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 ön söz

İna nı şa gö re ilk iki in san ola rak ta nım la nan Âdem ile Hav va’nın hi kâ ye sin
den za ma nı mı za ka dar ge le bi len di ğer iki ak tö rün bi ri “şey tan” di ğe ri ise 
“yı lan”dır. Ar ka plan da ise “el ma” yer al mak ta dır. El ma ye mek için dir ve 
so nun da Âdem “el ma”yı yer. An cak, ta dı bi raz “ay va”yı an dır mak ta dır. 
As lın da bel ki de “ay va yı ye miş tir.” Ye me li mi dir, ye me me li mi dir? Bin ler ce 
yıl dır mil yar lar ca mev ta ve şim di nin fa ni le ri bu nu tar tı şa gel miş ler dir. 
Âdem’in ye di ği, al tı üs tü bir el ma. Kar nı aç mış, ye miş. İyi et miş, bes len miş, 
üret miş ve so nun da biz le re ha yat yo lu açıl mış.

Za ma nı mız da dün ya da en çok sa tan ki tap la rın ba şın da din ki tap la rı, 
ikin ci sı ra da ye mek ta ri fi ki tap la rı yer al mak ta dır. Bu du rum, ga rip ama ger
çek tir. Seks ki tap la rı üze rin den top lum bas kı sı kalk sa, onun sı ra la ma da otu
ra ca ğı ye ri tah min et mek zor de ğil. An cak, ben hâ lâ in sa nın en te mel ge rek
sin imiyle ilgili ye mek ki tap la rı nın ne den bi rin ci de ğil de, ikin ci sı ra da yer 
al dı ğı nı an la ya bil miş de ği lim. Ol sa ol sa in sa nı di ğer can lı lar dan ayı ran bel ki 
de en önem li özel li ği olan “me rak” do la yı sıy la dır. İn sa noğ lu nun “ya ra dı lış ve 
ölüm son ra sı ha yat” me ra kı ya da kor ku su ağır bas mak ta ve dün ya ha ya tı 
için ge rek li olan ye mek ko nu su na ver di ği öne mi ikin ci pla na it mek te dir.

Her can lı gi bi in san da bes len mek zo run da dır. Bu, gün lük ha ya tı de vam 
et tir mek ve üre mek için el zem dir. An la şı lan odur ki “Ya ra tan” iç gü dü sel 
dü zen le me yi yap tık tan son ra (aç lık his si ve seks ar zu su) ye tin me miş, işi sağ
la ma al mak için in sa nın ağ zı na ve üre me or ga nı na bi rer par mak zevk ba lı 
çal mış tır.
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An cak, şim di ler de al tı mil ya ra da yan dı ğı söy le nen dün ya nü fu su nun 
2050 yı lın da on mil ya rı bu la ca ğı tah min edil mek te dir. An la mak ta yız ki 
bi ri nin ba lı faz la kaç mış tır.

Bu ki tap, in sa nın ağ zı na sü rü len bal la il gi li dir.
Bur han Oğuz, Tür ki ye Hal kı nın Kül tür Kö ken le ri ad lı ça lış ma sı nın bi rin

ci cil di nin 39 say fa lık gi riş bö lü mü nü kül tü rün ta ri fi ne ayır mış tır. So nuç ta 
“kül tür, do ğa ta ra fın dan mey da na ge ti ril miş olan lar dan fark lı ola rak in san 
eliy le or ta ya çık mış şey le rin tü mü dür” der. Ye mek kül tü rü ne de bu ta nım
la ma doğ rul tu sun da ba kar sak her de ği şik coğ raf ya da bu lu nan in san top lu
luk la rı nın, o coğ raf ya da ye ti şen be sin mad de le ri ağır lık lı ye mek kül tür le
ri nin oluş mak ta ol du ğu nu, bu nun ay rı ca de ği şik inanç lar doğ rul tu sun da da 
bi çim len  di ği ni gör mek te yiz.

Av ru pa Top lu lu ğu ’na gir mek ko nu sun da top lu mu mu zun bir bö lü mü 
ayak di ret mek te dir. Baş ka ca ağır lık lı ne den ler yok sa, ge re ken kül tür de ği
şi mi ye ri ne ge le nek le re sı kı sı kı ya bağ lı lık, ya ni sta tü ko yu ko ru ma nın 
ko lay cı lı ğı ağır ba sı yor ola bi lir. De ği şim zo run lu lu ğu nun ta rih te in san la rı 
hep kor kut tu ğu nu ha tır lı yor ol ma lı yız. 

Top lu mu mu zun bir bö lü mü ise Av ru pa Top lu lu ğu ’na gir me ko nu sun da 
or ta da ki en gel le rin kal dı rıl ma sı nı ve uyum için ge rek li ya sa ve dü zen le me
le rin ya pı la rak aday lık sü re ci nin kı salmasını is te mek te dir. 

Dü şün düm ki biz önü müz de ki sü reç te Av ru pa’yla iliş ki le ri mi zi art tı ra
cak sak Ba tı kül tü rü ne de ya kın laş ma lı yız. Din far kı bu ya kın laş ma da bir 
bü yük en gel ola bi lir ama yi ne de Av ru pa Top lu lu ğu’ na bir gün ka tı la cak
sak di ğer kül tür öge le riy le bir lik te Av ru pa’da ne ye nir ne içi li ri de öğ ren
me li yiz. Bu uzun va de li bir bek len ti.

İh ra ca tı mı zın ya rı dan faz la sı da ha şim di den Av ru pa ül ke le ri ne ol du ğun
dan ma lı mı zı sat mak için, mal al mak için ya da tu ris tik amaç la sık ça Av ru
pa’da yız. Bi zim sof ra la rı mı zın ağız ta dının, kül tür far kı do la yı sıy la ora da ki 
sof ra la rın ağız ta dı an la yı şıy la pek ör tüş me di ği du rum lar ola bi li yor.
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önsöz

Ya ban cı bir yi ye cek içe cek şir ke ti nin Tür ki ye ve Ro man ya te pe yö ne
ti ci si ola rak yak la şık 20 yıl bo yun ca Av ru pa’da ki ağır la ma sof ra la rı na çok 
ra hat uyum sağ la yan Türk ler gör dü ğüm gi bi ba zı la rı nın dav ra nı şı nın biz ler 
adı na kö tü ör nek ol du ğu na da şa hit ol dum.

Ör ne ğin Fran sa’nın Nan tes şeh rin de Fran sız lar bir Türk şir ke ti nin 
yö ne tim ku ru lu nu şeh rin en lüks res to ra nın da ağır lı yor. Türk yö ne tim 
ku ru lu baş ka nı (ki bir ön ce ki gö re vi bir ka mu ban ka sı ge nel mü dür lü ğü) 
me nü yü evi ri yor çe vi ri yor, ga yet bil giç bir eday la ste ak tar ta re ıs mar lı yor. 
Kar şı ta raf he men la fı ge çi ri yor: “Geç mi şi ni zi in kâr et me di ği ni z ve si zin 
kül tü rü nü zün bi ze ka lan mi ra sı nı ıs mar la dı ğı nız için min net ta rım.” 

Çün kü tar ta re Fran sız ca ’da Ta tar de mek. Ta rih te Fran sız lar ku zey den 
ge len Or ta As ya lı akın la ra, tam kö ke ni ne (Hun, Türk, Mo ğol) bak mak sı
zın Ta tar de miş ler.

Asıl so run ana ye mek ser vi si sı ra sın da ya şan ıyor. Bir şef gar son ser vis 
ara ba sıy la Türk yö ne tim ku ru lu baş ka nı nın ya nı na gel iyor. Yaklaşık 150 
gram kıy ma ya iki yu mur ta kır ıyor, bi raz ka ra bi ber, bi raz tuz. Baş lı yor ka rış
tır ma ya, 1015 da ki ka ka rış tır ıyor. Ta bii bu ara da bi ze ser vis ya pıl mı yor. 
Ste ak tar ta re ha zır ol du ğun da hep si ay nı an da ya pı la cak. So nun da gar son o 
çiğ kıy ma yı baş ka nın önü ne koy uyor. Bi zim ta bak lar da gel iyor ama baş
kan bir lok ma al ıyor ve öy le kal ıyor. He men biz Türk ler bi raz ta da lım 
ba ha ne siy le bi rer ka şık ta bak la rı mı za al ıyo ruz da baş ka nın ta ba ğın da ki hiç 
ol maz sa ya rı ya in iyor.

İş te, bu ki ta bı Av ru pa’da iş se ya ha ti ne, tu ris tik yol cu lu ğa çı ka cak olan
lar için, ağ zı nın ta dı na pa ra ya tır ma yı se ven ler için, bir de öl mez sağ ka lıp 
da Av ru pa Top lu lu ğu ’na bir gün gi rer sek işe ya ra ya bi lir, di ye yaz dım. 
Da ya na ma dım la ker da ve pas tır ma yı da biz den ca ba sı di ye ker va na kat tım. 
Sürçi li san et tiy sek af fo la…

Ab dul lah De niz Gür soy
İs tan bul, 2013
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al tın

Bü tün sa rı lar top rak tan bi ter
 Tar la la rın ol gun ba şak la rı

 Par ma ğın da ki al tın
 Ve bü tün sa rı lar top ra ğa dö ner

 Saç la rı şu İs veç li kı zın
Ya da Ming

Sa rı Ne hir kı yı sın da pi rinç eker.
Zah rad (Za reh Yal dız cı yan)

Al tın de yin ce ak la ilk ge len Mi das’ın hi kâ ye si: Mi to lo ji nin şa rap tan rı sı 
Di yo ni sos şa ra bın iyi si nin na sıl imal edil di ği ni öğ ren mek için baş yar dım
cı sı olan Si le nos’la bir lik te Frig ya Kra lı Mi das’a mi sa fir olur. Dö nüş te Si le
nos bir çeş me nin ba şın da sar hoş luk tan sı zıp ka lı ve rir. Ora dan ge çen köy
lü ler Mi das’a ha ber ve rir ler. Mi das da, Si le nos’u bir müd det da ha mi sa fir 
edip Di yo ni sos’a gön de rir.

Mi das’ın bu cen til men li ği ne kar şı Di yo ni sos kra la bir lü tuf ta bu lun mak 
is ter ve “Ne ye do ku nur san al tın ol sun!” der. Mi das bu na çok se vi nir an cak 
bu se vin ci kar nı acı kın ca ya ka dar sü rer. Ye mek yi ye ce ği sı ra da bu ay rı ca
lı ğın aza ba dö nüş tü ğü nü an la mak ta ge cik mez, çün kü her lok ma bir al tın 
kül çe si hâ li ne ge lir.

Mi das so nun da aç lık tan öl me den Di yo ni sos’a baş vu rur ve bu ay rı ca lı ğı 
on dan ge ri al ma sı nı ri ca eder. Di yo ni sos da ka bul eder, Mi das’a Pak tol’da 
(Boz dağ’dan do ğan Sard Ça yı) yı kan dı ğı tak tir de bu ay rı ca lı ğın der hal 
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kay bo la ca ğı nı bil di rir. Mi das he men so lu ğu Sard Ça yı’n da alır ve bir gü zel 
yı ka nır. Ga rip ay rı ca lı ğın dan eser kal ma mış ama Sard Ça yı ’nın su la rı al tın 
to zuy la dol muş. Asır lar bo yun ca Sard Ça yı al tın to zu ta şı ma ya de vam 
et miş. Lid ya Kra lı Kre züs’ü (Ka run’u) muh te şem ha zi ne le rin sa hi bi yap mış 
ama bi zim Mi das, yal nız ca eşek ku lak la rıy la ün len miş tir.

Şu an da Tür ki ye’nin ye gâ ne al tın ma de ni iş let me si nin bu hi kâ ye nin 
geç ti ği yö re de ol ma sı bir te sa düf ol ma sa ge rek.

Al tın’ın bu dün ya da ki de ğe ri ni he pi miz bi li yo ruz. Ya öbür dün ya da? 
Faz la de ğil bun dan 15001800 yıl ön ce bu top rak lar da ya şa mış olan ilk 
Hı ris ti yan la r’ın me zar la rın da ki bul gu lar çok il ginç. Hep si nin ağ zın da o 
yüz yıl da kul la nı lan sik ke ler bu lu nu yor. Ta bii zen gin le rin ağız la rın da al tın 
sik ke. Pe ki, ölü nün ağ zı na ko nu lan bu pa ra nın hi kâ ye si ne? Bu, Hı ris ti

“La mesa del Rey Midas” (Kral Midas’ın Sofrası), Frans Francken II, el Joven.
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altın

yan lık’ tan ön ce ki çok tan rı lı dö ne me ait bir inan cın de va mıy dı. Ze us’un 
Tan rı la rın Tan rı sı ol du ğu Olim pos dün ya sın da ölü nün cen ne te gi re bil
me si, can sız be de ni ni bir ır ma ğın kar şı kı yı sı na ge çi re bil me siy le müm
kün ola bi le cek ti. Kar şı kı yı ya ge çe bi lir se ye ni den di ri le bi le cek ti. İş te 
ağız da ki al tın pa ra da ölü yü kar şı ya ge çi re cek san dal cı nın üc re tiy di. 
Sa nat ta rih çi le ri nin di liy le “Ha des pa ra sı.” Bir de tut tur muş lar “ke fe nin 
ce bi yok” di ye.

Bu gün İs tan bul’da Sad berk Ha nım ya da An ka ra’da Et nog raf ya mü ze
le rin de gö re bi le ce ği niz, Os man lı dönemi bo yun ca el den düş me yen peş
kir le re (ye mek ten ön ce ve son ra yı ka nan eli sil mek için kul la nı lan bez) 
ya da hav lu la rın do ku ma sı na ve püs kül le ri içi ne ser piş ti ril miş al tın ip lik
ler var dır. Es te tik amaç la rın öte sin de al tı nın in san te ni ne ara da sı ra da  
değ me si nin in san sağ lı ğı için ya rar lı ola ca ğı na inan ma ge le ne ği var dı 
Os man lı’da.

Al tın da ye nir mi? Pa ra yı bol bu lun ca al tın da ye nir, her ze de. Al tının 
ye mek te kul la nıl ma sı fik ri nin Çin’de ya da Hin dis tan’da doğ du ğu söy le
nir. Ta bii Hin dis tan’ın İn gi liz ler ta ra fın dan sö mür ge leş ti ril me sin den çok 
ön ce le re da ya nı yor bu ge le nek. O dönemlerde, al tın ye nin ce vü cut ta ki 
in san sağ lı ğı na za rar lı mad de le rin dı şa rı ya ko vul du ğu na ina nı lır dı. Bu 
ne den le ol sa ge rek im pa ra tor la rın ye me ği ne ara sı ra toz al tın ser pi lir miş. 

Al tı nın mut fak ta ki ye ri, da ha çok, ya pıl mış olan bir ye me ğe da ha asil 
gö rü nüm ver mek için gar ni tür ya da süs le me ama cıy la dır. Gi riş ta bak la
rın da pek kul la nıl maz. Ana ye mek te, en der ola rak so sun da eb ru de se ni 
üze ri ne toz ola rak ya da ta ba ğın boş kı sım la rı na yap rak mo ti fi ola rak 
iş le ne bi lir. Al tın va rak ya da fol yo da ha faz la ca tat lı lar da kul la nıl mak ta
dır. Pas ta la rın üze ri ne yap rak bi çi min de, özel lik le de çi ko la ta lı pas ta ya 
da çi ko la ta mus üze ri ne süs le me ola rak. Hat ta mil föy pas ta sı nı beş ka tta 
bir al tın kat ola rak ha zır la yan lar da var. İs tan bul’da özel lik le bir pas ta ne, 
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al tı nı pas ta la rın da çok kul la nı yor: Ku ru çeş me’de ki Dol çe Pas ta ne si. Ben 
İs tan bul’da ki ba zı beş yıl dız lı otel le rin yıl ba şı ba lo su özel me nü le rin de 
ta nı tım amaç lı de tay kul la nım lar dı şın da Tür ki ye’de al tın lı bir ye mek 
çe şi di ne rast la ma dım.

Ye me ğe al tın koy ma ge le ne ği es ki den biz de de var mış. An cak ye me ği 
süs le mek ama cıy la de ğil de, zi ya fet te sürp riz ya rat mak için: Fa tih’in sad ra
za mı Mah mud Pa şa, sa ra yın da ken di si ne ya kın din, dev let ada mı, or du 
er kâ nı ve pa şa lar dan ba zı la rı na, ta nı dık ve iti bar lı mi sa fir le re haf ta da bir 
ye mek ye di rir ve mu ta dı üze re pi la vı no hut lu yap tı rır ve ara la rı na no hut 
bü yük lü ğün de al tın koy du rturmuş. Bu al tın ki min ka şı ğı na isa bet eder se  
al tın onun olur muş. Mah mut Pa şa, “ser ve te ka vu şan her ke sin ağ zın da 
da ima ik bal için al tın bu lun dur ma sı ge rek li dir” der miş. Kim bi lir bel ki de 
zi ya fet ler de “diş ki ra sı” ge le ne ği nin kö kü bu ola ya ka dar uzan mak ta dır.

İs viç re’nin dün ya ca ün lü aş çı ba şı sı An ton Mo si mann, bu gün kü ünü nü, 
bel ki de al tın va ra ğa sa ra rak ser vis yap tı ğı bıl dır cın yu mur ta sı na borç lu.
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altın

New York’ta ki meş hur Hint res to ra nı Tab la’da (11 Ma di son Cad de si, 
25. So kak, New York. Tel: 8890667) ye me ğin üze ri ne gar so nun tav si ye
si ne uya rak ıs mar la dı ğım kul fi ad lı tat lı yı unu ta mı yo rum. Kul fi bir don dur
ma çe şi di ama içi ne yu mur ta ko nul ma dan ya pı lı yor. Ta bak ta bi ri kah ve li, 
bi ri va nil ya lı, üze rlerine kan por ta ka lı ve çi lek par ça la rı ser piş ti ril miş iki 
top kul fi ge li yor. Onun üze ri ne de üçbeş ta ne al tın  yap rak süs le me si se ril
miş. Da ha bit me di. En üst ten de toz al tın üf len miş. Al tın la rıy la bir lik te 
mi de ye in dir dim. Bel ki de mi dem bi raz asil leş miş tir. 

Pe ki, iç ki ye al tın ko nu lur mu? Evet, iç ki ye de ko nu lu yor. İç ki nin için de 
al tın gör dü ğüm anın şo ku nu si ze ta rif et me ye ça lı şa ca ğım. Bu hi kâ ye de New 
York’tan, davet sahibi, bizi Dylan Pri me (62 La ight St. Tel: 334.2274) di ye 
bir ye re gö tür dü . Tri be ca ste ak ho use imiş. Ora da ape ra tif ola rak Gol den Mar
ti ni söy le dik. 

De rin don du ru cu dan ye ni çık mış bir bar da ğın di bin de ko ca man al tın 
çö kel ti li bir sı vı gel di. Ne dir de dik? Na ne li vot ka sha ker ’da buz la sal lan
dık tan son ra bar da ğa sü zü lü yor ve 24 ka rat al tın la kap lan mış zey tin ta ne si 
içi ne atı lı ve ri yor. He pi miz mar ti ni yi sal la dık tan son ra zey tin le rin ka bu ğu
nu soy mak ena yi li ği ni yap ma dan ağ zı mı za at tık.

Ta bii siz şim di tam ha va ya gir miş se niz ve ni şan yü zü ğü nü zü çok tan 
çı ka rmış, ta va ya koy muş, eri me si ni bek ler ken, eşi niz si zi o an da ba sar, ar be
de çı kar sa so rum lu su ol mak is te mem. Onun için si ze he men her ha va ala
nın da güm rük süz ma ğa za lar da sa tıl mak ta olan, İs viç re ürü nü, Goldsch lä
ger ad lı iç ki yi tav si ye ede ce ğim. Bir yurt dı şı se ya ha ti niz de bu nu alın, 
ev de ki ba rı nı za ko yun. Ko yun ki ara sı ra al tın sıt ma nız tut tu ğun da aşa ğı
da ki ta ri fi ya pa bi le si niz. Si ze tav si ye et ti ğim Goldsch lä ger, sert bir tar çın 
li kö rü. An cak, sürp riz kıs mı, şi şe de ki li kö rün için de mil yon lar ca al tın 
par ça sı yüz mek te olduğu.

Po lon ya’nın es ki den adı Dan zig olan ama şim di Gdansk de ni len şeh
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rin de 1598’den bu ya na ima la tı sür dü rü len Pol mos Gold was ser şi şe sin de 
de al tın par ça la rı yüz mek te. An cak, bu li kö rün ta dın da ana son ve ke re vi
ye (Ka ra man kim yo nu) ağır ba sı yor. İs ter se niz aşa ğı da ki ta rif te bu li kö rü 
de kul la na bi lir si niz.

GOLdsch LÄG GeR’Lİ BİR Lİ KÖR

2 cc Ma ker’s Mark Whis key
1 cc Goldsch läg ger
3 cc Gin ger ale

Yu ka rı da ki üç sı vı yı sha ker’a ko yun. Buz ila ve 
edip sal la yın. Bir mar ti ni bar da ğı na sü zü n. İçi
ne al tın kap lan mış bir ba dem atı n ve he men 
ser vi se su nun.
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hav yar

Hav yar bir rü ya dır.
Ar men Pet ros syan

Ki mi “lez zet in ci si” de miş, ki mi “da ma ğa asa let ge tir di ği ni” id dia et miş. 
Rü ya nı zı boz mak is te mem ama alt ta ra fı, mer sin ba lı ğı nın yu mur ta sı. Az 
bu lu nun ca mı “ni met ten” olu yor aca ba?

“Ba lık” sözcüğü Türk çe’ye Rus ça’dan gir miş. İşin il ginç ta ra fı ba lı ğın 
yu mur ta sı na hav yar adı nı da biz ver mi şiz. Mer sin ba lı ğı nın yu mur ta sı na 
ve ri len ad olan hav yar sözcüğü Türk çe’den bü tün di ğer dil le re geç miş. 
Bu nun mut la ka bir hi kâ ye si var dır ama ben bil mi yo rum. (Bi len var sa söy
le sin, son ra ki bas kı ya ek le rim.) Rus lar hav ya ra çok kı sa bir ad tak mış lar. 
“İk ra” di yor lar. Yu nan lar ise av ya ri on. İn gi liz ce’si bu yüz yı lın ba şı na ka dar 
ca vi are iken son da ki “e” har fi sal lan mış, ca vi ar ol muş.

Hav yar as lın da bir za man lar ucuz bir yi ye cek miş. Ör ne ğin 19. yüz yıl da 
Rus ya’da de mir yo lu iş çi le ri nin ta yı nın da, ka ra ek me ğin ya nın da hav yar da 
ve ri yor lar mış. Cum hu ri ye tin ilk yıl la rın da An ka ra’da ilk alaf ran ga res to
ra nı açan Rus göç me ni Kar piç her ma sa ya ön ce bir kâ se hav yar ko yu yor
muş. An cak, müş te ri le ri nin ço ğu bu run kı vı rır, bu ye ni li ği be nim se ye me
dik le rin den ye mez ler miş. Ba zı la rı da hav ya ra ka şık la yu mu lur, bir da ha 
is ter miş. Ta bii la fı nı esir ge me me si ile bi li nen Ba ba Kar piç kaş la rı nı ça ta
rak, “Do yum luk de ğil be yim, ta dım lık” di ye çı kı şır mış.
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havyar

Şimdi İstanbul’da birkaç beş yıldızlı otel ve Bebek’teki Ambassadors 
restoranı Baba Karpiç’in havyar mönüleri geleneğini devam ettirmekteler.

Ne re den ne re ye gel mi şiz? XV. Lo uis, Rus el çi si ken di si ne bir ku tu hav
yar he di ye et ti ğin de ta dı na ba kıp tik sin tiy le “ba lık re çe li” de miş ve ağ zın
da ki ni Ver sa il les Sa ra yı’nın na di de ha lı sı üze ri ne tü kür müş.

Yir min ci yüz yı lın ba şın da Bol şe vik İh ti la li’n de Rus ya’dan Fran sa’ya 
ka çan hav yar tüc ca rı Mal kolm ve Mo ug çey Pet ro sy an kar deş le rin ha tı rı 
için Pa ris’te ki ün lü Ritz Ote li ’nin ye mek lis te si ne hav ya rı da ka tan Ce sar 
Ritz, bu yi ye ce ğin ge le ce ğin den hiç umut lu de ğil miş. Oy sa bu gün bir ki lo 
Be lu ga hav ya rı 5060 şi şe şam pan ya fi ya tı na iş lem gör mek te. Me za rın dan 
doğ ru la bil se her hal de Sa yın Ritz şaş kın lık tan ge çi re ce ği kalp sek te sin den 
üç sa ni ye de yi ne gel di ği ye ri boy lar dı.

Hav yar de yip geç me yin. Seç kin ler için yi ye cek le rin en seç ki ni hav yar. 
Onun da iyi si, en iyi si var.

Hav yar için ge nel ku ral şu dur: “Ger çek hav yar ba lık de ğil, de niz ko kar.” 
Bu gün iyi hav ya rın sı nıf lan dı rıl ma sı için bu ko nu da üs tat laş mış ki şi ler var. 
Rus ça’da bu ki şi le re ikr jansc hik adı ve ri li yor. Ya ni ca vi ar mas ter. Biz hav yar 
con na is se ur’ü di ye bi li riz. Hav ya rın ka te go ri zas yo nu iki tür ya pı lı yor. Bi rin ci
si, için den çı kar tıl dı ğı ba lı ğa gö re: Te mel de, mer sin ba lı ğı nın hav ya rı na 
“hav yar” de ni yor. Ya ni bu ba lı ğın hav ya rı nı söy ler ken ba şı na mer sin ba lı ğı 
iba re si koy ma ya ge rek yok. Hav yar de nin ce mer sin ba lı ğı nın hav ya rı ol du ğu 
oto ma tik ola rak an la şı lı yor. Di ğer ba lık la rın hav ya rı nı ifa de et mek için ba şı
na ba lı ğın adı nı yaz mak ge re ki yor. Esa sen mer sin ba lı ğı nın dı şın da her han gi 
bir ba lık tan el de edi len hav ya rı ayırt et mek için “ba lık yu mur ta sı” de mek 
ge re kir. İn gi liz ler bu işi çok iyi çöz müş ler: Hav yar dı şın da ki le re fish roe di yor
lar. Bi zim ül ke miz de Baf ra hav ya rı ve So mon ba lı ğı hav ya rı, lump fish hav
ya rı (ki İs kan di nav ya ül ke le rin de bu lu nu yor) di yo ruz. Whi te fish, (al tın be yaz 
ba lı ğı hav ya rı) Ame ri ka’da ki Bü yük Göl ler böl ge sin de ve Ka na da’da çı kı
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yor. Uçan ba lık tan çı kan ve Ja pon lar’ın To bi ko de di ği sus hi’ler de gı da bo ya
la rıy la par lak oranj, kır mı zı ve ye şil renk le re bo ya na rak kul la nı lan hav yar la
ra hep ba lık yu mur ta sı de mek ge rek.

Bir de sazan ba lı ğın dan çı kan pem be hav yar var ki, iş te bu hav yar la 
İs tan bul mut fa ğı nın vaz ge çil mez me ze si “ta ra ma” ya pı lı yor. Ta bii bu ara da 
yi ne İs tan bul’un seç kin me ze le rin den olan bo tar gonun da ke fal ba lı ğı nın 
hav ya rın dan ya pıl dı ğı nı be lirt mek te ya rar var. Ta ra ma da bo tar go da 
me ze ci ler de ve İs tan bul Ba lık Pa za rı’nda yol ke na rın da ki sey yar ca me kân
lar da sa tıl mak ta. 
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TA RA MA 

200 g sazan yumurtası 1 di lim ek mek içi 
1,5 bar da k zey tin ya ğı 1 kah ve fin ca nı li mon su yu

Ba yat ek mek içi ni av cu nu zda ufa la yı n. Bü yük çe bir kâ se için
de yumurtalarla ka rış tı rı n. Azar azar zey tin ya ğı dam la tın, 
yumurtaları zey tin ya ğıy la eze rek bü tün ya ğı yumurtalara ve 
ek mek kı rın tı sı na ye di ri n. Ta ra ma kü çük ba lık yu mur ta la rın
dan mey da na ge lir. Ezer ken bu yu mur ta la rı çat la tıp zey tin ya
ğıy la ka rış tır mak ge re kir. Onun için güç lü ve uzun sü re ez mek 
ge re kir. Ya ğı ye dir me iş le mi bit tik ten son ra, li mon su yu nu 
taramaya azar azar akı ta rak iyi ce ka rış tı rın. Bu ev re de, ha fif 
pem be olan ta ra ma ha fif be yaz la şa cak tır. Tam be yaz olan 
ta ra ma mak bul de ğil dir. Ha fif pem be si lez zet li dir, çün kü ta ra
ma sı bol, ek me ği az ol muş de mek tir. Yap tı ğı nız bu ta ra ma yı 
ser vis ta ba ğı na ko ya rak iri si yah zey tin ler le süs le yi n. Kı zar mış 
kü çük in ce ek mek di lim le riy le ik ram edi n.

Şim di ge li yo ruz hav ya rın ikin ci ka te go ri zas yo nu na. Bu yal nız ca mer sin 
ba lı ğı nın hav ya rı için ya pı lı yor. Ha zar De ni zi, Av ru pa ile As ya ara sın da 
yer alan bir iç de niz, bir tuz gö lü. Kı yı la rın da Azer bay can, Rus ya, Ka za kis
tan, Türk me nis tan ve İran yer al mak ta. Vol ga, Ural ve Ku ra ne hir le ri bu 
de ni ze dö kü lü yor. 

1983’te Aye tul lah Hu mey ni di nî ya sa ğı kal dı ran fet va yı ya yım la ya na 
ka dar İran lı lar mer sin ba lı ğı nı ve hav ya rı yi ye me zdi, Ha zar De ni zi’n de 
kı yı sı ol ma sı na rağ men hav yar ti ca re ti ya pa maz dı. Şim di hav yar ima la tın
da Rus ya’yı ya ka la mış du rum da lar.

Ha zar De ni zi’n de ya şa yan mer sin ba lı ğı dün ya nın en pa ha lı ba lı ğı. Kro
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mo zom sa yı sı nın in sa nın kin den faz la ol du ğu söy le ni yor ama fi ya tı nın 
pa ha lı ol ma sı , bu üs tün lü ğünden de ğil, yu mur ta sı nın çok ara nan bir gast
ro no mi ürü nü ol ma sından kaynaklanıyor.

Mer sin ba lı ğı nın hi kâ ye si ha zin. Di no zor lar za ma nın dan ya di gâr olan 
bu ba lı ğın ba şı na ge len ler piş miş ta vu ğun ba şı na gel me miş. İÖ 600 yı lın
dan beri devam ediyor kat li amı. Fe ni ke li ler için bü yük ti ca ret me ta dır 
mer sin ba lı ğı ama  yal nız ca eti için.

Ro ma lı şa ir Ovi di us bu ba lı ğı “asil” ola rak ta nım lı yor du şi ir le rin de. 
Hat ta Ro ma İm pa ra to ru Se ve rus bu “asil” ba lı ğı boy nun da çi çek ler den 
ya pıl mış bir ger dan lık, gül yap rak la rı üze ri ne se re ser pe uzan mış bir bi çim
de ma sa ya ge tir tir miş. Yi ne bu il ti fat la rın hep si eti için. İyi pi şi ril miş bir 
mer sin ba lı ğı nı yer ken ye me ğin süt da na sın dan ya pıl dı ğı nı sa na bi lir si niz.

Son ra, İÖ 4. yüz yıl ci va rın da eti nin ya nı sı ra “ha va ke se si” de ğer le nir 
bu ba lı ğın. Çün kü bu haz ne nin için de ising lass de ni len su da kay na tın ca 
or ta ya çı kan je la tim si bir mad de var dır. İş te bu mad de şa rap ima la tın da 
şa ra bın tor tu su nun çö kel til me si iş le min de en iyi so nu cu ve rir. Ay nı iş lem 
için kan ve yu mur ta akı nın da işe ya ra ya ca ğı nın bu lun ma sı için bin yıl 
da ha geç me si bek le ne cek tir. Ta bii bu arada mer sin ba lı ğı kat li amı na 
de vam edil miş. Rus lar, ay rı ca bu ba lı ğın bel ke mi ği nin için de ki je la tin 
kı va mın da olan ili ği çı kar ır  (vi si gia), ku ru tup saç ör gü sü hâli ne ge ti rir, çor
ba sı nı ya par lar. Pek lez zet li olur. Mer sin ba lı ğı eti ve ili ği ka rış tı rı la rak 
ya pı lan ku le bi aka ya da co uli bi ac de ni len bi zim ta laş ke ba bı na ben ze yen 
bö rek de ma hir bir el den çı kın ca çok lez zet li olu yor. Hav ya rın seç kin le rin 
ma sa la rın da yer al ma sı 17. yüz yıl a tarihlenir.

Be lu ga ve Ka lu ga hav yar la rı nın çı ka rıl dı ğı mer sin ba lık la rı nor mal de 
yaklaşık 100 yıl ya şar. Beş met re bo yun da ve yak la şık ya rım ton ağır lı ğın
da dır lar. 80100 ya şın da ki yaş lı bir ba lık, bir ton ağır lı ğa ka dar ula şa bi lir. 
Ki lo su nun % 15’ine ya kın yu mur ta ve re bi lir. An cak, yıl da en faz la 120 
ci va rı ba lık ya ka la na bil mek te dir.
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Oset ra’nın el de edil di ği mer sin ba lı ğı ise yaklaşık iki met re boyunda ve 
200 kilo ağır lı ğın da dır. Sev ru ga’nın alın dı ğı ba lık lar 1,5 met re bo yun da ve 
25 kilo ci va rın da dır. Bu ba lık la rın hav yar la rı top lam vü cut ağır lık la rı nın 
% 2025’i ka dar ola bil mek te dir.

Hay van se ver ler dert edin me sin ler, za ma nı mız da di şi mer sin ba lık la rı
nın yu murt la ma mev si mi gel di ğin de “inek” adı ve ri len ha mi le ba lık lar 
ya ka la nıp ka rın la rı se zar yen le açı lıp yu mur ta la rı ba lı ğa za rar ver me den 
alı nı yor. Ba lık lar, ge rek li ko ru yu cu iş lem ya pıl dık tan üç yıl son ra ye ni den 
ya ka lan mak üze re de ni ze bı ra kı lı yor.

Çı ka rı lan hav yar tuz la nır. İyi hav yar Rus ça ma los sol de ni len yön tem le 
ya pı lır. % 2,83 tuz ka tı la rak 24 da ki ka bek le ti lir, son ra tül bent te sü zü le rek 
am ba laj la nır. Hav yar, İran’da da ya pıl sa Azar bey can’da da ya pıl sa far ket mez: 
Tu zu mut la ka Rus ya’da ki La go da Gö lü’nden ge lir. Dü şük ka li te hav yar la ra 
da ha faz la tuz ko nur, % 56 bo raks ka tı lır ya da pas to ri zas yon uy gu la nır. Da ha 
ka li te siz hav yar lar ise pres le nir. Bu çe şi de pa yus na ya de nir. İş te Yu na nis tan’ın 
en bü yük ar ma tö rü olan Aris tot le Ona sis’in, Mon te Car lo’da Ho tel de 
Pa ris’de kal dı ğın da ter cih et ti ği hav yar bu en ucuz çe şit olan pres len miş hav
yar dı. İş te si ze böy le ce Ona sis’in na sıl ta sar ruf ede rek zen gin ol du ğu nun sır rı
nı açık la mış bu lu nu yo rum.

Hav yar, ta ne si nin, ya ni yu mur ta nın ça pı na gö re sı nıf lan dı rı lı yor. Bu 
sı ra la ma da ba şı Be lu ga çe ki yor.

Be lu ga (hu so hu so) Ta ne ça pı 2,53 mm’dir. Ma vi renk li eti ket li te ne ke 
ku tu da sa tı lır. Hav yar la rın kra lı, şa hı bu. Pi cas so’nun Be lu ga hay ran lı ğı 
re sim le rin de gö rü lür. Ta dı yu mu şak te re ya ğım sı ve zen gin dir. En az bu lu
nan cins bu dur. En bü yük ta ne le ri “ooo”, or ta boy ta ne le ri “oo” ola rak 
de ğer len di ri li yor. Di li niz le üst da ma ğı nı za bas tır dı ğı nız da ha fif yay lan ma lı. 
Her yu mur ta nın tam or ta sın da göz le gö rü le bi len bir göz var. Ren gi ko yu 
si yah tan in ci gri si ne ka dar çeşitli ton da olabilir.
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Ka lu ga (hu so da uri cus) Ta ne ça pı 23 milimdir. Rus ya ile Çin’e sı nır teş
kil eden Amur Neh ri’n den çı kar. Çin mer sin ba lı ğı nın hav ya rı Be lu ga’dan 
bi raz da ha ufak ta ne li ve da ha ko yu renk te, ta dı bi raz ce vi zim si dir. Sa tı lır
ken “Chi ne se Im pe ri al”, “Im pe ri al” ya da “Be lu ga pri me” di ye 
tanımlanabiliyor bu havyar.
Oset ra (Aci pen ser gu el dens ta ed ti) Ta ne ça pı 1,53 milimdir. Sa rı renk li 
eti ket li te ne ke ku tu da sa tı lır. En il ginç hav yar bu dur. Çün kü tat yel pa ze si 
çok ge niş tir: Ka rı şık mey ve tat la rı, ce vi zim si tat lar; hep si bun da dır. Ör ne
ğin al tın tü rü, açık sa rım sı gri yaş lı ba lık tan çı kar ve ce vi zim si dir. Fran sa’da 
nor mal le ri ne, “Kla sik” de ni yor. Oset ra’nın çı kar tıl dı ğı mer sin ba lı ğı nın çok 
yaş lı la rın dan el de edi len keh ri bar renk li hav ya ra, “Gol den” ya da “Ro yal 
Set ra” de ni yor. Bir de Rus Ça rı’nın ve İran Şa hı’nın ter ci hi, lez ze ti da ha 
ra fi ne olan hav ya rın adı da “Im pe ri al.” Bu so nun cusu, oset ra’la rın için de en 
pa ha lı sı. Azov De ni zi’nin oset ra’sı ise is ko ku lu dur. İran kı yı la rın dan çı kan 
ve Türk çe’de “ka ra bu run” diyebileceğimiz (A. gu el dens ta ed ti per ci us) hav ya r 
ise bir hay li fın dı kım sı tatta dır. Oset ra’la rın ren gi, ko yu gri den al tın par lak
lı ğın da bir ye şil ren ge ka dar yel pa ze le nen ton lar da dır.
Sev ru ga (Aci pen ser stel la tus) Char les De Ga ul le’ün ter cih et ti ği hav yar
dır. Ta ne ça pı 1,22,5 milimdir. Kır mı zı renk li eti ket li te ne ke ku tu da sa tı
lır. Bu hav ya rın ta ne le ri hay li kü çük ve yu mu şak ol du ğu için ağız da ta ne
len me his si ver mez, bir küt le bi çi min de dir. Ta dı et ta dı na ben zer, hat ta 
ba zen tu runç gil ler ta dı da ka rı şır. Ha zar De ni zi hav yar la rı ara sın da fi ya tı 
en he sap lı hav yar bu dur. Aş çı lar, ya nın da su nu lan di ğer gı da la ra da ha 
ko lay tu tun du ğu (ya pış tı ğı) için bu hav ya rı ter cih eder .

Be lu ga hav ya rı dün ya nın en pa ha lı hav ya rı. Ama en iyi si mi? Ham burg’un 
ta nın mış hav yar it ha lat çı sı Kla us Ot to’ya gö re, “en iyi hav yar bi rin ci sı nıf 
Sev ru ga hav ya rı”. Hat ta, ya ra tı cı sı lan Fle ming’in, Ja mes Bond’a, bi rin ci 
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sı nıf bir ca sus ola rak ter cih et tir di ği hav yar da bu. Bir gra mı na 30 ta ne düş
tü ğün den en iri hav yar olan Be lu ga’nın gi de rek üre ti mi nin azal ma sı, do la yı
sıy la fi ya tı nın gi de rek şiş me si gö zö nü ne alı nır sa Ot to hak lı. Sev ru ga 1 gram
da 70 ta ne ve ri yor. Be lu ga ile Sev ru ga ara sın da yer alan Oset ra ise 1 gra ma 
50 ta ne ver mek te. Ta bii fi yat ta da or ta da ka lı yor Oset ra. Ama ne ga rip tir ki 
Av ru pa ve Ame ri ka seç kin le ri Oset ra’ya ge re ken il gi yi gös ter mi yor lar. 
An cak, Fran sa’da du rum ter si ne. Oset ra, Be lu ga’nın hem rağ bet hem de 
fi yat ola rak he men al tın da gel mek te. Bun dan son ra ki hav yar çe şit le ri Ame
ri ka’dan. Ame ri ka’da ya şa yan Türk ler Ye ni Dün ya’nın hav yar tür le ri ni ora
da ki ya yım lar dan oku sun lar, siz hiç zah met et me yin. 
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Şim di çı kar ın ka lem ve kâ ğıt la rı. Sı nav var: Ya zı nız: Hav yar cins le ri ne 
gö re bu yu mur ta la rı ve ren ba lık la rın la tin ce ad la rı ne ler dir? 17 da ki ka nız var.

Bu ara da ben si ze bir hi kâ ye an la ta yım.
İs tan bul’un, 17901824 yıl la rı ara sın da dün ya nın tek hav yar ti ca re ti 

mer ke zi ol du ğu nu bi li yor muy du nuz? Ben bil mi yor dum. Aşa ğı da ki hi kâ ye
yi oku duk tan son ra öğ ren dim.

Os man lı’nın Rum va tan daş la rın dan, asıl mes le ği kap tan lık olan Ion nis 
Var var kis, 1775’te Rus Ça ri çe si Ka te ri na’nın sev gi li si Gri go ri Po tem kin’le 
ar ka daş olur ve onun la St. Pe ters burg’da or tak bir kah ve ha ne açar. Ba şa
rı la rı nı Ka te ri na ödül len di rir ve ona bir ke se al tın la Ha zar De ni zi’nde 
sı nır sız ba lık tut ma hak kı nı ve ren bir fer man ve rir. Var var kis Rus ya’nın 
hav yar cı lık mer ke zi olan Ast rak han şeh ri ne ge lir ve hav yar işi baş la tır. 
1788 yı lı na ge lin di ğin de üç bin iş çi nin ça lış tı ğı dev bir hav yar iş le me 
im pa ra tor lu ğu nun sa hi bi ol muş tur Var var kis.

İş te İs tan bul’un hav yar ti ca re ti nin bir sü re dün ya mer ke zi ol ma sı bu ra da 
baş lar. Var var kis mal la rı nı ge mi le re yük le ye rek İs tan bul’a ulaş tı rır. İs tan
bul’un Ga la ta sem ti hav ya rın dün ya da ğı tım mer ke zi hâli ne ge lir. Yu na nis
tan’dan, İtal ya’dan ve Ak de niz’in di ğer li man la rın dan tüc car lar ge lip bağ
lan tı la rı bu ra dan ku rar lar. Ka pa dok ya’dan ge ti ri len Rum genç ler, İs tan
bul’a ıh la mur ağa cın dan ya pıl mış fı çı lar da ge len hav ya rın am ba laj lan ma
sın da ve sev ki ya tın da ça lış tı rı lır. 1824 yı lın da Var var kis, Yu na nis tan’ın 
Os man lı İm pa ra tor lu ğu’n dan ba ğım sız lı ğı ça lış ma la rı na ka tıl mak için 
Yu na nis tan’a gi der. Er te si yıl ora da öl dü ğün de Ati na’ya bir ka pa lı çar şı ve 
li se, Ast rak han’a da bir su ka na lı ya pıl ma sı için bü yük bir pa ra bı rak mış tır.

6 Tem muz 1894 ta rih li Ta rik ga ze te sin de İs tan bul’da hav yar sa tış la rı ile 
il gi li ba kın na sıl bir ha ber var:

“Hay var al mak üze re hav yar cı dük kâ nı na git ti ği niz de ilk sö zü nüz ‘iyi 
hav ya rı nız var mı?’ dır. Ala ca ğı nız ce vap ise ‘en âlâ sı bu ra da bu lu nur!’dan 
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iba ret ka lır. Dük kân sa hi bi he men elin de bu lu nan hav yar ka şı ğı nı si zin de 
gör mek te ol du ğu nuz bir fı çı ya dal dı ra rak iş ta hı nı zı tah rik ede cek de re ce de 
âlâ bir hav yar gös te rir. Pa zar lık ke sil dik ten son ra fa ra za iki bu çuk kıy ye 
tart ma sı nı em re der si niz. Hav yar cı ise tez gâh ta du ran iki bu çuk kıy ye lik 
boş te ne ke ler den bi ri ni ala rak yi ne si zin gör mek te ol du ğu nuz ma’hud fı çı
dan dol dur ma ya baş lar. Te ne ke yi dol dur duk tan son ra bir ke re da ha iş ta hı
nı zı tah rik için ka pa ğı nı ka pa ma dan ku tu yu önü nü ze bı ra kır.

Si zin ise hav ya ra olan iş ta hı nız art tık ça ar tar. Bir an ev vel eve git sem de 
çaş nii me zâk ol sam [çeş ni si ni tat sam] fik ri zih ni niz den geç me ye baş lar. 
Hâ ne ni ze gi dip de sof ra ba şın da is bâtı vü cud et ti ği niz de ilk işi niz hav yar
dan tat mak olur. Bi rin ci gü nü al dı ğı nız lez zet ten bir kaç gün is ti fa de eder si
niz. Hav yar te ne ke den iki par mak aşa ğı ya in dik ten son ra lez ze ti git tik çe 
baş ka la şır. Çok zevk al dı ğı nız hav yar en bi rin ci ka li te idi, ne den al tı böy le 
çık tı di ye me rak eder si niz. Hav yar cı nın hi le si hiç ha tı rı nı za gel mez.

Hal bu ki gör dü ğü nüz fı çı nın için de üç nev’ hav yar olup ku tu ya kor iken 
en fe na sı nı ku tu nun al tı na, on dan âlâ sı nı fe na nın üs tü ne, si ze gös ter di ği ni 
de yal dız nev’in den ol mak üze re en üs tü ne kor ki da ma ğı nı za hoş gö rü ne ni 
de bu dur. Bu su ret le koy ma la rın da ki mak sat ise hav yar dur duk ça bo zul du 
fik ri nin zih ni ni ze te bâ dür ey le me si ne yar dım et mek ten iba ret tir…”

Hav yar ye me nin bir yo lu yor da mı var. Öy le ça la ka şık gi ri şil mi yor. 
Hav yar ma sa ya al tın ya da gü müş ten imal edil miş, üst te ki hav yar haz ne si
ni alt ta ki buz haz ne sin den üç kol la ay rı tu tan bir pre sen to ir için de ge li yor. 
Hav ya rın tak si ma tı nın ya pıl ma sı için boy nuz, ba ğa, se def, hat ta plas tik 
bi le ola bi len ama as la me tal ol ma ma sı ge re ken bir “spa tül” ya ni ka şık, 
hav yar haz ne si nin ke na rı na iliş ti ril miş va zi yet te dir. Gü müş bi le ol sa me tal 
ka şık hav ya ra me tal ta dı nı ge çi rir.

Ta bii hav ya rın kla sik rus tik gar ni tü rü te re ya ğ, di lim len miş li mon, ka tı 
haş lan mış ve kı yıl mış yu mur ta, küp doğ ran mış so ğan, ka pa ri ve in ce kı yım 
kor ni şon tur şu la rı.
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Hav yar 04° C’ta mu ha fa za edi lir. Ku tu su açıl ma dan bir yı la ka dar buz do
la bın da bek le ti le bi lir. An cak, ku tu su açıl dık tan son ra hav yar en faz la 48 sa at 
içe ri sin de tü ke til me li dir. Ku tu su açıl mış olan hav ya rın ge ri ka la nı nın ha vay
la te ma sı nın ön len me si için yü ze ye bir şef faf fol yo bas tı rı la rak konulmalıdır. 
Ha vay la te mas yü zey de ki hav yar la rın ka buk la rı nın ku ru ma sı na neden olur.

Pe ki hav yar la ne içi lir? Ne ler içil mez ki? Fran sız usu lü hav yar la brüt bir 
şam pan ya, ne fis bir be yaz şa rap olan Chab lis de iyi gi der. Ame ri ka’da Ca li
for ni a Char don nay’le ri de hav ya ra eş lik ede bi li yor. Ta bii Rus usu lü, do la
bın de rin don du ru cu bölümünden ye ni çı kar tıl mış bir Rus vot ka sı nın 
hav ya ra yol daş lık et me si. Mar ka nın da Mos kovs ka ya ya da Sto lich no ya 
ol ma sı ge rek. “Rus vot ka sı nı ben şim di ne re den bu la yım mı” de di niz? İşte 
si ze Rus vot ka sı ta ri fi:
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havyar

eV YA PI MI RUs VOT KA sI

Bir şi şe vot ka , bir de ta ze li mon alın. Li mo nun ka bu ğu nu çok 
kes kin bir bı çak la zar gi bi in ce, şe rit ler hâ lin de, yal nız ca sa rı 
kıs mı nı ala cak bi çim de ke sin. Ka bu ğun al tın da ki be yaz kı sım 
ol ma ya cak. Şe rit le rin hep si ni şi şe nin içi ne atın. Beş ta ne 
ka ra bi be ri öğü tül me miş ola rak şi şe ye atın. Bir de kes me şe ke
r ila ve edin. Gel dik şim di işin ikin ci püf nok ta sı na. Bi rin ci si, 
li mon ka bu ğu nun zar gi bi, be yaz kı sım ol mak sı zın ke sil me siy
di. Şim di pi ja ma la rı nı zı çı ka rıp so kak kı ya fe ti ni zi gi yin. Ta bii 
gi yi nir ken ba na da şim di söy le ye cek le rim için kız ma yı unut
ma yın: En ya kın ec za ne den bir şi şe “dam la lık lı gli se rin” alın. 
Vot ka şi şe si nin içi ne he la lin den beş dam la sal la yın. Şi şe nin 
ka pa ğı nı ka pa yıp ters yüz edip çal ka la yın. Buz do la bı nı zın 
03° C’lik ye ri ne ko yun, üç haf ta bek le tin. Son ra de rin don
du ru cu ta ra fı na alın. Kü çük vot ka ka de hi ni zi de ora ya ko yun. 
İs te di ği niz za man buz gi bi ka deh le re buz gi bi vot ka yı dol du rup 
Nazdro vya! di ye rek fon dip ya pın.

Hav yar ge nel lik le te re yağ sü rül müş bili ni ya da tost mel ba üze ri ne ko nu la
rak ye nir. Ba zı la rı da es mer buğ day dan ya pıl mış köy ek me ği di li mi nin üze
ri ne sür dük le ri te re ya ğın te pe si ne ko ya rak yer ler hav ya rı. Hav ya ra ge rek li 
ne za ke ti gös ter mek için her üç ye me bi çi mi de uy gun olur. An cak, bili ni
nin üze ri ne ek şi ya da ta ze kre ma sür mek ar tık de mo de bir yön tem. Es ki den 
pres hav yar bol bu lun du ğu za man lar da pres hav ya rı n kes kin li ği ni yu mu şat
mak için kre ma kul la nıl dı ğı nı, şim di ar tık pres hav yar ye me dik çe yal nız ca 
te re yağ sür me nin da ha uy gun ola ca ğı nı öne sü rü yor uz man lar.
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BİLİ Nİ

Yarım kilo un  1,5 lt süt
6 yu mur ta  2 ka şı k ta ze ma ya

Sü tü ön ce den ha fif çe ısı tı n, içi ne ma ya ka ta rak iyi ce ka rış tı
rın. Ya vaş ya vaş unu ek le ye rek ka rış tır ma ya de vam edin. Unu 
iyi ce ye dir dik ten son ra al tı yu mur ta nın sa rı la rı nı ila ve edin, 
bir kez da ha ka rış tı rı p de rin ce bir ka ba al dı ğı nız ha mu run 
üze ri ni bir bez le ör te rek, iki sa at din len me ye bı ra kın. Kı zart
ma dan ön ce, yu mur ta ak la rı nı ila ve ede rek ka rış tı rın. Ate şe 
ko ydu ğu nuz yağ lan mış özel bili ni kap la rı na bir kep çeyle 
dö ke rek pi şi rin. Böy le bir ka bı nız yok sa, yan maz ta va da krep 
gi bi pi şi re bi lir si niz. 

TOsT MeL BA

Tost ek me ği ni ek mek kı zart ma ma ki ne sin de kı zar tın. Ke nar
la rı ke sip atın. Kes kin ve in ce bir bı çak la tost ek me ği ni iki 
in ce di lim hâli ne ge le cek bi çim de ke sin. Her di li min bir 
kı zar mış bir de kı zar ma mış yü ze yi ola cak tır. Yan maz ta va ya 
çok az te re yağ sü rüp kı zar mış yüz le ri ku ru yup kah ve ren gi 
olun ca ya dek kı zar tın. Ta va dan çı ka rıp her ka re di li mi iki 
dik dört gen el de ede cek bi çim de or ta dan ke sip sı cak ken ser vis 
ya pın.
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kaz ciğeri

Bloc Fo ie Gras d’Oie ya da Bloc Fo ie Gras de Ca nard ya zı yor sa, o za man % 
50 kaz ya da % 30 ör dek ci ğe ri par ça la rı nın yi ne kaz ya da ör dek pü re si nin 
için de yer al dı ğı nı gös te rir.

Eğer, ka va noz da Mo us se ya da Par fa it de Fo ie Gras ya zı yor sa, o za man 
için de ta ma mı pü re ya pıl mış kaz ya da ör dek ci ğe ri bu lun duğuna işa ret tir.

Son ola rak da ha va ala nı güm rük süz gur me ma ğa za la rın da çok ça bu lu
nan Pa te de Fo ie Gras’dan söz et mek is ti yo rum, çün kü bu tam bir al dat ma
ca dır. İçin de bu lu nan % 50’den faz la ta vuk, hin di vb eti ne bi raz kaz ci ğe ri 
ka rış tı rıl mış ola bi lir. Fran sız ka nun la rı na gö re için de en az % 20 kaz ci ğe
ri bu lu nan her am ba la ja fo ie gras ya zı la bi lir.

Bir de kaz ci ğer le ri nin ka va noz la rı nın üze rin de micu it ya za bi lir. Bu, 
100° C’nin al tın da, ya rı pi şi ril miş de mek tir ve şu an la ma ge lir: Siz bu 
ka va no zu 2° C’de 6 ay sak la ya bi lir si niz.

Eğer ka va no zun üze rin de de con ser ve ya zı yor sa, o za man ka va noz 100° 
C’nin üze rin de kay na tıl mış su da tu tu lup ste ri li ze edil di ği için 1015° C’de 
bir yıl sak la ya bi lir si niz. An cak, her iki si de ka pa ğı açıl dık tan son ra buz do
la bın da mu ha fa za et mek kay dıy la en faz la üç gün içe ri sin de tü ke til me li dir.

Kaz ci ğe ri sof ra lar da, sof ra nın ze ra fe ti ne pek ya kış ma dı ğı söy le nen ama 
kaz ci ğe ri nin ay rıl maz bir par ça sı ol du ğu için baş kö şe de ye ri ni alan köy 
ek me ği üze ri ne ko nu la rak ye nir. Ka ba un dan ya pıl mış olan bu ek mek ler, 
he men he men ya rı sı yağ dan iba ret olan ci ğe rin yağ lı lı ğı nı den ge le mek 
için dir. An cak ke sin lik le çav dar ek me ği ya da bis kü vi ol ma ma lı. Ya pı la cak 
iş ba sit: Bı çak la ya da ça tal la kaz ci ğe rin den alıp köy ek me ği di li mi nin üze
ri ne yer leş ti rip (sür mek de ğil) ye mek. Da ha za rif sof ra lar da, bı çak ön ce 
sı cak su ya ba tı rı lır, son ra kaz ci ğe ri ke si lir ve bu her de fa sın da tek rar la nır.

Kaz ci ğe ri ge nel lik le sof ra lar da gi riş ye me ği ola rak su nu lur. Ama mut la
ka ya nın da tat lı bir şa rap la. Tat lı şa rap ci ğe rin da ma ğa ya yı lan ve sı va nan 
yağ la rı nı çöz mek ve şe ker le ya ğı çar pış tı ra rak bir den ge ya rat mak için dir.
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Pe ki, kaz ci ğe riy le ne içi lir? Bu 
ko nu da ge nel uz laş ma brüt bir şam
pan ya ya da asil küf lü üzüm den ya pıl
mış bir be yaz şa rap üze ri ne dir. Şam
pan ya ya laf yok da pa tır tı be yaz şa rap 
üze rin de çı kı yor. Ta bii Bor de aux 
böl ge si ha riç. On lar ina dım inat kır
mı zı şa rap di yor. Fran sa’nın Al sa ce 
böl ge sin de Ri es ling, Sylva ner ve 
Ge wurzt ra mi ner şa rap la rı, Gas kon
ya’da Ma di ran, Bor de aux böl ge sin de 

Mé doc, Sa intEmi li on kır mı zı şa rap la rı, gü ney do ğu böl ge sin de ise Sa uter
nes ya da Ju ran çon. Ba zı la rı Mon ba zil lac ya da Mer sa ult’yu da ter cih ede
bi li yor. Türk şa rap la rı için de Ka vak lı de re’nin tat lı ser ti tav si ye edi le bi lir. 
An cak, be yaz şa rap bun lar dan han gi si olur sa ol sun mut la ka so ğu tul muş 
ol ma sı ge re ki yor.

Kaz ve ör dek ci ğe ri alır ken gü ve ne rek ala bi le ce ği niz mar ka lar şöy le 
sı ra la na bi lir: La fit te, Du ber net, Bi ra ben, Pri vi lè ge de Fer me, Ducs de Gas
cog ne, Vin cent Sar ra zin, Com tes se du Barry, Du pé ri er, Cé léb ra ti on 
Ro ugié.

Ta ze kaz ci ğe rin den bir ta rif ola rak, si ze Fran sa’nın Al sa ce böl ge sin den 
ge le nek sel bir re çe te yi seç tim.
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kaz ciğeri

ÜZÜM LÜ KAZ cİ Ğe Rİ

Ci ğe rin si nir le ri ni ke sip te miz le yin ve yaklaşık bir sa at tuz lu 
su da bı ra kın. Da ha son ra sü züp su yu nu alın. Ka ra bi be ri ve 
tu zu ek le yin. Ci ğe ri de rin bir ka ba ko yun, bi raz da kaz ya ğı 
ila ve edin ve çok ha fif ateş te yaklaşık 20 da ki ka pi şi rin. Piş
ti ği nden emin ol mak için bir kür dan ba tı rın, kür dan çık tı ğın
da kır mı zı de ğil se piş miş de mek tir. Da ha son ra, ten ce re nin 
di bin de ki so su ni şas tay la ko yu laş tı rın. Bu sos a, üzüm le ri ta ne 
ta ne ilave ederek 10 da ki ka bo yun ca pi şi rin. Kaz ya ğın da 
kı zar tıl mış kru ton lar la çok sı cak ola rak ser vis ya pın. Sa uter
nes şa ra bı ile de ser vis ya pı la bi lir, çün kü kaz ci ğe ri nin ta dıy la 
çok iyi uyu şur.
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şam pan ya

Şam pan ya, bir çeşit şaraptır. Köpüklüsüdür. Ne den se, bir şa rap de ğil de, 
özel bir kut la ma iç ki si ola rak bi li nir. Ancak her kö pük lü şa ra ba şam pan ya 
de nil me si de yer et miş bir yan lış lık tır. Şam pan ya, Fran sa’nın ku zey do ğu
sun da Pa ris’e 140 km uzak lık ta imal edi len şa rap la ra ve ri le bi len tes cil li bir 
ad dır. Bu böl ge nin iki önem li şeh ri, Re ims ve Eper nay’dır. Baş ka bir yer de 
ya pı lan üre ti me ol sa ol sa “do ğal kö pük lü şa rap” de ne bi lir. Fran sa’da 
Cham pag ne böl ge si dı şın da üre ti len do ğal kö pük lü şa rap la ra cré mant de ni
yor.

İs pan yol ların es pu mo so de dik le ri, Ka ta lon ya böl ge sin de yap tık la rı Ca va 
ve İtal yan ların spu man te de dik le ri, Ve ne to böl ge si nin yer li üzüm le rin den 
yap tık la rı Pro sec co do ğal kö pük lü şa rap la rı şam pan ya ya ra kip ola rak çık
mıştır. Al man lar ise kö pük lü şa rap la rı na sekt adı nı tak mış lar. Türkiye’de 
ise doğal köpüklü şaraplar Yaşasın ve Altın Köpük’tür. Di ğer le ri şa ra bın 
içi ne kar bon di ok sit ve ri le rek el de edi len ya pay kö pük lü şa rap tır.

Şam pan ya nın ya pım tek ni ği ni, bi raz te sa dü fen bul muş ol sa da 17. yüz
yı lın son la rın da ya şa mış olan, Eper nay ya kın la rın da ki Ha ut vil lers Ma nas
tı rı’nın ke şi şi Dom Pi er re Pe rig non’a (16381715) borç lu yuz. Ta bii dul 
ba yan Clic qu ot’nun (Bar ba ra Ni co le Pon sar din) yar dım la rı nı da unut ma
ya lım. Dom Pe rig non’dan yak la şık bir yüz yıl son ra bu ha nım, ölen ban ker 
ko ca sı nın bü tün ser ve ti ni şam pan ya nın ge liş ti ril me si ne ve ta nı tıl ma sı na 
har ca mış. Bu gün Fran sız ca’da dul an la mı na ge len ve uve di ye rek Fran sa’da 
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bir res to ran da şam pan ya ıs mar lar sa nız Ve uve Clic qu ot’nun şam pan ya evi
nin şam pan ya sı ma sa nı za ge le cek tir.

Şam pan ya nın ya pı mın da yal nız ca üç cins üzüm kul la nı lı yor: Be yaz 
üzüm le rin kra li çe si Char don nay ve kır mı zı tür ler olan Pi not No ir ile Pi not 
Me uni er. Fran sa’nın hiç bir ye rin de el le top la ma kal ma mış tır ama bu 
üzüm ler hâ  lâ  mut la ka el le top la nı yor. Bir de ta ma men be yaz üzüm den 
(Char don nay) ya pı lan şam pan ya lar var dır. Bun la ra “Blanc de blancs” 
de nir ve baş lan gıç ye mek le ri ile öne ri lir. “Blanc de No irs” ise Char don nay 
ka tıl ma dan iki tür kır mı zı üzüm den ya pıl dı ğı nı gös te rir.

Pi not No ir, şam pan ya ya göv de ve kır mı zı mey ve le ri çağ rış tı ran bir aro
ma; Pi not Me nu ier ta ze lik ve çi çe kim si bir tat; Char don nay ise yu mu şak
lık ve li mon su bir aro ma ve ri yor.

Ey lülEkim ay la rın da top la nan üzüm ler dört ton luk se pet ler de özen le 
sı kı lır. İlk sı kım 2050 lit re cu vée şı ra ve rir. İkin ci sı kım 500 lit re ta il le şı ra 
ve rir. Ya ni dört ton üzüm den top lam 2550 lit re sı vı el de edi lir. En pa ha lı 
şam pan ya lar cu vée’den el de edi lir.

Si yah üzüm ler çok ha fif sı kıl dık la rın dan ka buk ve çe kir dek le rin de ki 
renk şı ra ya geç mi yor ve şam pan ya nın al tın sa rı sı ren gi böy le el de edi li yor.

Her şam pan ya evi ken di sti li ne gö re bu üç üzü mün şı ra sı nı de ği şik 
oran lar da har man lı yor ve şi şe le re ko yu yor. Her şi şe nin içi ne li qu eur d’ex
pé di ti on şe ker ve ma ya ek le ni yor ve şi şe ye me tal “ga zoz ka pa ğı” ta kı lı yor. 
Ye rin al tın da oyul muş ve ba zı la rı 30 km uzun lu ğa ula şan mah zen ler de en 
az 15 ay sü ren din len me ye terk edi li yor. Din len me sı ra sın da baş aşa ğı 
pu pit re de ni len tah ta raf lar da du ran şi şe le re, re mu age ta bir edi len, “şi şe 
çe vir me” se ans la rı ya pı lı yor. İki ay son ra ma ya man ta rın di bi ne top la nı
yor. Tek tek şi şe le rin özel bir so ğut ma yön te miy le (de gor ge ment) me tal 
ka pak la rı çı kar tı la rak ma ya alı nı yor, ay nı ha cim de şam pan ya ek le ne rek 
şi şe nin man ta rı ka pa tı lıp üze ri tel le bağ la nı yor.
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şampanya

Ba şa rı lı tek bir ha sa dın ürü nü kul la nıl dıy sa (mil le si me) en az dört beş; 
de ği şik ha sat lar har man lan dıy sa üç yıl yi ne ay nı mah zen ler de yıl lan dı rı lı yor.

Şam pan ya tü ke ti mi nin bü yük ço ğun lu ğu, “NonVin ta ge” de nen, her 
fir ma nın ken di ne öz gü stan dart la rın da fark lı yıl la rın mah su lu ka rış tı rı la
rak el de edi len tür dür. “Vin ta ge” (mil le si me) ise iyi bir mah sul yı lı nın üzü
müy le ya pı lan şam pan ya dır. Da ha pa ha lı dır. “Cu vée de Pres ti ge” ise her 
şam pan ya fir ma sı nın en üst ka li te ürü nü ne ve ri len ad dır. Ör ne ğin Krug 
yal nız ca Cu vée de Pres ti ge şam pan ya imal eder. Ken di ni böy le ka bul et tir
miş tir. Mo et et Chan don fir ma sı nın Dom Pe rig non; Lo uis Ro ede rer fir ma
sı nın Ro eder Cris tal mar ka la rı bu tür şam pan ya lar dır.

Sı ra la ya bi le ce ği miz di ğer şam pan ya fir ma ya da mar ka la rı ise şöy le dir: 
Bol lin ger, Ru inart, Ve uve Cli qu ot Pan sar din, Char les He id si eck, De utz 
Cham pag ne, He id si eck, Lan son, La urent Per ri er, Mer cie, G.H. Mumm, 
Per ri er Jo uet, Pi per He id si eck, Pol Ro ger, Pom mery, Ta it tin ger.
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Ay rı ca, her şam pan ya şi şe si nin eti ke ti nin alt ta ra fın da bir de nu ma ra 
var dır. Bu nu ma ra lar Şam pan ya De net le me Bü ro su (Co mi té In terp ro fes si
onel du Vin de Cham pag ne) ta ra fın dan ve ri lir. Bu nu ma ra la rın önün de 
bu lu nan harf ler de an lam ta şır:

NM Bir şam pan ya fir ma sı nın ta ma men ken di üre ti mi dir.
RM Bağ sa hi bi nin üret ti ği şam pan ya.
CM Bir ko ope ra tif ta ra fın dan üre ti len şam pan ya.
MA Bir tüc car ku ru lu şun kul lan dı ğı özel mar ka.
RC Bağ sa hi bi nin ko ope ra tif ara cı lı ğıy la pa zar la dı ğı şam pan ya.
SR Bağ sa hip le ri nin or tak la şa kur muş ol du ğu bir şir ke tin üret ti ği
 şam pan ya.

Şam pan ya nın ku ru lu ğu do za jı na, ya ni içer di ği şe ker mik ta rı na bağ lı dır. 
Hiç şe ker yok sa, çok ku ru an la mın da ext ra brut de nir. Do za jı % 1 ise ku ru 
(brut), % 13 ise or ta ku ru (ext ra sec), % 35 az tat lı (sec), % 58 ise ha fif 
tat lı (de misec) % 810 ise ya rı tat lı (de mido ux), % 1012 ise çok tat lı (do
ux) di ye sı nıf lan dı rı lır. 

Şam pan ya nın yal nız ca mil le si me de ni len özel tür le ri yıl lan dır ma ya 
uy gun dur. Bun la rın üze rin de ya pım yı lı ya zar. Eti ke tin de ya pım yı lı yaz ma
yan lar bek le til me ye uy gun de ğil dir. He men içil me li dir. Şam pan ya 1012° 
C’de ışık al ma yan nem li bir or tam da, şi şe si ya tay ya da ba zı la rı nın en iyi si 
ol du ğu nu id dia et ti ği gi bi dik ola rak sak la nır. Ne olur ne ol maz, siz yi ne de 
şi şe yi ya tay ko yun, sı vı man ta rın içi ne değ sin. Eğer bur nu nu zun di ki ne 
gi dip de şi şe yi dik ko yar sa nız, 50 yıl son ra şam pan ya yı aç tı ğı nız da ga zı kaç
ma mış sa be ni ce hen nem de anons et ti rin. Ora day sam müj de yi ve rin. 
Ma kul bir sü re de da nış ma ya ge le mi yor sam, an la yın ki rüş vet ye ri ni bul muş 
ve cen net te yim. O za man müj de yi ken di ni ze sak la ya bi lir si niz.


