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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ŞARAPÇILIK 

 

21.04.2011 tarihinde gerçekleştirilen “Dünya’da Türkiye’de Şarap” adlı konferansın 

metnidir. 

 

Konuşmacılar 

Prof. Dr.Ertan Anlı (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi.) 

Serpil Sulugöz (Kavaklıdere Şarapları Ankara Müşteri İlişkileri Sorumlusu)  

Elif Erol (Kavaklıdere Şarapları Ankara Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü)  

Serkan Uslu (Vinkara Şarapları Türkiye Satış Koordinatörü)  

Eyüp Demirel (Vinkara Şarapları Ankara Bölge Satış Sorumlusu) 

 

Gonca Güzel: Bu haftanın başından itibaren devam eden haftanın 35. turizm haftası olması 

nedeniyle biz de bir panel düzenlemek istedik ve bu panelin konusu da son yılların oldukça 

popüler konularından biri olan ve size hep bahsettiğimiz alternatif turizm türlerinden biri olan 

şarap turizmi. Şarapla ilgili bilgi vermek amacıyla bu paneli düzenliyoruz. Aramızda çok 

değerli katılımcılar var ve onlar sizleri bilgilendirecekler. Panel sonunda soru ve cevap 

bölümüyle de sormak istediğiniz her şeyi değerli katılımcılara sorabileceksiniz. Katıldığınız 

için çok teşekkür ediyorum.  

Ertan Anlı:Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, Sayın Hocalarım ve bu paneli 

düzenleyen Gonca Hanım’a öncelikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şarap 

bildiğiniz gibi dünyanın en eski kültür içkilerinden bir tanesi.Anadolu’da yıllardan beri 

üretiliyor. Her ne kadar Avrupa’nın önemli bir kültürü haline gelse de aslında kökenleri Aşağı 

Mezopotamya ve Anadolu’ya kadar uzanan bir kültür içkisi, kültür gıdası. Avrupa mutfak 

kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün Avrupa mutfağı dediğimiz zaman şarap ve 

yemek birbirinden ayrılmayan bir eş, sevgili gibi birbirini tamamlayan iki parça. Aslında 

Anadolumuzdabu kültür çok uzun yıllardan beri sürdürülüyor. Ancak zaman zaman kesintiye 

uğradığı dönemlerde oldu. Avrupa’da dini bakımdan farklı bir şekilde gelişti. Biliyorsunuz 

şarap,Hıristiyan kültüründe İsa’nın kanını sembolize ediyor. Dolayısıyla onlardaki gelişimi çok 

farklı oldu. Örneğin Avrupa’da dünyadaki gastronomi kültürü ile beraber şarap da geliyor. 

Yani şarap bir anlamda gastronomi kültürün vazgeçilmez bir parçası. Bugün bu konularda 

sohbet edeceğiz. Burada Ankara’nın iki güzide firmasının temsilcileri var. Kısmen satış, 

pazarlama, turizm ayağıyla ilgili konuşmalar olacak. Diğer kısımda dadeğerli konuklarımız 

teknik olarak şarap nedir, şarabın tarihi  gibi konularda bilgi vereceklerdir.  

Önce kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Ben AnkaraÜniversitesi öğretim üyesiyim. Halen 

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaktayım. Yıllarımı şarap üzerine verdim. Öncesinde 

özel sektörde, sonrasında yurtdışında ve sonra tekrar üniversitede olmak üzere. Dolayısıyla 

ben şarabı meslek edinmiş kişilerden birisiyim, bir bilim adamıyım. Arkadaşlarım da özel 

sektör deneyimlerini bugün size yansıtacaklar. İlk önce sözü Serpil Hanım’a vereceğiz. 
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Bizlere şarap tarihi ve üretimi hakkında bilgi sunacak.Daha sonra Elif Hanım’a sözü 

aktarıcam. O da bize şarabın basınla olan ilişkisini aktaracak. Bu da çok önemli bir konu. 

Çünkü şarap basınla beraber büyüyen bir ürün. Özellikle bizim ülkemizde çok daha önemli. 

Diğer arkadaşım Eyüp Bey, şarap servisi üzerine bilgi sunacak. Bizlere şarapla ne yenilir, ne 

içilir, şarap servisi nasıl yapılır ve nasıl tadılır konularından bahsedecek.Serdar Bey de 

bizlere şarap satışı, şarabınpazarlanması konusunda bilgilerini aktaracak.  

Serpil Sulugöz: Size şarabı çok genel hatlarıyla anlatacağım bugün. Aslında şarap çok 

engin bir deniz.İçine girdiğiniz zaman kaybolabileceğiniz bir ilgi alanı. Öncelikle şarabın 

tarihinden başlayacağım.Şarabın tarihi 8 bin yıl öncesine dayanıyor. Şarap üzerine çok 

efsaneler yazılmıştır. Şarap insan varken, insana birçok anlamda eşlik etmiş bir içecek. Hem 

üzüntümüzde hem sevincimizde bize eşlik ediyor. Bu anlamda şarap insanın hayatında diğer 

içeceklere oranla daha önemli bir yer teşkil ediyor. Şarap üzerine birçok efsaneler, mitolojik 

konular yapılmış. Şarap eskiden beri daha çok dinsel temalı algılanmış. Bunun üzerine şarap 

tanrıları, çeşitli uygarlıkların şarap bakanları çok ciddiye alınmış. Bununla beraber mesela 

Mısır’da şarap tanrısına Osiris denilmiş. Yunanlılarda Dionysos, Romalılarda Baküs gibi 

isimler var. Anadolu’da da Hititler özellikler bu anlamda çok iyiler. Hititler şarap tanrılarına 

Gılgeçti demişler. Şarabın ana vatanı Anadolu’dur. Şaraplık üzümlerin bulunduğu aile de vitis 

viniferadır. Nasıl ki biz homo sapiens ailesine mensupsak insan olarak, şaraplık üzümler de 

vitis vinifera ailesine mensuptur. Bu bitkinin en iyi verimini Anadolu’da elde ediliyoruz. 

Anadolu’dan dünyanın diğer bölgelerine şarap yapımı yayılmış aslında.  

 

Öncelikle şarap nedir, kısaca buna bakalım. Şarabın hammaddesi bildiğiniz gibi üzüm. Taze 

üzüm veya üzüm suyundan fermantasyon yöntemiyle elde elden bir içki. Şarap üzümünün 

içinde şeker var. Siz buna maya ilave ettiğiniz zaman -maya yaşayan bir canlı-üzümün 

içindeki şekeri yiyor. Böylelikle alkole dönüştürüyor ve dönüştürürken de karbondioksit gazı 

üretiyor. Genel anlamda şarap böyle. Tabi bunun Türkiye’de ve dünyada alkol oranlarını 

düzenleyici yasalar var. Türkiye için şarap da alkol oranı %11 ile %14 arasında değişiyor. 

Şurada ilüstrasyon şeklinde şarabın yapımını gözden geçirelim. Şarap beyaz ve kırmızı 

üzümler saplarından ayrılıp çatlatılıyor. Beyaz üzümler ve kırmızı üzümler farklı işlemlere tabi 

tutuluyor.Beyaz üzümler preslemeye geçiyor. Kırmızı üzümlerin kabuğu kırmızıdır ancak içi 

etli kısmı beyazdır. Siz isterseniz kırmızı üzümden de beyaz bir üzüm suyu elde edebilirsiniz. 

Beyaz bir şıra verebilir bize.Kabuğundan rengi alması için maserasyon tanklarında 

bekleniyor. Maserasyon tankının mantığı bu. Maserasyondan sonra preslemeye geçiyor. 

Preslemenin içinde bildiğimiz balon var ama bu balon kauçuktan yapılmış.Çok iyi bir şarap 

yapmak istiyorsanız üzümün minimum deformasyona uğraması gerekiyor. Presleme 

makinesinin içindeki baloncuk, üzümün cinsine göre mesela bazı üzümler çok kalın kabuklu 

oluyor, bazıları çok ince kabuklu oluyor, bazıları çok etli oluyor. Her üzüm için ayrımına göre 

belli bir basınç uygulanıyor.O basınç yoluyla üzüm şırasını bırakıyor. Beyaz üzümler için 

bunu yapıyoruz. Daha sonra fermantasyon tanklarına aktarılıyor.Biraz önce bahsettiğimiz 

üzümün suyunun içine maya ekleniyor ve maya bunu karbondioksite ve alkole 

dönüştürüyor.Fermantasyonun genel mantığı bu.Kırmızı üzümlerde maserasyon tankından 

sonra preslemeye giriyor ve ardından fermantasyona uğruyor. En sonunda dinleniyor ve 

dinlendikten sonra pazara hazır hale gelip şişeleme yapılıyor.  

 

Şarabın tarihinden bahsettik. Biraz da Kavaklıdere şaraplarının tarihinden bahsedelim. 

Kavaklıdere şarapları, Türkiye’nin en eski ve en köklü şarap üreticisidir. 1929 yılında ismini 

aldığı gibi Ankara’nın Kavaklıdere semtine kurulmuştur. Kurucumuz da Cenap And’tır.1987 
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yılında Akyurt tesisimize taşındı. İlk tesisimiz bugün ki Karum ve Sheraton’ın olduğu 

yerdeydi. Tabi şehir merkezinde kalmasından ötürü Akyurt tesisimize taşıdık. Bunlar bizim en 

eski ürünlerimizin etiketleri. Kavaklıdere şarapları 82. yılını doldurdu bu sene ve  Türkiye 

çapında da 5620 dönüm bağ arazisi var. Bu Türkiye için çok ciddi bir rakam ve en geniş bağ 

alanına sahibiz şirket olarak. Anadolu’nun en önemli şarapcılık bölgeleri Ege’de, Orta 

Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da tesislerimiz var. Kavaklıdere şarapları prensip olarak hangi 

üzüm cinsi, hangi toprak ve iklim yapısına uyum sağlıyorsa orada çok daha iyi verim 

alıyorsunuz. Kavaklıdere şarapları da prensip olarak bunu benimsemiş durumda. 

Üretimimizin %20’sini yurtdışına ihraç ediyoruz. Uzak Doğu’ya, Avrupa’ya, Amerika’ya ihraç 

ettiğimiz ürünlerimiz var.Ayrıca uluslararası yarışmalarla da 500’ün üzerinde madalya aldık. 

Türkiye’nin değişik yerlerinde üzüm bağlarımız var. Kalecik’te , Kırşehir’de, 

Denizli’de,Elazığ’da var. Kavaklıdere’nin Ege’de Orta Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da 

tesisleri var. Cotes d’Avonos bizim Kapadokya’daki üretim tesisimize verdiğimiz isim, oradaki 

bağlarımıza verdiğimiz mitolojik bir isim. Cotes d’Avonos’da 1700 dönüm kesintisiz bağ 

alanımız var. Dediğim gibi bu çok ciddi bir rakam. Buradaki tesisimiz, Gülşehir’de bulunuyor. 

Toprak yapısı çok çeşitli olmamasına rağmen çok verim alıyoruz biz buradan. Bunlar bizim 

Cotes d’Avonos bağlarımızve çok fazla eğim yok. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok 

fazla Kapadokya’da.Böylelikle gündüz sıcağından üzüm şekerini alır gece soğuğundan asit 

elde edersiniz. Bu anlamda çok verimlidir burası. Burada Chateau tarzı üretim yapılıyor. 

Chateau tarzındaki mantık sizin kabınızda bağ alanının içinde yani üretim tesisiniz bağ 

alanının içinde. Bağdan hasat edilen üzümleri direkt işliyorsunuz.Chateau tarzındaki mantık 

bu şekilde. Cotes d’Avonos bağlarında yetiştirdiğimiz kırmızı üzümlerden Kalecik Karası, 

Öküzgözü ve Tempranillo beyazlardan da Narince, Emir, Sauvignon Blanc, Chardonnay 

üzümlerimiz var.Gravite sistemiyle yapılıyor. Üzümleri zedelemememiz gerektiğini 

söylemiştim. Biz üzümleri 25 kiloluk özel soğutulmuş kasalarda getirtiyoruz. Geldikten sonra 

üzümler bantların üzerine aktarılıyor bantlarda inişli çıkışlı bir yol izliyor ama gravite 

sisteminde bu yok. Bantlardan aldığınız zaman dümdüz üzüm zedelenmeden-üzüm 

zedelenmeyince şaraba daha iyi aroma veriyor-tek çizgi halinde iniş-çıkış yapmadanüretime 

gidiyor. Yerçekimi sistemiyle kendisi şırasını bırakıyor. Pendore bağlarımız Manisa’da olan 

üretim tesisimizdir. Pendore tesisimiz Manisa Kemaliye’dedir. Burada da çok çeşitli toprak 

yapısı yoktur. Tınlı, killi ve karkerli toprak yapısı var. Ama biz çok çeşitli olmamasına rağmen 

çok kaliteli, verimli ürünler elde ediyoruz. Manisa’da Ege’nin ılıman iklimin bitip karasal iklime 

geçiş iklimi söz konusu. Eğimli arazi ve değişik toprak yapıları var. Burada ürettiğimiz 

üzümler; beyazlardan Bornova Misketi var. Daha çok kırmızı ağırlıklı çalışıyoruz burada. 

Öküzgözü, Boğazkere, Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante, Syrah, Carignan, Grenache, 

Montepulciano,Sangiovese üzümlerimiz var.Sormak istediğiz herhangi bir soru var mı? 

 

Soru (Prof. Dr. İsmail Bircan): Fransa’da bağbozumunda Ekim-Eylül aylarında öğrenciler 

ve işsiz gençler gelip üzüm topluyorlar ve şarap yapımına katkıda bulunuyorlar. Biraz da 

harçlık alıyorlar. Bizde böyle bir adet yaygın mı yoksa siz kendi işçilerinizle mi yapıyorsunuz? 

 

Serpil Sulugöz: Bizde şöyle bir şey var. Biz bağbozumum sürecinde mevsimlik geçici işçiler 

alıyoruz. Tesisimiz Akyurt’ta ve Akyurt yöresinde yaşayan işçileri geçici çalıştırıyoruz.  

 

Soru (Prof. Dr. İsmail Bircan): Gençlerle iletişim kurup onlarında bu sektöre girmesini biraz 

da harçlık elde etmesini sağlayıcı bir katkı olabilir.  
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Serpil Sulugöz: Öğrenciler de çalışıyor. Lise öğrencileri de üniversite öğrencileri de 

çalışıyor. Geçici mevsimlik işçilerimiz var ama tabi her sene çok az değişiyor bildiğim 

kadarıyla. Genellikle o yöredeki bu işi uzun yıllardır yapan geçici mevsimlik işçilerimizle 

yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar hocamız çok güzel bir konuya temas etti. Türkiye için 

bağbozumu dönemi ağustosun başından ekim ayına kadar sürer. 

 

Ertan Anlı: Serpil Hanım’a başka bir sorumuz yoksa ben sözü Elif Hanım’a bırakıyorum. Elif 

Hanım da yine Kavaklıdere Şarapları’ndan basın ve halkla ilişkiler konusunda uzman bir 

dostumuz. Buyrun Elif Hanım. 

 

Elif Erol: Esasında şarabı tanımlamak çok kolay.Yani üzüm içerisindeki şekerin maya 

tarafından yani bir mikroorganizma tarafından tüketilerek alkole dönüşmesi. Ama şarap 

hayatınıza girdiğinde sadece bu demek olmuyor, yaşamınızın bir parçası oluyor. Malesef 

ondan kopamıyorsunuz. Biz burada hepimiz hemen hemen aynı sektör içerisinde uzun 

zamandır çalışan arkadaşlarız.Hepimiz nereden bakarsanız bakın en az on yıldır bu sektör 

içerisinde çalışıyoruz. Kimimiz akademisyen oldu. Kimimiz üretime girip başka departmanlara 

geçti. Belki dönem dönem şarap sektöründen ayrıldık, farklı firmalara girdik. Ama sonuçta bu 

şarap bizi dönüp dolaştırıp tekrar başa getirdi ve hepimiz hala bu sektörde çalışıyoruz. 

 

Basın ve şarap bu şekilde bir bütünlük kazandırıyor insana. Çok eskiden bundan 10 yıl önce 

ya da 12 yıl önce basında şarap haberleri yapılması söz konusu değildi. Hiç böyle bir 

konuşma, gündem yoktu. Çok az çok nadir bir iki haber çıkıyordu. O da ekonomi 

sayfalarında,yurtdışı başarılar ve yurtdışı gelişmeler anlatılıyordu. Gün geçtikçe, şarap 

hayatımıza girmeye başladıkça, tüketimi artmaya başladıkça, hayatımızın bir parçası haline 

geldi ve bu süreç hızlanmaya başladı. Türkiye’yi aşarak dünya çapında da yaygınlaştı. Şöyle 

ki; şu anda piyasada bulunan bir çok gazetede gurme yazarlar söz konusu. Hiçbir hızlı 

tüketim alanında, hiçbir firmada, hiçbir üründe şarap alkollü içki sektöründe diyeyim ben size, 

gurme yazarlar yokken bu sektörler gurme yazarlık kapısı açtı insanlara. Bununla 

berabergelişen yeme içme sektöründe de bu şekilde bir gelişim söz konusu oldu. Halende 

çok hızlı büyümekte ve çok hızlı devam etmektedir. Bu işi yapmak esasında çok keyifli. 

Üretimde çalışmak, üretimde faaliyet göstermek, bağda çalışmak çok ciddi emek gerektiriyor. 

Fakat siz yaptığınız etkinlikleri, yaptığınız faaliyetleri, yaptınız çalışmaları duyurmadığınız 

müddetçe malesef herkesin beklentisi biraz sükunete uğramış oluyor. Mesela yeni bir ürün 

çıkardınız. Bu ürününüzü tanıtmak için bir takım faaliyetlerde bulunuyorsunuz, bir takım 

çalışmalar yapıyorsunuz. Market çalışmaları, satış çalışmaları,nihai tüketici müşteri 

çalışmaları. Fakat sonuçta ilanlarla ve haber çalışmalarıyla bunları desteklemediğiniz 

müddetçe geniş kitlelere yayılma şansınız çok yok. O yüzden de sektörümüzde yapmış 

olduğunuz faaliyetlerin çoğunu basında yer almasına gayret ve özen gösteriyoruz. Yurtiçinde 

olduğu gibi yurtdışında da bu haberlerin yer alması bizim için çok önemli. Bizim sektörümüz 

diğer sektörlere göre biraz daha farklı ve biraz daha renkli vezengin bir sektör. Çünkü yeme 

içme sektörüyle bir bütün, ayrı bir parça olarak düşünmemiz söz konusu değil. Ayrıca şarap 

tüketimini artırmaya çalışıyor olmak, şarap tüketimiyle ilgili bilgiler veriyor olmamız esasında 

kültürümüzü anlatmaya çalışmamızla tamamen bir bütün. Yemek yemekle beraber bir kadeh 

içki içmek, bunu insanlara anlatmak bunun faydalarını, sağlık için etkilerini, yemek 

kültürümüzü, sofra kültürünü, sofra adabını iletmek, bildirmek şarabın parçası ve ekstra 

unsurlardır. O yüzden biz düzenlediğimiz bütün aktivitelerde sadece bir ürünün çıktığını 

duyurmaktan ziyade aktivitelerle faaliyetlerle yaptığımız organizasyonları zenginleştirerek 

haberleştiriyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Bağbozumu turları yapıyoruz. Her sene 
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ağustos ayında başlayan ekim ayına kadar süren bağbozumu sürencinin kapılarını bütün 

şarap severlere açıyoruz. Bunları anlatmak için tabi ki birçok afişler ve duyurular yapıyoruz 

ama bunları daha çok basında haberleştirerek kullanıyoruz. Bunların haricinde gurme 

geceleri düzenliyoruz. Belli başlı restoranlarla işbirliği içerisine giriyoruz. Bu restoranlarla 

yemek şarap eşleşmesi yaparak hangi yemeklerle hangi şarapların uyumlu olabileceğini, 

yemek kültürümüzü, şaraplarımızı anlatarak insanlara bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. 

Sadece şaraplarla değil, bağcılık hakkında da bilgilendirme yapıyoruz.  Yani üzümden 

başlayarak sofraya gelen bütün basamakları ve aşamaları tek tek şarap severlere iletmek 

için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şarap sektöründeki haberler diğer sektöre nazaran biraz 

daha farklı. Çünkü görsel yani televizyonlarda billboardlarda ilanı yasak olan bir sektörde 

çalışıyoruz. Şu anda yeni yönetmelik gereği ilanlarında bir takım sıkıntılar var. İlanlarımızın 

çok özendirici olmaması gerekiyor. Ön kapak arka kapak içinde ilan olmayacak. 24 yaş altına 

aktivite yapamayacağız. Bu tarz sıkıntılar ve kısıtlamalar geldi son zamanlarda ama sonuçta 

burada yapmak istediğimiz tek şey hiç kimseyi alkolizme sürüklemeden bu topraklarımızda 

yetişen ürünleri, bu ürünlerimizin çeşitliliğini ve kültürümüzü uluslararası düzeyde aktarmak. 

İtalya dediğinizde insanın aklına nasıl pizza geliyor. Biz İtalya’da yaşamıyoruz, Türkiye’de 

yaşıyoruz. Ama İtalya’da yapılan bu pizzanın tüm dünyaya yayılmasında tabi ki turizmin etkisi 

çok fazla. Bunun haberleşmesi ne kadar yaygınsa,Fransızların yemek kültürlerini, soslarını 

nasıl biliyorsak ülkemiz topraklarında yetişen üzümün, tüm dünyaya yayıldığını yıllarca bu 

topraklarda yapılan şarabın halen topraklarımızda yapıldığını anlatmak ülkemizin kültürel 

anlamda tanınması için de en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Biz Kavaklıdere 

şarapları olarak bu işi yaparken ilk olarak görevimiz bu ülkemiz adına hizmet yapmak, bu 

kültürel çalışmalarda sadece kendi ürünümüzü değil kendi firmamızı değil Türk şarapçılığını 

da dünyaya anlatmak. Bunun için uluslararası piyasada önemli isimlerle beraber iş birliği 

içerisine giriyoruz. Yurtdışındaki tadımlarakatılıyoruz. Yurtdışına gittiğimizde basın mensubu 

arkadaşlar da katılıyorlar. Türk şarapçılığını ilk defa duyduklarında herkes gerçekten çok 

şaşırıyor. Türkiye’de şarap var mı? Türkiye’de şarap yapılıyor mu? Siz şarap içiyor 

musunuz?  diye sorularla karşılaşıyoruz ama yavaş yavaş bunu anlatarak ilerlemeler 

kaydediyoruz. Amerika’da yaşayan bir şarap yazarı Robert Parker, Amerika’daki birçok 

şarapları tadarak puanlamalar yapıyor.Yapmış olduğu bu puanlamalar bir şarap firmasını en 

tepeye çıkardığı gibi bir şarap firmasını da malesef batırabiliyor. Çünkü objektif olarak karar 

verip şaraplar üzerine puanlama yapıyor ve bir şarap borsası yaratıyor. Yani şarap da basın 

bu kadar önemli, bu kadar evrensel ve bu kadar etkin bir yazar oluyor kendisi. Türkiye’de de 

bu tarz çalışmalar bu tarz faaliyetler oluyor. Türkiye’deki şarapların yabancı basın mensupları 

tarafından tadılıyor olması, yabancı basın mensupları tarafından sitelerinde yer veriliyor 

olması,ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli ve çok ciddi bir yer tutmaktadır. Biz şarpçılık 

sektöründe Kavaklıdere ve Vinkara olarak buradayız.Wines of Turkey adına bir platform 

kurduk. Bu platform ortak bir amaç için çalışıyor ve Türk şarabını dünyaya tanıştırmaya 

çalışıyor. Bu yüzden de  yurt dışından basın mensupları Türkiye’ye geliyor.Bizim 

şaraplarımızı tadıyorlar ve kendi gazetelerinde, haber kaynaklarında bunları yazarak 

ülkemizin şaraplarını tüm dünyaya anlatıyorlar. Bu süreç geliştikçe, ilerledikçe, daha da 

arttıkça eminim ki Türk üzümünden yapılan şaraplar tüm dünyaya yayılmaya 

başlandıkça,ülkemize çok ciddi bir turizm girdisi olacaktır. Ama bu tabi ki tek başına şarapla 

sunulmuyor. O yüzden biz sizlerle her zaman iş birliği içerisinde çalışmalarımızı devam 

ettirmeye çalışıyoruz, devam ettireceğiz. Her zaman kendi yemek kültürümüzü kendi 

tatlarımızı ortaya çıkararak, tıpkı üzümlerimizde olduğu gibi onlarla bir bütün haline getirerek 

birleştirip Türkiye’deki tatları dünyadaki bütün insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Yeni Zelanda, 

Şili, Avusturya örneğini vermek istiyorum. Çok yakın geçmişe sahip ülkeler bunlar. Şarapçılık 
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da çok yakın bir geçmişte başlamış. Fakat şarapçılık sektörü sayesinde yenidünya 

şarapçılığını,Şili şarapçılığını hepsini biliyoruz. Hepsinin yemek kültürü hakkında ve şarapları 

hakkında bilgimiz var. Hepsi çok uzak yerdeler ama basınla, reklamlarla, tanıtım 

faaliyetleriyle ve ataklarıyla şu anda ön plana çıkılmıştır. Ülkemizde size bir soru sorsam Şili 

şarabını mı içtiniz bir Türk şarabını mı diye nasıl bir cevap gelecek bazen tereddüt 

duyabilirim. Bunların hepsi bizim tanıtım faliyetlerimiz, basın faaliyetlerimiz içerisinde yer 

almaktadır. Bunda ben hiçbir zaman karşı tarafı suçlamıyorum. Çünkü her zaman 

çalışmalıyız ve her zaman haberler yapmalıyız. Var olan çalışmalarımızı kültürümüzle 

harmanlayarak zenginleştirerek insanlara aktarmalıyız. Kapadokya’da ve Pendore bağlarımız 

hakkında arkadaşımız size bilgiler verdi. Pendore’deki bağlarımız Sardes antik şehrinin 

kenarında bulunmaktadır. Kapadokya’daki bağlarımız için, zaten Kapadokya’yı bilmeyen yok 

her halde. Biz basın faaliyetleri çerçevesi içerisinde yurtdışından basın mensupları 

getirdiğimizde ülkemizin tarihi kültürel ve yemek zenginliğiyle beraber bunları sunduğumuzda 

inanın hayran kalmayan yok. Özellikle Kapadokya bölgemizi anlattığımızda tarihi kültürünü 

yemek kültürünü orada şarap üreten bir firma olduğumuzdan bahsettiğimizde herkes inanın 

geliyor ilgileniyor ve takip ediyorlar. Önemli olan bunu duyurmak için çalışmak dünyayı takip 

etmek, asla dünyadan uzaklaşmamak ve kopmamak. Bunun dışında da basının gücüne 

inanarak bu yolda ilerlemek diyorum. Reklamlara çok girmiyorum. Çünkü reklamlar çok farklı 

bir kategori, o tamamen pazarlamayla ilgili. Yaptığınız bir ürünü anlatmakla ilgili. Ben daha 

çok haber kanalıyla sizi bilgilendirmek istedim. En son bir iki örnek daha vermek istiyorum. 

Wines of Turkey platformundan bahsetmek istiyorum. Bu platform Türkiye’ye geldi. Şarap 

tadımlarını yaptılar ve sonuçta şarapları sıralamaya koydular; birinci, ikinci ve üçüncü şarap 

diye. Biz bir yıl reklam yaptığımız, bir yıl uğraştığımız anlatmaya çalıştığımız şarapları 

yabancı basın mensupları tarafından olağanüstü seçilmesi ardından Türkiye’de duymayan 

bilmeyen kalmadı. Bu yüzden ben sadece basının gücünün çok önemli ve çok ciddi 

olduğunu, yapılan iş ve üretim kadar bu konuya da önem verilmesi ve değer verilmesi 

gerektiğini söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum.  

 

Ertan Anlı: Değerli konuşması için Elif Hanım’a teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Serkan Bey’e 

aktarıyorum. Ömer Hayyam’ın çok güzel bir sözü var “Ben şarap satanın aklına şaşarım. 

Ondan daha iyi alacak ne var bu dünyada” diyor. Ancak belki Serkan Bey farklı bir görüşle 

bizi ikna edebilir.  

 

Serkan Uslu: Adım Serkan Uslu.Vinkara Şaraplarının Türkiye Satış Müdürü’yüm. Benim 

mesleğim gıda mühendisliği ama üretimden ziyade ben satış kanalında olmayı tercih ettim. 

Özellikle sizinle ilgili olan kısmı yani turizmle ilgili olan kısımda daha çok konuşmak istiyorum.  

 

Türkiye’de yaklaşık satıldığı söylenen, -söylenen diyorum- tüketilen şarap miktarı yaklaşık 90 

milyon litre kadar.Kayıtlı ya da kayıt dışı detaya girmek istemiyorum. Ama bunun 40 ile 50 

milyon litresinin kayıtlı olduğuna dair,Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu’nun 

kayıtlarına göre böyle bir rakam var. Bu rakamlara göre de Türkiye’de yaklaşık kişi başı yıllık 

ortalama tüketim bir litre civarında. Bu rakam bizi yanıltıyor. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi 

sürekli gelişen turizm ve turist potansiyelinden dolayı.Geçtiğimiz sene TUROFED’in 

kayıtlarına göre,Türkiye’ye yaklaşık 27 milyon turist geldiği-siz de okuduğunuz bölümden 

dolayı takip ediyorsunuzdur-ve bunun 13,5-14 milyon  kişisi sadece Akdeniz bölgesine 

geliyor. Akdeniz bölgesine gelen hemen herkesin turist olduğunu düşündüğünüz zaman, 

şurada bir ortalama vardır ki turistlerin kişi başıgeceleme tüketimi0.16 litredir. Hesap 

yaptığınızda çok ciddi anlamda neredeyse gecelemeyle kişilerin ortalama burada onar 
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günlük kaldığını düşünün.Otellerin şu an 12 aya çıkıyor ama 6 ay full çalıştığını düşünün ve 

sadece 18-19 milyon litresinin turistler tarafından tüketildiğini göreceksiniz. Bu konuya neden 

girdim? Siz buradan mezun olduktan sonra belki otelde görev alacaksınız, belki 

restoranlarında görev alacaksınız. Biraz ne ile karşılaşacağınızı bizim de nelerle 

karşılaştığımızı görmeniz açısından. Arkadaşlarım bahsetti ama ben çok kısa bir konuya 

değinicem. Şarap kategorisi Türkiye’de malesef kaba tabiriyle sofra şarabı, kalite şarabı belki 

biraz daha büyütürseniz mahzen şarabı, yıllanmış şaraplar olarak diye kategorilere 

ayırabilirsiniz. Güneyde satılan şarapların hemen hepsi sofra şarabı diye nitelendirilen 

şaraplar. Tabi bunları kötü şaraplar diye söylemiyorum ama hiçbir üretici bu sektöre girerken, 

bu kadar yatırım yaparken sofra şarabı üretmek için girmez. Ama Türkiye’nin de böyle bir 

gerçeği var. Gelen kişilere rekabet edebilmek açısından, böyle her şey dahil gibi bir 

gerçeğimiz var bizim. Şu anki yapılan yatırımlara da bana göre 50 yıl kadar çıkmaz bu sistem 

Türkiye’den. Çünkü sadece Antalya’da 350 bin yatak olduğunu söylersek ve bunun her şey 

dahilden başka bir tarafa geçtiğini düşünürseniz bunun Türkiye’de çok ciddi bir problem 

olacağını, bu kadar turisti bu sayede çekemeyeceğini anlayacaksınızdır. O yüzden de kimse 

sofra şarabı yapmak için girmez fakat böyle bir de gerçek vardır bizde. Buna bağlı olarak da  

yurtdışında Elif hanımın da bahsettiği gibi biz o kadar platform kuruyoruz ama bir tarafdan da 

kendi içimizde çelişiyor olabiliriz. Çünkü hiç bir zaman yurtdışına güney bölgesinde tüketilen 

şaraplarla çıkmıyoruz. En azından kimse bizi Türkiye’de böyle tanısın da istemiyoruz. Fakat 

paradoksun farkındasınızdır herhalde.Yurtdışından buraya gelip şaraplarımızı tatmak 

isteyenlere malesef bizim en düşük kalitedeki ürünlerimizi vermek zorunda kalıyoruz. Böyle 

bir gerçeğimiz var ve yapacağımız hiçbir şeyimiz yok.Bu gerçeği göz ardı etmeden diğer 

taraflarda da belki orada hiç bir zaman para kazanılmaz fiyatlardan dolayı. Çünkü her şey 

dahil fix bir fiyattırve orada her şeyi ne kadar düşük koslarda mal etmeyi becerirseniz o kadar 

çok kar edersiniz.Tamamen ticari bakmak durumundasınız. Ondan dolayı hiç bir zaman kar 

edilmez. Sadece orada dönen sıcak parayı ve tankları boşaltma nedeninden dolayı diğer 

şeyleri kaliteye yatırmaya kalkarsınız. Sizin karşılaşacağınız şeyi görmeniz için bunu 

anlattım. Biz bu sektörde çok zorlanıyormuyuz?Zorlanıyoruz. Bizim VinkaraŞarapları olarak 

kapasitemiz yaklaşık 1 milyon,1 milyon 500 bin litre civarında. Sadece güneyde tüketilen 

şarapların 20 milyon litre olduğunu söylüyorum ve az çok gazetelerden de okuduğunuz gibi 

şarap firması saymaya kalksanız 9-10 taneyi geçemezsiniz. Geri kalan ürünlerin de neler 

olduğunu ve nelerle karşılaşacağınızı görmeniz ve şimdiden tahmin etmeniz için bunu 

söylüyorum. Onun dışında biz satıştadoğal olarak İstanbul,Ankara, İzmir gibi büyük yerlere 

kanalize olmaya çalışıyoruz. Neden? Çok enteresan bir gerçek vardır ki; Türkiye’ye gelen 

turistlerin %65’i -70’i Ege ve Akdeniz’e geliyor. Ama lokanta ve otel harcamalarının %40’ı 

sadece İstanbul’da yapılıyor. O yüzdende firmaların nereye kanalize olması gerektiğini de 

herhalde bu rakamlardan çok rahat anlayabilirsiniz. 

 

Burada üretimle ilgili çok kısa birşey söyleyeyim sizlere. Şarabı yılda bir kere yaparsınız.Ne 

bira gibi ne kola gibi istediğiz zaman üretme şansınız yok.  O yüzden yılda bir kere ürettiğiniz 

için miktarı sınırlıdır. Bir sonraki bağbozumuna geldiğinizde yeni üzümleri alıp kaliteli ürün 

yapabilmek için o tankları boşaltmanız gerekir.Bu tankları boşaltmazsanız yeni üzüm 

alamazsınız. Yeni üzüm alamazsanız daha kaliteli şaraplar yapamazsınız. Bundan dolayı da 

bunu çok iyi harmanlamak durumundasınız. Güneye gittiğimizde bizi görenler 

VinkaraŞarapları, Kavaklıdere Şarapları veya herhangi bir şarap için kötü şarap yaptığımızı 

düşünmeyin.Ondan emin olun bir sürü yerde daha kalitelileri yapılıp yeni yatırımlar yapılıyor. 

Türk şarapçılığını geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunda kimsenin kuşkusu 

olmasın.Bu imajı silmeye çalıyoruz. Sizin de göreceğiniz üzere otellerin çoğu da her şey dahil 
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sistemini premium, superior şeklindesürekli genişletmek ve geliştirmek anlamında çalışmalar 

yaptığını göreceksiniz. Şaraplar daha önceden bizim 5-10 litrelik evlerdeki su 

damacanalarında verilirdi. Ne kadar ucuz olursa diye.Bu konuda Türk Gıda Kodeksi olsun, 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu olsun, bazı şeylerde bunların önlemini aldı ki 

bizim yurtdışındaki izlenimimiz kötü olmasın diye. Ne yaptı, bir bandrol sistemi geldi. Bu 

bandrol sistemiyle damacanalarda üretim yapmak imkansız hale geldi. Yeni bir satış kolu 

çıktı. Nedir? “Bag in box”dır. Vakumlu yenilecek ve içilecek şeylerin konulduğu şeylerin içinde 

sunulan bir şarap şeklidir şu anda her şey dahillerdeki. En azından şunu getirmeye 

çalışıyoruz;siz de oraya gittiğinizde eğer bu sektörde çalışıyorsanız lütfen sizde kendi 

işletmenize getirmeye çalışın, mutlak surette şişe şarabı olarak servis yaptırtmaya çalışın. 

Biz bunun için uğraşıyoruz. Bag in boxlardan ziyade en azından görüntü olarak şaraba 

yakışan şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şarabın bir ritüeli vardır. Masanıza 

geldiğinde şarabın açılmasını istersiniz. O yüzden daha düşük kalitede şarap içseler bile 

onların şişe şarapla sunumu hak ettiklerini düşünüyoruz. Şu anda Kavaklıdere olarak da biz 

Vinkara olarak da mutlak suretle güney,Ege otellerinde mutlaka şişe şarapla servis 

yaptırmaya çalışırız. Bu izlenimimizi bozmasın diye. Ben güneyi ve Egeyi anlattım ki bizim 

yumuşak karnımızı bilmeniz açısından, ilerde nelerle karşılaşacağınızı görmeniz açısından. 

İstanbul otellerine geldiğiniz zaman orada sizlere çok büyük görev düşüyor. Çünkü güney 

otellerinde efembi anlamında malesef  yiyecek içecek sektöründe çalışan müdürlerin çok 

fazla bir katma değeri olmuyor.Bunda şöyle bir gerçek var ki; oradaki efembi müdürlerinin tek 

görevi kostu düşünmek. Tabi biz şarap üreticilerinin ve Türkiye’nin çok işine gelen bir şey 

değil. Ama büyük şehirlere geldiğiniz zaman sizler en önemli insanlar oluyorsunuz. Güneyde 

en önemli insanlar satın alma müdürleridir. İstanbul, İzmir,Ankara’da en önemli insanlar bir 

otelde efembi müdürlerdir. Çünkü orada çok ciddi alanda katma değeriniz var. Tabi siz biraz 

önce anlattığım kanala çok fazla girmeyeceğinizi umuyorum. Bizlere sürekli kendilerini 

geliştirmeye çalışan bütün şarap firmaları alanında destek olacağınızı ve olmanız gerektiğini 

düşünüyorum.Efembi işine detaylı olarak girmek istemiyorum. Bunun dışında da diğer market 

ve zincir mağazalar kısmına çok fazla girmek istemedim. Çünkü onlar biraz daha nihai 

tüketici işi. Siz belki deneme-yanılma ile kendiniz görüceksiniz. Ben direk iş alanlarındaki 

odaya girmeyi tercih ettim. Benim söyleceklerim bu kadar. 

 

Ertan Anlı: Bu bölümde soru yok ama ben tekrardan finalde sorularınıza ve görüşlerinize 

paneli açıcam.Bu sunuş için çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey’e.Biraz da işin tadım ve 

teknik boyutuna yönelmek istiyorum. Konusunda çok uzman değerli arkadaşım Eyüp Bey 

var. Şarap nasıl değerlendirilir, nasıl tadılır? Çünkü şarap bir kültür içkisi. Dolayısıyla 

etiketinden üretimine, sunumuna kadar özel bazı seromoniler gerektiriyor. Herkes şaraptan 

anlarım diye yola çıkıyor ama aslında şaraptan anlamak için belli düzeyde bir birikim 

gerekiyor.  

 

Bu arada çok kısa bir anektodda anlatmak istiyorum. Aslında gurme, gurman kelimeleri 

ikiside Fransızcadan gelen kelimelerdir. Bunlar birbiriyle çok da örtüşmüyor. Fakat 

pronansiyasyon olarak da çok benzeşiyorlar. Gurme kelimesi Fransızca lugatına 17. yy. 

giriyor. Ondan öncesine kadar çok fazla bilinen bir kelime değil. 15. yy. da telaffuz ediliyor. 

Ama 17.yy.dan itibaren sözlüklerde yerini alıyor. Fransızların bir de gurman kelimesi var 

gurman obur anlamına geliyor yani ne bulursa yiyen insanı kastediyor. Gurme kelimesi ise 

seçen yemesini içmesini bilen kişiyi tanımlayan bir kelimedir. Aslında bizde de Osmanlı 

sarayında da var -çok iyi biliyorsunuz- çeşnici başı diye biri var. Bu gelenek Orta Avrupa’da 

özellikle zehirlenme olaylarıyla başlıyor. Eskiden suikastların bir kısmı zehirleme yoluyla 
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yapılıyor. Bunun üzerine krallar bakıyorlar bu iş olacak gibi değil. Öncelikle kendileri için 

yemekleri tadan adam ölmezse yiyorlardı yemeği. Bu şekilde bir grup oluşturuyorlar. Fakat 

bu grup sonrasında sadece zehirlenmeye karşı bir önlem alarak değil kral için Fransa’nın 

bütün topraklarında gidip dolaşarak seçen bir grup oluşuyor. Hatta Fransa Krallığı soylulukla 

bu grubu onurlandırıyor ve bunlara şövalye unvanı veriyorlar. Bu şövalyeler bütün ülkenin 

topraklarını tarıyorlar. Onlar için en değerli buldukları gerek yiyecekleri gerekse sonrasında 

da şarapları krala sunuyorlar. Bu olay Fransız Devrimi’ne kadar sürüyor. Fransız Devrimi’nde 

bütün soyluluk sınıfları kaldırılınca bu gruplarda kalkıyor ama bugün geleneksel olarak 

sürdürülüyor. Bu girişten sonra Eyüp Bey bize şaraba nasıl bakılır, etiketine nasıl bakılır, 

nasıl tadılır bu konularda bilgiler sunacak.  

 

Eyüp Demirel: Anladığım kadarıyla şarabı seviyorsunuz.Bu konuşmayı metin çerçevesinde  

düşünmedim. Bu konuşmayı düşünürken de hazırlanmadım. Çünkü sizlerden gelebilecek 

aklınıza takılabilecek şarapla ilgili sorulara cevap vermek isterdim. Ama sizlerden soru 

gelmeyecekse ki hiç tahmin etmiyorum şarap içen insanlar elbette vardır diye 

düşünüyorum.Eğer yoksa yemeklerde hangi şarabı tercih edeceksiniz,servis ne şekilde 

olacak, saklaması, degüstasyon derken zaten epey bir vakit geçiririz diye düşünüyorum. 

Şarapla ilgili aklınıza takılan sorular var mı? 

 

Soru: Şarabın yıllanması nasıl oluyor. İlla mahzenlerde mi olması gerekiyor yoksa satın 

aldığımız bir mahzenimizde de yıllanabilir mi? 

 

Eyüp Demirel: Her şarap yıllanacak diye bir şey yok. Tamamıyla üzümün yetişme zamanı 

bağlardan almış olduğu veriler doğrultusunda biz üzümün şişede ne kadar durup 

duramayacağına dair bir takım üretim sonuçları doğrultusunda kanaate varırız. Yıllanabilecek 

olan şarapları yıllanabilecek şaraplar kategorisinde ayırırken onları meşe fıçılara yatırılması 

gibi bir takım prosedürlerden geçtikten sonra şişelenmesi yapılır. Dolayısıyla her şarap 

yıllanmaz. Zannetmeyin ki siz raftan aldığım bir şarabı alayım yıllandırayım. Siz genç 

insanlarsınız, evlendiğimde de açayım içeyim derseniz iyi bir sonuçla karşılaşamayabilirsiniz. 

Peki, bunu ne şekilde öğreneceksiniz? Aslında bunun çok basit bir yöntemi var.Piyasada bir 

sürü şarap firması ve bir sürü şarap var.Bilmiyorum şişeyi elinize aldığınızda hiç etiketlerine 

bakıyor musunuz?Belki dikkatinizi çeken hangi firmanın ürünü olduğudur ve hangi üzümden 

yapıldığıdır. Üretim esnasında şarapların piyasaya çıkması bir seneyi bulur.Yani ağustos 

veya eylül ayında toplanan üzümler bir sonraki sene piyasaya şarap olarak sunulur.Ama 

bunlar eğer yıllanabilecek yapıda şaraplarsa yaklaşık bir senede meşe fıçılarda 

beklerler.Sonuçta bunların şişelendiği döneme geri gelecek olursam sofralık şarap veya 

yıllanamayacak olarak adlandırdığımız genç şaraplarda üretim tarihi ve şişeleme tarihi 

arasında bir senelik bir süreç göreceksiniz. 2008’de toplanmıştır, 2009’da şişelenmiştir. Bu 

size o şarabın genç bir şarap olduğunu zaten gösterir. Onu hiçbir zaman yıllandırma şansınız 

yoktur ama yıllandırmak istediğimiz veya 5-6 sene saklamayı düşündüğünüz bir şarapsa o 

zaman elinize aldığınız şişenin üzerindeki etikette üretim tarihi ile şişeleme tarihi arasında 

minimum iki sene olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları mahzeniniz varsa tabi ki 

saklama şansına sahipsiniz ama benim evimde yok. Çoğunuzun evinde yoktur herhalde.Isı 

farklılığının fazla olmadığı, ışığı pek fazla almayan dolap içleri olabilir yatak altları olabilir. 

Banyonuzda tuvaletinizde kullanmadığınız bir dolap olabilir veya hiç elinizi sürmeyi 

düşünmediğiniz büyük bir kutunun içi olabilir. Bunları saklarken yine yatay bir şekilde veya 

baş aşağı koymamızda fayda çok büyük. Çünkü mantar doğal bir ürün aslında şişedeki 

şarapla temas etmesi anında ıslak kalacak kurumayacak ve dolayısıyla şarabın düşmanı 
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olarak adlandırdığımız oksijende şişedeki şarabın temasını kesecektir. Onun için zaten bizde 

şaraplarımızı yatık veya baş aşağı saklayalım diyoruz. Bundan kaynaklı olarak şarapları 

açarken mantardan küçük bir pıt sesinin gelip gelmemesi aklımıza takılacaktır. Çünkü direkt 

bağlantılı bir konudur. Şarabın yatık veya baş aşağı durması yani şişedeki şarabın mantarla 

teması mantarın şişe kısmındaki bölgesini şişireceği için çekerken küçük bir pıt sesinin 

gelmesi son derece doğaldır.  

 

Ertan Anlı: Çok kısa bir tamamlama yapayım müsadenizle Eyüp Bey. Bu çok güzel bir soru 

aslında bence de.Ancak tabi eğer elinizde çok büyük bir şarap varsa onu mutlaka mahzen 

koşullarında ve doğru koşulda saklamalısınız. Yoksa şaraba yazık edersiniz. Onun için zaten 

özel mahzen dolaplar çıkmıştır eğer mahzeniniz yoksa. Ama günlük şaraplarda mutlaka 

yapmalıyız. 

 

Eyüp Demirel: Bu arada aklıma şu  da geldi. Eğer saklamak ve yıllandırmak için veya bir 

günü hedef alarak kullanacağınızı düşündüğünüz bir şarap için alacağınız bir şarap için eğer 

bütçeniz o anda yetiyorsa birden fazla şişe almanızı tavsiye ediyoruz.Çünküo güne gelip 

açtığınızda her ne kadar yıllanacağını bilseniz, çok iyi saklasanız bile biliyorsunuz mantar 

faktörü var. Dönem içerisinde mantar kokusunu şaraba verebiliyor. Dolayısıyla bu da o 

şarabın bozuk olduğunu göstereceği için ikinci bir şişeyi açıp şansınızı denemekte her 

zaman fayda var  diyoruz. 

 

Soru: Bozuk olduğunu nasıl anlayabiliriz? 

 

Eyüp Demirel: Şaraplar degüstasyon denilen olguda açık kadehe koyduktan sonra, renk, 

koku ve tat olarak değerlendirmeye tabi tutulurlar. Öncelikle yapacağınız şey beyaz bir zemin 

üzerine eğerek şarabın rengine bakmaktır. Yıllanamayacak kırmızı şaraplar yakut renginde 

ve kırmızı görüntüsündedir. Bunların yıllanmış olanları renk olarak daha kahverengiye 

yönelmiş bir hal bize verirler. Ama bunların haricinde olabilecek bulanık, turuncuya dönmüş 

bir renk,yani o şarapta tahayyül etmediğimiz bir renk karşımıza çıkacaksa zaten ikinci bir 

hamle olarak koklayarak şarabın tadımını veya kalitesinikontrole devam etmemiz gerekiyor. 

Degüstasyon kadehlerinde şöyle bir parça çeviriyoruz. Çevirmekte amaç şarabın yüzeyindeki 

kokuların bardağın üst kısmına çıkmasını sağlamak. Daha sonra burnumuza getirerek 

koklayıp şarapta olması gereken kokuları düşünerek bozuk mu değil mi olduğuna gidiyoruz. 

Ne tür kokular içerirler? Genelde kırmızı şaraplar kırmızı etli meyvelerin, beyaz şaraplarda 

beyaz etli meyvelerin tatlarını içerir derler. Ama arada çiçek kokusunun gelmesi veya 

çiçeksiz bir yeşilliğin kokusu gelmesi, bir meşenin kokusunun gelmesi , birvanilya kokusu 

gelmesi elbetteki olası kokular içindedir. Buna bağlı olarak istenmeyen pis, kötü, rahatsız 

edici kokuların olması zaten bunun direkt görerek de kokuyu değerlendirdiğinizde bozuk gibi 

geliyor bana deyip üçüncü hamle olan degüstasyon yaniağza bir fındık büyüklüğü kadar 

alarak tatmayı gerektirecektir. Ağzımıza bir fındık büyüklüğü kadar şarap alıyoruz, 

dişlerimizin arasından hava geçirerek o havayla beraber şarabı ağzımızın içerisinde 

gezdiriyoruz. Sonuçta ağızda bıraktığı aroma dilimizde muhtelif yerlerden muhtelif tatları 

alma şansımız vardır. Oralarda bıraktığı tatlar genzimizde bıraktığı ekşilik, sonuçta almış 

olduğunuz veriler ağzınızda çok kötü bir tat bırakmayacaksa o şarap bozuk değildir diyoruz. 

Tabi ki bunlar hep saklamayla doğru orantılı şeyler. Bizler deriz ki şarapların saklanması 

gereken sıcaklığı genelde oda sıcaklığı olarak adlandırırız. Nihayetinde 16-17 derecedir. 

Fakat yurdumuzda biliyorsunuz dört iklim var.Bugün Antalya’ya gidip oda sıcaklığında 

bıraktığınızda 40’lara varan bir ısıyla karşılaşıyorsunuz.Oda ısısı derken mantık 
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çerçevesinde 16-17 derece gibi bir ısı. Bu ısıyı mahzenlerde biraz daha aşağı çekme 

şansımız elbette ki söz konusu ama istiyoruz ki gece gündüz arasındaki ısı farkının fevkalade 

olmaması. Gündüz 12’lerde iken gece sıfırlara düşsün yanlısı değiliz. Eğer şarap açıldığında 

mantardan o pıt sesi veya içerisindeki havanın kaçmadığını ifade eden bir ses çıkmazsa da 

onun iyi saklanmadığı hakkında içimizi bir endişe kaplar diye düşünüyorum. Şarabın 

saklanması çok önemli. Bozulmasını, sağlıklı olup olmamasını değerlendirmek çok önemli. 

Ama malesef bu kültürün yavaş yavaş kulak dolgunluğuyla insanlara ulaşmasından sonra 

insanlar beğenmedikleri şaraba da bozuk diyebiliyorlar veya bozuk olan şarabı içenlerde 

oluyor. Sonuçta damak zevkleri diyoruz. 

 

Soru: Bu şarap kalitesinin göstergeleri nelerdir? Kaliteli şarap derken aromasını mı, 

kokusunu mu, neyi ayırt edeceğiz? 

 

Ertan Anlı: Şarabı değerli kılan üç değerli faktör var. Bir şarap nasıl iyi olur, nasıl kötü 

olur?Birincisi üzüm çeşidi. Şaraba uygun olmayan üzümden iyi bir şarap yapma şansınız 

yoktur.Örneğin çavuş üzümü sofralıktır. Şaraplık değildir. Evet bir şarap yaparsınız ama boyu 

kısa olur.İkincisi; toprak ve iklim koşulları yani iyi toprak ve iklimde iyi çeşidiniz birleşmezse 

yine sonuç hüsran olur. Dolayısıyla çok iyi bir çeşidiniz var. Mesela Kalecik Karası iyi bir çeşit 

diyoruz.Ama uygun olmayan bir iklimde Kalecik Karası çok vasat örnekler veriyor. Dolayısıyla 

bu faktörü de çok iyi yakalamanız lazım. Üçüncüsü bunu doğru iklim koşullarında 

yetiştirdiğiniz gibi doğru bağ sistemleriyle ve budama sistemleriyle de yönetmeniz lazım. 

Orada da yanlışlık yaptığınız taktirde kaliteyi aşağı çekersiniz. Son aşama o da önemli. 

“Wine making” yani şarabı çok iyi işlemek. Her terzi ceket diker. Ama aynı kumaştan dikilen 

üç tane ceketten biri çok iyi olur ya da üç hanımda güzel yemek yapar ama biri çok güzel 

yapar. Burada doğru üzüm çeşidine göre prosesi doğru yönlendirecek kişi lazım. Bunu 

yapamazsanız yine başarıya ulaşamazsınız. Dolayısıyla bu dört ayağı yan yana getirdiğiniz 

taktirde ancak üstün kaliteli şarap ortaya çıkar. Şarap tek değil aslında. Biz hep şarap diyoruz 

ama.Şaraplar kategorilere ayırır sek şaraplar, dömisek şaraplar, beyaz şaraplar, kırmızı, rose 

gibi. Bunların önce kendi içinde bir sürü kalite kriterleri var. Daha başka bir ifadeyle sek bir 

şarapla dömisek şarabı kıyaslamak elma ile armut kıyaslamak olur. Örneğin uluslararası 

yarışmalarda aynı yılın aynı kategori şaraplarıbirbirleriyle kıyaslanırve madalyaları ona göre 

verilir. Yoksa öbür türlü Ahmet ile Mehmet’i kıyaslamış olursunuz ki bu son derece yanlıştır. 

Bunun içinde bir bilgi birikimi gerekiyor. Önce beyaz şarabı, sek beyaz şarabı üzümüyle 

çeşidiyle aromatik yapısıyla tanımanız gerekir. Sonra da o şarabın nasıl bir süreçten geçip 

nasıl yıllanabileceğini görmeniz gerekir.  Ancak bundan sonra iyi şarap budur dersiniz. Onun 

dışında çok genel objektif kriterler var. Alkol-asit dengesi gibi. Şarapta bir insan gibi varlık. 

Doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve ölüyor. Eyüp Bey çok iyi bahsetti, kimi şarabı yıllandırmalıyız. 

Çünkü uzun süreçte gelişirler. Kimi şarap da kısa sürede bir kubbe çizer pat diye biter. 

Dolayısıyla siz bu şarabı alıp da mahzeninizde bekletirseniz on sene sonra yazık sadece 

beklemiş şarabınız olur. Başka bir şey ifade etmez.Bozulmaz, bozulması başka bir 

şey.Bozulması için mikrobiyolojik ya da kimyasal kökenli bir hastalık olması lazım. 

Şaraplarda insanlar gibi hastalanırlar ve artık özelliğini kaybederler. Nasıl insanın genç ve 

güzel zamanı vardır, en iyi zamanı vardır. Şaraplarda öyledir. O zaman her şarabın kendi 

ömrü vardır. Her şarabı doğru çizgide içmek gerekir. Kalite de bununla bağlantılı. Sizin 

sorunuzu biraz açarak cevap vermeye çalıştım. Eğer amatörseniz mutlaka tavsiyeyle 

başlangıçta yola çıkmanız lazım. sonra kendiniz içine girdikçe yakalayabilirsiniz bu noktaya 

kadar. 
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Soru: Bildiğinizi bir markanın filan tarihli bir ürününe rastlayıp alıyorunuz ama hiç de 

hoşunuza gitmeyebiliyor.  

 

Ertan Anlı: Burada iki tip kriter var. Bir objektif kriterler var,birde subjektif kriterler var. Ben 

yeşil kravat tercih ederim, siz gri kravat seversiniz, hocam kırmızı. Bu bizim subjektif 

tercihlerimiz.Ama şarapta belli kriterler var ki; örneğin biz bunu laboratuarlarda kimyasal 

olarak ölçebiliyoruz. Fenol kalitesi, fenollerin dağılımı alkol düzeyi, asit düzeyi, bunların 

birbirleriyle olan ilişkileri gibi bir takım objektif kriterlerimiz de var. Eyüp Bey'in söylediği tadım 

bunu bir anlamda insan duyularına konfirme eden bir sanat. Yani bizim aslında laboratuarda 

yaptığımız ölçümleri tadımla doğrulayıcı bir sanat. Bunu bir araya getirdiğiniz zaman gerçek 

anlamda şarabı çok iyi değerlendirebilirsiniz.  

 

Soru: Peki şarabın açıldıktan sonraki ömrü ne kadardır?  

 

Ertan Anlı: Açıldıktan sonra şarabın en büyük düşmanı oksijen. Dolayısıyla onu en kısa 

zamanda tüketmek en ideali. Ama bugün vakum stoperler var. Birçok firma da getirttirdi artık. 

Bunlar ortamdaki oksijeni aldığı için ve oksijenle teması azalttığı için çok daha uzun süre 

saklayabiliyorsunuz. Ama oksijen almaya devam ettiği sürece her zaman kaliteden kayıp 

mevzu bahis. Çünkü bir takım oksijenli ortamlarda bazı aromaları giderek kaybediyorsunuz. 

Daha uzun süreçte zaten daha istenmeyen sonuçlara doğru gidiyor.  

 

Eyüp Demirel: Daha küçük şişeye boşaltma imkanınız var hava miktarını azaltmak için.  

 

Soru: Hangi şarapla ne yenir ve içilir? 

 

Eyüp Demirel: Beyaz etlerle beyaz şaraplar, kırmızı etlerle kırmızı şaraplar denir. Bu 

tamamen içerlerinde barındırdıkları yağ oranlarıyla doğru orantılı bir şeydir.Çünkü ürünlerin 

servislerine girdiğimizde beyaz şarapları genelde soğutarak içerken, kırmızı şarapları oda 

ısısı dediğimiz ısıda tercih ederiz. Bunun sebebi de oda ısısında içilen bir kırmızı şarabın 

aroma, koku ve tatlarını çok daha iyi verebilmesidir. Kırmızı şarabı soğuk diğer şarabı da oda 

ısından saklayıp degüstasyonunu yaptığınızda bunun farkını çok iyi yakalayabilirsiniz. 

Nelerle iyi gider konusuna kısa ve öz anahtar bir cümleyle cevap verecek olursak; genelde 

yapımı basit olan yemeklerle genç şaraplar yapımı külfetli olan yemeklerle yıllanmış şarapları 

tercih edelim deriz.  

 

Soru (Prof. Dr. İsmail Bircan): Benim iki tane sorum var. Bir tanesi size; Batı ülkelerinde 

şaraplar yatay olarak satılıyor. Bir tanesini dik koyuyorlar markası, etiketi belli olsun diye. 

Bizde tam tersi hepsi dikey oluyor ve şişe ile mantar arasındaki oksijen kalıyor. Bunu 

değiştirmek için ne yapılabilir? 

 

Eyüp Demirel: Özellikle hipermarketler kendilerini şarap kültürüne veya bir takım saklamaya 

yönelik değişikliklere ittiler. Metro’da, Real’de, Kipa’da özellikle Panora’da şarap reyonlarını 

kendileri yapıyorlar. Hatta yapamazlarsa bile bir takım şarap üreticilerinden bunları istiyorlar. 

Dediğiniz çok doğru. O tür yerlerde ışık kombinesinde bile şarapların yatık dahi olsa sağlıklı 

saklanmasından söz etmek gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla yavaş yavaş tahmin ediyorum 

düzelecek. Yapacağımız başka hiçbir şey yok. Bir öneriyle gittiğinizde zararlı çıkma şansınız 

her zaman söz konusudur.  
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Soru (Prof. Dr. İsmail Bircan): İkinci sorum da bütün panelist arkadaşlara olacak. 

Türkiye’de şarap üzerinden alınan vergiler çok yüksek ve çok sayıda da şarap üreten yeni 

firmamız var.Marmara’da,Trakya’da, Güneydoğu’da şarap üreten firmalar arttı.En son gelen 

firmalardan bir tanesi de Garanti Bankası Eski Genel Müdürü Akın Öngör’ün Akhisar’da 

yaptığı şarapçılık üzüm bağları. Türkiye’nin turizm açısından büyük bir potansiyeli var, büyük 

bir şansı var. Buradan girerek KDV’yi veya diğer vergileri nasıl düşürelim ya da dernekler 

olarak, şarap üreticileri birliği olarak neler yapılabilir ki tüm dünyaya daha fazla tanıtalım ve 

daha fazla ihracat yapalım. Çünkü Türkiye’nin yeni pazarları da var. Şili vePortekiz şarapları 

ya da Moldova şarapları geliyor bize. Bizim de yeni pazarlar bulmamız lazım. Sadece batı 

ülkeleri değil Uzak Doğuya, Singapur’dan Çin’e kadar. Çünkü giderek damak zevki gelişiyor 

ve dünya insanı refahtan daha fazla pay almak istiyor, daha iyi koşullarda yaşamak istiyor. 

Bunu Afrikalı da istiyor, Asyalıda istiyor, Latin Amerikalıda istiyor. Küreselleşmenin getirdiği 

hızlı bir değişim var. Dolayısıyla bu ihracatı artırmak için vergi üzerindeki bu yükleri nasıl 

daha aşağıya çekebiliriz? Üreticiler birliği olarak neler yapılabilir?İkinci sorum Türkiye’nin 

şansı demiştim. Anadolu şarap üretiminin beşiği. Bunu sizler de vurguladınız. Şarabı nasıl 

dünyaya tanıtabiliriz? Şarap kültürü ilk önce Anadolu’dan çıkmıştır. Çin’e gitmiştir, Batı 

Avrupa’ya gitmiştir,diğer ülkelere gitmiştir ve  en son Şili’ye gitti. İtalyanlar dünyaya açılıyor. 

Fransızlar sadece Avustralya’ya Yeni Zelanda’ya kasalarla posta vasıtasıyla şarap 

gönderirler. Dolayısıyla böyle bir şansı nasıl kullanabilir Türkiye?Tarihi itibariyle, kültürü 

itibariyle şarap üretiminin ilk Anadolu’da olduğunu nasıl anlatabiliriz? Belki miras alanında 

UNESCO’ya sokulabilir. Çünkü böyle bir çalışmada var. Miras alanlarının sayısının 

artırılması gibi. Bu iki konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Birisi vergilerle ilgili, ikincisi 

Anadolu şarapçılığını kültür bağlamında dünyaya nasıl açabiliriz? Fransa İhtilali dünyaya 

yayıldı. Özgürlük ve insan hakları diyoruz. Bu bağlamda ne söyleyebilirsiniz? 

 

Ertan Anlı: Bir kere Türkiye’de üretilen üzümün sadece %3 kadarı şarap üretiminde 

kullanılıyor. Biz kişi başına yılda bir litre şarap tüketen bir ülkeyiz. Örneğin Fransa gibi önemli 

bir şarap ülkesinde 55 litre düzeyinde. Dolayısıyla Avrupa da birçok ülke bizden kat kat çok 

miktarda şarap tüketiyorlar. Biz dünyanın dördüncü büyük bağcı ülkesiyiz. İspanya, İtalya, 

Fransa’dan sonra. Ama bir şarap ülkesi değiliz. Bu önemli kısmını da çok iyi vurguladı 

Serkan Bey.Bu 1 litrenin içindeki parçayı da güneydeki turistler tüketiyor. Olaya böyle 

bakıldığı zaman bir başka faktör daha var. Henüz Türk mutfağıyla Türk şarapları çok iyi 

evlendirilmiş vaziyette değil. İtalyan, Fransız, İspanyol mutfağına girdiğiniz zaman öğle 

yemeğinde, akşam yemeğinde size hangi yemekle hangi şarabın yakışacağını hangi 

restorana giderseniz gidin anında önerirler. Hatta o köyde o kasabada yıllardan beri gelişmiş 

bir birliktelik vardır. Fransızlar o yüzden onu evlilikle tanımlıyorlar. Nasıl iyi yemekle iyi şarap 

yan yana gelirse, insanlar arasında da mutluluk çıkarsa şarapla yemekte birbirini tamamlarsa 

büyük mutluluk çıkar. Aksi takdirde ikisi de ayrı ayrı çok iyi olabilir ama bir araya geldiklerinde 

birbirlerini tırmalayabilirler. Bizde bu kültür her ne kadar Anadolu’dan çıksa da uzun süreçte 

biz bunu kaybetmişiz. Avrupa da ise mutfak kültürüyle beraber yoğurmuş. Diyorsunuz ki ne 

yapmalıyız çok doğru bir soru nasıl açmalıyız. Türkiye şarap ülkesi olarak henüz Avrupa’da 

bilinmiyor. İkincisi devlette bu işe şimdiye kadar sıcak bakmadı. Çok somut bir örnek 

vereceğim; komşumuz Bulgaristan. Bulgaristan şaraplarının da her ne kadar kültürleri olsa 

da uzun süreçte dünyada yeri yoktu. Hükümet büyük bir sübvansiyonla Bulgar üreticilerini 

destekleyerek -şarap dünyasında dünyanın en büyük pazarlarından biri Amerika biri Londra 

pazarıdır, sonrasında Alman pazarı gelir- bu pazarlara doğru Bulgar şaraplarını itti. Önce çok 

düşük fiyatlardan itti. Sonra yavaş yavaş Bulgar şaraplarının fiyatı İngiltere pazarlarında 

yükselmeye başladı. Dolayısıyla devletin burada çok ciddi bir bakış açısıyla sektörü 
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desteklemesi gerekiyor. Bana göre şu anda Türk şarap sektörünün en büyük açmazı bu.Aksi 

takdirde zaten bir anlamda deyimimiz var ya “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” 

diye bir deyim vardır. Şu anda sektörün durumu bu. İç pazarda herkes birbirleriyle rekabet 

ediyor ama dış pazar gerçekten büyük uğraş.Elif Hanım o yüzden bahsetti basın çok önemli 

diye. O yüzden bütün üreticilerin farklı birlikler altında bir araya gelip devleti de arkasına 

alarak ileriye doğru gitmesi lazım. Vergiler çok yüksek ve bu durum sektörün ciddi bir sorunu. 

Şu anda biz sanki İsveç, Norveç’te yaşıyormuşuz, sanki Türkiye’de alkolizm birincil bir 

problemmiş gibi o düzeyde hatta bazen o düzeyin üzerinde vergi yükü var. Bir kere bu yükün 

çok makul Orta Avrupa ülkeleri seviyesine çekilmesi lazım. İlk başta başlanması gereken 

nokta bu. Sonra devletin teşvik etmesi lazım. Sizin de bahsettiğiniz Akın Bey gibi şu anda 

belli bir potansiyeli olup ekonomik birikimi olan insanların girmesi Türk şarabını çeşitlendirdi. 

Kalite yükseldi ama arkasını getirmek lazım. Bu yetmez, bunu dışarıya açmak lazım.  

 

Elif Erol: Fransa’da Bordobölgesindeki bir tüketici asla Fransa’da başka bir bölgedeki şarabı 

içmiyor. Kendi restoranında kendi mutfağında kendi bölgesinin yemeğini ve kendi bölgesinin 

şarabını tüketiyor. Biz Türk milleti olarak şuna inanmalıyız ki; biz kendi üzümlerimizden 

Öküzgözü, Boğazkere, Kalecik Karası ve Narince üzümlerini kullanarak güzel şaraplar 

üretiyoruz. Önce kendi ürettiğimiz ürünlere güvenmeliyiz. Önce kendi ürettiğimiz ürünlerimizi 

kendimiz tüketmeliyiz. Bir restorana gittiğimizde Türk şarabı gördüğümüzde küçümseyen 

birtoplum olma  yolunda da sıkıntılar yaşadık.Şaraplarımızın isimlerini değiştiriyoruz. Tabiki 

bunlar tanıtım amaçlı yapılan faaliyetler ama sadece amacımız; insanlarımızın kendi 

bölgemizde yetiştirdiğimiz üzümleri tanımasını, bilmesini tüketmesini sağlamak. O yüzden 

öncelikle ben buna inanıyorum ki kendi ürünümüzde kendi üzümümüze kendi 

topraklarımızda yetişen ürünlere sahip çıkmalıyız.Ayrıca bunu biz kendi oturduğumuz yerde 

içiyorsak bunu dünyaya tanıtmak için bizlere çok büyük bir güç olacağına inanıyorum ben.  

 

Serkan Uslu: Ben vergiyle ilgili sayısal rakamlar vereyim. Türkiye’deki şaraba uygulanan 

vergi litrede 2.44 kuruştur. Baktığınız zaman 2.44 kuruş -75 cl normal şişe satılanlar- 1.81 

kuruşa düşer. 1.81 kuruş aslında çok değilmiş diye düşünebilirsiniz aslında. ÖTV olması 

gerekenden yüksektir ama Türkiye’deki şarabın fiyatının yüksek olmasının tek sebebi de 

vergi değildir aslında.Bizim en pahalı benzini kullanmamızdan dolayı çok ciddi nakliye 

masrafı da vardır. Şu anda şişe cam gibi bir gerçeğimiz olsa da çoğu şişeler yurtdışından 

geldiği için bunun da bir gerçeği vardır. Açıkçası, mantar yurtdışından geliyor, meşe fıçının 

ciddi bir gerçeği vardır.Meşe fıçısını ömür boyu kullanamazsınız. Sadece dört yıl 

kullanabildiğimiz için meşe fıçılarının da buraya getirilmesi olayı vardır. Dünyanın en büyük 

dördüncü bağ alanına sahibiz ama üzümlerin sadece %3’ü şaraba döndüğü için doğal olarak 

şaraplık üzüm fiyatları da çok da ucuz değildir Türkiye’de. Gerektiğinde üzümün kilosunu 1,5-

2 liraya aldığımız olur. Fiyatların büyük artışlarından bir tanesi de bu. Bunun için ne 

yapıyorsunuz derseniz, yine sizlerin çok ilgilendiği,ben Kavaklıdere’de çalışırken 

Vinkara’dada öyle şarapla bağlantılı olarak ülkemizde çok turizm geliri vardır ki yirmi milyar 

dolar civarında. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bunun özünde şarap da bunun bir parçasıdır. O 

yüzden özellikle TÜROFED’le Güney’de AKTOP’LA, Ege’de Çeşme’de ÇEŞTOB’la sürekli 

panellere katılıyoruz. Bu panellere geçmişteki Kültür ve Turizm Bakanı da gelmişti, şu anki 

de gelmiştir.Bundan dolayı son zamanlarda çok ciddi anlamda bir indirim oldu aslında 

ÖTV’de. Bu biraz da baskıdan dolayıydı. Tabi bu iş sadece ÖTV ile bitmiyor. İşin bir de KDV 

kısmı var. En basiti söyleyeyim, bizim rakip ülkelerimizden Yunanistan’dan da turizmin KDV 

si %6.5 iken Türkiye’de %18’dir. Bu da çok ciddi bir rakamdır baktığınızda. Yurtdışında bir 

Wines of Turkey platformu kuruluyor. Diğer tarafta şarap üreticileri derneğinin hükümet veya 
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devlet üzerinde çok büyük bir etkisi var mı derseniz, şahsi fikrim çok büyük bir etkisi yok. 

Mutlaka derdimizi anlattığımız şeyler var amaturizmle ilgilenen derneklerin çok ciddi etkisi 

var. Sürekli bu paneller düzenleniyor. Biz de şarap üreticileri olarak aynı zamanda diğer 

alkollü üreticiler rakı da dahil bira da,hep beraber sunumlar yapılıyor.Ciddi anlamda rakiplerle 

karşılaştırılarak durum anlatılmaya çalışılıyor. Bazen bütçeye bağlı olarak indirimler bazen de 

artırımlar olabiliyor tabi ki. Şu anda artış olmasa bile ileri de Ertan Bey’in dediği gibi normal 

bir seviyeye geleceğini bekliyorum. Kendi fikrim ve  piyasanın da fikri bu. Bundan daha fazla 

artmasını da beklemiyoruz.  

 

Soru: Ben önce bir itirazda bulunacağım. Ondan sonra soru soracağım. Türk kültürüyle Türk 

sosyal yapısıyla ve Türk ruhsal durumuyla en uygun içeceğin rakı olduğunu düşünüyorum 

açıkçası.ŞarabınTürk kültürüne ve sosyal yapısına çok yakın olduğunu düşünmüyorum. 

Mutfak ve yemek tatlarımıza da baktığımız zaman hangi yemekle hangisi gider? Soğanlı 

salçalı bir yemekle rakının belki iyi gidebileceğini ya da Türkiye’de yetişen meyvelerle rakının 

iyi gidebileceğini düşünüyorum açıkçası.  

 

Ertan Anlı: Hemen cevap verebilir miyim. Çünkü ilginç bir tartışma konusu. Aslında dünyanın 

hiçbir mutfak kültüründe bu kadar yüksek alkollü bir içkinin ana yemeklerle sıcak yemeklerle 

yeri yok. Biz bir dönem sadece rakıya ilgi gösterdiğimiz için sulandıra sulandıra rakıyı sıcak 

yemeğin yanına çekmişiz. Ben bunu bir uluslararası dergide de yayınladım. Anasonlu benzer 

içkileri konu alan bir çalışma yaptığım için bu soruyu hemen cevaplamak istedim. Sadece 

bizim rakımız yok. Yunanlıların uzosu var, İspanyolların Kazallosu var, Fransızların Pastis ve 

Likarı var, İtalyanların Sambucası var. Benzer tipte anasonla aromatize edilen içkiler bunlar. 

Peki onlar ne yapıyorlar bunu. Yemek öncesinde aperatif gibi alıyorlar ve iştahı açıyorlar 

daha açık bir deyimle. Fakat yemeğe geçtikleri zaman şarapla devam ediyorlar. Çünkü 

şarabın yelpazesi geniş. Çok farklı tipte şarap var ve bu şaraplar çok farklı mutfak ürünleriyle 

bir araya gelebilir. Yani evlenebilirler demin söylediğim gibi. Rakı tek tiptir ve en fazla 

sulandırırsınız. Daha baskın, dominant aroma anasondur.Belki bunu epice şeylerle bunu 

dengeleyebilirsiniz ama bir çok yemekle de gitmez.Ben bu görüşe pek katılmıyorum. Çünkü 

Türk mutfağında bu konuda bir çalışma yapılmadı, yeni yeni başlanıyor. Bizim mutfağımızda 

aslında çok geniş. Sizler daha iyi biliyorsunuz farklı yörelerimize göre. Dolayısıyla benim 

düşünceme göre bu farklı mutfaklarla doğru şarapları bir araya getirebilirsek aslında büyük 

güzellikler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. BunlarAvrupa’da da yüzyılların süzgecinden 

geçerek gelmişler ve bugün yerini bulmuşlar.İtalya’da bir kasabaya gidiyorsunuz. Size yaptığı 

kuzulu rizottonun yanına o yöreden gelen ve gerçekten onu çok iyi yakalayan bir şarap 

sunuyor.Bizde zaman içinde bunu yapmalıyız.Bir dönem bu konuyu bırakmışız. Bir başka 

tarafı da var. Şarap kadın ve erkeği birleştiren bir içki. Rakı bizde daha çok tek taraflı bir 

kültür gibi gelişmiş ve erkeklerin kendi aralarında içtikleri bir içki olarak değer kazanmış. 

Hanımlar sofraya yanaşmamışlar. Halbuki şimdi şarap kültürüyle beraber hanımlarda 

sofranın içine dahil oldular. Bu çok önemli bir gelişme.  

 

Soru: Şarap kilo vermede etkili bir şey midir?  

 

Eyüp Demirel: İçerisindeki alkol arkadaşların bahsettiği fermantasyondur ve nihayetinde 

şekerdir. Dolayısıyla içerisinde şeker olması kilo vermenizi biraz engelleyecektir.Amasağlık 

açısından doktorlarımızda aynı düşüncedeler ve günde bir kadeh şarabı tavsiye ediyorlar.  
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Soru: Üzümün çekirdekli olup olmaması şarabın kalitesini ne kadar etkiliyor ya da bu şarapta 

kullanılan üzümlerin hepsi çekirdeksiz mi yoksa değil mi?  

 

Serpil Sulugöz: Çekirdekli ama çekirdeğinin kırılmamasına dikkat ediyoruz. Çekirdekde de 

buruk bir tat var ve şaraba geçmesini istemiyoruz. Her üzümde de çekirdek var ama 

çekirdeksiz üzümler de var.  

 

Eyüp Demirel: Mesela Sultaniye üzümü diye tabir ettiğimiz bir çekirdeksiz İzmir üzümü 

vardır. Bunu bir takım firmalar ürünlerinde kullanırlarken diğer çekirdekli üzümlerde elbette ki 

gündeme geliyor.Ama bunların pres zamanını çekirdeği kırmadan, zedelemeden suyun 

alınması söz konusu ki, bu da zaten preslerde o olgulara zarar vermeden suyun çıkmasını 

sağlıyor. Sonuçta çekirdeğin olması veya olmaması üzümde pek fazla bir fark veya tat 

vermiyor.  

 

Soru: Öncelikle bütün panelistlere teşekkür ederek soruma geçmeyi istiyorum. Çünkü çok 

zevkle izlediğimiz ve dinlediğimiz bir panel olduğuna inanıyorum. Sorum Eyüp Bey size 

olacak. Bir konuğunuz var, çok harika bir masa hazırladınız. Kurallarına göre de  gayet 

kaliteli bir şarabı sakladınız. Nasıl ikram edeceğiz? 

 

Eyüp Demirel: Tabi ki şarabı masada açmak kuraldandır ama bu şarabınız eğer yıllanmış bir 

şarapsa açtıktan sonra karaf denilen sürahilere boşaltıp havalandırmakta fayda var deriz 

biz.Çünkü takdir edersiniz ki şarap belli bir süre o şişede mantarla beraber durmaktan bir 

takım verilerini kaybetmiş durumdadır. Bu tamamen arabada 13 saat yolculuk yaptığınızda 

arabadan inmek istemediğiniz gibi. Çünkü dizleriniz ağrır.Sonuçta şarabın havayla teması ki 

her zaman oksijen şaraba zararlı dememize rağmen havayla teması o şarabın kokularının 

tatlarının daha belirgin hale gelmesini bize sağlayacaktır diyorum.  

 

Eğer bu beyaz şarapsa soğuk ikram etmek adettendir. Kırmızı şarap oda ısısında olmalıdır. 

Bunların aslında çok daha profesyonelce derine inmeye kalkarsak kadehlerinde de boy 

farkınınolduğunu görürüz. Beyaz şarapların soğuk içilmesi ve kadehteki sirkülasyonunu 

çabuk tamamlayabilmesi açısından kadehinin küçük olması faydalıdır. Kırmızı şarapta 

kadehin biraz daha büyük olması elbette ki olabilir. Zaten kadehlerin elde tutulmaları da 

beyaz kadehi 36-37 derece olanvücut ısımızı düşünerek ellerimizin kadehe değmesi ve 

kadehteki şarabı ısıtmasına engel olmak için sapından, kırmızı şarabı rahatlıkla istediğiniz 

gibi tutma imkanı sağlamaktadır. Madem servis dediniz şunu da söyleyeyim: Birinci şişe bitti 

ikinci şişeye geçeceksiniz. Lütfen kadehleri değiştiriniz. İkinci şişe aynı firmanın aynı sene 

ürettiği malı olsa bile tekrar bir tadımını yaparak ikram etmeniz gerekiyor. Bir mantar faktörü 

ikinci şişede de karşınıza çıkabilir.  

 

Soru: Ben kendi adıma alkol oranı çok yüksek şaraptan hoşlanmıyorum. Mesela daha çok 

tercih ettiğim Kavaklıdere’ninÖküzgözü. Kime de ikram ettiysem çok beğenmiştir zaten. 

MeselaKavaklıdere’ninÖküzgözü yok diyelim. Raftan diğer başka şişeyi aldım.Alkol oranını 

nasıl anlayabilirim? 

 

Eyüp Demirel: Aslında ilk baştaki konuyla alakalı bu. Şarabın hangisi yıllanabilir, hangisi 

yıllanamaz düşüncesinden gidiyoruz. Etiket okumayı bilmemezlikten değil,“şarap nasıl olsa, 

birazdan içeceğimiz ürün” diyerekten gidiyoruz ama sonuçta bakmakta fayda var. Hangi 

firmanın ürünü olduğuna, etikenin sizi etkileyip etkileyememesine bakmak gibi. Sonuçta 
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dikkat ederek almanızda fayda var. Zaten olması gereken bir şeydir alkol miktarının yazıyor 

olması.  

 

Soru: Benim şarap servisine ilişkin bir sorum olacak. Genelde şarapları gördüğüm kadarıyla 

ilk mantarı açıldıktan sonra içinde peçete olan bir kadehe az bir miktar boşaltırlar. Onun 

nedeni öğrenmek istiyorum. Her şarapta bu yapılır mı? 

 

Eyüp Demirel: Şarap ilk masaya buz kovasında veya sepette gelir kırmızı veya beyaz 

olmasına göre.Şarabın mantarı açıldıktan sonra genelde adettir bir parça dökerler.Niye 

döktüğünü sorduğunuzda da ağzında bir takım tortuların olabileceğini ağızlarında gevelerler 

ama döktükleri kadehteki şaraba baktığınızda orada onun bahsettiği hiçbir şeyi 

göremezsiniz.Sonuçta bu eğer doğru dürüst saklanmış bir şarapsa öyle bir olgu 

olmayacaktır. Ama dediğim gibi bir el alışkanlığı şeklinde sizin o şaraba vermiş olduğunuz 

paradan bir kısmını yok etmekten başka bir şey değil.   

 

Ertan Anlı: Arkadaşın teşhis ettiği uygulama yanlış bir uygulama. Eğer yanlış mantar 

kullanılmışsa ya da uzun süre dik kalıp mantar kurumuşsa ve  sonrasında da bir takım 

partiküllerini şarabın içine bırakmışsa da bu hareket doğru olabilir. Ama normal şartlarda 

doğru saklanmış bir şarapta buna gerek yok.  

 

Eyüp Demirel: Zaten şarapta biliyorsunuz tortu, dönem dönem karşımıza çıkabilir.  Bu 

durum özelikle yıllanmış şaraplarda hiçbir zaman bozuk ifadesi olarak karşımıza çıkmaz 

diyoruz. Bunu servis ederken dekante denilen şarabın tortudan ayrılarak servisi söz konusu.  

 

Soru: Kadehe şarabı koyduğumuz zaman sallayıp kıvamına bakılır. O kıvamın ne olması 

gerekiyor?  

 

Ertan Anlı: O Türkiye’de bilinen yanlış ya da yeterli olmayan yanıtlardandır. Kıvamına 

bakarak hükme varan kişiler var. Bu büyük bir yanlıştır.Şarabın kalitesini belirleyen on kriter 

varsa bu durum sadece bir göstergedir. Buna bağlı olarak da  gliserol yani üç değerli alkol ve 

alkolün zenginliğini ifade eder. Şeker yüksekse yine onlar daha kalıcıdır. Fakat bunlara tek 

başına bakarak bu şarap iyidir hükmüne varmak son derece yanlıştır. 

 

Soru: Son dört beş yıldır markaların ismi karışıyor. Şarabın içini mi karıştırıyorlar,şirketler mi 

yenileniyor? 

 

Serkan Uslu: Sek, dömisek, yarı tatlı ve likör şarap vardır. Bir de dediğinizbu şarapları tek 

üzümden yaparsanız monosepajdır. Hanımefendinin biraz önce bahsettiği büyüklerde 

Öküzgözü, anser Öküzgözü’nden bahsediyor olabilir, sade Öküzgözü’nden bahsediyor 

olabilir. Bir de kupaj şaraplar vardır; birden fazla üzümün birbiriyle harmanlandığı şarap 

çeşididir. Bunlar birbirini dengelesin diye yapılmış değildir, emin olabilirsiniz.  

 

Soru: Harmanlanan şarap sayısı artınca niteliği artar gibi bir şey mi? 

 

Serkan Uslu: Hayır çok ciddi anlamda birbiriyle eşleşmiş çok güzel üzümle vardır. Mesela 

Türkiye’deÖküzgözü İle Boğazkere’nin kupajı çok fazla yapılır. Kalecik Karası ile Sira’nın 

kupajı çok fazla yapılır, Narence’yle Chardonnay’nin(Şardöne) kupajı yapılır.Çünkü onlar 

birbirlerini tamamlayan üzümler olduğu için onları çok fazla görebilirsiniz ama bu birinin 
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açığını ötekisi kapatsın, biri daha iyi bir daha kötü o  onu perdelesin diye yapılmış bir şey 

değil.  

 

Ertan Anlı: İki ekol var. Avrupa ekolünde bir apelasyon sistemi var, orada şeyler değişmiyor. 

Örneğin Bordo’da. Belli üzüm çeşitleri var. Bu çeşitlerinin oranları hatta kullanıldıkları bağlar, 

üretildikleri şaraplara kadar tanımlanmıştır.Zatenbaşka bir salkım üzüm bile o bağın içine 

giremez, apelasyon dediğimiz kurallar çerçevesinde. Örneğin Bordo’ya gidip Kalecik Karasını 

götürüp ve dikip Kalecik Karası şarabı üreteyim,Bordo Kalecik Karası diyeyim diyemezsiniz. 

Kurallar sizi burada hemen engeller. Hatta randımanına kadar her şey tanımlanmıştır. Zaten 

Bordo kırmızı şarabı dediğiniz zaman hiç üzerinde üzüm çeşidi de yazmayabilir veya alt 

bölgeyi bildiğiniz zaman orada hangi çeşitleri olduğunu bilirsiniz. Hatta “chateau x” olarak 

ismini de bilince tamamen üzüm repartisyonunu bulursunuz; bu birinci ekol. 

 

İkinci ekol;Yeni Dünya ekolü.Yani Yeni Zelanda, Şili Arjantin gibi. Burada daha çok tek çeşit 

şaraplar da var. Dediğiniz gibi harmanlarda var. Burada farklılıklar yaratılmaya daha müsait. 

Biz daha çok bu tarzda çalışan bir ülkeyiz. Bizde hem tek çeşit şaraplar var hem de 

arkadaşımızında bahsettiği gibi bunları belli oranlarda karıştırarak acaba daha güzeli daha 

ilginci yakalayabilir miyiz gibi kaygılar da var. Ama birbirinin hatasını örtmekten çok daha 

güzeli yakalamak pozitif açıdan daha doğru. 

 

Soru: Türkiye’de erkeklerin genel olarak bir rakı alışkanlığı hanımların şarap alışkanlığı var. 

Genelde ilk tanışmalarda şarap içiyorlar. Sonra samimiyet arttıkça rakı olabiliyor. Yani bu 

biraz da mesela hanımların beklentileri daha duygusal sihirli bir ortam mı şarapla,ilişki de rakı 

böyle dümdüz bir ilişki. Alan uzmanlığınızla ilgili değil belki ama psikolojik bir şey. 

 

Ertan Anlı: Bu bir gelenektir. Rakı ve uzo Ortadoğu ve Yunanistan’da aslında bir meze 

içkisidir. Biz bunu sıcak yemeğe sonradan çekmişiz. Bugün kullandığımız bardaklar limonata 

bardağı, rakı bardağı değil.Daha ince bardaklı özel kadehlerden buralara gelmişiz. Fakat bu 

birazda zaruretten doğmuş. Sulandırmışız sulandırmışız zorla şaraba benzetmişiz bir başka 

ifadeyle. Dolayısıyla bu bir gelenek ve onun dışında başka bir neden olduğunu 

düşünmüyorum ben. Bir de çok yüksek alkollü içkidir. Bütün o damaktaki duyu alıcı 

hücrelerinizi pertürbe ediyor aslında, parçalıyor. Birden bire damağı kapatıyor ve tek taraflı 

bir damak yaratıyor. Yani damağınız farklı tatlara ve lezzetlere açılmıyor. Şarap yemek 

ilişkisinde şu var. Bir tarafta asit var bir tarafta şeker var. Bunları basitçe söylüyorum.Başka 

dengelerde var ama bu dengeleri ya çok doğru noktada yakalayıp ikisi birbiriyle beraber tam 

bir demokrasi içinde bütün herkes hissedecek, kimse kimseyi kapamayacak. Rakı daha tek 

taraflı bir içki bir şeyler daha baskın oluyor ve üzerine çıkıyor. Şarapta bu şansınız var. Bu 

demokratik ortamı daha iyi yakalayabilirsiniz şarapla. Rakıyla daha zordur. Çünkü tek taraflı 

bir denge var.  

 

Soru: İyi içkiye buz  ya da hiçbir şey katılmayacağı konusunda öngörünüz var mı? 

 

Elif Erol: Rakıya da olmasın. Suyu da rakıyı da iyice soğutmanız lazım.  

 

Ertan Anlı: Şarap için evet. Yüksek alkollü içkileri seyreltebilirsiniz. Çünkü çok yüksek alkol 

damağı öldürüyor. Ama şarap için bu geçerli değil. Zaten 12 derece alkol var ve buna su 

kattığınız zaman bütün dengesini bozuyorsunuz. Aroma gidiyor, özelliği gidiyor ve hiçbir 

anlamı kalmıyor. Ama rakı, votka, cin, viski gibi içkilerde kuşkusuz. Çünkü 45 derece alkol 
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zordur. Hatta tadımlarında bile su katılarak tadımları yapılır bu içkilerin. Doğrudan doğruya 

viski tadılmaz.Uzaktan koklar ve burunda uzakta kalır. Çünkü sizi etkiler. Kapanırsa 

algılarınız detayları kaçırmaya başlarsınız.  

 

Soru: Genelde restoranlarda sıcak şarap diye bir şey sunuluyor. Sıcak şarabın normal 

şaraplardan farkı nedir acaba? 

 

Ertan Anlı: Sıcak şarap, şarap kategorisinin dışında bir ürün. Şaraptan daha sonra yapılmış 

bir üründür. İçinde şarap var ama o şaraplıktan çıkıyor.Çünkü şarabı başka ürünlerle 

aromatize ediyoruz. Portakal kabuğu, elma, tarçın gibi. Artık o şarap özelliğini tamamen 

yitiriyor. Yeni farklı bir ürün haline geliyor. Bir başka örnek vericem sıcak şaraba gitmeden 

önce. Örneğin vermut vardır. Vermut pelin otuyla aromatize edilmiş- başka otlar da var 

içinde- şarap kökenli bir içkidir.Ama şarap değildir. Yani şarabın sınırı içine bir şey katıldığı 

andan itibaren bitiyor. Soğuk günlerde kar yağdığında çok keyifli bir içki sıcak şarap ama 

dediğim gibi şarap kategorisinin dışında bir ürün. 

 

Soru: İkinci Dünya Savaş’ı öncesinde Ermenilerin ve Rumların özellikle şarap üretiminde çok 

hakim oldukları ve evlerinde şarap ürettiklerine dair bilgiler var. Daha sonra bu kültüre 

Bektaşilerin Alevilerin sahip çıktığı konusunda bilgiler var. Siz bu teze katılıyor musunuz? 

Onların gerçekten İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeden göç ettirilmesiyle bu kültür biraz 

sekteye mi uğradı? 

 

Elif Sulugöz: Ankara’da o yıllarda 300’e yakın üretici küçük şarap firması var o yıllarda. Göç 

sonrası şu anda görmüş olduğunuz gibi, birkaç tane kaldığını duydum ben. 

 

Ertan Anlı:Hatta 1900’lü yıllarda bu Osmanlının son döneminde üretilen şarap miktarı bugün 

üretilenin kırk katı. 

 

Elif Sulugöz: Türk toplumu zaten haram olarak bakıyor. 

 

Ertan Anlı: Çok ilginç bir sözümüz var “Şıracının Şahidi Bozacı”. Bunun anlamını 

düşündünüz mü bilmiyorum. Çünkü o döneme Osmanlı’da Müslüman halk arasında şarap 

üretimi ve satışı yasak, ticaret tamamen azınlıkların eliyle sürdürülüyor. Şıra satışı da var, 

boza satışı da var. “Şırayı biraz fermente edince şarap oluyor ya, işte o şıracı çok da 

güvenilir adam değil öbürü de bozacı boza da aslında biranın atasıdır o da biraz 

fermantasyonla hafif alkol oluşturur”. Şıracının şahidi bozacı sözü buradan geliyor. Ö 

 


