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Asma ile ilgili bulunan en eski örnekler, yaklaşık 
140 milyon yaşındaki bitki ve yaprak fosilleri ile 
çok iyi korunmuş durumdaki tohumlar insanlık 
tarihinden de eski Tebeşir Devrine (Mesozoik 
dönem) aittir. 

Milyonlarca yıl önceye kadar inen köklü 
geçmişe ve büyük form zenginliğine sahip 
asmanın, dünyanın birçok yöresinde aynı 
dönemde bulunduğu bilimsel çalışmalarla 
kanıtlanmıştır.



Şarabın tarihi, insanoğlunun tarihinden ayrılmaz.

Bağ ve insanoğlunun titiz çalışması sonucu

oluşan şarap, basit bir tüketim maddesi olarak

kabul edilmez.

Bağ ve şarap çağlar boyunca yaşamış uygarlıkların

tarımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında çok

önemli bir yer tutmuştur. En asil, en kibar, en çok

içilen ve değer gören alkollü bir içki olan şarap

bugün de yeryüzünde aynı durumunu korumaktadır.



Kültür Asmasının ve Şarabın Yayılışı

Kuzeydoğu Anadolu'yu da kapsayan Transkafkasya bölgesi şarap yapımının en eski örnekleriyle birlikte

bağcılığın kültüre alındığı merkez olarak kabul edilmiş ve buradan da dünyaya yayıldığı konusunda

arkeologlar ve tarihçiler arasında bir fikir birliği oluşmuştur (Mc Govern 2003; This ve ark. 2006;

Maghradze ve ark. 2020).

Antik Çağda Bağ ve Şarap



Bugün üzerinde bulunduğumuz topraklar, binlerce yıldan bu
yana üzüm çeşitlerine ev sahipliği yapmış ve Anadolu şarabı,
hekimlikten, dinsel ayinlere kadar pek çok alanda kullanılmıştır.

Bağcılığın belgelere dayanan tarihi Anadolu uygarlıkları ile iç
içedir. Anadolu'nun tarihinde Sümerler ve Asurlulardan sonra
Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Likyalılar ve Kapadokyalıların
yaşamında da bağ ve şarap kültürü yerini almıştır.

Bağcılık kültürünün Anadolu’nun batısındaki yayılışında,
Anadolu’dan Girit ve Ege adalarına göç ederek Minos
uygarlığının kurulmasına öncülük eden Hititlerin büyük etkisi
olmuştur. Minos uygarlığının Girit’te başlattığı bağcılık, daha
sonra Mora Yarımadası ve Trakya’ya yayılmıştır.

Antik Çağda Bağ ve Şarap



Kaşif ve misyonerlerin seyahatlerini takiben, bağ ve şarap kültürü dünyanın dört bir yanına taşınmıştır.
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Asma (Vitis vinifera L.), ılıman iklim kuşağı bitkisi olup dünya üzerinde 30°-50° kuzey ve güney enlemleri

arasında yetişmekte, ülkemiz de bu kuşakta yer almaktadır.



Anadolu Türkler ’in yurdu olduktan sonra da (MS 11.yy)
bu topraklarda bağcılık gelişmesini sürdürmüştür. Türkler
diğer Müslüman toplumların aksine egemenlikleri
altındaki Hristiyan grupların şaraplık üzüm yetiştiriciliğini
engellemedikleri gibi Avrupa için çok farklı ve yeni olan
sofralık üzüm yetiştiriciliği Osmanlı İmparatorluğu
döneminde, Balkanlardan İtalya, Fransa ve İspanya’ya
kadar yayılmıştır.
Selçuklu ve Osmanlı süslemelerinde asma yaprağı ve
üzüm salkımı önemli figürler olarak yer almıştır.

Osmanlı Döneminde Bağ ve Şarap



Anadolu’da Bizanslıların yerini alan Selçuklu ve Osmanlı
Türklerinde ise şaraba bakış açısından durum değişmiştir. Her
ne kadar batılı yazarların Türklerin Anadolu’ya egemen
olduktan sonra bağcılığın söndüğünü yazarlarsa da bu iddia
bağ kültürü bakımından geçersizdir. Çünkü Türkler şarap
yapılır diye Araplar gibi bağları sökmemişlerdir. Her ne kadar
İslam dininde şaraba yer verilmemiş ise de Orta Asya’dan beri
bağ kültürünü çok iyi bilen Türklerin Anadolu’ya
yerleşmesinden sonra pekmez, kuru üzüm, pestil gibi
geleneksel ürünler yaparak bağcılığı sürdürmüşlerdir. Osmanlı
Türklerinde şarap haram ve şarap yapmak da bir sanat
sayılmamış ise de şaraba karşı pek de seyirci kalmamışlardır.



Osmanlı döneminde Anadolu ve Trakya şarapçılığının
sürdürücüleri Rum ve Ermeniler olmuştur. Hoşgörülü bir düzen
kuran Osmanlı İmparatorluğu, Müslüman olmayan halkın kendi
ihtiyaçları için bağcılık ve şarapçılık yapmasına ses
çıkartmamış, şarapları vergilendirerek üretimi yasallaştırmıştır.

Osmanlı döneminde, Ankara, Erdek, Gelibolu, Girit, Kıbrıs,
Marmara Takım Adaları, Tokat ve Trabzon şaraplarının çok ünlü
olduğu, Müslüman halkın şarap içmesini istemeyen
padişahların birçoğunun ise şarap içtiği tarihi kaynaklardan
bilinmektedir.



Cumhuriyet Döneminde Bağ ve Şarap

Şarabın Anadolu’daki çalkantılarla dolu tarihinin
istikrarlı bir döneme girmesi ancak Cumhuriyet’in
ilanından sonra gerçekleşebilmiştir. Genç
Cumhuriyet, dinsel tabuları olmadığı için,
Müslümanların şarap üretmesini ve tarıma dayalı
önemli bir ekonomik kazanca sahip bu dalın
güçlendirilmesi için teşvik edilmiştir.



Genç Cumhuriyet, tarıma dayalı ekonominin gelişmesi için gerekli adımları
atmıştır.

Bugün halen Türk şarapçılığının iki önemli temsilcisi olan Kavaklıdere ve
Doluca’nın temelleri bu dönemde atılmıştır.

Doluca’nın öncüsü olan Vinikol şarapları 1926’ da Nihat Kutman tarafından
zamanında şarap ticaretinin Merkezi olan Galata’da kurulmuştur. Kutman,
Mürefte üzümlerini işleyerek gayrimüslimlerin egemen olduğu piyasada Türk
şarapçılığı için önemli bir çıkış yapmıştır.

1929’ da Ankara’da kurulan Kavaklıdere’nin tanınmasında ise, Mustafa
Kemal Atatürk bizzat yardımcı olmuştur.



1930’lu yıllardan sonra şarapçılık devlet öncülüğünde bir
milli politika olarak benimsenmiş, bir yandan da rakı
fiyatları yüksek tutularak rakı tiryakilerinin daha sağlıklı ve
düşük alkollü bir içki olan şarabı tercih etmelerine
çalışılmıştır.

1950 yılından sonra yönetime gelen iktidarın bakış açısı ile
1970’lere gelindiğinde Türk şarapçılığı gerileyerek çok hazin
bir hal almıştır. Tekel bayrağı dik tutmaya çalışarak; Buzbağ,
Hoşbağ, Güneybağ, Narbağ gibi enfes şaraplar üretsede,
özel sektör canlı ama şarap kalitesinde oynamalar, teknoloji
eksikliği, uygun olmayan şişe ve mantar kullanımı, kötü
şartlarda saklama ve oksidasyon gibi sorunlardan dolayı
kaliteli şarap üretimi çok zor bir sürece girmiştir



1980’li yılların başından sonra kalite şarap verecek çeşit
arayışına ve şarap üretiminde ileri teknolojiye önem
verilerek, büyük çapta yatırımlara başlanılmıştır.
1990’lara gelindiğinde Dünyaya daha fazla entegre olan
Türk insanı Şarap Dostları Derneği kurmuştur.

Yine 90’lı yılların sonuna doğru Gelibolu’da Doluca’nın
çeşit ismini öne çıkaran Kaliforniya stilini uygulayarak
Fransız kökenli şaraplık üzümlerin varyete şarapları
projesi Sarafin hayata geçirilmiş ve şarap kültürü yavaş
yavaş yerleşmeye başlamıştır. Bu yıllardan 2005’li yıllara
kadar şaraplık üzüm üretimi ve şarap sektörü yükselişe
geçmiştir.



Şarap sektöründeki bu yükseliş günümüzde dünya ile
kıyaslandığında yeterli olmadığı görülmektedir.

Anadolu tarih öncesinden gelen şarap kültürünü
bugünlere taşıyamamış ve bu kültüre neredeyse
yabancılaşmıştır. Bir zamanlar Avrupa’yı şarapla tanıştıran
Anadolu insanının bugün şaraba batılı bir içki olarak
bakması bu unutulmuşluğun en önemli göstergesidir.

Şarap, yalnız bir alkollü içki olarak değil, aynı zamanda
üzümün değerlendirilmesinde en büyük öneme sahip bir
üründür.



KITALARIN ÜZÜM ÜRETİMİ (%)

Avrupa         47,42

Asya              24,88

Amerika        19,84

Afrika               5,37

Okyanusya      2,49

DÜNYA’DA ÜRETİLEN ÜZÜMÜN

%71’i   Şaraplık

%27’si  Sofralık

%2’si   Kurutmalık

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÜZÜMÜN

%52 ‘i Sofralık

%38 ‘ı Kurutmalık

%10 ‘u Şıralık-Şaraplık

(Şarap % 2-3)

olarak değerlendirilmektedir.



Dünyada, ülkemiz bağ alanı olarak 5. üzüm üretimi olarak 6. sırada yer almaktadır. Türkiye’de üretilen yaklaşık 

4,2 milyon ton üzümün şaraba işlenen kısmı sadece %2-3 kadardır. 2020 yılı itibarı ile Dünyada üretilen üzümün 

%71’ i şaraba işlenmiş ve şarap üretim miktarı  yaklaşık 26 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya şarap 

üretiminde Türkiye’nin 70 bin ton şarap üretimi ile payı %0,27’de kalmıştır. 



Ülkemiz, yerli ve yabancı kökenli birçok şaraplık üzüm çeşidinin başarı ile

yetiştirilmesi için çok elverişli yörelere ve bu yörelerde oldukça yüksek

kalitede üretim potansiyeline sahiptir. Buna karşın, en başta toplumun

dinsel ve geleneksel yaşam tarzı nedeniyle şaraba mesafeli olmalarının

neticesinde, katma değeri çok yüksek olmasına rağmen şarap ve şaraplık

üzüm yetiştiriciliği istenilen seviyeye ulaşamamıştır.



2009 yılında yapılan bir çalışma sonucunda görüşülen şarap işletmelerinin %29,37’si, sektörün en

önemli sorununun ÖTV uygulamaları ve hükümetin sektöre karşı tutumu olarak tanımlamaktadırlar.

Sektörün birçok sorununun, hükümet + sektör işbirliği çerçevesinde çözülebilme olasılığının olduğu

işletmecilerce dile getirilmesine rağmen, siyasi otoritenin yaklaşımlarının buna izin vermediği ifade

edilmektedir.



Büyük bağcı ülkelerin birçoğunda bağ ekonomisinin temeli

üzümün şarap olarak değerlendirilmesine dayanır.

Üzümün %90’ın dan fazlasını şaraba işleyen Fransa, İtalya ve

İspanya yaklaşık 35 milyar dolar olan dünya şarap ihracatındaki

payları %50’nin üzerinde olması bağcılığın itici gücünün şarap

ekonomisi olduğunu çok açık bir şekilde görülmektedir. (OIV

2020).

Ülkemiz 2020 yılında 6 milyon dolar şarap ihracatı ile yaklaşık

%0,02 paya sahiptir. (TÜİK 2020)



2005 yılı başında şaraba uygulanan maktu ÖTV’nin %118,7

gibi akıl almaz bir oranda artırılması, daha ilk yıldan

başlayarak şaraplık üzüm fiyatlarını da etkilemeye başlamış,

fiyatlar 2005’de %25, 2006’da ise %40-50 oranında düştüğü

gibi, üretici bu fiyatlarla bile üzümünü pazarlarken ciddi

zorluklar yaşamaya başlamıştır.



Sektöre destek ve önem verilmediği gibi ağır vergi yüküne ve

ithalat baskısına rağmen ayakta kalmaya çalışan şarap ve

şaraplık üzüm üreticileri, ulusal şarap festivalleri, bağ bozumu

turları, reklam, internet üzerinden satış, tanıtım ve gece satış

yasakları gibi son yıllarda birbiri ardına gelen yasaklarla

sürekli ve haksız yere cezalandırılmaktadır.



Ülkemiz bağ alanlarının henüz kayıt altına

alınmamış olması şarapçılığın gelişimini engelleyen

en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

-Hangi bölgede hangi üzümün yetişeceği;

-Bağ kurma ve bakım yöntemleri,

-Şarap üretim yöntemleri,

-Hektar başına verim gibi

unsurlar belirlenmediğinden, şarapçılığı ciddiye

alan her ülkenin benimsediği “Köken Kontrollü

Adlandırma Sistemi’’ nin uygulanamaması ülkemiz

şaraplarının özellikle dış piyasada belirli bölge

kalite şarapları ve coğrafi işarete sahip şarapları

karşısında rekabet gücünü zayıflatmaktadır.



Bu yapısal sorunlarla birlikte bağ yetiştirme

tekniği ile ilgili sorunlarda göz ardı edilemeyecek

kadar önemlidir. Fransızların ‘Şarap bağda yapılır’

sözündeki ironinin çok da yanlış olmadığı

şarapçılığı dolayısıyla bağcılığı gelişmiş ülkelere

baktığımızda anlaşılmaktadır.



Bu anlamda yetiştirme tekniği uygulamaları ile üzüm

kalitesini yükseltmek için;

-Hangi çeşidinin,

-Hangi bölgede ve yerde,

-Hangi iklimde,

-Hangi toprakta,

-Hangi anaç üzerinde,

-O yılın iklimine göre taç yönetimi uygulamalarının

ne zaman ve nasıl yapılacağı,

-Üretilmek istenen şarap tipine göre hasat zamanının

belirlenmesi gibi birçok işlem ve uygulamanın gerektiği

şekilde yapılması şarap kalitesini belirleyen en önemli

unsurlardan bazılarıdır.

Bu unsurlarda Terroir olarak adlandırılmaktadır.



Terroir, modern bağcılık biliminin ışığında bileşenlerinin, herkesin kabul

edeceği şekliyle tam anlamıyla bir tanımı yapılmamış olan bir terimdir.

Fransızca bir terim olmakla birlikte kelime anlamı olarak Türkçe ve İngilizce

’de tam olarak bir karşılığı yoktur. Bu yüzden tercüme edildiğinde tanımı

yapan kişinin kendi penceresinden değişik olguları içerebilen farklı

cümlelerle tanımlamalar ortaya çıkar.

En basit haliyle asmanın içinde bulunduğu çevredeki canlı ve cansız

faktörlerin tamamı bu tanımın içine girer.

Bu anlamda terroir;

şarabın kendi özelliklerini değil, onun geldiği belirli bir coğrafyanın,

yörenin tanımıdır ve ölçeklendirme bakımından kendini kontrol eden

etkenlere bağımlıdır.



Türkiye’ de şarabı üretilen yabancı çeşitler;

Beyaz:

Sauvignon blanc,

Clairette,

Chardonnay,

Riesling,

Sauvignon gris,

Pinot gris,

Sémillon,

Viognier,

Alvarinho,

Chenin blanc,

Muscat blanc,

Trebbiano

Kırmızı:
Cabernet sauvignon,

Merlot,

Cabernet franc,

Pinot noir,

Cinsault,

Malbec,

Petit verdot,

Carignan,

Alicante Bouschet,

Shyrah,

Sangiovese,

Montepulciano,

Grenache,

Tannat,

Caladoc

Beyaz:
Bilbizeki

Çavuş

Emir

Fesleğen

Gök üzüm

Hasandede

Kerküş,

Beylerce,

Ketengömlek,

Kolorko,

Mazrona,

Narınç,

Narince,

Sıdalan,

Ten göynek

Karasakız,

Kösetevek,

Merzifon karası,

Midin karası,

Öküzgözü,

Papazkarası,

Patkara,

Sıkkara,

Tilki kuyruğu,

Urla karası

Kırmızı:
Adakarası,

Acıkara,

Barburi,

Boğazkere,

Çalkarası

Çakal (rose)

Erciş karası

Fersun,

Foça karası,

Gavdoni,

Horozkarası,

Kalecik karası,

Kanlıkara,

Karalahana,

Karaoğlan

Vasilaki,

Yapıncak



Teşekkürler….


