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TEŞEKKÜR 

Bu kitabın bazı kısımları daha önce başka yerlerde yayımlandı: 
“Mutfağımızdan Masanıza”nın büyük bölümü ve meslek hayatım-
la ilgili başka bazı ayrıntılar The New Yorker ’da, “Bunu Okuma-
dan Yemek Yemeyin” başlığıyla çıktı. “Tokyo Görevi” bölümüyse 
ilk kez Food Arts’ta yayımlandı, Canongate Yayınevi’nden çıkan 
Rover’s Books’ Return derlemesine verdiğim “Şef Gece Dışarı Çı-
kıyor” adlı kısa öykümü okuyanlar da öykünün kurgusal kahra-
manının yoğun bir ızgara bölümünde benimkine çok benzeyen, 
utandırıcı bir deneyim yaşadığını anımsayacaktır.

Ayrıca her şeyimi borçlu olduğum Joel Rose’a... Blooms-
bury Yayınevi’nin ABD şubesinden Karen Rinaldi ile Panio 
Gianopoulos’a, Jamie Byng’e, David Remnick’e, şeytani Taş 
Kardeşler’e (Rob ile Web), Tracy Westmoreland’e, José de Meireilles 
ile Philippe Lajaunie’ye, Steven Tempel’a, Michael Batterberry’ye, 
Kim Witherspoon’a, Sylvie Rabineau’ya, David Fiore’ye, Scott 
Bryan’a ve Les Halles’daki muhteşem ekibime, yani Franck, Eddy, 
Isidoro, Carlos, Omar, Angel, Bautista ve Janine’e teşekkür ederim.

Aşçılar harikadır.



GİRİŞ

Bazen sanki ÜÇ hayat yaşamışım 

gibi hissediyorum. Eğer öyleyse, bu 

onlardan biridir. Belki de bir buçuğu.

Bunu tekrar okurken geçmişe 

bakınca öyle görünüyor ki, hayatımın 

herhangi bir anında ne bildiğimi 

SANARSAM SANAYIM, aslında hiçbir şey 

hakkında hiçbir şey bilmemişim asla. 

En azından, önemli şeyler hakkında. 

Bunun, yani nelerin önemli olduğunu 

saptamanın üstünde çalışmayı hâlâ  

sürdürüyorum sanırım.
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Profesyonel aşçılık yapmanın getirdiği 

rahatlıklardan biri, sonunda bazı şeyleri 

kesin olarak bilmenizdir. Tabakların 

bulaşık makinesine kirli olarak girip 

temiz olarak çıktığını BİLİRSİNİZ. En iyi 

şekilde nasıl omlet yapılacağını BİLİRSİNİZ. 

Risotto’nun iyi yapılıp yapılmadığını. İşe 

zamanında gelmenin kesinlikle bir erdem 

olduğunu – ve geç gelmenin daima, daima 

kötü olduğunu bilirsiniz.

Pek az şeyin kesin olduğu, kusurlu ve 

sürekli değişen bir dünyada bu, yani BİR 

ŞEYİ kesin olarak bilebilmek, her şeye 

karşın epey tatmin edici.





ÖNSÖZ

Artık işler değişti.
Mutfak Sırları’nı yazdığım sıralarda hâlâ aşçılık yapıyordum. 

Sabah beşte, altıda kalkıp bir sigara yakıyor ve yazmaya başlıyor-
dum. Fırsatım olursa bilgisayar başında bir iki saat geçiriyor, sonra 
da tıraş olup taksi çeviriyor ve dosdoğru işe gidiyordum. Genel-
likle öğle yemeği vaktini sote bölümünde geçiriyor, öğleden sonra 
siparişlerimi hazırlıyor, gece dokuz ona kadar da tempo artırarak 
çalışıyordum. “Sıradan Bir Günüm” bölümü, o sıralardaki tipik 
cumalarımın gerçeğe oldukça sadık bir anlatısıdır.

Yani istesem bile, yalanlarla göz boyamaya ve gerçekleri giz-
lemeye zamanım yoktu. Amacım ifşa etmek değildi, “restoran 
sektörünün kirli çamaşırlarını ortaya dökmek” gibi bir niyetim 
yoktu, artan ekmeklerin tekrar servis edilmesi ve “pazartesileri ba-
lık” meselesi gibi şeyler de açıkçası umurumda değildi. Restoran 
sektöründe değişim taraftarı değildim – hâlâ da değilim. Sektörü 
olduğu haliyle seviyorum. Amacım diğer aşçılara ve ömrü res-
toranlarda çalışarak geçen kişilere eğlenceli ve doğru gelecek bir 
kitap yazmaktı. Mesela... Bir cumartesi gecesinin onunda, yoğun 
geçen akşam yemeği vaktinden sonra mutfakta birkaç aşçıyla ta-
kılıp bira içerek muhabbet ediyormuşum gibi yazmak istiyordum. 
Kitabın üslubunun sertliğini, sayfaların epey testosteron yüklü ol-
duğunu ve arada sırada aşırı genellemelerde bulunduğumu fark 
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edeceksiniz. Bu tamamen kasıtlıydı. Şeflerin böyle kabahatler iş-
lediği olur. Kitabı –yıpranmış birkaç aşçıdan, meraklı şeflerden ve 
ıstırap içindeki yalnız insanlardan başka– kimsenin okuyacağını 
düşünmüyordum.

Kitabı okuyanlarınsa “Bu çok saçma yahu!..” dememesinde ka-
rarlıydım. Meslektaşlarımın “Hangi aşçı böyle konuşur? Bu saç-
malık! Bu herif kim ki?” diye düşünmelerini istemiyordum. Yaz işi 
olarak patates kızartmış veya tiran bir şefin ya da aptal bir restoran 
sahibinin despotça yönetimi altında acı çekmiş herkesin anında 
tanıyacağı bir dilde, aşçıların gizli dili olan Mutfakça dilinde ko-
nuşmak istiyordum. Kafama göre yazdığım küçük anı kitabımın, 
profesyonel aşçıların biraz klostrofobik bakış açısını; çoğumuzun 
her sabah kalkıp işimizi yapmamızı sağlayan, biraz paranoyakça 
olan ve alanımızı canla başla savunmaya yönelik o gurur ve kabul-
leniş karışımını yansıtmasını istiyordum. Halktan bazı insanların 
bahsettiğim bazı şeylerden rahatsız olacağını biliyordum. Biz aş-
çıların yemek salonlarımızı dolduran sivilleri hasım olarak görme 
eğilimimizin, dürüstçe tasvir edildiğinde mutsuzluğa yol açması 
kaçınılmazdı... Ve birçok kişi, iyisiyle kötüsüyle o hayatı yaşayan 
çoğumuzun tanık olduğu ucuzculuk ile “pazarlama taktiklerin-
den” bahsedilmemesini yeğlerdi. Ama bunlar umurumda değildi. 
Hatta halkı biraz rahatsız etme düşüncesi hoşuma bile gidiyordu. 
Zaten bu kitabı onlar için yazmamıştım. Bu kitap aşçılar içindi. 
Profesyonel aşçılar.

Yeni “yıldız şef ” kültürü ilginç ve itiraf etmeliyim ki sinir bo-
zucu bir fenomen. Her ne kadar işler açısından –ve şahsen benim 
için– gayet iyi olsa da gündelik hayatta çoğumuz onu tiye almak-
tan geri duramayız. Sonuçta tüm profesyoneller arasında, bir anda 
halkın karşısına çıkarılmaya şeflerden daha az uygun çok az insan 
vardır. Biz işimizi gözlerden uzakta, kapalı kapılar ardında yapma-
ya alışığızdır. Biz en hafif tabirle... Nasıl desem... “Kaba” bir üslupla 
konuşmaya alışığızdır. Bu mesleğe başlamamızın sebebi, normal 
bir iş ortamında normal insanlarla etkileşim içinde çalışmanın 
bize olanaksız ya da sevimsiz gelmesidir muhtemelen. Çoğumuz 
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toplum içinde nasıl davranacağımızı bilemeyiz... Umurumuz-
da da değildir. Görünen o ki, televizyona çıkan birçok şefimizin 
hayranları ve “gurme” denen kalabalık kitle, şeflerin lekesiz beyaz 
üniforma giyen ve o sırada ne hazırlıyorlarsa tattırmaya seve seve 
gönüllü olan, şirin, sevimli yaratıklar olduğuna inanır olmuştur. 
Oysa profesyonellerin gayet iyi bildiği gibi, işin aslı biraz farklıdır. 
Bütün bu yemek çılgınlığı, şef ve restoran takıntısı gibi saçmalıklar 
yüzünden artık gözden kaçan şey, aşçılığın zor olduğudur... Her 
gün aynı yemekleri aynı şekilde hazırlayıp durabilmenin, akılda 
kalıcı cevherler yumurtlama ile geyik muhabbeti yapma dışında 
beceriler gerektirdiği ve daha az telejenik olduğudur.

Bu kitabın yayımlanmasıyla birlikte medyada ilgi odağı haline 
gelmesinden sonra bana en çok sorulan soru “Meslektaşlarınızın 
tepkisi ne oldu?” idi. Bazı yazarlar “Benedict Arnold! Alger Hiss!” 
diye haykırdı. Güya restoran dünyasının içyüzünü anlatan kişile-
rin ve gurmelerin öfkeden deliye döndüğü söylendi. İşin gerçeği 
mi? Hayatımda o kadar çok bedava yemek ve içki teklifi almamış-
tım. Daha birkaç ay öncesine kadar çoraplarını yıkamaya bile layık 
olmadığımı düşündüğüm şefler beni sıcak karşılıyor ve dertleri-
ni paylaşmam için personelleriyle tanıştırmak üzere mutfakları-
na sürüklemekte ısrar ediyorlardı. Birleşik Devletler ile Birleşik 
Krallık’ın dört bir yanında kitap turnesine çıktığımda –Chicago, 
San Francisco, Los Angeles, Miami, Philly, Washington, Boston’a 
ve Londra, Glasgow, Bristol’ın taşrası, Manchester ve başka yer-
lere gittim–, şeflerle aşçılar selam vermek için imza günüme ge-
liyor ve içki ısmarlama vaadiyle beni alıp götürüyorlardı. Uçak 
yemeklerinden ve otel minibarlarının içindekilerden (yani turne 
diyetinden) bıkınca, tuhaf bir şehirde bir restorana girip barda 
oturarak bira ile aperitif söylüyordum ve tuhaf, muhteşem şey-
ler olmaya başlıyordu; küçük ordövrler, uygun şaraplar, tadımlık 
peynirler, tatlılar peyda oluyordu peş peşe. Mutfağa doğru bak-
tığımda, çokbilmiş aşçının teki –hiç tanımadığım biri– mutfak 
kapısının ardından bana başparmaklarını kaldırıyordu. Hem salaş 
mekânlarda hem de yüksek mutfağın mabetlerinde, hem burada 
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hem de yurtdışında, aşçıların yüzlerinde aynı ifadeyi; çoğumuzun 
çok iyi bildiği, “en kötüsünü beklersen asla hayal kırıklığı yaşa-
mazsın” diyen o temkinli, kinik ifadeyi görüyordum. Ama hepsi 
de dostça davranıyordu.

Gerçekten ironik ve şaşırtıcı anlar da oluyordu: Bir gün, Les 
Halles’daki mutfağımdayken telefon çaldı ve tanımadığım, Fran-
sız bir adam tanışıp sohbet etmek ve birlikte hafif bir öğle yemeği 
yemek için beni restoranına davet etti. “Kimsiniz?” diye sordum. 
“Ben Eric Ripert,” dedi ses. Dizlerimin bağı çözülüp hardal kı-
vamına geldi. Bu tıpkı... Tıpkı... Joe DiMaggio’nun arayıp “Arka 
bahçede birlikte beyzbol oynayalım ahbap,” demesi gibi bir şeydi. 
İşlerin cidden değiştiğini artık anlıyordum. Kahramanlarım beni 
arıyordu. Komiktir ki André Soltner, kesinlikle hafta sonlarında 
beni kayak yapmaya davet etmeyeceğini söylememden sonra beni 
davet etti. (Babe Ruth birinci kaleye ulaştı!) Bob Kinkead, kitabın 
ciltli baskısında ismini berbat bir şekilde yanlış yazmama karşın, 
restoranına adımımı atar atmaz beni el üstünde tuttu ve önüme 
muhteşem yemekler getirip durdu. Norman Van Aken geldi ve 
beni kutlayıp çöldeki kendi ilk yıllarından bazı anılarını paylaştı. 
(Arkadaşı Emeril’i kötülemeyi kesmemi de kibar bir dille rica etti... 
Onun aşçılığı gerçekten bilen, gayet sevimli, tatlı dilli bir adam ol-
duğunu söyledi.) Gary Danko bedavaya karnımı doyurdu. Kitabı 
okuduğunu sanmıyorum; ama aşçılarının, özellikle de pirsingli ve 
yara izli, korsana benzeyen holiganlardan oluşan bir ekibin görü-
nüşe göre kitabı beğenmesi sebebiyle bana oldukça kibar davran-
dı. Hiçbir ortak yönümüz olmadığını düşündüğüm şefler aslında 
aynı zihniyete sahip olduğumuzu, hepimizin paylaştığı o karanlık 
ve adrenalin yüklü kültürü takdir ettiğimizi gösterdi bana.

Mutfakta kötü davranışlar sergilemenin poster çocuğu haline 
gelmiştim birden.

Aşçılıkla geçim sağlamanın en iyi tarafının ne olduğu bana sık 
sık sorulmuştur. Yanıt şu: Bir altkültüre dahil olmak. Tarihsel bir 
sürekliliğin, kendi diline ve âdetlerine sahip gizli bir topluluğun 
parçası olmak. Ellerini kullanarak iyi bir şeyler yapmanın, tüm 
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duyularını kullanmanın anlık hazzını yaşamak. Bu, haz vermenin 
en saf ve bencillikten uzak yolu olabilir bazen (gerçi hemen arka-
sında, ikinci sırada oral seks olsa gerek).

Artık işler değişti. Ben değiştim. Buna mecburdum. Düzgün 
davranmayı, alışık olduğumdan biraz daha uzun süre düzgün dav-
ranmayı öğrendim (Tanrı yardımcım olsun). İstenildiğinde sade-
de gelebiliyorum. “Geri hizmetlerin” ve “yüzdelerin” ne anlama 
geldiğini biliyorum... Sayılır. Hayatımda ilk kez sağlık sigortam 
var. Kiramı aksatmadan ödüyorum resmen. Ve Les Halles’daki ca-
nım mutfağımda çok ama çok daha az çalışıyorum maalesef. Mes-
leğimde ihanet ettiğim birileri varsa aşçılardır; kuğu gibi seke seke 
dünyanın dört bir yanını gezerken ve televizyonda kitaplarımı ta-
nıtırken onları terk ettiğim hissine kapılıyorum. Küçük mutfağım, 
Amerika’da (Dealey Plaza’dan sonra) en çok fotoğraflanan yer 
olacakmış gibi göründü bir ara. Soğukçum Angel tanıtımcı tut-
mayı kısa süreliğine de olsa düşündü, kızartmacı Manuel de artık 
uluorta espri patlatıyor (“Pembe jöleyi dene şef!”); ve mutfağım-
daki her aşçı, çekim yapılırken tam ne zaman karnını içeri çeke-
ceğini biliyor. Aşçıyken nefret ettiğim şef tipine dönüştüm; sürekli 
bir yerlere gidip geliyorum. Kitabın son sayfalarında büyük gurur 
duyduğum ellerim artık yumuşacık ve hoş... Kız bebek eli gibiler.

Berbatım.
Aşçı olarak işe yararlığımın zaten sonuna gelmiş olduğumu dü-

şünerek kendimi avutuyorum. Fazla yaşlandım, dizlerimi kırarken 
dolap kapaklarına çarpmaktan dizkapaklarımda sorun oluşmaya 
başladı, yaşımın ilerlemesi ve bünyemin alkolden yıpranması yü-
zünden de artık eskisi kadar hızlı çalışamıyorum. Kendime Zaten 
yakında beni tutkal fabrikasına gönderirlerdi, demek hoşuma gidi-
yor. Yaşlanan şeflerin gittiği yere.

Son sürat devam eden yeni, Hefner-vari, çılgın hayatım neyse 
ki yaşamımdaki önemli insanları hiç mi hiç etkilemedi. Karıma 
ne zaman “Hey, bebeğim! Bu gece CNN’deyim! Çok satan bir ya-
zarım resmen!” desem, her seferinde “Hı hı... Bütün bunları daha 
önce de duydum. ‘Mahkeme Kanalı’nda ne var?” diye karşılık 
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veriyor. Yine programımın bir bölümünde kameraya yüzümü ek-
şiterek halkı dışarıda kuşluk yemeği yemenin tehlikeleri konusun-
da uyarmamın ardından, Florida’daki arkadaşım Steven arıyor. 
“Berbatsın dostum,” diyor. Sonra da bir Billy Joel veya Elton John 
şarkısı çalan radyonun sesini açıyor... Sırf öyle boktan şarkılardan 
ne kadar nefret ettiğimi bildiğinden.

Bu beklenmedik kötü şöhretin en iyi tarafı, başka türlü asla ta-
nışmayacağım aşçılarla tanışmam kesinlikle. Bir bu, bir de yaptığı-
mız işin tüm dünyada geçerli olduğunu, kanundışılık ruhunun en 
iyi şeflerin mutfaklarında bile varlığını koruduğunu, tüm aşçıların 
diğer herkesten farklı olduklarını kalplerinin en karanlık köşesin-
de bir yerlerde bildiklerini ve bundan haz aldıklarını fark etmemi 
sağlaması.

Bu kitap, uzun süre kıt kanaat yaşadıktan, restorandan resto-
rana geçtikten, yaşamak için deli gibi çalıştıktan, aşçılık olimpi-
yatlarında zirveye ulaşma umudumu çoktan yitirdikten sonra 
benim için iyi bir gol oldu. Boston’da bir aşçı “Ev sahibi takımın 
kazandığını görmek güzel,” dedi. Görünüşe bakılırsa, bu kitap se-
bebiyle benden gerçekten nefret edenler yalnızca mayonez üstüne 
ve “patates kızartmasıyla eğlenmek” hakkında yazarak geçimlerini 
sağlayan kişiler... Bir de vejetaryenler var elbette, ama onlar yete-
rince hayvansal protein almadıklarından gerçekten kızamıyorlar. 
Şefler ve aşçılar –garsonlar bile– muhteşemdi. Bu şeyi yazarken, 
restoran sektöründe kaç kişinin çalıştığını ve (bir o kadar önemli-
si) kaç kişinin bir ara çalışmış olduğunu unutmuşum. Bu insanlar 
şimdi ister masa başında oturuyor, ister kendi Lear jetlerini kulla-
nıyor olsunlar, çoğunun o sektörü özlediği belli. Sonrasında başka 
hiçbir işyerinde, söylemek istediklerini söyleyemediler. En son o 
işlerinde yabani gibi davranabilmiş ve evlerine giderken kendile-
rini hem gururlu hem yorgun hissetmişlerdi. En son o zamanlar 
birileriyle çamaşır dolabında düzüşüp ardından ciddi bir ilişki ya-
şamayabilmiş veya bütün geceyi dışarıda geçirdikten sonra zemin-
de uyanmışlardı. En son o zamanlar dünyanın dört bir yanından 
insanlarla; ırk, eğilim, din ve yaşam tarzı açısından farklı farklı, 
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her türden insanla yakınlaşabilmişlerdi. Restoran sektörü belki de 
son meritokrasidir... Orada önemli olan tek şey ne yaptığımızdır. 
Ben henüz ayrılmadığım halde o hayatı özlemeye başladım. Şimdi 
Les Halles’a gidip işleri biraz hızlandırayım. Orada kendimi güven-
de hissediyorum.

Bu kitap aşçılar içindir.

     20 Kasım 2000
     New York


