








MUNDİ KİTAP
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz, No: 9/25 Sarıyer/İstan bul
Te le fon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33
mundikitap.com/9786257491846
bilgi@mundikitap.com
Mundi Kitap, Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
Sertifika No: 43514

Mundi Kitap

Toprak ve Şarap: Türkiye’nin Bağları ve Şarapları, Süray Cingöz Atış - Doğuhan Atış
© 2022, Can Sanat Yayınları A.Ş.
Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni 
olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

1. basım: Ekim 2022, İstanbul
Bu kitabın 1. baskısı 3 000 adet yapılmıştır.

Dizi editörü: Merin Sever
Düzelti: Melis Oflas
Harita illüstrasyonu: Betül Çarıkçı
Mizanpaj: Şükrü Karakoç

Ka pak tasarımı: Şükrü Karakoç

Baskı ve cilt: İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah.137.Sokak No:12
Esenyurt, İstanbul
Sertifika No: 45523

ISBN 978-625-7491-84-6





Süray Cingöz Atış:
1985 yılının Nisan ayında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. 
2013 yılında Doğu’yla evlenen Süray, özel sektördeki iş tecrübelerinden sonra şaraptan aldığı keyfin daha 
büyük olduğunu fark ederek 2014 yılında Doğu’yla birlikte Adım Adım Gurme’yi kurdu. Daha sonra şarap ve 
gastronomi konusundaki birikimlerini bir şarap butiği kurarak oraya yansıtmaya karar verdi. Eşi Doğu’yla birlikte 
işlettikleri Santé Wine & More’u açan Süray, halen şarap dünyasına yönelik farklı projeler geliştirmektedir.

  

Doğuhan Atış:
1986 yılının Şubat ayında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde iktisat okuduktan sonra İstanbul’a 
yerleşerek özel bir bankada iç denetçi olarak çalıştı. 2013 yılında Süray’la evlendi. Şarapla ilgilenmeye başlayan 
çift, 2014 yılında Adım Adım Gurme’yi kurdu. O tarihten beri Süray’la birlikte Türkiye’nin şaraphanelerini ve 
bağlarını gezen Doğu, 2020 yılında özel sektördeki görevini bırakıp eşiyle birlikte Santé Wine & More’u açtı. 
Halihazırda bu şarap butiğini işleten Doğu, bir yandan da şarap dünyasına yönelik farklı projeler için çalışmaya 
devam ediyor.  



Sunuş ................................................................................ 7
Şarap Dünyasına Dalmadan Önce ..................................11
Türkiye’de Şarap Yapımında En Çok  
Kullanılan Üzümler .........................................................16
Nasıl Okunur? .................................................................17

Marmara Bölgesi
Kıyı Trakya ................................................................23
Château Nuzun ...............................................................25
Barel ................................................................................28
Taneanda .........................................................................31
Barbare ............................................................................34
Umurbey ..........................................................................39
Uçmakdere ......................................................................42
Melen ..............................................................................45
Büyülübağ ........................................................................49
Kayra Şarköy Şaraphanesi ...............................................54
Château Kalpak ...............................................................62
Gülor ...............................................................................66
Gali ..................................................................................68
Yükseltan .........................................................................72
Porta Caeli .......................................................................74
Ergenekon .......................................................................78
Suvla ................................................................................81
Asmadan ..........................................................................86
Etruscan ..........................................................................91
Yusta ................................................................................93

İç Trakya....................................................................97
Doluca .............................................................................99
Gürbüz ..........................................................................105
Chamlija ........................................................................108
Arcadia ..........................................................................113
Vino Dessera .................................................................120
Saranta ...........................................................................123
Edrine ............................................................................126
Arda ...............................................................................128

Bozcaada .................................................................. 133
Çamlıbağ .......................................................................135
Talay ..............................................................................139
Amadeus ........................................................................141
Corvus ...........................................................................144

Ege Bölgesi
Kıyı Ege .....................................................................151
Ma’adra ..........................................................................153
Öküzgözü Şarapçılık .....................................................157
Claros ............................................................................160
7 Bilgeler .......................................................................163
Karnas Vineyards ...........................................................168
Mor Salkım ...................................................................172
Garova ...........................................................................175
Datça Şarapçılık ............................................................179
Knidos Şarapçılık...........................................................182
Asarcık ...........................................................................185

İ ç i n d e k i l e r



Urla ve Çevresi ......................................................188
Vinaida ..........................................................................191
MMG Şarapçılık ...........................................................194
USCA ............................................................................197
Çakır Winery ................................................................200
Urlice .............................................................................203
HUS ..............................................................................207
İkidenizarası ..................................................................210
Urla Şarapçılık ...............................................................213
Mozaik ..........................................................................217
Perdix.............................................................................219
Buradan Çeşme .............................................................221

İç Ege .........................................................................225
Sevilen ...........................................................................227
Lucien Arkas Bağları .....................................................233
Paşaeli ............................................................................237
Nif Bağları .....................................................................244
Prodom ..........................................................................248
Selendi ...........................................................................251
Kastro Tireli ..................................................................255
Pendore Bağları (Kavaklıdere) .......................................260
Yanık Ülke .....................................................................264
Sobran ...........................................................................268
Pamukkale .....................................................................271
Küp ................................................................................278

İç Anadolu Bölgesi
Ankara ve Çevresi ................................................287
Gordias ..........................................................................289
Kavaklıdere (Akyurt) .....................................................291
Vinkara ..........................................................................300

Tafali .............................................................................307
Tomurcukbağ .................................................................310

Kapadokya ve Çevresi ........................................ 315
Kocabağ .........................................................................317
Turasan ..........................................................................321
Côtes d’Avanos Bağları (Kavaklıdere) ...........................325
Vinolus ..........................................................................328
Gelveri ...........................................................................332

Akdeniz Bölgesi
Likya..............................................................................341
Tasheli ...........................................................................349
Selefkia ..........................................................................352
Antioche ........................................................................354

Karadeniz Bölgesi
Diren .............................................................................361
Mesashuna .....................................................................365

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Shiluh ............................................................................373
Midin ............................................................................376

Doğu Anadolu Bölgesi
Kuzeybağ .......................................................................383
Kayra Elazığ Şaraphanesi ..............................................385
Eskibağlar ......................................................................391

Bitirirken .......................................................................393
Fotoğraflar .....................................................................395



S U N U Ş T O P R A K  V E  Ş A R A P

9

Sunuş

Levon BAĞIŞ

“Yıldız ve ay her zaman gökte olacak. 
Saf şaraptan iyiyi sanma bulacak. 

Şarap satan insana ben çok şaşarım, 
Satıp, ondan güzel bir mal mı alacak?” 

Ömer Hayyam −Rubailer 
 

Süray ve Doğu ile ilk tanıştığımda müthiş bir iştah ve 
heyecanla şarapla alakalı her şeye koşturuyorlardı. O 

heyecanları, şarabı önce hayatlarının en önemli eğlencesi, 
daha sonra da işleri güçleri yaptı. Santé’de Hayyam’ın hiç 
aklına yatmayan bir işi yapmaya çalışırlarken boş durma-
yıp bir de kitap yazdıklarını söylediklerinde ben de çok 
heyecanlandım. Yazdıkları kitabı görünce tam da onların 
kalemi bir işe kalkıştıklarını gördüm.

Şarap meraklılarına memleketin üreticilerini tanıtıcı 
bir rehber niteliğinde, ama şarap konusunda da birçok 
bilgiyi aktaran bir “şarap kitabı” çıkmış ortaya.

Tanınmış bir edebiyat eleştirmeni olan Profesör Ge-
orge Saintsbury 1920 yılında tarihin ilk tadım kitabını 
(Notes on a Cellar-Book) yazdığında işlerin bu kadar çı-
ğırından çıkacağını tahmin etmiş miydi bilinmez, ama o 
günden bugüne yazılan şarap kitapları büyük bir sektör 

oluşturdu. Tabii ki, bu İngiliz profesörden önce de şarap-
larla alakalı notlar kaleme alınmıştı.

Yaşlı Plinius Doğa Tarihi adlı çalışmasında, Strabon 
Geographika’da, hatta Homeros İlyada ve Odysseia anlatı-
larında şaraba bol bol yer vermişti. 

Benim şarapla alakalı okuduğum ilk kitaplardan bi-
risi The Bluffer’s Guide to Wine (Blöfçünün Şarap Rehbe-
ri) adını taşıyordu ve adından da anlaşılacağı üzere bilgi 
vermekten çok hava atmayı sağlayacak, daha doğrusu 
malumatfuruşluk taslamaya yarayacak donanımı verece-
ğini vaat ediyordu. Kitap okumayı da kendime göre bir 
obur hassasiyeti ile yaptığımdan elime geçirir geçirmez 
okumuştum. Ancak bende yaptığı etki, malumatfuruşluk 
taslamaktan ziyade, şarap konusunu çok ama çok merak 
etmemi sağlamak oldu. Minik minik ama çok işe yaraya-
cak bilgiler, okurken merak uyandıran küçük hikâyeler ve 
bol anekdotlu bir cep kitabıydı. Kitabın yayıncısı opera-
dan golfe, tiyatrodan ekonomiye ve hatta bira, viski, şarap 
gibi içkilere dair hazırladıkları bu çok başarılı kitapların 
formülünü şöyle açıklamıştı: “Yüzde altmış keyif, yüzde 
kırk bilgi…”

Şarapla alakalı bir şeyler okumaya ilk başladığımda 
her şey çok karmaşık geldiğinden, bu kitap benim önüm-
de ufuklar açmıştı. Çünkü bunun dışındaki birçok kitap 
şarap dünyasını basitçe anlattığını iddia ediyordu, ama 
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sonradan anladığım üzere, aslında akılda o kadar büyük 
boşluklar bırakıyordu ki, öğrenmek iyiden iyiye zorlaşıyor, 
iş içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Bazı bilgiler ediniyor-
du insan, ama o bilgiler, sundukları büyük genellemeler 
arasında ancak kafa karıştırmaya yarıyordu. Genellemeler 
üzerine kurduğunuz bir şarap eğitimi pek bir işe yaramı-
yor anlayacağınız... Bilge bir adam demiş ki, “Genelleme-
ler genelde yanlıştır.” 

Gene de o kitapların birçoğunu hatmettim. Araların-
dan hangisi olduğunu hatırlamadığım birinde, şaraplık 
üzüm cinsleri ünlülere benzetiliyordu. İşte o benzetme-
ler hâlâ aklımdadır. Örneğin tüm tadım notlarında za-
rafetinden ve gücünden bahsedilen Pinot Noir üzümünü 
Audrey Hepburn’e benzetmişti yazar. Gerçekten de çok 
isabetli bir benzetme... Aynı kitapta, güçlü gövdeli, he-
men her iklimde hayatını sürdürebilen Cabernet Sau- 
vignon, İyi, Kötü ve Çirkin filminin meşhur oyuncusu Lee 
Van Cleef ’e benzetilmişti ki, sadece bu benzerliği deşen 
bir sayfa kelam edebilirim size. Benim Boğazkere’yi Yıl-
maz Güney’e benzetmem de bu kitap yüzündendir.

İnsan okudukları arasında ilk öğrendiklerinden çok 
fazla etkileniyor. Ama unutmamak gereken önemli bir 
nokta var: Bir kaynaktan, bazen anlaşılması için basit-
leştirilmiş kaynaklardan ve formüle edilmiş bilgilerden 
derlediği tüm kavramlar, aslında insanın içselleştirmesi 
gereken girdiler. O girdilerden kendine has bir yorum ya-
ratamıyorsan, önüne geleni ezberleyen hafızlardan farkın 
olmuyor.

Şarap tadımında pek üzerinde durulmayan ama çok 
kıymetli olan “buke” kavramına benzetiyorum şarap ko-
nusunu “anlama yoluna girmiş” olmayı. Buke, kaba ta-
biriyle şarabın kompleksleşmiş kokularına verilen bir 

tanımlama; genç bir şarabın sahip olduğu aromaların, 
kokuların yıllar içerisinde birbirlerine entegre olarak yal-
nız o şaraba özel bir koku-rayiha yaratmasına deniliyor. 
Bazı üst seviye şaraplar yıllandıkça kendilerine has çok 
özel bir bukeye sahip oluyor. Şarap hakkında yazan çizen, 
üretenlerin de sahip olması gereken şey bu bukeye benzi-
yor bence: Edinilmiş bilgi ve tecrübenin yeni bir şekilde 
ortaya çıkması.

Süray ve Doğu’nun kitabını okurken onların şarap ko-
nusunda ukalalık yapmak yerine şarap severlere yol gös-
termeye çalıştıklarını fark ettim. Üstelik bunu yaparken 
Bluffer’s Guide’ın yayıncısının formülüne sadık kalarak 
yapmışlar. Keyif alarak yazmışlar. Şarabı belirli kalıp ve 
formüllere indirgemeden, “ukala ortamların sofistike iç-
kisi” gibi ukalalıkların arkasına sığınmadan –ki eğer birisi 
bu havalara giriyorsa aslında kendisi de şarabı anlama-
mıştır– şarabın keyfini ön plana çıkararak şarap merak-
lılarına şarabı keşfetmenin yeni bir yolunu gösteriyorlar: 
Ondan keyif almak… Hatta gidip yerinde keşfetmek…

Şarabı keşfetmenin birinci yolu tabii ki onun tadına 
bakmak, ama ruhunu anlamanın belki de en iyi yolu üreti-
cisini, bölgesini tanımak. Yine şarap dünyasının en önemli 
tanımlarından birisi geliyor burada aklıma: Teruar.

Fransızcada “toprak” anlamına gelen “terre” söz-
cüğünden türetilmiş bir kelime olan teruar, doğallık ve 
özgünlüğünü coğrafi kökeninden alan ürünlerin yetiş-
tirildiği özel bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor. Bir 
bölgenin sahip olduğu tüm özelliklerin bir araya gelip 
bir bütün oluşturması özel bir lezzet ortaya çıkarıyor. Bu 
manada “teruar” kavramını en iyi anlatan ürün belki de 
şarap. Şarap üretiminde “eski dünya” olarak anılan, ken-
di yerel üzümleri ile yüzlerce yıllık deneyimi birleştiren 



S U N U Ş T O P R A K  V E  Ş A R A P

11

kadim şarapçılık bölgelerinde üretilen şaraplar, adlarını 
şarapların üretildiği üzümlerden değil, üzümlerin ye-
tiştirildiği bölgeden alırlar. Zira bölgenin sahip oldu-
ğu tüm özelliklerin bu şarapları oluşturduğu düşünülür. 
Bir bağ bölgesinin coğrafi konumu; yani denizden yük-
sekliği, yakınlarında su kaynağı olup olmadığı, toprağın 
mineralsi yapısı gibi birçok değişken, şarabın kalitesini 
belirleyen asli unsurlardır.  Kısacası teruar, bizi besleyen 
toprağın ve yörelerin ruhunun yediklerimize, içtikleri-
mize yansımasıdır. Fotokopi makinesinden çıkmış gibi 
birbirine benzeyen tatlar yerine –belki bazı kusurlarla 
birlikte– farklı şaraplar istiyorsanız, teruarını size taşıyan 
ürünleri seçmeniz gerekir. Ve teruarın en büyük yapıtaş-
larından birisi, o şarabı üretenlerdir. 

Belki de şarabı diğer bütün içkilerden ayıran en 
önemli tarafın, bağdan başlayıp servise kadar uzanan tüm 

üretim aşamalarında en belirleyici unsurun insan olduğu-
na inananlardanım. 

Bu kitap, Türkiye’nin şarap üreticilerinin bir listesini 
ve sahip oldukları tüm imkânlarını ortaya koyarken, oku-
yucuya da oralara gidip ziyaret etme fikrini veriyor. Üre-
ticiyi, ürünün arkasında yatan niyeti görme isteği aşılıyor. 
Bunu yaparken üreticiyi ya da şarapları yargılayıp geçmek 
yerine neyin nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalı-
şıyor. Memleketin şaraplarını keşfetmek için şahane bir 
rehber, eğlenceli bir kaynak… 

Süray’a, Doğu’ya ve Arye’ye çok teşekkürler.
İyi okumalar,

Levon BAĞIŞ
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Şarap Dünyasına Dalmadan Önce

Biz Kimiz?

Biz Süray ve Doğu, aslında evlenene kadar şarapla 
pek içli dışlı değildik. Ancak ikimiz de aynı sorun-

dan mustariptik: İş marketlerin şarap reyonundan şarap 
seçmeye geldiğinde onlarca şaraba boş gözlerle bakar, 
şarapların neye göre farklılaştığını düşünür, işin içinden 
çıkamazdık.

Süray: Bir gün Doğu heyecanla eve gelip, “Bir şarap 
kursu buldum, gidelim mi?” diyerek kanıma girdi ve ma-
cera böyle başladı!

Doğu: Kursa başlayınca hızımızı alamayıp birkaç 
farklı seviyesini tamamladık ve hemen ardından yurtdı-
şındaki bağları gezmek için tatil planı yaptık!

İlk önce, kendimizi masal diyarı olan Fransa’nın Al-
sace’ında bulduk, oradan Almanya’nın Mosel bölgesine 
giderek müthiş şaraplar de-
neyip, kendimizi doğanın, 
bağların kucağına bıraktık. 
Yaşadığımız bu deneyim bize 
başka bir dünyanın kapıları-
nı açtı, artık şarap bizim için 
vazgeçilmez bir sevdaydı.

Bu sevdamızı önce kendi 
arkadaş çevremizle paylaşmak 
istesek de, bize göre bu konu-
ya kimse beklediğimiz kadar 
ilgi göstermiyordu! Hal böyle 

olunca, “O zaman bizim şarap sever insanlara ulaşmamız 
lazım,” diyerek Adım Adım Gurme’yi kurduk. Bir yandan 
sitemizde bir yandan sosyal medya hesaplarımızda yazılar 
yazmaya, paylaşım yapmaya başladık. Bir de tabii kendi-
mize Türkiye’nin önde gelen bütün şaraphanelerini gez-
mek gibi zorlu bir görev edindik.

Sonrasında gerçekten de Türkiye’nin hemen hemen 
bütün şaraphanelerini gezdik. Pek çok dost edindik, ko-
nuştuk, öğrendik, sosyal medya hesaplarımız gün geçtik-
çe büyüdü ve zaman geçtikçe etrafımızdaki insanlar da 
değişti, gastronomi dünyasının her alanından arkadaş-
larımız oldu. Artık gönlümüzce, hiç sıkılmadan şarap ve 
yemek üzerine saatlerce konuşabiliyoruz!

2020 yılının Temmuz ayında ise hayatımızı artık ta-
mamen şarap dünyasına adamaya karar verdik ve Santé 
Wine & More isminde bir şarap butiği açtık. Gezip gör-

düğümüz bağların var ettiği 
şarapları başkalarına anlatmak, 
dükkânımıza gelen müşterileri 
en doğru şaraplarla buluştur-
mak hayalimizdi, şimdiler-
de memnuniyetle geri dönen 
müşterilerin yüzlerindeki gü-
lümseme en büyük mutluluk 
kaynağımız…

Tek işimiz şarap olunca ve 
Santé’ye gelenlerle sohbet et-
tikçe insanların içtikleri şarap-
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ların hikâyelerini, onları kimlerin var ettiğini öğrenmek 
istediklerini, biz onlara anlattıkça ilgiyle dinlediklerini 
gördük. Zaten kitabın içeriği de buradan hareketle şekil-
lendi. İlerleyen bölümlerde Türkiye’nin farklı bölgelerin-
deki şarap üreticilerinin bugünlere nasıl geldiğini anlatır-
ken, ürettikleri şaraplardan da bahsetmeyi ihmal etmedik. 
Bunun yanı sıra, şaraba ilişkin herkesin işine yarayacağını 
düşündüğümüz çeşitli bilgilere de yer verdik.

Kitabın Varoluşuna Dair
Kitapta Türkiye’de bulunan bütün şarap üreticilerine yer 
vermedik. Toplam, bu kitapta yer alanlardan daha fazla, 
ayrıca aralarına her geçen gün yeni üreticiler de katılı-
yor. Ancak seçtiğimiz üreticilerin geneline baktığımızda 
şarap dünyamızın detaylı bir portresini çıkartacak kadar 
örneğin bulunduğunu düşünüyoruz. İlerleyen sayfalarda 
anlatımlarına yer verdiğimiz şaraphanelerin hemen hepsi 
raflarda en çok karşılaşılan şarapları üretiyorlar.

Biz bahsedeceğimiz üreticileri seçerken, şarap dünyası 
içinde bulunduğumuz yaklaşık on yıllık sürede tanıştığı-
mız, bizzat ilişki kurduğumuz, kendilerini ve lezzetlerini 
tanıdığımız örnekleri öncelikli olarak tercih ettik, zira bu 
üreticilere aşinaydık ve şaraplarına hâkimdik. Kısacası, bu 
üreticilere yer vermek bizim kişisel tercihimizi yansıtıyor, 
tıpkı hepimizin şarap zevkinin kendi kişisel tercihini yan-
sıtması gibi… Tabii zaman içerisinde ve yeni baskılarda 
kitaptaki üretici sayısı artış gösterebilir.

Bu kitabın ortaya çıkmasında farklı şekillerde bizlere 
yardım eden kişi ve kurumlara değinmeden olmaz. İlkin 
belirtmek gerekir ki, bu kitabın var olabilmesinin önünü 
açan sevgili Merin Sever’dir. Bizi böyle bir kitap yazabi-

leceğimize dair cesaretlendiren, süreç boyunca desteğini 
esirgemeyen, yaptığı dokunuşlarla kitabın daha iyiye git-
mesini sağlayan Merin’e ne kadar teşekkür etsek az.

Ayrıca bu kitabın yazılması, şarap üreticilerinin bağla-
rı ziyarete açık olmasa, kitabın üretim sürecinde yorumla-
rımızı dinlemeseler, ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz sı-
rasında içtenlikle her sorumuzu yanıtlamasalar mümkün 
olmazdı; her şeyden önce onlar ürettikleri için biz bu ki-
tabı yazabildik; o yüzden üreticilerimizin bizim için yeri 
ayrı. Onlarla hep beraber, daha güzel günler göreceğimiz 
bir gelecek için çalışmak çok keyifliydi.

Kitabın İçeriğine ve Bölümlemeye 
Dair
Kitap fikri kafamızda şekillenmeye başladıktan sonra na-
sıl bir içeriğinin olması ve bu içeriğin ne şekilde sunul-
ması gerektiği üzerine düşündük ve bu kitabı okuyacaklar 
arasından iki farklı kitlenin ön plana çıkacağı konusunda 
fikir birliğine vardık. İlki şaraphaneleri gezmek, bağları 
yerinde görmek isteyen şarap turistleriydi. İkinci grup ise 
gezip görmeyi ikinci plana alan, ama şarap dünyasını me-
rak eden okurlardı. İki ayrı okur kitlesine de hitap ede-
bilecek bölümlemenin, şaraphanelerin coğrafi dağılımını 
ortaya koyarak yapılabileceğinde karar kıldık. Böylelikle 
üreticileri ziyaret etmek isteyenler, bulunduğu veya bulu-
nacağı konumu kerteriz noktası alarak şaraphaneleri han-
gi sırayla gezebileceklerini rahatlıkla planlayabilecekler. 
Yalnızca şaraphaneler ve üretilen şaraplar hakkında bilgi 
sahibi olmak isteyenler de harita üzerinden kısa bir in-
celeme yapmak suretiyle yudumladıkları şarabın nereden 
geldiğini görebilecekler. Zira şarabın nereden geldiği as-
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lında en önemli şey; ona hayat veren üzüm, o coğrafi böl-
genin ona kazandırdıkları ile karakterini şekillendiriyor, 
bunun ardından hünerli şarap yapımcılarının ellerinde 
şaraba dönüşüyor. Nitekim her üretici için bu dönüşüm 
sürecinin detaylarını ilerleyen sayfalarda irdeledik.

Biz, coğrafi bölgeler içinde alt gruplandırmaları yapar-
ken ilk olarak şaraphaneleri gezmek isteyenlere, önceden 
de bahsettiğimiz üzere, rota oluşturmaları için yardımcı 
olmayı amaçladık. Bu nedenle birbirlerine yakın üreticiler 
kitapta da art arda yer alıyorlar. Bunlara ek olarak, benzer 
coğrafyalardaki üreticilerin okur tarafından bir arada gö-
rülmesi, buradan gelen şaraplar arasında bir karşılaştırma 
yapmaya olanak sağlayacaktır. Tabii unutulmaması lazım 
ki, “benzer coğrafya” ifadesi fazlasıyla genelleyici, sonuçta 
birbirine birkaç yüz metre mesafeyle komşu olan iki ayrı 
bölgenin teruar yapısı dahi önemli farklılıklar gösterebilir. 
Bu nedenle yorumlamayı dikkatle yapmak gerekiyor.

Bu kitabı olabildiğince sade bir dille yazmaya ve kafa 
karışıklığı yaratabilecek her kavramı açıklamaya gayret 
gösterdik. Kısacası, şarap üzerine herhangi bir bilginiz 
olmasa dahi bu kitabı zevkle okuyabilir, anlatmak iste-
diklerimizi rahatça kavrayabilirsiniz. Yine de aklınıza ta-
kılan herhangi bir konu olursa bize istediğiniz mecradan 
ulaşarak sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Neticede, bu kitabı okuduktan sonra bu ülkede üreti-
len şaraplara hâkim olmanızı, nereden geldiğini ve nasıl 
yapıldığını bilmenizi amaçlıyoruz. Hatta burada yazan 
şarapları denedikçe damak tadınızı keşfetmenizi, neyi 
neden sevdiğinizi anlayabilmenizi istiyoruz. 

Şaraphaneleri Tanıtırken Nelere 
Dikkat Ettik?
Şaraphaneleri sizlere anlatırken ziyarete açık olup olma-
ma meselesiyle söze başladık. Aslında arzumuz bütün 
üreticilerimizin şarap turizminin içerisinde yer alması olsa 
da, halen çeşitli sebeplerle ziyaretçi kabul etmeyen üreti-
cilerimiz bulunuyor. Eğer üreticimiz ziyaretçi kabul et-
miyorsa, ürettiği şarap türlerine değinmemizin haricinde 
başkaca detay vermedik. Ancak üreticimiz ziyaretçi kabul 
ediyorsa farklı sorular sorarak işinize yarayabileceğini dü-
şündüğümüz cevapları sizlerle buluşturduk. Mesela git-
tiğinizde orada tadım yapıp yapamayacağınıza değindik. 
Tadım imkânının haricinde orada bir restoran da olup 
olmadığından ve sizlere ne gibi yemekler sunulduğundan 
dem vurduk. Keza restoranların menü içerikleri üretici-
den üreticiye farklılık gösterebiliyor; yalnızca atıştırmalık 
ve hafif başlangıçlar veren de var, tam teşekküllü bir menü 
sunan da… O yüzden size önden biraz fikir verebilmeyi 
amaçladık.

Çocuğuyla seyahat eden aileler için tadım alanına ve/
veya farklı bölümlere çocukları kabul etmeyen şaraphane-
lere dikkat çektik. Tabii ki bu durumu “Kesinlikle çocuk 
kabul edilmemektedir” diye algılamamak lazım; sonuçta 
bağların içerisinde özgürsünüz, çocuğunuz da köpeğiniz 
de buralarda koşturabilir. Ancak tesis içerisine girilmek 
istendiğinde durum değişebiliyor.

Köpek demişken, bizim Arye isminde 2014 doğumlu, 
Staffordshire Bull Terrier cinsi tatlı mı tatlı bir köpeğimiz 
var ve muhtemelen Türkiye’nin en çok bağ gezen köpe-
ği! Hal böyle olunca bizler gibi köpeğiyle şaraphaneleri 
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gezmek isteyenlerin aklına gelebilecek sorulara da cevap 
verdik. Çoğu üretici şaraphaneye, kimileri de hem şarap-
haneye hem de tadım alanına köpek kabul etmese de açık 
havadaki oturma alanlarında, çimlerde veya bağların içe-
risinde köpeğinizle zaman geçirmenize izin veriyor. Bir 
diğer deyişle “Evcil hayvan kabul ediliyor mu?” sorusuna 
“Evet” cevabı verildiğini gördüğünüzde, bu cevap şarap-
hane veya bina içindeki tadım alanına evcil hayvanınızı 
sokabileceğiniz manasına gelmez, o tesisi evcil hayvanı-
nızla ziyaret edebileceğiniz anlamına gelir. Özellikle ha-

vaların soğuk olduğu sonbahar ve kış aylarında yalnızca 
bina içinde vakit geçirilebileceğini göz önüne aldığımız-
da, bu tarihlerde evcil hayvanınız ile üreticileri ziyaret et-
memenizi öneririz. Eğer ziyaret edecekseniz de mutlaka 
önceden arayıp kapalı alanlara da evcil hayvan alıp alma-
dıklarını teyit etmelisiniz.

Son olarak hangi üreticilerimizde konaklayabileceği-
niz, hangilerinin otelleri olduğu konusu üzerinde de dur-
duk. Tabii ki odanıza evcil hayvanınızı alıp alamayacağı-
nızı da belirttik.



ŞARAPHANELERİ ZİYARETE GİTMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1) Hangi şaraphaneye gitmeyi planlıyorsanız, mutlaka önceden arayıp açık olduğu gün ve saatler konusunda 
bilgi alınması ve rezervasyon yaptırılması gerekir. Kalabalık bir grupsanız kişi sayısı da belirtilmelidir.

2) Şarap tadımı yapılacaksa, şarap tadımının hangi şarapları kapsadığını sorarak bu tadım karşılığı 
 talep edilen ücret konusunda bilgi alın. İlaveten, şaraphane ve bağ gezisi için de nasıl bir ücret  

talep edildiğini öğrenmekte fayda var.

3) Eğer yabancı misafirlerinizi şaraphanelere götürecekseniz şarap tadımı ve mahzen turunun  
İngilizce yapılıp yapılmadığını sormanızı öneririz; iyi bir haber olarak, görüşmelerimiz sonucunda üreticilerin 

hemen hepsinin bu hizmeti verdiğini öğrendik. Hatta bu hizmeti başka dillerde de sunanlar mevcut.

4) Eğer rezervasyonla gitmenize rağmen sizlerle ilgilenilmez veya taahhüt edilen tadımın –olumsuz 
yönde– dışına çıkılırsa lütfen bu konuda hakkınızı arayın. Şaraphane yöneticilerine geribildirimde bulunun. 

Eleştirileriniz şarap turizminin gelişimine katkı sağlayacaktır.

5) Bu kitap kapsamında üreticilerin şarapları hakkında genel değerlendirmeler yapılarak çeşitli yorumlara yer 
verilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki şaraptan keyif almak öznel bir meseledir. Bu nedenle yönlendirmelerle 

yetinilmemeli, kişi kendi damağını tanımak için gayret göstermelidir. Daha da ötesinde şarapta “rekolte” 
kavramı vardır. Bu nedenle şarabın ismi aynı kalsa bile yıldan yıla lezzetinde farklılıklar olması ürünün 

doğasından ileri gelir.

6) Bu kitapta hiçbir şarap lezzet ve kalitesi bakımından fiyatına göre kıyaslanmamıştır, zira fiyatlar daima 
değişebilir. Ancak şaraphane ziyaretlerinde tadılan şaraplar mutlaka fiyatına göre sunduğu “toplam lezzet 

algısı” (Vedat Ozan’a sevgilerle!) üzerinden değerlendirilmelidir.
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Yerli Beyaz Üzümler:
Ak Üzüm
Bılbızeki
Bornova Misketi
Çavuş
Emir
Gök Üzüm
Hasandede
Kerküş/Karkuş
Kolorko
Mazrona
Narince
Sıdalan
Sultaniye
Sungurlu
Vasilaki
Yapıncak

Yerli Kırmızı Üzümler:
Acıkara
Barburi

Boğazkere
Çalkarası
Fersun
Foça Karası
Kalecik Karası
Karaoğlan
Karasakız/Kuntra
Kösetevek
Merzifon Karası
Öküzgözü
Papaskarası
Patkara

Yabancı Beyaz Üzümler:
Albariño
Cataratto
Chardonnay
Chenin Blanc
Gewürztraminer
Marsanne
Muscat

Pinot Grigio
Pinot Gris
Riesling
Roussanne
Sauvignon Blanc
Sémillon
Solaris
Viognier

Yabancı Kırmızı Üzümler:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Caladoc
Carignan
Carménère
Cinsault
Gamay
Grenache
Malbec
Merlot
Montepulciano

Mourvèdre
Nebbiolo
Nerello Mascalese
Nero D’Avola
Petit Verdot
Pinotage
Pinot Meunier
Pinot Noir
Sangiovese
Shiraz/Syrah
Tempranillo
Zinfandel

Türkiye’de Şarap Yapımında  
E n Çok Kullanılan Üzümler
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Kitapta yer alan kimi yabancı üzüm isimlerinin nasıl okunduğuna dair şüpheleriniz olabilir, çok normal, birçok kişinin en 
tedirgin olduğu konu, telaffuz konusudur. Bu konuda işinizi kolaylaştırmak için küçük bir “Nasıl Okunur?” listesi hazırla-
dık. Üzümlerin farklı dillerde farklı okunuşları mevcut, ancak biz orijin ülkelerindeki okunuşu esas aldık.

Albariño: Albarinyo
Alicante: Alikante
Cabernet Franc: Kabarne Fran
Cabernet Sauvignon: Kabarne 

Sovinyon
Caladoc: Kaladok
Carignan: Karinyan
Carménère: Karmener
Cataratto: Kataratto
Chardonnay: Şardone
Chenin Blanc: Şönan Blan
Cinsault: Sanso
Gamay: Game
Gewürztraminer: Gevörtztramina
Grenache: Grönaş

Malbec: Malbek
Marsanne: Marsan
Merlot: Merlo
Montepulciano: Montepulçiyano
Mourvèdre: Murvedr
Muscat: Müska
Nebbiolo: Nebiyolo
Nerello Cappuccio: Nerello 

Kapuçço
Nerello Mascalese: Nerello 

Maskalieze
Nero D’Avola: Nero Davola
Petit Verdot: Pöti Verdo
Pinotage: Pinotaj
Pinot Grigio: Pino Grijiyo

Pinot Gris: Pino Gri
Pinot Meunier: Pino Mönye
Pinot Noir: Pino Nuar
Riesling: Riislink
Roussanne: Rusan
Sangiovese: Sanjioveze
Sauvignon Blanc: Sovinyon Blan
Sémillon: Semiyon
Shiraz: Şiraz
Solaris: Solaris
Syrah: Sira
Tempranillo: Tempraniyo
Viognier: Viyoniye
Zinfandel: Zinfandel

Nasıl Okunur?








