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Mansur KARAKOÇ 

Profesyonel Turist Rehberi 

Gastronomi ve Şarap Uzmanı    

 

1963 yılında Ankara’da doğdum. Ankara’da geçirdiğim lise 

yıllarında, müzik dans ve sahne sanatlarına yatkınlığım nedeni ile, 

o günler için çok yeni olan “animatörlük” mesleği ile turizm 

sektöründe çalışmaya başladım. ODTÜ Fen Bilimleri Matematik 

bölümünde okuduktan sonra, Ankara Ü. Dil Tarih Coğrafya 

Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum.  

1985 yılından itibaren kokartlı olarak İngilizce ve İtalyanca dillerinde rehberlik yapmaya 

başladım. Ağırlıklı olarak Türkiye’ye gelen yabancı misafirlere - Anadolu’nun her köşesinde - 

rehberlik yaptım. Ayrıca, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hindistan, İran, Mısır, Fas gibi 

farklı coğrafyalarda Türk grupları ile rehberlik de yapmaktayım.  

1994-97 yılları arasında Açık Radyo’da ve 2004-06 yıllarında TRT’de yaptığım radyo 

programlarının yanı sıra birçok basılı ve elektronik mecrada farklı konularda özgün yazı, derleme 

ve çevirilerim yayınlandı. 

 

Yıllar içinde, özel ilgi alanlarım üzerinde uzmanlaşmaya çalıştım: mimari ve sanat tarihinin yanı 

sıra, dinler tarihi; gastronomi, yeme – içme; şarap ve whisky kültürü konularında uzmanlaşarak, 

gastronomi alanında tanınmış birçok farklı ülke ve bölgeye özel gezilerde rehberlik yaptım. 

Yemek kültürü yanı sıra caz müziği, klasik müzik ve sahne sanatları üzerine dünyanın önemli 

festivallerine yapılan gezilerde rehberlik ve danışmanlık yapıyorum. Mutfak tarihi ve yemek 

kültürü üzerine yapmakta olduğum özel gezilerin yanı sıra eğitimler ve seminerler veriyorum.    

Amatör bir müzisyen, meraklı bir gurme ve iflah olmaz bir gezgin olarak hayatı sınırsız bir keşif 

gibi görüp yaşayarak, bilgi ve deneyimlerimi gezginlerle paylaşmaya devam etmekteyim.  

Gastronomi üzerine hazırladığım, tarihi ve kültürel bilgilerle harmanladığım seminerleri ekte 

sunuyorum; Etkinlikler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. 

 

Keyifli günler dileği ile... 

  

Saygılarımla,  

Mansur Karakoç  

0532 256 70 16  
mansur@keyifkurdu.com  
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Gastronomi  Tarihi  Seminerleri  

 
Anadolu’nun Kutsal Gıdaları ve Mutfak Tarihi  
 

İnsanlık tarihinin en önemli ve kutsal gıdaları :  
Buğday, Süt, Bal, Zeytin ve Üzümün tarihi 
 

İlk çağlardan bugüne temel gıdalar,  yemek ve mutfak kültürü 
üzerine 5 seminerlik benzersiz bir dizi.   
Tapınaklardan, sunaklardan  soframıza;   
Neolitik çağdan günümüze gelen tanrısal gıdalar :  

Ekmek, Boza, Bira, Peynir, Zeytinyağı ve Şarap…   
Hititler, Asurlar ve Sümerlerden başlayarak, Antik Yunan – Roma dönemi 
ve Bizans çağından Osmanlı’ya Anadolu kültürlerinde kutsal gıdaların hikâyesi.  
Farklı dönemler boyunca sofralar - gelenekler, gıdaların sosyal / kültürel / ekonomik önemleri.  

 

Türk – Osmanlı Mutfağı Seminerleri  
 

Bizans ve geleneksel Osmanlı mutfağı ve yemek kültürü üzerine tarihi, kültürel veya gastronomik 
ağırlığı ön planda olan seminerler dizisi.  
Bu serideki seminerler isteğe bağlı olarak tadım veya yemek pişirme atölyesi ile birleştirilebilir.  

 

Türk Mutfağının Kültürel Gelişimi 
Anadolu topraklarında bin yılı aşkın ve İstanbul ‘da ise 500 yıldan fazla geçmişi olan Türklerin, orta Asya’dan  
taşıdıkları mutfak gelenekleri; Anadolu’nun  eski / kadim kültürleri ile birleşerek sui generis “kendine özgü“  
bir mutfak kültürünün oluşma serüveni… Bu özel seminerde,  Orta Asya mutfak gelenekleri üzerine eklenen 
Mezopotamya Pers Kültürü’nün, Hristiyan / Ortodoks Bizans geleneklerinin, Kafkas adetlerinin ve Ortadoğu 
İslam kültürlerinin izlerini konuşacağız.  

 

Osmanlı Saray Mutfağı : âdetler - yemekler - tarifler     
Bu seminerde özellikle 16. Yüzyılda oluşan ve sonrasında en zengin ve görkemli günlerini yaşayan Osmanlı 
toplumunun yemek ve mutfak adetlerini konuşacağız. Özellikle saray mutfağının (matbah)  özelliklerini 
tanıyacak; - Osmanlı halkının temel yeme alışkanlıklarını görüp saray mutfağının ve  “paşa sofraları”nın 
kurallarını; Sultanların, vezirlerin menülerini öğreneceğiz.   

 

Bizans’ın Tadı - Tuzu: Günümüze Kalan Lezzetleri  

Doğu Roma İmparatorluğunun İstanbul’a 
taşıyıp yerleştirdiği sofra ve yemek kültürü.  
Pagan Roma’dan Hristiyan Bizans kültürüne 
dönüşen yemekler ve gelenekler. Osmanlı 
üzerinden günümüze kadar gelen Bizans 
yemekleri ve Türk mutfağına etkileri üzerine 
çok ilginç bilgilerle dolu, keyifli bir seminer.   
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İçki Kültürü Seminerleri  

Şarap Kültürü Seminerleri  
Şarap kültürü, tadımı üzüm çeşitleri ve tarihi üzerine kapsamlı bir 
seminer dizisi. Bu gruptaki seminerler birbirlerini tamamlayıcı 
eğitimlerdir. Ayrı ayrı veya bir bütün olarak yapılması mümkündür. 
İsteğe bağlı olarak seminerlerde, konu ile ilgili üzümlere ait   
şarap tadımları da yapılabilir.  

Şarabın ABC’si  
Bu eğitimde, üzüm ve şarabın tanımını yapıyor; kısaca tarihçesini, 
üretimini ve değişik şarap kategorilerini tanıtıyoruz. Şarap tadımının temel bilgileri görsel, kokusal ve tatsal aşamaları 
anlatılıyor, meşe fıçının önemi, değişik meşe fıçı tarzları, meşe mantarı, “terruar” denilen ve şarabın oluşmasında en 
önemli etmenler olan iklimi – toprağı ve bağcılık yöntemlerini anlatıyoruz.  Bu 
eğitim ile katılımcıların şarap ile ilgili tüm önemli ve temel bilgileri edinmeleri  
ve tadacakları şaraplar ile ilgili pek çok özelliği tanımaları amaçlanmaktadır.  

Diğer Şarap eğitimleri  

Tarihin İlk Şarap İmparatorluğu : Hititler  
Hititler, Frig Uygarlığı ve Urartu dönemi bağcılık ve şarap;  
Antik çağlarda Anadolu Uygarlıklarının üzüm ve şarap kültürü   

Homeros ve Dionysos‘un  Topraklarında Şarap Kültürü  
Homeros’tan Büyük İskender’e ve Sezar’a Yunan-Roma Şarap kültürü 

İsa’nın Kanı - Cennette Akan Bade Nehirleri  
Bizans’ın Osmanlı’daki etkileri üzerine şaşırtıcı bilgiler ışığında : Bizans’tan 
Osmanlı’ya şarap-mey kültürü ve tarihi üzerine kapsamlı bir seminer.  

İstanbul’un mey’ haneleri ve meyhane kültürü  
Osmanlı’da şarap ve rakının gündelik hayatta izleri, içki adabı ( Gedikli, Koltuk 
ve Ayaklı meyhaneler ) çilingir sofraları ve adetler üzerine detaylı bir sohbet   

Şarap eğitimlerine paralel  – isteğe bağlı olarak – ülkemizden ve dünyadan bilinen en önemli üzümlerden 
oluşan bir şarap seçkisi ile tadımlar yapılması mümkündür. 

Viski üzerine temel bilgiler  
Giderek popülerleşen ve birçok farklı türü olduğu fark edilen Whisky kültürü üzerine temel bilgilerin sunulduğu bu 
eğitimde viski üretimi, yıllandırılması, farklı viski çeşitleri ve bölgeleri hakkında detaylı bilgiler veriyoruz.  
Malt - single malt - blended  - bourbon gibi viski türlerinin farklarını konuşacağımız bu seminer ile  katılımcılara viski 
tatlarını / kokularını tanımlayabilmesi ve bölgelere / türlere göre ayırım yapabilmesi için gerekli ipuçlarını anlatacağız.  
Bu seminerle birlikte -isteğe bağlı - veya ayrı bir etkinlik olarak dünyanın önemli viski çeşitlerinden oluşan bir seçki ile 

viski tadımı yapılması mümkündür.   
 

Bira tarihi ve kültürü  
Tesadüfen keşfedilmesinden bu güne Bira tarihi : Sümerler ilk birayı nasıl buldu ? Mısır’da – Hitit’te bira üzerine kurulu 
ekonomik sistem, tapınaklardan çıkıp önce tıp merkezlerine, sonra sofralara ve en sonunda birahanelere gelen ilginç 
içeceğin çağlar boyu farklı kültürlerde yeri… Dünyanın önemli biraları – bira çeşitleri ve biranın sağlığımıza katkısı 
üzerine şaşırtıcı bilgilerle dolu bir eğitim.  

Kahve nereden gelir ?  
Bize Yemen’den gelmiş kahve… Peki, oraya nereden gelmiş ? Brezilya’ya veya Kenya’ya ne zaman gitmiş. İstanbul’a gelişi 
ve sonrasında Türkler aracılığı ile Avrupa’ya yayılması ve moda olması sürecinde kahve kültürü; kahve çeşitleri ve farklı 
kavurma ve kahve yapma yöntem ve teknikleri üzerine kapsamlı bir seminer.  

Aslında bir sanattır : çay demlemek…  
Çin ve orta Asya’da başlayan çayın hikâyesi : Asya’dan Afrika’ya ve modern dünya ülkelerinde çay kültürü ve tarihi…  
Hint, Çin, Japon, İngiliz kültürlerinde çay ve en kıymetli özel filizlerden son yıllarda hayatımıza giren farklı bitki çaylarına 
kadar değişik çay çeşitleri – demleme yöntemleri üzerine keyifli bir seminer.    
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Keyifli Seminerler ve Seminerli Geziler 

Mimar Sinan’ın izinden eserleri ve dönemi  
Farklı ünitelerden oluşan bu program 3 seminer ve paralelinde yapılacak olan geziler  
( 3 adet ) ile tamamlanacak. Binlerce yıllık tarihimizin belki de en görkemli dönemi olan ve 
Osmanlı Rönesans’ı olarak tanımlayabileceğimiz 16. yy İstanbul’unu ve Osmanlı’yı 

yakından tanıyacağız ve büyük usta Mimar Sinan’ın çoğunluğu İstanbul’da olan birçok 
önemli eserini görüp karşılaştırmalı olarak  inceleyeceğiz. Kendi tanımı ile çıraklık,  
kalfalık ve ustalık eserlerim dediği Şehzade camisi, Süleymaniye cami ve külliyesi ve  
Selimiye Külliyesini sırası ile ziyaret edip mimarlık ve mühendislik dehası Sinan’ın gerçek değerini  anlamaya  çalışacağız.  
 

Mimar Sinan Eserleri -1  ( Seminer, Araç ile gezi, rehberlik,) 
2 saatlik bir seminer ve İstanbul’da tüm gün sürecek  özel bir gezi programı. Sinan’ın az bilinen eserleri gezilecek.    
Şemsi Paşa Külliyesi (Dıştan), Mihrimah Sultan Kül. (Gezilecek), Barbaros Hayrettin P. Türbesi(D), Sinan Paşa Kül. (G), 
Kılıç Ali Paşa Kül. (G), Azapkapı Sokullu Kül. (D), Rüstem P. Kül. (G), Güzel Ahmet P. Türbesi(D), Mihrimah Medresesi (G)  

Mimar Sinan Eserleri -2  ( Seminer,  yürüyüş  gezisi, rehberlik ) 
2 saatlik bir seminer ile Mimar Sinan’ın  mimari dehası ve  başyapıtları sunulacak.   
Tam gün sürecek gezi ile  Sinan’ın çıraklık eseri Şehzade  Cami ve Külliyesi, yakın çevresi ve ulema semti Vefa sokakları  
gezilecek, sonrasında ise büyük ustanın kalfalık eserim diye tanımladığı Süleymaniye Cami ve Külliyesi ( Camii, medrese, 
kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve çarşılardan oluşan tüm külliye ) gezilecektir. 

Mimar Sinan’ın izinden  Edirne -3 ( Seminer, Araç ile gezi, rehberlik, müze girişleri) 
Osmanlı‘nın hüzünlü  başkenti  Edirne’de hem Sinan’ın hem de Osmanlıların izlerini takip edeceğiz. Büyük Sinan’ın 
ustalık eseri Selimiye Külliyesi’nin yanı sıra  Eski Cami, Rüstem Paşa Kervansarayı, Taş Han, Sokullu Hamamı, Üç Şerefeli 
Cami, Beyazıt Külliyesi ve II. Beyazıt Tıp Medresesi gibi birçok önemli eser de görülecek yerler arasında… 
 

Dinler tarihi  
Çok tanrılı kadim inançlardan tek tanrılı dinlere tüm inançlar ve dini/felsefi sistemleri üzerine kapsamlı seminerler.  

Ana hatları ile  8 saat / Detaylı içerik ile 16 saat süren seminerler dizisi. ( isteğe bağlı olarak içerik sadeleştirilebiliyor.)   

İnanç ve dinlerin oluşumu (totemcilik, animizm) ilkel kültler ve Anadolu’daki yansımaları :ana tanrıça, kutsal hayvanlar. 
Sümer dininin devamı, Hıristiyanlık ile Müslümanlığın öncülü olarak ortaya çıkan ilk tek tanrılı din olan Museviliğin 
kadim tarihi ve sonrasında bunun Anadolu’ya yansımaları…  
Museviliğin içinden doğan, onunla kutsal kitabı paylaşan, Mezopotamya değerlerini antik Roma ve Yunan kültürü ile 
harmanlayan Hıristiyanlığın renkli tarihi incelenecek. Hz. İsa’nın yaşamı, mezhepler ve Anadolu coğrafyasının 
Hıristiyanlık açısından önemi… Aynı coğrafyadan çıkarak dünyayı etkileyen son Semavi din, batıda Muhammed’in dini 
olarak da adlandırılan İslam dininin tarihi, zamanla derinleşen mezhep ayrılıkları, Anadolu’nun yakın coğrafyaların sıra 
dışı İslam mezhepleri ve Anadolu’nun, özellikle Osmanlı aracılığıyla İslam’ın küreselleşmesi süreçleri.  

Ayrı seanslar olarak  Uzak doğu  dinleri : Hinduizm, Caynizm, Budizm, Sihizm, Şintoizm, Konfüçyüsçülük ve Taoculuk 
 Yunan ve Roma paganizmi : dinsel inançlar ve ritüelleri  
 Şamanizm / Gök Tanrı inançları  - Türklerde Şamanizm ( Eskimo ve Kızılderili inançları ile benzerlikler )  

 

 

 

 

 

 
Tasavvuf Semineri  ve Sema  Gösterisi  
Tasavvuf ve Mevleviliğin temel değerlerini çağdaş dünya gözü ile inceleyeceğiz; Mevlana'nın öğretisini Felsefe, Edebiyat 
ve Teoloji pencerelerinden bakarak anlamaya çalışacağız. Sema Töreni'ni tüm sembolleri ve gizli anlamları ile anlayıp 
izleyeceğiz. Tasavvuf düşüncesinin temel unsurlarını, dikey ve yatay boyutu ile bu felsefenin temellerini; 4 kapının 
manasını ve "insan-ı kâmil" olmanın anlamını ve Mevlevilikteki karşılığını; "Derviş/Can" olmanın ne anlama geldiğini 
göreceğiz. Aşkın gerçek hürriyet olduğunu anlatan ve bu aşkı dalgalar halinde yayan Mevlânâ’nın yaşamını, öğretisini ve 
arkasında bıraktığı izlerini ve günümüzde Mevleviliğin yansımalarını konuşacağız. Mevlevîlik üzerine bu güzel sohbeti, 
özel bir tasavvuf dinletisi ve unutulmaz bir -düğün gecesi- “ Sema Ayini ” ile taçlandıracağız.  
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