
Tad ve koku alma duyusu birbirinden ayr›-
lam›yor. Bu köflemiz ise derginin bilimsel
k›sm›ndan ayr›l›yor ve daha çok gezme-toz-
ma, yeme-içme ifllerine bak›yor. Bu yaz›-
m›zda da bu nedenle tad ve koku alma fiz-
yolojisinden çok Fransa’n›n ve Paris’in gas-
tronomik faaliyetlere de¤inece¤iz. Sonuçta
tad ve koku alma organlar›ndan mesul dok-
torlar de¤il miyiz? Lezzetli yemeklerden
kimseye zarar gelmez, haydi bafllayal›m... 

Bistro, brasserie, flarap bar› yani bar a vin,
café, crêperie,  guinguettes, restaurant, ye-
rel mutfaklar… Romantik rotalar›n kraliçe-
si, sanat›n merkezi, moda ikonu Paris her
anlamda tad›na var›lmas› gereken bir flehir
ve damak tad› konusunda sundu¤u seçenek-
ler de s›n›rs›z. Haute ya da nouvelle cuisi-
ne’in en alengirli tatlar›n›n servis edildi¤i
Michelin y›ld›zl› restoranlardan, ayaküstü
at›flt›rabilece¤iniz café’lere, çeflitli bölgele-
rin geleneksel tariflerinden etnik mutfakla-
ra, yok yok… Seçenek çok olunca tuza¤a
düflme, kötü deneyimler yaflama olas›l›¤› da
art›yor. Paris’e giderseniz önerimiz fazla
turistik bölgelerdeki restoranlardan kaç›n-
man›z, yerel halk›n gitti¤i bistrolar› tespit
etmeye çal›flman›z, Paris’te yaflayan ya da
yaflam›fl birini tan›yorsan›z, tavsiyelerine
kulak vermeniz.

Önce Frans›z mutfa¤› hakk›nda birkaç bilgi
vereyim. Monarfli y›llar›n›n lüksünden,
Frans›z devriminden, koloni döneminden
ve komflu ülkelerin kültüründen etkilenen
Frans›z mutfa¤›, yemek piflirmenin sanatsal
yönünü ön plana ç›karan zenginli¤i ve çe-
flitlili¤iyle ünlü. Bir rivayete göre Floransa-
l› ünlü Medici ailesinin ferdi Prenses Cate-
rina de Medici’nin bu mutfa¤›n geliflmesin-
de katk›s› büyük. Kral II. Henry’e efl seçilen

Caterina de Medici çeyiziyle birlikte Fran-
sa’ya Toscana mutfa¤›n›n gelene¤ini, sofra
adab›n› ve aflç›lar›n› da götürmüfl. ‹talyan
aflç›lar Frans›z hanedan›na çatal ve peçete
kullanmay› da ö¤retmifller. Sonraki yüzy›l-
larda Paris Avrupa’da görkemin, lüksün,
gösteriflin merkezi olmufl ve kraliyet sofra-
lar› zenginlikte, mücevherler, giysiler ve
dekorlarla afl›k atm›fl. Frans›z devrimi geçi-
ci bir duraklama dönemini bafllatsa da kimi-
leri devrimi mutfa¤›n demokratikleflmesi ve

modern restoranlar›n do¤ufluna vesile ola-
rak görür zira asillerin iflsiz kalan aflç›lar› ve
hatta giyotinden kurtulmufl baz› asilzadeler
restoran açm›fl ya da aflç›l›k dersi vermeye
bafllam›flt›r. 

Yirminci yüzy›l ise, özellikle 1970’li y›llar-
da Fransa’da Nouvelle Cuisine’nin do¤uflu-
na sahne olmufltur. Dünya gastronomi dün-
yas›n› etkileyen bu ak›ma imzas›n› atan Ga-
ult ve Millau, o güne kadar Frans›z haute
cuisine’nin kurallar›n› tamamen de¤ifltirmifl
ve böylece teni tarifler, yeni sunumlar, mal-
zemeleri yeni ele al›fl biçimi, porsiyonlarda
de¤ifliklik hatta piflirme yöntemine bile
farkl›l›k gelmifltir.

Yöresel mutfa¤a gelince. Fransa yüzölçümü
genifl bir ülke. Korsika’dan Akdeniz’in ›l›m-
l› k›y›lar›na, kuzeyin sert ikliminden Atlan-
tik k›y›lar›na, her bölgenin lezzetleri de
farkl›. Perigord, örne¤in, ördek ve kaz eti
yemekleri ile tan›n›yor, özellikle de tüm
dünyada bilinen foie gras yani kaz ci¤eriyle.
Bretanya bir di¤er ünlü lezzetin, crepe’in
do¤um yeri. Ama midyesi ve kabuklu deniz
ürünleri de meflhur. Loire vadisinin koyun
eti, av etleri, mantar çeflitleri ve keçi peyni-
ri; Champagne, Alsace ve Lorraine bölgele-
rinin jambon ve av etleri ünlü. Picardie,
Normandiya, Bretanya ve Nord-Pas-de-
Calais’ninse bal›k ve kabuklu deniz ürünle-
ri. Bunlar›n hepsini Paris’te bistrolarda ve
yerel mutfak restoranlar›nda tadabilirsiniz.
Korsika ve Provence denilen güney Fran-
sa’n›n tatlar› ve kokular›ndan Alsaz bölgesi-
nin ve Bretanya’n›n tatlar›na. 

ORDÖVR OLARAK NE ALIRSINIZ?
En önemli ö¤eleri flarap ve peynir olan
Frans›z mutfa¤›nda menü üç ana bölümden
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ÖMÜRäDEN

ÇABUK, ÇABUK,
BYSTRO, BYSTRO...

“‹kiyüz y›ll›k gelenek”

� Prof. Dr. Mehmet Ömür
ME&D‹ Kulak Burun Bo¤az
Hastal›klar› Merkezi • ‹stanbul
omurmehmetnew@gmail.com



o l u fl u r :
Hors d'oeuvre

ya da entrees, plat
ve desert; yani antre,

ana yemek ve arkal›k.

En yayg›n ördövler keçi peyniri veya jam-
bonla haz›rlanan salata, otlu omlet ve so¤an
çorbas› (soupe a l'oignon), et suyu (con-
sommé) veya p›rasa ve patates çorbas› (po-
tage parisien), istridye (huitres), kabuklu
deniz ürünleri (crustaces) ve deniz ürünleri
(fruites de mer). 

Ana yemek (plat) et veya bal›k, yan›nda gar-
nitür olarak sebze veya pilav ve Frans›z
mutfa¤›n›n olmazsa olmaz› soslar önde gi-
den yemeklerdir.

Entrecote Bercy (beyaz flarap soslu et),
Chateaubriand, andouillettes (›zgara ifl-
kembe sosisi), canard à l'orange (portakall›
ördek) tad›lmas› gereken lezzetler aras›nda
say›labilir.

Arkal›k ve tatl›lar; çikolatal› St Honoré,
crème caramel, de¤iflik krepler ve genelde
bol krem flantiyli tatl›lar ve peynirler. Fran-
sa bir peynir cenneti. Yüzlerce çeflit var ama
en bilinenleri camembert, brie, roquefort,
otlu peynir ve keçi peyniri. Peynirler, ana
yemekten sonra arkal›k ve tatl›lardan önce
servis edilirler.

HER BÜTÇEYE UYGUN MEKAN
Frans›z kültüründe birçok de¤iflik lo-

kanta çeflidi var. Bunlar restaurant, bis-
tro, brasserie, flarap barlar›, café, guingu-

ettes diye s›ralan›r.

Restaurant: Kalitesine göre çeflitli fiyatlarda
yemekler sunan bu tür lokantalar genellikle
günün belirli saatlerinde aç›l›r, belirli saat-
lerde kapan›rlar. Haftan›n bir günü ço¤u iki
günü de kepenkleri iniktir.  Pazar ve pazar-
tesi günleri restoranlar›n ço¤u kapal›d›r.
Genellikle fiks menü seçene¤i sunarlar. Sa-
at 15:00’da ö¤le servisini kapatan bir resto-
randa 15:15’te yemek yeme teflebbüsünde
bulunmaman›z› tavsiye ederim. Büyük bir
olas›l›kla reddedileceksinizdir.

Bistro: Restorandan daha küçüktür. Menü-
ler bazen kap›n›n önündeki bir tahtaya te-
beflirle yaz›l›r. Genellikle daha basit ve ça-
buk haz›rlanabilen yemekler sunarlar. Zen-
gin flarap menüsü, rahat ve sempatik servis,
makul hesap, bistrolar›n en önemli özellik-
lerindendir.

Burada bir ara verip bafll›¤a dönelim ve Bis-
trot’larla ilgili bilgilerimizi biraz daha ge-
niflletelim. Bistrot ad›n›n Rusça’da Bystro
kelimesinden geldi¤i söylenir. 1814 y›l›nda
100 gün Paris’i iflgal eden Rus askerler giz-
lice Cabaret’leri ziyaret ederlerken ifllerini
bir an önce bitirip bir tek at›p k›fllalar›na
dönebilmek için “Çabuk, çabuk... Bystro,
bystro...” dedikleri için bu ad cabaret’lerin
üzerine yap›fl›p kalm›flt›r. Uzun bar›n üzeri-
ne kolunuzu at›p kahvenizi veya içece¤inizi
yudumlad›¤›n›z bir ortamd›r. Daha sonra-
lar› aristokrasinin ra¤bet etti¤i bistrot’lar›n

en eskisi “Procope”dur. Bir kö-
flesinde Voltaire’in masas›n›n
hala durdu¤u ve Frans›z devri-
minin haz›rland›¤› bu bistrot
halen Saint Germain’de ayn›
yerde hizmet vermektedir; ama
daha çok turistlere tabii ki…

Bu y›llarda bistrot’lar›n ard›ndan
birahane anlam›na Brasserie’ler
türer. 1860’da Phyloxera denilen

parazitlerin ba¤lar› yok etmesinin
ard›ndan flarap fiyatlar› yükselir. Bira

bafltac› edilir. Alsace-Lorraine bölge-
sinden gelen göçmenler taraf›ndan
1870’lerde aç›lm›flt›r. Bugün biran›n yan›s›-
ra Riesling, Sylvaner ve Gewürztraminer
gibi Alsace yöresine ait flaraplar da servis
ederler. En yayg›n yemekler lahana ile ya-
p›lan choucroute ve deniz ürünleridir.
Brasserie bütün gün aç›kt›r. En ünlüleri
Montparnasse semtindedir. Bunlar›n bafl›n-
da da La Coupole gelir. Opera seviyorsan›z
Paris Operas›’nda bir eser dinledikten son-
ra Bastille Meydan›’ndaki Bofinger Brasse-
rie’sinde yemek yiyebilirsiniz. Bizde brasse-
rie var m›, diyenlere ise ‹stanbul’da Mim
Kemal Öke caddesindeki “La Brise”i öne-
rebilirim.

fiarap barlar›: Fran›z flarab›n›n türlü türlü-
sünü, peynir ve kuru etler eflli¤inde tadabi-
lirsiniz. 

Guinguettes: Yeme içmeyi ama özellikle de
dans etmeyi sevenler için, Marn nehrine
bakan büyük teraslar› olan cafe restoranlar-
d›r. Daha çok pazarlar› ailece gidilir ve
akordeon eflli¤inde dans edilir.

Café: Paris kafe dolu. Ad›m bafl› var. Sabah-
lar› kahve ve kurvasan önerilir. Haberiniz
olsun sanatç› tak›m› St-Germain-des-
Prés’deki kafelere tak›l›r. 

Boulangerie: F›r›nd›r; baguette, croissant,
croque monsieur alabilirsiniz. Vaktiniz ve
bütçeniz k›s›tl›ysa ideal bir seçimdir.

Fransa’da yeme içme bir flölendir. Ukala
garsonlara kafay› takmazsan›z her fley güzel
gider. Frans›z mutfa¤›n›n dünyan›n en iyi
mutfaklar› aras›nda say›lmas› bofla de¤ildir.
F›r›nc›l›k, pastac›l›k ve gastronomi okullar›
ile yüzy›llard›r dünyan›n en iyi mutfa¤›n›
yaratmak için u¤rafl›r dururlar ama bir tür-
lü anal› k›zl›y› veya yuvalamay› bulabilmifl
de¤illerdir, etli ekmekten haberleri bile
yoktur.

Hepinize sevgiler... 
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