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önsöz

Hiç dikkatinizi çekti mi? İnsanoğlu önceki nesillerden gelen deneyimle
riyle ne yemesi gerektiğini, daha doğrusu neyi yememesi gerektiğini gayet 
iyi bilir de, içtikleri konusunda pek bir şey bilmez. İşin tuhafı bunu merak 
bile etmez. Örneğin, çoğumuz fazla patlıcan yersek zararlı olacağını bil
mekten öte, onunla hangi yemeklerin yapıldığını da biliriz. Oysa içkinin 
de fazlasının zararlı olacağını biliriz ama o içkiyle hangi klasik kokteyllerin 
yapılabildiğini pek bilemeyiz. 

Müslümanların çoğunlukta olduğu bir toplumda bu durum anlaşılabi
lir, diye düşünebilirsiniz, ancak Hıristiyan toplumlarda da durum aynıdır. 
Onlar da, yüzlerce peynir çeşidi arasından ancak kılı kırk yararak peynir 
seçebilmelerine rağmen, içki reyonuna geldiklerinde fazla da düşünmeden 
seçim yaparlar. Biracı bir kasa bira alır, votkacı votkasını, şarapçı da şara
bını sepete atar, o kadar. Bugün de şu değişik içkiyi deneyeyim, diyen çok 
az olur. Kim neye alışmışsa o içkiyle devam eder. Eve gidince şişeyi açar, 
bardağa döker ve kafaya diker. 

İçkinin içinde alkol vardır. Alkol, şişede durduğu gibi durmaz, adamı 
çarpar. En azından bu tehlikeli özelliği nedeniyle içkiyi bilerek içmek 
gerekir. 

Mustafa adında bir kadim dostum var, kulakları çınlasın. On altı 
yaşındayım ve yıl 1966... Arkadaşımla birlikte İstanbul Kapalıçarşı’da 
tezgâhtarlık yapıyoruz. Kışın okuyor, yazları da turistlere deri giyim eşyası 
satıp harçlığımızı kazanıyoruz. İlk haftalığı aldık ve Mustafa’yla birlikte 
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Sultanahmet Meydanı’na gittik. İlk haftalığımızla bir şeyler alıp yiye
lim derken biraz kaşar peyniri, bir ufak rakı, manavdan iki salatalık, 
bir domates almışız. Beyaz peynir almamız gerekirdi ama nedense kaşar 
peyniri almışız. Dedik ki, bunları atıştırırız, sonra da karşıdaki köfteci
den köfte yaptırıp ana yemek olarak da onu yeriz. İşin komik tarafı, biz 
o köfteyi hiç alamadık. Başladık içmeye, bardak olmadığı için şişeden 
içiyoruz tabii. İçmesini bilmediğimizden ölçüyü kaçırmışız ve orada sızıp 
kalmışız. Sabah bir uyandık, baktık ki Sultanahmet Meydanı’nda bir 
ağacın altındayız. Bu olay şimdilerde olsa namus elden gitmişti! Bereket 
sırtüstü yatmışız. Oradan hasarsız kalktıktan sonra, akşamdan kalma 
kafayla Kapalıçarşı’yı zor bulduk. 

Bira, şarap gibi düşük alkollü içkileri rahat tüketmemiz anlaşılabi
lir ama ya yüksek alkollü içkileri?.. Yukarıda benim başımdan geçmiş 
olanlara bakarsanız, onlarla şaka olmayacağı anlaşılır. Onun için yük
sek alkollü içkiler şu ya da bu biçimde hayatımızın bir parçası olmuşsa, 
onları tanımalıyız. Zaten bu yolun yolcusuysanız, onlar kendilerini 
çeşitli vesilelerle size tokat ata ata tanıtacak. Maksat daha yumuşak bir 
tanışmaysa bu kitap tam size göre. Üstelik bu kitaptaki bilgilerle çevre
nizde yapacağınız ukalalıklar da cabası. Yani, bu kitap sizi gastroseksüel 
yapacak. Gastroseksüel de ne  demek mi? Yiyecek içecek bilgileriyle 
flört yaptıkları kişileri etkileme çabası gösterenler için kullanılan bir 
sıfat. 

Örneğin, bir gün barda aperatif olarak “Manhattan” kokteylini 
yudumlayan kadın arkadaşınıza dönerek, “Bu içkiyi Churchill’in anne
sinin icat etmiş olduğunu biliyor muydun?” diye sorabilirsiniz. Tabii 
arkadaşınız da ardından size serin duruşlu bir ifadeyle bakıp “Eee, ne 
olmuş?” diyebilir elbette, ancak o olasılığı şimdilik bir kenara bırakın. 
Daha da iyisi barmene dönüp bir votka martini isteyin ve “Karıştırma, 
çalkala” deyin. Eğer tatlı bir tebessüm eşliğinde, “Derhâl Bay James 
Bond!” cevabını alırsanız, bilin ki, mesaj yerini bulmuş. 
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önsöz

İçkiyle tanışıklığımdan bu yana tam 49 yıl geçmiş. Neredeyse yarım 
asırlık arkadaşım, dostum o benim. Bu kitabı yazma aşamasında gördüm 
ki, bu mereti içmek, onu yazmaktan daha kolay. İşte onun için bir içki 
nasıl yudum yudum içiliyorsa, bu kitabı da öyle kısa kısa bölümler hâlinde 
düzenledim. İstedim ki bu kitap, her çeşit içki için rehberiniz olurken, 
aynı zamanda da okuduktan sonra aklınızda kalan bilgiler, dost meclisle
rindeki sohbetlerinize katkıda bulunsun. 

Fermente içki oldukları için kitapta bira ve şarap dışarıda tutuldu. 
Bira ve şarap konularında öğrenmek istediklerinizi Harcıâlem İçki Bira ve 
İnceliklerin Kadehindeki Şarap adlı kitaplarımda bulabilirsiniz. Rakı konu
sunu da önceden ayrıntılı olarak iki ayrı kitapta (Çilingir Sofrasında Rakı 
ve Çilingir Sofrasında Rakı Mezeleri) anlattığım için, burada ona ayrılmış 
bölüm oldukça kısadır. Bu kitapta yalnızca damıtık içkiler ve kuvvetlen
dirilmiş şaraplar konu edilmiştir. 

1953 basımlı Akşamcılar adlı kitabın önsözü şu paragrafla başlar: “Bu 
kitapçık ne ilmin kuru kalıplarına dökülmüş pek ciddi ve iddialı bir eser
dir, ne de çatık kaşlı bir ahlak hocalığı yapmak sevdasında...”

Bu kitap da, aynı düşüncelerle yazılmıştır. Kitabı bu işin profesyonelleri 
için hazırlamadım. Ayrıca barmenler ya da evde barı olanlar için bir kok
teyl tarifleri kitabı da değil. Amacım, her yaştan amatörün bu kitabı yata
ğının baş ucuna koyması ve gece yatmadan önce şöyle bir göz atmasıdır. 

Yeşilaycılar bu kitaptan hoşlanmayabilir. Yine de şunu belirtmek 
isterim ki, bu kitabı yazma amacım içki içmeyi özendirmek değil. Burada 
yapmaya çalıştığım, içenlerin, daha bilerek içmesini ve madem ki, zevk 
için içiliyor, daha da zevk alarak içilmesini sağlayacak ipuçlarını ve bilgi
leri aktarmak. 

Bu kitapta bütün sert içkiler âdeta birer sahne sanatçısıymış gibi kar
şımıza çıkıyor. Sıraları geldikçe rollerini sergileyecekler size. Kimi rom 
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gibi denizcilik tarihine katkısını kasılarak anlatacak, kimi de cin gibi bir 
zamanlar Londra’da yol açtığı trajik aile facialarının üzüntüsüyle yüzünüze 
bakacak cesareti bile bulamayacak. Bütün bunları tiyatro sahnesinde izler 
gibi izleyeceksiniz. 

Haydi, zaman geldi! Işıkçı, suflör, barmen ve martı yerini alsın! 
Perde!

Abdullah Deniz Gürsoy
İstanbul, Eylül 2012



önsöz

11

giriş

İçki şişede durduğu gibi durmaz.

Türk atasözü

Tam kırk yıldır müdavimiyim, İstanbul’da, Bebek Oteli’ndeki barın. 
Bugün hava güzel, o yüzden dışarda oturuyorum. Martı, konmasını 
engellemek için dikilmiş tellere rağmen, lambanın tepesinde tek ayak 
üzerinde kartal edasıyla salınıyordu. Emektar metrdotel (başgarson) İsmail 
(Deligöz), hafif bir vücut hareketiyle martıyı ürkütüp uçurmak istiyor ama 
martı kaşar, hiç oralı olmuyor. Martının adı: Seyit. 

Önümdeki votka tonikten bir yudum içip hemen ardından buzda yatan 
papaz eriğinden bir ısırık alıyorum. Erik dişlerimin arasında kütürdeyip 
damağımdaki oyuğuna yerleşiyor ve gelsin şimdi lezzet cümbüşü. Bu arada 
aklım yine çoktandır yazmayı düşündüğüm kitaba kayıyor, beynimin 
içi fokur fokur kaynayan bir kazan. Gözüm karşıda batan güneşin kızıl 
ışıklarını yansıtırken, alev saçan ejderha gözleri gibi yanan Kandilli sırtla
rındaki evlerin ve kıyıdaki yalıların camlarına takılıyor. Aklımdan şöyle 
geçiyor: “Renk cümbüşü.”

Ayıklanmış Antep fıstığından atıyorum ağzıma, çiğnedikçe fıstık 
ezmesi oluyor, çiğneme faslı bitince de yağ gibi kayıyor boğazımdan aşağı. 
Aklıma kim bilir kitabın hangi sayfası geliyor ki, ister istemez ağzımdan şu 
cümle dökülüyor: “Şu Allah’ın işine bakın!”

Ben de hayret ediyorum. Solumdaki masada bana dönük oturan iki 
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genç, kiminle konuştuğumu merak etmiş olmalılar ki, sağıma soluma 
bakınıyorlar. Onlara açıklamadım. Bırakın, onlar meraktan o gece uyuya
masınlar, ben size şimdi orada aklımdan geçenleri aktaracağım. 

İçki ilk defa, yaşamakta olduğumuz bu topraklarda keşfedildi. İnsan
oğlunun muhtemelen tesadüfen bir kaba koyup unuttuğu tahılın üzerine 
yağmur yağdı ve tahıl, o suyun içinde fermente olup bira hâline geldi. 
Bal şarabı, sanırım biradan daha eskidir. O da bu topraklarda bulundu. 
Üzümden yapılan şarapsa ilk kez Ağrı Dağı’nın eteklerinde yapıldı. Yani o 
da, bu toprakların insanoğluna bir hediyesi. Asma bitkisi bütün dünyaya 
Kafkasya ve Anadolu’dan yayıldı. Binlerce yıl bu topraklarda yaşayanlar, 
alkollü içkileri insanları Tanrıların yoluna sokan bir araç olarak tanım
lamışlar. Hatta içkiye bir Tanrı (Dionysos) bile atamış, bu topraklarda 
yaşamış olan atalarımız. 

Bizim damıtılmış alkol için kullandığımız başka bir sözcük de ispirto. 
İspirto, İngilizce’deki spirit sözcüğünden geliyor. Spirit hem alkol hem 
de ruh anlamına geliyor. Buradan da anlaşılıyor ki, alkolle insanın ruh 
âlemi arasında etimolojik açıdan bir bağ kurmak mümkün. Tarihte ilk 
alkol yasağı da yine yaşadığımız bu topraklarda uygulanmış. İÖ 50 yılında 
Trakya Kralı Barebista koymuş bu yasağı. Yasak altı yıl sürmüş. Sonunda 
biri, Kral’ı bir hançer darbesiyle yere serince yasak da sona ermiş. 

İnsanoğlu alkolle tanıştıktan sonra, keyif aldığı bu maddeyi çok sevmiş, 
hatta bağımlısı olup doğada bulabildiği her şeyden alkol üretmeye çalışmıştır. 

Bizim antropolog Niyazi tutturmuş, “Alkol, insanın medenileşmesin
deki başlıca unsurdur” diyor. “Neden?” diye sordum, başladı anlatmaya. 

Meğer insanoğlu toplayıcılık ve avcılık yaptığı o erken göçebe dönem
lerinden sonra tahıl yetiştirmek için yerleşik düzene geçmiş ve birayı 
keşfetmiş ya, işte o zaman olan olmuş. Kafayı bulmuş ve daha kolay sosyal
leşmiş. Sonra alkolü kültürünün bir parçası yapmış. Tanrı’ya daha yakın 
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olmak için ayinlerde içmiş, kimi zaman 
evlilikleri ve yeni doğan bebeği kutlamak 
için zevkten, kimi zaman da ölenin ruhu
nu şad etmek için, ha babam içmiş. Yani 
kimi zaman hayatı kutlamak, kimi zaman 
da, hayata katlanmak için. Niyazi’ye göre 
alkol, yerleşik hayata geçen ilk insandan 
bu yana, metroseksüelliğin vazgeçilmez bir 
gereği. 

Anlaşılan bizim Niyazi, insanoğlunun 
ne kadar uyanık olduğunu hâlâ kavrayama
mış. Çünkü insanlar toplayıcılık ve avcılık 
yaptıkları dönemde de balı sulandırıp fermente ederek bal şarabı (hidro
mel); kısrak sütünü fermantasyona bırakarak da kımız olarak içiyorlardı. 
Kımızın, Türklerin hayatından çıkması yerleşik hayata geçmeleriyle ilgili 
olduğu kadar, bence bundan çok daha önemli bir etken de, İslamiyet’i 
kabul etmeleri olmuştur. 

Müslümanlara alkol içmek yasaklanmıştır. Ama bu yasaklanmış olan 
alkol, aslında fermente içkide bulunan alkoldür. İmbiklenme yoluyla 
elde edilen alkol, Kuran’ın indirildiği zamanlarda yoktu. İmbik o yıl
larda daha icat edilmemişti. Kuran’ın tamamlandığı 23 yıl içinde Arap 
Yarımadası’nda yalnızca bal, hamur, hurma, az ve pahalı da olsa üzüm 
şarapları vardı. Bunu “imbiklenerek elde edilmiş alkol, İslam’ın alkol 
için koymuş olduğu yasağa girmez” anlamında söylemiyorum. “Allah’ın 
yaratmış olduğu meyve ve tahılın kendi doğal hâlinde fermantasyonuyla 
ortaya çıkan alkol bile yasak olurken, insan icadı olan imbikle elde edilen 
alkolün haydi haydi yasak olması gerekir” diye düşünüyorum. Kulağıma 
kim “Sıkıysa öyle düşünme!” diye fısıldadı?

Mutasavvıf Cabir



“Damıtım”, Hollandalı Jean Stradan’ın bir gravürü.
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İmbiğin icadı, İslam İmparatorluğu döneminde olmuştur. İbni Sina 
(İS 9801037) eserlerinde kendinden bir yüzyıl önce yaşamış olan muta
savvıf Geber’in (ya da Cabir) şaraptan damıtma yoluyla alkol elde ettiğini 
yazmaktadır. Elde edilen saf alkolü Araplar yalnızca ameliyat öncesi anes
tezi ve açılan yaraların dezenfekte edilmesi için kullanıyorlardı. 

İS 9. yüzyılda Araplar, Sicilya’yı fethettiklerinde Sicilya şarabını damı
tarak elde ettikleri alkolü, lamba yakmakta ve savaşta yaralanan askerle
rin yaralarını tedavi etmek için kullanıyorlardı. Sicilyalılar alkolün içine 
anason ekleyerek tutone adlı içkiyi yaptılar. Bugün içtiğimiz rakının atası, 
işte bu içkidir. Sicilyalılar, Araplar adaya ayak basmadan önce alkolsüz, 
yani suya şeker ve anason katarak yaptıkları ve zammu dedikleri bir serin
leticiyi, özellikle yazın sıcak günlerinde tüketiyorlardı. Bu içeceğe alkol 
ilave edilince ortaya zambur adını verdikleri tatlı bir içki çıktı. İşte, bugün 
İtalya’da bolca tüketilen anasonlu likör Sambuca’nın atası bu sözünü 
etmiş olduğum zambur’dur. 

Aslında imbikle ilgili elimizdeki en eski bilgiler, Venedik’te San 
Marco Müzesi’nde bulunan Panopolis’li Zosimos’un 28 ciltlik “Simya 
Ansiklopedisi”nde bulunmaktadır. İskenderiye simyacısı olan Zosimos İS 
4. yüzyılda yaşamış olan Maria’nın tribikos adlı damıtma aygıtının resmini 
ansiklopedisine çizmiştir. Sıvı damıtmaya yarayan bu aygıtın üç seviye
sinden çıkan oluklardan, üç değişik damıtım mahsulü sıvı alınabiliyordu. 
Maria ayrıca bugün benmari (bain marie) olarak bilinen, yemekleri sıcak 
su banyosu üzerinde sıcak tutma işleminin de mucididir. 

İmbikleme işlemi oldukça basit olarak şöyle anlatılabili: Alkolü çıkar
tılacak olan şarap ya da bira, imbikte ısıtılmaya başlayınca alkol 78.4° 
C’de kaynayıp buharlaşmaya başlar. Suyun kaynaması için 100° C’ye 
ulaşması gerekir. Sıvının sıcaklığı 100° C’nin altında tutulduğu sürece, 
yalnızca alkol buharlaşır ve tekrar yoğunlaştırıldığında damla damla alkol 
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akmaya başlar. İşte onun için Doğu dillerinde ve Arapça’da damıtılmış 
içkiye arak denir. Arak, ter damlaları anlamına gelir ve burada kastedilen 
de buharın yoğunlaştığında damla damla akmasıdır. 

Alkol, Arapça bir sözcüktür. Bir belirtme takısı olan al ile kaş boyası 
olarak kullanılan rastık tozu anlamına gelen kuhl sözcüklerinden oluşmuş
tur. Eski Mısır’da katı maddelerden damıtılarak, rastık boyası elde edil
diğinden, sıvıdan damıtım işlemi için de aynı terimin kullanılmış olması 
muhtemeldir. 

Şimdi gelelim bu bölümü niye “Şu Allah’ın işine bakın!” cümlesiyle 
açtığıma?

Ya neyle açsaydım? İmbiği icat edenler Müslüman. Müslümanlık’ta 
alkollü içki içmek yasak, Hıristiyanlık’ta yasak değil. Araplar, Sicilya ve 
İspanya’yı istila edip de oraya götürdükleri şeker, narenciye, sulama teknik
leri gibi yeniliklerle birlikte alkolü de Hıristiyan dünyasıyla tanıştırmışlar. 
Belki de şaraba göre çok sert olan damıtık alkollü içkileri Hıristiyanların 
içip içip orada burada sızıp kalması, Araplara, onları yönetirken ya da 
onlarla savaşırken üstünlük sağlıyordu. Hollandalılar bu dersi çok iyi 
öğrenmiş olmalılar ki, Manhattan adasını Kızılderililerden birkaç kasa 
“ateş suyu” vererek çok ucuza kapatmışlar. Eğer Araplar Hıristiyanların 
damıtık içki müptelası olup da dejenere kavimler olarak çağlar boyu ken
dilerine uşak olacaklarını sandılarsa, yanılmış oldukları günümüzde ortaya 
çıktı. Ancak Hıristiyanların alkolün bu hizmetinden faydalandıkları da 
tarih sayfalarında onların bir kara lekesi olarak yer alıyor. 

Damıtık içkilerin sert olması ve şişede durduğu gibi durmayıp çarpma
sının ötesinde bir de içeni bağımlı hâle getirmesi, Avrupalılar tarafından 
yeni fethedilen yerlerde bir yönetim aracı olarak kullanıldı. Örneğin 
Karayip Adaları’ndaki şeker kamışı plantasyonlarında çalışan yüz binlerce 
köle, rom müptelası hâline getirildi. Bu sayede isyan çıkması önlenmiş 
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oldu. İspanyollar Meksika’ya getirdikleri imbiklerle Azteklerin agave 
bitkisinden yaptıkları fermente içkiyi damıtarak mescal adlı sert alkollü 
içkiyi yaptılar. Aztekler bu içkiye yumulunca, İspanyolların kölesi oldu
lar. Peki, Kuzey Amerika’daki en çetin ceviz Apaçi kabilesini kim dize 
getirdi? Amerikalıların olduğunu sanıyorsunuz ama kazın ayağı öyle değil. 
Aslında onları yenilgiye uğratan, ateş suyuydu. Kısacası, damıtık içkiler 
Hıristiyanların elinde yerlilerin istilacılara, kölelerinse efendilerine boyun 
eğmeleri için kötü bir silah hâline gelmiştir. 

Araplar, Sicilya ve İspanya’ya gelmeden önce Avrupa, sert içkileri bil
mezdi; bal şarabı, üzüm şarabı, elma şarabı ve bira dışında alkollü içecek 
yoktu piyasada. 

Arapların Avrupa’ya tanıştırdığı imbik, hâlâ bazı brendi, viski ve koyu 
renkli romların yapılmakta olduğu, Batılıların pot still dedikleri klasik 
imbiktir. Klasik imbik, damıtılan sumanın taşıdığı değişik lezzet ve aro
maları tamamen gidermeyip barındırdığı için bazı imalatçılar tarafından 
hâlen kullanılıyor. Ancak sonraları damıtma için daha elverişli başka 
bir yöntem ve değişik bir imbik geliştirildi. Bu imbik Coffey still denilen, 
sürekli damıtım imbiğidir. 1830’da İrlandalı Aeneas Coffey, kaçak imbik
leri bulup çıkarmak için hükümetin kontrolörü olarak köy köy dolaşırken, 
bir bira imalatçısının değişik bir cihaz kullandığını tespit eder. Bu cihazın 
viski imalatında kullanılabileceğini düşünür ve patentini alır. Uygulamaya 
geçildiğinde, bu yeni imbikle damıtım sonrası elde edilen alkolde daha az 
yabancı madde bulunduğu ve daha berrak bir sıvı elde edildiği görülür. 
Sanayiciler bu yeni imbiği kapışır. Bugünkü kalitesiyle votka, cin ve renk
siz rom bu yeni damıtma yöntemi sayesinde ortaya çıkmış olan içkilerdir. 

İçkilerin alkol derecesi başlıca üç değişik ölçüleme sistemiyle sap
tanır. Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde kullanılan GayLussac sistemi 
kısaca GL olarak bilinir. İngilizlerin Avrupa Birliği’ne girmeden önce 
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kullanmakta olduğu Sike ya da English Proof 
sistemi ikincisidir. Üçüncüsüyse Amerika’da 
kullanılmakta olan American Proof sistemidir. 
Bizim GL sisteminde saf alkol 100 derecedir. 
Bu, İngilizlerde 175, Amerikan sistemindey
se 200 derece olur. Avrupa’da ve bizde imal 
edilmiş olan içkilerin etiketlerinde yazılı olan, 
%45 volume, aslında şişedeki içkinin hacmi
nin %45’inin saf alkol olduğunu belirtir. Bu 
Amerikan sisteminde 90 proof demektir. 

Şimdi de ülkemize gelelim. İstanbul’da içki 
denilince meyhane kültürü akla gelir öncelikle. 

Yüzlerce yıl şarapmeze ve rakımeze kültürü hâkim oldu İstanbul’a. Bizde 
diğer sert alkollü içkilerin boy göstermesi, Osmanlı’nın son zamanlarında 
açılmış olan lüks oteller ve kafeler sayesinde olmuştur. Batılı anlamda 
ilk barlar, lüks oteller tarafından toplumumuza tanıştırıldı. Pera Palas’ın 
Orient Bar’ı, modern barların ilki sayılabilir. Sonra Tepebaşı’ndaki 
Garden Bar, Tokatlıyan Oteli’nin, Büyük Londra Oteli’nin ve Park 
Otel’in barlarıyla, bar kültürü mesafe kaydeder. 1955 yılında açılan Hilton 
Oteli ve onu izleyen Divan Oteli’nin barları, dönemin seçkinlerini ve 
genellikle gazeteci ve sanatçıları ağırladı. Kulis, Ziya gibi, bir otelin içine 
dahil olmayan barların açılması bundan sonradır. 

Park Otel’deki barın ambiyansı ve müdavimlerinin kalitesi bir yana, 
barın tezgâhı bile çok özeldi. 1925 yılında, bir İtalyan usta tarafından 
yapılmış olan bu tezgâh, otel kapanınca Zihni Bar’a satıldı. 

Park Otel’deki barın en eski müdavimi 1942 ile 1958 arasında sürekli 
oraya gittiği bilinen Yahya Kemal’di. Onu takip edenlerse genellikle vis
kiyi tercih ettikleri bilinen Doğan Nadi, Şevket Rado, Ercüment Karacan, 
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Mücap Ofluoğlu, Celal Şahin, Orhan Boran, Dürnev Tunaseli, Cahide 
ve İhsan Doruk’tur. Derler ki, rakı içenler için kırmızı biberli küp beyaz 
peynir ve kekikli zeytin geleneği bu barda başlamış. “Cinfizz” içenler için 
de masaya gümüş bir kap içinde pudra şekeri geldiği söylenir. Irish coffee’yi 
bizlere ilk tanıştıran yer, yine bu bardır. 

   

CİN FİZZ

5 cl cin    1 kaşık pudra şekeri
Yarım limon suyu  10 cl soda

Şeykıra yarıya kadar buz küplerini yerleştirdikten sonra, 
malzemelerin hepsini içine koyup kısa bir süre çalkalayın. 
Highball bardağına süzerek servise sunun. 

Çoğu tarihçilerin dikkatinden kaçsa da Cumhuriyet tarihimizde de 
içki yasağı dönemi olmuştur. Kurtuluş Savaşı devam ederken, 23 Nisan 
1920’de kurulan TBMM’ye sunulan dördüncü kanun teklifi 28 Nisan 
1920 günü verilmişti. Bu kanun, içkinin üretimi ve yasaklanmasını talep 
etmekteydi. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey sunmuştu bu teklifi. O 
günkü adıyla Meni Müskirat Kanunu, 14 Eylül 1920 günü oya sunuluyor 
ve oylar eşit çıkınca, Başkan’ın oyu, kanunun çıkmasında etkili oluyor. İlk 
Meclis’te de günümüzde olduğu gibi muhafazakâr kanat ve radikal kanat 
bulunmaktaydı. Radikal kanat olan Mustafa Kemal ve arkadaşları iktidar
da, diğer kanatsa muhalefetteydi. Muhafazakâr kanadın Meclis kurulur 
kurulmaz içki yasağı teklifiyle gelmesi, aslında tutucu kanadın Mustafa 
Kemal taraftarlarıyla çatışma çıkarma amacıyla da ilişkiliydi. 
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Bu kanunun bir başka önemli yönü de alkol içene verilen cezanın, şer’i 
ceza olarak bilinen 80 değnek dayak cezası olmasıdır. 

İzmir’in kurtuluş günü Mustafa Kemal Paşa, İzmir’deki Kramer Palas 
Oteli’nin önündeki bir masaya oturup yanına gelen Rum garsona bir 
kadeh rakı getirmesini söyler ve rakı geldiğinde de şöyle bir soru sorar:

“Kral Konstantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi?”
Garson “Hayır, Paşam” der. Paşa rakısından bir yudum alır ve devam eder. 
“Öyleyse neden İzmir’i almak istemiş?” 
O gün, Mustafa Kemal’in halk arasında açık olarak rakı içtiği tek 

gündür ve ülkede içki imalatı ve tüketimi yasaktır. Daha da ilginci aynı 
günlerde Ankara’da, TBMM’de, Arapsun’un Rum mahallesinden Dimitri 
kızı Temya’nın içki cezasının affı konuşulmaktadır. 

İçki yasağı süresince rakının adı “Dilaver suyu” olur. Çünkü Ankara 
Polis Amiri Dilaver, kaçak rakı imal edip el altından satmaktadır. 9 Nisan 
1924’te içki yasağı kalkar. Yaklaşık üç buçuk yıl uygulanan yasak süresince 
Türkiye’de içkiyle ilgili konular nedeniyle 2023 kuruluş kapatılmıştır. 

Atatürk genellikle rakı, ara sıra bira, çok ender olarak kokteyl içermiş. 
Hizmetkârı Cemal Granda’nın anlattığına bakılırsa Atatürk, kokteyli de 
rakı gibi uzun içermiş. Kokteyl nasıl mı uzun içilir? Kazım Özalp’in evinde
ki bir gecede aynı kokteylden 28 tane içmek anlamında uzun. O gecenin 
sonunda ayağa kalkmış ve sendelemeden yürüyüp gitmiş. Siz şimdi “Ne 
kokteyli içmiş acaba?” diye sormadan ben söyleyeyim. “Napolyon” kok
teyli içmiş. Aşağıda “Napolyon” kokteylinin tarifini veriyorum. Bundan 
28 tane içtikten sonra bakalım kendinizi Napolyon gibi mi, yoksa Atatürk 
gibi mi hissedeceksiniz?
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NAPOLYON

3 cl cin     Yarım cl kırmızı Dubonnet
Yarım cl FernetBranca  Yarım cl Grand Marnier

Buzla birlikte iyice karıştırın. Önceden soğutulmuş kokteyl 
bardağına süzün



“Viski içen iki arkadaş”, George Broughton.
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iskoç ve irlanda viskileri

Bir İskoçyalı’nın 
karısına laf atmayın, 
viskisine su katmayın.

İskoç atasözü

 
İsterseniz viski konusuna girmeden önce şöyle 1904 yılına uzanalım ve 
sıkı rakıcı olarak bilinen Atatürk’ün gençliğinde viskiyle arası nasılmış, 
bir bakalım.

 Mustafa Kemal ve arkadaşlarının arada bir gittikleri bir yer olan Con 
Paşa’nın Lokantası’nın özelliği, içki olarak yalnızca İskoç viskisi verme
siymiş. Ali Fuat Bey’in anılarında Mustafa Kemal’in viskiyi ilk kez Kara
köy’deki bu lokantada içtiği yazılı. 

1904 yazı... Mustafa Kemal ve Ali Fuat Bey, Tepebaşı bahçesin
de... Garsona biraz bahşiş vererek limonata bardağında viskisoda 
alıyorlar. Kamışlarla içerlerken, içeriye Fehim Paşa giriyor. Fehim 
Paşa korkulacak adam, çünkü o Abdülhamid’in başhafiyesi. Fe
him Paşa bu iki subayın umuma açık yerde viski içtiklerini fark 
ederek saraya bildirecek olursa, başları fena hâlde derde girebilir. 
Ve olan oluyor, Fehim Paşa iki arkadaşı masasına davet ederek 
onların içtiklerinden içmek istediğini söylüyor. Yapılacak fazla bir 
şey yok. Fehim Paşa bir yudum alıyor ve bu limonatayı çok be
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ğeniyor. Gözleri parlayarak bardağı bitirdikten sonra hemen dol
durulmasını istiyor. Bunun üzerine Fehim Paşa, iki arkadaşı alıp 
Kristal Gazinosu’na götürüyor ve garsona Tepebaşı Bahçesi’nde 
içtikleri limonatadan ısmarlamalarını, fakat biraz daha sert olma
sını istiyor. Böylece Fehim Paşa ve dostlarının içilen içkinin adı
nı bilmedikleri ve sormaya da cesaret edemedikleri için iki subayı 
yanlarında getirdikleri ortaya çıkıyor. Gece eğlenceli bir şekilde 
sürüyor. 

Aka Gündüz, Kokain adlı eserinde, 1922 yılında Ankara’nın viskiyle tanış
masını şöyle anlatır:

Viski yeni yeni içiliyordu. Siftah edenler önce lezzetinden, koku
sundan hoşlanmıyorlardı ama fiyatı yüksek, kibar içkisi olduğu için 
zoraki beğenir görünüyorlardı.

Aka Gündüz kibarlıktan ya da viskiye duyduğu hayranlıktan, o kokunun 
tahtakurusu kokusu olduğunu yazmamış. Şimdiki çocuklar beton binalarda 
yetiştiklerinden tahtakurusunu bilmezler. Bizler ahşap evlerde büyüdük. 
Biz çocukken tahtakurusunu yakalayan iki başparmak arasında çıtlatarak 
öldürür ve o anda ortaya bir tahtakurusu kokusu yayılırdı. İşte Aka Gündüz 
o kokudan söz ediyor olmalı. Viskiyi ilk defa içtiğimde o kokuyu almış ama 
içmeye devam edince artık aynı kokuyu duymaz olmuştum. 

Selim İleri de benzer bir anısını anlatıyor.

Viskiye 1950 sonrasının yıllarında o kadar önem veriliyor ki, bu 
şişe, emektar büfemizin üstünde yıllar yılı duracak, özel bir güne 
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saklanacak. Âdeta nadide bir biblo. İkide birde tozu alınıyor, hoh
laya hohlaya camı parlatılıyor. Galiba teyzemle eniştemin nişan
landıkları gün açıldı. Annem bile tatmıştı; yüzünü buruşturarak, 
“Tahtakurusu kokuyor” demiş, ikinci yuduma yanaşmamıştı.

Viskinin ülkemize ilk geldiği yıllarda geçen birkaç anekdotu sizlere nak
lettikten sonra isterseniz gelin, viskinin yapıldığı ülkelere doğru şöyle bir 
uzanalım. 

İrlanda’da bir bara oturup barmene ya da yanı başınızda oturan al ya
naklı birine viskinin ilk defa nerede yapılmış olduğunu sorarsanız alacağı
nız yanıt, “İlk kez İrlanda’da 5. yüzyılda, St. Patrick’in imbiğinden damla

İrlanda’da bir bar.
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mıştır” olabilir. Bu olsa olsa bir efsanedir ama siz başınızı belaya sokmak 
istemiyorsanız, bir yutkunup “Haa, öyle mi?” deyip geçin. Bu, efsaneden de 
öteye bir safsatadır, çünkü 5. yüzyılda imbik henüz icat edilmemişti bile. 

Aynı soruyu İskoçya’da bir barda sorarsanız daha şaşırtıcı ve daha da 
efsanevi bir yanıt alabilirsiniz. İmbiği bir adamın İskoçya’dan İrlanda’ya 
kaçırdığı, sonra da sırtında büyük bir viski fıçısıyla birlikte İrlanda’dan 
İskoçya’ya bir adımda atlamış olan bir devin onu geri getirdiği hikâyesini  
dinlersiniz. Bu yanıtı almış olduğunuz yer, elbette, bir bardır ve herkes ye
terince alkollüdür. 

Alkolün, yaratıcı gücü nasıl kamçıladığı, hikâyedeki devin adımının 
uzunluğunda saklı olmalı ama alkolün etkisi yalnızca yaratıcılığı değil, şid
det ve taşkınlıkları da kamçılayabilir. Onun için siz bu hikâye konusunda 
pek itirazda bulunmayın. 

İskoç viskisine dair ilk yazılı belge 1494 yılına aittir ve İskoç saray ar
şivlerindedir. Friar John Cor adlı bir kişiye, Visge Beatha yapması için 
kraliyet ambarından bir miktar malt verilmiş olduğu yazılıdır. Elbette, bu 
kayıt bize viskinin kullanımının o yıl başladığını göstermez. Anlaşılan vis
ki daha önceki tarihlerde de yapılıyor, ambarda bolca malt ve bu maltı 
viskiye dönüştürecek Friar John Cor gibi uzmanlar vardır. Kimi tarihçilere 
göre viskinin İrlanda ve İskoçya’da yapılmaya başlanması 11. ve 12. yüzyıl
larda Kudüs’ten dönmüş olan Haçlı Ordusu askerlerinin, orada öğrenmiş 
oldukları damıtma yöntemini getirmeleri sayesinde olmuştur. Kimilerine 
göre de, bir süre İspanya ve Güney İtalya’da kalmış olan bazı rahipler, ora
daki Müslümanlardan öğrendikleri damıtma yöntemini, İrlanda ve İskoç
ya’daki manastırlara taşımışlardır. 

İşte bu rahipler manastırlarda yapıp halka sattıkları içkiden dünyalık
larını yapıp ettikleri dualarla da ahirette, cennetteki yerlerini garantiye 
almışken, 1530’da İngiltere kralı VIII. Henri’nin kocamış karısını boşayıp 
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bir çıtırla evlenmek istemesi ve Papa’nın buna karşı çıkması işi bozmuştur. 
Nasıl mı? VIII. Henri ülkedeki Katoliklere kilise ve manastırların tamamı
nı kapamış ve kendi geliştirdiği mezhebin kilise teşkilatını kurmuş. Tabii 
ki, bu durumda Katolik rahipler işsiz kalmışlar. Onlar da bakmışlar ki, artık 
duaları para etmez hâle gelmiş, ikinci meslekleriyle para kazanmaya baş
lamışlar. İyi bildiniz, ikinci en iyi bildikleri iş: Viski imalatçılığı. İşte viski 
imalatının o tarihlerde birdenbire köylere ve en ufak mahallelere yayılma
sının altında bu tarihî olay yatar. 

Bu arada VIII. Henri’nin kaç karısı olmuş dersiniz? Topu topu altı karısı 
olmuş... Catherine of Oragon’dan ayrılma uğruna bütün ülkesinin dinini 
değiştirerek sevgilisi Ann Boleyn’le evlenmiş, kısa süre sonra da onun kel
lesini uçurtmuş. Sonra Jane Seymour’la evlenmiş, o da ölüvermiş. Cathe
rine Howard’la evlenmiş, onun da kellesini uçurtmuş. Nasıl olduysa, son 
karısı Catherine Parr eceliyle ölmüştür. 

WHISKEY SOUR

5 cl İrlanda viskisi  Yarım dilim limon
Yarım limon suyu  1 maraskin kirazı
1 tatlı kaşığı toz şeker

Viski, limon suyu ve şekeri buzla iyice çalkalayın. Önceden 
soğutulmuş viskisour bardağına süzün. Limon dilimi ve kiraz
la süsleyin.

 

Köylüler viski imalatı işini sever, çünkü arpa stokta fazla bekleyemez, 
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nemli iklimde çürür gider. O günün koşullarında mahsulün fazla kısmı o 
bozuk yollarda uzağa da sevkedilemez. Oysa arpa, viski hâline dönüştürül
düğünde artık depolarken bozulma riski ortadan kalktığı ve bekledikçe de 
güzelleştiği görülür. Nakliyesinin çok daha kolay ve ucuz olması da cabası. 
Köylünün cebine viski sayesinde daha fazla para girer, bu yüzden keyifleri 
gelir, keyiften içerler. 1597’de olduğu gibi mahsul az olursa, kederden içer
ler bu defa, ama hep içerler. 1695 yılına gelindiğinde İskoçyalılar günde 
yirmi dört saat içen ve içip içip sızmanın bir erkeklik göstergesi sayıldığı 
bir toplum hâline gelir. 

1707 yılında İngiltere, İskoçya’yı, Birleşik Krallık’a dahil eder ve İskoç
ya’daki viski imalatına vergi koyar. İşte dananın kuyruğu burada kopar. İn
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gilizlerin vergi konusundaki ısrarcılığı İskoçlarda milliyetçi akımı körükler. 
Öyle ki, içki kaçakçıları İskoç toplumunun milli kahramanları oluverirler. 
Kaçakçılık o denli gelişir ki, artık erkekler geleneksel kıyafetleri olan etek 
(kilt) altında, apış aralarında özel olarak bu iş için yapılmış kaplarda, yak
laşık 5 litre viski taşırlar. Koyun derisinden yapılan kaplara viski konulup 
genç kızların beline sarılır ve hamile görüntüsü verilir. Hatta gayda çalan 
İskoç’un tulumu bile yarı yarıya viski doludur. Kontrolle görevli devlet 
yetkilileri rüşvete bulaşır ve bu, tavşana kaç, tazıya tut, oyunu sürer gider. 

İskoçya her yıl 25 Ocak’ta, en ünlü şairleri Robert Burns’ün doğum gü
nünü kutlar. Burns’ün şiirlerinin ana temaları İskoçya, kadınlar, özgür aşk, 
dostluk, paganizm, siyaset ve viskiydi. Şair, vergi tahsildarlığı görevinde 
bulunmasına rağmen, kaçak viski üreticilerine açıkça destek verdi. Hep 
viski vergilerinin düşürülmesini istedi. “Özgürlük ve viski birlikte yürür”, 
onun sıkça kullandığı bir slogandı. 

1822 yılında, İngiltere Kralı IV. George’un İskoçya’yı ziyareti önemli de
ğişikliklere yol açar. Kral, Glenlivet köyünde yapılan viskileri çok beğenir ve 
sarayda kutlamalar için bu viskinin kullanılmasını emreder. Ancak Glenli
vet köyünde tek bir ruhsatlı imalathane yoktur. Sonuçta 1823 yılında viski 
vergileri azaltılır ve ruhsatlı viski imalathaneleri sayısında artış başlar. 

Delikanlı, üniversitede okurken çok para harcamaya başlamıştır. 
Baba varlıklı olduğu hâlde bir türlü oğluna para yetiştiremez. 
Oğlunun bulunduğu şehre gidip biraz araştırınca, parayı viskiye 
ve kızlara harcadığını öğrenir. Sonunda oğlunu karşısına alıp hiç 
olmazsa bu iki alışkanlığından birini terk ederek masraf kalemini 
teke indirmesini ister. Oğlu babasına hak verir ve başını öne 
eğip hangisini bırakmasının doğru olacağını sorar. Baba bir an 
düşünür ve şöyle cevap verir:



şerefe! cheers! salute! nazdrovya! noşi can be! lehayim!

30

“Oğlum, bildiğim kadarıyla altmışından sonra da viski içebi-
lirsin.” 

 
İngiliz kraliyet ailesinin İskoç viski seferi 1848 yılında ikinci kez Kraliçe 
Viktorya zamanında olur. Kraliçe fırsat bulduğunda İskoçya’ya gider, orada 
avlanır ve viski içer. Öylesine sevmiş ki viskiyi, malikânesinde, gezdiği her 
yerden en az bir şişe viski bulunurmuş. Kraliçe’nin viskileri bu defa Chivas 
Biraderler’in damıtımevinden geliyordu. Orada verdiği davetlerde viski su 
gibi akardı. Kraliçe, Londra’ya döndükten sonra da aynı alışkanlığı saray
da devam ettirdi. Böylece viski Londra’da yönetici zümrenin içkisi hâline 
geldi. Artan talebe imbik kapasitesi yetmeyince, İskoçya’daki imalatha
neler çareyi geleneksel imbiklerde yaptıkları malt viskiyi, o sıralarda yeni 
icat edilmiş, daha sıradan imalat olan Coffey imbiğinde yaptıkları viskiyle 
harmanladılar. O güne kadar hep malt viski olarak satarlarken artık blend 
(harman) olarak satmaya başladılar. İrlandalılar bu modaya uymadı, yal
nızca malt viski satmaya devam ettiler. 

1860’lı yıllarda floksera hastalığı, Avrupa’daki üzüm bağlarını perişan 
edince, şarap ve brendi bulmak zorlaştı. Brendi içmeye alışanlar için, ona 
en yakın içki, viskiydi. Ayrıca brendi içenler toplumun üst katmanların
dandı ve onlar şarabı fıçıdan içebilirlerdi ama viskiyi asla. Onun için İs
koçlar viskilerini bu üst gelir grubuna satabilmek için cazip şişelere koyup 
üzerine etiket yapıştırarak markalı hâle getirdiler. Şişelenmiş ilk viskiler 
imalatçılarının değil, onları satanların adlarını taşıyordu; Bell, Teacher, 
Dewar, Walker vb gibi. 

Avrupa’da yıllar sonra üzüm bağları Osmanlı topraklarından ve 
Amerika’dan getirilen yeni asmalarla yeşillenince, viski Avrupa sert içki
ler pazarında brendinin pazar payını çoktan kapmıştı. 

1941 yılında Alman uçakları Londra’yı bombalarken viski toptancıları, 
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depolardaki viskileri koruyabilmek için aceleyle limandaki boş gemilere 
taşıyıp Jamaika’ya gönderdiler. Nasıl olsa orada güvende olurlar, savaş 
bitince de yükselmiş fiyatlardan satabilirlerdi. Bu gemilerden biri dışında 
diğerleri yüklerini Jamaika’ya indirdiler. SS Politician gemisi, İskoçya kıyı
larının biraz açığında yer alan Eriskay Adası yakınlarında karaya oturdu. 
Ada sakinleri gemideki 24.000 kasa İskoç viskisini o küçücük adada sak
layacak yer bulamadı. Kazdıkları çukurlara, mağaralara, kuyulara, bulabil
dikleri her oyuğa bir şişe gizleyerek koca yükü toz ettiler. Sonunda adadaki 
pansiyonların yatak altları bile viski deposu olmuştu. 

Kazayı duyan sigorta acentesi ilgilileri ve vergi dairesi yetkilileri adaya 
koşup geldiklerinde tek bir şişe viski bile bulamadılar. Vergi memurunun 
pansiyonda yattığı yatağın altı viski doluydu ama o bunları bulamıyordu. 
Belki de bulmak istemiyordu, çünkü o, batan gemideki birkaç milyon ster
lin tutarındaki banknotların peşindeydi ve o viskiler hiçbir zaman buluna
madı. İşte 1949 İngiliz yapımı Whisky Galore adlı filmin konusu bu tarihî 
olayı anlatır. 

Malt viski terimi, arpadan yapılan viskiler için kullanılır ve yüzyıllardır 
aynı yöntemle üretilir. Önce arpalar yayılarak ıslatılır, sonra devamlı ola
rak kürekle karıştırılır. Arpa filiz vermeye çalışır, ancak tam filiz vermek 
üzereyken tombullaşır. İşte, bu arpaya malt denir. Arpa, bu aşamada ne 
kadar şişer ve nişasta toplarsa o kadar iyi kalite viski üretilebilir. 

Sonra bu malt (nemli arpalar) filizlenmeyi önlemek için İskoçya’da 
bolca bulunan bir çeşit yerüstü kömürü olan turbanın (peat) dumanında 
islenerek kurutulur. İskoç viskisi, özelliği olan isli tadı, bu işlem sırasında 
alır. Şimdilerde bazı damıtım evleri, ısıtmayı normal kömürle yaparken 
kısmen turba kullanarak viskiye füme tadını istenilen kararda verebiliyor. 

Sonrasında malt değirmende öğütülüp un hâline getirilir. Akabinde sı
cak suyla karıştırılıp maya katılarak, iki günlük fermantasyon sonucunda 
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bir çeşit bira elde edilir. Bu bira, bakır imbikte iki kez damıtılarak, göbek
ten kaliteli kısmı ham viski olarak elde edilir. Meşe fıçılarda en az üç yıl 
dinlendirilir. Viski fıçıda dinlenirken alkol oranı %6065 civarındadır. 

İyi kalite bir viski, 810 yıl bekletildikten sonra elde edilir. Fıçıların 
içinde beklerken viski her yıl %2 oranında kayba uğrar. Buna konyak ima
latında olduğu gibi “meleklerin hakkı” denir. Şişelenmeden önce fıçıdan 
çıkarılan viskiye su katılarak alkolü %4043’e düşürülür. Eski dereceleme 
sisteminde bu %70 proof’a eşit oluyor. Bu da Amerikan sisteminde %85 
proof oluyor. 

Bazı üreticiler viskilerini 1820 yıl ve daha fazla da bekletebiliyor. Vis
kiyi yıllandırırken kullanılan fıçı da önemli. Fıçı mutlaka meşe ağacın
dan olmalı. Çoğu imalatçı, Amerika’dan getirttikleri eski burbon fıçılarını 
kullanır. Bazıları burbon fıçılarında beklettikleri viskiyi, son birkaç yıldır 
İspanya’dan getirdikleri şeri ya da Portekiz’den getirdikleri Porto şarabı fı
çıları içinde dinlendiriyor. 

Bu fıçılar, cooperage denilen fıçı imalathanelerinde tek tek sökülüp 
içinde turba yakılarak is tadı ilave edilir ve damıtım evlerine satılır. 

Bazılarıysa başından sonuna kadar şeri fıçısı kullanır. Macallan viskisi 
bu türe örnek verilebilir. Tabii, hangi fıçıların kullanıldığı viskinin tadını 
ve rengini etkiler. Burbon fıçılarında beklerken viskinin tadı pek değişme
den olgunlaşır. Eğer Avrupa fıçıları kullanılmışsa viskinin rengi koyulaşır, 
tadı da daha tatlımsı olur. 

Viski kendine özgü tadını yalnızca fıçı cinsinden değil, ayrıca seyrelt
mek için kullanılan sudan, damıtıldığı imbiğin cinsinden ve fıçıda bekle
tildiği ortamdan iyot, yosun, ot, taze kesilmiş ot, fundalık, orman havası 
alır. 

Bu bölüme kadar bir İskoç malt viskisinin yapılışını anlattık. 
İkinci tür viskiyse arpa değil, başka vasat tahıllardan, benzer yöntem
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le damıtılarak yapılan tahıl viskileridir. 
Piyasada blended, yani harmanlanmış 
olarak satılan viskiler, malt ve tahıl vis
kilerinin değişik oranlarda harmanlan
masıyla yapılıyor. 

Eğer, şişenin etiketinde single malt ya
zıyorsa, tek bir imbikten çıkan ve başka 
hiçbir malt viskiyle karıştırılmamış viski 
anlamındadır. Etikette yalnız malt ya da 
pure malt yazıyorsa, birkaç değişik imbik
ten damıtılmış ama yine hepsi malt olan 
viskilerin karışımı demektir. 

Whisky sözcüğü, yalnızca İskoç, Ka
nada ve Japon viskileri için kullanılır. 
İrlanda, Amerika (Amerika’da Makers 
Mark dışında) ve diğer ülkelerin viskileri 
için etiketlerinde whiskey yazması, yani 
bir “e” harfi eklenmesi gerekir. 

İskoçya’da viski imalatı dört coğ
rafik bölgede yapılmaktadır: Highland 
(yayla), Lowland (ova), Islay (ada) ve 
Campbeltown.

Highland, ülkenin kuzey bölümünde yer 
alır ve en büyük malt viski üretim böl
gesidir. Bu bölgenin içinde Inverness 
ve Aberdeen şehirleri arasında yer alan 
yöreye Speyside denir. Speyside maltları 
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elegan, kompleks ve rafine isli tatlarıyla öne çıkarlar. Highland’in, Spey
side dışında kalan yörelerindeki malt viski imalatı çok dağınık ve değişik 
özellikleri içeren coğrafyaya yayıldıklarından tatları hakkında genelleme 
yapmak zordur.

Highland-Speyside maltlarından örnekler Aberlour, An Cnoc, The 
Balvenie, Cardhu, Clynelish, Cragganmore, Glendronach, Glenfarclas, 
Glenfiddich, Glen Grant, The Glenlivet, Glen Moray, Knockando, Link
wood, Longmorn, The Macallan, Miltonduff, The Singleton, Speyburn, 
Strathisla, Tamdhu, Tamnavulin, Tamintoul, Tormore.

Highland-Speyside dışındaki maltlardan örnekler Blair Athol, The 
Dalmore, Dalwhinnie, The Edradour, Glen Deveron, Glen Garioch, 
Glengoyne, Glenmorangie, Glenturret, Oban, Old Fettercairu, Old Pul
teney, Royal Lochnagar, Tomatiu, Tullibardine. 

Lowland, Highland Bölgesi’nin hemen güneyinde yer alır. Glasgow’un 
kuzeyinden başlar, güneydeki Dundee ve Perth şehirlerine kadar uzanır. 
Lowland malt viskilerinin özelliği, daha hafif malt tadında, turba kokusu 
az, denizin iyot ve yosun kokularından yoksun olmalarıdır.

Lowland maltlarından örnekler Auchentoshan, Bladnoch, Glenkinc
hie, Robebank, Campbeltown, Glen Scotia, Longrow, Springbank. 
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geleneksel tıp anlayışı ve baharat

Islay, İskoçya’nın batı kıyısında yer alan viski imalatı yapılmakta olan ada
ların en büyüğü. Bu ada 3035 km uzunluğunda olmasına rağmen, boyutla
rından beklenmeyecek miktarda viski üretir. Islay viskileri yosun, iyot ve 
fenolumsu karakteriyle öne çıkarlar.

Islay maltlarından örnekler Arelberg, Bowmore, Bruichladdich, Bun
nahabhain, Caol Ila, Lagavulin, Laphroaig.

Diğer adalardaki maltlar Highland Park, Isle of Jura, Talisker, Tober
mory. 

Campbeltown, Mull of Kintyre Yarımadası’nda yer alır. Eski dönemlerde 
var olan otuza yakın damıtımevinden şimdi iki tane kaldı. Bunlardan biri 
Springbank adındaki malt viskiyi imal ediyor. 

 
Yukarıda belirttiğimiz coğrafik dağılımın dışında Connoisseurs Choice 
markası ve Speyside’lı Gordon & MacPhail firması çeşitli maltları har
manlayarak çok iyi maltlar yapmaktadır. 

Edinburgh’daki The Scotch Malt Whisky Society ise gerçek anlamda 
bir viski delileri kulübü. Viskide “gerçek saflık” arayan bir grup tarafından 
kurulmuş. Kulüp yönetimi, birliğe bağlı viski imalathanelerinden “özel 
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fıçı” alıyor. Normal işlemde fıçıdan çıkan viski filtre ediliyor, su katılıp 
alkol oranı %40’lara düşürülüyor ve içine karamela katılarak renk ve koku 
veriliyor. Gerisini Kerem Çalışkan’dan dinleyelim: 

Oysa bu kulübün üyeleri aldıkları fıçıyı filtre etmeden, doğal al
kol oranıyla (bu %6065 civarı oluyor) kendileri şişeliyorlar. Bu 
şişelerin üstünde imalathane numarası ve fıçı numarası oluyor. 
Örneğin 22.4 ya da 17.5 gibi. Kulüp üyeleri onun hangi firmanın 
hangi ürünü olduğunu biliyorlar. Kulüpte içki ısmarlarken de şif
reli konuşur gibi marka değil, numara söylüyorlar. Bu elit kulübün 
seçkin üyeleri “damardan eroin” gibi “fıçıdan viski” içiyorlar. Za
ten bu olağanüstü sert viskinin tek kadehi bile insanı melek çarpmı
şa döndürüyor!.. Muhabbet şu şekilde: Üçüncü fıçıdan başkasını 
içmem abi! Kulüp viskileri dışarıda satılmıyor. Avrupa, Amerika 
ve Japonya’daki üyelerine özel kargo ile yolluyorlar. Kulüp ortamı 
insana kolonyal dönemin elit atmosferini çağrıştırıyor. Malt viski 
burada meleklerle kadeh tokuşturulan özel bir dine dönüşüyor.

Bakın, viskiye bir şey eklemeksizin sek içilmesi gerektiğini, bir Kelt atasözü 
nasıl veciz bir biçimde aktarıyor: “Tadına ancak çıplak olduğu takdirde varı
lan iki şeyden biri viskidir.”

İskoçya’da malt viskiye buz koyanlara, “Amerikan kırosu” derler. Oysa 
normalde malt viski, yemek sonrasında dijestif olarak, oda sıcaklığında, 
ağız kısmına doğru biraz daralan, soğuk kesme cam ya da kristal bir viski 
bardağında, sek olarak içilir. Daha da iyisi maltı biraz uyandırıp rayihası
nı ayaklandırmak için iki damla su ekleyerek yudumlamaktır. Her yudum 
dilin altında ve üstünde en az beş kez yuvarlandıktan sonra yutulur. Bu 
yöntem özellikle maltın kalite ve derinliğine göre dil ve damaktaki bütün 
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tat alma duyularını harekete geçirir. Kendinizi kimi zaman deniz kena
rında, kimi zaman bir fundalıkta ya da akarsu kıyısında, ancak biraz daha 
içince sevgilinizin kollarında hissedersiniz. Yutarken boğazınızdan aşağı, 
kendinizi kadife kaydıraktan kayan bir çocuk gibi hissetmeniz de cabası. 

Buraya kadar sizlere malt viskiyi anlattım ama harman viskilerin ara
sında bir üst kategori var ki bunlara “Lüks Harman Viskileri” diyebiliriz. 
Bunların çoğunun ağızda bıraktığı lezzet daha sığ, ancak malt viskilerden 
daha geniş yelpazelidir. Bu nedenle bazılarının fiyatı malt viskilerin sevi
yesinde, bazılarıysa daha da yüksek fiyatlı olabilmektedir. 

Örnek olarak şunları verebilirim: Ballantine’s Gold Seal, Bell’s, 
Buchanan’s, Chivas Regal, Royal Salute, Clan Campbell Highlander, 
Dewar’s Ancestor, Dimple, J&B Reserve, Johnnie Walker Black Label, 
Johnnie Walker Gold Label, Johnnie Walker Blue Label, Logan, Redb
reast. 

İskoç viskilerini, en zor bulunan single maltlar da dahil olmak üzere 
The North Shields Bar’larda deneyebilirsiniz. 

Bütün bunlara ilave olarak, İrlanda’nın Bushmills Malt’ını da, imal 
edildiği Bushmills Damıtımevi’nin, Kral I. James’in 1608’de verdiği üretim 
lisansıyla, “dünyanın en eski malt viski imalathanesi” sıfatını taşıdığını be
lirterek analım ki, Sezar’ın hakkını es geçmemiş olalım. İrlanda’nın ayrıca 
Tyrconnell Single Malt’ı da var. 

İrlandalı bir çiftçi, arkadaşlarına özelliklerini anlatır. “Ben son de-
rece basit zevkleri olan bir adamımdır. Örneğin öğle yemekle-
rinde bir şişe viski, bir dilim ekmek ve bir de köpek yeter bana.” 

“Viskiyle ekmeği anladık da köpek ne işe yarıyor?”
“Köpek mi? Neye olacak, bir dilim ekmeği yemeye yarıyor.” 
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İrlanda viskisine whisky değil, whiskey deniliyor. İrlanda viskilerini, İskoç 
viskilerinden ayıran özellik, üç kez damıtılmış olmalarıdır. İrlanda viskile
rinin daha yumuşak içimli olmalarının nedeni budur. İskoç viskileri iki ke
reden fazla damıtılmazlar. İrlanda viskilerinde turba ateşi de kullanılmaz. 
İrlanda viskilerini İstanbul, Beyoğlu’ndaki James Joyce Bar’da tadabilirsi
niz. Bu bar, adını İrlanda’nın özgürlükçü yazarından almıştır. Bizde mey
hane neyse, İrlanda için barlar aynı işlevi görür. Bu barlar, yüksek sınıfın 
rahatı için değil de, sıradan insanlara hizmet etmek için vardır. İrlandalı
lar, bizim Karadenizlilere benzerler: İnatçı, birbirlerine ve geleneklerine 
çok bağlılar. 

IRISH COFFEE (İRLANDA KAHVESİ)

4.5 cl İrlanda viskisi  1 çay kaşığı esmer toz şeker
1 büyük fincan sıcak filtre kahve  1 tatlı kaşığı çırpılmış krema

İçine kaynar suyu koyup boşaltarak büyükçe bir kahve finca
nını ısıtın. İçine viskiyi boca edin. Kahve ve şekeri de ekleyip 
şekerin erimesi için birkaç defa karıştırın. Kremayı karışımın 
yüzeyinde yayılacak biçimde yavaş yavaş dökün ve sonra da 
afiyetle için. 
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Konyak’tan bir yudum alınıp damakta gezdirilir.

 Talleyrand 

Konu konyak olunca Engin Akın şöyle yazmış: 
 

(...) Şöminede alevlerin kıvrak danslarına dalıp, Titian’ın 
nü’lerinin davetkâr hatları gibi yuvarlak gövdeli cam kadeh içinde
ki konyağı ağır ağır yudumlamanın yalnızca kış günlerine mahsus 
bir evrensel senaryo olması boşuna değildir. Bu akik renkli iksirin 
ilk damlası, dilinizin üstünde yavaşça yuvarlanırken bedeninizi 
için için ısıtan zerreciklerin damaklarınızdaki esrarengiz yolculuğu 
da başlar. Kısa bir süre sonra da bu uçucu lezzetin yarattığı tinsel 
ürpertilere ve vücudunuzu saran yumuşak sıcaklığın lüksüne tes
lim olursunuz...

Brendi belki de damıtık içkilerin en eskisidir. Sekizinci yüzyılda Araplar, 
İspanya’yı istila ettiklerinde yaralılarını iyileştirmek için damıtıp alkol ya
pabilecekleri üzümün burada gayet bol olduğunu gördüler. Üzüm bol olun
ca, elbette şarap da bol ve ucuzdu. Şarabı imbikten geçirdiler ve ortaya 
brendi çıktı. Baştan yalnızca tıbbi amaçlarla kullanılan brendi, sonraları 
içki olarak ikram edilir oldu. On dördüncü yüzyıldan itibaren Hollandalı 
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tüccarların bu içkiyi çok kârlı bir ticaret metası olarak yeniden keşfetmele
riyle brendinin yıldızı parlayıverdi. Tüccarlar brendiyi alıp başka diyarlara 
taşıyor, vardıkları limanda su katıp tekrar şarap hâline getirip satıyorlardı. 
Bu içkiye brandewijn adını koymuşlardı. Yani “yanık şarap”. Bu hayli kârlı 
ticaret devam ederken bir de bakıldı ki, fıçılardaki brendinin nakli ne ka
dar uzun sürüyorsa, o kadar lezzetli bir hâle geliyor. İmbikten çıktığı hâliyle 
şeffaf sıvı olarak, biraz da ağız ve boğazda yanma hissi veren brendi, ahşap 
fıçılarda bir süre dinlendirilince ortaya hafif renk almış, tadı biraz daha 
yumuşamış, aromatik bir içki çıkıyor. 

Hollandalı tüccarlar paranın kokusunu alınca, soluğu Avrupa’nın çe
şitli şarap üretim merkezlerinde aldılar. Sonunda Fransa’nın Bordeaux 
Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Cognac (Konyak) yöresinin ugni blanc 
üzümlerinin, düşük alkollü oldukları için brendi imalatına çok uygun ol
duğunda karar kıldılar. Artık üzümün bu özelliği mi, yoksa bu vasıfsızlık iyi 
şarap imaline izin vermediği için ham madde olarak en ucuz üzüm olduğu 
mu, kararda ağır bastı, bunu bilemiyoruz. Belki de bölgenin doğal büyük 
bir limana sahip olması da karara etken olmuştur. Sonunda Hollandalı 
tüccarlar imbiklerini buraya kurdular ve burası Avrupa’nın en büyük bren
di merkezi hâline geldi. 

Konyak özellikle soğuk kış akşamları için en prestijli, ideal bir dijestif 
(hazmı kolaylaştırıcı) içkidir. Konyak, şarabın damıtılması yoluyla yapılan 
bir içki çeşidi. Konyak ilk üretiminden bugüne değin tek çeşit üzümden, 
yani ugni blanc üzümünden yapılır. Konyağın ilk ne zaman, nasıl üretildiği
ne ilişkin hikâyeler çeşitlidir. Bunlardan en çok anlatılanı şöyle: On altıncı 
yüzyıl sonlarında Chevalier de la Coix, rüyasında şarabı iki kez damıtması
nı söyleyen bir ses işitir. Chevalier de la Coix, denileni yapar ve hazırladığı 
iki fıçıyı Renoville rahiplerine götürür. Rahipler iki fıçıdan birini içer, di
ğerini saklarlar. On beş yıl sonra çıkardıklarında fıçıdaki miktarda azalma 
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olduğunu görürler. “Melekler payını almış” derler, çünkü geriye kalan sıvı, 
bir lezzet harikası olmuştur. İşte böylece konyak doğar. 

Hele 1701 yılında başlayan savaş sırasında satılamayan konyaklar, sa
vaş süresince 12 yıl fıçılarda bekleyince, o kadar nefis bir tat kazanırlar ki, 
savaş sonrasında konyak, Avrupa aristokratlarının en gözde içkisi olur. 

İşte günümüzün önemli markaları olan Hennessy, Martell, Courvoisier 
ve Remy Martin, o savaş yıllarında konyakların bekletilebilmesini sağla
yacak finansmanı yaratabilenlerin kurduğu şirketlerin ürünüdür. Bu şirket
ler, talep çoğaldıkça fiyatları da tırmandırdılar. Konyak fiyatları fırlayın
ca, İskoç viskisine gün doğdu. Üstelik viski üzüme nispetle çok ucuz olan 
arpadan yapıldığı için normal ederinde satıldığında bile konyaktan daha 
ucuza geliyordu. Onun için konyak içmeye alışmış olup da yeni konyak 
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fiyatlarına bütçesi yetmeyenler, apar topar viskiye döndüler. İskoç viskisi, 
Avrupa’da pazar payının ilk kez bu denli artmasını, konyak imalatçılarının 
fiyat politikasına borçludur. Zaten konyak o gün bugündür, “yaşlı, paralı 
adamların içkisi” damgasını yedi ve bundan da bir türlü kurtulamadı. 

Guinness Rekorlar Kitabı, Paris’teki Ritz Oteli’nde hazırlanan bir kok
teyli, dünyanın en pahalı kokteyli olarak kayıtlarına geçirdi. “Sidecar” adlı 
kokteylin kadehi 400 euro’ya satılıyor, çünkü yapımında 1865 yılı Ritz 
Carlton özel konyağı kullanılıyor. Bu kokteylin ilk kez 1920’de, Paris Ritz 
Oteli’nin barında hazırlandığı iddia ediliyor. Siz bu dünyanın en pahalı 
kokteylini aşağıda verdiğim tarifle evde yapabilirsiniz, hem de evde kon
yak ve Cointreau varsa, cebinizden bir kuruş harcamadan. 

SIDECAR

8 cl konyak   2 cl limon suyu
1 cl Cointreau likörü

Bütün malzemeyi buzla birlikte iyice çalkalayın. Önceden so
ğutulmuş kokteyl bardağına süzün.

Cognac Bölgesi’nde yapılan brendi imalini sonraları Fransa’nın başka böl
gelerindeki imalat takip etti, ancak bu bölgenin brendi kalitesi bir türlü 
tutturulamadı. İşte onun için bu bölge ürettiği brendiyi tescil ettirdi. Kon
yak Bölgesi’nde yapılan brendinin adı konyak, bir başka bölgenin ürünü 
brendi armanyak (armagnac), diğerleriyse brendi olarak kaldı. 

Evet, armanyak da bir brendi türüdür. Bu tür de Fransa’nın güney batı



önsöz

55

brendi, konyak ve armanyak

sındaki Gaskonya Bölgesi’ne özgüdür. 
Kondom (Condom) adlı yörede yeti
şen ugni blanc, colombard, folle blanche 
ve baco üzümlerinden yapılır. Konyak 
iki kez imbiklenir, oysa armanyak 
yalnızca bir kez. 

Biz yine dönelim konyağa. Kı
sacası konyak bir brendidir ama her 
brendi bir konyak değildir. Bizde de 
ilk brendi İnhisarlar İdaresi tarafın
dan 1934 yılında piyasaya verildiğin
de adı konyak olarak konur ama Fransa bu konuda o kadar baskı yapar ki, 
sonunda yöneticiler Atatürk’e çıkarlar. Atatürk onlara tek bir soru sorar: 
Brendinin vücuttaki kanı hareketlendirdiğini duyduğunu söyler ve bunun 
doğru olup olmadığını bilmek ister. Atatürk, “Evet” yanıtını alınca, “O 
zaman siz de kanyak koyun adını, olsun bitsin” der. 

Tekel uzunca süre Kanyak, son dönemlerde kalitesini daha da iyileşti
rerek Truva ve Ihlara brendilerini imal etti. 

Tekel’in imalat yaptığı dönemlerde Çanakkale, Bozcaada, Bayramiç ve 
Lapseki’de yetişen, eski adıyla kuntra, yeni adıyla karasakız üzümü, brendi 
için kullanılırdı. Karasakız üzümü, armanyak tadında bir brendi verir. Ül
kemizin başka yörelerinde de brendi imalatına uygun üzümler yetişmekte
dir. Örneğin Gaziantep’in kabarcık ve dimşiki üzümleri ve Avşa Adası’nın 
adakarası üzümleri brendi için uygun üzümlerdir. 
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EV YAPIMI VİŞNELİ KONYAK

1 kg vişne    25 karanfil
1 bardak şeker   10 kakule
1 şişe konyak (70 cl)  2 çubuk tarçın
2 bardak kaynar su

Vişnelerin saplarını ve çekirdeklerini ayıklamadan yıkayıp 
bir kavanoza bir kat vişne, bir kat şeker olarak koyun. Serin 
bir yerde 24 saat bekletin. Bu süre geçtikten sonra içine kon
yağı, kaynatılmış ve ılıtılmış suyu dökün ve şeker eriyinceye 
kadar karıştırın. Bir tülbente sardığınız karanfil, kakule ve 
tarçını içine daldırın, karışıma iyice gömülsün. Otuz gün se
rin ve karanlık bir yerde beklettikten sonra tülbendi çıkarın. 
Geriye kalan, sizin vişneli konyağınızdır. Sunacağınız zaman 
bir maşayla kavanozdan çıkaracağınız bir vişneyi de kadehe 
koyup üzerini konyakla tamamlayın. 

Bizim sıkı rakıcı olarak bildiğimiz Üstat Ahmet Rasim, Darrüşşafaka’yı bi
tirdikten sonra postanede acemi memurken, Şehzadebaşı’ndaki bir berber 
dükkânına dadanmış. Eskiden berberler, şimdiki kahvehaneler gibi buluş
ma ve yarenlik etme yeriydi. Ahmet Rasim bakıyor ki berberle arkadaşı 
dükkânın dibindeki perdenin arkasında konyak içiyorlar. Evet, Ahmet 
Rasim’in ilk içtiği ve uğruna akşamcı olduğu içki konyaktır. Ama hep ya
nında birkaç parça çikolatayla içer konyağı. Rakıcı olmasıysa daha sonra
larıdır. 
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Sami her zaman uğradığı barda bir kadeh konyakla zaman geçiri-
mektedir. Arkadaşı Selim onu görünce şaşkınlığını belirtir: 

“Ne o, şimdi de konyağı kamışla mı içmeye başladın?”
Sami mahzun bir yüz ifadesiyle cevap verir:
“Karıma bundan böyle ağzımı içki kadehine değdirmeyeceği-

me dair söz verdim de!”
 

Biz yine dönelim Fransa’daki Cognac (Konyak) Bölgesi’ne... Konyak 
Bölgesi’nde iki tane Champagne (Şampanya) ovası yer alır. Zaten cham
pagne sözcüğü Fransızca’da ova, geniş düzlük anlamına gelir. Birinin adı Pe
tite (küçük) Champagne, diğerinin adıysa Grand (büyük) Champagne’dır. 
Grand Champagne Ovası’nda yetişen üzümlerden daha iyi konyak elde 
edilir. İşte bu nedenle bazı konyak etiketlerinde Fine Champagne ibaresi 
yer alır. Bu kodlama konyağın yapıldığı üzümlerin en az %60’ının Grand 
Champagne üzümlerinden olduğunu gösterir. Eğer konyak %100 Grand 
Champagne üzümlerinden yapılmışsa, etiketinde Grand Fine Champagne 
yazılı olacaktır. Bu iki ovadan başka Cognac Bölgesi’nde dört tane daha 
üzüm yetiştirme yöresi bulunur ve toplam altı yöre eder. Kalan dört üzüm 
yöresi Borberies, Fins Bois, Bons Bois ve Bois Ordinaries’tir. 

  KONYAK KODLAMASI

E Extra  V  Very
F Fine  X  Extra
M Mellow  AC  En az 2 yıl
O Old  VS  En az 35 yıl 
P Pale  VSOP  En az 45 yıl
S Superior  XO  620 yıl ve üstü
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Konyak aynı bölgede bulunan Tronçais ve Limousin ormanlarından elde 
edilen özel meşelerden yapılmış fıçılara konur ve yıllandırılır. Bu fıçılar 
özel olarak üretilir. Yapımında çivi, tutkal gibi malzemeler kullanılmaz. 
Üzerine boya ile numara ya da kodlama da yapılmaz. Yalnızca tebeşirle 
yapım yılı ve kodu yazılır. 

Yıllandırma süresi, yasalarla en az 2,5 yıl olarak belirlenmiştir. Fıçıdaki 
yıllandırma süresi boyunca her yıl konyağın %3’ü kaybolur. Örnek olarak, 
10 yıl bekleyen bir fıçıdaki 135 litre konyak 100 litreye düşer. Bu azalmaya, 
da, daha önce belittiğimiz gibi, “meleklerin payı” denir. Fıçılar gerekli süre 
yıllandıktan sonra taşlarla örülmüş mahzenlerde dinlenmeye alınır. Sonra 
da şişelenir. Şişelenen konyağın yıllanması artık durmuştur. 

İdeal konyak kadehi eskiden balon kadehti, şimdi değil. Şimdi ideal 
olanı lale biçimli, aşağıdan yukarı doğru daralan kadehtir. Böyle bir ka
dehte aroma hemen uçmaz, içeride hapsolur. Ayrıca bu kadehler küçük
tür. Konyak kadehinin içine beşte biri kadar konyak konur. Doğru ölçüde 
konulup konulmadığı kadehi yatay hâle getirdiğinizde kadehin ağzından 
taşıp taşmamasına göre anlaşılır. 

Yaygın bir davranış da kahveyi konyakla birlikte içmektir. Şimdilerde 
bu da yanlış bir içim tarzı hâline gelmiştir. Yemeğin arkasından kahve içi
lir. Kahve, yemeğin damağınızda son kalan izlerini de yok ettikten 510 
dakika sonra, konyağınızı yudumlamaya başlayın. Konyağın kalitesini, ta
dın ağzınızda kalma süresinin uzunluğuyla anlayabilirsiniz. Bu sürenin 20 
dakikaya ulaştığı konyaklar vardır. Bazıları konyağın tadını bozduğu gerek
çesiyle purosunu bile konyağını bitirdikten sonra yakar. 

Ünlü konyak markaları şunlardır: Bisquit, Rémy Martin, Hennessy, 
Martell, Hine, Courvoisier, Camus. 

Prestijli konyak markalarıysa Paradis, Cordon Bleu, Louis XIII, Grande 
Fine Champagne, Vieille Réserve, Très Rare ve Très Vieille’dir. 
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Konyağın nasıl içilmesi gerektiğini, 19. yüzyıl Fransa’sında yaşamış  
ünlü diplomat Talleyrand anlatıyor:

 
Değerli dostum, konyağın o güzel kokusunu ortaya çıkarabilmesi 
için kadeh avuca yerleştirilir ve biraz avuç içi sıcaklığıyla ısıtılır. 
Sonra kadeh ışığa tutulup hafifçe sallanır, kadehin iç yüzeyinde ge
zinen konyağın o parlak altın rengi seyredilir. Onun ince rayihası 
hafif hafif koklanarak tadına varılır. Sonra avuçta ısınıp vücut sı
caklığına gelmiş, kaba alkolü uçmuş konyaktan bir yudum alınarak 
damakta gezdirilir. 

Dinleyen artık sabredemez sorar: “Sonra?”
“Sonra beyefendi, kadeh kenara bırakılır ve konyaktan söz edilir.” 

Şimdi de gelelim üzüm posası brendisine... Posanın da 
brendisi olur mu, demeyin, oluyor. Üzüm sıkılıp şara
bı yapılır. Bu arada kabukları, sapları ve çekirdekleri 
posa olarak bir kenarda biriktirilir. Bu posaya şarapçılık 
dilinde cibre denir. İşte bu cibreye su katılıp damıtıl
dığında posa brendisi ortaya çıkar. İtalya’nın kuzeyi
ne özgü bu içkiye “fakir adamın brendisi” de derler. 
Genellikle Avrupa’da, Alplerin güneyindeki ülke
lerde bağcılar üzümden elde ettikleri şarabı satıp 
geçimlerini onunla temin ettiklerinden, onu 
içip tüketmek işlerine gelmez. Onun 
yerine posadan yapılan brendi kış bo
yunca bağcıların içkisi olmuş ve bu 
ekonomik tercih, bir gelenek hâline 
gelmiştir. 

Şimdi de gelelim üzüm posası brendisine... Posanın da 
brendisi olur mu, demeyin, oluyor. Üzüm sıkılıp şara
bı yapılır. Bu arada kabukları, sapları ve çekirdekleri 
posa olarak bir kenarda biriktirilir. Bu posaya şarapçılık 
dilinde cibre denir. İşte bu cibreye su katılıp damıtıl
dığında posa brendisi ortaya çıkar. İtalya’nın kuzeyi
ne özgü bu içkiye “fakir adamın brendisi” de derler. 
Genellikle Avrupa’da, Alplerin güneyindeki ülke
lerde bağcılar üzümden elde ettikleri şarabı satıp 
geçimlerini onunla temin ettiklerinden, onu 
içip tüketmek işlerine gelmez. Onun 
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Aslında Grappa, Kuzey İtalya’da bulunan bir dağın adıdır. Ortaçağ’da 
bu içkiye hayat suyu ya da hayat iksiri anlamına gelen Aqua Vitae adını 
verdiler. Hatta o dönemlerde keşişlerin içki içmeleri yasak olmasına rağ
men, bu içkiyi keşişlerin üretmesi ve içmesi günah olarak kabul edilmiyor
du. Elbette, Ortaçağ’da İtalya’da büyük toprak sahipleri asil ailelerdi. Bu 
aileler toprakları yarıcıya veriyorlardı. Yarıcı, bağlara bakmasının karşılı
ğında kabuk, sap ve çekirdekleri alıyor, şarapsa toprak sahibine kalıyordu. 
İşte köylü kendisine kalan posaya su katıp tekrar fermantasyona bırakıyor 
ve sonunda düşük kalite şarap (grapspa) yapıp satıyor ve onunla geçiniyor
du. Bu şarabın tortusunu da (yani tavşanın suyunun suyu) damıtıp kendine 
kış ayları için grappa yapıyordu. 

İtalya’da grappa, Fransa’da marc (Marc de Chamge ve Marc de Borgog
ne), Yunanistan’da tsipouro, Portekiz’de bagaceria, İspanya’daysa aguardente 
olarak adlandırılır posa brendisi. Hatta İspanya’nın Potes şehrinde her yıl 
Kasım ayında “Ateş Suyu Festivali” denilen aguardente şenlikleri yapılır. O 
festivalde bir gece düzenlenen baloya katıldığınızda sular seller gibi akan 
aguardente’yle Latin danslarının nasıl birbirinin tamamlayıcısı olduğunu 
anlıyorsunuz. 

İtalya’nın 1950’li yıllarda başlayan (yüzyıllar sonra Fransa’yı taklit 
eden) tarım ürünlerini yüksek katma değer yaratarak, dünya pazarlarına 
ihraç etme çabaları, sonunda meyvesini verdi. Günümüzde İtalya makar
na, pizza sucuğu ve mantarı, kapari, zeytinyağı, balzamik sirke, fesleğen, 
güneşte kurutulmuş domates ve daha pek çok Akdeniz’e özgü gıda madde
sinde dünya lideri. İtalya son yıllarda grappa’yı da bir dünya içkisi hâline 
getirme gayreti içinde. Bu amaca yönelik olarak grappa son on yıldır tasa
rım harikası sayılabilecek kadar güzel Murano camından şişelerde satılıyor. 
Hatta posadan yapıldığı kimin umurunda, son bir iki yıldır da “tek üzüm 
grappa’sı” bile çıktı. Yakında vintage serisi de çıkarsa şaşmamalı. İtalyanlar 
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sudan ucuz bir içkiyi allayıp pullayarak, bir hayat iksiri ve bulunmaz Hint ku
maşı gibi satıyorlar ya, helal olsun. Ne demişler? İş bilenin, kılıç kuşananın. 

Grappa alacaksanız bari iyisini alın. Cardolini, Nonino, Nardini, Maro
lo, Gaja, Lungarotti ve Caretto markalarını öneririm.

Bütün bu anlatılanlara bakarak brendinin yalnızca üzüm ve posasından 
yapıldığını düşünüyorsanız, yanılırsınız. Brendi diğer meyvelerden de yapılır. 

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de meyve brendisi yabani kiraz, şeftali, 
kayısı ve elma gibi meyvelerden yapılır. Bu meyvelerin suyu sıkılır ve fer
mantasyona bırakılır. Sonra hiç şeker katılmaksızın imbiklenir ve schnaps 
(şnaps) olur. Evet schnaps da bir meyve brendisidir. Dünyaca üne kavuşmuş 
olan Archers da şeftaliden yapılan bir schnaps’tır. Amerika’da üretilen ve 
çift “p” ile yazılan schnapps ise meyve brendisinden çok liköre yakın bir 
içkidir. Almanya’nın Karaorman Bölgesi’nden elde edilen yabani vişneden 
yapılan bir başka meyve brendisi de kirschwasser’dir. İngilizce konuşan ül
kelerde buna kısaca kirsch derler. İsviçrelilerse yine meyve şarabını damıtıp 
içine altın parçacıkları atarak, Goldschläger adlı meyve brendisini yaparlar. 
Slavların slivovitz dedikleri erik brendisine nedense biz erik rakısı diyoruz. 
Bu içki Çek Cumhuriyeti, Slovenya (slivovka), Slovakya, Polonya, Maca
ristan, Hırvatistan (slivovitza), Bulgaristan ve Romanya’da (tuica) çokça tü
ketiliyor. İskandinavya’da bütün meyve brendilerine schnaps adını verme 
âdeti vardır. 

Özellikle Danimarka ve İsveç’te yaygın olarak tüketilen aquavit ilk kez 
15. yüzyılda Danimarka’da üretilmiştir. On dokuzuncu yüzyıldan sonra aqu
avit adı bir kenara bırakılarak bu içkiye schnapps denmeye başlandı. İskandi
nav schnapps’lerinin farkı, onların tamamen meyve şarabından damıtılmış 
alkolle yapılmayıp tahıl ve patates alkolü de karıştırılmış olmasıdır. Bütün 
İskandinav ülkelerinde schnapps, füme balık ve smørrebrød (kanepe ya da 
açık sandviç) ile içilir. 

Fransa’nın Normandiya Bölgesi’ne özel bir elma brendisi olan Calvados, 
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elma şarabının damıtılmasıyla yapılır. Normandiya Bölgesi üzüm bakımın
dan ne kadar fakirse, elma bakımından da o kadar zengindir. Calvados ile 
ilgili en eski kayıt 1553 yılına aittir. Evet, Calvados bu kadar eski bir yöresel 
içkidir. Başta elma brendisi olarak bilinen bu içki, Fransız Devrimi sırasında 
Calvados adını alır ve bu ad üzerine yapışıp kalır. Etikette Fine, Original ya 
da Trois Pommes yazılı olanlar genç içkidir. Bunlar en az iki yıl fıçıda bekle
miştir. Etiketinde Vieux ya da Reserve yazılı olanlar en az üç yıl, VO, Napo
leon, XO, Age Inconnu ya da Hors d’Age yazılıysa, altı yıldan fazla beklemiş 
olmalıdır. Calvados’un genç olanları aperatif olarak içilir ya da kokteyllere 
karıştırılır, yıllanmışlarıysa yemek sonrasında hazmettirici olarak içilir. 

Belli başlı Calvados markaları olarak Lacomte, Drouhin, Coeur de Lion, 
Busnel, Boulard, Adrien Camut, Herout, Daron, Isidor Lemorton ve Chate
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ipek yolu

au du Breuil sayılabilir. Fransa’da, Küba purolarıyla kahve ve yüksek oranda 
kakao içeren çikolatalarla Calvados içilmesi âdeti yaygındır. Calvados konu
sunu kapamadan önce, son söz olarak onun konyak gibi balon bir bardakta, 
yavaş bir tempoyla, hem havalandırarak, hem de keyfine vararak içilmesi 
gerektiğini belirtmek isterim. 

Diğer ülkelerdeki elma brendilerine de şöyle bir göz atarsak, İngiltere’de 
Somerset elma şarabı brendisi ve Amerika’da Laird’s marka elma brendisin
den başka kayda değer bir üretim göremeyiz. Amerika’da elma brendisine 
AppleJack derler. 

Birçok kişi yukarıda saymış olduğum içkileri likör olarak bilir. Bu içkile
rin tamamı meyvelerin suyunun önce fermantasyona bırakılıp sonra da im
biklenmesiyle oluşur. Oysa likörler herhangi bir damıtık alkolün meyvelerle 
tatlandırılmasıyla ve hatta biraz da şeker ilave edilmesiyle yapılır. 

Şimdi de size, adından da anlaşılacağı üzere, üç girdisinden de üçte birer 
oranda konularak yapılan bir kokteyl tarifini veriyorum. Özellikle yaz ayları 
için ideal. 

333 KOKTEYLİ

1/3 Calvados  1/3 Greyfurt suyu
1/3 Cointreau

Hepsini şeykırda bol buzla çalkalayıp servise sunun. 

      


