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İskoçya hakkındaki duygu ve düşüncelerimi yansıtmamı isteyen
dostum Levent Özçelik’in Scotchland fotoğraf albümünün
önsözüne şu cümlelerle başlamıştım: “Ülkeler insanlara benzer,
bazısı gürültücüdür, sürekli “Ben buradayım” der. Kimileri
sessiz, sakin ve bilgedir, tanınmayı ve keşfedilmeyi bekler.
Tanıdıkça sırlarını döker, yakınlaşır ve ayrılamaz bir parçanız
olurlar. Savaşlarla, özgürlük mücadelesiyle ve acılı günlerle
geçen binlerce yıllık tarihini geride bırakmış İskoçya, bunca
deneyimin getirdiği bir bilgelik düzeyine erişmiş, sessizce
keşfedilmeyi bekleyen bir hazine...”
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İskoçya’nın kalbimdeki yeri çok ayrı. Bu
sevginin nedeni viski uzmanı olmam, viski
üretimini yerinde görmek ve tadımlar yapmak
için defalarca İskoçya’ya gitmiş olmam değil
sadece. İskoç insanının samimiyeti, doğallığı
ve cana yakınlığı, ülkenin dünyanın en güzel
ve bakir coğrafyalarından birine sahip olması,
kendine özgü gastronomisi de bunda büyük
rol oynuyor elbette.
İskoçya ne yer, ne içer?
Çocukken bir oyun oynardık. Arkadaşımıza
defalarca “beyaz” dedirtip hemen üstüne “inek
ne içer” diye sorup “süt” yanıtı vermesini
sağlar ve gülerdik (çocuk mizahı işte) “İskoçlar
ne içer?” sorusunun yanıtı da ilk anda viski
gibi gelse de aslında değil. İskoçya viskinin
anavatanı sayılmasına ve dünyadaki viskilerin
neredeyse %90’ının İskoçya’da üretilmesine
rağmen İskoçlar viski seven ve içen bir millet
değil. Ülkenin geleneksel alkolsüz içeceği IRN
BRU adı verilen boyalı ve çok şekerli bir
içecek. Dünyanın pek çok ülkesinde en çok
tüketilen alkolsüz içecek olan Coca Cola,
İskoçya’da Irn Bru’yu geçmeyi başaramıyor.
Söz konusu alkollü içecekler olduğunda da
bira ve cin-tonik başta gidiyor. “Viski
seviyorum, içiyorum” diyen bir genç bulmak
neredeyse imkânsız.
Viski, İskoçya’nın dünyaya kazandırdığı en
önemli lezzet elbette. 5 İskoç viski bölgesinde
130’a yakın damıtımevinde viski üretimi var ve
her yıl dünyaya tam 1.3 milyar şişe viski ihraç
ediyorlar.
İskoç mutfağı çok zengin bir mutfak sayılmaz.
Uzun yüzyıllar İngiltere ile savaş halinde ve
sefalet içinde yaşayan İskoçların et ve sebze
ağırlıklı bir mutfakları var. Hayvanların hiçbir
yerini atmamak ve değerlendirmek kültürüne
sahip oldukları için bizdeki sakatat kültürünü
hatırlatan yemekleri HAGGIS dünyaca bilinen
en ünlü İskoç yemeği.
Kırmızı et ve sakatat seven-yiyen bir insan
olmadığım için İskoçya milli yemeği haggis
önüme ilk geldiğinde hemen başlayamadığımı
ve tabakla bir süre bakıştığımızı hatırlıyorum.
İskoçya mutfağı denince akla gelen ilk yemek
olan haggis’in nasıl pişirildiğini öğrendiğimde

ve bağırsağın/midenin içine doldurularak
pişirildiğini duyduğumda aklıma gelen ilk
cümle “Türkiye’de mumbar dolması bile
yemiyorum, İskoçya’da bunu yediğime
inanamıyorum” oldu.
İskoçlar haggis hazırlarken hayvanın
neredeyse tüm organlarını kullanıyor;
karaciğer, akciğer, yürek minik minik kıyılıyor
ve soğan, yulaf ve bolca baharat katılarak bir
harç hazırlanıyor. Hazırlanan harç bağırsağın
içine doldurularak pişiriliyor. Biraz zahmetli bir
hazırlık süreci olduğu için haggis, hazır olarak
da satılıyor ve İskoçlar evlerinde fırında ısıtarak
da tüketebiliyor.
Haggis önüme ilk geldiğinde ve bu tarifi
dinlediğimde yaşadığım stresi ve paniği
tahmin edebilirsiniz. Ancak işim gastronomi ve
viski kültürü olup da İskoçya’nın milli yemeğini
yememek, bilmemek söz konusu
olamayacağı için tattım ve gerçekten çok
beğendim. Elbette bunda sunumun da etkisi
var. Haggis piştikten sonra tabağa bağırsakla
sunulmuyor ve sadece iç harcı kavrulmuş
kıyma gibi konarak yanında ‘NEEPS &
TATTIES’ ile servis ediliyor. En basit
tanımlarıyla neeps turp, tatties de patates
püresi. Haggis, neeps ve tatties’in eşit
miktarda konduğu bu meşhur tabağın üstüne
biraz da viski gezdirince gerçekten çok leziz
bir yemek haline geliyor ve daha ikinci çatalda
sakatat yediğinizi unutuyorsunuz.
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Burns’ün doğum günü olan 25 Ocak tüm
dünyada özel geceler düzenlenerek kutlanıyor
ve bu gecenin (Burns Supper) en özel
anlarından biri haggis’in gayda müziği
eşliğinde törenle sahneye getirilmesi ve töreni
yöneten kişinin Address to Haggis’i okuyarak
kılıçla haggis’i kesmesi. Yemek bu törenin
ardından başlıyor.
İskoçya irili ufaklı yüzlerce adaya sahip bir
ülke. Bu nedenle okyanusa onbinlerce mil
kıyısı var. Her türlü deniz ürünü ve özellikle
somon, ıstakoz, midye ve istiridye de İskoçya
mutfağında geniş yer buluyor.

Haggis’i bu kadar ünlü kılan en ünlü kişi
1759’da doğan ünlü İskoç şairi ve halk
kahramanı Robert (Rabbie) Burns. Burns’ün
‘Address to Haggis’ şiiri dünyada bir yemek
için yazılmış en edebi eser sayılabilir. Robert
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Somon İskoçya için ayrı bir öneme de sahip.
İskoçya’daki nehirler, özellikle de Spey, Tee,
Dee ve Tweed nehirleri, dünyanın en ünlü
somon avcılığı noktaları. Her yıl dünyanın dört
bir yanından gelen avcılar saatlerce nehrin
içinde ellerinde oltalarıyla bu devasa somonları
yakalamaya çalışıyor. Somona büyük bir saygı
var, yakalanan somonlar ölçüldükten ve avcı
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gururla poz verdikten sonra nehire geri
bırakılıyor. Spey Nehri ve çevresi (Speyside)
aynı zamanda İskoçya’nın ve dünyanın viski
başkenti. Hem viski damıtımevleri hem de
somon avcılığı bir araya gelince İskoçya’nın en
önemli turistik bölgesi demek yanlış olmaz.
İş tatlıya gelince pek çok seçenek var ama
İskoçya’nın dünyaya kazandırdığı en önemli
tatlı; un, şeker ve bol tereyağlı bir kurabiye
olan ‘shortbread’. Tarihte sadece Noel
gecelerinde yapılan pahalı bir kurabiye iken şu
anda çayın yanında tüketilen vazgeçilmez
lezzetlerden biri haline gelmiş durumda.
İskoçya’nın Dostluk Kâsesi: QUAICH
İnce işçiliğiyle göz alan şık bir metal kâse olan
quaich (kueyk diye okunuyor) İskoçya’nın
geleneksel içki kâsesi. Quaich’in 1600’lü
yıllarda Highland Bölgesi’nden çıktığı
düşünülüyor. Quaich, paylaşılan sevgi ve
dostluğun simgesi. Yeri geliyor bir düğünde
gelin-damat iki kulpundan tutup, bir içkiyle
konuklarını karşılıyor, yeri geliyor içine konan
viskiyle tadım etkinliklerinde ve İskoçya’nın
ünlü Burns Gecesi’nde konuklara hoş geldiniz
demek için kullanılıyor. Ben de viski tadım
etkinliklerimi mutlaka quaich kaldırarak ve
konuklarıma Galce ‘Sağlığınıza’ anlamına
gelen ‘Sláinte Mhath’ deyimini öğreterek
başlıyorum.
En ünlü quaich’lerden biri XIX. yüzyılda Sir
Walter Scott’un kullandığı gümüş quaich.
Theresa May’in eski Amerika Başkanı Trump’a
quaich hediye etmesiyle tekrar gündeme
gelen bu dostluk kâsesi, Nelson Mandela
tarafından da kullanılmış. Glasgow
Commonwealth Oyunları’nda madalya alan
sporculara ahşap bir quaich de hediye
edilmiş. Quaich, günümüzde de kullanılmaya
devam ediyor. Benim de koleksiyonumda
çelik, gümüş, cam ve ahşaptan yapılmış pek
çok farklı boyda quiach’ler bulunuyor. Kadeh
Muhafızları Birliği (Keepers of the Quaich),
İskoç viskilerine üstün hizmet vermiş kişilere
verilen bir unvan. Türkiye’de viski kültürünün
gelişime yaptığım katkılardan dolayı 2020’de
Kadeh Muhafızı unvanına aday gösterilmiş
olmam benim için büyük gurur kaynağı.

Not: İskoçya ve viski kültürü ile ilgili daha
ayrıntılı bilgiyi Meleklerin Payı ve İmbikten
Kadehe kitaplarımda bulabilirsiniz. Üstünde
çalıştığım yeni gezi/anı kitabımda da İskoçya
seyahatlerimi ve viski damıtımevlerini
anlatıyorum.
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