyarın seçkinlerin
masalarında yer alması 17. yüzyıla tarihlenir.
Beluga ve Kaluga havyarlarının çıkarıldığı mersin balıkları normalde
yaklaşık 100 yıl yaşar. Beş metre boyunda ve yaklaşık yarım ton ağırlığın
dadırlar. 80100 yaşındaki yaşlı bir balık, bir ton ağırlığa kadar ulaşabilir.
Kilosunun % 15’ine yakın yumurta verebilir. Ancak, yılda en fazla 120
civarı balık yakalanabilmektedir.
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Osetra’nın elde edildiği mersin balığı ise yaklaşık iki metre boyunda ve
200 kilo ağırlığındadır. Sevruga’nın alındığı balıklar 1,5 metre boyunda ve
25 kilo civarındadır. Bu balıkların havyarları toplam vücut ağırlıklarının
% 2025’i kadar olabilmektedir.
Hayvanseverler dert edinmesinler, zamanımızda dişi mersin balıkları
nın yumurtlama mevsimi geldiğinde “inek” adı verilen hamile balıklar
yakalanıp karınları sezaryenle açılıp yumurtaları balığa zarar vermeden
alınıyor. Balıklar, gerekli koruyucu işlem yapıldıktan üç yıl sonra yeniden
yakalanmak üzere denize bırakılıyor.
Çıkarılan havyar tuzlanır. İyi havyar Rusça malossol denilen yöntemle
yapılır. % 2,83 tuz katılarak 24 dakika bekletilir, sonra tülbentte süzülerek
ambalajlanır. Havyar, İran’da da yapılsa Azarbeycan’da da yapılsa farketmez:
Tuzu mutlaka Rusya’daki Lagoda Gölü’nden gelir. Düşük kalite havyarlara
daha fazla tuz konur, % 56 boraks katılır ya da pastorizasyon uygulanır. Daha
kalitesiz havyarlar ise preslenir. Bu çeşide payusnaya denir. İşte Yunanistan’ın
en büyük armatörü olan Aristotle Onasis’in, Monte Carlo’da Hotel de
Paris’de kaldığında tercih ettiği havyar bu en ucuz çeşit olan preslenmiş hav
yardı. İşte size böylece Onasis’in nasıl tasarruf ederek zengin olduğunun sırrı
nı açıklamış bulunuyorum.
Havyar, tanesinin, yani yumurtanın çapına göre sınıflandırılıyor. Bu
sıralamada başı Beluga çekiyor.
Beluga (huso huso) Tane çapı 2,53 mm’dir. Mavi renkli etiketli teneke
kutuda satılır. Havyarların kralı, şahı bu. Picasso’nun Beluga hayranlığı
resimlerinde görülür. Tadı yumuşak tereyağımsı ve zengindir. En az bulu
nan cins budur. En büyük taneleri “ooo”, orta boy taneleri “oo” olarak
değerlendiriliyor. Dilinizle üst damağınıza bastırdığınızda hafif yaylanmalı.
Her yumurtanın tam ortasında gözle görülebilen bir göz var. Rengi koyu
siyahtan inci grisine kadar çeşitli tonda olabilir.
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Kaluga (huso dauricus) Tane çapı 23 milimdir. Rusya ile Çin’e sınır teş
kil eden Amur Nehri’nden çıkar. Çin mersin balığının havyarı Beluga’dan
biraz daha ufak taneli ve daha koyu renkte, tadı biraz cevizimsidir. Satılır
ken “Chinese Imperial”, “Imperial” ya da “Beluga prime” diye
tanımlanabiliyor bu havyar.
Osetra (Acipenser gueldenstaedti) Tane çapı 1,53 milimdir. Sarı renkli
etiketli teneke kutuda satılır. En ilginç havyar budur. Çünkü tat yelpazesi
çok geniştir: Karışık meyve tatları, cevizimsi tatlar; hepsi bundadır. Örne
ğin altın türü, açık sarımsı gri yaşlı balıktan çıkar ve cevizimsidir. Fransa’da
normallerine, “Klasik” deniyor. Osetra’nın çıkartıldığı mersin balığının çok
yaşlılarından elde edilen kehribar renkli havyara, “Golden” ya da “Royal
Setra” deniyor. Bir de Rus Çarı’nın ve İran Şahı’nın tercihi, lezzeti daha
rafine olan havyarın adı da “Imperial.” Bu sonuncusu, osetra’ların içinde en
pahalısı. Azov Denizi’nin osetra’sı ise is kokuludur. İran kıyılarından çıkan
ve Türkçe’de “karaburun” diyebileceğimiz (A. gueldenstaedti percius) havyar
ise bir hayli fındıkımsı tattadır. Osetra’ların rengi, koyu griden altın parlak
lığında bir yeşil renge kadar yelpazelenen tonlardadır.
Sevruga (Acipenser stellatus) Charles De Gaulle’ün tercih ettiği havyar
dır. Tane çapı 1,22,5 milimdir. Kırmızı renkli etiketli teneke kutuda satı
lır. Bu havyarın taneleri hayli küçük ve yumuşak olduğu için ağızda tane
lenme hissi vermez, bir kütle biçimindedir. Tadı et tadına benzer, hatta
bazen turunçgiller tadı da karışır. Hazar Denizi havyarları arasında fiyatı
en hesaplı havyar budur. Aşçılar, yanında sunulan diğer gıdalara daha
kolay tutunduğu (yapıştığı) için bu havyarı tercih eder.
Beluga havyarı dünyanın en pahalı havyarı. Ama en iyisi mi? Hamburg’un
tanınmış havyar ithalatçısı Klaus Otto’ya göre, “en iyi havyar birinci sınıf
Sevruga havyarı”. Hatta, yaratıcısı lan Fleming’in, James Bond’a, birinci
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sınıf bir casus olarak tercih ettirdiği havyar da bu. Bir gramına 30 tane düş
tüğünden en iri havyar olan Beluga’nın giderek üretiminin azalması, dolayı
sıyla fiyatının giderek şişmesi gözönüne alınırsa Otto haklı. Sevruga 1 gram
da 70 tane veriyor. Beluga ile Sevruga arasında yer alan Osetra ise 1 grama
50 tane vermekte. Tabii fiyatta da ortada kalıyor Osetra. Ama ne gariptir ki
Avrupa ve Amerika seçkinleri Osetra’ya gereken ilgiyi göstermiyorlar.
Ancak, Fransa’da durum tersine. Osetra, Beluga’nın hem rağbet hem de
fiyat olarak hemen altında gelmekte. Bundan sonraki havyar çeşitleri Ame
rika’dan. Amerika’da yaşayan Türkler Yeni Dünya’nın havyar türlerini ora
daki yayımlardan okusunlar, siz hiç zahmet etmeyin.
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Şimdi çıkarın kalem ve kâğıtları. Sınav var: Yazınız: Havyar cinslerine
göre bu yumurtaları veren balıkların latince adları nelerdir? 17 dakikanız var.
Bu arada ben size bir hikâye anlatayım.
İstanbul’un, 17901824 yılları arasında dünyanın tek havyar ticareti
merkezi olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Aşağıdaki hikâye
yi okuduktan sonra öğrendim.
Osmanlı’nın Rum vatandaşlarından, asıl mesleği kaptanlık olan Ionnis
Varvarkis, 1775’te Rus Çariçesi Katerina’nın sevgilisi Grigori Potemkin’le
arkadaş olur ve onunla St. Petersburg’da ortak bir kahvehane açar. Başa
rılarını Katerina ödüllendirir ve ona bir kese altınla Hazar Denizi’nde
sınırsız balık tutma hakkını veren bir ferman verir. Varvarkis Rusya’nın
havyarcılık merkezi olan Astrakhan şehrine gelir ve havyar işi başlatır.
1788 yılına gelindiğinde üç bin işçinin çalıştığı dev bir havyar işleme
imparatorluğunun sahibi olmuştur Varvarkis.
İşte İstanbul’un havyar ticaretinin bir süre dünya merkezi olması burada
başlar. Varvarkis mallarını gemilere yükleyerek İstanbul’a ulaştırır. İstan
bul’un Galata semti havyarın dünya dağıtım merkezi hâline gelir. Yunanis
tan’dan, İtalya’dan ve Akdeniz’in diğer limanlarından tüccarlar gelip bağ
lantıları buradan kurarlar. Kapadokya’dan getirilen Rum gençler, İstan
bul’a ıhlamur ağacından yapılmış fıçılarda gelen havyarın ambalajlanma
sında ve sevkiyatında çalıştırılır. 1824 yılında Varvarkis, Yunanistan’ın
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığı çalışmalarına katılmak için
Yunanistan’a gider. Ertesi yıl orada öldüğünde Atina’ya bir kapalı çarşı ve
lise, Astrakhan’a da bir su kanalı yapılması için büyük bir para bırakmıştır.
6 Temmuz 1894 tarihli Tarik gazetesinde İstanbul’da havyar satışları ile
ilgili bakın nasıl bir haber var:
“Hayvar almak üzere havyarcı dükkânına gittiğinizde ilk sözünüz ‘iyi
havyarınız var mı?’dır. Alacağınız cevap ise ‘en âlâsı burada bulunur!’dan
32

havyar

ibaret kalır. Dükkân sahibi hemen elinde bulunan havyar kaşığını sizin de
görmekte olduğunuz bir fıçıya daldırarak iştahınızı tahrik edecek derecede
âlâ bir havyar gösterir. Pazarlık kesildikten sonra faraza iki buçuk kıyye
tartmasını emredersiniz. Havyarcı ise tezgâhta duran iki buçuk kıyyelik
boş tenekelerden birini alarak yine sizin görmekte olduğunuz ma’hud fıçı
dan doldurmaya başlar. Tenekeyi doldurduktan sonra bir kere daha iştahı
nızı tahrik için kapağını kapamadan kutuyu önünüze bırakır.
Sizin ise havyara olan iştahınız arttıkça artar. Bir an evvel eve gitsem de
çaşnii mezâk olsam [çeşnisini tatsam] fikri zihninizden geçmeye başlar.
Hânenize gidip de sofra başında isbâtı vücud ettiğinizde ilk işiniz havyar
dan tatmak olur. Birinci günü aldığınız lezzetten birkaç gün istifade edersi
niz. Havyar tenekeden iki parmak aşağıya indikten sonra lezzeti gittikçe
başkalaşır. Çok zevk aldığınız havyar en birinci kalite idi, neden altı böyle
çıktı diye merak edersiniz. Havyarcının hilesi hiç hatırınıza gelmez.
Halbuki gördüğünüz fıçının içinde üç nev’ havyar olup kutuya kor iken
en fenasını kutunun altına, ondan âlâsını fenanın üstüne, size gösterdiğini
de yaldız nev’inden olmak üzere en üstüne kor ki damağınıza hoş görüneni
de budur. Bu suretle koymalarındaki maksat ise havyar durdukça bozuldu
fikrinin zihninize tebâdür eylemesine yardım etmekten ibarettir…”
Havyar yemenin bir yolu yordamı var. Öyle çalakaşık girişilmiyor.
Havyar masaya altın ya da gümüşten imal edilmiş, üstteki havyar haznesi
ni alttaki buz haznesinden üç kolla ayrı tutan bir presentoir içinde geliyor.
Havyarın taksimatının yapılması için boynuz, bağa, sedef, hatta plastik
bile olabilen ama asla metal olmaması gereken bir “spatül” yani kaşık,
havyar haznesinin kenarına iliştirilmiş vaziyettedir. Gümüş bile olsa metal
kaşık havyara metal tadını geçirir.
Tabii havyarın klasik rustik garnitürü tereyağ, dilimlenmiş limon, katı
haşlanmış ve kıyılmış yumurta, küp doğranmış soğan, kapari ve ince kıyım
kornişon turşuları.
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Havyar 04° C’ta muhafaza edilir. Kutusu açılmadan bir yıla kadar buzdo
labında bekletilebilir. Ancak, kutusu açıldıktan sonra havyar en fazla 48 saat
içerisinde tüketilmelidir. Kutusu açılmış olan havyarın geri kalanının havay
la temasının önlenmesi için yüzeye bir şeffaf folyo bastırılarak konulmalıdır.
Havayla temas yüzeydeki havyarların kabuklarının kurumasına neden olur.
Peki havyarla ne içilir? Neler içilmez ki? Fransız usulü havyarla brüt bir
şampanya, nefis bir beyaz şarap olan Chablis de iyi gider. Amerika’da Cali
fornia Chardonnay’leri de havyara eşlik edebiliyor. Tabii Rus usulü, dola
bın derin dondurucu bölümünden yeni çıkartılmış bir Rus votkasının
havyara yoldaşlık etmesi. Markanın da Moskovskaya ya da Stolichnoya
olması gerek. “Rus votkasını ben şimdi nereden bulayım mı” dediniz? İşte
size Rus votkası tarifi:
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eV YAPIMI RUs VOTKAsI

Bir şişe votka, bir de taze limon alın. Limonun kabuğunu çok
keskin bir bıçakla zar gibi ince, şeritler hâlinde, yalnızca sarı
kısmını alacak biçimde kesin. Kabuğun altındaki beyaz kısım
olmayacak. Şeritlerin hepsini şişenin içine atın. Beş tane
karabiberi öğütülmemiş olarak şişeye atın. Bir de kesme şeke
r ilave edin. Geldik şimdi işin ikinci püf noktasına. Birincisi,
limon kabuğunun zar gibi, beyaz kısım olmaksızın kesilmesiy
di. Şimdi pijamalarınızı çıkarıp sokak kıyafetinizi giyin. Tabii
giyinirken bana da şimdi söyleyeceklerim için kızmayı unut
mayın: En yakın eczaneden bir şişe “damlalıklı gliserin” alın.
Votka şişesinin içine helalinden beş damla sallayın. Şişenin
kapağını kapayıp ters yüz edip çalkalayın. Buzdolabınızın
03° C’lik yerine koyun, üç hafta bekletin. Sonra derin don
durucu tarafına alın. Küçük votka kadehinizi de oraya koyun.
İstediğiniz zaman buz gibi kadehlere buz gibi votkayı doldurup
Nazdrovya! diyerek fondip yapın.
Havyar genellikle tereyağ sürülmüş bilini ya da tost melba üzerine konula
rak yenir. Bazıları da esmer buğdaydan yapılmış köy ekmeği diliminin üze
rine sürdükleri tereyağın tepesine koyarak yerler havyarı. Havyara gerekli
nezaketi göstermek için her üç yeme biçimi de uygun olur. Ancak, bilini
nin üzerine ekşi ya da taze krema sürmek artık demode bir yöntem. Eskiden
pres havyar bol bulunduğu zamanlarda pres havyarın keskinliğini yumuşat
mak için krema kullanıldığını, şimdi artık pres havyar yemedikçe yalnızca
tereyağ sürmenin daha uygun olacağını öne sürüyor uzmanlar.
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BİLİNİ

Yarım kilo un
6 yumurta

1,5 lt süt
2 kaşık taze maya

Sütü önceden hafifçe ısıtın, içine maya katarak iyice karıştı
rın. Yavaş yavaş unu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Unu
iyice yedirdikten sonra altı yumurtanın sarılarını ilave edin,
bir kez daha karıştırıp derince bir kaba aldığınız hamurun
üzerini bir bezle örterek, iki saat dinlenmeye bırakın. Kızart
madan önce, yumurta aklarını ilave ederek karıştırın. Ateşe
koyduğunuz yağlanmış özel bilini kaplarına bir kepçeyle
dökerek pişirin. Böyle bir kabınız yoksa, yanmaz tavada krep
gibi pişirebilirsiniz.

TOsT MeLBA

Tost ekmeğini ekmek kızartma makinesinde kızartın. Kenar
ları kesip atın. Keskin ve ince bir bıçakla tost ekmeğini iki
ince dilim hâline gelecek biçimde kesin. Her dilimin bir
kızarmış bir de kızarmamış yüzeyi olacaktır. Yanmaz tavaya
çok az tereyağ sürüp kızarmış yüzleri kuruyup kahverengi
oluncaya dek kızartın. Tavadan çıkarıp her kare dilimi iki
dikdörtgen elde edecek biçimde ortadan kesip sıcakken servis
yapın.
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Bloc Foie Gras d’Oie ya da Bloc Foie Gras de Canard yazıyorsa, o zaman %
50 kaz ya da % 30 ördek ciğeri parçalarının yine kaz ya da ördek püresinin
içinde yer aldığını gösterir.
Eğer, kavanozda Mousse ya da Parfait de Foie Gras yazıyorsa, o zaman
içinde tamamı püre yapılmış kaz ya da ördek ciğeri bulunduğuna işarettir.
Son olarak da havaalanı gümrüksüz gurme mağazalarında çokça bulu
nan Pate de Foie Gras’dan söz etmek istiyorum, çünkü bu tam bir aldatma
cadır. İçinde bulunan % 50’den fazla tavuk, hindi vb etine biraz kaz ciğeri
karıştırılmış olabilir. Fransız kanunlarına göre içinde en az % 20 kaz ciğe
ri bulunan her ambalaja foie gras yazılabilir.
Bir de kaz ciğerlerinin kavanozlarının üzerinde micuit yazabilir. Bu,
100° C’nin altında, yarı pişirilmiş demektir ve şu anlama gelir: Siz bu
kavanozu 2° C’de 6 ay saklayabilirsiniz.
Eğer kavanozun üzerinde de conserve yazıyorsa, o zaman kavanoz 100°
C’nin üzerinde kaynatılmış suda tutulup sterilize edildiği için 1015° C’de
bir yıl saklayabilirsiniz. Ancak, her ikisi de kapağı açıldıktan sonra buzdo
labında muhafaza etmek kaydıyla en fazla üç gün içerisinde tüketilmelidir.
Kaz ciğeri sofralarda, sofranın zerafetine pek yakışmadığı söylenen ama
kaz ciğerinin ayrılmaz bir parçası olduğu için baş köşede yerini alan köy
ekmeği üzerine konularak yenir. Kaba undan yapılmış olan bu ekmekler,
hemen hemen yarısı yağdan ibaret olan ciğerin yağlılığını dengelemek
içindir. Ancak kesinlikle çavdar ekmeği ya da bisküvi olmamalı. Yapılacak
iş basit: Bıçakla ya da çatalla kaz ciğerinden alıp köy ekmeği diliminin üze
rine yerleştirip (sürmek değil) yemek. Daha zarif sofralarda, bıçak önce
sıcak suya batırılır, sonra kaz ciğeri kesilir ve bu her defasında tekrarlanır.
Kaz ciğeri genellikle sofralarda giriş yemeği olarak sunulur. Ama mutla
ka yanında tatlı bir şarapla. Tatlı şarap ciğerin damağa yayılan ve sıvanan
yağlarını çözmek ve şekerle yağı çarpıştırarak bir denge yaratmak içindir.
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Peki, kaz ciğeriyle ne içilir? Bu
konuda genel uzlaşma brüt bir şam
panya ya da asil küflü üzümden yapıl
mış bir beyaz şarap üzerinedir. Şam
panyaya laf yok da patırtı beyaz şarap
üzerinde çıkıyor. Tabii Bordeaux
bölgesi hariç. Onlar inadım inat kır
mızı şarap diyor. Fransa’nın Alsace
bölgesinde Riesling, Sylvaner ve
Gewurztraminer şarapları, Gaskon
ya’da Madiran, Bordeaux bölgesinde
Médoc, SaintEmilion kırmızı şarapları, güneydoğu bölgesinde ise Sauter
nes ya da Jurançon. Bazıları Monbazillac ya da Mersault’yu da tercih ede
biliyor. Türk şarapları içinde Kavaklıdere’nin tatlı serti tavsiye edilebilir.
Ancak, beyaz şarap bunlardan hangisi olursa olsun mutlaka soğutulmuş
olması gerekiyor.
Kaz ve ördek ciğeri alırken güvenerek alabileceğiniz markalar şöyle
sıralanabilir: Lafitte, Dubernet, Biraben, Privilège de Ferme, Ducs de Gas
cogne, Vincent Sarrazin, Comtesse du Barry, Dupérier, Célébration
Rougié.
Taze kaz ciğerinden bir tarif olarak, size Fransa’nın Alsace bölgesinden
geleneksel bir reçeteyi seçtim.
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ÜZÜMLÜ KAZ cİĞeRİ

Ciğerin sinirlerini kesip temizleyin ve yaklaşık bir saat tuzlu
suda bırakın. Daha sonra süzüp suyunu alın. Karabiberi ve
tuzu ekleyin. Ciğeri derin bir kaba koyun, biraz da kaz yağı
ilave edin ve çok hafif ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Piş
tiğinden emin olmak için bir kürdan batırın, kürdan çıktığın
da kırmızı değilse pişmiş demektir. Daha sonra, tencerenin
dibindeki sosu nişastayla koyulaştırın. Bu sosa, üzümleri tane
tane ilave ederek 10 dakika boyunca pişirin. Kaz yağında
kızartılmış krutonlarla çok sıcak olarak servis yapın. Sauter
nes şarabı ile de servis yapılabilir, çünkü kaz ciğerinin tadıyla
çok iyi uyuşur.
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Şampanya, bir çeşit şaraptır. Köpüklüsüdür. Nedense, bir şarap değil de,
özel bir kutlama içkisi olarak bilinir. Ancak her köpüklü şaraba şampanya
denilmesi de yer etmiş bir yanlışlıktır. Şampanya, Fransa’nın kuzeydoğu
sunda Paris’e 140 km uzaklıkta imal edilen şaraplara verilebilen tescilli bir
addır. Bu bölgenin iki önemli şehri, Reims ve Epernay’dır. Başka bir yerde
yapılan üretime olsa olsa “doğal köpüklü şarap” denebilir. Fransa’da
Champagne bölgesi dışında üretilen doğal köpüklü şaraplara crémant deni
yor.
İspanyolların espumoso dedikleri, Katalonya bölgesinde yaptıkları Cava
ve İtalyanların spumante dedikleri, Veneto bölgesinin yerli üzümlerinden
yaptıkları Prosecco doğal köpüklü şarapları şampanyaya rakip olarak çık
mıştır. Almanlar ise köpüklü şaraplarına sekt adını takmışlar. Türkiye’de
ise doğal köpüklü şaraplar Yaşasın ve Altın Köpük’tür. Diğerleri şarabın
içine karbondioksit verilerek elde edilen yapay köpüklü şaraptır.
Şampanyanın yapım tekniğini, biraz tesadüfen bulmuş olsa da 17. yüz
yılın sonlarında yaşamış olan, Epernay yakınlarındaki Hautvillers Manas
tırı’nın keşişi Dom Pierre Perignon’a (16381715) borçluyuz. Tabii dul
bayan Clicquot’nun (Barbara Nicole Ponsardin) yardımlarını da unutma
yalım. Dom Perignon’dan yaklaşık bir yüzyıl sonra bu hanım, ölen banker
kocasının bütün servetini şampanyanın geliştirilmesine ve tanıtılmasına
harcamış. Bugün Fransızca’da dul anlamına gelen veuve diyerek Fransa’da
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bir restoranda şampanya ısmarlarsanız Veuve Clicquot’nun şampanya evi
nin şampanyası masanıza gelecektir.
Şampanyanın yapımında yalnızca üç cins üzüm kullanılıyor: Beyaz
üzümlerin kraliçesi Chardonnay ve kırmızı türler olan Pinot Noir ile Pinot
Meunier. Fransa’nın hiçbir yerinde elle toplama kalmamıştır ama bu
üzümler hâlâ mutlaka elle toplanıyor. Bir de tamamen beyaz üzümden
(Chardonnay) yapılan şampanyalar vardır. Bunlara “Blanc de blancs”
denir ve başlangıç yemekleri ile önerilir. “Blanc de Noirs” ise Chardonnay
katılmadan iki tür kırmızı üzümden yapıldığını gösterir.
Pinot Noir, şampanyaya gövde ve kırmızı meyveleri çağrıştıran bir aro
ma; Pinot Menuier tazelik ve çiçekimsi bir tat; Chardonnay ise yumuşak
lık ve limonsu bir aroma veriyor.
EylülEkim aylarında toplanan üzümler dört tonluk sepetlerde özenle
sıkılır. İlk sıkım 2050 litre cuvée şıra verir. İkinci sıkım 500 litre taille şıra
verir. Yani dört ton üzümden toplam 2550 litre sıvı elde edilir. En pahalı
şampanyalar cuvée’den elde edilir.
Siyah üzümler çok hafif sıkıldıklarından kabuk ve çekirdeklerindeki
renk şıraya geçmiyor ve şampanyanın altın sarısı rengi böyle elde ediliyor.
Her şampanya evi kendi stiline göre bu üç üzümün şırasını değişik
oranlarda harmanlıyor ve şişelere koyuyor. Her şişenin içine liqueur d’ex
pédition şeker ve maya ekleniyor ve şişeye metal “gazoz kapağı” takılıyor.
Yerin altında oyulmuş ve bazıları 30 km uzunluğa ulaşan mahzenlerde en
az 15 ay süren dinlenmeye terk ediliyor. Dinlenme sırasında baş aşağı
pupitre denilen tahta raflarda duran şişelere, remuage tabir edilen, “şişe
çevirme” seansları yapılıyor. İki ay sonra maya mantarın dibine toplanı
yor. Tek tek şişelerin özel bir soğutma yöntemiyle (degorgement) metal
kapakları çıkartılarak maya alınıyor, aynı hacimde şampanya eklenerek
şişenin mantarı kapatılıp üzeri telle bağlanıyor.
58

şampanya

Başarılı tek bir hasadın ürünü kullanıldıysa (millesime) en az dört beş;
değişik hasatlar harmanlandıysa üç yıl yine aynı mahzenlerde yıllandırılıyor.
Şampanya tüketiminin büyük çoğunluğu, “NonVintage” denen, her
firmanın kendine özgü standartlarında farklı yılların mahsulu karıştırıla
rak elde edilen türdür. “Vintage” (millesime) ise iyi bir mahsul yılının üzü
müyle yapılan şampanyadır. Daha pahalıdır. “Cuvée de Prestige” ise her
şampanya firmasının en üst kalite ürününe verilen addır. Örneğin Krug
yalnızca Cuvée de Prestige şampanya imal eder. Kendini böyle kabul ettir
miştir. Moet et Chandon firmasının Dom Perignon; Louis Roederer firma
sının Roeder Cristal markaları bu tür şampanyalardır.
Sıralayabileceğimiz diğer şampanya firma ya da markaları ise şöyledir:
Bollinger, Ruinart, Veuve Cliquot Pansardin, Charles Heidsieck, Deutz
Champagne, Heidsieck, Lanson, Laurent Perrier, Mercie, G.H. Mumm,
Perrier Jouet, Piper Heidsieck, Pol Roger, Pommery, Taittinger.
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Ayrıca, her şampanya şişesinin etiketinin alt tarafında bir de numara
vardır. Bu numaralar Şampanya Denetleme Bürosu (Comité Interprofessi
onel du Vin de Champagne) tarafından verilir. Bu numaraların önünde
bulunan harfler de anlam taşır:
NM Bir şampanya firmasının tamamen kendi üretimidir.
RM Bağ sahibinin ürettiği şampanya.
CM Bir kooperatif tarafından üretilen şampanya.
MA Bir tüccar kuruluşun kullandığı özel marka.
RC Bağ sahibinin kooperatif aracılığıyla pazarladığı şampanya.
SR Bağ sahiplerinin ortaklaşa kurmuş olduğu bir şirketin ürettiği
şampanya.
Şampanyanın kuruluğu dozajına, yani içerdiği şeker miktarına bağlıdır.
Hiç şeker yoksa, çok kuru anlamında extra brut denir. Dozajı % 1 ise kuru
(brut), % 13 ise orta kuru (extra sec), % 35 az tatlı (sec), % 58 ise hafif
tatlı (demisec) % 810 ise yarı tatlı (demidoux), % 1012 ise çok tatlı (do
ux) diye sınıflandırılır.
Şampanyanın yalnızca millesime denilen özel türleri yıllandırmaya
uygundur. Bunların üzerinde yapım yılı yazar. Etiketinde yapım yılı yazma
yanlar bekletilmeye uygun değildir. Hemen içilmelidir. Şampanya 1012°
C’de ışık almayan nemli bir ortamda, şişesi yatay ya da bazılarının en iyisi
olduğunu iddia ettiği gibi dik olarak saklanır. Ne olur ne olmaz, siz yine de
şişeyi yatay koyun, sıvı mantarın içine değsin. Eğer burnunuzun dikine
gidip de şişeyi dik koyarsanız, 50 yıl sonra şampanyayı açtığınızda gazı kaç
mamışsa beni cehennemde anons ettirin. Oradaysam müjdeyi verin.
Makul bir sürede danışmaya gelemiyorsam, anlayın ki rüşvet yerini bulmuş
ve cennetteyim. O zaman müjdeyi kendinize saklayabilirsiniz.
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