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pazarpazar

PROVENCE

Fransa’nın uçsuz
bucaksız cenneti

dharmanci@gazetevatan.com
Destan Harmancı

Yemyeşil ağaçlarla bezeli
yolları, morun her tonunun
olduğu mis kokulu lavanta
bahçeleri, leziz yemekleri ile
Provence adeta bir rüyalar
bölgesi... Her metrekarede ayrı
bir güzellikle karşılaşacağınız
bu bölge, şatoları, deniz
ürünleri, et yemekleri ve hayatı
pek de umursamayan halkıyla,
ziyaretçileri kendine çekiyor.

Provence Fransa’nın güneyinde yer alan ve
Monaco’ya kadar devam eden, güzeller
güzeli bir bölge... Burada yapacağınız

yolculuk boyunca göreceğiniz köyler, kasabalar
Paris’e benzemiyor. Ama tabir-i caizse taşranın mis
gibi kokusu tüm bu bölgenin üzerine sinmiş
durumda. Provence; yemekler, kafanızı
çevirdiğiniz her yerde gördüğünüz lavanta
bahçeleri, ormanlar, çeşit çeşit şaraplarıyla gitmeniz
gereken yerler arasında üst sıraları hak ediyor.

Biz, Toulouse’tan başladığımız yolculuğumuzu,
Mazamet, Carcassone, Albi, Castres, Lautrec, Aix en
Provence, Seillan, Bormes les Mimosas ve
Marsilya’yı gezerek bitirdik. Tabii tüm bu rotayı
araba kiralamadan gezmek pek mümkün değil.

Siz de böyle bir tatil yapmaya karar verdiyseniz
ilk olarak havaalanından ailenizdeki kişi sayısına
uygun bir araba kiralamalısınız. Yapılması gereken
ikinci önemli şey ise -eğer arabayla yolculuk
edecekseniz- mutlaka bir GPS edinmek... Böylece
gitmek istediğiniz her yere bu alet sayesinde hiç
kaybolmadan ulaşabilirsiniz. Bölgede her bütçeye
uygun pansiyon ve oteller var. Yani 50 euro’ya da
150 euro’ya da kalacak bir oda bulabilirsiniz.

Carcassone
Eski kale şehri olan Carcassone, tamamen

surlarla çevrili, içinde birçok şaşırtıcı ayrıntıyı
barındırıyor. Zaten şehir merkezi 1997 yılında
UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendi. Daracık
yolları, restoranlarla çevrili meydanı ile görülmesi
gereken yerler arasında. İsteyenler için şövalyeler ve
savaşlar ile ilgili (kılıç, kalkan, zırh... vb.) birçok
hediyelik eşya var. 20’nci yüzyılda mimar Eugene
Viollet-le-Duc tarafından onarılan şehirde yemekler
güzel, etli spesiyaller ise mutlaka denenmeli.

Mazamet
Eskiden deri tüccarlarının oturduğu bir yer olan Mazamet’nin her tarafı 2-3

katlı villalarla dolu. Kentin bir anda bu kadar zengin olmasının nedeni ise halkın
hayvan derisini yüzmek için yeni bir yöntem bulması ve bunun çok tutulması.
İşte bu villalardan birinde konuşlanan Villa de Mazamet, iki İngiliz arkadaşın
işlettiği bir otel... Kuş sesleri arasında uyandığınız odalar oldukça geniş. Otelde
isterseniz yemek yapılıyor, bunun için 24 saat önceden ne istediğinizi
söylemeniz gerek. Küçük de olsa bir havuzu olan otelde sabah kahvaltıları da
hiç fena değil. Villa de Mazamet’nin bir de spa’sı var. Temmuz başında çok
eğlenceli bir festivale ev sahipliği yapan kentte, pazar günleri yemek yiyecek yer
bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Zaten akşam 19.00’dan sonra Türklerin işlettiği
bir dönerci dışında hiçbir restoran açık olmuyor. Aklınızda bulunsun.

Aix en Provence
Provence’ın eski başkenti olan Aix en Provence, tam

bir üniversite kenti. Dört üniversitenin bulunduğu
şehirde her yerde Amerikalıları görmek mümkün.
Çünkü birçok Amerikalı öğrenci Fransızca öğrenmek
için bu sıcak ve sevimli kenti tercih ediyor. Marsilya’ya
25 km uzaklıkta bulunan şehir, yer altı suları, lokumu,
sucuğu ve keçileriyle ünlü. Aix en Provence 300 günden
fazla güneş görüyor. Çeşmeler şehrin her bir tarafında
karşınıza çıkıyor. Şehrin merkezinde bulunan pazara
mutlaka uğrayın. Ülkemizde de bulunan kozmetik
markası L’occitane en Provence’a indirim zamanlarında
gitmelisiniz, bir hayli ucuza güzel ürünler alabilirsiniz.

Albi
Midi Pirene

Bölgesi’ndeki
Albi’de

bulunan, 1282
yılında yapılan
Sainte-Cecile

d’Albi Katedrali
mutlaka

görülmeli...

Lautrec
Ünlü Fransız

ressam Henri de
Toulouse-
Lautrec’in

doğum yeri
olan köy, uçsuz

bucaksız bir
vadinin sırtına

yaslanmış
durumda. İnişli
çıkışlı daracık

sokakları,
kilisesi ve tek
restoranı ile
görülmesi

gereken yerler
arasında.

�� Provence’ın neresinde olursanız olun, kaldığınız
otele şarap tadımı yapabileceğiniz en uygun şatoları
sorun. Hatta eğer varsa turistik kitaplar da güzel şato
rotaları çiziyor. Pişman
olmayacaksınız. 
�� Gittiğiniz her bölgenin
kendine has et yemekleri
var. Özellikle Var
denilen bölgenin oğlak
ve ördek eti çok meşhur. 
�� Marsilya’ya
gittiğinizde yöreye has
balık yemeği (çorbası)
olan Bouillabaisse’i
denemeden olmaz.
�� Eğer karşınıza bir göl
çıkarsa, hemen
mayolarınızı giyin ve
kendinizi tuzsuz
sularına bırakın. Göl
kıyılarında bulunan
halk plajları ücretsiz.  
�� Temmuz ve özellikle Ağustos aylarında
trafik feci oluyor. Öyle ki otoyolda dur-kalk yapmak
zorunda kalıyorsunuz. Aklınızda bulunsun...

Bunları mutlaka yapın!

Nasıl gidilir?
THY’nin
İstanbul’dan direkt
Nice’e uçuşu var.
İsterseniz bu uçuşu
tercih edip, rotayı
tam tersi bir şekilde
tamamlayabilirsiniz.
Ya da bizim
yaptığımız gibi 
Paris aktarmalı
Toulouse’a
gidebilir, oradan
araba kiralayıp,
Provence’ı karış
karış
keşfedebilirsiniz.  

Marsilya
Marsilya, Avrupa’nın en eski ve en büyük liman

kentlerinden biri. Kuzey Afrikalıların yoğun olarak
bulunduğu kent, bu kadar köy, kasaba gezdikten sonra
size bir hayli kalabalık gelebilir. Ama yine de
medeniyet 10 gün köyleri gezdikten sonra insana
kendini biraz iyi hissettirebiliyor. Marsilya’nın en ünlü
yemeği balık çorbası Bouillabaisse... Tatmalısınız.
Alışveriş yapmak isteyenler için her türlü mağaza var.  

Seillans
Kavimler Göçü sonrasında oluşan kaos ve katliam

ortamından uzaklaşmak isteyen halk, güvende olmak
için kendisini dağlara kapatıyor. İşte böyle kurulan bir
köy Seillans... Burası, Alman ressam Marx Ernst’e de
yazları ev sahipliği yapmış. Seillans’da kalmanız gereken
tek otel ise Hotel 2 Rocs... Michelin yıldızlı aşçısı
tarafından yapılan yemekleriyle bir hayli çekici hale
gelen otel, bir terasın üzerine konuşlanmış durumda.
Burada bir kafede otururken aniden karşınıza David-
Victoria Beckham çifti çıkabiliyor. Zaten Güney Fransa’da
her an bir Hoywood yıldızı ile karşılaşmanız mümkün... 

Bormes les Mimosas
Yine dar sokaklarla çevrili bir köy Bormes les

Mimosas... Mimozaları ile ünlü olan bu köy deniz
kenarında. Çevresinde ise şarap bağları ile bezenmiş
şatolar bulunuyor. Çoğu otel olarak kullanılan
şatolarda mutlaka bir-iki gece kalmalısınız. Gece çıt
çıkmayan bir arazide uyumak apayrı bir keyif...
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