
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ŞARAPÇILIK 

 

Prof. Dr. Ertan Anlı: Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, Sayın Hocalarım ve bu 

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

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

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

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

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

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

Anadolumuzda bu kültür çok uzun yıllardan beri sürdürülüyor. Ancak zaman zaman kesintiye 

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

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

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

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

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

pazarlama, turizm ayağıyla ilgili konuşmalar olacak. Diğer kısımda da değerli konuklarımız 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anadolu’dan dünyanın diğer bölgelerine şarap yapımı yayılmış aslında.  

 

Elif Erol: Basın ve şarap bu şekilde bir bütünlük kazandırıyor insana. Çok eskiden bundan 

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

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

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

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

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

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

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

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

gelişen yeme içme sektöründe de bu şekilde bir gelişim söz konusu oldu. Halen de çok hızlı 

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

çalışmak, üretimde faaliyet göstermek, bağda çalışmak çok ciddi emek gerektiriyor. Fakat siz 



yaptığınız etkinlikleri, yaptığınız faaliyetleri, yaptınız çalışmaları duyurmadığınız müddetçe 

malesef herkesin beklentisi biraz sükunete uğramış oluyor. 

Serkan Uslu: Türkiye’de yaklaşık satıldığı söylenen, -söylenen diyorum- tüketilen şarap 

miktarı yaklaşık 90 milyon litre kadar. Kayıtlı ya da kayıt dışı detaya girmek istemiyorum. 

Ama bunun 40 ile 50 milyon litresinin kayıtlı olduğuna dair, Tütün ve Alkol Piyasası 

Denetleme Kurulu’nun kayıtlarına göre böyle bir rakam var. Bu rakamlara göre de Türkiye’de 

yaklaşık kişi başı yıllık ortalama tüketim bir litre civarında. Bu rakam bizi yanıltıyor. Sizin de 

tahmin edeceğiniz gibi sürekli gelişen turizm ve turist potansiyelinden dolayı. Geçtiğimiz sene 

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

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

bölgesine geliyor. Akdeniz bölgesine gelen hemen herkesin turist olduğunu düşündüğünüz 

zaman, şurada bir ortalama vardır ki turistlerin kişi başı geceleme tüketimi 0.16 litredir. 

Hesap yaptığınızda çok ciddi anlamda neredeyse gecelemeyle kişilerin ortalama burada onar 

günlük kaldığını düşünün. Otellerin şu an 12 aya çıkıyor ama 6 ay full çalıştığını düşünün ve 

sadece 18-19 milyon litresinin turistler tarafından tüketildiğini göreceksiniz. 

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

düşünmedim. Bu konuşmayı düşünürken de hazırlanmadım. Çünkü sizlerden gelebilecek 

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

gelmeyecekse ki hiç tahmin etmiyorum şarap içen insanlar elbette vardır diye düşünüyorum. 

Eğer yoksa yemeklerde hangi şarabı tercih edeceksiniz, servis ne şekilde olacak, saklaması, 

degüstasyon derken zaten epey bir vakit geçiririz diye düşünüyorum. Şarapla ilgili aklınıza 

takılan sorular var mı? 

 

 


